
ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธนัวาคม 2562 เท่ากับ 100.7

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนธันวาคม 2562 และปี 2562 2 มกราคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนธันวาคม 2561 (YoY) ลดลง 0.3

2. เดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.3

3. เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับปี 2561 (AoA)  ลดลง 1.0

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนธันวาคม 2562 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 100.7 เทียบกับเดือนธันวาคม 2561 
ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY) จากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 0.9
และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 1.3 โดยเฉพาะ กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก)
กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน กลุ่มเยื่อกระดาษ 
กลุ่มสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากเหมือง อาทิ น้้ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ โดยมี
เหตุผลส้าคัญจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวท้าให้ความต้องการซื้อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศลดลง ในขณะที่สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 โดยสินค้าส้าคัญที่มี
ราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ผลปาล์มสด ผลไม้ ไก่มีชีวิต และไก่สด 

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีราคา
สินค้าส้าเร็จรูปและสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปลดลง 0.3 และ 0.7 ตามล้าดับ ในขณะที่ดัชนีราคาวัตถุดิบ
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมีห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามวัตถุดิบอย่างชัดเจน ได้แก่ 
ผลปาล์มสด-น้้ามันปาล์มดิบ จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือลดปริมาณอุปทาน 
สับปะรดโรงงาน-สับปะรดกระป๋อง และไก่มีชีวิต-ไก่สด จากความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น 
ข้าวเปลือกเหนียว-ข้าวสารเหนียว-แป้งข้าวเหนียว ในขณะที่ หัวมันส้าปะหลังสด-ผลิตภัณฑ์
มันส้าปะหลังและสตาร์ช มีราคาลดลงจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัว 

1. เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YoY) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

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

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต 
(SOP) 

100.7

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

90
92
94
96
98

100
102
104
106
108

ธ.ค.61 ก.พ.62 เม.ย.62 มิ.ย.62 ส.ค.62 ต .ค.62 ธ.ค.62

ดัชนี  

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =  0.3

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.9 จากสินค้าส้าคัญในกลุ่มเคมีภัณฑ์ 
ได้แก่ เม็ดพลาสติก ตามความต้องการใช้ที่ชะลอตัว ปุ๋ย ปริมาณสินค้าในสต็อกยังมีอยู่มาก 
เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงตามสภาพอากาศที่แปรปรวน และโซดาไฟ ราคาลดลงตามตลาดโลก 
กลุ่มสิ่งทอ ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพ่ือกระตุ้นยอดขาย กลุ่มเยื่อกระดาษ ตามราคา
ตลาดโลกและค้าสั่งซื้อที่ชะลอตัว กลุ่มโลหะข้ันมูลฐาน (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตาม
ราคาตลาดโลกประกอบกับการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กที่น้าเข้าจากต่างประเทศ กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า 
อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลงเพ่ือ
ระบายสินค้ารุ่นเดิม สายไฟ สายเคเบิลและแบตเตอร่ี จากราคาวัตถุดิบลดลง 
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.3 จากสินค้าส้าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
และแร่ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 จากสินค้าส้าคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น
กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว และยางพารา เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตลดลงขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด จากมาตรการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐเพ่ือลดปริมาณสต๊อกน้้ามันปาล์ม และผลไม้ (องุ่น กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ สับปะรดโรงงาน 
ทุเรียน) จากความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและ 
ไข่ไก่ จากปริมาณผลผลิตลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น กลุ่มปลาและสัตว์น้้า ได้แก่  
ปลานิล ปลาทูสด ปูม้า ปูทะเล กุ้งแวนนไม ปลาหมึกกล้วย หอยนางรม หอยลาย และหอยแครง 
สภาพอากาศแปรปรวนท้าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส้าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหัวมันส้าปะหลัง ความต้องการของตลาดชะลอตัว ผักสด (มะนาว คะน้า 
ผักกาดหอม ผักชี ผักกาดหัว ผักข้ึนฉ่าย กะหล่้าดอก ผักกวางตุ้ง แตงร้าน บวบ) จากปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.5 จากสินค้าส้าคัญท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ มันส้าปะหลังสด ผลผลิตออกน้อยเน่ืองจากเป็นช่วงต้นฤดูกาล 
ผลปาล์มสด และยางพารา (น้้ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เน่ืองจากท่ีผ่านมาได้มีมาตรการ 
ของภาครัฐเพื่อลดปริมาณสินค้าในสต๊อกประกอบกับเป็นช่วงปริมาณผลผลิตออกน้อย ผลไม้ 
(สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน มะละกอ) จากความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น กลุ่มสัตว์มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร และไก่มีชีวิต จากความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นจากช่วง
เทศกาลท่องเที่ยวและวันหยุดยาว กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาทูสด ปลาหมึกกล้วย 
หอยแครง และกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตลดลง ส าหรับสินค้าท่ีราคาลดลง ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว จากความต้องการของตลาดชะลอตัวประกอบกับใกล้
วันหยุดเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว 
ข้าวนึ่ง) ราคาปรับลดลงด้วย พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ ผักคะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี 
ผักกาดหัว ผักขึ้นฉ่าย กะหล่้าดอก ผักกวางตุ้ง ฟักทอง แตงร้าน) เนื่องจากสภาพอากาศท่ี
เอื้ออ้านวยในการเพาะปลูกท้าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากสินค้าส้าคัญท่ีปรับตัว
สูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร ผลิตภัณฑ์สับปะรด น้้ามันปาล์มดิบ น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
(ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) ตามราคาวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีปรับสูงขึ้น น้้าตาลทราย 
เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหีบอ้อย ปี 2562/63 กลุ่มน้้ามันเชื้อเพลิง (น้้ามันดีเซล น้้ามันเตา 
น้้ามันก๊าด) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามราคาตลาดโลก
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 สินค้าส้าคัญท่ีราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ น้้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) ตามราคาตลาดโลก

