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 สถานการณภาวะเงินเฟอและราคาสินคาเกษตรและอาหารในสหรัฐอเมริกา 

 

 

เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 สํานัก
สถิ ติแรงงาน Bureau of Labor Statistics (BLS) 
ของสหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรรายงานดัชนีราคา
ผูบริโภคในเมือง (Consumer Price Index for All 
Urban Consumers: CPI-U) ประจําเดือนมิถุนายน 
2564 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

ดัชนีราคาผูบริโภคปรับตามฤดูกาลใน
ภาพรวมเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.9 เรงข้ึนจากรอยละ 0.6 ของเดือนท่ีผานมา 
นับเปนการเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดสําหรับดัชนีรายเดือน 
ในรอบ 13 ป ในขณะท่ีดัชนีราคาในชวง 12 เดือนท่ีผานมา (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564) ใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.4 ตอป ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 13 ปเชนกัน สําหรับดัชนีราคาพ้ืนฐาน 
(ดัชนีรวม - ดัชนีอาหารและพลังงาน) ในรอบ 12 เดือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5 ตอป ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน
รอบ 30 ปท่ีผานมา ในขณะท่ีดัชนีอาหารปรับตามฤดูกาลภาพรวมเดือนมิถุนายนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8  เรงข้ึน
ถึงหนึ่งเทาตัวเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา ท้ังนี้ดัชนีราคาอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญมาจากอาหารในกลุม
เนื้อสัตว สัตวปก ปลาและไข ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 ในขณะท่ีดัชนีราคาอาหารในรอบ 12 เดือนเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 2.4 ตอป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ภาพรวม 

• มิถุนายน 2564     
o ดัชนีราคารวม  เดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีราคาผูบริโภคปรับตามฤดูกาลใน

ภาพรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 เรงข้ึนจากเดือนท่ีผานมาซ่ึงเคยเพ่ิมรอยละ 0.6 (ภาพท่ี 1) นับเปนการเพ่ิมข้ึน
สูงท่ีสุดในรอบ 13 ป (นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551) ท่ีดัชนีราคาเคยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.0 

o ดัชนีราคารถยนตและรถบรรทุกใชแลว ยังคงเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยในเดือน
มิถุนายนเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.5 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนมากกวาหนึ่งในสามของการเพ่ิมท้ังหมดของดัชนีราคาปรับ
ตามฤดูกาลในเดือนนี้  

- 1 - 



ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

o ดัชนีราคาอาหาร เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8  เรงข้ึนในอัตราท่ีสูงกวาดัชนีของเดือนกอน
หนาท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีรอยละ 0.4  

o ดัชนรีาคาพลังงาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 โดยท่ีดัชนีน้ํามันเบนซินเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5    
o ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน (ดัชนีราคารวม ยกเวน อาหารและพลังงาน) หรือ Core 

CPI ในเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 เรงข้ึนจากเดือนกอนหนาท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.7 โดยดัชนี
ราคาท่ียังคงเพ่ิมข้ึน ไดแก รถยนตและรถบรรทุกมือสอง ยานพาหนะใหม คาโดยสารสายการบิน และเครื่อง
แตงกาย ในขณะท่ีดัชนีคารักษาพยาบาลและดัชนีเครื่องตกแตงบานและงานในครัวเรือนเปนหนึ่งในดัชนีหลัก
ไมก่ีรายการท่ีลดลงในเดือนมิถุนายน (รายละเอียดปรากฏในตารางแนบทาย) 

 

ภาพท่ี 1 ดัชนีราคาปรับตามฤดูกาลรายเดือน มิถุนายน 2563-มิถุนายน 2564 

 
ท่ีมา: https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf 

 

• ชวง 12 เดือนท่ีผานมา     
สําหรับในชวง 12 เดือนท่ีผานมา (มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564) ดัชนีราคากอนการปรับ

ฤดูกาลในภาพรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.4 ตอป ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 13 ป (ตั้งแตชวงรอบ 12 เดือนท่ี
สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2551) ซ่ึงเคยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึงรอยละ 5.4 ตอป โดยดัชนีราคาพลังงานเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด
ถึงรอยละ 24.5 ตอป ดัชนีราคาอาหารเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4 ตอป ในขณะท่ีดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน (ดัชนี
ราคารวม ยกเวนอาหารและพลังงาน) เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5 ตอป เปนการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในชวงเกือบ 30 ปท่ีผาน
มา (นับตั้งแตชวงรอบ 12 เดือนท่ีสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2534) (ภาพท่ี 2)   
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ภาพท่ี 2 ดัชนีราคาผูบริโภคราย 12 เดือน (ยังไมปรับตามฤดูกาล) ส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2564 

