ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี
เดือนมีนาคม 2565
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยสรุป
จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ มีจำนวนรายการสินค้าปีฐาน 2562 ทั้งหมด
430 รายการ สำหรับจังหวัดเพชรบุรี มีรายการสินค้าที่ใช้คำนวณทั้งหมดจำนวน 255 รายการ ครอบคลุม
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะการ
ขนส่ง และการสื่อสาร การบั นเทิ งการอ่านและการศึกษาฯลฯ เพื่ อนำมาคำนวณค่าดัชนี ราคาผู้บ ริโภคของ
จังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนมีนาคม 2565 ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2565 (ปี 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ของประเทศเท่ากับ 100) มีค่าเท่ากับ 104.79 ค่าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ดังนี้
1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.66
1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม
2564 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 5.73
1.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาสที่ 1) 2565 (YoY) เทียบกับไตรมาส
เดียวกัน ของปี 2565 สูงขึ้นร้อยละ 4.75
1.4 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ก่อนหน้า (QoQ) สูงขึ้นร้อยละ 1.91
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2565
ปี 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุ รีเท่ากับ100และเดือ นมีนาคม 2565 เท่ากับ
104.4 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 103.5
3. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2565 ค่าดัชนีมีการ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ดังนี้
3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.9
3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม
2564 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 5.1
3.3 เมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ย 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม) 2565 (AoA) เทียบกับระยะ
เดียวกันของปี 2564 สูงขึ้นร้อยละ 4.8

การเปรียบเทียบเดือน/เดือน(MoM)
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรีเดือนมีนาคม 2565 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.9 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เทียบกับเดือนมกราคม 2565 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.6) ซึ่ง
เป็นการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 1.4 สำหรับหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีคงทีร่ ้อยละ 0.0
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4.1 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ดัชนีสูงขึ้นร้อ ยละ 1.4 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.9) จากการสูงขึ้นของรายการสินค้าที่สำคัญ ดังนี้
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 3.0 ผลจากการสูงขึ้นของราคาขายปลีก
น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นร้อยละ 7.0 (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙1 ๙๕ E20 E85 น้ำมันดีเซล B7 B10 และน้ำมัน
เบนซิน ๙๕)และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ แชมพู และน้ำยา
ระงับกลิ่นกาย
4.2 ดัชนีอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีคงที่ร้อยละ 0.0 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดัชนี
ลดลงร้อยละ 0.1) จากการคงที่ของรายการสินค้าที่สำคัญ ดังนี้
อาหารบริโภค-นอกบ้าน คงที่ร้อยละ 0.0 ได้แก่ อาหารเช้า อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) อาหาร
เย็น (อาหารตามสั่ง) และอาหารแบบตะวันตก (ไก่ทอด พิซซ่า)
การเปรียบเทียบระยะเดียวกันปี/ปี (YoY)
5. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบุรี จากการพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 ดัชนี
สูงขึ้นร้อยละ 5.1 จากการสูงขึ้นของหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 5.8 เป็นผลจาก
การสูง ขึ้น ของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูง ขึ้ น ร้อ ยละ 11.5 หมวดยาสู บและเครื่องดื่ มมี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.5 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 2.6 และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล สูงขึ้นร้อยละ 1.0 สำหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.1 เป็นผล
จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ ำ สูงขึ้นร้อยละ 11.1 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 10.8
เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.4 ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.1 และอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้น
ร้อยละ 0.5
6. ดั ชนี ราคาผู้ บ ริโภคของจังหวัด เพชรบุ รี จากการพิ จารณาดั ช นีราคาเฉลี่ ย 3 เดือ น (เดือ น
มกราคม-มีนาคม 2565 เทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 4.8 จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 5.0 เป็นผลจากการสูงขึ้นหมวดพาหนะ การ
ขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 10.2 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.5 หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 2.3 และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.5 สำหรับดัชนี
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 4.3 จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ
สูงขึ้นร้อยละ 15.3 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 8.5 เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 5.6 ผักและ
ผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.2 และอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.3
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