
 

ค าช้ีแจง 

การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค  ปีฐาน  2558 
 

กระทรวงพาณิชย์  โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจ าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดภาวะค่า
ครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ  ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการค านวณเงินเฟ้อ เป็น
ประจ าต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี  

ในปี 2560 ได้ด าเนินการปรับปรุงปีฐานการค านวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ
พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงาน
สถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงสร้างน้ าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการค านวณเพ่ือให้ดัชนีมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   ซ่ึงประเทศส่วนใหญ่มี
การปรับฐานการค านวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดท าดัชนี  ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน  ได้แก่  
กระทรวงพาณิชย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงการคลัง   กระทรวงแรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่น าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์  

ตารางแสดงปีที่มีการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค 

ครั้งที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปีฐาน 2519 2524 2529 2533 2537 2541 2545 2550 2554 2558 

จ านวน
รายการ 

214 216 238 248 260 326 374 417 450 422 

 
การด าเนินการ  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ได้ด าเนินการปรับปรุงฐานการค านวณ

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดใหม่และจะเริ่มใช้ ปีฐาน 2558  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยเริ่มเผยแพร่ในวันท า
การแรกของเดือนกุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงน้ าหนักรายการสินค้าพ้ืนที่แหล่ง
จัดเก็บข้อมูล  และตัวอย่างสินค้าของกรุงเทพมหานคร – ปริมณฑลและภูมิภาค 4 ภาค เพ่ือให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน และรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนรวมถึงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป ปีฐาน 2558 
1.1 การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 

  - ที่ตั้งของครัวเรือน 

         ที่ตั้งของครัวเรือน ส าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปก าหนดที่ตั้งครัวเรือนในเขตเทศบาล
ของ กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค 

 - ขนาดของครัวเรือน 

         ขนาดของครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน 1 - 5 คนต่อครัวเรือน ตามผลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

                -  รายได้ประจ าของครัวเรือน 

                       ในการก าหนดรายได้ของครัวเรือนดัชนีค านึงถึง ความครอบคลุม (Coverage) และความ
กลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity)  ของครัวเรือนดัชนี โดยในการก าหนดรายได้ขั้นสูงสุด
ของครัวเรือนดัชนีได้ตัดครัวเรือนเดไซล์ที่ 10 ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนถึงร้อยละ 35.00 ของครัวเรือนทั้งหมด
ออกไป เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้และรูปแบบในการบริโภคที่แตกต่า งจากผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนมาก  
ส าหรับการก าหนดกรอบรายได้ของครัวเรือนผู้บริโภคจะน าข้อมูลค่าแรงขั้นต่ ามาพิจารณาประกอบด้วย     
โดยตัดรายได้ครัวเรือนดังกล่าวในเดไซล์ที่ 1 - 2  ร้อยละ 4.49 ของครัวเรือนทั้งหมดออกไปด้วย เพ่ือให้
สะท้อนการครองชีพของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น  

  -  ลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภคทั่วไปเปรียบเทียบปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558 

กรอบครัวเรือนดัชนี ปี 2554 ปี 2558 
1.  ที่ตั้งของครัวเรือน ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร - 

ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค 
ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร -

ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค 
2.  ขนาดของครัวเรือน 1 - 5 คน 1 - 5 คน 
3.  รายได้ประจ าของ
ครัวเรือน 

10,000 – 60,000 บาท/เดือน 12,000 – 62,000 บาท/เดือน 

1.2 การปรับปรุงน้ าหนัก (Weight) และรายการสินค้า 
การปรับปรุงน้ าหนักและรายการสินค้า เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภค  

การก าหนดรายการสินค้า และบริการที่เป็นตัวแทนส าหรับการค านวณดัชนี ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเพื่อก าหนดน้ าหนักค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการสินค้าตัวแทนที่ครัวเรือนบริโภค อุปโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงความส าคัญเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นๆ 
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ส าหรับครัวเรือนดัชนี ในปีฐาน 2558 ได้ก าหนดรายได้ไว้ระหว่าง 12,000 - 62,000 
บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน  ซึ่งปีฐานเดิมปี 2554 ก าหนดรายได้ระหว่าง 10,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือน ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มครัวเรือนดัชนีมีรายได้อยู่ในระดับเดียวกัน และเพ่ือให้ได้รูปแบบการใช้จ่ายในการ
บริโภคท่ีใกล้เคียงกันของครัวเรือน  ดัชนีชุดใหม่ได้มีการปรับปรุงน้ าหนักที่ใช้ในการค านวณ ดังนี้ 

