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เศรษฐกิจไตรมาสท่ี 4/2021 ขยายตัว 1.9%YoY หรือดีขึ้นจาก 
ไตรมาสก่อนหน้า 1.8%QoQSA ตามการบริโภคเอกชนและการ
บริโภคภาครัฐท่ีขยายตัวถึง 3.6%QoQSA และ 4.1%QoQSA 
ตามล าดับ โดยเศรษฐกิจท้ังปี 2021 ขยายตัว 1.6%YoY นอกจากนี้ 
สศช. ประเมินเศรษฐกิจปี 2022 จะขยายตัวในกรอบ 3.5-4.5% 
เท่ากับประมาณการเดิม แต่ปรบัคาดการณ์การบรโิภคภาคเอกชน
และจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนอาจโตต่ากวา่ท่ีประเมินไวก่้อนหน้า 

Krungthai COMPASS มองว่า การบริโภคภาคเอกชนท่ีฟ้ืนตัว
ดีกว่าท่ีประเมินไว้ เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของวัคซีนมากขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
โรคท่ีช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม อีกท้ังยังมีแรง
ส่งจากมาตรการกระตุ้นก าลังซ้ือในประเทศ นโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และการใช้จ่ายเพ่ือป้องกันและรกัษา COVID-19  

นอกจากนี้ เรายังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2022 ว่าจะ
ขยายตัว 3.8% แต่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งแรกของปี ซ่ึงอาจกดดันการฟ้ืนตัวของการบรโิภคจาก
ก า ลั ง ซ้ื อ ท่ี ลดลง  แล ะคว ามสาม ารถ ในก ารท าก า ไ รของ
ผู้ประกอบการท่ีลดลงจากต้นทุนท่ีสูงขึ้น 

จดีีพีไตรมาสส่ีพลิกขยายตัว 1.9% ดีกวา่ท่ีประเมินไวม้าก 
ดันให้ท้ังปี 2021 เศรษฐกิจพลิกกลับมาโต 1.6% 
สศช. คาดปี 2022 เศรษฐกิจขยายตัวในกรอบ 3.5-4.5% 
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การอุปโภคบรโิภคเอกชนขยายตัว 0.3% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ีหดตัว 3.2% ตาม

การลดลงของความรุนแรงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 การผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพรร่ะบาด และการด าเนินมาตรการเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายของ

ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัว 3.7% เพ่ิมขึ้น

ท้ังการใช้จ่ายในหมวดอาหารและหมวดท่ีไม่ใช่อาหาร ส่วนการใช้จ่ายในหมวดสินค้า

คงทนและหมวดสินค้าก่ึงคงทนหดตัว 5.3% และ 0.8% ตามล าดับ แต่ดีขึ้นจาก 

ไตรมาสก่อนหน้า 

การลงทุนรวมหดตัว 0.2% ดีขึ้นเมื่อเทียบกับท่ีหดตัว 0.4% ในไตรมาสก่อนจากการ

ลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัว 1.7% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ีหดตัว 6.2% ขณะท่ีการ

ลงทุนภาคเอกชนหดตัว 0.9% ชะลอลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ี 2 จากการลงทุนด้าน

การก่อสรา้งและด้านเครื่องมือเครื่องจักรท่ีลดลง 

การใช้จา่ยเพ่ือการอปุโภคของรฐับาลขยายตัวถึง 8.1% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 

1.5% จากการโอนเพ่ือสวสัดิการทางสังคมท่ีไม่เป็นตัวเงินส าหรบัสินค้าและบรกิารยัง

ขยายตัวสูงท่ี 38.5% ตามการใช้จ่ายส าหรับรักษาโรค COVID-19 ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนประกันสังคม เช่นเดียวกับค่าตอบแทน

แรงงานท่ีขยายตัวชะลอลงท่ี 0.4% สวนทางกับรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการท่ี

ขยายตัวถึง 11.4%   

 รูปท่ี 1 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 4/2021 
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ท่ีมา: สศช. 
หมายเหต:ุ          เปล่ียนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า   

