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ผลิต ภัณ ฑ์จากเหมือง

ผลิต ภัณ ฑ์อุต สาหกรรม

YoY

ดั ช นี ร าคาผู้ ผ ลิ ต ของประเทศ แบ่ ง ตามกิ จ กรรมการผลิ ต (CPA :
Classification of Products by Activity) เดือนสิงหาคม 2562 (ปี2553 = 100)
เท่า กับ 101.3 เทีย บกับ เดือ นสิง หาคม 2561 ลดลงร้อ ยละ 1.7 (YoY)
จากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 โดยสินค้าสาคัญ ได้แก่
กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์อ าหาร (กุ้ง แช่แ ข็ง นามัน พืช กากถั่ว เหลือ ง นาตาลทราย)
กลุ่มนามันเชือเพลิง กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
กลุ่ ม เหล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก (เหล็ ก แผ่ น เหล็ ก เส้ น และเหล็ ก ฉาก )
กลุ่มผลิตภัณ ฑ์ยาง กลุ่ม เยื่อกระดาษและผลิต ภัณฑ์ก ระดาษ กลุ่ มสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 5.6 จากกลุ่มสินค้า
นามันปิ โตรเลียมดิ บและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็น ไปตามภาวะ
ตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 จากสินค้าสาคัญ
ที่ปรับราคาสูงขึน กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลียงสัตว์
พืชผักและผลไม้ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่
ผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดไม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ประกอบการและเกษตรกรจากมาตรการปรับลดผลผลิตทังระบบให้สมดุลกับ
ความต้องการบริโภค และกลุ่มปลาและสัตว์นา
เมื ่อ พิจ ารณาการเปลี ่ย นแปลงเทีย บกับ เดือ นสิง หาคม 2561 (YoY)
หมวดสินค้าที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง คือ หมวดผลิตภั ณฑ์อุ ตสาหกรรม
(ผลกระทบ -2.31) และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ผลกระทบ -0.19) ขณะที่หมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม (ผลกระทบ 0.80) ความเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางที่เป็นบวก
เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 0.7 (MoM)
โดยมี ส าเหตุ ส าคั ญ มาจากดั ช นี ร าคาทั ง 3 หมวดหลั ก คื อ หมวดผลผลิ ต
เกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 2.6
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of
Processing) ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าสาเร็จรูป ดัชนีราคาหมวด
สินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ เดือนสิงหาคม 2562
(ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 103.3, 98.0 และ 97.5 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2562 (MoM) ดัชนี ราคาหมวดสิ นค้ า สาเร็ จ รูป ลดลงร้อ ยละ 0.2
หมวดสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลง
ร้ อยละ 2.2 และเมื่ อเที ยบกั บเดื อนสิ งหาคม 2561 (YoY) ดั ชนี ราคาหมวดสิ นค้ า
สาเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 5.2
และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 1.0

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนสิงหาคม 2562
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการสารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จาหน่ายทั่วประเทศ มีจานวนรายการสินค้าทังหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี
1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนสิงหาคม 2562 (ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 101.3 (เดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 102.0)
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทียบกับ
2.1 เดือนกรกฎาคม 2562 ลดลง ร้อยละ 0.7 (MoM) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจาแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1
รวมทุกรายการ

