
Consumer Price Index February 2017 
 
             News Release 

Inflationary Trend (Headline CPI) 

แหล่งที่มาของอัตราเงินเฟ้อ (Percentage Points) 

1 มีนาคม  2560 Highlights 
 
     อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 1.44 (YoY) 
สูงขึ้นจากราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับขึ้นของ     
ก๊าซหุงต้ม รวมท้ังราคาอาหารสด เช่น ไก่สดและผลไม้ ผลจากการส่งออกของ
ไทยในกลุ่มอาหารดังกล่าวมีทิศทางดีขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อขยายตัวแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีเสถียรภาพ 

    ระดับราคาสินค้าและบริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สูงขึ้นจาก 
เดือนก่อนหน้า ที่อัตราร้อยละ 0.04 (MoM) ผลจากน้้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซหุงต้ม 
อาหารส้าเร็จรูป ปลาและสัตว์น้้า โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าดังน้ี   

 น้้ามันเชื้อเพลิง ราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.11 (MoM) โดยเป็นการสูงขึ้นของ
ราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศทุกประเภท 

 ก๊าซหุงต้ม ราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.24 จากมติปรับขึ้นของคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 

 อาหารส้าเร็จรูป ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.11 (MoM) อาทิ กับข้าวส้าเร็จรูป 
อาหารเช้า  และบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 

 ปลาและสัตว์น้้า ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.43 (MoM) สัตว์น้้าทะเลสูงขึ้นที่มีผล
จากมรสุม เช่น ปลาลัง กุ้งขาว หอยลาย หอยแมลงภู่ รวมทั้งปลาน้้าจืด 
บางชนิด ปลาดุก และปลานิล 

 ผักและผลไม้ ราคาลดลงร้อยละ -1.66 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ้านวย
ต่อผลผลิต  เช่น ผักชี มะเขือเทศ ถ่ัวฝักยาว พริกสด รวมทั้ง ส้มเขียวหวาน
และมะม่วง 

 ไข่ไก่และเนื้อสุกร ราคาลดลงร้อยละ -0.99 และ -0.29 ตามล้าดับ 
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า จากอุปทานส่วนเกินที่ยังคงมีอยู่มาก 

     อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย  2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 2560) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอ 
ร้อยละ 1.49  (AoA)    จากราคาท่ีปรับสูงข้ึน  1) กลุ่มอาหารสด ท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
ได้แก่ ไก่สด ไข่ไก่ ปลาและสัตว์น้้า ผลไม้สด  2) เครื่องประกอบอาหาร และ
อาหารส้าเร็จรูป 3) ราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศ 4) สินค้ามีราคาลดลง ได้แก่ 
หมวดเคหสถาน จากค่ากระแสไฟฟ้า รวมทั้งการลดลงของข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร 
และผักสด  

กระทรวงพาณิชย์ ประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 – 2.0 
โดยมีสมมติฐานหลักคือ   

1) GDP ขยายตัวร้อยละ 3.0 – 3.5 โดยจากการผลิต รายได้เกษตรกรให้
ส่งผลการส่งออกสินค้าของไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยกระตุ้น 
การเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นบวกต่อเนื่องจากปีก่อน 

2) ราคาน้้ามันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 45 – 55 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล โดย
คาดว่าความต้องการใช้น้้ามันจะเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีอุปทานน้้ามันในตลาดโลก
มีเสถียรภาพมากขึ้นจากการควบคุมก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปค 

3) อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ในช่วง 35.5–37.5 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่า
ลงเล็กน้อย  

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยปี 2560  

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ธ.ค. 59) 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 1.5  – 2.0 (YoY) 

GDPf 3.0 – 3.5 (YoY) 

Exchange Ratef 35.5 – 37.5 Baht/USD 

Dubai Oilf 45 –  55 USD/Barrel 
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

       ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่ครัวเรือนใช้สอยครอบคลุม  
หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่ง และ 
การสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ มีจ้านวนรายการสินค้าปีฐาน 2558 ทั้งหมด  
422 รายการ  

       ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สรุปได้ดังน้ี คือ 

1.ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 100.79  
(เดือนมกราคม 2560 เท่ากับ 100.75)  

2.การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเทียบกับ 

     

 

 

 

 
  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
2.1 เทียบเดือนมกราคม 2560 (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 0.04 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ 
ดังภาพท่ี 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 เทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) สูงขึ้น ร้อยละ 1.44 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดัง          
ภาพท่ี 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

อัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สูงขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 (MoM)  
ร้อยละ +0.04  โดยมีสาเหตุส้าคัญมาจากหมวดพาหนะ การขนส่งและ 
การสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.39 (ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท สูงขึ้น  
ร้อยละ1.11) หมวดเคหสถานราคาสูงขึ้น ร้อยละ 0.04 จากการปรับขึ้นของ
ก๊าซหุงต้ม 67 สตางค์ต่อกิโลกรัมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
รวมท้ังค่าเช่าบ้าน อิฐ ค่าบริการล้างแอร์  ขณะท่ีสินค้าบางหมวดปรับลดลง 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ - 0.24 (เสื้อบุรุษ เสื้อสตรี เสื้อยืดเด็ก) 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ร้อยละ -0.09 (สบู่ถูตัว ลิปสติก 
ผ้าอนามัย) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ – 0.02 จากการ
ลดลงเบียร์เน่ืองจากการแข่งขัน รวมท้ังการลดลงของหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ -0.15 ได้แก่ ผักและผลไม้สด และเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ 

ร้อยละ (MoM) 

อัตราเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สูงขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY)  
ร้อยละ 1.44 ได้รับผลกระทบจากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 
สูงขึ้นร้อยละ 5.58 (น้้ามันเชื้อเพลิง อาทิ น้้ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์91 95  
แก๊สโซฮอลE์20 และน้้ามันเบนซิน 95)หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 3.82 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.00 (ไก่สด ผลไม้สด กับข้าวส้าเร็จรูป อาหารเช้า บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป)  
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.49  
( ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมประถมศึกษาภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียน -
ค่าธรรมเนียมอุดมศึกษาเอกชน) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 
สูงขึ้นร้อยละ 0.30 (ค่ายา  ค่ารักษาพยาบาล แชมพูสระผมน้้าหอม ใบมีดโกน) 
ขณะท่ีหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ -0.02 หมวดเคหสถาน
ลดลงร้อยละ -1.17(ค่ากระแสไฟฟ้า)  

ร้อยละ (YoY) 

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

2.1 เดือนมกราคม 2560(MoM)  สูงขึ้น +0.04 

2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) 
 

2.3 เฉลี่ย 2 เดือน  2560 (AoA) 
    (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559) 

สูงขึ้น 
 

สูงขึ้น 
 

+1.44 
 

+1.49 
 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 2.3 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 (AoA) เทียบกับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 สูงขึ้น  ร้อยละ 1.49  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง 
ราคาสินค้าและบริการจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560  ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.0 ต่อปี  
ในปี 2560 โดยมีสมมติฐานหลักคือ 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.02 บาทต่อดอลลาร์ และราคาน้้ามันดิบดูไบเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 อยู่ท่ี 54.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560)     

4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 5847 โทรสาร 02 507-5825 สายด่วน 1203  

www.price.moc.go.th  

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟ้ืนตัวสอดคล้องกับการการผลิตและรายได้
เกษตรกร 

เศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ และความไม่แน่นอนของนโยบาย
การค้าของคู่ค้าส้าคัญ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 

รายได้จากการส่งออกมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น และมีโอกานกลับมา
ขยายตัวเป็นบวกต่อเน่ืองจากปีก่อน 

ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กระทบราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ 

มาตรการภาครัฐสนับสนุนก้าลังซ้ือส้าหรับครัวเรือนรายได้น้อยและ
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2017 

เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของภาคการส่งออก และต้นทุนการน้าเข้าสินค้าวัตถุดิบ 

  ช่วงประมาณการ 

1. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย (%) 

 

3.25 

(3.0 - 3.5) 

เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 การขยายตัวเศรษฐกิจมี 
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ การใช้จ่ายครัวเรือน การผลิตและรายได้เกษตรกรที่
เร่ิมปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายและการลงทุนโครงการภาครัฐ การส่งออกสินค้า
และบริการสูงขึ้นและมีทิศทางเป็นบวกสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจใน
ภาพรวม  

2. ราคาน้้ามันดิบดูไบ (USD/Barrel) 

 

  

50.0 

(45.0 - 55.0) 

ราคาน้้ามันดิบดูไบในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 โดยคาดว่า
ความต้องการน้้ามันทั่วโลกจะสูงขึ้นประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน  
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ อุปสงค์และอุปทานน้้ามันในตลาดโลก
มีความสมดุลมากขึ้นจากการควบคุมก้าลังการผลิตของกลุ่มโอเปค ท้าให้
ความผันผวนของราคาลดลง  

3. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ USD) 

 
36.5 

(35.5 - 37.5) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า จากแนวโน้ม
การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการด้าเนินนโยบาย
การเงินแบบผ่อนคลายในหลายประเทศ 

อัตราเงินเฟ้อในระยะ 2 เดือน (เดือนม.ค.-ก.พ.60/เดือนม.ค.-ก.พ.59)  
สูงขึ้นร้อยละ 1.49 (AoA) ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้าและบริการในหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้น
มากท่ีสุดร้อยละ 8.21 หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้น
ร้อยละ 5.17 (น้้ามันเชื้อเพลิง อาทิ เบนซิน95 แก๊สโซฮอล์ 91 95 และ 
ก๊าชยานพาหนะ (LPG) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.27 หมวดบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการ
ศาสนา ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.49 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.31 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ราคาปรับสูงขึ้น ร้อยละ 0.10 ในขณะท่ีราคาสินค้าและบริการในหมวด
เคหสถาน ลดลงร้อยละ -1.22 (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม) 
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5. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   *หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน  
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(2558 = 100) 

  สัดส่วน เดือนกุมภาพันธ์ 2560  เดือนมกราคม 2560  

รายการ น้้าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 
  ก.พ. 60 ก.พ. 60 ก.พ. 59 M/M Y/Y A/A ม.ค. 60 M/A Y/Y A/A 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 100.79 99.36 0.04 1.44 1.49 100.75 0.16 1.55 1.55 
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.29 101.36 100.36 -0.15 1.00 1.27 101.51 0.01 1.53 1.53 
   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแปง้ 2.95 98.30 99.73 0.03 -1.43 -1.57 98.27 -0.42 -1.72 -1.72 
   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้า 6.61 101.71 100.82 0.13 0.88 0.98 101.58 -0.06 1.07 1.07 
   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.55 99.89 100.25 -0.28 -0.36 -0.22 100.17 -0.84 -0.08 -0.08 
   ผักและผลไม้ 4.55 102.13 100.08 -1.66 2.05 4.30 103.85 -0.32 6.62 6.62 
     - ผักสด 1.70 94.56 99.09 -2.68 -4.57 -0.10 97.16 -3.41 4.66 4.66 
     - ผลไม้สด 2.37 103.42 99.41 -0.71 4.03 4.58 104.16 1.16 5.14 5.14 
   เครื่องประกอบอาหาร 1.73 101.91 99.85 0.10 2.06 2.14 101.81 0.27 2.21 2.21 
   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.73 101.20 100.07 -0.11 1.13 1.16 101.31 0.35 1.18 1.18 
   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.67 101.63 100.51 0.13 1.11 1.05 101.50 0.05 1.00 1.00 
   อาหารบริโภค-นอกบา้น 8.51 101.80 100.41 0.08 1.38 1.34 101.72 0.37 1.30 1.30 

