ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนสิงหาคม 2559
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม 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 เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนสิงหาคม 2559
ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนสิงหาคม 2559 (ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศ เท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 106.64 (เดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 106.68) ค่าดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 (MoM)
ลดลงร้อยละ 0.04
1.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 0.29
1.3 เทียบเฉลี่ย 8 เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม) 2559 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2558
ลดลงร้อยละ 0.03
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนสิงหาคม 2559
ปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 100 และเดือนสิงหาคม 2559 เท่ากับ 105.8
สําหรับเดือนกรกฎาคม 2559 เท่ากับ 105.6
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2559 ค่าดัชนีมกี าร
เปลีย่ นแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 (MoM)
สูงขึ้นร้อยละ 0.2
3.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 0.9
3.3 เทียบเฉลีย่ 8 เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม) 2559 เทียบกับะยะเดียวกันของปี 2558
สูงขึ้นร้อยละ 0.2

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2559 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (เดือนกรกฎาคม 2559 ลดลงร้อยละ 0.5) ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ขณะที่ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงร้อยละ 0.2

-24.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 0.7 ตามการ
สูงขึ้นของสินค้าที่สําคัญ ได้แก่
อาหารบริโภค-นอกบ้าน ดัชนีราคาสูงขึน้ ร้อยละ 4.3 ได้แก่ อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง)
ผักและผลไม้ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 1.7 ได้แก่ ผลไม้สด สูงร้อยละ 5.4 (กล้วยน้ําว้า
ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง แตงโม มะละกอสุก สับปะรด และมะม่วง)
ไข่และผลิตภัณฑ์นม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ ไข่ไก่
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ได้แก่ น้ําอัดลม
สําหรับดัชนีสนิ ค้าทีส่ ําคัญที่มกี ารปรับลดลง ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ดัชนีราคาลดลง
ร้อยละ 0.2 ได้แก่ เนื้อสัตว์ ลดลงร้อยละ 1.6 (เนื้อสุกร เครื่องในหมู กระดูกซี่โครงหมู) เป็ด ไก่ ลดลงร้อยละ
0.3 (ไก่สด)
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 ตามการลดลง
ของสินค้าที่สําคัญ ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ น้ํามัน
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.8 (น้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 และก๊าซธรรมชาติ
(NGV))
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. การพิจารณาเทียบกับเดือนสิงหาคม 2558 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.9 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นผลจากการสูงขึ้นของดัชนี
ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 7.9 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 6.0 อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้น
ร้อยละ 4.3 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 3.6 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.7 อาหาร
บริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.2 และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.9 เป็นผลจากการลดลงของดัชนีหมวดพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 2.7 (น้ํามันเชื้อเพลิง ลดลดลงร้อยละ 7.5 ) หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 1.7
และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา ลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 14.1 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 2.1 และหมวด
การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.4
6. การพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 8 เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 เทียบกับเดือนมกราคมสิงหาคม 2558) ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.4 จากการสูงขึ้นของดัชนีผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.2 เครื่องประกอบ
อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 4.7 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 4.4 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ
1.6 อาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.1 อาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.6 และเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3
สําหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.6 ตามการลดลงของดัชนีหมวด
พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 4.7 และหมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 1.2 ขณะที่ดัชนี
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 12.8 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ
1.4 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.7 และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา
และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.1
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