
คําชี้แจง 
การปรับปรุงดัชนีราคาผูบริโภค ปฐาน 2550 

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

 

1) สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา กระทรวงพาณชิย ไดจดัทาํดัชนรีาคาผูบริโภคและ

เผยแพรเปนประจําทกุเดือนเพื่อใชวัดภาวะคาครองชีพของประชาชนและอัตราเงนิเฟอของประเทศ 

ซึ่งโดยปกตมิกีารปรับปรุงน้าํหนักคาใชจายและโครงสรางรายการสนิคาที่ใชคํานวณดัชนีราคา

ผูบริโภคทุกๆ 4 - 5 ป ตามการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถติิ

แหงชาติ เพื่อใหดัชนีราคาผูบริโภคมีความทนัสมัย  ถูกตอง สะทอนคาครองชีพของประชากร ตาม

พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

2) การปรับปรุงน้ําหนักและรายการสินคา คร้ังนี้ใชขอมูลผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ 

และสังคมของครัวเรือน ที่สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจครั้งลาสุด คือ ปพ.ศ.2550 มาศึกษา

โครงสรางรายได รายจายของครัวเรือน เพือ่กําหนดกรอบครัวเรือนตัวอยางของการจัดทําดัชนีราคา

ผูบริโภคใหครอบคลุมกลุมประชากรสวนใหญ โดยกาํหนดกรอบที่ตั้งของครัวเรือน จํานวนสมาชิกของ

ครัวเรือนและรายไดประจําของครัวเรือน สําหรับเปนขอมูลใหสํานักงานสถิตแิหงชาติคัดขอมูล

คาใชจายของครัวเรือนดัชนรีาคาผูบริโภค เพื่อใชในการปรับปรุงน้ําหนกัคาใชจายในการคํานวณดัชนี

ราคาผูบริโภค 3 ชุด คือ 

- ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไป  

- ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน 

-   ดัชนีราคาผูบริโภคชุดรายไดนอย 

-   ดัชนีราคาผูบริโภคชุดชนบท 

 

3) การเพิม่พื้นที่จัดเก็บราคาสินคา ไดเพิม่ตัวอยางจงัหวัดที่จัดเก็บราคาสินคาอีก 

4 จังหวัดโดยเพิ่มภาคละ 1 จังหวัด คือ จงัหวัดนาน ประจวบคีรีขันธ ระนอง และอุดรธานี  โดย

พิจารณาจากภาวะเศรษฐกจิ และแนวโนมความเจริญเติบโตของจังหวัดนั้น ๆ ที่จะเปนตัวแทนทีด่ี 

รวมถึงความเปนไปไดในการจัดเก็บราคาสินคาดวย  เพื่อใหดัชนรีาคาผูบริโภคสามารถสะทอน

ขอเท็จจริงไดดียิ่งข้ึน 
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1. ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไป ป 2550 

  

 1.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 

  - ที่ต้ังของครวัเรือน 

กําหนดครัวเรอืนดัชน ี สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปทัง้ครัวเรือนในเขตเทศบาล 

ตามที่เคยจัดทํา 

 - ขนาดของครัวเรือน 

                       กําหนดจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-5 คนตอครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนสะสม

ในเขตเทศบาลที่รอยละ 91.8 

                   -  รายไดประจําของครวัเรือน 

                       ในการกําหนดรายไดของครัวเรือนดัชนีคาํนงึถงึ ความครอบคลุม (Coverage) 

และความกลมกลืนของรูปแบบในการบรโิภค (Homogeneity)  ของครัวเรือนดัชนี โดยในการกําหนด

รายไดข้ันสูงสุดของครัวเรือนดัชนีไดตัดครัวเรือนเดไซลที่ 10 ซึ่งมีรายไดครัวเรือนถึงรอยละ 39 ของ

ครัวเรือนทั้งหมดออกไป เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีรายไดและรูปแบบในการบริโภคที่แตกตางจาก

ผูบริโภคกลุมอ่ืนมาก  สําหรับในการกําหนดรายไดข้ันต่ําของครัวเรือนดัชนีพิจารณาจากคาแรงขั้นต่ํา 

และเสนของความยากจนเพื่อสะทอนการครองชีพของผูบริโภคทั่วไปไดดียิ่งขึ้น       

 รายไดประจําของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปปฐาน 2550  คือ         

9,000 – 55,000 บาทตอเดอืน 

   
จํานวนครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ป 2550 

ภาค จํานวนครัวเรือน 

ทั่วประเทศ 3,803,100 

     กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล.1/ 1,742,100 

     กลาง 717,800 

     เหนือ 403,000 

     ตะวนัออกเฉียงเหนือ 534,600 

     ใต 405,600 
                              1/   นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
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ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีผูบริโภคทั่วไปดังนี ้

