
    ดชันรีาคาผูผ้ลติของประเทศ 
 
          เดอืนธนัวาคม 2561 

Producer Price Index (PPI) 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Percentage 
Points) ของดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรม
การผลิต (CPA) 

2 มกราคม 2562 

Highlights 

       ดัชนี ราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่ งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : 
Classification of Products by Activity) เดือนธันวาคม 2561 (ปี2553 = 100)  
เท่ากับ 101.0 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.5 (YoY) 
เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0 
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑจ์ากเหมือง และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 4.9 
และร้อยละ 1.0  ตามล าดับ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงตามราคา
สินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันเช้ือเพลิง) อุปทานน้ ามันอยู่ใน
ระดับสูงขณะที่ความต้องการใช้ลดลง กลุ่มเม็ดพลาสติก ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็น
สินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง) ปริมาณสต็อกยาง
ในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการระบายสินค้า
รุ่นเดิมก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทองค า) ตามราคาตลาดโลก 
ขณะทีห่มวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นจากราคาสินค้าส าคัญ อาทิ ก๊าซธรรมชาติ
และแร่เหล็ก ตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ปรับตัวสูงข้ึนจาก
ราคาสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าวเปลือก  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังสด 
จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผักสดและผลไม้ จากราคาสินค้า
บางชนิดปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต 
ปริมาณผลผลิตลดลงจากปีท่ีผ่านมา ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ าของภาครัฐ  

        เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ 1.6 (MoM)   
โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของดัชนีราคาทั้ง 3 หมวดหลักคือ       
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ร้อยละ -1.6) หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง 
(ร้อยละ -5.4) และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม (ร้อยละ -0.8) 

      เมื ่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (YoY) 
หมวดสินค้าที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง คือ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ผลกระทบ -0.72) ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรมและหมวดผลิตภัณฑ์     
จากเหมือง ความเคลื่อนไหวของราคามีทิศทางที่เป็นบวก (ผลกระทบ 0.09 และ 
0.13 ตามล าดับ) 

       ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of 
Processing) ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ดัชนีราคาหมวด
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) และดัชนีราคาหมวดสินค้าวัตถุดิบ เดือนธันวาคม 2561 
(ปี 2553 =  100)  ม ีค ่า เท่ากับ  102 .5 ,  99 .1 และ 95.8 ตามล าด ับ     
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป 
หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 0.6  
ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.9 ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (YoY)     
ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.7 และหมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป 
(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.6 ขณะที่หมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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ดัชนี =

ดัชน ี อัตราการเป ล่ียนแปลง (Yo Y) 

YoY =



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2561 

       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. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนธันวาคม 2561 (ปี 2553 = 100) มีค่าเท่ากับ 101.0 (เดือนพฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 102.6) 

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ 

       2.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 (MoM) ลดลง ร้อยละ 1.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

          เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561   
ลดลงร้อยละ 1.6  จากการลดลงของดัชนีราคาทั้ง 3 หมวดหลักคือ หมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.6 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง กลุ่มอาหาร 
ได้แก่  ไก่สด เนื่องจากความต้องการที่ชะลอตัวจึงปรับราคาลดลงเพื่อ
ระบายสินค้า น้ าตาลทราย สต็อกน้ าตาลในตลาดโลกเกินความต้องการใช้ 
สะสมมากว่า 2 ปีจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปีนี้มีการเปิดหีบอ้อย   
เร็วกว่าปีก่อน (20 พ.ย. 61) เนื่องจากผลผลิตในฤดูการผลิตนี้คาดว่า
จะอยู่ในเกณฑ์สูงและเพื่อช่วยป้องกันปัญหาปริมาณอ้อยตกค้างด้วย 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มันเส้น มันอัดเม็ดและแป้งมันส าปะหลัง) ปริมาณ
ผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบออกสู่ตลาดมาก กลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ 
ลดลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ กลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง ราคาลดลงมาก
โดยเฉพาะในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.61 ตามความต้องการน้ ามันในตลาดโลก 
ที่ปรับลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก เคลื่อนไหวตาม
ราคาน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก 
กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น การแข่งขันสูง
กับเหล็กน าเข้าจากประเทศจีนท าให้ต้องปรับราคาลดลง หมวดผลิตภัณฑ์
จากเหมือง ลดลงร้อยละ 5.4 สินค้าส าคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ น้ ามัน
ปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติและแร่โลหะ ปรับตามภาวะตลาดโลก และ
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.8 จากสินค้าส าคัญที่ราคาลดลง 
อาทิ มันส าปะหลังสด อ้อย เป็นช่วงฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาด ผลปาล์มสด 
ยางพารา (น้ ายางข้น ยางแผ่นดิบ เศษยาง) ภาวะการค้าชะลอตัวเนื่องจาก
ผลผลิตในสต็อกที่ยังอยู่ในระดับสูง กลุ่มผักสด (มะเขือ ข้าวโพดฝักอ่อน 
กะหล่ าปลี ผักคะน้า ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ผักกวางตุ้ง แตงร้าน มะระจีน) 
กลุ่มผลไม้ (กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า สับปะรดบริโภค) สภาพอากาศที่
เอื้ออ านวยส่งผลให้ผลผลิตผักและผลไม้บางชนิดออกสู่ตลาดมาก สัตว์มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์ อาทิ สุกรมีชีวิต ไก่มีชีวิต และไข่ไก่ ผลผลิตที่มีมากกว่า
ความต้องการบริโภค ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ปลาลัง ปลาอินทรี 
และกุ้งแวนนาไม จากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ข้าวเปลือก จากความต้องการ
ของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นช่วงปลายฤดูกาลมีผลผลิต
ออกน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการใช้วัตถุดิบส าหรับอาหารสัตว์ 
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แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

