ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมุกดำหำร ร่วมกับกองสำรสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ขอรำยงำน
ควำมเคลื่อนไหวดัชนีรำคำผู้ บริโภคของจังหวัดมุกดำหำร โดยสรุป
1. ตารางเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
รายการ

ปีฐาน
ดัชนี
2558 ธ.ค. 63 พ.ย.63

ประเทศไทย

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ธ.ค.62 ธ.ค.63-พ.ย. ธ.ค.63-ธ.ค. ม.ค.63- ธ.ค.63
63
62
ม.ค.62- ธ.ค.62
100 102.34 102.19 102.62
+0.15
-0.27
-0.85

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 102.67 102.48 103.28

+0.19

-0.59

-0.80

นครราชสีมา

100 101.50 101.00 102.20

+0.50

-0.70

-1.0

อุดรราชธานี

100 101.00 100.70 102.70

+0.30

-1.70

-0.60

ร้อยเอ็ด

100 101.90 101.90 102.70

0.00

-0.80

-1.30

นครพนม

100 103.50 103.40 104.90

+0.10

-1.30

+0.30

มุกดาหาร

100 104.50 104.50 104.20

0.00

+0.30

-0.40

2. วิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ของจังหวัดมุกดาหาร
๑). ดัชนีร าคาผู้บริ โ ภคทั่ว ไปของจั งหวั ด มุกดาหาร เดือนธั น วาคม พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563
โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำและบริกำรจำแนกตำมหมวดดังนี้
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร
สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ในขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ ลดลงร้อยละ 0.8 หมวดเคหะสถำน ลดลงร้อยละ 0.2 หมวดกำรตรวจ
รักษำและบริกำรส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.2 ในขณะที่หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและศำสนำ หมวดยำสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่ ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 4.2 ได้แก่
ต้นหอม มะเขือเทศ ผั กซี ผั กคะน้ำ เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ ยนทำให้ผ ลผลิตเพิ่มขึ้น หมวดเครื่องประกอบอำหำร ลดลง

ร้อยละ 0.5 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดข้ำว
แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ลดลงร้อยละ 0.1 ในขณะที่หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ในขณะที่หมวดอำกำร
บริโภค-ในบ้ำน หมวดอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน โดยเฉลี่ยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
2). ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร เดือนธันวาคม 2563 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่ง
มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำและบริกำร จำแนกตำมหมวดดังนี้
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 3.8 ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 20.3
ได้แก่พริกสด ขิงแก่ หอม กระเทียม เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิต ลดน้อยลง หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์
น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 4.3 หมวดอำหำรบริโภค-ในบ้ำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 หมวดเครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ 2.3 หมวดไข่
และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ในขณะที่หมวดข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ลดลงร้อยละ 2.5 หมวดอำหำรบริโภค นอกบ้ำนลดลงร้อยละ 1.2 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.5
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.3 ได้แก่ หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร ลดลง
ร้ อ ยละ 3.1 หมวดเคหสถำน ลดลงร้ อ ยละ 2.5 หมวดกำรบั น เทิ ง กำรอ่ ำ น กำรศึ ก ษำ และศำสนำ ลดลงร้ อ ยละ 2.2
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ ลดลงร้อยละ 1.4 ในขณะที่หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล สูง ขึ้นร้อยละ 0.3 ในขณะ
ที่หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3). พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) ของปี 2563 เทียบกับ ระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.4 โดยมีร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำและบริกำรจำแนกตำมหมวดดังนี้
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.8 ได้แก่ หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร ลดลง
ร้อยละ 4.7 หมวดเคหสถำน ลดลงร้อยละ 2.6 หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและศำสนำ ลดลงร้อยละ 1.6 ในขณะที่หมวด
กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.8 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่หมวดยำสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ได้แก่ หมวดข้ำว แป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง
สูงขึ้นร้อยละ 6.7 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 4.7 หมวดเครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ 3.7 หมวดผัก
และผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 หมวดอำหำรบริโภค-ในบ้ำน สูงขึ้นร้อยละ 1.5
ในขณะที่หมวดอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน ลดลงร้อยละ 1.4 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.4

หมายเหตุ: จากการสารวจราคาสินค้าและบริการ 245 รายการ ครอบคลุม
1. หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ข้ำวสำร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ฯลฯ
2. หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำเช่น ผ้ำ เสื้อผ้ำบุรุษ/สตรี/เด็ก เครื่องแบบอุดมศึกษำ รองเท้ำนักเรียน ชำย/หญิงฯลฯ
3. หมวดเคหสถำนเช่น ที่พักอำศัย ค่ำเช่ำบ้ำน วัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ
4. หมวดกำรตรวจรักษำ และบริกำรส่วนบุคคล เช่น ค่ำตรวจรักษำและค่ำยำ ค่ำตรวจโรค รพ.รัฐบำลและเอกชนฯลฯ
5. หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร เช่น ค่ำโดยสำรสำธำรณะ ค่ำโดยสำรรถประจำทำง รถรับส่งนักเรียน น้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่ำบริกำรทำงโทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
6. หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำและกำรศำสนำเช่น อุปกรณ์กีฬำเครื่องเล่น ของเล่นเด็ก เครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือพิมพ์ ค่ำเล่ำเรียนฯลฯ
7. หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรำ ไวน์ ฯลฯ

เพื่อนำมำคำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมุกดำหำร

