
ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ

เดอืนพฤษภาคม 2562

Producer Price Index (PPI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)

4 มิถุนายน 2562

Highlights

ดัชนี ราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่ งตามกิจกรรมการผลิต (CPA :
Classification of Products by Activity) เดือนพฤษภาคม 2562 (ปี2553 = 100) 
เท่ากับ 103.0 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
(YoY)   แต ่ม ีค วาม เคลื ่อน ไหวของด ัชน ีร าคา  โดยหมวดผลผล ิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น  กลุ่มผลผลิตการเกษตร
ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตออกสู่
ตลาดไม่มากนักขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคา
อยู่ในเกณฑ์ดี พืชผัก ได้แก่ มะนาว แตงกวา มะเขือ พริกสด กะหล่ าปลี 
ผักคะน้า ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ผลไม้ ได้แก่ สับปะรดโรงงาน 
มะม่วง ส้มเขียวหวาน ทุเรียน และกลุ่มสัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุกร จากสภาพอากาศ
แปรปรวนผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
กลุ่มปลาและสัตว์น้้า ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาทูสด ปลาอินทรี ปูม้า และกุ้งแวนนาไม
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากกลุ่มสินค้าก๊าซธรรมชาติ ขณะที่
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 สินค้าส้าคัญท่ีราคาลดลง เช่น 
กลุ่มน้ ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก ตามความต้องการใช้ที่
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา กลุ่มเยื่อกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กแผ่นและเหล็กเส้น) 
กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค า)

ดัชน ีราคาผู ้ผล ิต โดยเฉลี ่ย ไม ่เปลี ่ยนแปลง เมื ่อ เท ียบก ับ เด ือน
พฤษภาคม 2561 (YoY) แต่ได้รับผลกระทบจากหมวดสินค้าต่างๆ ดังนี้
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ผลกระทบ 0.60) และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
(ผลกระทบ 0.03) ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ผลกระทบ -0.64)

เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM)   
โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา หมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 0.6 และ
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of 
Processing) ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวด
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ เดือนพฤษภาคม 
2562 ( ป ี 2 553  =  100 )  ม ีค ่า เท ่า ก ับ  1 04.2,  1 00 .9 และ  100 . 2 
ตามล าดับเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 (MoM) ดัชนีราคาหมวดสินค้า
ส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.2
ตามล าดับ ขณะทีห่มวดสินค้าวัตถุดิบโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 (YoY) ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.8 และ
หมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) 
ลดลงร้อยละ 2.1 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

พ
.ค

.6
1

ม.ิ
ย.

61

ก.
ค.

61

ส.
ค.

61

ก.
ย.

61

ต.
ค.

61

พ
.ย

.6
1

ธ.
ค.

61

ม.
ค.

62

ก.
พ

.6
2

มี.
ค.

62

เม
.ย

.6
2

พ
.ค

.6
2

2562

ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม YoY
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการส ารวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต
จ าหน่ายทั่วประเทศ มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี้

1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤษภาคม 2562 (ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 103.0 (เดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 102.7)

