
 

ค ำช้ีแจง 

กำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้บริโภค  ปีฐำน  2562 
 

กระทรวงพำณิชย์  ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ โดยกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  
เป็นหน่วยงำนที่จัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจ ำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดภำวะค่ำครองชีพ
ของประชำชนและอัตรำเงินเฟ้อของประเทศ  ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงฐำนกำรค ำนวณเงินเฟ้อ เป็นประจ ำ
ต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี  

ในปี 2564 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงปีฐำนกำรค ำนวณเงินเฟ้อ จำกปี 2558 เป็นปี 2562 ซึ่งเป็น 
กำรพัฒนำปรับปรุงครั้งที่ 11 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำโครงสร้ำงน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยและรำยกำรสินค้ำในกำรค ำนวณ
เพ่ือให้ดัชนีมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้ำงและพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงส่วนใหญ่
มีกำรปรับปีฐำนกำรค ำนวณเงินเฟ้อเป็นประจ ำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตำมมติเห็นชอบของคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรจัดท ำดัชนี  ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐและภำคเอกชน  ได้แก่  
กระทรวงพำณิชย์  ธนำคำรแห่งประเทศไทย  กระทรวงกำรคลัง   กระทรวงแรงงำน  กระทรวงอุตสำหกรรม  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) ธนำคำร
พำณิชย์ต่ำงๆ และหน่วยงำนที่น ำข้อมูลดัชนีรำคำผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

ตำรำงแสดงปีที่มีกำรปรับปีฐำนดัชนีรำคำผู้บริโภค 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ปีฐำน 2519 2524 2529 2533 2537 2541 2545 2550 2554 2558 2562 

จ ำนวน
รำยกำร 

214 216 238 248 260 326 374 417 450 422 430 

 
กำรด ำเนินกำร กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงฐำนกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค

ชุดใหม่และจะเริ่มใช้ ปีฐำน 2562 ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 5 ของเดือน
กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงน้ ำหนักรำยกำรสินค้ำ พ้ืนที่แหล่งจัดเก็บข้อมูล  
และตัวอย่ำงสินค้ำของกรุงเทพมหำนคร – ปริมณฑลและภูมิภำค 4 ภำค เพ่ือให้เหมำะสมสอดคล้องกับวิถี 
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน และรูปแบบกำรใช้จ่ำยของครัวเรือนรวมถึงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
มำกที่สุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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1. ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไป ปีฐำน 2562 
1.1 กำรปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 

  - ที่ตั้งของครัวเรือน 

         ที่ตั้งของครัวเรือน ส ำหรับดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปก ำหนดที่ตั้งครัวเรือนทั้งในเขตและ 
นอกเขตเทศบำล ของกรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค 

 - ขนำดของครัวเรือน 

         ขนำดของครัวเรือน สมำชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 1 คนต่อครัวเรือนขึ้นไป ตำมผลกำรส ำรวจ
ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

- รำยได้ประจ ำของครัวเรือน 

                      ในกำรก ำหนดรำยได้ของครัวเรือนดัชนีค ำนึงถึง ควำมครอบคลุม (Coverage) และ 
ควำมกลมกลืนของรูปแบบในกำรบริโภค (Homogeneity)  ของครัวเรือนดัชนี โดยในกำรก ำหนดรำยได้ขั้น
สูงสุดของครัวเรือนดัชนีได้ตัดครัวเรือนเดไซล์ที่ 10 ซึ่งมีรำยได้ครัวเรือนถึงร้อยละ 33.68 ของครัวเรือน
ทั้งหมดออกไป รวมทั้งกำรตัดเดไซล์ที่ 1 ซึ่งมีรำยได้ครัวเรือน ร้อยละ 1.87 ออก เนื่องจำกผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
มีรำยได้และรูปแบบในกำรบริโภคท่ีแตกต่ำงจำกผู้บริโภคกลุ่มอื่นมำก  

- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน (in-kind expenditure) 

 ในปัจจุบัน ครัวเรือนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและสวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ค่ำเช่ำ
ที่อยู่อำศัย เครื่องแต่งกำย บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้สะท้อนกำรใช้จ่ำยที่แท้จริงของครัวเรือน  
กำรพิจำรณำกรอบครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภค จึงครอบคลุมเฉพำะครัวเรือนที่ มีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ไม่เกินร้อยละ 42.19  

  -  ลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภคทั่วไปเปรียบเทียบปีฐำน 2558 และปีฐำน 2562 

