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บทน า 

 การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม จ าเป็นต้องอาศัยค่าดัชนีตัวชี้วัดประเภทต่างๆ เข้ามาใช้ประกอบใน
การศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ การอ้างอิง และการปรับค่าให้มีความเป็นปัจจุบัน การศึกษาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวดัชนีชี้วัดประเภทต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้การน าไปใช้เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ โดยความรู้เกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภคในการจัดท าองค์ความรู้ฉบับนี้ ผู้เขียนได้คัดย่อบางส่วนมาจาก
เอกสารความรู้เกี่ยวกับดัชนีเศรษฐกิจการค้าของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์  
 

1. แนวคิดในการจัดท าดัชนีราคาผู้บริโภค 
 ดัชนีราคาผู้บริโภค ก าหนดขึ้นจากความต้องการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและการวัดระดับ
การครองชีพของประชากร เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรให้ดียิ่งขึ้น 

 แนวคิดพ้ืนฐานของดัชนีราคาผู้บริโภค พัฒนามาจากแนวคิดของดัชนีค่าครองชีพ (Cost of living index) 
ซึ่งต้องการวัดค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้บริโภคในเดือนหนึ่งๆ โดยยังรักษามาตรฐานการครองชีพตามระดับที่
ก าหนดไว้ได้ ซึ่งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพยังขึ้นกับปัจจัยอ่ืน ได้แก่ รายได้ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ภาษี คุณภาพสินค้า เทคโนโลยีและราคาสินค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น จึงได้มีการน าดัชนีราคาผู้บริโภคมาใช้แทนโดยให้มีปริมาณและลักษณะของสินค้าที่คงที่แต่
เปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้าเท่านั้น 
 แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคจะไม่สามารถแทนดัชนีราคาค่าครองชีพได้อย่างสมบูรณ์ แต่อาจกล่าวได้ว่า ดัชนี
ราคาผู้บริโภคเป็นตัวประมาณค่าดัชนีค่าครองชีพได้ดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริโภค 
 
2. ความหมายของดัชนีราคาผู้บริโภค 
 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและ
บริการโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการจ านวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งเทียบกับปีฐาน1 (Base Year)  
 
3. การแบ่งหมวดสินค้าและบริการ 
 1) อาหารและเครื่องดื่ม 
 2) เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 
 3) เคหะสถาน 
 4) การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 
 5) พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 
 6) การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา 
 7) ยาสูบ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
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  ปีฐาน คือ ปีที่ก าหนดให้ดัชนีมีค่าเท่ากับ 100 



 
4. ประเภทของ CPI  

ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 
 -  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) คือ ดัชนีราคาที่รวมสินค้าทุกหมวดที่ใช้ในการวิเคราะห์ความ
เคลื่อนไหว โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ราคาสินค้าที่ส าคัญๆ (สินค้าท่ีมีน้ าหนัก2 ค่าใช้จ่ายมาก) ที่มีการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาในแต่ละหมวดเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 -  ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อย 
 -  ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท 
 -  ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน  (Core CPI) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่หักสินค้าในหมวดอาหารสดและ
พลังงานออก เนื่องจากมีความผันผวนในระยะสั้นอันเนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล และอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
นโยบายการเงิน 
 -  ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด 
 
5. วัตถุประสงค์ของ CPI 
 เพ่ือต้องการชี้วัดค่าครองชีพของประชาชน โดยมีกรอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1.5.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ใช้วัดค่าครองชีพครอบครอบผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มี
รายได้ตั้งแต่ 3,000 – 60,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว และมีสมาชิก 1 – 5 คน 
  1.5.2 ดัชนีราคาผู้บริโภครายได้น้อยในเขตเมือง ใช้วัดค่าครองชีพของผู้บริโภคผู้มีรายได้น้อยที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล มีรายได้ตั้งแต่ 3,000 – 15,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว มีสมาชิก 1 – 5 คน 
  1.5.3 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท ใช้วัดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล มี
รายได้ตั้งแต่ 2,000 – 25,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว มีสมาชิก 2 – 6 คน 
  1.5.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายวิเคราะห์และติดตาม
นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  1.5.5 ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพของประชากรในจังหวัด 
และใช้เป็นตัวปรับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 
 