   2.3 เทียบดัชนีเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 กับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2560  สูงขึ้น ร้อยละ 0.4            
โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 3  
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รวมทุกรายการ
       เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ปี 2561 กับ
ระยะเดียวกันปี 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.4  โดยสินค้าส าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของราคา
สินค้ากลุ่มหนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า (ร้อยละ 0.3)  เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 0.7) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 11.2)  
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี (ร้อยละ 0.8)  ผลิตภัณฑ์อโลหะ (ร้อยละ 0.5)  โลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ (ร้อยละ 1.3)  และกลุ่มเครื่องจักร ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ (ร้อยละ 1.1)  และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 7.9 
จากการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 9.4)  
กลุ่มแร่โลหะและแร่อื่นๆ (ร้อยละ 0.8) ขณะท่ีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ลดลง
ร้อยละ 1.7 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร (ร้อยละ -1.1) สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ -3.5) ปลาและสัตว์น้ า (ร้อยละ -2.9) 

2.2 เดือนธันวาคม 2560 (YoY) ลดลง ร้อยละ 0.5 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจ าแนกตามหมวด แสดงได้ดังภาพที่ 2  

       เมื่อพิจารณาดัชนีราคาเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.5 
สาเหตุจากดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.0  
ตามราคาสินค้าส าคัญ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันเช้ือเพลิง) 
อุปทานน้ ามันอยู่ในระดับสูงขณะที่ความต้องการใช้ลดลง ประกอบกับ
ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน  กลุ่มเม็ดพลาสติก 
ตามราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่นรมควัน
แล ะย า งแ ท่ ง )  ป ริ ม าณ ส ต็ อ ก ย า ง ใน ต ล า ด โ ล ก อยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง                
กลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการระบายสินค้ารุ่น เดิม   
ก่อนจะผลิตรุ่นใหม่ กลุ่มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์ วารสาร) จากความนิยมอ่านข้อมูลจากสื่อโซเชียลมากขึ้น    
จึงปรับราคาลดลงเพื่อความอยู่รอดของกิจการ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ 
(ทองค า) ตามราคาตลาดโลก ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้น
ร้อยละ 4.9 ปรับตัวตามราคาก๊าซธรรมชาติและแร่เหล็ก ตามภาวะ
ตลาดโลก และหมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ราคาสินค้า
เกษตรส าคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น อาทิ  ข้าวเปลือก  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์          
มันส าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผักสดและ
ผลไม้ จากสินค้าบางชนิดมีราคาปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สุกรมีชีวิต ปริมาณผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา ตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาราคาสุกรตกต่ าของภาครัฐ  ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง กุ้งแวนนาไม 
เนื่องจากผลผลิตโลกที่มีมากกว่าความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาใน
ตลาดโลกตกต่ า ผลปาล์มสด ยางพารา ภาวะการค้าชะลอตัวประกอบกับ
ผลผลิตที่ออกมากอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกของสินค้ามีอยู่ในระดับสูง 
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กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

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

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

www.tpso.moc.go.th  

( ปี2553=100) 

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดัชนี

ธค.61 ธค.61 ธค.60 M/M Y/Y A/A พย.61 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 101.0 101.5 -1.6 -0.5 0.4 102.6 -0.9 0.9 0.4

ผลผลติเกษตรกรรม 11.28 97.8 96.8 -0.8 1.0 -1.7 98.6 0.2 2.5 -2.0

    ผลผลิตกำรเกษตร 8.12 93.3 91.8 -1.5 1.6 -1.1 94.7 0.1 4.3 -1.4

    สัตวม์ีชีวติและผลิตภัณฑ์ 1.76 112.9 109.8 -0.3 2.8 -3.5 113.2 -0.6 2.1 -4.0

    ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ 0.05 118.8 118.8 0.0 0.0 0.0 118.8 0.0 0.0 0.0

    ปลำและสัตวน์ ำ้ 1.35 134.0 140.0 3.0 -4.3 -2.9 130.1 2.4 -6.9 -2.7

ผลติภัณฑ์จำกเหมือง 3.30 114.3 109.0 -5.4 4.9 7.9 120.8 -2.3 9.8 8.3

    ลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 2.78 110.8 104.9 -6.0 5.6 9.4 117.9 -2.9 11.2 9.8

