
 
 

ค ำช้ีแจง 
กำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้ผลิต ปีฐำน 2558 

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

กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงาน 
ที่จัดท าและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นประจ าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี มีจ านวน  
2 โครงสร้าง ได้แก่ 

1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : 
CPA) ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย  
3 หมวดใหญ่ คือ ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้าก่ึงส าเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ 

ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตมีการพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ าทุก 5 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input-Output Table : I/O Table) ที่จัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ดัชนีราคาผู้ผลิตมีความทันสมัย โครงสร้างและความส าคัญของสินค้า
สอดคล้องตามโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

การพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 มีผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

1. ดัชนีรำคำผู้ผลิต โครงสร้ำงแบ่งตำมกิจกรรมกำรผลิต (CPA) ได้มีการพัฒนาโครงสร้างหมวด/หมู่
สินค้าตามมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงตามการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (CPA)  
ปี  2554 และมีการปรับเ พ่ิม/ลดรายการสินค้า พร้อมทั้ งปรับปรุงสัดส่วนน้ าหนั กใหม่ ให้ทันสมัย  
มีความสอดคล้อง และสามารถสะท้อนโครงสร้างการผลิตในปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง 
CPA ปีฐาน 2558 จะประกอบด้วย รายการสินค้า จ านวน 501 รายการ โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับชุดข้อมูล  
ในปีฐาน 2553 และจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 เป็นต้นไป  

2. ดัชนีรำคำผู้ผลิต โครงสร้ำงแบ่งตำมขั้นตอนกำรผลิต (SOP) ได้มีการปรับเพ่ิม/ลดรายการสินค้า 
และปรับปรุงสัดส่วนน้ าหนักใหม่ให้ทันสมัย มีความสอดคล้อง และสามารถสะท้อนโครงสร้างการผลิตในปัจจุบัน
มากขึ้น โดยดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง SOP ปีฐาน 2558 จะประกอบด้วย รายการสินค้า จ านวน 501 
รายการ และมีการเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลในปีฐาน 2553 ดังนั้น ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง SOP ปีฐาน 2558 
จะเริ่มต้นชุดข้อมูลตั้งแต่เดือนมกรำคม 2538 เป็นต้นไป 

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

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
5 กุมภาพันธ์ 2564 
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รำยละเอียดกำรปรับปรุงดัชนีรำคำผู้ผลิต ปีฐำน 2558 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงาน 
ที่จัดท าและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 2 โครงสร้าง ได้แก่ 

(1) ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต Classification of Products by Activity : CPA) 
ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(2) ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย 
ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้าก่ึงส าเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจาก  
การขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ าทุก 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
โดยอ้างอิงข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table : I/O Table) ที่จัดท าโดยส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ดัชนีราคาผู้ผลิตมีความทันสมัย โครงสร้างและความส าคัญของ
สินค้าสอดคล้องตามโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

2. แนวทางการปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558      

การพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต จากปีฐาน 2553 เป็นปีฐาน 2558 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
2.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหมวด/หมู่/รายการสินค้าของดัชนีราคาผู้ผลิต โดยเฉพาะโครงสร้างแบ่งตาม

กิจกรรมการผลิต (CPA) ให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น โดยปรับปรุงตามรหัส CPA ปี 2554 นอกจากนี้ รหัสดังกล่าว 
ยังสามารถเปรียบเทียบกับรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC) ได้ บนพ้ืนฐานการจัดประเภทกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการข้อมูลได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นในการน าดัชนีราคาผู้ผลิตไปใช้ในการวิเคราะห์ ก าหนด วางแผน  
และตัดสินใจด้านนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถ 
น าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องชี้วัดด้านอุตสาหกรรมอ่ืนได้  อย่างไรก็ตาม โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอน 
การผลิต (SOP) ได้มีการทบทวนและยังคงโครงสร้างหมวด/หมู่ ไว้เช่นเดิม 

ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงรายการสินค้าของดัชนีราคาผู้ผลิต พิจารณาจากสินค้าที่มีมูลค่าการผลิตสูง 
รวมถึงมีความส าคัญตามแนวโน้มการค้าในอนาคตในแต่ละหมวด/หมู่สินค้าต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ องค์การ สถาบัน สมาคม และบริษัทผู้ผลิตต่างๆ 
นอกจากนี้ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีการพิจารณาปรับรายการสินค้าเพ่ิม/ลด โดยอ้างอิงจากรายการสินค้า
ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่จัดท าโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งการปรับปรุงรายการสินค้า
ดังกล่าวเป็นการปรับปรุงควบคู่ไปด้วยกันทั้งโครงสร้าง CPA และ SOP ซึ่งจะท าให้ดัชนีราคาผู้ผลิตทั้ง 2 โครงสร้าง 
มีรายการสินค้าเหมือนกันและมีจ านวนเท่ากัน 
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2.2 พัฒนาปรับปรุงน ้าหนักดัชนีราคาผู้ผลิต โดยใช้มูลค่าการผลิตสินค้าจาก I/O Table เป็นกรอบน้ าหนัก
ในแต่ละสาขาการผลิต ตั้งแต่สาขาการผลิตที่ 001 -134 และใช้ข้อมูลมูลค่าการผลิตของรายการสินค้าต่างๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องตามข้อ 2.1 เพ่ือปรับปรุงน้ าหนักและสัดส่วนมูลค่าการผลิตในปีฐาน 2558  

3. ผลการจัดท้าดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 

3.1 ผลการจัดท้าดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง CPA 

3.1.1 ผลการปรับปรุงกรอบน ้าหนักดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง CPA โดยใช้มูลค่าการผลิตสินค้า
จาก I/O Table เป็นกรอบน้ าหนักในแต่ละสาขาการผลิต ตั้งแต่สาขาการผลิตที่ 001 -134 สามารถสรุปมูลค่า
การผลิตและสัดส่วนน้ าหนักของดัชนีราคาผู้ผลิตจ าแนกตามหมวดใหญ่ของสินค้า ดังตารางที่ 1 และหลังจาก
ด าเนินการปรับปรุงน้ าหนักรายการสินค้าต่างๆ ในโครงสร้าง I/O Table แล้วจึงน ารายการสินค้าพร้อมกับน้ าหนัก
เหล่านั้น จัดลงในโครงสร้าง CPA 

ตารางที่ 1 กรอบน้ าหนักดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง CPA เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553 
สาขา 

การผลิต 
(I/O) 

 
กิจกรรมการผลิต 

ปีฐาน 2553 ปีฐาน 2558 การเปลี่ยนแปลง 
มูลค่า 

การผลิต 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
การผลิต 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
การผลิต 

(%) 

สัดส่วน
ความ 
ส้าคัญ 

001 - 134 รวมทั งหมด 16,185,401.70 100.00 17,075,857.55 100.00 +5.50 - 

001 - 029 ผลิตภณัฑ์เกษตรกรรม
และการประมง 

1,766,591.55 10.91 1,814,015.56 10.62 +2.68 -0.29 

030 – 041 ผลิตภณัฑ์จากเหมือง 476,272.83 2.95 582,467.32 3.41 +22.30 +0.46 

042 - 134 ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 13,942,537.32 86.14 14,679,374.66 85.97 +5.28 -0.17 

หมายเหตุ : ไม่รวมสาขาการบริการ 4 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 024 051 069 และ 127 

3.1.2 ผลการปรับปรุงมูลค่าและสัดส่วนน ้าหนักของดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง CPA  
สามารถจ าแนกหมวด/หมู่สินค้า ได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 โครงสร้าง มูลค่าการผลิต และสัดส่วนน้ าหนักของดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง CPA 
รหัส 
CPA 

หมวดสินค้า 
โครงสร้าง PPI ปีฐาน 2553 

ปีฐาน 2553 หมวดสินค้า 
โครงสร้าง PPI ปีฐาน 2558 

ปีฐาน 2558 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
สัดส่วน  
(%) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน  
(%) 

 รวมทุกรายการ 16,185,401.70 100.00 รวมทุกรายการ 17,075,857.54 100.00 
A ผลผลิตเกษตรกรรม 1,766,591.55 10.91 ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 1,814,015.56 10.62 

01 ผลผลิตการเกษตร 1,353,940.88 8.37 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1,618,441.71 9.48 
 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 264,023.35 1.63    
 ผลิตภัณฑ์จากป่า 6,996.50 0.04    

03 ผลผลิตจากการประมง 141,630.82 0.88 ผลิตภัณฑ์จากการประมง 195,573.86 1.15 
B ผลติภัณฑ์จากเหมือง 476,272.83 2.95 ผลติภัณฑ์จากเหมือง 582,467.32 3.41 

05 ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 404,241.46 2.50 ถ่านหินและลิกไนต์ 14,345.27 0.08 
06    ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 466,390.69 2.73 
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รหัส 
CPA 

