
Highlights
ดัชนีราคาผู�บริโภค (เงินเฟ�อท่ัวไป) เดือนมกราคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน

ของป&ก'อน ปรับตัวสูงขึ้นร�อยละ 1.05 (YoY) เป�นการปรับตัวเ พ่ิมขึ้น สูง สุด
ในรอบ 8 เดือน และเข าสู!กรอบเป"าหมายเงินเฟ"อร อยละ 1.0 - 3.0 ท่ีธนาคารแห!งประเทศไทย
กําหนด โดยมีสาเหตุสําคัญจากการสูงขึ้นของอาหารสด ส!งผลให หมวดอาหารสดสูงขึ้น 
ร อยละ 3.45 โดยเฉพาะข าวสารหนียว  ผลไม   และสุกร  ยังมีความต องการสูง
ในช!วงเทศกาลตรุษจีนท่ีมาเร็วกว!าป<ท่ีแล ว และนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีปรับตัวเป�นบวกครั้งแรก
ในรอบ 9 เดือน  ส!งผลให หมวดพลังงานสูงขึ้นร อยละ 1.54

เม่ือหักรายการสินค�ากลุ'มอาหารสดและพลังงานออกแล�ว อัตราเงินเฟ�อพ้ืนฐาน
ขยายตัวท่ีร�อยละ 0.47 
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เงินเฟ�อ เงินเฟ�อฟ<=นฐาน ดัชนี

ดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปของประเทศ
เดือนมกราคม 2563

ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคม 2563 เทากับ 102.78

6 กุมภาพันธ? 2563
สถิติอัตราเงินเฟอ 

 (2558 = 100) (%) YoY
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อัตราเงินเฟ�อเฉลี่ยประเทศต'างๆ ป& 2562 

  ประเทศอาเซียน

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1.  เดือนมกราคม 2562 (YoY) สูงขึ้น 1.05

2.  เดือนธันวาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.16

1.05 0.47 102.78

1. เทียบกับเดือนมกราคม 2562 สูงขึ้นร�อยละ 1.05 (YoY)  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้

� หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม'มีแอลกอฮอล? สูงขึ้นร�อยละ 1.82 โดยข าว แป"งและ
ผลิตภัณฑAจากแป"ง สูงขึ้นร อยละ 8.31 จากการสูงขึ้นของราคาข าวสารเหนียวอย!าง
ต!อเน่ือง เน่ืองจากผลผลิตน อยขณะท่ีความต องการบริโภคยังคงปรกติ เน้ือสัตวA เป�ด
ไก!และสัตวAนํ้า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ไก!สด) สูงขึ้นร อยละ 3.53 จากความ
ต องการท่ีเพ่ิมขึ้นในช!วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงความต องการผลไม ท่ีใช เป�นเครื่อง
ประกอบการไหว ท่ีมากขึ้น เช!น ส มเขียวหวาน ฝรั่ง กล วยนํ้าว า ท่ีมากขึ้น ส!งผลให 
ผลไม สูงขึ้นร อยละ 3.50 ไข!และผลิตภัณฑAนม (ไข!ไก! นมสด ไข!เป�ด) สูงขึ้นร อยละ 
1.52 เครื่องด่ืมไม!มีแอลกอฮอลA (นํ้าอัดลม นํ้าหวาน เครื่องด่ืมรสช็อกโกแลต) สูงขึ้น
ร อยละ 1.95 ยังเป�นผลต!อเน่ืองจากการปรับภาษีค!าความหวานเม่ือ 1 ตุลาคม 2562 
เครื่องประกอบอาหาร (มะพร าว (ผลแห ง/ขูด) นํ้าปลา เกลือปKน) สูงขึ้นร อยละ 0.80 
อาหารบริโภคในบ านและนอกบ าน สูงขึ้นร อยละ 0.65 และ 0.24 ตามลําดับ เช!น 
กับข าวสําเร็จรูป ข าวแกง/ข าวกล!อง กLวยเ ต๋ียว อาหารเช า อาหารตามส่ัง 
ข าวราดแกง ขณะท่ีผักสด (ผักกาดขาว ผักชี มะนาว มะเขือเทศ พริกสด) ลดลง
ร อยละ -5.42 เน่ืองจากผลผลิตมากขึ้นตามสภาพอากาศท่ีเหมาะสมต!อการเพาะปลูก  