 

ท่ีมา: https://www.usinflationcalculator.com/inflation/food-inflation-in-the-united-states/  

 

 พลังงาน 

• เดือนมิถุนายน 2564  
ดัชนีพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5  หลังจากท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนี

น้ํามันเบนซินเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 ในเดือนมิถุนายนหลังจากลดลงรอยละ 0.7 ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีสําหรับ
กาซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.7 เทากับเดือนกอนหนาในทางตรงกันขาม ดัชนีไฟฟาลดรอยละ 0.3 หลังจาก
การเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 ในเดือนกอนหนา  

• ชวง 12 เดือนท่ีผานมา  
ดัชนีพลังงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.5 ตอป ดัชนีน้ํามันเบนซินเพ่ิมข้ึนรอยละ 45.1 ตอป ดัชนีไฟฟา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 ตอป ขณะท่ีดัชนีกาซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.6 ตอป  

 อาหาร 

รายจายในหมวดสินคาอาหารมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 13.87 ของรายการสินคาท้ังหมดท่ีนํามา
คํานวณดัชนีราคา สินคาอาหารแบงออกเปน 2 หมวด ไดแก  

1. อาหารท่ีบาน (Food at home) หมายถึง คาใชจายอาหารท้ังหมดท่ีผูบริโภคจับจายในราน
ขายของชํา/ซูเปอรมารเก็ต หรือรานขายอาหารอ่ืนๆ และอาหารท่ีผูบริโภคเตรียมไวในการเดินทาง ซ่ึง
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ประกอบดวยกลุมอาหารของรานซูเปอรมารเก็ต 6 กลุม ไดแก (1) ผลิตภัณฑธัญพืชและเบเกอรี่ (2) ราคา
เนื้อสัตว สัตวปก ปลาและไข (3) นมและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับนม (4) เครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลและ
สวนประกอบ (5) ผักและผลไม และ (6) อ่ืนๆ 

2. คาใชจายสําหรับอาหารนอกบาน (Food away from home) ไดแก คาใชจายสําหรับอาหาร
ในรานอาหาร/ภัตตาคาร (ท้ังบริโภคในรานและสั่งไปบริโภคท่ีพักอาศัย) อาหารในท่ีทํางาน ในโรงเรียน จาก
เครื่องจําหนายอาหาร เปนตน ประกอบดวย 2 กลุมอาหาร ไดแก 1) อาหารบริการเต็มรูปแบบ (full-service) 

เชน อาหารท่ีรับประทานในราน และ 2) อาหารบริการจํากัด (limited-service) เชน อาหารสําหรับซ้ือกลับ

บาน 

• มิถุนายน 2564 
ดัชนีอาหารในภาพรวม ปรับตามฤดูกาลเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8 เทากันท้ังดัชนีอาหารท่ีบานและ

อาหารนอกบาน เปนการเรงข้ึนถึงเทาตัวเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีท้ังสองเม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีเพ่ิมข้ึนเพียง
รอยละ 0.4  

 ดัชนีราคาอาหารท่ีบาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8 ท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญมาจากดัชนีราคา
เนื้อสัตว สัตวปก ปลาและไข ซ่ึงเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 2.5 (โดยดัชนีราคาเนื้อวัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 4.5 ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดนับต้ังแตเดือนมิถุนายนของปท่ีผานมา) ในขณะท่ีดัชนีสําหรับผักและผลไมเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.7 
หลังจากท่ีไมเปลี่ยนแปลงในเดือนกอนหนา ดัชนีเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 หลังจากท่ีลดลง
รอยละ 0.5 เม่ือเดือนพฤษภาคม ในขณะท่ีดัชนีอาหารท่ีบานอ่ืนๆ และดัชนีราคานมและผลิตภัณฑ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 0.2   

ดัชนีผลิตภัณฑธัญพืชและเบเกอรี่ เปนเพียงหนึ่งใน 6 ดัชนีราคาอาหารในหมวดอาหาร
ในรานซูเปอรมารเก็ตท่ีลดลงอยูท่ีรอยละ 0.3 ในเดือนมิถุนายน หลังจากท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 เม่ือ เดือน
พฤษภาคม 

