
ดัชนีราคาผูบริโภคและสถานการณราคาอาหารในสหรัฐอเมริกา 
เดอืนพฤษภาคม 2565 

 

เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 สํานักสถิติแรงงาน (Bureau of Labor Statistics: BLS) กระทรวงแรงงานแหง
สหรัฐอเมริกา (Department of Labor) ไดเผยแพรรายงานสรุปไดเปดเผยดัชนีราคาผูบริโภคในเขตเมืองของสหรัฐฯ 
(Consumer Price Index for All Urban Consumers: CPI-U) ลาสุดประจําเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงในรอบ 1 เดือน (เมษายนและพฤษภาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (พฤษภาคม 2564 - พฤษภาคม 
2565) โดยสรุปได ดังน้ี 

ดัชนีราคาผูบริโภคภาพรวม 
 การเปล่ียนแปลงในรอบ 1 เดือน (MoM) ปรับตามฤดูกาล  

• ดัชนีราคาผูบริโภครวม เดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เรงขึ้นจากรอยละ 0.3  ของเดือนเมษายน 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินคาพลังงาน ท่ีอยูอาศัยและอาหาร โดยดัชนีนํ้ามันเบนซินในเดือนพฤษภาคม
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ในขณะท่ีดัชนีราคาพลังงานอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สําหรับดัชนีอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 โดยดัชนีราคา
อาหารสําหรับครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 ภาพดัชนีราคาผูบริโภครวมรายเดือนปรากฏตาม ภาพที่ 1 

• ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (ดัชนีรวม ยกเวน สินคากลุมอาหารและกลุมพลังงาน) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ในเดือน
พฤษภาคม ทรงตัวเทากับเดือนกอนหนา โดยมีสินคากลุมท่ีพักอาศัย ต๋ัวเครื่องบิน รถยนตและรถกระบะมือสอง และรถยนต
ใหม เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค นอกจากน้ี คารักษาพยาบาล เฟอรนิเจอร
และระบบตางๆ สําหรับครัวเรือน สินคาดานการพักผอนหยอนใจ เส้ือผา ปรับราคาสูงขึ้นเชนกัน 

• ดัชนีพลังงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เรงขึ้นจากรอยละ -2.7 ของเดือนกอนหนา โดยราคานํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอย
ละ 4.1 จากรอยละ -6.1 ของเดือนกอนหนา  

• ดัชนีอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 เรงขึ้นจากรอยละ 0.9 ของเดือนกอนหนา โดยท้ังดัชนีราคาอาหารสําหรับ
ครัวเรือนและดัชนีราคาอาหารนอกครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 

 
ภาพที่ 1 ดชันีราคาผูบริโภครายเดือน (พฤษภาคม 2564 - พฤษภาคม 2565) 

 

ท่ีมา: สํานักสถิติแรงงานของของสหรัฐฯ (U.S. Bureau of Labor Statistics) 

 การเปล่ียนแปลงรอบ 12 เดือน (YoY) ไมปรับตามฤดูกาล 

• ดัชนีราคาผูบริโภครวม ในเดือนพฤษภาคม 2565 ยังคงเรงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนหนา นับเปนการเพ่ิมข้ึนสูงสุดในรอบ 40 ป หรือตั้งแตเดือนธันวาคม 2524 

• ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0  โดยดัชนีราคาพลังงาน รถยนตและรถกระบะใหมและมือสอง และ
อาหารเปนสินคาประเภทท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
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• ดัชนีราคาพลังงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 34.6 ถือเปนการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับต้ังแตเดือนกันยายน 2548 ประกอบดวย 
ดัชนีราคานํ้ามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 48.7 และดัชนีราคานํ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นรอยละ 106.7 (ไมปรับตามฤดูกาล) สวน
หน่ึงเปนผลมาจากสงครามระหวางรัสเซียและยูเครนท่ีทําใหราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น   

• ดัชนีราคาอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 นับเปนครั้งแรกท่ีมีการเพิ่มขึ้นเทากับหรือมากกวารอยละ 10 นับต้ังแต
เดือนมีนาคม 2524 หรือในรอบ 41 ป  
 สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคในรอบ 12 เดือน แยกตามหมวดหมูปรากฏตาม ภาพที่ 2   

ภาพที่ 2  ดัชนีราคาผูบริโภครอบ 12 เดือน (YoY) ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2565 แยกตามหมวดหมูที่สําคัญ 

 
ท่ีมา: ภาพจากสํานักสถิติแรงงานของของสหรัฐฯ (U.S. Bureau of Labor Statistics) 

ดัชนีราคาสินคาหมวดอาหาร 

รายจายหมวดสินคาอาหารของสหรัฐฯ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) อาหารสําหรับครัวเรือน (Food at 
home) หมายถึง คาใชจายอาหารท้ังหมดท่ีผูบริโภคจับจายในรานขายของอุปโภค-บริโภค (รานขายของชําหรือขายอาหาร
อื่นๆ) เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนหรือเคหสถาน และอาหารท่ีผูบริโภคเตรียมไวในการเดินทาง และ (2) คาใชจาย
สําหรับอาหารนอกครัวเรือน (Food away from home) ไดแก คาใชจายสําหรับอาหารในรานอาหาร/ภัตตาคาร (ท้ัง
บริโภคในรานและส่ังไปบริโภคท่ีพักอาศัย) อาหารในท่ีทํางาน โรงเรียน จากเครื่องจําหนายอาหาร เปนตน โดยดัชนีราคา
สินคาอาหารท้ัง 2 หมวดคิดเปนรอยละ 13.42 ของหมวดรายจายท้ังหมดท่ีใชในการคํานวณ CPI 
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 สําหรับดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2565 เปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาและ
เดือนเดียวกันของปกอนหนา สรุปได ดังน้ี 

 การเปล่ียนแปลงในรอบ 1 เดือน (MoM) ปรับตามฤดูกาล   

• ดัชนีราคาอาหารรวม เดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 เรงขึ้นจากรอยละ 0.9 ของเดือนกอนหนา 

• ดัชนีราคาอาหารสําหรับครัวเรือน ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เรงขึ้นจาก 1.0 โดยดัชนีราคาผักผลไมเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.6 เรงขึ้นจาก -0.3 ราคาสินคากลุมเน้ือสัตว ไก ปลาและไขเพิ่มรอยละ 1.1 เรงขึ้นจาก 1.4 ผลิตภัณฑธัญพืชและ
ขนมอบเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เรงขึ้นจาก 1.1  ราคานมและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เรงขึ้นจาก 2.5 ของเดือนกอนหนา 

• ดัชนีอาหารนอกครัวเรือน ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 เรงขึ้นจาก 0.6 ของเดือนเมษายน ดัชนีราคาอาหาร 
full-service meals (รับประทานภายในราน) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 และดัชนีราคา limited-service meals เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.3  

การเปรียบเทียบดัชนีราคาอาหารในภาพรวม (ปรับตามฤดูกาล) แยกตามหมวดหมูสินคา เดือนพฤษภาคม และ
เมษายน 2565 ปรากฏใน ภาพที่ 3  

 
ท่ีมา: ขอมูลจากสํานักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (U.S. Bureau of Labor Statistics) 

 การเปล่ียนแปลงรอบ 12 เดอืน (YoY) ไมปรับตามฤดูกาล   

• ดัชนีราคาอาหารรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1  
 ดัชนีราคาอาหารสําหรับครัวเรือน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 เพิ่มสูงท่ีสุดนับต้ังแตเดือนมีนาคม 2524 โดยกลุมสินคา

เน้ือสัตว ไก ปลาและไขเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดถึงรอยละ 14.2 (เฉพาะราคาเน้ือไกเพิ่มขึ้นรอยละ 17.4) นอกจากน้ี กลุมสินคาอาหาร
ท่ีสําคัญอื่นๆ ไดแก เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 นมและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 ผลิตภัณฑธัญพืช
และขนมอบเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 ผลไมและผักเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 และอาหารสําหรับครัวเรือนอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.6 การ
เปรียบเทียบดัชนีราคาในรอบ 12 เดือน ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2565 แยกตามหมวดหมูสินคาปรากฏใน ภาพที่ 4    

• ดัชนีอาหารนอกครัวเรือน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 โดยดัชนีราคา full-service meals เพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 ดัชนีราคา 
limited-service meals เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3  
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ภาพที่  3  เปรียบเทียบดัช นีราคาอาหาร (ปรับตามฤดูกาล) 
ในรอบ 1 เ ดือน (MoM) เ ดือน เมษายนและพฤษภาคม 2565 แยกตามหมวดหมู

เมษายน 65 พฤษภาคม 65
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ท่ีมา: ขอมูลจากสํานักสถิติแรงงานของของสหรัฐฯ U.S. Bureau of Labor Statistics 

