
ดัชนีราคาผู�ผลิต เดือนมิถุนายน 2563 เท�ากับ 98.9

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ
เดือนมิถุนายน และไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563 3 กรกฎาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1. เดือนมิถุนายน 2562 (YoY) ลดลง -3.1
2. เดือนพฤษภาคม 2563 (MoM) สูงข้ึน 0.8
3. เฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ป+ 2563 เทียบกับช�วงเดียวกัน

ของป+ก�อน (AoA) 
ลดลง -2.3 

4. ไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 เทียบกับไตรมาสเดยีวกันของป+ก�อน (YoY) ลดลง -4.1

5. ไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 เทียบกับไตรมาสก�อนหน�า (QoQ) ลดลง -2.5

Highlights
    ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ แบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products     
by Activity) เดือนมิถุนายน 2563 (ป' 2553 = 100) เท,ากับ 98.9 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562  
ลดลงร�อยละ 3.1 (YoY) เป4นผลจากหมวดผลิตภัณฑ>อุตสาหกรรม ลดลงรBอยละ 2.8 จากสินคBาสําคัญ 
ไดBแก, ผลิตภัณฑ>ปIโตรเลียม เคร่ืองไฟฟMา อุปกรณ>และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส> เหล็กและผลิตภัณฑ>เหล็ก 
เคมีภัณฑ> สิ่งทอ และผลิตภัณฑ>ยาง หมวดผลิตภัณฑ>จากเหมือง ลดลงรBอยละ 19.2 จากสินคBา
สําคัญ ไดBแก, น้ํามันปIโตรเลียมดิบและกPาซธรรมชาติ โดยสินคBาเชื้อเพลิงและสินคBาที่เก่ียวเนื่อง
กับน้ํามันปรับลดลงตามตลาดโลกและตBนทุนวัตถุดิบ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงรBอยละ 
0.9 จากสินคBาสําคัญ อาทิ หัวมันสําปะหลัง ยางพารา พืชผัก และสุกรมีชีวิต เนื่องจาก
ผลกระทบของการแพร,ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหBความตBองการชะลอตัว
   ดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามข้ันตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว,า
หมวดสินคBาสําเร็จรูป สินคBาก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) และสินคBาทุน หดตัวรBอยละ 1.0 7.5 และ
5.0 ตามลําดับ โดยมีสินคBาสําคัญในห,วงโซ,อุปทานที่ราคาปรับลดลงตามวัตถุดิบ ไดBแก, 
น้ํายางขBน/ยางแผ,นดิบ –ยางแผ,นรมควัน/ยางแท,ง  มันสําปะหลัง –แปMงมันสําปะหลัง/ มันเสBน/
มันอัดเม็ด จากภาวะการคBาชะลอตัว สําหรับสินคBาที่ปรับตัวสูงข้ึน ไดBแก, ขBาวเปลือก –ขBาวสารเจBา/
ขBาวนึ่ง/ปลายขBาว -แปMงขBาวเจBา ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแลBง และปาล>มสด –น้ํามันปาล>มดิบ- 
น้ํามันปาล>มบริสุทธิ์ ตามมาตรการสนับสนุนการใชBในประเทศ  

1. เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 (YoY) ลดลงร�อยละ 3.1 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

องคTประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -3.1

�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร�อยละ 0.9 จากสินคBาสําคัญ กลุ,มผลผลิตการเกษตร 
ไดBแก, หัวมันสําปะหลังและยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากความตBองการของตลาดชะลอตัว
ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซาจากการแพร,ระบาดของไวรัสโควิด-19 พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ 
กะหล่ําปลี ผักกาดหอม ผักกาดหัว พริกชี้ฟMาสด แตงรBาน มะระจีน) ผลไมB (มะม,วง มังคุด 
สBมเขียวหวาน ทุเรียน เงาะ ลําไย มะละกอ) และกลุ,มสัตว>มีชีวิต ไดBแก, สุกรมีชีวิต ไข,ไก, และไข,เป4ด 
เนื่องจากภาวะการคBาและความตBองการบริโภคชะลอตัวจากสถานการณ>แพร,ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส,งผลใหBรBานคBาและสถานประกอบการปIดชั่วคราว สําหรับสินคBาสําคัญที่ราคาสูงข้ึน 
ไดBแก, ขBาวเปลือกเจBา ขBาวเปลือกเหนียว และอBอย มีปริมาณผลผลิตลดลงเนื่องจากภาวะภัยแลBง 
ผลปาล>มสด จากความตBองการใชBเพ่ิมข้ึนตามมาตรการดูดซับอุปทานส,วนเกินน้ํามันปาล>มดิบผ,านกลไก
สนับสนุนการใชBน้ํามันไบโอดีเซล B10 ในประเทศ ไก,มีชีวิต ตามความตBองการบริโภคที่มีอย,างต,อเนื่อง 
ประกอบกับการส,งออกมีแนวโนBมขยายตัว ปลาน้ําจืด (ปลาตะเพียน ปลานิล) ปลาทะเล (ปลาทูสด 
ปลาลัง ปลาจะระเม็ด) กุBงแวนนาไม ปลาหมึกกลBวย และหอยนางรม จากผลผลิตออกสู,ตลาดนBอย
เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและบางพ้ืนที่มีปริมาณน้ําไม,เพียงพอต,อการเพาะเลี้ยงสัตว>น้ํา
�หมวดผลิตภัณฑTจากเหมือง ลดลงร�อยละ 19.2 จากสินคBาสําคัญ ไดBแก, น้ํามันปIโตรเลียมดิบ 
และกPาซธรรมชาติ ซ่ึงเป4นไปตามภาวะตลาดโลก
�หมวดผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 2.8 จากสินคBาสําคัญ ไดBแก, กลุ,มผลิตภัณฑ>
ปIโตรเลียม (น้ํามันดีเซล น้ํามันแกPสโซฮอล> 91,95 น้ํามันเตา น้ํามันเคร่ืองบิน กPาซปIโตรเลียมเหลว (LPG)) 
กลุ,มเคมีภัณฑ> (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ,มผลิตภัณฑ>ยางและพลาสติก (ยางแผ,นรมควัน ยางแท,ง) 
กลุ,มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ> (เหล็กแท,ง เหล็กแผ,น เหล็กเสBนและเหล็กฉาก) กลุ,มเย่ือกระดาษ 
ผลิตภัณฑ>กระดาษ (กระดาษพิมพ>เขียน เย่ือกระดาษ) กลุ,มเคร่ืองไฟฟMา อุปกรณ>และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส> 
(สายไฟ สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟMา) ซ่ึงราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลกและราคาวัตถุดิบที่เก่ียวเนื่อง 
สําหรับกลุ,มสิ่งทอ (เสBนใยสังเคราะห> ดBายฝMาย) จากราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการปรับราคา
เพ่ือกระตุBนยอดขาย และส,วนประกอบคอมพิวเตอร> (ฮาร>ดดิสก>ไดรฟh) จากค,าเงินบาทที่แข็งค,า
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ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑTจากเหมือง

ผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรTการค�า

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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สินค�าสําเร็จรูป สินค�ากึ่งสําเร็จรูป  (แปรรูป)

สินค�าวัตถุดิบ
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรTการค�า

�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร�อยละ 1.2 สินคBาสําคัญที่ราคาสูงข้ึน กลุ,มผลผลิตการเกษตร 
ไดBแก, ขBาวเปลือกเหนียว ขBาวโพดเลี้ยงสัตว> เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู,ตลาดลดลงจากบางพ้ืนที่
เพาะปลูกที่ประสบปiญหาภัยแลBง มะพรBาวผล ปาล>มสด ยางพารา (น้ํายางขBน ยางแผ,นดิบ เศษยาง)
เนื่องจากการผ,อนคลายมาตรการล็อกดาวน>ส,งผลใหBความตBองการบริโภคและใชBในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
พืชผัก (แตงกวา มะเขือ พริกสด กะหล่ําปลี ผักคะนBา ผักกาดขาว ผักกาดหอม ตBนหอม ผักชี ผักกาดหัว 
ผักข้ึนฉ,าย กะหล่ําดอก) ผลไมB (กลBวยหอม กลBวยน้ําวBา สับปะรดโรงงาน เงาะ มะละกอ กลBวยไข,) 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู,ตลาดลดลง จากสภาพอากาศรBอน ประกอบกับปริมาณน้ําบางพื้นที่
ไม,เพียงพอ กลุ,มสัตว>มีชีวิต ไดBแก, สุกร/ไก,มีชีวิต เนื่องจากการผ,อนคลายมาตรการล็อกดาวน>ส,งผลใหB
การบริโภคในประเทศและการส,งออกเพ่ิมข้ึน กลุ,มปลาและสัตว>น้ํา ไดBแก, กุBงแวนนาไม และปลาหมึก
กลBวย เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทําใหBผลผลิตลดลง สําหรับสินคBาที่ราคาลดลง ไดBแก, 
ขBาวเปลือกเจBา มันสําปะหลังสด เนื่องจากความตBองการตลาดยังชะลอตัว และไข,ไก, เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตออกสู,ตลาดอย,างต,อเนื่อง ขณะที่ความตBองการบริโภคชะลอตัว โดยเฉพาะจากการปIดภาคเรียน 

