
 

พาณิชย์เผย เงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวต่อเนื่องอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค

ของไทย เดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 107.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 105.15 ส่งผลให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 2.67 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 16 เดือน สาเหตุสำคัญ
มาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าในหมวดอาหารที่ราคาชะลอตัว ประกอบกับฐานราคาใน 
เดือนเมษายน 2565 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ระดับสูง  

อัตราเงินเฟ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ (ข้อมูลล่าสุดเดือนมีนาคม 2566) พบว่า เงินเฟ้อไทยต่ำเป็น
อันดับที ่ 14 จาก 133 เขตเศรษฐกิจที ่มีการประกาศตัวเลข ซึ ่งถือว่าอยู ่ในระดับที ่ด ีกว่าหลายเขตเศรษฐกิจ  
อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร เม็กซิโก อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และอยู่ระดับต่ำที่สุดในอาเซียน  
จาก 7 ประเทศที่ประกาศตัวเลข ทั้ง สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม  

อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2566 ทีสู่งข้ึนร้อยละ 2.67 (YoY) มีการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้  

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.53 (YoY) ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ 
ผักและผลไม้ (ถั่วฝักยาว มะนาว กระเทียม แตงโม เงาะ มะม่วง) ตามสภาพภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ืออำนวย และต้นทุนที่สูงขึ้น 
ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ตามปริมาณข้าวที ่ลดลงจากการส่งออกที ่มีมากขึ ้น และสิ ้นสุดการจ ัดโปรโมชัน  
ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต และปริมาณในตลาดที่มีไม่มากนัก เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (กาแฟผงสำเร็จรูป 
น้ำอัดลม กาแฟ/ชา (ร้อน/เย็น)) อาหารบริโภคในบ้าน (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว ) ตามต้นทุน 
การผลิตที่สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เครื่องประกอบอาหาร (ซีอิ๊ว น้ำพริกแกง ซอสหอยนางรม) ราคาสูงขึ้น 
เพียงเล ็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีส ินค้าอีกหลายรายการที ่ราคาลดลง อาทิ เนื ้อส ุกร ขึ ้นฉ่าย ผักกาดขาว ผักบุ้ง  
กล้วยน้ำว้า น้ำมันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) และมะขามเปียก  

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.39 (YoY) ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ อาทิ 
ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่ เรือ รถเมล์เล็ก/สองแถว เครื่องบิน) น้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภท 
(น้ำมันกลุ ่มดีเซล ก๊าซยานพาหนะ (LPG) แก๊สโซฮอล์ E85) ค่าการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและสิ ่งที ่เกี ่ยวกับ 
ทำความสะอาด (สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แป้งทาผิวกาย น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า) เนื่องจากสิ้นสุดโปรโมชัน ค่าบริการ
ส่วนบุคคล (ค่าแต่งผมชาย/สตรี ค่าทำเล็บ) ทั้งนี้ มีสินค้าสำคัญหลายรายการราคาลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าที่ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่มในภาพรวมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซิน เครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เสื้อผ้าบุรุษ น้ำยาระงับกลิ่นกาย แป้งผัดหน้า ที่เขียนคิ้ว ค่าสมาชิกเคเบิลทีวี 
และเครื่องรับโทรศัพท์มือถือ  

เงินเฟ้อพื ้นฐาน เมื ่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ ้นร้อยละ 1.66 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื ่องจาก 
เดือนมีนาคม 2566 ทีสู่งขึ้นร้อยละ 1.75 (YoY) 

ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.19 (MoM) ตามราคาสินค้า
ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สูงขึ้นร้อยละ 0.34 อาทิ ผักสด (ผักชี ต้นหอม ผักคะน้า) ผลไม้สด 
(เงาะ มังคุด ส้มเขียวหวาน) และไข่ไก่ ขณะที่ เนื้อสุกร ปลาช่อน ผักบุ้ง มะเขือเทศ น้ำมันพืช และครีมเทียม ราคาปรับ
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา และสินค้าในหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ตามการสูงขึ้นของ
ราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ค่าของใช้และค่าบริการส่วนบุคคลที่ปรับสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย อาทิ แป้งทาผิวกาย 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบำรุงผิว ค่าแต่งผมชาย/สตรี ขณะที่สินค้าหลายรายการราคาลดลง อาทิ น้ำมันกลุ ่มดีเซล 
ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว และตู้เย็น รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวกับทำความสะอาด 
และของใช้ส่วนบุคคลบางประเภท (ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน แป้งผัดหน้า น้ำยาระงับกลิ่นกาย กระดาษชำระ)   
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แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ปี 2566 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุ
สำคัญมาจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำ
กว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ ่มทรงตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มชะลอตัว และคาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนด แต่ยังมีปัจจัยที่อาจทำให้เงินเฟ้อ
ขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ อาทิ ราคาก๊าซหุงต้มที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญ 
ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว  
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ
อัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ  

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1.7 – 2.7 (ค่ากลาง 2.2) และ
หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2566 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.5 จากระดับ 52.3  
ในเดือนก่อนหน้า โดยอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 (นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565) และสูงสุดในรอบ  
52 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562) เป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต  
(3 เดือนข้างหน้า) โดยมีสาเหตุจาก (1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานเป็นจำนวนมาก  
(2) ใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้ง (14 พฤษภาคม 2566) ทำให้ประชาชนคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเมือง
ของประเทศ และ(3) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายมากขึ้น 
ตามจำนวนหน่วยที ่ใช้ในช่วงฤดูร ้อน ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลกับภาระค่าครองชีพที่ส ูงขึ ้น มีส่วนทำให้ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
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ตาราง สรุปดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปี 2565 – 2566 

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

3 พฤษภาคม 2566 
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ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนเมษายน 2566 
 ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 107.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
ซึ่งเท่ากับ 105.15 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 2.67 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และ 
ต่ำสุดในรอบ 16 เดือน สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าในหมวดอาหารที่ราคา
ชะลอตัว ประกอบกับฐานราคาในเดือนเมษายน 2565 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ระดับสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

•  หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 4.53 ได้แก่ 

- กลุ่มข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 5.11 (ข้าวสารเจ้า ขนมอบ ข้าวสารเหนียว)  

- กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 3.18 (ไก่สด ปลาท ูปลาทูนึ่ง)  

- กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 4.97 (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง นมสด) 

- กลุ่มผักสด สูงขึ้นร้อยละ 8.12 (ถั่วฝักยาว มะนาว มะเขือ)  

- กลุ่มผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 9.55 (แตงโม เงาะ มะม่วง) 

- กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.03 (ซีอ๊ิว ซอสหอยนางรม น้ำพริกแกง)  

- กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.52 (กาแฟผงสำเร็จรูป น้ำอัดลม กาแฟ/ชา (ร้อน / เย็น))  

- กลุ่มอาหารบริโภคในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 4.27 (กับข้าวสำเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว)  

- กลุ่มอาหารบริโภคนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 3.60 (อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) อาหารเช้า อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง))  

•  หมวดสินค้าอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึนร้อยละ 1.39 ได้แก่ 

- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.27 (เสื้อยืดสตรี เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล ค่าจ้างซักรีด) 

- หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 3.03 (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าเช่าบ้าน)  

- หมวดการตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 1.79 (ค่าแต่งผมชาย สบู่ถูตัว แป้งทาผิวกาย)  

- หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 1.48 (ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกระดับชั้น)  

- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.67 (เบียร์ สุรา ไวน์) 

- ขณะทีห่มวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.09 (น้ำมันเชื้อเพลิง) 

เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 1.66 (YoY)  

สำหรับดัชนีราคาผู ้บริโภคเดือนเมษายน 2566 เทียบกับเดือนมีนาคม 2566 สูงขึ ้นร้อยละ 0.19 (MoM)  
และเฉลี่ย 4 เดือนแรก (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 3.58 (AoA) 

 
********************************* 
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Concept    ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2562 มีจำนวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 430 รายการ (ปีฐาน 2558 มีจำนวน 422 รายการ)  
ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวดที ่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่  1) หมวดอาหารและเครื ่องดื ่มไม่ม ีแอลกอฮอล์ 2) หมวดเครื ่องนุ ่งห่มและรองเท้า  
3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  5) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื ่อสาร 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ  
7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น 
เรียกว่า “ปีฐาน” ที่กําหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ท้ังนี้ ครัวเรือนผู้บริโภคท่ีครอบคลุมในการคำนวณดัชนีปีฐาน 2562 ได้แก่ ครัวเรือนรวมเขตเทศบาล กรอบรายได้ 
6,987 – 50,586 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน รวมค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นตัวเงินไม่เกิน ร้อยละ 42.19 สมาชิกครัวเรือนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 48 จังหวัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสามารถสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคได้ดียิง่ขึ้น ในปี 2566 ได้มีการเพิ่มจังหวัดตัวแทนอกี 
4 จังหวัด รวมเป็น 52 จังหวัด 1/  

ตารางแสดง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนเมษายน 2566    (2562 = 100) 

 

 
 

 

 

 

 

 

สัดส่วน

รายการ น า้หนัก ดัชนี

เม.ย. 66 เม.ย. 66 เม.ย. 65 M/M Y/Y A/A มี.ค. 66 M/M Y/Y A/A

ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป 100.00 107.96 105.15 0.19 2.67 3.58 107.76 -0.27 2.83 3.88

 หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 41.46 110.70 105.90 0.34 4.53 5.78 110.33 -0.53 5.22 6.22

   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 3.74 98.14 93.37 0.14 5.11 4.87 98.00 0.51 4.93 4.78

   เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้า 9.47 114.25 110.73 -0.01 3.18 3.55 114.26 -2.08 4.40 3.67

   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 2.16 113.40 108.03 1.70 4.97 7.47 111.50 -1.57 5.99 8.34

   ผักและผลไม้ 5.58 110.17 99.96 1.38 10.21 13.47 108.67 -0.29 12.40 14.59

     - ผักสด 2.63 112.09 103.67 0.72 8.12 13.69 111.29 0.32 11.93 15.65

     - ผลไม้สด 2.35 107.33 97.97 3.22 9.55 9.65 103.98 0.43 9.35 9.68

   เคร่ืองประกอบอาหาร 2.36 116.58 116.54 -0.25 0.03 2.13 116.87 0.12 1.27 2.84

   เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 2.21 107.93 103.26 0.67 4.52 4.59 107.21 -0.02 4.04 4.61

   อาหารบริโภค-ในบ้าน 9.03 112.07 107.48 0.13 4.27 5.70 111.93 0.02 4.51 6.17

   อาหารบริโภค-นอกบ้าน 6.91 111.16 107.30 0.04 3.60 4.99 111.12 0.13 3.65 5.48

 หมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม 58.54 106.28 104.82 0.08 1.39 2.07 106.20 -0.08 1.22 2.28

   หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 2.07 99.97 99.70 0.05 0.27 0.25 99.92 -0.04 0.26 0.25

   หมวดเคหสถาน 22.25 103.82 100.77 0.00 3.03 3.09 103.82 0.12 3.16 3.12

   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5.41 102.93 101.12 0.08 1.79 1.94 102.85 0.04 2.03 1.99

   หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 23.30 111.57 111.67 0.17 -0.09 1.45 111.38 -0.32 -0.70 1.97

