
 
ภาวะเงินเฟอและสถานการณราคาอาหารในสหรัฐอเมริกา 

เดือนกรกฎาคม 2565 

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2565 สํานักสถิติแรงงาน กระทรวงแรงงานแหงสหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรรายงาน
สถานการณดัชนีราคาผูบริโภคในเมือง (CPI-U) ประจําเดือนกรกฎาคม 2565 สรุปไดวา ดัชนีราคาผูบริโภคในเมือง กอนการ
ปรับตามฤดูกาลในรอบ 12 เดือนที่ผานมาเพิ่มข้ึนรอยละ 8.5 ลดลงจากรอยละ 9.1 ในชวงสิ้นสุดเดือนมิถุนายน โดยดัชนี
ราคาอาหารเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 10.9 นับวาเพิ่มข้ึนสูงที่สุดในรอบ 43 ป ในขณะที่ดัชนีรายเดือนปรับตามฤดูกาลในเดือน
กรกฎาคมไมเปลี่ยนแปลงถึงแมดัชนีพลังงานรายเดือนจะลดลงรอยละ -4.6 ซึ่งเปนผลมาจากการที่ดัชนีน้ํามันเบนซินและกาซ
ธรรมชาติลดลง แตดัชนีราคาอาหารก็ยังคงเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 1.1 และเปนการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 7 เดือนติดตอกัน 
โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป 

ดัชนีรายเดือน กรกฎาคม 2565 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 
(ทุกรายการ)  ป รับตามฤดูกาลในเดือนกรกฎาคม ไม
เปลี่ยนแปลง หลังจากเพิ่มข้ึนรอยละ 1.3 เมื่อเดือนมิถุนายน 
ทั้งนี้ เนื่องจากดัชนีราคาน้ํามันเบนซินในเดือนกรกฎาคมลดลง 
ชดเชยกับดัชนีอาหารและที่อยูอาศัยที่เพิ่มข้ึนทําใหดัชนีราคา
ในภาพรวมไมเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงดัชนีรายเดือน (ปรับตามฤดูกาล) 
เดือนกรกฎาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

  

ดัชนีรายป ในชวง 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 
2565  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (ทุกรายการ) กอนการปรับ
ตามฤดูกาลเพิ่มข้ึนรอยละ 8.5  เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงจาก
รอยละ 9.1 ของชวงเวลาที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565 โดย
ดัชนีพื้นฐานเพิ่มในอัตราข้ึนรอยละ 5.9 เทากับชวงเวลาที่
สิ้นสุดเดือนมิถุนายนที่ผานมา 

การเปลี่ยนแปลงดัชนีรายป (ไมปรับตามฤดูกาล) 
ชวงสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 

  

  

 

 

 



 
ดัชนีราคาอาหาร 

ดัชนีรายเดือน กรกฎาคม 2565 ดัชนีราคาอาหารเพิ่มข้ึน
รอยละ 1.1 เรงข้ึนจากรอยละ 1.0 ในเดือนกอนหนา 
นับเปนการเพิ่มข้ึนติดตอกันเปนเดือนที่ 7   

ดัชนีอาหารที่บาน เพิ่มข้ึนรอยละ 1.3  เนื่องจากดัชนีราคา
สินคาของชํา (grocery) ที่สําคัญเพิ่มข้ึนทั้ง 6 รายการ โดย
ดัชนีราคาเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเพิ่มข้ึนมากที่สุดถึงรอย
ละ 2.3 (เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของดัชนีกาแฟที่เพิ่มข้ึน
รอยละ 3.5) ในขณะที่ดัชนีอาหารที่บานอ่ืนๆ ซี เ รียล 
(cereal) และผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 1.8  ดัขนีนม
และผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนรอยละ 1.7 ดัชนีเนื้อสัตว สัตวปก ปลา
และไข เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 (หลังจากลดลงในเดือนมิถุนายน) 
ดัชนีผักและผลไมเพิ่มข้ึนรอยละ 0.5  

 

ดัชนีอาหารนอกบาน เพิ่มข้ึนรอยละ 0.7 ลดลงหลังจากที่
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.9 ในเดือนมิถุนายน โดยดัชนีอาหารที่
บริการไมเต็มรูปแบบเพิ่มข้ึนรอยละ 0.8 และดัชนีอาหารที่
ใหบริการเต็มรูปแบบเพิ่ม ข้ึนรอยละ 0.6 ในชวงเดือน
กรกฎาคม  

  

 

 

 

ดัชนีรายป ในชวง 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 
2565 ดัชนีรายปในภาพรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 10.9 โดย
เพิ่มข้ึนสูงที่สุดในรอบ 43 ปนับตั้งแตชวงที่สิ้นสุดเดือน
พฤษภาคม 2522  

การเปลี่ยนแปลงดัชนีรายป (ไมปรับตามฤดูกาล) 
กลุมสินคาอาหารและพลังงาน สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม 2564 

  

