
ดัชนีราคาผู�ผลิตเดือนมกราคม 2563 เท�ากับ 101.6

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ
เดือนมกราคม 2563 6 กุมภาพันธ( 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1. เดือนมกราคม 2562 (YoY) สูงขึ้น 0.8

2. เดือนธันวาคม 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.9

Highlights
    ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ แบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of 
Products by Activity) เดือนมกราคม 2563 (ปM 2553 = 100) เท�ากับ 101.6 เทียบกับ
เดือนมกราคม 2562 เพ่ิมข้ึนร�อยละ 0.8 (YoY) เปOนการขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 8 เดือน 
โดยมีสาเหตุสําคัญจากการเพ่ิมข้ึนของหมวดผลผลิตเกษตรกรรมที่ขยายตัวในอัตราเร#งข้ึนถึง
ร%อยละ 7.2 และการปรับตัวดีข้ึนของหมวดผลิตภัณฑ0อุตสาหกรรมที่ไม#หดตัวเป2นคร้ังแรกใน
รอบ14 เดือน ในขณะที่ผลิตภัณฑ0จากเหมืองยังคงหดตัวต#อเนื่อง 

สินค%าในหมวดผลผลิตเกษตรกรรมที่ปรับตัวดีข้ึน ได%แก# ผลผลิตเกษตรกรรม (ข%าวเปลือก
เหนียว อ%อย ปาล0ม ฯลฯ) สัตว0มีชีวิตและผลิตภัณฑ0 (สุกรมีชีวิต ไก#มีชีวิต ไข#ไก# ฯลฯ) และปลา
และสัตว0น้ํา (ปลาดุก ปลานิล ปูม%า ปูทะเล ฯลฯ) ขณะที่ผลิตภัณฑ0อุตสาหกรรม ที่ปรับตัวดีข้ึน
ได%แก#  ผลิต ภัณฑ0ป; โตรเลียม ผลิต ภัณฑ0อาหาร (เนื้ อสุกร ไก#สด สับปะรดกระป<อง 
น้ํามันปาล0มดิบ ฯลฯ) และทองคํา

ดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามข้ันตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว�า 
กลุ�มสินค�าในทุกข้ันตอนการผลิตขยายตัว โดยสินค%าสําเร็จรูป สินค%าก่ึงสําเร็จรูป และสินค%า
วัตถุดิบ ขยายตัวร%อยละ 0.5 0.7 และ 3.7 ตามลําดับ โดยการปรับตัวสูงข้ึนของราคาสินค�า
วัตถุดิบอาหารส#งผลต#อเนื่องถึงราคาสินค%าก่ึงสําเร็จรูปและสินค%าสําเร็จรูปที่อยู#ในห#วงโซ#การ
ผลิตอย#างชัดเจน อาทิ ผลปาล0มสด-น้ํามันปาล0ม ข%าวเปลือกเหนียว-ข%าวสารเหนียว-แปCงข%าว
เหนียว สับปะรดโรงงาน-น้ําสับปะรด-สับปะรดกระป<อง เป2นต%น เช#นเดียวกับราคาวัตถุดิบที่
ไม�ใช�อาหารที่ส#งผลต#อสินค%าในห#วงโซ#การผลิตเช#นกัน โดยเฉพาะกลุ#มป;โตรเลียม (น้ํามัน
ป;โตรเลียมดิบ-น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว-น้ํามันเคร่ืองบิน-น้ํามันเบนซิน-น้ํามันกEาด)

1. เทียบกับเดือนเดียวกันปMก�อนหน�า (YoY) สูงขึ้นร�อยละ 0.8 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

องค(ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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YoY = 0.8

�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร�อยละ 7.2 โดยสินค%าสําคัญท่ีปรับราคาสูงขึ้น 
กลุ�มผลผลิตการเกษตร ได%แก# ข%าวเปลือกเหนียว และอ%อย จากปริมาณผลผลิตท่ีลดลงขณะท่ี
ความต%องการของตลาดมีอย#างต#อเน่ือง ปาล0มสด เน่ืองจากมาตรการต#าง ๆ ของภาครัฐเพ่ือดูด
ซับอุปทานส#วนเกิน เช#น สนับสนุนการใช%นํ้ามันไบโอดีเซล B10 ในประเทศ และการนําไปใช%
ในการผลิตกระแสไฟฟCา (กฟผ.) นํ้ายางข%นและเศษยาง ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน%อยจากปริมาณ
ผลผลิตท่ีลดลงประกอบกับมาตรการส#งเสริมการใช%ยางในประเทศ ผลไม% (องุ#น กล%วยนํ้าว%า 
สับปะรดโรงงาน มะม#วง มะพร%าวอ#อน ทุเรียน) กลุ�มสัตว(มีชีวิตและผลิตภัณฑ( ได%แก#  สุกรมีชีวิต  
ไก#มีชีวิตและไข#ไก# จากผลผลิตลดลงขณะท่ีความต%องการบริโภคเพ่ิมขึ้น กลุ�มปลา
และสัตว(น้ํา ได%แก# ปลาดุก ปลานิล ปลาทูสด ปลาลัง ปูม%า ปูทะเล ปลาหมึกกล%วย 
หอยนางรม หอยลาย และหอยแครง จากความแปรปรวนของสภาพอากาศส#งผลให%ผลผลิต
ออกสู#ตลาดลดลง สําหรับสินค�าท่ีราคาลดลง ได%แก# ข%าวเปลือกเจ%า ข%าวโพดเล้ียงสัตว0 
และหัวมันสําปะหลัง จากความต%องการของตลาดชะลอตัว ผักสด (มะนาว มะเขือ คะน%า 
ต%นหอม ผักชี ผักขึ้นฉ#าย กะหลํ่าดอก แตงร%าน) จากปริมาณผลผลิตท่ีออกสู#ตลาดเพ่ิมขึ้น

�หมวดผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม ดัชนีโดยเฉล่ียไม�เปล่ียนแปลง หลังจากติดลบต#อเน่ือง 13 เดือน 
แต#มีการเปล่ียนแปลงของสินค%าหลายรายการ โดยสินค�าสําคัญท่ีราคาสูงขึ้น ได%แก# นํ้ามัน
เช้ือเพลิง (นํ้ามันดีเซล นํ้ามันแกEสโซฮอล0 91, 95 นํ้ามันเครื่องบิน นํ้ามันกEาด) กEาซ
ป;โตรเลียมเหลว (LPG) และทองคํา ราคาเคล่ือนไหวตามตลาดโลก กลุ#มผลิตภัณฑ0อาหาร 
เครื่องด่ืมและยาสูบ ได%แก# เน้ือสุกร ไก#สด นํ้าสับปะรด สับปะรดกระป<อง นํ้ามันปาล0มดิบ 
นํ้ามันปาล0มบริสุทธ์ิ ข%าวสารเจ%า ข%าวสารเหนียว ปลายข%าว ราคาสูงขึ้นตามวัตถุดิบ
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ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ(จากเหมือง

ผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม YoY
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องค(ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามขั้นตอนการผลิต 
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ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม ปM 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร(การค�า

�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร�อยละ 3.1 สินค%าสําคัญท่ีราคาสูงขึ้น     กลุ�ม
ผลผลิตการเกษตร ได%แก# ข%าวเปลือกเจ%า ข%าวเปลือกเหนียว ผลผลิตออกสู#ตลาดน%อยเน่ืองจาก
เป2นช#วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลปาล0มสด และยางพารา (นํ้ายางข%น ยางแผ#นดิบ เศษยาง) 
เน่ืองจากท่ีผ#านมาได%มีมาตรการต#าง ๆ ของภาครัฐเพ่ือลดสตEอกประกอบกับเป2นช#วงปริมาณ
ผลผลิตออกน%อยส#งผลให%ราคาปรับตัวสูงขึ้น ผลไม% (องุ#น สับปะรดโรงงาน ส%มเขียวหวาน 
มะละกอ ฝรั่ง) จากความต%องการบริโภคมีอย#างต#อเน่ืองขณะท่ีผลผลิตลดลง กลุ�มสัตว(มีชีวิต
และผลิตภัณฑ( ได%แก# สุกรมีชีวิต จากความต%องการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบกับเป2นช#วง
เทศกาลตรุษจีน กลุ�มปลาและสัตว(น้ํา ได%แก# ปลาดุก ปลานิล ปลาลัง กุ%งแวนนาไม 
ปลาหมึกกล%วย และหอยแครง สภาพอากาศท่ีแปรปรวนส#งผลให%ปริมาณผลผลิตลดลง 
สําหรับสินค�าท่ีราคาลดลง ได%แก# ข%าวโพดเล้ียงสัตว0 มันสําปะหลัง เป2นช#วงฤดูผลผลิตออกสู#
ตลาดและความต%องการของตลาดชะลอตัว พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหลํ่าปลี ต%นหอม 
ผักชี ผักขึ้นฉ#าย กะหลํ่าดอก) เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออํานวยในการเพาะปลูกทําให%ผล
ผลิตออกสู#ตลาดมากขึ้น 
�หมวดผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม ดัชนีราคาสูงขึ้นร�อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของราคากลุ#ม
สินค%าสําคัญ ได%แก# เน้ือสุกร นํ้าสับปะรด นํ้ามันปาล0มดิบ/บริสุทธ์ิ ข%าวสารเจ%า ข%าวน่ึง   
ปลายข%าว รําข%าวขาว นํ้าตาลทราย กากนํ้าตาล ยางแผ#นรมควันและยางแท#ง ตามราคา
สินค%าเกษตรท่ีใช%ในการผลิต นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา กEาซป;โตรเลียมเหลว (LPG) และทองคํา 
ตามราคาตลาดโลก เหล็กแผ#นและเหล็กเส%น ตามราคาวัตถุดิบท่ีปรับสูงขึ้น รถยนต0น่ังและ
รถบรรทุก ราคาขยับขึ้นเล็กน%อยเน่ืองจากการปรับเปล่ียนอุปกรณ0บางช้ินส#วนของรถรุ#นเดิม
�หมวดผลิตภัณฑ(จากเหมือง ดัชนีราคาไม�เปล่ียนแปลง สินค%าสําคัญท่ีราคาสูงขึ้น 
ได%แก# นํ้ามันป;โตรเลียมดิบ กEาซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) ตามราคาตลาดโลก
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2. เทียบกับเดือนก�อนหน�า (MoM) สูงขึ้นร�อยละ 0.9 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

1. เทียบกับเดือนเดียวกันปMก�อนหน�า (YoY) สูงขึ้นร�อยละ 0.8 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี   (ต�อ)

ขณะท่ีสินค�าสําคัญท่ีราคาลดลง ได%แก# ส#วนประกอบคอมพิวเตอร0 (ฮาร0ดดิสก0ไดร0ฟ) ปรับ
ราคาลดลงเพ่ือระบายสินค%ารุ#นเดิม สายไฟ สายเคเบิล และแบตเตอรี่ จากราคาวัตถุดิบ
ลดลง กลุ#มเคมีภัณฑ0 ได%แก#  เม็ดพลาสติก จากอุปทานท่ีมีอยู#มากและความต%องการชะลอ
ตัวในช#วงปลายปV โซดาไฟ ราคาลดลงตามตลาดโลก กลุ#มโลหะขั้นมูลฐาน ได%แก# เหล็กแท#ง 
เหล็กแผ#น เหล็กเส%นและเหล็กฉาก ตามราคาตลาดโลกประกอบกับการแข#งขันสูงกับสินค%า
เหล็กท่ีนําเข%าจากต#างประเทศ กลุ#มส่ิงทอ ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพ่ือกระตุ%น
ยอดขาย กลุ#มเยื่อกระดาษ ตามราคาตลาดโลกประกอบกับคําส่ังซ้ือลดลง กลุ#มผลิตภัณฑ0ยาง
และพลาสติก ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลง 

