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

สถานการณภาวะเงินเฟอและราคาสินคาเกษตรและอาหารในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สํานัก
สถิ ติ แ รงงาน Bureau of Labor Statistics (BLS)
ของสหรั ฐอเมริ กา ได เผยแพร รายงานดั ชนี ร าคา
ผูบริโภคในเมือง (Consumer Price Index for All
Urban Consumers: CPI-U) ประจําเดือนมิถุนายน
2564 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ดัชนีราคาผูบริโภคปรับตามฤดูกาลใน
ภาพรวมเดื อ นมิ ถุ น ายน 2564 เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ
0.9 เร ง ขึ้ น จากร อ ยละ 0.6 ของเดื อ นที่ ผ า นมา
นั บ เป น การเพิ่ มขึ้ นสูงที่สุ ด สํา หรั บดั ชนีรายเดือน
ในรอบ 13 ป ในขณะที่ ดัช นี ร าคาในช ว ง 12 เดือนที่ผานมา (มิ ถุน ายน 2563 - มิ ถุน ายน 2564) ใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 ตอป ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปเชนกัน สําหรับดัชนีราคาพื้นฐาน
(ดัชนีรวม - ดัชนีอาหารและพลังงาน) ในรอบ 12 เดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ตอป ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
รอบ 30 ปที่ผานมา ในขณะที่ดัชนีอาหารปรับตามฤดูกาลภาพรวมเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 เรงขึ้น
ถึงหนึ่งเทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา ทั้งนี้ดัชนีราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากอาหารในกลุม
เนื้อสัตว สัตวปก ปลาและไข ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ในขณะที่ดัชนีราคาอาหารในรอบ 12 เดือนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.4 ตอป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ภาพรวม
• มิถุนายน 2564
o ดั ชนี ร าคารวม เดือนมิถุน ายน 2564 ดัช นีร าคาผูบ ริโ ภคปรับ ตามฤดู ก าลใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เรงขึ้นจากเดือนที่ผานมาซึ่งเคยเพิ่มรอยละ 0.6 (ภาพที่ 1) นับเปนการเพิ่มขึ้น
สูงที่สุดในรอบ 13 ป (นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551) ที่ดัชนีราคาเคยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
o ดัชนีราคารถยนตและรถบรรทุกใชแลว ยังคงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในเดือน
มิถุนายนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากกวาหนึ่งในสามของการเพิ่มทั้งหมดของดัชนีราคาปรับ
ตามฤดูกาลในเดือนนี้
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o ดัชนีราคาอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 เรงขึ้นในอัตราที่สูงกวาดัชนีของเดือนกอน
หนาที่เพิ่มขึ้นที่รอยละ 0.4
o ดัชนีราคาพลังงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 โดยทีด่ ัชนีน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5
o ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคารวม ยกเวน อาหารและพลังงาน) หรือ Core
CPI ในเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เรงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 โดยดัชนี
ราคาที่ยังคงเพิ่มขึ้น ไดแก รถยนตและรถบรรทุกมือสอง ยานพาหนะใหม คาโดยสารสายการบิน และเครื่อง
แตงกาย ในขณะที่ดัชนีคารักษาพยาบาลและดัชนีเครื่องตกแตงบานและงานในครัวเรือนเปนหนึ่งในดัชนีหลัก
ไมกี่รายการที่ลดลงในเดือนมิถุนายน (รายละเอียดปรากฏในตารางแนบทาย)
ภาพที่ 1 ดัชนีราคาปรับตามฤดูกาลรายเดือน มิถุนายน 2563-มิถุนายน 2564

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

• ชวง 12 เดือนที่ผานมา
สําหรับในชวง 12 เดือนที่ผานมา (มิถุนายน 2563 – มิถุนายน 2564) ดัชนีราคากอนการปรับ
ฤดูกาลในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 ตอป ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ป (ตั้งแตชวงรอบ 12 เดือนที่
สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2551) ซึ่งเคยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงรอยละ 5.4 ตอป โดยดัชนีราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ถึงรอยละ 24.5 ตอป ดัชนีราคาอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ตอป ในขณะที่ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (ดัชนี
ราคารวม ยกเวนอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ตอป เปนการเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงเกือบ 30 ปที่ผาน
มา (นับตั้งแตชวงรอบ 12 เดือนที่สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2534) (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ดัชนีราคาผูบริโภคราย 12 เดือน (ยังไมปรับตามฤดูกาล) สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564