สัดส่วนน้ าหนักค่าใช้จ่ายดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2558 

หมวด 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ) 

เพ่ิม/ลด 
ปี 2554 ปี 2558 

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 - 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 33.48 36.13 2.65 

 หมวดสินค้าอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 66.52 63.87 -2.65 

- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3.06 2.88 -0.18 

- หมวดเคหสถาน 24.14 23.25 -0.89 

- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 6.54 6.22 -0.32 

- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 25.55 24.01 -1.54 

- หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา 6.03 6.13 0.10 

- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.20 1.38 0.18 

จากตารางเปรียบเทียบน้ าหนักค่าใช้จ่ายปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558  

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 2.65 เป็นการสูงขึ้นของ 

- เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า    สัดส่วนสูงขึ้น 0.21 ได้แก่  เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้ า  
- ผักและผลไม ้    สัดส่วนสูงขึ้น 0.60 ได้แก่  ผักสด และผลไม้               
- อาหารส าเร็จรูป    สัดส่วนสูงขึ้น 2.59 ได้แก่  กับข้าวส าเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวราดแกง    

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง - 2.65 เป็นการลดลงของ 

- พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร    สัดส่วนลดลง -1.54 ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และการสื่อสาร 
- เคหสถาน    สัดส่วนลดลง -0.89 ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน 
- การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล  สัดส่วนลดลง -0.32 ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล     

1.3 การปรับปรุงรายการสินค้า  

  รายการสินค้าที่ใช้ค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2558 มีทั้งหมด 422 รายการ 
ลดลงจากปีฐาน 2554 ซ่ึงมี 450 รายการ คิดเป็นรายการที่ปรับเพ่ิมข้ึนตามโครงสร้างใหม่ 23 รายการ และ
เป็นรายการทีต่ัดออกจากโครงสร้างปีฐานเดิม 51 รายการ สรุปรายการที่ลดลงทั้งสิ้น 28 รายการ  
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สรุปรายการสินค้าและบริการที่ใช้ เป็นตัวแทนในการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคของ
กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล และภูมิภาค  4  ภาค  ดังนี้ 

เปรียบเทียบจ านวนรายการสินค้าและบริการของดัชนีราคาผู้บริโภคปีฐาน  2554  กับปีฐาน  2558 

ภาค 
รายการ 

ปีฐาน  2554 
รายการ 

ปีฐาน  2558 
จ านวนรายการ 

ที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ 
กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล 428 393 -35 

ภาคกลาง 426 392 -34 

ภาคเหนือ 420 384 -36 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 423 390 -33 

ภาคใต้ 426 390 -36 

ประเทศ 450 422 -28 
 
 รายการสินค้าและบริ การของประเทศปีฐาน 2558 ลดลง 28  รายการ ซึ่ งจะมีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีเสถียรภาพมากขึ้น  เนื่องจากมีการกระจายน้ าหนักของรายการ
สินค้าลดลงให้กับรายการสินค้าใหม่ที่สะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบัน 

1.4 การปรับปรุงหมวดสินค้าและบริการ 

   โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค ประกอบด้วย 7  หมวด  ดังนี้ 

 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

 3) หมวดเคหสถาน 

 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

 5) หมวดพาหนะ  การขนส่ง  และการสื่อสาร 

 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา 

 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

                   รายการสินค้าต่างๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจ าแนกรายการสินค้าและ

บริการตามวัตถุประสงค์ (Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP)  

ซึ่งก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ส าหรับให้ประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  

ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศของตน และเพ่ือให้การจัดท าดัชนีราคา

ผู้บริโภคของแต่ละประเทศมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน  และสามารถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้าต่างๆ  

ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน 
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1.5 สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ในแต่ละภูมิภาค 

   เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือนในแต่ละภูมิภาคที่ใช้ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับค านวณดัชนีราคา
ผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ระหว่างปี 2554 กับปี 2558 

ภาค 
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ) 

ปี 2554 ปี 2558 
กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล 36 42 
ภาคกลาง 21 22 

ภาคเหนือ 14 12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 14 

ภาคใต้ 12 10 

ประเทศ 100 100 

 
1.6 การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

 ปีฐาน 2558 ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากปีฐาน 2554  ซ่ึงมีอยู่ เดิม 43 จังหวัด  
ดังนี้   
      
ส่วนกลาง  4    จังหวัด   กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล (นนทบุรี  สมุทรปราการ ปทุมธานี) 
ภาคกลาง  11  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี จันทบุรี ระยอง  จันทบุรี  

ปราจีนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 
ภาคเหนือ   9  จังหวัด นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ น่าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด 
 

ภาคใต้   9  จังหวัด 

นครราชสีมา  ขอนแก่น  สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย  อุดรธานี  
ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด นครพนม 
นครศรีธรรมราช  กระบี่  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  ระนอง   สงขลา  
ตรัง  ยะลา  นราธิวาส 
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2. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ปีฐาน 2558 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด  
(ซึ่งมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยและเป็นลักษณะตามฤดูกาล) และสินค้ากลุ่มพลังงาน (ซึ่งอยู่นอกเหนือ 
การควบคุมของนโยบายการเงิน) ออกไป เหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด เพ่ือวัดเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ  

รายการสินค้าที่ใช้ค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ในการค านวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน (Core Consumer Price Index) หรืออัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core Inflation)  
ของประเทศปีฐาน 2558 สินค้าท่ีใช้ค านวณมีจ านวน 293 รายการ จากจ านวนรายการสินค้า 422 รายการ
ของสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2558 เป็นหลัก โดยตัดรายการสินค้าประเภทอาหารสด
และพลังงานออก รายการสินค้าที่ตัดออก มีทั้งสิ้น 129 รายการ สัดส่วนค่าใช้จ่ายของสินค้ากลุ่มอาหารสด
และพลังงาน ที่หักออกคิดเป็นร้อยละ 27.44 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนในปี 2558 โดยกลุ่ม
อาหารสด คิดเป็นร้อยละ 15.69 และกลุ่มพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 11.75 มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 รายการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน  

หมวด 
จ านวนรายการ 

รายการเพิ่ม/ลด สุทธิ 
ปีฐาน 2554 ปีฐาน 2558 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 450 422 -28 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 312 293 -19 

 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 138 129 -9 

 - อาหารสด 127 118 -9 

 - พลังงาน 11 11 - 

2.2 โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน  

หมวด 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ) 

สัดส่วน เพิ่ม/ลด 
ปีฐาน 2554 ปีฐาน 2558 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 73.09 72.56 -0.53 

 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 26.91 27.44 +0.53 

 - อาหารสด 15.51 15.69 +0.18 

 - พลังงาน 11.40 11.75 +0.35 

                                                                                
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

       ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
       กระทรวงพาณิชย์ 

                                                                                   มกราคม 2560 
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ค าช้ีแจง 
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย  ปฐีาน  2558 

 
   กระทรวงพาณิชย์  โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยเผยแพร่เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2524 
เป็นต้นมา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนที่มีรายได้น้อยเขตเมือง ซึ่งได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง เป็นประจ าต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี ตามผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน         
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงสร้างน้ าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าใน
การค านวณ  เพ่ือให้ดัชนีมีความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบหรือพฤติกรรมการบริโภคและค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้การจัดท าดัชนีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2560 ได้มี
การค าเนินการปรับปรุงปีฐาน จากปี 2554 เป็นปี 2558 
            การด าเนินการ  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ได้ด าเนินการปรับปรุงปีฐานการค านวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย จากปี 2554 เป็นปี 2558  โดยเริ่มค านวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  
และเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  เป็นต้นไป  ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุง  ดังนี้ 

      1.  การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 
             - ที่ตั้งของครัวเรือน 
         ที่ตั้งของครัวเรือน  ส าหรับดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อยก าหนดที่ตั้งครัวเรือนในเขตเทศบาล
ของ กรุงเทพ - ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค 