หมวดสินค้า 
โครงสร้าง PPI ปีฐาน 2553 

ปีฐาน 2553 หมวดสินค้า 
โครงสร้าง PPI ปีฐาน 2558 

ปีฐาน 2558 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
สัดส่วน  
(%) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน  
(%) 

07 แร่โลหะและแร่อื่นๆ 72,031.37 0.45 สินแร่โลหะ 4,406.04 0.03 
08    ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการท าเหมือง 97,325.32 0.57 
C ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 13,942,537.32 86.14 ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 14,679,374.65 85.97 

10 ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 2,308,743.43 14.26 ผลิตภัณฑ์อาหาร 2,117,517.59 12.40 
11    เครื่องดื่ม 577,298.70 3.38 
12    ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 92,205.00 0.54 
13 สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 765,330.22 4.73 สิ่งทอ 354,747.32 2.08 
14    เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 318,139.40 1.86 
15 หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนัง และรองเท้า 91,202.62 0.56 เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ 87,773.91 0.51 
16 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 110,830.24 0.68 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 136,428.64 0.80 
17 เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 256,166.92 1.58 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 168,645.08 0.99 
18    สิ่งพิมพ์และสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ 97,928.38 0.57 
19 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,361,743.31 8.41 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 1,248,180.45 7.31 
20 เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 770,034.64 4.76 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 949,049.48 5.56 
21    ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 117,688.62 0.69 
22 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 697,691.16 4.31 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 768,216.15 4.50 
23 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 399,582.39 2.47 ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 473,364.68 2.77 
24 โลหะขั้นมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ 543,408.69 3.36 โลหะขั้นมูลฐาน 302,613.91 1.77 
25    ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 331,700.88 1.94 
26 เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่องอิเล็กทรอนกิส์ 3,772,057.24 23.31 ผลิตภัณฑ์คอมพวิเตอร์ และอิเลก็ทรอนกิส ์ 2,258,066.96 13.22 
27    อุปกรณ์ไฟฟ้า 608,177.45 3.56 
28 เครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ 715,602.47 4.42 เครื่องจักรและเครื่องมือ 709,327.78 4.15 
29 ยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,265,914.58 7.82 ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 1,735,694.95 10.16 
30    จักรยานยนต์ จักรยาน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 184,291.53 1.08 
31    เฟอร์นิเจอร์ 120,045.46 0.70 
32 สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ  884,229.40 5.46 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ 922,272.35 5.40 

3.1.3 จ้านวนรายการสินค้าของดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง CPA สรุปได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนและรายการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง CPA 
หมวดสินค้า จ้านวนรายการสินค้า 

ปีฐาน 2553 ปีฐาน 2558 
รวมทุกรายการ 596 501 
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง 110 106 
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 19 18 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 467 377 
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โดยมีรายละเอียดของรายการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงจ าแนกตามหมวดใหญ่ของสินค้า ได้แก่  

1) หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง  มีรายการสินค้าเพ่ิม/ลด ดังนี้ 
รายการเพ่ิมใหม ่

0 รายการ 
รายการปรับลด 

4 รายการ 

-  เมล็ดพันธ์ุ 
  กระบือ 

  ถ่านไม ้

  ปูทะเล 
 

2) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง  มีรายการสินค้าเพ่ิม/ลด ดังนี้ 
รายการเพ่ิมใหม ่

0 รายการ 
รายการปรับลด 

1 รายการ 

-  ตะกั่ว 
 

3) หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีรายการสินค้าเพ่ิม/ลด ดังนี้ 
รายการเพ่ิมใหม ่

22 รายการ 
รายการปรับลด 

87 รายการ 

 ผักผลไม้แช่แข็ง   กะท ิ  เนื้อกระบือ  ปลาแห้ง  กุ้งแห้ง 

 น้ ามันร าข้าวดิบ   กลูโคสเหลว  ปลาหมึกแห้ง  กะป ิ  หอยกระป๋อง 

 พรีมิกซ ์   น้ าชา  ปลาปรุงรส  ปลาหมึกปรุงรส  ปูแช่แข็ง 

 เครื่องดื่มกาแฟส าเร็จรูป   รองเท้าผ้าใบ  ผักดองกระป๋อง  ข้าวโพดฝกัออ่นกระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง 

 ไม้ไฟเบอร์บอร์ด (MDF)   น้ ามันเครื่องรถยนต์  แยม  กากถัว่เหลือง  กากร าข้าว 

 เอทานอล   โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET)  น้ ามันงา  น้ าแข็งประมง  แป้งข้าวโพด 

