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ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดนครพนม 

เดือนธันวาคม 2564 

  สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครพนม รวมกับกลุมดัชนีราคาผูบริโภค กองสารสนเทศและดัชนี

เศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย ขอรายงานความเคลื่อนไหว 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนธันวาคม 2564 โดยสรุป 

  การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศ รายการสินคาและบริการท่ีคํานวณ             

มีจํานวน 430 รายการ สําหรับจังหวัดนครพนม มีจํานวน 255 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม 

ไมมีแอลกอฮอล เครื่องนุงหมและรองเทา เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล พาหนะ การขนสง      

และการสื่อสาร การบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล  

เพ่ือนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดนครพนม ไดผลดังนี ้

  1. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2564 

                       ป 2562 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ เทากับ 100 เดือนธันวาคม 2564        

เท ากับ  101.86 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน  2564 คือ 102.25 โดยลดลงรอยละ 0.38 เทียบกับ                    

เดือนธันวาคม 2563 คือ 99.70 โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.17 

 2. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนธันวาคม 2564 

 ป 2562 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ เทากับ 100 เดือนธันวาคม 2564        

เท า กับ  101 .2  เที ยบ กับ เดือนพฤศจิกายน  2564 คื อ  101 .6  โดยลดลงรอยละ 0 .4  เที ยบ กับ                    

เดือนธันวาคม 2563 คือ 99.9 โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.3  

  3. การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2564 เม่ือเทียบกับ 

   3.1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ลดลงรอยละ 0.4 

   3.2 เดือนธันวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.3  
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4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดนครพนม เดือนธันวาคม 2564 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2564 

ลดลงร อยละ 0.4 (เดื อนพฤศจิ กายน 2564 เที ยบกับ  เดื อนตุ ลาคม 2564 ลดลงร อยละ 0.7 )                        

  ท้ังนี้เนื่องจากการลดลงของ ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ 0.3

ดัชนีหมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 0.6 หมวดดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 

  4.1 ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล เดือนธันวาคม 2564 เทียบกับ 

เดือนพฤศจิกายน 2564 ลดลงรอยละ 0.3 

          ท้ังนี้ เนื่องจาก ดัชนีขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง ลดลงรอยละ 1.2 ดัชนีหมวดผัก  

และผลไม ลดลงรอยละ 3.2 ( กะหล่ํา แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะนา ผักชี บวบ มะนาว ตนหอม ผักกาดหอม

ผักกวางตุง สมเขียวหวาน สมโอ กลวยหอม )  

   4.2 ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม เดอืนธันวาคม 2564 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 

2564 ลดลงรอยละ 0.6 

  ปจจัยสําคัญมาจาก หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 1.4  

หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 3.6  

  5. พิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.3   

            (เดื อ น ธั น ว าค ม  2 5 6 4  เที ย บ กั บ เดื อ น ธั น ว าค ม  2 5 63  เ พ่ิ ม ข้ึ น ร อ ย ล ะ  1 .3 )  

สาเหตุสําคัญมาจากการเพ่ิมข้ึนของ เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 หมวดไขและผลิตภัณฑนม  

เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 หมวดผักและผลไม เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.6 เครื่องประกอบอาหาร เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.3 

อาหารบริ โภค  – ในบ าน  เพ่ิ ม ข้ึ น ร อยละ 0 .1  อาหารบ ริ โภค  – นอกบ าน  เพ่ิ ม ข้ึ น ร อยละ 0 .8  

หมวดอ่ืน ๆ ไม ใชอาหาร และเครื่องดื่ ม เพ่ิม ข้ึนรอยละ 3.0 หมวดเคหสถาน เพ่ิม ข้ึนรอยละ 0.3  

หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8 น้ํ ามันเชื้อเพลิง เพ่ิมข้ึนรอยละ 23.6  

หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 กลุมอาหารสดและพลังงาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.7  
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