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเทียบกับ

2.1 เดือนเมษายน 2562 (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 0.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เมื ่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนเมษายน 2562  สูงขึ้น  
ร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคา      
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ 
ข้าวเปลือก ราคาอ่อนตัวลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการชะลอตัวของผู้ส่งออก
เนื่องจากที่ผ่านมาได้ส่งมอบครบตามค าสั่งซื้อแล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวเล็กน้อย 
ยางพารา (น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และมี
มาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางร่วมกัน 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย) รวมทั้งสิ้น 2.4 แสนตัน ระยะเวลา 4 เดือน (20 พ.ค.- 19 ก.ย. 2562) 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในตลาดโลกลดลง พืชผัก (มะนาว แตงกวา มะเขือ พริกสด 
กะหล่ าปลี คะน้า ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย พริกช้ีฟ้าสด ฟักทอง 
บวบ มะระจีน) ผลไม้ (กล้วยหอม สับปะรดโรงงาน มังคุด ส้มเขียวหวาน มะละกอ) 
สภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และกลุ่มสัตว์มีชีวิต 
ได้แก่ สุกรมีชีวิต ซึ่งส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้าผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนัก ขณะที่
ความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง ส าหรับสินค้าส าคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ผลปาล์มสด ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาหมึกกล้วย และ    
กุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะกุ้งแวนนาไม จาก
สต็อกกุ้งยังมีมากท าให้ผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อ เนื่องจากอินเดียและ
เวียดนามมีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ส่งผลให้ราคากุ้งตลาดโลก
ปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.6 
สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ 
(ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) ปรับตามภาวะตลาดโลก  ส าหรับหมวดผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  แต่มีความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า
โดยสินค้าส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น เช่น เนื้อสุกร ไก่สด ล าไยอบแห้ง ตามความต้องการบริโภค
ที่มีอยู ่มากทั ้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
วัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณน้อยขณะที่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง          
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก ขณะที่สินค้าส้าคัญที่ราคาลดลง 
เช่น เยื่อกระดาษ ค าสั่งซื้อลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา 
เอทิลีน โพรพิลีน) จากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีนที่มีต่อเศรษฐกิจโลก  กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ คลอรีน โพลีสไตรีน  โพลีไวนิลคลอไรด์) 
ตามราคาตลาดโลกและความต้องการใช้ที่ชะลอตัว  และทองค า ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก

0.0 

-0.6 

2.2 

0.3 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.2 เดือนพฤษภาคม 2561 (YoY) โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  มีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 2 

เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเคลื่อนไหวของราคาของหมวดต่าง ๆ ดังนี้ หมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.2 โดยสินค้าส าคัญ กลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ซึ่งเป็นช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่มากนักขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี พืชผัก ได้แก่ มะนาว แตงกวา มะเขือ พริกสด 
กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย และ
มะระจีน ผลไม้ ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มะม่วง ส้มเขียวหวาน ทุเรียน
และกลุ่มสัตว์มีชีวิต ได้แก่  สุกร จากสภาพอากาศแปรปรวนผลผลิต
ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้ง กลุ่มปลาและ
สัตว์น้้า ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาทูสด ปลาอินทรี ปูม้า และกุ้งแวนนาไม 
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สู งขึ้น ร้อยละ 1.6 จากกลุ่มสินค้ า          
ก๊าซธรรมชาติ เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ขณะทีห่มวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 1.1 ตามราคาสินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มน้ ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก ตามความต้องการใช้ที่ลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา กลุ่มเยื่อกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ ค าสั่งซื้อชะลอตัวประกอบกับมีการปรับราคาเพื่อรักษา
ส่วนแบ่งตลาด กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จากการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็ก
ที่น าเข้าจากจีน กลุ่มส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์  (ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ )
จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจึงปรับราคาเพื่อระบายสินค้ารุ่นเดิม 
และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค า) เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก

2.3 เทียบดัชนีเฉลี่ยเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 กับเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2561 ลดลง ร้อยละ 0.1 โดยมี
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา้จ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 3 

-0.8 

4.9 

3.7 

-0.1 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค.–พ.ค. ปี 2562 กับ
ระยะเดียวกัน ปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.1 โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 0.8 สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่ งพิมพ์ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะและอุปกรณ์ และ
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอื่น  ๆขณะทีห่มวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 4.9 
จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ   
กลุ่มแร่ โลหะและแร่อื่นๆ และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้น         
ร้อยละ  3.7 จากกลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มี ชีวิตและผลิตภัณฑ์       
ปลาและสัตว์น้ า

-1.1 

1.6 

7.2 

0.0 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ



กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562

3. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products  by Activity)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

( ปี2553=100)
สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

พค.62 พค.62 พค.61 M/M Y/Y A/A เมย.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 103.0 103.0 0.3 0.0 -0.1 102.7 0.7 0.7 -0.1

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.18 107.7 100.5 2.2 7.2 3.7 105.4 3.4 6.5 2.8

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.95 104.9 96.9 3.0 8.3 3.6 101.8 4.7 7.2 2.2

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.85 120.4 113.8 1.2 5.8 7.9 119.0 0.7 9.0 8.6

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 1.33 135.0 131.9 -2.2 2.4 0.3 138.0 -0.9 -0.1 -0.1