กรอบครัวเรือนดัชนี ปีฐำน 2558 ปีฐำน 2562 
1.  ที่ตั้งของครัวเรือน ในเขตเทศบำล กรุงเทพมหำนคร - 

ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค 
ในเขตและนอกเขตเทศบำล 

กรุงเทพมหำนคร -ปริมณฑล และ
ภูมิภำค 4 ภำค 

2.  ขนำดของครัวเรือน 1 - 5 คน 1 คนข้ึนไป 
3.  รำยได้ประจ ำของ
ครัวเรือน 

12,000 – 62,000 บำท/เดือน 6,987 – 50,586 บำท/เดือน 

4. ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็น 
ตัวเงิน 

ไม่เกิน ร้อยละ 30 ไม่เกิน ร้อยละ 42.19 
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1.2 กำรปรับปรุงน้ ำหนัก (Weight) และรำยกำรสินค้ำ 
กำรปรับปรุงน้ ำหนักและรำยกำรสินค้ำ เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญในกำรจัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภค  

กำรก ำหนดรำยกำรสินค้ำและบริกำรที่เป็นตัวแทนส ำหรับกำรค ำนวณดัชนี ต้องมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือก ำหนดน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยให้กับแต่ละรำยกำรสินค้ำและบริกำรตัวแทนที่ครัวเรือนบริโภค อุปโภค 
ซึ่งจะแสดงถึงควำมส ำคัญเปรียบเทียบของกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำนั้นๆ 

สัดส่วนน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2558 เปรียบเทียบกับ ปีฐำน 2562 

หมวด 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย (ร้อยละ) 

เพ่ิม/ลด 
ปีฐำน 2558 ปีฐำน 2562 

รวมทุกรำยกำร 100.00 100.00 - 

 หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.13 40.35 4.22 

 หมวดสินค้ำอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม 63.87 59.65 -4.22 

- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 2.88 2.23 -0.65 

- หมวดเคหสถำน 23.25 23.17 -0.08 

- หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 6.22 5.68 -0.54 

- หมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร 24.01 22.67 -1.34 

- หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำและกำรศำสนำ 6.13 4.51 -1.62 

- หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.38 1.39 0.01 

จำกตำรำงเปรียบเทียบน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยปีฐำน 2558 และปีฐำน 2562 

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 4.22 อำทิ เช่น 

- เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ     สัดส่วนสูงขึ้น 2.38 ได้แก่  เนื้อสุกร ปลำและสัตว์น้ ำ  
- ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง  สัดส่วนสูงขึ้น 1.07 ได้แก่  ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง 
- ผักและผลไม ้     สัดส่วนสูงขึ้น 0.92 ได้แก่  ผักสด และผลไม้               
 

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลง -4.22 อำทิ เช่น 

- กำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำ และกำรศำสนำ สัดส่วนลดลง -1.62  ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงโอกำส
    พิเศษและท่องเที่ยว 

- พำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร     สัดส่วนลดลง -1.34 ได้แก่ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำโดยสำร
    สำธำรณะ 

- เคหสถำน     สัดส่วนลดลง -0.08  ได้แก่ วัสดุก่อสร้ำง 
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1.3 กำรปรับปรุงรำยกำรสินค้ำ  
รำยกำรสินค้ำที่ใช้ค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2562 มีทั้งหมด 430 รำยกำร 

สูงขึ้นจำกปีฐำน 2558 ซึ่งมี 422 รำยกำร คิดเป็นรำยกำรที่ปรับเพ่ิมขึ้น 43 รำยกำร และเป็นรำยกำร 
ทีต่ัดออกจำกเดิม 35 รำยกำร สรุปรำยกำรที่เพ่ิมข้ึนทั้งสิ้น 8 รำยกำร ดังนี้ 

เปรียบเทียบจ ำนวนรำยกำรสินค้ำและบริกำรของดัชนีรำคำผู้บริโภคปีฐำน  2558  กับปีฐำน  2562 

ภำค 
รำยกำร 

ปีฐำน  2558 
รำยกำร 

ปีฐำน  2562 
จ ำนวนรำยกำร 

ที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ 
กรุงเทพมหำนคร – ปริมณฑล 393 380 -13 

ภำคกลำง 392 396 4 

ภำคเหนือ 384 375 -9 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 390 385 -5 