     - ค่าโดยสารสาธารณะ 1.39 109.91 103.62 0.50 6.07 6.14 109.36 0.09 5.73 6.16

     - น้้ามันเช้ือเพลิง 9.67 129.11 130.57 0.34 -1.12 2.58 128.67 -0.77 -2.48 3.87

     - การส่ือสาร 4.03 99.94 99.88 0.05 0.06 0.02 99.89 0.00 0.02 0.02

   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 4.19 100.59 99.12 0.00 1.48 1.43 100.59 0.05 1.46 1.42

   หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 1.33 102.93 102.24 0.01 0.67 0.87 102.92 0.01 0.69 0.93

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื นฐาน * 64.73 104.27 102.57 0.05 1.66 2.09 104.22 0.05 1.75 2.24

   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 35.27 114.94 109.89 0.43 4.60 6.40 114.45 -0.82 4.89 7.01

      - อาหารสด 20.95 109.86 104.13 0.57 5.50 6.65 109.24 -1.11 6.66 7.04

      - พลังงาน 14.32 124.71 120.73 0.23 3.30 6.03 124.42 -0.42 2.42 6.98

เดือนเมษายน 2566 เดือนมีนาคม 2566

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง อัตราการเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ : ดัชนรีาคาผู้บรโิภคพื้นฐาน  หมายถึง ดชันรีาคาผู้บริโภคทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุม่อาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน 

    1/52 จังหวัด ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค 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 16.
ฉะเชิงเทรา 17.นครปฐม 18.สระแก้ว  19.กาญจนบุร ี  ภาคเหนือ  20.นครสวรรค์  21.ตาก 22.แพร่  23. เชียงใหม่  24. เชียงราย 25.อุตรดิตถ ์   
26.พิษณุโลก27.เพชรบูรณ์  28.น่าน 29. พะเยา 30. ลำปาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.นครราชสีมา 32.ขอนแก่น 33.สุรินทร์ 34.อุบลราชธานี  
35.หนองคาย 36.ศร ีสะเกษ 37.ม ุกดาหาร  38.อ ุดรธานี  39.ร ้อย เอ ็ด  40.นครพนม 41.เลย 42.กาฬสินธุ ์ 43.บึงกาฬ  ภาคใต้  44.ส ุราษฎร์ธานี  
45.นครศรีธรรมราช 46.ตรัง 47.สงขลา 48.ยะลา 49.ภูเก็ต 50.กระบี่  51. นราธิวาส  52.ระนอง 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนเมษายน 2566 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นผู ้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2566 ปรับเพิ ่มขึ ้นมาอยู ่ที ่ระดับ 53.5 จากระดับ 52.3  

ในเดือนก่อนหน้า โดยอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 (นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565) และสูงสุดในรอบ  
52 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2562) เป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต  
(3 เดือนข้างหน้า) โดยมีสาเหตุจาก (1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานเป็นจำนวนมาก  
(2) ใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้ง (14 พฤษภาคม 2566) ทำให้ประชาชนคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเมือง
ของประเทศ และ (3) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายมากขึ้นตาม
จำนวนหน่วยที ่ ใช้ ในช่วงฤดูร ้อน ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลกับภาระค่าครองชีพที่ส ูงข ึ ้น ม ีส ่วนทำให้ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

• ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันผู้บริโภค พบว่า  
1) ด้านเศรษฐกิจไทย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.27  
2) ด้านการเมือง/การเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.40  
3) ด้านมาตรการของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 11.85  
4) ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 8.92  
5) ด้านเศรษฐกิจโลก คิดเป็นร้อยละ 7.04  
6) ด้านสังคม/ความม่ันคง คิดเป็นร้อยละ 7.02  
7) ด้านราคาสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.44  
8) ด้านภัยพิบัติ/โรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 2.65  
9) ด้านอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.42  

• ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค จำแนกรายภาค พบว่า  
1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ิมขึ้นจากระดับ 51.1 มาอยู่ที่ระดับ 57.2  
2) ภาคเหนือ เพ่ิมข้ึนจากระดับ 51.1 มาอยู่ที่ระดับ 52.3  
3) ภาคใต้ เพ่ิมขึ้นจากระดับ 52.1 มาอยู่ที่ระดับ 52.4  
4) ภาคกลาง ลดลงจากระดับ 54.6 มาอยู่ที่ระดับ 54.4  
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงจากระดับ 51.6 มาอยู่ที่ระดับ 51.3 

• ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค จำแนกอาชีพ พบว่า  
1) กลุ่มเกษตรกร เพ่ิมข้ึนจากระดับ 50.8 มาอยู่ที่ระดับ 52.1 
2) กลุ่มพนักงานเอกชน เพ่ิมข้ึนจากระดับ 50.2 มาอยู่ที่ระดับ 52.5 
3) กลุ่มผู้ประกอบการ เพ่ิมข้ึนจากระดับ 55.7 มาอยู่ที่ระดับ 57.0 
4) กลุ่มรับจ้างอิสระ เพ่ิมข้ึนจากระดับ 50.7 มาอยู่ที่ระดับ 51.1  
5) กลุ่มพนักงานของรัฐ เพ่ิมข้ึนจากระดับ 57.1 มาอยู่ที่ระดับ 57.3  
6) กลุ่มนักศึกษา ลดลงจากระดับ 52.9 มาอยู่ที่ระดับ 52.2  
7) กลุ่มไม่ได้ทำงาน/บำนาญ ลดลงจากระดับ 52.5 มาอยู่ที่ระดับ 49.8           

• เม่ือพิจารณากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคงที่อยู่ที่ระดับ 56.4 

******************************* 
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    หมายเหตุ 1. สำรวจข้อมูลจากผู้บริโภคจำนวน 4,596 คน ในทุกอำเภอทั่วประเทศ (884 อำเภอ/เขต) แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ  

ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละภาค โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
และสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 

                  2. การอ่านค่าดัชน ี: ระดับค่าของดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 หากค่าของดัชนีมีค่าตั้งแต่ระดับ 50 ข้ึนไป หมายถึง ผู้บริโภค
มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงเชื่อมั่น) และหากค่าดัชนีต่ำกว่า 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความไม่เชื่อมั่น  
ต่อภาวะเศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงไม่เช่ือมั่น) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ตาราง แสดงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน 2566 



   

 

 

Headline inflation continuously decelerated and was the lowest rate in 16 months 

Mr. Poonpong Naiyanapakorn, the Director-General of TPSO reveals that Consumer Price Index 

(CPI) in April 2023 was at 107.96. When compared to 105.15 in April 2022, the headline inflation 

rose by 2.67 percent (YoY), decelerated for 4 consecutive months and was the lowest rate in 

16 months. The main contribution was a deceleration of energy and food prices, as well as  

a high-price base in April 2022. 

 From the latest data of March 2023, Thailand’s inflation rate was the 14th lowest rank out of 

133 economies and was relatively low compared with others including the United States, Italy, the 

United Kingdom, Mexico, India, Japan, and South Korea. The figure was the lowest among 7 ASEAN 

countries of which figures had already been announced including Lao PDR, the Philippines,  

Singapore, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. 

 The current inflation was contributed by a 4.53-percent growth (YoY) of food and  

non-alcoholic beverages according to rising prices of particular items such as 1) vegetables and 

fruits (long bean, lime, garlic, watermelon, rambutan, mango), following bad weather and high costs 

2) rice and glutinous rice, following low supply from rising exports and the end of promotional 

activities 3) eggs, following production costs and low supply, 4) non-alcoholic beverage (instant  

coffee, soft drink, (hot/cold) coffee/tea) 4) food at home (prepared food, meal box, noodle)  

following high costs and 5) seasonings and condiments (soy sauce, chili paste, oyster sauce) of which 

prices slightly increased. However, prices of pork, celery, Chinese cabbage, morning glory, banana, 

vegetable oil, shredded/dried coconut, and tamarind sauce dropped. Another contribution was a 

1.39-percent growth (YoY) of non-food and beverages, according to rising prices of particular 

items such as electricity, LPG, transportation fares (taxi, boat, minibus, airplane), some fuels (diesel, 

LPG, and gasohol E85), tuition fee, personal care, cleaning supplies (soap, toothpaste, body powder, 

softener, washing liquid) following the end of promotional activities, and prices for personal services 

(haircut, manicure). However, there are several items with price reduction such as gasoline, TV, air 

conditioner, washing machine men’s clothes, deodorant, facial powder, eyebrow pencil, cable TV 

membership, and mobile phone. 

The core inflation rose by 1.66 percent (YoY), decelerating from a 1.75-percent growth in 

the previous month. 

The CPI rose by 0.19 percent (MoM) contributed by a 0.34-percent growth in food and  

non-alcoholic beverages, following rising prices in fresh vegetables (coriander, spring onion, Chinese 

kale), fresh fruits (rambutan, mangosteen, tangerine), and eggs. While prices of pork, snake-head fish, 
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morning glory, tomato, vegetable oil, and non-dairy cream dropped. Another contribution was a 

0.08-percent growth in non-food and beverages, following prices of gasoline, personal goods and 

care which slightly increased such as body powder, skin protection and skincare, and haircut. While 

prices of particular items dropped such as diesel, expressway toll, air conditioner, washing machine, 

rice cooker, and refrigerator, as well as some cleaning supplies and personal goods (detergent,  

softener, dishwashing liquid, facial powder, deodorant, tissue paper). 

 The inflation in May 2023 is expected to significantly decelerate, following a high-price 

base of May 2022, and lower fuel prices when compared with the previous year. While prices of 

some goods and services decelerated and some started to remain stable. Although the inflation rate 

is expected to decelerate and stay within the target range, there are adverse factors that could  

accelerate the inflation rate such as a high LPG price compared with the previous year which is one 

of the main production costs, severe drought that affected agricultural products and prices, rising  

demand from tourism, and government’s stimulus measures. These factors may significantly affect 

the inflation rate and should be closely monitored. 

The headline is expected to range between 1.7 – 2.7 (2.2 percent mid-range) and would 

be revised if there are any significant changes. 

The overall Consumer Confidence Index (CCI) in April 2023 was at 53.5 from 52.3 in the 

previous month. The figure has been above the confidence level for 5 consecutive months (since 

December 2022) and the highest in 52 months (since January 2019), following a rise in both current 

and future CCIs. The reasons for improvement were 1) recovery of domestic demand supported by 

tourism during Songkran holidays 2) the upcoming election on 14 May 2023, and 3) lower diesel 

prices. However, higher electricity bills during summer raised concerns about high costs of living and 

led to a gradual increase of overall CCI. 