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 3.36 118.5 116.6 -0.6 1.6 4.9 119.2 0.5 7.3 5.9

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.84 115.5 113.8 -0.8 1.5 5.6 116.4 0.7 8.5 6.7

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.52 124.1 121.6 -0.1 2.1 1.7 124.2 0.1 2.0 1.7

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.46 102.4 103.5 0.0 -1.1 -0.8 102.4 0.4 -0.3 -0.9

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 14.97 108.4 107.5 0.2 0.8 1.2 108.2 0.2 0.8 1.2

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 4.93 107.8 108.0 0.0 -0.2 -0.3 107.8 0.1 0.0 -0.3

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 0.58 104.8 104.7 0.0 0.1 0.2 104.8 0.0 0.2 0.2

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.70 104.6 103.8 0.0 0.8 -0.5 104.6 0.0 -0.3 -0.8

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 1.63 105.6 107.8 0.0 -2.0 -1.8 105.6 0.1 -1.9 -1.7

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 8.42 103.2 109.7 -0.1 -5.9 -5.5 103.3 2.6 -0.5 -5.3

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.59 99.5 104.3 -0.2 -4.6 -4.1 99.7 0.3 -4.6 -3.9

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.65 82.0 81.2 0.2 1.0 0.6 81.8 0.4 1.2 0.5

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.45 102.1 101.8 0.0 0.3 0.5 102.1 0.0 0.7 0.5

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.24 99.0 99.5 0.0 -0.5 -0.5 99.0 -0.1 -0.5 -0.5

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.67 107.3 105.9 0.0 1.3 1.4 107.3 0.0 1.3 1.4

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 20.81 92.9 94.0 -0.1 -1.2 -1.0 93.0 0.1 -0.7 -1.0

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 7.96 105.3 105.6 0.0 -0.3 -0.1 105.3 -0.1 -0.3 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 5.86 111.3 112.2 -0.2 -0.8 -0.7 111.5 -0.3 -0.7 -0.6

หมวด

เดือนพฤษภำคม  2562 เดือนเมษำยน  2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562
มค. -1.4 -1.1 0.9 0.4 -0.2 1.2 -0.5 2.9 1.3 1.0 -5.9 -6.5 1.5 1.0 -1.0 -1.6 -1.0 0.5 0.3 -0.3
กพ. 0.6 -0.1 0.7 -0.2 0.3 0.9 2.4 1.8 0.7 1.5 4.6 -3.0 0.7 0.6 3.0 0.4 -0.3 0.6 -0.4 0.1
มีค. 0.0 0.6 -0.7 -0.1 0.9 0.7 -0.7 -2.7 0.4 1.6 19.7 1.8 0.7 -1.0 1.7 -0.8 0.8 -0.5 -0.1 0.7
เมย. -0.1 0.7 -0.2 0.4 0.7 -0.4 3.7 -1.0 -0.2 3.4 -1.5 0.3 -0.6 1.3 0.5 0.0 0.3 -0.1 0.4 0.4
พค. 1.2 1.4 -0.5 1.0 0.3 0.5 5.8 -1.1 1.5 2.2 3.5 -0.8 -0.7 5.0 -0.6 1.2 0.9 -0.4 0.8 0.0
มิย. 0.0 0.1 -0.9 0.2 -0.3 -1.2 -1.7 -0.3 -1.0 0.8 -2.1 -0.5 0.1 0.3 -0.7 0.3
กค. -0.9 -0.3 -0.4 0.0 -1.5 -1.3 -2.2 -1.3 -2.6 -1.8 0.0 1.6 -0.7 -0.1 -0.2 0.1
สค. -0.8 -0.4 0.3 -0.1 -0.8 0.0 -0.1 -0.8 -5.0 -1.8 2.5 1.4 -0.7 -0.5 0.3 -0.1
กย. -0.1 -0.4 0.7 0.2 -1.4 -2.8 1.9 0.3 -1.2 2.0 1.5 2.0 0.1 -0.1 0.5 0.1
ตค. 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.1 -2.0 -1.1 0.0 1.0 2.4 -0.2 1.5 -0.1 0.4 -0.1 0.2
พย. -0.4 -0.5 -0.1 -0.9 -1.7 -1.4 -2.3 0.2 2.2 -4.0 1.3 -2.3 -0.3 -0.2 0.2 -1.0
ธค. -0.8 0.9 -0.2 -1.6 -1.1 2.7 0.6 -0.8 -0.4 4.0 -0.9 -5.4 -0.8 0.6 -0.3 -1.6