ภำคใต้ 390 391 1 

ประเทศ 422 430 8 

กำรปรับปรุงรำยกำรสินค้ำและบริกำรดังกล่ำว ได้น ำรำยกำรสินค้ำที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
กำรบริโภคในปัจจุบันและมีแนวโน้มกำรบริโภคในอนำคตเข้ำมำรวมในกำรค ำนวณเงินเฟ้อ และได้มีกำรตัด
รำยกำรสินค้ำและบริกำรที่มีกำรบริโภคที่น้อยลงและไม่ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน ส่งผลให้ดัชนีรำคำผู้บริโภค
สอดคล้องและสำมำรถสะท้อนพฤติกรรมกำรบริโภคของประชำชนได้ดียิ่งขึ้น  

1.4 กำรปรับปรุงหมวดสินค้ำและบริกำร 

โครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภค ประกอบด้วย 7  หมวด  ดังนี้ 

 1) หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 

 3) หมวดเคหสถำน 

 4) หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 

 5) หมวดพำหนะ  กำรขนส่ง  และกำรสื่อสำร 

 6) หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำ และกำรศำสนำ 

 7) หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

รำยกำรสินค้ำต่ำงๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตำมโครงสร้ำงกำรจ ำแนกรำยกำรสินค้ำและ
บริกำรตำมวัตถุประสงค์ (Classification of Individual Consumption According to Purpose : COICOP
)  ซึ่งก ำหนดโดยองค์กำรสหประชำชำติ ส ำหรับให้ประเทศสมำชิกของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF)  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำโครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภคในประเทศของตน และเพ่ือให้กำรจัดท ำดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคของแต่ละประเทศมีมำตรฐำนและแนวทำงเดียวกัน  และสำมำรถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้ำต่ำงๆ  
ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน 
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1.5 สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ในแต่ละภูมิภำค 

ในปีฐำน 2562 กำรจัดท ำกรอบครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไป ได้มีกำรปรับขอบเขต
ที่ตั้งครัวเรือน จำกเดิมในปีฐำน 2558 ครอบคลุมเฉพำะในเขตเทศบำล เป็นครอบคลุมทั้งในเขตและนอกเขต
เทศบำล ส่งผลให้สัดส่วนครัวเรือนในแต่ละภำคเปลี่ยนแปลงไป กำรเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนในแต่ละ
ภูมิภำคเพ่ือใช้ถ่วงน้ ำหนักในค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ระหว่ำงปี 2558 กับปี 2562 ดังนี้ 

ภำค 
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ) 

ปีฐำน 2558 ปีฐำน 2562 
กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล 42 22 
ภำคกลำง 22 25 

ภำคเหนือ 12 17 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 22 

ภำคใต้ 10 14 

ประเทศ 100 100 

1.6 กำรปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

 ในปีฐำน 2562 ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลจำกปีฐำน 2558  ซ่ึงมีอยู่เดิม 43 จังหวัด 
และในปี 2562 ได้มีกำรเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล จ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ภำคกลำง จ ำนวน 3 จังหวัด
(ฉะเชิงเทรำ นครปฐม สระแก้ว) และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 2 จังหวัด (เลย กำฬสินธุ์)  รวมเป็น
ทั้งหมด 48 จังหวัด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้   

กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล 4 จังหวัด  กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี 

ภำคกลำง 14 จังหวัด  พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง
 ปรำจีนบุรี  รำชบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 
 ฉะเชิงเทรำ นครปฐม สระแก้ว 

ภำคเหนือ 9 จังหวัด นครสวรรค์ ตำก แพร่ เชียงใหม่ เชียงรำย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
 เพชรบูรณ์ น่ำน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด นครรำชสีมำ  ขอนแก่น  สุรินทร์ อุบลรำชธำนี หนองคำย 
 อุดรธำนี ศรสีะเกษ  มุกดำหำร  ร้อยเอ็ด นครพนม เลย กำฬสินธุ์ 

ภำคใต้   9  จังหวัด นครศรีธรรมรำช  กระบี่  ภูเก็ต  สุรำษฎร์ธำนี  ระนอง   สงขลำ  
 ตรัง ยะลำ นรำธิวำส 
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2. ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน ปีฐำน 2562 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสด  
(ซึ่งมีกำรเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยและเป็นลักษณะตำมฤดูกำล) และสินค้ำกลุ่มพลังงำน (ซึ่งอยู่นอกเหนือ 
กำรควบคุมของนโยบำยกำรเงิน) ออกไป เหลือแต่รำยกำรสินค้ำที่รำคำเคลื่อนไหวตำมกลไกตลำด เพ่ือวัดเงินเฟ้อ
พ้ืนฐำนของระบบเศรษฐกิจ  

