
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 100.0

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2563 5 ตุลาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลง -1.3
2. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0
3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (AoA) 
ลดลง -2.1 

4. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน (YoY) ลดลง -1.7

5. ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้น 1.4

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนกันยายน 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 100.0 เทียบกับเดือนกันยายน 2562
ลดลงร้อยละ 1.3 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 จากสินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งทอ หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 17.6 
จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยสินค้าเชื้อเพลิงและสินค้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ามันปรับลดลงตามตลาดโลกและต้นทุนวัตถุดิบ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
สูงขึ้นร้อยละ 5.2 จากสินค้าส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลังสด อ้อย ผลปาล์มสด และยางพารา 
จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง เป็นผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อปริมาณน้ าในการเพาะปลูก 
รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ท าให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชเกษตรส าคัญเพ่ิมขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
หมวดสินค้าส าเร็จรูป ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.4 สินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้าวัตถุดิบ 
หดตัวร้อยละ 5.5 และ 0.7 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัว
สูงขึ้นตามวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวเปลือก - ข้าวสารเจ้า/ข้าวนึ่ง/ปลายข้าว อ้อย – น้ าตาลทรายดิบ -
น้ าตาลทรายขาว ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้ง  น้ ายางข้น/ยางแผ่นดิบ -- ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  
และผลปาล์มสด –น้ ามันปาล์มดิบ - น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ จากความต้องการเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
มาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ  

1. เทียบกับเดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 1.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

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

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -1.3

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.7 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาด
ทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้า
ส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 
น้ ามันเครื่องบิน น้ ามันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก ปุ๋ย) ตามราคาตลาดโลก
และความต้องการใช้ที่ลดลง กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) 
จากค าสั่งซื้อลดลง กลุ่มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแผ่น ลวดเหล็ก บรรจุภัณฑ์โลหะ) 
กลุ่มสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย) กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ (สายเคเบิล 
แผงวงจรไฟฟ้า) ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 17.6 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และแร่ตะกั่ว ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความต้องการใช้
น้ ามันทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.2 จากสินค้าส าคัญกลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลังสด อ้อย พืชผัก (แตงกวา ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม 
ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ผักกาดหัว ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ าดอก มะระจีน) และผลไม้ (กล้วยน้ าว้า 
สับปะรดโรงงาน) เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง จากปริมาณน้ ามีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูก และเกิดภาวะอุทกภัยในบางพ้ืนที่ ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้
เพ่ิมขึ้นตามมาตรการสนับสนุนการใช้น้ ามันไบโอดีเซลในประเทศเพ่ือระบายสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ 
ยางพารา เนื่องจากมาตรการแก้ปัญหาราคายางของภาครัฐ ประกอบกับสต็อกยางปรับลดลง 
กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ เนื่องจากความต้องการบริโภค
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการส่งออกปรับตัวดีขึ้น กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาช่อน ปลาตะเพียน 
ปลานิล ปลาทูสด ปลาหมึกกล้วย และกุ้งแวนนาไม เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนและปริมาณน้ าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกุ้งแวนนาไม เกษตรกรได้ปรับลดพ้ืนที่เพาะเลี้ยง
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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 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีฝนตกชุก เกษตรกรจึงชะลอการเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง 
มันส าปะหลังสด เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับความต้องการ
เพ่ิมขึ้น ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นจากมาตรการระบายสต็อกน้ ามันปาล์มดิบและ
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ขณะที่ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลง ยางพารา 
(น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง จากฝนตกชุกในพ้ืนที่เพาะปลูก 
ผลไม้ (องุ่น กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า สับปะรดโรงงาน ทุเรียน) เนื ่องจากสภาพอากาศแปรปรวน 
ประกอบกับเป็นช่วงปลายฤดูกาลของผลไม้บางชนิด กลุ่มสัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกรมีชีวิต เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น จากประเทศที่บริโภคสุกรรายใหญ่ของโลกประสบปัญหาการระบาด
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อาทิ ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม จึงมีค าสั่งซื้อเพ่ือน าเข้าสุกร
จากไทยเพ่ิมขึ้น ขณะที่กลุ่มปลาและสัตว์น้ าปรับตัวลดลง ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาหมึกกล้วย 
และกุ้งแวนนาไม จากความต้องการบริโภคชะลอตัว
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 1.0 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
ตามราคาตลาดโลก
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.2 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา ยางมะตอย ตามราคาตลาดโลก เนื่องจากความกังวล
ต่อจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันลดลง 
และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทองค า ตามราคาตลาดโลก ขณะที่สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ น้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ข้าวนึ่ง ปลายข้าว มันเส้น มันอัดเม็ด ยางแผ่นรมควัน 
และยางแท่ง ตามราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่ใช้ในการผลิต ไม้ยางพารา กระดาษพิมพ์เขียน 
จากค าสั่งซื้อที่เพ่ิมข้ึน
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2. เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2563