3. เฉลี่ย 12 เดือน (ม.ค. ธ.ค.) ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (AoA) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
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รวมทุกรายการ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.3 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
กลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้้า
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.9 จากการลดลงของราคาสินค้า
กลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของราคา
สินค้ากลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่อง
ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์

2. เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
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4. ไตรมาส 4 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ ลดลงร้อยละ 0.8 (QoQ) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

5. ไตรมาส 4 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสดียวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

6. แนวโน้มสถานการณ์ และคาดการณ์
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หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.5 จากการลดลงของราคา
สินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา พืชผัก
และผลไม้ สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไข่ไก่ และไข่เป็ด ปลาและสัตว์น้้า ได้แก่ 
ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาอินทรี ปลากะพง และกุ้งแวนนาไม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.1 จากการลดลงของราคา
สินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.6 จากการลดลงของราคา
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เนื้อสุกรและข้าวสารเจ้า สิ่งทอและผลิตภัณฑ์        
สิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ 
น้้ามันดีเซล น้้ามันเตาและน้้ามันก๊าด เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ โซดาไฟ         
เม็ดพลาสติกและปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น และเหล็กฉาก เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สายเคเบิล และแผงวงจรไฟฟ้า และ
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทองค้า
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.7 สาเหตุจากการลดลง
ของราคาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลัง น้้าตาลทราย 
และเส้นก๋วยเตี๋ยว สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว เคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ โซดาไฟ เม็ดพลาสติกและปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ 
ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น 
เหล็กเส้น และเหล็กฉาก เครื่องไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
สายเคเบิล และกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.8 สาเหตุจากการลดลงของ
ราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.8 จากการสูงขึ้นของราคา
สินค้ากลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว ปาล์มสด มะพร้าว สับปะรด
โรงงาน สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ กลุ่มปลาและสัตว์น้้า 
ได้แก่ กุ้งแวนนาไม และปลาหมึก

