
ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ

เดอืนกนัยายน 2562

Producer Price Index (PPI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA)

1 ตุลาคม 2562

Highlights

ดัชนี ราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่ งตามกิจกรรมการผลิต (CPA :
Classification of Products by Activity) เดือนกันยายน 2562 (ปี2553 = 100) 
เท่ากับ 101.3 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 1.9 (YoY) 
จากหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 โดยสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (กุ้งแช่แข็ง กากถั่วเหลือง น  าตาลทราย ) กลุ่มน  ามัน
เชื อเพลิง กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์) กลุ่ม เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ( เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็ก
ฉาก) กลุ่มเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้น
ใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย ด้ายฝ้าย ) และหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง ลดลงร้อยละ 7.1 จากกลุ่มสินค้าน  ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่
โลหะ (สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากสินค้าส าคัญที่ปรับราคาสูงขึ น กลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และพืชผัก  
กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภค
ท าให้ราคาปรับขึ นไม่มากนัก และกลุ่มปลาและสัตว์น  า สภาพอากาศแปรปรวน
ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง 

เมื ่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนกันยายน 2561 (YoY) 
หมวดสินค้าที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง คือ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ผลกระทบ -2.43) และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง (ผลกระทบ -0.25) ขณะที่หมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม (ผลกระทบ 0.78) ความเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางที่เป็นบวก 

เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีราคาผู้ผลิตไม่เปลี่ยนแปลง (MoM)   
โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลงใน 2 หมวดหลัก คือ หมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมและหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง เพิ่มขึ นเพียงร้อยละ 0.4

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of 
Processing) ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวด
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ เดือนกันยายน 2562 
(ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 103.1, 98.0 และ 98.7 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือน
สิงหาคม 2562 (MoM) ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.2 หมวด
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบ เพิ่มขึ น
ร้อยละ 1.2 และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 (YoY) ดัชนีราคาหมวดสินค้า
ส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) ลดลงร้อยละ 5.7 
และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 0.7

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนกันยายน 2562
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 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 านวนรายการสินค้าทั งหมด 596 รายการ สรุปผลได้ดังนี 

1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2562 (ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 101.3 (เดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 101.3)

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกันยายน 2562 เมื่อเทียบกับ

2.1 เดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง (MoM) โดยจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาสินค้าหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีราคาโดยเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการเปลี่ยนแปลงของสินค้าเกษตรส าคัญ โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ น 
กลุ่มผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
และผลปาล์มสด ผลผลิตออกสู่ตลาดยังไม่มากนักขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง 
พืชผัก (มะเขือ ผักกาดหอม กะหล่ าดอก ผักกวางตุ้ง บวบ มะระจีน) เนื่องจากมีฝนตกชุก
ในหลายพื นที่เพาะปลูก ประกอบกับผักบางชนิดเน่าเสียง่าย  ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ 
ราคาปรับตัวสูงขึ  นเล็กน้อยจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงพอกับ
ความต้องการบริ โภค ส าหรับสินค้าที่ ราคาลดลง ได้แก่  ยางพารา ผลไม้ 
(ส้มเขียวหวาน เงาะ ล าไย มะละกอ ลองกอง) สุกรมีชีวิต และกุ้งแวนนาไม 
จากความต้องการทั งในและต่างประเทศชะลอตัว และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง โดยสินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ  น ได้แก่ 
กลุ่มน  ามันเชื อเพลิง ราคาปรับสูงขึ นเนื่องจากปัญหาความไม่สงบในภูมิภาค
ตะวันออกกลางท าให้อุปทานลดลง และทองค า ตามราคาตลาดโลกเนื่องจาก    
นักลงทุนมีความกังวลกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและ
เหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ขณะที่สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิเช่น ไก่สด เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยวฤดูฝน 
ความต้องการบริโภคลดลง น  าตาลทราย ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก 
ส าหรับสินค้าข้าวนึ่ง เนื อปลาสดแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋องและปลาซาร์ดีนกระป๋อง 
ปรับตามค่าเงินที่แข็งค่า กลุ่มเยื่อกระดาษ เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก 
เม็ดพลาสติก จากอุปสงค์ในประเทศและตลาดโลกที ่ซบเซาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โซดาไฟ ตามราคาตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 
(ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง) ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลง กลุ่มโลหะขั นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ตามราคา
ตลาดโลกประกอบกับราคาวัตถุดิบลดลงและมีการแข่งขันสูงกับเหล็กน าเข้าจาก
หลายประเทศ กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ลดราคาเพื่อ
ระบายสินค้า ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 
สินค้าส าคัญที่ราคาสูงขึ น ได้แก่ น  ามันปิโตรเลียมดิบ ปรับตามภาวะตลาดโลก
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนกันยายน 2562