 ดัชนีอาหารนอกบาน  เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.7 ในเดือนมิถุนายน เรงข้ึนตอเนื่องจาก
เดือนพฤษภาคมท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6 ดัชนีอาหารบริการเต็มรูปแบบ (full-service) เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.8 ซ่ึง

เปนการเพ่ิมข้ึนรายเดือนท่ีสูงท่ีสุดนับตั้งแตเดือนมิถุนายนปท่ีแลว ดัชนีอาหารบริการจํากัด (limited-service) 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6   

• ชวง 12 เดือนท่ีผานมา    
ดัชนีอาหารในภาพรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4 แยกออกเปน 

 ดัชนีอาหารท่ีบาน เ พ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 ตอป โดยดัชนีกลุมอาหารของราน
ซูเปอรมารเก็ตเพ่ิมข้ึนท้ัง 6 รายการ ในขณะท่ีดัชนีกลุมผักและผลไมเปนเพียงกลุมเดียวท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกวา
คาเฉลี่ยรอยละ 0.9 ตอป โดยเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดถึงรอยละ 3.2 ตอป 

 ดัชนีอาหารนอกบาน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 ตอป ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดในชวง 
12 ปท่ีผานมา  (ตั้งแตรอบ 12 เดือนท่ีสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2552) โดยดัชนีสําหรับอาหารแบบจํากัดการ
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บริการเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.2 และดัชนีอาหารท่ีบริการเต็มรูปแบบเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.1 ซ่ึงสวนทางกับดัชนีราคา
อาหารในสถานท่ีปฏิบัติงานและโรงเรียนซ่ึงลดลงอยางมากถึงรอยละ 29.9   

• ดัชนีราคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญของสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวของกับสินคาไทยในตลาด
สหรัฐฯ  

สินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ 5 อันดับแรก ไดแก ขาว ผลิตภัณฑ
อาหารทะเล (ปลาทูนา และกุง) อาหารสัตวเลี้ยง และผลไมบรรจุกระปอง (สับปะรด) สําหรับดัชนีราคาปรับ
ตามฤดูกาลสินคาในหมวดท่ีเก่ียวของในเดือนมิถุนายน 2564 มีดังนี้  

1. ขาว ดัชนีราคาเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงจากรอยละ 0.4 ของเดือนกอนหนามาอยูท่ีรอย
ละ 0.6 ในเดือนมิถุนายน 2564 สําหรับดัชนีราคาในชวง 12 เดือนท่ีผานลดลงอยูท่ีรอยละ 1.3 ตอป 

2. ผลิตภัณฑปลาและอาหารทะเล  ดัชนีราคาในเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 
อัตราชะลอลงจากการเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 ในเดือนพฤษภาคม โดยราคาปลาและอาหารทะเลสดเพ่ิมข้ึนรอยละ 
1.9 ชะลอตัวลงจากรอยละ 2.7 ของเดือนกอนหนา และราคาอาหารทะเลแปรรูปเรงข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 1.9 
จาก 0.9 ของเดือนกอนหนา สําหรับดัชนีราคาผลิตภัณฑปลาและอาหารทะเลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5 ตอป  

3. อาหารสัตวเลี้ยง ดัชนีราคาในเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 0.2 หลังจากท่ี
ลดลงรอยละ 0.3 เม่ือเดือนพฤษภาคม สําหรับดัชนีราคาในชวง 12 เดือนท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 ตอป 

4. ผลไมบรรจุกระปอง ดัชนีราคาในเดือนมิถุนายน 2564 กลับเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 0.9 
หลังจากท่ีลดลงรอยละ 0.7 เม่ือเดือนพฤษภาคม สําหรับดัชนีราคาในชวง 12 เดือนท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนรอยละ 
2.4 ตอป 

(รายละเอียดแสดงไวในตารางแนบทาย) 