�หมวดผลิตภัณฑ(จากเหมือง ลดลงร�อยละ 0.4 จากสินค%าสําคัญ ได%แก# กEาซธรรมชาติ 
และแร# (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป2นไปตามภาวะตลาดโลก



   ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปM 2553=100)

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม ปM 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร(การค�า กระทรวงพาณิชย(
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท( 02 507 7337   โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept  ดัชนีราคาผู%ผลิตของประเทศ โครงสร%างแบ#งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช%วัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินค%าท่ีผู%ผลิตได%รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ0จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ0อุตสาหกรรม จากการสํารวจและประมวลผลราคาสินค%าท่ีเกษตรกร ผู%ประกอบการ และผู%ผลิตจําหน#ายท่ัวประเทศ มีจํานวนรายการสินค%าท้ังหมด 596 รายการ

สัดส�วน

นํ้าหนัก ดัชนี

มค.63 มค.63 มค.62 M/M Y/Y A/A ธค.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 101.6 100.8 0.9 0.8 0.8 100.7 0.3 -0.3 -1.0

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.15 105.9 98.8 3.1 7.2 7.2 102.7 0.5 5.0 5.3

    ผลผลิตการเกษตร 8.78 101.5 93.5 3.3 8.6 8.6 98.3 0.0 5.4 5.7

    สัตว(มีชีวิตและผลิตภัณฑ( 1.90 122.0 115.6 3.1 5.5 5.5 118.3 1.0 4.8 6.5

    ผลิตภัณฑ(จากปjา 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลาและสัตว(นํ้า 1.42 141.9 140.1 2.8 1.3 1.3 138.1 2.8 3.1 0.9

ผลิตภัณฑ(จากเหมือง 3.24 112.8 113.2 0.0 -0.4 -0.4 112.8 0.4 -1.3 -0.9

    ลิกไนต( ปkโตรเลียมและกlาซธรรมชาติ 2.72 109.0 109.5 0.0 -0.5 -0.5 109.0 0.5 -1.6 -1.2

    แร�โลหะและแร�อ่ืนๆ 0.52 124.1 123.6 0.1 0.4 0.4 124.0 -0.3 0.2 1.0

ผลิตภัณฑ(อุตสาหกรรม 84.61 101.2 101.2 0.6 0.0 0.0 100.6 0.2 -0.9 -1.8

    ผลิตภัณฑ(อาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 15.20 108.7 107.7 0.9 0.9 0.9 107.7 0.1 0.2 0.5

    สิ่งทอและผลิตภัณฑ(สิ่งทอ 4.96 107.1 107.7 0.0 -0.6 -0.6 107.1 0.0 -0.6 -0.4

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ(หนังและรองเท�า 0.59 104.7 104.8 0.0 -0.1 -0.1 104.7 0.0 -0.1 0.0

    ไม�และผลิตภัณฑ(จากไม� 0.70 103.7 104.1 -0.3 -0.4 -0.4 104.0 0.0 0.5 0.0

    เย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ(กระดาษและสิ่งพิมพ( 1.63 104.5 105.8 0.0 -1.2 -1.2 104.5 -0.4 -1.7 -1.6

    ผลิตภัณฑ(ปkโตรเลียม 8.19 99.0 91.2 3.7 8.6 8.6 95.5 2.6 2.4 -10.5

    เคมีภัณฑ( ผลิตภัณฑ(เคมี 4.44 95.1 101.1 -0.8 -5.9 -5.9 95.9 -1.0 -5.8 -4.8

    ผลิตภัณฑ(ยางและพลาสติก 3.61 79.9 80.2 0.4 -0.4 -0.4 79.6 0.8 -0.1 0.2

    ผลิตภัณฑ(อโลหะ 2.49 102.3 102.0 0.1 0.3 0.3 102.2 0.1 0.1 0.3

    โลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ(โลหะ 3.21 96.8 98.8 0.2 -2.0 -2.0 96.6 -0.1 -2.6 -1.5

