
คําช้ีแจง
การปรับปรุงดัชนีราคาผูบริโภค ปฐาน 2545

1) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดจัดทําดัชนีราคาผูบริโภคเผยแพร
เปนประจําทุกเดือนเพื่อใชวัดภาวะเงินเฟอและภาวะคาครองชีพของประชาชน ซึ่งไดมีการปรับปรุง
นํ้าหนักคาใชจายและรายการสินคาที่ใชคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคทุกๆ 4 ป ตามการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหดัชนีราคาผูบริโภคทันสมัยถูกตอง
สะทอนคาครองชีพของประชากร ตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

2) การปรับปรุงนํ้าหนักคร้ังน้ีใชขอมูลผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ที่สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจลาสุด คือ ป 2545 มาศึกษาโครงสรางรายได รายจายของ
ประชาชน เพื่อกําหนดกรอบครัวเรือนตัวอยางของการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภคใหครอบคลุม กลุม
ประชากรสวนใหญ โดยกําหนดกรอบที่ต้ังของครัวเรือน จํานวนสมาชิกของครัวเรือนและรายได
ประจําของครัวเรือน สําหรับเปนขอมูลใหสํานักงานสถิติแหงชาติคัดขอมูลคาใชจายของครัวเรือน
ดัชนีราคาผูบริโภค เพื่อใชในการปรับปรุงนํ้าหนักคาใชจายในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค 3 ชุด คือ

- ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
- ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย
- ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท

3) ปรับปรุงพื้นท่ีครัวเรือนของดัชนีราคาผูบริโภค
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2545 เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ดานรายไดและรายจายของครัวเรือน ซึ่งคุมรวมของการสํารวจไดปรับปรุงแบงเขต ตามเขตการปกครอง
ของประเทศไทย  ในป 2542 โดยในแตละจังหวัดมีการแบงการปกครองเปน 2 สวน คือ ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล ซึ่งตางจากใน ป 2541 ที่แบงเปน 3 สวน คือ เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาลและ
นอกเขตเทศบาล/สุขาภิบาล

ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท ปฐานเดิมใช ป 2537 เปนครัวเรือนที่ต้ังอยูในเขต
สุขาภิบาล ปจจุบันเขตสุขาภิบาลไดมีการปรับยกฐานะพื้นที่บางสวนเปนเขตเทศบาล และที่เหลือจะ
รวมอยูในสวนที่เปนนอกเขตเทศบาล ดังน้ันจึงปรับพื้นที่ที่ต้ังครัวเรือนเปนนอกเขตเทศบาล
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1. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป ป 2545
1.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง

1.1.1 ท่ีตั้งของครัวเรือน
คุมรวมของการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนดานรายไดและรายจาย

ของป 2545 ไดปรับปรุงแบงเขตตามเขตการปกครองของประเทศไทยในป 2542 ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดปรับยกฐานะพื้นที่บางสวนของเขตสุขาภิบาลเปนเขตเทศบาล
เปนผลใหที่ต้ังครัวเรือนตัวอยางในภูมิภาค 4 ภาค ของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในป 2545 ในเขต
เทศบาล มีพื้นที่ขยายกวางขวางขึ้น และสัดสวนประชากรของภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น

1.1.2 ขนาดของครัวเรือน
ศึกษาขอมูลอัตรารอยละของจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนต้ังแต 1 คน จนถึง 10 คน ขึ้นไป โดยพิจารณาเลือกกลุมขนาดของครัวเรือนที่มีสัดสวนอยู
ในเกณฑสูงที่สามารถสะทอนคาครองชีพของประชาชนสวนใหญของประเทศไดมากที่สุดเกินรอย
ละ 80 เปนขนาดของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ซึ่งประกอบดวยจํานวนสมาชิก 1-5 คนตอ
ครัวเรือน จะมีจํานวนครัวเรือนสะสมในเขตเทศบาลที่รอยละ 91.4

1.1.3 รายไดประจําของครัวเรือน
คัดเลือกตัวแทนรายไดประจําของครัวเรือนเพื่อใหสามารถสะทอนภาวะคาครองชีพ

