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เงินเฟ้อ เงินเฟ้อฟื้นฐาน ดัชนี 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ 
เดือนมกราคม 2562  

ดัชนีราคาผู้บรโิภคเดือนมกราคม 2562 เท่ากับ 101.71 เมื่อเทียบกับ 

1 กุมภาพันธ์ 2562 
สถิติอัตราเงินเฟ้อ  

 (2558=100) (%) YoY 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทร. 02 507 5850 - 55 
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่าง ๆ โดยเฉลี่ยปี 2561  

ระดับราคาสินค้า เดือนมกราคม 2562 (MoM)  

  ประเทศอาเซียน 

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1.  เดือนธันวาคม 2561 (MoM)  ลดลง -0.02 

2.  เดือนมกราคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.27 

Highlights 
     ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมกราคม 2562 เทียบกับเดือนมกราคม 
2561 สูงขึ้น 0.27 (YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(เดือนธันวาคม 2561 สูงข้ึน 0.36) หมวดพลังงานยังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เงิน
เฟ้อสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว ซึ่งปรับลดลงร้อยละ -3.51 โดยปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาตามภาวะราคาน้ ามนัดิบในตลาดโลก ขณะที่หมวด
อาหารสด สูงขึ้นร้อยละ 1.14 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เงินเฟ้อพื้นฐาน
ขยายตัวร้อยละ 0.69 (YoY) 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า ปี 2562 เงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปี 2561 ระหว่างร้อยละ 0.7 - 1.7 (ค่ากลางร้อยละ 1.2)  

0.27 0.69 

1. ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมกราคม 2562 เทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.02 
(MoM) (ธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ -0.65) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้   

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.24 ตามการลดลงของกลุ่ม
พลังงาน ร้อยละ -1.47 โดยหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.86  
โดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ -2.79 จากการลดลงของ น้ ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 
91 95 E20 และ E85 นอกจากน้ี ค่าโดยสารสาธารณะ ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ -0.02       
จากการลดลงของค่าโดยสารเครื่องบินเป็นส าคัญ เน่ืองจากสายการบินมีการแข่งขันด้านราคา
ค่อนข้างสูง หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.04 ตามการลดลงของ 
เบียร์ และไวน์ ขณะท่ีหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.19 
อาทิ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว สบู่ถูตัว โฟมล้างหน้า หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.18 
ตามการสูงขึ้นของค่ากระแสไฟฟ้า จากการท่ีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ส าหรับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 เพิ่มขึ้น
จากงวดก่อน 4.30 สตางค์/หน่วย เน่ืองจากปัจจัยราคาเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
กระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น นอกจากน้ี ค่าเช่าบ้าน น้ ายารีดผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (น้ ายาซักแห้ง) 
ปรับราคาสูงขึ้น และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ  0.09 ตามการสูงขึ้น
ของเสื้อผ้าบุรุษและสตรี เป็นส าคัญ 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.33 จากการสูงขึ้นของ
กลุ่มอาหารสด ร้อยละ 0.72 โดยหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.54 โดยเฉพาะผักสด 
สูงขึ้นร้อยละ 1.20 อาทิ แตงกวา ผักกาดขาว ผักบุ้ง พริกสด เน่ืองจากสภาพอากาศ
แปรปรวนประกอบความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่มีมากกว่าช่วงท่ีผ่านมา 
ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 0.64 อาทิ เงาะ ฝรั่ง องุ่น มังคุด โดยเฉพาะเงาะและมังคุดเป็นช่วง
ต้นฤดู หมวดเน้ือสัตว์  เป็ดไก่และสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 1.10 ตามการสูงขึ้นของ เน้ือสุกร 
และอาหารทะเล (กุ้งขาว ปลาทู ปลาหมึกกล้วย)  หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
สูงขึ้นร้อยละ 0.38  ตามการสูงขึ้นของข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ขนมอบ หมวดไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.36 จากการสูงขึ้นของไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม นมเปรี้ยว 
นอกจากน้ี อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.04 และ 0.08 ตามล าดับ 
ขณะท่ีเครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.01 ตามการลดลงของ ซีอิ๊ว เครื่องปรุงรส 
มะพร้าวแห้ง/ขูด และหมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.07 
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อ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
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      - พลังงาน 

