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Producer Price Index (PPI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)

1 มีนาคม 2560
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ดัชนี =

ด ัชน ี อัต ราการเปลี่ยนแปลง (YoY) 

YoY =
Highlights

        ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : 
Classification of Products by Activity) เดือนกุมภาพันธ์ 2560        
(ปี2553 = 100)  เท่ากับ 103.7 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปรับตัว
สูงขึ้นร้อยละ 3.9 (YoY) สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาสินค้าหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.5 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร และ
ปลาและสัตว์น้ํา หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 5.0 จากกลุ่ม
สินค้าลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ แร่โลหะและแร่อื่นๆ หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กและสินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ

        เมื ่อ เทียบกับ เดือนมกราคม  2560 ดัชนีราคาผู้ผลิต  สูงขึ ้น
ร้อยละ 0.7 (MoM) โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการสูงขึ้นของราคาสินค้า ท้ัง 
3 หมวดหลัก คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 1.8 สินค้าสําคัญที่ราคา
สูงขึ้น ได้แก่ ผลผลิตการเกษตร (ผลปาล์มสด มะพร้าวผล อ้อยโรงงาน และ
ยางพารา) ปลาและสัตว์น้ํา ได้แก่ ปลาลัง ปลากะพง ปลาอินทรี และกุ้งแวนนาไม 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 0.7  จากสินค้าท่ีราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ํามัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากสินค้าสําคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ํามันเชื้อเพลิง 
โดยเฉพาะน้ํามันเครื่องบินและน้ํามันหล่อลื่นมีการปรับการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพิ่มขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ก๊าซปิโตรเหลียมเหลว (LPG) กลุ่ม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) เหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่น และเหล็กฉาก) และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
ได้แก่ ทองคํา ตามภาวะราคาตลาดโลก

     เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY)       
หมวดหลักท่ีส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น คือ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ผลกระทบ 2.91)  หมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ผลกระทบ 0.85) และหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ผลกระทบ 0.15)

     ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of 
Processing) ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าสําเร็จรูป ดัชนีราคาหมวด
สินค้ากึ่งสําเร็จรูป(แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
มีค่าเท่ากับ 104.2, 103.1 และ 101.7 ตามลําดับ (ปี 2553 = 100)  เมื่อเทียบ
กับเดือนมกราคม 2560 (MoM) หมวดสินค้าสําเร็จรูป โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 
หมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 1.7  และหมวดสินค้าวัตถุดิบ 
สูงขึ้นร้อยละ 2.4 และเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY)  ดัชนีราคา
หมวดสินค้าสําเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) 
สูงขึ้นร้อยละ 9.6 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 11.1 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ผลผลิต เกษตรกรรม ผลิตภ ัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนกุมภา ัน ์ 2560 
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกุมภา ัน  ์2560 

       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ้าหน่ายทั่วประเทศ มีจ้านวนรายการสินค้าท้ังหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้ 

1  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกุมภา ัน ์ 2560  ปี 2553 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2560        
เท่ากับ 103.7 (เดือนมกราคม 2560 เท่ากับ 103.0) 

2  การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกุมภา ัน ์ 2560 เมื่อเทียบกับ 

       2.1 เดือนมกราคม 2560 (MoM)  ูงขึ้น ร้อยละ 0.7 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 กอง าร นเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า 
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รวมทุกรายการ

    หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคา ูงขึ้นร้อยละ 1.8 สินค้าส้าคัญ 
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล อ้อยโรงงาน จากผลผลิตที่
ออกมาไม่ เพียงพอกับความต้องการของตลาด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
หัวมันส้าปะหลังสด ราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ค่อนข้างทรงตัว 
ยาง ารา (น้้ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) ราคาปรับขึ้นเนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดไม่มากนักเพราะจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดหน้ายาง ดอกกุหลาบ 
จากช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  กาแฟดิบ สุกรมีชีวิต ปลาและ ัตว์น้ า 
(ปลาลัง ปลากะพง ปลาอินทรี กุ้งแวนนาไม ปลาหมึก) ความต้องการยังมี
อยู่อย่างต่อเนื่อง   าหรับกลุ่ม ินค้า  าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปี 
เนื่องจากตลาดส่งออกและผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อเพื่อรอผลผลิต
ฤดูกาลใหม่ พืชผัก ผลไม้ ขิง พริกไทยเม็ด ไข่ไก่ จากสภาพอากาศที่
เอื้ออ้านวยต่อการเจริญเติบโตท้าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน  
    หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคา ูงขึ้นร้อยละ 0.7  สินค้าส้าคัญ
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว และแร่โลหะ 
ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก    
    หมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม  ดัชนีราคา ูงขึ้นร้อยละ 0.6  สินค้า
ส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้้ามันเครื่องบิน
และน้้ า มั นหล่ อลื่ นที่ ป รั บก าร จั ด เ ก็ บภ าษี ส ร รพสามิ ต เพิ่ ม ขึ้ น                 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ่มเคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เคมี เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควัน
และยางแท่ง) ความต้องการในประเทศเพื่อป้อนโรงงานและความต้องการใช้
จากต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะจีน เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
(เหล็กแผ่นรีดเย็น  เหล็กฉาก) ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบในตลาดโลก และ
กลุ่ม ินค้าอุต าหกรรมอื่นๆ (ทองค้า) ปรับขึ้นตามราคาตลาดโลก    าหรับ
 ินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม จากราคา     เนื้อสุกร 
เนื้อปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง         กากถั่ว
เหลือง ข้าวสาร มันเส้น และมันอัดเม็ด หมวดหนังฟอก ได้แก่ กระเป๋าหนัง และ
รองเท้า หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้แปรรูป และหมวดเครื่องไฟฟ้า
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนกุมภา ัน ์ 2560 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง าร นเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า 

2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY)  ูงขึ้น ร้อยละ 3.9 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา้จ้าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 2  

2.3 เทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2560 กับระยะเดียวกันปี 2559  ูงขึ้น ร้อยละ 3.5 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสนิค้า
จ้าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 3  
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    ถ้า ิจารณาดัชนีราคาเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 255  
ดัชนีราคา ูงขึ้น ร้อยละ 3   โดยราคา ินค้า  าคัญที่ ่งผลให้ดัชนี ูงขึ้น
ได้แก่ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ูงขึ้นร้อยละ 7 5  ตามการสูงขึ้นของ
ราคากลุ่มผลผลิตการเกษตรร้อยละ 9.4 และกลุ่มสินค้าปลาและสัตว์น้้า
ร้อยละ 8.1 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  ูงขึ้นร้อยละ  5 0 จากการ
สูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 5.1  
แร่โลหะและแร่อื่นๆ ร้อยละ 4.1 และหมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม 
 ูงขึ้นร้อยละ  3 5 จากการสูงขึ้นของราคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
ร้อยละ 0.3  ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.6 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
ร้อยละ 39.9 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 3.2  ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ร้อยละ 17.0  โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.8 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.2 และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 0.5 

    ถ้า ิจารณาดัชนีราคาเมื่อเทียบเฉลี่ยกับระยะเดียวกันของปี 255  
ดัชนีราคา ูงขึ้น ร้อยละ 3 5 โดยสินค้าส้าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีราคาสูงขึ้น  
ได้แก่  หมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ูงขึ้นร้อยละ 7 7 ตามการสูงขึ้นของ
ราคากลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 9.6 และกลุ่มปลาและสัตว์น้้า
ร้อยละ 8.6 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  ูงขึ้นร้อยละ 3 0 จากการสูงขึ้น
ของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 2.8    
แร่โลหะและแร่อื่นๆ ร้อยละ 4.1 และหมวดผลิตภัณฑ์อุต าหกรรม 
 ูงขึ้นร้อยละ 3 0 จากการสูงขึ้นของราคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   
ร้อยละ 0.2  ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร้อยละ 0.8  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
ร้อยละ 33.8 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ 2.7 ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ร้อยละ 15.5 โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.1 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ ร้อยละ 0.2 และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 1.7 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศประจาํเดือนกมุภาพนัธ์ 2560
3. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products  by Activity)

