
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมกราคม 2564 เท่ากับ 98.8 (ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนมกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564

Producer Price Index (PPI)
เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนมกราคม 2563 (YoY) ลดลง -0.6
2. เดือนธันวาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.7

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) ได้มีการปรับปีฐานจากปี 2553 เป็นปีฐาน 2558  โดยตัวเลขดัชนี เดือนมกราคม 2564 
(ปี 2558 = 100) เท่ากับ 98.8 เทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 0.6 (YoY) เป็นผลจาก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
สิ่งทอ และเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมีปัจจัยหลักจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ในภูมิภาคต่าง  ๆทั่วโลก ท าให้ความต้องการสินค้าชะลอตัว และราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับลดลง และ
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 18.2จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
และคอนเดนเสท ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 3.6 จากสินค้าส าคัญ 
อาทิ ข้าวเปลือก และยางพารา จากความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก 
จากปริมาณผลผลิตลดลง รวมทั้งมีมาตรการต่าง  ๆของภาครัฐ ช่วยให้ราคาพืชเกษตรส าคัญปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ หดตัวร้อยละ 0.4 
2.4 และ 2.2 ตามล าดับ เป็นผลจากสินค้าทุน สินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหารและสินค้า
วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร อย่างไรก็ตาม สินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัว สูงขึ้น
ตามวัตถุดิบ ได้แก่ อ้อย - น้ าตาลทรายดิบ - น้ าตาลทรายขาว ตามผลผลิตที่ลดลง  น้ ายางสด/
ยางแผ่นดิบ - น้ ายางข้น/ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  และผลปาล์มสด - น้ ามันปาล์มดิบ -
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ จากความต้องการเพ่ิมขึ้น ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ดัชนี  

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -0.6
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ผลผลิต เก ตรกรรมและการประมง ผลิตภ ั  ์จากเ มือง

ผลิตภ ั  ์อุตสา กรรม YoY

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป)

สินค้าวัตถุดิบ

%YoY

1. เทียบกับเดือนมกราคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

 มวดผลิตภั  ์อุตสา กรรม ลดลงร้อยละ 0.5 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
เป็นปัจจัยหลักที่กดดันทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าส าคัญลดลง 
ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95
น้ ามันเคร่ืองบิน) จากความต้องการใช้ที่ลดลงและราคาในตลาดโลก กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ (ไม้ยางพารา) เนื่องจากค าสั ่งซื้อจากต่างประเทศลดลงมากเมื ่อเทียบกับปีก่อน 
กลุ่มสิ่งทอ (สิ่งทอจากใยสังเคราะห์ ทั้งเส้นใย และผ้าทอ) กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า (สายเคเบิล) 
จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง กลุ่มเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (เสื้อบุรุษ กางเกงบุรุษ เสื้อยืด ถุงเท้า) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ (Integrated Circuits (IC) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
และหน่วยรับข้อมูล/แสดงผล) จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563
  มวดผลิตภั  ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 18.2 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก จากความต้องการใช้
น้ ามันทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 มวดผลิตภั  ์เก ตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 3.6 จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ 
จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
ประกอบกับความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผล กลุ่มพืชผัก แตง 
และพืชหัว (ต้นหอม ผักชี หน่อไม้ฝร่ัง ผักกวางตุ้ง มะเขือ พริกสด ถั่วฝักยาว พริกชี้ฟ้าสด 
ผักกาดหัว ขิง หัวมันส าปะหลังสด) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการ
ของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นจากการส่งเสริมการใช้
น้ ามันดีเซล B10 ยางพารา เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของการผลิต
ถุงมือยางและยางล้อ กลุ่มสัตว์ (สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด) ผลิตภัณฑ์จากการประมง (ปลาทูสด 
ปลาทรายแดง ปลาสีกุน ปูม้า กุ้งแวนนาไม หอยนางรม) เนื่องจากความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
จากมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว เช่น โครงการคนละคร่ึง 
และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ประกอบกับมีช่วงวันหยุดเทศกาล

