ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนกันยายน 256๓
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ขอรำยงำน
ควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกันยำยน 256๓ โดยสรุป
จำกกำรประมวลผลดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ มีจำนวนรำยกำรสินค้ำปีฐำน 2558 ทั้งหมด
422 รำยกำร สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรำยกำรสินค้ำที่ใช้คำนวณทั้งหมดจำนวน 271 รำยกำร ครอบคลุม
หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ยำนพำหนะกำร
ขนส่ งและกำรสื่อสำร กำรบัน เทิงกำรอ่ำนและกำรศึกษำฯลฯ เพื่อนำมำคำนวณค่ำดัชนีรำคำผู้บริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกันยำยน 256๓ ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน 256๓ (ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเท่ำกับ 100) มีค่าเท่ากับ 102.18 ค่ำดัชนีมีกำรเปลี่ยนแปลงลดลง ดังนี้
1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหำคม 256๓ (MoM) ลดลงร้อยละ 0.11
1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยำยน 256๒ (YoY) ลดลงร้อยละ 0.70
1.3 เมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ย 9 เดือน (เดือนมกรำคม-กันยำยน) 256๓ (AoA) เทียบกับระยะ
เดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ 0.99
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 256๓
ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุ รีเท่ำกับ100และเดือนกันยายน 256๓ เท่ากับ
102.4 สำหรับเดือนสิงหาคม 256๓ เท่ากับ 102.7
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโ ภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 256๓ ค่าดัชนีมี
การเปลี่ยนแปลงลดลง ดังนี้
3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหำคม 256๓ (MoM) ลดลงร้อยละ 0.3
3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยำยน 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 1.5
3.3 เมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ย 9 เดือน (เดือนมกรำคม-กันยำยน) 256๓ (AoA) เทียบกับระยะ
เดียวกันของปี 256๒ ลดลงร้อยละ 1.6

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกันยายน 256๓ เทียบกับเดือนสิงหาคม 256๓
ดัชนีลดลงร้อยละ 0.3(เดือนสิงหำคม 256๓ เทียบกับเดือนกรกฎำคม 2563 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.2)ซึ่งเป็น
กำรลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีลดลงร้อยละ 0.4 สำหรับหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีลดลงร้อยละ 0.2
l
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-24.1 ดัชนีอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีลดลงร้อยละ 0.4 (เดือนสิงหำคม 2563
ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.4) จำกกำรลดลงของรำยกำรสินค้ำที่สำคัญ ดังนี้
ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 2.8 จำกกำรลดลงของผักสดร้อยละ 8.1 ได้แก่ มะเขือ แตงกวำ
ต้นหอม ผักคะน้ำ ผักบุ้ง บวบ มะนำว กะหล่ำปลี ถั่วฟักยำว หัวผักกำดขำว ใบกะเพรำ พริกแห้ง และเห็ด
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า ลดลงร้อยละ 0.1 จำกกำรลดลงของเป็ด ไก่ร้อยละ 0.7 ได้แก่
เป็ด ไก่ สำเร็จรูปและแปรรูป และไก่ย่ำง
4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีลดลงร้อยละ 0.2 (เดือนสิงหำคม ๒๕๖๓
ดัชนีคงทีร่ ้อยละ 0.0) จำกกำรลดลงของรำยกำรสินค้ำที่สำคัญ ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.5 ผลจำกกำรลดลงของรำคำขำยปลีก
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 1.5 น้ำมันแก๊สโซฮอล์๙1 ๙๕ E๘๕ น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน ๙๕)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ดัชนี
ลดลงร้ อ ยละ 1.5 จากการลดลงของดั ชนี หมวดอื่น ๆ ไม่ ใ ช่ อาหาร และเครื่ องดื่ม ลดลงร้ อยละ 3.7
เป็นผลจำกกำรลดลงของหมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำรลดลงร้อยละ 6.4 หมวดเคหสถำนลดลง
ร้อยละ 3.0 หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและศำสนำลดลงร้อยละ 0.3 หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 0.1
สำหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 เป็นผลจำกรำคำสูงขึ้น
ของผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 8.4 และเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ สัตว์น้ำสูงขึ้นร้อยละ 3.6 เครื่องประกอบอำหำรสูงขึ้น
ร้อยละ 2.3 ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้งสูงขึ้นร้อยละ 2.0 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.9
อำหำรบริโภค-นอกบ้ำนสูงขึ้นร้อยละ 0.1
6. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 9 เดือน (เดือน
มกรำคม-กันยำยน 256๓ เทียบกับเดือนมกรำคม-กันยำยน 256๒) ดัชนีลดลงร้อยละ 1.6 จำกกำรลดลง
ของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มดัชนี ลดลงร้อยละ 3.6 เป็นผลจำกกำรลดลงหมวดพำหนะ
กำรขนส่ง และกำรสื่อสำรร้อยละ 6.5 หมวดเคหสถำน ร้อยละ 2.4 หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและ
กำรศำสนำร้อยละ 0.5 และหมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.1 ดัชนีหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๑.4 จำกกำรสูงขึ้นของผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 5.4 เครื่อง
ประกอบอำหำรร้อยละ 2.2 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 1.9 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้น
ร้อยละ 1.6 ข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ร้อยละ 1.6 และอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน สูงขึ้นร้อยละ 0.2
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