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.price.moc.go.th

( ปี2553=100)
สัดส่วน
นํ้าหนัก ดัชนี
กพ.60 กพ.60 กพ.59 M/M Y/Y A/A มค.60 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 103.7 99.8 0.7 3.9 3.5 103.0 0.9 3.1 3.1
ผลผลิตเกษตรกรรม 11.98 106.7 99.3 1.8 7.5 7.7 104.8 2.9 8.0 8.0
    ผลผลิตการเกษตร 8.71 102.9 94.1 2.1 9.4 9.6 100.8 3.0 9.8 9.8
    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.81 119.1 120.1 -0.1 -0.8 -0.4 119.2 0.1 0.0 0.0
    ผลิตภัณฑ์จากป่า 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0
    ปลาและสัตว์นํ้า 1.40 142.9 132.2 2.9 8.1 8.6 138.9 6.9 9.1 9.1
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 3.03 107.5 102.4 0.7 5.0 3.0 106.7 1.5 1.0 1.0
    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 2.52 103.2 98.2 0.8 5.1 2.8 102.4 1.6 0.6 0.6
    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.51 122.0 117.2 0.2 4.1 4.1 121.7 1.3 4.0 4.0
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 85.00 103.8 100.3 0.6 3.5 3.0 103.2 0.5 2.6 2.6
    ผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 14.86 108.4 109.8 -0.2 -1.3 -1.3 108.6 -0.4 -1.3 -1.3
    สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 4.91 108.2 107.9 0.0 0.3 0.2 108.2 0.0 0.2 0.2
    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า 0.57 104.3 104.5 -0.1 -0.2 -0.2 104.4 0.0 -0.2 -0.2
    ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.70 106.0 105.4 -0.3 0.6 0.8 106.3 0.0 0.9 0.9
    เย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 1.61 105.2 105.2 0.0 0.0 -0.1 105.2 0.1 -0.1 -0.1
    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 8.18 100.9 72.1 4.8 39.9 33.8 96.3 4.2 28.1 28.1
    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.73 103.4 100.2 0.6 3.2 2.7 102.8 0.4 2.3 2.3
    ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4.02 90.9 77.7 2.0 17.0 15.5 89.1 3.1 14.2 14.2
    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.42 101.5 102.8 0.0 -1.3 -1.3 101.5 0.1 -1.2 -1.2
    โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.18 97.8 96.1 0.2 1.8 1.1 97.6 0.5 0.5 0.5
    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.54 105.1 105.2 0.0 -0.1 -0.2 105.1 0.0 -0.2 -0.2
    เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 21.44 96.5 97.0 -0.2 -0.5 -0.6 96.7 0.0 -0.6 -0.6
    ยานพาหนะและอุปกรณ์ 7.92 105.5 105.3 0.0 0.2 0.2 105.5 0.2 0.2 0.2
    สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 5.92 113.3 112.7 0.4 0.5 1.7 112.8 0.9 2.8 2.8

หมวด
เดือนกุมภาพันธ์  2560  เดือมกราคม  2560

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง อัตราการเปล่ียนแปลง
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา

ดัชนี (2553=100) อตัรา (%)เทียบเดือนที่ผ่านมา

     ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
กุมภาพันธ์  2560
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 กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    01/03/2017



เดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
มค. 0.6 0.2 0.4 -1.4 -1.1 0.9 3.6 0.6 1.2 -5.4 -2.3 3.1 3.6 0.6 1.2 -5.4 -2.3 3.1
กพ. 0.7 0.2 0.1 0.6 -0.1 0.7 1.8 0.1 1.1 -4.9 -3.0 3.9 2.7 0.4 1.1 -5.2 -2.6 3.5
มีค. 0.1 -0.3 0.1 0.0 0.6 1.8 -0.3 1.4 -5.0 -2.4 2.4 0.1 1.2 -5.1 -2.6
เมย. 0.4 0.0 0.4 -0.1 0.7 0.8 -0.6 1.9 -5.4 -1.7 2.0 -0.1 1.4 -5.2 -2.3
พค. -0.4 1.1 0.4 1.2 1.4 1.2 0.8 1.2 -4.8 -1.4 1.8 0.1 1.4 -5.1 -2.2
มิย. -1.3 -1.1 -1.1 0.0 0.1 -0.4 0.9 1.3 -3.7 -1.3 1.5 0.2 1.4 -4.8 -2.0
กค. 0.0 -0.6 -0.8 -0.9 -0.3 0.7 0.3 1.2 -3.8 -0.8 1.4 0.2 1.4 -4.7 -1.8
สค. 0.3 0.1 -0.9 -0.8 -0.4 0.1 0.1 0.1 -3.8 -0.4 1.2 0.2 1.2 -4.6 -1.7
กย. 0.5 1.0 -0.2 -0.1 -0.4 0.1 0.6 -1.1 -3.6 -0.7 1.1 0.3 0.9 -4.5 -1.6
ตค. 0.5 -0.3 -0.5 0.0 0.2 1.1 -0.1 -1.3 -3.1 -0.5 1.1 0.2 0.7 -4.4 -1.5
พย. -0.5 -0.1 -0.5 -0.4 -0.5 0.6 0.3 -1.7 -3.0 -0.6 1.0 0.2 0.5 -4.2 -1.4
ธค. 0.1 0.8 -1.1 -0.8 0.9 0.9 1.0 -3.6 -2.7 1.1 1.0 0.3 0.1 -4.1 -1.2

อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) ปี 2555 - 2560
(2553=100)

อัตราเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบ
จากเดือนก่อนหน้า จากเดือนเดียวกันปีก่อน จากระยะเดียวกันปีก่อน

   กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



กอง าร นเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนกุมภา ัน ์ 2560 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ชุด แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนกุมภา ัน ์ 2560 

       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต  (SOP : Stage of Processing)  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี  
เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าท่ีผู้ผลิตได้รับ  ครอบคลุม 3  หมวด  คือ  หมวดสินค้าส้าเร็จรูป  หมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป  (แปรรูป)  
และหมวดสินค้าวัตถุดิบ  จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ผลิตจ้าหน่ายทั่วประเทศ  มีจ้านวน
รายการสินค้าท้ังหมด  596  รายการ  สรุปผลได้ดังนี้ 

           1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต  (SOP : Stage of Processing)  เดือนกุมภา ัน ์  2560  
ในปี 2553  ดัชนีราคาหมวดสินค้าส้าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ เท่ากับ 100 ส้าหรับเดือนกุมภาพันธ์  
2560 ดัชนีราคาเท่ากับ 104.2 , 103.1 , 101.7 ตามล้าดับ 

            2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนกุมภา ัน ์ 2560  เมื่อเทียบกับ
เดือนมกราคม 2560 หมวดสินค้าส้าเร็จรูป โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง หมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 และหมวดสินค้า
วัตถุดิบสูงขึ้นร้อยละ 2.4 แสดงได้ดังภาพ 

    หมวด ินค้า  าเร็จรูป โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง (M0M)  

 

 

 

 

          

    

    หมวด ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป (แปรรูป)  ูงขึ้น ร้อยละ  1 7 (M0M)  

 

 

 

  

 

     

    หมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้น ร้อยละ  2 4 (M0M)                

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด ินค้า  าเร็จรูป ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  
แต่มี ินค้า  าคัญที่ราคา  ูงขึ้น ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวอ่อน 
ผักคะน้า ข้าวโพดฝักอ่อน ไก่สด ปลาทูสด ปลาหมึกกล้วย 
กุ้งแวนนาไม น้้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ น้้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล 
(91,95) น้้ามันหล่อลื่น และทองค้า   าหรับกลุ่ม ินค้าที่
ราคา ลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ชมพู่  องุ่น ผักสด 
(กะหล่้าปลี พริกสด มะนาว กะหล่้าดอก ขิง) ข้าวสารเจ้า 
ข้าวนึ่ง ข้าวสารเหนียว เนื้อสุกร ปลาซาร์ดีนกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง 
น้้ ามันก๊ าด น้้ ามันเตา และเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
ส่วนประกอบ  

กอง าร นเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า 
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 ินค้าวัตถุดิบ 

หมวด ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป (แปรรูป)  ูงขึ้น จากกลุ่ม ินค้า
กึ่ง  าเร็จรูป  าหรับอุต าหกรรม ได้แก่ น้้าตาลทรายขาว 
น้้าตาลมะพร้าว และกากร้าข้าว เส้นใยสังเคราะห์ ก๊าซ
ปิ โตร เลี ยม เหลว (LPG) น้้ า มั น เค รื่ อ งบิ น  โ ซดา ไฟ 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์) มิกซ์ซี 4 เบนซิน โพลีเอทีลีน (PE) 
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางมะตอย โลหะขั้น ื้นฐาน 
ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็น 

หมวด ินค้าวัตถุ ดิบ  ูงขึ้น จากกลุ่ม ินค้าวัตถุดิบ       
  าหรับอาหาร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หัวมันส้าปะหลังสด กระบือ สุกรมี ชีวิต ผลปาล์มสด 
มะพร้าวผล และน้้าตาลทรายดิบ  ินค้าวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร 
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (NG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนแสท) 
น้้ามันปิโตรเลียมดิบ แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี ทราย น้้ายางข้น
และยางแผ่นดิบ 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนกุมภา ัน ์ 2560 