รำยกำรสินค้ำที่ใช้ค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำนหรืออัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน ในกำรค ำนวณ
ดัชนีรำคำผู้บริโภคพ้ืนฐำน (Core Consumer Price Index) หรืออัตรำเงินเฟ้อพ้ืนฐำน (Core Inflation)  
ของประเทศปีฐำน 2562 สินค้ำท่ีใช้ค ำนวณมีจ ำนวน 304 รำยกำร จำกจ ำนวนรำยกำรสินค้ำ 430 รำยกำร
ของสินค้ำในตะกร้ำดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2562 เป็นหลัก โดยตัดรำยกำรสินค้ำประเภทอำหำรสด
และพลังงำนออก รำยกำรสินค้ำที่ตัดออก มีทั้งสิ้น 126 รำยกำร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยของสินค้ำกลุ่มอำหำรสด
และพลังงำน ที่หักออกคิดเป็นร้อยละ 32.94 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของครัวเรือนในปีฐำน 2562  
โดยกลุ่มอำหำรสด คิดเป็นร้อยละ 20.55 และกลุ่มพลังงำน คิดเป็นร้อยละ 12.39 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.1 รำยกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน  

หมวด 
จ ำนวนรำยกำร 

รำยกำรเพิ่ม/ลด สุทธิ 
ปีฐำน 2558 ปีฐำน 2562 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป 422 430 8 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน 293 304 11 

 กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน 129 126 -3 

 - อำหำรสด 118 115 -3 

 - พลังงำน 11 11 - 

2.2 โครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน  

หมวด 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย (ร้อยละ) 

สัดส่วน เพิ่ม/ลด 
ปีฐำน 2558 ปีฐำน 2562 

ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน 72.56 67.06 -5.50 

 กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน 27.44 32.94 5.50 

 - อำหำรสด 15.69 20.55 4.86 

 - พลังงำน 11.75 12.39 0.64 

                                                                                
กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

       ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
       กระทรวงพำณิชย์ 

                                                                                   กุมภำพันธ์ 2564 
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ค ำช้ีแจง 
กำรปรับปรุงดัชนรีำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ปีฐำน 2562 

กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ โดยกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  
เป็นหน่วยงำนที่จัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ซึ่งเผยแพร่เป็นประจ ำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
วัดภำวะค่ำครองชีพของประชำชนที่มีรำยได้น้อย ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงเป็นประจ ำต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี 
ตำมผลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่น ำมำใช้เป็นข้อมูล 
ในกำรจัดท ำโครงสร้ำงน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยและรำยกำรสินค้ำในกำรค ำนวณ เพ่ือให้ดัชนีมีควำมทันสมัยสอดคล้อง
กับรูปแบบหรือพฤติกรรมกำรบริโภคและค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้กำรจัดท ำ
ดัชนีเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งในปี 2564 ได้มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงปีฐำน จำกปี 2558 เป็นปี 2562 

กำรด ำเนินกำร กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงปีฐำนกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค
ชุดรำยได้น้อย จำกปี 2558 เป็นปี 2562 โดยเริ่มค ำนวณตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 และเผยแพร่ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับปรุง ดังนี้ 

1. กำรปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 

- ที่ตั้งของครัวเรือน 
ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ก ำหนดที่ตั้งครัวเรือน ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำล ของ 

กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค 

- ขนำดของครัวเรือน 
สมำชิกในครัวเรือน 1 คนต่อครัวเรือนขึ้นไป ตำมผลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ปี 2562 โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

- รำยได้ประจ ำของครัวเรือน 
ในกำรก ำหนดรำยได้ของครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ในปีฐำน 2562 โดยน ำ

เงื่อนไขกำรได้รับสิทธิบัตรสวัสดิกำรของรัฐ ที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรำยได้ไม่เกิน 100,000 บำท/คน/ปี  
มำก ำหนดเป็นกรอบรำยได้ของครัวเรือนรำยได้น้อย ที่มีรำยได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 22,665 บำท/เดือน เพ่ือให้
สะท้อนกำรครองชีพของผู้บริโภคส ำหรับครัวเรือนรำยได้น้อยได้ดียิ่งขึ้น 

- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน (in-kind expenditure) 
ในปัจจุบัน ครัวเรือนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและสวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ค่ำเช่ำที่อยู่

อำศัย เครื่องแต่งกำย บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้สะท้อนกำรใช้จ่ำยที่แท้จริงของครัวเรือน  
กำรพิจำรณำกรอบครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย จึงครอบคลุมเฉพำะครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำย 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่เกินร้อยละ 42.19  
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เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ปีฐำน 2558 กับปีฐำน 2562  