----------------------------------------- 
Trade Policy and Strategy Office 

Ministry of Commerce 

May 2023 
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนเมษายน 2566
3 พฤษภาคม 2566 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)

สถิติอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 107.96 (ปีฐาน 2562 = 100)

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาเดือนเมษายน 2566  

1. เทียบกับเดือนเมษายน 2565 สูงขึ้นร้อยละ 2.67 (YoY) โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้าและบริการ ดังน้ี

• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.53 ตามการสูงขึ้นของ
กลุ่มข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 5.11 จากการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเจ้า
ขนมอบ และข้าวสารเหนียว กลุ่ม เ น้ือสัตว์  เ ป็ดไก่  และสัตว์ น้้า ร้อยละ 3.18
จากการสูงขึ้นของราคาไก่สด ปลาทู และปลาทูน่ึง กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 4.97 
จากการสูงขึ้นของราคาไข่ไก่ นมถั่วเหลือง และนมสด กลุ่มผักสด ร้อยละ 8.12
จากการสูงขึ้นของราคาถั่วฝักยาว มะนาว และมะเขือ กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 9.55 จากการ
สูงขึ้นของราคาแตงโม เงาะ และมะม่วง กลุ่มเคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 0.03
จากการสูงขึ้นของราคาซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม และน้้าพริกแกง กลุ่มเคร่ืองดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.52 จากการสูงขึ้นของราคากาแฟผงส้าเร็จรูป น้้าอัดลม 
และกาแฟ/ชา (ร้อน/เย็น) กลุ่มอาหารบริโภคในบ้าน ร้อยละ 4.27 จากการสูงขึ้น
ของราคากับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง และก๋วยเตี๋ยว และกลุ่มอาหารบริโภคนอกบ้าน
ร้อยละ 3.60 จากการสูงขึ้นของราคาอาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) อาหารเช้า และอาหารเย็น 
(อาหารตามสั่ง)

• หมวดอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.39 ตามการสูงขึ้น
ของหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.27 จากการสูงขึ้นของราคาเสื้อยืดสตรี 
เคร่ืองแบบนักเรียนอนุบาล และค่าจ้างซักรีด หมวดเคหสถาน ร้อยละ 3.03 จากการสูงขึ้น
ของราคาค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และค่าเช่าบ้าน หมวดการตรวจรักษา และบริการ
ส่วนบุคคล ร้อยละ 1.79 จากการสูงขึ้นของราคาค่าแต่งผมชาย สบู่ถูตัว และแป้งทาผิวกาย
หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาฯ ร้อยละ 1.48 จากการสูงขึ้นของราคาค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกระดับชั้น หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
0.67 จากการสูงขึ้นของราคาเบียร์ สุรา และไวน์ และกลุ่มการสื่อสาร ร้อยละ 0.06
จากการสูงขึ้นของค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต และค่าส่งพัสดุ ในขณะที่ หมวดพาหนะ 
การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.09 จากการลดลงของราคาน้้ามันเชื้อเพลิง 
ร้อยละ -1.12 เป็นส้าคัญ
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ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน 

Highlights ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 107.96
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปสูงขึ้นร้อยละ 2.67 (YoY)
เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ตามสถานการณ์พลังงานในตลาดโลก ประกอบกับราคาสินค้า
ในกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะเน้ือสัตว์ ผักสด และเคร่ืองประกอบอาหาร สูงขึ้นในอัตรา
ที่ชะลอตัวลง และดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนน้ีเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าสูงขึ้นร้อยละ 
0.19 (MoM) โดยมีสินค้าส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่ เน่ืองจากสภาพอากาศร้อนส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตลดลง ผลไม้สด อาทิ เงาะ และมังคุด เน่ืองจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล 
ค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าทัศนาจร เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ อย่างไรก็ตาม สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ เน้ือสุกร เน้ือสัตว์แปรรูป อาทิ 
หมูหยอง กุนเชียง และหมูยอ เคร่ืองประกอบอาหาร อาทิ น้้ามันพืช และเคร่ืองปรุงรส 
และสิ่งที่เกี่ยวกับการท้าความสะอาด อาทิ ผงซักฟอก น้้ายาปรับผ้านุ่ม และน้้ายาล้างจาน 
และดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบเฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.–เม.ย.) 2566 สูงขึ้นร้อยละ 3.58 (AoA)

ทั้งน้ี เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 
1.66 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.05 (MoM) และเฉลี่ย 4 เดือน 
(ม.ค. – เม.ย.) 2566 สูงขึ้นร้อยละ 2.09 (AoA)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 2565 (YoY) สูงขึ้น 2.67

2.  เดือนมีนาคม 2566 (MoM) สูงขึ้น 0.19
3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2566

เทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน (AoA) สูงขึ้น 3.58
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2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2566 สูงขึ้นร้อยละ 0.19 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
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• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.34 โดยมีสาเหตุหลัก
จากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 0.14
จากการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเจ้า ขนมอบ และอาหารจากธัญพืช กลุ่มไข่ และ
ผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 1.70 จากการสูงขึ้นของราคาไข่ไก่ นมสด และนมเปร้ียว กลุ่มผักสด
ร้ อ ย ล ะ  0 . 7 2 จ า ก ก า ร สู ง ขึ้ น ข อ ง ร า ค า ผั ก ชี  ต้ น ห อ ม  แ ล ะ ผั ก ค ะ น้ า 
กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 3.22 จากการสูงขึ้นของราคาเงาะ ส้มเขียวหวาน และมังคุด 
กลุ่มเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.67 จากการสูงขึ้นของราคากาแฟผงส้าเร็จรูป 
กาแฟ/ชา (ร้อน/เย็น) และกาแฟส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม กลุ่มอาหารบริโภคในบ้าน ร้อยละ 0.13
จากการสูงขึ้นของราคาอาหารโทรสั่ ง  (delivery) อาหารว่าง และก๋วยเตี๋ยว 
และกลุ่มอาหารบริโภคนอกบ้าน ร้อยละ 0.04 จากการสูงขึ้นของราคาอาหารกลางวัน 
(ข้าวราดแกง) อาหารเช้า และอาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) ส้าหรับสินค้าที่ราคาลดลง 
ได้แก่ กลุ่มเน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้า ร้อยละ -0.01 จากการลดลงของราคาเน้ือสุกร 
และปลาช่อน และกลุ่มเคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ -0.25 จากการลดลงของราคา
น้้ามันพืช เคร่ืองปรุงรส และน้้าพริกแกง 

• หมวดอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.08 โดยมีสาเหตุหลัก
จากการสูงขึ้นของหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.05 จากการสูงขึ้น
ของราคาเคร่ืองแบบนักเรียนอนุบาล และเสื้อยืดสตรี หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล ร้อยละ 0.08 จากการสูงขึ้นของราคาแป้งทาผิวกาย ผลิตภัณฑ์
ป้องกันและบ้ารุงผิว และผ้าอ้อมส้าเร็จรูป หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร
ร้อยละ 0.17 จากการสูงขึ้นของราคาน้้ามันเชื้อเพลิง และค่าโดยสารเคร่ืองบิน 
และหมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.01 จากการสูงขึ้นของราคาเบียร์ 
และไวน์ และการสื่อสาร ร้อยละ 0.05 ขณะที่ หมวดเคหสถาน และหมวดการบันเทิง 
การอ่าน การศึกษาฯ ราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

3.58 
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6.65 

2.07 

0.25 

3.09 

1.94 

1.45 
6.03 

1.43 

0.87 

2.09 

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่…ี

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.78 จากการสูงขึ้น
ของราคาสินค้าทุกกลุ่ม โดยกลุ่มข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 
4.87 จากการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเจ้า ขนมอบ และข้าวสารเหนียว 
กลุ่มเน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้า ร้อยละ 3.55 จากการสูงขึ้นของราคาเน้ือสุกร 
ไก่สด และปลาทู กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 7.47 จากการสูงขึ้นของราคา
ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง และนมผง กลุ่มผักสด ร้อยละ 13.69 จากการสูงขึ้นของราคา
มะนาว แตงกวา และมะเขือ กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 9.65 จากการสูงขึ้นของราคา
ส้มเขียวหวาน เงาะ และแตงโม กลุ่มเคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 2.13 จากการ
สูงขึ้นของราคาซีอิ๊ว น้้าพริกแกง และซอสหอยนางรม กลุ่มเคร่ืองดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.59 จากการสูงขึ้นของราคากาแฟ/ชา (ร้อน/เย็น) กาแฟ
ส้าเร็จรูปพร้อมดื่ม และกาแฟผงส้าเร็จรูป กลุ่มอาหารบริโภคในบ้าน ร้อยละ 5.70 
จากการสูงขึ้นของราคากับข้าวส้าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว และข้าวแกง/ข้าวกล่อง 
และกลุ่มอาหารบริโภคนอกบ้าน ร้อยละ 4.99 จากการสูงขึ้นของราคาอาหารเช้า 
อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) และอาหารเย็น (อาหารตามสั่ง))

• หมวดอื่นๆ ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.07 โดยมีปัจจัยหลัก
จากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ร้อยละ 1.45
ตามการสูงขึ้นของราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 2.58 และค่าโดยสารสาธารณะ 
ร้อยละ 6.14 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.25 จากการสูงขึ้นของ
ราคาเสื้อยืดสตรี และค่าจ้างซักรีด หมวดเคหสถาน ร้อยละ 3.09 จากการสูงขึ้น
ของราคาค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม หมวดการตรวจรักษา และบริการส่วน
บุคคล ร้อยละ 1.94 จากการสูงขึ้นของราคาค่าแต่งผมชาย สบู่ถูตัว และยาสีฟัน
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ ร้อยละ 1.43 จากการสูงขึ้นของราคา
ค่าห้องพักโรงแรม และค่าอาหารสัตว์ เลี้ ยง หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่ม
มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.87 จากการสูงขึ้นของราคาเบียร์ ไวน์ และสุรา 
และกลุ่มการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากการสูงขึ้นของค่าส่งพัสดุ 

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 3.58 (AoA) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้



ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เดือนเมษายน 2566 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (YoY) จ าแนกรายภาค เดือนเมษายน 2566 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) จ้าแนกรายภาค พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทุกภาคสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาค
รวม อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.98 5.54 1.38
2.  ภาคกลาง 2.36 3.58 1.55
3. ภาคเหนือ 2.80 4.65 1.45
4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.63 4.35 1.32
5.  ภาคใต้ 2.62 4.62 1.19

ดัชนีราคาผู้บริโภคจ าแนกรายภาค พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นใน
อัตราที่ชะลอตัวลงในทุกภาค ซึ่งในเดือนนี้อัตราเงินเฟ้อของภาคกรุงเทพฯ และปริมลฑลสูงกว่าภาคอื่น ๆ โดยสูงขึ้นร้อยละ 2.98 
รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ สูงขึ้นร้อยละ 2.80 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงขึ้นร้อยละ 2.63 และภาคใต้ สูงขึ้นร้อยละ 2.62 ในขณะที่
ภาคกลาง สูงขึ้นในอัตราที่ต่้ากว่าทุกภาคที่ร้อยละ 2.36

เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้า พบว่า สินค้าส้าคัญที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในทุกภาค ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า อาหารเช้า อาหารกลางวัน
(ข้าวราดแกง) อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) และกับข้าวส้าเร็จรูป ส้าหรับสินค้าส้าคัญที่ราคาลดลงในทุกภาค ได้แก่ น้้ามันพืช น้้ามัน
เช้ือเพลิง ผักสด อาทิ ผักกาดขาว ผักบุ้ง และมะนาว เป็นต้น 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5850

5. แนวโน้มเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2566

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมาก โดยสาเหตุส้าคัญมาจากฐานราคาในเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ใช้ค้านวณเงิน เฟ้อ
ค่อนข้างสูง และราคาน้้ามันเช้ือเพลิงที่อยู่ในระดับต่้ากว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการบางรายการชะลอตัว และบางรายการเริ่ม
ทรงตัวแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มชะลอตัว และคาดว่าจะอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ก้าหนด แต่ยังมีปัจจัยที่อาจท้าให้เงินเฟ้อ
ขยายตัวมากกว่าที่คาดไว้ อาทิ ราคาก๊าซหุงต้มที่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตส้าคัญ ปัญหาภัยแล้ง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยส้าคัญ 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 1.7 – 2.7 (ค่ากลาง 2.2) และหากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง 
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เดือนเมษายน ปี 2566 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)

ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปล่ียนแปลงเดือนเมษายน 2566          (ปีฐาน 2562 = 100)