 

กรอบครัวเรอืนดัชนี ป 2545 ป 2550 

1.  ที่ตั้งของครัวเรือน ในเขตเทศบาล 

กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และ

ภูมิภาค 4 ภาค 

ในเขตเทศบาล 

กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และ

ภูมิภาค 4 ภาค 

2.  ขนาดของครัวเรือน 1-5 คน 1-5 คน 

3.  รายไดประจําของครัวเรือน 3,000 – 60,000 บาท/เดือน 9,000 – 55,000 บาท/เดือน 

4. รายจายเฉลี่ยของครัวเรือน 12,270.44 บาท/เดือน 16,246.03 บาท/เดือน 

 

1.2 การปรับปรุงรายการสินคาและบรกิาร 
   -  การกาํหนดรายการสนิคาและบรกิาร 

        กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกรายการสินคาที่มีสัดสวนคาใชจายของสินคาแต

ละรายการตั้งแตรอยละ 0.01 ของคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือนดัชนีที่ไดจากขอมูลการสํารวจของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ โดยใช สวนสินคารายการที่ไมสามารถออกรายการได  จะนาํคาใชจายไปรวม

ใหกับรายการสินคาในหมวดเดียวกันที่มีความใกลเคียงกัน 

 

 -  จํานวนรายการสินคาและบริการ ใชคํานวณในป 2550  มี 417 รายการ 

คือ สินคาและบริการเพิ่มข้ึนจากป 2545 จาํนวน 55 รายการ  โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

เพิ่มข้ึน    19 รายการ หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม เพิม่ข้ึน 36 รายการ 

 

1.3 การปรับปรุงหมวดสนิคาและบริการ 
-  ในป 2550 ดัชนีหมวดใหญยังคง 7 หมวดเหมือนเดิม 

-  รายการสนิคาในหมวดตาง ๆ ไดปรับปรุงตามโครงสรางของ COICOP 
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1.4 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  

   เปรียบเทียบคาใชจายของครัวเรือนที่ใชเปนน้ําหนักสําหรับคํานวณดัชนีราคา           

ผูบริโภคทั่วไป ระหวางป 2545 กับป 2550 

 

สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 
หมวด 

ป 2545 ป 2550 

เพ่ิม/ลด 

( รอยละ ) 

รวมทกุรายการ 100.00 100.00 - 

• หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 36.06 33.01 -8.5 

• หมวดสนิคาอืน่ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 63.94 66.99 4.8 

   - หมวดเครือ่งนุงหมและรองเทา 3.40 2.96 -12.9 

   - หมวดเคหสถาน 23.86 23.48 -1.6 

   - หมวดตรวจรักษาและบรกิารสวนบุคคล 6.04 6.87 13.7 

   - หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 21.99 26.80 21.9 

   - หมวดการบันเทงิ การอานและการศึกษา 5.82 5.21 -10.5 

   - หมวดยาสบูและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 2.83 1.66 -41.3 

 

สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเครื่องด่ืม ลดลงรอยละ 8.5 เปนการลดลงของ 

•   อาหารสําเร็จรูป ลดลงรอยละ 18.41 ไดแก กับขาวสําเร็จรูป  อาหารบริโภคนอก

บาน เชน  โจก ขาวราดแกง อาหารตามสั่ง  

สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8  

• พาหนะการขนสงและการสื่อสาร เพิ่มข้ึนรอยละ 21.9 ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง    

• คาของใชสวนบุคคล เพิ่มข้ึนรอยละ 21.31 ไดแก ผลิตภัณฑปองกันและบํารุงผิว 

ครีมนวดผม  และกระดาษชําระ             
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1.5  สัดสวนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ในแตละภูมิภาค 

   เปรียบเทียบสดัสวนคาใชจายครัวเรือน ในแตละภูมิภาคที่ใชถวงน้าํหนัก สําหรับ

คํานวณดัชนีราคาผูบริโภคทัว่ไปของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2550 

 

สัดสวนประชากร (รอยละ) 
ภาค 

ป 2545 ป 2550 

   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 47 46 

   ภาคกลาง 17 19 

   ภาคเหนือ 12 10 

   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 14 

   ภาคใต 9 11 

   ประเทศ 100 100 

 

----------------------------------------- 
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2. ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน ป2550 

 

 2.1  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุม

อาหารสด      (ซึ่งมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบอยและเปนลักษณะตามฤดูกาล) และสินคากลุม