    เคร่ืองจักร ส�วนประกอบและอุปกรณ( 4.73 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.6

    เคร่ืองไฟฟpา อุปกรณ(และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส( 20.52 90.4 93.4 0.0 -3.2 -3.2 90.4 0.0 -3.8 -2.2

    ยานพาหนะและอุปกรณ( 8.08 105.5 105.4 0.2 0.1 0.1 105.3 0.0 -0.1 -0.1

    สินค�าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 6.26 117.4 111.6 2.1 5.2 5.2 115.0 -0.2 3.2 1.8

หมวด
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  ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปM 2553=100)

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนมกราคม ปM 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร(การค�า กระทรวงพาณิชย(
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท( 02 507 7337  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept  ดัชนีราคาผู%ผลิตของประเทศ โครงสร%างแบ#งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช%วัด
การเปล่ียนแปลงของราคาสินค%าท่ีผู%ผลิตได%รับ ประกอบด%วย ดัชนีราคาหมวดสินค%าสําเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค%ากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค%า
วัตถุดิบ ซ่ึงจากการสํารวจและประมวลผลราคาสินค%าท่ีเกษตรกร ผู%ประกอบการ และผู%ผลิตจําหน#ายท่ัวประเทศ มีจํานวนรายการสินค%าท้ังหมด 596 รายการ

สัดส�วน

นํ้าหนัก ดัชนี

มค.63 มค.63 มค.62 M/M Y/Y A/A ธค.62 M/M Y/Y A/A

ดชันีราคาผู�ผลิต

 สินค�าสําเร็จรูป 100.00 102.8 102.3 0.6 0.5 0.5 102.2 0.1 -0.3 -0.1

   สินค�าอุปโภคบริโภค 69.43 106.6 104.4 0.9 2.1 2.1 105.7 0.0 1.3 0.9

     - สินค�าบริโภค 23.65 109.8 106.2 1.1 3.4 3.4 108.6 0.2 2.7 3.9

     - สินค�าอุปโภค 45.78 105.5 103.9 0.8 1.5 1.5 104.7 -0.1 0.6 -0.7

   สินค�าทุน 30.57 93.9 97.1 0.0 -3.3 -3.3 93.9 0.0 -3.9 -2.1

สินค�าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 99.3 98.6 0.9 0.7 0.7 98.4 0.7 -0.7 -3.4

   สินค�าก่ึงสําเร็จรูปสําหรับอุตสาหกรรม 77.89 98.9 97.8 1.1 1.1 1.1 97.8 0.9 -0.6 -4.1

     - สินค�าอาหารและอาหารสัตว( 12.37 111.2 109.4 1.6 1.6 1.6 109.4 0.5 -0.1 -0.9

     - สินค�าก่ึงสําเร็จรูปท่ีไม�ใช�อาหาร 65.52 96.9 95.8 1.1 1.1 1.1 95.8 0.9 -0.7 -4.7

   สินค�าก่ึงสําเร็จรูปก�อสร�าง 22.11 99.7 100.5 0.1 -0.8 -0.8 99.6 0.0 -1.2 -0.7

สินค�าวัตถุดิบ 100.00 99.8 96.2 3.0 3.7 3.7 96.9 0.3 1.1 0.7

   สินค�าวัตถุดิบสําหรับอาหาร 58.90 120.1 112.2 5.0 7.0 7.0 114.4 -0.1 2.1 1.5

   สินค�าวัตถุดิบท่ีไม�ใช�อาหาร 41.10 76.8 77.3 0.4 -0.6 -0.6 76.5 0.9 0.0 -0.4

หมวด
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