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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รหัสวชิา 3592102 

รายวชิา เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

 (Macro-Economics 1) 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การจา้งงาน เงินเฟ้อ การคลงั 
นโยบายการเงิน การคา้ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและกลไกการท างานของระบบ
เศรษฐกิจ 

 2. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ เ ก่ียวกับแนวความคิด ทฤษฎี และเทคนิคทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการวเิคราะห์ระบบเศรษฐกิจ 

 3. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแปรและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ  
 4. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ในระบบ
เศรษฐกิจได ้

 5. เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ีของสถาบนัการเงินและธนาคารกลาง
ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การด าเนินนโยบายการเงิน การใช้เคร่ืองมือและผลกระทบของนโยบาย
การเงินท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 6. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การ
ด าเนินนโยบายการคลงั การใชเ้คร่ืองมือและผลกระทบของนโยบายการคลงัท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ 

 7. เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม 
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เนือ้หา 

 

บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 3 ชัว่โมง 

 ความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 ความเป็นมาของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจและการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ 

 วธีิการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 แขนงของวชิาเศรษฐศาสตร์  

 ความส าคญัและประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 2 รายไดป้ระชาชาติ 6 ชัว่โมง 

 กระแสหมุนเวยีนระบบเศรษฐกิจ 

 ส่วนร่ัวไหลและส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ 

 ระบบบญัชีประชาชาติ 

 ระบบบญัชีประชาชาติของประเทศไทย 

 ความหมายรายไดป้ระชาชาติ 

 วธีิการค านวณรายไดป้ระชาชาติ 

 ประเภทและความสัมพนัธ์ของดชันีรายไดป้ระชาชาติ 

 รายไดป้ระชาชาติในราคาตลาดและรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง 

 ประโยชน์และความส าคญัของรายไดป้ระชาชาติ  

 จุดอ่อนและขอ้บกพร่องของบญัชีรายไดป้ระชาชาติ 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 เอกสารอา้งอิง 

 



(15) 

 

บทท่ี 3 ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ 6 ชัว่โมง 

 การบริโภคและการออม 

 การลงทุน 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล 

 การส่งออกสุทธิ 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 4 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพและการเปล่ียนแปลง 6 ชัว่โมง 

 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล  
 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล  
 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  
 การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

 ตวัทวคูีณในระบบเศรษฐกิจ 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 5 เงินเฟ้อและการวา่งงาน 3 ชัว่โมง 

 ความหมายของเงินเฟ้อและอตัราเงินเฟ้อ 

 ประเภท สาเหตุ ผลกระทบ และการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อ 

 ความหมายของการวา่งงานและอตัราการวา่งงาน  

 ประเภท สาเหตุ ผลกระทบ และการแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน   
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินเฟ้อและการวา่งงาน 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 เอกสารอา้งอิง 
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บทท่ี 6 การเงินการธนาคาร 6 ชัว่โมง 

 ความหมายและววิฒันาการของเงิน 

 คุณสมบติัและหนา้ท่ีของเงิน 

 ตลาดการเงิน  
 บทบาทท่ีส าคญัของตลาดการเงิน 

 อุปสงคข์องเงิน อุปทานของเงิน และดุลยภาพของตลาดเงิน 

 ธนาคารพาณิชย ์

 ธนาคารกลาง 

 นโยบายการเงิน 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 7 การคลงัสาธารณะ 3 ชัว่โมง 

 รัฐบาลกบัระบบเศรษฐกิจ 

 รายไดข้องรัฐบาล   

 รายจ่ายของรัฐบาล 

 วตัถุประสงคข์องการใชจ่้ายของรัฐบาล 

 หน้ีสาธารณะ 

 งบประมาณแผน่ดิน 

 นโยบายการคลงั  

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

 เอกสารอา้งอิง 

 

บทท่ี 8 การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 6 ชัว่โมง 

 ความหมายของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ความจ าเป็นของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 

 นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 
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บทท่ี 8 การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 

 ประโยชน์ของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ดุลการช าระเงิน 

 ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

 เอกสารอา้งอิง 
 

บทท่ี 9 การพฒันาเศรษฐกิจ 3 ชัว่โมง 

 ความหมายการพฒันาเศรษฐกิจ 

 จุดมุ่งหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 

 ความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ  

 การวดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

 วฎัจกัรธุรกิจ 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

 เอกสารอา้งอิง  
 

บทท่ี 10 ประชาคมอาเซียน 3 ชัว่โมง 

 ก าเนิดอาเซียนและวตัถุประสงค ์

 กฎบตัรอาเซียน  

 กลไกการบริหารของอาเซียน  

 รูปแบบประชาคมอาเซียน 

 สรุปทา้ยบทเรียน 

 แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  

 เอกสารอา้งอิง  
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วธีิสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายประกอบแผน่โปร่งใส 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน 

 4. ท  าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

 5. มอบหมายงานหรือแบบฝึกหดัเป็นการบา้น 

 6. อาจารยบ์รรยายสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. แผน่โปร่งใสประจ าบทเรียน 

 3. ข่าว บทความทางดา้นเศรษฐกิจจากส่ือส่ิงพิมพ ์

 4. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

การวดัผลและประเมินผล 

 การวดัผล 

 1. คะแนนระหวา่งเรียน   60 % 

  1.1 ความสนใจในการเรียน 10 % 

  1.2 งานท่ีมอบหมาย 10 % 

  1.3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 % 

  1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน 30 % 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   40 % 

 การประเมินผล 

  คะแนนระหวา่ง 80 – 100 คะแนน ไดร้ะดบั  A 

  คะแนนระหวา่ง 75 – 79  คะแนน ไดร้ะดบั  B+ 

  คะแนนระหวา่ง 70 – 74  คะแนน ไดร้ะดบั  B 

  คะแนนระหวา่ง 65 – 69  คะแนน ไดร้ะดบั  C+ 

  คะแนนระหวา่ง 60 – 64  คะแนน ไดร้ะดบั  C 

  คะแนนระหวา่ง 55 – 59  คะแนน ไดร้ะดบั  D+ 

  คะแนนระหวา่ง 50 – 54  คะแนน ไดร้ะดบั  D 

  คะแนนระหวา่ง 0 – 49  คะแนน ไดร้ะดบั  F  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. เขา้ใจความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์  

 2. ทราบประวติัความเป็นมาของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 3. เขา้ใจการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจระดบัมหภาค 

 4. เขา้ใจวธีิการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 5. ทราบถึงประโยชน์และความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 6. สามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ได ้   

  

เนือ้หา  

 1. ความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 2. ความเป็นมาของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 3. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 4. ระบบเศรษฐกิจและการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 5. เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ 

 6. วธีิการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 7. แขนงของวชิาเศรษฐศาสตร์  

 8. ความส าคญัและประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 9. เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. ปฐมนิเทศและช้ีแจงรายละเอียดในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 

 2. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 3. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 4. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 5. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาแขนงหน่ึงในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ความจ าเป็นในการศึกษาวิชา
ดงักล่าว เน่ืองจากทรัพยากรบนโลกของเรามีอยา่งจ ากดั แต่ความตอ้งการบริโภคของมนุษยมี์อยา่ง
ไม่จ  ากดั ท าให้สินคา้และบริการท่ีผลิตได้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซ่ึง
น าไปสู่ปัญหาความขาดแคลนในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์จึงเป็นวิชาท่ีศึกษาวิธีการในการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละระบบเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

 

ความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 มีนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายหรือค านิยามของเศรษฐศาสตร์ไว ้ดงัน้ี 

 Samuelson (1985: 4) ให้ค  านิยามว่า เศรษฐศาสตร์ คือ การศึกษาวิธีการที่มนุษยแ์ละ
สังคมตดัสินใจเลือกใชท้รัพยากรการผลิตอนัมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ซ่ึงอาจใชเ้พื่อการต่างๆ กนัได ้ไปผลิต
สินคา้และบริการและกระจายสินคา้และบริการน้ีเพื่อการบริโภค ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต
ระหวา่งประชาชนและกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

 McEchern (2012: 2) อธิบายว่า เศรษฐศาสตร์ คือ การศึกษาการเลือกใช้ทรัพยากรของ
มนุษยท่ี์มีอยา่งจ ากดั เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยา่งไม่จ  ากดั 

 Mankiw (2004: 4) ให้ความหมายวา่ เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาการจดัการทรัพยากรท่ี
มีอยา่งจ ากดัของสังคมใดสังคมหน่ึง  

 McConnell and Brue (2005: 3) ให้ค  านิยามวา่ เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาทางสังคมศาสตร์
ที่เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรท่ีขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของ
ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ  

 วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน (2555: 2) กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ว่า เป็นวิชาท่ีศึกษาการเลือกใช้
ทรัพยากรการผลิตอนัมีอยู่จ  ากดั ซ่ึงอาจใช้เพื่อการต่างๆ ไดห้ลายทางเลือก ในการผลิตสินคา้และ
บริการใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด สามารถสนองความตอ้งการอนัไม่จ  ากดัของบุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคม 

 กฤตยา ตติรังสรรค์สุข (2552: 5) ให้ทศันะว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเก่ียวกบั
การเลือกใชท้รัพยากร (Resources) ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไปในการผลิตสินคา้และบริการ (Goods and 
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Services) ให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษย ์(Wants) ซ่ึงมีอยู่อย่างไม่
จ  ากดั 

 รัตนา สายคณิต (2552: 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เศรษฐศาสตร์ หมายถึงศาสตร์ที่ศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการท่ีมนุษย์
ตอ้งการ และกระจายสินคา้และบริการเหล่านั้นไปบ าบดัความตอ้งการของบุคคลในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (efficiency)  
 จากความหมายและค านิยามของวิชาเศรษฐศาสตร์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า
เนน้ถึงการมีอยู่อย่างจ ากดัของทรัพยากรการผลิต ท าให้สามารถสรุปไดว้่า เศรษฐศาสตร์ หมายถึง 
วชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อผลิตเป็นสินคา้และบริการและน ามา
ตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั  

 จากความหมายดงักล่าวมีค าส าคญั (Key words) ที่อธิบายขยายความหมายของค าว่า 
“เศรษฐศาสตร์” ใหเ้ราเขา้ใจมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

 1.  ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรการผลิตท่ีใช้ในการผลิตสินคา้และบริการ ในทาง
เศรษฐศาสตร์เรียกวา่ “ปัจจยัการผลิต” แบ่งไดอ้อกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1  ท่ี ดิน (Land)  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ ท่ี ดินบนโลกและรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น แร่ธาตุ ถ่านหิน ป่าไม ้ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
มนุษยไ์ม่สามารถสร้างข้ึนเองได ้โดยผลตอบแทนของท่ีดิน เรียกวา่ ค่าเช่า (Rent) 
  1.2  แรงงาน (Labor) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) ท่ีใชใ้นการผลิต
สินคา้และบริการ สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

   1.2.1 แรงงานมีฝีมือ (Skilled labor) เป็นแรงงานท่ีมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติั 
ทั้งน้ี ความช านาญในงานอาชีพสามารถตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างานดว้ยตนเอง
ได ้เช่น แพทย ์วศิวกร สถาปนิก ครู อาจารย ์เป็นตน้  
   1.2.2 แรงงานก่ึงมีฝีมือ (Semi – skilled labor) เป็นแรงงานท่ีมีความรู้ทางทฤษฎี
และปฏิบติัท่ีมีความช านาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ เช่น ช่างปูน ช่างไม ้เสมียนเก็บเงิน คนงาน
ควบคุมเคร่ืองจกัร เป็นตน้  
   1.2.3 แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled labor) เป็นแรงงานท่ีท างานโดยใชก้ าลงักาย ซ่ึง
ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความรู้ความช านาญ เพียงไดรั้บค าแนะน าบา้งเล็กน้อยก็สามารถท างานได ้เช่น 
กรรมกร พนกังานรักษาความปลอดภยั คนงานรับจา้งรายวนั เป็นตน้ 

   โดยผลตอบแทนของแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์ เรียกวา่ ค่าจา้ง (Wage) 



เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 5 

 

  1.3 ทุน (Capital) หมายถึง ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิต และท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตดียิ่ง ข้ึน เช่น เคร่ืองจักร อุปกรณ์ส านักงาน อาคาร โรงงาน เป็นต้น 
ผลตอบแทนของทุน เรียกวา่ ดอกเบ้ีย (Interest) 
  1.4 ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผูด้  าเนินการรวบรวมทรัพยากรการผลิต
ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อน ามาผลิตเป็นสินค้าและบริการให้กับระบบเศรษฐกิจ ผลตอบแทนของ
ผูป้ระกอบการ เรียกวา่ ก าไร (Profit) 
 2. การมีอยู่อย่างจ ากัดของทรัพยากร (Scarcity of resources) ในปัจจุบนัเราจะพบว่า 
การมีอยู่อย่างจ ากัดของทรัพยากรเร่ิมปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดมากข้ึน และปัญหาเหล่าน้ีจะ
น าไปสู่ภาวะความขาดแคลนได ้เช่น ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนเป็นอยา่งมากใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณน ้ามนัดิบบนโลกลดลง ส่งผลใหเ้กิดวกิฤติทางดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

 3. สินค้าและบริการ (Goods and Services) หมายถึง ส่ิงที่ได้จากการผสมผสาน
ระหวา่งทรัพยากรการผลิตชนิดต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และเป็นส่ิงท่ีใช้สนองตอบความตอ้งการบริโภค
ของมนุษย ์แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  3.1 สินคา้เศรษฐทรัพย ์(Economic Goods) หมายถึง สินคา้ที่มีตน้ทุนการผลิต 
มีราคาซ้ือ-ขาย และเป็นส่ิงท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึน แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

   3.1.1 สินคา้เอกชน (Private Goods) เป็นสินคา้ท่ีสามารถแยกการบริโภคออก
จากบุคคลอ่ืนได ้เช่น เส้ือ กางเกง รองเทา้ เคร่ืองประดบั เป็นตน้  

   3.1.2 สินคา้สาธารณะ (Public Goods) เป็นสินคา้ที่ไม่สามารถแยกการบริโภค
ออกจากบุคคลอ่ืนได ้โดยจะตอ้งบริโภคสินคา้เหล่านั้นร่วมกนั เช่น ถนน โทรศพัทส์าธารณะ หรือ
การป้องกนัประเทศจากทหาร เป็นตน้ 

  3.2 สินคา้ไร้ราคา (Free Goods) หมายถึง สินคา้ที่ไม่มีตน้ทุนการผลิต โดยสินคา้
เหล่าน้ีมีอยูอ่ยา่งมากมายตามธรรมชาติ และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบริโภค เช่น แสงแดด อากาศ 
น ้าฝน เป็นตน้ 

 4. ทางเลือก (Choice) เกิดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่บนโลกของเราสามารถน ามาผลิตเป็น
สินคา้และบริการไดม้ากมายหลายชนิด ดงันั้นมนุษยจ์ะตอ้งเลือกวา่จะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาผลิต
เป็นสินคา้อะไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

 5. ความต้องการไม่จ ากัด (Unlimited Wants) หมายถึง ความตอ้งการในการบริโภคของ
มนุษย์ ท่ีต้องการบริโภคอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงถือว่าเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน 
ยกตวัอยา่งเช่น ความตอ้งการในการบริโภคอาหารและน ้า เป็นตน้ 
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ความเป็นมาของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 เศรษฐศาสตร์ จดัเป็นวชิาในสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวชิาท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอดีตกาล และมี
การวิวฒันาการเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ในคริสศตวรรษที่ 15 เกิดลัทธิที่มีแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์เกิดข้ึนคร้ังแรกบนโลก คือ ลทัธิพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) ลทัธิน้ีมีความเช่ือว่า
ประเทศจะมีความมัน่คัง่ก็ต่อเม่ือมีดุลการคา้ในลกัษณะเกินดุล (Surplus of trade balance) กล่าวคือ 
มูลค่าการส่งสินคา้ออกมีมากกวา่มูลค่าการน าเขา้ของประเทศ ซ่ึงจะท าให้ทองค าและเงินตรา
ต่างประเทศไหลเขา้สู่ประเทศมากข้ึน ดงันั้นรัฐบาลจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเป็นผูก้  าหนดนโยบายการคา้และเศรษฐกิจเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 ต่อมาในคริสตศ์ตวรรษที่ 18 แนวความคิดของลทัธิพาณิชยนิ์ยมเร่ิมเส่ือมสลายลง
เน่ืองจากมีนกัวชิาการเป็นจ านวนมากโตแ้ยง้วา่ แนวความคิดดงักล่าวส่งผลให้มูลค่าการคา้ระหวา่ง
ประเทศโดยรวมของโลกมีแนวโน้มลดลง และน าไปสู่ความชะงักงนัทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
ในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้กิดแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเรียกวา่ ลทัธิเสรีนิยม (Laissez faire) 

ของนกัเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ช่ือ อดมั สมิธ (Adam Smith) ผูน้ าแนวคิดเศรษฐศาสตร์
ส านกัคลาสสิก (Classical school) ซ่ึงเป็นบุคคลแรกท่ีวางรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ ไดเ้ขียน
ต าราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกในปี ค.ศ. 1776 ช่ือ “The wealth of Nation” ต าราเล่มน้ีกล่าวถึง 

หลกัการแบ่งงานกนัท าตามความถนดัเพื่อให้ไดผ้ลผลิตมากข้ึน และเกิดความช านาญเฉพาะอยา่ง 
นอกจากนั้นยงัเช่ือวา่ควรจะปล่อยให้เอกชนด าเนินธุรกิจโดยเสรี โดยท่ีรัฐบาลไม่เขา้ไปแทรกแซง
ในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงหนา้ที่ของรัฐบาล คือ ให้ความสะดวกดูและรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้องกนัประเทศเท่านั้น  

 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 1914 – 1918) เศรษฐกิจโลกเขา้สู่ภาวะถดถอยและ
ประสบกบัปัญหาการวา่งงานอยา่งกวา้งขวาง ภาวการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลให้เศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก 
ในทศวรรษ 1930 แมว้า่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศจะพยายามแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน แต่
ไม่ประสบความส าเร็จ ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต ่าและปัญหาการวา่งงานอยา่งแพร่หลาย และมีธุรกิจ
เป็นจ านวนมากไดปิ้ดกิจการลงในท่ีสุดในระยะเวลาดงักล่าว ในปี ค.ศ.1936 มีนกัเศรษฐศาสตร์ชาว
องักฤษ ช่ือ จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) ผูน้ าแนวคิดเศรษฐศาสตร์ส านกัเคนส์ 
(Keynesian school) ได้เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหนังสือช่ือ “The General Theory of 

Employment Interest and Money” หนังสือเล่มน้ีอธิบายถึงสาเหตุของภาวะสินคา้ล้นตลาด 
เศรษฐกิจตกต ่า และปัญหาการวา่งงานตลอดจนวิธีการแกไ้ข รวมทั้งสนบัสนุนให้รัฐบาลเขา้มามี
บทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางแนวคิดระหว่างส านัก
คลาสสิกและส านกัเคนส์ซ่ึงเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั โดยส านักคลาสสิกเน้นการปล่อยให้
กลไกตลาดท างานอยา่งเต็มท่ี และรัฐบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุด ส่วนส านกั
เคนส์ มองว่าควรปล่อยให้รัฐบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกวา่ เน่ืองจากรัฐบาลมี
พลงัในการกระตุน้อุปสงค์มวลรวม (Aggregate demand) ไดม้ากกวา่ภาคเอกชนเม่ือประเทศเผชิญ
กบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่า แต่ส านกัเคนส์ก็ยงัเห็นวา่กลไกตลาดยงัมีความจ าเป็นในระบบเศรษฐกิจ 

การท่ีส านกัคลาสสิกกบัส านกัเคนส์มีปรัชญาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากว่าปรัชญาของ
ส านักคลาสสิกก่อเกิดข้ึนมาในภาวะเศรษฐกิจท่ีอยู่ในช่วงขยายตวัและเจริญรุ่งเรือง ดงันั้นหลัก
ปรัชญาของส านักคลาสสิกจึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีเสมือนเป็นการใช้บริหารและจดัการรักษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้กลไกตลาดมีอิทธิพลในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก แต่ปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ของเคนส์เกิดข้ึนเม่ือภาวะเศรษฐกิจตกต ่าเป็น
อย่างมากในช่วงทศวรรษ 1930 เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ท าให้หลกัปรัชญาของ
ส านกัเคนส์จึงเป็นหลกัปรัชญาท่ีเสมือนเป็นการใชแ้กปั้ญหาเม่ือประเทศประสบกบัภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่านัน่เอง 

 

ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
 

 อนัเน่ืองมาจากความจ ากัดในทรัพยากรท่ีมีอยู่บนโลก ท าให้ประสบปัญหาในการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู ่โดยทุกสังคมจะเกิดปัญหาพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจ ดงัน้ี 

 1. ผลติอะไร (What) คือปัญหาในการน าทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั มาผลิตเป็นสินคา้
และบริการประเภทใด เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจ 

 2.  ผลิตอย่างไร (How) คือปัญหาการเลือกใช้กรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตในการ
ผลิตสินคา้และบริการท่ีสังคมตอ้งการ 

 3. ผลิตเพื่อใคร (For whom) คือปัญหาการกระจายหรือจดัส่งสินคา้และบริการไปยงั
บุคคลต่างๆ ในสังคม 

 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งสามประการขา้งตน้ เป็นปัญหาท่ีจะอยูคู่่กบัมนุษยแ์ละ
สังคมตลอดไปตราบเท่าท่ีโลกน้ียงัไม่มีความพอดีกนัระหวา่งทรัพยากรและความตอ้งการ ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ีเองท่ีท าใหเ้กิดแนวทางในการเลือกใชท้รัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อนัเป็นท่ีมาของ
วชิาเศรษฐศาสตร์ 
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ระบบเศรษฐกจิและการแก้ไขปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 
 