สถานการณและแนวโนมภาวะเงินเฟอในสหรัฐฯ 

• สถานการณปจจุบัน อัตราเงินเฟอในรอบ 12 เดือน ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2565 ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 8.6 เรงขึ้นจากรอยละ 8.3 ของรอบส้ินสุดเดือนเมษยน 2565 และลาสุด เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Federal Reserve) ประกาศปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นรอยละ 0.75 ซึ่งถือเปนการปรับเพิ่มท่ีสูงท่ีสุดนับต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2537 เพื่อแกไขปญหาภาวะเงินเฟอ  

• แนวโนม อัตราเงินเฟอภาพรวมในป 2565 นักวิเคราะหคาดวาสภาวะเงินเฟอจะยังคงดําเนินตอไป และอาจ
สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ตามมา โดยคาดวารัฐบาลกลางของสหรัฐฯ จะยังคงเดินหนาดําเนิน
นโยบายท่ีรัดกุมตลอดท้ังปนี้ไปจนถึงป 2566  

 ปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดสภาวะเงินเฟอและการปรับตัวของราคาสินคาในปจจุบัน ไดแก ปญหาดานหวงโซ
อุปทานท่ีเกี่ยวของและมีสาเหตุจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ความไมสมดุลระหวางความตองการของผูบริโภคท่ีมี
ตอสินคามากกวาการบริการ สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อาทิ พายุ ซึ่งสงผลกระทบตอการผลิตเก็บเกี่ยวพืชผลในสหรัฐฯ 
และสงครามรัสเซีย-ยูเครน อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีไบเดนไดเคยกลาววาจะผลักดันใหมีการพัฒนาปรับปรุงหวงโซอุปทาน
และมุงมั่นท่ีจะดําเนินการเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณตอไป นอกจากน้ี ประธานาธิบดีไบเดนและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังยังไดตอกยํ้าวารัฐบาลกลางมีหนาท่ีรับผิดชอบในการลดปญหาเงินเฟอน้ี 
 สถานการณภาวะเงินเฟอในสหรัฐฯ รายเดือนระหวางเดือนพฤษภาคม 2564 และเดือนพฤษภาคม 2565 
ปรากฏตาม ภาพที่ 5 
 
 
 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ร้อ
ยล

ะ

ภาพท่ี 4 ดัชนีราคาอาหาร (ไมปรับฤดูกาล) ในรอบ 12 เดือน (YoY) สิ้นสุดเดือน
พฤษภาคม 2565 แยกตามหมวดหมู
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ภาพที่ 5 แนวโนมภาวะเงินเฟอในสหรัฐฯ ชวงเดือนพฤษภาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 

 
ท ี่ม า : https://www.statista.com/statistics/273418/unadjusted-monthly-inflation-rate-in-the-us/ 

 
สถานการณราคาอาหารในสหรัฐฯ    

ราคาสินคาอาหารในสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นสูงทามกลางภาวะเงินเฟอท่ียังคงดําเนินตอไปอยางตอเน่ือง โดยราคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงยังคงพุงสูงขึ้นท่ัวสหรัฐอเมริกา ประกอบกับภาวะเงินเฟอ ปญหาดานหวงโซอุปทานท่ีเกี่ยวของและมีสาเหตุจากการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 และพายุท่ีรุนแรงและภัยแลงท่ีสงผลกระทบตอการเก็บเกี่ยว เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหราคา
สินคาอาหารสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา จึงอาจสงผลใหผูบริโภคเสียความมั่นใจได อยางไรก็ดี ปจจุบัน ผูบริโภคยังไมลด
คาใชจายมากนัก แตราคาสินคาท่ียังคงปรับตัวสูงขึ้นอาจทําใหสัดสวนเงินสะสมของผูบริโภคลดลงและเปนปจจัยเรงใหการ
ใชจายของผูบริโภคลดลงในอนาคต 

จากการเปดเผยขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ของกระทรวงแรงงานแหงสหรัฐฯ ท่ีระบุวาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 
ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา สงผลใหราคาสินคาในรานซูเปอรมารเก็ตท่ีสําคัญหลายรายการเพิ่มขึ้นในรอบ 12 เดือน โดย
สํานักขาว NBC News ไดทํางานรวมกับ NielsenIQ ในการติดตามสถานการณราคาสินคาอาหารในซูเปอรมารเก็ตยอดนิยม 
6 ประเภท ไดแก นํ้าสม 60 ออนซ ไขไก 1 โหล เน้ืออกไก 1 ปอนด เน้ือบดสด 1 ปอนด เบคอน 16 ออนซ และขนมปง 
1แถว ในชวงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2565 โดยเก็บขอมูลจากจุดชําระเงินท่ีรานซูเปอรมารเก็ต 
รานยา (Drug Store) ผูคารายใหญ (Mass Merchandiser) รานสะดวกซื้อทุกอยาง 1 เหรียญ (Dollar Store) บางแหง 
รานขายสงบางแหง และรานสวัสดิการทหาร (Military Commissary) และพบวาสินคาท้ัง 6 ประเภท มีราคาสูงขึ้นทุก
รายการ ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังน้ี และปรากฏตาม  ภาพที่ 6 

• น้ําสม 60 ออนซ ราคาเฉล่ียท่ัวประเทศอยูท่ี 3.71 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.22 เหรียญสหรัฐ และราคาเฉล่ีย 
ในพื้นท่ีนครลอสแอนเจลิสอยูท่ี 3.94 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.23 เหรียญสหรัฐ 

• ไขไก 1 โหล ราคาเฉล่ียท่ัวประเทศอยูท่ี 3.38 เหรีนญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.96 เหรียญสหรัฐ และราคาเฉล่ียใน
พื้นท่ีนครลอสแอนเจลิสอยูท่ี 4.25 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.89 เหรียญสหรัฐ 

https://www.statista.com/statistics/273418/unadjusted-monthly-inflation-rate-in-the-us/
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• เนื้ออกไก 1 ปอนด ราคาเฉล่ียท่ัวประเทศอยูท่ี 3.71 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.22 เหรียญสหรัฐ และราคา
เฉล่ียในพื้นท่ีนครลอสแอนเจลิสอยูท่ี 3.94 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.23 เหรียญสหรัฐ 

• เนื้อบดสด 1 ปอนด ราคาเฉล่ียท่ัวประเทศอยูท่ี 6.02 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.73 เหรียญสหรัฐ และราคา
เฉล่ียในพื้นท่ีนครลอสแอนเจลิสอยูท่ี 6.76 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.68 เหรียญสหรัฐ 

• เบคอน 16 ออนซ ราคาเฉล่ียท่ัวประเทศอยูท่ี 6.20 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.80 เหรียญสหรัฐ และราคา
เฉล่ียในพื้นท่ีนครลอสแอนเจลิสอยูท่ี 6.93 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.83 เหรียญสหรัฐ 

• ขนมปง 1 แถว ราคาเฉล่ียท่ัวประเทศอยูท่ี 2.96 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.28 เหรียญสหรัฐ และราคาเฉล่ีย
ในพื้นท่ีนครลอสแอนเจลิสอยูท่ี 3.55 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.34 เหรียญสหรัฐ 

 ภาพที่ 6 แนวโนมราคาสินคาอาหารยอดนิยมในสหรัฐฯ และนครลอสแอนเจลิส  
ระหวางวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 - 28 พฤษภาคม 2565 

 
ท ี่ม า : https://www.nbcnews.com/business/business-news/graphic-track-grocery-price-trends-n1264037  

https://www.nbcnews.com/business/business-news/graphic-track-grocery-price-trends-n1264037
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สําหรับดัชนีราคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ ไดแก ขาว ผลิตภัณฑอาหารทะเล (ปลาทูนา 
และกุง) อาหารสัตวเล้ียง (สุนัขและแมว) และผลไมบรรจุกระปอง (สับปะรด) ในเดือนพฤษภาคม สรุปไดดังน้ี  

• ขาว ดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2565 (ปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 เรงขึ้นจากรอยละ 0.7 ในเดือน
เมษายน สําหรับการเปล่ียนแปลงในรอบ 12 เดือน (ไมปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 12.4  

• ปลาและอาหารทะเล  ดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2565 (ปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เรงขึ้นจากรอย
ละ 0.0 ในเดือนเมษายน สําหรับการเปล่ียนแปลงในรอบ 12 เดือน (ไมปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 โดยแยกตาม
หมวดหมูไดดังน้ี 

ปลาและอาหารทะเลสด เพิ่มขึ้นรอยละ 13.1 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
ปลาและอาหารทะเลแปรรูป เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 (ประกอบดวย อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระปองเพิ่มขึ้นรอย

ละ 6.0 และราคาอาหารทะเลแชแข็ง เพิ่มขึ้นรอยละ 14.0)  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