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

2.2 เดือนกันยายน 2561 ลดลง ร้อยละ 1.9 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 2 

เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 1.9
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของสินค้าส าคัญ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง อุปทานมีมากขณะที่มีการแข่งขันสูงใน
ตลาดต่างประเทศ น  ามันปาล์มดิบและน  ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง 
กากถั่วเหลือง น  าตาลทราย ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก กลุ่มน  ามันเชื อเพลิง 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังชะลอตัวต่อเนื่องประกอบกับผลกระทบสงครามการค้า
ส่งผลให้ความต้องการใช้น  ามันลดลง กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) ตามราคา
น  ามันที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตประกอบกับความต้องการใช้ชะลอตัว โซดาไฟ 
เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก กลุ่มสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ 
ด้ายใยสังเคราะห์ผสมฝ้าย ด้ายฝ้าย) ราคาวัตถุดิบลดลงและปรับราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย 
กลุ่มเยื่อกระดาษ จากการลดลงของอุปสงค์ต่างประเทศและค่าเงินที่แข็งค่า     
กลุ่มโลหะขั นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กแผ่น เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) 
ลดลงตามราคาวัตถุดิบและจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้อุปสงค์ในตลาดลดลง 
ประกอบกับการแข่งขันสูงกับสินค้าเหล็กที่น าเข้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น จีน 
อินเดียและเกาหลี กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปรับราคาเพื่อระบายสินค้า รุ่นเดิมก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ทดแทน 
สายไฟ สายเคเบิ ลและแบตเตอรี่ จากราคาวัตถุดิบลดลง และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
ลดลงร้อยละ 7.1 จากกลุ่มสินค้าน  ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ 
(สังกะสี ดีบุก วุลแฟรม) เป็นไปตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากสินค้าส าคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น กลุ่มผลผลิต
การเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และพืชผัก 
(มะนาว มะเขือ ข้าวโพดฝักอ่อน กะหล่ าปลี คะน้า ผักบุ้ง ผักชี ผักขึ นฉ่าย       
พริกชี ฟ้าสด ฟักทอง) ผลผลิตลดลงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาปริมาณน  าในบางพื นที่
เพาะปลูกไม่เพียงพอขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผลไม้ (กล้วยน  าว้า 
สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน ทุเรียน มะละกอ ฝรั่ง กล้วยไข่) จากความต้องการ
บริโภคที่เพิ่มขึ น กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่ ผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคท าให้ราคาปรับขึ นไม่มากนัก กลุ่มปลาและสัตว์น  า ได้แก่ ปลาดุก 
ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาอินทรี ปูม้า หอยนางรม หอยลาย และหอยแครง สภาพ
อากาศแปรปรวนท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ 
มันส าปะหลัง ผลปาล์มสด อ้อย ยางพารา และกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตที่
มีอยู่มากประกอบกับความต้องการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

-2.8 

-7.1 

6.9 

-1.9 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ
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2.3 เทียบดัชนีเฉลี่ยเดือนมกราคม – กันยายน 2562 กับเดือน มกราคม – กันยายน 2561 ลดลง ร้อยละ 0.8 โดยมีร้อยละ
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 3 

-1.6 

0.9 

5.4 

-0.8 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ
เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาเทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค.–ก.ย. ปี 2562 กับ