-0.7

ผลผลิตเกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-1.1
-2.6
-0.5

เมื่ อ ิ จ ารณาดั ช นี ร าคาเที ย บกั บ เดื อ นกรกฎาคม 2562 ลดลง
ร้อ ยละ 0.7 จากดัช นีร าคาหมวดผลผลิต เกษตรกรรม ลดลงร้อ ยละ 1.1
สินค้าสาคัญที่ราคาลดลง กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ผลปาล์มสด ยางพารา (นายางข้น
ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีเกินความต้องการถึงแม้ที่ผ่านมา
จะมีมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศเพิ่มขึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวกดดันราคาปรับลดลง พืชผัก (มะนาว แตงกวา มะเขือ พริกสด กะหล่าปลี
ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ผักชี ขึนฉ่าย ผักกวางตุ้ง มะระจีน) เนื่องจากเริ่มมีฝนตกใน
หลายพืนที่ส่งผลให้มีผลผลิตออกมากขึน และสุกรมีชีวิต ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
เพียงพอกับความต้องการบริโภค ราคาลดลงไม่มากนัก สาหรับสินค้าที่ราคาสูงขึน
ได้ แ ก่ ข้ า วเปลื อ กเหนี ย ว ข้ า วโพดเลี ยงสั ต ว์ จากผลผลิ ต ออกสู่ ต ลาดน้ อ ย
จากปริมาณนาไม่เพียงพอในการเพาะปลูกขณะที่ความต้องการยังคงมีต่อเนื่อง
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.6 สินค้าสาคัญที่ราคาลดลง
ได้แ ก่ นามัน ปิโ ตรเลีย มดิบ ก๊า ซธรรมชาติ และแร่ (สัง กะสี ดีบุก วุล แฟรม)
ปรับ ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลิต ภัณ ฑ์อ ุต สาหกรรม ดัช นีร าคา
ลดลงร้อยละ 0.5 โดยสินค้าสาคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง (ลาไย)
หน่อไม้กระป๋อง ผลผลิตเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ ออกสู่ต ลาดมาก นามัน ปาล์ม ดิบ
ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงและส่วนหนึ่งจากผลปาล์มคุณภาพต่าเข้าโรงงาน นาตาลทราย
และกากถั่วเหลือง ปรับตามราคาตลาดต่างประเทศ กลุ่มนามันเชือเพลิง และเม็ดพลาสติก
ตามราคานามัน ตลาดโลก เนื่อ งจากความต้อ งการใช้น ามัน โลกที่ช ะลอตัว
แม้ว่าปริมาณนามันดิบมีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องจากความร่วมมือลดกาลังการผลิต
ของประเทศผู้ผลิตนามัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) ปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึนประกอบกับสต็อกยางของจีนยังมีอยู่ในระดับสูงและ
แนวโน้ม ราคานามัน ที่ป รับ ลดลง กลุ่ม โลหะขั นมูล ฐานและผลิต ภัณ ฑ์โ ลหะ
(เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก) ตามราคาตลาดโลกประกอบกับการแข่งขันสูงกับ
เหล็กนาเข้าจากหลายประเทศ กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)
ลดราคาเพื่อระบายสินค้า และเยื่อกระดาษ ราคาลดลงตามตลาดโลก

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
2.2 เดือนสิงหาคม 2561 ลดลง ร้อยละ 1.7 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจาแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 2
รวมทุกรายการ

-1.7

ผลผลิตเกษตรกรรม

7.2

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง -5.6
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-2.7

เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 1.7
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 ตามการลดลงของสินค้าสาคัญ
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง อุปทานมีมากขณะที่มีการแข่งขันสูง
ในตลาดต่า งประเทศ นามัน พืช (นามัน ปาล์ม ดิบ นามัน ปาล์ม บริสุท ธิ์
นามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์และนามันมะพร้าวบริสุทธิ์) ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง
กากถั่วเหลือง นาตาลทราย ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก กลุ่มน้ามันเชื้อเ ลิง
จากภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ชะลอตั วต่ อ เนื่ อ งประกอบกั บ ผลกระทบของ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ความต้องการใช้นามันลดลง
กลุ่ ม เคมี ภั ณฑ์ (เม็ ด พลาสติ ก ) ตามราคาน ามั น ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า เกี่ ย วเนื่ อ ง
ประกอบกั บ ความต้ อ งการใช้ ชะลอตั ว กลุ่ มสิ่ งทอและผลิ ตภั ณฑ์ สิ่ งทอ
(เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์) ราคาวัตถุดิบ
ลดลงและปรั บ ราคาเพื่ อ กระตุ้ น ยอดขาย กลุ่ ม เยื่ อ กระดาษ ตามราคา
ตลาดโลกที่ ลดลง กลุ่มโลหะขั้ นมู ลฐานและผลิตภัณฑ์ โลหะ (เหล็ก แผ่ น
เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตามราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงและการแข่งขันสูง
กับ สิน ค้ าเหล็ ก นาเข้ า จากต่ า งประเทศ กลุ่ มเครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ปกรณ์แ ละ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปรับราคาเพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิม
ก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ทดแทน และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 5.6
จากกลุ่มสินค้านามันปิโตรเลียมดิบและแร่โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม)
เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2
จากสินค้าสาคัญที่ปรับราคาสูงขึน กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว
ข้าวโพดเลียงสัตว์ พืชผัก (มะนาว แตงกวา พริก สด กะหล่าปลี คะน้า
ถั่ว ฝัก ยาว ต้น หอม ผัก ชี หน่อ ไม้ฝ รั ่ง ผัก ขึ นฉ่า ย พริก ชี ฟ้า สด ) จาก
ผลผลิต ที่ล ดลงเนื่อ งจากปริม าณนาในบางพื นที่เ พาะปลูก ไม่เ พีย งพอ
ขณะที่ ความต้ องการมี อย่ างต่ อเนื่ อง ผลไม้ (กล้ วยน าว้ า สั บปะรดโรงงาน
ทุเรียน มะละกอ ฝรั่ง) จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึน กลุ่มสัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก
เนื่องจากที่ผ่ านมาได้ รับความร่วมมื อจากผู้ประกอบการและเกษตรกรจาก
มาตรการปรับลดผลผลิตทังระบบให้สมดุลกับความต้องการบริโภค กลุ่มปลา
และสัตว์น้า ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาอินทรี ปูม้า หอยนางรม และ
หอยแครง สาหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสาปะหลัง ผลปาล์มสด
ยางพาราและกุ้งแวนนาไม เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการ
ประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ราคาลดลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
2.3 เทียบดัชนีเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 กับเดือน มกราคม – สิงหาคม 2561 ลดลง ร้อยละ 0.6 โดยมีร้อยละ
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจาแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 3
รวมทุกรายการ

