กระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา
(ดัชนีราคาผูบริโภค)
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา

กระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา
(ดัชนีราคาผูบ ริโภค)
1. ความตองการของผูรับบริการ
1.1 ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลที่ตองการ จาก Website ไดสะดวก รวดเร็ว
1.2 เจาหนาที่สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และประทับใจ
2. กฎหมาย และระเบียบ
2.1 พระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485 กําหนดใหมี
หนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ
2.2 กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2553 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 127 ตอนที่ 22 ก หนา 8 ขอ 12
2.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการคาระหวางกระทรวงพาณิชยกับหนวยงานตางๆ
ไดแก International Monetary Fund (IMF)
3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ
3.1 เปนไปตามระเบียบและวิธีการทางสถิติ
3.2 เปนไปตามหลักการจัดทําดัชนี

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค
ระยะเวลา (วัน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กําหนดวัตถุประสงคดัชนีราคาผูบริโภค

3 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี

กําหนดปฐาน

2 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปฐาน

จัดทําโครงสรางดัชนี/น้าํ หนักรายการสินคา

10 วัน/ครั้ง/เมือ่ มีการปรับปรุง
คัดเลือกรายการสินคา

20 วัน/ป

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

5 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ

20 วัน/ครั้ง/เมือ่ มีการปรับปรุง

รานคาขายปลีก/บริการและตัวอยางสินคา

16 วัน/เดือน

จัดเก็บ / บันทึก / สงราคา
สินคาขายปลีก/บริการ 5 ภาค

10 วัน/เดือน

ผิด

ถูก

5

2 วัน/เดือน

ปฏิบัติงานเหลื่อม

2

ตรวจสอบราคาสินคา
ขายปลีก/บริการ 5 ภาค

7 วัน/เดือน

ผิด

ประมวลผลดัชนีราคา
ตรวจสอบ 5 ภาค/ประเทศ
ถูก

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนีราคาผูบริโภค
ภูมิภาค 5 ภาค / ประเทศ

1 วัน/เดือน

ดัชนีราคาผูบริโภค
ภูมิภาค 5 ภาค / ประเทศ

(ตลอดทั้งเดือน)