ที่มา: https://www.usinflationcalculator.com/inflation/food-inflation-in-the-united-states/
 พลังงาน
• เดือนมิถุนายน 2564
ดัชนีพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 หลังจากที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนี
น้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ในเดือนมิถุนายนหลังจากลดลงรอยละ 0.7 ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีสําหรับ
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 เทากับเดือนกอนหนาในทางตรงกันขาม ดัชนีไฟฟาลดรอยละ 0.3 หลังจาก
การเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 ในเดือนกอนหนา
• ชวง 12 เดือนที่ผานมา
ดัชนีพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 24.5 ตอป ดัชนีน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 45.1 ตอป ดัชนีไฟฟา
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 ตอป ขณะที่ดัชนีกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 ตอป
 อาหาร
รายจายในหมวดสินคาอาหารมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 13.87 ของรายการสินคาทั้งหมดที่นํามา
คํานวณดัชนีราคา สินคาอาหารแบงออกเปน 2 หมวด ไดแก
1. อาหารที่บาน (Food at home) หมายถึง คาใชจายอาหารทั้งหมดที่ผูบริโภคจับจายในราน
ขายของชํ า/ซูเ ปอร มาร เ ก็ ต หรื อร า นขายอาหารอื่น ๆ และอาหารที่ผูบ ริโ ภคเตรีย มไวในการเดิน ทาง ซึ่ง
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ประกอบดวยกลุมอาหารของรานซูเปอรมารเก็ต 6 กลุม ไดแก (1) ผลิตภัณฑธัญพืชและเบเกอรี่ (2) ราคา
เนื้อสัตว สัตวปก ปลาและไข (3) นมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับนม (4) เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลและ
สวนประกอบ (5) ผักและผลไม และ (6) อื่นๆ
2. คาใชจายสําหรับอาหารนอกบาน (Food away from home) ไดแก คาใชจายสําหรับอาหาร
ในรานอาหาร/ภัตตาคาร (ทั้งบริโภคในรานและสั่งไปบริโภคที่พักอาศัย) อาหารในที่ทํางาน ในโรงเรียน จาก
เครื่องจําหนายอาหาร เปนตน ประกอบดวย 2 กลุมอาหาร ไดแก 1) อาหารบริการเต็มรูปแบบ (full-service)
เชน อาหารที่รับประทานในราน และ 2) อาหารบริการจํากัด (limited-service) เชน อาหารสําหรับซื้อกลับ
บาน
• มิถุนายน 2564
ดัชนีอาหารในภาพรวม ปรับตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 เทากันทั้งดัชนีอาหารที่บานและ
อาหารนอกบาน เปนการเรงขึ้นถึงเทาตัวเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีทั้งสองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 0.4
 ดัชนีราคาอาหารที่บาน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากดัชนีร าคา
เนื้อสัตว สัตวปก ปลาและไข ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 2.5 (โดยดัชนีราคาเนื้อวัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.5 ซึ่งเปนการ
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแตเดือนมิถุนายนของปที่ผานมา) ในขณะที่ดัชนีสําหรับผักและผลไมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.7
หลังจากที่ไมเปลี่ยนแปลงในเดือนกอนหนา ดัชนีเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 หลังจากที่ลดลง
รอยละ 0.5 เมื่อเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ดัชนีอาหารที่บานอื่นๆ และดัชนีราคานมและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.2
ดัชนีผลิตภัณฑธัญพืชและเบเกอรี่ เปนเพียงหนึ่งใน 6 ดัชนีราคาอาหารในหมวดอาหาร
ในรานซูเปอรมารเก็ตที่ลดลงอยูที่รอยละ 0.3 ในเดือนมิถุนายน หลังจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 เมื่อ เดือน
พฤษภาคม
 ดัชนีอาหารนอกบาน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 ในเดือนมิถุนายน เรงขึ้นตอเนื่องจาก
เดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ดัชนีอาหารบริการเต็มรูปแบบ (full-service) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ซึ่ง
เปนการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแตเดือนมิถุนายนปที่แลว ดัชนีอาหารบริการจํากัด (limited-service)
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6
• ชวง 12 เดือนที่ผานมา
ดัชนีอาหารในภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 แยกออกเปน
 ดั ช นี อ าหารที่ บ า น เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 0.9 ต อ ป โดยดั ช นี ก ลุ ม อาหารของร า น
ซูเปอรมารเก็ ตเพิ่ มขึ้นทั้ง 6 รายการ ในขณะที่ดัชนี กลุ มผั กและผลไม เปน เพีย งกลุมเดี ยวที่ เ พิ่มขึ้น สูง กว า
คาเฉลี่ยรอยละ 0.9 ตอป โดยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึงรอยละ 3.2 ตอป
 ดัชนีอาหารนอกบาน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 ตอป ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในชวง
12 ปที่ผานมา (ตั้งแตรอบ 12 เดือนที่สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2552) โดยดัชนีสําหรับอาหารแบบจํากัดการ
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บริการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 และดัชนีอาหารที่บริการเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ซึ่งสวนทางกับดัชนีราคา
อาหารในสถานที่ปฏิบัติงานและโรงเรียนซึ่งลดลงอยางมากถึงรอยละ 29.9
สหรัฐฯ