ระยะเดียวกัน ปี 2561 ลดลงร้อยละ 0.8  โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 1.6 สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้า เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
เคมี โลหะขั นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ (เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก) และ
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขณะท่ีหมวดผลิตภัณฑ์จาก
เหมือง สูงขึ้นร้อยละ 0.9 จากการสูงขึ นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ 
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มแร่โลหะและแร่อื่นๆ และหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.4 จากกลุ่มผลผลิตการเกษตร สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์

2.4 เทียบดัชนีเฉลี่ยไตรมาสที่ 3 กับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ลดลง ร้อยละ 1.1 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า 
จ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 4 

-0.9 

-2.7 

-1.3 

-1.1 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาไตรมาสที่ 3 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของ     
ปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.1 จากหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.3 
จากสินค้าเกษตรส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลังสด มะพร้าว อ้อย ยางพารา 
พืชผัก สุกรมีชีวิต และกุ้งแวนนาไม จากผลผลิตอออกสู่ตลาดมากประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 2.7
จากน  ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ตามราคาตลาดโลก 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.9 จากสินค้าส าคัญ กลุ่มอาหาร 
ได้แก่  เนื อสุกร ไก่สด เนื อปลาสดแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง ปลากระป๋อง 
ผลไม้รวมกระป๋อง กากถั่วเหลือง น  ามันถั่วเหลือง แป้งมันส าปะหลัง และ
น  าตาลทราย กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าทอ ผ้าฝ้าย และ    
เครื่องแต่งกายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ไม้อัด และกรอบไม้ กลุ่มเยื่อกระดาษ 
ได้แก่ เยื่อกระดาษ กลุ่มปิโตรเลียม ได้แก่ น  ามันเชื อเพลิง (น  ามันเบนซิน 
น  ามันดีเซล น  ามันเตา น  ามันก๊าด) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
กลุ่มเคมีภัณฑ์  ได้แก่ เม็ดพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน
และยางแท่ง กลุ่มอโลหะ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ และแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป 
กลุ่มเหล็ก ได้แก่ เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น และเหล็กฉาก กลุ่มเครื่องไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สายไฟ และแบตเตอรี่ กลุ่มยานยนต์ 
ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส าหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ น กลุ่มอุตสาหกรรม
อื่น ๆ  ได้แก่ ทองค า
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2.5 เทียบดัชนีไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 กับไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ลดลง ร้อยละ 1.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้า จ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 5 

-2.6 

-4.8 

7.2 

-1.6 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์จากเหมือง

ผลผลิตเกษตรกรรม

รวมทุกรายการ
เมื่อ ิจารณาดัชนีราคาไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปี 2561 ลดลงร้อยละ 1.6 สาเหตุหลักจากการลดลงของ
ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ -2.6) และหมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง (ร้อยละ -4.8) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมยังเคลื่อนไหวใน
ทิศทางเป็นบวก (ร้อยละ 7.2) โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มี 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ราคาลดลง (จากทั งหมด 14 กลุ่ม)  ส าหรับสินค้าส าคัญ
ที่ลดลง ได้แก่ น  ามันเชื อเพลิง ความต้องการใช้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก ตามราคาน  ามันที่
เป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ปรับราคาเพื่อระบายสินค้า
รุ่นเดิม สายไฟ สายเคเบิลและแบตเตอรี่ ตามราคาวัตถุดิบลดลง สินค้าปุ๋ย 
ตามอุปสงค์ท่ีลดลงเนื่องจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง น  าไม่เพียงพอช่วงต้น
ฤดูเพาะปลูกท าให้เกษตรกรต้องเลื่อนการเพาะปลูก รวมทั งให้ความร่วมมือ
กับกรมการค้าภายในโดยปรับราคาเพื่อช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร โซดาไฟ 
คลอรีนและกรดเกลือ ตามราคาตลาดโลก กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ตามราคาวัตถุดิบและการแข่งขันกับสินค้าน าเข้า และรวมไปถึงสินค้ากลุ่ม
เยื่อกระดาษ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายใยสังเคราะห์ 
ผ้าฝ้าย) ผลิตภัณฑ์อาหาร (กุ้งแช่แข็ง น  ามันพืช กากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง ปลาป่น น  าตาลทราย) ยานพาหนะและอุปกรณ์ (รถบรรทุก
ขนาดเล็ก) ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (ยางแท่ง ถุงยางอนามัย ท่อและ  
ข้อต่อพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก) ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า และหมวด
ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงจากสินค้าน  ามันปิโตรเลียมดิบ แร่ตะกั่ว สังกะสี 
ดีบุกและวุลแฟรม ส าหรับหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ปรับสูงขึ นจากสินค้า
ข้าว ยางพารา พืชผัก ผลไม้ สุกร/ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ ปลาน  าจืด ปลาทะเล ปูและหอย