2

บริการขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค

8
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1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบั ติ งานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุ มการจัดทําดั ชนี ราคาผูบริ โภคทุ กขั้นตอน ตั้ งแต
ขั้นตอนแรกคือ การกําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ ประมวลผลและเผยแพรดัชนีราคา
3. คําจํากัดความ
- ดัชนี (Index)
ตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆที่เราสนใจ
- ดัชนีราคา (Price Index)
ตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงราคาสินคากลุมที่เราสนใจในชวงเวลาตางๆ เปรียบเทียบกับ
ปฐาน
- ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index)
ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงคาครองชีพของผูบริโภคกลุมที่เราสนใจ โดยวัดจากกการเปลี่ยนแปลงราคา
สินคาและบริการที่ผูบริโภคกลุมนั้นใชบริโภคเปนประจําในชวงเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปฐาน
- ครัวเรือนดัชนี (Index Household)
ครัวเรือนผูบริโภคที่เราสนใจศึกษาคาใชจายในสินคาและบริการตางๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ โดย
ลักษณะครัวเรือนจะประกอบดวย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ทองที่ที่อยูอาศัย และรายไดของครัวเรือน
- รายไดที่ไมเปนตัวเงิน (Income in kind)
รายไดที่ครัวเรือนไดรับจากผูวาจางในรูปสวัสดิการตางๆ เชน ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล อาหาร
เสื้อผา เปนตน
- การอุดหนุน (Subsidy)
สวัสดิการที่ครัวเรือนไดรับจากรัฐบาลในรูปแบบตางๆ ไดแก การรักษาพยาบาล คาเลาเรียน การโดยสาร
รถสาธารณะตางๆ เปนตน
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- ตะกราสินคา (Market Basket)
รายการสินคาและบริการ ที่นํามาใชในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค โดยเลือกราคาสินคาที่ครัวเรือน
ดัชนีนิยมใชในการบริโภคเปนประจํา โดยปกติรายการเหลานี้ไดมาจากการสํารวจคาใชจายครัวเรือน จากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ
- น้ําหนักรายการสินคา (weight)
คือ การใหความสําคัญแกรายการสินคาและบริการที่ครัวเรือนดัชนีใชบริโภค ตามคาใชจายที่จายออกไป
โดยสินคาที่มีน้ําหนักมากจะแสดงถึงการที่ผูบริโภคมีคาใชจายในการซื้อสินคานั้นมาบริโภคมาก สวนสินคา
หรือบริการที่มีน้ําหนักนอยก็แสดงถึงการที่ผูบริโภคมีคาใชจายในการซื้อสินคานั้นมาบริโภคนอย
- ปฐาน (Base Year)
ปที่กําหนดใหดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยทั้งปมีคาเทากับ 100 มักจะเปนปที่สํารวจขอมูลมาปรับปรุง
น้ําหนักดัชนี โดยปกติจะเลือกปที่ภาวะเศรษฐกิจเปนปกติ
- การปรับน้ําหนัก (Reweight)
คือ การปรับน้ําหนักรายการสินคาและบริการที่อยูในตะกราสินคาที่นํามาคํานวณดัชนีใหทันสมัยใกลเคียง
กับรูปแบบในการบริโภคของครัวเรือนดัชนีในปจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยปกติการปรับน้ําหนักจะไดขอมูลมา
จากการสํารวจคาใชจายของครัวเรือนลาสุด
- การปรับโครงสราง (Restructure)
คือ การปรับโครงสรางรายการสินคาและบริการ การจัดหมวดหมู การเพิ่มลดรายการสินคาตางๆที่
นํามาใชในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคใหทันสมัย ใกลเคียงกับภาวะที่ผูบริโภคใชจายมากขึ้น โดยปกติ
การปรับโครงสรางรายการสินคามักจะทําควบคูกับการปรับน้ําหนัก
- การปรับปฐาน (Rebase)
คือ การปรับปที่เปนฐานในการคํานวณเปรียบเทียบดัชนี มักจะทําควบคูไปกับการปรับน้ําหนัก และ
การปรับโครงสรางดัชนี แตไมจําเปนเสมอไป โดยทั่วไปมักจะทําในกรณีเพื่อไมใหตัวเลขดัชนีสูงมาก
เกินไป หรือเพื่อเนนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและน้ําหนักดัชนีครั้งใหม
- คาเชาเทาเทียม (Equivalent Rent)
คือ คาเชาบานที่ประมาณขึ้นจากการที่ผูบริโภคอยูอาศัยบานของตนเอง แตไมไดมีการจายเงินคาเชา
ออกไปจริงๆ
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- ราคาสัมพัทธ (Relative Price)
คือ สัดสวนที่ไดจากการคํานวณเปรียบเทียบราคาสินคาเดียวกันในเดือนปจจุบันเทียบกับเดือนที่ผานมา
- ความสําคัญเปรียบเทียบ (Relative Importance)
คือ สัดสวนของคาใชจายของครัวเรือนดัชนีในสินคารายการหนึ่งๆ ตอคาใชจา ยรวมทัง้ หมดของตะกรา
สินคาในแตละเดือน
- การเปลี่ยนลักษณะจําเพาะของสินคา (Specification Change) หรือ การเปลี่ยนสเปค
คือ เมื่อสินคาที่อยูในตะกราสินคาไมมีจําหนายหรือหายไปจากทองตลาด จึงตองหาสินคาชนิดเดียวกัน
และมีลักษณะใกลเคียงกันกับสินคาเดิมมากที่สุดเขามาทดแทน
- การสรางราคาทดแทน (Price Imputation)
คือ การสรางราคาสินคาที่นํามาใชคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค ในกรณีที่สินคาที่เคยนํามาคํานวณมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจากปริมาณ ลักษณะจําเพาะ หรือคุณภาพหรือในกรณีที่สินคานั้นขาดหายไป
จากตลาดไมสามารถนํามาคํานวณดัชนีได
- การคงราคา (Constant Price) หรือการคอน
คือ การที่ไมสามารถหาราคาสินคาที่อยูในตะกราสินคาบางรายการในเดือนนั้นๆ มาคํานวณดัชนีราคาได
จึงนําราคาสินคาเดียวกันในเดือนที่ผานมา มาใชในการคํานวณดัชนีไปกอน
- การเชื่อมราคาสินคา (Price Link)
