
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 100.5 (ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564 5 เมษายน 2564

Producer Price Index (PPI)

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนมีนาคม 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 100.5 เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 สูงขึ้น
ร้อยละ 2.6 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 8.1 จาก
สินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันส าปะหลังสด อ้อย ผลปาล์มสด และยางพารา 
ตามความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง สุกรมีชีวิต ไข่ และผลิตภัณฑ์จากการประมง เนื่องจาก      
มาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคสินค้าเพ่ิมขึ้น 
และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 จากกลุ่มสินค้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะข้ันมูลฐาน ผลิตภัณฑ์
โลหะประดิษฐ์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ จากราคาวัตถุดิบสูงข้ึน ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่า 
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 11.8 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
และก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ การผลิตและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพ่ิมขึ้น การผ่อนคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับมีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศ เป็นปัจจัยหนุนให้สินค้าส าคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลายชนิด
มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกและน าเข้าสินค้า 
ส่งผลกระทบให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้นด้วย

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.0 4.8 และ 3.3 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับสูงขึ้น
ตามวัตถุดิบ ได้แก่ น้ ายางสด/ยางแผ่นดิบ – ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  มันส าปะหลังสด – มันเส้น/
มันอัดเม็ด/แป้งมันส าปะหลัง อ้อย – น้ าตาลทรายดิบ – น้ าตาลทรายบริสุทธิ์ เนื่องจากผลผลิตลดลง
ปาล์มสด – น้ ามันปาล์มดิบ- น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ จากมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =  2.6
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ผลิต ั  ์เกษตรกรรมและการประมง ผลิต ั  ์จากเ มือง

ผลิต ั  ์อ ตสา กรรม YoY

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

สินค้าวัตถ ดิบ

%YoY

1. เทียบกับเดือนมีนาคม 256  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

 มวดผลิต ั  ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 8.1 จากสินค้าส าคัญ 
ผลิต ั  ์ทางการเกษตร ประกอบด้วย กล ่ม ืชล้มล ก ได้แก่ ถั ่วเขียว ถั ่วเหลือง 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี 
พืชผัก (มะนาว พริกสด พริกแห้ง พริกชี้ฟ้าสด กระเทียม ผักกาดหัว ขิง ) มันส าปะหลังสด 
อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล ่มไม้ผล ได้แก่ องุ่น ล าไย กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ 
ฝรั่ง  ชมพู่ และส้มเขียวหวาน เนื ่องจากตลาดยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื ่อง 
ขณะที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง กล ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา (น้ ายางสด ยางแผ่นดิบ 
เศษยาง) เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ 
การผลิตถุงมือยางและยางล้อ ผลปาล์มสด เนื่องจากราคายังอยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการใช้
ภายในประเทศตามนโยบายส่งเสริมการใช้ดีเซล B10 เป็นน้ ามันดีเซลมาตรฐาน และมีการใช้เพ่ือ
การบริโภคเพ่ิมขึ้น กล ่มสัตว์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด ผลิต ั  ์จากการประมง
ได้แก่ ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน ปลาหมึก กุ้งแวนนาไม หอยนางรม หอยแมลงภู่ 
และหอยแครง เนื่องจากความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึนจากมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้น
การใช้จ่ายและการท่องเที่ยว เช่น คนละคร่ึง เราชนะ เป็นต้น

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนมีนาคม 256  (YoY) สูงขึ้น 2.6

2. เดือนก ม า ัน ์ 2564 (MoM) สูงขึ้น 1.2

 . ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน (YoY) สูงขึ้น 0.6

4. ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส
ก่อน น้า (QoQ) สูงขึ้น 1.5



กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า

 มวดผลิต ั  ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 4.0 จากสินค้าส าคัญ ผลิต ั  ์ทางการเกษตร
ประกอบด้วย กล ่ม ืชล้มล ก ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังมีความต้องการ
ข้าวหอมมะลิของไทยอย่างต่อเนื่อง พืชผัก (ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักขึ้นฉ่าย ผักกวางตุ้ง มะนาว 
ถั่วฝักยาว แตงร้าน) เนื่องจากสภาพอากาศร้อน ผักเจริญเติบโตช้า ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 
หัวมันส าปะหลังสด เนื่องจากโรงงานแปรรูปมันเส้นยังคงมีความต้องการวัตถุดิบเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง 
อ้อย เนื่องจากโรงงานน้ าตาลทรายมคีวามต้องการเพ่ิมขึ้น ขณะที่ผลผลิตมีปริมาณลดลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการวัตถุดิบส าหรับอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กล ่มไม้ยืนต้น
ได้แก่ ยางพารา (น้ ายางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ เกษตรกรหยุดกรีดยาง 
ท าให้ผลผลิตลดลง กล ่มไม้ผล ได้แก่ สับปะรดโรงงาน เนื่องจากความต้องการของโรงงานแปรรูปยังคงมี
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า และมะพร้าวอ่อน เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น กล ่มสัตว์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด เนื่องจากความต้องการบริโภค
สอดคล้องกับผลผลิต ส่งผลให้ราคาปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ผลิต ั  ์จากประมง ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาหมึก 
กุ้งแวนนาไม หอยแมลงภู่ และหอยแครง เนื่องจากผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
ส า รับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะม่วง 
มะละกอสุก และส้มเขียวหวาน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
 มวดผลิต ั  ์จากเ มือง สูงขึ้นร้อยละ  .5 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว และกลุ่มแร่ (ดีบุก สังกะสี วุลแฟรม) ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก
 มวดผลิต ั  ์อ ตสา กรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเคร่ืองบิน และน้ ามันเตา 
ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก ซึ่งมีการปรับลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตน้ ามัน โรงกลั่นน้ ามัน
หลายแห่งในสหรัฐฯ หยุดการผลิต เนื่องจากมีพายุฤดูหนาว ประกอบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ที่มีความคืบหน้าทั่วโลก ส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นแรงหนุนต่อความต้องการใช้น้ ามัน 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น้ าตาลทราย น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ วัตถุปรุงรสอาหาร 
มันเส้น แป้งมันส าปะหลงั เนื่องจากปริมาณผลผลิตวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น ปลาป่น 
ปริมาณวัตถุดิบลดลงจากการปิดอ่าว ขณะที่ความต้องการอาหารปศุสัตว์และสัตว์น้ ายังมีอย่างต่อเนื่อง 
ข้าวโพดหวานกระป๋อง สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด จากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตปรับราคาสูงขึ้น 
ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่า ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ 
ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ ผ้าใยสังเคราะห์ เนื่องจากเงินบาทที่อ่อนค่า กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ 
ไม้ยางพารา จากการท าสัญญาซื้อขายใหม่ ไม้ไฟเบอร์บอร์ด จากราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ถุงยางอนามัย และถุงพลาสติก กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน 
ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กฉาก ลวดเหล็ก ลวดแรงดึงสูง กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก 
ปุ๋ยเคมีผสม จากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น
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2. เทียบกับเดือนก ม า ัน ์ 2564 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564

1. เทียบกับเดือนมีนาคม 256  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี  (ต่อ)

 มวดผลิต ั  ์อ ตสา กรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.5 จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ
อุปทานลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงเครื่องจักรโรงงาน ปุ๋ยเคมีผสม จากราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้น 
กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก ลวดแรงดึงสูง และเหล็กลวด กลุ่มผลิตภัณฑ์
โลหะประดิษฐ์ ได้แก่ ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป และตะปู/สกรู/น็อต จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น้ ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ ข้าวสารเจ้า 
ข้าวนึ่ง ปลายข้าว แป้งข้าวเจ้า มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง น้ าตาลทราย และกากน้ าตาล 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และถุงมือยาง เป็นผลจากการปรับสูงขึ้น
ของราคาวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตร กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ และ
กระดาษแข็ง จากราคาวัตถุดิบและต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสูงขึ้น กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
ได้แก่ รถยนต์นั่ง ต่ ากว่า 1,800 ซีซี และรถบรรทุกขนาดเล็ก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่บางชิ้นส่วน 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทองค า ตามราคาตลาดโลก กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ 
ไม้ยางพารา และไม้ไฟเบอร์บอร์ด จากความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการบางราย
ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต  
  มวดผลิต ั  ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 11.8 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และ
ก๊าซธรรมชาติ ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก



กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2564
3. ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
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 มวดผลิต ั  ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 5.2 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า 
กล ่มผลิต ั  ์ทางการเกษตร ได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวเปลือกเจ้า หน่อไม้ฝร่ัง ผักกวางตุ้ง มะนาว     
พริกสด ถั่วฝักยาว พริกชี้ฟ้าสด กระเทียม ผักกาดหัว ขิง หัวมันส าปะหลังสด อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
องุ่น ล าไย กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ ฝรั่ง ลองกอง ชมพู่ ผลปาล์มสด น้ ายางสด สุกรมีชีวิต   
ไข่ไก่ และไข่เป็ด กล ่มผลิต ั  ์จากการประมง ได้แก่ ปลาทรายแดง ปลาสีกุน ปลาหมึก       
กุ้งแวนนาไม หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง และปลาตะเพียน 
 มวดผลิต ั  ์ อ ตสา กรรม สูงขึ้ นร้ อยละ 0.7 จากการสู งขึ้ นของราคาสินค้ า             
กล ่มผลิต ั  ์อา าร ได้แก่ เนื้อโค เนื้อสุกร เป็ดสด แช่เย็นแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง ปลาป่น กะทิ   
น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์  น้ ามันปาล์มดิบ ข้าวสารเจ้า ข้าวนึ่ง ปลายข้าว แป้งข้าวเจ้า มันเส้น         
มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง กลูโคสเหลว น้ าตาลทรายดิบ/บริสุทธิ์ และกากน้ าตาล กล ่มเครื่องดื่ม
ได้แก่ สุรากลั่น กล ่มกระดาษและผลิต ั  ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ และกระดาษแข็ง       
กล ่มเคมี ั  ์และผลิต ั  ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก กล ่มผลิต ั  ์ยางและ ลาสติก ได้แก่    
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น และถุงมือยาง กล ่มโล ะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 
เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซี และเหล็กลวด กล ่มผลิต ั  ์โล ะประดิษฐ์ ได้แก่ ถังแก๊ส ตะแกรงเหล็ก
ส าเร็จรูป และตะปู /สกรู /น๊อต กล ่มยานยนต์ ได้แก่  รถยนต์นั่ งต่ ากว่า 1800 ซีซี และ       
รถบรรทุกขนาดเล็ก กล ่มผลิต ั  ์อ ตสา กรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค า และเคร่ืองประดับเทียม
 มวดผลิ ต ั  ์จากเ มือง ลดลงร้ อยละ 15.0 จากการลดลงของราคาสินค้ า                 
กล ่มปิโตรเลียมดิบและก๊าซ รรมชาติ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ (NG)          
และก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท)

 มวดผลิต ั  ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 1.0 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า 
กล ่มผลิต ั  ์ทางการเกษตร ได้แก่  ถั่ ว เขียว ข้ าวเปลือกเจ้า  หน่อไม้ฝ ร่ัง  พริกสด             
หัวมันส าปะหลังสด อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย กล้วยไข่ ฝรั่ง ชมพู่ ส้มเขียวหวาน ผลปาล์มสด 
มะพร้าวอ่อน ยางพารา และสุกรมีชีวิต กล ่มผลิต ั  ์จากการประมง ได้แก่ ปลาทรายแดง  
ปลาสีกุน ปลาหมึก กุ้งแวนนาไม หอยแมลงภู่ และหอยแครง
 มวดผล ิต ั  ์จ าก เ ม ือ ง  ส ูงขึ ้นร ้อยละ  5.5 จากการสู งขึ้นของราคาสินค้ า
กล ่มปิโตรเลียมดิบและก๊าซ รรมชาติ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลว    
(คอนเดนเสท) กล ่มสินแร่โล ะ ได้แก่ แร่ดีบุก แร่สังกะสี และแร่วุลแฟรม
 มวดผลิต ั  ์อ ตสา กรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.5 จากการสู งขึ้ นของราคาสินค้ า 
กล ่มผลิต ั  ์อา าร ได้แก่ เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์  
น้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ข้าวนึ่ง ปลายข้าว น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
และกากน้ าตาล กล ่มส่ิงทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ และด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย กล ่มกระดาษ
และผลิต ั  ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษและกระดาษแข็ง ผลิต ั  ์ที่ได้จากการกล่ัน
ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)    
เบนซิน แก๊สโซฮอล 91,95 และน้ ามันหล่อลื่น กล ่มเคมี ั  ์และผลิต ั  ์เคมี ได้แก่         
เ ม็ ด พ ล า ส ติ ก  แ ล ะ ย า ง สั ง เ ค ร า ะ ห์  ก ล ่ ม ผ ลิ ต  ั   ์ ย า ง แ ล ะ  ล า ส ติ ก ไ ด้ แ ก่ 
ยางนอกรถจักรยานยนต์ ยางหล่อดอกใหม่ ยางแท่ง และถุงพลาสติก กล ่มโล ะขั้นมูลฐาน
ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซี ลวดเหล็ก ลวดแรงดึงสูง และเหล็กลวด 
ผลิต ั  ์โล ะประดิษฐ์ ได้แก่ ถังเก็บน้ า ถังแก๊ส ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป และตะปู/สกรู/น๊อต
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ก า นดการแถลงข่าว “สถานการ ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 เมษายน 2564ก า นดการแถลงข่าว “สถานการ ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5  ฤษ าคม 2564

4. ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสก่อน น้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 1.5  โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้

5. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิต มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตามสัญญาณการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง มีการฉีดวัคซีนที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับหลายรายการสินค้ามีฐานราคาที่ต่ า 
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผักและผลไม้ มันส าปะหลังสด และผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ ถุงมือยาง และเหล็ก มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตร และความผันผวนของค่าเงินบาท ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อดัชนีราคาผู้ผลิต การส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                           
(ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมีนาคม 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

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

                        รวมทุกรายการ 100.00 100.5 98.0 1.2 2.6 0.6 99.3 0.5 0.1 -0.2
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง 11.52 108.9 100.7 4.0 8.1 5.2 104.7 0.0 3.9 3.7
           ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10.16 107.7 99.6 4.4 8.1 5.2 103.2 0.0 3.8 3.7
           ผลิตภัณฑ์จากการประมง 1.35 118.8 110.1 1.9 7.9 4.7 116.6 -0.3 4.3 3.2
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 2.97 87.6 99.3 3.5 -11.8 -15.0 84.6 3.0 -15.1 -16.7
           ถ่านหินและลิกไนต์ 0.08 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
           ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ 2.24 82.4 97.3 4.6 -15.3 -19.3 78.8 4.1 -19.4 -21.3
           สินแร่โลหะ 0.03 121.1 100.6 3.3 20.4 13.5 117.2 -2.6 10.0 10.3
           ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จากการท าเหมือง 0.62 108.7 108.9 -0.1 -0.2 -0.1 108.8 0.0 -0.1 -0.1
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 85.51 100.0 97.6 0.8 2.5 0.7 99.2 0.5 0.3 -0.1
           ผลิตภัณฑ์อาหาร 12.61 102.2 99.4 0.4 2.8 2.4 101.8 0.4 2.2 2.1
           เคร่ืองด่ืม 3.36 100.0 99.7 0.1 0.3 0.3 99.9 0.0 0.3 0.4
           ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.54 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
           ส่ิงทอ 2.04 98.5 98.7 0.4 -0.2 -0.3 98.1 0.2 -0.5 -0.5
           เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 1.86 100.4 101.6 0.1 -1.2 -1.2 100.3 0.0 -1.2 -1.2
           เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 0.52 100.8 100.8 0.0 0.0 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0
           ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.78 98.3 98.1 0.5 0.2 -0.1 97.8 0.0 -0.3 -0.3
           กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1.02 103.4 102.5 0.8 0.9 0.5 102.6 0.3 0.3 0.3
           ส่ิงพิมพ์และส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์ 0.57 99.8 98.1 0.0 1.7 1.7 99.8 0.0 1.7 1.7
           ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันปิโตรเลียม 6.95 95.5 79.7 5.6 19.8 -3.7 90.4 7.9 -6.6 -13.2
           เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 5.39 97.5 92.2 2.2 5.7 5.0 95.4 0.5 3.9 4.7
           ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 0.69 100.4 100.4 0.0 0.0 0.0 100.4 0.0 0.0 0.0
           ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4.67 104.4 99.0 1.6 5.5 4.2 102.8 0.1 3.7 3.6
           ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 2.76 100.0 99.8 0.3 0.2 -0.1 99.7 0.0 -0.2 -0.2
           โลหะข้ันมูลฐาน 1.81 102.9 97.7 0.7 5.3 4.5 102.2 0.7 4.5 4.2
           ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 1.93 100.0 99.8 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 0.2
           ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 11.97 90.9 93.8 0.4 -3.1 -3.0 90.5 -0.1 -3.0 -2.9
           อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.51 99.0 99.0 0.0 0.0 -0.1 99.0 0.0 0.0 -0.1
           เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 4.28 103.5 103.5 0.0 0.0 0.0 103.5 0.0 0.0 0.0
           ยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 10.23 101.2 100.3 0.0 0.9 0.9 101.2 0.0 0.9 0.9
           จักรยานยนต์ จักรยาน ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 1.08 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0
           เฟอร์นิเจอร์ 0.70 100.1 100.1 0.0 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0 0.0
           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 6.25 116.2 113.5 -1.4 2.4 5.5 117.9 -1.7 4.8 7.0
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ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   
(ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า กระทรวง า ิชย์
563 ถ.นนทบ รี อ.เมือง จ.นนทบ รี  โทรศั ท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Q1/64 Q4/63 Q1/63 Q/Q Y/Y

