
 
 
 
 
 
 
 

 

ดัชนีราคาผู้ผลติของประเทศ 
เดือนมิถุนายน  2558  และ  6  เดือนแรกของปี  2558 

 

 กระทรวงพาณิชย ์ รายงานความเคลื่อนไหวดชันีราคาผูผ้ลิตของประเทศเดือนมิถุนายน  2558    

โดยสรุปดงัน้ี 
 

 จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินคา้ท่ีเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูผ้ลิต จ าหน่ายทัว่ประเทศ  
จ านวน  596  รายการ  ครอบคลุม  3  หมวด  คือ  หมวดผลผลิตเกษตรกรรม  หมวดผลิตภณัฑ์จากเหมือง   
และหมวดผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  โดยค านวณเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงราคาในรูปของดชันี  เพื่อใชว้ดั
การเปล่ียนแปลงของระดบัราคาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตไดรั้บ  สรุปผลดงัน้ี 
 

 1.  ดัชนีราคาผู้ผลติของประเทศเดือนมิถุนายน  2558 
 ในปี  2553  ด ัชนีราคาผูผ้ลิตของประเทศ  เท่าก ับ  100  ส าหรับเดือนมิถุนายน  2558  
ดัชนีราคาเท่ากับ  104.0  และเดือนพฤษภาคม  2558  ดชันีราคาเท่ากบั  104.0 
 

 2.  การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน  2558   เมื่อเทียบกับ 

 2.1   เดือนพฤษภาคม  2558  ไม่เปลีย่นแปลง  (0.0) 
 2.2   เดือนมิถุนายน  2557  ลดลงร้อยละ  3.7  (-3.7) 
 2.3  เฉลี่ยช่วงเดือน  (มกราคม – มิถุนายน  2558)  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  (มกราคม 
– มิถุนายน  2557)  ดัชนีราคาลดลงร้อยละ  4.8  (-4.8)     
 

 3.   ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน  2558   เทียบกับเดือนพฤษภาคม  2558   
ดัชนีราคาไม่ เปล่ียนแปลง  ขณะท่ีดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรมและหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมืองลดลงร้อยละ  0.3 และ 1.0  ส่วนหมวดผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมดชันีราคาสูงข้ึนร้อยละ  0.1  
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สินค้าผู้ผลติหมวดทีม่ีดัชนีราคาเพิม่ขึน้และลดลง 
   ตารางที ่ 1   หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
 
 

