1.1 เรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหารประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี : เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะค่าครองชีพในขณะนั้น
1.2 สาระสาคัญ/ผลการดาเนินงาน :
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ขอรายงาน
ความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้ บริโภคของจังหวัดมุกดาหาร โดยสรุป
1. ตารางเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
รายการ
ประเทศไทย

ปีฐาน
ดัชนี
อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
2558 พ.ย. 63 ต.ค.63 พ.ย.62 พ.ย.63-ต.ค. พ.ย.63-พ.ย. ม.ค.63- พ.ย.63
63
62
ม.ค.62- พ.ย.62
100 102.19 102.23 102.61
-0.04
-0.41
-0.90

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 102.48 102.42 103.28

+0.06

-0.77

-0.83

ขอนแก่น

100 104.70 104.60 105.40

+0.10

-0.70

+0.10

สกลนคร

100 104.90 104.80 106.20

+0.10

-1.20

-0.90

ร้อยเอ็ด

100 101.90 101.70 102.70

+0.20

-0.80

-1.40

นครพนม

100 103.40 104.60 105.00

-1.10

-1.50

+0.40

มุกดาหาร

100

+0.4

0.1

-0.5

104.5

104.1

104.4

2. วิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ของจังหวัดมุกดาหาร
๑). ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2563 สูงขึ้นร้อย
ละ 0.4 ซึ่งมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดดังนี้

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 5.0
( ได้แก่ ต้นหอม พริกสด ถั่วฝักยาว ขิงแก่) หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม สู งขึ้นร้อยละ 1.3 (ได้แก่ ไข่ไก่ นมสด นมถั่วเหลือง นม
เปรี้ยว) หมวดเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 1.0 ในขณะที่หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดข้าว แป้ง
และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 0.3 ในขณะที่หมวด เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน หมวดอาหาร
บริโภค-นอกบ้านโดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้น
ร้อยละ 0.3 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.1 ในขณะที่
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2). ดั ชนี ร าคาผู้บ ริ โ ภคทั่ วไปของจั ง หวั ด มุ กดาหาร เดื อนพฤศจิ กายน 2563 เทีย บกั บเดือ นพฤศจิ กายน 2562 สูง ขึ้ น
ร้อยละ 0.1 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดดังนี้
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น ร้อยละ 4.2 ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 20.7
(ได้แก่ เห็ด ผักซี แตงกวา พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า ขิงแก่) หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 5.7 หมวดเครื่องประกอ บ
อาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.8 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 2.5 ในขณะที่หมวดข้าว แป้งและผลิตภั ณฑ์จากแป้ง ลดลง
ร้อยละ 3.5 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน ลดลงร้อยละ 1.2 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1 ในขณะที่หมวด
ไข่และผลิตภัณฑ์นมโดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2.8 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลง
ร้ อ ยละ 4.2 หมวดเคหสถาน ลดลงร้ อ ยละ 2.5 หมวดการบั น เทิ ง การอ่ า น การศึ ก ษา และศาสนา ลดลงร้ อ ยละ 1.9
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.6 ในขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล หมวดยาสูบและเครื่องดื่ มมี
แอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3). พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน) ของปี 2563 เทียบกับ ระยะเดียวกันของปี 2562 ลดลง
ร้อยละ 0.5 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจาแนกตามหมวดดังนี้
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.9 ได้แก่ หมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง
สู ง ขึ้ น ร้อ ยละ 7.6 หมวดเนื้ อ สั ต ว์ เป็ ด ไก่ และสั ต ว์ น้ า สู ง ขึ้ นร้ อ ยละ 4.7 หมวดเครื่อ งประกอบอาหาร สู ง ขึ้ นร้ อ ยละ 3.8
หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 1.5 หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.5 ในขณะที่หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้านลดลงร้อยละ 1.4 หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.5
หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 3.0 ได้แก่ หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลง
ร้อยละ 4.8 หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 2.5 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา ลดลงร้อยละ 1.6 ในขณะที่หมวดการตรวจ
รั ก ษา และบริ ก ารส่ ว นบุ ค คล สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.8 หมวดเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และรองเท้ า สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ0.3 ในขณะที่ ห มวดยาสู บ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: จากการสารวจราคาสินค้าและบริการ 245 รายการ ครอบคลุม
1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ข้าวสาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ฯลฯ
2. หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเช่น ผ้า เสื้อผ้าบุรุษ/สตรี/เด็ก เครื่องแบบอุดมศึกษา รองเท้านักเรียน ชาย/หญิงฯลฯ

3. หมวดเคหสถานเช่น ที่พักอาศัย ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
4. หมวดการตรวจรักษา และบริการส่วนบุคคล เช่น ค่าตรวจรักษาและค่ายา ค่าตรวจโรค รพ.รัฐบาลและเอกชนฯลฯ
5. หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร เช่น ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าโดยสารรถประจาทาง รถรับส่งนักเรียน น้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าบริการทางโทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
6. หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนาเช่น อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่น ของเล่นเด็ก เครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือพิมพ์ ค่าเล่าเรียนฯลฯ
7. หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรา ไวน์ ฯลฯ
เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

