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ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภำพรวมรำคำและปริมำณผลผลิตสินค้ำเกษตรเดือนตุลำคม

ปรับตัวลดลง โดยในส่วนของดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจ าเดือนตุลาคม 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาภาพรวมลดลง

ร้อยละ 8.62 สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย

ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคา ส่งผลให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริง 

ยางพาราราคาลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว กุ้งขาวแวนนาไมราคาลดลงเนื่องจากคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานรวม ถึง

ความต้องการของตลาดลดลง ไก่เนื้อและไข่ไก่ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส าหรับดัชนี

ผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนตุลาคม 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 5.16 สินค้าส าคัญ

ที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และสุกร โดยคาดว่าดัชนีราคาสินค้า

เกษตรเดือนพฤศจิกายน 2557 จะปรับตัวลดลง  เนื่องจากข้าวนาปีและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่คาดว่าดัชนีผลผลิต

เดือนพฤศจิกายน 2557 จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 โดย

สินค้าส าคัญออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง และสับปะรดโรงงาน ดังนั้นหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลรักษาเสถียรภาพของราคา และหามาตรการรองรับหรือช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อไม่ให้

ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ าที่จะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร    

กระทรวงกำรคลังเปิดเผยว่ำขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรหำรือร่วมกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังและสถำบันเฉพำะกจิของ

รัฐ เพื่อก ำหนดแนวทำงและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อแก้หน้ีครัวเรือน หน้ีบัตรเครดิต และหน้ีนอกระบบ  โดยคาดว่าจะประกาศได้

ทันภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งการเปิดลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลหนี้นอกระบบทั้งประเทศอีกครั้งก่อนหา

แนวทางช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ขณะที่นาโนไฟแนนซ์เตรียมให้บริการเร็วๆ นี้ คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี หวังให้ประชาชน

เข้าถึงแหล่งเงินในระบบมากขึ้น พร้อมเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าท าธุรกิจได้ทั่วประเทศ หนี้ส้ินของภาคเรือนนั้นยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุก

สมัยต้องหามาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่ง

เงินกู้นอกระบบเนื่องจากขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพราะไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่งเงินกู้นอกระบบนั้นมีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและมีการเรียกเก็บเป็นรายวัน จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนยังคงเป็นหนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง หากมาตรการ

แก้ปัญหาดังกล่าวมีผลบังคับใช้น่าจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น และมีภาระในการผ่อนช าระที่ลดลง 

ภาวะเศรษฐกิจส าคัญในรอบสัปดาห์ 

 สศก. เผยดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ต.ค. ลดลง คาดราคาสินค้าเกษตร พ.ย. ลดลงต่อเน่ือง จาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 

 นายกฯ สั่งแก้หน้ีครัวเรือน-รูดปี๊ด-หน้ีนอกระบบ แย้มคลอดมาตรการ ธ.ค. น้ี 
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แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐควรสนับสนุนการสร้างงานหรืออาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมค่านิยมของการ

ออมให้กับประชาชนมากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน 

 
 

 

 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน  และจีน โดยกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ รายงานว่า อัตรำกำรว่ำงงำนของสหรัฐฯ ในเดือนตุลำคมปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ลดลงจากเดือนกันยายนที่อยู่ที่
ร้อยละ 5.9 ถือเป็นการปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบ 6 ปี เนื่องมาจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
214,000 ต าแหน่ง ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจีดีพีในไตรมำส 3/2557 ขยำยตัวร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 
2/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนที่ยังคงขยายตัวตามการส่งออกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยส านักงานศุลกากรจีน
เปิดเผยว่ากำรส่งออกของจีนในเดือนตุลำคมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่การส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.3 ) มูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 206,870 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลมาจากการ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยูโรโซนที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้จะมีทิศทางของการปรับตัวที่ดีขึ้น แต่
องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและพัฒนำ (OECD) ได้ท ำกำรปรับลดคำดกำรณ์กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกปี 
2557 ลงมำอยู่ที่ร้อยละ 3.3 จากการประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 3.4 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยูโรโซน 

ส าหรับรำคำน้ ำมันในสัปดำห์น้ีปรับตัวลดลงจำกสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ โดยมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 77.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บำร์เรล อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ต่อเน่ืองเป็นสัปดำห์ที่ 2 จากอุปทานน้ ามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับรัฐมนตรีกระทรวงน้ ามันของซาอุดิอาระเบียออกมาแสดงท่าทีว่าซาอุดิอาระเบีย
ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับลดก าลังการผลิตลงเพื่อพยุงราคาน้ ามัน 

ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2557 
 2554 2555 2556 พฤศจิกายน 

2556 
พฤษภาคม2557 พฤศจิกายน 

2557 
World 3.8 3.0 3.1 3.6 3.4 3.3 
   US 1.7 2.2 2.2 2.9 2.6 2.2 
   Euro Area 1.5 -0.5 -0.4 1.0 1.2 0.8 
   Japan -0.7 2.0 1.5 1.5 1.2 0.9 
   China 9.2 7.8 7.7 8.2 7.4 7.3 
ที่มา: OECD 
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ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี ้  (17-21 พฤศจิกายน 2557)        

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขจดีีพีไตรมาส 3/57 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนตุลาคม 2557  

 
 

 อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ต.ค. ต่ าสุดรอบ 6 ปี 

 จีพีดียูโรโซน ไตรมาส 3/2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% 

 ส่งออกจีน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.6% 

 OECD ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก อยู่ที่ 3.3% 

 ราคาน้ ามันปรับตัวลดลงต่อเน่ืองจากอุปทานน้ ามันที่เพิ่มขึ้น 

 
 