       3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนรีาคาผู้ผลิตของประเทศชุดแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนกุมภา ัน ์ 
2560 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภา ัน ์ 255  หมวดสินค้าส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 9.6 
และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 11.1 แสดงได้ดังภาพ 

    หมวด ินค้า  าเร็จรูป  ูงขึ้น ร้อยละ 0 7 (Y0Y) 

 

 

 

 

              

 

 

   

 

หมวด ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป (แปรรูป)  ูงขึ้น ร้อยละ   6 (Y0Y) 

 

 

               

 

 

 

    หมวด ินค้าวัตถุดิบ  ูงขึ้น ร้อยละ 11 1 (Y0Y) 

 

 

 

 

 

 

หมวด ินค้า  าเร็จรูป  ูงขึ้น จากกลุ่ม ินค้าอุปโภค
บริโภค ได้แก่  มะม่วง มะพร้าวอ่อน กล้วยน้้าว้า 
ข้าวโพดฝักอ่อน พริกแห้ง ข้าวสารเหนียว ไก่สด 
ปลาหมึกกล้วย กุ้งแวนนาไม น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ดอกกล้วยไม้ 
น้้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล (91,95) น้้ามันก๊าด น้้ามันเตา 
น้้ามันหล่อลื่น ยางนอกรถจกัรยานยนต์ ผ้าอนามัย ถังเก็บน้้า 
รถยนต์นั่งต่้ากว่า 1,800 CC และทองค้า   าหรับกลุ่ม
 ินค้าที่ราคา ลดลง ได้แก่ ส้มเขียวหวาน สับปะรด
โรงงาน พริกสด มะนาว ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง เนื้อสุกร ปูม้า 
ปลาซาร์ดีนกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง เบียร์ 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ 

กอง าร นเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า 
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หมวด ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป (แปรรูป)  ูงขึ้น จากกลุ่ม
 ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป  าหรับอุต าหกรรม ได้แก่ น้้าตาล
ทรายขาว น้้ าตาลมะพร้าว น้้ามันปาล์มดิบ เส้นใย 
เส้นด้าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
น้้ามันเครื่องบิน โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ยางพารา 
(ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง เศษยาง) เหล็กแผ่นรีดเย็น และ
เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย 

หมวด ินค้าวัตถุดิบ  ูงขึ้น จากกลุ่ม ินค้าวัตถุดิบ
  าหรับอาหาร ได้แก่ อ้อย ไก่มีชีวิต กาแฟดิบ ผลปาล์มสด 
มะพร้าวผล และน้้าตาลทราบดิบ   าหรับ ินค้ากลุ่ม
วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(คอนเดนแสท) น้้ามันปิโตรเลียมดิบ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว 
แร่สังกะสี ทราย และยางพารา (น้้ายางข้น ยางแผ่นดิบ)  



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนกุมภา ัน ์ 2560 

       4. การเปลี่ยนแปลงของดัชนรีาคาผู้ผลิตของประเทศชดุแบ่งตามขัน้ตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)  เฉลี่ยเดือนมกราคม –  
กุมภา ัน ์ 2560  เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 255   หมวดสินค้าส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป (แปรรูป) สูงขึ้น
ร้อยละ 8.4 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 9.6 แสดงได้ดังภาพ 

   หมวด ินค้า  าเร็จรูป  ูงขึ้น ร้อยละ 0 7 (A0A) 

 

 

 

 

              

 

 

 

   หมวด ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป (แปรรูป)  ูงขึ้น ร้อยละ 8 4 (A0A) 

 

 

               

 

 

 

 

    หมวด ินค้าวัตถุดิบ  ูงขึ้น ร้อยละ   6 (A0A) 

 

 

 

 

 

 

หมวด ินค้า  าเร็จรูป  ูงขึ้น จากกลุ่ม ินค้าอุปโภค
บริโภค  ได้แก่  กล้ วยน้้ าว้า  ทุ เ รียน มะพร้ าวอ่อน 
กะหล่้าปลี พริกแห้ง ข้าวสารเหนียว ไก่สด ปลาหมึกกล้วย 
กุ้งแวนนาไม นมพร้อมดื่ม น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้้ามัน
เบนซิน แก๊สโซฮอล (91,95) น้้ามันก๊าด น้้ามันเตา และ
ทองค้า   าหรับ ินค้าที่ราคา ลดลง ได้แก่ ส้มเขียวหวาน 
สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดฝักอ่อน พริกสด มะนาว 
ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง เนื้อสุกร ปลาซาร์ดีนกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง 
สับปะรดกระป๋อง ดอกกุหลาบ เครี่องปรับอากาศ ตู้เย็น  
และเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 

