ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนมีนาคม 256๓
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ขอรำยงำน
ควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมีนำคม 256๓ โดยสรุป
จำกกำรประมวลผลดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ มีจำนวนรำยกำรสินค้ำปีฐำน 2558 ทั้งหมด
422 รำยกำร สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรำยกำรสินค้ำที่ใช้คำนวณทั้งหมดจำนวน 271 รำยกำร ครอบคลุม
หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ยำนพำหนะกำร
ขนส่ งและกำรสื่อสำร กำรบัน เทิงกำรอ่ำนและกำรศึกษำฯลฯ เพื่อนำมำคำนวณค่ำดัชนีรำคำผู้บริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนมีนำคม 256๓ ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 256๓ (ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเท่ำกับ 100) มีค่าเท่ากับ 101.82 ค่ำดัชนีมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 256๓ (MoM) ลดลงร้อยละ 0.๘6
1.2 เทียบกับเดือนมีนำคม 256๒ (YoY) ลดลงร้อยละ 0.54
1.3 เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน (ไตรมำสที่ 1)256๓ (YoY) เทียบกับไตรมำส
เดียวกัน ของปี 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.41
1.4 เทียบกับไตรมำสที่ 1 ปี 2563ก่อนหน้ำ(QoQ) ลดลงร้อยละ 0.22
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 256๓
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุ รีเท่ำกับ 100และเดือนมีนาคม 256๓ เท่ากับ
103.0 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 256๓ เท่ากับ 103.9
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 256๓ ค่าดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 256๓ (MoM) ลดลงร้อยละ 0.9
3.2 เทียบกับเดือนมีนำคม
256๒ (YoY) ลดลงร้อยละ 1.2
3.3 เทียบเฉลี่ย 3 เดือน (เดือนมกรำคม-มีนำคม) 256๓ (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของปี 256๒ ลดลงร้อยละ 0.1

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 256๓ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 256๓
ดัชนีลดลงร้อยละ 0.9 (เดือนกุมภำพันธ์ 256๓ เทียบกับเดือนมกรำคม 2563 ดัชนีลดลงร้อยละ 0.๒) ตำม
กำรลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีลดลงร้อยละ 1.7 สำหรับหมวดอาหาร และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.6
/4.1 ดัชนีหมวด…
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-24.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีลดลงร้อยละ 1.7(เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ดัชนีลดลงร้อยละ 0.6) จำกกำรลดลงของรำยกำรสินค้ำที่สำคัญ ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 4.0 ผลจำกกำรลดลงของรำคำขำยปลีก
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 10.4 (น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์๙๑ ๙๕ E๘๕ เบนซิน ๙๕)
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.2 (แป้งทำผิวกำย ค่ำของใช้ส่วนบุคคล
ค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล)
4.2 ดัชนีอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.6
(เดือนกุมภำพันธ์ 256๓ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.๔) จำกกำรสูงขึ้นของรำยกำรสินค้ำที่สำคัญ ดังนี้
ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 2.4 (ข้ำว ข้ำวสำรเจ้ำ ข้ำวสำรเหนียว)
ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้ อยละ ๑.6 จำกกำรสูงขึ้นของผักสดร้อยละ 6.1 เช่น มะนำว ขิง ผักบุ้ง
ฟักเขียว ถั่วฟักยำว กะหล่ำปลี ผลไม้สด ร้อยละ ๐.5 เช่น องุ่น ลำไย สัปปะรด มะละกอสุก
ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (ไข่ ไข่ไก่)
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้น ร้อยละ 0.4 จำกกำรสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ ร้อยละ0.9 ได้แก่
เนื้อโค เนื้อสัตว์สด เครื่องในหมู ปลำและสัตว์น้ำร้อยละ 0.5 ได้แก่ปลำดุก ปลำนิล ปูทะเล
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 256๓ ดัชนี
ลดลงร้อยละ 1.2 จากการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.9 เป็นผล
จำกกำรลดลงของหมวดพำหนะ กำรขนส่ งและกำรสื่ อสำร ลดลงร้อยละ 6.8 หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน
กำรศึกษำและศำสนำ ลดลงร้อยละ๐.๗ หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1
สำหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.7 เป็นผลจำกกำรสูงขึ้น
ของผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.9 ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 2.1 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และ
สัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.4 เครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ
1.2 และไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.8
6. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 3 เดือน (เดือน
มกรำคม-มีนำคม 256๓ เทียบกับเดือนมกรำคม-มีนำคม 256๒) ดัชนีลดลงร้อยละ 0.1 จำกกำรลดลงของ
ดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนี ลดลงร้อยละ 1.0 เป็นผลจำกกำรลดลงหมวดพำหนะ กำร
ขนส่ง และกำรสื่อสำร ร้อยละ 2.4 หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและกำรศำสนำ ร้อยละ 0.2 และ
หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ ๑.3 จำกกำรสูงขึ้นของผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 5.3 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ ๑.6
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.๓ เครื่องประกอบอำหำรร้อยละ 1.2 และข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์
จำกแป้งร้อยละ 1.2
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