    แรโ่ลหะและแรอ่ื่นๆ 0.53 123.8 121.8 -1.4 1.6 0.8 125.5 0.8 3.0 0.7

ผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม 85.41 101.5 102.5 -1.6 -1.0 0.4 103.1 -1.0 0.3 0.5

    ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องด่ืมและยำสูบ 15.14 107.5 106.0 -0.2 1.4 -0.1 107.7 -0.2 1.0 -0.2

    สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 5.02 107.7 108.6 -0.1 -0.8 -0.3 107.8 0.0 -0.6 -0.3

    หนังฟอก ผลิตภัณฑ์หนังและรองเทำ้ 0.59 104.8 104.6 0.0 0.2 0.3 104.8 0.0 0.4 0.3

    ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 0.70 103.5 105.0 -0.1 -1.4 -1.6 103.6 0.1 -1.7 -1.6

    เยือ่กระดำษ ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ 1.67 106.3 107.3 0.1 -0.9 0.7 106.2 0.1 -0.9 0.8

    ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 7.77 93.3 101.9 -13.5 -8.4 11.2 107.8 -8.6 5.6 13.0

    เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี 4.78 101.8 103.0 -0.6 -1.2 0.8 102.4 -0.7 -0.4 1.0

    ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก 3.62 79.7 80.4 0.1 -0.9 -4.5 79.6 -0.6 -0.7 -5.0

    ผลิตภัณฑ์อโลหะ 2.50 102.1 101.3 0.2 0.8 0.5 101.9 0.0 0.6 0.4

    โลหะขั นมูลฐำนและผลิตภัณฑ์โลหะ 3.31 99.2 98.9 -0.3 0.3 1.3 99.5 -0.3 0.6 1.4

    เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 4.76 107.3 105.8 0.0 1.4 1.1 107.3 0.0 1.4 1.0

    เครื่องไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 21.45 94.0 95.1 -0.2 -1.2 -2.1 94.2 0.1 -1.3 -2.1

    ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 8.13 105.4 105.4 0.0 0.0 -0.1 105.4 0.0 0.0 -0.1

    สินค้ำอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 5.97 111.4 111.9 0.5 -0.4 -1.3 110.8 0.5 -1.7 -1.4

หมวด

เดือนธนัวำคม  2561 เดือนพฤศจิกำยน  2561

ดัชนี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 0.4 -1.4 -1.1 0.9 0.4 2.0 1.2 -0.5 2.9 1.3 1.5 -5.9 -6.5 1.5 1.0 0.1 -1.6 -1.0 0.5 0.3
กพ. 0.1 0.6 -0.1 0.7 -0.2 0.4 0.9 2.4 1.8 0.7 0.2 4.6 -3.0 0.7 0.6 0.0 0.4 -0.3 0.6 -0.4
มีค. 0.1 0.0 0.6 -0.7 -0.1 0.6 0.7 -0.7 -2.7 0.4 -0.9 19.7 1.8 0.7 -1.0 0.0 -0.8 0.8 -0.5 -0.1
เมย. 0.4 -0.1 0.7 -0.2 0.4 2.8 -0.4 3.7 -1.0 -0.2 0.4 -1.5 0.3 -0.6 1.3 -0.1 0.0 0.3 -0.1 0.4
พค. 0.4 1.2 1.4 -0.5 1.0 2.0 0.5 5.8 -1.1 1.5 0.0 3.5 -0.8 -0.7 5.0 0.1 1.2 0.9 -0.4 0.8
มิย. -1.1 0.0 0.1 -0.9 0.2 -5.7 -0.3 -1.2 -1.7 -0.3 0.4 -1.0 0.8 -2.1 -0.5 -0.1 0.1 0.3 -0.7 0.3
กค. -0.8 -0.9 -0.3 -0.4 0.0 -3.5 -1.5 -1.3 -2.2 -1.3 -0.4 -2.6 -1.8 0.0 1.6 -0.2 -0.7 -0.1 -0.2 0.1
สค. -0.9 -0.8 -0.4 0.3 -0.1 -2.3 -0.8 0.0 -0.1 -0.8 -2.7 -5.0 -1.8 2.5 1.4 -0.5 -0.7 -0.5 0.3 -0.1
กย. -0.2 -0.1 -0.4 0.7 0.2 1.3 -1.4 -2.8 1.9 0.3 -0.7 -1.2 2.0 1.5 2.0 -0.5 0.1 -0.1 0.5 0.1
ตค. -0.5 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.8 0.1 -2.0 -1.1 0.0 -2.0 1.0 2.4 -0.2 1.5 -0.7 -0.1 0.4 -0.1 0.2
พย. -0.5 -0.4 -0.5 -0.1 -0.9 0.8 -1.7 -1.4 -2.3 0.2 -1.7 2.2 -4.0 1.3 -2.3 -0.7 -0.3 -0.2 0.2 -1.0
ธค. -1.1 -0.8 0.9 -0.2 -1.6 0.2 -1.1 2.7 0.6 -0.8 -5.2 -0.4 4.0 -0.9 -5.4 -1.3 -0.8 0.6 -0.3 -1.6

