คาชี้แจง
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558
กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจาทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่า
ครองชีพของประชาชนและอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานการคานวณเงินเฟ้อ เป็น
ประจาต่อเนื่องทุกๆ 4 – 5 ปี
ในปี 2560 ได้ดาเนินการปรับปรุงปีฐานการคานวณเงินเฟ้อ จากปี 2554 เป็นปี 2558 ซึ่งเป็นการ
พัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มใช้ผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสานักงาน
สถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลในการจัดทาโครงสร้างน้าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคานวณเพื่อให้ดัชนีมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มี
การปรั บฐานการคานวณเงิน เฟ้อเป็น ประจาทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตามมติเห็ นชอบของคณะกรรมการ
พัฒ นาการจั ด ทาดัช นี ซึ่ งประกอบด้ ว ยผู้ เ ชี่ย วชาญและผู้ ท รงคุณ วุฒิ จากภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แ ก่
กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานสถิติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย สถาบั นวิ จัยเพื่อ การพัฒ นาประเทศไทย (ทีดี อาร์ ไอ)
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ และหน่วยงานที่นาข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์
ตารางแสดงปีที่มีการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภค
ครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ปีฐาน 2519 2524 2529 2533 2537 2541 2545 2550 2554 2558
จานวน
214 216 238 248 260 326 374 417 450 422
รายการ
การดาเนินการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ดาเนินการปรับปรุงฐานการคานวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดใหม่และจะเริ่มใช้ ปีฐาน 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยเริ่มเผยแพร่ในวันทา
การแรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงน้าหนักรายการสินค้าพื้นที่แหล่ง
จัดเก็บข้อมูล และตัวอย่างสินค้าของกรุงเทพมหานคร – ปริมณฑลและภูมิภาค 4 ภาค เพื่อให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีก ารดารงชีวิต ของประชาชน และรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนรวมถึงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป ปีฐาน 2558
1.1 การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี
- ที่ตั้งของครัวเรือน
ที่ตั้งของครัวเรือน สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปกาหนดที่ตั้งครัวเรือนในเขตเทศบาล
ของ กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค
- ขนาดของครัวเรือน
ขนาดของครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน 1 - 5 คนต่อครัวเรือน ตามผลการสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
- รายได้ประจาของครัวเรือน
ในการกาหนดรายได้ของครัวเรือนดัชนีคานึงถึง ความครอบคลุม (Coverage) และความ
กลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี โดยในการกาหนดรายได้ขั้นสูงสุด
ของครัวเรือนดัชนีได้ตัดครัวเรือนเดไซล์ที่ 10 ซึ่ง มีรายได้ครัวเรือนถึงร้อยละ 35.00 ของครัวเรือนทั้งหมด
ออกไป เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ มี ร ายได้ แ ละรู ป แบบในการบริ โ ภคที่ แ ตกต่ า งจากผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม อื่ น มาก
สาหรั บการกาหนดกรอบรายได้ของครัว เรื อนผู้ บริโภคจะนาข้อมูล ค่าแรงขั้นต่ามาพิจารณาประกอบด้ว ย
โดยตัดรายได้ครัวเรือนดังกล่าวในเดไซล์ที่ 1 - 2 ร้อยละ 4.49 ของครัวเรือนทั้งหมดออกไปด้วย เพื่อให้
สะท้อนการครองชีพของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
- ลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภคทั่วไปเปรียบเทียบปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558
กรอบครัวเรือนดัชนี
1. ที่ตั้งของครัวเรือน
2. ขนาดของครัวเรือน
3. รายได้ประจาของ
ครัวเรือน