� หมวดอื่น ๆ ไม'ใช'อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร�อยละ 0.62 ตามการสูงขึ้นของ
หมวดพาหนะการขนส!งและการส่ือสาร ร อยละ 1.26 โดยราคาขายปลีกนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (นํ้ามันเช้ือเพลิงทุกประเภท ยกเว นกNาชธรรมชาติ (NGV)) สูงขึ้นร อยละ 
2.37 ค!าโดยสารสาธารณะ (ค!าโดยสารรถประจําทาง ค!าโดยสารรถสองแถว 
ค!าโดยสารรถตู ) สูงขึ้นร อยละ 5.89 รวมท้ังค!าบริการบํารุงรักษายานยนตA สูงขึ้นร อย
ละ 1.01 หมวดเครื่องนุ!งห!มและรองเท า (กางเกงขายาวสตรี เส้ือเช้ิต รองเท าหุ มส นหนัง
บุรุษ) สูงขึ้นร อยละ 0.16 หมวดเคหสถาน (ค!าเช!าบ าน ไม กวาด นํ้ายาล างจาน)  
สูงขึ้นร อยละ 0.15 หมวดการตรวจรักษาและบริการส!วนบุคคล (โฟมล างหน า ค!าแต!ง
ผมชาย นํ้ายาระงับกล่ินกาย) สูงขึ้นร อยละ 0.21 หมวดการบันเทิง การอ!าน การ
ศึกษาฯ (ค!าเดินทางไปเยี่ยมญาติและทําบุญ ค!าเล!าเรียน-ค!าธรรมเนียมการศึกษา) 
สูงขึ้นร อยละ 0.76 ขณะท่ีสินค าและบริการท่ีปรับตัวลดลง ได แก! หมวดการส่ือสาร 
(เครื่องรับโทรศัพทAมือถือ) ลดลงร อยละ -0.05 หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมี
แอลกอฮอลA (เบียรA ไวนA) ลดลงร อยละ -0.02

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนมกราคม 2563  

ร�อยละ (YoY)
1.05

1.82

3.45
0.62

0.16

0.15

0.21

1.26

1.54

0.76

-0.02

0.47

รวมทุกรายการ

อาหารและเคร่ืองดื่มไม'มแีอลกอฮอล?

- อาหารสด

หมวดอื่น ๆ ไม'ใช'อาหารและเคร่ืองดื่ม

เคร่ืองนุ'งห'มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส'วนบุคคล

พาหนะการขนส'งและการส่ือสาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ'าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเคร่ืองดื่มมแีอลกอฮอล?

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *

กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา



ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2563

2. เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นร�อยละ 0.16 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ  ดังนี้

� หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม'มีแอลกอฮอล? สูงขึ้นร�อยละ 0.41 ตามการสูงขึ้นของ 
เน้ือสัตวA เป�ดไก!และสัตวAนํ้า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ไก!สด) สูงขึ้นร อยละ 2.41 
ผลไม สด (ฝรั่ง ส มเขียวหวาน องุ!น) สูงขึ้นร อยละ 1.28 เครื่องประกอบอาหาร 
( นํ้ ามันพืช มะพร าว (ผลแห ง/ ขูด )  นํ้ าพริกแกง )  สู งขึ้ นร อยละ  0 .81 
เครื่องด่ืมไม!มีแอลกอฮอลA (นํ้าผลไม  นํ้าดื่มบริสุทธ์ิ นํ้าหวาน) สูงขึ้นร อยละ 0.02 
และอาหารบริโภค-นอกบ าน (อาหารเย็น-ตามส่ัง) สูงขึ้นร อยละ 0.06 ขณะท่ี 
ข าว แป"งและผลิตภัณฑAจากแป"ง ลดลงร อยละ -0.03 (ข าวสารเหนียว ข าวสารเจ า) 
ไข!และผลิตภัณฑAนม (ไข!ไก! นมสด นมเปรี้ยว) ลดลงร อยละ -0.39 ผักสด (ผักบุ ง 
หัวหอมแดง ผักกาดขาว มะเขือ) ลดลงร อยละ -2.43 เน่ืองจากผลผลิตผักออกสู!
ตลาดพร อมกันหลายชนิด หมวดอาหารบริ โภค-ในบ าน โดยเฉล่ีย ไม! มีการ
เปล่ียนแปลง