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2562 คาดว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตยังเคลื่อนไหวใน
ทิศทางเป็นลบ ตามเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซาทั งในประเทศและต่างประเทศ 
สาเหตุหลักจากราคาสินค้าหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาทิ น  ามันเชื อเพลิง 
เม็ดพลาสติก เคมีอนินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่
เคลื่อนไหวตามตลาดโลกและอุปสงค์ที่ชะลอตัว นอกจากนี  ราคาสินค้า
อุตสาหกรรมอื่นๆ บางรายการลดลงตามวัตถุดิบ รวมทั งมีการปรบัราคาเพื่อรักษา
ส่วนแบ่งตลาดและระบายสินค้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาหมวดผลผลิต
เกษตรกรรมคาดว่ายังมีแนวโน้มเป็นบวก โดยเฉพาะพืชผลการเกษตรและ
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products  by Activity)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

( ปี2553=100)

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

กย.62 กย.62 กย.61 M/M Y/Y A/A สค.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 101.3 103.3 0.0 -1.9 -0.8 101.3 -0.7 -1.7 -0.6

ผลผลิตเกษตรกรรม 12.10 105.2 98.4 0.0 6.9 5.4 105.2 -1.1 7.2 5.1

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.84 101.9 93.9 0.7 8.5 5.8 101.2 -1.6 8.5 5.5

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 1.87 120.2 114.7 -0.6 4.8 7.3 120.9 -0.6 7.1 7.8

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 1.33 132.9 132.8 -3.6 0.1 0.2 137.8 0.6 0.9 0.3

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 3.27 113.3 121.9 0.4 -7.1 0.9 112.8 -2.6 -5.6 1.8

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.74 109.4 119.4 0.6 -8.4 0.6 108.8 -3.0 -6.8 1.9

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 0.53 124.8 124.1 -0.2 0.6 1.4 125.1 -0.1 0.6 1.6

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 84.63 101.0 103.9 0.0 -2.8 -1.6 101.0 -0.5 -2.7 -1.5

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 15.12 107.7 107.9 -0.2 -0.2 0.7 107.9 -0.2 -0.2 0.8

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 4.98 107.2 107.7 -0.1 -0.5 -0.3 107.3 0.0 -0.4 -0.3

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 0.59 104.7 104.8 0.0 -0.1 0.0 104.7 0.0 -0.1 0.1

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.71 104.1 103.6 -0.1 0.5 -0.2 104.2 0.0 -0.1 -0.2

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 1.65 105.2 106.1 0.0 -0.8 -1.7 105.2 -0.1 -0.8 -1.8

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7.89 95.1 115.5 2.0 -17.7 -10.2 93.2 -3.9 -17.2 -9.2

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.58 97.7 103.4 -0.3 -5.5 -4.6 98.0 -0.6 -5.1 -4.4

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.60 79.5 80.2 -0.4 -0.9 0.6 79.8 -2.2 -0.9 0.9

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.49 102.0 101.8 0.6 0.2 0.3 101.4 -0.7 -0.4 0.3

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.24 97.4 100.0 -0.9 -2.6 -1.0 98.3 -0.2 -1.8 -0.9

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.75 107.3 107.3 0.0 0.0 0.8 107.3 0.0 0.0 0.8

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 20.77 91.2 94.3 -0.5 -3.3 -1.7 91.7 -0.3 -3.1 -1.5

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.06 105.0 105.3 -0.3 -0.3 -0.1 105.3 0.0 0.0 -0.2

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 6.23 116.5 109.9 0.5 6.0 1.1 115.9 1.8 4.8 0.4