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

  มวดผลิตภั  ์เก ตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ 
จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง อ้อย เนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูกาลเปิดหีบ และความต้องการของโรงงานผลิตน้ าตาลมีอย่างต่อเนื่อง สุกรมีชีวิต และผลิตภัณฑ์
จากการประมง ได้แก่ ปูม้า ปลาหมึกกล้วย หอยแมลงภู่ ปลาดุก ปลานิล และปลาตะเพียน 
เนื่องจากความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง กลุ่มพืชผัก แตง และพืชหัว 
(กะหล่ าปลี ผักคะน้า ต้นหอม ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ าดอก มะนาว แตงกวา ข้าวโพดฝักอ่อน แตงร้าน 
ผักกาดหัว หัวมันส าปะหลังสด) และมะพร้าวผล เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน จากสภาพอากาศ
ที่เอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูก ผลปาล์มสด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 
ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวลดลง ยางพารา (น้ ายางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง) 
เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับปริมาณสต็อกยางพาราของประเทศจีน
มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ราคาลดลง
 มวดผลิตภั  ์จากเ มือง สูงขึ้นร้อยละ 3.4 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และแร่ (ดีบุก วุลแฟรม) ตามราคาตลาดโลก
  มวดผลิตภั  ์อุตสา กรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.6 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง ปลายข้าว แป้งข้าวเจ้า จากปริมาณผลผลิตมีน้อย ขณะที่ความต้องการยังมี
อย่างต่อเนื่อง เนื้อสุกร น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว 
น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คุกกี้และพาย จากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น สับปะรดกระป๋อง น้ ามันปาล์มดิบ 
ปรับสูงขึ้นตามการท าสัญญาซื้อขายรอบใหม่ กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ 
จากการปรับลดก าลังการผลิต ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่ง (Freight Cost) ปรับสูงขึ้น กระดาษพิมพ์เขียน 
ความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น จากการท างานและการเรียนที่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น
ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด จากการส่งมอบและ
การฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิต
น้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามราคาตลาดโลก กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ 
โซดาไฟ เม็ดพลาสติก จากความต้องการที่เพ่ิมขึ้น ยางสังเคราะห์ ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน 
ได้แก่ เหล็กแผ่น ท่อเหล็กกล้า เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซี ลวดเหล็ก เหล็กลวด 
กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ได้แก่ ถังเก็บน้ า ถังแก๊ส ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ตะปู /สกรู/น๊อต 
วัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทองค า ตามราคาตลาดโลก
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ผลิตภั  ์เก ตรกรรมและการประมง

รวมทุกรายการ

2. เทียบกับเดือนธันวาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม 2564

3. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิตมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ โดยมีปัจจัยบวกจากภาคอุตสา กรรมบางสาขา 
โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงขยายตัวตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือยาง เภสัชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหาร (อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารส าเร็จรูป เครื่องปรุงรส) มาตรการกระตุ้นเศร ฐกิจของภาครัฐ
ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการลดก าลังการผลิตของผู้ผลิตโลก รวมทั้งการส่งออกที่กลับมาขยายตัวได้อีกคร้ัง และราคา
สินค้าเก ตรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการ ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ระลอกใ ม่ในประเทศ รวมถึงสถานการ ์ใน
ต่างประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยลบส าคัญ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและอุปสงค์โดยรวมยังคงซบเซา ภาคการผลิตและภาคบริการ จึงไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ 
ทั้งนี้ คาดว่าความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ทั้งในและต่างประเทศจะปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ จากวัคซีนที่เริ่มเห็นผล ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อภาคการผลิตและการบริโภคในระยะต่อไป

ก า นดการแถลงข่าว “สถานการ ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มีนาคม 2564



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                           
(ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม 2564
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity version 2554) 
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวดใหญ่ คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 29 หมวดย่อย จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 501 รายการ