• อาหารสัตวเล้ียง ดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2565 (ปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เรงขึ้นจากรอยละ 
1.2 ในเดือนเมษายน สําหรับการเปล่ียนแปลงในรอบ 12 เดือน (ไมปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1   

• ผลไมบรรจุกระปอง ดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2565 (ปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 เรงขึ้นจากรอยละ -
0.8 ในเดือนเมษายน สําหรับการเปล่ียนแปลงในรอบ 12 เดือน (ไมปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 

• ผลไมสด (ไมรวมแอปเปล กลวยและสม) ดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2565 (ปรับตามฤดูกาล) เรงขึ้นรอยละ 1.0 
จากรอยละ -1.4 ในเดือนเมษายน สําหรับการเปล่ียนแปลงในรอบ 12 เดือน (ไมปรับตามฤดูกาล) เพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 
(รายละเอียดแสดงไวในตารางแนบทาย) 

 
นอกจากน้ี เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 หนวยงานวิจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Research Service: ERS) 

ภายใตกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture: USDA) ไดเผยแพรรายงานการคาดการณ
ราคาอาหารประจําเดือนพฤษภาคม โดยชี้วาราคาอาหารโดยรวมในป 2022 อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 – 7.5 เมื่อ
เทียบกับปกอนหนา ซึ่งคาดวาราคาอาหารสําหรับครัวเรือนจะปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 7.0 – 8.0 และราคาอาหารนอก
ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 6.0 – 7.0 ดานราคาสินคาอาหารสงออกสําคัญจากไทยก็คาดวาจะมีการปรับตัวขึ้นเชนกัน อาทิ 
ปลาและอาหารทะเลอาจเพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 – 8.0 ผักและผลไมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 – 7.5 ผลไมแปรรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 
5.5 – 6.5 ดังปรากฎตาม ภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แนวโนมและการคาดการณการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผูบริโภค ชวงป พ.ศ. 2562 – 2565 

ท ี่ม า : https://www.ers.usda.gov/data-products/food-price-outlook/ 

สรุปและขอคิดเห็น  

1. ดัชนีราคาผูบริโภคของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดในรอบ 40 ป โดยมปีจจัยสําคัญ ไดแก 
ปญหาดานหวงโซอุปทานท่ีเกี่ยวของและมีสาเหตุจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ความไมสมดุลระหวางความตองการ
ของผูบริโภคท่ีมีตอสินคามากกวาการบริการ สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ อาทิ พายุ ซึ่งสงผลกระทบตอการผลิตเก็บเกี่ยว
พืชผลในสหรัฐฯ และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ีทําใหราคาพลังงาน ปุย และตนทุนการผลิตและการขนสงปรับตัวสูงขึ้นท่ัวโลก  

2. นักวิเคราะหหลายรายหวังวา ปจจุบันจะผานพนจุดสูงสุดของภาวะเงินเฟอของสหรัฐฯ ไปแลว อยางไรก็ดี 
ยังคงตองจับตามองเศรษฐกิจในปจจุบันของสหรัฐฯ และเกรงวาอาจเปนจุดเริ่มตนในการเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยได ท้ังน้ี 
คาดวารัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะยังคงดําเนินนโยบายท่ีรัดกุมตอไปในปน้ีและอาจครอบคลุมถึงปหนาหรือจนกวาจะสามารถ
ควบคุมภาวะเงินเฟอน้ีได  

3. ลาสุดเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นรอยละ 0.75 นับเปนครั้ง
แรกท่ีมีการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียสูงถึงรอยละ 0.75 นับต้ังแตป พ.ศ. 2537 เพื่อแกไขปญหาภาวะเงินเฟอ ซึ่งการปรับขึ้น
อัตราดอกเบ้ียถือเปนการดูดซับเงินออกจากระบบ ดวยการจูงใจใหผูบริโภคหันมาฝากเงนิมากขึ้นและกูยืมนอยลง ลดอุปสงค
โดยรวม สงผลใหระดับราคาสินคาลดลง และชะลอภาวะเงินเฟอ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียอีก
ครั้งภายหลังจากน้ีหรือจนกวาจะควบคุมสถานการณได ท้ังน้ี การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียอาจกอใหเกิดการจางงานลดลง ซึ่ง
จะสงผลกระทบกําลังซื้อของผูบริโภคไดเชนกัน อยางไรก็ดี ในชวงหลายเดือนทีผานมา ตลาดการจางงานในสหรัฐฯ ยังคง
คึกคัก โดยไดมีการจางงานเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 อัตราตอเดือน  
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4. ปจจุบันผูบริโภคยังคงใชจายในชีวิตประจําวันอยูทามกลางดัชนีราคาผูบริโภคท่ีพุงสูงขึ้น แมผูบริโภคบางราย
จะตองพึ่งเงินเก็บและบัตรเครดิตก็ตาม ท้ังน้ี หากสถานการณเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอยังคงดําเนินตอไปในระยะยาว 
ผูบริโภคอาจตองเขมงวดตอการใชจายของตนเองมากขึ้น อยางไรก็ดี หากกลไกทางตลาด มาตรการของธนาคารกลางและ
รัฐบาลสหรัฐฯ และปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการปรับตัวขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภคและภาวะเงินเฟอคล่ีคลายลง คาดวา
ดัชนีราคาผูบริโภคและราคาสินคาจะปรับตัวลดลง และภาพรวมเศรษฐกิจไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