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562
มค. -5.4 -2.3 3.1 -1.1 -1.1 -1.7 -5.5 8.0 -6.4 0.7 -17.3 11.2 1.0 3.2 2.8 -5.5 -2.5 2.6 -0.4 -1.6
กพ. -4.9 -3.0 3.9 -1.9 -0.6 -1.2 -4.1 7.5 -7.4 1.5 -13.6 3.0 5.0 3.1 5.2 -5.1 -3.2 3.5 -1.3 -1.1
มีค. -5.0 -2.4 2.6 -1.4 0.4 -1.1 -5.4 5.3 -4.4 2.7 4.3 -12.4 3.8 1.4 8.1 -5.9 -1.7 2.2 -1.0 -0.3
เมย. -5.4 -1.7 1.7 -0.8 0.7 -4.2 -1.5 0.6 -3.7 6.5 2.4 -10.8 2.9 3.3 7.3 -5.8 -1.4 1.8 -0.5 -0.3
พค. -4.8 -1.4 -0.2 0.7 0.0 -5.7 3.6 -5.9 -1.2 7.2 5.9 -14.5 3.0 9.2 1.6 -4.8 -1.6 0.5 0.7 -1.1
มิย. -3.7 -1.3 -1.2 1.8 -0.3 2.7 -6.4 0.2 4.5 -13.0 0.1 10.9 -4.6 -1.4 -0.5 1.7
กค. -3.8 -0.8 -1.3 2.2 1.7 2.9 -7.2 1.1 2.2 -12.3 1.9 12.6 -5.1 -0.9 -0.6 2.0
สค. -3.8 -0.4 -0.6 1.8 3.3 3.7 -7.3 0.4 -0.2 -9.4 6.3 11.5 -5.2 -0.7 0.2 1.6
กย. -3.6 -0.7 0.5 1.3 0.5 2.3 -2.8 -1.2 -0.6 -6.5 5.8 12.0 -4.5 -0.9 0.8 1.2
ตค. -3.1 -0.5 0.1 1.7 -0.1 0.2 -2.0 -0.1 2.4 -5.1 3.1 13.9 -4.0 -0.4 0.3 1.5
พย. -3.0 -0.6 0.5 0.9 -2.6 0.5 -2.9 2.5 6.4 -10.8 8.8 9.8 -3.6 -0.3 0.7 0.3
ธค. -2.7 1.1 -0.6 -0.5 -3.8 4.4 -4.9 1.0 11.8 -6.9 3.7 4.9 -3.1 1.1 -0.2 -1.0

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562
มค. -5.4 -2.3 3.1 -1.1 -1.1 -1.7 -5.5 8.0 -6.4 0.7 -17.3 11.2 1.0 3.2 2.8 -5.5 -2.5 2.6 -0.4 -1.6