รวมทุกรายการ 99.5 98.0 98.9 1.5 0.6

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง 106.1 105.1 100.9 1.0 5.2

           ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 104.7 104.1 99.5 0.6 5.2

           ผลิตภัณฑ์จากการประมง 117.4 113.5 112.1 3.4 4.7

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 84.8 80.4 99.8 5.5 -15.0

           ถ่านหินและลิกไนต์ 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

           ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ 79.0 73.5 97.9 7.5 -19.3

           สินแร่โลหะ 119.5 116.3 105.3 2.8 13.5

           ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จากการท าเหมือง 108.8 108.8 108.9 0.0 -0.1

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 99.3 97.8 98.6 1.5 0.7

           ผลิตภัณฑ์อาหาร 101.8 100.5 99.4 1.3 2.4

           เคร่ืองด่ืม 99.9 100.0 99.6 -0.1 0.3

           ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

           ส่ิงทอ 98.2 98.0 98.5 0.2 -0.3
           เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 100.3 100.3 101.5 0.0 -1.2

           เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 100.8 100.8 100.8 0.0 0.0

           ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 98.0 98.1 98.1 -0.1 -0.1

           กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 102.8 101.7 102.3 1.1 0.5

           ส่ิงพิมพ์และส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์ 99.8 99.8 98.1 0.0 1.7

           ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันปิโตรเลียม 89.9 74.9 93.4 20.0 -3.7

           เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 95.9 91.4 91.3 4.9 5.0

           ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 100.4 100.4 100.4 0.0 0.0

           ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 103.3 102.4 99.1 0.9 4.2

           ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 99.8 99.7 99.9 0.1 -0.1

           โลหะข้ันมูลฐาน 102.2 98.3 97.8 4.0 4.5

           ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 100.0 99.7 99.8 0.3 0.2

           ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 90.7 91.9 93.5 -1.3 -3.0

           อุปกรณ์ไฟฟ้า 99.0 99.0 99.1 0.0 -0.1

           เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 103.5 103.5 103.5 0.0 0.0

           ยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 101.2 101.2 100.3 0.0 0.9

           จักรยานยนต์ จักรยาน ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 100.2 100.2 100.2 0.0 0.0

           เฟอร์นิเจอร์ 100.1 100.1 100.1 0.0 0.0

           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 118.0 121.4 111.9 -2.8 5.5

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปล่ียนแปลง

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

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมีนาคม 2564

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า กระทรวง า ิชย์
563 ถ.นนทบ รี อ.เมือง จ.นนทบ รี  โทรศั ท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

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

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

สินค้าส าเร็จรูป 100.00 98.7 97.7 0.7 1.0 0.1 98.0 0.1 -0.3 -0.3
       สินค้าอุปโภคบริโภค 77.03 102.5 99.8 0.8 2.7 1.4 101.7 0.1 0.8 0.8
         -   สินค้าบริโภค 24.83 102.7 100.0 1.9 2.7 1.3 100.8 -0.2 0.5 0.6
         -   สินค้าอุปโภค 52.20 102.4 99.6 0.3 2.8 1.4 102.1 0.2 0.9 0.8
       สินค้าทุน 22.97 90.4 93.5 0.3 -3.3 -3.1 90.1 0.0 -3.1 -3.1
สินค้าก่ึงส าเร็จรูป  (แปรรูป) 100.00 100.0 95.4 1.6 4.8 0.7 98.4 1.3 0.0 -1.2
       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม 77.16 99.8 94.5 1.9 5.6 0.5 97.9 1.8 -0.4 -1.9
         -   สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 7.93 104.0 100.3 -0.6 3.7 4.1 104.6 0.7 4.2 4.3
         -   สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปท่ีไม่ใช่อาหาร 69.23 98.6 93.2 2.3 5.8 -0.3 96.4 1.8 -1.3 -3.1
       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปก่อสร้าง 22.84 100.4 98.6 0.4 1.8 1.4 100.0 0.1 1.3 1.2
สินค้าวัตถุดิบ 100.00 104.6 101.3 3.0 3.3 0.2 101.6 1.5 -0.3 -1.3
       วัตถุดิบส้าหรับอาหาร 59.84 111.0 105.7 -0.7 5.0 4.5 111.8 1.9 5.5 4.3
       วัตถุดิบท่ีไม่ใช่อาหาร 40.16 96.3 95.8 9.1 0.5 -6.1 88.3 0.8 -8.7 -9.3

อัตราการเปล่ียนแปลงรายการ
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