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.2 -5.4 -2.3 3.1 -1.1 3.3 -1.7 -5.5 8.0 -6.4 7.4 -17.3 11.2 1.0 3.2 0.7 -5.5 -2.5 2.6 -0.4
กพ. 1.1 -4.9 -3.0 3.9 -1.9 3.4 -1.2 -4.1 7.5 -7.4 6.2 -13.6 3.0 5.0 3.1 0.5 -5.1 -3.2 3.5 -1.3
มีค. 1.4 -5.0 -2.4 2.6 -1.4 2.7 -1.1 -5.4 5.3 -4.4 8.5 4.3 -12.4 3.8 1.4 1.1 -5.9 -1.7 2.2 -1.0
เมย. 1.9 -5.4 -1.7 1.7 -0.8 1.0 -4.2 -1.5 0.6 -3.7 12.4 2.4 -10.8 2.9 3.3 1.8 -5.8 -1.4 1.8 -0.5
พค. 1.2 -4.8 -1.4 -0.2 0.7 -2.9 -5.7 3.6 -5.9 -1.2 11.5 5.9 -14.5 3.0 9.2 1.8 -4.8 -1.6 0.5 0.7
มิย. 1.3 -3.7 -1.3 -1.2 1.8 -0.7 -0.3 2.7 -6.4 0.2 9.5 4.5 -13.0 0.1 10.9 1.5 -4.6 -1.4 -0.5 1.7
กค. 1.2 -3.8 -0.8 -1.3 2.2 1.5 1.7 2.9 -7.2 1.1 5.6 2.2 -12.3 1.9 12.6 0.9 -5.1 -0.9 -0.6 2.0
สค. 0.1 -3.8 -0.4 -0.6 1.8 -0.2 3.3 3.7 -7.3 0.4 1.2 -0.2 -9.4 6.3 11.5 0.2 -5.2 -0.7 0.2 1.6
กย. -1.1 -3.6 -0.7 0.5 1.3 -3.0 0.5 2.3 -2.8 -1.2 -0.9 -0.6 -6.5 5.8 12.0 -0.7 -4.5 -0.9 0.8 1.2
ตค. -1.3 -3.1 -0.5 0.1 1.7 -3.7 -0.1 0.2 -2.0 -0.1 -0.7 2.4 -5.1 3.1 13.9 -0.9 -4.0 -0.4 0.3 1.5
พย. -1.7 -3.0 -0.6 0.5 0.9 -1.3 -2.6 0.5 -2.9 2.5 -2.9 6.4 -10.8 8.8 9.8 -1.8 -3.6 -0.3 0.7 0.3
ธค. -3.6 -2.7 1.1 -0.6 -0.5 -0.9 -3.8 4.4 -4.9 1.0 -10.8 11.8 -6.9 3.7 4.9 -3.9 -3.1 1.1 -0.2 -1.0

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.2 -5.4 -2.3 3.1 -1.1 3.3 -1.7 -5.5 8.0 -6.4 7.4 -17.3 11.2 1.0 3.2 0.7 -5.5 -2.5 2.6 -0.4

มค.-กพ. 1.1 -5.2 -2.6 3.5 -1.5 3.4 -1.4 -4.8 7.7 -6.9 6.8 -15.5 7.0 3.0 3.2 0.6 -5.3 -2.8 3.0 -0.9
มค.-มีค. 1.2 -5.1 -2.6 3.2 -1.5 3.1 -1.4 -4.9 6.9 -6.1 7.3 -8.9 -0.4 3.3 2.5 0.8 -5.5 -2.4 2.7 -0.9
มค.-เมย. 1.4 -5.2 -2.3 2.8 -1.3 2.6 -2.2 -4.1 5.2 -5.5 8.6 -6.1 -3.2 3.2 2.7 1.0 -5.6 -2.1 2.5 -0.8
มค.-พค. 1.4 -5.1 -2.2 2.3 -1.0 1.4 -2.8 -2.6 3.0 -4.7 9.1 -3.7 -5.7 3.1 4.1 1.2 -5.4 -2.1 2.2 -0.6
มค.-มิย. 1.4 -4.8 -2.0 1.6 -0.5 1.0 -2.4 -1.6 1.3 -3.9 9.2 -2.4 -7.0 2.6 5.1 1.2 -5.3 -1.9 1.7 -0.2
มค.-กค. 1.4 -4.7 -1.8 1.3 -0.1 1.1 -1.9 -1.0 0.0 -3.2 8.7 -1.7 -7.8 2.6 6.2 1.2 -5.2 -1.8 1.4 0.2
มค.-สค. 1.2 -4.6 -1.7 1.0 0.2 1.0 -1.2 -0.4 -1.0 -2.7 7.8 -1.5 -8.0 3.0 6.9 1.1 -5.2 -1.6 1.2 0.4
มค.-กย. 0.9 -4.5 -1.6 1.0 0.3 0.5 -1.1 -0.2 -1.1 -2.7 6.8 -1.4 -7.8 3.3 7.4 0.9 -5.1 -1.6 1.2 0.4
มค.-ตค. 0.7 -4.4 -1.5 0.8 0.5 0.1 -1.0 -0.1 -1.3 -2.3 6.0 -1.1 -7.6 3.4 8.0 0.7 -5.1 -1.5 1.1 0.5
มค.-พย. 0.5 -4.2 -1.4 0.8 0.4 0.0 -1.2 0.0 -1.4 -2.0 5.1 -0.4 -7.8 3.8 8.3 0.5 -5.0 -1.4 1.1 0.5
มค.-ธค. 0.1 -4.1 -1.2 0.7 0.4 -0.1 -1.4 0.3 -1.7 -1.7 3.7 0.5 -7.7 3.8 7.9 0.2 -4.8 -1.2 1.0 0.4