คือ การที่สินคามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจําเพาะ หรือสินคาขาดหายไป ทําใหตองมีการหาราคามาใช
ในการคํานวณดัชนี ซึ่งในทางปฏิบัติมี 3 แบบ คือ
การเชื่อมแบบที่ 1 (Price Link 1) คือ การเชื่อมราคากรณีที่มีการเปลี่ยนลักษณะจําเพาะของสินคา
และไมสามารถหาราคาสินคาใหมในเดือนที่ผานมาเพื่อใชคํานวณหาราคาสัมพัทธได ดังนั้นจึงกําหนดให
ราคาสินคาใหมในเดือนที่ผานมาเทากับราคาสินคาใหมในเดือนปจจุบัน ทําใหราคาสัมพัทธเทากับ 100 คือ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา
การเชื่อมแบบที่ 2 (Price Link 2) คือ การเชื่อมราคากรณีที่มีการเปลี่ยนแหลงจัดเก็บสินคา
เนื่องจากสินคาจากแหลงเดิมไมมีจําหนาย และไมสามารถหาราคาสินคาเดิมจากแหลงใหมเพื่อใชในการ
คํานวณหาราคาสัมพัทธได ดังนั้นจึงใชราคาสินคาจากแหลงใหมในเดือนปจจุบัน แทนราคาในเดือนที่ผานมา ทํา
ใหราคาสัมพัทธเปน 100 คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาเชนกัน
การเชื่อมแบบที่ 3 (Price Link 3) คือ การเชื่อมราคาสินคากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจําเพาะ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงแหลงจัดเก็บราคาสินคา แตสามารถหาราคาสินคาใหมของเดือนที่ผานมาได การ
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คํานวณราคาสัมพัทธของสินคาใหมก็ใชราคาจริงในเดือนปจจุบันเทียบกับราคาจริงในเดือนที่ผานมาได หรือ
กรณีที่ราคาที่ใชในการคํานวณดัชนีเดือนกอนมีความผิดพลาด จึงใชการเชื่อมแบบที่ 3 ในการปรับแกราคา
สินคาเดือนกอนหนานี้ใหถูกตองตามความเปนจริง
- แบบสํารวจขอมูลราคา หมายถึง แบบที่ใชสอบถามขอมูลราคาสินคาประจําเดือนประกอบดวย
รายการสินคา ลักษณะจําเพาะสินคา แหลงจัดเก็บ หนวย ราคา สถานที่ติดตอ สําหรับใหเจาหนาที่จัดเก็บ
ราคาใชบันทึกราคาสินคา หรือใหบริษัทตัวแทนบันทึกขอมูล
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
4.2 หัวหนากลุมงาน
4.3 นักวิชาการพาณิชย
4.4 เจาพนักงานสถิติ
4.5 ลูกจางเหมาบริการ
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6. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6.1 กําหนดวัตถุประสงค
นักวิชาการพาณิชย เปนผูกําหนดวัตถุประสงค ของการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค เปนการกําหนด
วัตถุประสงคใหชัดเจนวาดัชนีราคาผูบริโภคที่จัดทํามีวัตถุประสงคเพื่อวัดคาครองชีพของครัวเรือนผูบริโภค
กลุมไหน ครัวเรือนนั้นมีที่ตั้งอยูที่ไหน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเทาใด มีรายไดเทาไร หรือมีอาชีพหลัก
ทําอะไร ครัวเรือนที่เรากําหนดขึ้นจะเรียกวา ครัวเรือนดัชนี
ครัวเรือนดัชนี คือ ครัวเรือนที่กําหนดขึ้นเพื่อศึกษาคาใชจาย และนํามาเปนแบบในการศึกษา
รูปแบบการบริโภค รายการสินคา และหาน้ําหนักคาใชจายในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค ในการกําหนด
ครัวเรือนดัชนีโดยทั่วไปจะกําหนดจากครัวเรือนในภาคเอกชน (Private household) ทั่วไป แตจะไมรวม
ครัวเรือนที่เปนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐตางๆ หรือครัวเรือนเฉพาะ(Institution household) ไดแก ครัวเรือนใน
คายทหาร ในสถานกักกันตางๆ หรือคนพักที่อยูในบานคนชรา หรือวัด เปนตน
ในการกําหนดครัวเรือนดัชนีนั้นควรจะตองใหครัวเรือนที่กําหนดสะทอนราคาสินคาและบริการที่
กลุมเปาหมายที่เราตองการวัดใชบริโภคใหมากที่สุด ในทางปฏิบัติ มักคํานึงถึง 2 ปจจัย คือ
1. ความครอบคลุม (coverage) คือ ครัวเรือนดัชนี ควรจะครอบคลุมครัวเรือนประชากรกลุมเปาหมาย
ที่เราตองการวัดใหมากที่สุด
2. ความสอดคลองในการบริโ ภค (homogeneity within group) ของครัว เรือ นดัชนีไ มค วร
จะมีความแตกตางกันมากในเรื่องรายไดซึ่งจะนําสูรูปแบบในการบริโภคที่แตกตางกันมาก ฉะนั้นเราตอง
กําหนดใหแนชัดวากลุมครัวเรือนชวงรายไดไหนที่เราตองการวัด เพื่อดัชนีที่จัดทําสะทอนคาครองชีพไดดี
ที่สุด
ในทางปฏิบัติคุณสมบัติทั้งสองมักจะไมไปดวยกัน เพราะการที่ครอบคลุมกลุมผูบริโภคกลุมตางๆ
มาก จะทําใหคุณสมบัติความสอดคลองในการบริโภคเสียไป เนื่องจากผูบริโภคตางกลุมกันหรือมีรายได
ตางกันมากๆ จะมีรูปแบบในการบริโภคที่ตางกัน เชน ครัวเรือนที่มีรายไดนอยมักจะใชจายในเรื่องอาหารใน
สัดสวนที่สูง ขณะที่ครัวเรือนที่มีรายไดสูงมากๆจะใชจายในเรื่องการพักผอนหยอนใจคอนขางมาก
ระยะเวลาที่ใชศึกษาจัดทํา จํานวน 3 วัน / ครั้ง / การจัดทําดัชนี
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6.2 กําหนดปฐาน
นักวิชาการพาณิชยของสํานักดัชนีฯ รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนผูพิจารณากําหนดปฐาน
ใหชัดเจน เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับเปรียบเทียบคาดัชนี
การกําหนดให ปใดปห นึ่งเปน ปฐาน จะพิจารณาปที่ระบบเศรษฐกิ จมีเสถี ยรภาพ ระดับราคา
เปนไปตามภาวะอุปสงค อุปทานของระบบเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผูบริโภคกําหนดปฐานตามปที่มีการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติที่มีการสํารวจที่สมบูรณ
กําหนด 1 ครั้ง / ใชเวลา 2 วัน / เมื่อมีการปรับปรุงปฐาน
6.3 จัดทําโครงสรางดัชนี/น้ําหนักรายการสินคา
สําหรับดัชนีราคาผูบริโภค นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานสถิติตอง ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงสราง
กรอบ หมวดหมู กลุม รายการสินคา และรหัสดัชนีใหถูกตองและเปนระบบ การปรับโครงสรางรายการ
สิน คา และบริ ก าร การจั ด หมวดหมู การเพิ่ม ลดรายการสิ น ค า ต า งๆที่ นํ า มาใช ใ นการคํ า นวณดั ช นี ร าคา
ผูบริโภคใหทันสมัย ใกลเคียงกับภาวะที่ผูบริโภคใชจายมากขึ้น โดยปกติการปรับโครงสรางรายการสินคา
มักจะทําควบคูกับการปรับน้ําหนัก
ดัช นี ราคาผูบริ โภคคํ านวณจากค าเฉลี่ ยของการเปลี่ ยนแปลงราคาของรายการสิ นค าต าง ๆ ที่
ครัวเรือนดัชนีใชบริโภคในแตละเดือน แตเนื่องจากรายการสินคาแตละรายการมีความสําคัญไมเทากัน
ขึ้น กับ คา ใชจา ยที่ค รัว เรือ นดัช นีโ ดยรวมใชจา ยในรายการนั้น ๆ รายการสิน คา ที่มีก ารใชจา ยในการ
บริโ ภคมากจะมีค วามสํา คัญ มาก ในทางตรงกัน ขา มราคาสิน คา ที่มีก ารใชจา ยในการบริโ ภคนอ ยก็มี
ความสําคัญนอย
คาใชจายในการบริโภคของแตละรายการสินคาที่ไดจากการสํารวจฯจะนํามาคํานวณเปรียบเทียบสัดสวน
กัน เพื่อหาน้ําหนักของแตละรายการสินคา รายการสินคาที่มีคาใชจายมากจะมีน้ําหนักมาก รายการสินคาที่
มีคาใชจายนอยจะมีน้ําหนักนอย ในทางปฏิบัติเราจะนําทุกรายการที่ไดจากการสํารวจคาใชจายผูบริโภคมา
พิจารณาความสําคัญโดยดูจากน้ําหนักของแตละรายการสินคา
6.3.1 โครงสรางดัชนีราคาผูบริโภค
ในการจัด ทํ า โครงสรา งดัช นีร าคาผูบ ริโ ภคของไทยจะยึด ตามแบบที่ผู เ ชี ่ย วชาญจาก
สหรัฐฯ ใหคําแนะนําและ COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose) ของ
องคการสหประชาชาติ
เมื่อไดรายการสินค าแลวจะนํ ารายการสินคาทั้งหมดมาจัดกลุม แบงเปนหมวด ในกรณีของ
ประเทศไทยจะนํารายการสินคามาจัดเปนหมวดใหญ ๆ ได 7 หมวด คือ
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หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา
หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร
หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษา และการศาสนา
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
ในแตละหมวดใหญเหลานี้ ยังไดจําแนกออกเปนหมวดยอย ๆ ไดดังนี้
1) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม จําแนกหมวดยอย
- อาหารปรุงที่บาน
- ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง
- เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา
- ไขและผลิตภัณฑนม
- ผักและผลไม
- เครื่องประกอบอาหาร
- เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
- อาหารสําเร็จรูป
- อาหารบริโภคในบาน
- อาหารบริโภคนอกบาน
2) หมวดเครื่องนุงหม และรองเทา จําแนกหมวดยอย
- ผาและเสื้อผา
- ผลิตภัณฑรองเทา
3) หมวดเคหสถาน จําแนกหมวดยอย
- คาที่พักอาศัย
- ไฟฟา เชื้อเพลิง ประปา และแสงสวาง
- สิ่งทอสําหรับใชในบาน
- เครื่องใชเบ็ดเตล็ดในบาน
- เครื่องแตงบาน และบริภัณฑอื่นๆ
- สิ่งที่เกี่ยวกับทําความสะอาด
4) หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล จําแนกหมวดยอย
- คาตรวจรักษาและคายา
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- คาใชจายสวนบุคคล
- คาบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต
5) หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร จําแนกหมวดยอย
- คาโดยสารสาธารณะ
- ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาภาษีและประกันภัยรถยนต
- การสื่อสาร
6) หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษา และการศาสนา จําแนกหมวดยอย
- การบันเทิงและการอาน
- การศึกษา
- การศาสนา
7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล จําแนกหมวดยอย
- ผลิตภัณฑยาสูบ ยาสูบ
- เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
6.3.2 การจัดทําน้ําหนักรายการสินคา (Weight)
ในการจัดดัชนีราคาผูบริโภคนั้น เราไมสามารถจัดเก็บราคาสินคาทุกรายการที่ครัวเรือน
ดัชนีใชจายในการบริโภคมาคํานวณดัชนีได เพราะจะเปลืองงบประมาณ กําลังคน และระยะเวลาในการ
จัดเก็บราคามาก ดังนั้น จึงมีการคัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนักในโครงสรางดัชนี ดังนี้
1) ให น้ํ า หนั ก ขั้ น ต น แก ร ายการสิ น ค า ที่ ถู ก คั ด เลื อ กตามค า ใช จ า ยที่ ไ ด จ ากการสํ า รวจ
ผูบริโภค
2) กําหนดเกณฑน้ําหนักในการคัดเลือกรายการสินคา เชน กําหนดใหรายการสินคาทั่วไปที่
จะนํามาคํานวณดัชนีตองมีน้ําหนักอยางนอยรอยละ 0.1 ของคาใชจายรวม สวนรายการสินคาอาหารสด
จะตองมีน้ําหนักอยางนอยรอยละ 0.05 ของคาใชจายรวม เปนตน
3) ในบางกรณีถึงแมวารายการสินคานั้นจะมีน้ําหนักไมถึงเกณฑ แตเราก็อาจจะพิจารณาคง
รายการสินคานั้นไว เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคก็ได ถาสินคานั้นมีลักษณะดังตอไปนี้
- จากการสํารวจคาใชจายผูบริโภคหลายครั้งที่ผานมา รายการสินคาหรือบริการนั้นมี
แนวโนมคาใชจายเพิ่มมากขึ้น
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- สินคาบางอยางในขณะสํารวจอาจจะมีสัดสวนคาใชจายนอยแตมีการคาดการณวาจะมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ก็จะมีการรวมรายการเหลานั้นมาใชในการคํานวณดัชนีดวย
4) รายการสินคาที่ไมถูกคัดเลือก ใหนําน้ําหนักของรายการนั้น ไปรวมกับน้ําหนักของ
รายการที่ถูกคัดเลือกตามวิธีการ ดังนี้
- การรวมน้ําหนักโดยตรง (Direct Deposit) คือ การเอาน้ําหนักของรายการที่ไมถูก
คัดเลือกไปรวมกับรายการที่ถูกคัดเลือกโดยตรง โดยมีหลักเกณฑวา รายการที่นําไปรวมดวยนั้นจะตองมี
