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สหรัฐฯ เริ่มแจกจายเงินชวยเหลือครอบครัวที่มบี ุตร

เนื้อหาสาระขาว สหรัฐฯ เริ่มดำเนินโครงการการแจกเงินชวยเหลือเพื่อใหความชวยเหลือแก
ครอบครัวชาวอเมริกันที่มีบุตรแลวตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป โดยโครงการดังกลาว
เป น ไปตามนโยบายช ว ยเหลื อและกระตุ  น เศรษฐกิจ ภายใตโ ครงการการขยายเครดิตภาษีสำหรับบุตร (The
Expanded Child Tax Credit) งบประมาณทั้งสิ้น 1.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งคาดวาจะมีครอบครัวอเมริกัน
ไดรับผลประโยชนมากกวา 39 ลานครอบครัวหรือคิดเปนประชากรเด็กทั้งหมดราว 60 ลานคน
โดยสรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Service) จะเริ่มแจกจายเงินใหกั บครอบครั ว ชาว
อเมริกันที่มีบุตรเปนเงินจำนวนระหวาง 240 - 300 ดอลลารสหรัฐตอบุตรหนึ่งคนตอเดือนไปจนกระทั่งสิ้นเดือน
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ธันวาคมปนี้เปนอยางนอยเพื่อลดผลกระทบดานเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชากรเด็ก ซึ่งสิทธิ์ที่จะไดรับจะ
คำนวณจากอัตราเฉลี่ยการขอเงินภาษีคืน (Tax Refunds) ของแตละครอบครัว
โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกฎหมายชวยเหลือผูไดรับผลกระทบและกระตุนเศรษฐกิจจาก
การแพร ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรนาที่ ได ร ับ การอนุ มัติจ ากสภาคองเกรสเมื ่อ เดื อนมีน าคมที ่ผ านมา โดยมี
รายละเอียดจะจายเงินชวยเหลือสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไมเกิน 17 ป แบงเปน
1. เด็กอายุไมเกิน 6 ปจะมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือไมเกิน 3,600 ดอลลารสหรัฐตอคน
2. เด็กอายุระหวาง 6 – 17 ปจะมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือไมเกิน 3,000 ดอลลารสหรัฐตอคน
โดยผูปกครองเดี่ยวที่มีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือเต็มจะตองเปนผูปกครองเดี่ยวที่มีรายไดไมเกิน 75,000 ดอลลาร
สหรัฐตอป หรือผูปกครองคูที่มีรายไดไมเกิน 150,000 ดอลลารสหรัฐตอป
ทั้งนี้ หากผูปกครองเดี่ยวมีรายไดเกิน 75,000 ดอลลารสหรัฐแตไมเกิน 200,000 ดอลลารสหรัฐ
ตอป หรือผูปกครอบคูมีรายไดเกิน 150,000 ดอลลารสหรัฐแตไมเกิน 400,000 ดอลลารสหรัฐตอปจะมีสิทธิ์ไดรับ
เงินชวยเหลือไมเกิน 2,000 ดอลลารสหรัฐตอบุตรหนึ่งคน
Mr. Christopher Horvers นักวิเคราะหธนาคาร JPMorgan คาดวา กลุมผูประกอบการคาปลีก
เชน หาง Walmart หาง Target หาง Costco และหาง BJ’s Wholesale Club รวมไปถึงกลุมผูประกอบการ
ยานยนตและรานจำหนายสินคาลดราคา (Dollar Store) นาจะไดรับประโยชนจากโครงการจายเงินชวยเหลื อ
ดังกลาว ทำใหมียอดจำหนายสินคาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและนาจะชวยกระตุนใหยอดจำหนายปลีกสินค าและ
บริการในสหรัฐฯ ขยายตัวราวรอยละ 0.7 ภายในปนี้
อยางไรก็ตาม งบประมาณเงินชวยเหลือดังกลาวถือวาไมมากนักเมื่อเทียบกับเงินชวยเหลื อที่
รัฐบาลสหรัฐฯ ไดดำเนินการแจกจายมาแลวทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยโครงการดังกลาวมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นราว 1.1
แสนลานดอลลารสหรัฐจากเงินภาษีคืน แตจะมีงบประมาณเพียงประมาณ 5.5 หมื่นลานดอลลารเทานั้นที่จะไดรับ
การจัดสรรแจกจายเปนเงินกลับไปสูกลุมผูมีสิทธิ์
Mr. Michael Lasser นักวิเคราะหการคาปลีก ธนาคาร UBS กลาววา ปจจัยการแจกจายเงิน
ชวยเหลือดังกลาวอาจจะไมสงกระทบมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดมากเทากับการแจกจาย
เงินชวยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งที่ผานมา อีกทั้ง ยังมีปจจัยแวดลอมอื่นในตลาดที่อาจจะมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวอเมริกันในอนาคตอันใกลนี้ดวย เชน การกลับไปทำงานของแรงงานชาวอเมริกัน หรือการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตาที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะสงผลทำใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของ
ผูบริโภคในตลาดเปลี่ยนแปลงไป
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Mr. Christina Hennington ประธานเจาหนาที่ดานการขยายตลาด หาง Target กลาววา การ
แจกจายเงินชวยเหลือสำหรับเด็กดังกลาวนาจะสงผลดีตอยอดจำหนายสินคาอุปกรณการเรียนสำหรับนักเรียนเมื่อ
เปดภาคการศึกษาใหม ในชวงปลายฤดูรอนที่กำลังจะมาถึงนี้ เชน เสื้อผาใสไปโรงเรียน สมุด หนังสือ เครื่องเขียน
และคอมพิวเตอรพกพา เปนตน
ทั้งนี้คาดวา นักเรียนในสหรัฐฯ จะสามารถกลับไปเรียนตามสถานศึกษาไดในชวงภาคการศึกษา
ใหมที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเมื่อวันศุกรที่ผานมาศูนยควบคุมและปองกันโรคติดตอสหรัฐฯ (The Centers for
Disease Control and Prevention หรือ CDC) ประกาศคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับครูและนักเรียนที่ไดรับ
วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสครบโดสแลวไมจำเปนตองสวมหนากากอนามัยในระหวางอยูในอาคารเรียน โดยปจจุบันมี
ชาวอเมริกันที่ไดรับวัคซีนปองกันครบโดสแลวทั้งสิ้นประมาณรอยละ 55 ของประชากรทั้งหมด
บทวิเคราะห: ภาวะการแพรระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาในสหรัฐฯ ในชวงปที่ผานมาสงผล
กระทบตอการใชจายภาคประชาชนและการคาปลีกภายในประเทศ ทำใหเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลให
รัฐบาลสหรัฐฯ จำเปนจะตองเรงออกมาตรการชวยเหลือและกระตุนเศรษฐกิจเปนมูลคารวมกวา 4 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐนับตั้งแตที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสเมื่อตนป 2563 โดยเงินชวยเหลือสำหรับครอบครัวที่มี
บุตรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกฎหมายงบประมาณชวยเหลือและฟนฟูเศรษฐกิจฉบับลาสุดที่รัฐบาลสหรัฐฯ ชุด
ปจจุบันอนุมัติเมื่อตนปที่ผานมาซึ่งนาจะมีสวนชวยกระตุนใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคการคาปลีกขยายตัว
เพิ่มขึ้นในชวยครึ่งปหลัง
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาการอัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมหาศาล
ประกอบกับภาวะการแพรระบาดที่ปรับตัวดีขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคทำใหสหรัฐฯ เปน
แหลงลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกสนใจหันไปลงทุน เนื่องจากมีความปลอดภัยคอนขางมาก ซึ่งกอใหเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในชวงปลายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของป 2564 จนสงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอใน
ตลาดสหรัฐฯ ในระดับมากกวารอยละ 5 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมติดตอกันเปนเดือนที่ 2 ซึ่งสูงกวาระดับเปาหมายที่
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งเปาไวที่รอยละ 2
โดยการอัดฉีดเงินเพิ่มเติมในครั้งนี้แมวาจะคิดเปนจำนวนไมมากเมื่อเทียบกับเงินชวยเหลือที่