ปี 2554
ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค
1 - 5 คน

ปี 2558
ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค
1 - 5 คน

10,000 – 60,000 บาท/เดือน

12,000 – 62,000 บาท/เดือน

1.2 การปรับปรุงน้าหนัก (Weight) และรายการสินค้า
การปรับปรุงน้าหนักและรายการสินค้า เป็นขั้นตอนที่สาคัญในการจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภค
การกาหนดรายการสินค้า และบริการที่เป็นตัวแทนสาหรับการคานวณดัชนี ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเพื่อกาหนดน้าหนักค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการสินค้าตัวแทนที่ครัวเรือนบริโภค อุปโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงความสาคัญเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นๆ
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สาหรับครัวเรือนดัชนี ในปีฐาน 2558 ได้กาหนดรายได้ไว้ระหว่าง 12,000 - 62,000
บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ซึ่งปีฐานเดิมปี 2554 กาหนดรายได้ระหว่าง 10,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
ต่อครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มครัวเรือนดัชนีมีรายได้อยู่ในระดับเดียวกัน และเพื่อให้ได้รูปแบบการใช้จ่ายในการ
บริโภคที่ใกล้เคียงกันของครัวเรือน ดัชนีชุดใหม่ได้มีการปรับปรุงน้าหนักที่ใช้ในการคานวณ ดังนี้
สัดส่วนน้าหนักค่าใช้จ่ายดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2558
หมวด
รวมทุกรายการ
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 หมวดสินค้าอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
- หมวดเคหสถาน
- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
- หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา
- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)
ปี 2554
ปี 2558
100.00
100.00
33.48
36.13
66.52
63.87
3.06
2.88
24.14
23.25
6.54
6.22
25.55
24.01
6.03
6.13
1.20
1.38

เพิ่ม/ลด
2.65
-2.65
-0.18
-0.89
-0.32
-1.54
0.10
0.18

จากตารางเปรียบเทียบน้าหนักค่าใช้จ่ายปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558
สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึ้น 2.65 เป็นการสูงขึ้นของ
- เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
- ผักและผลไม้
- อาหารสาเร็จรูป

สัดส่วนสูงขึ้น 0.21 ได้แก่ เนื้อสุกร ปลาและสัตว์น้า
สัดส่วนสูงขึ้น 0.60 ได้แก่ ผักสด และผลไม้
สัดส่วนสูงขึ้น 2.59 ได้แก่ กับข้าวสาเร็จรูป อาหารเช้า ข้าวราดแกง

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง - 2.65 เป็นการลดลงของ
- พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร
สัดส่วนลดลง -1.54 ได้แก่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และการสื่อสาร
- เคหสถาน
สัดส่วนลดลง -0.89 ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน
- การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สัดส่วนลดลง -0.32 ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล
1.3 การปรับปรุงรายการสินค้า
รายการสินค้าที่ใช้คานวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ปีฐาน 2558 มีทั้งหมด 422 รายการ
ลดลงจากปีฐาน 2554 ซึง่ มี 450 รายการ คิดเป็นรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างใหม่ 23 รายการ และ
เป็นรายการทีต่ ัดออกจากโครงสร้างปีฐานเดิม 51 รายการ สรุปรายการที่ลดลงทั้งสิ้น 28 รายการ
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สรุ ป รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แทนในการค านวณดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของ
กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้
เปรียบเทียบจานวนรายการสินค้าและบริการของดัชนีราคาผู้บริโภคปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
ภาค
กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ประเทศ

รายการ
ปีฐาน 2554
428
426
420
423
426
450

รายการ
ปีฐาน 2558
393
392
384
390
390
422

จานวนรายการ
ที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-35
-34
-36
-33
-36
-28

รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารของประเทศปี ฐ าน 2558 ลดลง 28 รายการ ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการกระจายน้าหนักของรายการ
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
รายการสิน ค้าต่างๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจาแนกรายการสินค้าและ
บริการตามวัตถุประสงค์ (Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP)
ซึ่งกาหนดโดยองค์การสหประชาชาติ สาหรับให้ประเทศสมาชิกของกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศของตน และเพื่อให้การจัดทาดัชนีราคา
ผู้ บ ริ โ ภคของแต่ล ะประเทศมี มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้ เปรียบเทียบหมวดสิ นค้าต่างๆ
ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน
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1.5 สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ในแต่ละภูมิภาค
เปรีย บเทีย บสัดส่ วนครัวเรือนในแต่ละภูมิภ าคที่ใช้ถ่วงน้าหนัก ส าหรับคานวณดัชนีราคา
ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ระหว่างปี 2554 กับปี 2558
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ)
ปี 2554
ปี 2558
36
42
21
22
14
12
17
14
12
10
100
100