 น้ ายางข้น   ปูนเม็ด  ร าข้าวขาว  อาหารเป็ด  อาหารโค 

 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด ์   เหล็กลวด  น้ าตาลมะพร้าว  หมากฝรั่ง  เต้าหู้ 

 หลอดไฟ LED   หน่วยรับขอ้มูล/แสดงผล  หนังกระบือฟอก  ส่วนประกอบของรองเท้า  พรม 

 Integrated Circuits (IC)   เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  เส่ือ  กระสอบปอ  เชือกปอ 

 เครื่องยนต์ดีเซล   ชุดถ่ายเลอืดและให้น้ าเกลอื  แห อวน  ผ้าถุง  ผ้าขาวมา้ 

   กล่องไม้  เขียงไม้  ตะเกียบ 

   ไม้จิ้มฟัน  กระดาษหนังสือพิมพ ์  วารสาร 

  นิตยสาร  ค่าบริการการพิมพ ์  ใบเสร็จรับเงิน 

  จอบ  เสียม  มิกซ์ซี 4 

   โซเดียมซิลิเกต  แคลเซียมคาร์ไบต์  สไตรีนโมโนเมอร์ 

   น้ ามันเคลือบแข็ง  ทินเนอร์  น้ ามันวานิช 

   แลคเกอร์  หมึกพิมพ ์  น้ ายาซักแห้ง 

   น้ ายารีดผ้า  น้ ายากันสนิม  หมวกนิรภยั 

   กระเบื้องโมเสก  กระเบือ้งมุงหลังคาดินเผา  กระถางดินเผา 

   ซีเมนต์ขาว  ปูนขาว  ถังซีเมนต์ 

   เสารั้วคอนกรีต  หลอดภาพคอมพวิเตอร ์  หลอดทรานซิสเตอร ์

   ไดโอด  โทรสาร  โทรศัพท์มีสาย 

   เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี  เครื่องยนต์เบนซิน  เครื่องสีข้าว 
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รายการเพ่ิมใหม ่

22 รายการ 
รายการปรับลด 

87 รายการ 

   คอนเดนเซอร์  
(ตัวเก็บประจุไฟฟา้) 

 หลอดไฟมีไส้  บัลลาสต ์

   สตาร์ทเตอร์  เตารีดไฟฟ้า  เครื่องรับโทรทัศน์ 

   เครื่องปั่นน้ าผลไม้  เครื่องท าน้ าเย็น  แบตเตอรี่แห้ง 

   ของเล่นฝึกสมอง  ของเล่นเด็ก  ร่ม 

   ไฟแช็ก  ตุ๊กตา  ต้นไม้/ไม้ประดิษฐ์ 

 

4) รายการสินค้าเดิมท่ียุบรวมเป็นรายการสินค้าใหม่  มีรายการสินค้า ดังนี้ 
รายการใหม ่

10 รายการ 
รายการที่ยุบรวมกัน 

35 รายการ 

 น้ าผลไม้อื่นๆ  น้ ามะเขือเทศ  น้ าองุ่น  น้ าส้ม 

 ผลไม้กระป๋องอื่นๆ  เงาะกระป๋อง  ล าใยกระปอ๋ง  ลิ้นจี่กระป๋อง 

  ผลไม้รวมกระป๋อง   

 อาหารสัตว์เล้ียงส าเร็จรูป  อาหารสุนัข  อาหารแมว  

 กระเป๋าถือ  กระเป๋าถือสตรี  กระเป๋านกัเรยีน  

 กระดาษอนามัย  กระดาษช าระ  กระดาษเช็ดหน้า  

 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากเซรามิก  ถ้วยกาแฟ  จามชามอาหาร  

 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต ์  ไส้กรองอากาศ  แหนบตับรถยนต ์  หม้อน้ ารถยนต ์

  ไส้กรองน้ ามัน  ผ้าเบรค  หัวเทียน 

  โช๊คอัพ  แผ่นคลัทช์  

 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถจักรยานยนต ์  หัวเทียน  ผ้าเบรค  ท่อไอเสีย 

 เครื่องเรือนท าด้วยไม้  เตียง  ตูเ้ส้ือผ้า  โต๊ะอาหาร 

  โต๊ะวางทีว ี  เก้าอี้ไม้  ชั้นวางของ 

  โต๊ะท างานไม้   

 เครื่องประดับเทียม  แหวน  เครื่องประดับ  

 

5) รายการสินค้าที่เปลี่ยนชื่อใหม่  มีรายการสินค้า จ านวน 12 รายการ ดังนี้ 

ชื่อรายการสินค้าใหม่ ชื่อรายการสินค้าเดิม 

 น้ ายางสด  น้ ายางข้น (หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมฯ) 
 ผงโกโก้ปรุงแต่ง  โกโก้ โอวัลติน ไมโล 