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.71 100.48 98.82 0.15 1.68 1.62 100.33 0.24 1.55 1.55 
   หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.86 100.30 100.32 -0.24 -0.02 0.10 100.54 0.04 0.22 0.22 
   หมวดเคหสถาน 22.76 98.57 99.74 0.04 -1.17 -1.22 98.53 -0.17 -1.26 -1.26 
   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 6.22 100.89 100.59 -0.09 0.30 0.31 100.98 -0.03 0.32 0.32 
   หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 24.19 101.45 96.09 0.39 5.58 5.17 101.06 0.82 4.76 4.76 
     - ค่าโดยสารสาธารณะ 2.05 99.88 99.87 0.03 0.01 -0.04 99.85 0.04 -0.10 -0.10 
     - น้้ามันเชื้อเพลิง 7.81 104.37 84.59 1.11 23.38 21.57 103.22 2.57 19.80 19.80 
     - การส่ือสาร 4.27 99.94 99.99 -0.01 -0.05 -0.04 99.95 0.00 -0.04 -0.04 
   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.15 101.02 100.53 0.00 0.49 0.49 101.02 -0.01 0.50 0.50 
   หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.53 113.53 109.35 -0.02 3.82 8.21 113.55 -0.01 12.97 12.97 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน * 72.80 101.07 100.48 0.02 0.59 0.67 101.05 0.07 0.75 0.75 
   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.20 99.99 96.33 0.08 3.80 3.79 99.91 0.39 3.79 3.79 
      - อาหารสด 15.66 100.91 100.34 -0.45 0.57 1.20 101.37 -0.28 1.84 1.84 

      - พลังงาน 11.54 98.31 90.08 0.81 9.14 8.07 97.52 1.34 7.01 7.01 
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ค้าชี้แจงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อ ปีฐาน 2558  
(A Brief Explanation of Consumer Price Index (CPI) and Inflation) 

กระทรวงพาณิชย์ โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดท้า
ดัชนีราคาผู้บริโภคและเผยแพร่เป็นประจ้าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดค่าครองชีพของประชาชนและความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า  
ทั่วประเทศในรูปของ “อัตราเงินเฟ้อ” ทั้งนี้ การจัดท้าดัชนีราคาผู้บริโภคได้มีการพัฒนาและปรับปรุงปีฐานการค้านวณดัชนีเป็นประจ้า
ต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี  

ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาการจัดท้าดัชนี ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน  
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปีฐานการค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภคจากปี 2554 เป็นปี 2558 อ้างอิงผลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนโดยส้านักงานสถิติแห่งชาติในการจัดท้าโครงสร้างน้้าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในตะกร้าดัชนี เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ้านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554  
มีจ้านวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวดที่จ้าเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่  1) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม  
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและ
การสื่อสาร 6) หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยการค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก้าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 
100 ทั้งนี้ ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค้านวณดัชนีปีฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจ้านวน 1 – 5 คนและ 
มีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมท้ังสิ้น 43 จังหวัด1  

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกสินค้าและบริการ
โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคท่ัวไปจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจ้านวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ๆ เทียบกับปีฐาน (ปีฐานปัจจุบัน คือ ปี 2558)   

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด (มีการเคลื่อนไหวในลักษณะตาม
ฤดูกาล) และสินค้ากลุ่มพลังงาน (อยูน่อกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน)  คงเหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด
เพื่อวัดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 

อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บรโิภคพื้นฐานโดยค้านวณจากดัชนรีาคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
ที่หักรายการสินคากลุมอาหารสด และสินคากลุมพลังงาน 

โดยสรุป ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นตัวช้ีวัดอัตราเงินเฟ้อของประเทศ โดยการวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต ได้แก่ น้้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีสรรพสามิต 
และอื่นๆ หากปัจจัยเหล่านี้ กดดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้น อัตรา เงินเฟ้อย่อมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังค่าครองชีพ 
ของประชาชน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในท้ายท่ีสุด 

------------------------------------------------------------------------- 
1 43 จังหวัด ที่ใช้ในการค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  ภาคกลาง  5.อยุธยา  
6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเหนือ 16.นครสวรรค์ 17.ตาก 18.แพร่ 19.เชียงใหม่ 
20.เชียงราย  21.อุตรดิตถ์ 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ์  24.น่าน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25.นครราชสีมา 26.ขอนแก่น 27.สุรินทร์ 28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 
31.มุกดาหาร  32.อุดรธานี 33.ร้อยเอ็ด 34.นครพนม  ภาคใต ้ 35.สุราษฎร์ธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง 
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