ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนเมษายน 2562
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนเมษายน 2562 โดยสรุป
จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ มีจํานวนรายการสินคาปฐาน 2558 ทั้งหมด
422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรีมีรายการสินคาที่ใชคํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุม
หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เครื่ องนุ ง หม เคหสถาน การตรวจรั กษาและบริก ารส ว นบุค คล ยานพาหนะ
การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิงการอานและการศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณคาดัชนีราคาผูบริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนเมษายน 2562 ไดผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนเมษายน 2562 (ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
ของประเทศเทากับ 100) มีคาเทากับ 102.82 คาดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 (MoM) สูงขึ้นรอยละ 0.44
1.2 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 (YoY) สูงขึ้นรอยละ 1.23
1.3 เทียบเฉลี่ย 4 เดือน (เดือนมกราคม-เมษายน) 2562 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของป 2561 สูงขึ้นรอยละ 0.86
2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2562
ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเทากับ 100 และเดือนเมษายน 2562 เทากับ
104.6 สําหรับเดือนมีนาคม 2562 เทากับ 104.3
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2562 คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 (MoM) สูงขึ้นรอยละ 0.3
3.2 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 (YoY) สูงขึ้นรอยละ 1.3
3.3 เทียบเฉลี่ย 4 เดือน (เดือนมกราคม-เมษายน) 2562 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของป 2562 สูงขึ้นรอยละ 1.2

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนเมษายน 2562 เทียบกับเดือนมีนาคม 2562
ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.3 (เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ
0.5) ตามการสู ง ขึ้ น ของดั ช นี ห มวดอื่ น ๆ ไม ใ ช อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ดั ช นี ร าคาสู ง ขึ้ น ร อ ยละ 0.5
สําหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาคงที่เทากับเดือนกอนไมเปลี่ยนแปลง
/4.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ

-24.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.5
(เดือนมีนาคม 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 0.8) รายการสินคาที่มีการเคลื่อนไหว มีดังนี้
หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 1.0 ผลจากการสูงขึ้นของราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง สูงขึ้นรอยละ 2.4 (เบนซิน 95 ดีเซล แกสโซฮอล 91 95 E85)
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.4 ผลจากการสูงขึ้นของราคา
คาของใชสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.6 (สบูถูตัว ผาอนามัย โฟมลางหนา และผาออมสําเร็จรูป)
4.2 ดั ชนี ห มวดอาหารและเครื่ อ งดื่ มไม มี แอลกอฮอล ดั ช นี ร าคาคงที่ เ ท า กั บ เดื อ นก อ นไม
เปลี่ยนแปลง (เดือนมีนาคม 2562 ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.1) รายการสินคาที่มีการเคลื่อนไหว มีดังนี้
ผั ก และผลไม สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 1.6 ได แ ก ผั ก สด สู ง ขึ้ น ร อ ยละ 1.9 (แตงกวา
ถั่วฝกยาว ฟกเขียว และตนหอม) ผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 1.8 (เงาะ และทุเรียน)
ไข แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ น ม ลดลงร อ ยละ 0.9 ได แ ก ไข ลดลงร อ ยละ 0.2 (ไข ไ ก ) นมและ
ผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 1.1 (นมผง นมเปรี้ยว และครีมเทียม)
เครื่ องประกอบอาหาร ลดลงร อ ยละ 0.4 ได แ ก เครื่ อ งปรุ งอาหาร ลดลงร อยละ 1.3
(น้ํามันและไขมัน และน้ํามันพืช)
เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา ลดลงรอยละ 0.3 ไดแก เนื้อสัตว ลดลงรอยละ 1.3 (เนื้อสุกร
กระดูกซี่โครงหมู และเครื่องในหมู)
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.1 (กาแฟผงสําเร็จรูป และน้ําหวาน)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันป/ป (YoY)
5. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของดัชนีอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 2.0
เปนผลจากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 3.8 อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ
3.4 อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 3.1 ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 2.5 เครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 1.5 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 0.8
เปนผลจากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 1.5 หมวดการบันเทิงการอาน
การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นรอยละ 1.3 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 0.7 และหมวด
เคหสถาน สูงขึ้นรอยละ 0.2
6. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 4 เดือน (เดือน
มกราคม-เมษายน 2562 เทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2561) ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 1.2 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 3.0 เปนผลจากการสูงขึ้นของ
เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 7.7 อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 3.8 อาหารบริโภค-ใน
บาน สูงขึ้นรอยละ 3.3 ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 2.9 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้น
รอยละ 1.4 ไขและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ 0.3 ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 0.2 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ
ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 0.1 เปนผลจากการสูงขึ้นของหมวดหมวดการบันเทิ งการอาน
การศึ ก ษา และการศาสนา สู ง ขึ้ น ร อยละ 1.3 หมวดเครื่องนุ งหมและรองเทา สูงขึ้น รอยละ 0.6 หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นรอยละ 0.2 และหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 0.1
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