หมวด

เดือนกันยำยน  2562 เดือนสิงหำคม  2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนกันยายน 2562

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

และอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบเป็นรายไตรมาส

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศั ท์ 02 507 5808  โทรสาร 02 507 5825  

www.tpso.moc.go.th

( ปี2553=100)

Q3/62 Q2/62 Q3/61 Q/Q Y/Y

ดัชนีรวม 101.5 102.6 103.2 -1.1 -1.6

ผลผลิตเกษตรกรรม 105.6 107.0 98.5 -1.3 7.2

    ผลผลิตกำรเกษตร 102.0 103.9 93.8 -1.8 8.7

    สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ 120.9 120.3 113.6 0.5 6.4

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 118.8 118.8 118.8 0.0 0.0

    ปลำและสัตว์น ำ้ 135.9 135.9 135.8 0.0 0.1

ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง 114.0 117.2 119.7 -2.7 -4.8

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 110.1 114.0 117.0 -3.4 -5.9

    แร่โลหะและแร่อ่ืนๆ 125.0 124.0 123.7 0.8 1.1

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 101.2 102.1 103.9 -0.9 -2.6

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เคร่ืองด่ืมและยำสูบ 107.9 108.4 108.0 -0.5 -0.1

    ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 107.3 107.7 107.7 -0.4 -0.4

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้ำ 104.7 104.8 104.8 -0.1 -0.1

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 104.2 104.5 104.0 -0.3 0.2

    เย่ือกระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและส่ิงพิมพ์ 105.2 105.6 106.7 -0.4 -1.4

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 95.1 100.4 113.3 -5.3 -16.1

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 98.1 99.5 103.5 -1.4 -5.2

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 80.3 82.2 80.4 -2.3 -0.1

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 101.8 102.1 101.8 -0.3 0.0

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 98.1 98.9 100.0 -0.8 -1.9

    เคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 107.3 107.3 107.3 0.0 0.0

    เคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 91.6 92.8 94.4 -1.3 -3.0

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 105.2 105.3 105.3 -0.1 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 115.4 111.8 110.8 3.2 4.2

อัตรำกำรเปล่ียนแปลงดัชนีรำยไตรมำส
หมวด

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 -0.9 -0.3 -1.2 -1.7 -0.3 0.2 -1.0 0.8 -2.1 -0.5 -4.0 0.1 0.3 -0.7 0.3 -0.9

กค. -0.9 -0.3 -0.4 0.0 -0.1 -1.5 -1.3 -2.2 -1.3 -1.4 -2.6 -1.8 0.0 1.6 1.8 -0.7 -0.1 -0.2 0.1 0.0

สค. -0.8 -0.4 0.3 -0.1 -0.7 -0.8 0.0 -0.1 -0.8 -1.1 -5.0 -1.8 2.5 1.4 -2.6 -0.7 -0.5 0.3 -0.1 -0.5

กย. -0.1 -0.4 0.7 0.2 0.0 -1.4 -2.8 1.9 0.3 0.0 -1.2 2.0 1.5 2.0 0.4 0.1 -0.1 0.5 0.1 0.0

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 -1.1 -0.3 2.7 -6.4 0.2 7.7 4.5 -13.0 0.1 10.9 -1.9 -4.6 -1.4 -0.5 1.7 -2.2

กค. -3.8 -0.8 -1.3 2.2 -1.2 1.7 2.9 -7.2 1.1 7.6 2.2 -12.3 1.9 12.6 -1.7 -5.1 -0.9 -0.6 2.0 -2.3

สค. -3.8 -0.4 -0.6 1.8 -1.7 3.3 3.7 -7.3 0.4 7.2 -0.2 -9.4 6.3 11.5 -5.6 -5.2 -0.7 0.2 1.6 -2.7

กย. -3.6 -0.7 0.5 1.3 -1.9 0.5 2.3 -2.8 -1.2 6.9 -0.6 -6.5 5.8 12.0 -7.1 -4.5 -0.9 0.8 1.2 -2.8

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 -0.2 -2.4 -1.6 1.3 -3.9 4.4 -2.4 -7.0 2.6 5.1 3.8 -5.3 -1.9 1.7 -0.2 -1.1