ภาค
กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ประเทศ
1.6 การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ปี ฐ าน 2558 ได้ ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากปี ฐ าน 2554 ซึ่ ง มี อ ยู่ เ ดิ ม 43 จั ง หวั ด
ดังนี้
ส่วนกลาง 4 จังหวัด
ภาคกลาง 11 จังหวัด
ภาคเหนือ 9 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
ภาคใต้ 9 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี)
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี จันทบุรี ระยอง จันทบุรี
ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ น่าน
นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี
ศรีสะเกษ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม
นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธ านี ระนอง สงขลา
ตรัง ยะลา นราธิวาส
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2. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ปีฐาน 2558
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่ หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด
(ซึ่ ง มีก ารเคลื่ อนไหวขึ้ น ลงบ่ อ ยและเป็ น ลั ก ษณะตามฤดู ก าล) และสิ น ค้ ากลุ่ ม พลั ง งาน (ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ
การควบคุมของนโยบายการเงิน) ออกไป เหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด เพื่อวัดเงินเฟ้อ
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ
รายการสินค้าที่ใช้คานวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ในการคานวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation)
ของประเทศปีฐาน 2558 สินค้าที่ใช้คานวณมีจานวน 293 รายการ จากจานวนรายการสินค้า 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 รายการคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
หมวด
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

จานวนรายการ
ปีฐาน 2554 ปีฐาน 2558
450
422
312
293
138
129
127
118
11
11

รายการเพิ่ม/ลด สุทธิ
-28
-19
-9
-9
-

2.2 โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
หมวด
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
 กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)
ปีฐาน 2554 ปีฐาน 2558
73.09
72.56
26.91
27.44
15.51
15.69
11.40
11.75

สัดส่วน เพิ่ม/ลด
-0.53
+0.53
+0.18
+0.35

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
มกราคม 2560

7

คาชี้แจง
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย ปีฐาน 2558
กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อยเผยแพร่เป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2524
เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนที่มีรายได้น้อยเขตเมือง ซึ่งได้มีการพัฒนา
ปรั บ ปรุง เป็น ประจ าต่อเนื่ องทุก 4 – 5 ปี ตามผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัว เรือน
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่นามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาโครงสร้างน้าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าใน
การคานวณ เพื่อให้ดัชนีมีความทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบหรือพฤติกรรมการบริโภคและค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่ อให้การจัดทาดัชนีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2560 ได้มี
การคาเนินการปรับปรุงปีฐาน จากปี 2554 เป็นปี 2558
การดาเนินการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ดาเนินการปรับปรุงปีฐานการคานวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย จากปี 2554 เป็นปี 2558 โดยเริ่มคานวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2560
และเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
1. การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี
- ที่ตั้งของครัวเรือน
ที่ตั้งของครัวเรือน สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อยกาหนดที่ตั้งครัวเรือนในเขตเทศบาล
ของ กรุงเทพ - ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค
- ขนาดของครัวเรือน
ขนาดของครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน 1 - 5 คนต่อครัวเรือน ตามผลการสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
- รายได้ประจาของครัวเรือน
ในการกาหนดรายได้ของครัว เรือนดัชนีคานึงถึง ความครอบคลุ ม (Coverage) และ
ความกลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี โดยนาอัตราเงินเฟ้อของดัชนี
ราคาผู้บริโภครายได้น้อยมาปรับกรอบรายได้ครัวเรือน ปีฐาน 2554 ให้เป็นรายได้ปัจจุบันที่แท้จริงในปีฐาน
2558 เพื่อให้สะท้อนการครองชีพของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
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เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภครายได้นอ้ ย ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
กรอบครัวเรือนดัชนี
1. ที่ตั้งของครัวเรือน
2. ขนาดของครัวเรือน
3. รายได้ประจาของครัวเรือน

ปี 2554
ในเขตเทศบาล กรุงเทพฯ -ปริมณฑล
และภูมิภาค 4 ภาค
1 - 5 คน
4,000 – 20,000 บาท/เดือน

ปี 2558
ในเขตเทศบาล กรุงเทพฯ -ปริมณฑล
และภูมิภาค 4 ภาค
1 - 5 คน
4,200 – 21,000 บาท/เดือน