 ระบบเศรษฐกิจ (Economic system) หมายถึง การรวมตวักนัเป็นกลุ่มของหน่วยทาง
เศรษฐกิจ ประกอบดว้ยบุคคลหรือสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะอยา่งในระบบเศรษฐกิจ เพื่อก าหนดวา่
ควรผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และเม่ือผลิตแลว้จะจ าหน่ายสินคา้และบริการให้แก่บุคลลใดในสังคม
จึงจะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถจ าแนกระบบเศรษฐกิจได ้3 ระบบ (รัตนา 
สายคณิต, 2552: 12 - 17) ดงัน้ี 

 1.  ระบบทุนนิยม (Capitalism) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีเอกชนมีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์น มีเสรีภาพในการจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตน และการตดัสินใจวา่จะใชปั้จจยัการผลิต
ของตนท่ีมีอยู่ไปผลิตสินคา้และบริการชนิดใด ปริมาณเท่าใด ใช้เทคนิคการผลิตอย่างไร และจะ
แจกจ่ายและบริการท่ีผลิตข้ึนให้ผูใ้ดบริโภคบา้งนั้น เอกชนตดัสินใจโดยอาศยักลไกตลาด (Price 

mechanism) ซ่ึงหมายถึงราคาสินคา้และบริการในตลาดเป็นเคร่ืองช้ีน าหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นผูผ้ลิต เจา้ของปัจจยัการผลิต และผูบ้ริโภคต่างมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาเศรษฐกิจ
ขั้นพื้นฐาน รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจของภาคเอกชน เพียงแต่ดูแล
คุม้ครองให้เอกชนมีสิทธิเป็นเจา้ของตามกฎหมาย ไม่ถูกฉ้อฉล หลอกลวง รัฐบาลไม่ประกอบการ
ผลิตและการลงทุนแข่งขนักบัเอกชน และดูแลส่งเสริมให้ตลาดสินคา้และตลาดปัจจยัการผลิตเป็น
ตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งเสรี (Free market) 
  ภายในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เอกชนจะท าการซ้ือขายสินคา้และปัจจยัการ
ผลิตในตลาดอย่างเสรี ราคาสินคา้แต่ละชนิดจะเป็นเท่าใด จะข้ึนอยู่กบัการต่อรองของผูซ้ื้อและ
ผูข้าย สินคา้ใดท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสูงกว่าปริมาณท่ีผูผ้ลิตตอ้งการขาย ราคาสินคา้นั้นจะ
ขยบัสูงข้ึน ซ่ึงจะช้ีน าให้ผูข้ายระดมปัจจยัการผลิตมาขยายการผลิตสินคา้ชนิดนั้นเพิ่มข้ึน แต่ถ้า
ผูบ้ริโภคมีความต้องการซ้ือสินคา้ใดลดลง ราคาสินคา้นั้นจะขยบัลดลง ซ่ึงจะช้ีน าให้ผูข้ายรู้ว่า
ปริมาณการผลิตสินคา้ชนิดนั้นมีมากเกินไป ผูผ้ลิตก็จะลดปริมาณการผลิต และใชปั้จจยัการผลิตไป
ผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนแทน 

  กลไกตลาดนอกจากจะจดัสรรการใช้ทรัพยากรไปในการผลิตสินคา้ต่างๆ แลว้ ยงั
เป็นเคร่ืองช้ีวา่ผูใ้ดจะเป็นผูไ้ดรั้บสินคา้ กล่าวคือ ผูท่ี้มีรายไดสู้ง มีเงินซ้ือสินคา้นั้นไดใ้นราคาตลาด 
ก็จะเป็นผูไ้ดรั้บสินคา้นั้นก่อนและในปริมาณท่ีตอ้งการ ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยมีเงินนอ้ยก็จะซ้ือสินคา้ได้
เพียงเล็กนอ้ย นอ้ยกวา่ปริมาณท่ีตอ้งการหรือบางคนมีรายไดต้ ่ามากหรือไม่มีรายได ้ก็ไม่สามารถซ้ือ
สินคา้นั้นมาบริโภคได ้เขาก็จะไม่ไดรั้บสินคา้นั้นเลย 
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  ราคาปัจจยัการผลิตยงัเป็นเคร่ืองช้ีว่า ผูผ้ลิตควรจะใช้เทคนิคการผลิตอย่างไรหรือ
ควรจะใช้ปัจจัยการผลิตในส่วนประกอบอย่างไร ตัวอย่างเช่น ในการปลูกต้นไม้ เกษตรกร
จ าเป็นตอ้งใช้ปุ๋ย ซ่ึงอาจจะเป็นปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพงกว่าหรือปุ๋ยคอกท่ีมีราคาถูกกว่า ถา้ปุ๋ยทั้งสอง
ชนิดสามารถกระตุน้การเติบโตของตน้ไมไ้ดพ้อๆ กนั เกษตรกรก็จะเลือกใช้ปุ๋ยคอก เพราะมีราคา
ถูกกวา่ หรือการผลิตบางอยา่งสามารถใชเ้คร่ืองจกัรทดแทนแรงงาน ถา้มีการปรับค่าจา้งสูงข้ึนมาก 
ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน นายจา้งก็จะลดการจา้งแรงงาน และหนัมาใชเ้คร่ืองจกัรแทน 

  เน่ืองจากราคาสินคา้และราคาปัจจยัการผลิตในตลาด เป็นราคาท่ีเกิดจากพลงัการ
ต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงต่างแข่งขนักนัซ้ือและขาย ทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายซ่ึงไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค และเจา้ของปัจจยัการผลิตจึงต่างมีส่วนร่วมในการก าหนดราคาผา่นตลาด ท าให้กล่าวไดว้า่ 
หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ เหล่าน้ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน โดยหน่วย
เศรษฐกิจเหล่าน้ีตดัสินใจกระท าการอยา่งมีเหตุผลทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนตอ้งการ 
และมีแรงจูงใจท่ีส าคญัคือสิทธิในความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น จึงท าให้เอกชนสามารถสะสมความ
มัง่คัง่ (Wealth) ได ้เอกชนจึงแข่งขนักนัด าเนินการเพื่อให้ตนไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด เช่น ผูผ้ลิต
แข่งขนักนัผลิตสินคา้ และเพื่อให้ตนไดรั้บก าไรสูงสุด จึงตอ้งเลือกผลิตสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และตอ้งพยายามปรับปรุงเทคนิคการผลิตของตนใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
เลือกใชปั้จจยัการผลิตท่ีเสียตน้ทุนต ่าเพื่อให้ไดรั้บก าไรสูงข้ึน ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะเป็นผลดีแก่
สังคม ท าให้สังคมไดใ้ชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคก็ตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตนตอ้งการ 
ในราคาและปริมาณท่ีท าใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด และพยายามแสวงหารายไดสู้งสุดจากปัจจยัการ
ผลิตท่ีเขามีอยู่ อย่างไรก็ตาม การท่ีเอกชนด าเนินการเพื่อให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด ซ่ึง
เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของเอกชน (Private benefit) นั้น อาจจะขดักบัผลประโยชน์ของสังคม 
(Social benefit) ก็ได้ เช่น หน่วยธุรกิจท่ีมุ่งหวงัก าไรสูงสุด อาจตดัสินใจลงทุนในสถานบริการ
เริงรมยแ์ทนการลงทุนสร้างโรงเรียน จึงเป็นผลเสียเพราะท าให้ประเทศหรือสังคมยิ่งขาดแคลน
สถานการศึกษา หรือหน่วยธุรกิจขายสินคา้ให้แก่ผูท่ี้ให้ราคาสูงก่อน ซ่ึงมกัเป็นผูท่ี้มีรายไดสู้ง แต่ผู ้
ท่ีมีรายไดต้  ่า อาจจะไม่สามารถซ้ือสินคา้นั้นไดเ้ลย หรือครัวเรือนอาจมีรายไดไ้ม่เท่าเทียมกนั เพราะ
บางครัวเรือนมีทรัพยสิ์น เช่น ท่ีดิน และเงินทุน ท าให้มีรายไดสู้งกวา่การท างานเพียงอยา่งเดียว แต่
บางครัวเรือนไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนยกเวน้บริการแรงงาน ซ่ึงไดรั้บค่าจา้งค่อนขา้งต ่า การท่ีมีรายไดแ้ละ
ทรัพย์สินไม่เท่าเทียมกัน จึงท าให้สามารถบริโภคสินค้าและบริการได้ไม่เท่าเทียมกันด้วย 
ประชาชนส่วนใหญ่อาจขาดแคลนสินคา้อุปโภคบริโภคมาก ในขณะท่ีประชาชนส่วนน้อยมีสินคา้
อุปโภคบริโภคมากมายเหลือเฟือ จึงท าใหเ้กิดผลเสียคือสวสัดิการ (Welfare) หรือระดบัความเป็นอยู่
ของประชาชนส่วนใหญ่อาจจะลดลง เม่ือการกระจายรายไดเ้หล่ือมล ้ากนัมาก 
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  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซ่ึงเอกชนอาศัยกลไกตลาดเป็นเคร่ืองช้ีน าในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน จึงท าให้เกิดทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีท่ีส าคญัคือ เป็นการ
กระจายอ านาจให้หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในเอกชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการผลิตเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ขอ้เสียท่ีส าคญัคือ การท่ีเอกชนมุ่งหวงัเฉพาะผลประโยชน์ของเอกชนโดย
ไม่ค  านึงถึงผลประโยชน์ของสังคม อาจท าให้เป็นผลเสียต่อสังคมได ้และการกระจายรายได ้(หรือ
สินคา้และบริการ) มีความไม่เท่าเทียมกนัหรือเหล่ือมล ้ากนัมาก 

 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีเอกชนไม่มี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น รัฐบาลเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและมีอ านาจในการจดัสรรและควบคุมการ
ใชปั้จจยัการผลิตต่างๆ โดยมีการวางแผนวา่จะใชปั้จจยัการผลิตไปผลิตสินคา้ชนิดใด ปริมาณเท่าใด 
หรือไม่ผลิตสินค้าชนิดใด จะใช้เทคนิคการผลิตอย่างไร และสินค้าและบริการท่ีผลิตข้ึนน้ีจะ
แจกจ่ายจดัสรรไปให้ใครบา้ง และจ านวนเท่าใด เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูว้างแผนด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งทางดา้นการผลิต การจ าแนกแจกจ่ายสินคา้และบริการ จึงเรียกระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมน้ีไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ ระบบเศรษฐกิจแบบมีการวางแผนจากส่วนกลาง (Central planning 

economic system) 
  ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมน้ี รัฐเป็นผูผู้กขาดในการผลิตสินคา้และบริการ 
ส่วนการกระจายสินคา้และบริการไม่จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีจดัสรรปันส่วน (ration) เสมอไป แต่ยงัให้มี
การซ้ือขายสินค้าในตลาดและใช้ราคาในการจัดสรรสินค้าและบริการเช่นเดียวกับในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัก็คือ ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม รัฐบาลจะเป็นผู ้
ก  าหนดราคาสินคา้และบริการต่างๆ ตลอดจนค่าจา้งหรือค่าตอบแทนแรงงานในกิจกรรมการผลิต
ต่างๆ จึงเท่ากบัวา่รัฐบาลเป็นผูก้  าหนดรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนดว้ย แต่ประชาชนยงัมีสิทธิท่ีจะใชจ่้าย
รายไดข้องตนไปซ้ือสินคา้ต่างๆ ในราคาท่ีรัฐบาลก าหนด สินคา้ใดท่ีประชาชนตอ้งการมากกว่า
ปริมาณท่ีผลิต สินค้านั้นก็จะขายหมดไปอย่างรวดเร็ว สินค้าท่ีประชาชนต้องการซ้ือน้อยกว่า
ปริมาณท่ีผลิตสินคา้นั้นก็จะคงเหลืออยู่ในสต๊อกมาก รัฐบาลก็จะวางแผนปรับปริมาณการผลิต
สินคา้ใหม่ ไม่ใหมี้สินคา้คงเหลือมากเกินไป และสินคา้ท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งการใหป้ระชาชนบริโภค รัฐ
ก็จะไม่ผลิตสินคา้นั้น หรือสินคา้ใดท่ีรัฐบาลตอ้งการจ ากดัการบริโภคของประชาชน รัฐบาลก็จะ
ก าหนดราคาไวค้่อนขา้งสูง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถซ้ือสินคา้ไดน้อ้ยลง 

  ขอ้ดีของการท่ีรัฐบาลวางแผนในการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆ และเป็นเจา้ของ
การผลิตเองคือ เอกชนมีฐานะเท่าเทียมกนั กล่าวคือ เป็นแรงงานของรัฐบาลเท่านั้น โดยรัฐบาลเป็น
ผูก้  าหนดค่าตอบแทนในการท างานให้ จึงท าให้รายไดข้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนัมาก
นกั และโดยท่ีราคาสินคา้และบริการเป็นราคาท่ีถูกก าหนดข้ึน ราคาจึงไม่สะทอ้นถึงความตอ้งการ
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ซ้ือสินคา้ของประชาชน และไม่สะทอ้นถึงตน้ทุนการผลิตสินคา้ การเปล่ียนแปลงของความตอ้งการ
ซ้ือหรือตน้ทุนการผลิตจึงอาจไม่ท าให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลงเสมอไป ราคาสินคา้ท่ีรัฐก าหนดข้ึนจึง
ค่อนขา้งมีเสถียรภาพมากกวา่ราคาสินคา้ท่ีเกิดจากการต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดแข่งขนัเสรี 

  อย่างไรก็ตาม การท่ีเอกชนมีฐานะเป็นแรงงานของรัฐเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์น และไม่มีเสรีภาพในการเลือกประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท าให้เอกชนขาดแรงจูงใจ
ในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การผลิตท่ีด าเนินการผกูขาดโดยรัฐมกัมีประสิทธิภาพ
ต ่ากว่าการผลิตท่ีด าเนินการโดยเอกชนภายใตก้ารแข่งขนั ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากมีการวางแผนการส่วนกลางทั้งส้ิน และมีโอกาสท่ีรัฐบาล
วางแผนผดิพลาดท าใหเ้กิดการส้ินเปลืองทรัพยากรของสังคม 

  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมโดยอาศยัการวางแผนจากส่วนกลางจึงท าให้เกิดขอ้ดี
และขอ้เสียเช่นกนั ขอ้ดีท่ีส าคญัคือ การกระจายรายไดข้องประชากรค่อนขา้งเสมอภาค ประชาชนมี
งานท าและราคาสินคา้ค่อนขา้งมีเสถียรภาพ แต่ผลเสียท่ีส าคญัคือ ประสิทธิภาพการผลิตค่อนขา้งต ่า
กวา่ประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และไม่มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประชาชน  
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed economy) ไม่มีประเทศใดในโลกน้ีที่เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือแบบสังคมนิยมอยา่งแทจ้ริง เพราะระบบเศรษฐกิจทั้งสองต่างมีขอ้ดีและ
ขอ้เสีย โดยขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
และขอ้เสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็คือขอ้ดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ดงันั้น จึง
ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบผสมระหวา่งทุนนิยมกบัสังคมนิยมข้ึน เรียกวา่ ระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม ซ่ึงเป็นระบบท่ีคาดวา่จะไดข้อ้ดีของระบบเศรษฐกิจทั้งสอง ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจในการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจ การมีประสิทธิภาพในการผลิต ลดความเหล่ือมล ้ าของการกระจายรายได ้
และลดความผนัผวนของราคาสินคา้และการจา้งงาน อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจแบบผสมน้ี
อาจจะเอนเอียงเน้นหนกัไปทางระบบเศรษฐกิจแบบใดแบบหน่ึงก็ได ้ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นหนกั
เป็นทุนนิยมค่อนขา้งมาก ซ่ึงบางทีอาจจดัว่าเป็นตวัอย่างของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็ได ้
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต ้เป็นตน้ ส่วนระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นหนกัไปทาง
สังคมนิยม ไดแ้ก่ รัสเซีย จีน คิวบา และเกาหลีเหนือ เป็นตน้ ประเทศไทยก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสมค่อนขา้งไปทางทุนนิยม เพราะรัฐไดล้ดบทบาทในกิจกรรมการผลิตลงมาก เช่น ไดมี้การแปร
รูปรัฐวสิาหกิจใหเ้ป็นของเอกชน ให้สัมปทานเอกชนลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคบางอยา่งได ้
เช่น โทรศพัท ์รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
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  ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม เอกชนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น และมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย กลไกตลาดยงัท าหน้าท่ีช้ีน าให้ผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค และเจา้ของปัจจยัการผลิตตดัสินใจในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานวา่จะผลิตสินคา้
ใด จ านวนเท่าใด ใชเ้ทคนิคการผลิตอยา่งไร และจดัสรรใหผู้ใ้ดไดรั้บสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึน รัฐ
ส่งเสริมให้ตลาดสินคา้และตลาดปัจจยัการผลิตเป็นตลาดแข่งขนั อย่างไรก็ตาม รัฐก็ยงัผูกขาดการ
ผลิตในกิจการบางอยา่งท่ีพิจารณาวา่เป็นกิจการท่ีส าคญัต่อการบริโภค การผลิต และการลงทุนของ
ภาคเอกชน เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า น ้าประปา การท่าเรือ รถไฟ และการบินพาณิชยข์องประเทศ 
เป็นตน้ รัฐด าเนินกิจการบางอย่างแข่งขนักบัภาคเอกชน เช่น กิจการธนาคารพาณิชย ์ประกนัภยั 
ในขณะท่ีกิจการบางอยา่งเคยด าเนินการโดยรัฐในระยะแรกๆ แต่ต่อมารัฐไดส่้งเสริมให้ภาคเอกชน
ด าเนินการมากข้ึน ไดแ้ก่ กิจการโรงพยาบาล โรงเรียน และมหาวิทยาลยั เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี แมว้่า
รัฐจะส่งเสริมให้เอกชนด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างเสรี แต่ในขณะเดียวกนั รัฐก็ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อก ากบั ควบคุม ดูแลการด าเนินงานของภาคเอกชน เช่น 
ควบคุมราคาสินคา้ท่ีจ  าเป็นบางชนิด ก าหนดค่าจา้งขั้นต ่า ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และเป็นท่ีอยู่อาศยั แทรกแซงกลไกราคาดว้ยการประกนัราคาสินคา้ หรือพยุงราคา
สินคา้บางชนิด ก ากบัดูแลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐอาจจะท าการวางแผนการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ หรือไม่มีการ
วางแผนก็ได ้แต่ถา้มีการวางแผนจะเป็นการวางแผนการด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนของ
รัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนรู้แนวทางการด าเนินเศรษฐกิจของรัฐ เช่น ประเทศไทยมีการวางแผน
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนประเทศท่ีไม่มีการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ เช่น 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ เป็นตน้ 

  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยัทั้งกลไกตลาด และการเขา้
แทรกแซงของรัฐในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางที ่1.1 การเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ 
 

ระบบเศรษฐกจิ 
กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยากรการผลติ 

เสรีภาพ 

การประกอบธุรกจิ 

การแก้ไขปัญหา
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

ทุนนิยม เอกชน มีอยา่งเตม็ท่ี กลไกตลาด 

สังคมนิยม รัฐบาล ไม่มีเสรีภาพ แบบแผนจากรัฐบาล 

ผสม เอกชนและรัฐบาล 
มีเสรีภาพภายใตก้าร
ควบคุมของรัฐบาล 

กลไกตลาดและแบบ
แผนจากรัฐบาล 
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เป้าหมายของระบบเศรษฐกจิ 
 