มค.-กค. -4.7 -1.8 1.3 -0.1 -0.4 -1.9 -1.0 0.0 -3.2 4.9 -1.7 -7.8 2.6 6.2 2.9 -5.2 -1.8 1.4 0.2 -1.3

มค.-สค. -4.6 -1.7 1.0 0.2 -0.6 -1.2 -0.4 -1.0 -2.7 5.1 -1.5 -8.0 3.0 6.9 1.8 -5.2 -1.6 1.2 0.4 -1.5

มค.-กย. -4.5 -1.6 1.0 0.3 -0.8 -1.1 -0.2 -1.1 -2.7 5.4 -1.4 -7.8 3.3 7.4 0.9 -5.1 -1.6 1.2 0.4 -1.6

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

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ (CPA)  ป  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา  (MOM)

ดัชนรีวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑจากเหมือง ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ (CPA)  ป  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกนัปกอนหนา (YOY)

ดัชนรีวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑจากเหมือง ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ (CPA)  ป  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปกอนหนา (AOA)

ดัชนรีวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑจากเหมือง ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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 กลุมดัชนีราคาผูผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย    01/10/2019



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนกันยายน 2562

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนกันยายน 2562 
ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ (ปี 2553 = 100)     
เดือนกันยายน 2562  ดัชนีราคาเท่ากับ 103.1 , 98.0 และ 98.7 ตามล าดับ 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนกันยายน  2562  
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.2  หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป)  ไม่เปลี่ยนแปลง และหมวด
สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ นร้อยละ 1.2 แสดงได้ดังภาพ

1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี 

2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) โดยเฉลี่ยราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 1.2  โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี  

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าบริโภค ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ ส้มเขียวหวาน 
เงาะ ทุเรียน กะหล่ าปลี ผักชี ถั่วฝักยาว ผักขึ นฉ่าย ข้าวนึ่ง   
เนื อสุกร ไก่สด กุ้งแวนนาไม และน  ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ 
ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ น ได้แก่ มะพร้าวอ่อน กล้วยน  าว้า 
สับปะรดโรงงาน มะนาว ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ไข่ไก่ 
และไขเ่ป็ด

กลุ่มสินค้าอุปโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่  น  ามันเบนซิน 
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น  ามันเตา และทอง
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ

แต่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสินค้า ได้แก่ สินค้ากึ่ง
ส าเร็จรูปส าหรับอุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมี
สินค้าส าคัญ ได้แก่ กากน  าตาล น  าตาลทรายขาว กากร าข้าว 
น  ามันดี เซลหมุนเร็ว  กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริค )        
และคลอรีน

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ 
เหล็กแท่ง เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กเส้น   
และเหล็กฉาก 

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่        
ก๊าซธรรมชาติ (NG) ดีบุก ยิปซั่ม สังกะสี  น  ายางข้น      
และยางแผ่นดิบ

กลุ่มวัตถุดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.6 ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด ถั่วเขียว โค 
กระบือ ไก่ ผลปาล์มสดและมะพร้าวผล 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ

กึ่งส าเร็จรูป (0.0)

ส าเร็จรูป (-0.2)

วัตถุดิบ (1.2)



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนกันยายน 2562

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
เดือนกันยายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2561 หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) ลดลง
ร้อยละ 5.7 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 0.7 แสดงได้ดังภาพ

1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี 

2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 5.7 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี  

3) สินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 0.7  โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี   

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 3.6    ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ
กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ 
น  ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95,91) น  ามันเตา น  ามันก๊าด    
และแหวน 

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้น ร้อยละ 4.1 ได้แก่  มะม่วง 
ส้มเขียวหวาน ทุ เ รียน กล้วยน  าว้า  สับปะรดโรงงาน  
กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักชี มะนาว ไข่ไก่ ข้าวสาร(เจ้า/เหนียว)  
ข้าวนึ่ง เนื อสุกร ปลานิล