                       - ขนาดของครัวเรือน 

         ขนาดของครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน  1 - 5  คนต่อครัวเรือน  ตามผลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

    - รายได้ประจ าของครัวเรือน 

  ในการก าหนดรายได้ของครัวเรือนดัชนีค านึงถึง  ความครอบคลุม (Coverage) และ

ความกลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี  โดยน าอัตราเงินเฟ้อของดัชนี

ราคาผู้บริโภครายได้น้อยมาปรับกรอบรายได้ครัวเรือน ปีฐาน 2554 ให้เป็นรายได้ปัจจุบันที่แท้จริงในปีฐาน 

2558  เพ่ือให้สะท้อนการครองชีพของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
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เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภครายได้นอ้ย ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558  
 

กรอบครัวเรือนดัชนี ปี 2554 ปี 2558 
1.  ที่ตั้งของครัวเรือน ในเขตเทศบาล  กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 

และภูมิภาค 4 ภาค 
ในเขตเทศบาล  กรุงเทพฯ -ปริมณฑล 

และภูมิภาค 4 ภาค 
2.  ขนาดของครัวเรือน 1 - 5 คน 1 - 5 คน 
3.  รายได้ประจ าของครัวเรือน 4,000 – 20,000 บาท/เดือน 4,200 – 21,000 บาท/เดือน 

 
     2. การปรับปรุงน้ าหนัก (Weight) และรายการสินค้า 

         การปรับปรุงน้ าหนักและรายการสินค้า เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภค  
การก าหนดรายการสินค้า และบริการที่เป็นตัวแทนส าหรับการค านวณดัชนี ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเพื่อก าหนดน้ าหนักค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการสินค้าตัวแทนที่ครัวเรือนอุปโภคบริโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงความส าคัญเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นๆ 

เปรียบเทียบสัดส่วนน้ าหนักค่าใช้จ่ายดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558 
 

หมวด 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย(ร้อยละ) 

เพ่ิม/ลด 
ปี 2554 ปี 2558 

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 - 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 41.90 44.87 2.97 

 หมวดสินค้าอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 58.10 55.13 -2.97 

- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.46 2.23 -0.23 

- หมวดเคหสถาน 25.83 24.90 -0.93 

- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5.99 5.45 -0.54 

- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 17.78 15.92 -1.86 

- หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา 4.49 4.70 0.21 

- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.55 1.92 0.37 
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จากตารางเปรียบเทียบน้ าหนักค่าใช้จ่ายปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558  

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 2.97  เป็นการสูงขึ้นของ 

- ผักและผลไม้    สัดส่วนสูงขึ้น 0.57    ได้แก่  ผักสด ผลไม้สด 
- เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  สัดส่วนสูงขึ้น 0.14 ได้แก่  น้ าดื่มบริสุทธิ์ กาแฟ(ร้อน/เย็น) 
- อาหารส าเร็จรูป     สัดส่วนสูงขึ้น 3.66   ได้แก่  กับข้าวส าเร็จรูป อาหารกลางวัน  
                (ข้าวราดแกง) อาหารเย็นตามสั่ง      

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง  -2.97  เป็นการลดลงของ 
- เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า  สัดส่วนลดลง -0.23  ได้แก่ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก 
- เคหสถาน    สัดส่วนลดลง -0.93  ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน 
- ตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล  สัดส่วนลดลง -0.54  ได้แก่ ค่าตรวจรักษา  
- พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร   สัดส่วนลดลง -1.86  ได้แก่ ค่าซื้อยานพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง 

 
3.  การปรับปรุงรายการสินค้าและบริการ  

  รายการสินค้าและบริการที่ ใช้ค านวณดั ชนีราคาผู้บริ โภครายได้น้อยของประเทศ               
ปีฐาน 2558 มีทั้งหมด 387 รายการ ลดลงจากปีฐาน 2554 ซึ่งมี 425 รายการทั้งหมด เป็นรายการใหม่ 
25 รายการ และรายการที่ตัดออกจากปีฐานเดิม 63 รายการ คิดเป็นรายการที่ลดลงตามโครงสร้างใหม่สุทธิ 
38 รายการ  โดยมีรายละเอียดแต่ละภูมิภาค ดังนี้  