 ในทุกระบบเศรษฐกิจ ย่อมท่ีจะมีเป้าหมายเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ 
ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปแลว้นั้น จะมีการก าหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจ (Economic goals) สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1. การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัมากในระบบเศรษฐกิจ 
หมายถึงการใช้ประโยชน์จากปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัท่ีเป็น
แรงงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงระบบเศรษฐกิจใดถา้หากมีเร่ืองของการวา่งงานมาก ยอ่มท่ีจะส่งผลในทาง
ลบต่อเสถียรภาพของประเทศ เพราะว่าการจา้งงานนั้นมีความขอ้งเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นไม่วา่จะอยูใ่นยุคสมยัของรัฐบาลชุดใดก็ตาม เป้าหมายในเร่ืองของการท าให้
เกิดการจา้งงานนั้นก็ตอ้งพยายามท่ีจะท าใหเ้กิดมากท่ีสุด  
 2. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) หมายถึงการท าให้เกิดการ
ขยายตวัในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของภาคการผลิต ซ่ึงการท่ี
ระบบเศรษฐกิจนั้นมีการขยายตวัยอ่มส่งผลท่ีจะท าให้ประชาชนนั้นมีความอยู่ดีกินดีมากข้ึน ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่เกิดการเพิ่มข้ึนของปริมาณผลผลิต และรายไดท่ี้ไดรั้บจากการผลิตสินค้าและบริการท่ี
เพิ่มข้ึนนัน่เอง ดงันั้นความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจยอ่มท่ีจะเป็นเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ 
ในทุกๆ ประเทศเช่นเดียวกนั  
 3. ระดับราคาที่มีเสถียรภาพ (Price stability) เป็นการป้องกนัมิให้เกิดการเคล่ือนไหว
ของราคาท่ีสูงข้ึนหรือลดต ่าลงมากเกินไปจนอาจน าไปสู่ปัญหาภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ซ่ึงสภาวะ
ทั้งสองน้ียอ่มท่ีจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อระบบเศรษฐกิจ ถา้หากเราจะพิจารณาในส่วนของ
ภาวะเงินเฟ้อแล้วนั้น ภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลท าให้ระดบัราคานั้นเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดค้งท่ีหรือรายไดน้อ้ยประสบความเดือดร้อน เน่ืองจากมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน 
อีกทั้งทางฝ่ังของผูผ้ลิตก็ตอ้งประสบปัญหาในเร่ืองของราคาปัจจยัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะถูกสินคา้
จากต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่เขา้มาแยง่ตลาดได ้ส่วนในดา้นของเงินฝืดนั้นจะส่งผลท าให้ระบบ
เศรษฐกิจนั้นเกิดการชะลอตวั ท าใหข้าดสภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ไม่วา่จะเกิดภาวะใด
ก็ตามก็ยอ่มท่ีจะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั  
 4. ดุลยภาพในดุลการช าระเงิน (Equilibrium in the balance of payment) เป็นเร่ืองของ
การรักษาอ านาจซ้ือของเงินหรือค่าของเงินเม่ือเทียบกบัเงินสกุลอ่ืน หรือค่าของทองค า ซ่ึงเราเรียก
กนัว่า “อตัราแลกเปล่ียน” ซ่ึงการรักษาดุลยภาพในดุลการช าระเงินนั้น เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถา้หากประเทศใดไม่มีดุลยภาพในดุลการช าระเงิน เช่น การขาดดุลติดต่อกนัเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ซ่ึงทางภาครัฐก็ตอ้งน าเงินส่วนอ่ืนๆ เขา้มาสมทบเพื่อรักษาดุลยภาพน้ีเอาไว ้ซ่ึงแทนท่ีจะ
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น าเงินท่ีมาสมทบไปใชใ้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจในส่วนอ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ียอ่มท่ีจะไม่เป็นผลดีต่อ
การพฒันาประเทศ  
 5. การกระจายรายได้ (Income distribution) คือการท่ีท าให้รายไดไ้ม่กระจุกตวัเฉพาะ
บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยจะตอ้งมีการกระจายไปสู่มือของประชาชนทัว่ทุกครัวเรือน และ
จะตอ้งเท่าเทียมกนัหรือใกลเ้คียงกนั  
 จากเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวมา ในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์    
มหภาคนั้น จะไม่สามารถบรรลุได้พร้อมๆ กันทุกเป้าหมาย เม่ือเลือกเป้าหมายหน่ึงอาจจะตอ้ง
เสียสละเป้าหมายอ่ืนไป เช่น รัฐบาลตอ้งการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายดงักล่าว
อาจท าใหร้ะดบัราคาสินคา้ภายในประเทศสูงข้ึนจากเดิมจนไม่มีเสถียรภาพ เป็นตน้ ดงันั้นรัฐบาลจึง
ตอ้งจดัล าดบัความส าคญัในการก าหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ  

 

วธิกีารศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่ สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

 1.  วิธีอนุมาน (Deductive method) หมายถึง การศึกษาจากผลไปหาเหตุ มีขั้นตอนใน
การศึกษา ดงัน้ี 

  1.1 การตั้งสมมติฐาน โดยอาศยัหลกัแห่งเหตุผลว่าตวัแปรทางเศรษฐกิจที่ตอ้งการ
ศึกษามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  
  1.2 การทดสอบทางสถิติ เป็นการน าขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีใช้ใน
การศึกษา มาท าการทดสอบความสัมพนัธ์ด้วยวิธีการทางสถิติว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้
หรือไม ่โดยจะตอ้งกระท าซ ้ าๆ กนัหลายคร้ัง เพื่อความแม่นย  าและความน่าเช่ือถือ 

  1.3 การสรุปผล ถ้าผลการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติมีความสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าไม่มีความ
สอดคลอ้งกนัทฤษฎีนั้นก็จะถูกยกเลิกไป 

 2. การศึกษาโดยวธีิอุปมาน (Inductive method) หมายถึง การศึกษาจากเหตุไปหาผล มี
ขั้นตอนในการศึกษา ดงัน้ี  
  2.1 การรวบรวมขอ้มูล เป็นการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ี
ใชใ้นการศึกษา  
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  2.2 การทดสอบทางสถิติ เป็นการน าขอ้มูลที่ได้มาท าการทดสอบทางสถิติเพื่อ
หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐกิจ แล้ววิเคราะห์ว่าความสัมพนัธ์เป็นไปตามหลักแห่ง
เหตุผลหรือไม่ 
  2.3  การสรุปผล หลังจากท าการทดสอบทางสถิติซ ้ าๆ กันหลายคร้ัง จนมีความ
น่าเช่ือถือแลว้วา่ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นการศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล ก็
สามารถสรุปความสัมพนัธ์ดงักล่าวใหเ้ป็นทฤษฎีได ้ 
 3.  การศึกษาโดยวธีิสังเกตจากประวตัิศาสตร์ (Historical method) เป็นการสร้างทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์อีกวิธีหน่ึง โดยศึกษาถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาใน
ปัจจุบนัและการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

แขนงของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
  

 เดิมวิชาเศรษฐศาสตร์มิได้มีการแบ่งขอบเขตของการศึกษาแยกออกจากกัน โดยมี
การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและในส่วนยอ่ย นอกจากน้ีนกัเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้น
ยงัเช่ือวา่ ระบบเศรษฐกิจจะมีการผลิต ณ ระดบัการจา้งงานเต็มท่ีเสมอ และอุปทานจะสร้างอุปสงค์
ได้โดยอตัโนมติั ดงันั้น ระบบเศรษฐกิจจะไม่มีปัญหาเร่ืองภาวะสินคา้ล้นตลาดและการว่างงาน 
ต่อมาในปี ค.ศ.1930 เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าอย่างรุนแรงทัว่โลก โดยท่ีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เดิม
ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวได ้จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1936 จอห์น เมยน์าร์ด เคนส์ ได้
เสนอทฤษฎีวา่ดว้ยการจา้งงานในหนงัสือช่ือ “The General Theory of Employment Interest and 

Money” โดยมีการอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาสินคา้ล้นตลาดและการว่างงาน รวมทั้งเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ซ่ึงแนวคิดของทฤษฎีน้ีพิจารณาสภาพเศรษฐกิจในลกัษณะภาพรวม 
นบัจากนั้น นกัเศรษฐศาสตร์จึงเห็นวา่ควรแบ่งขอบเขตของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เป็น 2 แขนง 
คือ เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาค (วรุิณสิริ ใจมา, 2553: 6) ดงัน้ี 

 1. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro economics) คือการศึกษาเศรษฐกิจภาพรวมทั้งระบบ 
เช่น ระดบัการจา้งงาน ระดบัราคาสินคา้และบริการทั้งหมดโดยรวม ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด 
รายไดป้ระชาชาติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้การบริโภค การออม และการลงทุน การใชจ่้ายของ
รัฐบาล ดุลการคา้ ดุลการช าระเงิน และการพฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้  

 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro economics) คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ในส่วนยอ่ยหรือหน่วยเล็กๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น การตดัสินใจของครัวเรือนและหน่วยผลิตใน
การจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมผูบ้ริโภค อุปสงค์ของผูบ้ริโภคในตลาดสินค้าแต่ละประเภท 
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พฤติกรรมของผูผ้ลิต อุปทานสินคา้ของผูผ้ลิต การก าหนดราคาสินคา้แต่ละชนิด การก าหนดราคา
ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ และการก าหนดราคาของปัจจยัการผลิต เป็นตน้ 

 การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์แมว้่าจะแบ่งขอบเขตของการศึกษาแยกออกจากกนัเป็น
เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค แต่เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์ทั้ งสองแขนงน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ดงันั้น หากตอ้งการพิจารณาปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
จึงควรศึกษาทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคควบคู่กนั 

 

ความส าคญัและประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์นทุกระดบัของ
ระบบเศรษฐกิจ นบัตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารประเทศจนถึงระดบัประชาชนทัว่ไป โดยระดบัผูบ้ริหาร
ประเทศ  เศรษฐศาสตร์จะเข้าไปมีบทบาทในการพิจารณาวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
ประเทศท่ีมีอย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดี มีสินค้าและบริการเพียงพอต่อการบริโภคในชีวิตประจ าวนั ในระดับประชาชน  
เศรษฐศาสตร์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตดัสินใจเลือกในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจไดว้า่ควรบริโภคสินคา้ชนิดหน่ึงจ านวนเท่าใด ภายใตร้ายไดท่ี้มีอยูจึ่งจะไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุด เป็นตน้ ประโยชน์ของวชิาเศรษฐศาสตร์  มีดงัน้ี 

 1. ประโยชน์ต่อผู้ศึกษา วิชาเศรษฐศาสตร์จะท าให้ผูศึ้กษาเขา้ใจหลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ปรับตวัเขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถด ารงชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์

 2. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค วิชาเศรษฐศาสตร์ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือก
บริโภคสินคา้และบริการท่ีท าให้ไดรั้บความพอใจสูงสุดภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่จ  ากดั และรู้จกั
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งแนวทางการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ 

 3.  ประโยชน์ต่อผู้ผลติ วชิาเศรษฐศาสตร์ท าใหผู้ผ้ลิตสามารถวางแผนเลือกใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปผลิตสินคา้และบริการโดยใชต้น้ทุนต ่าท่ีสุด เพื่อก าไรทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
ช่วยใหผู้ผ้ลิตเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ และปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน สามารถตดัสินใจเลือกลงทุนหรือด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆ 

 4. ประโยชน์ต่อรัฐบาล วิชาเศรษฐศาสตร์ท าให้รัฐบาลเขา้ใจลกัษณะโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาแนว
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ทางแกไ้ข โดยก าหนดออกมาเป็นแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

 การศึกษาวชิาเศรษฐศาสตร์ไดมี้การน าคณิตศาสตร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ฟังก์ชัน (Function) คือการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดย
สามารถแบ่งตวัแปรไดอ้อกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และตวัแปร
ตาม (Dependent Variable) นอกจากน้ี ในระดบัเศรษฐศาสตร์มหภาคสามารถแบ่งตวัแปรได้
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตวัแปรเชิงสตอ็ก (Stock Variable) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีนบัเป็นจุดของเวลา และ
ตวัแปรเชิงกระแส (Flow Variable) เป็นตวัแปรท่ีนบัเป็นช่วงของเวลา 

 2.  กราฟ (Graph) เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปของกราฟ และใชใ้น
การแสดงลกัษณะแนวโนม้ของตวัแปรท่ีศึกษาอยู ่สามารถแบ่งพื้นท่ีของกราฟไดอ้อกเป็น 4 ส่วน 
ดงัภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ลกัษณะพื้นท่ีกราฟ 

 

 3.  สมการ (Equation) เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในรูปของสมการ โดย
สมการท่ีใชม้ากท่ีสุดในระดบัพื้นฐานคือสมการเส้นตรง (Linear Equation) สามารถเขียนให้อยูใ่น
รูปสูตรทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 

 

Y 

X 

0 

ส่วนท่ี 1 

+,+ 

ส่วนท่ี 2 
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ส่วนท่ี 4 
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bXaY   

 

 โดย Y  = ตวัแปร Y  

  X  = ตวัแปร X  

  a  = ค่าคงท่ี 

  b  = ค่าความชนั (slope) ของเส้นตรง 

 

 4.  ค่าความชัน (Slope) คืออตัราส่วนระหวา่งส่วนเปล่ียนแปลงทางแกน Y (แกนตั้ง) ต่อ
ส่วนเปล่ียนแปลงทางแกน X (แกนนอน) สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสูตรทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

 

X

Y
Slope




  

 

 โดย Y  = ส่วนเปล่ียนแปลงทางแกน Y  

  X  = ส่วนเปล่ียนแปลงทางแกน X  

 

 5.  ค่าสูงสุดและต ่าสุด (Maximum & Minimum) คือค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดของตวัแปรท่ี
ศึกษา ซ่ึงถา้หาค่าความชนั ณ ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดของตวัแปรนั้นๆ จะมีค่าเท่ากบัศูนยเ์สมอ ดงั
ภาพท่ี 1.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.2 ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด  
 

Slope = 0 

 

 

Y Y 

X X 0 0 

Slope = 0 

ค่าสูงสุด  ค่าต ่าสุด 
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สรุปท้ายบทเรียน 
 

 เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อผลิต
เป็นสินคา้และบริการและน ามาตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคของมนุษยท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั  

 ระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบทุนนิยม ระบบสังคมนิยม และระบบผสม  
 วชิาเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 2 แขนง ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่1 

 

1. จงอธิบายสาเหตุท่ีท าให้เกิดวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 

2. จงอธิบายความหมายของปัจจยัการผลิต ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ท่ีดิน  
 2.2 แรงงาน  
 2.3 ทุน  
 2.4 ผูป้ระกอบการ  
 

3. จงอธิบายความแตกต่างทางแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งส านกัคลาสสิกและส านกัเคนส์ 

 

4. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีก่ีปัญหา อะไรบา้ง 

 

5. ประเทศไทยจดัอยูใ่นระบบเศรษฐกิจใด จงอธิบาย 

 

6. เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจทุกเป้าหมายพร้อมกนัได ้จงอธิบาย 

 

7. ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นตวัแปรเชิงสต๊อก หรือ ตวัแปรเชิงกระแส  
 7.1 จ านวนประชากร ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน มีจ านวน 65 ลา้นคน 

 7.2 ปี 2554 มีประชากรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 

 7.3 อตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง บาท/ยโูร ในวนัน้ี คือ ฿40/€  

 7.4 ปี 2554 รัฐบาลมีการใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 5 

 

8. ก าหนดให ้Y = - 40 + 4X จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 8.1 ค่าความชนัของเส้นตรงมีค่าเท่าใด  
 8.2 ถา้ Y = 100, X มีค่าเท่าใด 

 8.3 เส้นตรงมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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9. จากกราฟจงแสดงวธีิการหาค่า A และ B  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ณ จุดสูงสุดและจุดต ่าสุด ค่าความชนัมีค่าเท่าใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

รายได้ประชาชาต ิ

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมายของรายไดป้ระชาชาติได ้

 2. อธิบายและคาํนวณรายไดป้ระชาชาติได ้

 3. มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถคาํนวณดชันีรายไดป้ระชาชาติแต่ละประเภทได ้

 4. บอกความแตกต่างระหว่างรายไดป้ระชาชาติในราคาตลาดและรายไดป้ระชาชาติท่ี
แทจ้ริงได ้

 5. ทราบถึงประโยชน์และความสาํคญัของรายไดป้ระชาชาติ 

 6. ทราบถึงขอ้บ่กพร่องของรายไดป้ระชาชาติ  

  

เนือ้หา  

 1. กระแสหมุนเวยีนระบบเศรษฐกิจ 

 2. ส่วนร่ัวไหลและส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ 

 3. ระบบบญัชีประชาชาติ 

 4. ระบบบญัชีประชาชาติของประเทศไทย 

 5. ความหมายรายไดป้ระชาชาติ 

 6. วธีิการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ 

 7. ประเภทและความสัมพนัธ์ของดชันีรายไดป้ระชาชาติ 

 9. รายไดป้ระชาชาติในราคาตลาดและรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง 

 10. ประโยชน์และความสาํคญัของรายไดป้ระชาชาติ  

 11. จุดอ่อนและขอ้บกพร่องของบญัชีรายไดป้ระชาชาติ 
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีสาํคญัร่วมกนั 

 4. ตอบคาํถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจาํบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบคาํถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่2 

รายได้ประชาชาต ิ

 

 

 ดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยอธิบายความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ ซ่ึงไดมี้การพฒันาดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจซ่ึงบ่งบอก
ถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ กนั เช่น การช้ีวดัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ภาวะค่าครองชีพ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ และ
ความสามารถในการแข่งขนั เป็นตน้ โดยตวัช้ีวดัเหล่าน้ีนบัวนัยิ่งจะมีบทบาทสําคญัมากข้ึน รายได้
ประชาชาติเป็นดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง ท่ีแสดงถึงศกัยภาพการผลิตของประเทศนั้นๆ 

 

กระแสหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกจิ 
 

 กระแสหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสําคญัในการอธิบายความสัมพนัธ์
ระหว่างรายจ่าย รายได้ และมูลค่าผลผลิตของประเทศ โดยโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
ประกอบดว้ยภาคเศรษฐกิจต่างๆ ดงัน้ี 

 ภาคครัวเรือน (Households sector) คือภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ 
ท่ีดิน แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการ โดยภาคครัวเรือนจะนาํปัจจยัการผลิตท่ีถือกรรมสิ ทธ์ิอยู ่ไป
ขายให้กบัภาคธุรกิจ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง และไดรั้บรายไดใ้นรูปผลตอบแทนปัจจยัการ
ผลิต ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และกาํไร 

 ภาคธุรกิจ (Business sector) คือภาคเศรษฐกิจที่นาํปัจจยัการผลิตที่ได้รับจากภาค
ครัวเรือนมาผลิตเป็นสินคา้และบริการ และนาํกลบัไปขายใหก้บัระบบเศรษฐกิจเพื่อใชใ้นการบริโภค 

 ภาครัฐบาล (Government sector) คือภาคเศรษฐกิจท่ีทาํหนา้ท่ีในการจดัหาสินคา้และ
บริการสาธารณะ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่ออาํนวยความสะดวกและ
เพื่อความอยูดี่กินดีของประชาชน โดยส่ิงท่ีจะทาํให้รัฐบาลทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาํเป็น
ท่ีจะตอ้งหารายไดเ้พื่อนาํมาใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ซ่ึงรายไดห้ลกัของรัฐบาลมาจากการเก็บภาษีอากร 

 ภาคต่างประเทศ (Foreign sector) คือภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการนาํเขา้ 

ส่งออกสินคา้และบริการระหว่างประเทศ เน่ืองจากในระบบเศรษฐกิจถา้มีสินคา้และบริการใดท่ี
ผลิตแล้วเกินความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ ก็จะส่งออกสินคา้และบริการออกไปขายยงั
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ต่างประเทศ ส่วนสินคา้และบริการใดท่ีไม่สามารถผลิตไดเ้องหรือผลิตแล้วไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการบริโภค ก็จะนาํเขา้สินคา้และบริการเหล่านั้นมาจากต่างประเทศ 

  การศึกษากระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ สามารถอธิบายโดยใช้แบบจาํลองระบบ
เศรษฐกิจ ดงัน้ี 

 

 1.  ระบบเศรษฐกจิแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

  เป็นระบบเศรษฐกิจอย่างง่าย ประกอบไปด้วย 2 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ โดยมีสมมติฐานของแบบจาํลอง ดงัน้ี  
  1.1 ภาคครัวเรือนมีการใชจ่้ายในการบริโภคเท่ากบัรายได ้และการออมมีค่าเป็นศูนย ์

  1.2 ภาคธุรกิจนาํรายไดท้ั้งหมดจากการขายสินคา้และบริการไปซ้ือปัจจยัการผลิต 

  1.3 ไม่มีรัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ  
  1.4 ไม่มีการติดต่อกบัภาคต่างประเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 แบบจาํลองระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 40) 
 

  จากภาพท่ี 2.1 ภาคครัวเรือนนาํปัจจยัการผลิตท่ีตนเองถือกรรมสิทธ์ิอยู่ ซ่ึงได้แก่ 
ท่ีดิน แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการ มาขายให้กบัภาคธุรกิจเพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง () 
โดยภาคธุรกิจจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายให้กบัปัจจยัการผลิตเหล่านั้นในรูปของผลตอบแทนปัจจยัการ
ผลิต ได้แก่ ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และกาํไร กลบัมาให้กบัภาคครัวเรือน () หลงัจากนั้นภาค

ภาคธุรกิจ 

(Business Sector) 

 ผลตอบแทนปัจจยัการผลิต (คา่เช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย กาํไร) 

 ปัจจยัการผลิต (ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) 

 สินคา้และบริการ 

 รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภค 

ภาคครัวเรือน 

(Households Sector) 
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ธุรกิจจะนาํปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บมาผลิตเป็นสินคา้และบริการ และนาํมาขายให้กบัภาคครัวเรือน
เพื่อใช้ในการบริโภค () โดยภาคครัวเรือนจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้และบริการ
(Consumption expenditure: C)ใหก้บัภาคธุรกิจ ()  
  ยกตัวอย่าง เช่น มีแรงงานจากภาคครัวเรือน จํานวน 100 คน ไปทํางานใน
โรงงานผลิตขา้วให้กบัภาคธุรกิจ () โดยไดค้่าจา้งคนละ 5,000 บาท เจา้ของโรงงานจึงตอ้งจ่าย
ค่าจา้งให้กบัแรงงาน 100 คน เป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท () ซ่ึงแรงงานเหล่านั้นมีหนา้ท่ีผลิต
ขา้วให้กบัเจ้าของโรงงาน ในหน่ึงปีสามารถผลิตข้าวได้ทั้งส้ิน 10,000 ถัง ซ่ึงขา้วท่ีผลิตได้ก็นํา
กลับมาขายให้กับภาคครัวเรือนเพื่อใช้ในการบริโภค ในราคาถังละ 50 บาท () ดังนั้น ภาค
ครัวเรือนจึงตอ้งจ่ายเงินในการซ้ือขา้ว 10,000 ถงั ให้กบัภาคธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท 
() ดงัภาพท่ี 2.2 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ตวัอยา่งกระแสหมุนเวยีนระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

 

 2.  ระบบเศรษฐกจิแบบปิด มีภาครัฐบาล 

  แบบจาํลองเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล ประกอบไปด้วย 3 ภาคเศรษฐกิจ คือ 
ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล โดยมีสมมติฐานของแบบจาํลอง ดงัน้ี 

