
คําช้ีแจง 
การปรับปรุงดัชนีราคาผูบริโภค ปฐาน 2550 

 
----------------------------------------------------------- 

 
1) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดจัดทําดัชนีราคาผูบริโภคและ

เผยแพรเปนประจําทุกเดือนเพื่อใชวัดภาวะคาครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟอของประเทศ 
ซึ่งโดยปกติมีการปรับปรุงนํ้าหนักคาใชจายและโครงสรางรายการสินคาท่ีใชคํานวณดัชนีราคา
ผูบริโภคทุกๆ 4 - 5 ป ตามการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เพื่อใหดัชนีราคาผูบริโภคมีความทันสมัย  ถูกตอง สะทอนคาครองชีพของประชากร ตาม
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

2) การปรับปรุงนํ้าหนักและรายการสินคา ครั้งน้ีใชขอมูลผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมของครัวเรือน ท่ีสาํนักงานสถิติแหงชาติสํารวจครั้งลาสุด คือ ปพ.ศ.2550 มาศึกษา
โครงสรางรายได รายจายของครัวเรือน เพื่อกําหนดกรอบครัวเรือนตัวอยางของการจัดทําดัชนีราคา
ผูบริโภคใหครอบคลุมกลุมประชากรสวนใหญ โดยกําหนดกรอบท่ีต้ังของครัวเรือน จํานวนสมาชิกของ
ครัวเรือนและรายไดประจําของครัวเรือน สําหรับเปนขอมูลใหสํานักงานสถิติแหงชาติคัดขอมูล
คาใชจายของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภค เพื่อใชในการปรับปรุงนํ้าหนักคาใชจายในการคํานวณดัชนี
ราคาผูบริโภค  

 
3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บราคาสินคา ไดเพิ่มตัวอยางจังหวัดท่ีจัดเก็บราคาสินคาอีก 

4 จังหวัดโดยเพิ่มภาคละ 1 จังหวัด คือ จังหวัดนาน ประจวบคีรีขันธ ระนอง และอุดรธานี  โดย
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และแนวโนมความเจริญเติบโตของจังหวัดน้ัน ๆ ท่ีจะเปนตัวแทนท่ีดี 
รวมถึงความเปนไปไดในการจัดเก็บราคาสินคาดวย  เพื่อใหดัชนีราคาผูบริโภคสามารถสะทอน
ขอเท็จจริงไดดีย่ิงขึ้น 
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1. ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไป ปฐาน 2550 

 1.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 
  - ท่ีตั้งของครัวเรือน 

กําหนดครัวเรือนดัชนี สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปท้ังครัวเรือนในเขตเทศบาล 
ตามท่ีเคยจัดทํา 
 - ขนาดของครัวเรือน 
                       กําหนดจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-5 คนตอครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนสะสม
ในเขตเทศบาลท่ีรอยละ 91.8 
                   -  รายไดประจําของครัวเรือน 
                       ในการกําหนดรายไดของครัวเรือนดัชนีคํานึงถึง ความครอบคลุม (Coverage) 
และความกลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity)  ของครัวเรือนดัชนี โดยในการกําหนด
รายไดขั้นสูงสุดของครัวเรือนดัชนีไดตัดครัวเรือนเดไซลท่ี 10 ซึ่งมีรายไดครัวเรือนถึงรอยละ 39 ของ
ครัวเรือนท้ังหมดออกไป เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ีมีรายไดและรูปแบบในการบริโภคท่ีแตกตางจาก
ผูบริโภคกลุมอ่ืนมาก  สําหรับในการกําหนดรายไดขั้นตํ่าของครัวเรือนดัชนีพิจารณาจากคาแรงขั้นตํ่า 
และเสนของความยากจนเพื่อสะทอนการครองชีพของผูบริโภคท่ัวไปไดดีย่ิงขึ้น       

ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีผูบริโภคท่ัวไปดังน้ี 
 

กรอบครัวเรือนดัชนี ป 2550 
1.  ท่ีต้ังของครัวเรือน ในเขตเทศบาล  กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค 
2.  ขนาดของครัวเรือน 1-5 คน 
3.  รายไดประจําของครัวเรือน 9,000 � 55,000 บาท/เดือน 