ลักษณะใกลเคียงกัน เชน สมโอ กับ สมเขียวหวาน และที่สําคัญ คือ ควรมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงราคา
ไปในทางเดียวกัน
ในทางปฏิบัติบางทีจะมีการพิจารณาดวยวา เมื่อรวมน้ําหนักของรายการสินคาที่ไมถูก
คัดเลือกเขาไป จะตองไมทําใหรายการสินคาที่ถูกเพิ่มน้ําหนักมีน้ําหนักมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหรายการ
สินคานั้นมีความสําคัญมากเกินความเปนจริง สงผลใหความเคลื่อนไหวของราคาสินคานั้น ๆ กระทบตอ
ความเปลี่ยนแปลงของดัชนีมากเกินไป
- การรวมน้ําหนักโดยออม (Indirect Deposit) คือ การเฉลี่ยน้ําหนักของรายการสินคาที่
ไมถูกคัดเลือกไปใหรายการสินคาทุกรายการที่ถูกคัดเลือกในหมวดยอยเดียวกันตามสัดสวนน้ําหนักเดิมของ
สินคานั้นๆ สวนใหญรายการสินคาที่ไมเขาหลักเกณฑการรวมน้ําหนักโดยตรงก็จะใชการเฉลี่ยน้ําหนักโดย
วิธีนี้
5) คํานวณน้ําหนักขั้นสุดทาย ในแตละหมวดจะเหลือเฉพาะรายการสินคาที่ถูกคัดเลือก
และน้ําหนักสุดทายคือ น้ําหนักหรือคาใชจายในรายการนั้นที่ไดจากการสํารวจ รวมกับน้ําหนักที่ไดเพิ่ม
มาจากขอ 2 (ในกรณีที่มีการรวมน้ําหนักเกิดขึ้น) ผลรวมของน้ําหนักจากทุกรายการสินคาในทุกหมวด
จะตองเทากับคาใชจายรวมของผูบริโภคที่ไดจากการสํารวจโครงสรางรายการสินคา และน้ําหนักที่คํานวณ
ของแตละรายการสินคาจะใชในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคตอไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนปฐานในการ
คํานวณดัชนีครั้งตอไป
6.3.3 การเชื่อมดัชนีราคาชุดเดิมกับชุดใหม
ในการจั ดทําดัชนีราคาผูบริโภค เมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางและน้ํ าหนักดัชนีชุดใหมซึ่ง
แตกตางจากครงสรางและน้ําหนักดัชนีชุดเดิม ขั้นตอนตอไปคือจะตองเชื่อมดัชนีชุดใหมกับชุดเกาเขาดวยกัน เพื่อ
คํานวณดัชนีตอไป
ขั้นตอนการเชื่อมดัชนีทั้ง 2 ชุด มีดังนี้
1. กําหนดจุดเชื่อมดัชนีวาเปนเดือนไหน จุดเชื่อมดัชนี คือ เดือนที่คํานวณดัชนีชุดเกาเปน
เดือนสุดทาย
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2. ปรับน้ําหนักดัชนีชุดใหมจากปฐาน (ปที่สํารวจคาใชจายผูบริโภคลาสุดซึ่งนํามาจัดทํา
โครงสรางดัชนี ชุด ใหม ) มาเปน น้ํา หนั กเดือ นที่เ ปน จุด เชื่อมดั ชนี เพื่ อ ให น้ํ า หนั กดัชนี ใ หมสะท อ นการ
เปลี่ยนแปลงราคาลาสุด วิธีการปรับน้ําหนักทําได 3 วิธี คือ
- ปรั บ โดยใช ร าคาสิ น ค า คื อ ใช สั ม พั ท ธ ข องราคาสิ น ค า รายการนั้ น แต ล ะเดื อ นคู ณ
น้ําหนักรายการสินค านั้นจากปฐานไลมาจนถึงจุดเชื่อม วิธีนี้จะดีที่สุดเพราะราคาสินคาจะสะทอนการ
เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักไดตรงความจริงที่สุด แตมีขอจํากัด คือ ในกรณีที่รายการสินคาใหมๆซึ่งไมมีอยูใน
โครงสรางดัชนีเดิม และไมไดมีการจัดเก็บราคาสินคานั้นเตรียมไว จะปรับโดยวิธีนี้ไมได
- ปรับโดยใชดัชนี คือใชดัชนีราคาหมวดยอยที่ใกลเคียงรายการสินคานั้นมากที่สุดมา
เปนตัวปรับ วิธีการนี่ทําไดสะดวก แตอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริงไปบาง มักจะใชในกรณีที่ไม
มีราคามาเปนตัวปรับ
- ใชสัดสวน ณ ปฐานเลย โดยไมปรับน้ําหนัก ใชในกรณีที่ไมแนใจในราคา หรือไม
แนใจวาดัชนีกลุมที่จะนํามาปรับน้ําหนักสะทอนการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนไปของราคาสินคาไดดี
หรือไม
3. สวมน้ําหนักรายการสินคาของดัชนีชุดใหมที่ปรับแลว แทนน้ําหนักดัชนีชุดเกา ณ จุดที่เชื่อม
4. คํานวณดัชนีราคาฐานใหม ในเดือนที่ตอจากจุดเชื่อมไป (ถามีการปรับฐานตัวเลขดัชนีก็นํา
ดัชนีที่ปรับฐานมาใชแทนดัชนีเดือนกอนหนา แตถาไมมีการปรับฐานตัวเลขดัชนีก็ใชตัวเลขดัชนีเดือนกอน
หนานี้มาใชคํานวณตอเนื่องไปเลย)
ใชระยะเวลา 10 วัน / ป
6.4 การคัดเลือกรายการสินคา
ในการจัดทําดัชนีราคาผูบริโภค นอกจากความถูกตองนาเชื่อถือแลว สิ่งอื่นที่ควรคํานึงถึง คือ
ความรวดเร็วทันตอเวลา และความทันสมัย การจัดเก็บราคาสินคาทุก ๆ ชนิดในแตละรายการ ทุกตรา
ทุกขนาด จะทําใหลาชามาก และเสียคาใชจายสูง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกตัวอยางในการจัดเก็บ
ราคาสินคา
จากผลการสํารวจคาใชจายของครัวเรือนดัชนี และการคัดเลือกรายการสินคา จะทําใหทราบรายการ
สินคาทุกรายการที่จะจัดเก็บราคา แตกอนที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดเก็บราคานั้นจะตองมีการกําหนด
รายละเอียดลักษณะจําเพาะของสินคาที่จะจัดเก็บราคาใหแนชัดเสียกอนเนื่องจาก
(1) สินคาแตละรายการมีมากมายหลายประเภท เชน น้ํามันพืช อาจจะมีน้ํามันพืชประเภทตาง ๆ
เชน น้ํามันรํา น้ํามันปาลม น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันผสม เปนตน
(2) สินคาแตละประเภทมีหลายตรา เชน น้ํามันปาลม มีหลายตรา เชน มรกต แวว หยก โอลีน
เปนตน
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(3) สินคาแตละประเภท มีหลายขนาด (ปริมาณ , น้ําหนัก) แตกตางกันไป
(4) สินคาบางประเภทมีลักษณะจําเพาะเฉพาะแยกยอยลงไปอีกมากมาย ขึ้นกับวัตถุดิบที่ใช สี กลิ่น
คุณภาพ รุน หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ตามวิธีการคํานวณดัชนีราคาแบบลาสแปร มีหลักเกณฑวา สินคาที่จะเก็บราคาตองเปนสินคา
ชนิด ขนาด ลักษณะและตราเดียวกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบราคา ฉะนั้นจึงตองมีการกําหนด
