
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 99.8

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนธันวาคม 2563 และปี 2563 5 มกราคม 2564

Producer Price Index (PPI)

เม่ือเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนธันวาคม 2562 (YoY) ลดลง -0.9
2. เดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สูงข้ึน 0.3
3. เฉลี่ย ปี 2563 เทียบกับปี 2562 (AoA) ลดลง -1.8
4. ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน (YoY) ลดลง -0.9
5. ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสกอ่นหน้า (QoQ) ไม่เปลี่ยนแปลง 0.0

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนธันวาคม 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 99.8 เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.9 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 จากก ลุ่มสินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเค ร่ืองอิ เล็กทรอนิก ส์ เย่ือกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ ส่ิงทอ ซึ่ งมี ปัจจัยหลักจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆ  ท่ัวโลก ท าให้ในปีน้ีความต้องการสินค้าชะลอตัว และราคาต้นทุนวัตถุดิบ
ปรับลดลง และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 23.0 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่  น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ขณะท่ีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร้อยละ 6.0 จากสินค้าส าคัญ 
อาทิ ข้าวเปลือก อ้อย พืชผัก จากปริมาณผลผลิตลดลง ผลปาล์มสด มันส าปะหลังสด และ
ยางพารา จากความต้องการใช้ท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ช่วยให้ราคา
พืชเกษตรส าคัญปรับตัวสูงข้ึน

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามข้ันตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
หมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีโดยเฉล่ียไม่ เปล่ียนแปลง ขณะท่ีสินค้ากึ่ งส าเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้า
วัตถุดิบ หดตัวร้อยละ 2.5 และ 1.4 ตามล าดับ โดยมี สินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานท่ีราคา
ปรับตัวสูงข้ึนตามวัตถุดิบ ได้แก่ อ้อย – น้ าตาลทรายดิบ - น้ าตาลทรายขาว ตามผลผลิตท่ีลดลง
จากภาวะภัยแล้ง  น้ ายางข้น/ยางแผ่นดิบ -- ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  และผลปาล์มสด –น้ ามันปาล์มดิบ 
- น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ จากความต้องการเพิ่มข้ึน ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -0.9
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ผลผลิตเก ตรกรรม ผลิต ั  ์จากเหมือง

ผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม YoY

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 

-12.0

-7.0

-2.0

3.0

8.0

ธ.ค
.62

ม.ค
.63

ก.
พ.

63

มี.ค
.63

เม
.ย.

-6
3

พ.
ค.

-6
3

มิ.ย
.-6

3

ก.
ค.

63

ส.ค
.63

ก.
ย.6

3

ต.
ค.

63

พ.
ย.6

3

ธ.ค
.63

สินค ้าส าเร็จรูป สินค ้าก ึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป)
สินค ้าวัตถ ดบิ
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1. เทียบกับเดือนธันวาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้
หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 
ท่ียังส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อเศรษฐกิจท่ัวโลก ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน และส่งผลให้
ราคาสินค้าส าคัญลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 
น้ ามันเคร่ืองบิน) จากความต้องการใช้ท่ีลดลง กลุ่มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์ เขียน 
เย่ือกระดาษ กระดาษคร๊าฟท์) กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ไม้ยางพารา) เน่ืองจากค าส่ังซื้อ
จากต่างประเทศลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มส่ิงทอ (ส่ิงทอจากใยสังเคราะห์ ท้ังเส้นใย ด้าย 
และผ้าทอ) กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิก ส์ (สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ)์ ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าต่อเน่ืองมาตั้งแต่ เดือน ก.ย.63
 หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 23.0 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก ซึ่ งได้ รับแรงกดดันจากความต้องการใช้
น้ ามันท่ัวโลกท่ียังอยู่ในระดับต่ า เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
หมวดผลผลิตเก ตรกรรม สูงข้ึนร้อยละ 6.0 จากสินค้าส าคัญ กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า เน่ืองจากความต้องการเพิ่มข้ึน ท้ังจากการบริโภคในประเทศและการส่งออก 
มันส าปะหลังสด เน่ืองจากความต้องการของตลาดมีอ ย่างต่อ เน่ือง ผลปาล์มสด เน่ืองจาก
ความต้องการ ใช้เพิ่ม ข้ึนจาก ปัจจัยสนับสนุ นของนโยบาย ส่งเสริมการใ ช้ด้านพลังงาน 
เป็นการระบายสต็อกน้ ามันปาล์มดิบ ยางพารา (น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เน่ืองจากปริมาณ
ผลผลิตลดลงจากฝนตกชุกและพายุในภาคใต้ ขณะท่ีความต้องการใช้เพิ่ม ข้ึนจากการขยายตัว
ของการผลิต ถุงมือยางและยางล้อ มะพร้าวผล อ้อย และพืชผัก (มะนาว แตงกวา พ ริกสด 
ผักคะน้า ถ่ัวฝักยาว ต้นหอม หน่อไม้ฝร่ัง ผักกาดหัว ผักกวางตุ้ง แตงร้าน) เน่ืองจากปริมาณผลผลิตลดลง
จากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย กลุ่มสัตว์มี ชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่  สุกรมี ชีวิต ไข่ไก่และไข่เป็ด 
กลุ่มปลาและสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาทูสด ปลาลัง ปลากะพง และกุ้งแวนนาไม เน่ืองจาก
ความต้องการบริโภคท้ังในและต่างประเทศมีอย่างต่อเน่ือง

