ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2564
Producer Price Index (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายน 2564 เท่ากับ 101.1 (ปี 2558=100)
ดัชนี 101.1
YoY = 5.0
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์จากเ มือง

เมื่อเทียบกับ

การเปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 256 (YoY)

สูงขึ้น

5.0

2. เดือนมีนาคม 2564 (MoM)

สูงขึ้น

0.6

สูงขึ้น

1.7

. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2564
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products
by Activity) เดือนเมษายน 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 101.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2563
สูงขึ้นร้อยละ 5.0 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 9.7
จากสินค้าสาคัญ อาทิ มันสาปะหลังสด อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ ผลปาล์มสด และยางพารา
ตามความต้อ งการที่มีอ ย่างต่อ เนื่อ ง พืชผัก ผลผลิต ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน
สุกรมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากการประมง เนื่องจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้ก ารบริโภคสิน ค้าเพิ่มขึ้น และหมวดผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรม
สูงขึ้นร้อยละ 4.7 เนื่อ งจากราคาวัต ถุดิบและราคาตลาดโลกปรับสูงขึ้น กลุ่มสิน ค้าสาคัญ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิต ภัณฑ์ยางและพลาสติก
โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ กระดาษและผลิต ภัณฑ์ก ระดาษ เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ขณะที่หมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 4.0 จากสินค้าสาคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ แต่เป็นการหดตัว
ในอัตราที่น้อยลง
ดัช นีร าคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
ดัชนีหมวดสินค้าสาเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัต ถุดิบ สูงขึ้น
ร้อ ยละ 2.0 10.7 และ 5.6 ตามลาดับ โดยมีสิน ค้าสาคัญในห่ว งโซ่อุปทานที่ร าคาปรับ
สูงขึ้น ตามวัตถุดิบ ได้แก่ น้ายางสด/ยางแผ่นดิบ – ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง มันสาปะหลังสด –
มัน เส้น /มัน อัด เม็ด /แป้งมัน สาปะหลัง อ้อ ย – น้าตาลทรายดิบ – น้าตาลทรายบริสุท ธิ์
ผลปาล์มสด – น้ามันปาล์มดิบ - น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ เนื่องจากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง

