
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 99.5

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2563 4 ธันวาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เม่ือเทียบกับ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

1. เดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลง -0.9

2. เดือนตุลาคม 2563 (MoM) ลดลง -0.5

3. เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค.- พ.ย.) ปี 2563 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) 

ลดลง -1.9

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2563 (ปี 2553 = 100) เท่ากับ 99.5 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562
ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) เป็นผลจากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 จากสินค้าส าคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งมีปัจจัยหลักจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆ  ทั่วโลก ท าให้ความต้องการสินค้าชะลอตัว 
และต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับราคาลดลง และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 23.1 
จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น  ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
สูงขึ นร้อยละ 6.7 จากสินค้าส าคัญ อาทิ ผลปาล์มสด และยางพารา จากความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ น 
ประกอบกับมีมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ช่วยให้ราคาพืชเกษตรส าคัญปรับตัวสูงขึ น

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า
หมวดสินค้าส าเร็จรูป ปรับตัวสูงขึ นร้อยละ 0.5 ขณะที่สินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และสินค้า
วัตถุดิบ หดตัวร้อยละ 3.5 และ 2.0 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคา
ปรับตัวสูงขึ นตามวัตถุดิบ ได้แก่ อ้อย – น  าตาลทรายดิบ - น  าตาลทรายขาว ตามผลผลิตที่ลดลง
จากภาวะภัยแล้ง  น  ายางข้น/ยางแผ่นดิบ -- ยางแผ่นรมควัน/ยางแท่ง  และผลปาล์มสด –น  ามันปาล์มดิบ 
- น  ามันปาล์มบริสุทธิ์ จากความต้องการเพ่ิมขึ น ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ในประเทศ  

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของ ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)
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ดัชนี  

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY = -0.9
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ผลผลิตเก ตรกรรม ผลิต ั  ์จากเ มือง

ผลิต ั  ์อุต า กรรม YoY

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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 ินค้า  าเร็จรูป  ินค้ากึ่ง  าเร็จรูป  (แปรรูป)

 ินค้าวัตถุดิบ

%YoY

1. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี 
➢ มวดผลิต ั  ์อุต า กรรม ลดลงร้อยละ 1.1 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(น  ามันดีเซล น  ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น  ามันเคร่ืองบิน น  ามันเตา) จากความต้องการใช้ที่ลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ กระดาษคร๊าฟ กล่องกระดาษ)
กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ไม้ยางพารา) เนื่องจากในปีนี ค าสั่งซื อจากต่างประเทศลดลง 
ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องตั งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา กลุ่มสิ่งทอ 
(สิ่งทอจากใยสังเคราะห์ ทั งเส้นใย ด้ายและผ้าทอ) กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
(สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า) ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง 
➢ มวดผลิต ั  ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 23.1 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ น  ามันปิโตรเลียมดิบ 
และก๊าซธรรมชาติ ราคาเป็นไปตามภาวะตลาดโลก ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความต้องการใช้น  ามัน
ทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
➢ มวดผลผลิตเก ตรกรรม  ูงขึ้นร้อยละ 6.7 จากสินค้าส าคัญ กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด เนื่องจากความต้องการใช้เพ่ิมขึ นจากปัจจัยสนับสนุนของนโยบายส่งเสริม
การใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการระบายสต๊อกน  ามันปาล์มดิบส่งผลให้ราคาปาล์มน  ามันปรับตัวสูงขึ น 
ยางพารา (น  ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เนื่องจากความต้องการใช้ทั งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ น
จากปัจจัยสนับสนุนของมาตรการภาครัฐ ประกอบกับมีการขยายตัวของการผลิตถุงมือยาง
และยางยืด มะพร้าวผล อ้อย พืชผัก (มะนาว มะเขือ พริกสด กะหล่ าปลี ผักคะน้า 
ผักกาดขาว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักขึ นฉ่าย ผักกวางตุ้ง ) และผลไม้ (องุ่น กล้วยน  าว้า 
สับปะรดโรงงาน ฝร่ัง ชมพู่) เนื่องจากผลผลิตลดลงจากผลกระทบของภาวะภัยแล้งในช่วงคร่ึงปีแรก 
ขณะที่ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต 
ไข่ไก่และไข่เป็ด กลุ่มปลาและสัตว์น  า ได้แก่ ปลาทูสด ปลาลัง ปลาหมึกกล้วย และกุ้งแวนนาไม 
เนื่องจากความต้องการบริโภคทั งในและต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุทธศา ตร์การค้า



กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุทธศา ตร์การค้า

➢ มวดผลิต ั  ์อุต า กรรม ลดลงร้อยละ 0.2 สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องดื่มและยาสูบ ได้แก่ เนื อสุกร จากความต้องการบริโภคท่ีลดลง น  าสับปะรด สับปะรดกระป๋อง 
ราคาวัตถุดิบลดลงและมีการปรับราคาลงในการท าสัญญารอบใหม่ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ข้าวน่ึง 
ร าข้าวขาว กากร าข้าว เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวท าให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมาก ประกอบกับค าสั่งซื อจาก
ต่างประเทศลดลง กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา ผลิตได้มากขึ นเน่ืองจาก
ปริมาณฝนในแหล่งผลิตลดลง และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทองค า ราคาเคลื่อนไหวตาม
ภาวะตลาดโลก นอกจากนี  ราคาสินค้าบางกลุ่มเคลื่อนไหวตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ น ได้แก่ กลุ่มสิ่งทอ
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ ผ้าใยสังเคราะห์ กางเกงสตรี กางเกงชั นในบุรุษ/สตรี) และกลุ่มเครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์)  ขณะท่ีสินค้าส าคัญท่ีราคาสูงขึ น กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้แก่ น  ามันดีเซล น  ามันเตา น  ามันก๊าด และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เน่ืองจากมีแรงหนุน
จากความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโควิด-19 ช่วยลดความกังวลของ
ตลาดน  ามัน ประกอบกับมีการปรับลดก าลังการผลิตน  ามันของประเทศผู้ผลิตน  ามัน และยังมีแนวโน้ม
จะขยายเวลาต่อเน่ืองไปอีก 3-6 เดือน และสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 
เนื่องจากเป็นสินค้าเกี่ยวเน่ืองกับน  ามัน
➢ มวดผลผลิตเก ตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.2 สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว เน่ืองจากผลผลิตข้าวนาปีเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึ น ประกอบกับความต้องการของตลาดชะลอตัวส่งผลให้ราคาปรับลดลง 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ น ขณะท่ีความต้องการใช้ยังทรงตัว 
ผลไม้ (กล้วยน  าว้า กล้วยหอม สับปะรดโรงงาน ส้มโอ) กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
สุกร/ไก่มีชีวิต กลุ่มปลาและสัตว์น  า ได้แก่ ปลาช่อน ปลาตะเพียน และปลานิล เน่ืองจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากขึ น ประกอบกับการบริโภคชะลอตัว และกุ้งแวนนาไม เน่ืองจากความต้องการบริโภค
ทั งในและต่างประเทศชะลอตัว ส าหรับสินค้าท่ีราคาสูงขึ น ได้แก่ หัวมันส าปะหลังสด เน่ืองจาก
เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มาก ขณะท่ีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ น ผลปาล์มสด 
เน่ืองจากผลผลิตลดลง ขณะท่ีความต้องการใช้ในการบริโภคและพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเน่ือง 
มะพร้าวผล เน่ืองจากผลผลิตลดลง ขณะท่ีความต้องการบริโภคมีอย่างต่อเน่ือง ยางพารา (น  ายางข้น 
ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เน่ืองจากผลผลิตลดลง ขณะท่ีความต้องการใช้ยางพาราทั งภายในและต่างประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ น และพืชผัก (มะเขือ พริกสด ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง แตงร้าน บวบ) 
เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ น
➢ มวดผลิต ั  ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 4.2 สินค้าส าคัญท่ีราคาลดลง ได้แก่ น  ามันปิโตรเลียมดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท ตามราคาตลาดโลก

-0.2 

-4.2 

-1.2 

-0.5 

ผลิต ั  ์อุต า กรรม

ผลิต ั  ์จากเ มือง

ผลผลิตเก ตรกรรม

รวมทุกรายการ

2. เทียบกับเดือนตุลาคม 2563 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังนี 

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563

3. เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.- พ.ย.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 1.9 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังนี 

