
 
 
 
 

 

คูมือคําถาม-คําตอบที่พบบอย
(Frequent Question and 
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สํา นั ก ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค า 

  คูมือคําถาม-คําตอบที่พบบอย (Frequent Question and Answer: 
FQA) ของดัชนีเศรษฐกิจการคา เปนการรวบรวมจากกระดานถาม-ตอบ
ดัชนีฯ ใน www.price.moc.go.th และบทความ  สาระ  
ปกิณกะความรูของแตละกลุมงานในสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาที่เขียน
ขึ้นมา ซึ่งเปนการปรับปรุงหนังสือถาม-ตอบดัชนีที่จัดทําไปแลวในป 2549 
ใหทันสมัยและครบถวนมากยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรูปเลมแจกให
เจาหนาที่เพื่อเปนแนวทางการใหบริการเมื่อมีผูสอบถามขอมูลดัชนีของ
สํานักรวมถึงนําเผยแพรในเว็บไซตของสํานักเพื่อเผยแพรความรูโดยตรง
ใหกับผูใชบริการ ซึ่งนับเปนกิจกรรมหนึ่ง ภายใตแผนงานการกาวสูความ
เปนเลิศการใหบริการดัชนีเศรษฐกิจการคา ของคณะทํางานคานิยมสํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา 
 
 คณะทํางานกลุมยอยเพื่อจัดทําคูมือคําถาม-คําตอบที่พบบอย หวังเปน
อยางยิ่งวาคูมือดังกลาวจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการของ
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาตามคานิยม“การบริการดวยใจ” ซึ่งเปนหนึ่งใน
คานิยมสําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย รวมถึงผลักดันการกาว
ไปสูองคกรแหงความเปนเสิศในการใหบริการตอไปในอนาคต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผูบริโภค
(Consumer Price Index : CPI)
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 การเปรียบราคาผูบริโภค 
คําถาม : หากตองการเปรียบราคาผูบริโภค/หมวดยาสูบและแอลกอฮอล
ระหวางจังหวัดหรือภาคในปเดียวกัน จะตองทําอยางไรถึงจะไดขอมูล 

1. หากตองการเปรียบเทียบราคาผูบริโภค (ราคาขายปลีก) 
สามารถเปรียบเทียบกันไดเลย แตดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ไมสามารถนํา
เปรียบเทียบระหวางจังหวัด หรือ ระหวางภาคได เนื่องจากตะกราคาใชจาย
ของครัวเรือนไมเทากัน กลาวคือ ดัชนีราคาผูบริโภคเกิดจากการคํานวณดวย
ราคาขายปลีกถวงดวยคาใชจายของแตละจังหวัดสําหรับดัชนีราคาผูบริโภค
จังหวัด และถวงดวยคาใชจายของภาคสําหรับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป  

2. ขอมูลราคาหมวดยาสูบและแอลกอฮอลสามารถดูไดที่
http://www.price.moc.go.th/province/index.asp 

 

 การใชจายของรัฐบาลกับเงินเฟอ 
คําถาม : การใชจายของรัฐบาลสามารถทําใหเกิดเงินเฟอไดหรือไม ถาไดกรณี
ใดบาง 

การใชจายของรัฐบาลจะมีผลใหมีปริมาณเงินเขามาหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อํานาจซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น เปนผลให Demand 
ในสินคาเพิ่มสูงขึ้น 

1. กรณี ไมทํ า ให เกิ ด เ งิน เฟอ  ถ าการผลิตสินค า ยั งไม เต็ ม
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม Supply สนองความตองการที่เพิ่มขึ้นได ก็จะไมทํา
ใหราคาสินคาสูงขึ้น เนื่องจากการผลิตสินคาเพิ่ม กรณีนี้ ตนทุนตอหนวยของ
สินคาจะลดลง 

2. กรณีทําใหเกิดเงินเฟอ ถาการผลิตสินคาเต็มประสิทธิภาพแลว 
การจะเพิ่มผลผลิตได จะตองลงทุนเพิ่ม เชน เพิ่มเครื่องจักร จะทําใหตนทุนตอ
หนวยสูงขึ้น ผูผลิตตองปรับราคาสูงขึ้น ก็จะสงผลใหเงินเฟอสูงขึ้นได 

CPI ตอบ 

CPI ตอบ 
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 ราคาน้ํามันกับเงินเฟอ 
คําถาม : จากที่กลาววา ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นจะสงผลทําใหเกิดเงินเฟอใน
ระบบเศรษฐกิจได ... อยากทราบวามีการคิดคํานวณเงินเฟอที่เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันไดอยางไร 

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบตออัตราเงินเฟอ คือ ทํา
ใหคาใชจายของครัวเรือนที่เปนตัวแทนการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค ในสวน
ของน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้นตามสัดสวนน้ําหนัก ณ ปฐาน 2541 
ในการคํานวณของน้ํามันเบนซิน 95 เบนซิน 91 และดีเซลหมุนเร็ว เปนรอยละ 
44.36, 27.60 และ 14.59 ตามลําดับ ซึ่งการปรับราคาน้ํามันเบนซินสูงขึ้นลิตร
ละ 60 สตางค 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน 2547 ซึ่งมีผลตอดัชนีราคาผูบริโภค
เดือนมิถุนายน 2547 สูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2547 รอยละ 0.18 

 

 inflation=growth rate 
คําถาม : อัตราเงินเฟอที่ประกาศใหทราบนั้น เปนอัตราเงินเฟอเมื่อเทียบกับป 
1998 เปนปฐานใชหรือไม ถาใชก็เทากับวาอัตราเงินเฟอที่ใช ถือไดวาเปน 
Growth rate ไดหรือไม ถาตองการทราบอัตราเงินเฟอที่แทจริงจะหาไดอยางไร 
(ไมตองการเทียบปฐาน) 

1. อัตราเงินเฟอที่ประกาศสวนใหญเปนการเปรียบเทียบของดัชนี
ราคาผูบริโภคปตอป โดยใชดัชนีราคาผูบริโภคที่เปนฐานเดียวกัน แตไม
จําเปนตองเปรียบเทียบกับปฐานเทานั้น 

2. growth rate คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงปตอป เชน growth rate 
inflation อัตราเงินเฟอ หรือ growth rate GDP การเปลี่ยนแปลงของอัตราการ
เจริญเติบโตของประเทศ สวนการหาอัตราเงินเฟอที่แทจริงคอนขางยาก ดังนั้น 
สวนใหญจะใชดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งเปนตัววัดที่งายที่สุด เพราะจะทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาไดทันที 

CPI ตอบ

CPI ตอบ
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 RHS และ LHS 
คําถาม : อยากทราบวาหนวย % RHS หรือ % LHS ที่แสดงในเงินเฟอ 
ความหมายคืออะไร 

สวนใหญจะยอ RHS และ LHS เวลาแสดงขอมูลดวยกราฟ 
โดยเฉพาะขอมูลที่มี scale ที่คอนขางตางกัน จึงตองทําแกน Y ไวทั้งดานซาย 
และดานขวาของกราฟ และหลังชื่อตัวแปรจะใสตัวยอ LHS (Left Hand Side) 
และ RHS (Right Hand Side) เพื่อใหสามารถรู scale ของขอมูลแตละตัว 

อยางไรก็ตาม หากมีนอกเหนือจากนี้ ก็ขึ้นอยูกับคํานิยามที่ตั้งไว 
 

 อัตราเงินเฟอพื้นฐาน และอัตราเงินเฟอทั่วไป 
คําถาม : ความหมาย (คํานิยาม) ของอัตราเงินเฟอพื้นฐาน และอัตราเงินเฟอ
ทั่วไป  ทั้ง 2 คํา มีขอแตกตางกันอยางไร 

1. อัตราเงินเฟอทั่วไป คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผูบริโภคที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกสินคาและบริการโดยเฉลี่ยที่
ผูบริโภคทั่วไป จายเพื่อ ซื้อสินคาและบริการจํานวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ๆ เทียบ
กับปฐาน โดยการสํารวจราคาสินคาและบริการทั่วประเทศ ครอบคลุมหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหะสถาน การตรวจรักษาและบริการสวน
บุคคล ยานพาหนะ การขนสง การสื่อสาร การบันเทิง การอาน การศึกษา ฯลฯ 
เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 

2. อัตราเงินเฟอพื้นฐาน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผูบริโภค ที่คํานวณจากรายการสินคาและบริการ โดยคํานวณจากดัชนีราคา
ผูบริโภคทั่วไปของประเทศที่หักรายการสินคากลุมอาหารสด และสินคากลุม
พลังงาน ซึ่งสินคาที่หักออกมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงบอยตามฤดูกาล และอยู
นอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน เหลือแตรายการสินคาที่ราคา
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด 

CPI ตอบ 

CPI ตอบ 
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 การปรับเงินเดือน 
คําถาม : หากจะปรับตารางอัตราเงินเดือนเพื่อใหเหมาะสําหรับป 2549 จะใช
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคประเทศ ชุดทั่วไป โดยใช ดัชนีรวม 
มค-ธค 2547 คือ 2.7 และ 2548 คือ 4.5 ผลตางคือ 1.8 เปอรเซนต มาเปน 
แฟกเตอร คือเพิ่ม1.8% ในอัตรา ป 2548 เพื่อใชเปนอัตราเงินเดือน 2549 จะ
เหมาะสมหรือไม 

การปรับอัตราเงินเดือนเพื่อใหเหมาะสมสําหรับป 2549 นั้น ควรใช
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ป 2548 คือ รอย
ละ 4.5 มาเปนตัวปรับ เนื่องจากเปนเปอรเซนตการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
ผูบริโภคของป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 2547 ซึ่งหมายความวา คาครองชีพ 100 
บาท ในป 2547 เพิ่มขึ้นเปน 104.5 บาท ในป 2548 นั่นเอง 

 

 ปจจัยที่กระทบตอเงินเฟอ 
คําถาม : ปจจัยที่มีผลกระทบตอเงินเฟอ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอเงินเฟอ 2 สาเหต ุ 
1  ดานผู ซื้อ หรือ เงินเฟอที่ เกิดดานอุปสงค (demand-pull 

inflation) ไดแก รายได ปริมาณเงินที่มีในมือผูซื้อ ราคาสินคา ภาระภาษี
ทางออม และภาระดอกเบี้ย  

2  ดานผูขาย หรือ เงินเฟอที่เกิดดานตนทุนที่จะกระทบอุปทาน
รวม (cost-push inflation) ไดแก คาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาพลังงานและคา
ขนสง คาภาษี คาใชจายอื่นๆ ในการผลิตสินคา และราคาสินคาที่ขายได  

จะเห็นวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอเงินเฟอ เชน ราคาน้ํามันและ
อัตราดอกเบี้ย จะกระทบอัตราเงินเฟอทั้งดานอุปสงคและดานตนทุน ในขณะที่
อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาโดยเฉพาะในสวนของ
สินคาทุนอันจะสงผลกระทบตอตนทุนในที่สุด 

CPI ตอบ

CPI ตอบ
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 Real gdp 
คําถาม : สามารถนําดัชนีราคาผูบริโภคไปใชในการหาคาของ real gdp ได
หรือไม 

ดัชนีราคาผูบริโภคสามารถนําไปปรับหาคาที่แทจริงได ไมวาจะ
เปน GDP คาของเงิน หรือตัวมูลคาอื่นได 

 

 วิธีคํานวณตัวเลขอัตราเงินเฟอ 
คําถาม : ขอมูลที่ประกาศในหนา ตารางสรุปดัชนีราคาผูบริโภค เชน เดือน 
ก.ย. 48 ทั้งประเทศ อยูที่ 112.0 แลวจากตัวเลขนี้เงินเฟอคือเทาไหร มีวิธี
คํานวณแบบไหน 

ขอมูลที่ปรากฏในตาราง ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนกันยายน 48 ทัง้
ประเทศ เทากับ 112.0 หากตองการทราบวาอัตราเงินเฟอเทาไรนั้น มีวิธีการ
คํานวณดังนี้  

1. คํานวณหาอัตราการเงินเฟอของดัชนีเดือนกันยายน 48 มี 3 
ลักษณะ คือ  

1.1 เทียบเดือนกอนหนา (ก.ย. 48 เทียบกับ ส.ค.48) 
= [(112.0-111.2.0) /111.2.0] x100 = 0.7 % 

หมายความวา เงินเฟอเดือน ก.ย.48 เมื่อเทียบกับ ส.ค.48 สูงขึ้นรอยละ 0.7 
1.2  เทียบเดือนเดียวกันปกอน (ก.ย. 48 เทียบกับ ก.ย.47) 

= [(112.0-105.7) /105.7] x100 =6.0% 
หมายความวา เงินเฟอเดือน ก.ย.48 เมื่อเทียบกับ ก.ย.47 สูงขึ้นรอยละ 6.0 

1.3 เทียบกับเฉลี่ยระยะเดียวกนัของปกอน (ม.ค.-ก.ย.48 / 
ม.ค.-ก.ย.47)  

= [(108.5-104.3) /104.3] x100 = 4.0 %  
หมายความวา เงินเฟอเฉลี่ย ม.ค. - ก.ย.48 เมื่อเทียบกับ ม.ค.-ก.ย.47 สูงขึ้น
รอยละ 4.0 
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 การแกปญหาภาวะเงินเฟอ 
คําถาม : จะแกไขปญหาภาวะเงินเฟออยางไร 

ขอสรุปจากธนาคารแหงประเทศไทย 
- ประชาชนจะไดรับความเดือดรอนจากภาวะเงินเฟอ เนื่องจาก

สินคาที่บริการมีราคาสูงขึ้น ถารายไดเทาเดิมฐานะและความเปนอยูจะต่ําลง
จากเดิม  

- คนที่มีรายไดประจํา เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูรับ
บํานาญ พนักงานบริษัท จะไดรับผลกระทบคอนขางมาก เนื่องจากรายไดคงที่
เทาเดิมแตราคาสินคาแพงขึ้น  

- มี 2 ทางเลือก ทางเลือกแรกลดปริมาณซื้อสินคาลงเพราะมีเงิน
เทาเดิมหรือทางที่ 2 ซื้อสินคาที่มีคุณภาพต่ํากวาเดิม เพื่อใหไดสินคาเทาเดิม  

- เมื่อเงินเฟอสูงขึ้น แตคนมีเงินมาจับจายใชสอยนอยลง พอคา
แมคาขายของไมคอยได ก็จะหาวิธีแกไขโดยลดคุณภาพสินคาที่ขาย จะไดขาย
ของราคาต่ําลงได ในที่สุดเศรษฐกิจจะตกต่ําลง  

- เมื่อเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง เศรษฐกิจชะลอตัวลง นักลงทุนก็
จะตัดสินใจ ชะลอการลงทุนออกไปเพราะไมมั่นใจวาผลิตออกมาแลวจะขายได
หรือไม ถาขายไมไดหรือขายไดราคาต่ําก็มีโอกาสขาดทุน  

- การที่สินคามีราคาเพิ่มสูงขึ้นทําใหรัฐบาลตองใชเงินงบประมาณ
มากขึ้นเพื่อจายเงินเดือนขาราชการ ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และจัดทํา
บริการสาธารณะ  

- นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีภาระใหความชวยเหลือแกประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน จากราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น  

- สรุปแลวเงินเฟอมีผลเสียกับทุกคนในประเทศ แตถาเงินเฟอที่
เกิดขึ้นเปน เงินเฟอที่อยูในระดับเหมาะสม ก็จะเปนผลดีกับคนสวนใหญ เพราะ
การที่ราคาสินคาสูงขึ้นเปนแรงจูงใจใหธุรกิจขยายการลงทุนเนื่องจากจะมีกําไร
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จากการขายสินคามากขึ้น  
- ทางแกดานนโยบาย คือ การนํานโยบายการเงินมาใช หมายถึง 

การดําเนินงานของแบงกชาติเพื่อเขาไปดูแลและจัดการดานอัตราดอกเบี้ย 
และ/หรือ ปริมาณเงินเพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ 
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 

 สินคากลุมอาหารสด 
คําถาม : รายการสินคากลุมอาหารสดอยูนอกเหนือการควบคุมของนโยบาย
การเงินหรือไม และ 

1. ราคาพลังงานก็เปนไปตามกลไกตลาดใชหรือไม (เพราะเมื่อมีขาว
น้ํามันขาดแคลน ราคาจะขึ้น) ยกตัวอยางหรืออธิบายเพิ่ม  

2. อัตราเงินเฟอพื้นฐาน ที่คํานวณจากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป หัก
ออกอีก 91 รายการคิดเปน 25 % ถาเชนนั้นอัตราเงินเฟอพื้นฐาน จะใช
ประโยชนไดจริงหรือไม เพราะขอมูลจะหายไป 25 % 

1. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะขึ้นหรือลงตามกลไกตลาดตางประเทศ 
รัฐบาลไทย ไมสามารถเขาไปควบคุมราคาน้ํามันดังกลาวได การนําเขาของ
น้ํามันเชื้อเพลิงของไทย ซึ่งเปนตนทุนตอสินคาหลายชนิด ยอมมีผลกระทบตอ
การขึ้นลงของสินคาในประเทศดวย นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีนโยบายครึ่งราคา
หรือใหเงินอุดหนุน ซึ่งเปนการนําเงินของรัฐบาลมาอุดหนุนเฉพาะระยะหนึ่ง ๆ 
เทานั้น สําหรับราคาสินคาเกษตรที่ขึ้นลงตามฤดูกาล ขึ้นอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ ผลผลิตมากราคาต่ํา ราคาผลผลิตนอยราคาสูง 

2. อัตราเงินเฟอพื้นฐาน จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนด
เปาหมายอัตราเงินเฟอ (Inflation Targeting) เพื่อธนาคารแหงประเทศไทย
นําไปดําเนินนโยบายการเงินของประเทศ ในการรักษาเสถียรภาพของราคา
ไมใหสูงเกินไป ดังนั้น ราคาสินคาใดที่ไมสามารถควบคุมได จึงตัดออกจาก
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 
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 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ 
คําถาม : 1. การนําดัชนีราคามาเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจควรจะนําดัชนีราคา
ขั้นพื้นฐานหรือราคาทั่วไป มาเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ  

2. ถาอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสูงจะถือไดวาอัตราเงินเฟอจะ
เพิ่มขึ้นไดหรือไม  

3. ดัชนีราคาผูใชสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ ดานไหนบาง 
1-2. การนําดัชนีราคาผูบริโภคมาใชเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ 

โดยทั่วไปใชดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเปนเครื่องชี้วัดภาวะเงินเฟอของประเทศ 
ดังนั้นถาดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นเทาไร หมายถึง อัตราเงินเฟอของประเทศ
สูงขึ้นเทานั้น 

สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเปนดัชนีที่คํานวณจาก ดัชนี
ราคาผูบริโภคทั่วไป แตหักรายการสินคาประเภทอาหารสด และพลังงานออก 
เนื่องจากอาหารสดเปนสินคาฤดูกาล และพลังงานซึ่งเปนสินคานําเขาจาก
ตางประเทศไมสามารถควบคุมได ใชสําหรับเปนตัวกําหนดเปาหมาย ในการหา
มาตรการแกไข ในดานนโยบายการเงิน และนักวิชาการนําไปคํานวณ
แบบจําลองพยากรณได 

3. ดัชนีราคาผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ โดยเปนตัว
ชี้ภาวะเศรษฐกิจตัวหนึ่ง ในฐานะอัตราเงินเฟอ ซึ่งจะวิเคราะหรวมกับ GDP 
อัตราดอกเบี้ย เปนตน ถาอัตราเงินเฟอสูงกวา GDP แสดงวารายจายมากกวา
รายไดและถาประกอบกับอัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตราเงินเฟอ แสดงถึงภาวะ
เศรษฐกิจไมดีนัก 
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 เงินเฟอ:ดัชนีราคาผูบริโภค 
คําถาม : เงินเฟอกับดัชนีราคาผูบริโภคใชตัวเดียวกันหรือไม และอัตราเงินเฟอ
คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคใชหรือไม 

เงินเฟอกับดัชนีราคาผูบริโภคใชตัวเดียวกัน โดยอัตราเงินเฟอก็คือ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่คาเปนรอยละ สวนดัชนีราคา
ผูบริโภคเปนจํานวนตัวเลข เปนความเขาใจที่ถูกตอง 

 

 อัตราแลกเปลี่ยน 
คําถาม : ถาอัตราแลกเปลี่ยนสงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาโดยเฉพาะใน
สวนของสินคาทุนอันจะสงผลกระทบตอตนทุน ดังนั้นตนทุนสินคาในอัตราเงิน
เฟอมีอะไรบาง มีสวนกระทบมากนอยขนาดไหน รายการสินคาที่เนนมี
อะไรบาง 

กอนอื่นตองทําความเขาใจวา เงินเฟอเกิดจากปจจัยหลายอยาง 
1. เกิดจากแรงดึงอุปสงค ที่มาจากปริมาณความตองการสินคา 

และบริการมากกวาที่มีอยูขณะนั้น และอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน 
การดําเนินนโยบายการคลังภาครัฐ การเพิ่มขึ้นของอุปสงคในตางประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค 

2. เกิดจากตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เชน ปญหาราคาสินคานําเขา 
ซึ่งเปนไปตามภาวะตลาดโลก การเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงาน การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเพียงปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอการเกิดตนทุนภาวะเงินเฟอ ซึ่งถาอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นมาก 
จะสงผลตอภาวะเศรษฐกิจถดถอย และสงผลกระทบตออัตราคาแรงที่สูงขึ้น ทํา
ใหเกิดปญหาการวางงานตามมาโดยเฉพาะรายการสินคานําเขาประเภท ไดแก 

1) น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีผลการะทบอยางมาก เพราะถือเปน
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ตนทุนวัตถุดิบเกี่ยวเนื่องในผลิตภัณฑอื่นๆ 
2)  สารเคมี และเคมีภัณฑตางๆ 
3)  เวชภัณฑ เปนตน  

อัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลกระทบตอเงินเฟอผานราคาสินคานําเขา 
แตอัตราแลกเปลี่ยนเปนเพียงปจจัยหนึ่งที่ทําใหราคาสินคาสงออกและนําเขา
สูงขึ้นหรือต่ําลง แตสาเหตุสําคัญที่ทําใหราคาสินคาสงออกและนําเขาสูงขึ้นหรือ
ต่ําลงคืออุปสงคและอุปทานในตลาดโลก ฉะนั้น การที่ราคาสินคานําเขาในรูป
เงินบาทเพิ่มขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอเงินเฟอ ก็ตอเมื่อ สินคานั้นเปนสินคาที่
จําเปน และนําเขามาเพื่อใชในประเทศ ถาเปนสินคาฟุมเฟอยหรือสินคานําเขา
มาผลิตเพื่อสงออกก็จะไมกระทบตอเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอราคาสินคากลุมพลังงานที่คํานวณอัตราเงินเฟอ ไดแก น้ํามัน
เชื้อเพลิง กาซหุงตม คากระแสไฟฟา ซึ่งมีสัดสวนน้ําหนัก ณ ปฐาน 2541 ใน
การคํานวณรอยละ 4.23, 0.48 และ 3.49 ตามลําดับ นอกจากนี้จะสงผลกระทบ
ทางออมตอตนทุนการผลิตสินคาอื่น ๆ ไดแก นมผง นมขนหวาน น้ํามันพืช 
ผงซักฟอก ยาสีฟน กระดาษชําระ ผาอนามัย เปนตน 

 

 วิเคราะหดัชนีราคาผูบริโภคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
คําถาม : ความหมายของดัชนีผูบริโภค และการนําดัชนีผูบริโภคไปใชในการ
วิเคราะหเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจอยางไร ยกตัวอยาง 

ดัชนีราคาผูบริโภค เปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา
และบริการโดยเฉลี่ยที่ผูบริโภคจายไป สําหรับกลุมสินคาและบริการที่กําหนด 
หรือมีจําเพาะ เรียกวา ตระกราสินคา โดยการเปรียบเทียบราคาสินคาในชวง
ระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินคาในชวงเวลาเริ่มตน เรียกวา ปฐาน ซึ่งกําหนด
ตัวเลขดัชนีเทากับ 100 ดัชนีราคาผูบริโภค ใชเปนตัวชี้วัดอัตราเงินเฟอของ
ประเทศ ซึ่งเปนตัวชี้เศรษฐกิจตัวหนึ่ง ในการวิเคราะห จะพิจารณาถึงปจจัย
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ตางๆ ที่มีผลกระทบตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา เชน ปจจัยที่มีผล
ตอตนทุนการผลิต ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง กาซหุงตม นอกจากนี้เปนคา
สาธารณูปโภค คาภาษีสรรพสามิต และปจจัยอื่นๆ ถาปจจัยตางๆ มีผลกระทบ
ตอการเพิ่มขึ้นของราคาสินคา จะทําใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น ซึ่งเปนผลกระทบตอ
การครองชีพของประชาชน และมีผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศดวย 

 

 การซื้อของแบบเงินผอน 
คําถาม : ผลกระทบของเงินเฟอที่มีตอการซื้อของแบบเงินผอน 

ผลกระทบของเงินเฟอ 
1. ผลที่มีตอความตองการถือเงิน อํานาจซื้อของเงินที่อยูในมือ

ของประชาชนลดลง (เงินจํานวนเดิมใชซื้อของไดในปริมาณที่นอยลง) แตบุคคล
มักจะพยายามรักษาระดับการบริโภคของตนใหอยูในระดับเดิม ทําใหประชาชน
มีความตองการถือเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใหพอเพียงกับระดับการใชจายหรือการ
บริโภคของแตละบุคคล ซึ่งความตองการดังกลาวจะเพิ่มขึ้นมากหรือนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของเงินเฟอที่เกิดขึ้น 

2. มาตรฐานการครองชีพความอยูดีกินดีของประชาชนลดลง เมื่อ
ราคาสินคาแพงขึ้นประชาชนจะไดรับความเดือดรอน แมวารายไดที่เปนตัวเงิน
จะเทาเดิม (รายไดที่แทจริงลดลง) แตประชาชนจะรูสึกจนลง 

3. ผลที่มีตอเจาหนี้และลูกหนี้ เมื่อเกิดเงินเฟอ เจาหนี้จะเปนฝาย
เสียเปรียบ เนื่องจากเงินที่ไดรับชําระหนี้ในปจจุบันหรืออนาคตจะมีอํานาจซื้อ
ลดลง เมื่อเทียบกับในขณะที่ใหกูยืมไป ตรงกันขาม ลูกหนี้จะเปนฝายไดเปรียบ
เนื่องจากเงินที่ไดรับไปขณะกูยืมมีอํานาจซื้อสูงกวา โดยเปรียบเทียบ กับเงินที่
จะใชชําระหนี้ในอนาคต 
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4. ผลที่มีตอระดับการผลิตและการลงทุนของประเทศ ขึ้นอยูกับ
วาภาวะเงินเฟออยูในระดับใด ถาเปนเงินเฟออยางออนจะเปนผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม เพราะชวยกระตุนใหผูผลิตลงทุนเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น ทํา
ใหผลผลิตรวมของประเทศสูงขึ้น แตถาเงินเฟอที่คอนขางรุนแรงหรือรุนแรง
มากจะไมเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม กลาวคือ เมื่อราคาสินคาและ
บริการสูงขึ้นมากกวากําลังซื้อของประชาชนที่มีอยู จะทําใหผลผลิตที่ผลิตขึ้น
มาแลวไมสามารถขายได เนื่องจากประชาชนไมมีกําลังซื้อเพียงพอ ในที่สุดจะ
สงผลใหผูผลิตลดการลงทุน ทําใหผลผลิตรวมของประเทศลดลง ประชาชนมี
รายไดนอยลง 

5. ผลที่มีตอดุลการคาและดุลการชําระเงิน เมื่อเกิดเงินเฟอราคา
สินคาในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในตางประเทศ ทําใหสินคาที่
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศมีราคาแพงขึ้นเปนผลใหสงออกไดนอยลง 
ตรงกันขามจะมีการสั่งซื้อสินคาเขาจากตางประเทศมากขึ้น สงผลกระทบตอ
ฐานะดุลการคา ดุลการชําระเงินของประเทศทําใหมีสภาพเลวลง 
 

 IMF กับนโยบายทางการเงิน 
คําถาม : ชวงเกิดวิกฤตการณ ป 41 IMF เขามามีบทบาทกํากับเศรษฐกิจไทย
เปนอยางมาก อยากทราบวามีสวนเกี่ยวของกับอัตราเงินเฟอดัชนีราคา
ผูบรโิภคในสวนไหนบาง 

อัตราเงินเฟอดัชนีราคาผูบริโภค  ณ ชวงเกิดวิกฤตการณ ป 2541 
และ IMF เขามามีบทบาทกํากับเศรษฐกิจไทย มีผลทําใหอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอหรือดัชนีราคาผูบริโภค เปนดังนี้ 2541 (ปฐาน) 
= 8.1%, 2542 = 0.3%, 2543 = 1.6%, 2544 = 1.6%, 2545 = 0.7%, 2546 = 
1.8% 
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จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค แสดงไดวาคน
ไทยไมไดตื่นตระหนกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ไมมีการซื้อ
ของตุนไวบริโภค แตจะใชจายอยางระมัดระวังมากขึ้น เปนผลทําใหอัตราเงิน
เฟอไมสูงมากเกินไป ตามที่หลายฝายคาดไว ถึงแม IMF เขามามีบทบาท
กํากับเศรษฐกิจไทย 

 

 Core inflation และ headline inflation 
คําถาม : core inflation และ headline inflation มีความแตกตางกันอยางไร 
และสวนใหญที่ใชกัน คือตัวใด 

1. ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) 
หรืออัตราเงินเฟอพื้นฐาน (Core inflation) คือดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปที่หัก
รายการสินคากลุมอาหารสด (ซึ่งมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบอยและเปนลักษณะ
ตามฤดูกาล) และสินคากลุมพลังงานออก เหลือแตรายการสินคาที่ราคา
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด  

2. อัตราเงินเฟอพื้นฐานใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย 
วิเคราะห และติดตามนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

3. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (Consumer price index) เปนดัชนีที่
ใชวัดอัตราเงินเฟอของประเทศ หรือที่เรียกวา Headline inflation ซึ่งในปจจุบัน
คํานวณจากสินคา 373 รายการ โดยมีป 2545 เปนปฐาน (ป 2545 ดัชนีเทากับ 
100) 
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 ประโยชน 
คําถาม : ผลที่ไดจากการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค เชน ดัชนีราคายา เมื่อเรา
ทราบวามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง แลวเราไดประโยชนอะไรและนําไปใชเพื่อ
ประเด็นใดบาง 

ประโยชนของดัชนีราคาผูบริโภค มีดังนี้ คือ  
1. ใชวัดอตัราเงินเฟอของประเทศ  
2. ใชเปนแนวทางในการพิจารณาในการวางนโยบาย แผน และ

ประเมินผลกระทบของนโยบาย และแผนตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ  
3. ใชเปนแนวทางในการพิจารณาประกอบการปรับคาจาง 

เงินเดือน  
4. ใชเปนแนวทางในการกําหนดเงินบํานาญ เงินชวยเหลือ หรือ

สวัสดิการตาง ๆ  
5. ใชในการประเมินรายรับที่ควรจะเปนในการทําสัญญาระยะยาว  
6. ใชในการหาคาของเงินหรือมูลคาที่แทจริง 
 

 วิธีคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค 
คําถาม : ถา CPI เดือน ก.ย. 44 = 100 แลวเดือน พ.ค. 47 จะเทากับเทาไร 
และถา CPI เดือน ธ.ค. 40 = 100 แลวเดือน ส.ค. 47 จะเทากับเทาไร มีวิธีการ
คํานวณอยางไร 

ปจจุบันดัชนีราคาผูบริโภคใชป 2541 เปนปฐาน (ป 2541= 100) 
แตจากคําถาม ตองการปรับใหเฉพาะเดือนที่สนใจเปนฐาน (เทากับ 100) ทําได
ดังนี้  

1  ปจจุบัน CPI เดือน ก.ย. 44 = 104.1 และ พ.ค.47 = 104.3 (ณ 
ป 2541 = 100) ถาจะปรับให ก.ย. 44 = 100 แลว  

พ.ค. 47 = (104.3 x 100)/104.1 = 100.2 
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2  ปจจุบัน CPI เดือน ธ.ค. 40 = 96.1 และเดือน ส.ค. 47 = 109.7 
ถาจะปรับให CPI เดือน ธ.ค. 40 = 100 แลว 

ส.ค. 47 = (109.7 x 100)/96.1 = 114.2 
 

 เงินเฟอ 
คําถาม : ถาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปลดลง
หมายความวาเกิดภาวะคาของเงินลดลงซึ่งเรียกวาเกิดภาวะเงินเฟอใชหรือไม 

ไมใช การเกิดภาวะเงินเฟอเปนการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค
ที่คํานวณมาจากราคาสินคาและบริการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถาภาวะคาของ
เงินลดลง หมายถึง การซื้อของตองราคาแพงขึ้น แตยังไมเรียกวาภาวะเงินเฟอ
ทันที จะเรียกภาวะเงินเฟอตอเมื่อราคาสินคาขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

 อัตราเงินเฟอ 
คําถาม : อัตราเงินเฟอคืออะไร สามารถนําไปใชวัดอะไรไดบาง 

อัตราเงินเฟอเปนภาวะทางเศรษฐกิจที่คาของเงินลดลง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของราคาสินคาอุปโภค-บริโภค ที่จําเปนแกการครอง
ชีพของประชาชนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  
 

  เงินเฟอกับวิกตการณราคาน้ํามันในป 2551 
คําถาม :  อยากทราบหลักการและสาเหตุของภาวะเงินเฟอในชวงวิกฤตการณ
ราคาน้ํามันป 2551  
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 ปญหาเงินเฟอในชวงวิกฤตการณราคาน้ํามัน เริ่มขึ้นเมื่อในชวงไตรมาสที่ 4 
ของป 2550 (ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ป 2550 อยูที่ 82.3 
เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที ่ 3 ซึ่งอยูที่ 70 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรล และไตรมาสที่ 2 อยูที่ 64.8 เหรียญสหรัฐตอบารเรล) และราคา
สินคาเกษตรในตลาดโลก (ทั้งพืชอาหารและพืชใชเปนวัตถุผลิตพลังงาน
ทดแทน) ปรับตัวสูงขึ้น จนเปนสาเหตุใหตนทุนการผลิตสินคา และบริการ
สินคาตางๆเพิ่มขึ้น รวมถึงสินคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน สงผลใหอัตรา
เงินเฟอในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2551 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 
และรอยละ 9.2 (สูงที่สุดในรอบ 10 ป  นับตั้งแตป 2541หลังวิกฤตเศรษฐกิจที่
มีปรับเพิ่มภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ซึ่งปญหาเงินเฟอที่เกิดขึ้นในป 2551 เปน
เงินเฟอที่เกิดดานตนทุนที่จะกระทบอุปทานรวม (cost-push inflation) 
เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นสงผลตอใหตนทุนสินคา ไดแก คาวัตถุดิบ 
คาแรงงาน คาขนสง และคาใชจายอื่นๆ ในการผลิตสินคาเพิ่มสูงขึ้นตาม 

 การดําเนินนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือนของรัฐบาล 
คําถาม :  การดําเนินนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือนของรัฐบาลในชวงครึ่งปหลัง
ของป 2551 จะชวยบรรเทาภาวะเงินเฟอไดหรือไม  อยางไร 

 หลังจากที่รัฐบาลไดดําเนินนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือนซึ่ง
ประกอบดวยการลดภาษีสรรพสามติน้ํามันเชื้อเพลิง (เริ่มตนแต 25 กรกฎาคม 
2551) การชะลอปรับราคากาซหุงตมในภาคครัวเรือน การลดคาใชจายคา
สาธารณูปโภค (ไดแก คาน้ําประปา คากระแสไฟฟา) และการลดคาขนสง
มวลชน (รถโดยสารประจําทางและรถไฟชั้น 3) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต 1 
สิงหาคม 2551 สงผลใหดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนสิงหาคมลดลงรอยละ 3 
(เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2551) และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 
ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4  การใชมาตรการดังกลาวนาจะสามารถ
บรรเทาเงินเฟอไดในชวงที่มีการดําเนินมาตรการ อยางไรก็ดีปจจัยที่สําคัญที่จะ
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เปนตัวกําหนดสถานการณของเงินเฟอ คือ ราคาน้ํามันในตลาดโลก 