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ทธศาสตร์การค้า



กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ทธศาสตร์การค้า

หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 สินค้าส าคัญท่ีราคาสูงข้ึน กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
เคร่ืองดื่มและยาสูบ ได้แก่ ข้าวสารเจ้า ข้าวน่ึง ร าข้าวขาว กากร าข้าว มันเส้น มันอัด เม็ด  กุ้ งแห้ง 
น้ ามันปาล์มดิบ/บริสุทธิ์ น้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ เน่ืองจากผลผลิตการเกษตรท่ีใช้เป็นวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
ตามปริมาณผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดไม่มากนัก ส าหรับอุตสาหกรรมส าคัญอื่นๆ หลายก ลุ่มได้ รับแรงหนุน
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และประเทศในภูมิภาคเอ เชีย 
ประกอบกับมีความคืบหน้าของผลการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ท าให้ความต้องการใช้น้ ามัน 
เหล็ก และเม็ดพลาสติก ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึน จึงส่งผลให้ราคาสินค้าส าคัญและสินค้าท่ี
เกี่ยวเน่ืองปรับสูงข้ึน กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา 
น้ ามันก๊าด และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  ได้แก่  ยางแผ่นรมควัน 
และยางแท่ง กลุ่มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็ก และลวด 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก และยางสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงน้ีผู้ผลิตหลายราย
ประสบกับปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกสินค้า ท าให้ต้นทุนค่าขนส่ง (Freight Cost) 
ปรับสูงข้ึนด้วย
หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 0.6 สินค้าส าคัญท่ีราคาสูงข้ึน ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ตามราคาตลาดโลก
หมวดผลผลิตเก ตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.1 สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง ก ลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ยางพารา (น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เน่ืองจากปริมาณสต็อกยางจีนมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน 
รวมถึงนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 พืชผัก (มะนาว 
มะเขือ กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักบุ้ง ต้นหอม ผัก ชี ผัก ข้ึนฉ่าย ผักกวางตุ้ ง ) 
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวยท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน ผลไม้ (กล้วยหอม สับปะรดโรงงาน) 
เน่ืองจากความต้องการของตลาดชะลอตัว กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่  สุกรมี ชีวิตและไข่ไก่ 
เน่ืองจากความต้องการบริโภคของตลาดชะลอตัว ส าหรับสินค้าส าคัญที่ร าคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว เน่ืองจาก ช่วงน้ีผลผลิต ข้าวนาปีมีปริมาณการเก็บเกี่ยวไม่มาก 
ขณะท่ีผู้ส่งออกข้าวไทยมีความต้องการตามค าส่ังซื้อ ท่ีเพิ่ม ข้ึน มันส าปะหลังสด เน่ืองจาก ผลผลิต
ยังออกสู่ตลาดไม่มากนัก และสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้คุณภาพเช้ือแป้ง
อยู่ในระดับสูง รวมท้ังความต้องการผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของตลาดปรับเพิ่มข้ึน ปลาตะเพียน ปลานิล 
และกุ้งแวนนาไม เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะท่ีความต้องการบริโภคในประเทศเพิ่ม ข้ึน 
จากภาคการท่องเท่ียวและช่วงวันหยุดยาว
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2. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 (MoM) สูงข้ึนร้อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2563