2. การปรับปรุงน้าหนัก (Weight) และรายการสินค้า
การปรับปรุงน้าหนักและรายการสินค้า เป็นขั้นตอนที่สาคัญในการจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภค
การกาหนดรายการสินค้า และบริการที่เป็นตัวแทนสาหรับการคานวณดัชนี ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเพื่อกาหนดน้าหนักค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการสินค้าตัวแทนที่ครัวเรือนอุปโภคบริโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงความสาคัญเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นๆ
เปรียบเทียบสัดส่วนน้าหนักค่าใช้จ่ายดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
หมวด
รวมทุกรายการ
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 หมวดสินค้าอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
- หมวดเคหสถาน
- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
- หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา
- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สัดส่วนค่าใช้จ่าย(ร้อยละ)
ปี 2554

ปี 2558

100.00
41.90
58.10
2.46
25.83
5.99
17.78
4.49
1.55

100.00
44.87
55.13
2.23
24.90
5.45
15.92
4.70
1.92

เพิ่ม/ลด
2.97
-2.97
-0.23
-0.93
-0.54
-1.86
0.21
0.37
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จากตารางเปรียบเทียบน้าหนักค่าใช้จ่ายปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558
สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 2.97 เป็นการสูงขึ้นของ
- ผักและผลไม้
- เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
- อาหารสาเร็จรูป

สัดส่วนสูงขึ้น 0.57
สัดส่วนสูงขึ้น 0.14
สัดส่วนสูงขึ้น 3.66

ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด
ได้แก่ น้าดื่มบริสุทธิ์ กาแฟ(ร้อน/เย็น)
ได้แก่ กับข้าวสาเร็จรูป อาหารกลางวัน
(ข้าวราดแกง) อาหารเย็นตามสั่ง
สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ 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 น้ามันเชื้อเพลิง
3. การปรับปรุงรายการสินค้าและบริการ
รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใ ช้ ค านวณดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภครายได้ น้ อ ยของประเทศ
ปีฐาน 2558 มีทั้งหมด 387 รายการ ลดลงจากปีฐาน 2554 ซึ่งมี 425 รายการทั้งหมด เป็นรายการใหม่
25 รายการ และรายการที่ตัดออกจากปีฐานเดิม 63 รายการ คิดเป็นรายการที่ลดลงตามโครงสร้างใหม่สุทธิ
38 รายการ โดยมีรายละเอียดแต่ละภูมิภาค ดังนี้
เปรียบเทียบจานวนรายการสินค้าและบริการของดัชนีผู้บริโภครายได้น้อย
ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
ภาค
กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ประเทศ

รายการ
ปีฐาน 2554
360
402
381
376
378
425

รายการ
ปีฐาน 2558
326
363
348
349
346
387

จานวนรายการที่
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
34
39
33
27
32
38

รายการสินค้าและบริการของประเทศปีฐาน 2558 ลดลง 38 รายการซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการกระจายน้าหนักของรายการสินค้าให้กับรายการ
สินค้าที่สะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบัน
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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
รายการสินค้าต่างๆในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจาแนกรายการสินค้าและบริการ
ตามวัตถุประสงค์ (Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP) ซึ่งกาหนดโดย
องค์การสหประชาชาติสาหรับให้ประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทาโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศของตน และเพื่อให้การจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละ
ประเทศมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้าต่างๆ ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน
5. สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อยในแต่ละภูมิภาค
เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือน ในแต่ละภูมิภาคที่ใช้ถ่วงน้าหนัก สาหรับคานวณดัชนีราคา
ผู้บริโภครายได้น้อยของประเทศ ระหว่างปี 2554 กับปี 2558
ภาค

สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ)
ปี 2554
27

ปี 2558
31

ภาคกลาง

22

24

ภาคเหนือ

19

18

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21

17

ภาคใต้

11

10

ประเทศ

100

100

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

11
6. การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ปี ฐ าน 2558 ได้ ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากปี ฐ าน 2554 ซึ่ ง มี อ ยู่ เ ดิ ม 43 จั ง หวั ด
ดังนี้
ส่วนกลาง 4 จังหวัด
ภาคกลาง 11 จังหวัด
ภาคเหนือ 9 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
ภาคใต้ 9 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี)
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ลพบุ รี สิ ง ห์ บุ รี ชลบุ รี จั น ทบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี
ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย อุ ต รดิ ต ถ์ พิ ษ ณุ โ ลก
เพชรบูรณ์ น่าน
นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี
ศรีสะเกษ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม
นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง สงขลา
ตรัง ยะลา นราธิวาส

---------------------------------------------กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
มกราคม 2560
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คาชี้แจง
การปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท ปีฐาน 2558
กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า เป็นหน่วยงานที่จัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบทเผยแพร่เป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2524 เป็น
ต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภาวะค่าครองชีพของประชาชนนอกเขตเทศบาล ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุง
เป็นประจาต่อเนื่องทุก 4 – 5 ปี ตามผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่นามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาโครงสร้างน้าหนักค่าใช้จ่ายและรายการสินค้าในการคานวณ
เพื่อให้ ดัช นี มีความทัน สมัย สอดคล้ องกับ รู ปแบบหรือพฤติกรรมการบริโ ภคและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดทาดัช นีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปี 2560 ได้มีการคาเนินการ
ปรับปรุงน้าหนักและเปลี่ยนปีฐาน จากปี 2554 เป็นปี 2558
การดาเนินการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ดาเนินการปรับปรุงปีฐานการคานวณ
ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท จากปี 2554 เป็นปี 2558 โดยเริ่มคานวณตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 และ
เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
1. การปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี
- ที่ตั้งของครัวเรือน
ที่ ตั้ ง ของครั ว เรื อ น ส าหรั บ ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคเขตชนบทก าหนดที่ ตั้ ง ครั ว เรื อ น
นอกเขตเทศบาลของ ภูมิภาค 4 ภาค
- ขนาดของครัวเรือน
ขนาดของครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน 1 - 5 คนต่อครัวเรือน ตามผลการสารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2558 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
- รายได้ประจาของครัวเรือน
ในการกาหนดรายได้ของครัวเรือนดัชนีคานึงถึง ความครอบคลุม (Coverage) และ
ความกลมกลืนของรูปแบบในการบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี โดยในการกาหนดกรอบรายได้
ขั้นต่าและสูงสุดของครัวเรือนดัชนีโดยการตัดกลุ่มครัวเรือนเดไซล์ที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นครัวเรือนรายได้ต่าสุด
และตัดกลุ่มครัวเรือนเดไซล์ที่ 10 ซึ่งเป็นครัวเรือนที่รายได้สูงสุดออก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้และ
รูปแบบในการบริโภคที่แตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่มอื่นมาก และใช้กรอบรายได้เดไซล์ ที่ 3 - 9 สาหรับการ
กาหนดกรอบรายได้ของครัวเรือนผู้บริโภค รวมทั้งได้นาข้อมูลระดับความยากจนของครัวเรือนนอกเขตเทศบาล
มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้สะท้อนการครองชีพของผู้บริโภคครัวเรือนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ได้ดี
ยิ่งขึ้น
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เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภคเขตชนบท ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
กรอบครัวเรือนดัชนี
1. ที่ตั้งของครัวเรือน
2. ขนาดของครัวเรือน
3. รายได้ประจาของครัวเรือน

ปี 2554
นอกเขตเทศบาล
ของภูมิภาค 4 ภาค
1-5 คน
8,000 – 35,000 บาท/เดือน

ปี 2558
นอกเขตเทศบาล
ของภูมิภาค 4 ภาค
1-5 คน
8,500 – 40,000 บาท/เดือน

2. การปรับปรุงน้าหนัก (Weight) และรายการสินค้า
การปรับปรุงน้าหนักและรายการสินค้า เป็นขั้นตอนที่สาคัญในการจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภค
การกาหนดรายการสินค้า และบริการที่เป็นตัวแทนสาหรับการคานวณดัชนี ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเพื่อกาหนดน้าหนักค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละรายการสินค้าตัวแทนที่ครัวเรือนอุปโภคบริโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงความสาคัญเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้นๆ
เปรียบเทียบสัดส่วนน้าหนักค่าใช้จ่ายดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
หมวด

สัดส่วนค่าใช้จ่าย(ร้อยละ)

เพิ่ม/ลด

ปี 2554

ปี 2558

รวมทุกรายการ

100.00

100.00

-

 หมวดอาหารและเครื่องดืม่ ไม่มีแอลกอฮอล์

49.32

42.50

-6.82

 หมวดสินค้าอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

50.68

57.50

6.82

- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

2.56

2.59

0.03

- หมวดเคหสถาน

20.47

20.36

-0.11

- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล

5.01

5.82

0.81

- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร

17.87

23.63

5.76

- หมวดการบันเทิง การอ่านการศึกษาและการศาสนา

3.26

3.57

0.31

- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

1.51

1.53

0.02
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จากตารางเปรียบเทียบน้าหนักค่าใช้จ่ายปีฐาน 2554 และปีฐาน 2558
สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง -6.82 เป็นการลดลงของ





ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า
ผักและผลไม้
เครื่องประกอบอาหาร

สัดส่วนลดลง -3.22
สัดส่วนลดลง -3.31
สัดส่วนลดลง -0.77
สัดส่วนลดลง -0.55

ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว
เนื้อสัตว์สด ปลาและสัตว์น้า
ผักสด ผลไม้
ผลิตภัณฑ์น้าตาล เครื่องปรุงอาหาร

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 6.82 เป็นการสูงขึ้นของ
 ตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล สัดส่วนสูงขึ้น 0.81 ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
 พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร สัดส่วนสูงขึ้น 5.76 ได้แก่ ยานพาหนะ น้ามันเชื้อเพลิง
 การบันเทิง การอ่านการศึกษา และการศาสนา สัดส่วนสูงขึ้น 0.31 ได้แก่ การศึกษา การศาสนา
3. การปรับปรุงรายการสินค้าและบริการ
รายการสินค้าและบริการที่ใช้คานวณดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบทของประเทศปีฐาน 2558
มีทั้งหมด 338 รายการ ลดลงจากปีฐาน 2554 ซึ่งมี 373 รายการ เป็นรายการใหม่ 31 รายการ และ
รายการที่ตัดออกจากปีฐานเดิม 66 รายการ คิดเป็นรายการที่ลดลงตามโครงสร้างใหม่สุทธิ 35 รายการ
โดยมีรายละเอียดแต่ละภูมิภาค
เปรียบเทียบจานวนรายการสินค้าและบริการของดัชนีผู้บริโภคเขตชนบท
ปีฐาน 2554 กับปีฐาน 2558
ภาค
รายการ
รายการ
จานวนรายการที่
ปีฐาน 2554
ปีฐาน 2558
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
ภาคกลาง
363
363
0
ภาคเหนือ
336
348
12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
341
349
8
ภาคใต้
348
346
-2
ประเทศ
373
338
-35
รายการสินค้าและบริการของประเทศปีฐาน 2558 ลดลง 35 รายการ เนื่องจากมีการกระจาย
น้าหนั ก ของรายการสิ นค้าให้ กับรายการสิ นค้าที่สะท้อนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในปัจจุบันที่มี
ความสาคัญมากขึ้น
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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
รายการสินค้าต่างๆในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตามโครงสร้างการจาแนกรายการสินค้าและบริการ
ตามวัตถุประสงค์( Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP) ซึ่งกาหนดโดย
องค์การสหประชาชาติสาหรับให้ประเทศสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศของตน
ประเทศมีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน

และเพื่อให้การจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละ

และสามารถใช้เปรียบเทียบหมวดสินค้าต่างๆ

ของแต่ละประเทศได้

ชัดเจน
5. สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบทในแต่ละภูมิภาค
เปรียบเทียบสัดส่วนครัวเรือน ในแต่ละภูมิภาคที่ใช้ถ่วงน้าหนัก สาหรับคานวณดัชนีราคา
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

16
6. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
ปีฐาน 2558 ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลราคา ในอาเภอตัวแทนที่ไม่ใช่อาเภอเมือง ที่สะท้อนค่า
ครองชีพของเกษตรกร ในจังหวัดตัวแทน 37 จังหวัด
ภาคกลาง 11 จังหวัด
ภาคเหนือ 9 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
ภาคใต้ 7 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เพชรบุรี ชลบุรี ชัยนาท สระแก้ว สระบุรี
นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุ ตรดิตถ์ พิษณุโ ลก
กาแพงเพชร ลาพูน
นครราชสี ม า ขอนแก่ น สุ ริ น ทร์ อุ บ ลราชธานี หนองคาย
อุดรธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ชัยภูมิ อานาจเจริญ
นครศรีธ รรมราช กระบี่ สุ ราษฎร์ธ านี สงขลา ตรัง ยะลา
ชุมพร
--------------------------------กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
มกราคม 2560

