
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนสิงหาคม 2564 เท่ากับ 102.7 (ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนสิงหาคม 2564

Producer Price Index (PPI)

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนสิงหาคม 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 102.7 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563
สูงขึ้นร้อยละ 4.9 (YoY) เป็นผลจากการสูงข้ึนของราคาสินค้า ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สูงข้ึนร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบและราคาตลาดโลกสูงข้ึน ขณะที่การส่งออก
ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง และค่าเงินบาทอ่อนค่า ประกอบกับโรงงานหลายแห่งต้องหยุดผลิต 
เนื่องจากแรงงานติดเช้ือโควิด-19  ส าหรับกลุ่มสินค้าส าคัญที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การกล่ันปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
โลหะข้ันมูลฐาน ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงข้ึนร้อยละ 18.7 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง ลดลงร้อยละ 3.8 เป็นผลจากสินค้าเกษตรกรรมเป็นส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก 
พืชผักและไม้ผล เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน ขณะที่ความต้องการของตลาด
ชะลอตัวอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมีมาตรการล็อกดาวน์ 
ส่งผลให้มีปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงข้ึนร้อยละ 0.9 
12.5 และ 5.5 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับสูงข้ึนตามวัตถุดิบ ได้แก่ 
ผลปาล์มสด – น้ ามันปาล์มดิบ –น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ น้ ายางสด/ยางแผ่นดบิ –ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง
มันส าปะหลังสด – มันเส้น/มันอัดเม็ด/แป้งมันส าปะหลัง เนื่องจากความต้องการของตลาด
ทีม่ีการปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

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

ผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม YoY

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

สินค้าวัตถ ดิบ

%YoY

1. เทียบกับเดือนสิงหาคม 256  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี
 หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.5 จากสินค้าส าคัญกล ่มผลิต ั  ์ท่ีได้จาก
การกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ ามันเคร่ืองบิน น้ ามันเตา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เนื่องจากราคาปรับตามตลาดโลก กล ่มเคมี ั  ์และผลิต ั  ์เคมี 
ได้แก่ โซดาไฟ เม็ดพลาสติก เอทิลีน โพรพิลีน เบนซีน โทลูอีน จากความต้องการของตลาด
ที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาวัตถุดิบปรับสูงข้ึน ปุ๋ยเคมีผสม จากราคาวัตถุดิบน าเข้าสูงข้ึน (แม่ปุ๋ย) 
กล ่มผลิต ั  ์อาหาร ได้แก่ น้ ามันปาล์ม จากราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน ประกอบกับมาตรการของ
ภาครัฐที่มีการขยายระยะเวลาส่งออกน้ ามันปาล์มดิบเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน มันเส้น มันอัดเม็ด 
แป้งมันส าปะหลัง จากวัตถุดิบสินค้าเกษตรมีราคาสูงข้ึน น้ าตาลทราย กากน้ าตาล ราคาปรับตัวตาม
ภาวะตลาดโลก กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า กล ่มผลิต ั  ์
ยางและ ลาสติก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ถุงมือยาง ถุงพลาสติก แผ่นฟิล์มพลาสติก 
จากราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน กล ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กแผ่น ท่อเหล็กกล้า เหล็กเส้น เหล็กฉาก 
ลวดเหล็ก กล ่มผลิต ั  ์โลหะประดิ ฐ์ ได้แก่ ประตูเหล็ก ตะปู/สกรู/น็อต จากราคาวัตถุดิบ
สูงข้ึนตามตลาดโลก กล ่มผลิต ั  ์คอม ิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) จากค่าเงินบาทอ่อนค่า ประกอบกับมีการปรับโครงสร้างต้นทุนใหม่
หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 18.7 จากการสูงข้ึนของราคาสินค้า ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่ (แร่เหล็ก ดีบุก สังกะสี วุลแฟรม) ตามภาวะตลาดโลก

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า

6 กันยายน 2564

เมื่อเทียบกับ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

1. เดือนสิงหาคม 256  (YoY) สูงขึ้น 4.9

2. เดือนกรกฎาคม 2564 (MoM) สูงขึ้น 0.5

3. เฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2564
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256  (AoA) 