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (AOA)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YOY)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (CPA)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า  (MOM)

ดัชนีรวม ผลผลิตเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์จากเหมือง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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 กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

          ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) เดือนธันวาคม 2561 
ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ (ปี 2553 = 100)     
เดือนธันวาคม 2561 ดัชนีราคาเท่ากับ 102.5 , 99.1 และ 95.8 ตามล าดับ  

           การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP) เดือนธันวาคม 2561  
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป)  ลดลงร้อยละ 3.1 และ
หมวดสินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 2.9  แสดงได้ดังภาพ 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

   1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

  

 

 

 
 

    2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 3.1 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้  

 

  

 

   

    3) สินค้าวัตถุดิบ ลดลงร้อยละ 2.9 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้   

  

  

      

     

 

     

      
              กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 1.1 ได้แก่ น้ ามันเบนซิน 
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา แหวนและเครื่องประดับ  
ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ทอง 
กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ 

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ฝรั่ง มะนาว 
ข้าวสารเจ้า ปลานิล ปลาหมึกกล้วย กุ้งแวนนาไม ส าหรับ
สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด กล้วยน้ าว้า กะหล่ าปลี 
ผักคะน้า ข้าวโพดฝักอ่อน ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด กุ้งแช่แข็ง  
ปลาทูน่ากระป๋อง และน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ 

กลุ่ มอาหารสัตว์  ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่  มัน เส้น         
มันอัดเม็ด อาหารแมว ปลาป่น 
กลุ่มสินค้าอาหารกึ่งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ 
แป้งมันส าปะหลัง กากน้ าตาล น้ าตาลทรายขาว 

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 4.6 ได้แก่ 
เส้นใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 
กลุ่มสินค้ากึ่ งส าเร็จรูปก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่     
เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กเส้น และเหล็กฉาก 

กลุ่มวัตถุ ดิบที่ ไม่ ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 5.0 ได้แก่       
ก๊าซธรรมชาติ (NG) ก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) 
น้ ามันปิ โตร เลี ยมดิบ  ทราย  น้ ายางข้น  ยางแผ่นดิบ         
ตามราคาวัตถุดิบ 

กลุ่มวัตถุดิบส าหรับอาหาร ลดลงร้อยละ 1.5 ได้แก่ อ้อย 
หัวมันส าปะหลังสด กาแฟดิบ สุกร ไก่  ผลปาล์มสด   
น้ าตาลทรายดิบ ส าหรับสินค้าที่มี ราคาสูงขึ้น  ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพด ถั่วเขียว โค 
กระบือ ถ่ัวเหลือง มะพร้าวผล 
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อัตราการเปลี่ยนแปลง (MOM) 

สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ 

 กึ่งส าเร็จรูป(-3.1%) 

ส าเร็จรูป(-0.6 %) 

วัตถุดิบ (-2.9%) 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

              การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) 
เดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.7 ขณะที่หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (แปรรูป) 
ลดลงร้อยละ 1.6   และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.0  แสดงได้ดังภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

   2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) ลดลงร้อยละ 1.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้  

 

  

 

 
 

   3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 3.0  โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้   

  

 

 

  

      

     

 

     

      

 

 

 

 

              กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 0.9 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ  และรถบรรทุกขนาดเล็ก 
กลุ่มสินค้าอุปโภค ลดลงร้อยละ 1.3 ได้แก่ กางเกงสตรี
น้ ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา แหวน ทอง 
และเครื่องประดับ  
 

กลุ่มสินค้าบริโภค สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ล าไย ทุเรียน 
มะพร้าวอ่อน ผักคะน้า ผักชี มะนาว ไข่ไก่ ข้าวสารเจ้า      
เนื้อสุกร ปลานิลและปลาหมึกกล้วย ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง 
ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้ าว้า กะหล่ าปลี ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ    
พริกสด ไก่สด กุ้งแวนนาไม ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรด
กระป๋อง และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์