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2562 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 430 รายการ (ปีฐาน 2558 มีจ านวน 422 รายการ)
ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวดที่จ้าเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 
7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยการค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลา
เริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก้าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งนี้ ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปีฐาน 2562 ได้แก่ ครัวเรือนรวมเขตเทศบาล 
กรอบรายได้ 6,987 – 50,586 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินไม่เกิน ร้อยละ 42.19 สมาชิกครัวเรือนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 48 จังหวัด ทั้งนี้ ในปี 2566 ได้มีการเพิ่มจังหวัดตัวแทนอีก 4 จังหวัด รวมเป็น 52 จังหวัด 1/ เพื่อให้
ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

* หมายเหตุ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน

1/ 52 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 16.ฉะเชิงเทรา
17.นครปฐม 18.สระแก้ว  19.กาญจนบุรี ภาคเหนือ 20.นครสวรรค์ 21.ตาก 22.แพร่ 23. เชียงใหม่ 24. เชียงราย 25.อุตรดิตถ์ 26.พิษณุโลก 
27.เพชรบูรณ์  28.น่าน 29. พะเยา 30. ล้าปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31.นครราชสีมา 32.ขอนแก่น 33.สุรินทร์ 34.อุบลราชธานี 35.หนองคาย 
36.ศรีสะเกษ 37.มุกดาหาร  38.อุดรธานี 39.ร้อยเอ็ด 40.นครพนม 41.เลย 42.กาฬสินธุ์ 43.บึงกาฬ  ภาคใต้ 44.สุราษฎร์ธานี 45.นครศรีธรรมราช 46.ตรัง 
47.สงขลา 48.ยะลา 49.ภูเก็ต 50.กระบี่  51. นราธิวาส  52.ระนอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5850

สัดส่วน

รายการ น า้หนัก ดัชนี

เม.ย. 66 เม.ย. 66 เม.ย. 65 M/M Y/Y A/A มี.ค. 66 M/M Y/Y A/A

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป 100.00 107.96 105.15 0.19 2.67 3.58 107.76 -0.27 2.83 3.88

 หมวดอาหารและเครื่องดืม่ไม่มีแอลกอฮอล์ 41.46 110.70 105.90 0.34 4.53 5.78 110.33 -0.53 5.22 6.22

   ขา้วแปง้และผลิตภณัฑ์จากแปง้ 3.74 98.14 93.37 0.14 5.11 4.87 98.00 0.51 4.93 4.78

   เนื้อสัตว ์เปด็ไกแ่ละสัตวน์้้า 9.47 114.25 110.73 -0.01 3.18 3.55 114.26 -2.08 4.40 3.67

   ไขแ่ละผลิตภณัฑ์นม 2.16 113.40 108.03 1.70 4.97 7.47 111.50 -1.57 5.99 8.34

   ผักและผลไม้ 5.58 110.17 99.96 1.38 10.21 13.47 108.67 -0.29 12.40 14.59

     - ผักสด 2.63 112.09 103.67 0.72 8.12 13.69 111.29 0.32 11.93 15.65

     - ผลไม้สด 2.35 107.33 97.97 3.22 9.55 9.65 103.98 0.43 9.35 9.68

   เคร่ืองประกอบอาหาร 2.36 116.58 116.54 -0.25 0.03 2.13 116.87 0.12 1.27 2.84

   เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 2.21 107.93 103.26 0.67 4.52 4.59 107.21 -0.02 4.04 4.61

   อาหารบริโภค-ในบา้น 9.03 112.07 107.48 0.13 4.27 5.70 111.93 0.02 4.51 6.17

   อาหารบริโภค-นอกบา้น 6.91 111.16 107.30 0.04 3.60 4.99 111.12 0.13 3.65 5.48

 หมวดอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ใช่อาหารและเครื่องดืม่ 58.54 106.28 104.82 0.08 1.39 2.07 106.20 -0.08 1.22 2.28

   หมวดเคร่ืองนุ่งหม่และรองเท้า 2.07 99.97 99.70 0.05 0.27 0.25 99.92 -0.04 0.26 0.25

   หมวดเคหสถาน 22.25 103.82 100.77 0.00 3.03 3.09 103.82 0.12 3.16 3.12

   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบคุคล 5.41 102.93 101.12 0.08 1.79 1.94 102.85 0.04 2.03 1.99

   หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 23.30 111.57 111.67 0.17 -0.09 1.45 111.38 -0.32 -0.70 1.97

     - ค่าโดยสารสาธารณะ 1.39 109.91 103.62 0.50 6.07 6.14 109.36 0.09 5.73 6.16

     - น้้ามันเชื้อเพลิง 9.67 129.11 130.57 0.34 -1.12 2.58 128.67 -0.77 -2.48 3.87

     - การส่ือสาร 4.03 99.94 99.88 0.05 0.06 0.02 99.89 0.00 0.02 0.02

   หมวดการบนัเทิง การอา่น การศึกษาฯ 4.19 100.59 99.12 0.00 1.48 1.43 100.59 0.05 1.46 1.42

   หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 1.33 102.93 102.24 0.01 0.67 0.87 102.92 0.01 0.69 0.93

ดชันีราคาผู้บริโภคพื นฐาน * 64.73 104.27 102.57 0.05 1.66 2.09 104.22 0.05 1.75 2.24

   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 35.27 114.94 109.89 0.43 4.60 6.40 114.45 -0.82 4.89 7.01

      - อาหารสด 20.95 109.86 104.13 0.57 5.50 6.65 109.24 -1.11 6.66 7.04

      - พลังงาน 14.32 124.71 120.73 0.23 3.30 6.03 124.42 -0.42 2.42 6.98

เดือนเมษายน 2566 เดือนมีนาคม 2566

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง
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เดือนเมษายน 2566
อยู่ที่ร้อยละ 2.67 (YoY)

ดัชนีราคาผูบ้รโิภคของไทยเดอืนเมษายน 2566 เท่ากับ 107.96 เมื่อเทียบกับเดอืนเดียวกันของปีก่อน

อัตราเงินเฟอ้ทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 2.67 (YoY) เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีชะลอตัวลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 

โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของราคาน ้ามันเชื้อเพลิง ตามสถานการณ์พลังงานในตลาดโลก              

ประกอบกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ผักสด และเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นใน                    

อัตราที่ชะลอตัวลง และดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนน้ีเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าสูงขึ้นร้อยละ 0.19 (MoM) 

โดยมีสินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง 

ผลไม้สด อาทิ เงาะ และมังคุด เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล ค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าทัศนาจร 

เน่ืองจากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง

ได้แก่ เน้ือสุกร เน้ือสัตว์แปรรูป อาทิ หมูหยอง กุนเชียง และหมูยอ เครื่องประกอบอาหาร อาทิ น ้ามันพืช 

และเครื่องปรุงรส และส่ิงท่ีเกี่ยวกับการท าความสะอาด อาทิ ผงซักฟอก น ้ายาปรับผ้านุ่ม และน ้ายาล้างจาน

และดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อเทียบเฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.–เม.ย.) 2566 สูงขึ้นร้อยละ 3.58 (AoA)

ท้ังน้ี เม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวร้อยละ 1.66 (YoY) 

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นร้อยละ 0.05 (MoM) และเฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย.) 2566 สูงขึ้น

ร้อยละ 2.09 (AoA)

ป ี2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5850

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ณ เมษายน 2566

อัตราเงินเฟอ้ทั่วไป
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April 2023 
increased 2.67 (YoY)

2023

For further information, please contact XXXXXXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXFor further information, please contact Trade and Economic Indices, Trade Policy and Strategy Office, Ministry of Commerce Tel. 0 2507 5850

Trade Policy and Strategy Office (TPSO)

As of April 2023
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Consumer Price Index (CPI) in April 2023 was at 107.96 and the headline 

inflation rose by 2.67% (YoY), decelerated for four consecutive months. The main 

contribution was a slowdown in fuel prices following global energy prices. Also, food 

prices especially meats, vegetables, and seasonings and condiments slowly increased. 

The CPI in this month rose by 0.19 (MoM). Prices of essential items increased including 

1) eggs following hot weather which reduced egg production, 2) fresh fruits (rambutan, 

mangosteen) as it is the beginning of their seasons, and 3) air fare and travel costs 

due to high demand during Songkran holidays. However, prices of some particular 

items dropped including pork, processed meats (shredded pork, Chinese sausage, 

Vietnamese sausage), and seasoning and condiments (vegetable oil and condiments) 

and cleaning supplies (detergent, softener, dishwashing liquid). For a 4-month average 

of 2023, the CPI rose by 3.58 percent (AoA).

Meanwhile, the core inflation increased by 1.66 (YoY) and rose by 0.05% 

(MoM) . For a 4-month average of 2023, the core inflation rose by 2.09 percent (AoA). 
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 110.1 (ปี 2558=100)Producer Price Index (PPI)

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนเมษายน 2566 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 110.1 เทียบกับเดือน
เมษายน 2565 ลดลงร้อยละ 3.4 (YoY) โดยราคาสินค้าผู้ผลิตมีทิศทางเป็นลบต่อเนื่อง 
เป็นเดือนที่ 2 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลดลงของราคาสินค้าทั้ง 3 หมวดหลัก ประกอบด้วย 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.2 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ
โลหะขั้นมูลฐาน (เหล็ก) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 10.5 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ และสินแร่โลหะ และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
และการประมง ลดลงร้อยละ 2.5 เป็นผลจากสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล 
ยางพารา และผลไม้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ พืชผัก ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด และผลิตภัณฑ์จากการประมง 

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคา
หมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงข้ึนร้อยละ 0.3 จากการสูงข้ึนของราคาในกลุ่มสินค้าบริโภค และกลุ่ม
สินค้าทุน ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 9.5 จากการลดลงของราคา
ในกลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปส าหรับอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 4.9 
จากการลดลงของราคาในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ผลิตภ ัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ผลิตภ ัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป)

สินค้าวัตถุดิบ

%YoY

สอบถามเ ิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์ โทร 0 2507 7337

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 2565 (YoY) ลดลง -3.4

2. เดือนมีนาคม 2566 (MoM) ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2566
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 (AoA)

ลดลง -0.4

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2566
3  ฤษภาคม 2566

ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า (สนค.)