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

สถานการณ์การผลิตของประเทศปี 2562 ในภาพรวม สินค้าเกษตรมีการขยายตัว ส่วนในภาพรวมด้านสินค้าอุตสาหกรรมถือว่ามีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี คาดว่าในปี 2563 สถานการณ์การผลิตสินค้าต่าง  ๆจะมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากการคาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรส้าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส้าปะหลัง 
และปาล์ม เป็นต้น น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ ด้านอุตสาหกรรมคาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยหลายอุตสาหกรรมมี
การคาดการณ์ว่า ความต้องการซือ้ในปีหน้าจะเพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ส้าคัญที่เป็นปัจจัยส่งกระทบต่อดัชนีราคาผู้ผลิต อาทิ สภาพอากาศที่
จะส่งผลต่อปริมาณ คุณภาพ และราคาสินค้าเกษตร ราคาน้้ามันดิบซึ่งคาดว่าทั้งปีจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 58-68 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 
มีแนวโน้มแข็งค่าอยู่ที่ 30-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการเกินดุลบัญชีเงินสะพัดของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูง และภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน 
สงครามการคา้สหรัฐอเมริกา-จีน ยังมีความไมแ่น่นอนแต่ไม่ถือเป็นปัจจัยลบชัดเจน เพราะอาจเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในบางอุตสาหกรรมของไทย โดยอุตสาหกรรม
ที่น่าจับตามอง ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  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 จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ้าหน่ายทั่วประเทศ มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

ธค.62 ธค.62 ธค.61 M/M Y/Y A/A พย.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 100.7 101.0 0.3 -0.3 -1.0 100.4 -0.5 -2.1 -1.0

ผลผลิตเกษตรกรรม 11.88 102.7 97.8 0.5 5.0 5.3 102.2 -1.8 3.7 5.3

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.58 98.3 93.3 0.0 5.4 5.7 98.3 -2.8 3.8 5.8

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.86 118.3 112.9 1.0 4.8 6.5 117.1 -1.2 3.4 6.6

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 1.39 138.1 134.0 2.8 3.1 0.9 134.4 3.5 3.3 0.7

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 3.27 112.8 114.3 0.4 -1.3 -0.9 112.4 -0.5 -7.0 -0.9

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.74 109.0 110.8 0.5 -1.6 -1.2 108.5 -0.5 -8.0 -1.2

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.53 124.0 123.8 -0.3 0.2 1.0 124.4 -0.4 -0.9 1.1

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.85 100.6 101.5 0.2 -0.9 -1.8 100.4 -0.3 -2.6 -1.8

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 15.21 107.7 107.5 0.1 0.2 0.5 107.6 0.0 -0.1 0.5

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 5.01 107.1 107.7 0.0 -0.6 -0.4 107.1 -0.1 -0.6 -0.4

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 0.59 104.7 104.8 0.0 -0.1 0.0 104.7 0.0 -0.1 0.0

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.71 104.0 103.5 0.0 0.5 0.0 104.0 -0.1 0.4 0.0

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 1.65 104.5 106.3 -0.4 -1.7 -1.6 104.9 -0.3 -1.2 -1.6

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7.97 95.5 93.3 2.6 2.4 -10.5 93.1 -0.9 -13.6 -11.5

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.52 95.9 101.8 -1.0 -5.8 -4.8 96.9 -0.1 -5.4 -4.7

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.63 79.6 79.7 0.8 -0.1 0.2 79.0 0.5 -0.8 0.2

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.51 102.2 102.1 0.1 0.1 0.3 102.1 -0.3 0.2 0.3

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.23 96.6 99.2 -0.1 -2.6 -1.5 96.7 -0.4 -2.8 -1.3

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.78 107.3 107.3 0.0 0.0 0.6 107.3 0.0 0.0 0.7

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 20.70 90.4 94.0 0.0 -3.8 -2.2 90.4 -0.8 -4.0 -2.0

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.15 105.3 105.4 0.0 -0.1 -0.1 105.3 0.0 -0.1 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.19 115.0 111.4 -0.2 3.2 1.8 115.2 -0.4 4.0 1.6

หมวด

เดือนธันวำคม  2562 เดือนพฤศจกิำยน  2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  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 จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ้าหน่ายทั่วประเทศ มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

Q4/62 Q3/62 Q4/61 Q/Q Y/Y

ดัชนีรวม 100.7 101.5 102.4 -0.8 -1.7

ผลผลิตเกษตรกรรม 103 105.6 98.3 -2.5 4.8

    ผลผลิตกำรเกษตร 99.2 102.0 94.2 -2.7 5.3

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 118 120.9 113.3 -2.4 4.1

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 118.8 118.8 118.8 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 134.1 135.9 130.4 -1.3 2.8