3. เฉล่ีย 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 1.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้

หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.9 จากการลดลงของราคาสินค้า กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรไฟฟ้า สายเคเบิล และสายไฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเคร่ืองบิน น้ ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุ๋ยเคมีผสม กลุ่มโลหะข้ันมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง เหล็กเส้น เหล็กฉาก และลวดเหล็ก  ก ลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก ได้แก่ ยางแท่ง ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก ก ลุ่ม ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ ส่ิงทอ ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย ผ้าเช็ดตัว เส้ือบุรุษ กางเกงบุรุษ และกางเกงสตรี กลุ่มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน และเย่ือกระดาษ กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด  
หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 15.7 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม)
หมวดผลผลิตเก ตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.2 จากการสูงข้ึนของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพร้าวผล กล้วยน้ าว้า 
และชมพู่ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ ไก่มี ชีวิต  และไข่ไก่  และก ลุ่มปลาและสัตว์ น้ า 
ได้แก่ ปลานิล ปลาทูสด ปลาลัง และปลาหมึกกล้วย
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กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและย ทธศาสตร์การค้า

หมวดผลผลิตเก ตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงข้ึนของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด มันส าปะหลังสด อ้อย น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง มะพร้าวผล กล้วยหอม ล าไย 
และชมพู่ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด และก ลุ่มปลาและสัตว์ น้ า 
ได้แก่ ปลาทูสด ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาทรายแดง ปลาหมึกกล้วย และปูสด
หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการสูงข้ึนของราคาสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ก ลุ่มเคมีภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง 
ก ลุ่มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่  เหล็กแผ่นรีด ร้อน เหล็ก เส้น และเหล็กฉาก 
กลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์น่ัง ต่ ากว่า 1,800 ซีซี
หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 6.5 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
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5. ไตรมาส 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีโดยเฉล่ียไม่เปล่ียนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2563

4. ไตรมาส 4 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี้

หมวดผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 จากการลดลงของราคาสินค้า กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรไฟฟา้ และสายเคเบิล กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น้ ามันเคร่ืองบิน น้ ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก ลุ่ม ส่ิงทอ
และผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ ได้แก่ ส่ิงทอจากใยสังเคราะห์ (เส้นใย ด้าย และผ้าทอ) ด้ายฝ้าย ผ้าเช็ดตัว เส้ือบุรุษ 
กางเกงบุรุษ เส้ือยืด กางเกงช้ันในสตรี และถุงเท้า กลุ่มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่  กระดาษพิมพ์เขียน 
เย่ือกระดาษ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษคร๊าฟท์ และกระดาษแข็ง ก ลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด  
หมวดผลิต ั  ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 22.1 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และแร่ตะกั่ว
หมวดผลผลิตเก ตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.2 จากการสูงข้ึนของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด มันส าปะหลังสด อ้อย น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพร้าวผล 
กล้วยน้ าว้า และชมพู่ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด  ก ลุ่มปลาและ
สัตว์น้ า ได้แก่ กุ้งแวนนาไม ปลาทูสด ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาทรายแดง และปลาหมึกกล้วย

-1.1 

-22.1 

6.2 

-0.9 

ผลิต ั  ์อ ตสาหกรรม

ผลิต ั  ์จากเหมือง

ผลผลิตเก ตรกรรม

รวมท กรายการ

6.  าพรวมดัชนีราคาผู้ผลิตปี 2563 และแนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตปี 2564

สถานการณ์ดัชนีราคาผู้ผลิตในปี 2563 หดตัวร้อยละ 1.8 เป็นผลจากสถานการณ์การค้าโลกชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19

ท่ีส่งผลให้อุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศลดลงค่อนข้างมาก ท าให้ราคาสินค้าส าคัญในหมวดอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์จากเหมือง ปรับตัวลดลงอย่ างต่อเน่ืองตั้ งแต่

เดือนมีนาคม 2563 โดยเฉพาะราคาน้ ามันดิบและสินค้าท่ีเกี่ยวเน่ือง อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรยังเป็นปัจจัยบวกส าคัญท่ีขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองตลอดท้ั งปี ตามความต้องการ