GDP growth by Component  (%YoY) อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจรายไตรมาส 
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จดีีพีไตรมาสส่ีโตดีกวา่คาดตามการบรโิภคภาคเอกชนท่ีพลิกกลับมาขยายตัว 

%YoY 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4/2021 ขยายตัว 1.9%YoY หรอื ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 

1.8%QoQSA เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าท่ีหดตัว 0.2%YoY ท าให้เศรษฐกิจท้ังปีขยายตัว 

1.6%YoY โดยการรายงานเศรษฐกิจด้านรายจ่ายในไตรมาสท่ี 4 มีประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
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 มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 16.6% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 12.0% โดยเป็น

ผลจากการขยายตัวของท้ังสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมตามอานิสงส์ของ

ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าหลัก อาทิ รถยนต์นั่ง รถกระบะ 

และชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีขยายตัวได้ดีตามอุปสงค์จากตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง 

และออสเตรเลียเป็นส าคัญ ขณะท่ีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากอาหารแปรรูป อาหารสัตว ์และน้ามันปาล์มท่ีขยายตัวได้ดี 

บรกิารรบัขยายตัว 30.5% เรง่ขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 14.7% ตามรายรบัจาก

ค่าบริการขนส่งสินค้าขยายตัวในระดับสูง ตามปริมาณการค้าระหว่างประเทศท่ี

เพ่ิมขึ้น ประกอบกับค่าบรกิารธุรกิจอื่นๆ และรายรับจากการท่องเท่ียวขยายตัวได้ใน

เกณฑ์ดี โดยเฉพาะเดือน ธ.ค.   

ตัวเลขจรงิ ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 

2019  2020 2021 ณ 15 พ.ย. 21 ณ 21 ก.พ.22 

GDP 2.3% -6.1% 1.6% 3.5-4.5% 3.5-4.5% 

Private consumption 4.0% -1.0% 0.3% 4.3% 4.5% 

Public consumption 1.7% 1.4% 3.2% 0.3% -0.2% 

Private investment 2.7% -8.2% 3.2% 4.2% 3.8% 

Public investment 0.1% 5.1% 3.8% 4.6% 4.6% 

Export of goods (USD) -3.3% -6.5% 18.5% 4.9% 4.9% 

Import of goods (USD) -5.6% -13.8% 23.4% 5.7% 5.9% 

Headline Inflation 0.7% -0.8% 1.2% 0.9-1.9% 1.5-2.5% 

Tourist arrival (ล้านคน) 39.9 6.7 0.43 5.0 5.5 

รูปท่ี 2 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2022 จาก สศช. 

ท่ีมา: สศช. (ณ วนัท่ี 21 ก.พ. 2022) 
หน่วย: %YoY 

    ส าหรบัเศรษฐกิจท้ังปี 2022 สศช. คาดว่าจะขยายตัว 3.5-4.5% ซึ่งไม่เปล่ียนแปลงจาก

ประมาณการครั้งก่อน  โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์

ภายในประเทศ การฟื้ นตัวของภาคการท่องเท่ียว รวมท้ังการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ

การส่งออก และแรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมี

ข้อจ ากัดและความเส่ียงท่ีต้องติดตาม ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่

ระบาด แรงกดดันด้านเงนิเฟ้อท่ีสูงขึ้นอาจเป็นข้อจ ากัดต่อการฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศ 

เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจจากการเพ่ิมขึ้นของภาระหนี้สิน  

การส่งออกอาจมีข้อจ ากัดจากห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศท่ียังมีแนวโน้ม

ยืดเยื้อ รวมท้ังปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนความเส่ียงจากความผันผวน

ของเศรษฐกิจและการเงนิโลก 
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ความเชื่ อมั่นต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีน COVID-19 มากขึ้น 

 โดย ณ เดือน ต.ค. 2021 สัดส่วนประชาชนท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนครบโดสอยู่ท่ีเพียง 