6. ประโยชน์ของ CPI 
 1.5.1 วัดค่าครองชีพของประชากรทุกระดับรายได้ 
 1.5.2 วัดภาวะเงินเฟ้อระดับจังหวัดและประเทศ 
 1.5.3 เป็นมาตรฐานในการปรับค่าจ้าง เงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคม 
 1.5.4 เป็นแนวทางในการปรับค่าจ้างแรงงาน 
 1.5.5 ปรับราคาสัญญาก่อสร้าง และราคาท่ีจะมีการซื้อขายในระยะยาว 
 1.5.6 ใช้ค านวณค่าเงินที่แท้จริง (Real value) ของประชาชน 
 1.5.7 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ 
 1.5.8 ใช้เป็นแนวทางในการวิจัยพยากรณ์การตลาดและราคาสินค้าต่างๆ 
 1.5.9 วัดผลส าเร็จในการพัฒนาชนบท 
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  น  าหนักคือการก าหนดความส าคัญของสินค้าแต่ละชนิด ได้มาจากการส ารวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ซึ่งส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 



7. การอ่านค่าและรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด 
 ดัชนีราคา เป็นเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ซึ่งสามารถน าดัชนีราคามาค านวณเปรียบเทียบ
ระหว่างระยะเวลาหนึ่งกับระยะเวลาที่ต้องการทราบ โดยมีดัชนีราคาปีฐานปีเดียวกัน 
 ปัจจุบัน การรายงานการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเป็นร้อยละ มี 3 แบบ คือ 
  1) เทียบกับเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมา 
  2) เทียบเดือนเดียวกันกับปีก่อน 
  3) เทียบดัชนีเฉลี่ยกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 
8. ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) 

 8.1 ความหมาย 
  ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะทางเศรษฐกิจที่ค่าของเงินลดลงเนื่องจากราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ใช้การเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความรุนแรงของภาวะเงินเฟ้อ หากราคาเฉลี่ยสูงขึ้น
เพียงครั้งเดียวและไม่ต่อเนื่อง จะไม่เรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่หากราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสูง จะถือว่าภาวะเงินเฟ้อมีความรุนแรง 

 8.2 สาเหตุของภาวะเงินเฟ้อ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก 3 ประการคือ 
  8.2.1 ความต้องการสินค้าและบริการสูงมากกว่าการขยายตัวของปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่ 
โดยทั่วไปเมื่อรายได้สูงขึ้น ความต้องการสินค้าและบริการจะสูงขึ้น และราคาโดยทั่วไปจะสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะ
ฉุดให้การผลิตขยายตัวเพ่ือสนองความต้องการ แต่หากการผลิตขยายตัวช้า การน าเข้ามีต้นทุนสูง จะท าให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อยาวนาน ทั้งนี้ สาเหตุที่มีความต้องการสินค้าและบริการสูงขึ้นอาจมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว การลงทุนมากขึ้น หรือการข้ึนเงินเดือน เป็นต้น 
  8.2.2 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ผลิตมีต้นทุนสูง และมีการแข่งขันกันอย่างมาก 
ผู้ผลิตจะต้องเพ่ิมราคาสินค้าและบริการเพ่ือให้อยู่รอดได้ ซึ่งการเพ่ิมราคามักจะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ่ืน 
จนมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นได้ 
  8.2.3 ผลทางด้านจิตวิทยา มักเป็นในกรณีที่ได้รับข่าวสารเรื่องสินค้าจะเกิดการขาดแคลน หรือ
จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ จึงมีการกักตุน หรือเร่งขึ้นราคาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ รวมถึงการด าเนินนโยบายที่รุนแรง จะ
ท าให้สาธารณชนเกิดความตระหนักและก่อปฏิกิริยา ที่ท าให้ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
   
  
   

“ อัตราเงินเฟ้อ เป็นค่าเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (ร้อยละ) “ 