ม.ค. 64 ม.ค. 63 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

                        รวมทกุรายการ 100.00 98.8 99.4 0.7 -0.6 -0.6 98.1 0.3 -0.5 -1.6
ผลิตภณัฑ์เกษตรกรรมและการประมง 11.26 104.7 101.1 0.3 3.6 3.6 104.4 -0.9 6.9 2.4
           ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 9.90 103.2 99.5 0.3 3.7 3.7 102.9 -1.4 7.2 2.5
           ผลิตภัณฑ์จากการประมง 1.36 116.9 114.5 0.1 2.1 2.1 116.8 4.1 4.8 1.9
ผลิตภณัฑ์จากเหมือง 2.84 82.1 100.4 3.4 -18.2 -18.2 79.4 0.5 -21.2 -13.8
           ถ่านหินและลิกไนต์ 0.09 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
           ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ 2.09 75.7 98.5 4.7 -23.1 -23.1 72.3 0.8 -27.0 -17.5
           สินแร่โลหะ 0.03 120.3 108.9 0.1 10.5 10.5 120.2 3.4 12.7 -7.5
           ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จากการท าเหมือง 0.63 108.8 108.9 0.0 -0.1 -0.1 108.8 0.0 -0.1 0.1
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 85.91 98.7 99.2 0.6 -0.5 -0.5 98.1 0.5 -0.5 -1.6
           ผลิตภัณฑ์อาหาร 12.73 101.4 99.3 0.6 2.1 2.1 100.8 0.4 2.9 2.4
           เคร่ืองด่ืม 3.42 99.9 99.4 0.0 0.5 0.5 99.9 0.0 0.5 0.2
           ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.55 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
           ส่ิงทอ 2.06 97.9 98.3 0.0 -0.4 -0.4 97.9 -0.1 -0.5 -0.7
           เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 1.89 100.3 101.4 0.0 -1.1 -1.1 100.3 0.0 -1.1 -0.4
           เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 0.52 100.8 100.8 0.0 0.0 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0
           ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.79 97.8 98.0 0.1 -0.2 -0.2 97.7 -0.4 -0.8 -0.7
           กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1.02 102.3 102.1 0.5 0.2 0.2 101.8 0.2 -0.8 -1.8
           ส่ิงพิมพ์และส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์ 0.58 99.8 98.1 0.0 1.7 1.7 99.8 0.0 1.7 1.4
           ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันปิโตรเลียม 6.20 83.8 103.8 6.1 -19.3 -19.3 79.0 8.4 -21.1 -24.2
           เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 5.34 94.9 90.0 1.5 5.4 5.4 93.5 2.3 2.3 -5.3
           ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 0.70 100.4 100.4 0.0 0.0 0.0 100.4 0.0 0.0 0.1
           ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4.68 102.7 99.3 -0.5 3.4 3.4 103.2 0.7 4.6 -0.6
           ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 2.80 99.7 99.9 0.0 -0.2 -0.2 99.7 0.0 0.0 0.1
           โลหะข้ันมูลฐาน 1.82 101.5 97.8 2.8 3.8 3.8 98.7 0.4 1.1 -1.7
           ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 1.97 100.0 99.8 0.3 0.2 0.2 99.7 0.0 -0.1 -0.1
           ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 12.13 90.6 93.3 -0.4 -2.9 -2.9 91.0 -1.0 -2.5 -1.9
           อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.57 99.0 99.2 0.0 -0.2 -0.2 99.0 0.0 -0.2 -0.5
           เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 4.35 103.5 103.5 0.0 0.0 0.0 103.5 0.0 0.0 0.0
           ยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 10.41 101.2 100.3 0.0 0.9 0.9 101.2 0.0 1.0 0.6
           จักรยานยนต์ จักรยาน ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 1.09 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0
           เฟอร์นิเจอร์ 0.71 100.1 100.1 0.0 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0 -0.3
           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 6.56 119.9 109.6 0.5 9.4 9.4 119.3 -1.6 11.7 12.8

อัตราการเปลีย่นแปลงรายการ

เดือนธันวาคม 2563สัดส่วน

น ้าหนัก

ม.ค. 64

เดือนมกราคม 2564

ดัชนี อัตราการเปลีย่นแปลง
ดัชนี
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ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม 2564

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพา ิชย์
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของ
ดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคา
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ซ่ึงจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 501 รายการ

