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ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจเผยคนเบี้ยวหน้ีบตัรเครดิตพุ่งเท่าตวัเหตุเศรษฐกิจชะลอตวั โดยผลส ำรวจพฤติกรรม
กำรใชบ้ตัรเครดติของประชำชนจำกกลุ่มตวัอย่ำง 1,198 ตวัอย่ำงทัว่ประเทศ พบว่ำในปีน้ีปริมำณกำรบริโภคผ่ำนบัตรเครดิตจะมีมูลค่ำ 
1.53 ลำ้นลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีม่มีลูค่ำกำรใชร้วมอยู่ที ่1.45 ลำ้นลำ้นบำท หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5.2 ถือว่ำ
ต ่ำสุดตัง้แต่ส ำรวจมำ ซึง่ในภำวะเศรษฐกจิปกติกำรใชจ่้ำยผ่ำนบตัรเครดติจะขยำยตวัอยู่ในระดบัประมำณร้อยละ 10 ซึง่ผลส ำรวจสะทอ้น
ว่ำเศรษฐกจิไทยยงัอยู่ในช่วงชะลอตวัเน่ืองจำกกำรบริโภคผ่ำนบตัรเครดติขยำยตวัในระดบัทีค่่อนขำ้งต ่ำ และมีสัญญำณผิดนัดช ำระหน้ี
เกดิขึน้โดยพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงร้อยละ 35.1 เคยมพีฤติกรรมผิดนัดช ำระหน้ี ในจ ำนวนน้ีมีร้อยละ 6.5 ที่ไม่จ่ำยหน้ีเลย และในช่วง 3-6 
เดอืนทีผ่่ำนมำ มจี ำนวนผู้ทีไ่ม่ช ำระหน้ีเลยเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 11.3 โดยผู้ถือบตัรเครดติทีผ่ิดนดัช ำระหน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรำยได้
น้อย เช่นอำชพีรบัจ้ำงและนกัศกึษำ โดยแมว่้ำยอดผิดนดัช ำระหน้ีอำจจะยงัไม่มผีลต่อภำพรวมเศรษฐกจิ แต่อำจกลำยเป็นหน้ีครัวเรือน 
ท ำใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมไม่คกึคกัเพรำะต้องน ำเงินไปใชห้น้ี อกีทัง้กำรทีน่กัศกึษำเป็นกลุ่มทีผ่ิดนัดช ำระหน้ีค่อนข้ำงมำกถือเป็ นตัวเลขที่
น่ำเป็นห่วง เน่ืองจำกเป็นกำรสร้ำงหน้ีในกลุ่มเยำวชนซึ่งอำจน ำไปสู่พฤติกรรมสร้ำงหน้ีและวินัยทำงกำรเงินที่ไม่เหมำะสมในอนำคต 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยราคาสินค้าเกษตรสิงหาคมปรบัตัวลดลงจากปริมาณผลผลิตทีอ่อกสู่ตลาดมาก และการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยดชันีรำคำสนิคำ้เกษตรเดอืนสงิหำคม 2557 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำภำพรวมลดลงร้อย
ละ 6.06 โดยสนิคำ้เกษตรทีม่รีำคำปรบัตัวลดลง ได้แก่ ยำงพำรำที่รำคำลดลงเน่ืองจำกสต๊อกยงัคงมีมำก ล ำไยรำคำลดลงเน่ืองจำก
คุณภำพไม่ด ีลองกองและไก่เน้ือรำคำลดลงเน่ืองจำกผลผลติออกสู่ตลำดมำกกว่ำช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับดชันีผลผลิตสินค้ำ
เกษตรเดอืนสงิหำคม 2557 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำภำพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 โดยสินค้ำส ำคญัที่
ผลผลติสงูขึน้ ไดแ้ก่ ขำ้วโพดเลีย้งสตัว ์ยำงพำรำ ทุเรียน ลองกอง เงำะ มงัคุด ปำลม์น ้ำมนั สุกร ไก่เน้ือ และไข่ไก่ โดยคำดว่ำในเดือน
กนัยำยน 2557 ท ัง้น้ีดชันีรำคำสนิคำ้เกษตรและดชันีผลผลติจะปรับตัวจะเพิ่มขึ้น โดยสินค้ำส ำคญัที่ออกสู่ตลำดมำกในเดือนกนัยำยน 
2557 ไดแ้ก่ ขำ้วโพดเลีย้งสตัว ์ยำงพำรำ และลองกอง อย่ำงไรกต็ำมสถำนกำรณ์ของรำคำยำงพำรำทีม่แีนวโน้มตกต ่ำลงยงัไม่สดใสมำก
นกั เน่ืองจำกมผีลผลติทัง้ของไทยและของประเทศผู้ผลติยำงพำรำอื่นๆ ออกสู่ตลำดจ ำนวนมำก รวมถึงกำรฟ้ืนตวัของภำวะเศรษฐกจิโลก
ทีย่งัคงมคีวำมไม่แน่นอนในระดบัสงู  

