
ดัชนีราคาผู�ผลิตเดือนเมษายน 2563 เท�ากับ 98.3

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ
เดือนเมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563

Producer Price Index (PPI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1. เดือนเมษายน 2562 (YoY) ลดลง -4.3

2. เดือนมีนาคม 2563 (MoM) ลดลง -1.7

3. เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ป? 2563 
เทียบกับช�วงเดียวกันของป?ก�อน (AoA) 

ลดลง -1.4

Highlights
    ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ แบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products     
by Activity) เดือนเมษายน 2563 (ป% 2553 = 100) เท*ากับ 98.3 เทียบกับเดือนเมษายน 2562  
ลดลงร�อยละ 4.3 (YoY) จากการลดลงของหมวดผลิตภัณฑ?อุตสาหกรรมรBอยละ 4.2 สินคBาสําคัญ 
ไดBแก* ผลิตภัณฑ?ปJโตรเลียม เคร่ืองไฟฟNา อุปกรณ?และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส? เหล็กและผลิตภัณฑ?
เหล็ก เคมีภัณฑ? สิ่งทอ และผลิตภัณฑ?ยาง หมวดผลิตภัณฑ?จากเหมือง ลดลงรBอยละ 15.6 
จากสินคBาสําคัญ ไดBแก* น้ํามันปJโตรเลียมดิบ กQาซธรรมชาติและแร* โดยสินคBาเชื้อเพลิงและสินคBา      
ที่เก่ียวเนื่องกับน้ํามันปรับลดลงตามตลาดโลกและตBนทุนวัตถุดิบ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ลดลงรBอยละ 1.7 จากสินคBาสําคัญ อาทิ ขBาวโพดเลี้ยงสัตว? หัวมันสําปะหลัง ยางพารา พืชผัก     
สุกรมีชีวิต กุBงแวนนาไม และปลาหมึกสด เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู*ตลาดอย*างต*อเนื่อง 
ประกอบกับภาวะการคBาชะลอตัว
   ดัชนีราคาผู�ผลิต แบ�งตามข้ันตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว*า
หมวดสินคBาสําเร็จรูป สินคBาก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) และสินคBาทุน หดตัวรBอยละ 2.0 9.5 และ
4.1 ตามลําดับ โดยมีสินคBาสําคัญในห*วงโซ*อุปทานที่ราคาปรับลดลงตามวัตถุดิบ ไดBแก*      
น้ํายางขBน/ยางแผ*นดิบ –ยางแผ*นรมควัน/ยางแท*ง  มันสําปะหลัง –แปNงมันสําปะหลัง/ มันเสBน   
จากผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนประกอบกับภาวะการคBาชะลอตัว สําหรับสินคBาที่ปรับตัวสูงข้ึน ไดBแก* 
ขBาวเปลือก-ขBาวสาร ตามผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแลBง และปาล?มสด –น้ํามันปาล?มดิบ- 
น้ํามันปาล?มบริสุทธิ์ ตามมาตรการสนับสนุนการใชBในประเทศและผลผลิตที่ลดลง  

1. เทียบกับเดือนเดียวกันป?ก�อนหน�า (YoY) ลดลงร�อยละ 4.3 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

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

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียน แปลง (Yo Y) 