�หมวดผลิตภัณฑTจากเหมือง สูงข้ึนร�อยละ 2.7 สินคBาสําคัญที่ราคาสูงข้ึน ไดBแก, น้ํามันปIโตรเลียมดิบ 
กPาซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) และแร, (ตะก่ัว ดีบุก) ตามราคาตลาดโลก
�หมวดผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม สูงข้ึนร�อยละ 0.8  สินคBาสําคัญที่ราคาสูงข้ึน กลุ,มผลิตภัณฑ>ปIโตรเลียม 
ไดBแก, น้ํามันดีเซล น้ํามันแกPสโซฮอล> 91,95 น้ํามันเตา น้ํามันกPาด และยางมะตอย ตามราคา
ตลาดโลก เนื่องจากการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันของกลุ,มโอเปกและประเทศพันธมิตร 
กลุ,มยานพาหนะและอุปกรณ> ไดBแก, รถยนต>นั่งต่ํากว,า 1,800 ซีซี ราคาสูงข้ึนเล็กนBอย เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ>บางชิ้นของรถรุ,นเดิม กลุ,มผลิตภัณฑ>ยางและพลาสติก ไดBแก, ยางแผ,นรมควัน 
ยางแท,ง จากราคาวัตถุดิบที่สูงข้ึน และถุงมือยาง จากความตBองการของตลาดทั้งในและต,างประเทศ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือสุขอนามัยที่ดีสําหรับปMองกันและลดการแพร,ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลุ,มเย่ือกระดาษ 
ผลิตภัณฑ>กระดาษและสิ่งพิมพ> ไดBแก, กระดาษพิมพ>เขียน จากความตBองการที่เพ่ิมข้ึน และหนังสือ
แบบเรียน จากการผลิตสินคBาปริมาณนBอยทําใหBตBนทุนสูงข้ึน
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2. เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร�อยละ 0.8 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 

3. เฉล่ีย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ป+ 2563 เทียบกับช�วงเดียวกันของป+ก�อน (AoA) ลดลงร�อยละ 2.3 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

�หมวดผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 2.4  จากการลดลงของราคาสินคBา กลุ,มเคร่ืองไฟฟMา อุปกรณ>
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส> ไดBแก, ฮาร>ดดิสก>ไดรฟh แผงวงจรไฟฟMา สายเคเบิล และสายไฟ กลุ,มผลิตภัณฑ>
ปIโตรเลียม ไดBแก, น้ํามันดีเซล น้ํามันแกPสโซฮอล> 91,95 และน้ํามันเตา กลุ,มเคมีภัณฑ> ผลิตภัณฑ>เคมี 
ไดBแก, เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุjยเคมีผสม กลุ,มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ>โลหะ ไดBแก, เหล็กแผ,น 
เหล็กแท,ง เหล็กเสBน และเหล็กฉาก กลุ,มผลิตภัณฑ>ยางและพลาสติก ไดBแก, ยางแผ,นรมควัน ยางแท,ง 
ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก กลุ,มสิ่งทอและผลิตภัณฑ>สิ่งทอ ไดBแก, เสBนใยสังเคราะห> ดBายฝMาย และ
ดBายใยสังเคราะห>ผสมฝMาย กลุ,มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ>กระดาษ ไดBแก, กระดาษพิมพ>เขียน และเย่ือกระดาษ 
กลุ,มไมBและผลิตภัณฑ>จากไมB ไดBแก, ไมBยางพารา และไมBอัด  
�หมวดผลิตภัณฑTจากเหมือง ลดลงร�อยละ 11.8 จากการลดลงของราคาสินคBากลุ,มลิกไนต> 
ปIโตรเลียมและกPาซธรรมชาติ

�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร�อยละ 1.6 จากการสูงข้ึนของราคาสินคBา กลุ,มผลผลิตการเกษตร 
ไดBแก, ผลปาล>มสด ขBาวเปลือกเจBา ขBาวเปลือกเหนียว สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพรBาวผล กลBวยน้ําวBา 
และชมพู, กลุ,มสัตว>มีชีวิตและผลิตภัณฑ> ไดBแก, สุกร/ไก,มีชีวิต และไข,ไก,
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรTการค�า

5. ไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563 เทียบกับไตรมาสก�อนหน�า (QoQ) ลดลงร�อยละ 2.5  โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

6. แนวโน�มดัชนีราคาผู�ผลิตไตรมาสท่ี 3 ป+ 2563

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ป+ 2563 

กําหนดการแถลงข�าว “สถานการณTด�านราคาสินค�าและบริการ” ครั้งต�อไป ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

ดัชนีราคาผูBผลิตในช,วง 2 ไตรมาสท่ีผ,านมา ยังคงไดBรับผลกระทบจากปiจจัยเดิม ไดBแก, การแพร,ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด –19 การทรงตัวของ
ราคานํ้ามันในระดับตํ่า และการส,งออกท่ียังไม,ฟklนตัว ทําใหBยังมีแนวโนBมหดตัว เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดBรับผลกระทบอย,างรุนแรงท้ังจาก
ห,วงโซ,อุปทานท่ีขาดช,วงจากการปIดประเทศและการปIดกิจการช่ัวคราว และอุปสงค>ท่ีลดลงอย,างมากท้ังจากการส,งออกและการบริโภคในประเทศ 
นอกจากน้ี สถานการณ>การแพร,ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงไม,คล่ีคลายในหลายประเทศ อย,างไรก็ตาม ราคาสินคBาเกษตรยังคงมีปiจจัยบวกจากปiญหา
ภัยแลBงท่ีส,งผลกระทบต,ออุปทาน และอุปสงค>ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการปลดล็อกมาตรการต,าง ๆ รวมท้ังราคาเน้ือสัตว>มีแนวโนBมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเน้ือไก, 
จากการส,งออกเพ่ือทดแทนวัตถุดิบท่ีขาดหายในตลาดต,างประเทศจากโรคระบาดในสุกร และความตBองการกักตุนสินคBาอาหารท่ียังคงมีอยู,ใน
ต,างประเทศ ซ่ึงจะเป4นโอกาสใหBดัชนีราคาผูBผลิตค,อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสท่ี 3 และน,าจะเห็นทิศทางท่ีดีขึ้นอย,างชัดเจนในช,วงตBนป' 2564 

� หมวดผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 2.3 จากการลดลงของราคาสินคBา กลุ,มผลิตภัณฑ>
ปIโตรเลียม ไดBแก, น้ํามันดีเซล น้ํามันแกPสโซฮอล> 91,95 น้ํามันเตา น้ํามันเคร่ืองบิน และกPาซปIโตรเลียมเหลว (LPG) 
กลุ,มเคมีภัณฑ> ผลิตภัณฑ>เคมี ไดBแก, เม็ดพลาสติก คลอรีน และโซดาไฟ กลุ,มผลิตภัณฑ>ยางและ
พลาสติก ไดBแก, ยางแผ,นรมควัน ยางแท,ง และขวดพลาสติก กลุ,มผลิตภัณฑ>อโลหะ ไดBแก, ปูนซีเมนต> 
กลุ,มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ>กระดาษ ไดBแก, กระดาษพิมพ>เขียน และกล,องกระดาษ กลุ,มไมBและ
ผลิตภัณฑ>จากไมB ไดBแก, ไมBยางพารา
� หมวดผลิตภัณฑTจากเหมือง ลดลงร�อยละ 15.9 จากการลดลงของราคาสินคBาสําคัญ ไดBแก, 
น้ํามันปIโตรเลียมดิบ กPาซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) และแร, (ตะก่ัว สังกะสี ดีบุก)
� หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ไม�เปลี่ยนแปลง แต,มีการเปลี ่ยนแปลงราคาของกลุ ,มสินคBา 
โดยสินคBาสําคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ,มผลผลิตการเกษตร ไดBแก, ขBาวเปลือกเจBา ขBาวเปลือกเหนียว 
อBอย มะนาว ถ่ัวฝiกยาว ผักชี กะหล่ําดอก และมะพรBาวอ,อน สําหรับสินคBาสําคัญที่ราคาลดลง กลุ,มสัตว>
มีชีวิตและผลิตภัณฑ> ไดBแก, สุกร/ไก,มีชีวิต กลุ,มปลาและสัตว>น้ํา ไดBแก, กุBงแวนนาไม ปลาหมึกกลBวย 
หอยแครง ปลากะพง ปลาอินทรี และปูมBา
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4. ไตรมาสท่ี 2 ป+ 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป+ก�อน (YoY) ลดลงร�อยละ 4.1 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

�หมวดผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 3.8 จากการลดลงของราคาสินคBากลุ,มเคร่ืองไฟฟMา 
อุปกรณ>และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส> ไดBแก, ฮาร>ดดิสก>ไดรฟh สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟMา และสายไฟ 
กลุ,มผลิตภัณฑ>ปIโตรเลียม ไดBแก, น้ํามันดีเซล น้ํามันแกPสโซฮอล> 91,95 น้ํามันเตา น้ํามันเคร่ืองบิน 
กPาซปIโตรเลียมเหลว (LPG) กลุ,มเคมีภัณฑ> ผลิตภัณฑ>เคมี ไดBแก, เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุjยเคมีผสม 
กลุ,มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ>โลหะ ไดBแก, เหล็กแผ,น เหล็กแท,ง เหล็กเสBน และเหล็กฉาก กลุ,มผลิตภัณฑ>
ยางและพลาสติก ไดBแก, ยางแผ,นรมควัน ยางแท,ง ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก กลุ,มสิ่งทอและผลิตภัณฑ>สิ่งทอ 
ไดBแก, เสBนใยสังเคราะห> ดBายฝMาย และดBายใยสังเคราะห>ผสมฝMาย กลุ,มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ>กระดาษ 
ไดBแก, กระดาษพิมพ>เขียน และเย่ือกระดาษ กลุ,มไมBและผลิตภัณฑ>จากไมB ไดBแก, ไมBยางพารา และไมBอัด 
�หมวดผลิตภัณฑTจากเหมือง ลดลงร�อยละ 19.8 จากการลดลงของราคาสินคBาสําคัญ ไดBแก, 
น้ํามันปIโตรเลียมดิบ กPาซธรรมชาติ และแร, (ตะก่ัว สังกะสี ดีบุก)
�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร�อยละ 1.5 จากการลดลงของราคาสินคBากลุ,มผลผลิต
การเกษตร ไดBแก, ยางแผ,นดิบ น้ํายางขBน เศษยาง หัวมันสําปะหลังสด มะนาว กะหล่ําปลี ผักคะนBา 
พริกสด ขBาวโพดฝiกอ,อน มะม,วง สBมเขียวหวาน ทุเรียน ลําไย และมะขาม
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   ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ป+ 2553=100)

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรTการค�า กระทรวงพาณิชยT
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพทT 02 507 7337   โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept  ดัชนีราคาผูBผลิตของประเทศ โครงสรBางแบ,งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใชBวัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินคBาท่ีผูBผลิตไดBรับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ>จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ>อุตสาหกรรม จากการสํารวจและประมวลผลราคาสินคBาท่ีเกษตรกร ผูBประกอบการ และผูBผลิตจําหน,ายท่ัวประเทศ มีจํานวนรายการสินคBาท้ังหมด 596 รายการ

สัดส�วน

นํ้าหนัก ดัชนี

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

ดัชนีรวม 100.00 98.9 102.1 0.8 -3.1 -2.3 98.1 -0.2 -4.8 -2.1

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.58 106.9 107.9 1.2 -0.9 1.6 105.6 1.9 -1.9 2.2

    ผลผลิตการเกษตร 9.16 103.2 105.0 1.1 -1.7 1.9 102.1 2.5 -2.7 2.6

    สัตวTมีชีวิตและผลิตภัณฑT 1.93 120.8 121.5 0.4 -0.6 2.4 120.3 -1.6 -0.1 3.0

    ผลิตภัณฑTจากปjา 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลาและสัตวTนํ้า 1.44 140.0 134.7 3.2 3.9 -1.0 135.7 3.7 0.5 -1.9

ผลิตภัณฑTจากเหมือง 2.71 91.9 113.8 2.7 -19.2 -11.8 89.5 -11.0 -24.5 -10.3

    ลิกไนตT ปkโตรเลียมและกlาซธรรมชาติ 2.17 84.9 110.1 3.4 -22.9 -13.9 82.1 -13.6 -28.9 -12.3