 สุราผสม  สุรา 
 สุรากลั่น  บรั่นดี 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ  ขวดพลาสติก 

 เครื่องใช้ประจ าโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ าท่ีเป็นพลาสติก  ขันน้ าพลาสติก 

 ภาชนะบนโต๊ะอาหารท่ีท าจากแก้ว  แก้วน้ า 
 กระเบื้องเคลือบปูพื้น-บุผนัง  กระเบื้องเคลือบ 

 ซีเมนต์ผสม  ปูนซีเมนต์ 
 ท่อเหล็กกล้า  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 
 เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร  เครื่องยนต์ดีเซล 

 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล  เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
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3.2 ผลการจัดท้าดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง SOP 

3.2.1 ผลการปรับปรุงกรอบน ้าหนักดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้าง SOP โดยใช้มูลค่าการผลิต
สินค้าจาก I/O Table เป็นกรอบน้ าหนักในแต่ละสาขาการผลิต ตั้งแต่สาขาการผลิตที่ 001 -134 และหลังจาก
ด าเนินการปรับปรุงน้ าหนักรายการสินค้าต่างๆ ในโครงสร้าง I/O Table แล้วจึงน ารายการสินค้าพร้อมกับน้ าหนัก
เหล่านั้น จัดลงในโครงสร้าง SOP ต่อไป 

3.2.2 ผลการปรับปรุงมูลค่าและสัดส่วนน ้าหนักของดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 
โครงสร้าง SOP สามารถจ าแนกหมวด/หมู่สินค้า ได้ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 โครงสร้าง มูลค่าการผลิต และสัดส่วนน้ าหนักของดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง SOP 
หมวดสินค้า 

โครงสร้าง PPI ปีฐาน 2553 
ปีฐาน 2553 ปีฐาน 2558 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน  
(%) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน  
(%) 

สินค้าส้าเร็จรูป 10,045,558.14 100.00 10,464,211.57 100.00 
  สินค้าอุปโภคบริโภค  6,594,505.22 65.65 7,878,186.56 75.29 
      สินค้าบริโภค 2,071,224.24 20.62 2,559,576.84 24.46 
      สินค้าอุปโภค 4,523,280.99 45.03 5,318,609.72 50.83 
  สินค้าทุน 3,451,052.92 34.35 2,586,025.01 24.71 
สินค้ากึ่งส้าเร็จรูป 4,560,641.80 100.00 4,968,468.08 100.00 
  สินค้ากึ่งส าเร็จรูปส าหรับอุตสาหกรรม 3,562,717.90 78.12 3,843,430.05 77.36 
      สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 500,595.29 10.98 377,132.34 7.59 
      สินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร 3,062,122.62 67.14 3,466,297.72 69.77 
  สินค้ากึ่งส าเร็จรูปก่อสร้าง 997,923.90 21.88 1,125,038.03 22.64 
สินค้าวัตถุดิบ 1,579,201.75 100.00 1,643,177.89 100.00 
  วัตถุดิบส าหรับอาหาร 788,997.41 49.96 927,322.85 56.43 
  วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร 790,204.34 50.04 715,855.04 43.57 

3.2.3 จ้านวนรายการสินค้าของดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง SOP มีจ านวนทั้งสิ้น 
501 รายการ จ าแนกตามหมวดสินค้าใหญ่ได้ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จ านวนและรายการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 โครงสร้าง SOP 
หมวดสินค้า จ้านวนรายการสินค้า 

ปีฐาน 2553 ปีฐาน 2558 
รวมทุกรายการ 596 501 
สินค้าส าเร็จรูป 378 312 
สินค้าก่ึงส าเร็จรูป 178 151 
สินค้าวัตถุดิบ 40 38 



เอกสารแนบ 

8 
 

 
4. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 

 ผลการพัฒนาปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 ประกอบด้วย รายการสินค้าทั้งสิ้น จ านวน 501 
รายการ โดยดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) จะเป็นโครงสร้าง CPA เวอร์ชั่น 2554 
และจะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลในระดับดัชนีรวม หมวดใหญ่ และหมวดย่อย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 
โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลในปีฐาน 2553 ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต 
(SOP) นั้น จะมีการเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลในปีฐาน 2553 ท าให้ดัชนีราคาผู้ผลิตโครงสร้าง SOP ปีฐาน 2558  
มีข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 เป็นต้นไป 
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