YoY = -4.3

�หมวดผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 4.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ประกอบกับสถานการณ?ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร*ระบาดทั่วโลกเพ่ิมแรงกดดัน ทําใหBราคา
สินคBาสําคัญลดลงต*อเนื่องตามตลาดโลกและราคาวัตถุดิบ ไดBแก* กลุ*มน้ํามันเชื้อเพลิงและ
สินคBาที่เกี่ยวเนื่อง (น้ํามันดีเซล น้ํามันแกQสโซฮอล? 91,95 น้ํามันเตา น้ํามันเครื่องบิน 
กQาซปJโตรเลียมเหลว (LPG))  กลุ*มเคมีภัณฑ? (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ*มโลหะข้ันมูลฐาน
และผลิตภัณฑ? (เหล็กแท*ง เหล็กแผ*น เหล็กเสBน เหล็กฉาก) กลุ*มสิ่งทอ ( เสBนใยสัง เคราะห? 
ดBายใยสัง เคราะห?ผสมฝNาย ดBายใยสัง เคราะห?อะคริลิค ) กลุ*มเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ?
กระดาษ (กระดาษพิมพ?เขียน เย่ือกระดาษ) กลุ*มผลิตภัณฑ?ยางและพลาสติก (ยางแผ*นรมควัน 
ยางแท*ง ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก) กลุ*มเคร่ืองไฟฟNา อุปกรณ?และอิเล็กทรอนิกส? (สายไฟ      
สายเคเบิล แบตเตอร่ี) สําหรับส*วนประกอบคอมพิวเตอร? (ฮาร?ดดิสก?ไดรฟg) ปรับราคาลดลงเพ่ือ
ระบายสินคBารุ*นเดิม
�หมวดผลิตภัณฑMจากเหมือง ลดลงร�อยละ 15.6 จากสินคBาสําคัญ ไดBแก* น้ํามันปJโตรเลียมดิบ 
กQาซธรรมชาติ และแร* (ตะก่ัว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ซ่ึงเปhนไปตามภาวะตลาดโลก
�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร�อยละ 1.7 จากสินคBาสําคัญ กลุ�มผลผลิตการเกษตร ไดBแก* 
ขBาวโพดเลี้ยงสัตว? หัวมันสําปะหลัง ยางพารา และพืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหล่ําปลี 
ผักคะนBา ผักกาดหอม ตBนหอม ผักชี ผักข้ึนฉ*าย กะหล่ําดอก แตงรBาน) กลุ�มสัตวMมีชีวิต ไดBแก* 
สุกรมีชีวิต กลุ�มปลาและสัตวMนํ้า ไดBแก* กุBงแวนนาไม และปลาหมึกสด เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ออกสู*ตลาดอย*างต*อเนื่อง ประกอบกับภาวะการคBาชะลอตัว สําหรับสินค�าสําคัญที่ราคาสูงข้ึน 
ไดBแก* ขBาวเปลือกเจBา ขBาวเปลือกเหนียว มะพรBาวผล อBอย และผลไมB (กลBวยหอม กลBวยน้ําวBา 
กลBวยไข* สับปะรดโรงงาน) จากภาวะภัยแลBงส*งผลใหBปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความตBองการ
ของตลาดยังมีอย*างต*อเนื่อง ปาล?มสด เปhนผลจากมาตรการดูดซับอุปทานส*วนเกินน้ํามันปาล?มดิบ
ผ*านกลไกการสนับสนุนการใชBน้ํามันไบโอดีเซล B10 ในประเทศ ไก*มีชีวิตและไข*ไก* ตามความตBองการ
บริโภคที่มีอย*างต*อเนื่อง ประกอบกับการส*งออกมีแนวโนBมขยายตัว 
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ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑMจากเหมือง

ผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม YoY

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรMการค�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 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรMการค�า

�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร�อยละ 1.1 สินคBาสําคัญที่ราคาลดลง กลุ�มผลผลิตการเกษตร 
ไดBแก* มันสําปะหลังสด ผลปาล?มสด มะพรBาวผล และยางพารา (น้ํายางขBน เศษยาง) เนื่องจากผลผลิต
ออกสู*ตลาดอย*างต*อเนื่อง ประกอบกับภาวะการคBาชะลอตัวจากปjญหาไวรัสโควิด-19 ผลไมB 
(องุ*น สับปะรดโรงงาน มะม*วง สBมเขียวหวาน ชมพู*) กลุ�มสัตวMมีชีวิต ไดBแก* สุกรมีชีวิต จากความตBองการบริโภค
ที่ชะลอตัว กลุ�มปลาและสัตวMนํ้า ไดBแก* กุBงแวนนาไม และปลาหมึก ปริมาณผลผลิตเร่ิมออกสู*ตลาดเพ่ิมข้ึน 
ขณะที่ความตBองการชะลอตัวจากปjญหาไวรัสโควิด-19 สําหรับสินค�าที่ราคาสูงข้ึน ขBาวเปลือกเจBา 
จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู*ตลาดลดลง ประกอบกับความตBองการยังมีอยู*อย*างต*อเนื่อง
�หมวดผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 1.4 จากราคาสินคBาสําคัญ ไดBแก* กลุ*มน้ํามันเชื้อเพลิง 
(น้ํามันดีเซล น้ํามันแกQสโซฮอล? 91,95 น้ํามันเครื่องบิน น้ํามันเตา) ตามราคาตลาดโลกซึ่ง
ไดBรับผลกระทบจากความตBองการใชBน้ํามันที ่ลดลงเนื ่องจากมาตรการล็อกดาวน?เพื่อลด
การแพร*ระบาดของเชื้อไวรัสของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับปริมาณน้ํามันดิบในตลาดโลกที่
ยังมีอยู*มาก นอกจากนี้ ราคาน้ํามันที่ลดลงยังส*งผลใหBราคาสินคBาที่เก่ียวเนื่องและตBนทุนการผลิต
ลดลง โดยสินคBาสําคัญ ไดBแก* เม็ดพลาสติก (โพลีเอทิลีน โพลีโพรพิลีน โพลีสไตรีน) กQาซปJโตรเลียม
เหลว (LPG) ผลิตภัณฑ?ยางและพลาสติก (ยางแผ*นรมควัน ยางแท*ง ขวดพลาสติก) และกQาซที่ใชBใน
อุตสาหกรรม (ออกซิเจน ไนโตรเจน)
�หมวดผลิตภัณฑMจากเหมือง ลดลงร�อย 9.1 สินคBาสําคัญที่ราคาลดลง ไดBแก* น้ํามันปJโตรเลียมดิบ 
กQาซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) และแร* (ตะก่ัว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ตามราคาตลาดโลก
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ผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑMจากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ

2. เทียบกับเดือนก�อนหน�า (MoM) ลดลงร�อยละ 1.7 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี

3. เฉล่ีย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ป? 2563 เทียบกับช�วงเดียวกันของป? 2562 (AoA) ลดลงร�อยละ 1.4 โดยมีการเปล่ียนแปลงรายหมวด ดังน้ี
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รวมทุกรายการ
�หมวดผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 1.8 จากการลดลงของราคาสินคBากลุ*มเคร่ืองไฟฟNา 
อุปกรณ?และเครื่องอิเล็กทรอนิกส? ไดBแก* ฮาร?ดดิสก?ไดรฟg สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟNา สายไฟ 
กลุ *มผล ิตภ ัณฑ ?ป Jโตรเล ียม  ได Bแก * น้ําม ันด ีเซล  น้ํ าม ันแก Qส โซฮอล ? 91 ,95 น้ํามันเตา 
กลุ*มเคมีภัณฑ? ผลิตภัณฑ?เคมี ไดBแก* เม็ดพลาสติก โซดาไฟและปุkยเคมีผสม กลุ*มโลหะข้ันมูลฐาน
และผลิตภัณฑ?โลหะ ไดBแก* เหล็กแผ*น เหล็กแท*ง เหล็กเสBน เหล็กฉาก กลุ*มผลิตภัณฑ?ยางและพลาสติก 
ไดBแก* ยางแผ*นรมควัน ยางแท*ง ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กลุ*มสิ่งทอและผลิตภัณฑ?สิ่งทอ ไดBแก* 
เสBนใยสังเคราะห? ดBายฝNาย ดBายใยสังเคราะห?ผสมฝNาย กลุ*มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ?กระดาษ 
ไดBแก* กระดาษพิมพ?เขียน เย่ือกระดาษ กลุ*มไมBและผลิตภัณฑ?จากไมB ไดBแก* ไมBยางพารา และไมBอัด
�หมวดผลิตภัณฑMจากเหมือง ลดลงร�อยละ 6.8 จากการลดลงของราคาสินคBากลุ*มลิกไนต? 
ปJโตรเลียมและกQาซธรรมชาติ
�หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร�อยละ 3.3 จากการสูงข้ึนของราคาสินคBากลุ*มผลผลิตการเกษตร 
ไดBแก*  ผลปาล?มสด ขBาวเปลือกเหนียว สับปะรดโรงงาน/บริโภค มะพรBาวผล กลBวยน้ําวB า 
สBมเขียวหวาน ชมพู* และกลุ*มสัตว?มีชีวิตและผลิตภัณฑ? ไดBแก* สุกร/ไก*มีชีวิต ไข*ไก*

4. แนวโน�มดัชนีราคาผู�ผลิต เดือนพฤษภาคม 2563

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน ป? 2563 

กําหนดการแถลงข�าว “สถานการณMด�านราคาสินค�าและบริการ” ครั้งต�อไป ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