ดัชนีอาหารที่บาน เพิ่มข้ึนรอยละ 13.1 สูงที่สุดนับตั้งแต
เดือนมีนาคม 2522 โดยสินคาจําเปนที่ เพิ่มสูงข้ึนเปน
ประวัติการณ ไดแก ซีเรียล ผักและผลไมแชแข็ง ซุป และ
อาหารเด็กทารก ในขณะที่สินคาที่เพิ่มข้ึนในอัตราสูงที่สุด
ไดแก ไข เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 38.0 (สูงที่สุดนับตั้งแต ตุลาคม 
2550) สําหรับดัชนีผักและผลไมแชแข็งเพิ่มข้ึนรอยละ 
10.6 ในขณะที่ผักและผลไมสดเพิ่มข้ึนรอยละ 9.3 และดัชนี
อาหารทะเลเพิ่มข้ึนรอยละ 16.8  

รายการ การเปลี่ยนแปลง
ดัชนีรายป 

หมายเหตุ 

ไข +38.0 % สูงที่สุดนับตั้งแต ตุลาคม 2550 
ซีเรียล (cereal)  +16.8 % สูงที่สุดเปนประวัติการณ 
นมและผลิตภัณฑ +14.9 % สูงทีสุ่ดนับตั้งแต มิถุนายน 2547 
ผักและผลไมแชแข็ง +10.6 % สูงที่สุดเปนประวัติการณ 
กาแฟสําเร็จรูป +16.7 % สูงที่สุดนับตั้งแต มิถุนายน 2538 
ซุป +19.1 % สูงที่สุดเปนประวัติการณ 
อาหารเด็กทารก +15.0 % สูงที่สุดเปนประวัติการณ 

ดัชนีอาหารนอกบาน เพิ่มข้ึนจากปที่แลวรอยละ 7.6  ดัชนี

อาหารที่บริการเต็มรูปแบบเพิ่มข้ึนรอยละ 8.9  และดัชนี

อาหารที่บริการไมเต็มรูปแบบเพิ่มข้ึนจากปที่แลวรอยละ 7.2 

 



 
ดัชนีราคาพลังงาน 

ดัชนีรายเดือน กรกฎาคม 2565 ดัชนีพลังงานลดลงรอย
ละ -4.6  หลังจากเพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 ในเดือนมิถุนายน 
เนื่องจากดัชนีน้ํามันเบนซินและกาซธรรมชาติลดลง
มากกวาดัชนีไฟฟาที่เพิ่มข้ึน  

ทั้งนี้  ดัชนีน้ํามันเบนซินลดลงรอยละ -7.7 ในเดือน
กรกฎาคม (หลังจากเพิ่มข้ึนรอย 11.2 ในเดือนมิถุนายน) 

ดัชนีกาซธรรมชาติลดลงรอยละ -3.6 ในเดือนกรกฎาคม
หลังจากที่เพิ่มข้ึนอยางมากเมื่อ เร็ว ๆ นี้ ในขณะที่ดัชนี
ไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 1.6 เปนการเพิ่มข้ึนติดตอกันเปน
เดือนที่ 3 โดยเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 1.3 ตอเดือน  

ดัชนีรายป  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา สิ้นสุดเดือน
กรกฎาคม 2565 ดัชนีพลังงานเพิ่มข้ึน 32.9 ลดลงจาก
รอยละ 41.6 ของชวงเวลาที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565 
โดยดัชนีน้ํามันเบนซินเพิ่มข้ึนรอยละ 44.0 และดัชนี
น้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึนรอยละ 75.6 ดัชนีไฟฟาเพิ่มข้ึน
รอยละ 15.2 (เปนการเพิ่มข้ึนมากที่สุดนับตั้งแตชวง
สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ 2549) สําหรับดัชนีกาซธรรมชาติ
เพิ่มข้ึนรอยละ 30.5   

 

ดัชนีพ้ืนฐาน (ดัชนีท่ัวไป-ดัชนีอาหารและพลังงาน) 

ดัชนีรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2565 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.3 เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงจากในชวง 3 เดือนกอน
หนา โดยดัชนีท่ีลดลง ไดแก คาโดยสารเครื่องบิน 
รถยนตและรถบรรทุกมือสอง การสื่อสาร และเครื่อง
แตงกาย สําหรับดัชนีท่ีเพ่ิมข้ึนไดแก ท่ีอยูอาศัย การ
ดูแลทางการแพทย ประกันภัยยานยนต การตกแตง
และการดําเนินงานในครัวเรือน ยานพาหนะใหม และ
การพักผอนหยอนใจ  

 

 

ดัชนีรายป ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา สิ้นสุดเดือน
กรกฎาคม 2565 ดัชนีพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.9 
เทากับชวงเวลาท่ีสิ้นสุดเดือนมิถุนายนท่ีผานมา 

อนึ่ง แมวาอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ในภาพรวมจะ
ลดลงเหลือ 8.5 ในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากการลดลง
ของราคาพลังงาน แตการเพ่ิมข้ึนของราคาอาหาร
รวมถึงคาเชาท่ีอยูอาศัยยังคงพุงทยานอยางตอเนื่อง ซ่ึง
จะยังคงสงผลกระทบตอคาครองชีพของชาวอเมริกันให
สูง ข้ึน โดยเฉพาะผู ท่ี มีรายไดนอยซ่ึงเปนกลุมท่ีมี
คาใชจายของครัวเรือนในดานการซ้ืออาหารสําหรับ
ครัวเรือนคอนขางมาก  

  

 



 
ท่ีมา:  

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/food-prices-rise-most-since-1979-

keeping-us-cost-of-living-high#xj4y7vzkg 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2565 