ปลดัคลงัเตรยีมส่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั หวงัดนัเศรษฐกิจ ไทยปี 2557 ขยายตัว
ได้รอ้ยละ 2 ซึง่ต้องด ำเนินกำรเร่งด่วนใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.กำรพจิำรณำปรับขึ้นเงินเดือนข้ำรำชกำร 2.กำรปรับโครงสร้ำงภำษี 3.กำร
กระตุ้นใชจ่้ำยดำ้นกำรท่องเทีย่วโดยลดภำษีใหบุ้คคลธรรมดำ 15,000 บำท และนิติบุคคลสำมำรถน ำค่ำที่พกัโรงแรมจำกกำรจัดสมัมนำ
ฝึกอบรมมำหกัลดหย่อนภำษีได ้2 เท่ำ และมีมำตรกำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2558 เร่งรัดให้หน่วยงำนภำครัฐเบิกจ่ำยงบอบรม
สมัมนำในช่วงไตรมำสแรกปีงบประมำณ ให้ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ซึ่งนับเป็นสญัญำณที่ดีหลงัจำกกำรมีรัฐบำลใหม่เข้ำมำบริหำร

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจเผยคนเบีย้วหน้ีบตัรเครดิตพุ่งเท่าตวัเหตุเศรษฐกิจชะลอตวั 

 สศก. เผยราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ปรบัตัวลดลงจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

 ปลดัคลงัเตรยีมส่งแผนกระตุ้นศก. ให้รมว. คลงั หวงัดนัเศรษฐกิจ 57 โต 2% 
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ช่วงวนัท่ี 8-12 กนัยายน 2557 ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 115 ประจ าวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 
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ประเทศซึง่จะท ำใหโ้อกำสในกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของกระทรวงกำรคลงัด ำเนินต่อไปได ้ซึง่มำตรกำรดงักล่ำวน่ำจะช่วย
ใหก้ำรบริโภคของภำคครวัเรือนขยำยตวัมำกขึน้ ในขณะทีผู่้ประกอบกำรกม็โีอกำสสร้ำงรำยไดเ้พิม่ขึน้จำกกำรจัดโปรโมชัน่เพิ่มขึ้น และ
ในทำ้ยทีสุ่ดแลว้น ำมำซึง่รำยไดด้ำ้นภำษีทีเ่พิม่ขึน้ของภำครฐั 

 
 
 

 
ภำพรวมเศรษฐกจิโลกในสปัดำหน้ี์มทีศิทำงผนัผวน โดยเศรษฐกจิจีนปรบัตวัดขีึน้แต่เศรษฐกจิยุโรโซนและญี่ปุ่นชะลอตัวลง โดย

