
 ค ำชี้แจง 
กำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้ผลิต  ปีฐำน  ๒๕53 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 

 ดัชนีรำคำผู้ผลิต เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศ
ได้รับจากการขายสินค้า  ณ  แหล่งผลิต  ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี   

           ดัชนีรำคำผู้ผลิตของประเทศ มี  ๒  โครงสร้ำง  ได้แก่ 
 (๑)  โครงสร้ำงแบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต  (Classification  of  Products  by 
Activity : CPA )  ประกอบด้วย  ดัชนีรวม  และ  ๓  หมวดใหญ่ คือ 

  -  หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
  -  หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 

  -  หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 (๒)  โครงสร้ำงแบ่งตำมข้ันตอนกำรผลิต (Stage of Processing:  SOP) ประกอบด้วย 

  -  หมวดสินค้าส าเร็จรูป 
  -  หมวดสินค้าก่ึงส าเร็จรูป (สินค้าแปรรูป) 
  -  หมวดสินค้าวัตถุดิบ 
 

 การจัดท าดัชนีราคาผู้ผลิต  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ตามโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลง  ทั้งรายการสินค้า  (Items)  ลักษณะจ าเพาะสินค้า  
(Specifications)  แหล่งจัดเก็บราคาและน้ าหนักความส าคัญของสินค้า  (Weights)  ตลอดจนปีฐาน  
(Base year)   ที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคา  โดยลักษณะจ าเพาะสินค้า  และแหล่ง
จัดเก็บข้อมูลราคาจะด าเนินการปรับปรุงทุกปีเพ่ือให้ทันสมัย  ส่วนการปรับปรุงโครงสร้าง  รายการ  
น้ าหนักสินค้า และปีฐาน  จะปรับทุก  ๕  ปีตามโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลในตารางปัจจัยการผลิต  –  ผลผลิต  ( Input-Output Table of Thailand ) ที่จัดท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรกรรมจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูลสินค้าเหมืองแร่ จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
๒.  รำยละเอียดกำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้ผลิตปีฐาน  ๒๕53 
 การปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2553  ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงน ้าหนักและเปลี่ยน   
ปีฐานทั งโครงสร้าง CPA และ SOP ดังนี  
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 ๒.๑.  การปรับน ้าหนักและเปลี่ยนปีฐาน  จากปี  ๒๕๔๘ เป็นปี 2553 
 

สำขำกำรผลิต กิจกรรมกำรผลิต ปี  2553 ปี  2548 เปลี่ยนแปลง 
Weight 

(%)  

สัดส่วน
ความส้าคัญ
เปลี่ยนแปลง 

I – O  มูลค่ำกำรผลิต 
 

สัดส่วน มูลค่ำกำรผลิต 
 

สัดส่วน 

001 - 134 
001 - 029 
030 - 041 
042 - 134 

ผลผลิตสินค้าทั งหมด 
ผลผลิตเกษตรกรรม 
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

16,185,401.70 
1,766,591.55 

476,272.83 
13,942,537.32 

100.00 
10.91 
2.95 

86.14 

10,549,173.52 
1,069,295.56 

308,545.54 
9,171,332.42 

100.00 
10.14 

2.92 
86.94 

53.43 
65.21 
54.36 
52.02 

- 
0.77 
0.03 
-0.80 

 