มค.-กพ. -5.2 -2.6 3.5 -1.5 -0.8 -1.4 -4.8 7.7 -6.9 1.1 -15.5 7.0 3.0 3.2 4.0 -5.3 -2.8 3.0 -0.9 -1.3
มค.-มีค. -5.1 -2.6 3.2 -1.5 -0.4 -1.4 -4.9 6.9 -6.1 1.6 -8.9 -0.4 3.3 2.5 5.4 -5.5 -2.4 2.7 -0.9 -1.0
มค.-เมย. -5.2 -2.3 2.8 -1.3 -0.1 -2.2 -4.1 5.2 -5.5 2.8 -6.1 -3.2 3.2 2.7 5.9 -5.6 -2.1 2.5 -0.8 -0.9
มค.-พค. -5.1 -2.2 2.3 -1.0 -0.1 -2.8 -2.6 3.0 -4.7 3.7 -3.7 -5.7 3.1 4.1 4.9 -5.4 -2.1 2.2 -0.6 -0.8
มค.-มิย. -4.8 -2.0 1.6 -0.5 -2.4 -1.6 1.3 -3.9 -2.4 -7.0 2.6 5.1 -5.3 -1.9 1.7 -0.2
มค.-กค. -4.7 -1.8 1.3 -0.1 -1.9 -1.0 0.0 -3.2 -1.7 -7.8 2.6 6.2 -5.2 -1.8 1.4 0.2
มค.-สค. -4.6 -1.7 1.0 0.2 -1.2 -0.4 -1.0 -2.7 -1.5 -8.0 3.0 6.9 -5.2 -1.6 1.2 0.4
มค.-กย. -4.5 -1.6 1.0 0.3 -1.1 -0.2 -1.1 -2.7 -1.4 -7.8 3.3 7.4 -5.1 -1.6 1.2 0.4
มค.-ตค. -4.4 -1.5 0.8 0.5 -1.0 -0.1 -1.3 -2.3 -1.1 -7.6 3.4 8.0 -5.1 -1.5 1.1 0.5
มค.-พย. -4.2 -1.4 0.8 0.4 -1.2 0.0 -1.4 -2.0 -0.4 -7.8 3.8 8.3 -5.0 -1.4 1.1 0.5
มค.-ธค. -4.1 -1.2 0.7 0.4 -1.4 0.3 -1.7 -1.7 0.5 -7.7 3.8 7.9 -4.8 -1.2 1.0 0.4

 

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2558 -2562

เดือน
เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนหน้า (AOA)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2558 -2562

เดือน
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YOY)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2558 -2562

เดือน
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า  (MOM)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนพฤษภาคม 2562 
ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ (ปี 2553 = 100)     
เดือนเมษายน 2562  ดัชนีราคาเท่ากับ 104.2 , 100.9 และ 100.2 ตามล าดับ 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนพฤษภาคม  2562  
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 หมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3  หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป)  สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวด
สินค้าวัตถุดิบ ไม่เปลี่ยนแปลง แสดงได้ดังภาพ

1) สินค้าส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.3 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้

2) สินค้ากึ่งส้าเร็จรูป(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 0.2  โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

3) สินค้าวัตถุดิบ โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีสินค้าส าคัญที่ราคาเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่  มะม่วง 
ส้มเขียวหวาน สับปะรด กะหล่ าปลี ต้นหอม ผักชี มะนาว 
ผักขึ้นฉ่าย ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สดและน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ 
ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียน  กุ้งแวนนาไม และ
ปลาทูน่ากระป๋อง

กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ น้ ามันเบนซิน  
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา ทอง และเครื่องประดับ
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

กลุ่มสินค้าอาหารกึ่งส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ 
แป้งมันส าปะหลัง  น้ า ต าลทรายขาวบริสุทธิ ์  และ
น้ ามันปาล์มดิบ
กลุ่มอาหารสัตว์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ร าข้าวขาว     
มันอัดเม็ด และกากร าข้าว

กลุ่มสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว และคลอรีน

กลุ่มสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปก่อสร้าง ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มวัตถุ ดิบส้าหรับอาหาร ไม่ เปลี่ยนแปลงแต่มีการ
เคลื่อนไหวของราคาสินค้า สินค้าส้าคัญท่ีราคาลดลง ได้แก่ 
ข้าวโพด ถั่วเขียว อ้อย หัวมันส าปะหลังสด โค ถั่วเหลือง 
และผลปาล์มสด และมีสินค้าส้าคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวเปลือกเหนียว กระบือ สุกร และถั่วลิสง

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ ใบยาสูบ
ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี 
และแร่วุลแฟรม
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
เดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 หมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.8  ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) 
ลดลงร้อยละ 2.1   และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 0.8  แสดงได้ดังภาพ

1) สินค้าส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้

2) สินค้ากึ่งส้าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 2.1 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 0.8  โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่ มสินค้าบริโภค สู งขึ้นร้อยละ 6.6 ได้ แก่  มะม่วง 
ส้มเขียวหวาน ทุเรียน กล้วยน้ าว้า สับปะรด กะหล่ าปลี ผักชี 
ถั่วฝักยาว มะนาว ผักขึ้นฉ่าย ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ไก่สด   
ปลานิล ปลาทูสด กุ้งแวนนาไม และน้ าสับปะรด  ส าหรับ
สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ เงาะ ขิง ไข่ไก่ ปลาทูน่ากระป๋อง   
กุ้งแช่แข็ง  น้ ามันปาล์มบริสุทธ์ และน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์

กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่ น้ ามันเบนซิน  
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา วารสาร แหวน ทอง และ
เครื่องประดับ       
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 1.0  ได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็ก  
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

กลุ่มสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปส้าหรับอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7
ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง น้ าตาลทราย น้ ามันปาล์มดิบ 
ป ล า ย ข ้า ว  ม ัน เ ส ้น  ก า ก ถั ่ว เ ห ล ือ ง  อ า ห า ร แ ม ว 
เ ส ้น ใ ย ส ัง เ ค ร า ะ ห ์ ผ ้า ใ ย ส ัง เ ค ร า ะ ห ์ น้ า ม ัน ด ีเ ซ ล 
เม็ดพลาสติก เยื่อกระดาษ และแผงวงจรไฟฟ้า

กลุ่มสินค้ากึ่งส้าเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่      
ไม้ยางพารา เครื ่องไม้ประกอบอาคาร (บานหน้าต่าง  
วงกบประตูและหน้าต่าง) เหล็กแผ่น และเหล็กเส้น

กลุ่มวัตถุ ดิบที่ ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ได้แก่       
ใบยาสูบ ก๊าซธรรมชาติ (NG) แร่เหล็ก ทราย หิน น้ ายางข้น 
และยางแผ่นดิบ ส าหรับสินค้ าที่ ร าคาลดลง ได้แก่        
ก๊าซธรรมชาติเหลว(คอนเดนแสท) น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 
ดีบุก ตะกั่ว และสังกะสี

กลุ่มวัตถุดิบส้าหรับอาหาร ลดลงร้อยละ 0.4 ได้แก่ อ้อย 
หัวมันส าปะหลังสด กาแฟดิบ ไก่  ผลปาล์มสด และมะพร้าวผล
ส าหรับสินค้ าที่ ราคาสูงขึ้น  ได้แก่  ข้าวเปลือกเจ้ านาปี 
ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด ถั่วเขียว โค สุกร น้ านมดิบ ถั่วเหลือง
และถั่วลิสง
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
เฉลี่ยเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 หมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.2 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป  
(แปรรูป) ลดลงร้อยละ  1.9 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.6 แสดงได้ดังภาพ

1) สินค้าส้าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.2 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้

2) สินค้ากึ่งส้าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.9 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้

3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 3.6 ได้แก่ ส้มเขียวหวาน 
กล้วยน้ าว้า สับปะรด  กะหล่ าปลี ต้นหอม ผักชี ข้าวโพด
ฝักอ่อน มะนาว ผักข้ึนฉ่าย เนื้อสุกร ไก่ และน้ าสับปะรด

กลุ่ มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่  ดอกกล้วยไม้        
น้ ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95,91) และทอง 
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็ก  
เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

กลุ่มสินค้าส้าหรับอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.3 ได้แก่ 
กากน้ าตาล ปลาป่น โซดาไฟ คลอรีน เอทิลีน โพรพิลีน    
พลาสติกและวัตถุดิบพลาสติก เยื่อกระดาษ และแผงวงจรไฟฟ้า

กลุ่มสินค้ากึ่ งส้าเร็จ รูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่         
ไม้ยางพารา เหล็กแผ่น และเหล็กเส้น

กลุ่ มวัตถุ ดิบส้ าหรับอาหาร สู งขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวเปลือกเหนียว สุกร และเมล็ดงา 
ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ อ้อย หัวมันส าปะหลังสด โค 
ผลปาล์มสด และน้ าตาลทรายดิบ

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 4.1  ได้แก่ ใบยาสูบ 
ก๊าซธรรมชาติ (NG) แร่เหล็ก ทราย หิน และยางแผ่นดิบ ส าหรับ
สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(คอนเดนแสท)  
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ดีบุก ตะกั่ว และสังกะสี
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562

ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 5808 โทรสาร 02 5075825 

www.tpso.moc.go.th

( ปี2553=100)

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

พค.62 พค.62 พค.61 M/M Y/Y A/A เมย.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 104.2 103.4 0.3 0.8 0.2 103.9 0.7 1.0 0.1

   สินค้ำอุปโภคบริโภค 69.03 107.5 105.7 0.6 1.7 0.7 106.9 1.0 1.6 0.4

     - สินค้ำบริโภค 23.87 112.3 105.3 1.8 6.6 3.6 110.3 2.2 4.9 2.8

     - สินค้ำอุปโภค 45.17 105.5 106.3 -0.2 -0.8 -0.8 105.7 0.4 0.0 -0.8

   สินค้ำทุน 30.97 96.5 97.5 -0.1 -1.0 -0.7 96.6 0.1 -0.4 -0.6

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 100.9 103.1 0.2 -2.1 -1.9 100.7 0.5 -1.1 -1.8

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.98 100.6 103.4 0.2 -2.7 -2.3 100.4 0.6 -1.3 -2.2

     - สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ 11.91 108.7 110.4 0.1 -1.5 -0.4 108.6 0.2 -1.1 -0.1

     - สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปท่ีไม่ใช่อำหำร 66.07 99.2 102.3 0.2 -3.0 -2.7 99.0 0.7 -1.4 -2.6

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง 22.02 100.8 100.9 0.0 -0.1 -0.2 100.8 -0.1 -0.1 -0.2

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 100.2 99.4 0.0 0.8 2.6 100.2 1.1 4.0 3.0

   สินค้ำวัตถุดิบส้ำหรับอำหำร 55.65 113.8 114.3 0.0 -0.4 1.4 113.8 0.7 1.3 1.8

   สินค้ำวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อำหำร 44.35 83.2 81.4 -0.1 2.2 4.1 83.3 1.7 7.6 4.5

หมวด
เดือนพฤษภำคม 2562 เดือนเมษำยน 2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง
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2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562

มค. -0.7 -0.3 0.1 -0.1 -0.2 -3.4 -2.5 1.6 1.0 -0.5 -1.0 -2.4 3.9 1.5 0.4

กพ. 0.5 0.1 0.0 -0.3 0.2 0.4 -0.5 1.7 -0.6 0.4 1.6 -0.4 2.4 1.4 2.1

มีค. -0.8 0.4 -0.3 -0.1 0.7 0.1 1.3 -0.8 0.0 1.2 5.6 0.7 -2.6 -0.1 0.9

เมย. 0.0 0.2 0.2 0.2 0.7 -0.1 1.3 -0.8 0.7 0.5 -1.3 2.5 -2.2 0.7 1.1

พค. 0.8 1.1 -0.2 0.5 0.3 2.0 1.9 -1.0 1.3 0.2 1.6 2.9 -0.5 3.2 0.0

มิย. -0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.2 0.6 -1.9 0.5 1.7 -0.4 -2.3 0.3

กค. -0.3 -0.3 -0.4 0.1 -1.7 -0.3 -0.1 0.0 -2.2 -0.4 -1.4 -1.0

สค. -0.2 -0.2 0.3 0.0 -1.7 -1.2 0.4 -0.2 -1.9 0.1 0.9 -0.2

กย. 0.1 -0.2 0.3 -0.1 -0.1 -0.2 0.9 0.5 -1.8 -1.5 1.4 0.9

ตค. 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 1.2 0.4 0.8 -0.5 -0.9 -1.5 0.5

พย. -0.5 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.3 0.5 -2.3 -0.6 -3.0 -1.5 -1.2