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 2.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.2  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 13.7 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.2 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพร้าวผล กล้วยน้ าว้า 
และชมพู่ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ และกลุ่มปลาและสัตว์น้ า 
ได้แก่ ปลานิล ปลาทูสด ปลาลัง และปลาหมึกกล้วย
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ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ



กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า

5. ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 1.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

6. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตไตรมาสท่ี 4 ปี 2563

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5  ฤศจิกายน 2563

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 คาดว่าดัชนีราคาผู้ผลิตยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ราคาน้ ามันที่อยู ่ในระดับต่ าและภาวะ
เศรษฐกิจโลกซบเซา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ราคาผู้ผลิตน่าจะยังคงหดตัวต่อไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ ตาม 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) พบว่า ค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวในภาคการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ขณะท่ีสินค้าเกษตรกรรมปรับตัวได้ดี แต่ยังคงมีความผันผวนด้านราคาตามปริมาณผลผลิตและความต้องการซ้ือในตลาด อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 
คาดว่าอุปสงค์ในสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีวันหยุดยาวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับมีเทศกาลประจ าปี
ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ท่ีผ่านมา แต่ในวิกฤตยังมีโอกาสท่ีอุตสาหกรรมจะปรับปรุงโครงสร้าง 
จับคู่ธุรกิจและสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ ซ่ึงภาครัฐถือเป็นตัวช่วยส าคัญในการชี้น าและส่งเสริมแนวทางการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนที่เห มาะสม
ตามกระแสของโลกในอนาคต

 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ ้นร้อยละ 3.5 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด ผลปาล์มสด อ้อย ยางพารา ผลไม้ (ทุเรียน 
สับปะรดโรงงาน/บริโภค ล าไย ส้มเขียวหวาน เงาะ กล้วยน้ าว้า) กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ กุ้งแวนนาไม ปลาทูสด ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน 
ปลาหมึกกล้วย และหอยแครง
 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสูบ ได้แก่ เนื้อสุกร กากถั่วเหลือง กากร าข้าว ปลายข้าว ร าข้าวขาว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
น้ าตาลทรายดิบ และกากน้ าตาล กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 
น้ ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และถุงมือยาง กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา 
กลุ่มโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กเส้น และเหล็กฉาก กลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ ได้แก่ 
รถยนต์นั่ง ต่ ากว่า 1,800 ซีซี รถบรรทุกขนาดเล็ก และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอื่น  ๆได้แก่ ทองค า และเคร่ืองประดับ
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.1 จากการลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติ
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

4. ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.9 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สายเคเบิล และแผงวงจรไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา น้ ามันเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุ๋ยเคมีผสม กลุ่มโลหะข้ันมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กฉาก กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย และด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ 
กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 17.6 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี)
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.3 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าส าคัญ กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด อ้อย มะพร้าวผล ผลไม้ (สับปะรดโรงงาน/บริโภค 
กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ ชมพู่) กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่
กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาทูสด ปลาลัง ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาหมึกกล้วย
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ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกันยายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 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

ก.ย.63 ก.ย.63 ก.ย.62 M/M Y/Y A/A ส.ค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรวม 100.00 100.0 101.3 0.0 -1.3 -2.1 100.0 0.5 -1.3 -2.2

ผลผลติเกษตรกรรม 12.90 110.7 105.2 1.2 5.2 2.2 109.4 2.1 4.0 1.8

    ผลผลิตกำรเกษตร 9.43 107.2 101.9 1.9 5.2 2.3 105.2 2.2 4.0 1.9

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภณัฑ์ 2.01 127.6 120.2 0.3 6.2 3.1 127.2 2.8 5.2 2.7

    ผลิตภณัฑ์จำกปำ่ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 1.41 138.8 132.9 -1.9 4.4 0.5 141.5 -0.1 2.7 0.0

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 2.73 93.4 113.3 -1.0 -17.6 -13.7 94.3 0.3 -16.4 -13.3

    ลิกไนต์ ปโิตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.19 86.5 109.4 -1.3 -20.9 -16.2 87.6 0.5 -19.5 -15.6

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 0.54 124.5 124.8 0.1 -0.2 -0.2 124.4 0.3 -0.6 -0.2

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.37 99.3 101.0 -0.2 -1.7 -2.2 99.5 0.3 -1.5 -2.3

    ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 15.70 110.4 107.7 0.0 2.5 1.6 110.4 0.1 2.3 1.4

    สิ่งทอและผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 5.04 107.0 107.2 0.0 -0.2 -0.4 107.0 -0.1 -0.3 -0.4

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

    ไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 0.71 103.9 104.1 0.2 -0.2 -0.6 103.7 0.0 -0.5 -0.7

    เยือ่กระดำษ ผลิตภณัฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 1.65 103.9 105.2 0.1 -1.2 -1.3 103.8 -0.2 -1.3 -1.3

    ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 5.75 68.4 95.1 -3.8 -28.1 -23.8 71.1 0.9 -23.7 -23.3

    เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เคมี 4.49 94.7 97.7 0.2 -3.1 -4.4 94.5 0.6 -3.6 -4.5

    ผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก 3.74 81.5 79.5 1.7 2.5 -1.8 80.1 1.1 0.4 -2.3

    ผลิตภณัฑ์อโลหะ 2.52 102.2 102.0 0.0 0.2 0.2 102.2 0.0 0.8 0.2

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภณัฑ์โลหะ 3.27 96.9 97.4 0.0 -0.5 -1.8 96.9 0.0 -1.4 -1.9

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.81 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 20.74 89.9 91.2 0.0 -1.4 -2.2 89.9 -0.6 -2.0 -2.4

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.26 106.1 105.0 0.0 1.0 0.4 106.1 0.1 0.8 0.4

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 7.07 130.6 116.5 -0.7 12.1 10.2 131.5 3.6 13.5 9.9

หมวด

เดอืนกันยำยน  2563 เดอืนสงิหำคม  2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 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

Q3/63 Q2/63 Q3/62 Q/Q Y/Y

ดชันีรวม 99.8 98.4 101.5 1.4 -1.7

ผลผลติเกษตรกรรม 109.1 105.4 105.6 3.5 3.3

    ผลผลิตกำรเกษตร 105.1 101.6 102.0 3.4 3.0

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภณัฑ์ 126.2 121.1 120.9 4.2 4.4

    ผลิตภณัฑ์จำกปำ่ 118.8 118.8 118.8 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 140.6 135.5 135.9 3.8 3.5

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 93.9 94.0 114.0 -0.1 -17.6

    ลิกไนต์ ปโิตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 87.1 87.3 110.1 -0.2 -20.9

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 124.3 123.9 125.0 0.3 -0.6

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 99.3 98.2 101.2 1.1 -1.9

    ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 110.4 109.8 107.9 0.5 2.3

    สิ่งทอและผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 107.0 107.2 107.3 -0.2 -0.3

    หนังฟอก ผลิตภณัฑ์หนังและรองเทำ้ 104.7 104.8 104.7 -0.1 0.0

    ไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 103.8 103.6 104.2 0.2 -0.4

    เยือ่กระดำษ ผลิตภณัฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 103.9 104.1 105.2 -0.2 -1.2

    ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 70.0 62.2 95.1 12.5 -26.4

    เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เคมี 94.4 94.2 98.1 0.2 -3.8

    ผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก 80.3 78.8 80.3 1.9 0.0

    ผลิตภณัฑ์อโลหะ 102.2 102.2 101.8 0.0 0.4

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภณัฑ์โลหะ 96.9 96.8 98.1 0.1 -1.2

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 90.1 90.7 91.6 -0.7 -1.6

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 106.1 105.6 105.2 0.5 0.9

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 129.7 124.5 115.4 4.2 12.4

หมวด
ดชันีรำยไตรมำส อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกันยายน 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 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

ก.ย.63 ก.ย.63 ก.ย.62 M/M Y/Y A/A ส.ค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 103.5 103.1 -0.2 0.4 -0.5 103.7 0.5 0.4 -0.6

   สนิค้ำอุปโภคบริโภค 69.78 107.9 106.7 -0.3 1.1 0.2 108.2 1.0 1.4 0.1

     - สนิค้ำบริโภค 24.00 112.2 109.7 -0.2 2.3 0.9 112.4 1.0 1.7 0.7

     - สนิค้ำอุปโภค 45.78 106.2 105.7 -0.3 0.5 -0.2 106.5 0.9 1.1 -0.3

   สนิค้ำทนุ 30.22 93.5 94.6 0.1 -1.2 -2.1 93.4 -0.6 -1.8 -2.2

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 92.6 98.0 -0.2 -5.5 -5.5 92.8 0.3 -5.3 -5.6

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปสำ้หรับอุตสำหกรรม 76.24 90.3 97.2 -0.3 -7.1 -7.0 90.6 0.4 -6.7 -7.0

     - สนิค้ำอำหำรและอำหำรสตัว์ 13.61 114.0 108.6 0.9 5.0 3.4 113.0 0.5 4.0 3.2

     - สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปทีไ่ม่ใช่อำหำร 62.63 86.3 95.3 -0.7 -9.4 -8.9 86.9 0.5 -8.7 -8.7

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปก่อสร้ำง 23.76 99.8 99.9 0.0 -0.1 -0.9 99.8 0.1 -0.4 -1.0

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 98.0 98.7 1.2 -0.7 -1.9 96.8 1.3 -0.7 -2.0

   สนิค้ำวัตถุดบิสำ้หรับอำหำร 62.40 124.9 117.6 0.6 6.2 6.8 124.1 1.0 8.3 6.9

   สนิค้ำวัตถุดบิทีไ่ม่ใช่อำหำร 37.60 69.0 76.9 2.4 -10.3 -13.2 67.4 1.7 -13.0 -13.6

หมวด
เดอืนกันยำยน 2563 เดอืนสงิหำคม 2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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