สูงขึ้น  .5



กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า

หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากสินค้าส าคัญ กล ่มผลิต ั  ์ยางและ ลาสติก 
ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ถุงพลาสติก กล ่มเคมี ั  ์และผลิต ั  ์เคมี ได้แก่ โพลีเอทิลีน 
โพลีโพรพิลีน เอทิลีน โพรพิลีน เบนซีน ปุ๋ยเคมีผสม กล ่มผลิต ั  ์ท่ีได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ 
น้ ามันเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กล ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก 
ลวดแรงดึงสูง จากราคาวัตถุดิบสูงข้ึน กล ่มผลิต ั  ์คอม ิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ประกอบกับการปรับโครงสร้างต้นทุนใหม่ กล ่มยานยนต์ 
ชิ้นส่วนและอ ปกร ์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง ต่ ากว่า 1,800 ซีซี เนื่องจากราคาน าเข้าช้ินส่วนของรถยนต์ปรับสูงข้ึน 
กล ่มผลิต ั  ์อ ตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค า ตามภาวะตลาดโลก กล ่มผลิต ั  ์อาหาร ได้แก่ 
น้ ามันปาล์ม จากราคาวัตถุดิบปรับสูงข้ึน ประกอบกับมาตรการภาครัฐเพื่อลดปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ
ส่วนเกินและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มในประเทศ น้ าตาลทราย ราคาปรับสูงข้ึน
ตามตลาดโลก กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด ปลาทูน่ากระป๋อง จากค่าเงินบาทอ่อนค่า 
ข้าวโพดหวานกระป๋อง ปลาหมึกแช่แข็ง จากราคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ปรับสูงข้ึน กล ่มสิ่งทอ
ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าเช็ดตัว ผ้าดิบ ผ้าใยสังเคราะห์ กล ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เส้ือยืด กางเกงสตรี 
เนื่องจากราคาวัตถุดิบน าเข้าสูงข้ึน (ด้ายฝ้าย) ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่า
หมวดผลติ ั  ์จากเหมอืง สูงขึ้นร้อยละ 6.2จากการสูงข้ึนของราคาสินค้า ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่ (แร่สังกะสี วุลแฟรม) ตามภาวะตลาดโลก 
 หมวดผลิต ั  ์เก ตรกรรมและการประมง ลดลงร้อยละ 1.3 จากการลดลงของสินค้าส าคัญ
ผลิต ั  ์ทางการเก ตร ประกอบด้วย กล ่ม ืชล้มล ก ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากความต้องการของตลาดชะลอตัว ประกอบกับปริมาณข้าวในสต็อกอยู่ในระดับสูง พืชผัก 
(ผักคะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักข้ึนฉ่าย มะนาว แตงกวา บวบ ถ่ัวฝักยาว ผักกาดหัว ) 
เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยในการเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน กล ่มไม้ผล
ได้แก่ (องุ่น ทุเรียน ล าไย กล้วยน้ าว้า มังคุด เงาะ มะละกอสุก ลองกอง) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาล 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน กล ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าวผล เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน ขณะที่ความต้องการของตลาดชะลอตัว กล ่มสัตว์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต 
กล ่มผลิต ั  ์จากการประมง ได้แก่ ปลาทูสด ปลาอินทรี ปลากะพง กุ้งทะเล และกุ้งแวนนาไม 
เนื่องจากความต้องการบริโภคชะลอตัว จากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 อาทิ ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน โรงเรียนและสถาบันศึกษา
มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส าหรับสินค้าท่ีราคาสูงขึ้น ได้แก่ มันฝร่ัง หัวมันส าปะหลังสด 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สับปะรด ผลปาล์มสด และยางพารา เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบกับปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดลง ไข่ไก่และไข่เป็ด เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มข้ึน รวมถึงปัญหาการขนส่ง
เพื่อกระจายผลผลิตไม่สะดวกมากนัก 

0.4 

6.2 

-1.3 

0.5 

ผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม

ผลิต ั  ์จากเหมือง

ผลิต ั  ์เก ตรกรรมและการประมง

รวมท กรายการ

2. เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนสิงหาคม 2564

1. เทียบกับเดือนสิงหาคม 256  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี  (ต่อ)