พลังงาน (ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน) ออก เหลือแตรายการสินคาที่ราคา

เคลื่อนไหวตามกลไกตลาด เพื่อวัดเงินเฟอพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 

2.2 รายการสินคาใชคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานหรืออัตราเงินเฟอพื้นฐาน  

  ในการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) หรือ

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (Core Inflation) ของประเทศปฐาน 2550   สินคาที่ใชคํานวณมีจํานวน 300 

รายการ  จากจํานวนรายการสินคา 417 รายการของสินคาในตะกราดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ป

ฐาน 2550 เปนหลัก โดยตัดรายการสินคาประเภทอาหารสดและพลังงานออก รายการสินคาที่ตัด

ออก มีทั้งสิ้น 117 รายการ  

2.3 สัดสวนคาใชจายของสินคากลุมอาหารสดและพลังงานที่หกัออกคิดเปน    
รอยละ 24.54 ของคาใชจายทั้งหมดของครัวเรือนในป 2550  โดย 

  - อาหารสด คดิเปนรอยละ 14.61 

  - พลังงาน คิดเปนรอยละ  9.93  
 

สัดสวนคาใชจายของสินคาดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานป 2545 เทียบ ปฐาน 2550 

หมวด สัดสวนน้ําหนัก เพ่ิม/ลด 

  ปฐาน 2545 ปฐาน 2550 รอยละ 
ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไป (รวมทุกรายการ)  100.00 100.00 - 

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (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 

หมายเหต ุหนวยเปนรอยละเทียบกับคาใชจายรวมของดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 
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3. ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย ป2550 

     3.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง 

                         - ที่ต้ังของครัวเรือน 

                      กําหนดกรอบที่ตั้งของครัวเรือนที่อยูในเขตเทศบาล  

           - ขนาดของครัวเรอืน 

   ขนาดของครัวเรือนดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย คือ ครัวเรือนที่มีสมาชิก 1-5 คน 

         - รายไดประจําของครัวเรือน 

                       คัดเลือกตัวแทนรายไดประจําของครัวเรือนโดยรายไดข้ันต่ําที่ 3,500 บาท/เดือน 

เชนเดียวกับดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป  สวนรายไดข้ันสูงปรับดวยคาดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย

ของป 2550  โดยปรับจาก 15,000 บาท/เดือน เปน 18,000 บาท/เดือน 

 

ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 

กรอบครัวเรอืนดัชนี ป 2545 ป 2550 

1.  ที่ตั้งของครัวเรือน ในเขตเทศบาล 

กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และ

ภูมิภาค 4 ภาค 

ในเขตเทศบาล 

กรุงเทพฯ -ปริมณฑล และ

ภูมิภาค 4 ภาค 

2.  ขนาดของครัวเรือน 1 - 5 คน 1 - 5 คน 

3.  รายไดประจําของครัวเรือน 3,000 – 15,000 บาท/เดือน 3,500 – 18,000 บาท/เดือน 

 

 3.2 การปรบัปรุงรายการสินคาและบรกิาร 

              - จํานวนรายการสินคาและบริการ ใชคํานวณในป 2550 รวมทุกรายการ  411 

รายการ  หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 156 รายการ และหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 255 

รายการ 
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3.3 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 

เปรียบเทยีบสัดสวนคาใชจายป 2545 และป 2550 

ดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 

 

สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 
หมวด 

ป 2545 ป 2550 

เพ่ิม/ลด 

( รอยละ ) 

รวมทกุรายการ 100.00 100.00 - 

• หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 46.08 43.56 -5.5 

• หมวดสนิคาอืน่ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 53.92 56.44 4.7 

   หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 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 

   หมวดการบนัเทงิ การอานและการศึกษา 4.36 4.33 -0.7 

   หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 3.31 2.43 -26.6 

 

สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเครือ่งด่ืม ลดลงรอยละ 5.5 เปนการลดลงของ 

• อาหารสําเร็จรูป รอยละ 20.1 ไดแก  อาหารบริ โภคนอกบาน เชน ขาวผัด 

แฮมเบอรเกอร  

สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารเครื่องด่ืม เพิม่ขึน้รอยละ 4.7 เปนการ

เพิม่ข้ึนของ 

• หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร ไดแก น้าํมนั รอยละ 44.1 

• หมวดของใชจายสวนบุคคล รอยละ 42.8 ไดแก กระดาษชําระ ครีมนวดผม 
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3.4 สัดสวนคาใชจายครวัเรือนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภครายไดนอย 

 เปรียบเทียบสัดสวนประชากรที่ใชถวงน้ําหนัก   สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค     

รายไดนอยของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2550 

 

สัดสวนคาใชจายครัวเรือน (รอยละ) 
ภาค 

ป 2545 ป 2550 

   กรุงเทพฯ และปริมณฑล 35 35 

   ภาคกลาง 20 20 

   ภาคเหนือ 16 16 

   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 19 

   ภาคใต 11 10 

   ประเทศ 100 100 

 

 

**************************** 
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4. ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท ป 2550 

     4.1 ปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนตัวอยาง 

 - ที่ต้ังของครวัเรือน 

                      กําหนดกรอบที่ตั้งของครัวเรือนที่อยูนอกเขตเทศบาล  

 - ขนาดของครัวเรือน 

 ขนาดครวัเรือนดัชนีราคาผูบริโภคนอกเขตเมืองประกอบดวยจํานวนสมาชิก 1-5 คน/

ครัวเรือน 

   - รายไดประจําของครวัเรอืน 

  ครัวเรือนดัชนีเขตชนบทที่มีรายได 4,500-28,000 บาท/เดือน 

 

ลักษณะของครัวเรือนตัวอยางของดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท 

 

 ป 2545 ป 2550 

1.  ที่ตั้งของครัวเรือน เขตสุขาภิบาลในภูมิภาค 4 ภาค นอกเขตเทศบาลในภูมิภาค 4 ภาค 

2.  ขนาดของครัวเรือน 2-6 คน 1-5 คน 

3.  รายไดประจําของครัวเรือน 2,000 – 25,000 บาท/เดือน 4,500-28,000 บาท/เดือน 

   

 4.2 การปรบัปรุงราคาสินคาและบรกิาร 

              - จํานวนรายการสินคาและบริการ  ใชคํานวณในป 2545 รวมทุกรายการ  

496 รายการ  หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 154 รายการ และหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 

242 รายการ 

 

 4.3 สัดสวนคาใชจายโครงสรางดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท 

เปรียบเทียบคาใชจายครัวเรือน   ที่ใชเปนน้ําหนักสําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค  

เขตชนบท ระหวางป 2545 กับป 2550 
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เปรียบเทยีบสัดสวนคาใชจายป 2545 และป 2550 

ดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท 

 

สัดสวนคาใชจาย (รอยละ) 
หมวด 

ป 2545 ป 2550 

เพ่ิม/ลด 

( รอยละ ) 

รวมทกุรายการ 100.00 100.00 - 

• หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 43.59 46.95 7.7 

• หมวดสนิคาอืน่ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 56.41 50.05 -6.0 

   - หมวดเครือ่งนุงหมและรองเทา 3.79 3.67 -3.2 

   - หมวดเคหสถาน 22.22 13.20 -40.6 

   - หมวดตรวจรักษาและบรกิารสวนบุคคล 6.14 6.03 -1.8 

   - หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 18.00 24.13 34.1 

   - หมวดการบันเทงิ การอานและการศึกษา 3.52 4.06 15.3 

   - หมวดยาสบูและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 2.74 1.96 -28.5 

  

สัดสวนคาใชจายหมวดอาหารและเครือ่งด่ืม เพิ่มขึน้รอยละ 7.7 เปนการเพิม่ข้ึนของ 

• หมวดขาว แปง และผลิตภัณฑจาแปง รอยละ 25.2 ไดแก ขาวสารเจา      

ขาวสารเหนยีว 

• เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  รอยละ 38.0 ไดแก กาแฟผง น้าํอัดลม น้ําดื่ม 

• อาหารบริโภคในบาน รอยละ 23.88 ไดแก กับขาวสําเร็จรูป และขาวผดั 

 สัดสวนคาใชจายหมวดอื่น ๆ  ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 6.0 เปนการลดลงของ 

• หมวดคาเชาบาน ลดลงรอยละ 74.61   

• ยาสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 28.5 ไดแก บุหร่ี และสุรา 

 

 

 



  

 

- 12 - 

 

4.4 สัดสวนประชากรของดัชนีราคาผูบริโภคเขตชนบท 

   เปรียบเทียบสัดสวนประชากรที่ใชถวงน้ําหนัก สําหรับคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค

เขตชนบทของประเทศ ระหวางป 2545 กับป 2550 

 

สัดสวนประชากร (รอยละ) 
ภาค 

ป 2545 ป 2550 

   ภาคกลาง 21 21 

   ภาคเหนือ 24 25 

   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 37 40 

   ภาคใต 18 14 

   ประเทศ 100 100 

 

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

     สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
     สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
     กระทรวงพาณิชย 
     23 มกราคม 2552 
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