Consumer Price Index June 2017

News Release
Highlights

Inflationary Trend (Headline CPI)
(% YoY)

2558=100

4.00

101.5

ดัชนี = 100.66

101.0

3.00

100.5

2.00

100.0
99.5

1.00

99.0

0.00

98.5

-0.05

-1.00

ปี 2557
ปี 2558
ปี2559
ม.ค.-59
ก.พ.-59
มี.ค.-59
เม.ย.-59
พ.ค.-59
มิ.ย.-59
ก.ค.-59
ส.ค.-59
ก.ย.-59
ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59
ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60
เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

98.0

อัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน 2560
อาหารสด

พลังงาน

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

YoY

0.46
3.69
-0.04

ม.ค.-59
ก.พ.-59
มี.ค.-59
เม.ย.-59
พ.ค.-59
มิ.ย.-59
ก.ค.-59
ส.ค.-59
ก.ย.-59
ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59
ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60
เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

-4.31

4.5

0.6

0.8 0.81

ไต้หวัน

สิงคโปร์

2.0

1.03

1.4

3.2

3.2

ฟิลิปปินส์

3.0

อินเดีย

3.9

4.0

1.0

4.2

เวียดนาม

5.0

มาเลเซีย

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยเดือนม.ค.-พ.ค. 60

2.0

อินโดนีเซีย

เกาหลีใต้

จีน

ฮ่องกง

ไทย

0.0

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ค. 60)
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.7
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3 กรกฎาคม 2560

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ครึ่งปีแรก 2560 เท่ากับร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก
2559 ที่ลดลงร้อยละ -0.09 แสดงถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจดีกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ อัตราเงิน
เฟ้อเดือนมิถุนายน 2560 เท่ากับร้อยละ -0.05 (YoY) จากราคาผักสดที่เริ่มโน้มสูงขึ้น
เนื่ อ งจากผั ก สดเสี ย หายจากอากาศแปรปรวน ขณะที่ ร าคาน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สู ง ขึ้ น
ในอัตราที่ชะลอตัวลงตามภาวะตลาดโลกจากความไม่แน่นอนในปริมาณการผลิตน้้ามันดิบ
ของไนจีเรียและลิเบีย รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมืองในกลุ่มตะวันออกกลาง ท้าให้ยังคง
มีอุปทานส่วนเกินในตลาด
กระทรวงพาณิชย์ ปรับประเมิ น อัตราเงินเฟ้ อ ปี 2560 ลดลงอยู่ ระหว่ างร้ อยละ
0.7 – 1.7 ( เดิม 1.5 – 2.2 ) เพื่อให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2560
ระดับราคาสินค้าและบริการ ในมิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.02 จากเดือนก่อนหน้า
(MoM) ผลจากกลุ่ มอาหารสด (ผั กสด เนื้ อสั ตว์ ไข่ ) ค่ าซื้ อยานพาหนะ และค่าการศึกษาค่าเล่าเรียนโดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าสาคัญดังนี้
 ผักสด ราคาสูงขึ้นร้อยละ 15.35 (MoM) เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักชี จากฝนตก
ชุกในบางพื้นที่ ผักใบเน่าเสียง่าย
 ไข่ ราคาสูงขึ้น ร้อยละ 1.94 ปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากมาตรการปลดแม่พันธุ์ไก่ยืนกรง
ออกจากระบบก่อนกาหนด
 ปลาและสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 0.08 ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาหมึกกล้วย ปลาจาระเม็ด
หอยแมลงภู่ กุ้งนาง เนื่องจากเป็นช่วงปิดอ่าวไทยเป็นเวลา 3 เดือนและเป็นช่วงมรสุม
 ค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดลง 0.50 – 1.00 บาท จากน้ามันดีเซลปรับลดลง
 ค่าของใช้ส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ -0.03 เช่น สบู่ถูตัว น้ายาระงับกลิ่นกาย น้ายาบ้วนปาก
 น้้ามันเชื้อเพลิง ราคาลดลงร้อยละ -3.20 (MoM) สาหรับราคาน้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกใน
ประเทศ (แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 น้ามันเบนซิน 95 น้ามันดีเซล และ LPG)
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 อัตราเงินเฟ้อ เท่ากับร้อยละ -0.05 (YoY) จากราคา
อาหารสดมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้ งทิ ศทางของการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ามัน
เชื้อเพลิง ตามความเคลื่อนไหวของน้ามันดิบในตลาดโลกที่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น และการปรับค่า
กระแสไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ประจาเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560
อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเดือนม.ค. – มิ.ย. 2560 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนหน้า สูงขึ้นใน
อัตราร้อยละ 0.67 (AoA) โดยมีแนวโน้มขยายตัวตามราคาน้ามันเชื้อเพลิง และกาลังซื้อของ
ครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนจากรายได้เกษตรกร และการผลิตภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งแรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และการขยายระยะเวลาดาเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชน เป็นสาคัญ
กระทรวงพาณิชย์ ปรับประมาณการอัตราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ เดือนกรกฎาคม 2560)
อยู่ที่ร้อยละ 0.7 – 1.7 โดยมีสมมติฐานหลักคือ
1) GDP ขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 เศรษฐกิจปี2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี2559 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรและรายได้จากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้น
ตัวของการค้าโลก รวมทั้งการสูงขึ้นของราคาสินค้าเกษตรเป็นผลดีต่อเนื่องจากอุปสงค์
อาทิการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาคเอกชน
2) ราคาน้้ามันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 45-55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยราคาน้ามันปรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปลายปี 2559 เหตุจากตลาดกังวลต่อการปรับลดกาลังการผลิต
ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) ประเทศนอกกลุ่มโอเปกและปริมาณการผลิต
น้ามันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ลิเบีย และไนจีเรีย
3) อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ในช่วง 34.0-36.0 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของเฟด (FED) การปรับลดขนาดการถือครองสินทรัพย์ รวมทั้งนโยบาย
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ การดาเนินธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2560
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน 2560
ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว ไปของประเทศแสดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ ราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ค รั ว เรื อ นใช้ ส อยครอบคลุ ม
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ มีจานวนรายการสินค้าปีฐาน 2558 ทั้งหมด
422 รายการ
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน2560 สรุปได้ดังนี้ คือ
1.ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน 2560 (ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 100.66
(เดือนพฤษภาคม 2560 เท่ากับ 100.64)
2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน 2560 เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลา

การเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

2.1 เดือนพฤษภาคม 2560 (MoM)

สูงขึ้น

+0.02

2.2 เดือนมิถุนายน 2559 (YoY)
2.3 เฉลี่ย 6 เดือน 2560 (AoA)
(มกราคม – มิถุนายน 2559)

ลดลง

-0.05

สูงขึ้น

+0.67

โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เทีย บเดือ นพฤษภาคม 2560 (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ +0.02 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดแสดงได้
ดังภาพที่ 1
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 สู ง ขึ้ น จากเดื อ นพฤษภาคม 2560 (MoM)
ร้อ ยละ +0.02 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากหมวดอาหารและเครื่อ งดื่มสูงขึ้ นร้อยละ
+0.62 จากการสูงขึ้นของผักสด (ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักชี) ไข่ไก่ ปลาและสัตว์
น้า (ปลาหมึกกล้ว ย หอยแมลงภู่ ปลาจะระเม็ด ปลาทู ปลาลัง กุ้งนาง) หมวดการ
บันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ +0.34 (ค่าการศึกษา-ค่าเล่าเรียน) ยาสูบ
และเครื่อ งดื่มมีแ อลกอฮอล์ สูงขึ้ น ร้อ ยละ +0.06 (บุ ห รี่ เบี ย ร์ ) รวมทั้งค่า เช่า บ้ า น
ก๊าซหุงต้ม และค่ายา ขณะที่หมวดยานพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ
-0.97 (แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 น้ามันเบนซิน 95 น้ามันดีเซล LPG และ NGV)
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และรองเท้ า ลดลงร้ อ ยละ -0.15 (เสื้ อ ผ้ า สตรี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร องเท้ า )
รวมทั้งการปรับลดลงของค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ เรือข้ามฝาก
ลดลง 0.50 – 1.00 บาท ผลจากน้ามันดีเซลปรับลดลงต่ากว่า 25 บาทต่อลิตร และการลดลง
จากโปรโมชั่น สินค้าของใช้ส่วนบุคคล เช่น น้ายาบ้วนปาก สบู่ถูตัว และน้ายาระงับกลิ่นกาย
เป็นต้น

