ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนพฤศจิกายน 2561
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยสรุป
จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ มีจํานวนรายการสินคาปฐาน 2558 ทั้งหมด
422 รายการ สําหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรายการสินคาที่ใชคํานวณทั้งหมดจํานวน 271 รายการ ครอบคลุม
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล ยานพาหนะการ
ขนส งและการสื่อสาร การบัน เทิงการอานและการศึกษาฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณคาดัชนีร าคาผูบริ โภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ไดผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2561 (ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไปของประเทศเทากับ 100) มีคาเทากับ 102.40 คาดัชนีมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 เทียบกับเดือนตุลาคม
2561 (MoM)
ลดลงรอยละ 0.22
1.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 0.94
1.3 เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน) 2561 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของป 2560 สูงขึ้นรอยละ 1.13
2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561
ป 2558 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเทากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2561 เทากับ
104.3 สําหรับเดือนตุลาคม 2561 เทากับ 105.0
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561 คาดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
3.1 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 (MoM) ลดลงรอยละ 0.7
3.2 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 (YoY)
สูงขึ้นรอยละ 1.4
3.3 เทียบเฉลี่ย 11 เดือน (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน) 2561 (AoA) เทียบกับระยะเดียวกัน
ของป 2560 สูงขึ้นรอยละ 2.0

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนพฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561
ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.7 (เดือนตุลาคม 2561 เทียบกับเดือนกันยายน 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ
0.4) ตามการลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.9 สําหรับ
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาลดลง 0.2
/4.1 ดัชนีหมวดอื่น ๆ

-24.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.9
(เดื อ นตุ ล าคม 2561 ดั ช นี ร าคาไม เ ปลี่ ย นแปลง 0.0) หมวดดั ช นี ร าคาสิ น ค า และบริ ก ารสํ า คั ญ ที่ มี ก าร
เคลื่อนไหว ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 1.8 ผลจากการลดลงของราคาขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรอยละ 4.2 (เบนซิน 95 ดีเซล แกสโซฮอล 91 95 E85)
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล ลดลงรอยละ 0.4 ไดแก คา ของใชสวน
บุคคลลดลงรอยละ 0.7 ไดแก ผลิตภัณฑปองกันและบํารุงผิว โฟมลางหนา และผาออมสําเร็จรูป (แพมเพิส)
หมวดเคหสถาน ลดลงรอยละ 0.2 ไดแก สิ่งที่เกี่ยวกับทําความสะอาด ลดลง 2.0 ไดแก
น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาปรับผานุม และผงซักฟอก
4.2 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ดัชนีราคาลดลง 0.2
(เดือนตุลาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้น 1.1) จากการลดลงของรายการสินคาที่สําคัญ ดังนี้
ผักและผลไม ลดลงรอยละ 1.3 ไดแก ผลไมสด ลดลงรอยละ 6.1 (สับปะรด สมเขียวหวาน
และสมโอ)
เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา ลดลงรอยละ 0.3 ไดแก ปลาและสัตวน้ํา ลดลงรอยละ 0.4
(ปลาทู ปลาน้ําทะเลสด และปูมา )
ไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ 0.3 ไดแก (ไข และไขไก)
เครื่องประกอบอาหาร ลดลงรอยละ 0.1 ไดแก เครื่องปรุงอาหาร ลดลงรอยละ 0.4
(น้ํามันและไขมัน กะทิสําเร็จรูป และมะพราว (ผลแหง/ขูด) )
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันป/ป (YoY)
5. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560
ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 1.4 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล สูงขึ้น
รอยละ 2.0 เปนผลจากการสูงขึ้นของอาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 4.7 เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา
สูงขึ้นรอยละ 3.5 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 3.5 อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 3.4 ขาว
แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 2.8 และไขและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ 0.9 และดัชนีหมวด
อื่นๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 1.1 เปนผลจากการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนสงและ
การสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 2.4 หมวดการบันเทิงการอานการศึกษาและการศาสนาสูงขึ้นรอยละ 1.2 หมวด
เครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 0.5 และหมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 0.4
6. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 11 เดือน (เดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2561 เทียบกับเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560) ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 2.0 จาก
การสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 2.4 ตามการสูงขึ้นของดัชนีหมวด
การบันเทิงการอาน การศึกษา และการศาสนา สูงขึ้นรอยละ 4.8 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
สูงขึ้นรอยละ 4.3 หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 3.4 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ 1.3 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ 1.1 หมวดเคหสถาน สูงขึ้น
รอยละ 0.7 สําหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ 3.5 อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ 3.5
/อาหารบริโภค

-3อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ 2.2 ผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 0.5 ไขและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ
0.2 และขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 0.2
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