  2.1 การออมมีค่าเท่ากบัการลงทุน  

  2.2 รัฐบาลใชง้บประมาณสมดุล (รายจ่ายของรัฐบาล = รายไดข้องรัฐบาล)  
 

 

ภาคธุรกิจ 

(Business Sector) 

 ค่าจา้ง = 500,000 บาท 

 แรงงาน = 100 คน 

 ขา้ว = 10,000 ถงั 

 รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภค = 500,000 บาท 

ภาคครัวเรือน 

(Households Sector) 
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ภาพที ่2.3 แบบจาํลองระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 41) 
 

 จากภาพท่ี 2.3 พบวา่ มีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาครัฐบาล 2 รายการ คือ ภาษี (Tax: T) 
และการใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure: G) โดยภาครัฐบาลจะเก็บภาษีมาจากภาค
ครัวเรือนท่ีมีรายไดจ้ากการขายปัจจยัการผลิต และภาคธุรกิจท่ีมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 
() ซ่ึงเงินภาษีท่ีภาครัฐบาลจดัเก็บมาจะถูกนาํไปใชจ่้ายในการบริหารประเทศ เช่น จดัหาสินคา้
และบริการสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นตน้ เพื่ออาํนวยความสะดวก
และเพื่อความอยูดี่กินดีของประชาชนในประเทศ ()  
 ในส่วนของภาคครัวเรือนจะนาํรายไดท่ี้หกัรายจ่ายในการบริโภคและภาษีออกแลว้ นาํมา
ออมไวก้บัสถาบนัการเงิน () เพื่อรับผลตอบแทนในรูปต่างๆ เม่ือสถาบนัการเงินระดมเงินออมมาจาก
ภาคครัวเรือนแลว้ ก็จะนาํเงินออมเหล่านั้นมาปล่อยกูใ้หก้บัภาคธุรกิจเพื่อนาํไปใชใ้นการลงทุน () 

ภาคธุรกิจ 

(Business Sector) 

 ผลตอบแทนปัจจยัการผลิต (คา่เช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย กาํไร) 

 ปัจจยัการผลิต (ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) 

 สินคา้และบริการ 

 รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภค  

สถาบนัการเงิน 

(Financial institution) 
 การออม  การลงทุน 

ภาครัฐบาล 

(Government Sector) 

 ภาษี 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล 

ภาคครัวเรือน 

(Households Sector) 
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 ยกตัวอย่างเช่น  มีแรงงานจากภาคครัวเรือน จํานวน 100 คน ไปทํางานใน
โรงงานผลิตขา้วให้กบัภาคธุรกิจ () โดยภาคธุรกิจไดจ่้ายค่าจา้งให้กบัแรงงานคนละ 5,000 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท () ในหน่ึงปีแรงงานสามารถผลิตขา้วได ้5,000 ถงั ซ่ึงขา้วท่ีผลิตได้
ภาคธุรกิจนาํมาขายให้กบัภาคครัวเรือนในราคาถงัละ 50 บาท () แสดงวา่ภาคครัวเรือนจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการบริโภคขา้ว 5,000 ถงั เป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท ()  
 เม่ือมีรัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลไดท้าํการเก็บภาษีมาจากภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท () โดยเงินภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บจะถูก
นาํไปใชจ่้ายในรูปการใชจ่้ายของรัฐบาลเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท () เช่นเดียวกนั  
 หลงัจากนั้นภาคครัวเรือนจะนาํค่าจา้งท่ีเหลือจากการบริโภคขา้วและจ่ายภาษีให้กบั
รัฐบาลไปออมกบัสถาบนัการเงิน เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท () ซ่ึงสถาบนัการเงินจะนาํไป
ปล่อยกูใ้หก้บัภาคธุรกิจเพื่อนาํไปใชใ้นการลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท () ดงัภาพท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่2.4 ตวัอยา่งกระแสหมุนเวยีนระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล 

  

ภาคธุรกิจ 

(Business Sector) 

 ค่าจา้ง = 500,000 บาท 

 แรงงาน จาํนวน 100 คน 

 ขา้ว จาํนวน 5,000 ถงั 

 รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภค = 250,000 บาท 

สถาบนัการเงิน 

(Financial institution) 

 การออม 

200,000 บาท 

 การลงทุน 

200,000 บาท  

ภาครัฐบาล 

(Government Sector) 

 ภาษี = 100,000 บาท 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล = 100,000 บาท 

ภาคครัวเรือน 

(Households Sector) 
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 3. ระบบเศรษฐกจิแบบเปิด  

  แบบจาํลองระบบเศรษฐกิจแบบเปิดประกอบไปด้วย 4 ภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาค
ครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ โดยมีสมมติฐานของแบบจาํลอง ดงัน้ี 

  3.1 ดุลการคา้อยูใ่นภาวะสมดุล (มูลค่าการส่งออกเท่ากบัมูลค่าการนาํเขา้)  
  3.2 ภาครัฐบาลไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาคต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 กระแสหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกิจในกรณีท่ีมีภาคต่างประเทศ 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 42) 
 

ภาคธุรกิจ 

(Business Sector) 

 ผลตอบแทนปัจจยัการผลิต (คา่เช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย กาํไร) 

 ปัจจยัการผลิต (ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) 

 สินคา้และบริการ 

 รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภค  

สถาบนัการเงิน 

(Financial institution) 

 การออม  การลงทุน 

ภาครัฐบาล 

(Government Sector) 

 ภาษี 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล 

 มูลค่าการนาํเขา้ 

 มูลค่าการส่งออก 

ภาคต่างประเทศ 

(Foreign Sector) 

ภาคครัวเรือน 

(Households Sector) 
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  จากภาพท่ี 2.5 พบว่า รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคต่างประเทศมี 2 รายการ คือ มูลค่า
การนาํเขา้ (Import: M) และมูลค่าการส่งออก (Export: X) โดยสินคา้และบริการใดท่ีระบบเศรษฐกิจ
ไม่สามารถผลิตเองไดห้รือผลิตแลว้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการบริโภค ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
จะทาํการสั่งซ้ือสินคา้และบริการเหล่านั้นมาจากต่างประเทศ ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สินคา้และบริการในรูปมูลค่าการนาํเขา้ () ส่วนสินคา้และบริการใดท่ีระบบเศรษฐกิจผลิตไดเ้กิน
ความตอ้งการบริโภค ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะส่งสินคา้และบริการส่วนเกินออกไปขายยงั
ต่างประเทศ ซ่ึงต่างประเทศจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการในรูปของมูลค่าการ
ส่งออก () 
  ยกตวัอย่างเช่น ภาคครัวเรือนมีปัจจยัการผลิตท่ีถือครองอยู่คือแรงงาน จาํนวน 100 
คน และไม ้จาํนวน 500 ตน้ โดยแรงงาน จาํนวน 100 คน ไปทาํงานในโรงงานผลิตขา้วให้กบัภาค
ธุรกิจ () ภาคธุรกิจไดจ่้ายค่าจา้งให้กบัแรงงานคนละ 5,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท 
() ในหน่ึงปีแรงงานสามารถผลิตขา้วได้ 10,000 ถงั ซ่ึงขา้วท่ีผลิตไดภ้าคธุรกิจนาํมาขายให้กบั
ภาคครัวเรือน 5,000 ถงั ในราคาถงัละ 50 บาท () แสดงวา่ภาคครัวเรือนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การบริโภคขา้วใหก้บัภาคธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท ()  
  รัฐบาลไดท้าํการเก็บภาษีมาจากภาคครัวเรือน 50,000 บาท และภาคธุรกิจ 50,000 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท () โดยเงินภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บจะถูกในไปใช้จ่ายใน
รูปการใชจ่้ายของรัฐบาล 100,000 บาท () 
  ภาคครัวเรือนจะนาํค่าจา้งท่ีเหลือจากการบริโภคขา้วและจ่ายภาษีให้กบัรัฐบาลไป
ออมกบัสถาบนัการเงิน เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท () ซ่ึงเงินออมเหล่าน้ีจะนาํไปปล่อยกู้
ใหก้บัภาคธุรกิจเพื่อนาํไปใชใ้นการลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาท ()  
  เน่ืองจากภาคครัวเรือนมีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัในการบริโภค และภาคธุรกิจมีความ
ตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตสินคา้ แต่ภายในระบบเศรษฐกิจไม่สามารถผลิตเองได ้จึงไดมี้การ
นาํเขา้นํ้ ามนัและเคร่ืองจกัรจากภาคต่างประเทศ โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจตอ้งเสียค่าใช้จ่าย
สินคา้นาํเขา้ในรูปของมูลค่าการนาํเขา้ เป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาท () นอกจากน้ีเราจะเห็นว่า
ภาคครัวเรือนยงัมีปัจจยัการผลิตท่ีถือครองอยู ่คือ ไม ้จาํนวน 500 ตน้ และภาคธุรกิจยงัเหลือขา้วท่ี
ไดจ้ากการผลิต 5,000 ถงั ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะนาํไมแ้ละขา้วท่ีเกินความตอ้งการ ส่งออก
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ไปขายยงัภาคต่างประเทศ ซ่ึงภาคต่างประเทศจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือไมแ้ละขา้วในรูปมูลค่า
การส่งออก เป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาท () ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 ตวัอยา่งกระแสหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกิจในกรณีท่ีมีภาคต่างประเทศ 

 

 

ภาคครัวเรือน 

(Households Sector) 
ภาคธุรกิจ 

(Business Sector) 

 ค่าจา้ง = 500,000 บาท 

 แรงงาน จาํนวน 100 คน 

 ขา้ว จาํนวน 5,000 ถงั 

 รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภค  = 250,000 บาท 

สถาบนัการเงิน 

(Financial institution) 

 การออม 

200,000 บาท 

 การลงทุน 

200,000 บาท 

ภาครัฐบาล 

(Government Sector) 

 ภาษี = 100,000 บาท 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล = 100,000 บาท 

 มูลค่าการนาํเขา้นํ้ ามนัและเคร่ืองจกัร = 400,000 บาท  

  มูลค่าการส่งออกขา้วและไม ้= 400,000 บาท 

ภาคต่างประเทศ 

(Foreign Sector) 
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ส่วนร่ัวไหลและส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกจิ 
 

 จากการศึกษาเร่ืองกระแสหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เราจะพบว่ารายได้
ของภาคเศรษฐกิจหน่ึงจะเป็นรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจหน่ึง ยกตัวอย่างเช่น รายได้ของภาค
ครัวเรือนท่ีไดรั้บในรูปผลตอบแทนปัจจยัการผลิต คือรายจ่ายของภาคธุรกิจท่ีจ่ายไปเพื่อซ้ือปัจจยั
การผลิตมาใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงมีผลทาํใหป้ริมาณเงินเกิดการหมุนเวียนภายในระบบ
เศรษฐกิจนั้นๆ โดยรายการท่ีมีผลทาํให้ปริมาณเงินของระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมแบ่ง
ไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1  ส่วนร่ัวไหล (Leakages) หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในกระแสหมุนเวียนของระบบ
เศรษฐกิจ ท่ีมีผลทาํให้ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจมีค่าลดลงจากเดิม ไดแ้ก่ การ
ออม ภาษี และการนาํเขา้  
 2.2  ส่วนอดัฉีด (Injections) หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในกระแสหมุนเวียนของระบบ
เศรษฐกิจ ท่ีมีผลทาํให้ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจมีค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม ไดแ้ก่ การ
ลงทุน การใชจ่้ายของรัฐบาล และการส่งออก 

 

ระบบบัญชีประชาชาติ 
 

 จากเร่ืองของกระแสหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้่ากระแส
หมุนเวียนดงักล่าว เป็นกระบวนการท่ีดาํเนินโดยตวัของมนัเอง ซ่ึงก่อให้เกิดรายไดแ้ละการใชจ่้าย
ทั้งการบริโภคของภาคครัวเรือน การลงทุนเพื่อการผลิตของภาคธุรกิจ การใช้จ่ายของภาครัฐบาล
และแลกเปล่ียนสินคา้และบริการอ่ืนๆ กบัต่างประเทศ ดงันั้นการท่ีจะทาํให้เราทราบวา่ประเทศมี
รายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจเท่าใด จึงไดมี้การพฒันาระบบบญัชีเพื่อบนัทึกมูลค่า 
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งการผลิต รายได้ และรายจ่ายของประเทศ ซ่ึงเราเรียกว่า “บญัชี
ประชาชาติ (System of National Accounts: SNA)”  
 ระบบบัญชีประชาชาติท่ีได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 3 ระบบ 
(จุฑารัตน์ ชมภูพนัธ์ุ, 2549: 6) ดงัน้ี 

 1. ระบบขององคก์ารสหประชาชาติ ค.ศ.1953 (UN – SNA 1953) 
 2. ระบบขององคก์ารสหประชาชาติ ค.ศ.1968 (UN – SNA 1968) 

 3. ระบบท่ีพฒันาร่วมกนัระหวา่งองคก์รระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ กองทุนการเงินระหวา่ง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) สํานกัสถิติยุโรป 
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(Eurostat) ธนาคารโลก (World Bank) และองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) เรียกว่า
ระบบ ค.ศ.1993 (SNA 1993) 

 

ระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย 
 

 สําหรับประเทศไทยแล้ว สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)ไดมี้การจดัทาํบญัชีประชาชาติที่ไดม้าตรฐานสากลตามระบบ UN – SNA 1953 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นตน้มา และพฒันามาเป็นระบบ UN – SNA 1968 โดยในปัจจุบนัไดม้ีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัทาํระบบบญัชีประชาชาติให้เป็นระบบ SNA 1993 สามารถแบ่ง
องคป์ระกอบของบญัชีประชาชาติออกเป็น 3 ส่วน (วรรณภา คลา้ยสวน, 2550: 81 - 84) ดงัน้ี 

 

 ส่วนที่ 1 บัญชีกระแสหรือบัญชีหมุนเวียน (Current Account) เป็นการแสดงบญัชีการ
ผลิตสินค้าและบริการท่ีก่อให้เกิดรายได้ข้ึนมา มีการแสดงการกระจายรายได้ระหว่างหน่วย
เศรษฐกิจและการใชไ้ปของรายไดเ้พื่อจุดประสงค์ในการบริโภคหรือการออม โดยมีองคป์ระกอบ
บญัชีหลกั ดงัน้ี 

 บญัชีการผลิต (Production Account) เป็นการแสดงบญัชีผลผลิตสินคา้และบริการท่ี
เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายขั้นกลาง (Intermediate consumption) และสมดุลบญัชีทั้ง
สองดา้นดว้ย “มูลค่าเพิ่มเบ้ืองตน้ (Gross Value Added)” ถา้หากมีการบริโภคสินคา้ทุนหรือค่าเส่ือม
ราคาก็จะได ้“มูลค่าเพิ่มสุทธิ” 
 บญัชีแสดงการกระจายรายไดแ้ละการใชจ่้าย (Distribution and use of income accounts) 
เป็นบญัชีท่ีแสดงการไดม้าของรายไดซ่ึ้งเป็นผลต่อเน่ืองจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบเศรษฐกิจ 

 

 ส่วนที่ 2 บัญชีสะสม (Accumulation Account) เป็นบญัชีที่แสดงการไหลเวียนของ
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี โดยจะบนัทึกการได้มาและการจาํหน่ายออกไปของ
สินทรัพยท่ี์มิใช่ทางการเงินและสินทรัพย์ทางการเงิน และการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และ
หน้ีสินอนัเน่ืองมาจากปริมาณและราคาของภาคสถาบนัต่างๆ โดยมีองคป์ระกอบบญัชีหลกั ดงัน้ี  
 บญัชีทุน (Capital Accounts) เป็นบญัชีท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท่ี์มิใช่
ทางการเงิน (Non – financial assets) ท่ีไดม้าและการจาํหน่ายไปในระหวา่งปี ไดแ้ก่ สินทรัพยถ์าวร 
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(Fixed assets) สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible fixed assets) และทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural resources)  
 บญัชีการเงิน (Financial Accounts) เป็นบญัชีที่แสดงแหล่งที่มาและการใช้ไปของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี โดยผา่นเคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น
เงินสด เงินฝาก หุน้ พนัธบตัร เงินกู ้เป็นตน้ 

 บญัชีการเปล่ียนแปลงของมูลค่าสินทรัพย ์(Other changes in assets account) มี 2 ลกัษณะ คือ 
การเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ (Changing in Volume of assets accounts) และการเปล่ียนแปลงใน
เชิงราคาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี (Change in price of assets accounts)  
 

 ส่วนที่ 3 บัญชีงบดุล (Balance Sheets) เป็นบญัชีท่ีแสดงถึงมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน 
และความมั่งคั่งสุทธิของประเทศในแต่ละภาคเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัแสดงถึงธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีดาํเนินโดยสถาบนัต่างๆ และความสัมพนัธ์ระหว่างกันทั้งภายในประเทศและภาค
ต่างประเทศ คือ สถาบนัธุรกิจท่ีมิใช่ทางการเงิน (Non – Financial Corporation Institution) สถาบนั
ธุรกิจทางการเงิน (Financial Corporation Institution) สถาบนัรัฐบาล (General Government 

Institution) สถาบนัครัวเรือน (Household Institution) สถาบนัท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีบริการครัวเรือน 
(Non – Profit Serving Household Institution) และภาคต่างประเทศ (Rest of the world) 
 

 
 

ภาพที ่2.7 รูปแบบบญัชีของระบบ SNA 1993 

ทีม่า: วรรณภา คลา้ยสวน (2550: 83) 
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 จากภาพท่ี 2.7 คือ รูปแบบการนาํเสนอรายงานของระบบ SNA 1993 เพื่ออธิบายภาพรวม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมารายละเอียด ดงัน้ี 
 

 ด้านแนวตั้ง 

  คือการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการลงบญัชีของการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
แต่ละภาคสถาบนั (Institution) ภายในประเทศและภาคต่างประเทศ (Rest of the world) 
  คือภาคสถาบันภายในประเทศ 5 ภาค คือ ธุรกิจท่ีมิใช่การเงิน ธุรกิจการเงิน 
ครัวเรือน รัฐบาล และสถาบนัไม่แสวงหากาํไรท่ีบริการครัวเรือน 

  ภาพรวมภายในประเทศ 

  ภาคต่างประเทศ 

  ภาพรวมของประเทศ 
 

 ด้านแนวนอน 

  และ  เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบญัชีตามหลกัทฤษฎีบญัชีคู่ หรือท่ี
เรียกว่า T account ท่ีด้านขวามือแสดงแหล่งท่ีมา (Resources) และด้านซ้ายมือแสดงการใช้ไป 
(Uses) และจะมีการสมดุล (Balancing item) ระหวา่งกิจกรรมภายในของแต่ละบญัชี 

   และ  องคป์ระกอบของบญัชี 3 ส่วน คือการนาํเสนอขอ้มูลตามระบบใหม่ 
โดยจะเนน้ความต่อเน่ืองของบญัชีเป็นลาํดบัไป (Sequence of accounts) และขณะเดียวกนัสามารถ
แสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหวา่งบญัชี โดยเร่ิมจากบญัชี I. Current account ท่ีประกอบดว้ย
บญัชีการผลิต (Production account) และบญัชีการกระจายและใชร้ายได ้(Distribution and use of 

income accounts) ดงันั้นความสัมพนัธ์ของทั้ง 2 บญัชี คือ บญัชีการผลิต (Production accounts) ท่ี
แสดงมูลค่าผลผลิต (Gross output) การใช้จ่ายขั้นกลาง (Intermediate cost) ท่ีเหลือเป็นมูลค่าเพิ่ม 
(Value added) ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการผลิต 

 ดงันั้นมูลค่าเพิ่มจะเป็นตวัสมดุลของบญัชีการผลิต ท่ีจะส่งผ่านไปยงับญัชีต่อไปคือ 
บญัชีการกระจายและใช้รายได้ในรายการแหล่งท่ีมาของรายได ้(Resource) และจะมีการกระทบ
ยอดเพื่อให้เกิดความสมดุลในแต่ละบญัชีพร้อมทั้งเช่ือมโยงไปสู่บญัชี II Accumulation accounts ท่ี
ประกอบด้วยบญัชีทุน (Capital account) บญัชีการเงิน (Financial account) และบญัชีการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์(Other change in assets account) ปิดทา้ยด้วยบญัชี III บญัชีงบดุล 
(Balance sheet) ท่ีแสดงสถานภาพของสินทรัพย ์หน้ีสิน และความมัง่คัง่สุทธิ ณ ส้ินปี ของภาค
สถาบนัต่างๆ และของประเทศ   
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ความหมายของรายได้ประชาชาติ  
 

 รายไดป้ระชาชาติ หรือ GDP ยอ่มาจากคาํวา่ “Gross Domestic Product” หรือคาํศพัทใ์น
ภาษาไทยเรียกวา่ “ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ” ไดมี้นกัเศรษฐศาสตร์และนกัวิชาการหลายท่าน
ไดใ้หค้าํนิยามไว ้อาทิ 

 McEachern (2012: 372) นิยามวา่ GDP หมายถึง มูลค่าตลาดรวมของสินคา้และบริการ
ขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึงปี 

 McConnell and Brue (2005: 112) อธิบายวา่ GDP คือ มูลค่าตลาดรวมของสินคา้และ
บริการขั้นสุดทา้ยทั้งหมดท่ีผลิตไดใ้นปีนั้นๆ 

 Mankiw (2004: 502) GDP คือ มูลค่าตลาดของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยที่ประเทศ
ผลิตไดใ้นระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