 
1.2 การปรับปรุงรายการสินคาและบริการ 

   -  การกําหนดรายการสินคาและบริการ 
        กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกรายการสินคาท่ีมีสัดสวนคาใชจายของสินคาแต
ละรายการต้ังแตรอยละ 0.01 ของคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือนดัชนีท่ีไดจากขอมูลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ โดยใช สวนสินคารายการท่ีไมสามารถออกรายการได  จะนําคาใชจายไปรวม
ใหกับรายการสินคาในหมวดเดียวกันท่ีมีความใกลเคียงกัน 
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 -  จํานวนรายการสินคาและบริการ ใชคํานวณในป 2550  มี 417 รายการ 

คือ สินคาและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2545 จํานวน 55 รายการ  โดยหมวดอาหารและเครื่องด่ืม
เพิ่มขึ้น    19 รายการ หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม เพิ่มขึ้น 36 รายการ 
 

1.3 การปรับปรุงหมวดสินคาและบริการ 
-  ในป 2550 ดัชนีหมวดใหญยังคง 7 หมวดเหมือนเดิม 
-  รายการสินคาในหมวดตาง ๆ ไดปรับปรุงตามโครงสรางของ COICOP 
 

1.4 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ  
   เปรียบเทียบคาใชจายของครัวเรือนท่ีใชเปนนํ้าหนักสําหรับคํานวณดัชนีราคา           
ผูบริโภคท่ัวไป ระหวางป 2545 กับป 2550 
 

สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 
หมวด 

ป 2545 ป 2550 
เพิ่ม/ลด 

( รอยละ ) 

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 - 
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 36.06 33.01 -8.5 
• หมวดสินคาอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม 63.94 66.99 4.8 

   - หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา 3.40 2.96 -12.9 
   - หมวดเคหสถาน 23.86 23.48 -1.6 
   - หมวดตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 6.04 6.87 13.7 
   - หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 21.99 26.80 21.9 
   - หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา 5.82 5.21 -10.5 
   - หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล 2.83 1.66 -41.3 

 
สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงรอยละ 8.5 เปนการลดลงของ 
•   อาหารสําเร็จรูป ลดลงรอยละ 18.41 ไดแก กับขาวสําเร็จรูป   
           อาหารบริโภคนอกบาน เชน  โจก ขาวราดแกง อาหารตามสั่ง  
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สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.8  
• พาหนะการขนสงและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นรอยละ 21.9 ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิง    
• คาของใชสวนบุคคล เพิ่มขึ้นรอยละ 21.31 ไดแก ผลิตภัณฑปองกันและบํารุงผิว 
ครีมนวดผม  และกระดาษชําระ             

 
1.5  สัดสวนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป ในแตละภูมิภาค 

   เปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายครัวเรือน ในแตละภูมิภาคท่ีใชถวงนํ้าหนัก สําหรับ
คํานวณดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2550 
 

สัดสวนประชากร (รอยละ) 
ภาค 

ป 2545 ป 2550 
   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 47 46 
   ภาคกลาง 17 19 
   ภาคเหนือ 12 10 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 14 
   ภาคใต 9 11 
   ประเทศ 100 100 

 
----------------------------------------- 
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2. ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน ปฐาน 2550 

 
 2.1  ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดท่ัวไปที่หักรายการสินคากลุม
อาหารสด      (ซึ่งมีการเคลื่อนไหวข้ึนลงบอยและเปนลักษณะตามฤดูกาล) และสินคากลุม
พลังงาน (ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน) ออก เหลือแตรายการสินคาท่ีราคา
เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด เพื่อวัดเงินเฟอพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 

2.2 รายการสินคาใชคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานหรืออัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน  

  ในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) หรือ
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (Core Inflation) ของประเทศปฐาน 2550   สินคาท่ีใชคํานวณมีจํานวน 300 
รายการ  จากจํานวนรายการสินคา 417 รายการของสินคาในตะกราดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป       
ปฐาน 2550 เปนหลัก โดยตัดรายการสินคาประเภทอาหารสดและพลังงานออก รายการสินคาท่ี
ตัดออก มีท้ังสิ้น 117 รายการ  

