คำชี้แจง
กำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้บริโภค ปีฐำน 2554
กระทรวงพำณิชย์ โดยสำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิ จกำรค้ำ เป็นหน่วยงำนที่จัดทำดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดภำวะค่ำครองชีพของประชำชนและอัตรำเงินเฟ้อ
ของประเทศ ซึ่ ง ได้ มี ก ำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง ฐำนกำรค ำนวณเงิ น เฟ้ อ เป็ น ประจ ำต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆ 4 – 5 ปี
ในปี 2556 ได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง ปี ฐ ำนกำรค ำนวณเงิ น เฟ้ อ จำกปี 2550 เป็ น ปี 2554 ซึ่ ง เป็ น
กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 9 นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ใช้ ผ ลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ นของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นข้อมูลในกำรจัดทำโครงสร้ำงน้ำหนักค่ำใช้จ่ำยและรำยกำรสินค้ำในกำรคำนวณ
เพื่ อ ให้ ดั ช นี มี ค วำมทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบกำรบริ โ ภคตำมกำรส ำรวจ และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำนสำกล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีกำรปรับฐำนกำรคำนวณเงินเฟ้อเป็นประจำทุก 4 - 5 ปี และเป็นไปตำม
มติเห็นชอบของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรจัดทำดัชนี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำกภำครัฐ
และภำคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพำณิชย์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย กระทรวงกำรคลัง กระทรวงแรงงำน
กระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สำนักงำนสถิติ
แห่ งชำติ ธนำคำรกสิ กรไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่ งประเทศไทยและ
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) เป็นต้น
ตำรำงแสดงปีที่มีกำรปรับปีฐำนดัชนีรำคำผู้บริโภค
ครั้งที่
ปีฐำน
จำนวนรำยกำร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2519 2524 2529 2533 2537 2541 2545 2550 2554
214

216

238

248

260

326

374

417

450

กำรดำเนินกำร สำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงฐำนกำรคำนวณ
เงินเฟ้อชุดใหม่และจะเริ่มใช้คำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค ปีฐำน 2554 ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 โดยเริ่ม
เผยแพร่ในวันทำกำรแรกของเดือนกุมภำพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงน้ำหนักรำยกำร
สินค้ำพื้น ที่แหล่งจั ดเก็บข้อมูล และตัวอย่ำงสินค้ำของกรุงเทพมหำนคร – ปริมณฑลและภูมิภำค 4 ภำค
เพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องกับวิ ถีกำรดำรงชีวิตของประชำชน และรูปแบบกำรใช้จ่ำยของครัวเรือนรวมถึงให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกที่สุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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1. ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไป ปีฐำน 2554
1.1 กำรปรับปรุงลักษณะของครัวเรือนดัชนี
- ที่ตั้งของครัวเรือน
ที่ตั้งของครัวเรือน สำหรับดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปกำหนดที่ตั้งครัวเรือนในเขตเทศบำล
ของ กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค
- ขนำดของครัวเรือน
ขนำดของครัวเรือน สมำชิกในครัวเรือน 1 - 5 คนต่อครัวเรือน ตำมผลกำรสำรวจภำวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2554 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
- รำยได้ประจำของครัวเรือน
ในกำรกำหนดรำยได้ของครัวเรือนดัชนีคำนึงถึง ควำมครอบคลุม (Coverage) และควำม
กลมกลืนของรูปแบบในกำรบริโภค (Homogeneity) ของครัวเรือนดัชนี โดยในกำรกำหนดรำยได้ขั้นสูงสุด
ของครัวเรือนดัชนีได้ตัดครัวเรือนเดไซล์ที่ 10 ซึ่งมีรำยได้ครัวเรือนถึงร้อยละ 41.48 ของครัวเรือนทั้งหมด
ออกไป เนื่ อ งจำกผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ มี ร ำยได้ แ ละรู ป แบบในกำรบริ โ ภคที่ แ ตกต่ ำ งจำกผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม อื่ น มำก
สำหรั บกำรกำหนดกรอบรำยได้ของครัว เรื อนผู้ บริโภคจะนำข้อมูล ค่ำแรงขั้นต่ำมำพิจำรณำประกอบด้ว ย
รวมทั้งระดับของควำมยำกจน เพื่อให้สะท้อนกำรครองชีพของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
- ลักษณะของครัวเรือนดัชนีผู้บริโภคทั่วไปเปรียบเทียบปีฐำน 2550 และปีฐำน 2554
กรอบครัวเรือนดัชนี
1. ที่ตั้งของครัวเรือน
2. ขนำดของครัวเรือน
3. รำยได้ประจำของ
ครัวเรือน

ปี 2550
ในเขตเทศบำล กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค
1 - 5 คน

ปี 2554
ในเขตเทศบำล กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค
1 - 5 คน