-0.6

ผลผลิตเกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.8

-1.5

เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาเทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค.–ส.ค. ปี 2562 กับ
ระยะเดียวกัน ปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลดลงร้ อยละ 1.5 สาเหตุ จ ากการลดลงของราคาสิ น ค้ า กลุ่ ม สิ่ งทอและ
5.1
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
และสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขันมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก) เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะและอุปกรณ์ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.8 จากการสูงขึนของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มแร่โลหะและแร่อื่นๆ และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.1 จากกลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์นา

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
3. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity)
( ปี2553=100)

สัดส่วน
หมวด

น้ำหนัก

เดือนสิงหำคม 2562
ดัชนี

เดือนกรกฏำคม 2562

อัตรำกำรเปลีย่ นแปลง

ดัชนี

อัตรำกำรเปลีย่ นแปลง

สค.62 สค.62 สค.61 M/M Y/Y A/A กค.62

M/M

Y/Y

A/A

100.00 101.3 103.1 -0.7 -1.7 -0.6 102.0

-0.1

-1.2

-0.4

ผลผลิตเกษตรกรรม

12.10 105.2 98.1 -1.1 7.2

5.1

106.4

-1.4

7.6

4.9

ผลผลิตกำรเกษตร

8.78 101.2 93.3 -1.6 8.5

5.5

102.8

-2.1

9.1

5.0

สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์

1.88 120.9 112.9 -0.6 7.1

7.8

121.6

0.1

7.3

7.8

ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ

0.05 118.8 118.8 0.0

0.0

0.0

118.8

0.0

0.0

0.0

ปลำและสัตว์นำ้

1.38 137.8 136.6 0.6

0.9

0.3

137.0

1.7

-0.7

0.2

3.25 112.8 119.5 -2.6 -5.6 1.8

115.8

1.8

-1.7

2.9

ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ

2.72 108.8 116.7 -3.0 -6.8 1.9

112.2

1.9

-2.4

3.2

แร่โลหะและแร่อนื่ ๆ

0.53 125.1 124.4 -0.1 0.6

125.2

1.1

2.2

1.6

84.65 101.0 103.8 -0.5 -2.7 -1.5 101.5

0.0

-2.3

-1.3

ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ

15.15 107.9 108.1 -0.2 -0.2 0.8

108.1

-0.4

0.1

0.9

สิ่ งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

4.99 107.3 107.7 0.0 -0.4 -0.3 107.3

-0.3

-0.5

-0.3

หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ

0.59 104.7 104.8 0.0 -0.1 0.1

104.7

0.0

-0.1

0.1

ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้

0.71 104.2 104.3 0.0

-0.2 104.2

-0.2

0.1

-0.2

เยื่อกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่ งพิมพ์

1.65 105.2 106.1 -0.1 -0.8 -1.8 105.3

-0.2

-2.5

-2.0

ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม

7.73 93.2 112.5 -3.9 -17.2 -9.2

97.0

2.4

-13.4

-8.0

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี

4.59 98.0 103.3 -0.6 -5.1 -4.4

98.6

-0.7

-5.1

-4.3

ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก

3.61 79.8 80.5 -2.2 -0.9 0.9

81.6

-1.6

1.4

1.1

ผลิตภัณฑ์อโลหะ

2.47 101.4 101.8 -0.7 -0.4 0.3

102.1

0.0

0.2

0.4

โลหะขันมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ

3.27 98.3 100.1 -0.2 -1.8 -0.9

98.5

-0.1

-1.5

-0.7

เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์

4.75 107.3 107.3 0.0

0.8

107.3

0.0

0.0

0.9

เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 20.86 91.7 94.6 -0.3 -3.1 -1.5