ร้อยละ(MoM) 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2562 

2. เทียบเดือนมกราคม 2561 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.27  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบรกิาร ดังนี้ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.34 โดยเฉพาะหมวด   
ข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 5.02 ตามการสูงขึ้นของข้าวสารเจ้า ขนมอบ 
ขนมปังปอนด์ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า ร้อยละ 3.04 (เน้ือสุกร ปลาทู ปลาหมึกกล้วย)  
ไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.32 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด นมผง นมเปรี้ยว) เครื่องประกอบอาหาร 
ร้อยละ 2.16 (น้ าพริกแกง ซอสหอยนางรม กะป)ิ อาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน ร้อยละ 
0.93 และ 2.05 ตามล าดับ (ข้าวราดแกง อาหารเช้า กับข้าวส าเร็จรูป) นอกจากน้ี เครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.90 (กาแฟและชาส าเร็จรูปพร้อมดื่ม น้ าหวาน น้ าอัดลม) 
ขณะท่ีผักสด ลดลงร้อยละ -3.97 และผลไม้สด ร้อยละ -2.29 เน่ืองจากสภาพอากาศในช่วงน้ี
ของปี 2562 เหมาะต่อการเจริญเติบโตของสินค้าเกษตรมากกว่าปีก่อน ท าให้มีผลผลิตออก
สู่ตลาดปริมาณมาก ประกอบกับมีสินค้าเกษตรจากจีนเข้ามาไทย จึงส่งผลให้ดัชนีราคา
หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -4.36  

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.36 ตามการลดลงสินค้าใน
กลุ่มพลังงานเป็นส าคัญ โดยน้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ -6.09 จากการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และ ก๊าซยานพาหนะ (LPG) ส่งผลให้หมวด
พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -1.92 ส าหรับสินค้าส าคัญท่ีดัชนีราคา
สูงขึ้น ได้แก่ หมวดเคหสถาน ร้อยละ 0.76 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 
ร้อยละ 0.67 ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.34 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 
ร้อยละ 0.29  หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 0.22 และ 0.01 ตามล าดับ 
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การศาสนา 

ยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ 

ร้อยละ(YoY) 

คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2562 อยู่ระหว่าง  0.7  – 1.7 (YoY)  (ค่ากลาง 1.2) 

 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  3.5-4.5 %  (YoY) (สศช.) 

 ราคาน้ ามันดิบดูไบ  70 – 80 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  

 อัตราการแลกเปลี่ยน 32.5 -33.5  บาท/เหรียญสหรัฐ  

สถานการณ์และปัจจัยส าคัญท่ีกระทบต่อเงินเฟ้อ 

 ราคาพลังงาน  ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนในโครงสร้างการผลิตและความต้องการโลก รวมทั้งบริบททางการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง 

 การลงทุน  ทั้งภาครัฐและเอกชนน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณจากความคืบหน้าการลงนามในสัญญาก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานใหม่ ความต่อเนื่องของโครงการลงทุนเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถท างานได้ตามแผนที่ก าหนด  

 ราคาสินค้าเกษตร  ราคาสินค้าเกษตรส าคัญยังคงมีแนวโน้มในทิศทางท่ีดี โดยเฉพาะข้าว และมันส าปะหลัง ในขณะที่ปาล์ม
น้ ามันและยางพาราน่าจะมีสัญญานท่ีดีจากมาตรการแก้ไขต่าง ๆ ของภาครัฐ 

 ราคาสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวที่ผลิตในประเทศมีสัญญาณต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันจากการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการน าเข้า 