กลุ่มอาหารสัตว์ สูงขึ้นร้อยละ 5.1 ได้แก่ ปลายข้าว มันเส้น 
มันอัดเม็ด กากร าข้าว และอาหารไก่  
กลุ่มสินค้าอาหารกึ่ งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.3 ได้แก่      
น้ าตาลทรายขาว ผลผลิตในตลาดโลกเกินความต้องการบริโภค และ
น้ ามันปาล์มดิบ 

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 2.8 ได้แก่ 
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง เศษยาง จากสต็อกยางจีนอยู่ในระดับสูง 
ผ้าใยสังเคราะห์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 
ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย 
ปุ๋ยเคมีผสม ยางสังเคราะห์(ยางเทียม) และเยื่อกระดาษ 

กลุ่มวัตถุ ดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.0 ได้แก่ 
ข้ า ว เ ปลื อก เ จ้ า น าปี  ข้ า ว เ ปลื อก เห นี ย ว  ข้ า ว โ พด          
หัวมันส าปะหลังสด จากความต้องการของตลาดที่มีอยู่ต่อเนื่อง 
สุกร ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดงา  ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง  
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง อ้อย มะพร้าวผล กาแฟดิบ โค 
กระบือ ไก่ น้ านมดิบ  

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้น ร้อยละ 0.5  ได้แก่      
ใบยาสูบ ก๊าซธรรมชาติ (NG) แร่เหล็ก ทราย และหิน 
ส าหรับสินค้าท่ีราคาลดลง  ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เหลว    
(คอนเดนแสท)  น้ ามันปิโตรเลียมดิบ สังกะสี ตะกั่ว น้ ายางข้น 
และยางแผ่นดิบ 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ(3.0%) 

ส าเร็จรูป(-0.7%) 

กึ่งส าเร็จรูป(-1.6%) 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

ดัชนีราคาผู้ผลิต ประจ าเดือนธันวาคม 2561 

               การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ ชุดโครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing)  
เฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560  หมวดสินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดสินค้ากึ่งส าเร็จรูป 
(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 แสดงได้ดังภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1) สินค้าส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 0.6 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

  
 

  2) สินค้ากึ่งส าเร็จรูป(แปรรูป) สูงขึ้นร้อยละ 2.0 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังน้ี 

  

 

 

  
 

 

   3) สินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 โดยมีสินค้าส าคัญ ดังนี้   

  

 

 

  

      

     

 

     

      

 

 

 

 

              กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

กลุ่มสินค้าทุน ลดลงร้อยละ 1.9  ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ บัลลาสต์ และรถบรรทุกขนาดเล็ก 
กลุ่มสินค้าบริโภค ลดลงร้อยละ 0.9 ได้แก่ มะม่วง    
กล้วยน้ าว้า สับปะรด ต้นหอม ผักชี ผักขึ้นฉ่าย ไข่ไก่ ไก่สด    
ปลานิล กุ้ งแวนนาไม กุ้ งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง         
และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ส าหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
ทุเรียน มะนาว ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ปลาทูสดและ
ปลาหมึกกล้วย 

กลุ่มสินค้าอุปโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ได้แก่ น้ ามันเบนซิน     
แก๊สโซฮอล์ (95,91) น้ ามันเตา น้ ามันก๊าดและรถยนต์นั่ง ส าหรับ
สินค้าท่ีราคาลดลง ได้แก่ หนังสือแบบเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แหวนและทอง 

กลุ่มอาหารสัตว์ สูงขึ้นร้อยละ 4.6 ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด 
ปลายข้าว และร าข้าวขาว  
กลุ่มสินค้าอาหารกึ่งส าเร็จรูป ลดลงร้อยละ 8.7 ได้แก่ 
กลุ่มน้ าตาลทราย น้ ามันปาล์มดิบ และแป้งสาลี 

กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่ใช่อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ 
เ ส้น ใยสั ง เคราะห์  ด้ ายฝ้ าย  ก๊ าซปิ โต ร เลี ยม เหลว (LPG)          
น้ ามันเ ช้ือเพลิง เม็ดพลาสติก เยื่อกระดาษ กระดาษและ       
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 
กลุ่มสินค้ากึ่ งส าเร็จรูปก่อสร้าง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่     
เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

กลุ่มวัตถุ ดิบส าหรับอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.5 ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพด อ้อย หัวมันส าปะหลังสด กาแฟดิบ 
น้ านมดิบ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดงา ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง 
ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ข้าวเปลือกเหนียว ถั่วเขียว โค 
กระบือ สุกร ไก่ ผลปาล์มสด มะพร้าวผล และน้ าตาลทรายดิบ 

กลุ่มวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ลดลงร้อยละ 2.0 ได้แก่ ดีบุก ตะกั่ว 
ยิปซั่ม แร่เหล็ก น้ ายางข้น และยางแผ่นดิบ ส าหรับสินค้าที่ราคา
สูงขึ้น ได้แก่ ใบยาสูบ ก๊าซธรรมชาติ (NG) ก๊าซธรรมชาติเหลว
(คอนเดนแสท) น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ทรายและหิน 
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สินค้าส าเร็จรูป สินค้ากึ่งส าเร็จรูป  (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ 

