
สถิติดัชนีราคาผู/บริโภค กลุ7มค7าบริการ ดัชนีราคาผู/บริโภค กลุ7มค7าบริการ ไตรมาสที่ 2 ป> 2564 เท7ากับ 100.26
(ป#ฐาน 2562 = 100)

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี ไตรมาสที่ 2 ป> 2564
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ร0อยละ (YoY)

Highlights ดัชนีราคาผู/บริโภค กลุ7มค7าบริการ ไตรมาสที่ 2 ป> 2564 เทียบกับ      
ไตรมาสเดียวกันของป>ก7อน สูงขึ้นร/อยละ 0.07 (YoY) ขยายตัวจากไตรมาสก-อนที่
สูงขึ้นร7อยละ 0.02 โดยมีปAจจัยสำคัญมาจากหมวดค-าบริการอื่น ๆ ตามการสูงขึ้นของ
ก ิจกรรมด 7านเสร ิมความงาม (ค -าแต -งผมสตร ี  แต -งผมชาย และค -าทำเล ็บ) 
จากการผ-อนคลายมาตรการส-งผลให7ธุรกิจเสริมความงามสามารถดำเนินกิจการได7 
โดยจะต7องปฏิบัติตามข7อกำหนดของ สบค. อย-างเคร-งครัด นอกจากนี้ หมวดการขนส-ง
และสถานที่เก็บสินค7าปรับสูงข้ึน ตามการสูงข้ึนของค-าโดยสารรถไฟลอยฟWา หลังสิ้นสุด
การตรึงราคาเพื่อช-วยเหลือประชาชนในช-วงปY 2563 รวมถึงค-าจ7างตัดเสื้อ ค-าแรง
ช-างไฟฟWาและช-างทาสี ปรับสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปYก-อน ขณะท่ีหมวดท่ีพักแรมและบริการ
ด7านอาหาร โดยเฉพาะค-าห7องพักโรงแรม ยังคงปรับตัวลดลง ตามภาคการท-องเที่ยวที่
ซบเซาตั้งแต-มกีารแพร-ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาสแรกปYก-อน

โดยสรุป ดัชนีราคาผู7บริโภค กลุ-มค-าบริการ ที่ขยายตัวในไตรมาสนี้ สอดคล7องกับ
การผ-อนคลายมาตรการของภาครัฐในการควบคุมการแพร-ระบาดของโควิด-19 
ส-งผลให7ประชาชนสามารถใช7บริการในธุรกิจภาคบริการได7เพิ ่มขึ ้น อย-างไรก็ตาม 
การแพร-ระบาดของโควิด-19 ยังเปeนปAจจัยเสี่ยงที่ยังส-งผลต-อภาคบริการของประเทศ 
โดยเฉพาะการท-องเที่ยวที่กดดันให7ดัชนีราคาผู7บริโภค กลุ-มค-าบริการ ไม-สามารถ
ขยายตัวในอัตราท่ีควรจะเปeน ซ่ึงเปeนข7อกังวลและจะต7องเฝWาระวังอย-างใกล7ชิดต-อไป
1. ดัชนีราคาผู/บริโภค กลุ7มค7าบริการ ไตรมาสที่ 2 ป> 2564 เทียบกับไตรมาส

เดียวกันของป>ก7อน (YoY) สูงขึ้นร/อยละ 0.07 โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังนี้
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ดัชนี อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%)

เม่ือเทียบกับ การเปล่ียนแปลง ร3อยละ

1.  ไตรมาสเดียวกันของป>ก?อน (YoY) สูงข้ึน 0.07

2.  ไตรมาสก?อนหน3า (QoQ) สูงข้ึน 0.01

• หมวดกิจกรรมการบริการด7านอื ่น ๆ สูงขึ ้นร 7อยละ 1.07 จากค-าแต-งผมสตรี
ค-าแต-งผมชาย และค-าทำเล็บ ซึ่งธุรกิจกลับมาเปiดทำการเปeนปกติหลังมีมาตรการ
ล็อกดาวนjในช-วงเดือนเมษายน–มิถุนายนปYก-อน