• ดัชนีราคาสินคาเกษตรและอาหารที่สําคัญของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวของกับสินคาไทยในตลาด

สินคาเกษตรและอาหารที่สําคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ 5 อันดับแรก ไดแก ขาว ผลิตภัณฑ
อาหารทะเล (ปลาทูนา และกุง) อาหารสัตวเลี้ยง และผลไมบรรจุกระปอง (สับปะรด) สําหรับดัชนีราคาปรับ
ตามฤดูกาลสินคาในหมวดที่เกี่ยวของในเดือนมิถุนายน 2564 มีดังนี้
1. ขาว ดัชนีราคาเดือนมิถุนายน 2564 ลดลงจากรอยละ 0.4 ของเดือนกอนหนามาอยูที่รอย
ละ 0.6 ในเดือนมิถุนายน 2564 สําหรับดัชนีราคาในชวง 12 เดือนที่ผานลดลงอยูที่รอยละ 1.3 ตอป
2. ผลิตภัณฑปลาและอาหารทะเล ดัชนีราคาในเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8
อัตราชะลอลงจากการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ในเดือนพฤษภาคม โดยราคาปลาและอาหารทะเลสดเพิ่มขึ้นรอยละ
1.9 ชะลอตัวลงจากรอยละ 2.7 ของเดือนกอนหนา และราคาอาหารทะเลแปรรูปเรงขึ้นมาอยูที่รอยละ 1.9
จาก 0.9 ของเดือนกอนหนา สําหรับดัชนีราคาผลิตภัณฑปลาและอาหารทะเลในชวง 12 เดือนที่ผานมา
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ตอป
3. อาหารสัตวเลี้ยง ดัชนีราคาในเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 0.2 หลังจากที่
ลดลงรอยละ 0.3 เมื่อเดือนพฤษภาคม สําหรับดัชนีราคาในชวง 12 เดือนที่ผานมาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 ตอป
4. ผลไมบรรจุกระปอง ดัชนีราคาในเดือนมิถุนายน 2564 กลับเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 0.9
หลังจากที่ลดลงรอยละ 0.7 เมื่อเดือนพฤษภาคม สําหรับดัชนีราคาในชวง 12 เดือนที่ผานมาเพิ่มขึ้นรอยละ
2.4 ตอป
(รายละเอียดแสดงไวในตารางแนบทาย)
 สรุปบทวิเคราะห
• ดัชนีราคาที่สูงขึ้นสะทอนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวหลังการระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา-19 โดยผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการจํานวนมาก ในขณะเดียวกันการขาดแคลนแรงงาน
และวัตถุดิบก็เปนอุปสรรคตอความสามารถของธุรกิจในการปรับ/ฟนตัวใหทันตอการเปดกวางทางเศรษฐกิจ
รอบใหมที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ภาคธุรกิจบางสวนไดผลักภาระดานแรงงานและวัตถุดิบใหกับผูบริโภคแลว
โดยผลการสํารวจจากสหพันธธุรกิจอิสระแหงชาติ (National Federation of Independent Business) ชี้ใหเห็น
วา ในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น รอยละ 47 ของธุรกิจขนาดเล็กไดปรับขึ้นราคาสินคาและบริการ และรอยละ 44
มีแผนจะปรับราคาสูงขึ้นใน 3 เดือนขางหนา
• นโยบายและทิศทางอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ไดพุงขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ป ในอัตรารอยละ