    แร�โลหะและแร�อ่ืนๆ 0.54 123.9 123.8 0.0 0.1 -0.1 123.9 0.0 -0.2 -0.1

ผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม 84.71 98.7 101.5 0.8 -2.8 -2.4 97.9 -0.2 -4.4 -2.4

    ผลิตภัณฑTอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 15.78 109.8 108.5 0.0 1.2 1.2 109.8 -0.1 1.3 1.2

    สิ่งทอและผลิตภัณฑTสิ่งทอ 5.10 107.1 107.6 -0.1 -0.5 -0.5 107.2 -0.2 -0.6 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภัณฑTหนังและรองเท�า 0.60 104.7 104.7 -0.1 0.0 0.0 104.8 0.0 0.0 0.0

    ไม�และผลิตภัณฑTจากไม� 0.72 103.4 104.4 -0.3 -1.0 -0.7 103.7 -0.1 -0.9 -0.7

    เย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑTกระดาษและสิ่งพิมพT 1.67 104.2 105.5 0.1 -1.2 -1.3 104.1 0.0 -1.4 -1.3

    ผลิตภัณฑTปkโตรเลียม 5.83 68.6 94.7 15.7 -27.6 -22.6 59.3 0.9 -42.5 -21.5

    เคมีภัณฑT ผลิตภัณฑTเคมี 4.47 93.1 99.3 -0.9 -6.2 -4.7 93.9 -1.9 -5.6 -4.4

    ผลิตภัณฑTยางและพลาสติก 3.67 79.0 82.9 0.5 -4.7 -2.6 78.6 -0.3 -4.1 -2.1

    ผลิตภัณฑTอโลหะ 2.55 102.3 102.1 0.4 0.2 0.1 101.9 -0.4 -0.2 0.1

    โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑTโลหะ 3.30 96.9 98.6 0.0 -1.7 -2.1 96.9 0.2 -2.1 -2.1

    เคร่ืองจักร ส�วนประกอบและอุปกรณT 4.86 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟpา อุปกรณTและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสT 21.03 90.2 92.5 -0.7 -2.5 -2.4 90.8 -0.4 -2.3 -2.5

    ยานพาหนะและอุปกรณT 8.34 105.9 105.3 0.4 0.6 0.2 105.5 0.0 0.2 0.1

    สินค�าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 6.80 124.1 112.7 -0.8 10.1 9.1 125.1 0.7 12.4 8.9

หมวด

เดือนมิถุนายน  2563 เดือนพฤษภาคม  2563

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง อัตราการเปล่ียนแปลง



  ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ป+ 2553=100)

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ ไตรมาสที่ 2 ป+ 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรTการค�า กระทรวงพาณิชยT
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพทT 02 507 7337  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept  ดัชนีราคาผูBผลิตของประเทศ โครงสรBางแบ,งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใชBวัดการเปล่ียนแปลงของราคาสินคBาท่ีผูBผลิตไดBรับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ>จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ>อุตสาหกรรม จากการสํารวจและประมวลผลราคาสินคBาท่ีเกษตรกร ผูBประกอบการ และผูBผลิตจําหน,ายท่ัวประเทศ มีจํานวนรายการสินคBาท้ังหมด 596 รายการ

Q2/63 Q1/63 Q2/62 Q/Q Y/Y

ดัชนีรวม 98.4 100.9 102.6 -2.5 -4.1

ผลผลิตเกษตรกรรม 105.4 105.4 107.0 0.0 -1.5

    ผลผลิตการเกษตร 101.6 101.1 103.9 0.5 -2.2

    สัตวTมีชีวิตและผลิตภัณฑT 121.1 122.4 120.3 -1.1 0.7

    ผลิตภัณฑTจากปjา 118.8 118.8 118.8 0.0 0.0

    ปลาและสัตวTนํ้า 135.5 139.0 135.9 -2.5 -0.3

ผลิตภัณฑTจากเหมือง 94.0 111.8 117.2 -15.9 -19.8

    ลิกไนตT ปkโตรเลียมและกlาซธรรมชาติ 87.3 107.9 114.0 -19.1 -23.4

    แร�โลหะและแร�อ่ืนๆ 123.9 124.0 124.0 -0.1 -0.1

ผลิตภัณฑTอุตสาหกรรม 98.2 100.5 102.1 -2.3 -3.8

    ผลิตภัณฑTอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 109.8 109.0 108.4 0.7 1.3