• หมวดการขนส-งและสถานที่เก็บสินค7า สูงขึ ้นร7อยละ 0.29 จากค-าโดยสารรถไฟ
ลอยฟWาเปeนหลัก หลังสิ้นสุดการตรึงราคาในปY 2563 เพื่อลดค-าใช7จ-ายให7แก-ประชาชน
อย-างไรก็ตาม ค-าโดยสารเครื่องบินยังหดตัว จากมาตรการลดการเดินทางข7ามจังหวัด
เพ่ือควบคุมการแพร-ระบาดของโควิด-19 จากพ้ืนท่ีเสี่ยง

• หมวดการศึกษา สูงข้ึนร7อยละ 0.27 จากค-าเล-าเรียนประถมและมัธยมศึกษา 
• หมวดการขายส-งและการขายปลีกการซ-อมยานยนตjและจักรยานยนตj สูงขึ ้น

ร7อยละ 0.30 จากค-าบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนตjและค-าบริการล7างรถยนตj 
• หมวดกิจกรรมด7านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหj สูงขึ้นร7อยละ 0.23 จากค-าจ7าง

เฝWาไข7ผู7ปmวย และค-าห7องพักคนไข7
• หมวดการก-อสร7าง สูงข้ึนร7อยละ 0.35 จากค-าแรงช-างไฟฟWาและช-างทาสี 
• หมวดกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สูงขึ ้นร7อยละ 0.05 จากค-าฝาก

เลี้ยงเด็ก ค-ายามดูแลรักษาความปลอดภัย และค-าบริการส-วนกลาง
• หมวดการผลิต สูงข้ึนร7อยละ 0.64 จากค-าจ7างตัดเสื้อสตรี 
• ขณะที่ หมวดที่พักแรมและบริการด7านอาหาร หดตัวร7อยละ 2.16 จากค-าห7องพัก

โรงแรม ซึ่งยังคงได7รับผลกระทบจากการแพร-ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจาก
ประชาชนลดการเดินทางท-องเท่ียวข7ามจังหวัดกองดัชนีเศรษฐกิจการค2า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร?การค2า

ดัชนีราคาผู+บริโภค กลุ4มค4าบริการ
ไตรมาสท่ี 2 ป= 2564



ดัชนีราคาผู+บริโภค กลุ4มค4าบริการ (CPI Service) ไตรมาสท่ี 2 ปH 2564

กองดัชนีเศรษฐกิจการค2า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร?การค2า

2. ดัชนีราคาผู0บริโภค กลุFมคFาบริการ ไตรมาสท่ี 2 ป# 2564 เทียบกับไตรมาสกFอนหน0า (QoQ) สูงข้ึนร0อยละ 0.01 โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังน้ี

• หมวดการขนส-งและสถานที่เก็บสินค7า สูงขึ้นร7อยละ 0.06 จากค-ารถไฟลอยฟWา 
หลังหมดมาตรการช-วยเหลือตรึงราคาค-าโดยสารช-วงการแพร-ระบาดของ
โควิด-19 ในปYก-อน และค-าโดยสารรถเมลjเล็ก/รถสองแถวปรับสูงข้ึน

• หมวดกิจกรรมการบริการด7านอื่น ๆ สูงขึ้นร7อยละ 0.23 จากค-าทำเล็บ ค-าจ7าง
ซักรีด และค-าซ-อมแซมเสื้อผ7า 

• หมวดการผลิต สูงข้ึนร7อยละ 0.39 จากค-าจ7างตัดเสื้อสตรี 
• หมวดการก-อสร7าง สูงข้ึนร7อยละ 0.16 จากค-าแรงช-างประปาและช-างไฟฟWา
• หมวดการขายส-งและการขายปลีกการซ-อมยานยนตjและจักรยานยนตj สูงขึ ้น

ร7อยละ 0.10 จากค-าบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนตj และค-าบริการปะยาง
รถยนตj

• หมวดกิจกรรมด7านส ุขภาพและงานสังคมสงเคราะหj ส ูงข ึ ้นร 7อยละ 0.06
จากค-าห7องพักคนไข7 ท้ังโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และค-าจ7างเฝWาไข7ผู7ปmวย