5.4 ตอป ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอเติบโตเร็วกวาที่คาดไวตลอดชวงฤดูใบไมผลิ และอยูเหนือเปาหมายที่ธนาคาร
กลางของสหรัฐ (Fed) ตั้งเปาไวที่รอยละ 2 แมวาเจาหนาที่ของ Fed จะเชื่อวาอัตราเงินเฟอใหสูงขึ้นมีสาเหตุ
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จากปจจัยชั่วคราว แตธนาคารกลางยังคงมุงเปาไปที่อัตราเงินเฟอที่สูงกวาเปาหมายรอยละ 2 ในปนี้เพื่อให
เศรษฐกิจไดฟนตัว 1 โดยยังไมมีแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
• หากธนาคารสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อใหสอดคลองระดับ
ภาวะเงินเฟอที่สูงกวาระดับที่เหมาะสมในปจจุบั น นักวิเคราะหคาดวาจะเกิดผลกระทบตอประเทศต างๆ
โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิ จ ใหม (emerging economies) กลาวคือ จะเกิดภาวะเงิน ทุ น ไหลออกอย า ง
รวดเร็วไปสูตลาดสหรัฐฯ ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอตลาดเงินของประเทศเหลานั้นในเรื่องความเสี่ยงของอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจจะสูงขึ้น อันจะสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวหรือแมกระทั่งภาวะเศรษฐกิจถดถอย
นอกจากนี้ สําหรับประเทศที่ออกตราสารหนี้ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ก็อาจทําใหทั้งผูกูภาคเอกชนและรัฐบาล
อยูในสถานการณที่จายคืนไดยากลําบากมากขึ้น 2
• การตอบสนองตอภาวะเงินเฟอของผูบริโภคสหรัฐฯ ในภาวะอัตราเงินเฟอที่สูงนี้สงผลให
อํานาจซื้อของผูบริโภคในสหรัฐฯ ลดลง ทั้งนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอภาวะสินคาที่มีราคา
สูงขึ้นระบุวา ผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการโดยเลือกซื้อสินคาที่มีราคาที่ต่ํากวา เลือกซื้อสินคา
ที่มีการสงเสริมการขาย (เชน ลดราคา) และลดการใชจายตามดุลยพินิจ เชน ลดการรับประทานอาหารนอก
บาน 3
• ผลกระทบภาวะเงินเฟอตอสินคาเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ พบวา ดัชนีราคา
สินคาเกษตรและอาหารที่สหรัฐฯ นําเขาจากไทยมากที่สุดอันดับตนๆ สูงขึ้น ยกเวน ราคาขาวที่ดัชนี ราคา
ลดลง แตปริมาณนําเขาในเดือนพฤษภาคมกลับเพิ่มขึ้น อนึ่ง ราคานับวาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคา
ของผูบริโภค และการออนคาของเงินบาทอาจชวยสงกระทบในดานบวกตอการนําเขาสินคาไทยในสายตาของผู
นําเขาสหรัฐฯ
0
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ที่มา:

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
https://www.cfr.org/in-brief/how-much-too-much-us-inflation-debate-heats?gclid=EAIaIQobChMIiebtvPg8QIV1u2zCh0TjAopEAAYASAAEgISefD_BwE
3
https://www.prnewswire.com/news-releases/inflation-is-changing-purchasing-behavior-for-majority-ofconsumers-numerator-reports-301337357.html
2
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