� หมวดอื่นๆ ไม'ใช'อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร�อยละ 0.01 ตามการสูงขึ้นของหมวด
พาหนะการขนส!งและการส่ือสาร สูงขึ้นร อยละ 0.03 จากการปรับราคาของนํ้ามัน
เช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล นํ้ามันหล!อล่ืน กNาซยานพาหนะ (LPG)) สูงขึ้นร อยละ 0.11 
หมวดเคหสถาน (ค!าเช!าบ าน นํ้ายาปรับผ านุ!ม นํ้ายารีดผ า นํ้ายาซักแห ง) สูงขึ้น
ร อยละ 0.06 หมวดการบันเทิง การอ!าน การศึกษาฯ (เครื่องถวายพระ อาหารสัตวA
เล้ียง เครื่องรับโทรทัศนA) สูงขึ้นร อยละ 0.04 หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอลA 
(เบียรA) สูงขึ้นร อยละ 0.07 ขณะท่ีสินค าและบริการท่ีปรับตัวลดลง ได แก! หมวดการ
ตรวจรักษาและบริการส!วนบุคคล (สบู!ถูตัว ลิปสติก ครีมนวดผม โฟมล างหน า) ลดลง
ร อยละ -0.21 และค!าโดยสารสาธารณะ (ค!าโดยสารรถไฟลอยฟ"า) ลดลงร อยละ
-0.24 ส!วนหมวดเครื่องนุ!งห!มและรองเท า โดยเฉล่ีย ไม!มีการเปล่ียนแปลง
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- พลังงาน

การบันเทิง การอ'าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเคร่ืองดื่มมแีอลกอฮอล?

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *

กําหนดการแถลงข'าว “สถานการณ?ด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต'อไป ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563
กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร?การค�า



ตาราง แสดงดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมกราคม 2563                                                                     
                         (2558=100)

1
 43 จังหวัด ท่ีใช ในการคํานวณดัชนีราคาผู บริโภค ได แก! กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  

ภาคกลาง  5.อยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงหAบุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธA ภาคเหนือ      
16.นครสวรรคA 17.ตาก 18.แพร! 19.เชียงใหม! 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถA 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณA  24.น!าน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25.นครราชสีมา     
26.ขอนแก!น 27.สุรินทรA 28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร  32.อุดรธานี 33.ร อยเอ็ด 34.นครพนม  ภาคใต&  35.สุราษฎรAธานี          
36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2563

สัดส'วน

นํ้าหนัก ดัชนี

ม.ค. 63 ม.ค. 63 ม.ค. 62 M/M Y/Y A/A ธ.ค. 62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไป 100.00 102.78 101.71 0.16 1.05 1.05 102.62 0.01 0.87 0.71

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม'มีแอลกอฮอล? 36.80 104.83 102.96 0.41 1.82 1.82 104.40 -0.13 1.73 2.31

   ข าวแป"งและผลิตภัณฑAจากแป"ง 3.27 111.03 102.51 -0.03 8.31 8.31 111.06 -0.06 8.75 6.07

   เนื้อสัตวA เป�ดไก!และสัตวAน้ํา 6.80 106.64 103.00 2.41 3.53 3.53 104.13 0.47 2.21 3.46

   ไข!และผลิตภัณฑAนม 1.54 101.23 99.71 -0.39 1.52 1.52 101.63 -0.67 2.29 1.59

   ผักและผลไม 4.38 100.37 99.77 -0.50 0.60 0.60 100.87 -1.44 1.65 4.97

     - ผักสด 1.67 95.13 100.58 -2.43 -5.42 -5.42 97.50 -2.29 -1.90 8.37

     - ผลไม สด 2.32 103.07 99.58 1.28 3.50 3.50 101.77 -1.11 2.85 3.13

   เครื่องประกอบอาหาร 1.73 104.02 103.19 0.81 0.80 0.80 103.18 -0.11 -0.02 0.80

   เครื่องด่ืมไม!มีแอลกอฮอลA 1.76 105.23 103.22 0.02 1.95 1.95 105.21 -0.12 1.86 0.95