• ขณะที่ หมวดที่พักแรมและบริการด7านอาหาร หดตัวร7อยละ 0.91 จากค-าห7องพัก
โรงแรม หลังมีการแพร-ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม-ที ่รุนแรงมากขึ้น
และการขอความร-วมมือลดการเดินทางข7ามจังหวัดของภาครัฐ
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4. แนวโน0มดัชนีราคาผู0บริโภค กลุFมคFาบริการ ไตรมาสท่ี 3 ป# 2564

ร0อยละ (QoQ)

ดัชนีราคาผู7บริโภค กลุ-มค-าบริการ ไตรมาสที่ 3 ปY 2564  มีแนวโน7มไม-แน-นอนตามสถานการณjการแพร-ระบาดของไวรัสโควิค-19           
ที่จำนวนผู7ติดเชื้อรายใหม-และผู7เสียชีวิตยังอยู-ในระดับสูงต-อเนื่อง ถึงแม7ว-าจะมีการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้นแล7วก็ตาม ซึ่งภาครัฐอาจมี
การดำเนินมาตรการควบคุมการแพร-ระบาดอย-างเข7มงวด โดยการลดกิจกรรมบริการบางประเภทที่มีความเสี่ยงต-อการติดเชื้อสูงในสถานที่ต-าง ๆ 
อีกคร้ัง รวมถึงงดการเดินทางข7ามจังหวัดอย-างเข7มงวด ซ่ึงจะส-งผลกระทบอย-างหนักต-อภาคบริการ และการฟpqนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม 

อย-างไรก็ตาม การเปiดรับนักท-องเที่ยวต-างชาติของโครงการนำร-องภูเก็ตแซนดjบrอกซj อาจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักท-องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต-างชาติ ให7มีความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางท-องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะส-งผลดีต-อการฟpqนตัวของภาคการท-องเที่ยว
ในระยะถัดไป นอกจากนี ้ภาครัฐยังคงมีมาตรการกระตุ 7นการใช7จ-ายอย-างต-อเนื ่อง เช-น โครงการคนละครึ ่งรอบใหม- ซึ ่งจะกระตุ 7น
ให7เกิดการจับจ-ายใช7สอยและส-งผลต-อความต7องการบริโภคสินค7าและบริการภายในประเทศ ทั้งนี้ ต7องติดตามสถานการณjการแพร-ระบาดของ
ไวรัสโควิค-19 อย-างใกล7ชิด หากสถานการณjการแพร-ระบาดบรรเทาลง คาดว-าปAจจัยทอนที่ส-งผลต-ออัตราการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน7มลดลง 
และส-งผลให7ดัชนีราคาผู7บริโภค กลุ-มค-าบริการ ในไตรมาสท่ี 3 ปY 2564 ขยายตัวได7เล็กน7อย 

3. ดัชนีราคาผู 0บริโภค กลุ FมคFาบริการ เฉลี ่ยไตรมาสที ่ 1 – 2 ป# 2564 เทียบกับชFวงเดียวกันป#กFอน (AoA) สูงขึ ้นร0อยละ 0.04
โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังน้ี

• หมวดกิจกรรมการบริการด7านอื่น ๆ สูงขึ้นร7อยละ 0.97 จากค-าทำเล็บ ค-าแต-งผมสตรี 
และค-าแต-งผมชาย

• หมวดการขนส-งและสถานท่ีเก็บสินค7า สูงข้ึนร7อยละ 0.34 จากค-ารถไฟลอยฟWา 
• หมวดการศึกษา สูงข้ึนร7อยละ 0.28 จากค-าเล-าเรียนประถมและมัธยมศึกษา
• หมวดการผลิต สูงข้ึนร7อยละ 0.44 จากค-าจ7างตัดเสื้อสตรี 
• หมวดการก-อสร7าง สูงข้ึนร7อยละ 0.33 จากค-าแรงช-างทาสี
• หมวดการขายส-งและการขายปลีกการซ-อมยานยนตjและจักรยานยนตj สูงขึ ้น

