
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 113.7 (ปี 2558=100)Producer Price Index (PPI)

Highlights
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products 

by Activity) เดือนพฤศจิกายน 2565 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 113.7 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 
สูงขึ้นร้อยละ 7.2 (YoY) เป็นผลมาจากการปรับสูงขึ้นของราคาสินค้าผู้ผลิตทั้ง 3 หมวดหลัก 
ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.4 ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งราคาวัตถุดิบ พลังงาน และบรรจุภัณฑ์ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในทิศทางชะลอลงต่อเนื่อง 5 เดือน 
โดยกลุ่มสินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ หมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 49.7 จากสินค้าส าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
และหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 6.0 เป็นผลจากสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
ข้าวเปลือก หัวมันส าปะหลังสด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ ไข่เป็ด และ
ผลิตภัณฑ์จากการประมง

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนี
หมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินคา้วัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.4 
8.3 และ 26.3 ตามล าดับ โดยมีสินค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับสูงขึ้นตามราคา
วัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า → ข้าวสารเจ้า/ข้าวนึ่ง/ปลายข้าว → แป้งข้าวเจ้า และ
หัวมันส าปะหลังสด → มันเส้น/มันอัดเม็ด/แป้งมันส าปะหลัง เนื่องจากมีความต้องการใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อ้อย → น้ าตาลทรายดิบ →
น้ าตาลทรายขาว เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดโลก

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

113.7
7.2

-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0

84.0
88.0
92.0
96.0

100.0
104.0
108.0
112.0
116.0
120.0

พ
.ย

.6
 

 .
ค.

6 

ม.
ค.

65

ก.
พ

.6
5

ม.ี
ค.

65

เม
.ย

.6
5

พ
.ค

.6
5

มิ.
ย.

65

ก.
ค.

65

ส.
ค.

65

ก.
ย.

65

ต.
ค.

65

พ
.ย

.6
5

ดัชนี  

ด ัชน ี อัต ราก ารเปลี่ยนแปลง (YoY) 
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ผลิตภ ัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ผลิตภ ัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภ ัณฑ์อุตสาหกรรม YoY

อัตราการเปลี่ยนแปลง (Percentage Changes) 
ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป)

สินค้าวัตถุดิบ

%YoY

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5825

เม่ือเทียบกับ การเปล่ียนแปลง ร้อยละ

1. เดือนพฤศจิกายน 256  (YoY) สูงขึ้น 7.2

2. เดือนตุลาคม 2565 (MoM) ลดลง -1.3

3. เฉล่ีย 11 เดือน (ม.ค. - พ.ย.) ปี 2565
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256  (AoA)

สูงขึ้น 10.9

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2565
7  ันวาคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.)

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.  จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ ประกอบด้วย
กลุ ่มผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการกลั ่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องบิน และ
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ ามันก๊าด และน้ ามันเตา ซึ่งทิศทางของราคาน้ ามันเคลื่อนไหวตามตลาดโลก 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด มันเส้น ข้าวสารเจ้า ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าวนึ่ง 
น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ และน้ าสับปะรด เนื่องจากในปีนี้ต้นทุนการผลิตทยอยปรับสูงขึ้น 
รวมทั้งความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และน้ าตาลทราย 
ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะราคาตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก ราคาจึงเคลื่อนไหว
ตามเงินบาทที่อ่อนค่าลงกว่าปีก่อน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองค า เนื่องจาก
ราคาปรับตัวตามตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุตสาหกรรมหลายกลุ่มที่ปรับราคาสูงขึ้น
ตามราคาวัตถุดิบ ประกอบด้วย กลุ่มเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ ได้แก่ เคร่ืองสูบน้ า และเคร่ืองเก็บเกี่ยว 
กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ และชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแร่อโลหะ ได้แก่ กระเบื้องปูพ้ืน-บุผนัง โถส้วม 
เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
ที่ท าจากเซรามิก กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ กล่องกระดาษ 
กระดาษคร๊าฟท์ และกระดาษพิมพ์เขียน กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าดิบ ผ้าฝ้าย และสิ่งทอจาก
ใยสังเคราะห์ (เส้นใย/ผ้า/ด้าย)

1. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 256  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 7.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี



สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5825

2. เทียบกับเดือนตุลาคม 2565 (MoM) ลดลงร้อยละ 1.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

1. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 256  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 7.2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี  (ต่อ)

หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ  9.7 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ  
และน้ ามันปิโตรเลียมดิบ ตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น หินก่อสร้าง และทราย เนื่องจากต้นทุน
การผลิตด้านพลังงานปรับสูงขึ้น
หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 6.0 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าส าคัญ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มพืชล้มลุก ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง หัวมันส าปะหลังสด 
เนื่องจากตลาดจีนยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ส าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมเอทานอล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และผลไม้ 
(สับปะรดโรงงาน ล าไย มะละกอสุก ลองกอง กล้วยน้ าว้า) เนื่องจากความต้องการบริโภคเพ่ิมข้ึน กลุ่มสัตว์ 
ได้แก่ สุกรมีชีวิต เนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงต้นทุนราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ 
และไข่เป็ด เนื่องจากต้นทนุการผลติสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากการประมง ได้แก่ ปลาหมึกกล้วย ปลานิล ปูม้า ปลาดุก ปลาลัง หอยนางรม กุ้งทะเล และปลาทรายแดง 
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีมรสุมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
ปลาช่อน ปลาดุก และปลานิล เนื่องจากความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น ส าหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
ได้แก่ พืชผัก (มะนาว ผักคะน้า ผักชี ผักกวางตุ้ง ผักขึ้นฉ่าย กะหล่ าปลี ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว มะเขือ 
ผักกาดหอม ผักกาดหัว ฟักทอง มะเขือเทศ พริกชี้ฟ้าสด) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น 
ประกอบกับฐานสูงในเดือนพฤศจิกายน 2564 เนื่องจากเกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ กลุ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ 
ผลปาล์มสด เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน และยางพารา เนื่องจากความต้องการ
ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อและถุงมือยางลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 คลี่คลาย 

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
เดือนพฤศจิกายน 2565 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)

หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 11.8 จากราคาสินค้าที่ปรับลดลงตามตลาดโลก 
โดยสินค้าส าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณก๊าซส ารองในหลายภูมิภาคยังอยู่ในระดับสูง 
ประกอบกับมีการใช้พลังงานอื่นทดแทน รวมทั้งความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียลดลง
จากสภาพอากาศที่อบอุ่น และแร่โลหะ (แร่เหล็ก ดีบุก สังกะสี วุลแฟรม) 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.7 จากการลดลงของราคาสินค้าส าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 และน้ ามันก๊าด ราคาปรับลดลง
ตามตลาดโลก เนื่องจากจีนยังคงใช้มาตรการ Zero COVID จึงเป็นแรงกดดันให้ความต้องการ
ใช้น้ ามันลดลง กลุ ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) Integrated Circuit (IC) และหน่วยรับข้อมูล/แสดงผล เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิต
เพ่ือส่งออก ซึ่งราคาปรับลดลงตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และถุงมือยาง เนื่องจากราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตร
ปรับลดลง ประกอบกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 
ไก่สด น้ าตาลทราย ข้าวนึ่ง มันเส้น น้ าสับปะรด กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง 
เนื่องจากราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตรปรับลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมอื่น ๆ  ได้แก่ ทองค า เนื่องจากราคาปรับตามตลาดโลก กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าดิบ ผ้าใยสังเคราะห์ 
และผ้าฝ้าย เนื่องจากราคาปรับตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และกลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน ได้แก่ เหล็กเส้น 
เหล็กลวด เหล็กรูปตัวซี และลวดเหล็ก เนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก
โดยเฉพาะตลาดจีน
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3. เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย.) ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256  (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 10.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)
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เดือนพฤศจิกายน 2565
2. เทียบกับเดือนตุลาคม 2565 (MoM) ลดลงร้อยละ 1.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายหมวด ดังน้ี (ต่อ)

หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง โดยเฉล่ียไม่เปล่ียนแปลง แต่มีสินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มพืชล้มลุก ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว 
เนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่เร่ิมทยอยออกสู่ตลาด ประกอบกับตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
หัวมันส าปะหลังสด เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่ความต้องการใช้มันส าปะหลัง
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด 
เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดลดลงจากปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการเก็บเกี่ยว ประกอบกับมีการปรับสูตรไบโอดีเซล จาก บี5 เป็น บี7 ท าให้มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น 
กลุ่มสัตว์ ราคาปรับข้ึนเพียงเล็กน้อย ได้แก่ สุกรมีชีวิต และไข่ไก่ เนื่องจากปริมาณผลผลิตสอดรับ
กับความต้องการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากการประมง ได้แก่ กุ้งแวนนาไม ปลาหมึกกล้วย ปูม้า ปลาลัง 
กุ้งทะเล ปลาจะระเม็ด หอยนางรม ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน เนื่องจากความต้องการบริโภค
ที ่เพิ่มขึ ้นจากการเริ่มเข้าสู ่ฤดูกาลท่องเที ่ยว ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง กลุ่มไม้ยืนต้น ได้แก่ 
ยางพารา เนื่องจากความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
กลุ่มพืชผัก (ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักชี ผักขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว กะหล่ าปลี ผักบุ้ง มะเขือ 
พริกสด ผักกาดขาว ผักกาดหัว ฟักทอง แตงร้าน พริกชี้ฟ้าสด กะหล่ าดอก มะระจีน) และกลุ่มผลไม้ 
(สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม) เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น
จากสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูก

หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 9.2 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าส าคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ืองบิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91, 95 น้ ามันเตา 
น้ ามันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยางมะตอย และน้ ามันหล่อลื่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 
เนื้อสุกร ไก่สด มันเส้น น้ าตาลทราย น้ ามันปาล์ม ปลาทูน่ากระป๋อง น้ าสับปะรด น้ ามันถ่ัวเหลือง 
อาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูป กุ้งแช่แข็ง และสับปะรดกระป๋อง กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ได้แก่ 
เม็ดพลาสติก โซดาไฟ ปุ๋ยเคมีผสม กรดก ามะถัน คลอรีน และยางสังเคราะห์ กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิสไดรฟ์) กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ 
ได้แก่ ทองค า กลุ่มเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ ได้แก่ เคร่ืองสูบน้ า กลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ได้แก่ 
รถยนต์นั่ง และรถบรรทุก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแท่ง ถุงพลาสติก ท่อ/ข้อต่อพลาสติก 
กระสอบพลาสติก ยางนอกรถบรรทุก แผ่นฟิล์มพลาสติก ถุงยางอนามัย และยางแผ่นรมควัน กลุ่มเหล็ก
และผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กแผ่น ท่อเหล็ก ลวดแรงดึงสูง เหล็กฉาก และเหล็กเส้น กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ 
ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย และผ้าเช็ดตัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแร่อโลหะ 
ได้แก่ ปูนเม็ด กระเบื้องปูพ้ืน-บุผนัง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเสาเข็มคอนกรีต 
กลุ่มกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ เยื่อกระดาษ กระดาษคร๊าฟท์ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน 
และกระดาษแข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ได้แก่ ประตูเหล็ก กระป๋อง กุญแจ ตะปู/สกรู/น๊อต 
มีด และถังเก็บน้ า กลุ่มเคร่ืองดื่ม ได้แก่ เบียร์ และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้แก่ บุหร่ี 
กลุ่มเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ เคร่ืองแบบนักเรียน กางเกงบุรุษ/สตรี ถุงเท้า และเสื้อยืด กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
ได้แก่ ที่นอน และเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้ไฟเบอร์บอร์ด ชามสลัด 
กรอบไม้ และไม้ยางพารา
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 66.1 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และแร่โลหะ (แร่สังกะสี เหล็ก ดีบุก วุลแฟรม) 
หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง สูงขึ้นร้อยละ 7.7 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าส าคัญ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ อ้อย ข้าวเปลือกเจ้า หัวมันส าปะหลังสด ผลปาล์มสด ยางพารา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักสด (ต้นหอม พริกสด หน่อไม้ฝรั่ง ผักกวางตุ้ง มะเขือ ข้าวโพดฝักอ่อน 
กะหล่ าปลี ผักคะน้า กะหล่ าดอก แตงกวา ผักบุ้ง แตงร้าน ผักกาดหอม) สุกร/ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ และไข่เป็ด 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากการประมง ได้แก่ ปลาหมึกกล้วย กุ้งแวนนาไม ปลาดุก ปูม้า ปลาสีกุน ปลาลัง 
ปลาทรายแดง และหอยแครง 
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ก าหนดการแถลงข่าว “ดัชนีเศรษฐกิจการค้า” ครั้งต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2565
 . แนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ันวาคม 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธันวาคม 2565 มีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง จากราคาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
ตามราคาสินแร่โลหะที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนก๊าซธรรมชาติชะลอตัวค่อนข้างมากตามราคาในตลาดโลก นอกจากนี้ สินค้าส าคัญ  
ทั้งผลปาล์มสด ยางพารา และเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก คาดว่าราคาจะปรับลดลงจากปีก่อนเนื่องจากความต้องการชะลอตัวลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับฐานราคาที่สูงในเดือนธันวาคม 2564

ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ดัชนีราคาผู้ผลิตยังคงขยายตัว ได้แก่ 1) ต้นทุนการผลิต ทั้งราคาพลังงาน ปุ๋ย อาหารสัตว์ วัตถุดิบ ค่าขนส่ง 
และค่าไฟฟ้า ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้งค่าแรงขั้นต่ าและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น 2) ต้นทุนการน าเข้าที่อยู่ใน
ระดับสูงจากเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ 3) อุปสงค์ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินที่เข้มงวดในหลายประเทศ ความไม่แน่นอน
ของอุปทานน้ ามันดิบ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศที่จ านวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะจีนที่ยังคงใช้นโยบาย 
Zero COVID อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ ซึ่งจะกระทบต่อภาคการผลิตและดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทย
ตามล าดับ ซึ่งจะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity version 2554) 
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวดใหญ่ คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ
การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 29 หมวดย่อย จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 501 รายการ

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)

พ.ย. 65 พ.ย. 64 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

                        รวมทุกรายการ 100.00 113.7 106.1 -1.3 7.2 10.9 115.2 1.2 9.9 11.3

ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการประมง 10.41 111.4 105.1 0.0 6.0 7.7 111.4 0.5 8.3 7.8

           ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 9.16 109.9 103.4 -0.4 6.3 7.8 110.3 0.9 8.7 8.0

           ผลิตภัณฑ์จากการประมง 1.25 123.8 119.1 2.7 3.9 6.8 120.5 -2.0 5.4 7.2

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 5.38 179.4 119.8 -11.8 49.7 66.1 203.3 12.7 96.8 68.3

           ถ่านหินและลิกไนต์ 0.07 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

           ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ 4.73 196.9 122.6 -13.1 60.6 85.0 226.7 14.5 122.3 88.4

           สินแร่โลหะ 0.03 143.2 145.9 -3.1 -1.9 21.9 147.8 -5.0 3.3 24.5

           ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จากการท าเหมือง 0.55 109.1 108.0 0.0 1.0 0.4 109.1 0.0 1.0 0.2

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 84.21 111.4 105.7 -0.7 5.4 9.2 112.2 0.6 6.8 9.6

           ผลิตภัณฑ์อาหาร 12.13 111.2 104.6 -0.4 6.3 7.0 111.6 0.0 7.5 7.1

           เคร่ืองด่ืม 3.03 102.1 100.3 -0.1 1.8 1.0 102.2 0.2 1.8 1.0

           ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.51 107.4 107.4 0.0 0.0 6.0 107.4 0.0 0.0 6.7

           ส่ิงทอ 1.90 103.9 100.4 -0.2 3.5 3.7 104.1 0.4 3.8 3.6

           เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 1.68 102.5 100.8 -0.1 1.7 1.6 102.6 0.2 1.8 1.6

           เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 0.46 101.5 101.2 0.0 0.3 0.5 101.5 0.0 0.5 0.6

           ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.72 102.5 100.9 -0.2 1.6 2.6 102.7 0.2 1.8 2.7

           กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.98 113.1 104.9 0.3 7.8 5.1 112.8 -0.4 6.9 4.8

           ส่ิงพิมพ์และส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์ 0.51 101.3 99.6 0.0 1.7 1.0 101.3 0.0 1.7 0.9

           ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันปิโตรเลียม 10.83 168.5 129.3 -2.5 30.3 63.0 172.8 2.0 36.2 67.2

           เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 5.43 111.1 111.1 0.5 0.0 11.0 110.6 0.6 4.3 12.0

           ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 0.59 96.9 100.4 0.0 -3.5 -3.3 96.9 0.0 -3.5 -3.3

           ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4.04 102.1 105.4 -1.9 -3.1 2.6 104.1 0.7 -0.8 3.3

           ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ 2.57 105.5 101.1 0.1 4.4 2.6 105.4 0.3 4.2 2.5

           โลหะข้ันมูลฐาน 1.75 112.1 114.0 -0.2 -1.7 5.1 112.3 0.1 -1.5 5.6

           ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ 1.78 104.1 102.0 0.0 2.1 2.6 104.1 0.0 2.1 2.6

           ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 11.44 98.4 94.2 -1.7 4.5 4.3 100.1 1.4 5.5 4.2

           อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.10 99.0 99.0 0.0 0.0 0.0 99.0 0.0 0.0 0.0

           เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ 3.89 106.5 103.5 0.0 2.9 2.9 106.5 0.0 2.9 2.9

           ยานยนต์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 9.22 103.2 102.0 0.0 1.2 1.2 103.2 0.2 1.2 1.3

           จักรยานยนต์ จักรยาน ช้ินส่วนและอุปกรณ์ 0.95 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0

           เฟอร์นิเจอร์ 0.64 104.1 100.1 0.0 4.0 3.1 104.1 0.0 4.0 3.0

           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 6.07 127.7 124.7 -0.5 2.4 5.6 128.4 0.9 3.7 5.9
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ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   
(ปี 2558=100)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุท ศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 7337 โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

Concept ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ปีฐาน 2558 โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของ
ดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคา
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ซ่ึงจากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 501 รายการ

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตรก์ำรค้ำ (สนค.)

พ.ย. 65 พ.ย. 64 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

สินค้าส าเร็จรูป 100.00 104.7 101.3 -0.5 3.4 4.7 105.2 0.5 4.0 4.9

       สินค้าอุปโภคบริโภค 76.86 108.5 105.2 -0.3 3.1 5.0 108.8 0.3 3.8 5.2

         -   สินค้าบริโภค 24.43 107.3 102.7 -0.4 4.5 4.0 107.7 0.6 6.2 3.9

         -   สินค้าอุปโภค 52.43 109.1 106.3 -0.3 2.6 5.5 109.4 0.2 2.8 5.8

       สินค้าทุน 23.14 96.7 93.2 -1.0 3.8 4.0 97.7 0.8 4.3 4.0

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป  (แปรรูป) 100.00 120.1 110.9 -1.2 8.3 17.1 121.6 1.1 11.6 18.1

       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม 79.84 124.0 112.6 -1.5 10.1 21.1 125.9 1.4 14.4 22.3

         -   สินค้าอาหารและอาหารสัตว์ 7.28 114.6 111.2 -0.3 3.1 10.0 114.9 0.2 5.0 10.7

         -   สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปท่ีไม่ใช่อาหาร 72.56 124.1 111.9 -1.7 10.9 22.3 126.2 1.4 15.4 23.7

       สินค้าก่ึงส้าเร็จรูปก่อสร้าง 20.16 106.5 105.0 0.0 1.4 3.7 106.5 0.1 1.7 3.9

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 142.5 112.8 -5.4 26.3 30.0 150.6 5.8 42.1 30.4

       วัตถุดิบส้าหรับอาหาร 49.77 125.8 107.5 1.3 17.0 14.0 124.2 0.0 16.4 13.7

       วัตถุดิบท่ีไม่ใช่อาหาร 50.23 164.2 119.8 -11.1 37.1 52.6 184.8 11.3 75.8 54.5
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