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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 65 พบว่า 
จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.85 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 61,284.74 ล้านบาท  
โดย 1. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มียอดการใช้จ่ายรวม 5,089.02 ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มียอดการใช้จ่ายรวม 446.12 ล้านบาท 3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มียอดใช้จ่าย 54,312.3 ล้านบาท 
และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) มียอดใช้จ่าย 1,437.3 ล้านบาท รวมมี
ยอดการใช้จ่ายรวม 55,749.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 28,352.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 27,397.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่าย
สะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 23,300.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 9,557.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,497.2 ล้าน
บาท ร้านค้าทั่วไป 19,301.9 ล้านบาท ร้านบริการ 988.4 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 104.1 ล้านบาท 

เลขำธิกำรส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (ส ำนักงำน กกพ.) เปิดเผยว่ำ จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อวิกฤติราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ท าให้ราคาเชื้อเพลิงอย่างก๊าซธรรมชาติ และน ้ามันปรับตัวสูงต่อเน่ือง 
ท าให้กกพ. ต้องปรับสมมุติฐานการประมาณการ ค่าเอฟทีใหม่ให้สะท้อนราคาเชื้อเพลิงในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมจาก
สถานการณ์การใช้ที่ก๊าซแอลเอ็นจีเพิ่มเติม ทดแทนธรรมชาติในอ่าวไทยที่ลดลงในช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้รับสัมปทานรายใหม่ในแหล่งก๊าซเอรา วัณ 
เป็นผลให้ กกพ. ต้องทยอยปรับเพิ่มค่ำไฟฟ้ำผันแปร (ค่ำเอฟที) ในอีก 3 รอบตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 ไปจนถึงเดือนเม.ย. 66 โดยรอบรอบเดือน 
พ.ค.-ส.ค. 65 จะเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำท่ี 24.77 สตำงค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตรำค่ำไฟฟ้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตำงค์ต่อหน่วย เป็น 4.00 บำทต่อหน่วย 
จำก 3.76 บำทต่อหน่วย โดยจะด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นระหว่ำงวันท่ี 17-27 มี.ค. 65 ก่อนท่ีจะมีกำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) หรือสภำพัฒน์ เปิดเผยว่ำ  เศรษฐกิจไทย รวมทั้งปี 64 ขยำยตัว 
1.6% ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 6.2% ในปี 63 จากภาคการบริโภค การค้าในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ส่วนปี 65 
คาดเศรษฐกิจขยายตัว 3.5-4.5% จากภาคการบริโภค การลงทุน การค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว 

ค่ำเงินบำทในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปิดท่ี 33.29 บำท/ดอลลำร์ สรอ. อ่อนค่ำลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับรำคำปิดเม่ือวันศุกรท่ี์ 11 มี.ค. 65 
ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ 33.28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางภูมิภาคและตลาดโลก แต่เม่ือหลังมีมติผ่อนคลายมาตรการ 
Test&Go ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวท าให้บาทไม่อ่อนค่าไปมาก ส่วนเรื่องยูเครนนักลงทุนยังคงเป็นปัจจัยเดิมที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้แล้ว  
โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน, สถานการณ์ราคาน ้ามันในตลาดโลก ทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ 
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 504 ประจ าวันที่ 21 มีนาคม 2565 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา 

• คลังเผยยอดใช้จ่ายสะสม 3 โครงการ กระตุ้นบริโภคในประเทศ รวมกว่า 6.12 หมื่นลา้นบาทฆ 

• ค่าไฟพุ่ง ถึง เม.ย. 66 เอฟทีกระโดด 110 สตางค์ 

• สศช. เผยจีดีพีไทยปี 64 โต 1.6% คาดปี 65 ขยายตัว 3.5-4.5% 

• ค่าเงินบาทในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปิดท่ี 33.29 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ท่ี 11 มี.ค. 65 
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ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 0.8% หลังจำกดีดตัวขึ้น 1.2%  
ในเดือน ม.ค. 65, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้ำปลีกในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เม่ือเทียบรายเดือน, ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) รายงานกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือน ม.ค. 65, สมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยยอดขำยบ้ำนมือสองในเดือน ก.พ. 65 ดิ่งลง 7.2% สู่ระดับ 6.02 ล้านยูนิต เม่ือ
เทียบรายเดือน 

ประเทศจีน: ส านักงานสถิตแิห่งชาติจีน (NBS) รายงานยอดค้ำปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ปรบัตัวขึ้น 6.7% เม่ือเทยีบเป็นรายปี, 
กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ของจีนปรับตัวขึ้น 7.5%, อัตรำว่ำงงำนของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ดีดตัวขึ้น
แตะระดับ 5.5%, กำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรของจีนช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 7.3% อยู่ที่ประมาณ 5.08 ล้านล้านหยวน 

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยยอดกำรส่งออกในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 19.1% เม่ือเทียบรายปี ส่งผลให้ญี่ปุ่นขาด
ดุลการค้า 6.683 แสนล้านเยน (5.65 พันล้านดอลลาร์), ส านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐำนในเดือน ม.ค. 65 
ลดลง 2.0% จากเดือน ธ.ค. 64 และมีมูลค่ารวม 8.996 แสนล้านเยน (7.6 พันล้านดอลลาร์) 

รำคำน ้ำมันดิบในสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำปรับตัวลดลงประมำณ 3.65% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) 
งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 65 ปิดตลาดเมื ่อวันที่  18 มี.ค. ที ่ระดับ 104.70 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 4.63 ดอลลาร์/บาร์เรล  
หรือคิดเป็น 3.65% เม่ือเทียบกับราคาปิดเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน ้ามันดิบได้แรงหนุนจากความวิตกด้านอุปทานน ้ามันตึงตัว ขณะที่เทรดเดอร์ 
หลีกเลี่ยงการซ้ือน ้ามันจากรัสเซีย และสต็อกน ้ามันลดลงโดยแท่นขุดเจาะน ้ามันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 3 แท่น 
เหลือ 524 แท่น นอกจากน้ีราคาน ้ามันยังถูกกดดันจากความวิตกด้านอุปสงค์หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นในจีน และการเจรจาข้อตกลง
นิวเคลียร์กับอิหร่านถ่วงตลาดด้วย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

• ประเทศสหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มข้ึน 0.8% หลังจากดีดตัวขึ้น 1.2%, ยอดค้าปลีกในเดือน ก.พ. 65 
เพิ่มขึ้นเพียง 0.3%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มข้ึน 0.5%, ยอดขายบ้านมือสองในเดือน 
ก.พ. 65 ด่ิงลง 7.2% 

• ประเทศจีน: ยอดค้าปลีกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ปรับตัวขึ้น 6.7%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ของจีน
ปรับตัวขึ้น 7.5%, อัตราว่างงานของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 5.5%, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีน
ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 7.3% 

• ประเทศญี่ปุ่น: ยอดการส่งออกในเดือน ก.พ. 65 เพิ่มขึ้น 19.1%, ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในเดือน ม.ค. 65 ลดลง 2.0% 

• ราคาน ้ามันดิบในสัปดาห์ท่ีผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.65% เม่ือเทียบกับสัปดาห์ก่อน 

ประเด็นท่ีนา่จับตามองในสัปดาห์นี้ (14 – 18 มีนาคม 2565) 

• ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ., ยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนเดือนก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 4/2564, 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต 

• สหภาพยุโรป: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากมาร์กิต 