92.0

-0.5

-2.5

-1.3

ดัชนีรวม

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง

ผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม

-0.1

0.0

1.6

ยำนพำหนะและอุปกรณ์

8.09 105.3 105.3 0.0

0.0 -0.2 105.3

0.0

0.0

-0.2

สินค้ำอุตสำหกรรมอืน่ ๆ

6.20 115.9 110.6 1.8

4.8

1.0

1.6

-0.2

0.4

113.8
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ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนสิงหาคม 2562
ประกอบด้ ว ย ดั ช นี ร าคาหมวดสิ น ค้ า สาเร็ จ รู ป หมวดสิ น ค้ า กึ่ ง สาเร็ จ รู ป (แปรรู ป ) และหมวดสิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ (ปี 2553 = 100)
เดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีราคาเท่ากับ 103.3 , 98.0 และ 97.5 ตามลาดับ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนสิงหาคม 2562
เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 หมวดสินค้าสาเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.2 หมวดสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.2 และ
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 2.2 แสดงได้ดังภาพ
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0

อัตราการเปลี่ยนแปลง (MOM)

%

สาเร็จรูป (-0.2)
กึ่งสาเร็จรูป (-1.2)
วัตถุดิบ (-2.2)
สินค้าสาเร็จรูป

สินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป)

1) สินค้าสาเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่มสินค้าบริโภค ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เงาะ ทุเรียน
มะพร้าวอ่อน สับปะรดโรงงาน กะหล่าปลี ผักชี ถั่วฝักยาว
มะนาว ผักขึนฉ่าย เนือสุกร ไก่สด กุ้งแวนนาไม และนามัน
ถั่วเหลืองบริสุทธิ์

สินค้าวัตถุดิบ

กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ ดอกกล้วยไม้
น า มั น เ บ นซิ น แ ก๊ ส โ ซ ฮ อ ล์ ( 9 5 ,9 1 ) น า มั น เ ต า
และนามันก๊าด
กลุ่ ม สิ น ค้ า ทุ น ลดลงร้ อ ยละ 0.4 ได้ แ ก่ ส่ ว นประกอบ
คอมพิวเตอร์

2) สินค้ากึ่งสาเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.2 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่ม สินค้ ากึ่ งสาเร็ จรูป ที่ไม่ ใช่ อาหาร ลดลงร้ อยละ 1.7
กลุ่ ม สิ น ค้ า อาหารและอาหารสั ต ว์ ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)
แต่มีสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ แป้งมันสาปะหลัง นาตาลทรายขาว
นามันดีเซลหมุนเร็ว โซดาไฟ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
น าตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ ( ละเอี ย ด) น ามั น ปาล์ ม ดิ บ
เยื่อกระดาษ
และกากถั่วเหลือง สาหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ราข้าวขาว
และปลาป่น
กลุ่มสินค้ากึ่งสาเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่
เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กเส้น เหล็กฉาก และปูนซีเมนต์
3) สินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 2.2 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร ลดลงร้ อ ยละ 5.4 ได้ แ ก่
ก๊ า ซธรรมชาติ ( NG) ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว(คอนเดนแสท)
น ามั นปิ โตรเลี ยมดิ บ ดี บุ ก สั งกะสี แร่ วุ ลแฟรม น ายางข้ น
และยางแผ่นดิบ

กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ อาหาร สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.4 ได้ แ ก่
ข้าวเปลือกเจ้านาปีและนาปรัง ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด
ถั่วเขียว หัวมันสาปะหลังสด กระบือ ไก่ และมะพร้าวผล

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักองสารสนเทศและดั
กงานนโยบายและยุชทนีธศาสตร์
เศรษฐกิกจารค้
การค้
าา

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
เดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 หมวดสินค้าสาเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป) ลดลง
ร้อยละ 5.2 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 1.0 แสดงได้ดังภาพ
8.0