ของตลาดท้ังในและต่างประเทศ ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังภั ยธรรมชาติ ได้ ส่งผลต่อปริมาณและราคาสินค้าเกษตร 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนต ลาคม 2563 ดัชนีราคาผู้ผลิตเริ่มปรับตัวดีข้ึนมาอยู่ในระดับทรงตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังด้านการบริโภค การใช้จ่าย

ภาครัฐ และการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องช้ีวัดด้านอ ปทานที่มีแนวโน้มปรับตัวดี ข้ึนตามล าดับเช่นกัน อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ท่ีกลับมาเป็นบวกใน

เดือนพฤศจิกายน และอัตราก าลังการผลิต (CapU) ท่ีเกือบกลับมาอยู่ในระดับปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตปี 2564 คาดว่า ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยส าคัญจากผลิตภัณฑ์จากเหมือง และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ท่ีน่าจะขยายตัวได้ดีในปี 2564 เน่ืองจากฐานราคาต่ าในปี 2563 ท่ีผ่านมา ขณะท่ีสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ น่าจะปรับตัวตาม

สถานการณ์ส่งออก และการท่องเท่ียวในประเทศ ท่ีคาดว่าจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้ในปี 2564 นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการภาคการผลิตและผู้บริโภคต่างมี

การปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ การปรับสายการผลิตสินค้า การเปล่ียนรูปแบบทางการตลาด ท าให้คาดการณ์ว่าการบ ริโภคหรือ

อุปสงค์จะปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ยังไม่ส้ินสุด



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity ) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าท่ีผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าท่ีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายท่ัวประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

ธ.ค.63 ธ.ค.63 ธ.ค.62 M/M Y/Y A/A พ.ย.63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 99.8 100.7 0.3 -0.9 -1.8 99.5 -0.5 -0.9 -1.9

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.70 108.9 102.7 -0.1 6.0 3.2 109.0 -1.2 6.7 3.0

    ผลผลิตกำรเกษตร 9.20 104.5 98.3 -0.8 6.3 3.3 105.3 -1.4 7.1 3.0

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.97 124.9 118.3 -1.1 5.6 4.0 126.3 -1.1 7.9 3.9

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 1.48 145.2 138.1 5.7 5.1 1.5 137.4 -0.2 2.2 1.1

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 2.54 86.9 112.8 0.6 -23.0 -15.7 86.4 -4.2 -23.1 -15.1

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.00 79.0 109.0 0.8 -27.5 -18.7 78.4 -5.3 -27.7 -18.0

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.54 124.7 124.0 0.2 0.6 -0.1 124.5 0.0 0.1 -0.2

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.76 99.6 100.6 0.3 -1.0 -1.9 99.3 -0.2 -1.1 -2.0

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 15.72 110.4 107.7 0.2 2.5 1.9 110.2 -0.1 2.4 1.8

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 5.01 106.2 107.1 -0.1 -0.8 -0.6 106.3 -0.1 -0.7 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 0.60 104.7 104.7 0.0 0.0 0.0 104.7 0.0 0.0 0.0

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.71 103.2 104.0 -0.5 -0.8 -0.6 103.7 -0.5 -0.3 -0.5

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 1.65 103.9 104.5 0.0 -0.6 -1.2 103.9 0.0 -1.0 -1.3

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 6.47 76.9 95.5 8.2 -19.5 -23.5 71.1 0.7 -23.6 -23.9

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.69 98.8 95.9 2.0 3.0 -3.2 96.9 1.8 0.0 -3.7

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.84 83.5 79.6 0.7 4.9 -0.2 82.9 1.0 4.9 -0.5

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.53 102.2 102.2 0.0 0.0 0.1 102.2 0.0 0.1 0.2

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.29 97.4 96.6 0.2 0.8 -1.2 97.2 0.3 0.5 -1.4

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.82 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 20.33 88.0 90.4 -1.1 -2.7 -2.1 89.0 -1.0 -1.5 -2.1

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.28 106.2 105.3 0.0 0.9 0.6 106.2 0.0 0.9 0.5

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.83 125.9 115.0 -1.3 9.5 10.3 127.6 -1.6 10.8 10.5