ลักษณะจําเพาะของสินคาแตละรายการใหแนชัดเสียกอน และจัดเก็บราคาสินคานั้นตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เชน รายการสินคานั้นไมเปนที่นิยมอีกตอไป หรือสินคานั้นขาดหายไปจากทองตลาดหรือเลิกผลิต
ก็จะมีการกําหนดลักษณะจําเพาะของรายการสินคานั้น ๆ ใหม
การเลือกหรือกําหนดลักษณะจําเพาะของสินคา มีอยู 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 วิธีการกําหนดโดยการพิจารณา
การกําหนดลักษณะจําเพาะของสินคา โดยเลือกสินคาชนิด ขนาด ลักษณะและตราที่นิยมใช
อยางแพรหลายในทองตลาด วิธีการนี้สะดวก ไมซับซอน สินคาที่ถูกคัดเลือกโดยวิธีนี้จะเหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันทุกทองที่
วิธีที่ 2 การกําหนดโดยการสุมทางสถิติ
วิธีนี้ใชหลักสถิติในการเลือกสินคา โดยมีหลักวาสินคาแตละชนิดในรายการสินคานั้นๆ มี
โอกาสที่จะถูกเลือกเปนตัวแทน แตดวยความนาจะเปนที่ไมเทากัน ขึ้นกับปริมาณยอดขายของสินคาแตละ
ชนิดในทองตลาด วิธีการนี้มีความซับซอนกวาแตไมมีความเอนเอียงในการเลือก และสามารถวัดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดราคาได
การเลือกโดยวิธีนี้ลักษณะจําเพาะของสินคาในรายการเดียวกันอาจจะไมเหมือนกันในแตละ
ทองที่ ขึ้นกับผลการสุม แตมีขอดี คือ
(1) ขจัดปญหาสินคาขาดหาย เพราะแนใจไดวา สินคาที่ถูกเลือกมีจําหนายในทองทีน่ นั้ อยาง
แนนอน
(2)
ทําใหดัชนีราคาผูบริโภควัดระดับราคาสินคาโดยทั่วไปไดดีขึ้น เพราะในกรณีที่
กําหนดสินคาโดยวิธีพิจารณา ถาสินคานั้นมีการเคลื่อนไหวของราคานอย ก็จะทําใหดัชนีราคาเคลื่อนไหว
นอย ในทางตรงกันขาม ถาสินคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงราคามาก จะทําใหดัชนีราคาเคลื่อนไหวมากตามไป
ดวย แตในการเลือกโดยการสุมทางสถิติจะทําใหไดสินคาหลากหลาย ซึ่งจะสะทอนความเปนจริงในการ
เคลื่อนไหวของราคาสินคาในรายการนั้นไดดีกวา
(3) สามารถวัดประเมินผลความผิดพลาดในการจัดเก็บราคาสินคาที่เกิดขึ้นได
ใชระยะเวลา 20 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง
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6.5 ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บราคาสินคาขายปลีก/บริการ
การเลือกพื้นที่และแหลงจัดเก็บสินคานับไดวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดทําดัชนี
ราคาผูบริโภค พื้นที่และแหลงจัดเก็บราคาสินคาที่ดี จะสะทอนราคาสินคาและบริการที่ครัวเรือนดัชนีใชจายใน
การซื้อสินคาไดเปนอยางดี
ในทางปฏิบัติสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคามีหลักเกณฑในการคัดเลือกจังหวัดเพื่อเปนตัวแทน ดังนี้
(1) เปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจการคาของประเทศ หรือของภาคนั้น เชน เปนจังหวัด
ทองเที่ยวจังหวัดที่มีการคาชายแดน จังหวัดที่เปนแหลงผลิตการเกษตรบางอยางที่สําคัญ จังหวัดที่เปนแหลงการคา
และธุรกิจ
(2) เลือกจัง หวัด ขนาดเล็ก ที่ไ มอยูใ นเกณฑขอ 1 มาบางจังหวัด เพื่อเปน จัง หวัด ตัวอยางดวย
แตตองเปนจังหวัดที่มีแหลงคาขายซึ่งประชาชนมาจับจายใชสอย นอกเหนือจากการบริโภคสินคาที่ผลิตเอง
ในครัวเรือนหรือทองถิ่น
(3) คํานึงถึงการกระจายจังหวัดตัวอยางทั่วภูมิภาค และประเทศ
(4) คํานึงถึงงบประมาณและกําลังคนที่มี
ใชระยะเวลา 5 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง
6.6 สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ รานคาขายปลีก / บริการ และตัวอยางสินคา
ในการกําหนดแหลงจัดเก็บราคาสินคาและบริการนั้น ในบางประเทศที่มีการพัฒนาการจัดทําดัชนี
ราคาอยางมาก จะมีการสํารวจรานคาและแหลงขายสินคาที่ครัวเรือนนิยมไปจับจายใชสอย (Outlet Survey)
เพื่อเปนขอมูลใหทราบวา สินคาและบริการตางๆที่บริโภคนั้น
ครัวเรือนดัชนีนิยมไปซื้อมาใชจากแหลงใด เพื่อนํามากําหนดแหลงจัดเก็บราคา พรอมกันนี้อาจจะ
มีการหมุนเวียนแหลงจัดเก็บราคาเปนระยะ ๆ เพื่อใหการจัดเก็บราคาเปนไปอยางทั่วถึงและทันสมัยดวย
สํ า หรั บในประเทศไทยยั งไม มี การสํ ารวจร านค าหรื อแหล งขายสิ นค า เนื่ องจากข อจํ ากั ดด าน
งบประมาณและกําลังคน จึงไดวางกฎเกณฑในการเลือกตลาดเพื่อจัดเก็บราคา ดังนี้
(1) เปนรานคาประจําเพื่อสะดวกแกการที่เจาหนาที่จัดเก็บราคาจะสามารถจัดเก็บราคาไดตลอดไป
หรือถาเปนแผงลอยตองเปนแผงที่ขายเปนประจํา
(2) เปนรานคาที่มีสินคาจําหนายจํานวนมากและหลายชนิดที่ครัวเรือนดัชนีใชบริโภค
(3) เปนตลาดที่ผูบริโภคเดินทางมาซื้อสินคาไดสะดวก
(4) เปนตลาดที่เปนแหลงจับจายของผูบริโภคทั่วไป ไมใชเฉพาะสําหรับผูบริโภคกลุมที่มีรายได
สูงมากหรือต่ํามากเพียงเฉพาะกลุมเดียว
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(5) สํ าหรั บในเขตกรุ งเทพมหานคร จะพยายามหาตลาดให กระจายครอบคลุ มพื้ นที่ มากที่ สุ ด
เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กวางใหญ และประชาชนอาศัยอยู เปนจํานวนมาก
(6) สําหรับในภูมิภาคจะเลือกตลาดที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง
หลักเกณฑในการเลือกรานคาเพื่อจัดเก็บราคา มีดงั นี้
(1) เปนรานคาประจํา เพื่อสะดวกแกการที่เจาหนาที่จัดเก็บราคาจะสามารถจัดเก็บราคาได
ตลอดไป หรือถาเปนแผงลอยตองเปนแผงที่ขายเปนประจํา
(2) เปนรานคาที่สินคาจําหนายจํานวนมากและหลายชนิดที่ครอบครัวดัชนีใชบริโภค
(3) เปนรานคาที่อยูในยานชุมชน เดินทางไป – มาสะดวก
(4) เปนรานคาที่ผูบริโภคสวนใหญนิยมมาซื้อสินคา