 การส่งออก  คาดว่าจะขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับโอกาสในการย้ายฐานการผลิต
เพื่อส่งออกหลายชนิดมายังประเทศไทยยังมีอยู่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อก าลังซื้อในประเทศ 

 ค่าเงินบาท  มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงปริมาณเงินทุน
ไหลเข้าในประเทศ 



ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนมกราคม 2562                                                                      
                              (2558=100)  

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน   

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2562 

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 )  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 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 

  สัดส่วน เดือนมกราคม 2562 เดือนธันวาคม 2561 

รายการ น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 
  ม.ค. 62 ม.ค. 62 ม.ค. 61 M/M Y/Y A/A ธ.ค. 61 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 101.71 101.44 -0.02 0.27 0.27 101.73 -0.65 0.36 1.07 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.53 102.96 101.60 0.33 1.34 1.34 102.62 -0.36 0.90 0.40 

   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3.05 102.51 97.61 0.38 5.02 5.02 102.12 0.09 4.58 2.61 

   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า 6.63 103.00 99.96 1.10 3.04 3.04 101.88 0.00 1.41 -0.55 
   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.54 99.71 97.45 0.36 2.32 2.32 99.35 -0.15 1.35 -0.32 

   ผักและผลไม้ 4.40 99.77 104.32 0.54 -4.36 -4.36 99.23 -2.95 -4.96 -2.95 

     - ผักสด 1.79 100.58 104.74 1.20 -3.97 -3.97 99.39 -5.81 -4.08 -1.04 
     - ผลไม้สด 2.26 99.58 101.91 0.64 -2.29 -2.29 98.95 -0.81 -2.86 -1.97 

   เครื่องประกอบอาหาร 1.73 103.19 101.01 -0.01 2.16 2.16 103.20 -0.32 2.06 0.39 

   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.74 103.22 102.30 -0.07 0.90 0.90 103.29 0.07 1.39 1.47 
   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.76 103.70 102.74 0.04 0.93 0.93 103.66 0.02 0.93 1.10 

   อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.67 104.67 102.57 0.08 2.05 2.05 104.59 0.04 1.98 1.41 

 หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.47 101.01 101.37 -0.24 -0.36 -0.36 101.25 -0.81 0.06 1.44 

   หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.85 100.65 100.43 0.09 0.22 0.22 100.56 -0.02 0.26 0.27 

   หมวดเคหสถาน 23.01 100.57 99.81 0.18 0.76 0.76 100.39 0.03 0.58 1.04 
   หมวดการตรวจรกัษาและบริการส่วนบุคคล 6.22 101.91 101.23 0.19 0.67 0.67 101.72 0.09 0.55 0.52 

   หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 23.64 100.03 101.99 -0.86 -1.92 -1.92 100.90 -2.20 -0.65 2.31 

     - ค่าโดยสารสาธารณะ 2.05 100.65 100.31 -0.02 0.34 0.34 100.67 0.01 0.36 0.56 
     - น้ ามันเชื้อเพลิง 7.34 99.04 105.46 -2.79 -6.09 -6.09 101.88 -6.57 -2.12 6.85 

     - การสื่อสาร 4.23 99.87 99.93 0.00 -0.06 -0.06 99.87 0.00 -0.06 -0.06 

   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.15 101.90 101.61 0.01 0.29 0.29 101.89 0.04 0.29 0.38 

   หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.60 120.29 120.28 -0.04 0.01 0.01 120.34 0.00 0.19 4.27 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน * 73.05 102.34 101.64 0.04 0.69 0.69 102.30 0.01 0.68 0.71 
   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 26.95 100.00 100.88 -0.20 -0.87 -0.87 100.20 -2.40 -0.48 2.02 
      - อาหารสด 15.62 101.56 100.42 0.72 1.14 1.14 100.83 -0.85 0.11 -0.63 

      - พลังงาน 11.34 97.45 101.00 -1.47 -3.51 -3.51 98.90 -4.41 -1.24 5.66 