 เอกพล หนุ่ยศรี (2553: 7) ให้คาํนิยามว่า รายไดป้ระชาชาติ หมายถึง มูลค่าของสินคา้
และบริการท่ีระบบเศรษฐกิจผลิตข้ึนภายในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะเดียวกนัยงัหมายถึง
ผลรวมของรายไดป้ระเภทต่างๆ ท่ีบุคคลต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจไดรั้บในรอบระยะเวลาใดเวลา
หน่ึง ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ นอกจากน้ียงัหมายถึง
ผลรวมของค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีบุคคลต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจไดจ่้ายไปในการซ้ือสินคา้และบริการท่ี
ผลิตข้ึนในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

 วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน (2555: 44) ให้คาํอธิบายว่า รายได้ประชาชาติ หรือ ผลิตภณัฑ์
ประชาชาติ  หมายถึง มูลค่าของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยทั้งหมดท่ีผลิตไดใ้นระยะเวลาหน่ึง โดย
ปกติ คือ 1 ปี ดว้ยปัจจยัการผลิตท่ีพลเมืองของประเทศถือกรรมสิทธ์ิอยู ่  

 บุญคง หนัจางสิทธ์ิ (2544: 43) กล่าววา่ รายไดป้ระชาชาติ เป็นมูลค่าสินคา้และบริการ
ขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตข้ึนภายในขอบเขตประเทศในรอบหน่ึงปี คิด ณ ราคาตลาด 

 รัตนา สายคณิต (2552: 50) ให้ความหมายวา่ ผลิตภณัฑ์ในประเทศเบ้ืองตน้ หรือ GDP 
หมายถึง มูลค่ารวมในราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้ นสุดท้าย ท่ีประเทศผลิตข้ึนได้
ภายในประเทศในรอบระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงปกติมกัวดัในรอบ 1 ปี ก่อนหักค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น
ถาวรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยนั้น 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ GDP หมายถึง มูลค่ารวมของสินคา้และบริการขั้น
สุดทา้ยท่ีถูกผลิตข้ึนภายในประเทศในแต่ละปี โดยคิดมูลค่าตามราคาตลาด 

 ความหมายของ GDP ท่ีกล่าวมา มีคาํศพัท ์2 คาํ ท่ีสามารถอธิบายขยายความความหมาย
ของ GDP ไดด้งัน้ี  
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 1. สินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย (Final Goods and Services) หมายถึง สินคา้และบริการ
ท่ีถูกนาํไปใชใ้นการบริโภค ซ่ึงรวมทั้งสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนและพร้อมส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภค
อีกดว้ย โดยไม่นับรวมสินคา้และบริการท่ีจะตอ้งนาํไปผลิตเป็นสินคา้ชนิดอ่ืน หรือท่ีเราเรียกว่า 
“สินคา้ขั้นกลาง (Intermediate goods)” 
 2. การคิดมูลค่าตามราคาตลาด (Evaluated at Market Prices) หมายถึง มูลค่าของสินคา้
และบริการท่ีถูกกาํหนดโดยราคาตลาด หรืออาจหมายถึงผลคูณระหว่างปริมาณผลผลิตกบัราคา
สินคา้ในช่วงเวลานั้นๆ  
 ยกตวัอย่างเช่น สมมุติให้เส้ือสําเร็จรูปท่ีผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ มีกระบวนการผลิต             
4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ทาํการเพาะปลูกฝ้าย ขั้นตอนท่ี 2 นาํดอกฝ้ายมาป่ันเป็นดา้ย ขั้นตอนท่ี 3 
นาํดา้ยมาทอเป็นผา้ผืน และขั้นตอนท่ี 4 นาํผา้ผืนมาตดัเป็นเส้ือสําเร็จรูป ซ่ึงเราจะเห็นว่าสินคา้ขั้น
สุดทา้ยท่ีพร้อมจะถูกนาํไปใชใ้นการบริโภคคือเส้ือสําเร็จรูปนัน่เอง ดงันั้นมูลค่าของสินคา้ท่ีจะตอ้ง
นาํไปคิดคาํนวณเป็น GDP คือ มูลค่าของเส้ือสําเร็จรูป 600 บาท ส่วนมูลค่าของฝ้าย (50 บาท) ดา้ย 
(150 บาท) และผา้ (300 บาท) เราเรียกวา่มูลค่าสินคา้ขั้นกลาง เป็นมูลค่าสินคา้ท่ีไม่ตอ้งนาํมาคิด
คาํนวณเป็น GDP ดงัตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1 ขั้นตอนการผลิตเส้ือสาํเร็จรูป   
 

ล าดับ ขั้นตอนการผลติ มูลค่าผลผลติ 

1 ฝ้าย 50 บาท 

2 ดา้ย 150 บาท 

3 ผา้ 300 บาท 

4 เส้ือสาํเร็จรูป 600 บาท 

 

วธิีการค านวณรายได้ประชาชาติ 
 

 การคาํนวณการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ หรือ GDP มี 3 วธีิ ดงัน้ี 

 1.  การค านวณทางด้านผลผลติ 

  การคาํนวณ GDP ทางด้านผลผลิต ( Product approach) เป็นวิธีการคาํนวณหา
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของสินคา้และบริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถ

มูลค่าสินคา้ขั้นกลาง 

มูลค่าสินคา้ขั้นสุดทา้ย 
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ขจดัปัญหาการนบัซํ้ า (Double counting) ท่ีเกิดจากการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติได ้โดยมูลค่าเพิ่ม
สามารถคาํนวณได้จากการนาํมูลค่าของผลผลิต (Gross output) ลบด้วยมูลค่าสินคา้ขั้นกลาง 
(Intermediate goods) ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต หรืออาจเขียนเป็นสูตรการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

                       มูลค่าเพิ่ม          =      มูลค่าผลผลิต          –     มูลค่าสินคา้ขั้นกลางท่ีใชใ้นการผลิต  
                   (Value Added)             (Gross Output)                    (Value of Intermediate goods) 
 

ตารางที ่2.2 ตวัอยา่งการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติทางดา้นผลผลิต 
 

ขั้นตอนการผลติ มูลค่าผลผลติ มูลค่าเพิม่ 

1. ตน้ไผ ่ 25 บาท 25 – 0 = 25 บาท 

2. ตอก 60 บาท 60 – 25 = 35 บาท 

3. ตะกร้าจกัสาน   100 บาท 100 – 60 = 40 บาท 

รวม 185 บาท 100 บาท 

 

 จากตารางที่ 2.2 พบวา่ เมื่อนาํมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตมารวมกนัมีค่า
เท่ากบั 100 บาท (25 + 35 + 40 บาท) โดยผลรวมของมูลค่าเพิ่มจะมีค่าเท่ากบัมูลค่าของตะกร้า      
จกัสาน ซ่ึงเป็นสินคา้ขั้นสุดทา้ยท่ีถูกนาํไปใชใ้นการบริโภคนัน่เอง 

 สําหรับประเทศไทยการคาํนวณ GDP ทางด้านผลผลิต ไดมี้การจาํแนกสินคา้และ
บริการตามสาขาการผลิตออกเป็น 16 สาขา ไดแ้ก่ 1) เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม ้2) การ
ประมง 3) การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 4) การผลิตอุตสาหกรรม 5) การไฟฟ้า ก๊าซ และการ
ประปา 6) การก่อสร้าง 7) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์ของใชส่้วน
บุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 8) โรงแรมและภตัตาคาร 9) การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้ และการ
คมนาคม 10) ตวักลางทางการเงิน 11) บริการดา้นอสังหาริมทรัพย  ์การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 
12) การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ รวมทั้งการประกนัสังคมภาคบงัคบั 13) 

การศึกษา 14) การบริการดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 15) การให้บริการชุมชน สังคม และ
บริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ และ 16) ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล โดยมูลค่าผลผลิตจะถูกคาํนวณจาก
ผลรวมของมูลค่าเพิ่มในแต่ละสาขาการผลิต ดงัตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3 รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทยจาํแนกตามสาขาการผลิต ปี พ.ศ.2550 – 2552 

หน่วย: ลา้นบาท 

สาขาการผลติ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ภาคการเกษตร 910,125 1,049,743 1,036,586 

1. เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้ 812,075 955,710 931,907 

2. การประมง 98,050 94,033 104,679 

นอกภาคการเกษตร 7,615,072 8,030,723 8,004,965 

3. การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 278,935 315,273 306,529 

4. การผลิตอุตสาหกรรม 3,037,691 3,163,683 3,087,741 

5. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 248,125 262,027 278,108 

6. การก่อสร้าง 249,263 259,223 246,076 

7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์จกัรยานยนต ์
 

    

ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 1,206,866 1,288,332 1,272,556 

8. โรงแรมและภตัตาคาร 416,758 440,173 439,720 

9. การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้ และการคมนาคม 626,456 645,300 647,319 

10. ตวักลางทางการเงิน 308,915 354,619 368,831 

11. บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ 214,925 216,681 215,839 

12. การบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนัประเทศ รวมทั้งการ
ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 374,043 399,094 416,087 

13. การศึกษา 360,446 384,444 414,924 

14. การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 163,924 168,839 177,188 

15. การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ 119,513 123,353 123,912 

16. ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 9,212 9,682 10,135 

ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 8,525,197 9,080,466 9,041,551 

 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552: 7) 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 41 

 

 

 2.  การค านวณทางด้านรายจ่าย 

  การคาํนวณ GDP ทางดา้นรายจ่าย (Expenditure approach) เป็นการคาํนวณผลรวม
ทางดา้นรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด คือ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ โดยสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการไดด้งัน้ี 

 

GDP = C + I + G + (X – M) 

  

 กาํหนดให ้ GDP = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

  C = รายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภคของภาคครัวเรือน 

  I = รายจ่ายท่ีใชใ้นการลงทุนของภาคธุรกิจ 

  G = รายจ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการของภาครัฐบาล 

  X – M = การส่งออกสุทธิของภาคต่างประเทศ 

 

 2.1  รายจ่ายที่ใช้ในการบริโภคของภาคครัวเรือน (C) หมายถึง รายจ่ายของภาค
ครัวเรือนท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้และบริการ สําหรับสินคา้แบ่งเป็นประเภทถาวร เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ 
และพดัลม เป็นตน้ (ยกเวน้รายจ่ายท่ีใชจ่้ายเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั จะถือเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน) และ
สินคา้ประเภทไม่ถาวร เช่น อาหาร เส้ือผา้ บุหร่ี และยาสีฟัน เป็นตน้ ส่วนรายจ่ายค่าบริการ เช่น ค่า
เล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น ค่าตดัผม ค่าทนายความ ค่าท่องเที่ยว ค่าเดินทาง เป็นตน้ 
(วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 47)  
  รายการท่ีไม่นบัเป็นรายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภคมีดงัต่อไปน้ี 

  2.1.1 รายจ่ายเพื่อท่ีอยู่อาศยัใหม่ เน่ืองจากท่ีอยู่อาศยัสามารถสร้างรายไดห้รือ
ผลตอบแทนใหก้บับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ ดงันั้นรายจ่ายเพื่อท่ีอยูอ่าศยัใหม่จึงถือเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน 

  2.1.2 รายจ่ายในการซ้ือสินคา้มือสอง เน่ืองจากเป็นสินคา้เก่า และมูลค่าของ
สินคา้เหล่าน้ีได้ถูกนาํไปคาํนวณเป็นรายได้ประชาชาติในการซ้ือขายคร้ังแรกแล้ว ถ้านาํกลบัมา
คาํนวณอีกถือวา่เป็นการนบัซํ้ า (double counting) 
  2.1.3 รายจ่ายเงินโอน เน่ืองจากเป็นรายจ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ เพราะ
รายจ่ายเงินโอน เป็นเพียงการโอนอาํนาจซ้ือของเงินจากบุคคลหน่ึงสู่อีกบุคคลหน่ึงเท่านั้น 

 2.2 รายจ่ายที่ใช้ในการลงทุนของภาคธุรกิจ (I) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets) ใดๆ เช่น ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรที่ใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้
และบริการท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ท่ีสามารถก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงั
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รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมสินทรัพยถ์าวรนั้นๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 3 รายการดว้ยกนั (กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ข, 
2552: 56-57) ดงัน้ี 

  2.2.1 การใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ หรือส่ิงก่อสร้างใหม่ เช่น การ
สร้างบา้น สร้างโกดงั โรงงาน สํานกังาน อาคาร เหตุท่ีเราถืออาคารและส่ิงก่อสร้างเป็นการลงทุน 
เพราะเป็นสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้ 
  2.2.2 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหม่   

  2.2.3 การเปล่ียนแปลงของสินคา้คงคลงั หมายถึง การเปล่ียนแปลงในสินคา้
คงเหลือเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสินค้าท่ีผลิตออกมาแล้วไม่ได้ขายออกไป ทั้งน้ีเพราะผลิตเกินความ
ตอ้งการของตลาด ทาํให้เกิดสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนโดยไม่ตั้งใจ หรืออาจหมายถึงการเปล่ียนแปลง
ลดลงในสินค้าคงเหลือโดยไม่ตั้ งใจ เน่ืองจากมีการเอาสินค้าคงเหลือในปีก่อนๆ มาขายก็ได ้
เน่ืองจากการบริโภคในปีนั้นๆ มีมากกวา่ผลผลิตท่ีผลิตข้ึนมาได ้การหาส่วนเปล่ียนแปลงในสินคา้
คงเหลือทาํไดโ้ดยการเอามูลค่าสินคา้คงคลงัปลายปีตั้ง ลบดว้ยมูลค่าของสินคา้คงคลงัตน้ปี เช่น 

   1 ม.ค. 2554 มีสินคา้คงคลงั = 100 ลา้นบาท 

   31 ธ.ค. 2554 มีสินคา้คงคลงั = 120 ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงคลงั  = มูลค่าสินคา้คงคลงัปลายปี – มูลค่าสินคา้คงคลงัตน้ปี 

     = 120 – 100 

     = 20 ลา้นบาท 

 2.3 รายจ่ายในการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐบาล (G) หมายถึง รายจ่ายของ
รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิน และหน่วยราชการในการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ ในรอบปีท่ีคิด 
GDP นั้น ตวัอย่างของรายจ่ายของรัฐบาล ไดแ้ก่ ค่าเงินเดือนราชการพลเรือน ทหาร ตาํรวจ และ
ลูกจา้งต่างๆ ค่าวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีซ้ือมาใช้ในหน่วยราชการเพื่อการบริหารและป้องกัน
ประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย ์การอนามยัและสาธารณสุข เป็นตน้ รายจ่ายของ
รัฐบาลเพื่อการต่างๆ เหล่าน้ี รัฐบาลจะไดสิ้นคา้และบริการตอบแทน จึงเรียกว่าเป็นรายจ่ายของ
รัฐบาลในการซ้ือสินคา้และบริการต่างๆ จากหน่วยธุรกิจและประชาชน และรายจ่ายในการซ้ือ
สินคา้และบริการของรัฐบาลน้ี บางส่วนถือเป็นรายจ่ายในการบริโภคของรัฐบาล เช่น รายจ่าย
เงินเดือนขา้ราชการ ค่าซ้ือวสัดุ ค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศ เป็นตน้ อีกส่วนหน่ึงถือเป็นการ
สะสมทุนถาวรเบ้ืองตน้ภาครัฐบาล เช่น การใชจ่้ายลงทุนของรัฐบาลทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานและ
ก่อสร้างทางหลวง การก่อสร้าง การซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ 
(รัตนา สายคณิต, 2552: 61) 
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 2.4  การส่งออกสุทธิ (X – M) หมายถึง ผลต่างระหวา่งมูลค่าส่งออก (X) กบัมูลค่า
นาํเขา้ (M) มูลค่าส่งออกคือมูลค่าของสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีประเทศส่งออกไปขายต่างประเทศ 
สินคา้และบริการต่างๆ เหล่าน้ี เป็นสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ แต่ส่งออกไปขายให้
ชาวต่างประเทศบริโภคหรือนาํไปใช้ ดงันั้น ในการวดั GDP ทางด้านรายจ่าย จึงตอ้งรวมรายจ่าย
ของชาวต่างประเทศท่ีซ้ือสินคา้และบริการส่งออกของประเทศด้วย ในทางตรงกนัขา้ม รายจ่าย
ต่างๆ ของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศ เช่น รายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือน รายจ่ายในการ
ลงทุนของหน่วยธุรกิจ และรายจ่ายของรัฐบาลนั้น มีบางส่วนเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายซ้ือสินคา้และบริการ
ท่ีผลิตในต่างประเทศ แต่ได้มีการนําเขา้มาจาํหน่ายในประเทศ ดงันั้น ในการวดั GDP ทางด้าน
รายจ่าย เราจึงตอ้งไม่นาํรายจ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการนาํเขา้รวมใน GDP เพราะจะทาํให้มูลค่า 
GDP สูงกว่าความเป็นจริง เน่ืองจากไดมี้การนบัมูลค่าสินคา้และบริการของต่างประเทศเขา้ไวใ้น 
GDP แลว้ ดว้ยเหตุผลดงัไดอ้ธิบายมาขา้งตน้ การวดั GDP ทางดา้นรายจ่ายจึงตอ้งคิดรวมมูลค่าและ
บริการส่งออก แต่ไม่คิดรวมมูลค่าและบริการนาํเขา้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง เราจะตอ้งหาผลต่าง
ระหว่างมูลค่าสินคา้และบริการส่งออกกบัมูลค่าสินคา้และบริการนาํเขา้ ผลลพัธ์ท่ีไดเ้รียกวา่มูลค่า
ส่งออกสุทธิ แลว้จึงนาํเอาผลลพัธ์ท่ีได้นั้นมาคิดรวมในการวดั GDP ทางด้านรายจ่าย โดยมูลค่า
ส่งออกสุทธินั้นอาจจะมีค่าเป็นบวก หรือเป็นลบก็ได ้แลว้แต่ว่ามูลค่าส่งออกสูงหรือตํ่ากว่ามูลค่า
นาํเขา้ (รัตนา สายคณิต, 2552: 62-63) 
 สําหรับกรณีของประเทศไทย การคาํนวณ GDP ทางดา้นรายจ่าย เกิดจากนาํรายจ่าย
ของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มาคาํนวณรวมกนัก็จะได ้GDP ของประเทศ ซ่ึงในความ
เป็นจริงแลว้ ผลรวมของรายจ่ายทางเศรษฐกิจอาจมีค่าไม่เท่ากบั GDP ท่ีคาํนวณจากมูลค่าผลผลิต 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมีสถิติผดิพลาดเกิดข้ึนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงตอ้งนาํตวัเลขความคลาดเคล่ือนมา
บวกเขา้หรือหกัออกเพื่อปรับปรุงใหต้รงกนั ดงัตารางท่ี 2.4  
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ตารางที ่2.4 รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทยทางดา้นรายจ่าย ปี พ.ศ.2550 – 2552  

หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคและบริโภคของภาคเอกชน 4,555,199 4,999,605 4,993,302 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการของรัฐบาล 1,039,270 1,120,842 1,213,928 

ค่าใชจ่้ายในการสะสมทุนถาวร 2,249,651 2,492,332 2,181,821 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 3,889 152,272 -261,315 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคและสะสมทุนเบือ้งต้น 7,848,009 8,765,051 8,127,736 

บวก : สินคา้และบริการส่งออก 6,259,581 6,941,526 6,180,052 

                  สินคา้ส่งออก 5,212,208 5,831,086 5,155,054 

                  บริการส่งออก 1,047,373 1,110,440 1,024,998 

ค่าใช้จ่ายส าหรับผลติภัณฑ์ในประเทศเบือ้งต้นและสินค้าน าเข้า 14,107,590 15,706,577 14,307,788 

หกั : สินคา้และบริการนาํเขา้ 5,544,488 6,708,781 5,226,526 

                  สินคา้นาํเขา้ 4,773,127 5,845,352 4,485,935 

                  บริการนาํเขา้ 771,361 863,429 740,591 

ค่าใช้จ่ายส าหรับผลติภัณฑ์ในประเทศเบือ้งต้น  8,563,102 8,997,796 9,081,262 

บวก : สถิติผิดพลาด -37,905 82,670 -39,711 

ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP) 8,525,197 9,080,466 9,041,551 

 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552: 6) 

 

 3. การค านวณทางด้านรายได้ 

  วิธีการคาํนวณ GDP ทางดา้นรายได ้(Income approach) เป็นการคาํนวณรายไดร้วม
ทั้งหมดของภาคครัวเรือนท่ีไดรั้บจากการขายปัจจยัการผลิตเหล่านั้นแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ ในรูปของ
ผลตอบแทนปัจจยัการผลิต ได้แก่ ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบ้ีย กาํไร แต่เน่ืองจากการคาํนวณรายได้
ประชาชาติในทางปฏิบติั เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่า รายได้ของปัจจยัการผลิตแต่ละประเภท 
(ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) เป็นผลตอบแทนจากผลผลิตภายในประเทศเท่าไร เป็นผลผลิต
นาํเขา้เท่าไร เป็นผลผลิตส่งออกเท่าไร ดงันั้นการคาํนวณดา้นรายไดจึ้งไม่แสดงค่า GDP แต่แสดงค่า
เป็น NI (National Income: NI) แทน (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 49) โดยสามารถเขียนให้อยูใ่น
รูปสมการไดด้งัน้ี 
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    NI = R + W + r +   

 

  NI = รายไดป้ระชาชาติ 

  R = ค่าเช่าท่ีดิน 

  W = ค่าจา้งและผลตอบแทนของแรงงาน 

  r = ดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนของการใชทุ้น 

    = กาํไร 

 

 รายการท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเป็น GDP ทางดา้นรายได ้มี 8 รายการ (เอกพล หนุ่ยศรี, 
2553: 14-15) ดงัน้ี 