 หมายเหตุ  :  ไม่รวมสาขาการบริการ  4  สาขา  คือ  สาขาที่  024,  051,  069,  127 
 จากการเปรียบเทียบมูลค่าการผลิตสินค้า  ปี  2553  กับปี  2548  ปรากฏว่า  มูลค่าการผลิต
ทั งหมดเพิ่มขึ นร้อยละ  53.43  โดยกิจกรรมการผลิตทั งสามหมวดใหญ่มีมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ น  
โดยเฉพาะหมวดผลผลิตเกษตรกรรม  แต่เมื ่อเทียบน ้าหนักความส้าคัญ ปรากฏว่า  ผลผลิต
เกษตรกรรม  มีสัดส่วนน ้าหนักหรือความส้าคัญเพ่ิมขึ นร้อยละ  0.77  จากการเพ่ิมขึ นของมูลค่าการผลิต
กลุ่มผลผลิตการเกษตรเป็นส้าคัญ  ผลิตภัณฑ์จากเหมือง  มีสัดส่วนความส้าคัญเพ่ิมขึ นร้อยละ  0.02  
จากการเพ่ิมขึ นของมูลค่าการผลิตกลุ่มปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สัดส่วนความส้าคัญลดลงร้อยละ  0.80  จากการลดลงของสัดส่วนมูลค่าการผลิตเกือบทุกกลุ่มสินค้า 
ได้แก่ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาสูบ  เครื่องหนัง  ไม้และผลิตภัณฑ์
จากไม้ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  
ผลิตภัณฑ์อโลหะ  โลหะขั นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ  เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์ ส้าหรับกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 
 2.๒  การปรับปรุงรายการสินค้าตามตารางปัจจัยการผลิต – ผลผลิต (I-O)          
   -  ผลผลิตเกษตรกรรม  110  รายการ  ครอบคลุม  28  สาขาการผลิต  
(สาขาการผลิตที่  01 – 29)  ไม่รวมสาขาที่  024  การบริการเกษตร 
   -  ผลิตภัณฑ์จากเหมือง  19 รายการ ครอบคลุม 12 สาขาการผลิต     
(สาขาการผลิตที่ 30 – 41)   
   -  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  467   รายการ  ครอบคลุม  89  สาขาการผลิต  
(สาขาการผลิตที่  42 – 134)  ไม่รวมสาขาที่  051  การบดข้าวโพด  สาขาที่  069  การฟอก    
การพิมพ์  การย้อม  สาขาท่ี  127  การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด 
 
 

หน่วย  :  ล้านบาท 
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2.3 การปรับปรุงรายการและกลุ่มสินค้าตามโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตปีฐาน 2553      
มีจ้านวน 596 รายการ ยกเลิก 14 รายการและเพ่ิม 1 รายการ (ปี 2548 มี 609 รายการ) 
รายละเอียดดังนี  

รายการที่เพิ่ม/ยกเลิก 
 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม  ยกเลิก 4 รายการ ได้แก่  ฝ้าย ปอ นุ่น ครั่งเม็ด  
 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  เพ่ิม 1 รายการ ได้แก่ แร่เหล็ก 
 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยกเลิก  10 รายการ ได้แก่  หนั งกระบือหมักเกลือ       
หนังโคหมักเกลือ น ้ามันเมล็ดทานตะวันบริสุทธิ์ ปูกระป๋อง กุ้งกระป๋อง เครื่องดื่มบ้ารุงร่างกาย    
น ้ามันดีเซลหมุนช้า  ไม้ขีดไฟ หลอดภาพโทรทัศน์ และสกร ู

รายการที่เปลี่ยนชื่อ   
 ผักกาดกระป๋อง เป็น ผักดอง 
 ตะปู  เป็น ตะปู/สกรู   
 กระเบื องใยหินมุงหลังคา เป็น กระเบื องมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ 

รายการที่เปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใยหิน เป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ประกอบด้วย กระเบื องมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นยิปซั่ม ท่อซีเมนต์ใยหิน 
 
 ๒.4  การจัดเก็บราคา 
        จัดเก็บราคา  ณ  แหล่งผลิตไม่รวมค่าขนส่งและภาษี  
  ผลผลิตเกษตรกรรม -  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
     -  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ผลิตภัณฑ์จากเหมือง -  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่ 
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -  ณ  หน้าโรงงาน 
     -  บริษัทผู้ผลิต 
 
 3.  การเผยแพร่ 
      ค้านวณดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมกราคม  2558  โดยใช้ปีฐาน  2553  เท่ากับ  100    
เริ่มเผยแพร่ในวันที่  2  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 

....................................... 
 

 กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต 
 ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
        มกราคม  2558 
 