30% แต่ด้วยผลพวงจากการระบาดของ Omicron อย่างรวดเร็วในต่างประเทศ 

และความพรอ้มของวคัซีนท่ีเพียงพอกับความต้องการในประเทศ ท าให้ไทยสามารถ

ฉีดวัคซีนครบโดสครอบคลุมถึง 66% ของประชากร (ณ ส้ินปี) ได้อย่างรวดเร็ว 

ซ่ึงส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายจากการท่ีประชาชนเริม่มีความ

เชื่อมั่นและกลับมาใช้ชีวติใกล้เคียงปกติมากขึ้น 

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2020 

จะเห็นได้ว่า มาตรการควบคุมโรคค่อนข้างเข้มงวดกว่าปี 2021 ยกตัวอย่างเช่น  

การประกาศปิดสถานท่ีเส่ียง การชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด โดย 

ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะการห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืน (เคอร์ฟิว) และ

การก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านอาหารท่ีกระทบต่อการ

จับจ่ายโดยรวมค่อนข้างมาก (รูปท่ี 3)  

รูปท่ี 3 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค 
ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้เรว็ขึน้ 

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS 
หมายเหต:ุ   1/ อ้างอิงข้อมูลเฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัควบคมุสูงสุดและเข้มงวด 
                 2/ เป็นข้อมูลภาพรวม ซึง่อาจไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับค าส่ังของแต่ละจงัหวดั  

Krungthai COMPASS มองวา่ เศรษฐกิจในไตรมาส 4/2021 ขยายตัวดีกวา่ท่ีประเมิน

ไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนท่ีกลับมาขยายตัวได้ถึง 0.3%YoY  

แม้สถานการณ์จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อวนัในช่วงท่ีผ่านมาเฉล่ียสูงถึง 6,739 

ราย เมื่อเทียบกับปี 2020 ท่ีเพียง 29 ราย แต่กิจกรรมการใช้จ่ายกลับปรับตัวดีขึ้นกว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อนและดีกวา่ไตรมาสก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก 

ไตรมาส 4/2020 ไตรมาส 4/2021 

ต.ค.–ธ.ค. 1 ต.ค.-15 ต.ค. 16 ต.ค.–31 ต.ค. 1 พ.ย.–30 พ.ย. 1.ธ.ค.–31 ธ.ค. 

ภาพรวม ไม่มีล็อกดาวน์ คลายล็อกดาวน์เฟส 1 คลายล็อกดาวน์เฟส 2 
คลายล็อกดาวน์ 

เฟส 3 + เปิดประเทศ 
คลายล็อกดาวน์

เพ่ิมเติม 

จงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด  
(สีแดงเข้ม) 

6 จังหวดั 29 จังหวดั 23 จังหวดั 7 จังหวดั - 

การห้ามออกนอก
เคหะสถาน 

22.00-04.00 น. 
(ถึง 30 พ.ย.) 

พท.สีแดงเข้มห้ามออก
นอกเคหสถาน เวลา 

21.00-04.00 น. 

พท.สีแดงเข้ม ลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่
เวลา 23.00 น.- 03.00 น. 

- 

รา้นอาหาร 
เปิดได้ตามปกติ 

แต่ไม่เกิน 22.00 น.  

พท.สีแดงเข้มเปิด
ให้บรกิารได้ แต่ไม่เกิน 
21.00 น. และงดการ

จ าหน่ายและดื่มสุราในรา้น 

พท.สีแดงเข้มเปิดได้ตามปกติแต่ไม่เกิน 22.00 น. 
และงดการจ าหน่ายและดื่มสุราในรา้น 

รา้นอาหารสามารถ
ให้บรกิารเครื่อง 

ดื่มแอลกอฮอล์ในรา้น
ได้ถึง 23.00 น. 

รา้นสะดวกซื้อ  - 
พท.สีแดงเข้มปิดเวลา 
21.00 น.-04.00 น. 

พท.สีแดงเข้มปิดให้บรกิาร 
เวลา 22.00 น.  - 03.00 น. 

- 

สถานบรกิาร 
ผับ บาร ์คาราโอเกะ  

เปิดให้บรกิารได้ 
ไม่เกินเวลา 24.00 น.  