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 112.7 114.0 119.6 -1.1 -5.8

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 108.9 110.1 116.7 -1.1 -6.7

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 124.4 125.0 124.6 -0.5 -0.2

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 100.6 101.2 102.9 -0.6 -2.2

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 107.6 107.9 107.7 -0.3 -0.1

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 107.1 107.3 107.8 -0.2 -0.6

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 104.7 104.7 104.8 0.0 -0.1

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 104 104.2 103.5 -0.2 0.5

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 104.9 105.2 106.2 -0.3 -1.2

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 94.2 95.1 106.4 -0.9 -11.5

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 96.6 98.1 102.4 -1.5 -5.7

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 79.1 80.3 79.8 -1.5 -0.9

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 102.2 101.8 102.0 0.4 0.2

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 96.8 98.1 99.5 -1.3 -2.7

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 90.6 91.6 94.1 -1.1 -3.7

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 105.3 105.2 105.4 0.1 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 115.3 115.4 110.8 -0.1 4.1

หมวด
อัตรำกำรเปล่ียนแปลงดัชนีรำยไตรมำส

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม ปี 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส้าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส้าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ ซ่ึง
จากการส้ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ้าหน่ายทั่วประเทศ มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

ธค.62 ธค.62 ธค.61 M/M Y/Y A/A พย.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.2 102.5 0.1 -0.3 -0.1 102.1 -0.6 -1.0 -0.1

   สินค้ำอุปโภคบริโภค 69.27 105.7 104.3 0.0 1.3 0.9 105.7 -0.3 0.6 0.8

     - สินค้ำบริโภค 23.53 108.6 105.7 0.2 2.7 3.9 108.4 -0.6 2.7 4.1

     - สินค้ำอุปโภค 45.74 104.7 104.1 -0.1 0.6 -0.7 104.8 -0.2 -0.5 -0.8

   สินค้ำทุน 30.73 93.9 97.7 0.0 -3.9 -2.1 93.9 -0.7 -4.2 -2.0

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 98.4 99.1 0.7 -0.7 -3.4 97.7 -0.2 -4.5 -3.6

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.70 97.8 98.4 0.9 -0.6 -4.1 96.9 -0.2 -5.4 -4.4

     - สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ 12.29 109.4 109.5 0.5 -0.1 -0.9 108.9 -0.5 -0.7 -1.0

     - สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปท่ีไม่ใช่อำหำร 65.41 95.8 96.5 0.9 -0.7 -4.7 94.9 -0.1 -6.2 -5.1

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง 22.30 99.6 100.8 0.0 -1.2 -0.7 99.6 -0.3 -1.3 -0.6

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 96.9 95.8 0.3 1.1 0.7 96.6 -1.3 -2.1 0.7

   สินค้ำวัตถุดิบส้ำหรับอำหำร 57.83 114.4 112.1 -0.1 2.1 1.5 114.5 -2.1 0.6 1.5

   สินค้ำวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อำหำร 42.17 76.5 76.5 0.9 0.0 -0.4 75.8 -0.1 -5.8 -0.5

หมวด
เดือนธันวำคม 2562 เดือนพฤศจกิำยน 2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


ดัชนีราคาผู้ผลิต

ที่มา : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า กระทรวงพาณชิย์

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 100.7 ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY)

 สาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 0.9 และผลิตภัณฑ์จากเหมืองร้อยละ 1.3 โดยเฉพาะกลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) กลุ่มเหล็ก กลุ่มเยื่อกระดาษ และกลุ่มสิ่งทอ โดยมีเหตุผลส าคัญจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวท าให้ความต้องการซื้อท้ังในประเทศและต่างประเทศลดลง ในขณะท่ีสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 ซึ่งถือว่ามีแนวโน้ม
ดีขึ้นจากเดือนท่ีผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม

เดือน ธันวาคม 2562

ราคาน้ ามัน ($) อัตราแลกเปลี่ยน (฿/$)

ธันวาคมพฤศจิกายน

62.1 64.5 30.24 30.25
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