  คาดการณอัตราเงินเฟอป 2551 
คําถาม : การคาดการณอัตราเงินเฟอของป 2551 จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมหรือไม  อยางไร 
 คาดวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของป 2551 อยูที่รอยละ 6.5-6.9 ภายใตสมมุติฐาน
ที่ราคาน้ํามันอยูที่ราคา 113 เหรียญสหรัฐตอบารเรล  และอัตราแลกเปลี่ยน
อยูที่ 34 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2551 ราคาน้ํามันอยูที่
113.51 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล และราคาน้ํามันเฉลี่ยในชวงแปดเดือนอยูที่ 
108.49เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล  
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ดัชนีราคาผูผลิต
(Producer Price Index: PPI)
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 ความหมาย 
คําถาม : ความหมายของดัชนีราคาผูผลิต ใชวัดอะไร ใชวัดตนทุนการผลิต
ของภาคอตุสาหกรรมวาสูงขึ้นหรือต่ําลงไดหรือไม 

ดัชนีราคาผูผลิต คือตัวเลขที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่
ผูผลิตสินคาในประเทศไดรับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปฐาน ไม
สามารถใชวัดตนทุนการผลิตของภาคอตุสาหกรรมวาสูงขึ้นหรือต่าํลงได 

 

 ความสําคญัของดัชนีราคาผูผลิต 
คําถาม : ดัชนีราคาผูผลิตมีความสําคัญอยางไรบาง 

เปนดัชนีชี้วัดแนวโนมการเกิดภาวะเงินเฟอของประเทศ 
กลาวคือ ถาดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นมากอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวา อาจเกิด
ภาวะเงินเฟอได ใชเปนขอมูลในการวางแผน และกําหนดนโยบาย เพื่อลด
ระดับเงินเฟอไมใหสูงเกินจนทําใหประชาชนผูบริโภคไดรับความเดือนรอน 

 

 การชี้วัดผล 
คําถาม : ดัชนีราคาผูผลิตสามารถใชชี้วัดอะไรไดบาง 

1. ใชชี้วัดแนวโนมภาวะเงินเฟอของประเทศ 
2. ใชชี้วัดภาวะการผลิต การตลาด และการแขงขัน  กลาวคือ 

• ถาดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเล็กนอย  แสดงวา  ภาวะการคา
ของสินคาหรือสภาพของธุรกิจนั้นๆ คอนขางมั่นคง 

ถาดชันีราคาผูผลิต สูงขึ้นหรือลดลงมากผิดปกติ แสดงวาภาวะ
การคาของสินคาหรือสภาพของธุรกจินั้นๆ เริ่มจะมีปญหา เนื่องจากอาจเกิด
ภาวะเงินเฟอ เพราะการที่ราคาสินคาสูงขึ้นมาก จะมีผลใหผูบริโภคลดการ
บริโภค ซึ่งเมื่อความตองการ (Demand) ลดลง จะมีผลตอการลงทุน 

PPI ตอบ 

PPI ตอบ 
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(Investment) ในธุรกิจนั้น ๆ เปนลูกโซไป    ถาราคาสินคาลดลงมาก 
หมายถึง ภาวะการแขงขันสูงขึ้น หรือความตองการลดลง  ซึ่งจะมีผลตอการ
ลงทุนในธุรกิจนั้นๆ เชนเดียวกัน 

 

ดัชนีราคาผูผลิต 
คําถาม : ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ แบงตามขั้นตอนการผลิต (SOP) คอื
อะไร ตางจากดัชนีราคาผูผลิตชดุ CPA อยางไร 

PPI ชุดโครงสรางแบงตามขั้นตอนการผลิต (Stage of 
Processing : SOP) ประกอบดวย 3 หมวดใหญ คือ  

1. หมวดสินคาสําเร็จรูป 
2. หมวดสินคากึง่สําเร็จรูป (แปรรูป) 
3. หมวดสินคาวัตถุดิบ  

 ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่ผูผลิตไดรับในแตละขั้นตอน
การผลิต ซึ่งจะเปนเครื่องชี้แนวโนมของราคาในขั้นตอนที่ตอเนื่อง กลาวคือ 
เมื่อราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลง จะชี้ใหเห็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคา
สินคาที่ใชวัตถุดิบดังกลาวเปนปจจัยการผลิต ซึ่งถือเปนตนทุนการผลิตสวน
หนึ่งในแตละกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง เชน ถาราคาฝายสูงขึ้น ราคาดาย
ฝาย ผาผืน ตลอดจนเสื้อผาสําเร็จรูปก็มีแนวโนมสูงขึ้นดวย  
 ดัชนีราคาผูผลิตชดุโครงสรางหมวดหมูสินคาตามกิจกรรมการผลิต 
( Classification  of  Products by Activity : CPA ) ประกอบดวย 3 หมวด
ใหญ คือ  

1. หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
2. หมวดผลิตภัณฑจากเหมือง 
3. หมวดผลิตภัณฑอตุสาหกรรม  
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 ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่ผูผลิตไดรับโดยรวม และแต
ละกิจกรรมการผลิต เปนราคาในชวงแรกของการตลาด ซึ่งจะชี้ใหเห็น
แนวโนมของราคาขายสง และราคาขายปลีกในกลุมสินคานั้นๆ  

 การนําไปใชประโยชน 
คําถาม : ดัชนีราคาผูผลิตสามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง 

ประโยชนของดัชนีราคาผูผลิตมีดงันี้ 
1. ภาครัฐบาล 
1.1. ใชในการปรับมูลคาการผลิต และหรือมูลคาเพิ่ม  และหรือ

คาใชจายขั้นกลางจากราคาปจจุบัน เปนราคาคงที่ หรือราคา ณ ปฐาน  เพื่อใช
วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ( GDP ) 

1.2. ใชเปนเครื่องชี้แนวโนมภาวะเงินเฟอของประเทศ 
1.3. ใชเปนเครื่องชี้ภาวะการคาของประเทศ 
1.4. ใชเปนแนวทางกําหนดงบประมาณรายจาย และนโยบาย

การเงิน 
1.5. ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการผลิตและการตลาด 

เพื่อพัฒนาการคาของประเทศ 
2. ภาคเอกชน 
2.1. ใชเปนตวัปรับสัญญาซื้อขายระยะยาว 
2.2. ใชประกอบการวางแผนการผลิต และการตลาด  โดย  ใชชี้

วัดการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ยของสินคาในชวงเวลาตางๆ เพื่อใหสามารถ
ทราบภาวะการผลิตของกลุมสินคานั้นๆ 

 
 
 
 

PPI ตอบ 
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การคํานวณคาดัชนี 
คําถาม : การคํานวณดัชนีราคาผูผลิต และปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาผูผลิต 
  การคํานวณดัชนีราคา( Calculation ) แบงออกเปน 2 ระดับ คอื  

1. การคํานวณในระดับต่ํากวาดัชนี ( Lower level index  ) คือ 
คํานวณอัตราเปลี่ยนแปลงราคาสินคาแตละรายการ เรียกวา ราคาสัมพัทธ  
( Relative prices ) คือ ราคาปจจุบัน/ราคาเดือนกอนหนา  

2. การคํานวณดัชนี  ณ  ระดับกลุมสินคา ( Upper  level 
indexes ) เปนการคํานวณตั้งแตระดับกลุมสินคาขึ้นไป  โดยใชสูตร 
Modified Laspeyres  
 ปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาผูผลิตไดแก ราคาน้ํามัน และตนทุนวัตถุดิบ
ตางๆ ซึ่งรวมถึงสินคานําเขาวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตดวย  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาระหวางประเทศ
(International Price Index: IPI)
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ตัวเลขทางธุรกิจการสงออกและนําเขาสินคา 
ระหวางไทย และฝรั่งเศส 
คําถาม : ตัวเลขทางธุรกิจการสงออกและนําเขาสินคาระหวางไทยและฝรั่งเศส 
มีความแตกตางกันอยางไร มีขอไดเปรียบเสียเปรียบกันอยางไรบาง 

จากสวนตางระหวางมูลคาการสงออกของไทยไปฝรั่งเศส และ
มูลคานําเขาสินคาจากฝรั่งเศส ในป 2544 2545 และ 2546 พบวาไทยขาด
ดุลการคามาตลอด โดยขาดดุลการคารอยละ 11.86, 3.29, 5.41 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม เดือนมกราคม-เมษายน 2547 ไทยไดดุลการคารอยละ 20.62 
 

ดัชนีราคาสงออก 
คําถาม : ดัชนีราคาสงออกยางพารา และดัชนีราคาสงออกยางสังเคราะห จะหา
ขอมูลยอนหลังไดที่ไหน และดัชนีราคายางพารา กับดัชนีราคาสงออก ไม
เหมือนกันใชหรือไม 

ปจจุบัน กระทรวงพาณิชยไดจัดทําดัชนีราคาสงออกของประเทศ 
โดยใชป 2543 เปนปฐาน ดังนั้น ขอมูลจึงมีตั้งแต 2543-2549 (พ.ค.) สําหรับ
ดัชนีราคายางพารา กับดัชนีราคาสงออก เหมือนกันหรือไมนั้น ถาดัชนีราคา
ยางพารา ในที่นี้หมายถึง ดัชนีราคาสงออกยางพาราแลว ดัชนีราคาสงออก
ยางพาราจะเปนสวนหนึ่งของดัชนีราคาสงออกของประเทศ ซึ่งอยูในหมวด
สินคาเกษตรกรรม 
 

 
 
 
 
 

 EXI ตอบ 

 EXI ตอบ 
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หินแกรนิต 
คําถาม : หินแกรนิตเปนสินคาตองหามหรือไม ถานําเขาตองขออนุญาต
อะไรบาง 

สินคาหินแกรนิตไมไดอยูในรายการสินคาหามนําเขา แตอยูใน
รายการสินคาที่ตองขออนุญาตนําเขา (มีทั้งหมด 30 รายการ) คือ หินจําพวกที่
ใชทําอนุสาวรีย หรือ หินกอสรางที่ตกแตงแลว ตามพิกัดศุลกากรที่ 68.02 
สามารถคนหาขอมูลไดที่ www.dft.moc.go.th ดูที่ สินคามาตรการนําเขา-
สงออก หรือ ติดตอที่ สํานักบริหารการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป โทร. 0 2547 
4804 หรือ ที่สํานักบริการการคาตางประเทศ โทร. 0-547-4755-7 กรมการคา
ตางประเทศ  

 

ราคาสินคาสงออกของไทย 
คําถาม : ราคาสินคาสงออกของไทยรายเดือน ระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 
2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สงออกไปยังประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงดโปร เวียดนาม รายการสินคาสงออก คือ  

1.  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ  
2.  รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ  
3.  น้ํามันสําเร็จรูป  
4.  เคมีภัณฑ  
5.  แผงวงจรไฟฟา 
สําหรับดัชนีราคาสงออก เผยแพรแตดัชนีฯ สวนราคาไมสามารถ

ใหได เพราะเปนความลับทางราชการ ปจจุบันเราจัดทําเฉพาะดัชนีราคา
สงออกที่สงออกไปทั่วโลกรวมทุกประเทศ ยังไมไดจัดทําเปนรายประเทศคูคา 

 

EXI ตอบ 

EXI ตอบ 
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 ดัชนีราคาสงออก-นําเขา 
คําถาม : ขอมูลดัชนีราคาขายสง สินคานําเขา-สงออก และดัชนีราคาสินคาตลาดโลก 
 ขอมูลของกลุมดัชนีระหวางประเทศ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา มีดัชนี
ราคาสงออกของประเทศสามารถคนหาและเปดดูไดที่ http://www.price.moc.go.th 
หัวขอดัชนีอื่น ๆ เลือกดัชนีระหวางประเทศ สวนดัชนีราคาสินคาตลาดโลกมีที่
สหรัฐอเมริกา ชื่อดัชนีราคาสินคาวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก (IMPI) จาก Fibre ถา
ตองการขอมูลอาจตองซื้อขอมูล 

ดัชนีราคาสงออก-นําเขา 
คําถาม : ขอทราบรายละเอียด เรื่องประเทศคูคา และการสงออก-นําเขาสินคาของไทย 

- รายละเอียดเรื่องสงออก-นําเขา ทั้งมูลคาและปริมาณ อันดับการสงออก
ของประเทศไทย สามารถเขาดูไดที่ www.moc.go.th ของกระทรวง
พาณิชย 

- สอบถามรายละเอียดไดที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย 02-507-7705 

- สอบถามรายละเอียดที่ศูนยเผยแพรขอมูลกรมเจรจาการคา 
 

ดัชนีราคาสงออก 
คําถาม : ตองการทราบขอมูลราคาตลาดโลกของทองคํา ทองแดง ตะกั่ว 
ดีบุก อลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ 

หาขอมูลราคาตลาดโลกของทองคํา ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก 
อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ ไดใน เว็บไซดสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย www.isit.or.th และขอมูลราคาทองคํา
ที่สมาคมคาทองคํา www.goldtraders.or.th  

 EXI ตอบ 

 EXI ตอบ 

 EXI ตอบ 
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ดัชนีราคานําเขา 
คําถาม :อยากทราบในเรื่องโควตาการนําเขาสินคาตางๆ วาจะขอขอมูล หรือ
ติดตอหนวยงานใดบาง 

สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดจากกรมการคาตางประเทศซึ่งมี
หนาที่ดูแลดานโควตาการนําเขาสินคา โทร.02 547 4771-86  
www.dft.moc.go.th 
 

ดัชนีราคานําเขา 
คําถาม : อยากทราบวาสินคาที่นําเขา เชนกาแฟ นําเขาจากประเทศใดบาง 
  ขอมูลการนําเขาสินคากาแฟหรือจะเปนสินคาเขาอื่นๆ สามารถ
เขาไปหาขอมูลไดที่ www.moc.go.th หัวขอสถิติการคาระหวางประเทศของ
ไทยดูหัวขอแหลงนําเขาสินคา 
 

 ดัชนีราคานําเขา 
คําถาม :อยากทราบขอมูลของสินคานําเขา เชน นมผง วามีบริษัทใดนําเขามา
ในประเทศ 
 
   สามารถสอบถามขอมูลไดจากศูนยขอมูลกรมเจรจาการคา 
โทร 02 507-7444 หรือ  www.dtn.go.th 

IMI ตอบ 

IMI ตอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการกอสราง
(Construction Material Index: CMI)
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 ราคาวัสดุกอสรางใน web 
คําถาม : ราคาวัสดุกอสรางใน web เปนราคาที่รวมคาอํานวยการ และกําไร
หรือไม 

ราคาวัสดุกอสรางของสํานักดชนีเศรษฐกิจการคาใน web เปนราคา
ที่ไมรวมคาอํานวยการ และกําไร โดยเนนราคาสินคาซื้อขายดวยเงินสด ณ
แหลงจําหนาย (ราคาซื้อขายทั่วไป) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และคาขนสง สวนคา
อํานวยการ และกําไรจะเปนขอมูลที่นําไปคํานวณ FACTOR F เพื่อไปคิดราคา
กลางในการกอสรางโครงการภาครัฐซึ่งจะสอบถามขอมูลไดจากสํานักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

 ดัชนรีาคาวสดุกอสรางจะนําไปใชที่ไหน 
คําถาม : ดัชนีราคาวัสดุกอสราง จะนําไปใชที่ไหน อยางไร 

ดัชนีราคาวัสดุกอสราง คือ ตัวเลขที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัสดุกอสราง แบงขอมูลออกเปน 9 หมวด คือ ไม และผลิตภัณฑไม ซีเมนต
ผลิตภัณฑคอนกรีต เหล็ก และผลิตภัณฑเหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ
อุปกรณไฟฟา และประปา และวัสดุกอสรางอื่นๆ 

- ดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K คือ ตัวเลขที่ใช
วัดการเปลี่ยนแปลงคางานกอสราง ซึ่งเกิดจากมติ ครม . เพื่อชวยเหลือ
ผูรับเหมากอสราง และกอใหเกิดความเปนธรรมในการกอสรางภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานเจาของโครงการใชสัญญาแบบปรับราคาได และใช คา K
เปนตัววัดการเปลี่ยนแปลงโดยนําดัชนีในวันเปดซองประกวดราคาเปรียบเทียบ
กับวันสงงาน หาก คา K สูงกวารอยละ 4 ผูรับเหมามีสิทธิ์ขอเงินชดเชยจากทาง
ราชการได แตหากคา K ต่ํากวารอยละ 4 ผูรับเหมาจะตองคืนเงินใหทางราชการ
สวนหนึ่ง ทั้งนี้ดัชนีราคาใชเพื่อประกอบการคํานวณหาคา K มี 13 รายการ ใช
กับสูตรงานตางๆ 35 สูตร 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 สัญญากอสรางทุกสัญญามีสิทธิ์ไดรับคา K หรือไม 
คําถาม : สัญญากอสรางทุกสัญญามีสิทธิ์ไดรับคา K หรือไม ถาได จะสามารถ
อางอิง จากเอกสารของที่ใด 

สัญญากอสรางที่มีสิทธิ์ไดรับคา K จะมีองคประกอบดังนี้ 
1. เปนสัญญาที่หนวยงาน หรือ องคกรภาครัฐเปนคูสัญญากับผู

รับจาง (ผูรับเหมากอสราง) 
2.  ในสัญญาจะตองระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได หากเขา

เงื่อนไขดังกลาว วิธีการคิดคา K จะเปนไปตามมติ ครม. สามารถศึกษาขอมูล
เบื้องตนไดจาก http://www.price.moc.go.th/ki/handbook/desc/handbook.htm
หรือ ที่ www.bb.go.th 

 