กรอบครัวเรือนดัชนี ปี 2558 ปี 2562 
1. ที่ตั้งของครัวเรือน ในเขตเทศบำล กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 

และภูมิภำค 4 ภำค 
ในและนอกเขตเทศบำล กรุงเทพฯ - 

ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค 
2. ขนำดของครัวเรือน 1 - 5 คน 1 คนข้ึนไป 
3. รำยได้ประจ ำของครัวเรือน 4,200 – 21,000 บำท/เดือน ไม่เกิน 22,665 บำท/เดือน 
4. ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่เกิน ร้อยละ 30 ไม่เกิน ร้อยละ 42.19 

2. กำรปรับปรุงน้ ำหนัก (Weight) และรำยกำรสินค้ำ 
กำรปรับปรุงน้ ำหนักและรำยกำรสินค้ำ เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญในกำรจัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภค  

ชุดรำยได้น้อย ซึ่งในกำรก ำหนดรำยกำรสินค้ำและบริกำรที่เป็นตัวแทนส ำหรับกำรค ำนวณดัชนี ต้องมี
กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเพ่ือก ำหนดน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยให้กับแต่ละรำยกำรสินค้ำตัวแทนที่ครัวเรือน
อุปโภคบริโภค ซึ่งจะแสดงถึงควำมส ำคัญเปรียบเทียบของกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำนั้นๆ 

เปรียบเทียบสัดส่วนน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ปีฐำน 2558 กับปีฐำน 2562 

หมวด 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย(ร้อยละ) 

เพ่ิม/ลด 
ปี 2558 ปี 2562 

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 - 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 44.87 45.51 0.64 

 หมวดสินค้าอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 55.13 54.49 -0.64 

- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.23 1.86 -0.37 

- หมวดเคหสถาน 24.90 24.88 -0.02 

- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5.45 5.39 -0.06 

- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 15.92 17.28 1.36 

- หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา 4.70 3.62 -1.08 

- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.92 1.46 -0.46 

จำกตำรำงเปรียบเทียบน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยปีฐำน 2558 และปีฐำน 2562 

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.64 อำทิ เช่น 
- เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ สัดส่วนสูงขึ้น 2.64   ได้แก่ เนื้อสัตว์สด ปลำน้ ำจืดสด 
- ผักและผลไม ้ สัดส่วนสูงขึ้น 0.96 ได้แก่ ผักสด ผักแปรรูปและอ่ืนๆ 
- ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง สัดส่วนสูงขึ้น 0.95  ได้แก่ ข้ำว  แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง 
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สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลง -0.64 อำทิ เช่น  
- กำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำ กำรศำสนำ สัดส่วนลดลง -1.08  ได้แก่ ค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงโอกำสพิเศษและท่องเที่ยว  
- ยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สัดส่วนลดลง -0.46  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยำสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์ 
- เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ สัดส่วนลดลง -0.37  ได้แก่ เสื้อสตรี เสื้อบุรุษ กำงเกงบุรุษ 
- ตรวจรักษำ และบริกำรส่วนบุคคล  สัดส่วนลดลง -0.06  ได้แก่ ค่ำบัตรประกันสุขภำพและประกันชีวิต 

3. กำรปรับปรุงรำยกำรสินค้ำและบริกำร  
รำยกำรสินค้ำและบริกำรที่ใช้ค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อยของประเทศ ปีฐำน 2562 

มีทั้งหมด 403 รำยกำร สูงขึ้นจำกปีฐำน 2558 ซึ่งมี 387 รำยกำร เป็นรำยกำรใหม่ 50 รำยกำร และ
รำยกำรที่ตัดออกจำกปีฐำนเดิม 34 รำยกำร คิดเป็นรำยกำรที่เพ่ิมขึ้นตำมโครงสร้ำงใหม่สุทธิ 16 รำยกำร  
โดยมีรำยละเอียดแต่ละภูมิภำค ดังนี้  

เปรียบเทียบจ ำนวนรำยกำรสินค้ำและบริกำรของดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ปีฐำน 2558 กับปีฐำน 2562 
ภำค รำยกำร 

ปีฐำน 2558 
รำยกำร 

ปีฐำน 2562 
จ ำนวนรำยกำรที่
เปลี่ยนแปลงสุทธิ 

กรุงเทพมหำนคร – ปริมณฑล 326 337 11 
ภำคกลำง 363 362 -1 
ภำคเหนือ 348 359 11 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 349 361 12 
ภำคใต้ 346 355 9 
ประเทศ 387 403 16 

