ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนกุมภาพันธ์ 256๓
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ขอรำยงำน
ควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 256๓ โดยสรุป
จำกกำรประมวลผลดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ มีจำนวนรำยกำรสินค้ำปีฐำน 2558 ทั้งหมด
422 รำยกำร สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรำยกำรสินค้ำที่ใช้คำนวณทั้งหมดจำนวน 271 รำยกำร ครอบคลุม
หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ยำนพำหนะกำร
ขนส่ งและกำรสื่อสำร กำรบัน เทิงกำรอ่ำนและกำรศึกษำฯลฯ เพื่อนำมำคำนวณค่ำดัชนีรำคำผู้บริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกุมภำพันธ์ 256๓ ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ (ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภค
ทั่วไปของประเทศเท่ำกับ 100) มีค่าเท่ากับ 102.๗๐ ค่ำดัชนีมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนมกรำคม 256๓ (MoM)
ลดลงร้อยละ 0.0๘
1.2 เทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 256๒ (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 0.๗๔
1.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน (เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์) 256๓ (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 256๒ สูงขึ้นร้อยละ 0.๘๙
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 256๓
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเท่ำกับ 100และเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ เท่ากับ
103.9 สำหรับเดือนมกราคม 256๓ เท่ากับ 10๔.๑
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโ ภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ ค่าดัชนีมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนมกรำคม 256๓ (MoM)
ลดลงร้อยละ 0.๒
3.2 เทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 256๒ (YoY)
สูงขึ้นร้อยละ 0.๑
3.3 เทียบเฉลี่ย 2 เดือน (เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์) 256๓ (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 256๒ สูงขึ้นร้อยละ 0.4

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ เทียบกับเดือนมกราคม 256๓
ดัชนีลดลงร้อยละ 0.๒ (เดือนมกรำคม 256๓ เทียบกับเดือนธันวำคม 2562 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.๒) ตำม
กำรลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีลดลงร้อยละ 0.๖ สำหรับหมวดอาหาร และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.๔
/4.1 ดัชนีหมวด…
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4.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีลดลงร้อยละ 0.๖(เดือนมกรำคม ๒๕๖๓
ดัชนีรำคำคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง) จำกกำรลดลงของรำยกำรสินค้ำที่สำคัญ ดังนี้
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา ลดลงร้อยละ ๑.๕ ได้แก่ กำรบันเทิงและกำร
อ่ำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงโอกำสพิเศษและท่องเที่ยว ค่ำทัศนำจรภำยในประเทศ ค่ำทัศนำจรต่ำงประเทศ
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ ๑.๒ ผลจำกกำรลดลงของรำคำขำยปลีก
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๓.๐(น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์๙๑ ๙๕ E๘๕ เบนซิน ๙๕)
4.2 ดัชนีอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.๔
(เดือนมกรำคม 256๓ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.๔) จำกกำรสูงขึ้นของรำยกำรสินค้ำที่สำคัญ ดังนี้
ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้ อยละ ๑.๔ จำกกำรสู งขึ้นของผั กสดร้อยละ ๓.๖ เช่น ผักคะน้ำ ผั กชี
ผักกำดขำว ใบกะเพรำ ขึ้นฉ่ำย ผลไม้สดร้อยละ ๐.๖ ได้แก่ ส้มเขียวหวำน
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ ๑.๒ จำกกำรสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ ร้อยละ๓.๐ ได้แก่
เนื้อสุกร เนื้อสัตว์สด
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ ๐.๙ ได้แก่ น้ำมันพืชและเครื่องปรุงรส
ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ ๐.๗ (นมเปรี้ยว นมสด ครีมเทียม)
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๕(กำแฟผงสำเร็จรูป น้ำผลไม้)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 256๓
ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.๑ จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ
๑.๐ เป็นผลจำกกำรสูงขึ้นของผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ ๕.๗ เครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ๑.๕ และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๕ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔ ข้ำว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จำกแป้งสูงขึ้นร้อยละ ๐.๑
สำหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.๕ เป็นผลจำกกำรลดลงของ
หมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ ๑.๓ หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและศำสนำ
ลดลงร้อยละ๐.๗
6. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 2 เดือน (เดือน
มกรำคม-กุมภำพันธ์ 256๓ เทียบกับเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 256๒) ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.4 จำกกำร
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๑.0จำกกำรสูงขึ้นของผักและผลไม้
สูงขึ้นร้อยละ๔.๕ เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ๑.๔ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.๓
และเครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ ๑.๑สำหรับดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนีไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลจำกกำรหมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ร้อยละ๐.๖ และหมวดเคหสถำน ร้อย
ละ๐.๒ และหมวดเครื่องนุ่มห่มและรองเท้ำ ร้อยละ๐.๒ และหมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและกำร
ศำสนำ
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