 กึ่งส าเร็จรูป (2.0%) 

วัตถุดิบ (2.1%) 

ส าเร็จรูป (-0.6%) 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้ผลิตประจ าเดือนธันวาคม 2561 

             ตารางแสดงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) 

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

www.tpso.moc.go.th  

( ป2ี553=100) 

สดัสว่น

น ้ำหนัก ดัชนี

ธค.61 ธค.61 ธค.60 M/M Y/Y A/A พย.61 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรำคำผู้ผลิต

 สินค้าส าเร็จรูป 100.00 102.5 103.2 -0.6 -0.7 -0.6 103.1 -0.3 -0.5 -0.6

   สนิค้ำอุปโภคบริโภค 68.12 104.3 104.9 -0.8 -0.6 0.0 105.1 -0.5 -0.2 0.1

     - สนิค้ำบริโภค 22.82 105.7 104.5 0.1 1.1 -0.9 105.6 0.3 0.3 -1.2

     - สนิค้ำอุปโภค 45.30 104.1 105.5 -1.1 -1.3 0.6 105.3 -0.8 -0.5 0.7

   สนิค้ำทนุ 31.88 97.7 98.6 -0.3 -0.9 -1.9 98.0 0.1 -0.8 -2.0

สินค้ากึง่ส าเร็จรูป (แปรรูป) 100.00 99.1 100.7 -3.1 -1.6 2.0 102.3 -2.3 1.6 2.3

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปสำ้หรับอุตสำหกรรม 77.60 98.4 100.5 -3.9 -2.1 2.3 102.4 -2.8 2.0 2.6

     - สนิค้ำอำหำรและอำหำรสตัว์ 12.21 109.5 107.8 -0.2 1.6 0.0 109.7 -0.5 1.7 -0.2

     - สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปทีไ่ม่ใช่อำหำร 65.39 96.5 99.3 -4.6 -2.8 2.7 101.2 -3.3 2.0 3.1

   สนิค้ำก่ึงสำ้เร็จรูปก่อสร้ำง 22.40 100.8 100.5 -0.1 0.3 0.7 100.9 -0.1 0.4 0.8

สินค้าวตัถุดิบ 100.00 95.8 93.0 -2.9 3.0 2.1 98.7 -1.2 7.0 2.0

   สนิค้ำวัตถุดิบสำ้หรับอำหำร 57.32 112.1 106.8 -1.5 5.0 5.5 113.8 0.4 8.9 5.5

   สนิค้ำวัตถุดิบทีไ่ม่ใช่อำหำร 42.68 76.5 76.1 -5.0 0.5 -2.0 80.5 -3.1 4.8 -2.1

หมวด
เดือนธนัวำคม 2561 เดือนพฤศจิกำยน 2561

ดัชนี อัตรำกำรเปลีย่นแปลง อัตรำกำรเปลีย่นแปลง

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


2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.0 -0.7 -0.3 0.1 -0.1 -0.4 -3.4 -2.5 1.6 1.0 -0.4 -1.0 -2.4 3.9 1.5
กพ. 0.5 0.5 0.1 0.0 -0.3 -0.4 0.4 -0.5 1.7 -0.6 -0.7 1.6 -0.4 2.4 1.4
มีค. 0.1 -0.8 0.4 -0.3 -0.1 -0.1 0.1 1.3 -0.8 0.0 0.3 5.6 0.7 -2.6 -0.1
เมย. 1.0 0.0 0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.1 1.3 -0.8 0.7 -1.4 -1.3 2.5 -2.2 0.7
พค. 0.9 0.8 1.1 -0.2 0.5 -0.2 2.0 1.9 -1.0 1.3 -0.1 1.6 2.9 -0.5 3.2
มิย. -1.8 -0.4 -0.1 -0.2 0.1 0.0 0.2 0.6 -1.9 0.5 0.7 1.7 -0.4 -2.3 0.3
กค. -1.0 -0.3 -0.3 -0.4 0.1 -0.5 -1.7 -0.3 -0.1 0.0 0.0 -2.2 -0.4 -1.4 -1.0
สค. -1.0 -0.2 -0.2 0.3 0.0 -0.6 -1.7 -1.2 0.4 -0.2 -1.5 -1.9 0.1 0.9 -0.2
กย. 0.3 0.1 -0.2 0.3 -0.1 -0.8 -0.1 -0.2 0.9 0.5 -1.8 -1.8 -1.5 1.4 0.9
ตค. 0.0 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -1.2 -0.2 1.2 0.4 0.8 -1.2 -0.5 -0.9 -1.5 0.5
พย. -0.3 -0.5 -0.1 -0.1 -0.3 -0.9 -0.1 -0.3 0.5 -2.3 0.3 -0.6 -3.0 -1.5 -1.2
ธค. -0.3 -0.4 0.0 -0.4 -0.6 -2.5 -1.6 1.7 0.0 -3.1 -2.3 -1.1 4.7 0.9 -2.9