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY)

%

3.0

สาเร็จรูป (-0.3)
-2.0

วัตถุดิบ -1.0)
กึ่งสาเร็จรูป (-5.2)

-7.0

สินค้าสาเร็จรูป

สินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป)

สินค้าวัตถุดิบ

1) สินค้าสาเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี

กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 3.5 ได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็ก
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
กลุ่ ม สิ น ค้ า อุ ป โภค ลดลงร้ อ ยละ 0.8 ได้ แ ก่ ดอกกล้ ว ยไม้
น ามั น เบนซิ น แก๊ ส โซฮอล์ ( 95,91) น ามั น เตา น ามั น ก๊ า ด
และแหวน

กลุ่ ม สิ น ค้ า บริ โ ภค สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.9 ได้ แ ก่ มะม่ ว ง
ส้ ม เขี ย วหวาน ทุ เ รี ย น กล้ ว ยน าว้ า สั บ ปะรด กะหล่ าปลี
ผักคะน้า ผักชี ถั่วฝักยาว มะนาว ไข่ไก่ ข้าวสาร เนื อสุก ร
และปลานิล

2) สินค้ากึ่งสาเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 5.2 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่มสินค้ากึ่งสาเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 7.2 ได้แก่
กลุ่ม สิน ค้า กึ่ง สาเร็ จรู ปก่ อสร้าง ลดลงร้ อยละ 1.0 ได้แ ก่
เส้น ใยสัง เคราะห์ ด้า ยฝ้า ย ผ้า ใยสัง เคราะห์ นามัน ดีเ ซล
ไม้ยางพารา ไม้อัด เหล็กแท่ง เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) โซดาไฟ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ปุ๋ยเคมีผสม
เหล็กเส้น เหล็กฉาก และปูนซีเมนต์
คลอรีน พลาสติกและวัตถุดบิ พลาสติก ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และ
เยื่อกระดาษ
กลุ่มสิน ค้าอาหารและอาหารสั ตว์ ลดลงร้ อยละ 1.3 ได้แ ก่
แป้งมันสาปะหลัง แป้งข้าวเจ้า กากนาตาล นาตาลทรายขาว
น าตาลทรายขาวบริ สุ ทธิ์ (ละเอี ยด) น ามั นปาล์ มดิ บ มั นเส้ น
และมันอัดเม็ด
3) สินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร ลดลงร้ อ ยละ 4.7 ได้ แ ก่
ก๊ าซธรรมชาติ เหลว(คอนเดนแสท) น ามั นปิ โตรเลี ยมดิ บ ดี บุ ก
ตะกั่ว สังกะสี แร่วุลแฟรม ทราย นายางข้น และยางแผ่นดิบ

กลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ อาหาร สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.0 ได้ แ ก่
ข้ าวเปลื อกเจ้ านาปี และนาปรั ง ข้ าวเปลื อกเหนี ยว ข้ าวโพด
กระบือ สุกร ไก่ นานมดิบ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และมะพร้าวผล

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักองสารสนเทศและดั
กงานนโยบายและยุชทนีธศาสตร์
เศรษฐกิกจารค้
การค้
าา

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
เฉลี่ยเดือนมกราคม –สิงหาคม 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 หมวดสินค้าสาเร็จรูป สูงขึนร้อยละ 0.1 หมวดสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปร
รูป) ลดลงร้อยละ 2.8 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึนร้อยละ 1.5 แสดงได้ดังภาพ
%

อัตราการเปลี่ยนแปลง (AOA)

6.0
4.0
2.0

วัตถุดิบ (1.5)

0.0

สาเร็จรูป (0.1)

-2.0

กึ่งสาเร็จรูป (-2.8)

-4.0
-6.0

สินค้าสาเร็จรูป

สินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป)

1) สินค้าสาเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
ก ลุ่ ม สิ น ค้ า บ ริ โภ ค สู งขึ้ น ร้ อ ยล ะ 4 . 4 ได้ แก่ ม ะ ม่ ว ง
ส้ ม เขี ย วหวาน กล้ ว ยน าว้ า สั บ ปะรด ข้ า วโพดฝั ก อ่ อ น ไข่ ไ ก่
ข้า วสารเจ้า ข้า วสารเหนีย ว ปลาหมึก กระดอง นาสับ ปะรด
และสับปะรดกระป๋อง