2.2 เทียบเดือนมิถุนายน 2559 (YoY) ลดลง ร้อยละ -0.05 โดยมีร้อยละการเปลี
นค้าและบริ
ารจาแนกตามหมวดแสดงได้
ดัง ภาพที
่2
อั ต ราเงิ น เฟ้่ยอนแปลงราคาสิ
เดื อ นมิ ถุ น ายน
2560 กลดลงจากเดื
อ นมิ ถุ น ายน 2559
(YoY)
ร้อ ยละ -0.05 ได้ รับ ผลกระทบจากหมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ มไม่ มี แ อลกอฮอล์
ดัชนีลดลงรอยละ -0.70 ( ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ไข่ไก่ กะหล่าปลี มะเขือเทศ มะนาว
พริกสด เงาะ) รวมทั้งเครื่องรับโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ+0.02(ชุ ด นั ก เรี ย น) หมวดเคหสถานสู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ +0.62
(ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงซ่อมแซมบ้าน ) หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ +0.26 (ค่ายา ค่าทาฟัน ค่าเจาะเลือด ค่าแต่งผมชาย-สตรี)
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ +0.03 (น้ามันเชื้อเพลิง อาทิ
แก๊สโซฮอล์ 91 95 แก๊สโซฮอล์E20 E85 น้ามันเบนซิน 95 และรถยนต์ หมวดการ
บั น เ ทิ ง ก า ร อ่ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ศ า ส น า สู ง ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ + 0 . 6 7
(ค่ า การศึ ก ษา-ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า ห้ อ งพั ก โรงแรม ค่ า ทั ศ นาจรภายใน-ต่า งประเทศ
ค่าชมภาพยนตร์) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.12 (ไวน์
สุรา)
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 2560
2.3 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 (AoA) เทีย บกั บเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 สูงขึ้น ร้อยละ +0.67 โดยมีร้อยละการเปลี่ย นแปลง
ราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 3
อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค.-มิ.ย.60 เทียบกับม.ค.-มิ.ย.59 สูงขึ้นร้อยละ 0.67
(YoY) ได้ รั บ ผลกระทบจากหมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แ อลกอฮอล์
ดัชนีสูงขึ้น ร้อยละ 0.14 ( ไก่ สด ปลาลัง น้ามั นพืช มะขามเปีย ก) รวมทั้ ง
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ+0.05 หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ +0.31 หมวดพาหนะ การขนส่งและ
การสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ +2.98 (น้ามันเชื้อเพลิง อาทิ น้ามันดีเซล แก๊ส
โซฮอล์91 95 แก๊สโซฮอล์E20 E85และน้ามันเบนซิน 95) หมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ +0.55 (ค่าการศึกษา-ค่า
เล่าเรียน) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.72 (ไวน์
สุ ร า ) ข ณ ะ ที่ ห ม ว ด ห ม ว ด เ ค ห ส ถ า น ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ -0 . 5 9
(ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงซ่อมแซมบ้าน)
3. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2560 อยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.7 – 1.7 ต่อปี โดยมีสมมติฐานหลักคือ

ช่วงประมาณการ
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย (%)

3.50
(3.0 – 4.0)

2. ราคาน้้ามันดิบดูไบ (USD / Barrel)

50.0
(45.0 - 55.0)

3. อัตราแลกเปลี่ยน (บาท / USD)

35.0
(34.0 – 36.0)