4. กำรปรับปรุงหมวดสินค้ำและบริกำร 
โครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภค ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

 1) หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 
 3) หมวดเคหสถำน 
 4) หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 
 5) หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร 
 6) หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำและกำรศำสนำ 
 7) หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

รำยกำรสินค้ำต่ำงๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตำมโครงสร้ำงกำรจ ำแนกรำยกำรสินค้ำและบริกำรตำม
วัตถุประสงค์ (Classification of Individual Consumption According to Purpose : COICOP) ซึ่งก ำหนด 
โดยองค์กำรสหประชำชำติส ำหรับให้ประเทศสมำชิกของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) ใช้เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำโครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภคในประเทศของตน และเพ่ือให้กำรจัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภคของแต่ละประเทศ
มีมำตรฐำนและแนวทำงเดียวกัน และสำมำรถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้ำต่ำงๆ ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน 
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5. สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อยในแต่ละภูมิภำค 
ในปีฐำน 2562 กำรจัดท ำกรอบครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย ได้มีกำรปรับขอบเขต

ที่ตั้งครัวเรือน จำกเดิมในปีฐำน 2558 ครอบคลุมเฉพำะในเขตเทศบำล และในปี 2562 จะครอบคลุมทั้งในเขต
และนอกเขตเทศบำล ส่งผลให้สัดส่วนครัวเรือนในแต่ละภูมภิำคเปลี่ยนแปลงไป  

กำรเปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนในแต่ละภูมิภำคเพ่ือใช้ถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค
ชุดรำยได้น้อยของประเทศ ระหว่ำงปี 2558 กับปี 2562 ดังนี้ 

ภำค 
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2562 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 31 14 
ภำคกลำง 24 24 
ภำคเหนือ 18 20 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 27 
ภำคใต้ 10 15 
ประเทศ 100 100 

6. กำรปรับปรุงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 
ในปีฐำน 2562 ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลจำกปีฐำน 2558 ซ่ึงมีอยู่เดิม 43 จังหวัด 

และในปี 2562 ได้มีกำรเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล จ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ภำคกลำง จ ำนวน 3 จังหวัด
(ฉะเชิงเทรำ นครปฐม สระแก้ว) และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 2 จังหวัด (เลย กำฬสินธุ์) รวมเป็น
ทั้งหมด 48 จังหวัด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล 4 จังหวัด กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี 

ภำคกลำง 14 จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี  สิ งห์บุรี  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  
ปรำจีนบุรี  รำชบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี   
ฉะเชิงเทรำ นครปฐม สระแก้ว 

ภำคเหนือ 9 จังหวัด นครสวรรค์ ตำก แพร่ เชียงใหม่ เชียงรำย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ น่ำน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด นครรำชสีมำ  ขอนแก่น  สุ รินทร์  อุบลรำชธำนี  หนองคำย  
อุดรธำนี ศรีสะเกษ มุกดำหำร ร้อยเอ็ด นครพนม เลย กำฬสินธุ์ 

ภำคใต้ 9 จังหวัด นครศรีธรรมรำช กระบี่  ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี  ระนอง สงขลำ 
ตรัง ยะลำ นรำธิวำส 

---------------------------------------------- 
กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

   ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
    กระทรวงพำณิชย์ 

                                                                                กุมภำพันธ์ 2564 
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ค ำช้ีแจง 
กำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล  ปีฐำน 2562 

กระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ  โดยกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  
เป็นหน่วยงำนที่จัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภคเขตชนบทเผยแพร่เป็นประจ ำทุกเดือนมำโดยตลอด แต่ในปี 2562  
ได้มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงน้ ำหนักและเปลี่ยนปีฐำน จำกปี 2558 เป็นปี 2562 และได้มีกำรเปลี่ยนชื่อจำก
ดัชนีรำคำผู้บริโภคเขตชนบท เป็น ดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัด 
ภำวะค่ำครองชีพของประชำชนนอกเขตเทศบำลเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนชื่อให้มีควำมชัดเจนตำมขอบเขต
กำรส ำรวจค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ซึ่งปกติได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยเป็นประจ ำ
ต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี ตำมผลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
และได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรจัดท ำโครงสร้ำงน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยและรำยกำรสินค้ำในกำรค ำนวณดัชนี
รำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล เพ่ือให้ดัชนีมีควำมทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบหรือพฤติกรรมกำรบริโภคและ
ค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมถึงให้กำรจัดท ำดัชนีเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