➢ มวดผลิต ั  ์อุต า กรรม ลดลงร้อยละ 2.0  จากการลดลงของราคาสินค้า กลุ่มเคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรไฟฟ้า สายเคเบิล และสายไฟ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้แก่ น  ามันดีเซล น  ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 น  ามันเคร่ืองบิน น  ามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติก โซดาไฟ และปุ๋ยเคมีผสม กลุ่มโลหะขั นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กฉาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ขวดพลาสติก และถุงพลาสติก กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย ผ้าเช็ดตัว เสื อบุรุษ กางเกงบุรุษ และกางเกงสตรี กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ได้แก่ กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ยางพารา และไม้อัด  
➢ มวดผลิต ั  ์จากเ มือง ลดลงร้อยละ 15.1 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
น  ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และแร่โลหะ (ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม)
➢ มวดผลผลิตเก ตรกรรม  ูงขึ้นร้อยละ 3.0 จากการสูงขึ นของราคาสินค้า กลุ่มผลผลิตการเกษตร 
ได้แก่ ผลปาล์มสด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว อ้อย สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพร้าวผล กล้วยน  าว้า 
และชมพู่ กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ และกลุ่มปลาและสัตว์น  า 
ได้แก่ ปลานิล ปลาทูสด ปลาลัง และปลาหมึกกล้วย

-2.0 

-15.1 

3.0 

-1.9 

ผลิต ั  ์อุต า กรรม

ผลิต ั  ์จากเ มือง

ผลผลิตเก ตรกรรม

รวมทุกรายการ



กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุทธศา ตร์การค้า

4. แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนธันวาคม 2563

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563

ก า นดการแถลงข่าว “ ถานการ ์ด้านราคา ินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิตยังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ น จากภาคอุตสาหกรรมหลายสาขาท่ีเริ่มฟื้นตัว อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีเริ่มกลับมาผลิต
ใกล้เคียงปกติเป็นเดือนท่ีสอง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีการส่งออกเป็นบวกต่อเน่ืองและมีการเปิดตลาดใหม่ ได้
มากขึ น อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงได้รับผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด -19 ท่ีผ่านมา และอุตสาหกรรม
เหล็ก เน่ืองจากราคาเหล็กโลกและราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ น ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ นเช่นกัน
อาทิ ยางพารา ปาล์มน  ามัน สับปะรด และผักสด ท าให้คาดว่าดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนธันวาคม น่าจะอยู่ในระดับทรงตัวหรือสูงขึ นเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยท่ีท าให้เกิดความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ได้แก่ ความส าเร็จของวัคซีนป้องกันเชื อ ไวรัส
โควิด–19 การแพร่ระบาดระลอกท่ีสองของเชื อไวรัสโควิด–19 ทิศทางการด าเนินนโยบายใหม่ของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ราคาน  ามัน 
และสถานการณ์การเมืองของประเทศ



ตารางแ ดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2563

กองดัชนีเศร ฐกิจการค้า   านักงานนโยบายและยุทธศา ตร์การค้า กระทรวงพา ิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทร าร 02 507 5825  
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคา
ในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั งหมด 596 รายการ

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดชันี

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

ดชันีรวม 100.00 99.5 100.4 -0.5 -0.9 -1.9 100.0 0.0 -0.9 -1.9

ผลผลติเกษตรกรรม 12.76 109.0 102.2 -1.2 6.7 3.0 110.3 -0.4 6.0 2.6

    ผลผลิตกำรเกษตร 9.30 105.3 98.3 -1.4 7.1 3.0 106.8 -0.4 5.6 2.6

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภณัฑ์ 2.00 126.3 117.1 -1.1 7.9 3.9 127.7 0.1 7.8 3.6

    ผลิตภณัฑ์จำกปำ่ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 1.40 137.4 134.4 -0.2 2.2 1.1 137.7 -0.8 6.1 1.0

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 2.53 86.4 112.4 -4.2 -23.1 -15.1 90.2 -3.4 -20.2 -14.4

    ลิกไนต์ ปโิตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 1.99 78.4 108.5 -5.3 -27.7 -18.0 82.8 -4.3 -24.1 -17.0

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 0.54 124.5 124.4 0.0 0.1 -0.2 124.5 0.0 -0.3 -0.2