ส ำนกังำนศุลกำกรจีนรำยงำนว่ำ จีนได้เปรยีบดลุการค้าในเดือนสิงหาคม 2557 เพิม่ข้ึนมากสุดเป็นประวติัการณ์ทีร่้อยละ 77.8 
คดิเป็นมลูค่ำ 49,000 ลำ้นเหรียญสหรฐั โดยกำรส่งออกปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.4 มลูค่ำกำรส่งออก 208,500 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่
กำรน ำเขำ้ลดลงร้อยละ 2.4 มลูค่ำกำรน ำเขำ้158,600 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ สวนทำงกบัญี่ปุ่นทีจ่ีดีพีไตรมาสที ่2/2557 ของญีปุ่่ นหดตัว
ลงถึงรอ้ยละ 7.1 ผลจากจากนโยบายปรบัข้ึนภาษี ซึง่กำรปรบัตวัลดลงของจีดพีใีนไตรมำสน้ีอำจส่งผลต่อแผนกำรปรับขึ้นภำษีขำย
อกีครัง้เป็นร้อยละ10.0 ในปีหน้ำ ส ำหรบัเศรษฐกจิยโูรโซนนัน้ Eurostat รำนงำนว่ำ จีดีพียูโรโซนในไตรมาส 2/2557 (คร ัง้ที ่2) ทรง
ตวัทีร่อ้ยละ 0.0 จากไตรมาส 1/2557 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 0.2 ซึง่ตวัเลขทีเ่ปิดเผยในครัง้น้ีเป็นตวัเลขเดยีวกนักบัที่เคยรำยงำนไปเมื่อ
ครัง้ก่อน ทัง้น้ีมองว่ำเศรษฐกจิในไตรมำส 2 ทีท่รงตวัจำกไตรมำส 1 เน่ืองจำกกำรลงทุนทีป่รบัตวัลดลงเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ต้นปี 2555 
 ราคาน ้ ามนัในสปัดาห์น้ีปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งตลอดสปัดาห์ โดยราคาน ้ ามนัดิบเฉลีย่สปัดาห์น้ีอยู่ทีร่ะดบั 97.37 เหรียญ
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ต า่กว่า 100 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลต่อเนือ่งจากสปัดาห์ก่อน จากความกงัวลเกีย่วกบัอุปทานน ้ ามนัดิบ
ทีป่รบัตวัเพิม่ข้ึนและความต้องการใช้น ้ ามนัของโลกทีอ่ยู่ในระดบัต า่ ประกอบกบั OPEC รำยงำนก ำลงักำรผลิตประจ ำเดือน
สงิหำคม 2557 ว่ำมกี ำลงักำรผลติเพิม่มำกขึน้สู่ระดบั 30.35 ลำ้นบำร์เรลต่อวนั นอกจำกน้ี OPEC ประกำศลดปริมำณควำมต้องกำรใช้
น ้ำมนัดบิในปีน้ีลง 50,000 ลำ้นบำร์เรลต่อวนั  
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ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี   (15-19 กนัยายน 2557)        

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เดือนสิงหาคม 2557 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนสิงหาคมของจีน 

 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐัฯแถลงมติอตัราดอกเบีย้ 

 

 จีนเกินดลุการค้าสงูสดุเป็นประวติัการณ์ เพ่ิมขึน้ 77.8% 

 จีดีพีญ่ีปุ่ นไตรมาส 2/2557 ปรบัตวัลดลงแรง 7.1% ผลจากจากนโยบายปรบัขึน้ภาษี 

 จีดีพียโูรโซนไตรมาส 2/2557 ทรงตวัจากการลงทุนยโุรโซนอ่อนแรง 

 ราคาน ้ามนัอยู่ในระดบัต ่ากว่า 100 เหรยีญสหรฐัฯ/บารเ์รล ต่อเน่ืองจากสปัดาห์ก่อน จากอุปทานน ้ามนัดิบท่ี
เพ่ิมขึน้และความต้องการใช้อยู่ในระดบัต ่า 

 
 


