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   นางสาวปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา 

ศูนย์ดัชนีและพยากรณเ์ศรษฐกิจการค้า 
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ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ดัชนีวัฏจักรธุรกิจ เดือนพฤษภาคม 2557 

ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 
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เศรษฐกิจไทยด้านอุปสงค์ 

การบริโภค
ภาคเอกชน 

การลงทุน
ภาคเอกชน 

การใช้จ่าย
ภาครัฐ 

การน าเข้า 

การส่งออก 
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การบริโภคภาคเอกชน 
ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2557 

 

ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 
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การบริโภคภาคเอกชน 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2557 

 

ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 
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การลงทุนภาคเอกชน 
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2557 
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ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 

การเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน
มิถุนายน  2557 (MOM) เม่ือเทียบกับ เดือน
พฤษภาคม  2557 สงูขึน้ร้อยละ   0.1 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน  2557 เท่ากบั 127.1 

และเม่ือเทียบกับ เดือนมถินุายน  2556 (YOY) สงูขึน้ร้อยละ 1.8 
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การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2557 
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2557 

8 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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การใช้จ่ายของรัฐ เดือนพฤษภาคม 2557 

9 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การส่งออก - น าเข้า 
ดัชนีราคาส่งออก-น าเข้าเดือนพฤษภาคม 2557 

10 
ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 
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การส่งออก - น าเข้า 
อัตราการค้าของไทย (Term of Trade) เดือนพฤษภาคม 2557 
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ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 
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การส่งออก - น าเข้า 
มูลค่าการค้าต่างประเทศและดุลการค้า เดือนพฤษภาคม 2557 

12 
ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ 

หน่วย :  ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 

ล้านบาท มลูคา่ Growth มลูคา่ Growth มลูคา่ Growth 

  (ล้านบาท) (%YOY) (ล้านบาท) (%YOY) (ล้านบาท) (%YOY) 

มลูคา่รวม 621,197.2 9.8 654,688.9 1.6 -33,491.7 -57.4 
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การส่งออก - น าเข้า 
ดัชนีคาดการณ์ภาวะธรุกิจส่งออก เดือนมิถุนายน 2557 

 ดชันีมลูคา่การสง่ออก และดชันีค าสัง่ซือ้ใหม ่มีคา่ 60.5 และ 60.5 ตามล าดบั  
แสดงวา่ภาวะการสง่ออกอยูใ่นชว่งขยายตวั 

ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 
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เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน 

อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม 

บริการ
ท่องเที่ยว 
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ภาคอุตสาหกรรม 
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมิถุนายน 2557 

15 
ที่มา: ศูนย์ดัชนีและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า 

มิ.ย. = -1.1 

มิ.ย. = 141.2  
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ภาคอุตสาหกรรม 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2557 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ภาคเกษตรกรรม 
รายได้เกษตรกร ดัชนีผลผลิตเกษตรกรรม  
และดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม เดือนพฤษภาคม 2557 
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ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
18 

ภาคบริการ 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2557 
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เสถียรภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

เสถียรภาพภายในประเทศ 

อัตราการว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของก าลังแรงงานรวม 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2557 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.35 (%YoY) 

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557  
อยู่ที่ร้อยละ 45.9 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

45.9 

Fact Sheet_Oct2013_present_editing.pptx#2. PowerPoint Presentation


เสถียรภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 เสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลกได้  
 สะท้อนได้จากทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ในระดับสูงที่ 
167.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เสถียรภาพภายนอกประเทศ 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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Hot Issue : คสช. ได้ออกประกาศฉบับที่ 92 
เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมลูค่าเพิ่ม 6.3% และรวมภาษีท้องถ่ินอีก 0.7%  ดงันัน้ภาษีมลูค่า
รวม 7.0% ตามท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั 

ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป ภาษีมลูค่าเพิ่มรวมจะปรับขึน้อยู่ใน
อตัรา 10% โดย เป็นภาษีมลูค่าเพิ่ม 9% และภาษีท้องถ่ินอีก 1%  