 3.1 ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้าง (Compensation of Employees) ค่าตอบแทนแรงงาน
ของลูกจา้งน้ีประกอบดว้ยสองส่วนท่ีสาํคญั คือ ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจา้งท่ีทาํงานในประเทศ 
และค่าตอบแทนแรงงานจากต่างประเทศรับสุทธิ ส่วนของค่าตอบแทนแรงงานของลูกจา้งท่ีทาํงาน
ในประเทศ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนแรงงานลูกจา้งภาคเอกชน ค่าตอบแทนแรงงานลูกจา้งและ
พนกังานรัฐวสิาหกิจและค่าตอบแทนแรงงานของขา้ราชการและลูกจา้งรัฐบาล สําหรับค่าตอบแทน
แรงงานจากต่างประเทศรับสุทธินั้น ประกอบดว้ยรายรับค่าตอบแทนแรงงานท่ีคนไทยไดรั้บจาก
ต่างประเทศ หักด้วยค่าตอบแทนแรงงานท่ีชาวต่างประเทศได้รับจากการทาํงานในประเทศไทย 
อน่ึงค่าตอบแทนแรงงานเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีให้กบัลูกจา้งทั้งท่ี
เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เงินสวสัดิการต่างๆ โบนสั อาหาร ท่ีอยู่อาศยั และเงินท่ีนายจา้ง
สมทบเพื่อการประกนัสังคม เป็นตน้ 

 3.2 รายได้จากอาชีพอิสระและการประกอบการที่มิใช่นิติบุคคล (Income from 

Unincorporated Enterprises) ไดแ้ก่ รายไดข้องเกษตรกร แพทย ์สถาปนิก วิศวกร แม่คา้หาบเร่ 
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ รายการน้ีครอบคลุมกาํไรสุทธิจากการประกอบการและค่าแรงของ
เจา้ของ ซ่ึงรวมบุคคลในครอบครัวท่ีทาํงานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งดว้ย อน่ึงในทางปฏิบติัรายการน้ียงั
ไดร้วมเอาค่าความคลาดเคล่ือนทางสถิติระหวา่งการคาํนวณรายไดป้ระชาชาติทางดา้นผลผลิตและ
การคาํนวณทางดา้นรายไดไ้วด้ว้ย 

 3.3 รายได้จากทรัพย์สิน (Income from Property) รายไดป้ระเภทน้ี ไดแ้ก่ ค่าเช่า ซ่ึง
ได้แก่ ค่าเช่าจากภาคเกษตรและค่าเช่าท่ีอยู่อาศยั ดอกเบ้ีย ซ่ึงได้แก่ ดอกเบ้ียรับจากธนาคารและ
ดอกเบ้ียรับจากกรมธรรม์ประกนัชีวิต และเงินปันผล ซ่ึงไดแ้ก่ เงินปันผลรับจากนิติบุคคลเอกชน
และเงินปันผลรับจากสหกรณ์ เป็นตน้ 
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 3.4 เงินออมของนิติบุคคลและรัฐวิสาหกิจ (Savings of Corporations and Government 

Enterprises) ประกอบดว้ยเงินออมของนิติบุคคลเอกชน เงินออมของรัฐวิสาหกิจและเงินออมของ
สหกรณ์ อน่ึงเงินออมน้ีเป็นเงินออมสุทธิซ่ึงก็คือ กาํไรส่วนท่ียงัเหลืออยู่หลงัจากหกัภาษีนิติบุคคล 
เงินปันผล และกาํไรหรือรายไดท่ี้นาํส่งรัฐของรัฐวสิาหกิจแลว้ 

 3.5 ภาษีนิติบุคคล (Direct Taxes on Corporations) ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงท่ี
รัฐบาลเรียกเก็บจากนิติบุคคล 

 3.6 เงินโอนจากนิติบุคคล (Corporate Transfer Payments) เงินโอนจากนิติบุคคลน้ี
ประกอบดว้ยรายการใหญ่รายการแรก คือ เงินท่ีนิติบุคคลโอนให้แก่รัฐบาล อนัไดแ้ก่ ค่าปรับและ
เงินช่วยเหลือราชการ สําหรับรายการท่ีสองนั้นก็คือเงินท่ีนิติบุคคลโอนให้แก่ครัวเรือนและสถาบนั
เอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไร ซ่ึงไดแ้ก่ เงินบริจาคและการไดใ้ชบ้ริการฟรีจากรัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ 

 3.7 รายได้ของรัฐบาลจากทรัพย์สินและการประกอบการ (General Government 

Income from Property and Entrepreneurship) รายการน้ีประกอบดว้ย ค่าเช่า เงินปันผล และ
ดอกเบ้ีย ตลอดจนกาํไรของรัฐวสิาหกิจเฉพาะส่วนท่ีนาํส่งเป็นรายไดรั้ฐบาล 

 3.8 รายการทีไ่ม่นับเป็นรายได้ประชาชาติ จะประกอบดว้ย 2 รายการใหญ่ คือ 

  3.8.1 ดอกเบ้ียจากหน้ีสาธารณะ (Interest on the Public Debt) ซ่ึงประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียหน้ีในประเทศและดอกเบ้ียหน้ีต่างประเทศ ตวัอยา่งของดอกเบ้ียหน้ีสาธารณะ เช่น ดอกเบ้ีย
พนัธบตัรรัฐบาล ดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งิน และดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงั 

  3.8.2 ดอกเบ้ียจากหน้ีเพื่อการบริโภค (Interest on Consumers' Debt) ตวัอยา่งเช่น 
ดอกเบ้ียจ่ายสาํหรับเงินกูแ้ละเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียจ่ายจากการจาํนองและจาํนาํ 
และดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูข้องผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

  ทั้ง 2 รายการน้ีเป็นรายการท่ีจะต้องนํามาหักออกจากรายได้ในการคาํนวณ
รายไดป้ระชาชาติ เพราะเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหน้ีเพื่อการบริโภคทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ไม่ใช่หน้ีเพื่อการผลิต 

 สําหรับประเทศไทยการคาํนวณ GDP ทางดา้นรายได ้ในทางปฏิบติัเราไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่ารายได้ของปัจจยัการผลิตแต่ละประเภท (ท่ีดิน แรงงาน ทุน ผูป้ระกอบการ) เป็น
ผลตอบแทนจากผลผลิตภายในประเทศเท่าไร เป็นผลผลิตนาํเขา้เท่าไร เป็นผลผลิตส่งออกเท่าไร 
ดงันั้นการคาํนวณดา้นรายไดจึ้งไม่แสดงค่า GDP แต่แสดงค่าเป็น NI (National Income: NI) แทน 
(วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 49) ดงัตารางท่ี 2.5 
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ตารางที ่2.5 รายไดป้ระชาชาติของประเทศไทยทางดา้นรายได ้ปี พ.ศ.2550 – 2552 

หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจา้ง 2,449,250 2,606,362 2,662,311 

รายไดจ้ากอาชีพอิสระและการประกอบการท่ีมิใช่นิติบุคคล 2,313,606 2,598,155 2,409,062 

รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 499,104 508,969 494,859 

เงินออมของนิติบุคคลและรัฐวสิาหกิจ 625,031 640,147 623,000 

ภาษีนิติบุคคล 442,728 513,048 457,219 

เงินโอนจากนิติบุคคคล 18,274 19,077 20,856 

รายไดข้องรัฐบาลจากทรัพยสิ์นและการประกอบการ 92,264 77,690 90,674 

หกั : ดอกเบ้ียจากหน้ีสาธารณะ 103,796 116,193 117,244 

หกั : ดอกเบ้ียจากหน้ีเพ่ือการบริโภค  94,782 118,183 127,672 

รายได้ประชาชาต ิ(NI) 6,241,679 6,729,072 6,513,065 

 

ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552: 2) 

 

ประเภทและความสัมพนัธ์ของดัชนีรายได้ประชาชาติ 
 

 ดชันีรายไดป้ระชาชาติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เศรษฐกิจระดบัมหภาคมีอยู ่7 ประเภท  ดงัน้ี 

 1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่ารวม
ของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีถูกผลิตข้ึนภายในประเทศในแต่ละปี โดยคิดมูลค่าตามราคาตลาด 

 2.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) หมายถึง มูลค่ารวม
ของสินค้าและบริการขั้ นสุดท้ายท่ีถูกผลิตข้ึนจากปัจจัยการผลิตของประเทศนั้ นๆ โดยมี
ความสัมพนัธ์กบั GDP ดงัน้ี 
 

  GNP = GDP + รายไดสุ้ทธิจากปัจจยัการผลิตต่างประเทศ 
 

 3.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสุทธิ (Net National product: NNP) หมายถึง มูลค่า
ของผลผลิตสุทธิท่ีประเทศผลิตไดจ้ริง โดยมีความสัมพนัธ์กบั GNP ดงัน้ี 
  

  NNP = GNP - ค่าเส่ือมราคา 
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 4. รายได้ประชาชาติ (National income: NI) หมายถึง รายไดจ้ากผลตอบแทนของปัจจยั
การผลิต โดยมีความสัมพนัธ์กบั NNP ดงัน้ี 
 

  NI = NNP – ภาษีทางออ้มธุรกิจ 

 

 5. รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income: PI) หมายถึง รายไดท่ี้บุคคลไดรั้บในฐานะท่ีมี
ส่วนร่วมในการผลิต เป็นเจ้าของทรัพยสิ์น หรือปัจจยัการผลิตท่ีใช้ในกระบวนการผลิต โดยมี
ความสัมพนัธ์กบั NI ดงัน้ี 
 

  PI = NI – (ภาษีประกนัสังคม + ภาษีรายไดบ้ริษทั + กาํไรท่ียงัไม่จดัสรร) +  

    ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากรัฐบาล + เงินโอน 

 

 6.  รายได้ที่พึงจับจ่ายใช้สอยได้ (Disposable Personal Income: DPI) หมายถึง รายไดท่ี้
ประชาชนสามารถนาํไปใชจ่้ายไดจ้ริง ซ่ึงใชว้ดัอาํนาจซ้ือท่ีแทจ้ริงของประชาชนในประเทศ โดยมี
ความสัมพนัธ์กบั PI ดงัน้ี 
 

  DPI = PI – ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 

 7.  รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (Per capita income) เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบฐานะทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ โดยมีความสัมพนัธ์กบั GDP ดงัน้ี 
 

  Per capita income =               GDP              

           จาํนวนประชากร 

  
รายได้ประชาชาติในราคาตลาดและรายได้ประชาชาติทีแ่ท้จริง 
 

 รายได้ประชาชาติในราคาตลาด (Nominal GDP) เป็นรายไดป้ระชาชาติท่ีวดัไดใ้นแต่ละปี
จากราคาตลาดของปีนั้น มูลค่า GDP ท่ีคาํนวณไดจึ้งเป็นมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินในราคาของปีนั้นๆ ซ่ึง
แสดงให้ทราบวา่ ในปีนั้นๆ ประเทศสามารถผลิตสินคา้และบริการออกมาไดเ้ป็นมูลค่าเท่าใด ใน
กรณีท่ีตอ้งการดูการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตระหวา่งปีจะไม่สามารถนาํรายไดป้ระชาชาติใน
ราคาตลาดมาเปรียบเทียบกนัได ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงค่า GDP ในแต่ละปีอาจจะเกิดจากสาเหตุ
ท่ีต่างกนั เช่น การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต หรือการเปล่ียนแปลงราคาประจาํปี เป็นตน้  จึงตอ้ง
มีการขจดัความผนัผวนของราคาสินคา้และบริการในแต่ละปีออกไปก่อนท่ีจะนาํมาเปรียบเทียบกนั 
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 ดัชนีรายได้ประชาชาติ (GDP Deflator) คือ ค่าท่ีแสดงระดบัราคาผลผลิตของ GDP 

ในช่วงระยะเวลานั้นเปรียบเทียบกบัระดบัราคาของผลผลิตในปีฐาน 

 รายได้ประชาชาติทีแ่ท้จริง (Real GDP) เป็นมูลค่าของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยในปี
ใดปีหน่ึง ท่ีมีการปรับการเปล่ียนแปลงของราคาในแต่ละปีออกแลว้ เพราะคิดในราคาคงท่ีของปีท่ี
กาํหนดใหเ้ป็นปีฐาน ใชใ้นการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตระหวา่งปีของประเทศ 
สามารถเขียนเป็นสูตรการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 

 
 

 กาํหนดให้ Real GDP ปีท่ี n = รายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริงปีท่ี n 

  Nominal GDP ปีท่ี n = รายไดป้ระชาชาติในราคาตลาดปีท่ี n 

  GDP Deflator ปีท่ี n  = ดชันีรายไดป้ระชาชาติปีท่ี n 
 

 ตวัอยา่งเช่น กาํหนดให ้รายไดป้ระชาชาติในราคาตลาด ปี 2554 เท่ากบั 6,000 ลา้นบาท 
ดชันีรายไดป้ระชาชาติ ปี 2554 เท่ากบั 120 จงหารายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง ปี 2554 

 

 

 

 

 =  5,000 ลา้นบาท 

 ดงันั้น รายได้ประชาชาติท่ีแท้จริงปี 2554 มีค่าเท่ากบั 5,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นรายได้
ประชาชาติท่ีขจดัการเปล่ียนแปลงราคาของผลผลิตออกไปแลว้ 

 

ประโยชน์และความส าคญัของรายได้ประชาชาติ 
 

 ประโยชน์และความสาํคญัของรายไดป้ระชาชาตสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  เป็นเคร่ืองช้ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ประชาชาติเป็นเคร่ืองช้ี
กิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศในดา้นต่างๆ เช่น การผลิต รายจ่าย และรายไดข้องระบบเศรษฐกิจ 

Real GDP ปีท่ี n = 
Nominal GDP ปีท่ี n  

GDP Deflator ปีท่ี n  
X 100  

Real GDP ปี2554 = 
Nominal GDP ปี 2554  

GDP Deflator ปี 2554  
X 100  

= 
6,000  

120  
X 100  



50 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

 

เป็นตน้ ทาํให้ทราบว่าในปีนั้นๆ ประเทศสามารถผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยได้เป็นมูลค่า
เท่าใด สามรถใชใ้นการวางแผนและนโยบายของภาครัฐและเอกชนได ้

 2. เป็นเคร่ืองชี้การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะส้ัน  รายได้
ประชาชาติจะแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะสั้ น ซ่ึงแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต การใช้จ่ายและรายได้ ความผนัผวนของปัจจยัดงักล่าวจะแสดงถึง
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนดงักล่าวอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยั
ทางภูมิอากาศ เป็นตน้  

 3. เป็นเคร่ืองเปรียบเทยีบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายไดป้ระชาชาติเป็นเคร่ือง
เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอาจใช้เปรียบเทียบในระยะเวลาท่ีต่างกนัหรือใช้
เปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในกรณีเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในปีใดปีหน่ึงจะใช้มูลค่า GDP เฉล่ียต่อประชากรเพื่อขจดัความแตกต่างของจาํนวน
ประชากรในแต่ละประเทศ แต่ในการเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาจมีจุดอ่อน
เน่ืองจากการวดัค่า GDP ของแต่ละประเทศมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีต่างกนั ทาํให้แมจ้ะผลิตสินคา้
และบริการไดใ้นปริมาณเท่ากนัแต่ค่า GDP กลบัมีมูลค่าต่างกนั  

 4. เป็นเป้าหมายในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ รายไดป้ระชาชาติเป็นเป้าหมายในการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจในระยะเวลาหน่ึงๆ ผูว้างแผนจะกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมไวแ้ละภาครัฐตอ้งพยายามเร่งรัดให้การเศรษฐกิจดาํเนินไปในทิศทางท่ี
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ ในกรณีท่ีเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากเป้าหมายจะหาแนวทางใน
การแกไ้ขต่อไป  

 

จุดอ่อนและข้อบกพร่องของรายได้ประชาชาติ  
 

 การนาํรายได้ประชาชาติมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ จะตอ้งตระหนักถึงจุดอ่อนและ
ขอ้บกพร่องของตวัเลขเหล่านั้นก่อน เพื่อป้องกนัมิให้การนาํขอ้มูลมาใช้ไม่ถูกตอ้ง จุดอ่อนและ
ขอ้บกพร่องของรายไดป้ระชาชาติมีดงัต่อไปน้ี  
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 1.  ไม่รวมมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านตลาด รายไดป้ระชาชาติจะไม่รวมมูลค่าสินคา้และ
บริการท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายผ่านระบบตลาดรวมทั้งท่ีเกิดในระบบเศรษฐกิจใตดิ้น ดงันั้น จึงมิได้
แสดงมูลค่ารวมของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตข้ึนไดใ้นรอบปีนั้นไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์
และมีค่าตํ่ากวา่ตวัเลขจริงในระบบเศรษฐกิจ  

 2.  ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รายไดป้ระชาชาติมิไดแ้สดงถึง
เปล่ียนแปลงคุณภาพของสินคา้และบริการเน่ืองจากเป็นการวดัดา้นปริมาณอยา่งเดียว มีสินคา้และ
บริการหลายอย่างท่ีมีราคาตํ่าลงแต่มีคุณภาพสูงข้ึน ถา้ประเทศสามารถผลิตสินคา้และบริการใน
ปัจจุบนัในปริมาณเดิมมูลค่า GDP ท่ีวดัไดจ้ะตํ่ากวา่ค่าเดิม นอกจากน้ีประเทศยงัสามารถผลิตสินคา้
และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดและมีคุณภาพดีข้ึน ทาํให้การเปรียบเทียบ GDP ระหว่างอดีตและ
ปัจจุบนัทาํได้ไม่ดีนัก เพราะแม ้GDP ที่แทจ้ริงจะสูงข้ึนไม่มากแต่สินคา้และบริการที่วดัมี
คุณภาพสูงข้ึน และมีสินคา้และบริการชนิดใหม่ออกมาสนองความตอ้งการประชาชนมากข้ึน  

 3.  ไม่แสดงเวลาว่างและลักษณะการท างาน  รายได้ประชาชาติมิได้แสดงถึงเวลาว่าง 
(Leisure time) จึงไม่ไดส้ะทอ้นถึงความอยูดี่กินดีของประชาชน นอกจากน้ี ยงัมิไดแ้สดงถึงลกัษณะ
ทาํงานของแรงงาน ความสะดวกสบายในการทาํงาน ดงันั้น แมว้า่ค่า GDP เฉล่ียในปัจจุบนัจะสูง
กวา่ในอดีตไม่มากแต่คุณภาพชีวติของแรงงานกลบัดีข้ึนมาก  

 4.  ไม่ได้หักผลเสียของสภาพแวดล้อม  รายไดป้ระชาชาติไม่ไดค้าํนึงถึงผลเสียทาง
เศรษฐกิจหรือสภาพแวดลอ้มเน่ืองจากเป็นมูลค่ารวมของผลผลิตสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีซ้ือ
ขายผา่นตลาด การผลิตและบริโภคเหล่านั้นก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสภาวะแวดลอ้ม แต่มิไดน้าํมาคิดหกั
ไวใ้นการวดัตวัแปรผลิตภณัฑ์ แต่รายจ่ายในการแกปั้ญหาจะนาํมารวมในตวัแปรผลิตภณัฑ์ ดงันั้น 

ตวัแปรผลิตภณัฑ์ท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากรายจ่ายเหล่าน้ีจึงสะทอ้นความเส่ือมโทรมของสภาวะแวดลอ้ม
ซ่ึงมีผลเสียต่อคุณภาพชีวติของประชากร นอกจากน้ี อุบติัภยัทางธรรมชาติมิไดน้าํมาคิดหกัออกจาก
ตวัแปรผลิตภณัฑ ์แต่รายจ่ายเพื่อฟ้ืนฟูความเสียหายเหล่าน้ีกลบันาํมาคิดรวมในการวดัค่า GDP 

 5. ไม่ให้ความส าคัญต่อส่วนประกอบและการกระจายรายได้ รายไดป้ระชาชาติมิไดใ้ห้
ความสําคญัต่อส่วนประกอบและการกระจายของรายได ้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระดบัความเป็นอยูข่อง
ประชาชน และไม่สามารถบอกไดว้า่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนประชาชนตอ้งการหรือมีความเป็นอยู่
ดีข้ึนหรือไม่ นอกจากน้ี สินคา้ต่างๆ แมจ้ะมีราคาสินคา้ต่อหน่วยเท่ากนัมีนํ้ าหนกัในการคาํนวณค่า 
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GDP เท่ากนัและคิดรวมใน GDP เฉล่ียเหมือนกนั แต่มีคุณค่าต่อระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน
แตกต่างกนั ค่า GDP แสดงเฉพาะขนาดหรือมูลค่าของกิจกรรมเศรษฐกิจมิไดแ้สดงการกระจายไป
ยงัครัวเรือนต่างๆ  

 6. ไม่แสดงประสิทธิภาพในการผลิต รายไดป้ระชาชาติมิไดแ้สดงถึงประสิทธิภาพใน
การผลิตสินคา้และบริการเพราะเป็นการวดัมูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถผลิตออกมาไดใ้นรอบปี 

แต่มิไดเ้ปรียบเทียบกบัทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีนาํไปใชใ้นการผลิตมูลค่า GDP ดงันั้น การ
เปล่ียนแปลงของรายไดป้ระชาชาติจึงไม่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพการผลิต เพราะ
เป็นการวดัมูลค่าผลิตภณัฑท่ี์ประเทศผลิตออกมาดา้นเดียว 