(5) เปนรานคาที่ใหความรวมมืออยางดีแกเจาหนาที่ในการสอบถามขอมูลและจัดเก็บราคา
(6) ในแตละพื้นที่ จะกําหนดใหเลือกรานคาเพื่อจัดเก็บราคาอยางนอย 3 รานคา
ใชระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง
6.7 จัดเก็บ/บันทึกราคา
นักวิชาการ เจาพนักงานสถิติ และเจาหนาที่เก็บราคา เปนผูปฏิบัติหนาที่ในการจัดเก็บราคาสินคา
เจาหนาที่จะมีแบบฟอรมที่กําหนดรายการสินคาและลักษณะจําเพาะ เพื่อใหเจาหนาที่จดบันทึก ขอมูลราคา
เจาหนาที่ทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและมีการตรวจสอบจากเจาหนาที่กํากับดูแลในเรื่องการจัดทําดัชนี
ราคาเปนระยะ ๆ เพื่อใหแนใจวาขอมูลราคาที่นํามาทําดัชนีนั้นถูกตอง และรวดเร็วทันเวลา
หลักเกณฑในการจัดเก็บราคาสินคา มีดังนี้
1. เปนราคาที่ซื้อขายกันโดยปกติ ไมใชราคาที่ลดใหเปนกรณีพิเศษ หรือการตอรองเปน
พิเศษ หรือราคาขายเลหลังหรือราคาที่ขายลดเปนพิเศษ เชน ลดราคานาทีทอง เนื่องจากเปนวันเกิดหรือวัน
พิเศษของราน
2. เปนราคาที่ซื้อขายในปริมาณที่พอสมควรกับการใชบริโภคในครัวเรือน ไมใชราคาที่ซื้อขาย
กันในปริมาณมากๆ
3. เปนราคาที่ซื้อขายกันจริงๆ ซึ่งผูบริโภคสามารถซื้อไดและผูขายก็สามารถจะขายได ถึงแม
ผูขายยังไมไดขายแตพรอมที่จะขายไดตามราคานั้น ๆ ถามีการซื้อขายกันจริง ๆ
4. เปนราคาที่ซื้อขายกันดวยเงินสด ไมใชเงินเชื่อหรือเงินผอน
5. เปนราคาขายสําหรับสินคานั้นโดยเฉพาะ ไมรวมสวนประกอบอยางอื่นที่แถมใหเปนพิเศษ
รวมถึงคาบริการ คาขนสง หรือบรรจุหีบหอ
6. เปนราคาที่ซื้อขายกันในเวลาปจจุบัน ไมใชราคายอนหลังหรือราคาซื้อขายลวงหนา
7. ไมใชราคาที่ลดใหเปนพิเศษสําหรับสมาชิก
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8. การเก็บราคาควรจัดเก็บตามระยะเวลาที่กําหนด เชน สินคาที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. ราคามาก จะใหมีการจัดเก็บราคาเปนรายสัปดาห ทุก ๆ สัปดาห สวนสินคาทั่ว ๆ ไปก็จะ
จัดเก็บราคาเปนรายเดือน
10. ควรพิจารณาคุณภาพของสินคาวาตรงตามลักษณะจําเพาะที่ตั้งไวหรือไม เพราะอาจจะมี
ผลอยางมากตอราคา เชน สินคาที่มีตําหนิจะมีราคาลดกวาปกติ
11. ชวงเวลาที่จัดเก็บควรเปนชวงเดียวกัน มิฉะนั้นอาจจะมีผลตอราคาได เชน ราคาผักในชวง
เชา จะแตกตางจากราคาผักในชวงเย็น เปนตน ในปจจุบันสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาจะแบงสินคาเปน
กลุมๆ โดยสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงระหวางเดือนมาก การเก็บราคาจะมีความถี่มากขึ้น สินคาที่
มีการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงระหวางเดือนนอยก็จะมีความถี่ในการเก็บราคานอยลง ดังนี้
- เก็บราคารายวัน น้ํามันเชื้อเพลิง และแกสเติมรถยนต
- เก็บราคารายสัปดาห อาหารสด
- เก็บราคารายเดือน สินคาอื่นๆนอกจาก น้ํามันเชื้อเพลิงและอาหารสด
- เก็บราคาเฉพาะเปนพิเศษ คาเชาบาน โดยจะแบงเปนกลุมๆ แตละกลุมจะเก็บราคาทุก 6 เดือน
ในแตละเดือนจะเก็บราคาคาเชาบานในกลุมที่แตกตางกัน
ในการจัดเก็บราคา บันทึกราคา เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม ฝกฝน ชํานาญงาน มี
ปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถจัดเก็บไดตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว และสามารถบันทึกราคาไดอยาง
ถูกตอง โดยจัดเก็บราคาในแหลงรานคาเดิมตามที่ระบุไวในแผนที่รานคา และบันทึกขอมูลราคาพรอมทั้ง
จัดสงราคาตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนดในแตละเดือน ใชระยะเวลา 16 วัน / เดือน
6.8 ตรวจสอบราคา
กอนการประมวลผลราคา นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานสถิติตองตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลราคา ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ รอบรู และจําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยาง
ใกลชิด และยังตองสั่งสมประสบการณและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลราคา รวมทั้งตองมีความ
ชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบราคาตามเทคนิคสถิติ ซึ่งเปนขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชยและนักสถิติ
ใชระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลราคาสินคาขายปลีก/บริการ จํานวน 10 วัน / เดือน (ปฏิบัติงานเหลื่อม
วันกับขั้นตอนการจัดเก็บราคา 8 วันโดยการตรวจสอบขอมูลกับเจาหนาเก็บราคาและเจาของรานคา)
6.9 ประมวลผลดัชนี
การคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค คือ การคํานวณเปรียบเทียบคาใชจายในการซื้อสินคาและบริการ
(ในตะกราสินคาที่กําหนด) ตามราคาสินคาของเดือนปจจุบัน (เดือนที่คํานวณดัชนี) กับคาใชจายในการซื้อ
สินคาและบริการ (ในตะกราสินคานั้น) ณ ปฐาน
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สู ตรที่ ใช คํ านวณดั ชนี ราคาผู บริ โภคของสํ านั กดั ชนี เศรษฐกิ จในป จจุ บั นใช สู ตรของ ลาสแปร
(Laspeyeres Formula) ซึ่งไดดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสําหรับการคํานวณวัดความเคลื่อนไหวของราคาสินคา เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ระยะเวลาที่กําหนดไว และสามารถแกไขปญหาเรื่องการเชื่อมตอของราคา เนื่องจากการ
เปลี่ยนสินคาเนื่องจากสินคาขาดหายไป การเปลี่ยนลักษณะคุณภาพจําเพาะใหม การเพิ่มรายการคํานวณหรือ
ตัดรายการคํานวณ สูตรที่ใชคํานวณนี้เรียกวา Modified Laspeyeres Formula

