ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนตุลาคม 2558
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนตุลาคม 2558 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คํานวณทั้งหมดมีจํานวน 450รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีรายการ
สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ คํ า นวณทั้ ง หมดจํ า นวน 266 รายการ ครอบคลุ ม หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่าน
และการศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนตุลาคม 2558
ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนตุลาคม 2558 เท่ากับ
106.49 (เดือนกันยายน 2558 เท่ากับ 106.28 ) ค่าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนกันยายน 2558
สูงขึ้นร้อยละ 0.20
1.2 เทียบกับเดือนตุลาคม 2557
ลดลงร้อยละ 0.77
1.3 เทียบเฉลีย่ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.89
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนตุลาคม 2558
ปี 2554 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 100 และเดือนตุลาคม 2558 เท่ากับ
105.4 สําหรับเดือนกันยายน 2558 เท่ากับ 105.1
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนตุลาคม 2558 ค่าดัชนีมกี าร
เปลีย่ นแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนกันยายน 2558
สูงขึ้นร้อยละ 0.3
3.2 เทียบกับเดือนตุลาคม 2557
ลดลงร้อยละ 1.4
3.3 เทียบเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม) 2558 กับระยะเดียวกันของปี 2557
ลดลงร้อยละ 1.6

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2558 เทียบกับเดือนกันยายน 2558
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (เดือนกันยายน 2558 ลดลงร้อยละ 0.2) ตามการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.8 ขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ดัชนีราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมี
สินค้าสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น ดังนี้
หมวดสินค้าสําคัญที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่
หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ ข้าวสารเจ้า วุ้นเส้น เต้าหู้
หมวดผั ก และผลไม้ สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.7 ได้ แ ก่ หมวดผั ก สด สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 15.9
(ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี ถั่วฝักยาว มะนาว ต้มหอม ถั่วลันเตา หัวผักกาดขาว หัวหอมแดง และ
ผลไม้สดบางชนิด เช่น สับปะรด มะม่วง แตงโม)
หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ข้าวผัด ปลากระป๋อง

-2หมวดสินค้าที่มีการปรับราคาลดลง ได้แก่
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ ไข่ไก่ ไข่เค็ม ครีมเทียม
หมวดเครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ น้ําตาลทราย กะทิสําเร็จรูป มะพร้าว
(ผลแห้ง/ขูด) เกลือป่น มะขามเปียก
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมี
สินค้าและบริการ ที่มีการเคลื่อนไหว คือ
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้

การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.4 จากการลดลงของดัชนี
หมวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ลดลงร้ อ ยละ 3.0 ตามการลดลงของดั ช นี ร าคาหมวดพาหนะ
การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 9.6 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 22.4) ขณะที่ดัชนีราคาหมวด
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.5 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ0.8 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.9 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.1
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 สําหรับดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ตามการสูงขึ้นของดัชนีราคาข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ
0.1 หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 5.0 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ขณะที่หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด
ไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.1 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 1.9 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน
ลดลงร้อยละ 0.3
6. พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม- ตุลาคม) ของปี 2558 เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2557 ลดลงร้อยละ 1.6 จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ
2.9 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 9.9 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลง
ร้อยละ 22.6) ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.2
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.5 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการ
ศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ1.0สําหรับดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ตามการสูงขึ้นของหมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ
0.1 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.9 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.4 ขณะที่ดัชนี
หมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.8 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ
0.9 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 2.8
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