 การคํานวณราคาวัสดุกอสราง 
คําถาม : วิธีการคํานวณเปอรเซนตการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง 
ยกตัวอยางป 45 เทยีบกับป 47 

(1)  การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาวัสดุกอสรางคํานวณไดจากดัชนี
ราคาสินคาวัสดุกอสราง โดยใชดัชนีราคาฯ ระยะที่ตองการทราบมาเปรียบเทียบ
กนั  

(2)  ถาตองการทราบป 45 เปรียบเทียบกับป 47 ควรใชดัชนีราคา
เฉลี่ยทั้งปมาเปรียบเทียบกัน แตป 47 มีขอมูลแค 6 เดือน จึงใชดัชนีราคารวม
ทุกหมวดเฉลี่ย 6 เดือนแรกของป 2547 (ซึ่งเทากับ 148.2) หารดวยดัชนีฯ ระยะ
เดยีวกันป 45 (มค.-มิย. : ซึ่งเทากับ 124.2) คูณดวย 100 แลวลบดวย 100 (ถา
ใชเครื่องคิดเลขก็ กด 148.2 หาร 124.2 กด % ลบ 100) ได 19.32 %  

(3)  อยางไรก็ตาม  สามารถนํา เลขดัชนี  หมวดตางๆ  (อาทิ 
ผลิตภัณฑเหล็ก ซีเมนต ฯ) ณ เดือนที่ตองการเปรียบเทียบโดยวิธีเดียวกันได
เลย  

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 การเรียกคืนคา K 
คําถาม : ในกรณีทีผู่วาจางจะเรียกคืนคา K จากผูรับจาง จะตองเรียกคนืภายใน
กี่วัน 

ตามมติ ครม. เมี่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ที่กําหนดใหมีการใช
คา K จนถึงปจจุบัน ไมมีการระบุระยะเวลาของการเรียกเงินคืนจากผูรับจาง แต
ในทางปฎิบัติ ผูวาจาง มักจะหักเงินจากคางานตามสัญญาในงวดถัดไป หรือจาก
เงินประกันสัญญา 

 

 ดัชนคีา K 
คําถาม : ดัชนีคา K เดือนมิถุนายน -ดัชนีราคาซีเมนตไมเปลี่ยนแปลง คิดจาก
อะไร เพราะคาคอนกรีตขึ้นมาคิวละ 100 บาททุกยี่หอ แตดัชนีไมขึ้น 

1. ดัชนีราคาซีเมนต (C) คํานวณมาจากราคาของปูนซีเมนตปอรต
แลนด และปูนซีเมนตผสม ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2549 ไดสอบถามราคาจาก
ตัวแทนแหลงจัดเก็บที่กําหนดไว ยังคงแจงราคาขายเทาเดิมยังไมไดมีการปรับ
ราคาแตอยางใด ทั้งนี้การคิดคาดัชนีจะเปนไปตามหลักวิชาการ มีการคัดเลือก
แหลงจัดเก็บราคาโดยวิธีการสุมตัวอยางรวมทั้งยังมีการ rotate ตัวแทนแหลง
จัดเก็บราคา ใหดัชนีสะทอนใกลเคียงกับความเปนจริง การจัดทําดัชนีแตละชนิด
จะมีการคัดเลือกรายการสินคา และแหลงจัดเก็บราคาขึ้นมาเปนตัวแทนที่ใชใน
การคํานวณ ไมไดใชราคาของสินคาทุกรายการทุกแหลงมาคํานวณ 

2. ดัชนีราคาซีเมนต (C) ตั้งแตตนป 2549 ไดมีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นมาแลว 3 ครั้ง คือ ในเดือน มค.49 ดัชนีเทากับ 177.2 เพิ่มขึ้น เปน 179.8
ในเดือน กพ.49 , 181.9 ในเดือน เมย.49 และ 186.7 ในเดือน พค.49 สําหรับ
สินคาคอนกรีตผสมเสร็จ ไมไดเนนรายการสินคาที่นํามาคํานวณดัชนีราคา
ซีเมนต (C) แตเปนตัวแทนรายการสินคาวัสดุกอสรางที่ใชในการคํานวณดัชนี
ราคาวัสดุกอสราง (M) 
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 ปริมาณงานเกินสัญญา สวนที่เกินสัญญาเบิกคา K  
ไดหรือไม 
คําถาม : ถาบริษัททํางานกับชลประทาน สัญญาเปน unit cost ทํางานเกิน
ปริมาณงานตามสัญญา แตไดทําการตกลงกับชลประทานวาจะขอรับคาจาง
ตามสัญญา (ถาหากขอรับเงินตามปริมาณงานที่ทํา คงตองรอรับเงินนานมาก) 
อยากทราบวา งานที่เกินสัญญา ขอเบิกคา K ไดหรือไมได 

การคิด คา K จะยึดถือสัญญาเปนหลัก หากปริมาณงานไมไดระบุใน
สัญญา จะคิด คา K ไมได 

 

 การจัดเก็บขอมูลวัสดุกอสราง 
คําถาม : ทําไมราคาวัสดุกอสรางของจังหวัดฉะเชิงเทรามีนอย 

1. การจัดเก็บราคาวัสดุกอสรางในสวนภูมิภาค รายการสินคาที่
กําหนดใหจัดเก็บจะเหมือนกันทุกจังหวัด โดยจะเนนสินคาที่มีความสําคัญและมี
การใชงานในการกอสรางมาก ไดแก เหล็กเสนและปูนซีเมนต สําหรับสินคาอื่นๆ 
ผูจัดเก็บจะพยายามรวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุดเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใช
ขอมูล ทั้งนี้การจัดเก็บขอมูลราคาวัสดุกอสรางของแตละจังหวัดรายการสินคา
อาจจะมากนอยตางกัน ขึ้นอยูกับภาวะการคา และการกอสรางของแตละพื้นที่ 
บางจังหวัดมีการกอสรางมาก แหลงจําหนายวัสดุกอสรางจะมีมาก และมีรายการ
สินคาที่มีความหลากหลายไปดวย  

2. การจัดเก็บขอมูลราคาวัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคาเปนการขอความรวมมือจากรานคา รวบรวมขอมูลที่ถูกตอง และตอเนื่อง
ใหเปนประจําทุกเดือน ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะรายการสินคาที่จําเปนและมีการ
ใชมากเทานั้น สําหรับสินคาอื่นๆ ผูใชขอมูลราคาวัสดุกอสรางสามารถใชขอมูล
ราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง หรือ สามารถสอบถามราคาจากแหลงจําหนายได
โดยตรง 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 ราคาวัสดุกอสราง 
คําถาม : ลักษณะของราคาวัสดุกอสราง 

ราคาวัสดุกอสรางที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาเผยแพร เปนราคา
ซื้อขายทั่วไป ณ โรงงาน หรือ รานคาผูแทนจําหนายไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT) และคาขนสง 

 

 ราคาพาณิชย 
คําถาม : ตามที่ระเบียบการประมาณราคาของสํานักนายกใหใชราคาตาม
พาณิชยจังหวัดปรากฎวา พาณิชยจังหวัดกาฬสินธุไมอัพเดพราคาในหลายๆ
ตัว เชน ทอคอนกรีตปากลิ้นราง มอกชั้น 3 ศก. 0.40 ม. ราคา 186.92 บาท 
มาประมาณ 2 ปแลวไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งราคาจริงทองตลาด 350-390 
บาท/ทอน 

ราคาสินคาที่จัดเก็บที่ไมใกลเคียงกัน เกิดไดจากหลายปจจัย อาทิ
เชน รายละเอียด หรือ ลักษณะจําเพาะของสินคา แหลงจัดเก็บ ระยะเวลา
เงื่อนไขการจําหนาย เชน ราคาเงินสด หรือ เครดิต ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน ในกรณีของราคาทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก
ลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40 ซม. ที่สํานักฯ เผยแพร ราคา 186.92 บาท เปน
ราคาขายเงินสด ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และไมรวมคาขนสง และเปนสินคา
ที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ขณะที่ราคาสินคาที่
ทานสํารวจไดอาจเปนสินคาที่ มีคุณภาพสูง หรือ ไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมแลวทําใหรายละเอียด หรือ ลักษณะจําเพาะของสินคาตางกัน มีผล
ถึงระดับราคาที่ตางกันดวย ทั้งนี้ราคาวัสดุกอสรางที่เผยแพรจะเปนราคาสินคา
เฉลี่ยจากแหลงจัดเก็บที่สํารวจโดยการสุมตัวอยาง และคัดเลือกจากรานคาที่ให
ความรวมมือในการใหขอมูลราคา ไมไดจัดเก็บราคาจากทุกแหลงและจะเก็บ
ราคาตามเงื่อนไขที่กําหนด คือ ราคาเงินสด ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขนสง 
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 ทองเหลือง 
คําถาม : ทองเหลอืงมีสูตรเคมีวาอะไร เขาใจวามาจาก ทองแดงกับดีบุกผสม
กัน และมีชื่อทางการคาวาอยางไร 

เปนโลหะผสมระหวางทองแดงกับสังกะสี โดยสังกะสีสามารถละลาย
ในทองแดงใหสารละลายของแข็ง (solid solution) ไดสูงถึง 39 % และถาผสม
สังกะสีมากกวานี้จะไดสารประกอบเชิงโลหะระหวางทองแดงกับสังกะสีหลาย
ชนิด ซึ่งมีผลทําใหความแข็งแรง ความแข็ง ความเหนียว และสมบัติทนการกัด
กรอน ตลอดจนสีของทองเหลืองเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของสังกะสีที่ผสม 

ทองเหลืองที่ใชงานกันเปนประจํามักมีชื่อเรียกตางกันไป เชน 
* ทองเหลืองที่ผสมสังกะสีไมเกิน 5 % มีชื่อเรียกทางการคาวา

glinding metal ใชทําเหรียญ 
* ทองเหลืองที่ผสมสังกะสี 10 % เรียก commercial bronze มี

สมบัติและการใชงานคลายคลึงกับ glinding metal 
* ทองเหลืองที่ผสมสังกะสี 12.5 % เรียก jewelry bronze หรือ

ทองเหลอืงทําเครื่องประดับ 
* ทองเหลืองที่ผสมสงักะสี 15 % เรียก red brass 
* ทองเหลืองที่ผสมสังกะสี 30% เรียก cartridge brass หมายถึง

ทองเหลืองที่ใชทําปลอกกระสุนปน เปนตน 
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 สงงาน และตรวจรับงานตางเดือนกัน คิดคา K  
อยางไร 
คําถาม : ถาสงงานในเดือนนี้แลวกรรมการตรวจรับงานในเดือนตอไป คิดคา K 
จะนําเดือนใดมาคํานวน 

แยกเปน 2 กรณี คือ 
1. ถาการสงงานอยูในเงื่อนไขของสัญญา (สงงานตามกําหนด) ให

เอาวันสงงานตามสัญญาไปคิด คา K 
2. ถาสงงานลาชากวาสัญญาโดยเปนความผิดของผูรับจาง ใหคิด

คา K 2 ครั้ง คือ วันสงงานจริง และวันสงงานตามสัญญา แลวใหใชคาที่นอยสุด
(ทางราชการไดรับผลประโยขนสูงสุด) ไปคํานวณการชดเชยคางาน โดยการคิด
คา K ยึดวันสงงานเปนสําคัญ ไมคํานึงถึงวันตรวจรับงาน 

 

 งานโครงการ 
คําถาม : สมมุติวาโครงการหนึ่งประกอบไปดวยงานอาคาร 50 ลานบาท 
(direct cost) และงานทางอีก 10 ลานบาท (direct cost) รวมเปน 60 ลานบาท 
(direct cost) เราควรใชราคารวม 60 ลานบาทไปหา Factor F ของงานแตละ
ประเภทใชหรือไม 

แบงเปน 2 กรณี 
1. หากเปนอาคาร และถนนภายในอาคาร หรือ กลุมอาคารจะใชวิธี

รวมงาน และใช Factor F ของงานอาคาร 
2. หากเปนอาคารตางหาก และถนนภายนอก หรือ เปนทาง

สาธารณะที่ไมเกี่ยวของกัน ควรจะแยกกันคิด เพราะใหคา Factor F ตางชุดกัน 
ทั้งนี้สามารถสอบถามขอมูลโดยตรงไดที ่ สํานักพัฒนามาตรฐาน

ระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือ คนหาขอมูลไดจาก
www.gprocurement.go.th ในหัวขอ ราคากลาง 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 ดัชนีราคากลางวัสดุกอสรางจังหวัดภเูก็ต 
คําถาม : ดัชนีราคากลางวัสดุกอสรางจังหวัดภูเก็ตเทากับเทาไร 

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา จัดทําเฉพาะดัชนีราคาวัสดุกอสราง
ดัชนีราคาวัสดุกอสรางเพื่อใชประกอบการคํานวณคา K (เปนดัชนีที่ใชใน
ระดับประเทศ) ราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง (เปนราคาวัสดุกอสรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  3 จังหวัด คือ  นนทบุ รี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) และราคาวสัดุกอสรางในสวนภูมิภาค (72 จังหวัด) ขอมูลทั้งหมด
เผยแพรใน www.price.moc.go.th ในหัวขอ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง คา K ราคา
สินคา (ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง/ภูมิภาค) 

ถาขอมูลที่ตองการทราบเปนราคาวัสดุกอสรางในจังหวัดภูเก็ต
สามารถคนหาไดจาก www.price.moc.go.th/struct/index.asp  เลือกภาคใต
เลือกจังหวัดภูเก็ต 

 

 ดัชนีราคาวัสดุกอสรางจะนําไปใชทําอะไร 
คําถาม : ดัชนีราคาวสดุกอสรางจะนําไปใชทําอะไร ใชอยางไร เพราะดัชนีราคา
เพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K นั้นใชเพื่อประกอบการปรับราคาคา
กอสรางในกรณีที่ดัชนีมีคาสูงหรือต่ําเกิน 4 % และ ทําไมไมเปนเลขดัชนีตัว
เดียวกนักับดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K ทั้ง ๆ ที่วัสดุกอสราง
ก็เปนชนิดเดียวกันเหมือนกัน 

ดัชนีราคาวัสดุกอสรางเปนดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ
กอสรางซึ่งเปนตนทุนการกอสรางอยางหนึ่ง ใชในการวิเคราะห และพยากรณ
ราคาสินคาวัสดุกอสรางในภาพรวม และแยกเปนหมวดยอย 9 หมวด ขณะที่
ดัชนีราคาวัสดกอสรางใชเพื่อประกอบการคํานวณหาคา K ใชในการคํานวณเงิน
ชดเชย คางานกอสรางของทางราชการ มีทั้งหมด 13 ดัชนี ดัชนีทั้ง 2 ชุด มี
โครงสรางไมเหมือนกัน (ลําดบัที่ 113) หนา 4  

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 สูตรคา K 
คําถาม : อยากไดสูตรการคิดคา K ทุกสูตร และขอกําหนดในการใชแตละสูตร 
สงสัยวา งานกอสรางอาคารที่มีงานประปา ไฟฟา วางทอระบายน้ํารอบอาคาร 
งานทางเทารอบอาคาร งานถมดินใตอาคาร จะใชสูตรไหนคิดคา K บาง แลวจะ
รูไดไงวาจะใชสูตรอะไรสําหรับงานประเภทไหนบาง 

สามารถคนหาสูตรการคํานวณคา K ทั้ง 35 สูตร ไดจาก
www.price.moc.go.th/ki/handbook/desc/handbook.htm เลือก " สูตรการ
คํานวณคา K " ดานขวามือของจอภาพ โดยสูตรคา K งานอาคาร มีเพียง 1 สูตร
คือ  K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

สําหรับรายละเอียดอื่นๆ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจาก สํานัก
มาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ โทร 0 2273 9027 ตอ 3539 

 

 ดัชนีที่ใชคํานวน คา K 
คําถาม : ดัชนีที่ใชคํานวน คา K กําหนดมาจากอะไร และดัชนีป 2530 ที่ใช
เทียบ เทากับเทาไร 

1. ดัชนีที่ใชคํานวณคา K คํานวณมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินคาวัสดุกอสรางที่เปนตัวแทนในการจัดทําดัชนีแตละชนิด เชน ดัชนีราคา
ซีเมนต (C) สินคาที่ใชเปนตัวแทนในการคํานวณดัชนี ไดแก ปูนซีเมนตปอรต
แลนด และปูนซีเมนตผสม ดัชนีราคาเหล็ก (S) สินคาที่ใชเปนตัวแทนในการ
คํานวณดัชนี ไดแก เหล็กเสนกลมผิวขอออย และเหล็กเสนกลมผิวเรียบ ดัชนี
ราคาแอสฟลท (A) สินคาที่ใชเปนตัวแทนในการคํานวณดัชนี ไดแก ยางมะตอย
ชนิดตางๆ ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (F) สินคาที่ใชเปนตัวแทนในการ
คํานวณดัชนี ไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว เปนตน 

2. ดัชนีราคาที่ใชคํานวณคา K ใช ป 2530 เปน ปฐาน หมายถึง
ดัชนีเฉลี่ย ทั้งป 2530 เทากับ 100 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 การคํานวณคา K งานกอสราง 
คําถาม : จากการคํานวณคา K งานกอสรางอาคาร ตามสัญญาแนบทายมี
หลายสูตรมาก ดังนั้นในการสงงานแตละงวดตองคํานวณสูตรทั้งหมด หรือ 
เลือกเฉพาะสูตรที่เกี่ยวกับรายละเอียดในงวดงานนั้น ถามีการสงงวดงานพรอม
กันหลายงวด ตองแยกคํานวณสูตรอยางไร 

1.  งานอาคารมีคา K เพียงสูตรเดียว คือ  
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

2. หากมีการสงงวดงานพรอมกันหลายงวด ใหแยกคิดคา K ในแต
ละงวดแลวนําผลลัพธไปสรุป คา K ของทุกงวดในโครงการ 

3.  สอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ
สํานักงบประมาณ โทร. 0-2273-9027 ตอ 3539 หรือ ที ่www.bb.go.th 

 

 เกีย่วกับคา K 
คําถาม : 1. กรณีในงวดงานไมไดแยกคางาน และประเภทของงานไวชัดเจนจะ
มีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร  