สถานการณ?การแพร*ระบาดโควิด-19 ทั้งในประเทศและต*างประเทศ รวมทั้งการปรับตัวลงของราคาน้ํามัน ยังคงเปhนประเด็นหลักที่ส*งผลกระทบต*อดัชนีราคาผูBผลิต ดังนี้ 
ผลิตภัณฑMอุตสาหกรรม: คาดว*าจะยังคงหดตัว ตามความตBองการที่ลดลง ทั้งในประเทศ และต*างประเทศที่เปhนผลจากสถานการณ?โควิด-19 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต?และชิ้นส*วน ผลิตภัณฑ?ยางพารา อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับน้ํามัน ผลิตภัณฑ?เหล็ก และกลุ*มสินคBาฟุlมเฟmอย (อาทิ สิ่งทอ และ
เคร่ืองประดับ) ขณะที่ราคาน้ํามันดิบคาดว*าจะปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนBอย แต*น*าจะยังทรงตัวอยู*ในระดับต่ําตามอุปสงค?โลกที่ยังมีจํากัด ส*งผลใหBราคาสินคBาใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับน้ํามันมีแนวโนBมปรับตัวลดลง อย*างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่มีแนวโนBมราคาเพ่ิมข้ึน ไดBแก* เคร่ืองใชBไฟฟNา (โดยเฉพาะ 
เคร่ืองปรับอากาศ) และอาหารแปรรูป สอดคลBองกับพฤติกรรมการบริโภคและการทํางานในสถานการณ?ปjจจุบันที่ตBองใชBเวลาอยู*กับบBานมากข้ึนกว*าปกติ 
ผลผลิตเกษตรกรรม: คาดว*าน*าจะยังสามารถขยายตัวไดB โดยในช*วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เปhนช*วงที่ผลผลิตไมBผลจะออกสู*ตลาดมาก โดยเฉพาะเงาะ 
มะพรBาว ทุเรียน ลิ้นจ่ี และมังคุด ในขณะที่ความตBองการบริโภคผลไมBไทยมีแนวโนBมเพ่ิมข้ึนจากการฟmoนตัวของจีน ประกอบกับภัยแลBงส*งผลกระทบต*อผลผลิต
ในบางพ้ืนที่ ซ่ึงอาจเปhนปjจจัยเชิงบวกใหBราคาผลไมBเพ่ิมสูงข้ึน อย*างไรก็ตาม ราคาพืชบางชนิดยังมีแนวโนBมที่ลดลงตามราคาตลาดโลก โดยเฉพาะ
มันสําปะหลัง และยางพารา สําหรับสัตว?มีชีวิตและเนื้อสัตว? คาดว*าราคายังทรงตัว ตามแนวโนBมการส*งออกอาหารแปรรูปที่ยังขยายตัวไดBต*อเนื่อง 
แมBความตBองการในประเทศจะลดลงตามจํานวนนักท*องเที่ยวบBางก็ตาม



   ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามกิจกรรมการผลิต (CPA) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                         
(ป? 2553=100)

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน ป? 2563 
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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

สดัส�วน

นํ้าหนัก ดชันี

เมย.63 เมย.63 เมย.62 M/M Y/Y A/A มีค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีรวม 100.00 98.3 102.7 -1.7 -4.3 -1.4 100.0 -1.2 -2.0 -0.4

ผลผลติเกษตรกรรม 12.28 103.6 105.4 -1.1 -1.7 3.3 104.8 -0.8 2.8 5.1

    ผลผลิตการเกษตร 8.91 99.6 101.8 -1.0 -2.2 4.1 100.6 -0.6 3.5 6.4

    สัตวMมีชีวิตและผลิตภัณฑM 1.96 122.3 119.0 0.4 2.8 3.9 121.8 -1.2 3.0 4.3

    ผลิตภัณฑMจากปiา 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลาและสัตวMนํ้า 1.35 130.8 138.0 -4.0 -5.2 -2.6 136.3 -1.9 -2.2 -1.7

ผลติภัณฑMจากเหมือง 2.99 100.6 119.2 -9.1 -15.6 -6.8 110.7 -1.1 -6.7 -3.7

    ลิกไนตM ปjโตรเลียมและกkาซธรรมชาติ 2.45 95.0 116.4 -10.9 -18.4 -7.9 106.6 -1.3 -7.8 -4.3

    แร�โลหะและแร�อืน่ๆ 0.54 123.9 124.2 0.1 -0.2 0.0 123.8 -0.2 -0.2 0.1

ผลติภัณฑMอตุสาหกรรม 84.74 98.1 102.4 -1.4 -4.2 -1.8 99.5 -1.4 -2.5 -1.0

    ผลิตภัณฑMอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ 15.89 109.9 108.2 0.6 1.6 1.2 109.2 0.2 1.1 1.1

    สิ่งทอและผลิตภัณฑMสิ่งทอ 5.14 107.4 107.8 0.1 -0.4 -0.4 107.3 0.1 -0.4 -0.5

    หนังฟอก ผลิตภัณฑMหนังและรองเท�า 0.61 104.8 104.8 0.0 0.0 0.0 104.8 0.1 0.0 -0.1

    ไม�และผลิตภัณฑMจากไม� 0.72 103.8 104.6 0.1 -0.8 -0.6 103.7 -0.1 -0.9 -0.6

    เย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑMกระดาษและสิ่งพิมพM 1.68 104.1 105.6 0.0 -1.4 -1.3 104.1 0.1 -1.3 -1.3

