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ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม 
เดือนเมษายน 2562 

 

                    ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับกลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหว 
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2562 โดยสรุป 

             การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ค านวณ มีจ านวน 
422 รายการ ส าหรับจังหวัดนครพนม มีจ านวน 253 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม                
ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและ
การสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพ่ือน ามาค านวณ    
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม ได้ผลดังนี้ 

   1.ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนเมษายน 2562 
                         ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เท่ากับ 100 เดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 
102.82 เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 คือ 102.37 โดยสูงขึ้นร้อยละ 0.44 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 สูงขึ้น
ร้อยละ 1.23 

  2.ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2562 
     ปี 2558 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เท่ากับ 100 เดือนเมษายน 2562 

เท่ากับ 103.2 ส าหรับเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 102.6 

            3.การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2562 เม่ือเทียบกับ 
     3.1 เดือนมีนาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 
     3.2 เดือนเมษายน 2561 สูงขึ้นรอ้ยละ 1.9 

3.3 เฉลี่ย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน) ปี 2562 กับระยะเดียวกันของปี 2561 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.4 
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4.ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2562 เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 (เดือนมีนาคม 2562 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4) ทั้งนี้เนื่องจากการ
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เพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.9 และหมวดอ่ืนๆไม่ใช่อาหาร และ
เครื่องดืม่ ร้อยละ 0.4 

  4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 สาเหตุหลัก 
มาจากการเพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 6.7 (ต้นหอม มะเขือ มะนาว มะเขือเทศ กะหล่ าดอก 
ถั่วฝักยาว คะน้า มะละกอดิบ ลองกอง มังคุด มะละกอสุก องุ่น ทุเรียน) นอกจากนี้ยังมีสินค้า หอยแครง      
ก็ปรับราคาข้ึนเช่นกัน 

  4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากการเพ่ิมขึ้นของ
หมวดน้ ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 2.2 และสินค้า เครื่องแบบมัธยมหญิง เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า ก็ปรับราคาข้ึนเช่นกัน 

5.พิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 (เดือนมีนาคม 2562 
เทียบกับเดือนมีนาคม 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8) สาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดอาหาร และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.8 จากการเพิ่มข้ึนของหมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 8.6 หมวดข้าว แป้ง และ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 8.3 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ า ร้อยละ 4.7 หมวดอาหารบริโภค-นอกบ้าน 
ร้อยละ 4.5 หมวดเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 0.9 หมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ 0.3 หมวดเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.1 และดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 จากการ
เพ่ิมขึ้นของหมวดน้ ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 2.3 หมวดเคหสถาน ร้อยละ 0.6 และหมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล ร้อยละ 0.1 

6.เฉลี่ยช่วงระยะ 4 เดือน (มกราคม – เมษายน) ของปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2561 ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 สาเหตุส าคัญมาจากการเพ่ิมขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.0 จากหมวดข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 8.0 หมวดอาหารบริโภค-     
นอกบ้าน ร้อยละ 4.9 หมวดผักและผลไม้ ร้อยละ 3.9 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า ร้อยละ 3.8 หมวดไข่
และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 0.7 หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.4 และหมวดอาหารบริโภค-ในบ้าน    
ร้อยละ 0.3 
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