หมวด

เดือนธันวำคม  2563 เดือนพฤศจกิำยน  2563

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

กองดัชนีเศร ฐกิจการคา้ ส านักงานนโยบายและย ทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพา ิชย์
563 ถ.นนทบ รี อ.เมือง จ.นนทบ รี  โทรศัพท ์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso .moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity ) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าท่ีผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าท่ีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายท่ัวประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 596 รายการ

Q4/63 Q3/63 Q4/62 Q/Q Y/Y

ดัชนีรวม 99.8 99.8 100.7 0.0 -0.9

ผลผลิตเกษตรกรรม 109.4 109.1 103.0 0.3 6.2

    ผลผลิตกำรเกษตร 105.5 105.1 99.2 0.4 6.4

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 126.3 126.2 118.0 0.1 7.0

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 118.8 118.8 118.8 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 140.1 140.6 134.1 -0.4 4.5

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 87.8 93.9 112.7 -6.5 -22.1

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 80.1 87.1 108.9 -8.0 -26.4

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 124.6 124.3 124.4 0.2 0.2

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 99.5 99.3 100.6 0.2 -1.1

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 110.3 110.4 107.6 -0.1 2.5

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 106.3 107.0 107.1 -0.7 -0.7

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 104.7 104.7 104.7 0.0 0.0

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 103.7 103.8 104.0 -0.1 -0.3

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 103.9 103.9 104.9 0.0 -1.0

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 72.9 70.0 94.2 4.1 -22.6

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 97.0 94.4 96.6 2.8 0.4

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 82.8 80.3 79.1 3.1 4.7

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 102.2 102.2 102.2 0.0 0.0

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 97.2 96.9 96.8 0.3 0.4

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 89.0 90.1 90.6 -1.2 -1.8

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 106.2 106.1 105.3 0.1 0.9

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 127.7 129.7 115.3 -1.5 10.8

หมวด
ดัชนีรำยไตรมำส อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2563

กองดัชนีเศร ฐกิจการคา้ ส านักงานนโยบายและย ทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวงพา ิชย์
563 ถ.นนทบ รี อ.เมือง จ.นนทบ รี  โทรศัพท ์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso .moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามข้ันตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัด
การเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าท่ีผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้า
วัตถุดิบ ซึ่งจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าท่ีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายท่ัวประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 596 รายการ

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

ธ.ค.63 ธ.ค.63 ธ.ค.62 M/M Y/Y A/A พ.ย.63 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.2 102.2 -0.4 0.0 -0.3 102.6 -0.8 0.5 -0.3

   สินค้ำอุปโภคบริโภค 70.10 107.0 105.7 0.0 1.2 0.5 107.0 -0.6 1.2 0.5

     - สินค้ำบริโภค 23.95 110.6 108.6 -0.4 1.8 1.3 111.0 -0.9 2.4 1.3

     - สินค้ำอุปโภค 46.15 105.7 104.7 0.2 1.0 0.0 105.5 -0.5 0.7 0.0

   สินค้ำทุน 29.90 91.3 93.9 -1.2 -2.8 -2.1 92.4 -1.2 -1.6 -2.0

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 95.9 98.4 1.7 -2.5 -5.1 94.3 1.0 -3.5 -5.3

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.04 94.4 97.8 2.2 -3.5 -6.5 92.4 1.2 -4.6 -6.7

     - สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ 13.39 116.1 109.4 0.5 6.1 3.9 115.5 1.0 6.1 3.8

     - สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปท่ีไม่ใช่อำหำร 63.65 90.9 95.8 2.6 -5.1 -8.3 88.6 1.3 -6.6 -8.6

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง 22.96 99.9 99.6 0.0 0.3 -0.6 99.9 0.1 0.3 -0.7

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 95.5 96.9 0.8 -1.4 -1.8 94.7 -1.9 -2.0 -1.8

   สินค้ำวัตถุดิบส้ำหรับอำหำร 62.10 121.1 114.4 1.8 5.9 6.4 119.0 -2.8 3.9 6.4

   สินค้ำวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อำหำร 37.90 67.8 76.5 -0.6 -11.4 -12.6 68.2 -0.3 -10.0 -12.7

หมวด
เดือนธันวำคม 2563 เดือนพฤศจกิำยน 2563

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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

