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เงินเฟ้อ เงินเฟ้อฟื้นฐาน ดัชนี

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนสิงหาคม 2562 

ดัชนีราคาผู้บรโิภคเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 102.80 เมื่อเทียบกับ

2 กันยายน 2562
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

(2558=100) (%) YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทร. 02 507 5850 - 55
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อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศต่างๆ เดือน ม.ค. – ก.ค. 2562 

ดัชนีราคา เดือนสิงหาคม 2562 (MoM)

ประเทศอาเซียน

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนกรกฎาคม 2562 (MoM) ลดลง -0.19

2. เดือนสิงหาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.52
3. เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2562

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA)  
สูงขึ้น 0.87

Highlights
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนสิงหาคม 2562 เทียบกับเดือน

เดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.52 (YoY) ชะลอตัวจากร้อยละ 0.98 ในเดือน
ก่อนหน้า โดยสินค้ากลุ่มอาหารสดยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เงินเฟ้อสูงขึ้น 
โดยสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ 5.15 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว 
เนื้อสุกร ไข่ ผักและผลไม้ ขณะที่สินค้ากลุ่มพลังงานยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยลดลงร้อยละ 5.16 ตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงต่อเนื่องกัน 
4 เดือน ซ่ึงเม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวที่
ร้อยละ 0.49 เงินเฟ้อเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.87 (AoA)

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562)       
เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยูร่ะหว่างร้อยละ 0.7 -1.3 (YoY) (ค่ากลาง 1.0)

0.52 0.49

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดงร้อยละ -0.30 ตามการลดลงของ 
ผักและผลไม้ ร้อยละ -3.96 โดยเฉพาะผักสด ลดลงร้อยละ -9.57 อาทิ กะหล่ าปลี
แตงกวา พริกสด คะน้า ผลไม้สด ลดลงร้อยละ -0.72 อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็น
ฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า ลดลงร้อยละ -0.50 
อาทิ เน้ือสุกร ไก่สด กุ้งขาว ผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก ประกอบกับเกิดโรคระบาดในสุกร 
ความต้องการบริโภคลดลง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ -0.30 อาทิ กาแฟผงส าเร็จรูป 
เครื่องดื่มรสชอกโกแลต และชาส าเร็จรูปพร้อมดื่ม อาหารบริโภคนอกบ้าน ลดลงร้อยละ   
-0.13 (อาหารแบบตะวันตก (เฟรนด์ฟราย)) จัดโปรโมชั่น ขณะท่ีข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
สูงขึ้นร้อยละ 3.25 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว ความต้องการมีอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีปริมาณ
ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังออกสู่ตลาดน้อย ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.97 
โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด ปรับสูงขึ้นตามต้นทุน รวมทั้ง นมข้นหวาน นมผง ราคาปรับสูงขึ้น 
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.08 อาทิ น้ าปลา ซอสหอยนางรม และเครื่องปรุงรส 
อาหารบริโภคในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.16 อาทิ กับข้าวส าเร็จรูป และบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.13 ตามการลดลงของราคา
ขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท (ยกเว้นก๊าชยานพาหนะ (LPG) ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย)
โดยลดลงร้อยละ  -1.89 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.58 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.03 อาทิ กระโปรงเด็ก รองเท้าและเสื้อ
ยกทรงสตรี หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.01 ตามการลดลง
ของสุรา และไวน์ ขณะท่ีหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.77 
(แชมพู โฟมล้างหน้า ผ้าอนามัย) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.04 ตามการสูงขึ้นของ
ค่าเช่าบ้านเป็นส าคัญ ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.27 ตามราคาค่าโดยสารรถตู้ 
วิ่งภายในจังหวัดท่ีทยอยปรับขึ้น และค่าโดยสารเครื่องบิน หมวดการบันเทิง การอ่านและ
การศึกษา สูงขึ้น 0.06 ตามการสูงขึ้นของเครื่องถวายพระเป็นส าคัญ 

102.80

1. ดัชนรีาคาผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2562 เทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.19 (MoM)
(กรกฎาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.06) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ  ดังน้ี
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนสิงหาคม ปี 2562 

2. เทียบเดือนสิงหาคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.52 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้าและบรกิาร ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.63 ตามการสูงข้ึนของผัก
และผลไม้ ร้อยละ 7.23 โดยเฉพาะผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 8.69 (ฝร่ัง มะม่วง สับปะรด) ผักสด 
สูงขึ้นร้อยละ 4.99 ( มะนาว พริกสด มะละกอดิบ) ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคา
ฐานปีที่ผ่านมาต่ า ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 7.06 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว 
และข้าวสารเจ้า เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวมีน้อย ขณะที่ความต้องการ มีอย่างต่อเนื่อง เนื้อสัตว์ 
เป็ดไก่และสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 3.63  (เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง) ไขแ่ละผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 
1.82 (ไข่ไก่ นมสด นมเปร้ียว) อาหารบริโภคในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.97 และ 0.96 
ตามล าดับ (กับข้าวส าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวราดแกง) เคร่ืองดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 
0.52  (กาแฟ (ร้อน/เย็น) น้ าอัดลม น้ าผลไม้) ขณะที่เคร่ืองประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.90 
จากการลดลงของ น้ ามันพืช ซีอิ๊ว มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) 
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.67 ตามการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิงทุกประเภท ร้อยละ -8.15 (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าชยานพาหนะ (LPG)
สูงขึ้นเล็กน้อย) ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -2.22 หมวด
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.09 (รองเท้า เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.03 โดยเฉพาะของใช้ส่วนบุคคล (แป้งทาผิวกาย      
สบู่ถูตัว ยาสีฟัน) จากการส่งเสริมการตลาด เพ่ือกระตุ้นยอดขาย ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้น
ร้อยละ 6.19  สูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.30 (ค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าเช่าบ้าน) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.79 (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติ
และท าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.02 (สุรา และเบียร์)

คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2562 อยู่ระหว่าง  0.7  – 1.3 (YoY) (ค่ากลาง 1.0)

• อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.3 – 3.8 % (สศช.)

• ราคาน้ ามันดิบดูไบ 60 – 70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

• อัตราแลกเปลี่ยน 31.0 - 32.0 บาท/เหรียญสหรัฐ ฯ
สถานการณ์และปัจจัยส าคัญทีก่ระทบต่อเงินเฟ้อ ปี 2562

• ราคาพลังงาน ยังมีความผันผวนในโครงสร้างการผลิตและความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งบริบททางการเมอืงและความมัน่คงในภูมิภาคต่าง ๆ

• การลงทุน มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณจากความคืบหน้าการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ความต่อเนื่องของโครงการเดิม แต่ยังมีความ
เสี่ยงจากการที่ไม่สามารถท างานได้ตามแผน

• ราคาสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรส าคัญบางรายการยังคงมีแนวโนม้ในทิศทางที่ดี รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชดัเจน

• ราคาสินค้อุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวทีผ่ลิตในประเทศมีสัญญาณต้นทนุการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันจากการแข่งขนัที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการน าเข้า

• การส่งออก มีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่โอกาสในการย้ายฐานการผลิตเพื่อส่งออกหลายชนิดมายังประเทศไทยยังมีอยู่สูง

• ค่าเงินบาท มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงปริมาณเงินทุนไหลเข้าในประเทศ

• อ่ืน ๆ - การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า คาดว่าจะไมส่่งผลโดยตรงต่อเงินเฟ้อมากนัก แต่อาจจะส่งผลกระทบทางอ้อมในกรณีที่มีการปรับค่าแรงในระดับอื่น  ๆตาม
- การปรับค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งภาษีต่าง ๆ  ที่นอกเหนือจากการคาดการณ์ เป็นต้น

3. เฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.87 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.48 จากการสูงขึ้นของทุก
หมวดสินค้า โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 4.61 โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า และ
ข้าวสารเหนียว เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 4.07  โดยเฉพาะเนื้อสุกร ราคายังคง
สูงข้ึนต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.21 (ไข่ไก่ นมผง นมสด) ผักและ
ผลไม้ ร้อยละ 5.61 (พริกสด มะนาว มะเขือ) เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 1.31    (กะปิ ซอส
มะเขือเทศ เกลือป่น) เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.70 (กาแฟ (ร้อน/เย็น) น้ าอัดลม กาแฟ
ส าเร็จรูปพร้อมดื่ม) ส่วนอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.77 และ 1.50
ตามล าดับ 
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.04 ตามการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิง ร้อยละ -3.11 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.04 ส่งผลให้หมวดพาหนะการขนส่ง การ
สื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.72 ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 3.32 หมวดเคหสถาน 
และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 0.47 หมวด
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.15 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อย
ละ 0.14 หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.01
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ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนสิงหาคม 2562
(2558=100)

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 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 ) 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 เดือนสิงหาคม ปี 2562 

สัดส่วน เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

รายการ น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง
ส.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 61 M/M Y/Y A/A ก.ค. 62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 102.80 102.27 -0.19 0.52 0.87 103.00 0.06 0.98 0.92

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.82 104.89 102.20 -0.30 2.63 2.48 105.21 0.01 3.47 2.47
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3.18 108.14 101.01 3.25 7.06 4.61 104.74 0.37 4.02 4.27
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า 6.70 105.07 101.39 -0.50 3.63 4.07 105.60 0.12 5.73 4.13
ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.56 102.30 100.47 0.97 1.82 1.21 101.32 0.45 1.80 1.12
ผักและผลไม้ 4.67 106.91 99.70 -3.96 7.23 5.61 111.32 -1.38 13.18 5.38

- ผักสด 1.85 104.99 100.00 -9.57 4.99 11.50 116.10 -4.86 20.01 12.44
- ผลไม้สด 2.43 108.20 99.55 -0.72 8.69 2.73 108.99 1.00 9.18 1.89

เครื่องประกอบอาหาร 1.71 102.74 103.67 0.08 -0.90 1.31 102.66 0.31 -0.93 1.62
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.73 103.33 102.80 -0.30 0.52 0.70 103.64 0.26 0.90 0.72
อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.71 104.22 103.22 0.16 0.97 0.77 104.05 0.28 0.80 0.74
อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.57 104.56 103.57 -0.13 0.96 1.50 104.70 0.11 1.12 1.58

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.18 101.63 102.32 -0.13 -0.67 -0.04 101.76 0.08 -0.42 0.05
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.82 100.77 100.86 -0.03 -0.09 0.15 100.80 0.16 -0.04 0.19
หมวดเคหสถาน 22.77 100.60 100.30 0.04 0.30 0.47 100.56 -0.04 0.27 0.50
หมวดการตรวจรกัษาและบริการส่วนบุคคล 6.14 101.62 101.65 0.77 -0.03 0.14 100.84 -0.96 -0.87 0.16
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 23.73 101.52 103.83 -0.58 -2.22 -0.72 102.11 0.50 -1.32 -0.51

- ค่าโดยสารสาธารณะ 2.15 106.87 100.64 0.27 6.19 3.32 106.58 0.04 5.91 2.91
- น้ ามันเชื้อเพลิง 7.49 102.10 111.16 -1.89 -8.15 -3.11 104.07 1.62 -5.44 -2.36
- การสื่อสาร 4.18 99.84 99.87 0.00 -0.03 -0.04 99.84 0.00 -0.03 -0.04

หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.13 102.62 101.82 0.06 0.79 0.47 102.56 -0.09 0.73 0.43
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.59 120.34 120.31 -0.01 0.02 0.01 120.35 0.03 0.04 0.00

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน * 72.46 102.61 102.11 0.09 0.49 0.55 102.52 -0.03 0.41 0.55
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.54 103.27 102.65 -0.92 0.60 1.73 104.23 0.29 2.51 1.90

- อาหารสด 16.10 105.83 100.65 -0.69 5.15 4.35 106.56 -0.25 7.12 4.23

- พลังงาน 11.44 99.40 104.81 -1.24 -5.16 -1.64 100.65 1.05 -3.31 -1.12