2.3 สัดสวนคาใชจายของสินคากลุมอาหารสดและพลังงานท่ีหักออกคิดเปน    
รอยละ 24.54 ของคาใชจายท้ังหมดของครัวเรือนในป 2550  โดย 

  - อาหารสด คิดเปนรอยละ 14.61 
  - พลังงาน คิดเปนรอยละ    9.93  
 

สัดสวนคาใชจายของสินคาดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานป 2545 เทียบ ปฐาน 2550 

หมวด สัดสวนน้ําหนกั เพิ่ม/ลด 

  ปฐาน 2545 ปฐาน 2550 รอยละ 
ดัชนีราคาผูบริโภคชดุทัว่ไป (รวมทกุรายการ)  100.00 100.00 - 

ดัชนีราคาผูบริโภคพืน้ฐาน (ไมรวมอาหารสดและพลังงาน) 75.95 75.46 - 0.65 

   กลุมอาหารสดและพลังงาน  24.05 24.54 2.04 

     อาหารสด  15.00 14.61 - 2.60 
     พลังงาน 9.05 9.93 9.72 
หมายเหตุ หนวยเปนรอยละเทียบกับคาใชจายรวมของดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป 
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3. ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย ปฐาน 2550 

     3.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง 
                         - ท่ีตั้งของครัวเรือน 
                      กําหนดกรอบที่ต้ังของครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาล  
           - ขนาดของครัวเรือน 
   ขนาดของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย คือ ครัวเรือนท่ีมีสมาชิก 1-5 คน 

         - รายไดประจําของครัวเรือน 
                       คัดเลือกตัวแทนรายไดประจําของครัวเรือนโดยรายไดขั้นตํ่าท่ี 3,500 บาท/เดือน 
เชนเดียวกับดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป  สวนรายไดขั้นสูงปรับดวยคาดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย
ของป 2550  โดยปรับจาก 15,000 บาท/เดือน เปน 18,000 บาท/เดือน 
 

ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 
กรอบครัวเรือนดัชนี ป 2545 

1.  ท่ีต้ังของครัวเรือน ในเขตเทศบาล  กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค 
2.  ขนาดของครัวเรือน 1 - 5 คน 
3.  รายไดประจําของครัวเรือน 3,500 � 18,000 บาท/เดือน 

 
 3.2 การปรับปรุงรายการสินคาและบริการ 
              - จํานวนรายการสินคาและบริการ ใชคํานวณในป 2550 รวมทุกรายการ  411 
รายการ  หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 156 รายการ และหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม 255 
รายการ 
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 3.3 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 
เปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายป 2545 และป 2550 

ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 
 

สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 
หมวด 

ป 2545 ป 2550 
เพิ่ม/ลด 

( รอยละ ) 

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 - 
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 46.08 43.56 -5.5 
• หมวดสินคาอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม 53.92 56.44 4.7 

   หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา 2.94 2.73 -7.1 
   หมวดเคหสถาน 22.91 20.33 -11.3 
   หมวดตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 5.31 6.46 21.7 
   หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 15.09 20.16 33.6 
   หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา 4.36 4.33 -0.7 
   หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล 3.31 2.43 -26.6 

 
สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงรอยละ 5.5 เปนการลดลงของ 
• อาหารสําเร็จรูป รอยละ 20.1 ไดแก  อาหารบริโภคนอกบาน เชน ขาวผัด 
แฮมเบอรเกอร  

สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารเคร่ืองดื่ม เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.7 เปนการ
เพิ่มขึ้นของ 

• หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร ไดแก นํ้ามัน รอยละ 44.1 
• หมวดของใชจายสวนบุคคล รอยละ 42.8 ไดแก กระดาษชําระ ครีมนวดผม 
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3.4 สัดสวนคาใชจายครัวเรือนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 
 เปรียบเทียบสัดสวนประชากรท่ีใชถวงนํ้าหนัก   สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค     
รายไดนอยของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2550 
 

สัดสวนคาใชจายครัวเรือน (รอยละ) 
ภาค 

ป 2545 ป 2550 
   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 35 
   ภาคกลาง 20 20 
   ภาคเหนือ 16 16 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 19 
   ภาคใต 11 10 
   ประเทศ 100 100 

 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