2. กรณีของเทศบาลจะตองสงเรื่องใหสํานักงบประมาณตรวจสอบ
หรือไม  

3. เงินคาชดเชยใหผูรับจาง เบิกจายจากทองถิ่น หรือ จากสวนกลาง 
คําถามขอ 1. วิธีการคิดคา K จะตองคํานวณใหตรงกับเนื้องาน หาก

ไมมีการแบงแยกคางาน และประเภทงานไวในสัญญาใหหนวยงานเจาของ
โครงการแบงแยกเนื้องาน และคางานตลอดจนประเภทของเนื้องานใหชัดเจน
(ในทางปฏิบติอาจเชิญผูรับจางมาทําการตกลงรวมกัน) แลวคํานวณคา K ให
ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด สวนคําถามขอ  2. และขอ 3. เปนวิธีการตาม
ระเบียบงบประมาณแผนดินขอใหสอบถามโดยตรงที่สํานักงบประมาณ  โทร.
0 2273 9027-8 ตอ 3539 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 วันที่สงงวดงาน (คาK) 
คําถาม : กําหนดสงงวดที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. 2548 สงงานงวดที่ 1 จริงวันที่ 15 
พ.ค. 2548 ....จะใชเดือนไหนในการคํานวณคา K 

 1. กรณีสงงานลาชา ใหคิดคา K 2 ครั้ง คือ คา K ในวันสงงานตาม
สัญญา (20 มี.ค. 2548 ) และคา K ในวันสงงานจริง (15 พ.ค. 2548) แลวใหใช
คา K ทีน่อยทีสุ่ด (ราชการไดประโยชนสูงสุด) ในการขอเงินชดเชย หรือใชเงิน
คืนตามโครงการ 

2. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ
สํานักงบประมาณ หรือ ที่ www.bb.go.th 

 

 คา K งานเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาจางเดิม 
คําถาม : หลักเกณฑการคํานวณคา K งานเพิ่ม-ลด (variation 
work&additional work) นอกเหนือจากสัญญาจางเดิม วันเสนอราคาใชวันใด 
(จะใชวันที่ไดรับเอกสารสั่งการใหเริ่มทํางานเพิ่ม (site instruction&variation 
order) ห รือ  วัน เสนอราคาตามสัญญาจ า ง เ ดิม )  จํ า เป นต องทํ า เป น
เอกสารแนบทายสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาหลักหรือไม 

การคิดคา K กรณนีี้ขอแยกตอบเปน 2 ประเด็น  
1. หากเปนโครงการตามสัญญาเดิม ใหทําเปนสัญญาแกไขเพิ่มเติม

ผนวกกับสัญญาเดิม แลวใชวันเปดซองประกวดราคาเดิมเปนเกณฑในการคิด
คา K  

2. หากเปนโครงการใหม (ซึ่งอาจดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการ
เดมิ) จะตองทําเปนสัญญาฉบับใหม และใชวันเปดซองประกวดราคาตามสัญญา
ใหม  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากสํานักมาตรฐานตนทุน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ 

CMI ตอบ 
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 คา K งานดิน 
คําถาม : คา K งานดินมีแนวโนมสูงขึ้นหรือไม 

สูตรคา K งานดิน  

000

20.040.010.030.0
F
F

E
E

I
I

K ttt ×+×+×+=  

จากสูตรคา K งานดิน ประกอบดวยดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ (I) ดัชนีราคาเครื่องจักรกล และบริภัณฑ (E) และดัชนีราคาน้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว (F) เนื่องจากราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้น จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (F) สูงขึ้น 

 

 ทอพีวีซี 
คําถาม : ทอพีวีซี ที่เรียกวา ชั้น 5 ชั้น 8.5 คือ อะไร ใชความหนาหรือเปลา 

จากขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทอพีวีซีแข็งสําหรับใชเปนทอน้ํา
ดืม่ (มอก. 17-2532) แบงออกเปน 3 ชั้นคุณภาพตามความดันระบุ คือ  

– ชั้นคุณภาพ PVC 5 ความดนัระบุ 0.50 เมกะพาสคัล 
– ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ความดนัระบุ 0.85 เมกะพาสคัล 
– ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ความดันระบุ 1.35 เมกะพาสคัล 

หมายเหตุ : 
(1) ความดนัระบุ (nominal pressure) หมายถึง ความดันที่กําหนดให
สําหรับใชงาน ณ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

(2) 1 เมกะพาสคัล = 9.86923 ความดันบรรยากาศ 
= 10.1972 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร 
= 145.038 ปอนดตอตารางนิ้ว 
= 101.9716 ความสงูของน้ําเปนเมตร  

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 
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 ราคาเหล็กเสน/เหล็กขอออย 
คําถาม : ราคาเหล็กเสน/เหล็กขอออย ราคาตอเสนเทาไร ของป 2549 

ราคาเหล็กเสนกลมผวิรียบ และเหล็กขอออย สามารถคนหาไดจาก
www.price.moc.go.th/struct/index.asp ในหมวดวัสดุชิ้นสวนหนาตัดรูปตางๆ
ซึ่งจะมีราคาเหล็กทั้งสองชนิดเปนรายเดือน และราคามีหนวย เปนตัน ในการ
คํานวณหาราคาตอเสน ใหนําจํานวนเสนตอตันไปหารราคาตอตัน จะไดราคา
เหล็กตอเสน ดังนี้ 

 
เหลก็เสนกลมผิวเรียบ SR 24  

ขนาด ศก. 6 มม. ยาว 10 ม. นน 2.22 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 450.5 เสน 
ขนาด ศก. 9 มม. ยาว 10 ม. นน 4.99 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 200.4 เสน 
ขนาด ศก. 12 มม. ยาว 10 ม. นน 8.88 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 112.6 เสน 
ขนาด ศก. 15 มม. ยาว 10 ม. นน 13.87 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 72 เสน 
ขนาด ศก. 19 มม. ยาว 10 ม. นน 22.26 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 45 เสน 
ขนาด ศก. 25 มม. ยาว 10 ม. นน 38.53 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 26 เสน 
 

เหลก็เสนกลมผิวขอออย SD 30 และ SD 40 
ขนาด ศก. 12 มม. ยาว 10 ม. นน 8.88 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 112.6 เสน 
ขนาด ศก. 16 มม. ยาว 10 ม. นน 15.88 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 63.4 เสน 
ขนาด ศก. 20 มม. ยาว 10 ม. นน 24.66 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 40.6 เสน 
ขนาด ศก. 25 มม. ยาว 10 ม. นน 38.53 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 26 เสน 
ขนาด ศก. 28 มม. ยาว 10 ม. นน 48.34 กก./เสน เหล็ก 1 ตนั = 20.7 เสน 
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 การจัดเก็บขอมูลวัสดุกอสราง 
คําถาม : จากขอมูลราคาวัสดุกอสรางตางๆ ของกระทรวงพาณิชยนัน ยังขาด
ขอมูลอีกมาก และราคาคอนขางจะไมตรงความเปนจริงเทาไร เจาหนาที่สืบหา
ขอมูลอยางไร อยากทราบขอมูลที่ถูกตอง เพราะทุกหนวยราชการที่เกี่ยวกับ
กอสราง ตองอางอิงราคาจากหนวยงานนี้เปนหลัก 

 1. การจัดเก็บราคาวัสดุกอสราง วัตถุประสงคหลัก คือ นํามาจัดทํา
ดัชนีราคาวัสดุกอสรางชุดตางๆ เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาโดย
เฉลี่ย ซึ่งมีหลักการในการจัดทํา คือ จะตองทําการคัดเลือกรายการสินคาและ
แหลงจัดเก็บราคาเพื่อกําหนดเปนตัวแทนในการจัดเก็บราคา การคัดเลือก
รายการสินคาจะคัดเลือกเฉพาะสินคาวัสดุหลักๆ ที่ มีความสําคัญในงาน
โครงสรางพื้นฐาน เชน เหล็ก ปูนซีเมนต โดยใชขอมูลจากตาราง Input ของ
สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บัญชีปริมาณงาน
ปริมาณการผลิตของสินคาประกอบการพิจารณา สําหรับการคัดเลือกแหลง
จัดเก็บจะใชวิธีการทางสถิติ โดยการสุมตัวอยาง ทั้งนี้ การจัดเก็บราคาสินคา
ปกติจะจัดเก็บราคา เดือนละ 1 ครั้ง ในชวงกลางของเดือน สําหรับสินคาที่มี
ปญหาจะเก็บราคาเดือนละ 2 ครั้ง โดยเปนราคาเงินสด ณ แหลงจัดเก็บ ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาขนสงไปยังสถานที่กอสราง สําหรับราคาที่เผยแพรจะเปน
ราคาสินคาเฉลี่ยจากแหลงจัดเก็บที่เปนตวัแทนหลายแหลงเฉลีย่กัน  

2. การจัดเก็บราคาสินคาจะมีการพัฒนา และปรับปรุงรายการ
สินคาใหทันสมัย แตไมสามารถทําไดครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากขอจํากัดหลาย
ประการ เชน สินคาที่มีคุณลักษณะพิเศษ สินคาที่มีความซับซอนทางเทคโนโลยี
มาก การจัดทําราคาควรใชผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในงานกอสรางโดยตรง 
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 เกี่ยวกับทอพีวีซี 
คําถาม : บริษัทใดที่ผลิต ทอพีวีซี เสนผาศูนยกลาง 26 มิลลิเมตร ความหนา 
2.7 มิลลิเมตรยาว 4 เมตร และราคาเสนละเทาไร 

บริษัทผูผลิตทอพีวีซี รายใหญ ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมทอน้ํา
ไทย จํากัด เลขที่ 441 ถนนสมเด็จพระปนเกลา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กทม. 10700 โทร 0 2424 9440 ,0 2433 0021 และบริษัท นวพลาสติก
อุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด เลขที ่1 ถนนปูนซีเมนต บางซื่อ กทม. 10800 โทร
0 2586 3930-5 , 0 2586 2778-9 สําหรับราคาทอพีวีซี ชนิดและขนาดตางๆ
สามารถคนหาไดจาก www.price.moc.go.th/struct/index.asp ในหมวดวสัดุทอ

 

 ดัชนี CMI และดัชนีคํานวณคา K 
คําถาม : 1. หากปรับปฐานใหเทากันแลว ดัชนีราคาวัสดุกอสรางและดัชนีสําหรับ
คิดคา K จะมีคาเทากันหรือไม  

2. กรณีที่ทราบราคาคากอสรางในอดีต หากแทนคาดัชนีสําหรับคิดคา 
K ในสูตรของงานแตละประเภทแลวนําไปคูณราคาคากอสราง จะไดเปนราคาคา
กอสรางปจจุบันหรือไม  

3. หากมีราคาคากอสรางในปจจุบัน แลวนําคาดัชนีสําหรับคิดคา K มา
คาดการณเปนคาดชันีสําหรับคิดคา K ในอนาคต แลวนําไปคูณราคาคากอสราง
ในปจจุบัน จะสามารถคาดการณวาเปนราคาคากอสรางในอนาคตไดหรือไม 

ดัชนีทั้ง 2 ชุด มีขอแตกตางกัน ดังนี้ 
- ดัชนีราคาสินคาวัสดุกอสราง จะนําขอมูลราคาวัสดุกอสรางทั้ง

ระบบมาประมวลผลจัดทําดัชนี และเผยแพรในรูปตัวเลขดัชนีรวมกับดัชนีสินคา
หมวดตาง ๆ อีก 9 หมวด รวมเปน 10 ตัวเลขดัชนีในแตละเดือน 

-  ดัชนีใชคํานวณคา K เกิดขึ้นจากมติ ครม. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการบรรเทาความเดือดรอนใหผู รับเหมากอสรางที่ทําสัญญากอสราง
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โครงการตางๆ ของรัฐในกรณีที่ราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้นมากกวาเกณฑที่กําหนด 
เมื่อเปรียบเทียบกับวันเปดซองประกวดราคา (แตถาราคาวัสดุกอสรางลดลง
มากกวาเกณฑที่กําหนด ผูรับเหมาตองคืนเงินใหรัฐสวนหนึ่งเชนกัน) ซึ่งจะเนน
วัสดุกอสรางที่เปนโครงสราง หรือ วัสดุกอสรางที่มักเกิดปญหาดานภาวะการ
ตลาด 

สําหรับคําถาม ขอแยกตอบเปนขอ ๆ ดังนี้ 
1. หากปรับปฐานใหเทากัน ตัวเลขดัชนีทั้งสองชุดก็ไมเทากัน เพราะ

โครงสรางดชันีตางกัน  
2. จากคําถามเปนขอมูลการกอสรางทั้งระบบ จะนําคา K ไป

คํานวณไมได เพราะคา K คือ การชดเชยคางาน 
3. อาจคาดการณคา K ในอนาคตได แตจะคาดการณคากอสราง

ไมได เพราะโครงสรางของขอมูลตางกัน 
 

 ราคากลาง 
คําถาม : ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง วัสดุกอสราง ป 2540 ดังนี้  

1) ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง ประกาศใช ปงบประมาณละกี่ครั้ง 
2) ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง จะยืนราคาไดนาน เทาใด  
3) ราคามาตรฐาน หรือ ราคากลาง ป 2540 ประกาศใชจนถึงปใด 
1. ในสวนของขอมูลราคามาตรฐานสิ่งกอสราง กรุณาสอบถามที่

สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ โทร 0 2273 9027 ตอ
3545 หรือ ที ่www.bb.go.th  

2. ในสวนของขอมูลราคากลาง กรุณาสอบถามที่ สํานักพัฒนา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2273 9024 ตอ 4752 หรือที่ 
www.gprocurement.go.th 
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3. สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา มีการเผยแพรราคาวัสดุกอสรางทั้ง
ในสวนกลาง และสวนภูมิภาค (72 จังหวัด) เปนประจําทุกเดือน ประมาณวันเปด
ทําการที ่2 - 5 ของเดือนถัดไป เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประมาณการราคา
ง า น ก อ ส ร า ง ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร  ส า ม า ร ถ ค น ห า ข อ มู ล ไ ด จ า ก
www.price.moc.go.th/struct/index.asp 

 

 ทําไมราคากลางวัสดุในสวนภูมิภาคนอยกวาใน 
สวนกลาง 
คําถาม : ทําไมชนิดของวัสดุในสวนภูมิภาคมีไมเทาของสวนกลาง และกรณีที่
ราคาวัสดุในสวนภูมิภาคไมมี ควรจะหาราคาจากไหนมาเปนราคากลางในการ
ประมาณราคา 

1. แตเดิมชนิดวัสดุกอสรางของสวนภูมิภาคจะกําหนดชนิดสินคา
ใกลเคียงกับสวนกลางเนื่องจากเปนการนําสินคาวัสดุกอสรางจากสวนกลางเปน
การกําหนดวัสดุกอสรางในสวนภูมิภาคแตเนื่องจากชนิดวัสดุกอสรางที่กําหนด
จากสวนกลางบางชนิดไมมีจําหนายในสวนภูมิภาค ดังนั้นสํานักดัชนีฯ จึงใหสวน
ภูมิภาคเก็บราคาวัสดุกอสรางที่มีจําหนายในภูมิภาคเปนหลักซึ่งแตละจังหวัด
อาจจะมีชนิดสินคาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาจังหวัดนั้นมีสินคาชนิดใดที่มี
ปริมาณการใชจํานวนมาก  

2. ในกรณีที่ไมมีราคาตามที่สํานักดัชนีฯเผยแพรทานสามารถเก็บ
ขอมูลราคาจากรานคาที่มีจําหนายในจังหวัดของทาน แลวตั้งคณะทํางานขึ้น
พิจารณาราคากลางได หรือ ทานอาจจะนําราคาจากสวนกลางไปเทียบเคียงเปน
แนวทางในการทําราคากลางได 

 
 
 

CMI ตอบ 

CMI | 18-30 
 

 การปรับราคาคางานกอสราง 
คําถาม : การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา นํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการใดบาง และสูตรการปรับราคา 
(สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือ ภายในระยะเวลาที่ทัณฑสถานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของ
ทางราชการที่ไดระบุไว 

 ตอบคําถามแยกเปนรายการ ดังนี้ 
1. การปรับคางานกอสรางตามการคํานวณคา K จะใชทั้งกรณีคา K

สูงขึ้น และลดลง หากคา K สูงขึ้นมากกวา 1.04 ผูรับจางมีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชย
ในสวนที่เพิ่มขึ้น หาคา K ลดลงมากกวา 0.96 สวนราชการเจาของโครงการ
จะตองเรียกคืนในสวนที่คางานลดลง หากคา K อยูระหวาง 0.96-1.04 จะไมมี
การขอเงินเพิ่ม หรือ เรียกเงินคืนระหวางผูวาจาง และผูรับจาง 

2. หากทัณฑสถานขยายเวลาออกไป จะตองมีการทําสัญญาแกไข
เพิ่มเติม ใหเอา วัน-เวลา ตั้งแตวันแกไขสัญญา เปนตนไป 

ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สอบถามไดที่ 0-2507-5861 ใน วัน-
เวลา ราชการ 

 สูตรที่ใชในการคํานวนคา K 
คําถาม : สูตรที่ใชในการคํานวนคา K ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สค.
2532 จํานวน 35 สูตรนั้น ถามวา นอกเหนือจาก 35 สูตร ดังกลาวแลว มีอีก
หรือไม 

สูตรการคํานวณคา K ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 มี
ทั้งหมด 35 สูตรเทานั้น ซึ่งเปนสูตรตามระเบียบของสํานักงบประมาณ  
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 สงสยัวาสูตรคา K ของสํานักงบประมาณมี 2 แบบ
ในเลม 
คําถาม : ในหนังสือของสํานักงบประมาณชื่อวา "คูมือการตรวจสอบเงินชดเชย
คางานกอสราง (คา K) ISBN 974-8104-17-6 ในบทที ่2 มีสูตร แบบหนี่ง ใน
ภาคผนวก มีสูตร อีกแบบหนี่ง มีวิธีการเลือกใชอยางไร เชน บทที่ 2 หมวดที่ 2 
งานดิน สูตร K 2.1 = 0.30 + 0.10 It / Io +0.40 Et / Eo +0.20 Ft / Fo 
ภาคผนวก ก มติคณะรัฐมนตรี หมวดที่ 2 งานดิน สูตร K 2.1 = 0.40 + 0.40 
Et / Eo +0.20 Ft / Fo 

สตูร งานดิน ขอ 2.1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน 
ที ่22 สิงหาคม 2532 คือ K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20Ft/Fo 
 

 ประมูลแบบ E-auction 
คําถาม : ประมูลแบบ E-auction เวลาคดิคา K เดือนที่เปดซองประกวดราคา 
คือ วันที่ประมูล ใชหรือไม 

ในการคิดคา K เดือนที่เปดซองประกวดราคาของการประมูลงาน
แบบ E-auction คือ วันที่ประมูล (เปดซองประกวดราคา) งานได วันที่ประมูล
ครั้งแรกอาจจะยังไมมีผูใดไดงาน ตองดําเนินการใหมจนกวาจะมีผูไดงานตาม
เงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 

CMI | 20-30 
 

 คํานวณคากอสรางอิฐบล็อก และอิฐมอญตอ ตร.ม. 
คําถาม : คํานวณคากอสรางอิฐบล็อก และอิฐมอญ / ตรม. เชน 1. อิฐบล็อกใชกี่
กอน / ตรม. 2. อิฐมอญใชกี่กอน / ตร.ม 3. ปูน ทราย ใชในการกออิฐมอญ
มากกวากออิฐบลอ็กกี่เปอรเซ็น 4. เวลาในการกออิฐมอญ มากกวากออิฐบล็อก
กี่เทา 

 1. ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 
- อิฐมอญ 138 กอน 
- ปูนซีเมนต 16 กก. 
- ปูนขาว 10.29 กก. 
- ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. 