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 8.0 ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว(LPG) น  ามันดีเซลหมุนเร็ว เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ปุ๋ยเคมีผสม 
พลาสติกและวัตถุดิบพลาสติก ยางแผ่นรมควัน  ยางแท่ง    
และเศษยาง
กลุ่มสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่    
แป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวเจ้า กากน  าตาล น  าตาลทรายขาว 
น  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (ละเอียด) น  ามันปาล์มดิบ มันเส้น            
มันอัดเม็ด และอาหารกุ้ง

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 1.3 ได้แก่
ไม้อัด เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กฉาก และเสาเข็มคอนกรีต

กลุ่ มวัตถุดิบที่ ไม่ ใช่อาหาร ลดลง ร้อยละ 6 .8 ได้ แก่             
ก๊ าซธรรมชาติ เหลว(คอนเดนแสท) ก๊ าซธรรมชาติ (NG) 
น  ามันปิโตรเลียมดิบ ดีบุก ตะกั่ว ยิปซั่ม สังกะสี ทราย น  ายางข้น
และยางแผ่นดิบ

กลุ่ม วัตถุ ดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้น ร้อยละ 4.1 ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด โค  กระบือ สุกร ไก่ 
น  านมดิบ ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง และมะพร้าวผล
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ

%

ส าเร็จรูป (-0.4)

วัตถุดิบ (-0.7)

กึ่งส าเร็จรูป (-5.7)



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนกันยายน 2562

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)
เฉลี่ยเดือนมกราคม – กันยายน 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 หมวดสินค้าส าเร็จรูป สูงขึ นร้อยละ 0.1 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป
(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 3.2 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ นร้อยละ 1.3 แสดงได้ดังภาพ

1) สินค้าส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี 

2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 3.2 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี 

3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 1.3 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี   

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กลุ่ ม สิ นค้ าบ ริ โภค  สู ง ขึ้ น ร้ อยละ  4 . 4  ไ ด้ แก่  มะม่ ว ง 
ส้มเขียวหวาน ทุเรียน กล้วยน  าว้า สับปะรด  กะหล่ าปลี ต้นหอม 
ผักชี ข้าวโพดฝักอ่อน มะนาว ผักขึ นฉ่าย ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า 
ข้าวสารเหนียว เนื อสุกร ไก่สด ปลานิล ปลาทูสด ปลาหมึกแช่แข็ง 
น  าสับปะรด สับปะรดกระป๋อง

กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ 
น  ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95,91) น  ามันเตา วารสาร     
และแหวน 
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 1.7 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ  และรถบรรทุกขนาดเล็ก

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 4.4 ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) น  ามันดีเซลหมุนเร็ว 
พลาสติกและวัตถุดิบพลาสติก และยางแท่ง

กลุ่มสินค้าอาหารสัตว์ ลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ กากถั่วเหลือง 
อาหารกุ้ง อาหารแมว และปลาป่น

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่      
ไม้ยางพารา ไม้อัด  เหล็กแท่ง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น และเหล็กฉาก

กลุ่มวัตถุดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า
ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด ถั่วเขียว สุกร ไก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และ
เมล็ดงา

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ใบยาสูบ 
ก๊าซธรรมชาติ(NG) แร่เหล็ก ทราย หิน น  ายางข้น และยางแผ่นดิบ
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนกันยายน 2562

ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง าณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศั ท์ 02 507 5808 โทรสาร 02 5075825 

www.tpso.moc.go.th

( ปี2553=100)

สัดส่วน

น ้ำหนัก ดัชนี

กย.62 กย.62 กย.61 M/M Y/Y A/A สค.62 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 103.1 103.5 -0.2 -0.4 0.1 103.3 -0.2 -0.3 0.1

   สินค้ำอุปโภคบริโภค 69.29 106.7 105.6 0.0 1.0 0.9 106.7 -0.2 1.1 0.9

     - สินค้ำบริโภค 23.56 109.7 105.4 -0.7 4.1 4.4 110.5 -0.1 4.9 4.4

     - สินค้ำอุปโภค 45.73 105.7 106.2 0.4 -0.5 -0.8 105.3 -0.2 -0.8 -0.8

   สินค้ำทุน 30.71 94.6 98.1 -0.5 -3.6 -1.7 95.1 -0.4 -3.5 -1.5

สินค้าก่ึงส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 98.0 103.9 0.0 -5.7 -3.2 98.0 -1.2 -5.2 -2.8