 กำรด ำเนินกำร กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงปีฐำนกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค
นอกเขตเทศบำล จำกปี 2558 เป็นปี 2562 โดยเริ่มค ำนวณตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 และเผยแพร่ใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับปรุง ดังนี้ 

1. กำรปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 

- ที่ตั้งของครัวเรือน 
ดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำลก ำหนดที่ตั้งครัวเรือน นอกเขตเทศบำลของภูมิภำค 4 ภำค 

(ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้) 

- ขนำดของครัวเรือน 
สมำชิกในครัวเรือน 1 คนต่อครัวเรือนขึ้นไป ตำมผลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน ปี 2562 โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

- รำยได้ประจ ำของครัวเรือน 
ในกำรก ำหนดรำยได้ของครัวเรือนดัชนีค ำนึงถึง  ควำมครอบคลุม (Coverage) และควำม

กลมกลืนของรูปแบบในกำรบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี โดยในกำรก ำหนดกรอบรำยได้ขั้นต่ ำ
และสูงสุดของครัวเรือนดัชนี จะตัดกลุ่มครัวเรือนเดไซล์ที่ 1 ซึ่งเป็นครัวเรือนรำยได้ต่ ำสุดและตัดกลุ่มครัวเรือน
เดไซล์ที่ 10 ซึ่งเป็นครัวเรือนที่รำยได้สูงสุดออก เนื่องจำกผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรำยได้และรูปแบบในกำรบริโภค 
ที่แตกต่ำงจำกผูบ้ริโภคกลุ่มอื่น  

- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน (in-kind expenditure) 
ในปัจจุบัน ครัวเรือนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและสวัสดิกำรในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ค่ำเช่ำที่อยู่

อำศัย เครื่องแต่งกำย บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้สะท้อนกำรใช้จ่ำยที่แท้จริงของครัวเรือน  
กำรพิจำรณำกรอบครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล จึงครอบคลุมเฉพำะครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำย 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่เกินร้อยละ 42.19  
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เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล ปีฐำน 2558 กับปีฐำน 2562 

กรอบครัวเรือนดัชนี ปี 2558 ปี 2562 
1. ที่ตั้งของครัวเรือน นอกเขตเทศบำล 

ของภูมิภำค 4 ภำค 
นอกเขตเทศบำล 

ของภูมิภำค 4 ภำค 
2. ขนำดของครัวเรือน 1-5 คน 1 คนข้ึนไป 
3. รำยได้ประจ ำของครัวเรือน 8,500 – 40,000 บำท/เดือน 6,156 – 41,737 บำท/เดือน 
4. ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่เกิน ร้อยละ 30 ไม่เกิน ร้อยละ 42.19 

2. กำรปรับปรุงน้ ำหนัก (Weight) และรำยกำรสินค้ำ 

กำรปรับปรุงน้ ำหนักและรำยกำรสินค้ำ เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญในกำรจัดท ำดัชนีรำคำผู้บริโภค  
นอกเขตเทศบำล ซึ่งในกำรก ำหนดรำยกำรสินค้ำและบริกำรที่เป็นตัวแทนส ำหรับกำรค ำนวณดัชนี ต้องมี
กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเพ่ือก ำหนดน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยให้กับแต่ละรำยกำรสินค้ำตัวแทนที่ครัวเรือน
อุปโภคบริโภค ซึ่งจะแสดงถึงควำมส ำคัญเปรียบเทียบของกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำนั้นๆ 

เปรียบเทียบสัดส่วนน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล ปีฐำน 2558 กับปีฐำน 2562 

หมวด 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย(ร้อยละ) เพ่ิม/ลด 
ปี 2558 ปี 2562 

รวมทุกรำยกำร 100.00 100 - 

 หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 42.50 43.13 0.63 

 หมวดสินค้ำอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม 57.50 56.87 -0.63 

 - หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 2.59 2.19 -0.40 
 - หมวดเคหสถำน 20.36 21.66 1.30 
 - หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 5.82 5.46 -0.36 
 - หมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร 23.63 22.75 -0.88 
 - หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำนกำรศึกษำและกำรศำสนำ 3.57 3.42 -0.15 
 - หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.53 1.39 -0.14 

จำกตำรำงเปรียบเทียบน้ ำหนักค่ำใช้จ่ำยปีฐำน 2558 และปีฐำน 2562  

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.63 อำทิ เช่น 

 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ  สัดส่วนสูงขึ้น  0.43  ได้แก่ ปลำและสัตว์น้ ำ  