ร7อยละ 0.26 จากค-าบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนตj
• หมวดกิจกรรมด7านส ุขภาพและงานสังคมสงเคราะหj ส ูงข ึ ้นร 7อยละ 0.20

จากค-าห7องพักคนไข7 ท้ังโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และค-าอุดฟAน
• ขณะที่ หมวดท่ีพักแรมและบริการด7านอาหาร หดตัวร7อยละ 2.59 จากค-าห7องพัก

โรงแรม เนื่องจากการแพร-ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเริ่มมีการลดการเดินทาง
ตั้งแต-ไตรมาสท่ี 2 ของปY 2563
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การผลิต

การก)อสร,าง
การขายส)งและการขายปลีกการ…
การขนส)งและสถานท่ีเก็บสินค,า
ที่พักแรมและบริการด,านอาหาร

ข,อมูลข)าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการ…

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยE
กิจกรรมการบริหารและบริการ…

การศึกษา
กิจกรรมด,านสุขภาพและงาน…

ศิลปะ ความบันเทิงและ…
กิจกรรมการบริการด,านอื่นๆ

กิจกรรมการจ,างงานในครัวเรือน…

ร0อยละ (AoA)



กองดัชนีเศรษฐกิจการค2า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร?การค2า

ตารางแสดงดัชนีราคาผู3บริโภค กลุ?มค?าบริการ และอัตราการเปล่ียนแปลง (ป>ฐาน 2562 = 100)

รายการ สัดส?วน
น้ำหนัก

ไตรมาสท่ี 
2

ป> 2564

ไตรมาสท่ี 2 ป> 2564 ไตรมาสท่ี 1 ป> 2564
ดัชนี

ไตรมาสท่ี 
2

ป> 2564

การเปล่ียนแปลง ดัชนี
ไตรมาสท่ี 

1
ป> 2564

การเปล่ียนแปลง
Y/Y Q/Q A/A Y/Y Q/Q

0 การบริการ 100.00 100.26 0.07 0.01 0.04 100.25 0.02 0.02
C การผลิต 0.09 101.22 0.64 0.39 0.44 100.82 0.25 0.25

F การก4อสร7าง 0.91 100.86 0.35 0.16 0.33 100.70 0.31 0.00

G การขายส4งและการขาย
ปลีกการซ4อมยานยนตDและ
จักรยานยนตD

1.93 101.10 0.30 0.10 0.26 101.00 0.22 0.00

H การขนส4งและสถานท่ีเก็บ
สินค7า

7.04 101.46 0.29 0.06 0.34 101.41 0.40 0.31

I ท่ีพักแรมและบริการด7าน
อาหาร

0.26 95.09 -2.16 -0.91 -2.59 95.96 -3.00 -0.69

J ข7อมูลข4าวสารและการ
สื่อสาร

15.85 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

K กิจกรรมทางการเงินและ
การประกันภัย

2.91 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

L กิจกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยD

54.92 100.15 -0.02 -0.01 -0.03 100.16 -0.06 -0.01

N กิจกรรมการบริหารและ
บริการสนับสนุน

6.52 99.81 0.05 -0.01 -0.10 99.82 -0.24 0.01

P การศึกษา 4.24 100.55 0.27 0.00 0.28 100.55 0.29 0.00

Q กิจกรรมด7านสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะหD

2.25 100.26 0.23 0.06 0.20 100.20 0.16 0.07

R ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ

0.04 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

S กิจกรรมการบริการด7าน
อื่น ๆ

2.96 101.42 1.07 0.23 0.97 101.19 0.88 0.21

T ก ิ จกรรมการจ 7 างงานใน
ครัวเรือนส4วนบุคคล กิจกรรม
การผลิตสินค7าและบริการ
ท ี ่ทำข ึ ้น เอง เพ ื ่อ ใช 7 ใน
ครัวเรือน ซึ ่งไม4สามารถ
จำแนกกิจกรรมได7อย4าง
ชัดเจน 

0.09 100.04 0.04 0.00 0.04 100.04 0.04 0.03

ดัชนีราคาผู+บริโภค กลุ4มค4าบริการ (CPI Service) ไตรมาสท่ี 2 ปH 2564