 จากท่ีกล่าวมา จุดอ่อนสาํคญัของรายไดป้ระชาชาติ คือ ไม่ไดช้ี้ระดบัความอยูดี่กินดีของ
ประชาชนหรือสวสัดิการทางเศรษฐกิจของประชาชน และไม่ไดแ้สดงถึงประสิทธิภาพในการผลิต
สินคา้และบริการ ดงันั้น การใชข้อ้มูลรายไดป้ระชาชาติ ผูใ้ชต้อ้งคาํนึงถึงจุดอ่อนและขอ้บกพร่อง
ดงักล่าว 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 รายไดป้ระชาชาติ หรือ GDP หมายถึง มูลค่ารวมของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีถูก
ผลิตข้ึนภายในประเทศในแต่ละปี โดยคิดมูลค่าตามราคาตลาด 

 การคาํนวณรายไดป้ระชาชาติ หรือ GDP มี 3 วิธี ไดแ้ก่ 1) การคาํนวณทางดา้นผลผลิต 
เป็นวิธีการคาํนวณหามูลค่าเพิ่มของสินคา้และบริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต 2) การคาํนวณ
ทางดา้นรายจ่าย เป็นการคาํนวณผลรวมทางดา้นรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิด คือ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ และ 3) วิธีการคาํนวณ ดา้น
รายได้ เป็นการคาํนวณรายได้รวมทั้งหมดของภาคครัวเรือนท่ีได้รับจากการขายปัจจยัการผลิต
เหล่านั้นแก่หน่วยธุรกิจ  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่2 

 

1. จงอธิบายความสัมพนัธ์ของกระแสหมุนเวยีนระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล  
 

2. จงอธิบายความหมายของส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ 

 

3. จงอธิบายความหมายของส่วนร่ัวไหลของระบบเศรษฐกิจ 

 

4. ระบบบญัชีรายไดป้ระชาชาติมีก่ีระบบ อะไรบา้ง  

 

5. จงอธิบายความหมายของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย  
 

6. จากขอ้มูลท่ีกาํหนดในตาราง A และ B มีค่าเท่าใด 

ขั้นตอนการผลิต มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าเพิ่ม (บาท) 

ขา้ว 30 30 

แป้ง 50 A 

ขนมปัง 60 B 

รวม 140 60 

 

7. รายการต่อไปน้ีเป็นรายจ่ายท่ีใชใ้นการบริโภคของภาคครัวเรือน (C) หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 7.1 สุเทพซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีใชแ้ลว้ต่อจากเพื่อน 

 7.2 แม่ใหเ้งินลูกไปโรงเรียน 

 7.3 นิพฒัน์ซ้ือคอนโดมีเนียมใหม่ 
 7.4 แดงจ่ายเงินค่าโดยสารรถประจาํทาง 

 7.5 ณรงคจ์า้งชาวบา้นตดัตน้ไมใ้นบา้น 

 

8. GDP และ GNP มีความแตกต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 

 

9. ถา้ตอ้งการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตของประเทศ ควรใชด้ชันีรายไดป้ระชาชาติใด จงอธิบาย 

 

10. จงยกตวัอยา่งขอ้บกพร่องของบญัชีรายไดป้ระชาชาติมาพอเขา้ใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ 
 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายการบริโภคและการออมในระบบเศรษฐกิจได ้

 2. อธิบายการลงทุนในระบบเศรษฐกิจได ้

 3. ระบุผลของการใชจ่้ายและการเก็บภาษีของรัฐบาลได ้

 4. อธิบายเก่ียวกบัการน าเขา้และการส่งออกของระบบเศรษฐกิจได ้

  

เนือ้หา  

 1. การบริโภคและการออม 

 2. การลงทุน 

 3. การใชจ่้ายของรัฐบาล 

 4. การส่งออกสุทธิ 

 

วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 4. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่3 

ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ 
 

 

 การวิเคราะห์รายไดป้ระชาติจะตอ้งพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ
ประกอบไปดว้ย การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค การใชจ่้ายเพื่อการลงทุน การใชจ่้ายของรัฐบาล และการ
ส่งออกสุทธิ โดยส่วนประกอบเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของรายไดป้ระชาชาติ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของรายไดป้ระชาชาติจะมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัขนาดของมูลค่าอุปสงคร์วมและตวั
ทว ีดงันั้นเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงทฤษฎีการก าหนดรายไดป้ระชาชาติ จึงตอ้งมีความเขา้ใจในส่วนประกอบ
ของรายไดป้ระชาชาติเสียก่อน 

 

การบริโภคและการออม 
 

 ในบรรดาส่วนประกอบต่างๆ ของรายไดป้ระชาชาติ ค่าใช้จ่ายทางการบริโภค นบัเป็น
ส่วนประกอบท่ีใหญ่ท่ีสุดของรายไดป้ระชาชาติ ทั้งน้ีเพราะรายไดท่ี้แต่ละคนหรือแต่ละครัวเรือน
ได้มา ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปในการบริโภค กล่าวคือ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจะมีการวางแผน
เก่ียวกบัการใชจ่้ายจากรายไดท่ี้ไดม้า โดยแบ่งส่วนหน่ึงเพื่อการบริโภคและท่ีเหลืออาจเก็บออมไว้
หรือน าไปลงทุน (ณรงคศ์กัด์ิ ธนวิบูลยช์ยั, 2553: 41) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชจ้่ายเพื่อการ
บริโภคและการออมกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดค้ริง สามารถเขียนในรูปสมการไดด้งัน้ี 
 

Yd = C + S 
 

 ก าหนดให ้ Yd  =  รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 

  C  =  การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

  S  =  การออม 
 

 จากสมการ หมายความว่า ถา้ภาคครัวเรือนมีรายไดท่ี้สามารถใช้จ่ายไดจ้ริงอยู่จ  านวน
หน่ึง จะน ารายไดเ้หล่าน้ีไปใชใ้น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 1) น าไปใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ
เพื่อการบริโภค และ 2) น าไปใชใ้นการออม ดงันั้น เม่ือกล่าวถึงการบริโภคแลว้ จะตอ้งกล่าวถึงการ
ออมควบคู่กนัไปดว้ยเน่ืองจากมาจากแหล่งรายไดเ้ดียวกนันัน่เอง 
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 1. สมการการบริโภคและการออม 

  การศึกษาเก่ียวกบัการบริโภค และการออม เราจะน าสมการเส้นตรงมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษา โดยสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการของการบริโภคและการออม ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  สมการการบริโภค:   C = Ca + b Yd 
 

  ก าหนดให้ C  =  การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

  Ca = การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์

  b = ค่าความชนัเส้นการบริโภค หรือ ค่าความโนม้เอียงส่วนเพิ่ม
ของการบริโภค (MPC)   

  Yd  =  รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 
 

  สมการการออม:   S = – Ca   + (1 – b) Yd 
 

  ก าหนดให้ S  =  การออม 

                              – Ca = การออม ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์

  1 – b  = ค่าความชนัเส้นการออม หรือ ค่าความโนม้เอียงส่วนเพิ่มของ
การออม (MPS)   

  Yd  =  รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 

 

  ตัวอย่าง ก าหนดให ้C = 100 + 0.80 Yd จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

  1) การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์มีค่าเท่าใด 

  2) เส้นการบริโภคมีค่าความชนัเท่าใด 

  3) ค่าโนม้เอียงส่วนเพิ่มการบริโภค (MPC) มีค่าเท่าใด 

  4) จงแปลงสมการการบริโภคใหเ้ป็นสมการการออม 

  5) ณ ระดบัรายได ้100 ลา้นบาท มีการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคและการออมเท่าใด 

 

  แนวตอบขอ้ 1) พิจารณาจากสมการ C พบวา่ การบริโภค ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์
คือ ค่า Ca มีค่าเท่ากบั 100 ลา้นบาท 

  แนวตอบขอ้ 2) พิจารณาจากสมการ C พบวา่ ค่าความชนัของเส้นการบริโภค คือ ค่า 
b มีค่าเท่ากบั 0.80 
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  แนวตอบขอ้ 3) พิจารณาจากสมการ C พบว่า ค่าโน้มเอียงส่วนเพิ่มการบริโภค 
(MPC) คือ ค่า b มีค่าเท่ากบั 0.80 

  แนวตอบขอ้ 4) รูปแบบสมการ S คือ S = – Ca + (1 – b)Yd น าค่า Ca และ b จาก
สมการ C แทนค่าลงในสมการ S จะได ้S = – 100 + (1 – 0.80)Yd หรือ S = – 100 + 0.20Yd  

  แนวตอบขอ้ 5) น า Yd เท่ากบั 100 แทนค่าในสมการ C และ S จะได ้

   C = 100 + 0.80 (100) = 180 ลา้นบาท 

   S = – 100   + 0.20 (100) = - 80 ลา้นบาท 

    

 2. เส้นการบริโภคและการออม 

  2.1 เส้นการบริโภค หมายถึง เส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภคกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงของภาคครัวเรือน โดยสามารถสร้างเส้นการบริโภคไดด้ว้ยการน า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชจ่้ายการบริโภคกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงมาสร้างเป็นเส้นกราฟ  
   ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ C = 100 + 0.80 Yd น ารายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (Yd) 
ช่วงระหวา่ง 0 – 700 ลา้นบาทแทนค่าในสมการ จะไดก้ารใชจ่้ายเพื่อการบริโภค (C) ดงัตารางท่ี 3.1  
 

ตารางที ่3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 

หน่วย: ลา้นบาท 

รายได้ทีใ่ช้จ่ายได้จริง (Yd) การใช้จ่ายเพือ่การบริโภค (C) 

0 100 

100 180 
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   จากตารางท่ี 3.1 น าความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (Yd) กบัการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภค (C) มาสร้างเป็นเส้นการบริโภค ดงัภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่3.1 ลกัษณะเส้นการบริโภค 

    

   จากภาพท่ี 3.1 พบว่า จุดเร่ิมตน้ของเส้นการบริโภคนั้นออกจากจุดตดัแกนตั้ง 
(Y - intercept) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์(Ca) คือ 100 
ลา้นบาท เส้นการบริโภคมีลกัษณะลาดชนัข้ึนจากซา้ยไปขวา มีค่าความชนัเป็นบวก แสดงวา่ การใช้
จ่ายเพื่อการบริโภค (C) มีความสัมพนัธ์กบัรายไดท่ี้ใช้จ่ายไดจ้ริง (Yd) ในทิศทางเดียวกนั เช่น ถา้
ระดบัรายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริงเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 200 ล้านบาท การใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคก็จะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 180 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 

  2.2 เส้นการออม หมายถึง เส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการออมกบัรายไดท่ี้ใช้
จ่ายไดจ้ริงของภาคครัวเรือน สามารถสร้างเส้นการออมไดด้ว้ยการน าความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ออมกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงมาสร้างเป็นเส้นกราฟ  
   ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ S = -100 + 0.20 Yd น ารายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (Yd) 
ช่วงระหวา่ง 0 – 700 ลา้นบาท แทนค่าในสมการ จะไดค้่าของการออม (S) ดงัตารางท่ี 3.2  
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ตารางที ่3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการออมกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 

หน่วย: ลา้นบาท 

รายได้ทีใ่ช้จ่ายได้จริง (Yd) การออม (S) 

0 – 100  

100 – 80   

200 – 60  

300 – 40 

400 – 20 

500 0 

600 20 

700 40 

 

   จากท่ีตารางท่ี 3.2 น าความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (Yd) กบัการ
ออม (S) มาสร้างเป็นเส้นการบริโภค ดงัภาพท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 ลกัษณะเส้นการออม 
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   จากภาพท่ี 3.2 พบว่า จุดเร่ิมต้นของเส้นการออมนั้น ออกจากจุดตดัแกนตั้ง     
(Y - intercept) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัการออม ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์(– Ca ) คือ – 100 ลา้นบาท โดย
เส้นการออมมีลกัษณะลาดชันข้ึนจากซ้ายไปขวา มีค่าความชนัเป็นบวก แสดงว่าการออม (S) มี
ความสัมพนัธ์กบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (Yd) ในทิศทางเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ระดบัรายไดท่ี้ใช้
จ่ายไดจ้ริงเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 200 ลา้นบาท มีผลกระทบท าให้การออมเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนจาก -100 เป็น -80 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 

 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างเส้นการบริโภคและการออม 

  การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเส้นการบริโภคและการออมดว้ยการน าขอ้มูลจาก
ตารางท่ี 3.1 และ 3.2  มาสร้างเป็นกราฟ ดงัภาพท่ี 3.3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเส้นการบริโภคและการออม 

 

  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเส้นการบริโภคและการออม เราจะใชเ้ส้น 45
o
 ซ่ึง

เป็นเส้นสมมุติท่ีสร้างข้ึนในการอธิบาย โดยจุดทุกจุดบนเส้น 45
o
 เป็นจุดท่ีการบริโภคมีค่าเท่ากบั

รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (C = Yd) 
  จากภาพท่ี 3.3 พบวา่ ช่วงหมายเลข  เป็นช่วงท่ีเส้นการบริโภคอยู่เหนือเส้น 45

o
 

แสดงว่าการบริโภคมีค่ามากกวา่รายไดท่ี้ใช้จ่ายไดจ้ริง (C > Yd) มีผลท าให้การออมมีค่าเป็นลบ 

C = Yd 

   C > Yd   C < Yd 

S เป็น + S เป็น –  

  C = Yd และ S = 0 

Ca 

 – Ca  

45
o
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(เส้นการออมอยู่ใตแ้กนนอน) และ หมายเลข  เป็นจุดตดัระหว่างเส้นการบริโภคกบัเส้น 45
o 

แสดงวา่การบริโภคมีค่าเท่ากบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (C = Yd) ท าให้การออมมีค่าเท่ากบัศูนย ์(เส้น
การออมตดักบัแกนนอนพอดี) นอกจากน้ี หมายเลข  เป็นช่วงท่ีเส้นการบริโภคอยู่ใตเ้ส้น 45

o 
แสดงวา่การบริโภคมีค่านอ้ยกวา่รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (C < Yd) การออมจึงมีค่าเป็นบวก (เส้นการ
ออมอยูเ่หนือแกนนอน) 
 

 4. ค่าความโน้มเอยีงเฉลีย่และความโน้มเอยีงส่วนเพิม่ของการบริโภคและการออม 

 นกัเศรษฐศาสตร์นิยมพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริโภคกบัรายไดท่ี้ใช้จ่าย
ไดจ้ริง และระหว่างการออมกบัรายไดท่ี้ใช้จ่ายไดจ้ริงในรูปของความโน้มเอียง 2 แบบ (วนัรักษ์ 
ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 73) ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ความโน้มเอียงเฉลี่ยการบริโภค (Average Propensity to Consume: APC) 
หมายถึง การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคเม่ือคิดเทียบกบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 1 หน่วย ค านวณจากสูตร 

 

 

 

   ก าหนดให ้ APC = ความโนม้เอียงเฉล่ียการบริโภค 

     C = การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

     Yd = รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง  

 

  ยกตัวอย่างเช่น ณ ระดับรายได้เท่ากับ 200 ล้านบาท มีการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภค (C) เท่ากบั 100 ลา้นบาท จงแสดงวธีิการหาค่า APC  
 

  วธีิท า    
 

 

        

    

   ดงันั้น APC มีค่าเท่ากบั 0.5 หมายความวา่ ถา้มีรายไดที้่ใชจ้่ายไดจ้ริง 1 หน่วย 
จะมีการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 0.5 หน่วย 

 

C 
Yd 

APC   = 

C 
Yd 

APC   = 

100 
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APC   = 

0.5 APC   = 
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 4.2 ความโน้มเอียงเฉลี่ยการออม (Average Propensity to Save: APS) หมายถึง การ
ออมเม่ือคิดเทียบกบัรายได ้1 หน่วย ค านวณไดจ้ากสูตร 

 

 

 

  ก าหนดให ้  APS = ความโนม้เอียงเฉล่ียการออม 

     S = การออม 

     Yd = รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง  

 

  ยกตวัอย่างเช่น ณ ระดบัรายไดเ้ท่ากบั 200 ลา้นบาท มีการออม (S) มีค่าเท่ากบั 
80 ลา้นบาท จงแสดงวธีิการหาค่า APS 

 

  วธีิท า 

 

 

 

   ดงันั้น APS มีค่าเท่ากบั 0.4 หมายความวา่ ถา้มีรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 1 หน่วย 
จะมีการออม 0.4 หน่วย 

 

 4.3 ความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการบริโภค (Marginal Propensity to Consume: MPC) 
หมายถึง การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย 

ค านวณจากสูตร 

 

 

 

  ก าหนดให ้  MPC = ความโนม้เอียงส่วนเพิ่มการบริโภค 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง  
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  ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ระดบัรายไดเ้ปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 200 ลา้นบาท 
ท าให้การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 180 ลา้นบาท จงแสดงวิธีการหา
ค่า MPC 

 

  วธีิท า 

 

 

 
 

  ดังนั้ นค่า MPC มีค่าเท่ากับ 0.80 หมายความว่า ถ้ารายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริง
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลกระทบท าให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
0.8 หน่วย 

 

 4.4  ความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการออม (Marginal Propensity to Save: MPS) หมายถึง 
การออมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย ค านวณจากสูตร 
 

 

 
  

  ก าหนดให ้  MPS = ความโนม้เอียงส่วนเพิ่มการออม 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงการออม 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง  
 

  ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ระดบัรายไดเ้ปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 200 ลา้นบาท 
ท าใหก้ารออมเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 60 เป็น 80 ลา้นบาท จงแสดงวธีิการหาค่า MPS 

 

  วธีิท า 

 

 

 

 

 

 

  ดังนั้ นค่า  MPS มีค่า เท่ากับ 0.2 หมายความว่า  ถ้ารายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริง
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลกระทบท าใหก้ารออมเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.2 หน่วย 

Yd 
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S MPS   = 
Yd 

80 - 60 MPS   = 

200 - 100 

0.2 MPS   = 
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 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความโน้มเอียงเฉลี่ย ความโน้มเอียงส่วนเพิ่มของการ
บริโภคและการออม 

  การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความโน้มเอียงเฉล่ีย ความโน้มเอียงส่วนเพิ่มของ
การบริโภคและการออม จะใช้ขอ้มูลจากตารางท่ี 3.1 และ 3.2 เพื่อค านวณค่าความโนม้เอียงต่างๆ 
ดงัปรากฎในตารางท่ี 3.3 

 

ตารางที ่3.3 แสดงค่า APC APS MPC และ MPS  
 

 Yd C S APC APS MPC MPS 

0 100 - 100  - - - - 

100 180 - 80   1.80 - 0.80   0.8 0.2 

200 260 - 60  1.30 - 0.30 0.8 0.2 

300 340 - 40 1.13 - 0.13 0.8 0.2 

400 420 - 20 1.05 - 0.05 0.8 0.2 

500 500 0 1 0 0.8 0.2 

600 580 20 0.97 0.03 0.8 0.2 

700 660 40 0.94 0.06 0.8 0.2 

 

  จากตารางท่ี 3.3 สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างความโนม้เอียงเฉล่ีย และความ
โนม้เอียงส่วนเพิ่มไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  5.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง APC และ APS 

   จาก Yd = C + S 

   น า Yd หารตลอดสมการจะได ้

     

 

   ดงันั้น 1 = APC + APS 

 

 

C + Yd = 

Yd 
S 

Yd Yd 
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  5.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง MPC และ MPS 

   จาก Yd = C + S 

   หาส่วนเปล่ียนแปลงตวัแปรทุกตวัในสมการจะได ้

    Yd = C + S 

   น า Yd หารตลอดสมการจะได ้

 

  

   ดงันั้น 1 = MPC + MPS 
 

  5.3 MPC มีค่ามากกวา่ 0 แต่นอ้ยกวา่ 1 ทุกระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (0<MPC<1) 
แต่ถา้เส้นการบริโภคเป็นเส้นตรงค่าของ MPC จะคงท่ีทุกระดบัของรายได ้ดงัตารางท่ี 3.3 ค่า MPC 
จะเท่ากบั 0.8 เสมอ 

  5.4  APC มีค่ามากกวา่ MPC ทุกระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง จากตารางท่ี 3.3 จะเห็น
ไดว้า่ APC มีค่ามากกวา่ MPC เสมอ แต่จะเขา้ใกลค้่า MPC เม่ือรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงมีค่าเพิ่มข้ึน 

  5.5  MPS มีค่ามากกวา่ 0 แต่นอ้ยกวา่ 1ทุกระดยัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง (0<MPS<1) 
และ MPS จะมีค่าคงท่ีถา้เส้นการออมเป็นเส้นตรง ดงัตารางท่ี 3.3 ค่า MPS จะเท่ากบั 0.2 เสมอ 

  5.6  APS มีค่านอ้ยกวา่ MPS ทุกระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง จากตารางท่ี 3.3 จะเห็น
ไดว้า่ APS มีค่ามากกวา่ MPS เสมอ แต่จะเขา้ใกลค้่า MPS เม่ือรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงมีค่าเพิ่มข้ึน 

 

 6. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการบริโภคและการออม 

 ปัจจยัในระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการบริโภคและการ
ออม มีดงัต่อไปน้ี 

 6.1  รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Yd) หมายถึง รายไดข้องภาคครัวเรือนท่ีหักภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาออกแล้ว สามารถน าไปใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้และบริการเพื่อน ามาบริโภค และ
น าไปใช้เก็บออมได ้มีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคและการออมในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถ้า
รายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริงมีแนวโน้มสูงข้ึน จะมีผลกระทบท าให้การบริโภคและการออมมีแนวโน้ม
สูงข้ึนตามไปดว้ย 