   อาหารบริโภค-ในบ าน 8.73 104.37 103.70 0.00 0.65 0.65 104.37 0.00 0.68 0.73

   อาหารบริโภค-นอกบ าน 8.60 104.92 104.67 0.06 0.24 0.24 104.86 0.02 0.26 1.10

 หมวดอื่น ๆ ไม'ใช'อาหารและเครื่องดื่ม 63.20 101.64 101.01 0.01 0.62 0.62 101.63 0.09 0.38 -0.21

   หมวดเคร่ืองนุ!งห!มและรองเท า 2.82 100.81 100.65 0.00 0.16 0.16 100.81 -0.06 0.25 0.10

   หมวดเคหสถาน 22.80 100.72 100.57 0.06 0.15 0.15 100.66 0.00 0.27 0.42

   หมวดการตรวจรักษาและบริการส!วนบุคคล 6.17 102.12 101.91 -0.21 0.21 0.21 102.34 0.37 0.61 0.23

   หมวดพาหนะการขนส!งและการสื่อสาร 23.68 101.29 100.03 0.03 1.26 1.26 101.26 0.12 0.36 -1.15

     - ค!าโดยสารสาธารณะ 2.14 106.58 100.65 -0.24 5.89 5.89 106.84 -0.03 6.13 4.27

     - น้ํามันเชื้อเพลิง 7.44 101.39 99.04 0.11 2.37 2.37 101.28 0.46 -0.59 -4.62

     - การสื่อสาร 4.18 99.82 99.87 0.00 -0.05 -0.05 99.82 0.00 -0.05 -0.04

   หมวดการบันเทิง การอ!าน การศึกษาฯ 6.13 102.67 101.90 0.04 0.76 0.76 102.63 0.01 0.73 0.57

   หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอลA 1.59 120.27 120.29 0.07 -0.02 -0.02 120.19 -0.02 -0.12 -0.02

ดัชนีราคาผู�บริโภคพืน้ฐาน * 72.62 102.82 102.34 0.02 0.47 0.47 102.80 0.03 0.49 0.52

   กลุ!มอาหารสดและพลังงาน 27.38 102.64 100.00 0.51 2.64 2.64 102.12 -0.04 1.92 1.20

      - อาหารสด 15.99 105.06 101.56 0.83 3.45 3.45 104.20 -0.29 3.34 4.21

      - พลังงาน 11.39 98.95 97.45 0.07 1.54 1.54 98.88 0.29 -0.02 -2.68

เดือนมกราคม 2563 เดือนธันวาคม 2562

รายการ ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง อัตราการเปล่ียนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร?การค�า

Concept    ดัชนีราคาผู�บริโภคประเทศไทย ป&ฐาน 2558 มี จํานวนรายการสินค�าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ป&ฐาน 2554 
มีจํานวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค าและบริการ 7 หมวดท่ีจําเป�นต!อการครองชีพ ได แก! 1) หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม! มีแอลกอฮอลA 
2) หมวดเคร่ืองนุ!งห!มและรองเท า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส!วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส!งและการส่ือสาร 6) หมวดการ
บันเทิงการอ!าน และการศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลA โดยการคํานวณดัชนีราคาผู บริโภคท่ัวไปน้ัน จะเปรียบเทียบราคาสินค าในช!วง
ระยะเวลาหน่ึงๆ กับราคาสินค าในช!วงเวลาเร่ิมต น เรียกว!า “ป&ฐาน” ท่ีกําหนดตัวเลขดัชนีเท!ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู�บริโภคที่ครอบคลุมในการคํานวณดัชนีป&
ฐาน 2558 ได�แก' ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจํานวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายได�ครัวเรือนระหว'าง 12,000 – 62,000 บาทต'อเดือน ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

*หมายถึง ดัชนีราคาผู�บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค�ากลุ'มอาหารสด และสินค�ากลุ'มพลังงาน


