ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนพฤษภาคม 2559
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คํานวณทั้งหมดมีจํานวน 450 รายการ 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
และการศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนพฤษภาคม 2559
ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤษภาคม 2559 (ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปของประเทศ เท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 107.02 (เดือนเมษายน 2559 เท่ากับ 106.42) ค่าดัชนีมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2559 (MoM)
สูงขึ้นร้อยละ 0.56
1.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 0.46
1.3 เทียบเฉลี่ย 5 เดือน (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) 2559 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2558
ลดลงร้อยละ 0.20
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนพฤษภาคม 2559
ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 100 และเดือนพฤษภาคม 2559 เท่ากับ 106.7
สําหรับเดือนเมษายน 2559 เท่ากับ 105.7
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤษภาคม 2559 ค่าดัชนีมีการ
เปลีย่ นแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2559 (MoM)
สูงขึ้นร้อยละ 0.9
3.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 1.2
3.3 เทียบเฉลีย่ 5 เดือน (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) 2559 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2558
ดัชนีไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤษภาคม 2559 เทียบกับเดือนเมษายน 2559
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.9 (เดือนเมษายน 2559 สูงขึ้นร้อยละ 0.8) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.1 และดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1

-24.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 2.1 ตามการ
สูงขึ้นของหมวดสินค้าที่สําคัญ ดังนี้
หมวดผักและผลไม้ ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 12.5 ได้แก่ หมวดผักสด สูงขึ้นร้อยละ 23.1
(กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะน้า เห็ด ผักชี มะเขือ ถั่วฝักยาว บวบ ฟักทอง มะนาว พริกสด ต้นหอม)
หมวดผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 8.2 (กล้วยน้ําว้า ส้มเขียวหวาน เงาะ แตงโม แอ๊ปเปิ้ล)
หมวดเครื่องประกอบอาหาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.4 ได้แก่ มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)
น้ําปลา มะขามเปียก น้ําพริกแกง
หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.1 ได้แก่ ไข่ไก่ นมสด
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ เนื้อสุกร เครื่องในหมู
กุนเชียง ไก่สด ปลาดุก ปลากะพง กุ้งกุลาดํา ปลาหมึกกล้วย หอยแมลงภู่ ปูม้า กบ
สําหรับดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.7 (ข้าวสารเจ้า)
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.1 หมวดดัชนีราคา
สินค้าที่สําคัญมีการเคลื่อนไหว ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ หมวดน้ํามัน
เชื้อเพลิง ร้อยละ 5.2 (น้ํามันเบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95)
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ผ้าตัดเสื้อ เครื่องแบบนักเรียน
มัธยมหญิง เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล (ครีมนวดผม)
สําหรับดัชนีหมวดเคหสถาน ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.3 ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.0 ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวดเนื้อสัตว์
เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 6.2 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.3 หมวดผักและผลไม้
สูงขึ้นร้อยละ 19.9 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 6.0 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.4 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ขณะที่ดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จาก
แป้ง ลดลงร้อยละ 3.3 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.4 ตามการลดลง
ของดัชนีหมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 1.8 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 3.8
(น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลดลงร้อยละ 10.2) ขณะที่ดัชนีหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 1.2 หมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.7 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา
สูงขึ้นร้อยละ 0.2 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 14.1
6.การพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 5 เดือน (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 เทียบกับเดือนมกราคมพฤษภาคม 2558) ดัชนีราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีหมวดดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสูงขึ้น
ของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวด
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 4.8 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดผักและ
ผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 5.6 หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 4.0 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.1 ขณะที่ดัชนีหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้ง ลดลงร้อยละ 2.6

-3สําหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.6 ตามการลดลงของ
ดัชนีเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.8 หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 5.5 ขณะที่ดัชนี
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 1.0 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ
0.8 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.2 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 12.0
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