หมวดผลิต ั  ์เก ตรกรรมและการประมง ลดลงร้อยละ 3.8 จากการลดลงของสินค้าส าคัญ
ที่เป็นผลิต ั  ์ทางการเก ตร ประกอบด้วย กล ่ม ืชล้มล ก ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีการแข่งขันด้านราคา การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 
และค่าขนส่งยังอยู่ในระดับสูง กล ่ม ืชผัก ได้แก่ กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม 
ต้นหอม ผักชี ผักข้ึนฉ่าย กะหล่ าดอก มะนาว แตงกวา มะเขือเทศ ถ่ัวฝักยาว พริกช้ีฟ้าสด ฟักทอง 
และแตงร้าน กล ่มไม้ผล ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน มะม่วง กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า มังคุด ลองกอง และเงาะ 
กล ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าวผล เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ขณะที่ความต้องการของตลาดชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงมีปัญหาด้านการขนส่ง
กล ่มสัตว์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต เนื่องจากความต้องการบริโภคชะลอตัว ส าหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงข้ึน 
ได้แก่ หัวมันส าปะหลังสด ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เนื่องจากความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง 
ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้ด้านพลังงานเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ราคาอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
ยางพารา (น้ ายางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เนื่องจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพิ่มข้ึน
ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และถุงมือยางทางการแพทย์ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
กล ่มผลิต ั  ์จากการประมง ได้แก่ ปลาทูสด ปลาลัง ปลาทรายแดง ปลาสีกุน และปลาหมึก 
เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง



กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ท ศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนสิงหาคม 2564

3. เฉล่ีย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256  (AoA) สูงขึ้นร้อยละ  .5 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี
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รวมท กรายการ

หมวดผลิต ั  ์เก ตรกรรมและการประมง สูงขึ ้นร้อยละ  .6 จากสินค้าส าคัญ 
กล ่มผลิต ั  ์ทางการเก ตร ได้แก่ ยางพารา ผลปาล์มสด หัวมันส าปะหลังสด อ้อย ถ่ัวเขียว 
มะนาว พริกแห้ง  พริกสด กระเทียม ผักกวางตุ้ง ถ่ัวฝักยาว ผักกาดหัว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ องุ่น ล าไย 
กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม ฝร่ัง ชมพู่ สุกรมีชีวิต โคมีชีวิต ไข่ไก่และไข่เป็ด กล ่มผลิต ั  ์
จากการประมง ได้แก่ ปลาหมึก กุ้งแวนนาไม ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน หอยแครง และ
หอยแมลงภู่
หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ  .6 จากสินค้าส าคัญ กล ่มผลิต ั  ์อาหาร ได้แก่ 
เนื้อสุกร เนื้อโค ไก่สด/เป็ดสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง น้ ามันปาล์ม น้ ามันถ่ัวเหลืองบริสุทธิ์ มันเส้น 
น้ าตาลทราย กากน้ าตาล มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง ปลายข้าว แป้งข้าวเจ้า ขนมปังปอนด์ ขนมเค้ก
เส้นก๋วยเตี๋ยว กุ้งแช่แข็ง ปลาป่น และกะทิ กล ่มเครื่องด่ืม ได้แก่ สุรากล่ัน กล ่มกระดา และ
ผลิต ั  ์กระดา ได้แก่ เย่ือกระดาษ กล่องกระดาษ และกระดาษแข็ง กล ่มผลิต ั  ์ท่ีได้จาก
การกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ,95 น้ ามันเตา น้ ามันก๊าด 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ ามันหล่อล่ืน และยางมะตอย กล ่มเคมี ั  ์และผลิต ั  ์เคมี 
ได้แก่ เม็ดพลาสติก เอทานอล และปุ๋ยเคมีผสม กล ่มผลิต ั  ์ยางและ ลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน 
ยางแท่ง น้ ายางข้น และถุงมือยาง กล ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก 
เหล็กรูปตัวซี และเหล็กลวด กล ่มผลิต ั  ์โลหะประดิ ฐ์ ได้แก่ ประตูเหล็ก ตะปู/สกรู /น๊อต 
ถังแก๊ส ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป กล ่มยานยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งต่ ากว่า 1,800 ซีซี รถบรรทุกขนาดเล็ก 
และตัวถังรถยนต์ กล ่มผลิต ั  ์อ ตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค า และเคร่ืองประดับเทียม
หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.2 จากสินค้าส าคัญ กล ่มปิโตรเลียมดิบและ
ก๊าซ รรมชาติ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (NG)

4. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2564 ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากราคาน้ ามันดิบที่มีแนวโนม้ทรงตัวในระดบัสูงเมื่อเทียบกบั
เดือนเดียวกันปีก่อน ซ่ึงส่งผลให้สินค้าในกลุ่มปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
และสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน อีกทั้งอุตสาหกรรม
หลายสาขามีแนวโน้มขยายตัวตามการส่งออกที่เพิ่มข้ึนจากการฟื้นตัว
ของประเทศคู่ค้า และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง อาทิ อุตสาหกรรมพลาสติก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ประกอบกับโรงงานหลายแห่งยังประสบปัญหาน้ าท่วม
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้ผลิตได้รับแรงกดดนัจากราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง
ในหลายสินค้า อาทิ ข้าวเปลือก พืชผักและผลไม้บางชนิด เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่อุปสงค์
ในประเทศยังคงชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 
ทั้งนี้ คาดหวังว่านโยบายผ่อนปรนมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด -19 ทีจ่ะเร่ิมในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะสามารถกระตุ้นการบริโภค
ในประเทศให้มากข้ึน และส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิตยังคงปรับตัวดีข้ึนต่อไป

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการ ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 ต ลาคม 2564
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity version 2554) 
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าท่ีผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวดใหญ่ คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 29 หมวดย่อย จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าท่ีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ าหน่ายท่ัวประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 501 รายการ

ส.ค.64 ส.ค.63 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

                        รวมทุกรายการ 100.00 102.7 97.9 0.5 4.9 3.5 102.2 0.1 5.0 3.3
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง 10.32 99.8 103.7 -1.3 -3.8 3.6 101.1 -3.6 -0.4 4.8
           ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 9.05 98.0 102.5 -1.2 -4.4 3.5 99.2 -4.3 -0.9 4.7
           ผลิตภัณฑ์จากการประมง 1.28 114.5 113.6 -1.5 0.8 4.3 116.3 0.8 2.7 4.9
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 3.40 102.4 86.3 6.2 18.7 -1.2 96.4 3.1 10.7 -3.9
           ถ่านหินและลิกไนต์ 0.08 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
           ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ 2.69 101.0 81.0 7.9 24.7 -1.7 93.6 4.1 14.1 -5.2
           สินแร่โลหะ 0.03 132.1 110.3 3.7 19.8 20.2 127.4 -1.5 23.2 20.2
           ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จากการท าเหมือง 0.60 107.9 108.9 0.0 -0.9 -0.6 107.9 0.0 -0.9 -0.5
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 86.27 103.0 97.6 0.4 5.5 3.6 102.6 0.5 5.6 3.4
           ผลิตภัณฑ์อาหาร 12.46 103.2 100.0 0.3 3.2 3.0 102.9 0.5 3.2 2.9
           เคร่ืองด่ืม 3.30 100.3 100.0 0.1 0.3 0.4 100.2 0.1 0.6 0.4
           ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.53 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
           ส่ิงทอ 2.02 100.1 98.1 1.1 2.0 0.3 99.0 0.3 0.7 0.0
           เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 1.83 100.8 101.6 0.2 -0.8 -1.0 100.6 0.1 -0.9 -1.1
           เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 0.50 100.8 100.8 0.0 0.0 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0
           ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.78 100.8 98.1 0.2 2.8 1.0 100.6 1.0 2.5 0.7
           กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1.01 105.0 101.7 -0.3 3.2 1.8 105.3 0.2 3.4 1.5
           ส่ิงพิมพ์และส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์ 0.56 99.6 99.8 0.0 -0.2 1.0 99.6 0.0 -0.2 1.1
           ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันปิโตรเลียม 7.82 109.9 73.4 0.1 49.7 27.2 109.8 4.9 50.2 24.4
           เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 5.55 102.5 88.8 1.0 15.4 12.5 101.5 -2.4 15.6 12.1
           ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 0.67 100.4 100.4 0.0 0.0 0.0 100.4 0.0 0.0 0.0
           ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4.56 104.2 98.8 1.9 5.5 5.4 102.3 -1.5 4.5 5.4
           ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 2.72 100.6 99.7 0.0 0.9 0.3 100.6 0.4 0.9 0.2
           โลหะข้ันมูลฐาน 1.92 111.4 97.9 0.4 13.8 9.2 111.0 0.0 13.4 8.5
           ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 1.93 102.0 99.7 0.0 2.3 1.1 102.0 0.1 2.3 0.9
           ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 12.18 94.5 92.8 0.9 1.8 -1.5 93.7 0.6 0.5 -2.0
           อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.43 99.0 99.0 0.0 0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0
           เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 4.19 103.5 103.5 0.0 0.0 0.0 103.5 0.0 0.0 0.0
           ยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 10.06 101.6 101.0 0.4 0.6 0.7 101.2 0.0 0.2 0.7
           จักรยานยนต์ จักรยาน ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 1.05 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0
           เฟอร์นิเจอร์ 0.69 100.1 100.1 0.0 0.0 0.0 100.1 0.0 0.0 0.0
           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 6.50 123.6 125.7 0.6 -1.7 3.0 122.9 0.8 2.1 3.6

