ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนธันวาคม 2562
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนธันวาคม 2562 โดยสรุป
จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ มีจํานวนรายการสินค้าปีฐาน 2558 ทั้งหมด
422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรายการสินค้าที่ใช้คํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุม
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการ
ขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่านและการศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนธันวาคม 2562 ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม 2562 (ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 102.62 ค่าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM)
สูงขึ้นร้อยละ 0.01
1.2 เทียบกับเดือนธันวาคม
2561 (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 0.87
1.3 เทียบเฉลีย่ 12 เดือน (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 2562 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.71
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2562
ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเท่ากับ 100 และเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ
103.9 สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 103.9
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนธันวาคม 2562 ค่าดัชนีมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM) คงที่ร้อยละ 0.0
3.2 เทียบกับเดือนธันวาคม
2561 (YoY) สูงขึน้ ร้อยละ 0.3
3.3 เทียบเฉลี่ย 12 เดือน (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 2562 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 2561 สูงขึน้ ร้อยละ 0.4

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคของจัง หวัด เพชรบุรี เ ดื อ นธัน วาคม 2562 เทียบกั บ เดือ นพฤศจิ ก ายน
2562 ดัชนีราคาที่เท่ากับเดือนก่อนไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.0 (เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือน
ตุลาคม 2562 ดัชนีราคาคงที่ร้อยละ 0.0) ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ดัชนีราคาคงที่เท่ากับเดือนก่อนไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.0 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่
อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1
/4.1 ดัชนีหมวด…
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-24.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.0
(เดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีราคาลดลง 0.1) แต่ยังคงมีสินค้าและบริการ บางรายการที่ยังเคลื่อนไหว ดังนี้
ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.1
ได้แก่ ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (ลําไย ลองกอง
กล้วยน้ําว้า ส้มเขียวหวาน)
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.2 (กาแฟผงสําเร็จรูป น้ําอัดลม น้ําหวาน)
ไข่และผลิตภัณ ฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.1 ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.1
(ครีมเทียม นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว)
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1
(เดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีราคาคงที่เท่ากับเดือนก่อนไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 0.0) จากการสูงขึ้นของ
รายการสินค้าที่สําคัญ ดังนี้
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ได้แก่ การบันเทิงและ
การอ่าน สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (ค่าทัศนาจรภายในประเทศ ค่าทัศนาจรภายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โอกาสพิเศษและท่องเที่ยว )
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.2 ผลจากการลดลงของราคาขาย
ปลีก น้ํามันเชื้อเพลิงร้อยละ 0.5 (น้ํามันดีเซล)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ
0.9 เป็นผลจากการสูงขึ้นของผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ
1.8 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 1.5 และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.0 สําหรับ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.1 เป็นผลจากการสูงขึ้นของหมวดการบันเทิง
การอ่าน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.8 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.6 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.3 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.2
6. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 12 เดือน (เดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561) ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.0 จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์
เป็ดไก่ และสัตว์น้ํา สูงขึ้นร้อยละ 3.8 ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 อาหารบริโภค –
ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.5 อาหารบริโภค – นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.0 ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.8
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลง
ร้อยละ 0.6 เป็นผลจากการลดลงของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 1.7 และหมวด
การตรวจรักษาและค่าบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.2
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