    ผลิตภัณฑMปjโตรเลียม 5.03 58.8 103.3 -23.4 -43.1 -16.0 76.8 -17.3 -23.7 -6.3

    เคมีภัณฑM ผลิตภัณฑMเคมี 4.62 95.7 99.7 -0.8 -4.0 -4.1 96.5 0.4 -2.9 -4.1

    ผลิตภัณฑMยางและพลาสติก 3.68 78.8 81.8 -1.3 -3.7 -1.6 79.8 -0.1 -2.1 -0.9

    ผลิตภัณฑMอโลหะ 2.57 102.3 102.1 0.0 0.2 0.2 102.3 0.0 0.2 0.2

    โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑMโลหะ 3.31 96.7 99.0 0.0 -2.3 -2.2 96.7 0.0 -2.4 -2.1

    เคร่ืองจักร ส�วนประกอบและอปุกรณM 4.89 107.3 107.3 0.0 0.0 0.0 107.3 0.0 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟoา อปุกรณMและเคร่ืองอเิล็กทรอนิกสM 21.40 91.2 93.0 0.3 -1.9 -2.5 90.9 0.6 -2.2 -2.6

    ยานพาหนะและอปุกรณM 8.35 105.5 105.3 0.0 0.2 0.1 105.5 0.0 0.1 0.1

    สินค�าอตุสาหกรรมอืน่ๆ 6.84 124.2 111.5 2.6 11.4 8.0 121.0 0.9 8.2 6.9

หมวด

เดอืนเมษายน  2563 เดอืนมีนาคม  2563

ดชันี อตัราการเปลีย่นแปลง อตัราการเปลีย่นแปลง



  ตารางแสดงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศแบ�งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) และอัตราการเปลี่ยนแปลง                                   

(ป? 2553=100)

ดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ เดือนเมษายน ป? 2563 
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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

สดัส�วน

นํ้าหนัก ดชันี

เมย.63 เมย.63 เมย.62 M/M Y/Y A/A มีค.63 M/M Y/Y A/A

ดชันีราคาผู�ผลิต

 สนิค�าสําเร็จรูป 100.00 101.8 103.9 -0.4 -2.0 -0.6 102.2 -0.6 -1.0 -0.1

   สนิค�าอปุโภคบริโภค 68.83 104.7 106.9 -0.8 -2.1 0.4 105.5 -1.0 -0.3 1.1

     - สนิค�าบริโภค 23.72 109.1 110.3 -0.4 -1.1 1.7 109.5 -0.3 1.5 2.6

     - สนิค�าอปุโภค 45.10 102.9 105.7 -1.0 -2.6 -0.4 103.9 -1.5 -1.3 0.4

   สนิค�าทุน 31.17 94.9 96.6 0.4 -1.8 -2.5 94.5 0.5 -2.1 -2.7

สนิค�ากึง่ส ําเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 91.1 100.7 -4.3 -9.5 -3.6 95.2 -3.1 -5.0 -1.7

   สนิค�ากึง่สําเร็จรูปสําหรับอตุสาหกรรม 75.94 88.4 100.4 -5.7 -12.0 -4.5 93.7 -3.9 -6.1 -1.9

     - สนิค�าอาหารและอาหารสตัว M 13.59 112.0 108.6 -0.1 3.1 2.9 112.1 -0.2 3.4 2.9

     - สนิค�ากึง่สําเร็จรูปท่ีไม�ใช�อาหาร 62.35 84.6 99.0 -6.6 -14.5 -5.7 90.6 -4.6 -7.8 -2.8

   สนิค�ากึง่สําเร็จรูปก�อสร�าง 24.06 99.5 100.8 0.0 -1.3 -1.1 99.5 -0.1 -1.4 -1.0

สนิค�าวัตถดุบิ 100.00 96.1 100.2 -2.7 -4.1 0.1 98.8 -0.6 -0.3 1.5

   สนิค�าวตัถดุบิสําหรับอาหาร 62.05 121.7 113.8 2.0 6.9 6.3 119.3 -0.3 5.6 6.0

   สนิค�าวตัถดุบิท่ีไม�ใช�อาหาร 37.95 68.2 83.3 -9.8 -18.1 -7.9 75.6 -0.9 -7.7 -4.3

หมวด
เดอืนเมษายน 2563 เดอืนมีนาคม 2563

ดชันี อตัราการเปลีย่นแปลง อตัราการเปลีย่นแปลง