    สิ่งทอและผลิตภัณฑTสิ่งทอ 107.2 107.2 107.7 0.0 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภัณฑTหนังและรองเท�า 104.8 104.7 104.8 0.1 0.0

    ไม�และผลิตภัณฑTจากไม� 103.6 103.7 104.5 -0.1 -0.9

    เย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑTกระดาษและสิ่งพิมพT 104.1 104.2 105.6 -0.1 -1.4

    ผลิตภัณฑTปkโตรเลียม 62.2 89.6 100.4 -30.6 -38.0

    เคมีภัณฑT ผลิตภัณฑTเคมี 94.2 95.9 99.5 -1.8 -5.3

    ผลิตภัณฑTยางและพลาสติก 78.8 79.9 82.2 -1.4 -4.1

    ผลิตภัณฑTอโลหะ 102.2 102.3 102.1 -0.1 0.1

    โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑTโลหะ 96.8 96.7 98.9 0.1 -2.1

    เคร่ืองจักร ส�วนประกอบและอุปกรณT 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟpา อุปกรณTและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสT 90.7 90.6 92.8 0.1 -2.3

    ยานพาหนะและอุปกรณT 105.6 105.5 105.3 0.1 0.3

    สินค�าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 124.5 119.4 111.8 4.3 11.4

หมวด
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปล่ียนแปลง



  ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   
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Concept  ดัชนีราคาผูBผลิตของประเทศ โครงสรBางแบ,งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใชBวัด
การเปล่ียนแปลงของราคาสินคBาท่ีผูBผลิตไดBรับ ประกอบดBวย ดัชนีราคาหมวดสินคBาสําเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินคBากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินคBา
วัตถุดิบ ซ่ึงจากการสํารวจและประมวลผลราคาสินคBาท่ีเกษตรกร ผูBประกอบการ และผูBผลิตจําหน,ายท่ัวประเทศ มีจํานวนรายการสินคBาท้ังหมด 596 รายการ

สัดส�วน

นํ้าหนัก ดัชนี

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

ดชันีราคาผู�ผลิต

 สินค�าสําเร็จรูป 100.00 102.7 103.7 0.4 -1.0 -0.9 102.3 0.5 -1.8 -0.8

   สินค�าอุปโภคบริโภค 69.46 106.6 106.9 0.9 -0.3 -0.2 105.6 0.9 -1.8 -0.1

     - สินค�าบริโภค 23.94 111.0 112.0 0.7 -0.9 0.6 110.2 1.0 -1.9 0.9

     - สินค�าอุปโภค 45.52 104.8 104.7 1.1 0.1 -0.5 103.7 0.8 -1.7 -0.7

   สินค�าทุน 30.54 93.8 96.0 -0.6 -2.3 -2.3 94.4 -0.5 -2.2 -2.4

สินค�าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 91.9 99.4 1.9 -7.5 -5.5 90.2 -1.0 -10.6 -5.1

   สินค�าก่ึงสําเร็จรูปสําหรับอุตสาหกรรม 76.09 89.4 98.8 2.4 -9.5 -6.8 87.3 -1.2 -13.2 -6.2

     - สินค�าอาหารและอาหารสัตวT 13.51 112.4 108.9 0.0 3.2 3.1 112.4 0.4 3.4 3.0

     - สินค�าก่ึงสําเร็จรูปท่ีไม�ใช�อาหาร 62.58 85.6 97.1 2.9 -11.8 -8.6 83.2 -1.7 -16.1 -7.9

   สินค�าก่ึงสําเร็จรูปก�อสร�าง 23.91 99.7 100.6 0.2 -0.9 -1.1 99.5 0.0 -1.3 -1.1

สินค�าวัตถุดิบ 100.00 94.4 99.4 1.1 -5.0 -1.9 93.4 -2.8 -6.8 -1.3

   สินค�าวัตถุดิบสําหรับอาหาร 63.39 122.2 114.3 -0.2 6.9 6.6 122.4 0.6 7.6 6.4

   สินค�าวัตถุดิบท่ีไม�ใช�อาหาร 36.61 64.7 81.4 3.2 -20.5 -12.8 62.7 -8.1 -24.6 -11.3

หมวด
เดือนมิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง อัตราการเปล่ียนแปลง