ปิดให้บรกิาร 

สรุปมาตรการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
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มาตรการกระตุ้นก าลังซื้อจากท้ังภาครัฐและเอกชน แม้มาตรการภาครัฐจะออกมา

ต่อเนื่องนับต้ังแต่ช่วงต้นของการแพรร่ะบาดในปี 2020 แต่เมื่อนับเฉพาะโครงการท่ี

ประสบความส าเรจ็อย่าง “คนละครึง่” จะเห็นวา่ โครงการในเฟส 3 ท่ีใช้สิทธิได้ต้ังแต่ 

23 ต.ค.- 31 ธ.ค. 2021 มียอดใช้จ่ายสูงถึง 2.2 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการให้

สิทธิซื้ ออาหารและเครื่ องด่ืมผ่านระบบบริการขนส่งอาหาร (Food delivery 

platform) ท่ีตอบโจทย์บริบทการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เทียบกับยอดใช้จ่ายโครงการ 

คนละครึง่เฟส 2 (ม.ค. 2021) ท่ีอยู่ท่ีเพียง 1.02 แสนล้านบาท ขณะท่ีการใช้จ่ายตาม

มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19  

ในปี 2021 ท้ังหมด 4 โครงการ คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสมสูงถึง 2.54 แสนล้านบาท 

(รูปท่ี 4: ขวา) นอกจากนี้ การท าโปรโมชั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีเข้มข้นขึ้น

ในช่วงไฮซีซั่น ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายของผู้บริโภคมีทิศทางดีขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัด โดยเฉพาะสินค้าอปุโภคบรโิภคจ าเป็น และสินค้ากลุ่ม FMCG 

นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ 

ผ่อนคลายมาตรการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการในการกระตุ้นการใช้

จ่ายในธุรกิจท่องเท่ียว เช่น โครงการคนละครึ่ง การใช้คูปองจากโครงการเราเท่ียว

ด้วยกัน และโครงการทัวร์เท่ียวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ การเปิดประเทศของไทย

ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย. ท่ีผ่านมา ภายใต้ระบบ Thailand Pass ผ่านโครงการ Test and 

Go, Alternative Quarantine (AQ) และ Sandbox ซึ่งช่วยดึงต่างชาติฝ่ังยุโรป

และอเมริกาท่ีมักเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือหนีหนาวเป็นประจ า ส่งผลให้นักท่องเท่ียว

ต่างชาติเท่ียวไทยในไตรมาสนี้สูงถึง 3.4 แสนคน   

 

 
รูปท่ี 4 เครื่องชี้อุปสงค์ในประเทศไตรมาสสุดท้ายปรบัตัวดีขึ้น  

Index (SA)  
(4Q2019=100) 

เครื่องชี้อปุสงค์ในประเทศ 

ท่ีมา: Thaigov.go.th, ธปท., Google Mobility Report และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS  
หมายเหตุ: *ยอดใช้จา่ยสะสมส่วนประชาชน 3,827.4 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จา่ยสะสมท่ีน ามาค านวณสิทธ ิe-Voucher 3,064 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม 
e-Voucher ท้ังส้ินกวา่ 353.8 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จา่ยสะสมส่วน e-Voucher 339.2 ล้านบาท 
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Private consumption index 

Google mobility index (retail and recreation) 

Service index 

  

จ านวนผู้ใช้สิทธิ์
(ล้านราย) 

ระยะเวลาใช้สิทธิ ์ 
ยอดการใช้จ่าย 
สะสมรวม  
(ล้านบาท)  

โครงการเพ่ิมก าลังซ้ือ
ให้แก่ผู้มีบตัรสวสัดิการ

แห่งรฐั ระยะที่ 3  
13.55 ตลอดทั้งปี 2021  24,010 

โครงการเพ่ิมก าลังซ้ือ
ให้แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ   

1.51 ตลอดทั้งปี 2021  2,183.3   

โครงการคนละครึง่ 
ระยะที่ 3  

26.35 
23 ต.ค. 

-31 ธ.ค. 2021  
223,921.8 

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  0.092 
1 ก.ค. 