รัฐบาลสหรัฐฯ เคยแจกจายไปแลวทั้ง 3 ครั้งกอนหนานี้ แตก็ถือวามีนัยสำคัญที่จะสงผลทำใหเกิดการใชจายเพื่อซื้อ
สินคาและบริการมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคบริโภคและกลุมสินคาสำหรับเด็กซึ่งนาจะเปนผลดี
ตอภาคการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยในระยะสั้น ในขณะเดียวกันก็นาจะสงผลทำใหภาวะเงินเฟอ
ในตลาดรักษาตัวอยูในระดับสูงเกินซึ่งหากเกินกวาระดับเปาหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งเปาไวเปนเดือนที่ 3 มี
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ความเปนไปไดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนอางอิงในตลาดเร็วขึ้นกวาที่ตั้งเปา
ไว ในช ว งต น ป ห น า เพื ่อชะลอการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และอาจจะสงผลกระทบทำใหเกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ ไดอีกครั้งในชวงปลายปนี้
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในระยะสั้นการดำเนินนโยบายแจกเงินชวยเหลือใหกับครอบครัวชาว
อเมริกันที่มีบุตรครั้งนี้นาจะสงผลใหชาวอเมริกันมีกำลังการซื้อมากขึ้น และหันไปเลือกซื้อสินคาและบริการเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคซึ่งนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมสินคาอาหารและ
เครื่องดื่ม เสื้อผา เครื่องนุงหม รองเทา เครื่องเขียน เครื่องใชไฟฟา ของเลนเด็ก และสินคาชิ้นสวนยานยนตเปนตน
เพื่อสนับสนุนการกลับไปเรียนของนักเรียน (Back to School) ที่กำลังจะเปดภาคเรียนในชวงปลายฤดูรอนที่กำลัง
จะมาถึง โดยเฉพาะผานชองทางการคาออนไลนที่เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นในดานการคาปลีกของสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยของบานเดี่ยวในสหรัฐฯ ที่เริ่ม
ชะลอตัวลงในชวงปลายไตรมาสที่ 2 ที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากราคาสินคาอุปกรณกอสรางโดยเฉพาะไมสำหรับการ
กอสรางบานเริ่มปรับตัวลดลงในตลาดแสดงใหเห็นถึงภาวะการอิ่มตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ และ
นาจะสะท อนถึ งความตองการบริโภคและนำเขาสิน คาในกลุมอุปกรณกอสรางชนิดอื่น ๆ รวมถึงกลุมสิน คา
เครื่องใชไฟฟาภายในบานที่เปนกลุมสินคาศักยภาพของไทยดวย หากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติพิจารณาปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดกอนกำหนดเดิมก็ยอมจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยใน
สหรัฐฯ ทำใหหดตัวเร็วและแรงขึ้นและอาจจะกระทบตอกลุมผูสงออกไทยไดในอนาคตดวย ดังนั้น ผูประกอบการ
ไทยในกลุมสินคาดังกลาวที่พึ่งพิงการสงออกสินคาไปยังตลาดสหรัฐฯ ในอัตราสูงจึงควรที่จะติดตามสถานการณ
ดานการคาโดยเฉพาะดานนโยบายทางเศรษฐกิจที่อาจจะสงผลกระทบตอแนวโนมความตองการบริโภคสินคาของ
ชาวอเมริกันในตลาดอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและเตรียมพรอมเพื่อหาแนวทางและมาตรการรองรับ
ตอไป
*********************************************************
ที่มา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal และสำนักขาว CNBC
เรื่อง: “Child Tax Credit Payments Totaling $15 Billion Arrive for Million of Americans” และ “Child Tax
Credit Payments Could Act as Stimulus for Retailers As Soon As This Month”
โดย: Richard Rubin และ Melissa Repko
สคต. ไมอามี /วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด
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