ธค. -0.4 0.0 -0.4 -0.6 -1.6 1.7 0.0 -3.1 -1.1 4.7 0.9 -2.9

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562

มค. -2.5 -1.3 0.8 -1.1 -0.8 -9.9 -5.2 7.2 0.3 -3.0 -9.1 -1.6 8.1 -4.9 1.9

กพ. -2.5 -1.7 0.7 -1.3 -0.3 -9.2 -6.1 9.6 -1.9 -2.1 -7.1 -3.6 11.1 -5.9 2.6

มีค. -3.3 -0.6 0.0 -1.2 0.5 -9.1 -5.0 7.3 -1.2 -0.9 -2.2 -8.1 7.6 -3.5 3.7

เมย. -4.2 -0.4 0.0 -1.2 1.0 -9.2 -3.7 5.2 0.3 -1.1 -2.2 -4.6 2.6 -0.6 4.0

พค. -4.4 -0.1 -1.2 -0.5 0.8 -7.2 -3.8 2.2 2.6 -2.1 0.5 -3.4 -0.7 3.1 0.8

มิย. -3.0 0.2 -1.3 -0.2 -7.0 -3.4 -0.3 5.1 1.5 -5.4 -2.6 5.8

กค. -2.2 0.2 -1.4 0.3 -8.1 -2.1 -0.1 5.2 -0.7 -3.7 -3.5 6.2

สค. -1.4 0.2 -1.0 0.0 -9.1 -1.6 1.5 4.6 -1.1 -1.7 -2.8 5.1

กย. -1.6 -0.1 -0.5 -0.4 -8.5 -1.7 2.7 4.1 -1.1 -1.3 0.0 4.6

ตค. -1.5 -0.4 -0.5 -0.3 -7.6 -0.3 1.8 4.5 -0.4 -1.8 -0.5 6.7

พย. -1.6 0.0 -0.5 -0.5 -6.9 -0.5 2.7 1.6 -1.3 -4.1 1.0 7.0

ธค. -1.7 0.4 -0.9 -0.7 -6.1 2.9 0.9 -1.6 -0.1 1.5 -2.7 3.0

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562

มค. -2.5 -1.3 0.8 -1.1 -0.8 -9.9 -5.2 7.2 0.3 -3.0 -9.1 -1.6 8.1 -4.9 1.9

มค.-กพ. -2.5 -1.5 0.7 -1.2 -0.6 -9.6 -5.6 8.4 -0.9 -2.6 -8.1 -2.7 9.6 -5.4 2.2

มค.-มีค. -2.8 -1.2 0.5 -1.2 -0.2 -9.4 -5.4 8.0 -1.0 -2.0 -6.1 -4.6 8.9 -4.8 2.7

มค.-เมย. -3.1 -1.0 0.4 -1.2 0.1 -9.4 -5.0 7.4 -0.7 -1.8 -5.1 -4.5 7.4 -3.8 3.0

มค.-พค. -3.4 -0.9 0.1 -1.1 0.2 -9.0 -4.7 6.3 0.0 -1.9 -4.0 -4.3 5.7 -2.4 2.6

มค.-มิย. -3.3 -0.7 -0.2 -0.9 -8.5 -4.6 5.1 0.9 -3.1 -4.5 4.1 -1.0

มค.-กค. -3.2 -0.5 -0.4 -0.8 -8.5 -4.2 4.3 1.5 -2.8 -4.4 3.1 -0.1

มค.-สค. -3.0 -0.5 -0.4 -0.7 -8.6 -3.9 4.0 1.8 -2.6 -4.0 2.3 0.5

มค.-กย. -2.8 -0.5 -0.4 -0.7 -8.6 -3.6 3.8 2.1 -2.4 -3.8 2.1 0.9

มค.-ตค. -2.7 -0.4 -0.4 -0.6 -8.5 -3.3 3.7 2.3 -2.3 -3.5 1.8 1.6

มค.-พย. -2.6 -0.4 -0.5 -0.6 -8.3 -3.1 3.6 2.3 -2.1 -3.6 1.7 2.0

มค.-ธค. -2.5 -0.3 -0.5 -0.6 -8.2 -2.5 3.3 2.0 -2.0 -3.2 1.4 2.1

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ (SOP) ป+  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันป+ก/อนหน�า (AOA)

สินค�าสําเร็จรูป สินค�าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค�าวัตถุดิบ

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ (SOP)  ป+  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันป+ก/อนหน�า (YOY)

สินค�าสําเร็จรูป สินค�าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค�าวัตถุดิบ

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผู�ผลิตของประเทศ (SOP)  ป+  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับเดือนก/อนหน�า (MOM)

สินค�าสําเร็จรูป สินค�าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค�าวัตถุดิบ
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