➢หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.2 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ 
ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการกลั ่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา 
น้ ามันเครื่องบิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เนื ่องจาก  
ราคาเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ซึ่งมีทิศทางปรับลดลงตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 
กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และกรดเกลือ เนื่องจากราคา
ปรับลดลงตามราคาอ้างอิงตลาดต่างประเทศ ประกอบกับความต้องการของตลาดชะลอตัว 
และปุ๋ยเคมีผสม เนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแท่ง 
น้ ายางข้น ยางแผ่นรมควัน ถุงมือยาง แผ่นฟิล์มพลาสติก ท่อ/ข้อต่อพลาสติก และบรรจุภัณฑ์
พลาสติกอื่น ๆ และกลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน 
ท่อเหล็กกล้า เหล็กรูปตัวซี เหล็กแท่ง และลวดเหล็ก เนื ่องจากราคาวัตถุดิบปรับลดลง 
อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าส าคัญที่ราคาปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 
น้ าตาลทราย ราคาเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ข้าวสารเจ้า มันเส้น เนื้อสุกร ข้าว นึ ่ง   
ไก่สด ปลาทูน่ากระป๋อง นมพร้อมดื่ม นมข้นหวาน ปลาหมึกแช่แข็ง และข้าวสารเหนียว 
เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบมีน้อย ขณะที่ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ยังมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนการผลิตทยอยปรับเพิ่มขึ้น กลุ่มเครื่องดื่ม ได้แก่ 
สุรากลั ่น เบียร์ น้ าอัดลม น้ าดื ่ม และนมถั่วเหลือง ราคาปรับสูงขึ ้นตามต้นทุนการผลิต 
ทั้งราคาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพลังงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ 
ทองค า เนื่องจากราคาปรับตามตลาดโลก

1. เทียบกับเดือนเมษายน 2565 (YoY) ลดลงร้อยละ 3.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี
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2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2566 (MoM) ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

1. เทียบกับเดือนเมษายน 2565 (YoY) ลดลงร้อยละ 3.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี  (ต่อ)

➢หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 10.5 จากการลดลงของราคาสินค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และสินแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก เหล็ก วุลแฟรม) ราคาเคลื่อนไหวตามทิศทาง
ราคาตลาดโลกที่ลดลง 
➢หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ลดลงร้อยละ 2.5 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ ผลปาล์มสด เนื่องจากภาวะการค้า
น้ ามันปาล์มดิบชะลอตัว จากปริมาณสต็อกในประเทศอยู่ในระดับสูงเพียงพอต่อความต้องการใช้ 
ประกอบกับราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลง มะพร้าวผล เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดเพียงพอกับความต้องการของโรงงาน ยางพารา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องลดลง และผลไม้ (ทุเรียน กล้วยหอม) 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นกว่าปีก่อน ส าหรับสินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น กลุ่มพืชล้มลุก 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า เนื่องจากความต้องการข้าวทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากโรงสีบางรายมีความต้องการข้าวเพ่ือเก็บในสต็อกและส่งมอบให้กับลูกค้า จึงรับซื้อในราคาที่สูงขึ้น 
หัวมันส าปะหลังสด เนื่องจากความต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็น
ประเทศคู่ค้าหลัก อ้อย เนื่องจากความต้องการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์   
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง พืชผัก (ถั่วฝักยาว พริกสด กระเทียม หน่อไม้ฝร่ัง ต้นหอม หอมแดง แตงกวา 
พริกชี้ฟ้าสด มะเขือ ข้าวโพดฝักอ่อน กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักบุ้ง) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน กลุ่มสัตว์ ได้แก่ ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง 
ได้แก่ ปลาหมึกกล้วย ปูม้า ปลาลัง ปลาทูสด หอยนางรม กุ้งทะเล ปลาทรายแดง ปลาอินทรี 
หอยแมลงภู่ ปลาจะละเม็ด หอยลาย ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน เนื่องจากความต้องการบริโภค 
ที่เพ่ิมขึ้นจากการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2566 ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า (สนค.)

➢หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีความเคลื ่อนไหวของ   
ราคาสินค้าส าคัญ โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ 
ทองค า ราคาปรับสูงขึ้นตามตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ไก่สด น้ ามันปาล์ม นมพร้อมดื่ม 
ข้าวสารเจ้า น้ าสับปะรด นมข้นหวาน มันเส้น ข้าวนึ่ง น้ าแข็ง ปลายข้าว และแป้งสาลี เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบสูงขึ ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่งมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับ
ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาน้ ามันและค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้น และน้ าตาลทราย ราคาเคลื่อนไหว
ตามตลาดโลก กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีน้ าพลาสติก สีน้ ามัน และสีรองพ้ืน 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ได้แก่ ตะปู/สกรู/น๊อต เนื่องจากราคาปรับตามต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
ส าหรับสินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ 
น้ ามันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ ามันเคร่ืองบิน ซึ่งเคลื่อนไหวตามราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ที่ปรับลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสไดรฟ์) 
กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าฝ้าย และผ้าดิบ เนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงและสินค้าส่งออก
ปรับตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าในเดือนนี้ กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กลวด เหล็กเส้น และเหล็กแผ่นรีดเย็น 
ราคาปรับลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก และกลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ 
เนื่องจากค าสั่งซื้อและยอดจ าหน่ายลดลง จึงปรับราคาลงเพ่ือกระตุ้นการขาย 
➢หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของราคาสินแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก 
เหล็ก วุลแฟรม) ราคาปรับลดลงตามทิศทางราคาตลาดโลก
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3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2566 (MoM) ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี (ต่อ)

➢หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากผู้ประกอบการ
ชะลอการรับซื้อในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ผลไม้ (ทุเรียน ฝรั่ง มะละกอสุก มะม่วง 
กล้วยไข่ ชมพู่ ล าไย) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียนมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน กลุ่มสัตว์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
สอดรับกับความต้องการบริโภค ราคาจึงปรับลดลงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์จากการประมง ได้แก่ กุ้งแวนนาไม 
ปลาหมึกกล้วย ปลาทูสด กุ้งทะเล ปลากะพง ปลาอินทรี และปลาตะเพียน เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกุ้งแวนนาไม ส าหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
และข้าวเปลือกเหนียว เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง 
หัวมันส าปะหลังสด เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการมีความต้องการสินค้า
ป้อนโรงงานและส่งมอบให้กับคู่ค้า ส่งผลให้ราคารับซื้อปรับสูงขึ้น อ้อย  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากใกล้สิ้นสุดฤดูกาลผลิต ปริมาณผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย สับปะรดโรงงาน เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคพลังงานและการบริโภค ประกอบกับการสง่ออกน้ ามันปาล์มดิบยังคงมีค าสั่งซื้อจากคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 
และพืชผัก (มะนาว ต้นหอม ผักชี ผักคะน้า กระเทียม ผักขึ้นฉ่าย ถั่วฝักยาว หอมหัวใหญ่ ผักกาดหอม 
มะเขือเทศ ขิง กะหล่ าดอก) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด 
ส่งผลให้ผลผลิตโตช้าและบางส่วนได้รับความเสียหาย

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2566 ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า (สนค.)

➢หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ประกอบด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ ามันก๊าด และน้ ามันหล่อลื่น กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ 
เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และกรดเกลือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแท่ง น้ ายางข้น 
ยางแผ่นรมควัน แผ่นฟิล์มพลาสติก ท่อและข้อต่อพลาสติก กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กเส้น 
เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กลวด ท่อเหล็กกล้า เหล็กรูปตัวซี และลวดเหล็ก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม ได้แก่ ยาทางเดินอาหาร
➢หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าส าคัญ 
ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว หัวมันส าปะหลังสด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย พืชผัก (ต้นหอม พริกแห้ง หน่อไม้ฝร่ัง พริกสด ถ่ัวฝักยาว กระเทียม มะนาว 
แตงกวา มะเขือ หอมแดง ผักกาดขาว ผักบุ้ง พริกชี้ฟ้าสด ข้าวโพดฝักอ่อน แตงร้าน กะหล่ าปลี 
ผักคะน้า บวบ ผักชี) สุกร/ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง ได้แก่ 
ปลาหมึกกล้วย ปูม้า ปลานิล ปลาลัง ปลาดุก ปลาทูสด หอยนางรม กุ ้งทะเล ปลาทรายแดง 
ปลาช่อน หอยแมลงภู่ ปลาอินทรี และปลาจะละเม็ด
➢หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 2.1 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการท าเหมืองแร่ ได้แก่ หินก่อสร้าง และทราย
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ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง

รวมทุกรายการ



สอบถามเ ิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์ โทร 0 2507 7337

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2566 ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า (สนค.)

5. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ฤษภาคม 2566

ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤษภาคม 2566 มีแนวโน้มลดลง ตามราคาพลังงานที่ต่ ากว่าปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
ในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดอุตสาหกรรมชะลอตัวลง นอกจากนี้ อุปสงค์โลกที่ลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าส าคัญ
ประกอบกับฐานราคาปี 2565 อยู่ในระดับสูง มีส่วนท าให้ดัชนีราคาผู้ผลิตหดตัว

อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและประมง ต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าแรง และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพ่ิมขึ้นมาแล้ว อุปสงค์ภายในประเทศที่ได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว และผลการเลือกตั้ง อาจส่งผลต่อ
อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ ซึ่งจะกระทบต่อภาคการผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยตามล าดับ ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ก าหนดการแถลงข่าว “ดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ครั้งต่อไป ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                  
(ปี 2558=100)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity version 2554) 
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวดใหญ่ คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 29 หมวดย่อย จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 501 รายการ

ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า (สนค.)

เม.ย. 66 เม.ย. 65 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

                        รวมทกุรายการ 100.00 110.1 114.0 0.0 -3.4 -0.4 110.1 -0.2 -1.7 0.7

ผลติภณัฑ์เกษตรกรรม และการประมง 10.95 113.4 116.3 -0.7 -2.5 0.6 114.2 0.8 0.5 1.7

           ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 9.65 112.1 115.3 -0.4 -2.8 0.5 112.6 1.3 0.5 1.7

           ผลิตภณัฑ์จากการประมง 1.30 124.5 124.2 -2.6 0.2 1.4 127.8 -2.1 0.9 1.8

ผลติภณัฑ์จากเหมอืง 4.29 138.3 154.6 -0.1 -10.5 2.1 138.4 -10.5 -6.5 6.9

           ถ่านหนิและลิกไนต์ 0.08 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

           ปโิตรเลียมดิบและกา๊ซธรรมชาติ 3.61 145.7 165.7 0.1 -12.1 2.5 145.6 -12.2 -7.7 8.1

           สินแร่โลหะ 0.03 133.3 176.2 -4.0 -24.3 -13.6 138.9 -3.4 -13.6 -9.6

           ผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ที่ได้จากการท าเหมอืง 0.56 108.9 108.3 -0.1 0.6 0.6 109.0 0.0 0.6 0.6

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 84.77 108.5 112.1 0.0 -3.2 -0.6 108.5 0.3 -1.7 0.4

           ผลิตภณัฑ์อาหาร 12.54 111.3 108.7 0.9 2.4 2.5 110.3 0.2 2.6 2.6

           เคร่ืองด่ืม 3.27 106.4 100.8 0.0 5.6 5.7 106.4 0.1 5.7 5.8

           ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 0.53 107.4 107.4 0.0 0.0 0.0 107.4 0.0 0.0 0.0

           ส่ิงทอ 1.94 102.6 102.2 -0.2 0.4 1.0 102.8 0.3 1.0 1.2

           เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 1.73 102.5 102.2 0.0 0.3 0.8 102.5 0.3 0.3 0.9

           เคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑ์ 0.48 101.9 101.4 0.0 0.5 0.4 101.9 0.4 0.6 0.3

           ไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม้ 0.74 102.2 102.2 0.0 0.0 0.5 102.2 0.1 0.0 0.6

           กระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 1.00 111.9 107.1 -0.3 4.5 6.3 112.2 -0.5 6.3 7.0

           ส่ิงพิมพ์และส่ิงที่เกีย่วข้องกบัการพิมพ์ 0.53 102.0 99.6 0.0 2.4 2.1 102.0 0.7 2.4 1.9

           ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากการกล่ันปโิตรเลียม 9.03 136.0 178.3 -2.5 -23.7 -9.3 139.5 -0.9 -16.8 -3.4

           เคมภีณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 5.43 107.5 118.7 0.3 -9.4 -5.2 107.2 1.5 -4.9 -3.7

           ผลิตภณัฑ์ทางเภสัชกรรม 0.61 96.9 96.7 0.0 0.2 -0.7 96.9 0.0 0.2 -0.9

           ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก 4.15 101.5 109.3 0.0 -7.1 -5.9 101.5 -0.4 -6.9 -5.5

           ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากแร่อโลหะ 2.67 105.9 101.7 -0.1 4.1 4.1 106.0 0.3 4.4 4.2

           โลหะขัน้มลูฐาน 1.81 112.6 116.3 -0.2 -3.2 -2.1 112.8 0.3 -1.9 -1.7

           ผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์ 1.84 104.2 103.7 0.1 0.5 0.8 104.1 0.0 0.9 1.0

           ผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอเิล็กทรอนกิส์ 11.52 95.9 94.7 -0.3 1.3 1.3 96.2 0.9 2.0 1.4

           อปุกรณ์ไฟฟ้า 3.20 99.0 99.0 0.0 0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0

           เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 4.02 106.5 106.5 0.0 0.0 0.1 106.5 0.0 0.1 0.1

           ยานยนต์ ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ 9.52 103.1 102.6 0.0 0.5 0.7 103.1 -0.2 0.5 0.8

           จักรยานยนต์ จักรยาน ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ 0.98 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0

           เฟอร์นเิจอร์ 0.66 104.1 103.0 0.0 1.1 1.9 104.1 0.0 1.1 2.2

           ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมอืน่ๆ 6.57 133.9 130.6 2.7 2.5 2.0 130.4 2.0 0.6 1.7

อัตราการเปลีย่นแปลงหมวด

สดัสว่น

น ้าหนัก

เม.ย. 66

เดอืนเมษายน 2566 เดอืนมนีาคม 2566

ดชันี อัตราการเปลีย่นแปลง
ดชันี

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   
(ปี 2558=100)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของ
ดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคา
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ซ่ึงจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 501 รายการ

ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า (สนค.)

เม.ย. 66 เม.ย. 65 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

สนิค้าส้าเร็จรูป 100.00 104.9 104.6 0.4 0.3 1.2 104.5 0.4 0.5 1.5

       สนิค้าอุปโภคบริโภค 77.22 109.2 109.2 0.6 0.0 1.0 108.6 0.4 0.2 1.4

         -   สนิค้าบริโภค 24.45 107.5 105.9 0.2 1.5 2.7 107.3 0.2 2.7 3.1

         -   สนิค้าอุปโภค 52.78 110.0 110.8 0.7 -0.7 0.4 109.2 0.4 -1.0 0.7

       สนิค้าทนุ 22.78 95.3 94.3 -0.2 1.1 1.2 95.5 0.5 1.6 1.2

สนิค้าก่ึงส้าเร็จรูป  (แปรรูป) 100.00 111.7 123.4 -0.9 -9.5 -3.8 112.7 0.3 -5.6 -1.7

       สนิค้าก่ึงส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม 78.21 112.9 128.2 -1.2 -11.9 -4.9 114.3 0.3 -7.3 -2.4

         -   สนิค้าอาหารและอาหารสตัว์ 8.11 118.7 119.4 1.5 -0.6 -0.4 117.0 2.1 -0.3 -0.3

         -   สนิค้าก่ึงส้าเร็จรูปทีไ่มใ่ชอ่าหาร 70.10 111.5 128.2 -1.5 -13.0 -5.4 113.2 0.0 -8.0 -2.6

       สนิค้าก่ึงส้าเร็จรูปก่อสร้าง 21.79 107.0 106.7 0.1 0.3 0.7 106.9 0.2 0.8 0.9

สนิค้าวัตถุดบิ 100.00 128.8 135.4 -0.2 -4.9 1.7 129.1 -3.9 -1.7 4.1

       วัตถุดบิส้าหรับอาหาร 55.70 127.2 122.2 0.9 4.1 5.4 126.1 0.6 6.1 5.8

       วัตถุดบิทีไ่มใ่ชอ่าหาร 44.30 130.9 152.6 -1.5 -14.2 -2.4 132.9 -9.0 -9.8 2.1

อัตราการเปลีย่นแปลงหมวด

สดัสว่น

น ้าหนัก

เม.ย. 66

เดอืนเมษายน 2566 เดอืนมนีาคม 2566

ดชันี อัตราการเปลีย่นแปลง
ดชันี

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


เดือนเมษายน 2566
ลดลงร้อยละ 3.4 (YoY)

จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ และสินแร่โลหะ และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 
ลดลงร้อยละ 2.5 เป็นผลจากสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล ยางพารา และผลไม้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าท่ีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด และผลิตภัณฑ์จากการประมง 

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
จากการสูงขึ้นของราคาในกลุ่มสินค้าบริโภค และกลุ่มสินค้าทุน ขณะท่ีหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 9.5 จากการลดลง
ของราคาในกลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปส าหรับอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 4.9 จากการลดลงของราคาในกลุ่มสินค้า
วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร 

ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤษภาคม 2566 มีแนวโน้มลดลง ตามราคาพลังงานที่ต่ ากว่าปีก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
ในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดอุตสาหกรรมชะลอตัวลง นอกจากนี้ อุปสงค์โลกที่ลดลงตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ในประเทศคู่ค้าส าคัญ ประกอบกับฐานราคาปี 2565 อยู่ในระดับสูง มีส่วนท าให้ดัชนีราคาผู้ผลิตหดตัว อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและประมง ต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าแรง และ
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้ว อุปสงค์ภายในประเทศท่ีได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว และผลการเลือกตั้งอาจส่งผลต่ออุปสงค์
และอุปทานของสินค้าและบริการ ซึ่งจะกระทบต่อภาคการผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยตามล าดับ ทั้งนี้ จะต้องมีการติดตาม
และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 7337

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต เดือนเมษายน 2566    
(ปี 2558 = 100) เท่ากับ 110.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2565 ลดลงร้อยละ 3.4 
(YoY) โดยราคาสินค้ าผู้ ผลิตมี ทิศทางเป็นลบต่อเนื่ อง เป็นเดือนท่ี 2 ท้ังนี้            
เป็นผลมาจากการลดลงของราคาสินค้าทั้ง 3 หมวดหลัก ประกอบด้วย หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.2 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
และโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็ก) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 10.5 



Highlights
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 113.5 เทียบกับเดือนเมษายน 2565 

ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) สาเหตุส าคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต เศษเหล็ก) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
(จีน เอเชีย) ลดลง ประกอบกับประเทศจีนมีปริมาณเหล็กส่วนเกินสูง จากปัญหาภาค
อสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัวท าให้ความต้องการใช้เหล็กมีน้อย ส่งผลให้เหล็กในประเทศมี
การแข่งขันสูง ขณะท่ีดัชนีหมวดอื่นๆ สูงขึ้นทุกหมวด เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน 
และค่าขนส่ง ท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา รวมท้ังความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในภาคการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นท้ังจากโครงการภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการเปิดโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 สาเหตุจาก
ภาคการก่อสร้างชะลอตัวเล็กน้อย เน่ืองจากเป็นเดือนท่ีมีเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างลดลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 113.5Construction Materials Price Index (CMI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution to 
Growth) ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

1. เทียบกับเดือนเมษายน 2565 (YoY)ลดลงร้อยละ 1.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังน้ี

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5822
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.)3 พฤษภาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.4 จากการสูงขึ้นของไม้แบบ วงกบหน้าต่าง 
บานประตู ไม้โครงคร่าว และไม้ฝา เน่ืองจากต้นทุนสูงขึ้นท้ังวัตถุดิบ พลังงาน และการขนส่ง
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ
ส าเร็จรูป และปูนกาวซีเมนต์ ตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่และภาคเอกชนท่ีมีการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
ต้นทุนด้านพลังงาน (ถ่านหิน น้ ามัน) และวัตถุดิบ (แร่ยิปซ่ัม หินปูน) ท่ีปรับสูงขึ้น 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ และคานคอนกรีตส าเร็จรูป เน่ืองจากต้นทุนสูงขึ้น
จากวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) และราคาพลังงาน
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 9.6 สินค้าส าคัญท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ –ผิวข้ออ้อย เมทัลชีท เหล็กตัวซี และเหล็กแผ่นเรียบด า เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ
(บิลเล็ต เศษเหล็ก) ปรับลดลง ประกอบกับประเทศจีนมีปริมาณเหล็กส่วนเกินสูง ส่งผลให้
เหล็กในประเทศมีการแข่งขันสูง
 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต กระเบื้องเคลือบปูพื้น และ
กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น ตามการสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ (ดิน หินแร่ สี วัสดุแต่งสี) และราคาพลังงาน 
ประกอบความต้องการใชใ้นภาคก่อสร้างขยายเพิ่มขึ้นท้ังการก่อสร้างใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซม
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 4.7 จากการสูงขึ้นของสีทาถนนชนิดสะท้อนแสง เน่ืองจาก     
มีความต้องการใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพิ่มขึ้น  สีน้ าอะคริลิคทาภายใน - ภายนอก 
สีรองพื้นโลหะ และน้ ายากันซึม สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ (ผงสี และส่วนผสมที่เป็นเคมีภัณฑ)์ 
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ราวจับสแตนเลส 
อ่างล้างหน้าเซรามิก สายน้ าดี และโถส้วมชักโครก เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังต้นทุนวัตถุดิบ (สแตนเลส ดินขาว) สูงขึ้น
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของท่อพีอี ถังบ าบัดน้ าเสีย
ระบบไม่อัดอากาศ ตะแกรงกรองผง และก๊อกน้ า เป็นผลจากการสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ 
(เม็ดพลาสติก สแตนเลส) และความต้องการใช้เพิ่มขึ้นท้ังโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของสินค้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติ 
หิน ดิน ทราย ท่ีสูงขึ้นตามราคาพลังงาน และการขนส่ง รวมท้ังแหล่งผลิตมีน้อย

111.0

111.5

112.0

112.5

113.0

113.5

114.0

114.5

115.0

เม
.ย.

-6
5

พ.
ค.

-6
5

มิ.
ย.-

65

ก.ค
.-6

5

ส.ค
.-6

5

ก.ย
.-6

5

ต.
ค.

-6
5

พ.
ย.-

65

ธ.ค
.-6

5

ม.
ค.

-6
6

ก.พ
.-6

6

มี.
ค.

-6
6

เม
.ย.