-31 ธ.ค. 2021  
3,827.4*  

มาตรการกระตุ้นการใชจ้า่ยในประเทศ 
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การบรโิภคภาคเอกชน (สาขาสุขภาพ) (%YoY) 

การบรโิภคภาคเอกชน (สาขาท่ีพักแรมและรา้นอาหาร) (%YoY) 

อัตราการเข้าพักแรม (%) (RHS) 

การใชจ้่ายการบรโิภคภาคเอกชนหมวดสุขภาพ ท่ีพักแรมและ
รา้นอาหารเทียบอตัราการเข้าพักแรมท่ัวประเทศ 

รูปท่ี 5 การใช้จา่ยสาขาท่ีพักแรมและรา้นอาหารปรบัตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 

อานิสงส์จากการใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการป้องกันและดูแลรักษาโรค COVID-19  

หากพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการใช้จ่าย พบว่า การจัดซื้อวัคซีน

ต้าน COVID-19 (ท้ังจากการน าเข้าโดยภาครฐัและเอกชน) ถูกจัดอยู่ในหมวดการใช้

จ่ายการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสุขภาพมาต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 และ 4 ท่ีผ่านมา 

ขณะท่ีหมวดภัตตาคารและโรงแรมในไตรมาสส่ีท่ีดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ค่อนข้างมาก (รูปท่ี 5) เกิดจากการใช้จ่ายด้านบริการโรงแรมท่ีกลับมาขยายตัวถึง 

64.1%YoY ซึ่งดีขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ีหดตัว 42.7%YoY โดยเป็นผลจากการ

ให้บริการท่ีพักแบบ Hospitel แก่ผู้ป่วยโรค COVID-19 ท่ีมีอาการไม่รุนแรง  

ส่วนการใช้จ่ายด้านบรกิารภัตตาคารท่ีหดตัว 8.6%YoY เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าท่ี

หดตัว 11.5%YoY     

ท่ีมา:  สศช., ธปท. และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS  
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Implication: 
Krungthai COMPASS ประเม ินว ่า  เศรษฐกิจไทยปี 2022  จะขยายตัว 3.8%  

แต่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีที่เงินเฟ้อมี

โอกาสเกิน 3.0% เนื่องจากระดับราคาสินค้าของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วง

ก่อนเกิด COVID-19 ตามปัจจัยด้านอุปทานท่ีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหลาย

ชนิดเพ่ิมสูงขึ ้นต่อเนื่อง และอาจกดดันการฟื้ นตัวของการบริโภคจากก าลังซ้ือท่ี

ลดลง โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีความเปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ขณะท่ีการส่งผ่านต้นทุน

วัตถุดิบที่เพ่ิมขึ ้นไปยังราคาสินค้าขั ้นสุดท้ายก็ท าได้ไม่มากนัก จนเริ ่มกระทบต่อ

ความสามารถในการท าก าไร (Margin) ของผู้ประกอบการ ส่งผลให้อุปสงค์ใน

ประเทศทั้งการบร ิโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟื้ นตัวได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ 

นโยบายการเงินและการคลังของประเทศเศรษฐกิจหลักก็มีแนวโน้มท่ีจะเข้มงวดเร็ว

ขึ้นและแรงขึ้นกว่าท่ีประเมินไว้ หลังสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ Omicron 

โดยรวมอยู่ในภาวะท่ีสามารถควบคุมได้ และอัตราเงินเฟ้อท่ีเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วจาก

ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน อีกทั้ง อานิสงค์จากการเร่งการบริโภคเพ่ือชดเชย

ในช่วงก่อนหน้า (Pent-up demand) กลับมีทิศทางแผ่วลงบ้าง ซึ่งอาจจะกระทบ

ต่อโมเมนตัมของเศรษฐกิจและการค้าโลก และท าให้มูลค่าการส่งออกซึ ่งเป็น

ฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจไทยอาจมีทิศทางชะลอลงจากปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ธนาคารกลางสหรฐัฯ ประเมนิสถานการณ์เงนิเฟ้อ 
ในช่วงต้นปีท่ีผ่านมาตา่กวา่สถานการณ์ปัจจบุนัค่อนขา้งมาก 
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ท่ีมา: Federal Reserve 