เปรียบเทียบจ านวนรายการสินค้าและบริการของดัชนีผู้บริโภครายได้น้อย 
ปีฐาน  2554  กับปีฐาน  2558 

 
ภาค รายการ 

ปีฐาน  2554 
รายการ 

ปีฐาน  2558 
จ านวนรายการที่
เปลี่ยนแปลงสุทธิ 

กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล 360 326 34 
ภาคกลาง 402 363 39 
ภาคเหนือ 381 348 33 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 376 349 27 
ภาคใต้ 378 346 32 
ประเทศ 425 387 38 
 
          รายการสินค้าและบริการของประเทศปีฐาน 2558 ลดลง 38 รายการซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีเสถียรภาพมากขึ้น  เนื่องจากมีการกระจายน้ าหนักของรายการสินค้าให้กับรายการ
สินค้าท่ีสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบัน 
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   4. การปรับปรุงหมวดสินค้าและบริการ 

   โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค ประกอบด้วย 7  หมวด  ดังนี้ 
 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

 3) หมวดเคหสถาน 

 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

 5) หมวดพาหนะ  การขนส่ง  และการสื่อสาร 

 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา 

 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

                  รายการสินค้าต่างๆในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจ าแนกรายการสินค้าและบริการ

ตามวัตถุประสงค์ (Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP)  ซึ่งก าหนดโดย

องค์การสหประชาชาติส าหรับให้ประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ใช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดท าโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศของตน และเพ่ือให้การจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละ

ประเทศมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้าต่างๆ ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน 

  5. สดัส่วนครัวเรือนของดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อยในแต่ละภูมิภาค 

  เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือน ในแต่ละภูมิภาคที่ใช้ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับค านวณดัชนีราคา

ผู้บริโภครายได้น้อยของประเทศ ระหว่างปี 2554 กับปี 2558 

ภาค 
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ) 

ปี 2554 ปี 2558 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 27 31 

ภาคกลาง 22 24 

ภาคเหนือ 19 18 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 17 

ภาคใต้ 11 10 

ประเทศ 100 100 

 
 
 
 
 
 



11 
 

 
   6. การปรับปรุงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 

 ปีฐาน 2558 ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากปีฐาน 2554  ซึ่งมีอยู่ เดิม 43 จังหวัด  
ดังนี้   
      
ส่วนกลาง  4    จังหวัด   กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล (นนทบุรี  สมุทรปราการ ปทุมธานี) 
ภาคกลาง  11  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี จันทบุรี ระยอง  จันทบุรี  

ปราจีนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี 
ภาคเหนือ   9  จังหวัด นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ น่าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด 
 

ภาคใต้   9  จังหวัด 
 
 
 

นครราชสีมา  ขอนแก่น  สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย  อุดรธานี  
ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด นครพนม 
นครศรีธรรมราช  กระบี่  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  ระนอง   สงขลา  
ตรัง  ยะลา  นราธิวาส 

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

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
       ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

       กระทรวงพาณิชย์ 
                                                                                   มกราคม 2560 
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ค าช้ีแจง 
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท  ปฐีาน  2558 

 
   กระทรวงพาณิชย์  โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบทเผยแพร่เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2524 เป็น
ต้นมา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนนอกเขตเทศบาล   ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุง          
เป็นประจ าต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี   ตามผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงสร้างน้ าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการค านวณ  
เพ่ือให้ดัชนีมีความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบหรือพฤติกรรมการบริโภคและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้การจัดท าดัชนีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปี  2560 ได้มีการค าเนินการ
ปรับปรุงน้ าหนักและเปลี่ยนปีฐาน จากปี 2554 เป็นปี 2558 
            การด าเนินการ  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ได้ด าเนินการปรับปรุงปีฐานการค านวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท  จากปี 2554 เป็นปี 2558  โดยเริ่มค านวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  และ
เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  เป็นต้นไป  ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุง  ดังนี้ 

