ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนสิงหาคม 2562
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนสิงหาคม 2562 โดยสรุป
จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ มีจํานวนรายการสินค้าปีฐาน 2558 ทั้งหมด
422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรายการสินค้าที่ใช้คํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุม
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการ
ขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่านและการศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนสิงหาคม 2562 ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศเดือนสิงหาคม 2562 (ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 102.80 ค่าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (MoM)
ลดลงร้อยละ 0.19
1.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 (YoY)
สูงขึน้ ร้อยละ 0.52
1.3 เทียบเฉลีย่ 8 เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม) 2562 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.87
2. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรเี ดือนสิงหาคม 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเท่ากับ 100 และเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 104.0
สําหรับเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 104.3
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2562 ค่าดัชนีมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (MoM)
ลดลงร้อยละ 0.3
3.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 (YoY)
ลดลงร้อยละ 0.2
3.3 เทียบเฉลี่ย 8 เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม) 2562 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.8

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนสิงหาคม 2562 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 (เดือนกรกฎาคม 2562 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อย
ละ 0.1) ตามการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2
/4.1 ดัชนีหมวด...

-24.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.5
(เดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2) จากการลดลงของรายการสินค้าที่สําคัญ มีดังนี้
ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 1.9 ได้แ ก่ ผัก ลดลงร้อยละ 02 (แตงกวา ผักคะน้า ผักชี
ฟักทอง ใบกะเพรา มะระจีน) ผลไม้สด ลดลงร้อยละ 3.1 (กล้วยน้ําว้า เงาะ ทุเรียน มังคุด)
ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.6
(นมสด ครีมเทียม นมถั่วเหลือง)
อาหารบริโภค – นอกบ้าน ลดลงร้อยละ 0.6 ได้แก่ อาหารแบบตะวันตก (ไก่ทอด พิซซ่า)
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.5
ได้แก่ ข้าว ลดลงร้อยละ 0.9
(ข้าวสารเจ้า)
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ เครื่องดื่มรสชอกโกแลต และกาแฟผง
สําเร็จรูป
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.1
ได้แก่ สัตว์น้ํา ลดลงร้อยละ 0.3
(หอยแมลงภู่)
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2
(เดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาคงที่เท่ากับเดือนก่อนไม่เปลี่ยนแปลง) จากการลดลงของสินค้าและบริการ
ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.7 เป็นการลดลงของน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.9 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. ดั ชนีราคาผู้บ ริโภคของจั งหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนสิ งหาคม 2561
ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2 จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ
1.4 เป็นผลจากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 3.4 หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.2 และดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.9 เป็นผลจากการสูงขึ้นของผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.6 อาหารบริโภค – ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ
3.3 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.0 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อย
ละ 2.6 และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3
6. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 8 เดือน (เดือน
มกราคม-สิงหาคม 2562 เทียบกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561) ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการ
สูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.6 ตามการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่
และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 5.0 อาหารบริโภค – ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 3.3 อาหารบริโภค – นอกบ้าน สูงขึ้น
ร้อยละ 3.1 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 2.9 ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.5
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 สําหรับ ดัชนีหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการ
สื่อสาร ลดลงร้อยละ 1.2 และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.4
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