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปส้ำหรับอุตสำหกรรม 77.54 97.2 104.4 0.1 -6.9 -3.9 97.1 -1.4 -6.4 -3.5

     - สินค้ำอำหำรและอำหำรสัตว์ 12.24 108.6 109.5 -0.1 -0.8 -1.1 108.7 0.0 -1.3 -1.1

     - สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปท่ีไม่ใช่อำหำร 65.30 95.3 103.6 0.1 -8.0 -4.4 95.2 -1.7 -7.2 -4.0

   สินค้ำก่ึงส้ำเร็จรูปก่อสร้ำง 22.46 99.9 101.2 -0.3 -1.3 -0.5 100.2 -0.3 -1.0 -0.4

สินค้าวัตถุดิบ 100.00 98.7 99.4 1.2 -0.7 1.3 97.5 -2.2 -1.0 1.5

   สินค้ำวัตถุดิบส้ำหรับอำหำร 58.36 117.6 113.0 2.6 4.1 1.4 114.6 0.4 2.0 1.1

   สินค้ำวัตถุดิบท่ีไม่ใช่อำหำร 41.64 76.9 82.5 -0.8 -6.8 1.1 77.5 -5.4 -4.7 2.1

หมวด
เดือนกันยำยน 2562 เดือนสิงหำคม 2562

ดัชนี อัตรำกำรเปล่ียนแปลง อัตรำกำรเปล่ียนแปลง

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


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 -0.5 0.2 0.6 -1.9 0.5 -1.5 1.7 -0.4 -2.3 0.3 -0.8

กค. -0.3 -0.3 -0.4 0.1 -0.2 -1.7 -0.3 -0.1 0.0 -0.2 -2.2 -0.4 -1.4 -1.0 0.3

สค. -0.2 -0.2 0.3 0.0 -0.2 -1.7 -1.2 0.4 -0.2 -1.2 -1.9 0.1 0.9 -0.2 -2.2

กย. 0.1 -0.2 0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 0.9 0.5 0.0 -1.8 -1.5 1.4 0.9 1.2

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 0.2 -7.0 -3.4 -0.3 5.1 -4.1 1.5 -5.4 -2.6 5.8 -0.3

กค. -2.2 0.2 -1.4 0.3 -0.1 -8.1 -2.1 -0.1 5.2 -4.2 -0.7 -3.7 -3.5 6.2 1.0

สค. -1.4 0.2 -1.0 0.0 -0.3 -9.1 -1.6 1.5 4.6 -5.2 -1.1 -1.7 -2.8 5.1 -1.0

กย. -1.6 -0.1 -0.5 -0.4 -0.4 -8.5 -1.7 2.7 4.1 -5.7 -1.1 -1.3 0.0 4.6 -0.7

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 0.2 -8.5 -4.6 5.1 0.9 -2.3 -3.1 -4.5 4.1 -1.0 2.1

มค.-กค. -3.2 -0.5 -0.4 -0.8 0.2 -8.5 -4.2 4.3 1.5 -2.5 -2.8 -4.4 3.1 -0.1 2.0

มค.-สค. -3.0 -0.5 -0.4 -0.7 0.1 -8.6 -3.9 4.0 1.8 -2.8 -2.6 -4.0 2.3 0.5 1.5

มค.-กย. -2.8 -0.5 -0.4 -0.7 0.1 -8.6 -3.6 3.8 2.1 -3.2 -2.4 -3.8 2.1 0.9 1.3

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

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ (SOP) ป  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปกอนหนา (AOA)

สินคาสําเร็จรูป สินคากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) สินคาวัตถุดบิ

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ (SOP)  ป  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับเดอืนเดียวกันปกอนหนา (YOY)

สินคาสําเร็จรูป สินคากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) สินคาวัตถุดบิ

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ (SOP)  ป  2558 -2562

เดือน

เปรียบเทียบกับเดอืนกอนหนา (MOM)

สินคาสําเร็จรูป สินคากึ่งสําเร็จรูป (แปรรูป) สินคาวัตถุดบิ
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