      1.  การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี 
             - ที่ตั้งของครัวเรือน 
            ที่ตั้งของครัวเรือน ส าหรับดัชนีราคาผู้บริ โภคเขตชนบทก าหนดที่ตั้งครัวเรือน             
นอกเขตเทศบาลของ ภูมิภาค 4 ภาค 

                       - ขนาดของครัวเรือน 

            ขนาดของครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน  1 - 5  คนต่อครัวเรือน  ตามผลการส ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 

    - รายได้ประจ าของครัวเรือน 

    ในการก าหนดรายได้ของครัวเรือนดัชนีค านึงถึง  ความครอบคลุม (Coverage)   และ

ความกลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี โดยในการก าหนดกรอบรายได้

ขั้นต่ าและสูงสุดของครัวเรือนดัชนีโดยการตัดกลุ่มครัวเรือนเดไซล์ที่ 1 และ 2    ซึ่งเป็นครัวเรือนรายได้ต่ าสุด

และตัดกลุ่มครัวเรือนเดไซล์ที่ 10  ซึ่งเป็นครัวเรือนที่รายได้สูงสุดออก    เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้และ

รูปแบบในการบริโภคที่แตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนมาก และใช้กรอบรายได้เดไซล์ ที่  3 - 9    ส าหรับการ

ก าหนดกรอบรายได้ของครัวเรือนผู้บริโภค รวมทั้งได้น าข้อมูลระดับความยากจนของครัวเรือนนอกเขตเทศบาล

มาประกอบการพิจารณาด้วย   เพ่ือให้สะท้อนการครองชีพของผู้บริโภคครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ได้ดี

ยิ่งขึ้น 
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เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภคเขตชนบท ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558  
 

กรอบครัวเรือนดัชนี ปี 2554 ปี 2558 
1.  ที่ตั้งของครัวเรือน นอกเขตเทศบาล 

ของภูมิภาค 4 ภาค 
นอกเขตเทศบาล 

ของภูมิภาค 4 ภาค 
2.  ขนาดของครัวเรือน 1-5 คน 1-5 คน 
3.  รายได้ประจ าของครัวเรือน 8,000 – 35,000 บาท/เดือน 8,500 – 40,000 บาท/เดือน 
 

     2. การปรับปรุงน้ าหนัก (Weight) และรายการสินค้า 

         การปรับปรุงน้ าหนักและรายการสินค้า เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภค 
การก าหนดรายการสินค้า และบริการที่เป็นตัวแทนส าหรับการค านวณดัชนี ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเพื่อก าหนดน้ าหนักค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการสินค้าตัวแทนที่ครัวเรือนอุปโภคบริโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงความส าคัญเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นๆ 

เปรียบเทียบสัดส่วนน้ าหนักค่าใช้จ่ายดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558 
 

หมวด 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย(ร้อยละ) เพิ่ม/ลด 

ปี 2554 ปี 2558 

รวมทุกรายการ 100.00 100.00 - 

 หมวดอาหารและเครื่องดืม่ไมม่ีแอลกอฮอล์ 49.32 42.50 -6.82 

 หมวดสินคา้อื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 50.68 57.50 6.82 

   - หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.56 2.59 0.03 

   - หมวดเคหสถาน 20.47 20.36 -0.11 

   - หมวดการตรวจรักษาและบรกิารส่วนบุคคล 5.01 5.82 0.81 

   - หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 17.87 23.63 5.76 

   - หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา 3.26 3.57 0.31 

   - หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์ 1.51 1.53 0.02 
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จากตารางเปรียบเทียบน้ าหนักค่าใช้จ่ายปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558  

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ลดลง -6.82  เป็นการลดลงของ 

 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  สัดส่วนลดลง -3.22  ได้แก่  ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว               

 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า  สัดส่วนลดลง -3.31  ได้แก่  เนื้อสัตว์สด ปลาและสัตว์น้ า    

 ผักและผลไม้      สัดส่วนลดลง -0.77  ได้แก่  ผักสด ผลไม้ 

 เครื่องประกอบอาหาร  สัดส่วนลดลง -0.55  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์น้ าตาล เครื่องปรุงอาหาร 
   