It
I t-1
Pt
Pt-1
Pt –1Q0
Pt Q0

=
=
=
=
=
=

ดัชนีราคา ณ เวลา t (ปจจุบัน)
ดัชนีราคา ณ เดือนที่ผานมา ( t-1)
ราคาสินคา ณ เวลา t (ปจจุบัน)
ราคาสินคา ณ เดือนที่ผา นมา (t-1)
คาใชจายหรือน้ําหนักแตละรายการ ณ เวลาปจจุบนั
คาใชจายหรือน้ําหนักแตละรายการ ณ ปฐาน

การคํานวณดัชนีราคาของประเทศ
ในการคํานวณดัชนีราคาตัวรวมของประเทศสามารถทําได 2 ทาง คือ
1. คํานวณจากราคาสินคา
การคํานวณโดยวิธีนี้ในแตละรายการสินคา จะใชราคาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอาจจะเปนราคา
เฉลี่ยแบบธรรมดาที่ไมมีน้ําหนัก หรือราคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักจากคาใชจายของครัวเรือนดัชนีในแตละพื้นที่
ก็ได
ในการคํานวณโดยใชราคา ถาในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันในการบริโภคสินคาจะทําให
รายการสินคาในแตละภูมิภาคตางกัน ราคาสินคาเฉลี่ยของบางรายการสินคาอาจจะไมครอบคลุมทั้งประเทศ
2. คํานวณจากน้ําหนักคาใชจายของหมวดยอยรายการสินคา
การคํานวณโดยวิธีนี้จ ะนําน้ํา หนัก คา ใชจา ยของหมวดยอ ยรายการสิน คามาถว งน้ําหนัก โดย
ไมตองคํานึงวารายการสินคาในแตละหมวดยอยในแตละภาคจะเหมือนกันหรือไม น้ําหนักที่ถวงนี้ใชจํานวน
ประชากรในครัวเรือนดัชนีของแตละภูมิภาคมาเปนตัวถวง
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ในกรณีของประเทศไทยดัชนีราคาตัวรวมของประเทศจะคํานวณจากน้ําหนักของกลุมสินคาหรือ
หมวดยอยของแตละภูมิภาคโดยแบงเปน
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคกลาง
- ภาคใต
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
นักวิชาการพาณิชย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเปนดัชนีในรูปรอยละ โดยผาน
การตรวจสอบดัชนีราคาจากหัวหนากลุมงานอีกครั้ง ใชระยะเวลา 2 วัน / เดือน
6.10 วิเคราะหดัชนีราคาและจัดทํารายงาน
การวิเคราะหดัชนีราคา นักวิชาการพาณิชยมีหนาที่ตรวจสอบ วิเคราะหดัชนีราคา รายงานการ
เคลื่อนไหวของดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ และภูมิภาค ในแตละหมวด พิจารณาสาเหตุสินคาที่มี
ความเคลื่อนไหวสินคารายการใดสงผลกระทบใหดัชนีขึ้นหรือลง ซึ่งตองติดตามสถานการณราคาสินคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ จําเปนตองมีความรอบรู และการติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด
เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาไดอยางถูกตอง
การจัดทํารายงาน นักวิชาการพาณิชย เจาพนักงานสถิติ และลูกจางเหมาบริการ นําเสนอรายงาน
การวิเคราะหดชั นีราคา รวมทั้งนําเสนอในรูปกราฟ ตาราง และทําเอกสารนําเสนอตอรัฐมนตรี ผูบริหาร
ระดับสูงในกระทรวง และหนวยราชการตางๆ
การวิเคราะหดชั นีราคาและจัดทําเอกสารเผยแพร ใชระยะเวลา 7 วัน / เดือน (ปฏิบัติงานเหลื่อมกับ
ขั้นตอนตรวจสอบราคาสินคา 2 วัน)
6.11 เผยแพรและใหบริการ
เจาหนาที่ทุกคน มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนีแตละชุดโดยมีตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพร
รายงานขา วดั ชนี ที่ชั ด เจน คื อทุ ก วั น ที่ 1 ของเดือ นถั ด ไป ผ า นชอ งทางบริก ารเว็ บ ไซต ข องสํ านั ก ดั ช นี
เศรษฐกิจการคา www.price.moc.go.th โดยนักวิชาการพาณิชยจะนําขอมูลดัชนีราคาขึ้นเผยแพรบน
เว็บไซตพรอมทั้งใหผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลขาวดัชนีราคาเปน Word และขอมูลดัชนีราคาเปน
Excel ได
นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขาวดัชนีไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ไปรษณีย ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เอกสารและแผนพับ
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- การเผยแพรขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคตรงตามกําหนดเวลาปฏิทินแถลงขาวที่ประกาศไว
ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน /เดือน
- การใหบริการขอมูลดัชนีราคา มีการใหบริการตลอดทั้งเดือน
7. เอกสารอางอิง
1) กรมการสนเทศ กระทรวงเศรษฐการ ดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับพระนคร ธนบุรี
2) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย ดัชนีราคาของประเทศไทยครึ่งศตวรรษของการพัฒนา
3) นายประโยชน เพ็ญสุต กองดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ดัชนีราคาผูบริโภค
(ธันวาคม 2538)
4) Crawford, Allan, “Measurement Biases in the Canadian CPI: A Summary of Evidence”, Bank of
Canada Review, Summer 1993
5) Organization for Economic Co-operation and Development, Sources and Methods Consumer Price
Indices
6) U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, BLS The Handbook of Methods: The
Consumer Price Index
8. แบบฟอรมที่ใช
1) แบบสํารวจขอมูลราคาขายปลีก ชุด อ.
2) แบบสํารวจขอมูลราคาขายปลีก ชุด น.
3) แบบสํารวจขอมูลราคาขายปลีก ชุด บ.
4) แบบสํารวจขอมูลราคาขายปลีก ชุด บ. 1
5) แบบสํารวจขอมูลราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
6) ปฏิทินการปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลราคา
7) แผนที่รานคาขายปลีก / บริการ / บานเชา
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9. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร

ผูรับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

ปฏิทินการจัดเก็บราคา นักวิชาการพาณิชย

ตูเอกสารสวนกลางกลุม
ดัชนีราคาผูบริโภค

1 ป

เรียงตาม ป พ.ศ.

รายงานขาวดัชนีราคา
ผูบริโภครายเดือน

นักวิชาการพาณิชย

1. ตูเอกสารสวนกลาง
กลุมดัชนีราคาผูบริโภค
2. เครื่องคอมพิวเตอร

1 ป

เรียงตาม ป พ.ศ.

แบบสํารวจราคา

- นักวิชาการพาณิชย
- เจาพนักงานสถิติ
- ลูกจางเหมาบริการ

เจาหนาทีจ่ ัดเก็บขอมูลแต
ละพื้นที่

1 ป

เรียงตามรหัส
เจาหนาที่