กอง าร นเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุท ศา ตร์การค้า 
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 ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป  (แปรรูป) 

25.4  

-1.4  

9.6  

 ินค้าวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร 

 ินค้าวัตถุดิบ  าหรับอาหาร 

 ินค้าวัตถุดิบ 

หมวด ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป (แปรรูป)  ูงขึ้น จากกลุ่ม
 ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป   าหรับอุต าหกรรม ได้แก่  น้้าตาล
ทรายขาว น้้าตาลมะพร้าว น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ละเอียด) 
น้้ามันปาล์มดิบ อาหารไก่ เส้นใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) น้้ามันเช้ือเพลิง โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) 
มิกซ์ซี 4 เบนซิน ยางพารา ไม้แปรรูป ไม้อัด และเหล็ก
แผ่นรีดเย็น 

หมวด ินค้าวัตถุดิบ  ูงขึ้น จากกลุ่ม ินค้าวัตถุดิบ
  าหรับอาหาร ได้แก่ อ้อย ไก่มีชีวิต ผลปาล์มสด มะพร้าวผล 
น้้าตาลทรายดิบ   าหรับ ินค้ากลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่
อาหาร ได้แก่ ใบยาสูบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนแสท) 
น้้ามันปิโตรเลียมดิบ แร่ดีบุก แร่ตะกั่ว แร่สังกะสี ทราย 
หิน ยางพารา (น้้ายางข้น ยางแผ่นดิบ)  



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจําเดอืนกุมภาพนัธ์ 2560

5. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 8000 โทรสาร 02 574 5209-10 สายด่วน 1203 

www.price.moc.go.th

( ปี2553=100)

สัดส่วน
นํ้าหนัก ดัชนี
กพ.60 กพ.60 กพ.59 M/M Y/Y A/A มค.60 M/M Y/Y A/A

ดชันีราคาผู้ผลิต
 สินค้าสําเร็จรูป 100.00 104.2 103.5 0.0 0.7 0.7 104.2 0.1 0.8 0.8
   สินค้าอุปโภคบริโภค 67.90 105.7 104.3 0.1 1.3 1.5 105.6 0.2 1.6 1.6
     - สินค้าบริโภค 22.72 106.9 108.9 -0.4 -1.8 -1.1 107.3 -0.3 -0.4 -0.4
     - สินค้าอุปโภค 45.18 105.5 102.5 0.2 2.9 2.8 105.3 0.6 2.7 2.7
   สินค้าทุน 32.10 100.0 100.7 -0.2 -0.7 -0.8 100.2 -0.1 -0.8 -0.8
สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 103.1 94.1 1.7 9.6 8.4 101.4 1.6 7.2 7.2
   สินค้าก่ึงสําเร็จรูปสําหรับอุตสาหกรรม 78.59 103.7 92.3 2.3 12.4 10.8 101.4 1.9 9.3 9.3
     - สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 12.20 113.8 113.3 -0.1 0.4 0.2 113.9 0.1 -0.2 -0.2
     - สินค้าก่ึงสําเร็จรูปท่ีไม่ใช่อาหาร 66.39 102.0 88.8 2.6 14.9 13.0 99.4 2.3 11.3 11.3
   สินค้าก่ึงสําเร็จรูปก่อสร้าง 21.41 100.2 99.5 0.1 0.7 0.4 100.1 0.4 0.0 0.0
สินค้าวัตถุดิบ 100.00 101.7 91.5 2.4 11.1 9.6 99.3 3.9 8.1 8.1
   สินค้าวัตถุดิบสําหรับอาหาร 52.79 109.6 110.6 1.2 -0.9 -1.4 108.3 1.5 -1.8 -1.8
   สินค้าวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อาหาร 47.21 89.9 69.9 3.8 28.6 25.4 86.6 6.8 22.1 22.4

หมวด
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนมกราคม  2560

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง อัตราการเปล่ียนแปลง



 กุมภาพันธ์   2560
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา

ดัชนี (2553=100) อตัรา (%)เทียบเดือนที่ผ่านมา

-1.5 -1.2 -1.0 -0.9 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3

0.8 0.7

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0
              (%) เทียบระยะเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้าสําเร็จรูป