9,000 – 55,000 บำท/เดือน

10,000 – 60,000 บำท/เดือน

1.2 กำรปรับปรุงน้ำหนัก (Weight) และรำยกำรสินค้ำ
กำรปรับปรุงน้ำหนักและรำยกำรสินค้ำ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกำรจัดทำดัชนีรำคำผู้บริโภค
กำรกำหนดรำยกำรสินค้ำ และบริกำรที่เป็นตัวแทนสำหรับกำรคำนวณดัชนี ต้องมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำหนดน้ำหนักค่ำใช้จ่ำยให้กับแต่ละรำยกำรสินค้ำตัวแทนที่ครัวเรือนบริโภค อุปโภค ซึ่งจะแสดง
ถึงควำมสำคัญเปรียบเทียบของกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำนั้นๆ
สำหรับครัวเรือนดัชนี ในปีฐำน 2554 ได้กำหนดรำยได้ไว้ระหว่ำง 10,000 - 60,000
บำทต่อเดือนต่อครัวเรือน ซึ่งปีฐำนเดิมปี 2550 กำหนดรำยได้ระหว่ำง 9,000 - 55,000 บำทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มครัวเรือนดัชนีมีรำยได้อยู่ในระดับเดียวกัน และเพื่อให้ได้รูปแบบกำรใช้จ่ำยในกำร
บริโภคที่ใกล้เคียงกันของครัวเรือน ดัชนีชุดใหม่ได้มีกำรปรับปรุงน้ำหนักที่ใช้ในกำรคำนวณ ดังนี้
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สัดส่วนน้ำหนักค่ำใช้จ่ำยดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2554
หมวด
รวมทุกรายการ
 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 หมวดสินค้าอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
- หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
- หมวดเคหสถาน
- หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
- หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
- หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา
- หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)
ปี 2550
ปี 2554
100.00
100.00
33.01
33.48
66.99
66.52
2.96
3.06
23.48
24.14
6.87
6.54
26.80
25.55
5.21
6.03
1.66
1.20

เพิ่ม/ลด
0.47
-0.47
0.10
0.66
-0.33
-1.25
0.82
-0.46

จำกตำรำงเปรียบเทียบน้ำหนักค่ำใช้จ่ำยปีฐำน 2550 และปีฐำน 2554
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.47 เป็นกำรสูงขึ้นของ
- ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง
- เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
- ผักและผลไม้

สูงขึ้นร้อยละ 0.56
สูงขึ้นร้อยละ 0.62
สูงขึ้นร้อยละ 0.05

ได้แก่ ข้ำวสำรเจ้ำ ข้ำวสำรเหนียว
ได้แก่ เนือ้ สุกร ไก่สด ปลำและสัตว์น้ำ
ได้แก่ ผักสดแปรรูปและอื่นๆ

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลง 0.47 เป็นกำรลดลงของ
- พำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร
- ตรวจรักษำ และบริกำรส่วนบุคคล
- ยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

ลดลงร้อยละ 1.25
ลดลงร้อยละ 0.33
ลดลงร้อยละ 0.46

ได้แก่ ค่ำโดยสำรสำธำรณะ และกำรสื่อสำร
ได้แก่ ค่ำตรวจรักษำ และยำ
ได้แก่ บุหรี่

1.3 กำรปรับปรุงรำยกำรสินค้ำ
รำยกำรสินค้ำที่ใช้คำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2554 มีทั้งหมด 450 รำยกำร
เพิ่มขึ้นจำกปีฐำน 2550 ซึ่งมี 417 รำยกำร คิดเป็นรำยกำรที่ปรับเพิ่มขึ้นตำมโครงสร้ำงใหม่ 73 รำยกำร
และเป็นรำยกำรที่ตัดออกจำกโครงสร้ำงปีฐำนเดิม 40 รำยกำร สรุปรำยกำรที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 33 รำยกำร
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
สรุ ป รำยกำรสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แทนในกำรค ำนวณดั ช นี ร ำคำผู้ บ ริ โ ภคของ
กรุงเทพมหำนคร – ปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค ดังนี้

4
เปรียบเทียบจำนวนรำยกำรสินค้ำและบริกำรของดัชนีรำคำผู้บริโภคปีฐำน 2554 กับปีฐำน 2550
ภำค
กรุงเทพมหำนคร – ปริมณฑล
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
ประเทศ

รำยกำรใหม่
ปีฐำน 2554
428
426
420
423
426
450

รำยกำรเดิม
ปีฐำน 2550
368
378
386
376
375
417

จำนวนรำยกำร
ที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ
60
48
34
47
51
33

รำยกำรสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรของประเทศปี ฐ ำน 2554 เพิ่ ม ขึ้ น 33 รำยกำร ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ
กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีรำคำผู้บริโภคที่มีเสถียรภำพมำกขึ้น เนื่องจำกมีกำรกระจำยน้ำหนักของรำยกำร
สินค้ำให้กับรำยกำรสินค้ำที่เพิ่มมำกขึ้น
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
รำยกำรสิน ค้ำต่ำงๆ ในหมวดย่อยได้ปรับปรุงตำมโครงสร้ำงกำรจำแนกรำยกำรสินค้ำและ
บริกำรตำมวัตถุประสงค์ (Classification Of Individual Consumption by Purpose : COICOP)
ซึ่งกำหนดโดยองค์กำรสหประชำชำติ สำหรับให้ประเทศสมำชิกของกองทุน กำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF)
ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำโครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภคในประเทศของตน และเพื่อให้กำรจัดทำดัชนีรำคำ
ผู้ บ ริ โ ภคของแต่ล ะประเทศมี มำตรฐำนและแนวทำงเดียวกัน และสำมำรถใช้ เปรียบเทียบหมวดสิ นค้ำต่ำงๆ
ของแต่ละประเทศได้ชัดเจน

5
1.5 สัดส่วนครัวเรือนของดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ในแต่ละภูมิภำค
เปรีย บเทีย บสัดส่ วนครัวเรือนในแต่ละภูมิภ ำคที่ใช้ถ่วงน้ำหนัก ส ำหรับคำนวณดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ระหว่ำงปี 2550 กับปี 2554
สัดส่วนครัวเรือน (ร้อยละ)
ปี 2550
ปี 2554
46
36
19
21
10
14
14
17
11
12
100
100

ภำค
กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
ประเทศ
1.6 กำรปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ปี ฐ ำน 2554 ได้ดำเนิ น กำรเพิ่มพื้นที่ จัดเก็บ ข้อมูล จำกปีฐ ำน 2550 ซึ่ งมีอยู่ 41 จังหวั ด
โดยเพิ่มจังหวัดตัวแทนกำรจัดเก็บข้อมูลรำคำสินค้ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดนครพนม รวมเป็นจังหวัดตัวแทนที่ใช้คำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2554
ทั้งสิ้น 43 จังหวัด โดยคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มจำกปีฐำน 2550 ร้อยละ 4.88
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลปีฐำน 2554 ประกอบด้วย
ส่วนกลำง 4 จังหวัด

กรุงเทพมหำนคร - ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี)

ภำคกลำง 11 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ปรำจีนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี

ภำคเหนือ 9 จังหวัด

นครสวรรค์ ตาก แพร่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ น่าน
นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี
ศรีสะเกษ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด
ภำคใต้ 9 จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง สงขลา
ตรัง ยะลา นราธิวาส
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2. ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน ปีฐำน 2554
ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไปที่ หักรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสด
(ซึ่ ง มีก ำรเคลื่ อนไหวขึ้ น ลงบ่ อ ยและเป็ น ลั ก ษณะตำมฤดู ก ำล) และสิ น ค้ ำกลุ่ ม พลั ง งำน (ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ
กำรควบคุมของนโยบำยกำรเงิน) ออกไป เหลือแต่รำยกำรสินค้ำที่รำคำเคลื่อนไหวตำมกลไกตลำด เพื่อวัดเงินเฟ้อ
พื้นฐำนของระบบเศรษฐกิจ
รำยกำรสินค้ำที่ใช้คำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำนหรืออัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน ในกำรคำนวณ
ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน (Core Consumer Price Index) หรืออัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำน (Core Inflation)
ของประเทศปีฐำน 2554 สินค้ำที่ใช้คำนวณมีจำนวน 312 รำยกำร จำกจำนวนรำยกำรสินค้ำ 450 รำยกำร
ของสินค้ำในตะกร้ำดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ปีฐำน 2554 เป็นหลัก โดยตัดรำยกำรสินค้ำประเภทอำหำรสด
และพลังงำนออก รำยกำรสินค้ำที่ตัดออก มีทั้งสิ้น 138 รำยกำร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยของสินค้ำกลุ่มอำหำรสด
และพลังงำน ที่หักออกคิดเป็นร้อยละ 26.91 ของค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมดของครัวเรือนในปี 2554 โดยกลุ่ม
อำหำรสด คิดเป็นร้อยละ 15.51 และกลุ่มพลังงำน คิดเป็นร้อยละ 11.40 มีรำยละเอียด ดังนี้
2.1 รำยกำรคำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน
หมวด
ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป
ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน
 กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน
- อำหำรสด
- พลังงำน

จำนวนรำยกำร
ปีฐำน 2550
ปีฐำน 2554
417
450
300
312
117
138
108
127
9
11

รำยกำรเพิ่มสุทธิ
33
12
21
19
2

2.2 โครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน
หมวด
ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน
 กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน
- อำหำรสด
- พลังงำน

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำย (ร้อยละ)
ปีฐำน 2550
ปีฐำน 2554
75.46
73.09
24.54
26.91
14.61
15.51
9.93
11.40

สัดส่วน เพิ่ม/ลด
-2.37
+2.37
+0.90
+1.47

สำนักสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์
31 มกรำคม 2556