อตัราการเปลีย่นแปลง 

รายการสินค้า ม.ิย.58 / พ.ค.58 

ขา้วเปลือกเจา้นาปี -1.0 
มะนาว -49.9 
กะหล ่าปลี -0.1 
ผกับุง้ -5.6 
ตน้หอม -14.2 
ขา้วโพดฝักอ่อน -1.8 
หน่อไมฝ้ร่ัง -5.8 
มะระจีน -1.3 
ดอกกลว้ยไม ้ -2.0 
กลว้ยหอม -0.7 
กลว้ยน ้ าวา้ -0.9 
มะม่วง -1.7 
มงัคุด -34.4 
ทุเรียน -0.9 
เงาะ -17.0 
ล้ินจ่ี -2.2 
ขิง -12.1 
ปลาลงั -1.5 
ปลาทรายแดง -2.8 
ปลาโอ -2.9 
กุง้แวนนาไม -7.5 
ปลาหมึกกลว้ย -5.2 
หอยนางรม -3.3 
ผลปาลม์สด +23.0 
น ้ายางขน้ +15.2 
ยางแผน่ดิบ +13.7 
เศษยาง +18.0 
สุกรมีชีวติ +2.7 
ไก่มีชีวติ +1.5 
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   3.1  หมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ดัชนีราคาลดลงร้อยละ  0.3  (เดือนพฤษภาคม  2558  
ดัชนีราคาสูงขึน้ร้อยละ  0.5)  สินคา้เกษตรส าคญัท่ีมีราคาลดลง  คือ  ผลผลิตการเกษตร  ข้าวเปลือกเจ้านาปี  
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการข้าวลดลง  จึงชะลอการสั่งซ้ือ  พืชผัก  ได้แก่  มะนาว  กะหล ่าปลี  ผกับุ้ง  
ตน้หอม  ขา้วโพดฝักอ่อน  หน่อไมฝ้ร่ัง  มะระจีน  รวมทั้ง  ไม้ดอก  ไดแ้ก่  ดอกกลว้ยไม ้ ผลไม้  ไดแ้ก่  กลว้ย
หอม  กลว้ยน ้าวา้  มะม่วง  มงัคุด  ทุเรียน  เงาะ  ล้ินจ่ี  เคร่ืองเทศ  ไดแ้ก่  ขิง  เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูกาลประกอบ
กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโต  ท าใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาดมาก  ปลาและสัตว์น ้า  ไดแ้ก่  ปลาลงั  
ปลาทรายแดง  ปลาโอ  กุง้แวนนาไม  ปลาหมึกกลว้ยและหอยนางรม  ส าหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น  ได้แก่  
ผลปาล์มสด  ปรับราคาสูงข้ึนตามที่รัฐก าหนดราคาแนะน าให้โรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มรับซ้ือผลปาล์ม
จากเกษตรกร  ยางพารา  ได้แก่  น ้ ายางขน้  ยางแผ่นดิบและเศษยาง  ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากตน้
ยางกระทบแล้งนาน  ผูป้ระกอบการบางรายขาดแคลนวตัถุดิบจึงเร่งซ้ือ  ท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูง  
นอกจากน้ีสุกรมีชีวิตและไก่มีชีวิต  มีราคาสูงข้ึนเช่นกนั  เน่ืองจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 
ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคเพิ่มข้ึน   
    ตารางที่  2  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
 

อตัราการเปลีย่นแปลง 

รายการสินค้า ม.ิย.58 / พ.ค.58 

น ้ามนัปิโตรเลียมดิบ -0.6 
ก๊าซธรรมชาติ -1.3 
แร่ตะกัว่ -6.0 
แร่สงักะสี -6.2 
แร่ดีบุก -1.4 
แร่เหลก็ -7.7 

 
 

   3.2  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  ดัชนีราคาลดลงร้อยละ  1.0  (เดือนพฤษภาคม  2558  
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ  3.5)  สาเหตุส าคญัจากการลดลงของราคาน ้ ามนัปิโตรเลียมดิบ  ก๊าซธรรมชาติ  
แร่ตะกัว่  แร่สังกะสี  แร่ดีบุกและแร่เหล็ก ซ่ึงเป็นไปตามภาวะตลาดโลก 
 

  ตารางที่  3  หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

อตัราการเปลีย่นแปลง 

รายการสินค้า ม.ิย.58 / พ.ค.58 

ยางแผน่รมควนั +3.4 
ยางแท่ง +5.1 
เน้ือสุกร +2.8 
ไก่สด +0.5 
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อตัราการเปลีย่นแปลง 

รายการสินค้า ม.ิย.58 / พ.ค.58 

ดา้ยใยสงัเคราะห์ +0.2 
ผา้ทอ +0.3 
เมด็พลาสติก +2.2 
มอเตอร์  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 

+0.2 

น ้ามนัดีเซล -1.8 
น ้ามนัเคร่ืองบิน -1.8 
น ้ามนัเตา -4.4 
น ้ามนัก๊าด -2.7 
ทองค า -0.7 