สินค้าวัตถุดิบ

กลุ่มสิ นค้า อุปโภคลดลง ร้อ ยละ 0.8 ได้แก่ ดอกกล้ วยไม้
นามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95,91) นามันเตา วารสาร แหวน
และเครื่องประดับ
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 1.5 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ และรถบรรทุกขนาดเล็ก

2) สินค้ากึ่งสาเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 2.8 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่มสินค้ากึ่งสาเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 4.0 ได้แก่ กลุ่ ม สิ น ค้ า กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ก่ อ สร้ า ง ลดลงร้ อ ยละ 0.4 ได้ แ ก่
เส้ นใยสั งเคราะห์ ผ้า ใยสั งเคราะห์ ก๊ าซปิ โตรเลีย มเหลว(LPG) ไม้ ย างพารา ไม้ อั ด เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น
น ามั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว คลอรี น พลาสติ ก และวั ต ถุ ดิ บ พลาสติ ก เหล็กเส้น เหล็กฉาก และเสาเข็มคอนกรีต
และเยื่อกระดาษ
กลุ่ ม สิ น ค้ า อาหารและอาหารสั ต ว์ ลดลงร้ อ ยละ 1.1 ได้ แ ก่
แป้ งมั น ส าปะหลัง แป้ งข้ า วเจ้ า กากน าตาล นาตาลทรายขาว
นาตาลทรายขาวบริสุทธิ์(ละเอียด) นามันปาล์มดิบ กากถั่วเหลือง
และอาหารแมว
3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีสินค้าสาคัญ ดังนี
กลุ่มวัตถุดิบสาหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ข้าวเปลือก
เจ้านาปี ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด ถั่วเขียว สุ กร ไก่ ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง และเมล็ดงา

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ได้แก่ ใบยาสูบ
ก๊าซธรรมชาติ(NG) แร่เหล็ก ทราย หิน นายางข้น และยางแผ่นดิบ
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจาเดือนสิงหาคม 2562
ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
( ปี2553=100)

สัดส่วน

หมวด

น้ำหนัก

เดือนสิงหำคม 2562
ดัชนี

เดือนกรกฎำคม 2562

อัตรำกำรเปลีย่ นแปลง

ดัชนี

อัตรำกำรเปลีย่ นแปลง

สค.62 สค.62 สค.61 M/M Y/Y

A/A กค.62 M/M

Y/Y

A/A

100.00 103.3 103.6 -0.2

-0.3

0.1 103.5 -0.2

-0.1

0.2

สินค้ำอุปโภคบริโภค

69.19 106.7 105.5 -0.2

1.1

0.9 106.9 0.0

1.1

0.9

- สินค้ำบริโภค

23.70 110.5 105.3 -0.1

4.9

4.4 110.6 -1.3

5.3

4.2

- สินค้ำอุปโภค

45.50 105.3 106.1 -0.2

-0.8

-0.8 105.5 0.8

-0.8

-0.8

30.81 95.1 98.5 -0.4

-3.5

-1.5

95.5 -0.5

-2.7

-1.1

100.00 98.0 103.4 -1.2

-5.2

-2.8

99.2 -0.2

-4.2

-2.5

สินค้ำกึง่ ส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.49 97.1 103.7 -1.4

-6.4

-3.5

98.5 -0.3

-5.2

-3.0

ดัชนีรำคำผู้ผลิต
สินค้าสาเร็จรูป

สินค้ำทุน
สินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป)
- สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์

12.25 108.7 110.1 0.0

-1.3

-1.1 108.7 -0.2

-2.4

-1.1

- สินค้ำกึง่ ส้ำเร็จรูปทีไ่ ม่ใช่อำหำร

65.23 95.2 102.6 -1.7

-7.2

-4.0

96.8 -0.3

-5.7

-3.6

22.51 100.2 101.2 -0.3

-1.0

-0.4 100.5 -0.1

-0.7

-0.3

100.00 97.5 98.5 -2.2

-1.0

1.5

0.3

1.0

2.0

สินค้ำวัตถุดบิ ส้ำหรับอำหำร

57.56 114.6 112.4 0.4

2.0

1.1 114.2 -0.1

0.5

0.9

สินค้ำวัตถุดบิ ทีไ่ ม่ใช่อำหำร

42.44 77.5 81.3 -5.4

-4.7

2.1

1.6

3.2

สินค้ำกึง่ ส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง
สินค้าวัตถุดบิ

99.7
81.9
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