
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2563 เท่ากับ 98.9

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2563 3 กรกฎาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนมิถุนายน 2562 (YoY) ลดลง -3.1
2. เดือนพฤษภาคม 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.8
3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (AoA) 
ลดลง -2.3 

4. ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน (YoY) ลดลง -4.1

5. ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลง -2.5

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนมิถุนายน 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 98.9 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562
ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 จากสินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ยาง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 19.2 จากสินค้า
ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยสินค้าเชื้อเพลิงและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง
กับน้ ามันปรับลดลงตามตลาดโลกและต้นทุนวัตถุดิบ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
0.9 จากสินค้าส าคัญ อาทิ หัวมันส าปะหลัง ยางพารา พืชผัก และสุกรมีชีวิต เนื่องจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ความต้องการชะลอตัว

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
หมวดสินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้าวัตถุดิบ หดตัวร้อยละ 1.0 7.5 
และ5.0 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที ่ราคาปรับลดลงตามวัตถุดิบ 
ได้แก่ น้ ายางข้น/ยางแผ่นดิบ –ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  มันส าปะหลัง –แป้งมันส าปะหลัง/ มันเส้น/
มันอัดเม็ด จากภาวะการค้าชะลอตัว ส าหรับสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก –ข้าวสารเจ้า/
ข้าวนึ่ง/ปลายข้าว -แป้งข้าวเจ้า ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง และปาล์มสด –น้ ามันปาล์มดิบ-
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ  
1. เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

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

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -3.1

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 จากสินค้าส าคัญ กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ หัวมันส าปะหลังและยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของตลาดชะลอตัว
ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ 
กะหล่ าปลี ผักกาดหอม ผักกาดหัว พริกชี้ฟ้าสด แตงร้าน มะระจีน ) ผลไม้ (มะม่วง มังคุด 
ส้มเขียวหวาน ทุเรียน เงาะ ล าไย มะละกอ) และกลุ่มสัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด 
เนื่องจากภาวะการค้าและความต้องการบริโภคชะลอตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ร้านค้าและสถานประกอบการปิดชั่วคราว ส าหรับสินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว และอ้อย มีปริมาณผลผลิตลดลงเนื่องจากภาวะภัยแล้ง 
ผลปาล์มสด จากความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นตามมาตรการดูดซับอุปทานส่วนเกินน้ ามันปาล์มดิบผ่านกลไก
สนับสนุนการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 ในประเทศ ไก่มีชีวิต ตามความต้องการบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว ปลาน้ าจืด (ปลาตะเพียน ปลานิล) ปลาทะเล (ปลาทูสด 
ปลาลัง ปลาจะระเม็ด) กุ้งแวนนาไม ปลาหมึกกล้วย และหอยนางรม จากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและบางพ้ืนที่มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 19.2 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดโลก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา น้ ามันเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)) 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) 
กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) กลุ่มเยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 
(สายไฟ สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า) ซึ่งราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลกและราคาวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่อง 
ส าหรับกลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย) จากราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการปรับราคา
เพ่ือกระตุ้นยอดขาย และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) จากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
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ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.2 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากบางพ้ืนที่
เพาะปลูกที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มะพร้าวผล ปาล์มสด ยางพารา (น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง)
เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้ความต้องการบริโภคและใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
พืชผัก (แตงกวา มะเขือ พริกสด กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักกาดหัว 
ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ าดอก) ผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า สับปะรดโรงงาน เงาะ มะละกอ กล้วยไข่)
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง จากสภาพอากาศร้อน ประกอบกับปริมาณน้ าบางพื้นที่
ไม่เพียงพอ กลุ่มสัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้
การบริโภคในประเทศและการสง่ออกเพ่ิมข้ึน กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ กุ้งแวนนาไม และปลาหมึกกล้วย 
เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนท าให้ผลผลิตลดลง ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
มันส าปะหลังสด เนื่องจากความต้องการตลาดยังชะลอตัว และไข่ไก่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัว โดยเฉพาะจากการปิดภาคเรียน 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) และแร่ (ตะกั่ว ดีบุก) ตามราคาตลาดโลก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.8  สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด และยางมะตอย ตามราคา
ตลาดโลก เนื่องจากการปรับลดก าลังการผลิตน้ ามันของกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตร 
กลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์นั่งต่ ากว่า 1,800 ซีซี ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นของรถรุ่นเดิม กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง จากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และถุงมือยาง จากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือสุขอนามัยที่ดีส าหรับป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ่มเยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน จากความต้องการที่เพ่ิมขึ้น และหนังสือ
แบบเรียน จากการผลิตสินค้าปริมาณน้อยท าให้ต้นทุนสูงขึ้น
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ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

2. เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2563

3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 2.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.4  จากการลดลงของราคาสินค้า กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรไฟฟ้า สายเคเบิล และสายไฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 และน้ ามันเตา กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 
ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุ๋ยเคมีผสม กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น 
เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กฉาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง 
ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย และ
ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ 
กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 11.8 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพร้าวผล กล้วยน้ าว้า 
และชมพู่ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า

5. ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ 2.5  โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

6. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตไตรมาสท่ี 3 ปี 2563

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ดัชนีราคาผู้ผลิตในช่วง 2 ไตรมาสท่ีผ่านมา ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเดิม ได้แก่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด –19 การทรงตัวของ
ราคาน้ ามันในระดับต่ า และการส่งออกท่ียังไม่ฟื้นตัว ท าให้ยังมีแนวโน้มหดตัว เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้รับผลกระทบอย่างรุนแร งท้ังจาก
ห่วงโซ่อุปทานท่ีขาดช่วงจากการปิดประเทศและการปิดกิจการชั่วคราว และอุปสงค์ท่ีลดลงอย่างมากท้ังจากการส่งออกและการบริโภคในประเทศ 
นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงไม่คลี่คลายในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรยังคงมีปัจจัยบวกจากปัญหา
ภัยแล้งท่ีส่งผลกระทบต่ออุปทาน และอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการปลดล็อกมาตรการต่าง ๆ รวมท้ังราคาเน้ือสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพ าะเน้ือไก่ 
จากการส่งออกเพื่อทดแทนวัตถุดิบท่ีขาดหายในตลาดต่างประเทศจากโรคระบาดในสุกร และความต้องการกักตุนสินค้าอาหารท่ียังคงมีอยู่ใน
ต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้ดัชนีราคาผู้ผลิตค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสท่ี 3 และน่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงต้นปี 2564

 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.3 จากการลดลงของราคาสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา น้ ามันเคร่ืองบิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก คลอรีน และโซดาไฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และขวดพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 
กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน และกล่องกระดาษ กลุ่มไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.9 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก)
 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี ่ยนแปลงราคาของกลุ ่มสินค้า 
โดยสินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว 
อ้อย มะนาว ถั่วฝักยาว ผักชี กะหล่ าดอก และมะพร้าวอ่อน ส าหรับสินค้าส าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มสัตว์
มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ กุ้งแวนนาไม ปลาหมึกกล้วย 
หอยแครง ปลากะพง ปลาอินทรี และปูม้า
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4. ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 4.1 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.8 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า และสายไฟ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา น้ ามันเคร่ืองบิน 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุ๋ยเคมีผสม 
กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กฉาก กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย และด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 19.8 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก)
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.5 จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ยางแผ่นดิบ น้ ายางข้น เศษยาง หัวมันส าปะหลังสด มะนาว กะหล่ าปลี ผักคะน้า 
พริกสด ข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง ส้มเขียวหวาน ทุเรียน ล าไย และมะขาม
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ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดชันี

มิ.ย.63 มิ.ย.63 มิ.ย.62 M/M Y/Y A/A พ.ค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรวม 100.00 98.9 102.1 0.8 -3.1 -2.3 98.1 -0.2 -4.8 -2.1

ผลผลติเกษตรกรรม 12.58 106.9 107.9 1.2 -0.9 1.6 105.6 1.9 -1.9 2.2

    ผลผลิตกำรเกษตร 9.16 103.2 105.0 1.1 -1.7 1.9 102.1 2.5 -2.7 2.6

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภณัฑ์ 1.93 120.8 121.5 0.4 -0.6 2.4 120.3 -1.6 -0.1 3.0

    ผลิตภณัฑ์จำกปำ่ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 1.44 140.0 134.7 3.2 3.9 -1.0 135.7 3.7 0.5 -1.9

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 2.71 91.9 113.8 2.7 -19.2 -11.8 89.5 -11.0 -24.5 -10.3

    ลิกไนต์ ปโิตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.17 84.9 110.1 3.4 -22.9 -13.9 82.1 -13.6 -28.9 -12.3

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 0.54 123.9 123.8 0.0 0.1 -0.1 123.9 0.0 -0.2 -0.1

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.71 98.7 101.5 0.8 -2.8 -2.4 97.9 -0.2 -4.4 -2.4

    ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 15.78 109.8 108.5 0.0 1.2 1.2 109.8 -0.1 1.3 1.2

    สิ่งทอและผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 5.10 107.1 107.6 -0.1 -0.5 -0.5 107.2 -0.2 -0.6 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภณัฑ์หนังและรองเทำ้ 0.60 104.7 104.7 -0.1 0.0 0.0 104.8 0.0 0.0 0.0

    ไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 0.72 103.4 104.4 -0.3 -1.0 -0.7 103.7 -0.1 -0.9 -0.7

    เยือ่กระดำษ ผลิตภณัฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 1.67 104.2 105.5 0.1 -1.2 -1.3 104.1 0.0 -1.4 -1.3

    ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 5.83 68.6 94.7 15.7 -27.6 -22.6 59.3 0.9 -42.5 -21.5

    เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เคมี 4.47 93.1 99.3 -0.9 -6.2 -4.7 93.9 -1.9 -5.6 -4.4

    ผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก 3.67 79.0 82.9 0.5 -4.7 -2.6 78.6 -0.3 -4.1 -2.1

    ผลิตภณัฑ์อโลหะ 2.55 102.3 102.1 0.4 0.2 0.1 101.9 -0.4 -0.2 0.1

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภณัฑ์โลหะ 3.30 96.9 98.6 0.0 -1.7 -2.1 96.9 0.2 -2.1 -2.1

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.86 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 21.03 90.2 92.5 -0.7 -2.5 -2.4 90.8 -0.4 -2.3 -2.5

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.34 105.9 105.3 0.4 0.6 0.2 105.5 0.0 0.2 0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.80 124.1 112.7 -0.8 10.1 9.1 125.1 0.7 12.4 8.9

หมวด

เดอืนมิถุนำยน  2563 เดอืนพฤษภำคม  2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

Q2/63 Q1/63 Q2/62 Q/Q Y/Y

ดชันีรวม 98.4 100.9 102.6 -2.5 -4.1

ผลผลติเกษตรกรรม 105.4 105.4 107.0 0.0 -1.5

    ผลผลิตกำรเกษตร 101.6 101.1 103.9 0.5 -2.2

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภณัฑ์ 121.1 122.4 120.3 -1.1 0.7

    ผลิตภณัฑ์จำกปำ่ 118.8 118.8 118.8 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 135.5 139.0 135.9 -2.5 -0.3

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 94.0 111.8 117.2 -15.9 -19.8

    ลิกไนต์ ปโิตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 87.3 107.9 114.0 -19.1 -23.4

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 123.9 124.0 124.0 -0.1 -0.1

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 98.2 100.5 102.1 -2.3 -3.8

    ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 109.8 109.0 108.4 0.7 1.3

    สิ่งทอและผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 107.2 107.2 107.7 0.0 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภณัฑ์หนังและรองเทำ้ 104.8 104.7 104.8 0.1 0.0

    ไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 103.6 103.7 104.5 -0.1 -0.9

    เยือ่กระดำษ ผลิตภณัฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 104.1 104.2 105.6 -0.1 -1.4

    ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 62.2 89.6 100.4 -30.6 -38.0

    เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เคมี 94.2 95.9 99.5 -1.8 -5.3

    ผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก 78.8 79.9 82.2 -1.4 -4.1

    ผลิตภณัฑ์อโลหะ 102.2 102.3 102.1 -0.1 0.1

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภณัฑ์โลหะ 96.8 96.7 98.9 0.1 -2.1

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 90.7 90.6 92.8 0.1 -2.3

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 105.6 105.5 105.3 0.1 0.3

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 124.5 119.4 111.8 4.3 11.4

หมวด
ดชันีรำยไตรมำส อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัด
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้า
วัตถุดิบ ซ่ึงจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดชันี

มิ.ย.63 มิ.ย.63 มิ.ย.62 M/M Y/Y A/A พ.ค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.7 103.7 0.4 -1.0 -0.9 102.3 0.5 -1.8 -0.8

   สนิค้ำอุปโภคบริโภค 69.46 106.6 106.9 0.9 -0.3 -0.2 105.6 0.9 -1.8 -0.1

     - สนิค้ำบริโภค 23.94 111.0 112.0 0.7 -0.9 0.6 110.2 1.0 -1.9 0.9

     - สนิค้ำอุปโภค 45.52 104.8 104.7 1.1 0.1 -0.5 103.7 0.8 -1.7 -0.7

   สนิค้ำทนุ 30.54 93.8 96.0 -0.6 -2.3 -2.3 94.4 -0.5 -2.2 -2.4

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 91.9 99.4 1.9 -7.5 -5.5 90.2 -1.0 -10.6 -5.1

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปสำ้หรับอุตสำหกรรม 76.09 89.4 98.8 2.4 -9.5 -6.8 87.3 -1.2 -13.2 -6.2

     - สนิค้ำอำหำรและอำหำรสตัว์ 13.51 112.4 108.9 0.0 3.2 3.1 112.4 0.4 3.4 3.0

     - สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปทีไ่ม่ใช่อำหำร 62.58 85.6 97.1 2.9 -11.8 -8.6 83.2 -1.7 -16.1 -7.9

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปก่อสร้ำง 23.91 99.7 100.6 0.2 -0.9 -1.1 99.5 0.0 -1.3 -1.1

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 94.4 99.4 1.1 -5.0 -1.9 93.4 -2.8 -6.8 -1.3

   สนิค้ำวัตถุดบิสำ้หรับอำหำร 63.39 122.2 114.3 -0.2 6.9 6.6 122.4 0.6 7.6 6.4

   สนิค้ำวัตถุดบิทีไ่ม่ใช่อำหำร 36.61 64.7 81.4 3.2 -20.5 -12.8 62.7 -8.1 -24.6 -11.3

หมวด
เดอืนมิถุนำยน 2563 เดอืนพฤษภำคม 2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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