ของครัวเรือนสวนใหญ ไดอยางครอบคลุมใหมากที่สุด โดยการตัดรายไดตํ่าที่สุดคือกลุมเดไซลที่ 1
ออกรอยละ 10 และตัดรายไดสูงสุด คือกลุมเดไซลที่ 10 ออกรอยละ 10 จะเหลือขอมูลสวนใหญ
รอยละ 80 คือกลุม เดไซล 2-9 ซึ่งมีรายไดประจําของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปที่ 3,000 -
60,000 บาท/เดือน
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ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีผูบริโภคท่ัวไปดังน้ี

ป 2541 ป 2545
1. ที่ต้ังของครัวเรือน ในเขตเทศบาล  กรุงเทพฯ -

ปริมณฑล  และภูมิภาค 4ภาค
เหมือนเดิมแตพื้นที่ขยายขึ้น
ตามจํานวนสุขาภิบาลที่ปรับยก
ฐานะเปนเขตเทศบาล

2. ขนาดของครัวเรือน 2-6 คน 1-5 คน
3. รายไดประจําของครัวเรือน 6,000 – 43,000 บาท/เดือน 3,000 – 60,000 บาท/เดือน

1.2 การปรับปรุงรายการสินคาและบริการ
- การกําหนดรายการสินคาและบริการ

ไดจากการคัดเลือกรายการจากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยใช
หลักเกณฑการคัดเลือกรายการสินคาที่มีสัดสวนคาใชจายของสินคาแตละรายการต้ังแตรอยละ 0.01
ของคาใชจายทั้งหมด  สวนสินคารายการที่ไมสามารถออกรายการได  จะนําคาใชจายไปรวมใหกับ
รายการสินคาในหมวดเดียวกันที่มีความใกลเคียงกัน

- จํานวนรายการสินคาและบริการใชคํานวณในป 2545 มี 373 รายการ คือ
สินคาและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2541 จํานวน 47 รายการ  โดยหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้น 19
รายการ หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม เพิ่มขึ้น 28 รายการ

1.3 การปรับปรุงหมวดสินคาและบริการ
- ในป 2545 ดัชนีหมวดใหญยังคง 7 หมวดเหมือนเดิม
- รายการสินคาในหมวดตาง ๆ ไดปรับปรุงตามโครงสรางของ COICOP
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1.4 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ
เปรียบเทียบคาใชจายของครัวเรือนที่ใชเปนนํ้าหนักสําหรับคํานวณดัชนีราคา

ผูบริโภคทั่วไป ระหวางป 2545 กับป 2541

หมวด
สัดสวนคาใชจาย (รอย

ละ)
เพิ่ม/ลด

( รอยละ )
ป 2545 ป 2541

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 -
หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 36.06 38.53 -6.4
หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา 3.40 3.65 -6.9
หมวดเคหสถาน 23.86 25.85 -7.7
หมวดตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 6.04 5.63 7.3
หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 21.99 16.15 36.2
หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา 5.82 6.72 -13.4
หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล 2.83 3.47 -18.4
หมวดสินคาอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม 63.94 61.47 4.0

สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงรอยละ 6.4 เปนการลดลงของ
 ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง ลดลงรอยละ 17.0 ไดแก ขาวสารเจา
 ไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 9.0 ไดแก ไขไก นมขนหวาน นมผง
 เคร่ืองประกอบอาหาร ลดลงรอยละ 9.6 ไดแก นํ้ามันพืช นํ้ามันหมู นํ้าปลา

สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองดื่ม เพิ่มข้ึนรอยละ 4.0
 พาหนะการขนสงและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิง

คาโดยสารรถประจําทาง คาประกันภัยรถยนต ภาษีรถยนต และคาบริการโทรศัพทมือถือ
 ตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 ไดแก คาหองพักคนไข

โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน



- 5 -

1.5 สัดสวนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป
เปรียบเทียบสัดสวนประชากรที่ใชถวงนํ้าหนัก สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค

ทั่วไปของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2541

ภาค
สัดสวนประชากร (รอยละ)
ป 2545 ป 2541

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 47 66
ภาคกลาง 17 10
ภาคเหนือ 12 9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 7
ภาคใต 9 8
ประเทศ 100 100

2. ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย ป2545
2.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง

- ขนาดของครัวเรือน
เลือกขนาดของครัวเรือนที่มีสัดสวนอยูในเกณฑสูง ที่สามารถสะทอนคาครองชีพ

ของประชาชนสวนใหญของประเทศเชนเดียวกับขนาดของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป คือ
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1-5 คน