1. เทียบกับเดือนเมษายน 256 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes)
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP)
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 มวดผลิต ั ์ เกษตรกรรมและการประมง สู งขึ้ นร้ อยละ 9.7 จากสิน ค้ าส าคั ญ
ผลิต ั ์ทางการเกษตร กล่ม ืชล้มลก ได้แก่ ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เนื่องจากตลาดมีความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี พืชผัก (กะหล่าปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม
ต้นหอม ผักชี ผักขึ้นฉ่าย มะนาว ถั่วฝักยาว แตงร้าน กระเทียม ผักกาดหัว) เนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน หัวมันสาปะหลังสด อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง กล่มไม้ผล ได้แก่ องุ่น
ลาไย กล้วยหอม กล้วยน้าว้า กล้วยไข่ ฝรั่ง ชมพู่ และส้มเขียวหวาน เนื่องจากความต้อ งการ
ของตลาดเพิ่มขึ้น กล่มไม้ยืนต้น ได้แก่ ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้ด้านพลังงานและ
การบริโภคมีอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี ยางพารา (น้ายางสด ยางแผ่นดิบ
เศษยาง) เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตถุงมือ ยาง
และยางล้อ กล่มสัตว์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ผลิต ั ์จากการประมง ได้แก่ ปลาทูสด ปลาทรายแดง
ปลาสีกุน ปลาหมึก กุ้งแวนนาไม หอยแมลงภู่ และหอยแครง เนื่องจากความต้องการบริโภค
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพิ่ม ขึ้น ประกอบกั บได้ รับ อานิส งส์ จ ากมาตรการของภาครั ฐ
ในการกระตุ้นการใช้จ่าย เช่น คนละครึ่ง เราชนะ เป็นต้น
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยท ศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน 2564
1. เทียบกับเดือนเมษายน 256 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้ (ต่อ)
 มวดผลิต ั ์อตสา กรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.7 โดยมีปัจจัยหลักจากราคาวัตถุดิบและราคาตลาดโลก
ที่ปรับสูงขึ้น ประกอบด้วยสินค้าสาคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ามันดีเซล
น้ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่
โพรพิลีน เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และเม็ด พลาสติก จากราคาวัต ถุดิบปรับตัว สูงขึ้น ประกอบกับ
อุปทานตลาดโลกลดลง เนื่องจากหลายโรงงานหยุดการผลิตชั่วคราวจากภัยธรรมชาติและซ่อ มบารุง
เครื่องจักรในช่วงต้นปี กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เนื้อโค เนื้อสุกร กุ้งแช่แข็ง น้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
น้ามัน ปาล์มดิบ /บริสุท ธิ์ มัน เส้น มัน อัด เม็ด แป้ง มัน สาปะหลัง น้าตาลทราย กากน้าตาล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ายางข้น ถุงมือยาง จากการปรับสูงขึ้น
ของราคาวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเกษตร กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็ก แผ่น เหล็ก เส้น เหล็ก ฉาก
ลวดแรงดึงสูง และเหล็ก ลวด กลุ่มผลิต ภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ได้แก่ ตะแกรงเหล็ก สาเร็จ รูป และ
ตะปู/สกรู/น็อต จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก กลุ่มกระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ
กระดาษแข็ง กระดาษพิมพ์เขียน กล่องกระดาษ จากราคาวัตถุดิบและต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสูงขึ้น
กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง ต่ากว่า 1,800 ซีซี และรถบรรทุก ขนาดเล็ก
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่บางชิ้นส่วน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค า
ตามราคาตลาดโลก
 มวดผลิต ั ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 4.0 เป็นการหดตัวในอัตราที่น้อยลง จากสินค้าสาคัญ
คือ ก๊าซธรรมชาติ
2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2564 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
 มวดผลิต ั ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากสินค้าสาคัญ ผลิต ั ์ทาง
รวมทกรายการ
0.6
การเกษตร ประกอบด้วย กล่ม ืชล้มลก ได้แก่ พืชผัก (กะหล่าปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม
ต้น หอม ผัก ชี ผัก ขึ้น ฉ่าย กะหล่าดอก ผัก กวางตุ้ง มะนาว ถั่ว ฝัก ยาว) เนื่อ งจากเข้าสู่ช่ว งฤดูร้อ น
ผลิต ั ์เกษตรกรรมและการประมง
0.3
ทาให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ข้าวเปลือกเหนียว เนื่อ งจาก
ตลาดยังคงมี ความต้องการ ทาให้ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย หัวมันสาปะหลังสด เนื่องจากเป็นช่วงปลาย
ผลิต ั ์จากเ มือง
1.3
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ราคาจึงยังอยู่ในเกณฑ์ดี กล่มสัตว์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต เนื่องจากความต้องการบริโภค
มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดลดลง สา รับสินค้า
ผลิต ั ์อตสา กรรม
0.6
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ เนื่อ งจากความต้อ งการของตลาดชะลอตัว
ส่งผลให้ราคาปรับลดลงเล็ก น้อ ย กล่มไม้ผล ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน มะม่วง มะละกอสุก ฝรั่ง และ
ส้มเขียวหวาน กล่มไม้ยืนต้น ได้แก่ ผลปาล์มสด เนื่องจากเป็นช่วงปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
ยางพารา (น้ายางสด ยางแผ่นดิบ) เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ผลิต ั ์จากประมง ได้แก่ ปลาลัง ปลากะพง ปลาหมึก กุ้งแวนนาไม ปลาช่อน ปลาดุก และปลานิล
เนื่องจากความต้องการบริโภคชะลอตัวจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
 มวดผลิต ั ์จากเ มือง สูงขึ้นร้อ ยละ 1. จากสิน ค้าสาคัญ ได้แก่ น้ามัน ปิโตรเลียมดิบ
ก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่ (ดีบุก สังกะสี) ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก
 มวดผลิต ั ์อตสา กรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของสินค้าสาคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่ เนื้อสุกร น้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ มันเส้น แป้งมันสาปะหลัง จากราคาวัตถุดิบการเกษตรสูงขึ้น
ปลาป่น จากปริมาณผลผลิตมีน้อยและค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น กุ้งแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง วัตถุปรุงรสอาหาร
อาหารสัตว์เลี้ยงสาเร็จรูป กลุ่มเครื่องดื่ม ได้แก่ เบียร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ อุปกรณ์จัด เก็บข้อ มูล (ฮาร์ด ดิสก์ไดรฟ์) เนื่อ งจากเงิน บาทที่อ่อ นค่า ส่งผลต่อ ราคาสิน ค้า
ที่ผลิต เพื่อส่งออก กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ เส้น ใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ
ผ้าใยสังเคราะห์ กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษพิมพ์เขียน
กล่องกระดาษ ตามราคาวัตถุดิบสูงขึ้นและเงินบาทอ่อนค่า กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิต ภัณฑ์เคมี ได้แก่
เอทิลีน โพรพิลีน เม็ดพลาสติก เนื่องจากอุปทานลดลงทั่วโลก จากผู้ผลิตรายใหญ่ปิดโรงงานชั่วคราว
จากผลกระทบของพายุฤดูหนาวและปิดซ่อมบารุงเครื่องจักรในช่วงไตรมาสแรกของปี แม้ว่าขณะนี้
โรงงานกลับมาผลิตตามปกติแล้ว แต่อุปทานในตลาดจะกลับสู่ภาวะปกติต้อ งใช้เวลา 2-3 เดือ น
โซดาไฟ ตามราคาตลาดโลก กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กฉาก ลวดเหล็ก
และลวดแรงดึงสูง เนื่องจากวัตถุดิบหายากและราคาสูงขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่
ทองคา ตามราคาตลาดโลก
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยท ศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน 2564
3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.- เม.ย.) ปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
รวมทกรายการ
ผลิต ั ์เกษตรกรรมและการประมง