 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สัดส่วนสูงขึ้น  0.27  ได้แก่ น้ ำดื่มบริสุทธิ์ กำแฟ(ร้อน / เย็น) 

 ผักและผลไม ้ สัดส่วนสูงขึ้น  0.24  ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด 
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สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลง 0.63 อำทิ เช่น 

 พำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร สัดส่วนลดลง 0.88 ได้แก่ ยำนพำหนะ ค่ำประกันภัยรถ 

 เครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ สัดส่วนลดลง 0.40 ได้แก่ กำงเกงบุรุษ เสื้อสตรี 

 ตรวจรักษำ และบริกำรส่วนบุคคล สัดส่วนลดลง 0.36 ได้แก่ ค่ำประกันชีวิต 

3. กำรปรับปรุงรำยกำรสินค้ำและบริกำร  

รำยกำรสินค้ำและบริกำรที่ใช้ค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคนอกเขตเทศบำลของประเทศปีฐำน 2562 
มีทั้งหมด 390 รำยกำร สูงขึ้นจำกปีฐำน 2558 ซึ่งมี 338 รำยกำร เป็นรำยกำรใหม่ 78 รำยกำร และ
รำยกำรที่ตัดออกจำกปีฐำนเดิม 26 รำยกำร คิดเป็นรำยกำรที่เพ่ิมขึ้นตำมโครงสร้ำงใหม่สุทธิ 52 รำยกำร  
โดยมีรำยละเอียดแต่ละภูมิภำค  

เปรียบเทียบจ ำนวนรำยกำรสินค้ำและบริกำรของดัชนีผู้บริโภคนอกเขตเทศบำล 
ปีฐำน 2558 กับปีฐำน 2562 

ภำค รำยกำร 
ปีฐำน 2558 

รำยกำร 
ปีฐำน 2562 

จ ำนวนรำยกำรที่
เปลี่ยนแปลงสุทธิ 

ภำคกลำง 
ภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคใต้ 
ประเทศ 

338 
334 
333 
334 
338 

367 
352 
352 
353 
390 

29 
18 
19 
19 
52 

4. กำรปรับปรุงหมวดสินค้ำและบริกำร 
   โครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภค ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 
 1) หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 
 3) หมวดเคหสถำน 
 4) หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 
 5) หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร 
 6) หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำและกำรศำสนำ 
 7) หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
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รำยกำรสินค้ำต่ำงๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตำมโครงสร้ำงกำรจ ำแนกรำยกำรสินค้ำและบริกำร
ตำมวั ตถุ ป ระส งค์  (Classification of Individual Consumption According to Purpose :  COICOP)  
ซึ่งก ำหนดโดยองค์กำรสหประชำชำติส ำหรับให้ประเทศสมำชิกของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ ( IMF)  
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำโครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภคในประเทศของตน และเพ่ือให้กำรจัดท ำดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคของแต่ละประเทศมีมำตรฐำนและแนวทำงเดียวกัน และสำมำรถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้ำต่ำงๆ ของ 
แต่ละประเทศได้ชัดเจน 

5. สดัส่วนครัวเรือนของดัชนรีำคำผู้บรโิภคนอกเขตเทศบำลในแต่ละภูมิภำค 
เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือน ในแต่ละภูมิภำคที่ใช้ถ่วงน้ ำหนัก ส ำหรับค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค

นอกเขตเทศบำลของประเทศ ระหว่ำงปี 2558 กับปี 2562 

ภำค 
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ) 

ปี 2558 ปี 2562 

  ภำคกลำง 28 28 

  ภำคเหนือ 24 22 

  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 32 

  ภำคใต้ 18 18 

  ประเทศ 100 100 

6. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
ปีฐำน 2562 ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลรำคำ ในอ ำเภอตัวแทนที่ไม่ใช่อ ำเภอเมือง เพ่ือสะท้อนค่ำ

ครองชีพของประชำชนนอกเขตเทศบำล ในจังหวัดตัวแทน 37 จังหวัด 

ภำคกลำง 11 จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี จันทบุรี ปรำจีนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี 

เพชรบุรี ชลบุรี ชัยนำท สระแก้ว สระบุรี  

ภำคเหนือ 9 จังหวัด นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
ก าแพงเพชร ล าพูน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด 

   

ภำคใต้ 7 จังหวัด 

นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี 
ศรีสะเกษ มุกดาหาร ชัยภูมิ อ านาจเจริญ 

นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง ยะลา ชุมพร 

 --------------------------------- 
       กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

       ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
       กระทรวงพำณิชย์ 
       กุมภำพันธ์ 2564 