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    01/03/2017



เดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
มค. 0.6 -0.1 1.0 -0.7 -0.3 0.1 6.2 1.7 1.5 -2.5 -1.3 0.8 6.2 1.7 1.5 -2.5 -1.3 0.8
กพ. 0.6 0.0 0.5 0.5 0.1 0.0 5.7 1.1 2.0 -2.5 -1.7 0.7 5.9 1.4 1.7 -2.5 -1.5 0.7
มีค. 0.1 0.3 0.1 -0.8 0.4 4.8 1.3 1.7 -3.3 -0.6 5.5 1.3 1.7 -2.8 -1.2
เมย. 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 4.0 1.5 1.9 -4.2 -0.4 5.1 1.4 1.7 -3.1 -1.0
พค. -0.6 1.5 0.9 0.8 1.1 3.4 3.7 1.3 -4.4 -0.1 4.8 1.8 1.7 -3.4 -0.9
มิย. -0.9 -2.0 -1.8 -0.4 -0.1 2.0 2.5 1.5 -3.0 0.2 4.4 2.0 1.6 -3.3 -0.7
กค. 0.4 -1.2 -1.0 -0.3 -0.3 3.6 0.9 1.7 -2.2 0.2 4.2 1.8 1.6 -3.2 -0.5
สค. 0.6 0.3 -1.0 -0.2 -0.2 2.5 0.6 0.4 -1.4 0.2 4.0 1.7 1.5 -3.0 -0.5
กย. 0.6 0.9 0.3 0.1 -0.2 2.6 0.9 -0.2 -1.6 -0.1 3.9 1.6 1.3 -2.8 -0.5
ตค. 0.8 0.1 0.0 0.1 -0.2 3.2 0.3 -0.3 -1.5 -0.4 3.8 1.4 1.2 -2.7 -0.4
พย. -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.1 1.8 0.3 -0.3 -1.6 0.0 3.6 1.3 1.0 -2.6 -0.4
ธค. 0.1 0.2 -0.3 -0.4 0.0 2.4 0.4 -0.9 -1.7 0.4 3.5 1.3 0.8 -2.5 -0.3

(2553=100)

จากเดือนเดียวกันปีก่อน

หมวดสินค้าสําเร็จรูป
อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) ปี 2555 - 2560

จากเดือนก่อนหน้า
อัตราเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบ

จากระยะเดียวกันปีก่อน

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  



กุมภาพันธ์  2560
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา

ดัชนี (2553=100) อัตรา (%)เทียบเดือนที่ผ่านมา
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  ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูป

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    01/03/2017



เดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
มค. 0.4 0.5 -0.4 -3.4 -2.5 1.6 2.0 -0.2 0.9 -9.9 -5.2 7.2 2.0 -0.2 0.9 -9.9 -5.2 7.2
กพ. 0.4 0.2 -0.4 0.4 -0.5 1.7 -0.8 -0.5 0.4 -9.2 -6.1 9.6 0.6 -0.4 0.7 -9.6 -5.6 8.4
มีค. 0.4 -0.9 -0.1 0.1 1.3 -0.6 -1.7 1.2 -9.1 -5 0.2 -0.8 0.8 -9.4 -5.4
เมย. 0.3 -1.1 -0.1 -0.1 1.3 -1.6 -3.1 2.3 -9.2 -3.7 -0.3 -1.4 1.2 -9.4 -5
พค. -0.2 -0.1 -0.2 2.0 1.9 -0.8 -3.0 2.2 -7.2 -3.8 -0.4 -1.7 1.4 -9 -4.7
มิย. -1.1 0.2 0.0 0.2 0.6 -2.0 -1.8 2.0 -7.0 -3.4 -0.7 -1.7 1.5 -8.5 -4.6
กค. -0.5 0.5 -0.5 -1.7 -0.3 -2.1 -0.8 1.1 -8.1 -2.1 -0.8 -1.6 1.5 -8.5 -4.2
สค. 0.2 -0.2 -0.6 -1.7 -1.2 -1.6 -1.2 0.6 -9.1 -1.6 -0.9 -1.5 1.3 -8.6 -3.9
กย. 0.5 0.9 -0.8 -0.1 -0.2 -1.2 -0.8 -1.0 -8.5 -1.7 -1.0 -1.4 1.1 -8.6 -3.6
ตค. 0.1 -0.5 -1.2 -0.2 1.2 -0.3 -1.4 -1.6 -7.6 -0.3 -0.9 -1.4 0.9 -8.5 -3.3
พย. -0.5 0.5 -0.9 -0.1 -0.3 -0.3 -0.5 -2.9 -6.9 -0.5 -0.8 -1.4 0.5 -8.3 -3.1
ธค. -0.2 2.0 -2.5 -1.6 1.7 -0.3 1.8 -7.2 -6.1 2.9 -0.8 -1.1 -0.2 -8.2 -2.5

อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) ปี 2555 - 2560
หมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูป

(2553=100)

จากเดือนก่อนหน้า จากเดือนเดียวกันปีก่อน
อัตราเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบ

จากระยะเดียวกันปีก่อน

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



-3.6
-8.1

-4.6
-0.3

-5.4
-3.7

-1.7 -1.3 -1.8
-4.1

1.5

8.1
11.1

-12.0
-8.0
-4.0
0.0
4.0
8.0

12.0

กพ.59 มีค.59 เมย.59 พค.59 มิย.59 กค.59 สค.59 กย.59 ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60

         (%) เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

-0.4 

0.7 
2.5 2.9 

-0.4 -0.4 
0.1 

-1.5 -0.9 
-3.0 

4.7 
3.9 

2.4 

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

60

70

80

90

100

110

กพ.59 มีค.59 เมย.59 พค.59 มิย.59 กค.59 สค.59 กย.59 ตค.59 พย.59 ธค.59 มค.60 กพ.60

อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา

ดัชนี (2553=100) อตัรา (%)เทียบเดือนที่ผ่านมา
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กุมภาพันธ์  2560

  ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้าวัตถุดิบ

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    01/03/2017



เดือน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
มค. 0.2 2.0 -0.4 -1.0 -2.4 3.9 -6.5 -3.1 0.3 -9.1 -1.6 8.1 -6.5 -3.1 0.3 -9.1 -1.6 8.1
กพ. 2.9 1.1 -0.7 1.6 -0.4 2.4 -10.4 -4.9 -1.4 -7.1 -3.6 11.1 -8.5 -4.0 -0.5 -8.1 -2.7 9.6
มีค. -1.1 -1.7 0.3 5.6 0.7 -6.6 -5.4 0.6 -2.2 -8.1 -7.9 -4.5 -0.1 -6.1 -4.6
เมย. -0.9 -1.2 -1.4 -1.3 2.5 -9.8 -5.7 0.4 -2.2 -4.6 -8.4 -4.8 0.0 -5.1 -4.5
พค. 0.5 2.5 -0.1 1.6 2.9 -5.8 -3.8 -3.0 0.5 -3.4 -7.8 -4.6 -0.6 -4.0 -4.3
มิย. -3.9 0.7 0.7 1.7 -0.4 -9.4 0.8 -3.0 1.5 -5.4 -8.1 -3.7 -1.0 -3.1 -4.5
กค. -0.1 -1.2 0.0 -2.2 -0.4 -6.4 -0.3 -1.9 -0.7 -3.7 -7.9 -3.2 -1.2 -2.8 -4.4
สค. -1.4 0.1 -1.5 -1.9 0.1 -8.8 1.2 -3.4 -1.1 -1.7 -8.0 -2.7 -1.4 -2.6 -4
กย. -0.6 2.1 -1.8 -1.8 -1.5 -10.2 3.8 -7.1 -1.1 -1.3 -8.3 -2.0 -2.1 -2.4 -3.8
ตค. -0.1 -1.5 -1.2 -0.5 -0.9 -7.2 2.4 -6.8 -0.4 -1.8 -8.2 -1.6 -2.5 -2.3 -3.5
พย. -0.7 0.1 0.3 -0.6 -3.0 -3.9 3.2 -6.6 -1.3 -4.1 -7.8 -1.2 -2.9 -2.1 -3.6
ธค. 0.4 -0.1 -2.3 -1.1 4.7 -4.8 2.7 -8.7 -0.1 1.5 -7.6 -0.8 -3.4 -2.0 -3.2

อัตราเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) ปี 2555 - 2560
หมวดสินค้าวัตถุดิบ

(2553=100)

จากเดือนก่อนหน้า จากเดือนเดียวกันปีก่อน
อัตราเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบ

จากระยะเดียวกันปีก่อน

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า