ผลิต ั ์จากเ มือง
ผลิต ั ์อตสา กรรม

-12.4

 มวดผลิต ั ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 6.4 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
1.7 กล่มผลิ ต ั ์ ทางการเกษตร ได้ แก่ ถั่ วเขียว ข้าวเปลือกเจ้า หน่อไม้ ฝรั่ง ผักกวางตุ้ง มะนาว
พริกสด ถั่วฝักยาว พริกชี้ฟ้าสด กระเทียม ผักกาดหัว ขิง หัวมันสาปะหลังสด อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
องุ่น ลาไย กล้วยหอม กล้วยน้าว้า กล้วยไข่ ฝรั่ง ลองกอง ชมพู่ ผลปาล์มสด ยางพารา สุกรมีชีวิต
6.4
และไข่เป็ด กล่มผลิต ั ์จากการประมง ได้แก่ ปลาทูสด ปลาทรายแดง ปลาสีกุน ปลาหมึก
กุ้งแวนนาไม หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง และปลาตะเพียน
1.6  มวดผลิ ต ั ์ อ ตสา กรรม สู งขึ้ น ร้ อ ยละ 1.6 จากการสู งขึ้ น ของราคาสิ น ค้ า
กล่มผลิต ั ์อา าร ได้แก่ เนื้อโค เนื้ อสุกร เป็ ดสด แช่เย็นแช่ แข็ง กุ้งแช่แข็ ง ปลาป่น กะทิ
น้ามัน ถั่ว เหลื องบริ สุ ทธิ์ น้ ามั น ปาล์มดิบ ข้าวสารเจ้า ข้ าวนึ่ ง ปลายข้ าว แป้ งข้ าวเจ้ า มั นเส้ น
มันอัดเม็ด แป้งมันสาปะหลัง กลูโคสเหลว น้าตาลทรายดิบ/บริสุทธิ์ และกากน้าตาล กล่มเครื่องดื่ม
ได้ แก่ สุรากลั่ น กล่ มกระดาษและผลิต ั ์ ก ระดาษ ได้ แก่ เยื่ อ กระดาษ และกระดาษแข็ ง
กล่มผลิต ั ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ามันดีเซลหมุน เร็ว น้ามัน เตา น้ามัน ก๊าด
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และยางมะตอย กล่มเคมี ั ์และผลิต ั ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก
กล่มผลิต ั ์ย างและ ลาสติก ได้แก่ ยางแผ่น รมควัน ยางแท่ง น้ายางข้น และถุงมือ ยาง
กล่ม โล ะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็ก แผ่น เหล็ก เส้น เหล็ก ฉาก เหล็ก รูปตัว ซี และเหล็ก ลวด
กล่มผลิต ั ์โล ะประดิษฐ์ ได้แก่ ถังแก๊ส ตะแกรงเหล็กสาเร็จรูป และตะปู/สกรู /น๊อต กล่มยานยนต์
ได้แก่ รถยนต์นั่งต่ากว่า 1,800 ซีซี รถบรรทุกขนาดเล็ก และตัวถังรถยนต์ กล่มผลิต ั ์อตสา กรรมอื่น ๆ
ได้แก่ ทองคา และเครื่องประดับเทียม
 มวดผลิต ั ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 12.4 จากการลดลงของราคาสินค้า กล่มปิโตรเลียมดิบ
และก๊าซ รรมชาติ ได้แก่ น้ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ (NG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท)

4. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ฤษ าคม 2564
ดัชนีราคาผู้ผลิตยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกที่ส าคัญ ได้แ ก่ 1) น้ามันดิบที่ร าคาปรับสูง ขึ้นจากอุปสงค์โ ลกที่เริ่มฟื้นตัว
ประกอบกับฐานราคาปีที่ผ่านมาอยู่ระดับต่า 2) สินค้าเกษตรสาคัญหลายรายการมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ามัน และ
มันสาปะหลัง 3) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาปรับสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก และ 4) การส่ง ออกสินค้ามี แ นวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ข อง
ประเทศคู่ค้า หลังจากที่วัคซีนได้ก ระจายไปทั่วโลกมากขึ้น ส าหรับปัจจัยลบที่ส าคัญ ยัง เป็นสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโควิด-19 ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ที่ทาให้กิจกรรมการผลิต และการดาเนินกิจการของภาคธุรกิจชะลอตัว ส่งผลไปยังกาลัง ซื้อ อุปสงค์ และภาคการผลิตในที่สุด

กา นดการแถลงข่าว “สถานการ ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 45 มิเมษายน
ถนายน 2564
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยท ศาสตร์การค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน 2564
ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ปี 2558=100)
รายการ
รวมทุกรายการ
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์จากการประมง
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ถ่านหินและลิกไนต์
ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
สินแร่โลหะ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการทาเหมือง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องดืม่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
สิง่ ทอ
เสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกาย
เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
สิง่ พิมพ์และสิง่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิโตรเลียม
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแร่อโลหะ
โลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรและเครื่องมือ
ยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
จักรยานยนต์ จักรยาน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ

เดือนเมษายน 2564
สัดส่วน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
น้าหนัก
เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 63 M/M Y/Y A/A
100.00 101.1 96.3 0.6 5.0 1.7
11.47 109.2 99.5 0.3 9.7 6.4
10.14 108.2 98.7 0.5 9.6 6.3
1.33 117.1 106.5 -1.4 10.0 6.1
2.99
88.7 92.4 1.3 -4.0 -12.4
0.08 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
2.27
83.9 88.7 1.8 -5.4 -16.1
0.03 123.7 99.4 2.1 24.4 16.1
0.61 108.7 109.0 0.0 -0.3 -0.1
85.54 100.6 96.1 0.6 4.7 1.6
12.56 102.4 99.4 0.2 3.0 2.6
3.35 100.1 99.8 0.1 0.3 0.4
0.53 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
2.03
98.7 98.8 0.2 -0.1 -0.3
1.85 100.4 101.6 0.0 -1.2 -1.1
0.51 100.8 100.8 0.0 0.0 0.0
0.78
98.3 98.3 0.0 0.0 0.0
1.02 103.9 102.5 0.5 1.4 0.7
0.57
99.8 98.1 0.0 1.7 1.7
6.89
95.2 60.6 -0.3 57.1 7.0
5.70 103.7 90.1 6.4 15.1 7.6
0.68 100.4 100.4 0.0 0.0 0.0
4.63 104.0 97.6 -0.4 6.6 4.8
2.74 100.0 99.8 0.0 0.2 0.0
1.83 104.7 97.6 1.7 7.3 5.2
1.92 100.0 99.9 0.0 0.1 0.2
11.94 91.3 94.1 0.4 -3.0 -3.0
3.49
99.0 99.0 0.0 0.0 -0.1
4.25 103.5 103.5 0.0 0.0 0.0
10.17 101.2 100.3 0.0 0.9 0.9
1.07 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0
0.70 100.1 100.1 0.0 0.0 0.0
6.33 118.4 117.3 1.9 0.9 4.3

ดัชนี
100.5
108.9
107.7
118.8
87.6
100.0
82.4
121.1
108.7
100.0
102.2
100.0
100.0
98.5
100.4
100.8
98.3
103.4
99.8
95.5
97.5
100.4
104.4
100.0
102.9
100.0
90.9
99.0
103.5
101.2
100.2
100.1
116.2