การใช้ จ่ายภาคครัวเรือนที่สูงขึน้
• รายได้ เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ ้นตามราคา สินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
• มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย และการขยายระยะเวลาลดภาระค่าครองชีพ
ด้ านการเดินทาง
• การส่งออกที่ขยายตัวเป็ นลาดับจากการฟื น้ ตัวของการค้ าโลก
• จานวน นักท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง
ปริมาณการผลิตนา้ มันดิบที่ไม่ แน่ นอนของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนา้ มัน
(ปริมาณการผลิตน ้ามันที่เพิม่ ขึ ้นในสหรัฐอเมริกา ลิเบีย และไนจีเรีย
• ความต้ องการฤดูหนาวตามปั จจัยฤดูกาล
• ความต้ องการใช้ ที่สงู ขึ ้นตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่ อดอลลาร์ สหรัฐปี 2560 มีแนวโน้ มแข็งค่ า
• การปรับลดขนาดการถือครองสินทรัพย์ทงส่
ั ้ วนของพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์
• การปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของเฟด
• นโยบายผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการดาเนินธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ชว่ ยภาคธุรกิจในการซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2560 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 34.04 บาทต่อดอลลาร์ และราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 45.73 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560)

4. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

อุ ปสงค์ ภาคครั วเรือนเริ่มฟื้ นตัว สอดคล้ องกับการการผลิ ตและรายได้ เกษตรกร
ประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มลดลง

ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของคู่ค้าสาคัญ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก

รายได้จากการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งทางด้านปริมาณและราคา

ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น กระทบราคาน้ามันเชื้อเพลิงขาย
ปลีกในประเทศ

มาตรการภาครัฐสนับสนุนกาลังซื้อสาหรับครัวเรือนรายได้น้อยและการลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาปี 2017

ความผันผวนของงค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันของภาค
การส่งออก และต้นทุนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบ
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปของประเทศเดือนมิถุนายน 2560
5. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการเปลี่ยนแปลง

(2558 = 100)

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแถลงข่าว และ Infographic ได้ที่
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 2560
ค้าชี้แจงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อ ปีฐาน 2558
(A Brief Explanation of Consumer Price Index (CPI) and Inflation)
กระทรวงพาณิชย์ โดย กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทา
ดัชนีราคาผู้บริโภคและเผยแพร่เป็นประจาทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดค่าครองชีพของประชาชนและความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า
ทั่วประเทศในรูปของ “อัตราเงินเฟ้อ” ทั้งนี้ การจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคได้มีการพัฒนาและปรับปรุงปีฐานการคานวณดัชนีเป็นประจา
ต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี
ในการนี้ คณะกรรมการพั ฒ นาการจั ด ท้ า ดั ช นี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภาครั ฐ และเอกชน
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงปีฐานการค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภคจากปี 2554 เป็นปี 2558 อ้างอิงผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนโดยสานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทาโครงสร้างน้าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในตะกร้าดัชนี เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมั ย
สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคประเทศไทย ปี ฐ าน 2558 มี จ้ า นวนรายการสิ น ค้ า และบริ ก าร ทั้ ง สิ้ น 422 รายการ (ปี ฐ าน 2554
มี จ้ า นวน 450 รายการ) ครอบคลุ ม สิ น ค้ า และบริ ก าร 7 หมวดที่ จ าเป็ น ต่ อ การครองชี พ ได้ แ ก่ 1) หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและ
การสื่อสาร 6) หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยการคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่กาหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ
100 ทั้งนี้ ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค้านวณดัชนีปีฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจ้านวน 1 – 5 คนและ
1
มีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกสินค้าและบริการ
โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคทั่วไปจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจานวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ๆ เทียบกับปีฐาน (ปีฐานปัจจุบัน คือ ปี 2558)
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด (มีการเคลื่อนไหวในลักษณะตาม
ฤดูกาล) และสินค้ากลุ่มพลังงาน (อยูน่ อกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน) คงเหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด
เพื่อวัดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานโดยคานวณจากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
ที่หักรายการสินคากลุมอาหารสด และสินคากลุมพลังงาน
โดยสรุป ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของประเทศ โดยการวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีสรรพสามิต
และอื่ น ๆ หากปั จ จั ย เหล่ า นี้ กดดั นให้ ร าคาสิ น ค้ า สู งขึ้ น อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ย่ อ มสู งขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น ส่ งผลกระทบต่ อ เนื่ อ งไปยั งค่ า ครองชี พ
ของประชาชน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในท้ายที่สุด
------------------------------------------------------------------------1

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