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงข้ึน  6.82  เป็นการสูงข้ึนของ 

 ตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล สัดส่วนสูงขึ้น 0.81  ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

 พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร  สัดส่วนสูงขึ้น  5.76  ไดแ้ก่ ยานพาหนะ  น้ ามันเชื้อเพลิง 

 การบันเทิง การอ่านการศึกษา และการศาสนา  สัดส่วนสูงขึ้น 0.31   ได้แก่ การศึกษา  การศาสนา 
 

3.  การปรับปรุงรายการสินค้าและบริการ  
  รายการสินค้าและบริการที่ใช้ค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบทของประเทศปีฐาน 2558   
มีทั้งหมด 338 รายการ ลดลงจากปีฐาน 2554 ซึ่งมี 373 รายการ เป็นรายการใหม่ 31 รายการ และ
รายการที่ตัดออกจากปีฐานเดิม 66 รายการ คิดเป็นรายการที่ลดลงตามโครงสร้างใหม่สุทธิ 35 รายการ     
โดยมีรายละเอียดแต่ละภูมิภาค  

เปรียบเทียบจ านวนรายการสินค้าและบริการของดัชนีผู้บริโภคเขตชนบท 
ปีฐาน  2554  กับปีฐาน  2558 

ภาค รายการ 
ปีฐาน  2554 

รายการ 
ปีฐาน  2558 

จ านวนรายการที่
เปลี่ยนแปลงสุทธิ 

ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 
ประเทศ 

363 
336 
341 
348 
373 

363 
348 
349 
346 
338 

0 
12 
8 
-2 

-35 

 
          รายการสินค้าและบริการของประเทศปีฐาน 2558   ลดลง  35 รายการ เนื่องจากมีการกระจาย
น้ าหนักของรายการสินค้าให้กับรายการสินค้าที่สะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบันที่มี
ความส าคัญมากขึ้น  
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   4. การปรับปรุงหมวดสินค้าและบริการ 

   โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค ประกอบด้วย 7  หมวด  ดังนี้ 
 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 

 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

 3) หมวดเคหสถาน 

 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 

 5) หมวดพาหนะ  การขนส่ง  และการสื่อสาร 

 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา 

 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

                  รายการสินค้าต่างๆในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจ าแนกรายการสินค้าและบริการ

ตามวัตถุประสงค์( Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP)  ซึ่งก าหนดโดย

องค์การสหประชาชาติส าหรับให้ประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ใช้เป็นแนวทางใน

การจัดท าโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศของตน และเพ่ือให้การจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละ

ประเทศมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน  และสามารถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้าต่างๆ  ของแต่ละประเทศได้

ชัดเจน 

  5. สดัส่วนครัวเรือนของดัชนีราคาผู้บรโิภคเขตชนบทในแต่ละภูมิภาค 
  เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือน ในแต่ละภูมิภาคท่ีใช้ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับค านวณดัชนีราคา
ผู้บริโภคเขตชนบทของประเทศ ระหว่างปี 2554 กับปี 2558 

 

ภาค 
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ) 

ปี 2554 ปี 2558 

   ภาคกลาง 20 28 

   ภาคเหนือ 25 24 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 30 

   ภาคใต้ 11 18 

   ประเทศ 100 100 
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   6. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

 ปีฐาน 2558  ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลราคา ในอ าเภอตัวแทนที่ไม่ใช่อ าเภอเมือง ที่สะท้อนค่า
ครองชีพของเกษตรกร ในจังหวัดตัวแทน 37 จังหวัด 

ภาคกลาง  11  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เพชรบุรี ชลบุรี ชัยนาท สระแก้ว สระบุรี   

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10  จังหวัด 
              
ภาคใต้  7  จังหวัด 
 

นครราชสีมา  ขอนแก่น  สุรินทร์  อุบลราชธานี หนองคาย  
อุดรธานี  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  ชัยภูมิ  อ านาจเจริญ 
นครศรีธรรมราช  กระบี่   สุราษฎร์ธานี   สงขลา  ตรัง  ยะลา 
ชุมพร 

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

       กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
       ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

       กระทรวงพาณิชย์ 
       มกราคม  2560 

 