-6
6

2565 2566

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY)

113.5

- 1.4

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 113.5

-3.50

-2.50

-1.50

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

Ja
n-

66

Fe
b-

66

Ma
r-6

6

Ap
r-6

6

Ma
y-6

6

Ju
n-

66

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดกระเบื้อง
หมวดสุขภัณฑ์ หมวดซีเมนต์
หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก YoY

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 2565 (YoY) ลดลง 1.4

2. เดือนมีนาคม 2566 (MoM) ลดลง 0.1

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.–เม.ย.) ปี 2566
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 (AoA) สูงขึ้น 1.3



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนเมษายน 2566

2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2566 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าแต่ละหมวด ดังนี้

(%) MoM

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
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หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หมวดซีเมนต์

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

รวมทุกหมวด

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากการสูงขึ้นของไม้แบบ วงกบหน้าต่าง 
ไม้โครงคร่าว ไม้พื้น บานประตู และแผ่นไม้อัด เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่ง  
ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนฉาบส าเร็จรูป และปูนกาวซีเมนต์ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ 
(หินปูน แร่ยิปซั่ม) และราคาพลังงาน
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 จากการสูงขึ้นของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป คานคอนกรีตส าเร็จรูป ท่อระบายน้ าคอนกรีต และคอนกรีต
ผสมเสร็จ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) และต้นทุนพลังงานสูงขึ้น 
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 2.4 จากการลดลงของเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เมทัลชีท เหล็กตัวซี เหล็กแผ่นเรียบด า ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 
และท่อเหล็กส าเร็จรูป เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศลดลง 
 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต กระเบื้องเคลือบปูพื้น 
กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น และกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบและราคาพลังงาน  รวมทั้งความต้องการใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.8 จากการสูงขึ้นของสีทาถนนชนิดสะท้อนแสง สี
น้ าอะครีลิคทาภายใน - ภายนอก สีรองพ้ืนโลหะ น้ ายากันซึม และสีเคลือบน้ ามัน เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สูงขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งความต้องการใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซม
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของราวจับสแตนเลส สายน้ าดี และ
อ่างล้างหน้าเซรามิก เนื่องจากความต้องการใช้ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของท่อพีอี ตะแกรง
กรองผง และถังบ าบัดน้ าเสียระบบไม่อัดอากาศ ตามการสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ 
(เม็ดพลาสติก) และราคาพลังงาน
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.4 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย ที่ปรับ
สูงขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และวัสดุธรรมชาติ (ดิน หิน ทราย) ที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามต้นทุนราคาวัตถุดิบและการขนส่ง 

(%) AoA

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดกระเบื้อง หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ผสม และ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นผลจากต้นทุนสูงขึ้นทั้งพลังงาน (ถ่านหิน) และวัตถุดิบ 
(หินปูน แร่ยิปซ่ัม)
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ คือ 
คอนกรีตผสมเสร็จ และขอบคันคอนกรีต ตามการสูงขึ้นของวัตถุดิบ (ซีเมนต์)
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ - ผิวข้ออ้อย ท่อสแตนเลส เหล็กฉาก และเหล็กแผ่นเรียบด า เนื่องจากราคา
วัตถุดิบลดลง (เศษเหล็ก สินแร่เหล็ก) ประกอบกับเป็นเดือนที่มีเทศกาลสงกรานต์และ
วันหยุดยาวต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของสีน้ าอะครีลิค 
ทาภายใน - ภายนอก น้ ายากันซึม และซิลิโคน ตามการสูงขึ ้นเคมีภัณฑ์ 
(กาวอะคริลิค ตัวท าละลาย ผงสี) รวมทั้งความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของภาคอสังหาริมทรัพย์และงานปรับปรุงซ่อมแซม
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของราคายางมะตอย 
เนื่องจากมีการด าเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ของภาครัฐ ท าให้มี
การแข่งขันสูง

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5822
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนเมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โทร 0 2507 5822

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

4. แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2566

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2566 มีแนวโน้มหดตัวในระดับใกล้เคียงกับเดือนเมษายน 2566 เป็นผลจากการ
ชะลอตัวของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งมีส่วนลดแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูง อาจกดดันอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ
การลงทุนของเอกชนในภาคการก่อสร้างของประเทศ ประกอบกับฐานราคาปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
มีแนวโน้มหดตัว

อย่างไรก็ตาม การลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตพลังงานรายส าคัญ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนแรงกดดันภาวะเงินเฟ้อที่คลี่คลายขึ้นเป็นล าดับ จะเป็นแรงหนุน
อุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปี 2565
ปี 2566



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศเดือนเมษายน 2566

Concept ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 136 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 5822 โทรสาร 02 507 5825 

www.tpso.moc.go.th

(ปี 2558=100)

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5822

รายการ
สัดส่วน
น้ าหนัก
เม.ย. 66

เดือนเมษายน 2566 เดือนมีนาคม 2566

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนี

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เม.ย. 66 เม.ย. 65 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 113.5 115.1 -0.1 -1.4 1.3 113.6 0.3 0.6 2.2

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 4.95 130.4 122.5 0.0 6.4 6.9 130.4 0.0 6.4 7.1

หมวดซีเมนต์ 11.44 100.6 98.0 0.6 2.7 4.0 100.0 0.0 3.8 4.4

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.36 110.2 108.8 0.3 1.3 2.0 109.9 0.1 1.7 2.3

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 29.92 138.0 152.7 -0.4 -9.6 -2.4 138.6 0.6 -4.0 0.3

หมวดกระเบื้อง 7.32 109.4 108.5 0.0 0.8 0.8 109.4 0.0 0.8 0.8

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.20 108.2 103.3 1.6 4.7 2.8 106.5 1.4 3.1 2.1

หมวดสุขภัณฑ์ 2.12 100.2 98.7 0.0 1.5 1.1 100.2 0.8 1.5 1.0

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.28 105.0 104.6 0.0 0.4 1.2 105.0 0.5 1.3 1.4

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 12.40 103.0 102.6 -0.3 0.4 2.4 103.3 -0.4 1.3 3.1

http://www.tpso.moc.go.th/
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 113.5 เทียบกับเดือน
เมษายน 2565 ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) สาเหตุส าคัญจากการลดลงของดัชนีราคา
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต เศษเหล็ก) ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (จีน เอเชีย) ลดลง ประกอบกับประเทศจีนมีปริมาณเหล็กส่วนเกินสูง 
จากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัวท าให้ความต้องการใช้เหล็กมีน้อย ส่งผลให้
เหล็กในประเทศมีการแข่งขันสูง ขณะที่ดัชนีหมวดอื่น ๆ สูงขึ้นทุกหมวด เป็นผลจาก
ต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และค่าขนส่ง ที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งความต้องการใช้
วัสดุก่อสร้างในภาคการก่อสร้างเพิ่มขึ้นทั้งจากโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
การเปิดโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 
สาเหตุจากภาคการก่อสร้างชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากเป็นเดือนที่มีเทศกาลสงกรานตแ์ละ
วันหยุดยาวต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างลดลง

เดือนเมษายน 2566 ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โทร 0 2507 5822

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2566 มีแนวโน้มหดตัวในระดับใกล้เคียงกับเดือนเมษายน 2566 เป็นผลจากการชะลอตัว
ของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีส่วนลด
แรงกดดันด้านต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูง อาจกดดันอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนของเอกชน
ในภาคการก่อสร้างของประเทศ ประกอบกับฐานราคาปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มหดตัว

อย่างไรก็ตาม การลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตพลังงานรายส าคัญ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนแรงกดดันภาวะเงินเฟ้อที่คลี่คลายขึ้นเป็นล าดับ จะเป็นแรงหนุนอุปสงค์ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ และท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด



รายการ มี.ค.66 เม.ย.66 +/-

1. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 52.3 53.5

2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน 43.4 44.3

3. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) 58.2 59.6

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม
ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 53.5

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02 507 6761

หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เริ่มใช้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีการปรับปรุงใหม่ (REV .CCI 2019)
ซ่ึงมีการปรับปรุง ทั้งจ านวนกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม และวิธีการส ารวจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า)

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ันผู้บริโภค
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2563 2564 2565 2566

การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ระลอก 1

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19 ดีขึ้น

ตามล าดับ

เมื่อพิจารณาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่น
ผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจไทยส่งผลต่อความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.27 รองลงมาคือ การเมือง/
การเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.40 มาตรการของภาครัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 11.85 ผลจากราคาน้ ามันเช้ือเพลิง คิดเป็นร้อยละ 8.92
เศรษฐกิจโลก คิดเป็นร้อยละ 7.04 สังคม/ความมั่นคง คิดเป็น
ร้อยละ 7.02 ราคาสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.44 ภัยพิบัติ/
โรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 2.65 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.42
ตามล าดับ

การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ระลอก 2

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และวัคซีน Covid-19

การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 ระลอก 3

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และวัคซีน Covid-19

การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 รุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจไทยยังเส่ียง น้ ามันเชื้อเพลิง 
และราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนเมษายน 2566

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)3 พฤษภาคม 2566

เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
และการท่องเที่ยวขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2566 ปรับเพ่ิมมาอยู่ที่ระดับ 53.5 จากระดับ 52.3 ในเดือนก่อนหน้าและ
อยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 (นับต้ังแต่เดือนธันวาคม 2565) สูงสุดในรอบ 52 เดือน  (นับจากเดือนมกราคม 2562) ส าหรับ
ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันปรับเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 44.3 จากระดับ 43.4 และดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) 
ปรับเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 59.6 จากระดับ 58.2 สาเหตุของการปรับเพิ่มขึ้นโดยรวมมาจาก (1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะ
เดือนเมษายนที่อยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ จึงเกิดการเดินทางของประชาชนทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม (2) การใกล้เข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งในกลางเดือน พ.ค. ส่งผลให้ประชาชน
มีการคาดหวังท่ีจะมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการเมืองของประเทศ และ (3) ราคาน้ ามันเช้ือเพลิงประเภทดีเซลปรับลดลง อย่างไรก็ตาม 
การใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นจากการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงของฤดูร้อน ท าให้ประชาชนมีความกังวลต่อค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์
รัสเซีย-ยูเครน



เมื่อพิจารณาจ าแนกรายอาชีพ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลุ่ม
อาชีพ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เกษตรกร จากระดับ 50.8 มาอยู่ที่ระดับ 52.1 
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย ราคาสินค้า
เกษตร และมาตรการของภาครัฐ 

พนักงานเอกชน จากระดับ 50.2 มาอยู่ท่ีระดับ 52.5 โดยปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย การเมือง/การเลือกตั้ง และ
ผลจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิง

กลุ่มผู้ประกอบการ จากระดับ 55.7 มาอยู่ ท่ีระดับ 57.0 โดยปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย มาตรการของภาครัฐ 
และการเมือง/การเลือกตั้ง

กลุ่มรับจ้างอิสระ จากระดับ 50.7 มาอยู่ท่ีระดับ 51.1 และพนักงาน
ของรัฐ จากระดับ 57.1 มาอยู่ท่ีระดับ 57.3 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 
อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย การเมือง/การเลือกตั้ง และมาตรการของภาครัฐ

ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา 
จากระดับ 52.9 มาอยู่ ท่ีระดับ 52.2 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3
อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย การเมือง/การเลือกตั้ง และมาตรการของภาครัฐ

กลุ่มไม่ได้ท างาน/บ านาญ จากระดับ 52.5 มาอยู่ท่ีระดับ 49.8 โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย มาตรการของ
ภาครัฐ และการเมือง/การเลือกตั้ง

เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากระดับ 56.4 อยู่ท่ีระดับ 57.2

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคจ าแนกรายภาค

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ีปรับตัว
เพิ่มขึ้น ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากระดับ 51.1 มาอยู่ ท่ีระดับ 57.2 
โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย สังคม/ความ
มั่นคง และผลจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ภาคเหนือ จากระดับ 51.1 มาอยู่ท่ีระดับ
52.3 และภาคใต้ จากระดับ 52.1 มาอยู่ท่ีระดับ 52.4 โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
เชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย การเมือง/การเลือกตั้ง และมาตรการของ
ภาครัฐ

ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาคกลาง จาก
ระดับ 54.6 มาอยู่ท่ีระดับ 54.4 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก 
คือ เศรษฐกิจไทย การเมือง/การเลือกตั้ง และผลจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 51.6 มาอยู่ท่ีระดับ 51.3 โดยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่น 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจไทย มาตรการของภาครัฐ และ
การเมือง/การเลือกตั้ง

หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจเป็นประจ า

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค จ าแนกรายอาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02 507 6761



ตารางดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

หมายเหตุ 1.  ส ารวจข้อมูลจากผู้บริโภคจ านวน 4,596 คน ในทุกอ าเภอท่ัวประเทศ (884 อ าเภอ/เขต)  แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ 
ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละภาค โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
(ธ.ก.ส.) และสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ

2.  การอ่านค่าดัชนี :  ระดับค่าของดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0–100 หากค่าของดัชนีมีค่าตั้งแต่ระดับ 50 ขึ้นไป หมายถึง  ผู้บริโภค
มีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงเช่ือมั่น) และหากค่าดัชนีต่ ากว่า 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความไม่เช่ือมั่นต่อภาวะ  
เศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงไม่เช่ือมั่น)

ก าหนดการเผยแพร่ “ดัชนีความเชือ่มั่นผู้บริโภค” คร้ังต่อไป ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2566

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)

สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 6761 โทรสาร 02 507 5825  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท้ี่ http://www.tpso.moc.go.th

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
2565 เฉลี่ย

2565

2566

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

โดยรวม 43.8 45.7 44.7 44.3 45.5 46.3 46.4 47.7 49.9 50.4 46.2 51.3 52.5 52.3 53.5

ในปัจจุบัน 34.5 36.4 35.2 34.4 36.0 36.9 37.1 38.7 40.4 41.3 36.8 42.3 43.6 43.4 44.3

ในอนาคต 50.0 52.0 51.0 50.9 51.9 52.6 52.5 53.7 56.3 56.5 52.4 57.2 58.5 58.2 59.6

รายอาชีพ

เกษตรกร 45.5 46.9 45.7 45.4 46.4 47.1 47.9 49.1 49.2 50.9 47.3 50.6 51.8 50.8 52.1

พนักงานเอกชน 41.4 43.9 42.5 42.2 43.7 43.2 44.0 45.3 48.6 49.3 43.9 50.5 51.2 50.2 52.5

ผู้ประกอบการ 43.7 46.2 45.6 44.8 46.0 48.6 47.2 49.2 51.7 51.1 47.1 52.6 54.2 55.7 57.0

รับจ้างอิสระ 41.6 43.4 42.5 42.8 43.3 44.7 44.4 45.5 47.6 47.4 44.0 48.4 50.4 50.7 51.1

พนักงานของรัฐ 50.7 52.1 50.7 49.3 51.6 52.1 51.5 52.9 55.7 55.7 52.0 56.9 58.0 57.1 57.3

นักศึกษา 41.0 43.0 41.6 43.4 45.5 44.9 45.6 45.7 50.1 51.1 44.2 50.9 52.0 52.9 52.2

ไม่ได้ท างาน/บ านาญ 42.9 40.8 41.9 41.4 40.3 42.2 41.3 40.9 44.9 45.6 42.1 46.9 50.1 52.5 49.8

รายภาค

กรุงเทพฯ และ  ปริมณฑล 42.0 42.7 40.7 44.2 43.4 43.1 43.8 48.5 50.8 48.0 43.4 52.2 51.9 51.1 57.2

กลาง 43.0 46.2 44.5 43.5 44.8 45.1 45.4 44.9 49.3 49.5 45.4 50.9 53.3 54.6 54.4

เหนือ 42.9 43.8 43.2 42.1 43.4 44.7 45.9 46.9 49.5 50.3 45.1 49.7 50.7 51.1 52.3

ตะวันออกเฉียงเหนือ 45.3 47.3 46.4 46.8 47.4 49.3 47.8 49.8 51.3 51.5 48.1 52.0 53.0 51.6 51.3

ใต้ 44.4 47.0 46.8 44.2 46.6 46.7 46.8 48.5 48.7 50.5 46.7 51.1 53.2 52.1 52.4

http://www.price.moc.go.th/


ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค

สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 6761 โทรสาร 02 507 5825  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท้ี่ http://www.tpso.moc.go.th

หมายเหตุ 1.  ส ารวจข้อมูลจากผู้บริโภคจ านวน 4,596 คน ในทุกอ าเภอทั่วประเทศ (884 อ าเภอ/เขต)  แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ  
ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละภาค โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         
(ธ.ก.ส.) และสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ

2.  การอ่านค่าดัชนี :  ระดับค่าของดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0–100 หากค่าของดัชนีมีค่าตั้งแต่ระดับ 50 ขึ้นไป หมายถึง  ผู้บริโภค
มีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงเช่ือมั่น) และหากค่าดัชนีต่ ากว่า 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความไม่เช่ือมั่นต่อภาวะ  
เศรษฐกิจ (อยู่ในช่วงไม่เช่ือมั่น)

ก าหนดการเผยแพร่ “ดัชนีความเชือ่มั่นผู้บริโภค” คร้ังต่อไป ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2566

ปัจจัย

เศ
รษ

ฐก
ิจไ

ทย
(ร้

อย
ละ

)

เศ
รษ

ฐก
ิจโ

ลก
(ร้

อย
ละ

)

มา
ตร

กา
รข

อง
รัฐ

(ร้
อย

ละ
)

สัง
คม

/ค
วา

มม
ั่นค

ง
(ร้

อย
ละ

)

กา
รเม

ือง
(ร้

อย
ละ

)

ภัย
พิบ

ัติ/
โร

คร
ะบ

าด
(ร้

อย
ละ

)

รา
คา

สิน
ค้า

เก
ษต

ร
(ร้

อย
ละ

)

ผล
จา

กร
าค

าน
้ าม

ัน
เช

ื้อเ
พล

ิง (
ร้อ

ยล
ะ)

อื่น
 ๆ

(ร้
อย

ละ
)

รายอาชีพ

เกษตรกร 43.57 5.71 12.62 3.10 8.81 2.38 19.05 3.81 0.95

พนักงานเอกชน 41.62 7.31 11.00 9.23 15.28 1.99 1.85 11.59 0.15

ผู้ประกอบการ 46.05 7.34 11.96 4.51 11.63 3.50 4.74 9.93 0.34

รับจ้างอิสระ 45.26 6.88 12.08 6.57 12.39 3.52 3.36 9.48 0.46

พนักงานของรัฐ 40.88 8.47 12.15 8.47 13.63 3.13 2.21 10.50 0.55

นักศึกษา 50.39 6.37 11.39 7.34 17.18 1.54 2.51 2.51 0.77

ไม่ได้ท างาน/บ านาญ 42.22 6.67 15.56 8.89 10.00 1.11 5.56 10.00 0.00

รายภาค

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 29.71 9.84 8.46 18.31 13.64 2.42 3.11 14.16 0.35

กลาง 50.69 7.07 8.26 5.69 13.59 2.57 2.30 9.64 0.18

เหนือ 39.01 6.50 15.60 4.73 16.90 1.77 3.19 11.82 0.47

ตะวันออกเฉียงเหนือ 46.86 6.02 15.79 5.06 11.87 3.14 6.02 4.80 0.44

ใต้ 47.65 7.00 9.76 5.97 11.60 3.10 7.12 7.12 0.69

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)

http://www.price.moc.go.th/


ดัชนีความเชือ่มั่นผู้บริโภค
เดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 53.5

51.3

52.3

57.2

54.4

52.4

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2566 ปรับเพ่ิมมาอยู่ที่ระดับ 

53.5 จากระดบั 52.3 ในเดอืนกอ่นหนา้ และอยูใ่นชว่งเชือ่มัน่ตดิตอ่กันเป็นเดือนที่ 5 (นับตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2565) สูงสุดในรอบ 52 เดือน  (นับจากเดือนมกราคม 2562) ส าหรับดัชนี

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันปรับเพ่ิมมาอยู่ที่ระดับ 44.3 จากระดับ 43.4 และดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) ปรับเพ่ิมมาอยู่ที่ระดับ 59.6 จากระดับ 58.2 

สาเหตุของการปรับเพ่ิมขึ้นโดยรวมมาจาก (1) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะ

เดือนเมษายนที่อยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ จึงเกิดการเดินทางของประชาชนทั้ง

ในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศในภาพรวม (2) การใกล้เข้าสู่ช่วงของการเลือกต้ังในกลางเดือน พ .ค. ส่งผลให้

ประชาชน มีการคาดหวังที่จะมี ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการเมืองของประเทศ

และ (3) ราคาน ้ามันเชื้อเพลิงประเภทดีเซลปรับลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ปรับ

สูงขึ้นจากการใช้ไฟฟา้มากขึ้นในช่วงของฤดูร้อน ท าให้ประชาชนมีความกังวลต่อค่าครองชีพที่

สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
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สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 6761
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การแพร่ระบาดของ
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เศรษฐกิจ และ
วัคซีน Covid-
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รุนแรงข้ึน

เศรษฐกิจไทยยังเส่ียง 
น ้ามันเช้ือเพลิง และ

ราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึน

เศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึน
และการท่องเท่ียว

ขยายตัว

สถานการณ์
รัสเซีย-ยูเครน



เดือนมีนาคม 2566
สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY)

ดัชนีราคาส่งออก เดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 108.6 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY)
หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
หมวดสินค้าเกษตรกรรม และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ขณะที่หมวดสินค้าแร่และ
เชื้อเพลิงปรับตัวลดลง

ดัชนีราคาน าเข้า เดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 111.1
ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาน าเข้า
ปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าเช้ือเพลิง และ
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ขณะที่หมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป
และหมวดสินค้าทุนปรับตัวสูงขึ้น

เดือนมีนาคม 2566
ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY)

อัตราการค้าของไทย ในเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 97.7 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 96.9) เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคง
ต่่ากว่า 100 เป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน สะท้อนถึง ไทยมีความเสียเปรียบทางโครงสร้างราคาระหว่างประเทศ เนื่องจากระดับราคาน าเข้าสูงกว่า
ราคาส่งออก ส่งผลให้ราคาน าเข้าน้ ามันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ ามัน (ซึ่งมีสัดส่วนน้ ามันน าเข้าสูงกว่าส่งออก) สูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าการสูงขึ้น
ของราคาส่งออก ส าหรับเดือนเมษายน 2566 แนวโน้มอัตราการค้าคาดว่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาน าเข้ามีแนวโน้มลดลงมากกว่าราคาส่งออก 
ประกอบกับฐานราคาน าเข้าที่สูงมากในปี 2565 ส่าหรับกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาน่าเข้า (ได้เปรียบในอัตราการค้า) 
ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบขั้นกลางจากต่างประเทศในการผลิต เช่น เครื่องส าอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และกลุ่มสินค้าขั้นกลางที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ในการผลิต เช่น ผลไม้ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งท าจากผลไม้ผัก ผักกระป๋องและแปรรูป และของปรุงแต่งท าจากผัก และผลิตภัณฑ์
ท าจากข้าวและแป้ง เป็นต้น แนวโน้มอัตราการค้าไทย เดือนเมษายน 2566 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ตามราคาน้ ามันที่เริ่มชะลอตัว ประกอบกับ
ฐานราคาน าเข้าที่สูงมากในปี 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5821

ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

2.9
0.1

4.5
0.2

1.1
0.1

-11.2
-2.6

แนวโน้มดัชนีราคาส่งออก และดัชนีราคาน่าเข้า เดือนเมษายน 2566 คาดว่ามีแนวโน้มลดลง โดยมีปัจจัยเสี่ยงจาก 1) การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าส าคัญ 2) ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ 3) ประเทศคู่ค้าหลักยังคงด าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด 
เพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง 4) ราคาพลังงานโลกปรับลดลงจากปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก ตามความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว และ 5) ความผันผวนของค่าเงินบาท
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