- รายไดประจําของครัวเรือน
คัดเลือกตัวแทนรายไดประจําของครัวเรือนโดยรายไดขั้นตํ่าที่ 3,000 บาท/เดือน

เชนเดียวกับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป  สวนรายไดขั้นสูงปรับดวยคาดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย
ของป 2545 โดยปรับจาก 14,000 บาท/เดือน เปน 15,000 บาท/เดือน
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ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย

ป 2541 ป 2545
1. ที่ต้ังของครัวเรือน ในเขตเทศบาล  กรุงเทพฯ -

ปริมณฑล  และภูมิภาค 4ภาค
เหมือนเดิมแตพื้นที่ขยาย
เพิ่มขึ้นตามจํานวนสุขาภิบาลที่
ปรับยกฐานะเปนเขตเทศบาล

2. ขนาดของครัวเรือน 2-6 คน 1-5 คน
3. รายไดประจําของครัวเรือน 6,000 – 14,000 บาท/เดือน 3,000 – 15,000 บาท/เดือน

2.2 การปรับปรุงรายการสินคาและบริการ
- กําหนดรายการสินคาและบริการ

ใชเกณฑการคัดเลือกรายการเชนเดียวกับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป คือเลือกรายการ
สินคาที่มีสัดสวนคาใชจายของสินคาแตละรายการต้ังแตรอยละ 0.01 ของคาใชจายทั้งหมด

- จํานวนรายการสินคาและบริการ ใชคํานวณในป 2545 มี 367 รายการ คือ
สินคาและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2541 จํานวน 45 รายการ โดยหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้น 18
รายการ หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้น 27 รายการ

2.3 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย
เปรียบเทียบคาใชจายของครัวเรือนที่ใชเปนนํ้าหนัก สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค

รายไดนอย ระหวางป 2545 กับป 2541

เปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายป 2545 และป 2541
ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย

หมวด
สัดสวนคาใชจาย (รอย

ละ)
เพิ่ม/ลด

( รอยละ )
ป 2545 ป 2541

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 -
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หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 46.08 44.92 2.6
หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา 2.94 2.83 3.7
หมวดเคหสถาน 22.91 25.09 -8.7
หมวดตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 5.31 5.76 -7.8
หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 15.09 11.90 26.9
หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา 4.36 5.49 -20.6
หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล 3.31 4.01 -17.5
หมวดสินคาอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม 53.92 55.08 -2.1

สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม เพิ่มข้ึนรอยละ 2.6 เปนการเพิ่มขึ้นของ
 ผักและผลไม เพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 ไดแก ผลไมสด และผลไมกระปอง
 เน้ือสัตว เปด ไก และสัตวนํ้า เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 ไดแก กระดูกหมู กุงสด หมูหยอง

ไสกรอก และกุนเชียง
 อาหารสําเร็จรูป เพิ่มขึ้น รอยละ 4.7 ไดแก แฮมเบอรเกอร ขาวผัด บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น  ๆไมใชอาหารเคร่ืองดื่ม ลดลงรอยละ 2.1 เปนการลดลงของ
 การบันเทิงการอานและการศกึษา ลดลงรอยละ 20.6 ไดแก คาเลาเรียน ฟลมถายรูป
 ยาสบู และเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 17.5 ไดแก บหุร่ี สุรา

2.4 สัดสวนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย
เปรียบเทียบสัดสวนประชากรที่ใชถวงนํ้าหนัก   สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค

รายไดนอยของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2541

ภาค
สัดสวนประชากร (รอยละ)
ป 2545 ป 2541

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 62
ภาคกลาง 20 13
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ภาคเหนือ 16 7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 9
ภาคใต 11 9
ประเทศ 100 100

3. ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท ป 2545
3.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง

- ท่ีตั้งของครัวเรือน
กําหนดกรอบที่ต้ังของครัวเรือนที่อยูนอกเขตเทศบาลซึ่งจะเปนพื้นที่สุขาภิบาลเดิม

บางสวนที่ไมไดปรับยกฐานะเปนเขตเทศบาลรวมกับพื้นที่เดิมที่เปนพื้นที่นอกเขตเทศบาลและ
นอกเขตสุขาภิบาลเดิมน่ันเอง

- ขนาดของครัวเรือน
เลือกกลุมขนาดของครัวเรือนนอกเขตเทศบาลที่มีสัดสวนที่อยูในเกณฑสูง โดยนับ