2. ผนังกออิฐบล็อก 
- อิฐบล็อก 13 กอน 
- ปูนซีเมนต 6.75 กก. 
- ปูนขาว 3.87 กก. 
- ทรายหยาบ 0.03 ลบ.ม. 

ปริมาณเหลานี้เผื่อเปอรเซนตแลว 

 วันเปดซอง ในการคิดคา K 
คําถาม : ถาการคิดคา K เปลี่ยนเปนระบบ e-auction แลว จะคิดวันเปดซอง 
เปนวันใด เชน วันยื่นซองเอกสาร วันเคาะราคา ฯลฯ 

วันเปดซองประกวดราคา คือ วันเคาะราคาสุดทายที่ไดผูรับจางตาม
โครงการ รายละเอียดอื่นๆ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจาก สํานักมาตรฐาน
ตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ โทร 0 2273 9027 ตอ 3539 

 
 
 

CMI ตอบ 

CMI ตอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ
(Business Cycle Index: BCI)
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ดัชนี 
คําถาม : ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ 

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา ไดจัดทําดัชนี 2 ประเภทใหญๆ คือ 
ดัชนีราคา และดัชนีเศรษฐกิจ ในสวนของดัชนีเศรษฐกิจจะประกอบดวย  

1. ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ เปนดัชนีที่แสดงทิศทาง และชี้นําภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ที่คํานวณจากตัวแปรสําคัญๆ ทางเศรษฐกิจ  

2. ดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ 
3. ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค  
4. ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
5. ดัชนีภาวะธุรกิจสงออก  
6. ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการคา และบริการ 
ซึ่งดัชนีในขอ 3-6 เปนดัชนีแสดงทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ไดจากการ

สอบถามความคิดเห็นของผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ และผูสงออกตามลําดับ ถา
ตองการทราบดัชนีภาวะเศรษฐกิจทั่วๆ ไป หรือ ดัชนีเศรษฐกิจที่สํานักดัชนีฯ 
จัดทํา หรือ ตัวเลขดัชนียอนหลังสามารถดูไดที่ www.price.moc.go.th หัวขอ 
�ดัชนีเศรษฐกิจ� จะมีรายละเอียดของดัชนีแตละตัว 

 ขอมูลดัชนีเศรษฐกิจรายเดือนยอนหลัง 
คําถาม : ขอมูลเศรษฐกิจรายเดือนยอนหลัง 

 ดัชนีที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาจัดทํา แบงเปน 2 ประเภทคือ 
ดัชนีราคา และดัชนีเศรษฐกิจดัชนีเศรษฐกิจแตละตัวยอนหลัง สามารถดูได
ดังนี้ 

1. ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ :  
www.price.moc.go.th/cbi/statistics/others/cycle4.xls 

2. ดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ : 
www.price.moc.go.th/Inflation%20Cycle/statistics/others/INF4.xls 

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 
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3. ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ (รายไตรมาส) :  
www.price.moc.go.th/csbi/statistics/others/survgen4.xls 

4. ดัชนีภาวะธุรกิจสงออก :  
www.price.moc.go.th/csei/statistics/others/surexp4.xls 

5. ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค : 
www.price.moc.go.th/cci/statistics/others/cci4.xls 

6. ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ :  
www.price.moc.go.th/tssi/index_tssi.asp 

 เงินเฟอ เงินฝด  
คําถาม : ผลกระทบของเงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจ 

วัฏจักรเศรษฐกิจ (หรือ วัฏจักรธุรกิจ) เปนการขยายตัว และหด
ตัวของเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนชวงๆ ประกอบดวย  

1) ชวงฟนตัว เปนชวงที่เริ่มจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา  
2) ชวงขยายตัว เปนชวงที่เศรษฐกิจเฟองฟู และขยายตัวจนถึง

ระดับสูงสุด  
3) ชะลอตัว และ  
4) ถดถอยจนถึงจุดต่ําสุด เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ จึงเรียกวา วัฏ

จักร โดยทั่วไปจะวัดจาก อัตราการเติบโตของ GDP หรือ GNP ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม การจางงาน และรายได เปนตน เราแบงขอมูลที่สะทอนการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเปน 3 ประเภท  

(1) Leading Indicator เปนตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนแปลงลวงหนา
กอนการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ เชน ดัชนีราคาหุน เปนตน 

(2) Coincident Indicator เปนตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
เดียวกับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ เชน GDP ยอดขาย ปริมาณการ
ผลิต อัตราการวางงาน เปนตน 

BCI ตอบ 
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(3) Lagging Indicator เปนตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงหลังจาก
ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนไปแลว เชน ยอดสินคาคงเหลือตนป จํานวนเงินกู 
รายจายดานสินคาทุน เปนตน  

ผลกระทบเงินฝด ระดับราคาสินคา และบริการมีแนวโนมลดลง
เรื่อยๆ การเกิดภาวะเงินฝดทําใหผูประกอบการคาดคะเนผลกําไรในทางที่
เลวลง เกิดความไมมั่นใจในอนาคตสงผลใหมีการชะลอ การลงทุน การผลิต 
ลง จึงมีการจางงานลดลง กอใหเกิดปญหาคนวางงาน ประชาชนมีรายได
ลดลง ผลจากการที่รายไดของประชาชนลดลงจะยิ่งสงผลใหเศรษฐกิจถดถอย
ซบเซาเขาสูระยะเศรษฐกิจตกต่ํา เนื่องจากประชาชนไมมีกําลังซื้อที่เพียงพอ 
เมื่อเทียบกับปริมาณของสินคา และบริการ ทั้งหมดที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจ 
(อุปสงคมวลรวมมีปริมาณนอยกวาอุปทานมวลรวม) สําหรับผลที่มีตอผูมี
รายไดประจํา ลูกหนี้ และเจาหนี้กรณีที่เกิดภาวะเงินฝดจะตรงกันขามกับกรณี
ที่เกิดภาวะเงินเฟอ กลาวคือ ผูมีรายไดประจํา และเจาหนี้จะไดเปรียบ สวน
ลูกหนี้จะเสียเปรียบ สําหรับเหตุผลจะเปนไปในทํานองเดียวกันกับของกรณี
ภาวะเงินเฟอ สวนผลที่มีตอความตองการถือเงิน เมื่อเกิดภาวะเงินฝดขึ้น 
ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอบของประชาชนจะมีนอยลง อัน
เนื่องจากเงินจํานวนเดิมซื้อหาสินคาไดในปริมาณมากขึ้น 

 

  ดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 
คําถาม : ความหมายดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ เชน จีดีพี เปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจ 
ดานใด วัดอยางไร 

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ GDP และอัตรา
เงินเฟอ ดังนี้ 
 

 BCI ตอบ 
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1. GDP คือ ผลิตภัณฑในประเทศ (Gross Domestic Product) 
หมายถึง มูลคาของสินคา และบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศใน
ระยะเวลาหนึ่งโดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคา และบริการ
จะเปนทรัพยากรของพลเมืองในประเทศ หรือ เปนของชาวตางประเทศ 
แบงเปน GDP ณ ราคาปจจุบัน ซึ่งคิดมูลคาผลผลิตเปนเงินตามราคาตลาด
ของสินคาและบริการเหลานั้น และ GDP ณ ราคาคงที่คิดมูลคาผลผลิตเปน
เงินตามราคา ปที่กําหนดเปนปฐาน ทั้งนี้ GDP เปนเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ดานผลผลิต โดยทั่วไปจะใชอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP เปนเครื่องชี้วัด
วาตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวหรือหดตัวเทาไร เชน Q1/2547 GDP 
เทากับ 6.5 หมายถึง เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่หนึ่งของป 2547 ขยายตัว
รอยละ 6.5 และแนวโนม ป 2547 ทั้งปจะขยายตัวรอยละ 6.0-7.0 โดยมี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูจัดทํา  

2. เงินเฟอ (Inflation) หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินคา และ
บริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหอํานาจซื้อของเงินที่อยูในมือ
ของประชาชนลดลง กลาวคือ เงินจํานวนเทาเดิมใชจับจายซื้อหาสินคา และ
บริการไดในปริมาณที่นอยลง อยางไรก็ตาม หากเกิดเงินเฟออยางออนจะชวย
กระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัว แตถาเ งินเฟอสูงๆ จะสงผลเสียตอระบบ
เศรษฐกิจ ในทางตรงขามกับเงินเฟอ คือ เงินฝด (Deflation) คือ ภาวะที่ระดับ
ราคาสินคาและบริการลดลงอยางตอเนื่อง โดยทั่วไปจะนิยมใชดัชนีราคา
ผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) เปนเครื่องชี้วัดเงินเฟอ โดยที่อัตรา
เงินเฟอ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ CPI  เชน CPI  ป 2545 เทากับ 
104.2 และป 2546 เทากับ 106.1 ดังนั้นอัตราเงินเฟอป 2546 เทากับรอยละ 
1.8 เปนตน การนําตัวเลขอัตราเงินเฟอไปใชประโยชน เชน  

1) ชี้วัดคาของเงินที่แทจริง  
2) ชี้วัดคาครองชีพของประชาชน  
3) ใชในการปรับคาจาง เงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และเงิน
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ชวยเหลือสวัสดิการสังคม  
4) ใชในการพิจารณา วางนโยบาย แผน และประเมินผลกระทบ 

ของนโยบายทางเศรษฐกิจ  
5) ใชในการประเมินรายรับที่ควรจะเปนในการทําสัญญาระยะ

ยาว เปนตน หนวยงานที่จัดทําดัชนีราคาผูบริโภค คือ สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย 

  ดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจและดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจ 
คําถาม : ดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจและดัชนีชี้นําวัฏจักรธุรกิจตางกันอยางไร 

 โดยทางทฤษฎีแลวตองใชขอมูล GDP รายเดือนเปนดัชนี
พองวัฏจักรธุรกิจ  เพื่อดูวัฏจักรโดยรวมของประเทศ แตเนื่องจากประเทศ
ไทยไมมี GDP รายเดือน จึงไดสรางดัชนีพองวัฏจักรธุรกิจขึ้นเปน
แบบจําลอง GDP รายเดือน สําหรับเปนแนวทางในการสรางแบบจําลองดัชนี
ชี้นําวัฏจักรธุรกิจ เพื่อพยากรณขอมูลลวงหนา  

  ดัชนีวัฏจักรธุรกิจกับ GDP  
คําถาม : ดัชนีวัฏจักรธุรกิจกับ GDP ตางกันอยางไร 

 ดัชนีวัฏจักรธุ รกิจเปนดัชนีใช ในการพยากรณทิศทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยการนําตัวแปรทางเศรษฐกิจมาสรางเปน
แบบจําลอง ในขณะที่ GDP หรือ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product) จะเปนเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงของประเทศ โดย
คํานวณจากมูลคาสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศฯ  

  ขอมูลวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศตางๆ  
คําถาม : หากตองการทราบวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ไมทราบวา
จะหาไดจากที่ใด 

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 
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  หนวยงานตางประเทศที่มีการจัดทําและเผยแพรขอมูลวัฏ
จักรธุรกิจ (Business Cycle) หรือวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศตางๆ เชน  

1. The Conference Board : www.conference-
board.org/economics/bci/   
2. Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) :   
http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?DatasetCode=M
EI_CLI 

  3. สํานักงานสถิติประเทศตางๆ 

  ดัชนีวัฏจักรธุรกิจและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ 
คําถาม : ดัชนีวัฏจักรธุรกิจและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอสามารถนํามาทําเปน
เครื่องชี้เศรษฐกิจระดับจังหวัดไดหรือไม 

  โดยทฤษฎีหรือทางเทคนิคสามารถทําได แตตองมีขอมูลที่
ตอเนื่องและระยะยาวเพียงพอสําหรับสรางดัชนี ดังนั้นในทางปฏิบัติอาจจะทํา
ไดไมงายนักเพราะขอมูลระดับจังหวัดอาจจะไมมีความตอเนื่องหรือมีความ
หลากหลายเพียงพอ อยางไรก็ตาม เราสามารถนําเทคนิควัฏจักรธุรกิจ 
(Business Cycle) มาวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัดเฉพาะ เชน ราคา
สินคา การผลิต การบริโภค การทองเที่ยว แรงงาน เปนตน 

 กลุมธุรกิจ 
คําถาม : ดัชนีวัฏจักรธุรกิจนี้ ใครเปนผูกําหนดกลุมธุรกิจที่ใชเปนดัชนีชี้นํา 
ดัชนีพอง ใชเหตุผลอะไรในการเลือกกลุมธุรกิจนั้นๆ และสามารถหาขอมูลได
จากที่ใดบาง 

BCI ตอบ 

BCI ตอบ 
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ในการกําหนดกลุมตัวแปรชี้นําฯ และตัวแปรพองฯ ตั้งอยูบน
พื้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ไมไดมีกฏเกณฑตายตัววาจะตองใชตัวแปร
ตัวใดตัวหนึ่งเปนตัวแปรชี้นํา หรือ พองเทานั้น โดยอาจจะศึกษาจาก
ตางประเทศที่จัดทําเรื่องนั้นๆ เปนแนวทางเกณฑในการคัดเลือกตัวแปร ดังนี้ 

1. นัยสําคัญทางเศรษฐศาสตร ซึ่งไดใชในการคัดเลือกตัวแปร
ขั้นตน 

2. ความเพียงพอในเชิงสถิติ (Statistical Adequacy) อันไดแก
คุณสมบัติของขอมูล และวัฏจักรของตัวแปรในการใหคาทางสถิติในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งไดอยางชัดเจน และเพียงพอ 

3. ความคงเสนคงวา (Consistency) ของวัฏจักรตัวแปร เชน ถา
มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปรชี้นําวัฏจักรธุรกิจ ก็จะตองเปนตัวแปรชี้นําอยาง
สม่ําเสมอ ไมกลายเปนตัวแปรพอง หรือ ตัวแปรตามบอยครั้ง หรือ มีลักษณะ
แปรปรวนเปนสวนใหญ 

4. มีความสอดคลอง (Conformity) กับภาวะวัฏจักรธุรกิจที่
เกิดขึ้นจริง เชน ถาเปนตัวแปรชี้นํา จะตองสามารถถูกจัดอยูในเหตุการณที่
เกิดขึ้นกอนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาที่ผานมาได 

5. วัฏจักรของขอมูลตองมีความราบรื่น (Smoothness) ไมมี
ความสัมพันธ และแปรปรวนอยางแนบแนนไปตามความแปรปรวน หรือ 
เหตุการณไมปกติทางเศรษฐกิจ 

6. ความบอย และทันทวงที (Currency and Timeliness) ของ
ขอมูล ซึ่งจะทําใหสามารถทําหนาที่ชี้นําไดอยางรวดเร็ว 

การคัดเลือกตัวแปรชี้นําขั้นตนจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร 
(1) กลุมตัวแปรที่เปนตัวผลักดันภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ  

  (Prime Movers) 
(2) กลุมตัวแปรขั้นแรกๆ ในวงจรการผลิต 

  (Early Stage Indicators) 

 BCI ตอบ 
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(3) กลุมตัวแปรที่เกี่ยวกับการคาดการณลวงหนา  
  (Expectation Indicators) 
(4)  กลุมตัวแปรที่ปรับตัวไวตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และแรง

กดดันดานเงินเฟอ (Rapidly Responsive Indicators) 
(5)  กลุมตัวแปรอื่นๆ ไดแก ตัวแปรที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

เศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟอโดยรวม 

อัตราดอกเบี้ย 
คําถาม : ถาประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะสงผลอยางไรตอ
เศรษฐกิจของประเทศ 

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะเปนการเพิ่มระดับการออม ทํา
ใหการใชจายของประชาชนลดลง สงผลใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และ
เงินเฟอลดลง แตการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยจะ
ใชอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน เปนชองทางหลักในการดําเนิน
นโยบายการเงิน โดยถาคาดวาอัตราเงินเฟอจะเพิ่มขึ้นก็จะประกาศขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน เพื่อสงสัญญาณทางการเงิน ทําใหอัตรา
ดอกเบี้ยตัวอื่นๆ ปรับตัวตาม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชจายในระบบ
เศรษฐกิจทั้งดานการบริโภค และการลงทุนชะลอตัวลง ทําใหปริมาณการผลิต 
และอัตราเงินเฟอชะลอตัวลง (ทั้งนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่จะสงผลตอเงินเฟอ และปริมาณการผลิต) 

 

 ดัชนีประชากร 
คําถาม : อยากทราบวาจํานวนประชากรใชวัดความเจริญทางเศรษฐกิจได
อยางไร 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายที่สําคัญอยางหนึ่ง