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.5 -2.5 -1.3 0.8 -1.1 0.9 -9.9 -5.2 7.2 0.3 0.3 -9.1 -1.6 8.1 -4.9
กพ. 2.0 -2.5 -1.7 0.7 -1.3 0.4 -9.2 -6.1 9.6 -1.9 -1.4 -7.1 -3.6 11.1 -5.9
มีค. 1.7 -3.3 -0.6 0.0 -1.2 1.2 -9.1 -5.0 7.3 -1.2 0.6 -2.2 -8.1 7.6 -3.5
เมย. 1.9 -4.2 -0.4 0.0 -1.2 2.3 -9.2 -3.7 5.2 0.3 0.4 -2.2 -4.6 2.6 -0.6
พค. 1.3 -4.4 -0.1 -1.2 -0.5 2.2 -7.2 -3.8 2.2 2.6 -3.0 0.5 -3.4 -0.7 3.1
มิย. 1.5 -3.0 0.2 -1.3 -0.2 2.0 -7.0 -3.4 -0.3 5.1 -3.0 1.5 -5.4 -2.6 5.8
กค. 1.7 -2.2 0.2 -1.4 0.3 1.1 -8.1 -2.1 -0.1 5.2 -1.9 -0.7 -3.7 -3.5 6.2
สค. 0.4 -1.4 0.2 -1.0 0.0 0.6 -9.1 -1.6 1.5 4.6 -3.4 -1.1 -1.7 -2.8 5.1
กย. -0.2 -1.6 -0.1 -0.5 -0.4 -1.0 -8.5 -1.7 2.7 4.1 -7.1 -1.1 -1.3 0.0 4.6
ตค. -0.3 -1.5 -0.4 -0.5 -0.3 -1.6 -7.6 -0.3 1.8 4.5 -6.8 -0.4 -1.8 -0.5 6.7
พย. -0.3 -1.6 0.0 -0.5 -0.5 -2.9 -6.9 -0.5 2.7 1.6 -6.6 -1.3 -4.1 1.0 7.0
ธค. -0.9 -1.7 0.4 -0.9 -0.7 -7.2 -6.1 2.9 0.9 -1.6 -8.7 -0.1 1.5 -2.7 3.0

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
มค. 1.5 -2.5 -1.3 0.8 -1.1 0.9 -9.9 -5.2 7.2 0.3 0.3 -9.1 -1.6 8.1 -4.9

มค.-กพ. 1.7 -2.5 -1.5 0.7 -1.2 0.7 -9.6 -5.6 8.4 -0.9 -0.5 -8.1 -2.7 9.6 -5.4
มค.-มีค. 1.7 -2.8 -1.2 0.5 -1.2 0.8 -9.4 -5.4 8.0 -1.0 -0.1 -6.1 -4.6 8.9 -4.8
มค.-เมย. 1.7 -3.1 -1.0 0.4 -1.2 1.2 -9.4 -5.0 7.4 -0.7 0.0 -5.1 -4.5 7.4 -3.8
มค.-พค. 1.7 -3.4 -0.9 0.1 -1.1 1.4 -9.0 -4.7 6.3 0.0 -0.6 -4.0 -4.3 5.7 -2.4
มค.-มิย. 1.6 -3.3 -0.7 -0.2 -0.9 1.5 -8.5 -4.6 5.1 0.9 -1.0 -3.1 -4.5 4.1 -1.0
มค.-กค. 1.6 -3.2 -0.5 -0.4 -0.8 1.5 -8.5 -4.2 4.3 1.5 -1.2 -2.8 -4.4 3.1 -0.1
มค.-สค. 1.5 -3.0 -0.5 -0.4 -0.7 1.3 -8.6 -3.9 4.0 1.8 -1.4 -2.6 -4.0 2.3 0.5
มค.-กย. 1.3 -2.8 -0.5 -0.4 -0.7 1.1 -8.6 -3.6 3.8 2.1 -2.1 -2.4 -3.8 2.1 0.9
มค.-ตค. 1.2 -2.7 -0.4 -0.4 -0.6 0.9 -8.5 -3.3 3.7 2.3 -2.5 -2.3 -3.5 1.8 1.6
มค.-พย. 1.0 -2.6 -0.4 -0.5 -0.6 0.5 -8.3 -3.1 3.6 2.3 -2.9 -2.1 -3.6 1.7 2.0
มค.-ธค. 0.8 -2.5 -0.3 -0.5 -0.6 -0.2 -8.2 -2.5 3.3 2.0 -3.4 -2.0 -3.2 1.4 2.1

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (SOP) ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (AOA)

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (SOP)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันปีก่อนหน้า (YOY)

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ (SOP)  ปี  2557 -2561

เดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MOM)

สินค้าสําเร็จรูป สินค้าก่ึงสําเร็จรูป (แปรรูป) สินค้าวัตถุดิบ
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อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนีราคา
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ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้าสําเร็จรูป

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019
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  ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้ากึ่งสําเร็จรูป

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019
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  ธันวาคม  2561

  ดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
หมวดสินค้าวัตถุดิบ

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต  กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์    02/01/2019