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.71 99.3 100.4 -0.2 -1.1 -2.0 99.5 0.2 -1.2 -2.1

    ผลิตภณัฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ 15.74 110.2 107.6 -0.1 2.4 1.8 110.3 -0.1 2.5 1.7

    สิ่งทอและผลิตภณัฑ์สิ่งทอ 5.03 106.3 107.1 -0.1 -0.7 -0.5 106.4 -0.6 -0.7 -0.4

    หนังฟอก ผลิตภณัฑ์หนังและรองเทำ้ 0.60 104.7 104.7 0.0 0.0 0.0 104.7 0.0 0.0 0.0

    ไม้และผลิตภณัฑ์จำกไม้ 0.72 103.7 104.0 -0.5 -0.3 -0.5 104.2 0.3 0.1 -0.5

    เยือ่กระดำษ ผลิตภณัฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 1.66 103.9 104.9 0.0 -1.0 -1.3 103.9 0.0 -1.2 -1.2

    ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 6.01 71.1 93.1 0.7 -23.6 -23.9 70.6 3.2 -24.8 -23.9

    เคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์เคมี 4.62 96.9 96.9 1.8 0.0 -3.7 95.2 0.5 -1.9 -4.1

    ผลิตภณัฑ์ยำงและพลำสติก 3.82 82.9 79.0 1.0 4.9 -0.5 82.1 0.7 4.5 -1.1

    ผลิตภณัฑ์อโลหะ 2.54 102.2 102.1 0.0 0.1 0.2 102.2 0.0 -0.2 0.2

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภณัฑ์โลหะ 3.29 97.2 96.7 0.3 0.5 -1.4 96.9 0.0 -0.2 -1.6

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.83 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 20.61 89.0 90.4 -1.0 -1.5 -2.1 89.9 0.0 -1.3 -2.2

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.31 106.2 105.3 0.0 0.9 0.5 106.2 0.1 0.9 0.5

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.94 127.6 115.2 -1.6 10.8 10.5 129.7 -0.7 12.1 10.3

หมวด

เดอืนพฤศจกิำยน  2563 เดอืนตลุำคม  2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


ตารางแ ดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ปี 2553=100)
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัด
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้า
วัตถุดิบ ซ่ึงจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั งหมด 596 รายการ

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดชันี

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

ดชันีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.6 102.1 -0.8 0.5 -0.3 103.4 -0.1 0.7 -0.4

   สนิค้ำอุปโภคบริโภค 69.87 107.0 105.7 -0.6 1.2 0.5 107.7 -0.2 1.6 0.4

     - สนิค้ำบริโภค 23.97 111.0 108.4 -0.9 2.4 1.3 112.0 -0.2 2.8 1.1

     - สนิค้ำอุปโภค 45.90 105.5 104.8 -0.5 0.7 0.0 106.0 -0.2 1.0 0.0

   สนิค้ำทนุ 30.13 92.4 93.9 -1.2 -1.6 -2.0 93.5 0.0 -1.2 -2.0

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 94.3 97.7 1.0 -3.5 -5.3 93.4 0.9 -4.6 -5.5

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปสำ้หรับอุตสำหกรรม 76.65 92.4 96.9 1.2 -4.6 -6.7 91.3 1.1 -6.0 -6.9

     - สนิค้ำอำหำรและอำหำรสตัว์ 13.54 115.5 108.9 1.0 6.1 3.8 114.4 0.4 4.5 3.5

     - สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปทีไ่ม่ใช่อำหำร 63.11 88.6 94.9 1.3 -6.6 -8.6 87.5 1.4 -7.9 -8.8

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปก่อสร้ำง 23.35 99.9 99.6 0.1 0.3 -0.7 99.8 0.0 -0.1 -0.8

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 94.7 96.6 -1.9 -2.0 -1.8 96.5 -1.5 -1.4 -1.8

   สนิค้ำวัตถุดบิสำ้หรับอำหำร 61.53 119.0 114.5 -2.8 3.9 6.4 122.4 -2.0 4.6 6.6

   สนิค้ำวัตถุดบิทีไ่ม่ใช่อำหำร 38.47 68.2 75.8 -0.3 -10.0 -12.7 68.4 -0.9 -9.9 -13.0

หมวด
เดอืนพฤศจกิำยน 2563 เดอืนตลุำคม 2563

ดชันี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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