BCI ตอบ 

BCI ตอบ 
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ในเศรษฐกิจมหภาค ทั้งนี้ก็เพื่อความกินดีอยู ดีของประชาชนในระบบ
เศรษฐกิจ ฉะนั้นการมองในเรื่องของจํานวนประชากรจึงใหความสนใจดาน
อุปทานมวลรวม (ดานการผลิต) ในอดีตประชากรจะเปนปจจัยการผลิตที่
สําคัญ การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร (แรงงานในระบบ) จะทําใหอุปทาน
มวลรวมเพิ่มขึ้น แตปจจุบันเราสามารถเพิ่มอุปทานมวลรวมไดโดยการเพิ่ม
ปจจัยทุน/เทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ความสําคัญของประชากรยังคงมีอยู โดย
ไมเนนที่จํานวนแตอาจจะดูที่คุณภาพของประชากร 

 มาตรการทางการคลังของรัฐบาล 
คําถาม : มาตรการทางการคลังที่รัฐบาลใชดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

มาตราการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลใชกระตุนเศรษฐกิจประกอบ 
ดวย มาตรการการเงิน และมาตรการการคลัง ซึ่งมาตรการการคลังหลักๆ ก็
เปนมาตรการดานภาษี และมาตรการดานการใชจาย หากตองการขอมูล
เพิ่มเติมสามารถหาไดที่กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผู กํากับดูแลนโยบาย
โดยตรง 

 

 การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 
คําถาม : การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มีผลกระทบตอใคร อยางไรบาง ใครได
ใครเสีย 

 อัตราดอกเบี้ย เปนเครื่องมือของนโยบายการเงิน โดยธนาคาร
แหงประเทศไทยกํากับดูแลผานกลไกตลาดเงิน การสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ในชวงนี้ เพื่อชวยดูแลแรงกดดันดานอัตราเงินเฟอ และเพื่อใหอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงในประเทศกลับเขาสูระดับที่เหมาะสมตอการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
และเอื้อตอการขยายตัวอยางยั่งยืนของเศรษฐกิจในระยะยาว  

ผลกระทบตอผูมีเงินออมจะดีเพราะมีรายไดเพิ่มขึ้น แตสําหรับผูที่

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 
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เปนหนี้ เชน ผอนบาน ก็จะตองมีภาระเพิ่มขึ้น และยังมีผลตอการไหลเขาออก
ของเงินตราตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน ทั้งนี้ ผลกระทบจะรุนแรง
แคไหนขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยสูงแคไหน และเปนเพียงระยะเวลาสั้นๆ หรือ 
ระยะยาว และปจจัยอื่นๆ หนวยงานที่นาจะใหคําตอบไดดีเกี่ยวกับเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ย คือ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูดูแลดานนโยบายการเงิน 
สําหรับการวิเคราะหผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยในทางเศรษฐศาสตรจะดูที่
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง แตเรามักพูดสั้นๆ วาอัตราดอกเบี้ย ฉะนั้น การที่
อัตราดอกเบี้ย (ที่แทจริง) สูงขึ้น ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ทําใหการลงทุน
ในระบบเศรษฐกิจลดลง สงผลใหจางงานลดลง เมื่อไมมีงานทําก็จะไมมี
รายไดหรือรายไดลดลง จึงทําใหการบริโภคลดลง และเมื่อการบริโภคลด 
การลงทุนในภาคธุรกิจก็ยิ่งลดลง จึงทําให GDP ของประเทศลดลง 

 ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
คําถาม : ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจชี้วัดอะไรไดบาง 

 ใชพยากรณเศรษฐกิจระยะสั้นรวมกับดัชนีวัฏจักรธุรกิจ 
ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการ
ภาคเอกชนในอีก 3 เดือนขางหนา เกี่ยวกับผลประกอบการและเศรษฐกิจใน
ภาพรวมวาจะมีทิศทางเปนอยางไร ขยายตัว ทรงตัว หรือลดลง  พรอมทั้ง
ปญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและขอเสนอแนะเพื่อใหภาครัฐรับทราบ
และเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหา 

 

 การสํารวจดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
คําถาม : ความถี่ วิธีการสํารวจขอมูล และพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 

  สํารวจเปนรายไตรมาส โดยในกรุงเทพฯ ใชวิธีสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย   สําหรับภูมิภาคเจาหนาที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนผูวาง
และรวบรวมแบบสอบถามสงสวนกลางเพื่อประมวลผลและจัดทํารายงาน 

BCI ตอบ 

BCI ตอบ 
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ทั้งนี้พื้นที่ในการสํารวจทั่วประเทศประกอบดวยประเภทธุรกิจ 6 สาขาไดแก 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กอสราง การเงิน และบริการ 

 

คําถาม : แบบสํารวจมีคําถามอะไรบาง 

  คําถามในแบบสํารวจประกอบดวย ภาพรวมเศรษฐกิจ ธุรกิจใน
สาขาที่กําลังดําเนินการอยู ตนทุนตอหนวย  การจางงานและการขยาย
กิจการ ขอตอบมี 3 ระดับ คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น ไมเปลี่ยนแปลง และแยลง/ลดลง 

 

คําถาม : วิธีอานคาดัชนี  

การจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ ไดจากการสํารวจความ
คิดเห็นของนักธุรกิจที่ตอบวาดี ไมเปลี่ยนแปลง หรือลดลง จากชวงไตรมาส
ที่ผานมาซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพจึงตองแปลงขอมูลเชิงคุณภาพใหเปน
ตัวเลข กลาวคือถาตอบวาดี/เพิ่มขึ้นใหคา = 1 ถาตอบวาไมเปลี่ยนแปลงให
คา = 0.5 ถาตอบวาไมดี/ลดลงใหคาเทากับ = 0 ทั้งนี้คาดัชนีที่ไดจะอยู
ระหวาง 0 � 100  

หากผลการสํ ารวจค าดัชนี ที่ ไดอยู เหนือค า 50 แสดงว า
ผูประกอบการสวนใหญคาดวาเศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว แตถาคาดัชนีอยูต่ํา
กวาคา 50 แสดงวาผูประกอบการสวนใหญคาดวาเศรษฐกิจอยูในชวงหดตัว 

 
คําถาม : กลุมตัวอยางไดมาอยางไร 

  ไดจากการหาสัดสวนธุรกิจรายสาขาจากผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) และผลิตภัณฑมวลรวมราย

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 
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จังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ซึ่งขอมูล
เบื้องตันไดจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 

 ดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ
สงออก 

คําถาม : ยอดรวมสินคาสงออก (ดัชนีมูลคาสงออก) และคําสั่งซื้อสินคา
สงออก (ดัชนีคําสั่งซื้อใหม) เปนไปตามแนวโนมความเปนจริงหรือไม 

 ดัชนีมูลคาสงออก และดัชนีคําสั่งซื้อใหม สวนใหญเปนไปตาม
แนวโนมมูลคาสงออกและคําสั่งซื้อใหมตามความเปนจริง  เนื่องจากคําตอบ
ที่ไดมาจากผูสงออกทั่วประเทศ  ซึ่งไดรับการคัดเลือกแบบสุมตัวอยาง  ซึ่ง
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาจะทําการทดสอบควบคูไปกับมูลคาการสงออก
จริงเปนระยะๆ 
คําถาม : สินคาคงคลัง และมูลคาสงออก มีความสอดคลองกันหรือไม 

 ดัชนีสินคาคงคลัง และดัชนีมูลคาสงออก ที่ไดรับจากผูสงออกมี
ความสอดคลองกันเนื่องจากในแบบสอบถามไดมีการแยกในเชิงมูลคาและ
ปริมาณของสินคาคงคลังและมูลคาสินคาสงออก  ซึ่งสามารถนําคําตอบ
ดังกลาวมาวิเคราะหถึงความสัมพันธของสินคาคงคลังและมูลคาสินคา
สงออกตอไปได  ซึ่งสวนใหญจะมีความสัมพันธตรงขามกัน  กลาวคือ เมื่อ
ดัชนีสินคาคงคลังนอย  ดัชนีมูลคาสงออกจะมาก 

 
คําถาม : ไดมีการนําปญหาและขอเสนอแนะตางๆที่ไดรับจากผูสงออกไป
แกไขหรือไม 
 
 

BCI ตอบ 

BCI ตอบ 
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   ไดมีการนําปญหาและขอเสนอแนะตางๆจัดทําในรายงานดัชนี
ภาวะธุรกิจสงออก(รายเดือน)และดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก(ราย
ไตรมาส) ซึ่งไดนําเสนอไปยังผูบริหารกระทรวงพาณิชย ไดแก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
ปลัดกระทรวงพาณิชย  และอธิบดีกรมตางๆที่เกี่ยวของ  เพื่อทราบถึงปญหา
และขอเสนอแนะดังกลาวและนําไปแกไขไดอยางเหมาะสมและทันทวงที
ตอไป 
คําถาม : ดัชนีภาวะธุรกิจสงออกสามารถสะทอนภาวะการสงออกไดอยางไรบาง 

ขออธิบายถึงขอมูลที่จัดเก็บกอนเพื่อโยงถึงวาการจัดทําดัชนี
ชุดนี้สามารถสะทอนภาวะการสงออกดานใดบาง เนื่องจากขอมูลที่จัดเก็บ
ประกอบดวยคําถามในเรื่องของยอดรวมการสงออก / คําสั่งซื้อใหม / สินคา
คงคลัง / และการจางงาน  ซึ่งแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งดานมูลคา
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา  เมื่อขอมูลเหลานี้มีการจัดเก็บอยางตอเนื่องจะ
สามารถมองเห็นวัฎจักรของการสงออกได    เนื่องจากเปนการสอบถามผู
สงออกครอบคลุมหลายกลุมสินคา  

สวนคําถามเรื่องคําสั่งซื้อใหมก็สามารถนํามาใชคาดการณการ
สงออกในระยะสั้น ๆ เนื่องจากคําสั่งซื้อใหม เ ป น ตั ว ชี้ นํ าภ า ว ะ ก า ร
สงออกและเปนตัววัดความแข็งแกรงของภาคการผลิตในอนาคตอีกดวย 
ดานสินคาคงคลังจะสะทอนสินคาที่อยูในคลังเพื่อรอการผลิตตอหรือการขาย 
สวนดานการจางงานสามารถนํามาใชวัดกําลังการผลิตของภาคการสงออก
และการเจริญเติบโตภาคการสงออก  อีกทางหนึ่งขอมูลทั้งหลายเหลานี้
สามารถนําไปใชประกอบการวิเคราะหในดานอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม 

 
คําถาม : ดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดกาณภาวะธุรกิจสงออกตางกันอยางไร 

 ดัชนีภาวะธุรกิจสงออกจัดเก็บขอมูลเปนรายเดือนประกอบดวย

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 
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ขอถาม 6 ขอ สวนในเดือนของแบบสอบถามที่เปนไตรมาส คือ มีนาคม / 
มิถุนายน / กันยายน / ธันวาคมจะเพิ่มขอถามขึ้นมา 2 ขอ คือ การ
คาดการณภาวะการสงออกและการคาดการณความสามารถในการแขงขัน 
ใน 3 เดือน ขางหนา ดังนั้นในเดือนที่เปนไตรมาสจึงใชชื่อ ดัชนีคาดการณ
ภาวะธุรกิจสงออก  สวนดัชนีภาวะธุรกิจสงออกเปนรายงานประจําเดือน  
 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค 
คําถาม : สรุปความหมายของคําวา "ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค" 

ดัช นีความเ ชื่ อ มั่นผู บ ริ โภค  คื อ  เค รื่ อ ง ชี้ วั ดคว าม รู สึ ก 
(sentiment) ของผูบริโภค (ประชาชน) ที่มีตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และ
ในอนาคตระยะสั้น ประมาณ 3-6 เดือนขางหนา ถาผูบริโภคสวนใหญมี
ความรูสึกที่ดี หรือเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจ ก็จะสะทอนไดวาการใชจายของ
ผูบริโภคในชวงนั้นนาจะดี ซึ่งจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม แตในทาง
ตรงขาม ถาผูบริโภคสวนใหญมีความรูสึกที่ไมดี หรือ ไมเชื่อมั่นตอภาวะ
เศรษฐกิจก็จะสะทอนวาการใชจายของผูบริโภคในชวงนั้นนาจะนอยลง หรือ 
เปนไปอยางระมัดระวังซึ่งอาจจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจชะลอตัวลงได 
ประโยชนของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

1. เพื่อใชเปนสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจลวงหนา 
2. เพื่อใหทราบแนวโนมการใชจาย การบริโภคสินคา และบริการ

ของประชาชนในปจจุบัน และอนาคต สําหรับใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน นําไปใชวางแผนนโยบาย และกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน ให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 
 

 

BCI ตอบ 
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 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ของ ม.หอการคา กับ 
ของ MOC ตางกันอยางไร 

คําถาม : จากเว็บของธนาคารแหงประเทศไทยใชของ ม.หอการคาไทย ซึ่งคา
ดัชนีเกิน 100 นั่นคือ ถาเกิน 100 แปลวาความเชื่อมั่นดี แตของที่นี่ ดัชนีจะไม
เกิน 100 (สูงกวา 50 แปลวาดี) อธิบายความแตกตาง และถาจะใชอางอิง ควร
จะใชตัวเลขใด 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (CCI) ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ที่มีคาดัชนีเกิน 100 เนื่องจากจะมีระดับคาดัชนี อยูระหวาง 0 - 200 ซึ่งถาคา
ดัชนีที่ไดมีคาเกิน 100 หมายถึง ความเชื่อมั่นผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจ " ดี 
" แตในกรณี CCI ของทางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย นั้น 
จะมีระดับคาดัชนี อยูระหวาง 0 - 100 ซึ่งถาคาดัชนีที่ไดมีคาเกิน 50 หมายถึง 
ความเชื่อมั่นผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจ " ดี " ฉะนั้นจึงหมายถึง การจัดทํา
ดัชนีดังกลาวอยูภายใตแนวคิด และหลักการเดียวกันแตแตกตางกันตรงที่
ระดับชวงคะแนนเทานั้น และการนําขอมูลดังกลาวไปใชอางอิง สามารถ
นําไปใชอางอิงไดทั้งสองแหง  

 

 ประโยชนของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
คําถาม : ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค สามารถนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง 

 ประโยชนของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
1. เพื่อใชเปนสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจลวงหนา 
2. เพื่อใหทราบแนวโนมการใชจาย การบริโภคสินคา และบริการ

ของประชาชนในปจจุบัน และอนาคต สําหรับใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนนําไปใชวางแผนนโยบาย และกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน ให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 BCI ตอบ 

 BCI ตอบ 
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 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคมีคาติดลบ 
คําถาม : คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคมีคาติดลบไดหรือไม  

 คาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคไมมีคาติดลบ เนื่องจาก ระดับของ
คาดัชนีจะมีคาอยูระหวาง 0- 100 โดยมีเกณฑในการอานคาดังนี้ 
 ถาดัชนีใกล 100 แสดงวา ความเชื่อมั่นผูบริโภค ตอภาวะ
เศรษฐกิจ �ดี� 
 ถาดัชนีใกล 0 แสดงวา ความเชื่อมั่นผูบริโภค ตอภาวะ
เศรษฐกิจ �ไมดี� 

สูตรที่ใชในการคํานวณคาดัชนี 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาจากสูตรจะพบวาคาดัชนีที่คํานวณไดจะไมมีคาติดลบ 
 

คําถาม : ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคมีการจัดทําในประเทศใดบาง  

การจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคไดริ เ ริ่มจัดทําขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกายังมี
ประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี เนเธอรแลนด เดนมารก  
อังกฤษ ไอรแลนด กรีซ โปรตุเกสและสเปน สวนในภูมิภาคเอเชีย ประเทศ
ญี่ปุน เปนประเทศแรกที่ไดจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคในสวนของ
ประเทศไทย ไดมีการจัดตั้งโครงการเพื่อจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคขึ้น
ระหวาง ป พ.ศ. 2542 � 2543 

BCI ตอบ 

x 100 
คาดัชน ี

% ของผูตอบวา �ดี�

% ของผูตอบวา �ดี� + % ของผูตอบวา �ไมดี�

BCI ตอบ 
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 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคลดลง 
คําถาม : ปจจัยสําคัญใดที่เปนเหตุใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคมีคาลดลง 

ปจจัยสําคัญที่เปนเหตุใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคมีคาลดลง 
คือ 
 1. ปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง 
 2. ปญหาคาครองชีพและราคาน้ํามันสูง 
 3. ปญหาการวางงาน 

 BCI ตอบ 
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ดัชนีและขอมูลเศรษฐกิจภูมิภาค
(Regional Price Index: RPI) 
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 วิเคราะหเศรษฐกิจ 
คําถาม : วิเคราะหปญหาความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจนและการ
กระจายรายได ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากขอมูล Gross Provincial Product (GPP) และ Per Capita 
GPP ของสุราษฎรธานี ตั้งแตป 2001 ก็ขยายตัวไดดีมาตลอด อยางไรก็ตาม
อาจจะตองรวบรวมขอ มูลจากหลายๆ  หนวยงาน  เชน  สํ า นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติ ฯลฯ 
มาประกอบกัน และที่เว็บไซตนี้ก็มีขอมูลของสุราษฎรธานีพอควร 

 

 ดัชนีราคาผูบริโภค 
คําถาม : ขอมูลสถิติดัชนีราคาผูบริโภคระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด และดัชนีราคาผูบริโภคของภาคตะวันออกในป 
2525(1982) - 2547(2004) 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดจันทบุรี เริ่มจัดทําและเผยแพร
ตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบัน สําหรับจังหวัดระยอง และตราด จัดทํา และ
เ ผ ย แ พ ร ป  2 5 4 5  จ น ถึ ง ป จ จุ บั น  ดู ข อ มู ล ไ ด จ า ก 
www.price.moc.go.th/cpi_province/index.asp เลือกหัวขอดัชนีราคา
ยอนหลัง เลือกตารางสรุปดัชนีราคาผูบริโภคระดับจังหวัด (หมวดใหญ) 