 สรุปบทวิเคราะห  

• ดัชนีราคาท่ีสูงข้ึนสะทอนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัวหลังการระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา-19 โดยผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการจํานวนมาก ในขณะเดียวกันการขาดแคลนแรงงาน
และวัตถุดิบก็เปนอุปสรรคตอความสามารถของธุรกิจในการปรับ/ฟนตัวใหทันตอการเปดกวางทางเศรษฐกิจ
รอบใหมท่ีเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ ภาคธุรกิจบางสวนไดผลักภาระดานแรงงานและวัตถุดิบใหกับผูบริโภคแลว 
โดยผลการสํารวจจากสหพันธธุรกิจอิสระแหงชาติ (National Federation of Independent Business) ชี้ใหเห็น
วา ในชวง 3 เดือนท่ีผานมานั้น รอยละ 47 ของธุรกิจขนาดเล็กไดปรับข้ึนราคาสินคาและบริการ และรอยละ 44 
มีแผนจะปรับราคาสูงข้ึนใน 3 เดือนขางหนา 

• นโยบายและทิศทางอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ไดพุงข้ึนสูงสุดในรอบ 13 ป ในอัตรารอยละ 
5.4 ตอป ท้ังนี้ อัตราเงินเฟอเติบโตเร็วกวาท่ีคาดไวตลอดชวงฤดูใบไมผลิ และอยูเหนือเปาหมายท่ีธนาคาร
กลางของสหรัฐ (Fed) ตั้งเปาไวท่ีรอยละ 2 แมวาเจาหนาท่ีของ Fed จะเชื่อวาอัตราเงินเฟอใหสูงข้ึนมีสาเหตุ
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จากปจจัยชั่วคราว แตธนาคารกลางยังคงมุงเปาไปท่ีอัตราเงินเฟอท่ีสูงกวาเปาหมายรอยละ 2 ในปนี้เพ่ือให
เศรษฐกิจไดฟนตัว0

1 โดยยังไมมีแนวโนมการข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

• หากธนาคารสหรัฐฯ ประกาศเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึนอยางรวดเร็วเพ่ือใหสอดคลองระดับ
ภาวะเงินเฟอท่ีสูงกวาระดับท่ีเหมาะสมในปจจุบัน นักวิเคราะหคาดวาจะเกิดผลกระทบตอประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจใหม (emerging economies) กลาวคือ จะเกิดภาวะเงินทุนไหลออกอยาง
รวดเร็วไปสูตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงจะเกิดผลกระทบตอตลาดเงินของประเทศเหลานั้นในเรื่องความเสี่ยงของอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีอาจจะสูงข้ึน อันจะสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวหรือแมกระท่ังภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
นอกจากนี้ สําหรับประเทศท่ีออกตราสารหนี้ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ก็อาจทําใหท้ังผูกูภาคเอกชนและรัฐบาล
อยูในสถานการณท่ีจายคืนไดยากลําบากมากข้ึน1

2 

• การตอบสนองตอภาวะเงินเฟอของผูบริโภคสหรัฐฯ ในภาวะอัตราเงินเฟอท่ีสูงนี้สงผลให
อํานาจซ้ือของผูบริโภคในสหรัฐฯ ลดลง ท้ังนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอภาวะสินคาท่ีมีราคา
สูงข้ึนระบุวา ผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการโดยเลือกซ้ือสินคาท่ีมีราคาท่ีต่ํากวา เลือกซ้ือสินคา
ท่ีมีการสงเสริมการขาย (เชน ลดราคา) และลดการใชจายตามดุลยพินิจ เชน ลดการรับประทานอาหารนอก
บาน2

3  

• ผลกระทบภาวะเงินเฟอตอสินคาเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ พบวา ดัชนีราคา
สินคาเกษตรและอาหารท่ีสหรัฐฯ นําเขาจากไทยมากท่ีสุดอันดับตนๆ สูงข้ึน ยกเวน ราคาขาวท่ีดัชนีราคา
ลดลง แตปริมาณนําเขาในเดือนพฤษภาคมกลับเพ่ิมข้ึน อนึ่ง ราคานับวาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือสินคา
ของผูบริโภค และการออนคาของเงินบาทอาจชวยสงกระทบในดานบวกตอการนําเขาสินคาไทยในสายตาของผู
นําเขาสหรัฐฯ  

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2564 

 

 

ท่ีมา:  
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf 
https://www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm  

                                                           
1 https://www.thebalance.com/inflation-speeds-up-once-again-now-at-5-4-5192465  
2 https://www.cfr.org/in-brief/how-much-too-much-us-inflation-debate-heats?gclid=EAIaIQobChMIie-

btvPg8QIV1u2zCh0TjAopEAAYASAAEgISefD_BwE  
3 https://www.prnewswire.com/news-releases/inflation-is-changing-purchasing-behavior-for-majority-of-

consumers-numerator-reports-301337357.html  
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