ม.ค.64 ม.ค.63 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

สินค้าส าเร็จรูป 100.00 97.9 98.3 0.2 -0.4 -0.4 97.7 -0.4 0.0 -0.3
       สินค้าอุปโภคบริโภค 76.93 101.6 100.9 0.4 0.7 0.7 101.2 0.0 1.2 0.5
         -   สินค้าบริโภค 24.59 101.0 100.3 0.0 0.7 0.7 101.0 -0.4 1.8 1.3
         -   สินค้าอุปโภค 52.35 101.9 101.2 0.6 0.7 0.7 101.3 0.2 1.0 0.0
       สินค้าทุน 23.07 90.1 92.9 -0.2 -3.0 -3.0 90.3 -1.2 -2.8 -2.1
สินค้าก่ึงส าเร็จรูป  (แปรรูป) 100.00 97.1 99.5 1.0 -2.4 -2.4 96.1 1.7 -2.5 -5.1
       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม 76.62 96.2 99.7 1.1 -3.5 -3.5 95.2 2.2 -3.5 -6.5
         -   สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 8.16 103.9 99.5 0.1 4.4 4.4 103.8 0.5 6.1 3.9
         -   สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปทีไ่ม่ใช่อาหาร 68.46 94.7 99.7 1.3 -5.0 -5.0 93.5 2.6 -5.1 -8.3
       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปก่อสร้าง 23.38 99.9 98.8 0.9 1.1 1.1 99.0 0.0 0.3 -0.6
สินค้าวัตถุดิบ 100.00 100.1 102.4 2.2 -2.2 -2.2 97.9 0.8 -1.4 -1.8
       วตัถุดิบส้าหรับอาหาร 61.84 109.7 106.4 2.2 3.1 3.1 107.3 1.8 5.9 6.4
       วตัถุดิบทีไ่ม่ใช่อาหาร 38.16 87.6 97.3 2.0 -10.0 -10.0 85.9 -0.6 -11.4 -12.6

รายการ

เดือนธันวาคม 2563สัดส่วน

น ้าหนัก

ม.ค.64

เดือนมกราคม 2564

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนี

อัตราการเปลี่ยนแปลง

http://www.,oc.go.th/


ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม 2564

ค าชี้แจงข้อมูลดัชนรีาคาผู้ผลติ ปีฐาน 2558

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานทีจ่ัดท าและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต
เป็นประจ าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจาก
การขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี มจี านวน 2 โครงสร้าง ได้แก่

1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : CPA) 
ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย 
3 หมวดใหญ่ คือ ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ

ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตมีการพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ าทุก 5 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจากตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต (Input-Output Table : I/O Table) ที่จัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ดัชนีราคาผู้ผลิตมีความทันสมัย โครงสร้างและความส าคัญของสินค้าสอดคล้องตามโครงสร้างการผลิต
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 มีผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ได้มีการพัฒนาโครงสร้างหมวด/หมู่สินค้า

ตามมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (CPA) เป็นเวอร์ชั่นปี 2554 
และมีการปรับเพ่ิม/ลดรายการสินค้า พร้อมทั้งปรับปรุงสัดส่วนน้ าหนักใหม่ให้ทันสมัย มีความสอดคล้อง และสามารถ
สะท้อนโครงสร้างการผลิตในปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง CPA ปีฐาน 2558 จะประกอบด้วย 
รายการสินค้า จ านวน 501 รายการ โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลในปีฐาน 2553 และจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 

2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) ได้มีการปรับเพ่ิม/ลดรายการสินค้า และ
ปรับปรุงสัดส่วนน้ าหนักใหม่ให้ทันสมัย มีความสอดคล้อง และสามารถสะท้อนโครงสร้างการผลิตในปัจจุบันมากขึ้น 
โดยดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง SOP ปีฐาน 2558 จะประกอบด้วย รายการสินค้า จ านวน 501 รายการ และมี
การเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลในปีฐาน 2553 ดังนั้น ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง SOP ปีฐาน 2558 จะเริ่มต้นชุดข้อมูล
ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2543 เป็นต้นไป

.............................................................
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