สวนดัชนีราคาผูบริโภคของภาคตะวันออกไมไดจัดทํา แต
จังหวัดระยอง และจันทบุรี เปนตัวแทนในการจัดเก็บราคาขายปลีกสําหรับ
คํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของภาคกลาง 

  
 
 
 
 

RPI ตอบ 

RPI ตอบ 
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 ตัวเลขเงินเฟอของภาคกับจังหวัด 
คําถาม : อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของภาค กับอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาของจังหวัดในภาคนั้น ๆ   จําเปนตองไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม  เพราะอะไร 

ควรจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  แตสําหรับการจัดทําดัชนีราคา
ของภาคกับจังหวัดมีความแตกตางกันที่ concept  โดยมีลักษณะครัวเรือน
ดัชนีที่ใชเปนตัวแทน 

- สมาชิกครัวเรือน 
-  แหลงจัดเก็บ  ดัชนีภาค/ประเทศใชอําเภอเมือง/เขตเทศบาล ดัชนี

จังหวัดใชอยางนอย 2-3 อําเภอ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 
-  รายไดการของครวัเรือน 

 
 

RPI ตอบ



 
 

ภาพรวมดัชนีราคา
(Price Index: PI)
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สูตร 
คาํถาม : สูตรที่ใชคํานวณดัชนีราคา 

สูตรทีใ่ชในการคํานวณดัชนีราคาโดยทัว่ไปคือ  
1. วธิีการของ Laspeyres กําหนดใหปริมาณการบริโภคคงที่  
2. วธิีการของ Passche กาํหนดใหปริมาณการบริโภคเปลี่ยนแปลง

ตามคาปจจุบัน  
3. วิธีการของ Fisher เปนการเฉลี่ยดัชนีของ Laspeyres และ 

Passche 
ดัชนีที่ไดทั้ง 3 วิธีจะไดคาใกลเคียงกัน แตจะแตกตางกันเล็กนอย 

โดยที่วิธีการของ Laspeyres จะประมาณคาสูง (Overestimate) ขณะที่ 
Passche จะประมาณคาต่ํา (Underestimate) เชน กรณีที่ 1 ถาราคาปจจุบัน
เพิ่มขึ้น ดัชนีแบบ Laspeyres จะสูงกวา Passche กรณีที่ 2 ถาราคาปจจุบัน
ลดลง ดัชนีแบบ Laspeyres จะต่ํากวา Passche ดังนั้นจึงมีวิธีการของ Fisher 
ทีค่าดชันีจะอยูระหวาง Laspeyres และ Passche  

ดังนั้น การใชสูตรใดนั้นขึ้นอยูกับความเปนไปไดในทางปฏิบัติ แต
วธิีการทีน่ิยมใชอยางเปนสากลคือวิธีการของ Laspeyres 

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา คํานวณดัชนีราคาผูบริโภคและผูผลิต
โดยใชวิธี Laspeyres เนื่องจากในทางปฏิบัติแลว วิธีการของ Laspeyres เสีย
คาใชจายในการสํารวจไมสูง สะดวกตอการจัดเก็บขอมูลและสามารถเผยแพร
ไดรวดเร็ว โดยมีการดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับการชี้วัดความเคลื่อนไหวของ
ราคาสินคา และสามารถปรับปรุงรายการสินคาหรือลักษณะจําเพาะตางๆ ตาม
ความเหมาะสม ในขณะที่วิธีการแบบ Passche จะไดขอมูลคอนขางชา และใช
งบประมาณสงู 

 

คาํตอบ 
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ขอบกพรองของรายไดประชาชาติ 
คาํถาม : ขอบกพรองของรายไดประชาชาติคอือะไร 

มีผูใหขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับรายไดประชาชาติที่นาสนใจ 
ดังนี้ 

1) สินคาและบริการขั้นสุดทายบางอยางไดมีการผลิตจริง แต
ไมไดซื้อขายผานตลาด จึงไมมีการบันทึกไวในรายไดประชาชาต ิ

2) รายไดประชาชาติ ไมไดใหความสําคัญตอเวลาวาง หรือ เวลา
พกัผอน (leisure) ของบุคคล เชน GDP43 = 500 ลานบาท แตทํางาน 8 
ชั่วโมง / วัน กับ GDP44 = 1,000 ลานบาท แตทํางาน 20 ชั่วโมง/วนั 

3) สินคาและบริการขั้นสุดทายที่มีการซื้อขายกันจริงแตไมไดมี
การบันทึกรวมไวในรายไดประชาชาติ เนื่องจากเปนสิ่งผิดกฎหมาย 

4) สวนประกอบของรายไดประชาชาติ การผลิตที่มีผลกระทบ
ในทางลบตอสังคมสวนรวม บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สินคาฟุมเฟอย
ตางๆ เปนตน 

5) รายไดที่เกิดจากอาชีพอิสระตางๆ ที่ไมมีการบันทึกหรือบันทึก
ต่ํากวาความเปนจริง ทําใหรายไดประชาชาตินั้นต่ํากวาความเปนจริง 

6) รายไดประชาชาตไิมไดแสดงใหเห็นถงึการกระจายสินคา และ
บริการวาถูกแบงสรรอยางไร 

7) รายไดประชาชาติไมคํานึงถึงความเสียหาย ที่การผลิตกอให 
เกิดขึ้นแกสังคม : สวัสดิการและคุณภาพชีวิตลดลง -->Social Cost สูง --> 
ไมไดนําไปหักใน GDP -->รายไดประชาชาติแสดงสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่สูง
เกนิความเปนจรงิ (ทีม่า : http://fuangfah.econ.cmu.ac.th/Website%20econ 
/center/lec/100sp/9.ppt) 

คาํตอบ 
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ดัชนีชี้วัดอัตราเงินเฟอ 
คาํถาม : หากเปรียบเทียบดัชนีราคาผูบริโภคกับดชันีราคาผูผลิตของทัง้
ประเทศ และระดับภาคในปจจุบนั (เดือนกรกฎาคม) แลวคํานวณหาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชเดอืนเดียวกันจะไดคําตอบเทาไร 

การเปรียบเทียบคาดัชนีเพื่อหาอัตราเปลี่ยนแปลงตองเปรียบเทียบ
กับดัชนีเดียวกัน ปฐานเดียวกัน ดัชนีราคาผูบริโภค และดัชนีราคาผูผลิต มี
วัตถุประสงค โครงสรางและปฐานที่แตกตางกัน จะนําคาดัชนีมาเปรียบเทียบ
กันไมได 

 

ดัชนีราคาผูผลิต และดัชนีราคาผูบริโภค 
คาํถาม : ดชันีราคาผูบริโภคเปนตวัแทนราคาทีผู่บริโภคในประเทศสามารถซือ้ 
.ได สวนดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวแทนราคาที่ผูผลิตไดรับหนาโรงงาน ความ
เขาใจนี้ถูกตองหรือไม แลวดัชนีอะไรที่สามารถใชเปนตัวแทนราคาสินคาใน
ประเทศไทยได และมีการจัดทําดัชนีราคาสินคาในประเทศแยกตามหมวดที่
สําคัญๆ หรือไม 

1. ดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแทนราคาที่ผูบริโภคในประเทศ
สามารถซื้อได ซื้อในที่นี้คือการจายเงินเพื่อซื้อสินคาสําหรับการครองชีพใน
ภาวะปกติที่สามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติ 

2. สวนดัชนีราคาผูผลติเปนตัวแทนราคาที่ผูผลติไดรับหนาโรงงาน  
3. ความเขาใจในสองประเด็นนั้นถกู 
4. ดัชนีที่สามารถใชเปนตัวแทนราคาสินคาในประเทศไทยไดนั้น 

หากเปนราคาสินคาขายปลีก ก็สามารถใชดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวแทนราคา
สินคาไดรวม 373 รายการ 

5. ดัชนีราคาสินคาในประเทศแยกตามหมวดที่สําคัญๆ นั้น ปจจุบัน
ก็มีการแบงแยกเปนหมวดยอย และเปนกลุมใหแลวสามารถคนหารายละเอียด
ไดใน www.price.moc.go.th 

คาํตอบ 
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สูตร Laspeyres 
คาํถาม : สูตร Laspeyres formula ตางจาก Laspeyres อยางไร 

1. Laspeyres formula คือ สูตรที่ประเทศตาง ๆ ใชในการคํานวณ
ดัชนีราคาผูบริโภค เพราะเปนสูตรที่ เหมาะสําหรับการคํานวณวัดความ
เคลื่อนไหวของราคาสินคา เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กําหนด เปนสูตรที่ 
.ไมถวงน้ําหนัก ซึ่งผลที่ไดจะไมตรงกับหลักความเปนจริง 

2. เนื่องจากในมูลคาการบริโภคของครัวเรือนของสนิคาแตละ
ครัวเรือนจะไมเทากัน ดังนั้น เพื่อใหการคํานวณตรงกับมูลคาหรือคาใชจายใน
การบริโภคจึงไดนําการใชจายของครัวเรือน สินคาในแตละรายการมาเปนตัว
ถวงน้ําหนัก สูตรจะเปน 

100
00

0
00

×








×

=
∑

∑
PQ

P
P

PQ
I

t

t  

โดยที่ 
tI  = ดชันีราคาเดือนปจจุบนั 

00QP  = น้าํหนกัปฐาน 
tP  = ราคาสินคาเดือนปจจุบัน 
0P  = ราคสินคา ณ ปฐาน 

3. แตเนื่องจากในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค มีปญหาในดาน
ราคาสินคาขาดหาย การปรับเปลี่ยนสินคา สินคาที่มีลักษณะจําเพาะใหม ทําให
สูตรในขอ 2 ไมสามารถแกไขปญหาได ดังนั้นจึงใหมีการดัดแปลงสูตรเพื่อให
สามารถแกปญหาดังกลาวไดเรียกวา Modiflies Laspeyres (ตัวอยางสูตรดูที่
คูมือดัชนีราคาผูบริโภค) 
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โดยที่  
tI   = ดชันีราคาเดือนปจจุบนั 
1−tI   = ดชันีราคาเดือนกอนหนา 
tP   = ราคาสินคาเดือนปจจุบัน 
1−tP   = ราคาสินคาเดือนกอนหนา 

0Q   = ปริมาณสินคา ณ ปฐาน 
 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 
คาํถาม : ความหมายของดัชนตีลาดหลักทรัพย 

คาํจํากัดความของดัชนีตลาดหลักทรัพย 
โดยทั่วไป คือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 

SET INDEX เปนดัชนีราคาหุนที่คํานวณ แบบถวงน้ําหนักดวยมูลคา 
หลักทรัพยตามราคาตลาด ซึ่งคํานวณโดยใชหุนสามัญจดทะเบียน

ทุกตัวในตลาดหลักทรัพย มีสูตรการคํานวณ ดังนี้  
ดชันีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET Index) = (มูลคาตลาดรวมวนั

ปจจุบนั (Current market Value) x 100 ) / มูลคาตลาดรวมวนัฐาน (Base 
Market Value)  

ดัชนี ราคาหุ นตลาดห ลักทรัพย แห งประ เทศไทยเปน ดัช นี
เปรียบเทียบมูลคาตลาดของหลักทรัพยที่ เปนหุนสามัญทั้งหมด ที่ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในวันปจจุบัน กับมูลคาตลาด
หลักทรัพยในวันฐาน คือ วันที่ 30 เมษายน 2518  โดยมีการปรับฐานการ
คํานวณ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวน หลักทรัพยจดทะเบียน เชน 
เมื่อมีการรับหรือเพิกถอนหลักทรัพย การรับหุนเพิ่มทุน เปนตน เพื่อใหการ
เคลื่อนไหวของดัชนีสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย 
(http://www.set.or.th/th/education/glossary/glossary_ps.html)  

คาํตอบ 
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หรือ จะเปนคําจํากัดความของดัชนีตลาดหลักทรัพย จากสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลงั คอื ดชันีราคาหุนที่ชวยทําใหนักลงทนุเขาใจถึงภาพรวมของมูลคาของ
หุน เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาของตราสารประเภทอื่นๆ เชน พันธบัตร หุนกู 
และตราสารการเงินอื่นๆ ในตลาดการเงิน 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยจะมีการแกไขปรับปรุงทุกครั้งที่มีการรับหุนจด
ทะเบียนใหม หรือ หุนที่ถอดถอนออกจากตลาด หรือ มีการเปลีย่นแปลงฐาน
ทุนของบริษัทจดทะเบียนหรือปจจัยอื่นๆ ที่จะสงผลกระทบ 

สูตรทีใ่ชในการคํานวณดชันีตลาดหลักทรัพย คอื 
ดชันตีลาดหลักทรัพย = (มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญทั้งหมด ณ วันปจจุบัน 
x 100 ) / มูลคาตลาดรวมของหุนสามัญทั้งหมด ณ วันฐาน  
(http://www.fpo.go.th/fseg/Index.php?body=./Source/Word/Word.php&Lan
guage=Thai) 

 

ปฐาน 
คาํถาม : ความหมายของปฐาน 

ปฐาน หมายถึง ปที่ใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีกับ
ปอื่น ๆ โดยกําหนดใหดัชนีราคา ณ ปฐานเทากับ 100 

ปที่กําหนดใหเปนปฐานจะตองเปนปที่ภาวะเศรษฐกิจปกติ ไมเปนป
ที่เศรษฐกิจซบเซาหรือปที่เกิดเหตุการณผิดปกติ และจะตองเปนปที่สามารถ
รวบรวมขอมูลการผลิต การตลาดของประเทศไดคอนขางสมบูรณ เพียงพอที่จะ
ใชเปนปฐานในการเปรียบเทยีบได 

 
 
 
 
 

คาํตอบ 
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ลาสแปร&ปาเชร 
คาํถาม : ขอดีขอเสียของดชันีแบบลาสแปรและปาเชร 

ขอดีและขอเสียของ Laspeyres และ Paasche 
ดชันแีบบ Laspeyres 
ขอดี 

1. สามารถนําดัชนีปตางๆมาเปรียบเทียบกันได เนื่องจากใชฐาน
เดยีวกนั  

2. การใชปริมาณในปฐานเปนตัวถวงน้ําหนัก ทําใหการจัดเก็บ
ขอมูลทําไดงาย และคาใชจายไมสูง 

3. สามารถคํานวณหาดัชนีราคาปตางๆ ไดงาย เนื่องจากตัวหาร
คงที่  
ขอเสยี 

การใชปริมาณปฐานถวงน้ําหนัก อาจไมถูกตองนัก เนื่องจาก
ปริมาณสินคาที่ใชในแตละปอาจไมเทากัน หรือ สินคาบางชนิดเสื่อมความนิยม
.ไป จึงทําใหการใชปฐานถวงน้ําหนักของราคาปที่ n ไมถูกตอง 
ดชันแีบบ Paasche 
ขอดี 

การใชปริมาณสินคาในชวงที่ตองการหาดัชนีเปนตัวถวงน้ําหนัก 
ดังนั้น มูลคาของการใชสินคาแตละชนิดในชวงเวลาที่ n จึงมีความถูกตอง
มากกวา Laspeyres 
ขอเสยี 

1. การคํานวณยุงยากกวา Laspeyres เนื่องจากตองหาปริมาณ
ปจ จุบันซึ่ งทํ าไดยาก  นอกจากนี้  ตัวหารจะเปลี่ ยนไปเพราะปริมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 
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2. ไมสามารถนําคาดัชนีของชวงเวลาตางๆมาเปรียบเทียบกันได 
ถึงแมกําหนดเวลาฐานใหเปนเวลาเดียวกัน เพราะปริมาณที่นํามาหาร
เปลีย่นแปลงไป 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะไมนิยมใชดัชนีราคาของ Paasche และ 
Fisher เนื่องจากคํานวณยุงยากกวา และคาใชจายสูงกวา Laspeyres 

 

นิยามดัชนีราคา 
คาํถาม : นยิามของดชันีราคาผูผลิตและดัชนรีาคาผูบริโภคคอือะไร 

ดัชนีราคาผูผลติ Producer Price Index(PPI) คือ ตัวเลขแสดงการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินคาโดยเฉลีย่ทีผู่ผลิตในประเทศไดรับในชวงเวลาหนึง่ 
เปรียบเทียบกับชวงเวลา ณ ปฐาน 

ดัชนีราคาผูบริโภค Consumer Price Index (CPI) เครื่องมือทาง
สถติิที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินคาและบริการในปริมาณที่
เทากนัในชวงระยะเวลาหนึง่เทยีบกับราคาสนิคาอยางเดียวกันในชวงเวลาตัง้
ตน เรียกวา ปฐาน (Base Year) 

 

ปฐานดัชนี 
คาํถาม : ปฐานของดัชนีราคาผูบริโภค และดัชนีราคาผูผลิต 

ดัชนีราคาผูบริโภคในปจจุบันใชป 2545 เปนปฐาน 
ดัชนีราคาผูผลิตในปจจุบันใชป 2543 เปนปฐาน  
ดัชนีที่คํานวณไดในแตละเดือนจะตองเปรียบเทียบกับเวลา ณ ป

ฐาน = 100 และดัชนีในแตละเดือนที่ไดจากราคาสินคาที่จัดเก็บจะตองนําการ
เปลี่ยนแปลงของราคาไปเปรียบเทียบกับราคา ณ ปฐาน  
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ชื่อเต็มของดัชนี 
คาํถาม : อยากทราบคาํเต็มของคาํตอไปนี้ - CPI - PPI - CORE CPI � CMI � 
EXI - IMI - RFTI 

คําเต็มและคํายอของดัชนีมีดังนี้ 
! ดชันีราคาผูบริโภค Consumer Price Index : CPI 
! ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน Core Consumer Price Index: 

CORE CPI 
! ดัชนีราคาผูผลติ Producer Price Index : PPI 
! ดัชนีราคาวัสดุกอสราง Construction Materials Price Index : 

CMI 
! ดชันีราคาสงออกของประเทศไทย Export Price Index : EXI 
! ดัชนีราคานาํเขาของประเทศไทย Import Price Index : IMI 
! ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน Road Freight Transport 

Index : RFTI 
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