รวมสัดสวนสะสมในแตละกลุมของครัวเรือนที่สามารถสะทอนครัวเรือนสวนใหญมากที่สุดเกินรอย
ละ 80 เปนขนาดครัวเรือนดัชนี ราคาผูบริโภคนอกเขตเมืองประกอบดวยจํานวนสมาชิก 2-6 คน/
ครัวเรือน

- รายไดประจําของครัวเรือน
คัดเลือกตัวแทนรายไดประจําครัวเรือนนอกเขตเทศบาลโดยการตัดรายไดตํ่าที่สุด

คือกลุม เดไซล ที่ 1 ออก รอยละ 10 และตัดรายไดสูงสุด คือกลุมเดไซลที่ 10 ออกรอยละ 10 จะเหลือ
ขอมูลสวนใหญรอยละ 80 ซึ่งมีรายไดประจําของครัวเรือนดัชนีเขตชนบทที่ 2,000-25,000 บาท/เดือน

ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท

ป 2537 ป 2545
1. ที่ต้ังของครัวเรือน เขตสุขาภิบาลในภูมิภาค 4 ภาค นอกเขตเทศบาลในภูมิภาค 4 ภาค
2. ขนาดของครัวเรือน 2-6 คน 2-6 คน
3. รายไดประจําของครัวเรือน 2,000 – 10,000 บาท/เดือน 2,000-25,000 บาท/เดือน
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3.2 การปรับปรุงราคาสินคาและบริการ
- การกําหนดราคาสินคาและบริการ

ใชเกณฑการคัดเลือกรายการเชนเดียวกับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป คือเลือกรายการ
สินคาที่มีสัดสวนคาใชจายของสินคาแตละรายการ ต้ังแตรอยละ 0.01 ของคาใชจายทั้งหมด

- จํานวนรายการสินคาและบริการ ใชคํานวณในป 2545 มี 346 รายการ คือ
สินคาและบริการเพิ่มขึ้น จากป 2537 จํานวน 106 รายการ โดยหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้น
40 รายการ หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้น 66 รายการ

3.3 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท
เปรียบเทียบคาใชจายครัวเรือน   ที่ใชเปนนํ้าหนักสําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค

เขตชนบท ระหวางป 2545 กับป 2537

เปรียบเทียบสัดสวนคาใชจายป 2545 และป 2537
ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท

หมวด
สัดสวนคาใชจาย (รอย

ละ)
เพิ่ม/ลด

( รอยละ )
ป 2545 ป 2537

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 -
หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 43.59 41.76 4.4
หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา 3.79 6.45 -41.2
หมวดเคหสถาน 22.22 25.27 -12.1
หมวดตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 6.14 6.46 -5.0
หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 18.00 12.50 44.0
หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา 3.52 4.21 -16.4
หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล 2.74 3.35 -18.2
หมวดสินคาอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม 56.41 58.24 -3.1
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สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม เพิ่มข้ึนรอยละ 4.4 เปนการเพิ่มขึ้นของ
 อาหารสําเร็จรูป เพิ่มขึ้นรอยละ 65.4 ไดแก กับขาวสําเร็จรูป
 เคร่ืองด่ืมไมมีแอลกอฮอล เพิ่มขึ้นรอยละ 34.6 ไดแก กาแฟผง นํ้าอัดลม นํ้าด่ืม
 ไขและผลิตภัณฑนม เพิ่มขึ้นรอยละ 26.4 ไดแก นมสด และนมเปร้ียว

สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ  ไมใชอาหารและเคร่ืองดื่ม ลดลงรอยละ3.1 เปนการลดลงของ
 เคร่ืองนุงหม ลดลงรอยละ 41.2 ไดแก เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว เคร่ืองแบบนักเรียน

รองเทา
 ยาสูบ และเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 18.2 ไดแก บุหร่ี
 การบันเทิง การอาน และการศึกษา ลดลงรอยละ 16.4 ไดแก คาชมภาพยนตรวิทยุ

คาบํารุงการศึกษาเอกชน

3.4 สัดสวนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท
เปรียบเทียบสัดสวนประชากรที่ใชถวงนํ้าหนัก สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค

เขตชนบทของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2537

ภาค
สัดสวนประชากร (รอยละ)
ป 2545 ป 2537

ภาคกลาง 21 24
ภาคเหนือ 24 26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 32
ภาคใต 18 18
ประเทศ 100 100

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
20 มกราคม 2548