 เป็นการขยายเวลา พ.ร.บ.ท่ีใช้บงัคบัมาตัง้แตปี่ 2535 เพราะพระราชกฤษฎีกาฉบบัลา่สดุ 
ปี 2555 ท่ีให้คงอตัรา VAT ไว้ท่ี 7% จะหมดอายลุงในวนัท่ี 30 ก.ย. 2557 นี ้โดยยกเว้นในชว่ง 2 ปี
ยคุวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540-2542 เทา่นัน้ท่ีต้องเก็บ 10% ตามเง่ือนไขท่ี IMF ก าหนดให้ปฏิบตั ิ
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Hot Issue 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม” หรือ คือ ภาษีทางอ้อมประเภทหนึง่ท่ีเรียกเก็บจากบคุคลท่ีซือ้สนิค้า
หรือรับบริการ โดยจดัเก็บเฉพาะจากมลูคา่สว่นท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนของการผลิต การจ าหนา่ย
หรือการให้บริการ ซึง่เป็น “ภาษีฐานกว้าง” คือมีผลกระทบโดยกว้าง จดัเก็บทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั
หากใครเป็นผู้ซือ้ ผู้ใช้บริการ 
 
 เม่ือส ารวจพบวา่ ประเทศท่ีครองแชมป์การเก็บภาษีมลูคา่เพิ่ม คือ  
 - ประเทศในแถบ สแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ สวีเดน เก็บภาษีมลูคา่เพิ่มหรือ 25%  
 - กลุม่ประเทศพฒันาแล้วหรือ จี20 ก็เก็บ ในอตัราท่ีสงู เช่น เยอรมนี 19%, ฝร่ังเศส
19.6% และสหราชอาณาจกัร 20%   
 - กลุม่ประเทศแถบอาเซียน ถือวา่เก็บ  ในอตัราท่ีต ่า เช่น สงิคโปร์และมาเลเซียเก็บ 

 5% 

เม่ือปรับอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 จะเกิดผลอยา่งไรตอ่ระบบเศรษฐกิจ? 
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Hot Issue 
           งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาผลของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการสร้างความเป็นธรรมในการ
กระจายรายได้และเศรษฐกิจของประเทศไทย  

ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี ้
 (1) ผลของภาษีมลูคา่เพิ่มตอ่การกระจายรายได้ในประเทศไทย พบวา่ ภายหลงัจากการ
รับภาระภาษีมลูคา่เพ่ิม ท าให้มีการกระจายรายได้ท่ีดีขึน้เลก็น้อย เน่ืองจากคา่สมัประสทิธ์ิจิน่ีมีคา่
ลดลงหลงัจากการรับภาระภาษีมลูคา่เพิ่ม ประมาณร้อยละ 0.18996 อนัเป็นผลจากสดัสว่นการใช้
จ่ายของแตล่ะครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยมีการใช้จ่ายน้อยจงึรับภาระภาษีน้อยกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้
สงูท่ีมีการใช้จ่ายมากจงึรับภาระภาษีมากกวา่  
 
* ค่าสมัประสทิธ์ิจิน่ี วดัความไมเ่ท่าเทียมกนั    

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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Hot Issue 
 (2) ผลของภาษีมลูคา่เพิ่มตอ่เศรษฐกิจ ทัง้ในด้านระดบัราคา การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และรายได้ให้แก่รัฐบาล พบวา่ ภาษีมลูคา่เพิ่มมีผลตอ่ระดบัราคาในทิศทางเดียวกนั 
แตก่ารเปลี่ยนแปลงของภาษีมลูคา่เพ่ิมท่ีมีตอ่ระดบัราคาเป็นชว่งสัน้ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อตัราภาษี สว่นการเปลี่ยนแปลงของภาษีมลูคา่เพิ่มตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีทิศ
ทางตรงข้าม ผา่นการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาสนิค้า ปริมาณการบริโภคและการน าเข้า แต่
ในสว่นของการปรับเพิ่มหรือลดอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มมีผลท าให้รัฐบาลมีรายได้ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีผลสรุปแสดงได้ ดงันี ้

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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