5. ในสถานการณท่ียังมีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินคาผูบริโภคอยางตอเน่ือง ผูบริโภคอาจลดคาใชจายลง 
เน่ืองจากราคาสินคาและภาระคาครองชีพท่ีสูงขึ้น และโดยท่ีดัชนีราคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญของไทยในตลาด
สหรัฐฯ ซึ่งไดแก ขาว ปลาและอาหารทะเล อาหารสัตวเล้ียง ผลไมบรรจุกระปอง และผลไมสด ตางปรับตัวเพิ่มขึ้นท้ังจาก
เดือนกอนหนาและเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอนหนา อยางไรก็ตาม สินคาสําคัญจากไทยเปนสินคาประเภทอาหาร 
ซึ่งเปนหน่ึงในสินคาจําเปนตอการดํารงชีพ ประกอบกับการท่ีสหรัฐฯ ยังคงตองพึ่งพาการนําเขาสินคาบางรายการจากไทย 
อาทิ ขาวหอมมะลิ อาหารทะเลแปรรูป ดังน้ัน ภาวะดัชนีราคาผูบริโภคท่ีสูงขึ้นอาจสงผลกระทบเชิงลบตอสินคาสําคัญของ
ไทยไมมากนัก 

 

ที่มา:  
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm   
https://www.bls.gov/news.release/cpi.t02.htm  
https://www.bls.gov/news.release/cpi.t01.htm    
https://www.bls.gov/regions/mid-atlantic/data/consumerpriceindexhistorical_us_table.htm  
https://www.cnbc.com/2022/06/10/consumer-price-index-may-2022.html   
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-10/us-inflation-unexpectedly-accelerates-to-40-year-high-of-8-6 
https://www.bbc.com/news/business-61569559  
https://www.ers.usda.gov/data-products/food-price-outlook/ 
https://www.usatoday.com/story/money/2022/06/15/fed-interest-rates-hike/7631195001/  
https://www.nbcnews.com/business/business-news/graphic-track-grocery-price-trends-n1264037  
https://www.bot.or.th/App/FinancialLiteracy/ExchangeRate/01_01_contentdownload_inflation.pdf  
 

 
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มิถุนายน 2565 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-10/us-inflation-unexpectedly-accelerates-to-40-year-high-of-8-6
https://www.bbc.com/news/business-61569559
https://www.ers.usda.gov/data-products/food-price-outlook/
https://www.usatoday.com/story/money/2022/06/15/fed-interest-rates-hike/7631195001/
https://www.nbcnews.com/business/business-news/graphic-track-grocery-price-trends-n1264037
https://www.bot.or.th/App/FinancialLiteracy/ExchangeRate/01_01_contentdownload_inflation.pdf
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ตารางแนบทาย 1  
ดัชนีราคาผูบริโภคในเขตเมือง (CPI-U) ของสหรัฐฯ แยกตามหมวดหมูที่สําคัญ เดอืนพฤษภาคม 2565  

 
ท่ีมา:  สํานักสถิติแรงงานของสหรฐัฯ (U.S. Bureau of Labor Statistics) 
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ตารางแนบทาย 2  
ดัชนีราคาผูบริโภคในเขตเมืองทั้งหมด (CPI-U): คาเฉล่ียในเขตเมืองของสหรัฐฯ  

แยกตามหมวดหมูคาใชจายโดยละเอียด เดือนพฤษภาคม 2565 
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 ท่ีมา:  สํานักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (U.S. Bureau of Labor Statistics) 

 