เดือนมีนาคม 2564
อัตราการเปลี่ยนแปลง
M/M
Y/Y
A/A
1.2
2.6
0.6
4.0
8.1
5.2
4.4
8.1
5.2
1.9
7.9
4.7
3.5
-11.8 -15.0
0.0
0.0
0.0
4.6
-15.3 -19.3
3.3
20.4
13.5
-0.1
-0.2
-0.1
0.8
2.5
0.7
0.4
2.8
2.4
0.1
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.4
-0.2
-0.3
0.1
-1.2
-1.2
0.0
0.0
0.0
0.5
0.2
-0.1
0.8
0.9
0.5
0.0
1.7
1.7
5.6
19.8
-3.7
2.2
5.7
5.0
0.0
0.0
0.0
1.6
5.5
4.2
0.3
0.2
-0.1
0.7
5.3
4.5
0.0
0.2
0.2
0.4
-3.1
-3.0
0.0
0.0
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.4
2.4
5.5

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่ง ตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity version 2554)
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวดใหญ่ คือ หมวดผลิตภั ณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 29 หมวดย่อย จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้ าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จาหน่ายทั่วประเทศ มีจานวนรายการสินค้ าทั้งหมด 501 รายการ
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยท ศาสตร์การค้า กระทรวง า ิชย์
563 ถ.นนทบรี อ.เมือง จ.นนทบรี โทรศั ท์ 02 507 7 7 โทรสาร 02 507 5825
www.tpso.moc.go.th

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน 2564
ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง

(ปี 2558=100)

รายการ
สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
- สินค้าบริโภค
- สินค้าอุปโภค
สินค้าทุน
สินค้ากึง่ สาเร็จรูป (แปรรูป)
สินค้ากึง่ ส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม
- สินค้าอาหารและอาหารสัตว์
- สินค้ากึง่ ส้าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร
สินค้ากึง่ ส้าเร็จรูปก่อสร้าง
สินค้าวัตถุดิบ
วัตถุดิบส้าหรับอาหาร
วัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร

เดือนเมษายน 2564
สัดส่วน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง
น้าหนัก
เม.ย. 64 เม.ย. 64 เม.ย. 63 M/M Y/Y A/A
100.00 99.2 97.3 0.5 2.0 0.6
77.08 103.1 99.1 0.6 4.0 2.0
24.91 103.6 99.6 0.9 4.0 1.9
52.17 102.8 98.7 0.4 4.2 2.1
22.92 90.7 93.9 0.3 -3.4 -3.2
100.00 101.1 91.3 1.1 10.7 3.1
77.30 101.1 89.1 1.3 13.5 3.6
7.85 104.1 100.2 0.1 3.9 4.1
69.45 100.0 87.0 1.4 14.9 3.2
22.70 101.0 98.6 0.6 2.4 1.6
100.00 104.1 98.6 -0.5 5.6 1.5
59.46 109.8 107.8 -1.1 1.9 3.8
40.54 96.8 86.4 0.5 12.0 -1.9

ดัชนี
98.7
102.5
102.7
102.4
90.4
100.0
99.8
104.0
98.6
100.4
104.6
111.0
96.3

เดือนมีนาคม 2564
อัตราการเปลี่ยนแปลง
M/M Y/Y A/A
0.7 1.0 0.1
0.8 2.7 1.4
1.9 2.7 1.3
0.3 2.8 1.4
0.3 -3.3 -3.1
1.6 4.8 0.7
1.9 5.6 0.5
-0.6 3.7 4.1
2.3 5.8 -0.3
0.4 1.8 1.4
3.0 3.3 0.2
-0.7 5.0 4.5
9.1 0.5 -6.1

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่ง ตามขั้น ตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของ
ดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าสาเร็จรูป ดั ชนีราคาหมวดสินค้ ากึ่งส าเร็ จรูป (แปรรูป) และดั ชนีราคา
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ซึ่งจากการสารวจและประมวลผลราคาสินค้ าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจาหน่ายทั่วประเทศ มีจานวนรายการสินค้ าทัง้ หมด 501 รายการ

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยท ศาสตร์การค้า กระทรวง า ิชย์
563 ถ.นนทบรี อ.เมือง จ.นนทบรี โทรศั ท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825
www.tpso.moc.go.th