 
 3.3   หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ  0.1   (เดือนพฤษภาคม  2558  
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ  1.2)  สินคา้อุตสาหกรรมส าคญัท่ีมีราคาสูงข้ึน คือ  หมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  
ไดแ้ก่  ยางแผน่รมควนัและยางแท่ง  หมวดผลิตภัณฑ์อาหาร  ไดแ้ก่ เน้ือสุกรและไก่สด  ปรับราคาสูงข้ึนตาม
ราคาสุกรมีชีวิตและไก่มีชีวิต  สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ไดแ้ก่  ดา้ยใยสังเคราะห์  ผา้ทอ  
เม็ดพลาสติก  มอเตอร์  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์  ส าหรับสินค้าที่มีราคาลดลงได้แก่  น ้ ามนัดีเซล  
น ้ามนัเคร่ืองบิน  น ้ามนัเตา  น ้ามนัก๊าดและทองค า  ซ่ึงเป็นไปตามภาวะตลาดโลก   
 

 4.  พิจารณาดัชนีราคาเดือนมิถุนายน  2558  เทียบกับเดือนมิถุนายน  2557  ลดลงร้อยละ  3.7  
สาเหตุจากการลดลงของหมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ดชันีราคาลดลงร้อยละ  0.3  ตามการลดลงของ 
สัตวม์ีชีวิตและผลิตภณัฑ์ร้อยละ  3.7  ปลาและสัตวน์ ้ าร้อยละ  3.6  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดชันี
ราคาสูงข้ึนร้อยละ  4.5  ตามการสูงข้ึนของราคาลิกไนต ์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ  3.9  แร่โลหะและ
แร่อ่ืนๆร้อยละ  0.8  หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ดัชนีราคาลดลงร้อยละ  4.6  ตามการลดลงของราคา
ผลิตภณัฑ์อาหาร  เคร่ืองด่ืมและยาสูบร้อยละ  1.0  ส่ิงทอและผลิตภณัฑ์ส่ิงทอร้อยละ  0.3  หนังฟอก  
ผลิตภณัฑ์หนงัและรองเทา้ร้อยละ  0.7  ไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไมร้้อยละ  0.1  ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ  
23.9  เคมีภณัฑ์  ผลิตภณัฑ์เคมีร้อยละ  2.1  ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ  4.3  โลหะขั้นมูลฐานและ
ผลิตภณัฑ์โลหะร้อยละ  3.4  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ  2.9  สินค ้า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ร้อยละ  0.9  ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดัชนีราคาสูงขึ้น  ได้แก่  เยื่อกระดาษ  
ผลิตภณัฑ์กระดาษและส่ิงพิมพร้์อยละ  0.4    ผลิตภณัฑ์อโลหะร้อยละ  0.2  และยานพาหนะและอุปกรณ์
ร้อยละ  0.1   
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 5.   พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย  6  เดือนของปี  2558  เทียบกับระยะเดียวกันของปี  2557  ดชันีราคา
ลดลงร้อยละ  4.8  โดยหมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ดชันีราคาลดลงร้อยละ  2.4  ตามการลดลงของราคาผลผลิต
การเกษตรร้อยละ  1.3  สัตวมี์ชีวิตและผลิตภณัฑ์ร้อยละ  3.3  ปลาและสัตวน์ ้ าร้อยละ  6.2   หมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมืองดชันีราคาลดลงร้อยละ  2.4  ตามการลดลงของราคาลิกไนต์  ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติร้อยละ  4.2  
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดชันีราคาลดลงร้อยละ  5.3  ตามการลดลงของราคาผลิตภณัฑ์อาหาร  เคร่ืองด่ืม
และยาสูบร้อยละ  0.9 ส่ิงทอและผลิตภณัฑส่ิ์งทอร้อยละ  0.6  หนงัฟอก  ผลิตภณัฑ์หนงัและรองเทา้ร้อยละ  0.8  
ไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไมร้้อยละ  0.2  ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ  28.6  เคมีภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เคมีร้อยละ  3.3  
ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติกร้อยละ  7.2  โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภณัฑ์โลหะร้อยละ  2.8  เคร่ืองไฟฟ้า  
อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ  2.6  สินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆร้อยละ  1.6 

 

********************* 

 

                                                 กลุ่มดชันีราคาผูผ้ลิต 
                                                                   กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจการคา้ 
                             1  กรกฎาคม  2558  

 
 
 