หมวด

สัดส่วน

น ้าหนัก

ส.ค.64

เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง
ดัชนี

อัตราการเปล่ียนแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามข้ันตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2558=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนสิงหาคม 2564

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า 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 โครงสร้างแบ่งตามข้ันตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของ
ดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าท่ีผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคา
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ซึ่งจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าท่ีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายท่ัวประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 501 รายการ

ดัชนี ดัชนี

ส.ค. 64 ส.ค. 63 M/M Y/Y A/A ก.ค.64 M/M Y/Y A/A

สินค้าส าเร็จรูป 100.00 100.0 99.1 0.0 0.9 0.9 100.0 0.2 1.3 1.0
       สินค้าอุปโภคบริโภค 76.63 103.3 102.4 -0.2 0.9 2.1 103.5 0.1 2.2 2.3
         -   สินค้าบริโภค 23.79 99.7 102.6 -1.1 -2.8 0.7 100.8 -1.1 -0.8 1.3
         -   สินค้าอุปโภค 52.85 105.0 102.1 0.2 2.8 2.8 104.8 0.7 3.6 2.8
       สินค้าทุน 23.37 93.2 92.4 0.5 0.9 -1.9 92.7 0.5 -0.3 -2.4
สินค้าก่ึงส าเร็จรูป  (แปรรูป) 100.00 104.6 93.0 1.0 12.5 7.8 103.6 0.2 11.8 7.0
       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม 77.48 104.8 91.3 1.2 14.8 9.2 103.6 0.2 14.0 8.4
         -   สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 7.80 107.0 101.1 1.0 5.8 4.4 105.9 2.2 5.4 4.2
         -   สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปท่ีไม่ใช่อาหาร 69.68 103.8 89.4 1.2 16.1 9.6 102.6 0.0 15.3 8.7
       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปก่อสร้าง 22.52 103.6 98.9 0.1 4.8 3.1 103.5 0.3 4.8 2.8
สินค้าวัตถุดิบ 100.00 104.8 99.3 2.0 5.5 4.0 102.7 -1.0 4.7 3.8
       วัตถุดิบส้าหรับอาหาร 56.72 105.4 109.9 -1.4 -4.1 1.0 106.9 -0.3 -1.8 1.9
       วัตถุดิบท่ีไม่ใช่อาหาร 43.28 104.0 85.4 7.0 21.8 8.8 97.2 -2.0 15.7 7.1

อัตราการเปล่ียนแปลงอัตราการเปล่ียนแปลงหมวด

สัดส่วน

น ้าหนัก

ส.ค. 64

เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564
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