 6.2  การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ถา้ผูบ้ริโภคคาดคะเนวา่ราคาสินคา้ในอนาคตจะปรับตวัสูงข้ึน มีผลท าให้การบริโภคใน
ปัจจุบนัเพิ่มข้ึน เช่น ประชาชนคาดวา่จะมีการปรับข้ึนราคาน ้ ามนัพืชในสัปดาห์หน้า ผูค้นก็รีบจะ
ซ้ือน ้ามนัพืชในปัจจุบนักกัตุนไวก่้อน เป็นตน้  

C + Yd = 

Yd 

S 

Yd Yd 
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 6.3  สินเช่ือเพื่อการอุปโภค บริโภค คือ สินเช่ือท่ีสถาบันการเงินปล่อยให้กับ
ประชาชนเพื่อน าไปใช้ในการซ้ือสินคา้และบริการ ถา้ระบบเศรษฐกิจมีการปล่อยสินเช่ือเพื่อการ
อุปโภค บริโภคมากข้ึน การบริโภคก็จะเพิ่มข้ึนจากเดิม เช่น ธนาคารพาณิชยมี์โครงการสินเช่ือส่วน
บุคคลส าหรับผูมี้รายไดน้้อย โดยสามารถผ่อนช าระในระยะยาวได ้จะท าให้ประชาชนขอสินเช่ือ
เพื่อน าไปใชใ้นการบริโภคเพิ่มข้ึนจากเดิม เป็นตน้ 

 6.4  อัตราดอกเบี้ย คือ ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการน าเงินมาออมไวก้ับสถาบนั
การเงิน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการออมในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้อตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน 
จะมีผลท าให้ประชาชนออมเงินมากข้ึนตามไปดว้ย เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนมากข้ึนจากเดิม
นัน่เอง 

 6.5  สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น รถยนต ์
ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ ถา้บุคคลใดมีสินทรัพยถ์าวรเพียงพอต่อการใชใ้นชีวิตประจ าวนัแลว้ จะท า
ใหมี้การบริโภคอยูใ่นระดบัต ่า และในขณะเดียวกนั ถา้บุคคลใดมีสินทรัพยถ์าวรไม่เพียงพอต่อการ
ใชใ้นชีวติประจ าวนั ยอ่มท าใหมี้การบริโภคอยูใ่นระดบัสูงตามไปดว้ย 

 

 7. การเปลีย่นแปลงการบริโภคและการออม 

 การเปล่ียนแปลงการบริโภคและการออม เกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการ
บริโภคและการออมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยสามารถจ าแนกลักษณะการเปล่ียนแปลงได้
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 7.1  การเปลี่ยนแปลงระดับการบริโภค (Change in amount consumed) เกิดจาก
เปล่ียนแปลงของรายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริง (Yd) โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ซ่ึงมีผลท าให้การ
บริโภคเกิดการเคล่ือนยา้ยจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง ภายในเส้นการบริโภคเส้นเดิม ยกตวัอยา่งเช่น 
จากภาพท่ี 3.4 ณ ระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง 100 ลา้นบาท มีการใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 160 ลา้น
บาท (จุด A เป็นเส้นการบริโภค) ต่อมา รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 400 ลา้นบาท 
ท าใหก้ารบริโภคเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็น 420 ลา้นบาท (จุด B บนเส้นการบริโภค) แสดงวา่การท่ีรายได้
ท่ีใช้จ่ายได้จริงเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท มีผลท าให้การบริโภค
เปล่ียนแปลงจาก จุด A เคล่ือนยา้ยไปท่ีจุด B ภายในเส้นการบริโภคเส้นเดิม  
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ภาพที ่3.4 การเปล่ียนแปลงระดบัการบริโภค 

 

 7.2  การย้ายเส้นการบริโภค (Shift in consumption curve) เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมิใช่
รายได้ท่ีใช้จ่ายไดจ้ริง (Yd) ท่ีมีผลกระทบต่อการบริโภคเกิดการเปล่ียนแปลง มีผลท าให้เส้นการ
บริโภคเกิดการเคล่ือนยา้ยกลายเป็นเส้นใหม่ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.5 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 การยา้ยเส้นการบริโภค 

 

 จากภาพท่ี 3.5 เส้นการบริโภคก่อนการเปล่ียนแปลง คือ เส้น C1 ต่อมาสมมุติให้
ประชาชนคาดคะเนวา่ราคาสินคา้ในอนาคตจะปรับตวัสูงข้ึน มีผลท าให้การบริโภคในปัจจุบนัมีค่า
เพิ่มข้ึนจากเดิม ท าให้เส้นการบริโภคเกิดการเคล่ือนยา้ยจากเส้น C1 กลายเป็นเส้น C2 และใน
ทางตรงขา้ม ถ้าประชาชนคาดคะเนว่าราคาสินคา้ในอนาคตจะปรับตวัลดลง จะท าให้ประชาชน
ชะลอการจบัจ่ายใช้สอย ท าให้การบริโภคในปัจจุบนัลดลงจากเดิม มีผลท าให้เส้นการบริโภค
เคล่ือนยา้ยจากเส้น C1 กลายเป็นเส้น C3 

100 400 

C  

160 

420 

A 

B 

 

 

Yd (ลา้นบาท) 

C (ลา้นบาท) 

0 

C1  

Yd (ลา้นบาท) 

C (ลา้นบาท) 

0 

C2  

C3  
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การลงทุน 

 

 1. ประเภทขอการลงทุน 

  การลงทุนเป็นรายจ่ายของภาคธุรกิจท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ การลงทุนทาง
เศรษฐศาสตร์แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1  การลงทุนแบบอิสระ (Autonomous investment: Ia) หมายถึง การลงทุนของ
ภาคธุรกิจท่ีมีการวางแผนล่วงหน้าไวแ้ล้ว เช่น การลงทุนในการซ้ือท่ีดิน การลงทุนในการซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กรผลิต เป็นต้น ซ่ึงการลงทุนประเภทน้ีจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายได้
ประชาชาติ โดยลกัษณะของเส้นการลงทุนแบบอิสระจะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอน ดงัภาพท่ี 3.6 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 ลกัษณะของเส้นการลงทุนแบบอิสระ 

 

  จากภาพท่ี 3.6 เส้น Ia คือ เส้นการลงทุนแบบอิสระ มีค่าเท่ากบั 300 ลา้นบาท 
ทุกระดบัรายไดป้ระชาชาติ ซ่ึงก็หมายความวา่รายไดป้ระชาชาติ (Y) จะมีค่าเท่าใดก็ตาม การลงทุน
แบบอิสระ (Ia) มีค่า 300 ลา้นบาท เท่าเดิมเสมอ 

  1.2  การลงทุนแบบจูงใจ (Induced investment: Iy) หมายถึง การลงทุนท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัรายไดป้ระชาชาติในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้รายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึน การลงทุนแบบจูงใจจะมี
ค่าเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงการลงทุนประเภทน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการผลิตแลว้ก่อให้เกิดรายได ้จึงท าให้
ผูล้งทุนเพิ่มปริมาณการลงทุนตามการเพิ่มของรายได้นั้น (ณรงค์ศกัด์ิ ธนวิบูลยช์ัย, 2553: 63) 
ลกัษณะของเส้นการลงทุนแบบจูงใจโดยทัว่ไปจะออกจากจุดก าเนิด (origin) เป็นเส้นตรงท่ีลาดชนั
ข้ึนจากซา้ยไปขวา ดงัภาพท่ี 3.7 

 

 

Ia 300 

Y (ลา้นบาท) 

Ia (ลา้นบาท) 

0 
1,000 2,000 
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ภาพที ่3.7 ลกัษณะของเส้นการลงทุนแบบจูงใจ 

 

 จากภาพท่ี 3.7 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท การลงทุนแบบ
จูงใจ (Iy) มีค่าเท่ากบั 100 ลา้นบาท ถา้รายไดป้ระชาชาติ (Y) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 2,000 ลา้น
บาท การลงทุนแบบจูงใจ (Iy) ก็จะเพิ่มข้ึนเป็น 300 ลา้นบาท  
 

 2.  สมการการลงทุน 

  การลงทุนมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ ค านวณไดจ้ากการน าลงทุนทั้ง 2 ประเภท 
คือ การลงทุนแบบอิสระ และการลงทุนแบบจูงใจมารวมกนั ซ่ึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการ
เส้นตรงไดด้งัน้ี 

 

  สมการการลงทุน:  I = Ia + i Y 

 

  ก าหนดให้ I  =  การลงทุน 

  Ia = การลงทุนแบบอิสระ 

  iY = การลงทุนแบบจูงใจ  

  i  =  ค่าความชนัของเส้นการลงทุน หรือ ค่าความโน้มเอียงส่วน
เพิ่มของการลงทุน (Marginal Propensity to Invest: MPI) 

  Y = รายไดป้ระชาชาติ 
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  ตัวอย่าง ก าหนดให ้I = 300 + 0.50Y จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

  1) การลงทุนแบบอิสระมีค่าเท่าใด 

  2) การลงทุนแบบจูงใจมีค่าเท่าใด 

  3) เส้นการลงทุนมีค่าความชนัเท่าใด 

  4) ค่าโนม้เอียงส่วนเพิ่มการลงทุน (MPI) มีค่าเท่าใด 

  5) ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 1,000 ลา้นบาท มีการลงทุนเท่าใด 
 

  แนวตอบขอ้ 1) การลงทุนแบบอิสระ คือ ค่า Ia มีค่าเท่ากบั 300 ลา้นบาท 

  แนวตอบขอ้ 2) การลงทุนแบบจูงใจ คือ ค่า iY มีค่าเท่ากบั 0.50Y   

  แนวตอบขอ้ 3) ค่าความชนัของเส้นการลงทุน คือ ค่า i มีค่าเท่ากบั 0.50 

  แนวตอบขอ้ 4) ค่าโนม้เอียงส่วนเพิ่มการลงทุน (MPI)  คือ ค่า i มีค่าเท่ากบั 0.50 

  แนวตอบขอ้ 5) น า Y เท่ากบั 1,000 แทนค่าในสมการ I จะได ้ 
    I = 300 + 0.50 (1,000) = 800 ลา้นบาท 
       

 3. เส้นการลงทุน 

  เส้นการลงทุน คือ เส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการลงทุนของภาคธุรกิจกับ
รายไดป้ระชาชาติ สามารถสร้างเส้นการลงทุนไดน้ าการลงทุนในแต่ละระดบัรายไดป้ระชาชาติมา
สร้างเป็นเส้นกราฟ 

  ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ I = 300 + 0.50Y เม่ือน ารายไดป้ระชาชาติช่วง 0 – 700 
ลา้นบาท มาแทนค่าลงในสมการการลงทุน เราจะไดก้ารลงทุนประเภทต่างๆ ดงัตารางท่ี 3.4 
 

ตารางที ่3.4 การลงทุนในแต่ละระดบัรายไดป้ระชาชาติ  
หน่วย: ลา้นบาท 
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  จากตารางท่ี 3.4 น าความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดป้ระชาชาติ (Y) กบัการลงทุน (I) มา
สร้างเป็นเส้นการลงทุน ดงัภาพท่ี 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 ลกัษณะของเส้นการลงทุน 

 

  จากภาพท่ี 3.8 พบว่า เส้นการลงทุนมีลกัษณะลาดชนัข้ึนจากซ้ายไปขวา จุดเร่ิมตน้
ออกจากจุดตดัแกนตั้ง (Y - intercept) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัการลงทุนแบบอิสระ (Ia) คือ 300 ลา้นบาท โดย
ความชันของเส้นการลงทุนมีค่าเท่ากับค่าความโน้มเอียงส่วนเพิ่มการลงทุน (MPI) มีสูตรการ
ค านวณ คือ 

 

 

  ก าหนดให ้  MPI = ความโนม้เอียงส่วนเพิ่มการลงทุน 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงการลงทุน 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติ 

 

 ยกตวัอย่างเช่น ถ้าระดบัรายได้ประชาชาติเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 300 เป็น 500 
ลา้นบาท ท าใหก้ารลงทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 450 เป็น 550 ลา้นบาท 
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  ดังนั้ น  ค่ า  MPI มีค่ า เท่ ากับ 0.50 หมายความว่า  ถ้ารายได้ประชาชาติ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลกระทบท าใหก้ารลงทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.50 หน่วย 

 

 4. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการลงทุน 

  ปัจจยัในระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุน มีดงัต่อไปน้ี 

  4.1 รายได้ประชาชาติ (Y) เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการลงทุนในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้รายไดป้ระชาชาติอยู่ในระดบัสูงแสดงว่าก าลงัซ้ือของประชาชนในประเทศมี
มาก ท าให้ภาคธุรกิจตอ้งการลงทุนเพิ่มข้ึนเพื่อผลิตสินคา้และบริการให้มากข้ึนกว่าเดิม รองรับ
ความตอ้งการของประชาชนภายในประเทศ 

  4.2  อัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในทิศทางตรงกนัขา้ม 
กล่าวคือ ถา้อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูงแสดงวา่ตน้ทุนในการขอสินเช่ือเพื่อการลงทุนจากสถาบนั
การเงินกจ็ะมากตามไปดว้ย ท าใหภ้าคธุรกิจตอ้งการสินเช่ือเพื่อน ามาลงทุนลดลงจากเดิม 

 4.3  เสถียรภาพทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการลงทุนของภาค
ธุรกิจ ถา้การเมืองภายในประเทศขาดเสถียรภาพ จะท าให้นกัลงทุนขาดความความเช่ือมัน่ ส่งผล
กระทบท าใหมี้การลงทุนลดลงจากเดิม 

 4.4  ระดับเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการ
ของภาคธุรกิจ กล่าวคือ ถา้เทคโนโลยใีนประเทศมีความเจริญกา้วหนา้ ประสิทธิภาพในการผลิตสูง 
สามารถใชท้รัพยากรการผลิตไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ตน้ทุนการผลิตต ่า ท าให้ภาคธุรกิจมีความ
ตอ้งการลงทุนมากข้ึน ส่งผลกระทบท าใหก้ารลงทุนมีค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม  
 4.5  ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดท่ีให้ผลตอบแทนสูง ภาคธุรกิจก็จะลงทุนใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ มากข้ึน ซ่ึงมีผลท าใหก้ารลงทุนมีค่าเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

 

 5.  การเปลีย่นแปลงการลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของการลงทุนเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการลงทุน
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยสามารถจ าแนกลกัษณะการเปล่ียนแปลงไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  5.1  การเปลี่ยนแปลงระดับการลงทุน (Change in amount invested) เกิดจาก
เปล่ียนแปลงของรายได้ประชาชาติ โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี มีผลท าให้การลงทุนเกิดการ
เคล่ือนยา้ยจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง ภายในเส้นการลงทุนเส้นเดิม ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.9 
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ภาพที ่3.9 การเปล่ียนแปลงระดบัการลงทุน 

 

 จากภาพท่ี 3.9 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 100 ลา้นบาท มีการลงทุนเท่ากบั 350 

ลา้นบาท (จุด A เป็นเส้นการลงทุน) ต่อมาสมมุติให้รายไดป้ระชาชาติเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 400 
ลา้นบาท มีผลท าให้การลงทุนเพิ่มข้ึนเป็น 500 ลา้นบาท (จุด B บนเส้นการลงทุน) แสดงว่าการท่ี
รายไดป้ระชาชาติเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 400 ลา้นบาท มีผลท าใหก้ารลงทุนเปล่ียนแปลง
จากจุด A เคล่ือนยา้ยไปท่ีจุด B ภายในเส้นการลงทุนเส้นเดิม  

 5.2  การย้ายเส้นการลงทุน (Shift in investment curve) เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ที่มิใช่
รายไดป้ระชาชาติ (Y) ท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนเกิดการเปล่ียนแปลง มีผลท าให้เส้นการลงทุนเกิด
การเคล่ือนยา้ยกลายเป็นเส้นใหม่ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.10 

  

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 การยา้ยเส้นการลงทุน 
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 จากภาพท่ี 3.10 เส้นการลงทุนก่อนการเปล่ียนแปลง คือ เส้น I1 ต่อมาสมมุติวา่
การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพเป็น อย่างยิ่ง นักลงทุนมีความเช่ือมั่นต่อการลงทุน
ภายในประเทศ การลงทุนมีค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม เส้นการลงทุนจะเกิดการเคล่ือนยา้ยจากเส้น I1 

กลายเป็นเส้น I2 ในทางตรงขา้ม ถา้ประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมือง นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ 
การลงทุนภายในประเทศจะลดลง ท าใหเ้ส้นการลงทุนเคล่ือนยา้ยจากเส้น I1 กลายเป็นเส้น I3 

การใช้จ่ายของรัฐบาล  
 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล คือ รายจ่ายของรัฐบาลท่ีใชไ้ปในการบริหารราชการแผน่ดิน โดย
นบัเฉพาะรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการเท่านั้น ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการ
ใช้จ่ายล่วงหน้าผ่านงบประมาณแผ่นดิน ดงันั้น การใช้จ่ายของรัฐบาลจึงไม่มีความสัมพนัธ์กับ
รายไดป้ระชาชาติของประเทศ  
 

 1.  สมการการใช้จ่ายของรัฐบาล 

 เน่ืองจากการใช้จ่ายของรัฐบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติ ดงันั้น การ
ใชจ่้ายของรัฐบาลจึงเป็นค่าคงท่ี สามารถเขียนในรูปสมการไดด้งัน้ี 

 

 สมการการใช้จ่ายของรัฐบาล:  G = Ga 

 

 ก าหนดให้ G  =  การใชจ่้ายของรัฐบาล 

  Ga = ค่าคงท่ี 

  

 2. เส้นการใช้จ่ายของรัฐบาล 

  ลกัษณะของเส้นการใช้จ่ายของรัฐบาล เป็นเส้นตรงขนานแกนนอน มีค่าความชัน
เท่ากบัศูนย ์ดงัภาพท่ี 3.11 
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ภาพที ่3.11 ลกัษณะเส้นการใชจ่้ายของรัฐบาล 

 จากภาพท่ี 3.11 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) เท่ากบั 1,000 ล้านบาท การใช้จ่าย
ของรัฐบาล (G) มีค่าเท่ากบั 60 ลา้นบาท ถา้รายไดป้ระชาชาติ (Y) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 2,000 
ลา้นบาท การใชจ่้ายของรัฐบาล (G) มีค่าเท่ากบั 60 ลา้นบาท เท่าเดิม แสดงวา่การใชจ่้ายของรัฐบาล 
(G) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) 
 

 3. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาล 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของการใชจ่้ายของรัฐบาล มีดงัต่อไปน้ี 

 3.1  รายได้ของรัฐบาล เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการใช้จ่ายของรัฐบาลใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้รัฐบาลสามารถจดัเก็บรายไดม้ากข้ึนจากเดิม รัฐบาลก็สามารถในรายได้
เหล่านั้นมาใชจ่้ายไดม้ากข้ึนเช่นเดียวกนั 

 3.2  นโยบายการคลงั เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลใชใ้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีอยูด่ว้ยกนั 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

   3.2.1 นโยบายการคลงัแบบขยายตวั หมายถึง นโยบายท่ีรายจ่ายของรัฐบาลมีค่า
มากกวา่รายได ้มีผลท าใหก้ารใชจ่้ายของรัฐบาลเพิ่มข้ึนจากเดิม 

   3.2.2 นโยบายการคลงัแบบหดตวั หมายถึง นโยบายท่ีรายจ่ายของรัฐบาลมีค่า
นอ้ยกวา่รายได ้มีผลท าใหก้ารใชจ่้ายของรัฐบาลลดลงจากเดิม 
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 4. การเปลีย่นแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาล 

 เน่ืองจากการใช้จ่ายของรัฐบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติ ดงันั้น การ
เปล่ียนแปลงจึงมีเพียงลกัษณะเดียว คือ การยา้ยเส้นการใช้จ่ายของรัฐบาล (shift in government 

expenditure curve) ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.12 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3.12 การยา้ยเส้นการใชจ่้ายของรัฐบาล 

 จากภาพท่ี 3.12 เส้นการใช้จ่ายของรัฐบาลก่อนการเปล่ียนแปลงคือเส้น G1 ต่อมา
สมมุติวา่รัฐบาลมีรายไดจ้ากการเก็บภาษีเพิ่มมากข้ึน ท าใหก้ารใชจ่้ายของรัฐบาลมีค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม 

เส้นการใชจ่้ายของรัฐบาลจะเคล่ือนยา้ยจากเส้น G1 กลายเป็นเส้น G2 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้รัฐบาลมี
รายได้จากการเก็บภาษีลดลง ท าให้การใช้จ่ายของรัฐบาลลดลงตามไปด้วย เส้นการใช้จ่ายของ
รัฐบาลจะเคล่ือนยา้ยจากเส้น G1 เป็นเส้น G3 

 

การส่งออกสุทธิ 

 

 การส่งออกสุทธิ หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการท่ีชาวต่างชาติ สั่งซ้ือจาก
ประเทศนั้นๆ หกัดว้ยมูลค่าการน าเขา้สินคา้และบริการท่ีประเทศนั้นๆ สั่งน าเขา้มาจากต่างประเทศ 
ซ่ึงการส่งออกสุทธิอาจจะมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได ้(รัตนา สายคณิต, 2552: 264) ถา้มีค่าเป็นบวก
แสดงว่าประเทศได้รับรายได้จากการส่งออกสูงกว่ารายจ่ายจากการน าเขา้ มีผลท าให้ดุลการค้า
เกินดุล แต่ถา้การส่งออกสุทธิมีค่าเป็นลบ หมายความวา่ ประเทศไดรั้บรายไดจ้ากการส่งออกต ่ากวา่
รายจ่ายจากการน าเขา้ ซ่ึงมีผลท าใหดุ้ลการคา้ขาดดุล  
 

 

G1 

Y (ลา้นบาท) 

G (ลา้นบาท) 

0 

G2 

G3 
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 1. การส่งออก 

  การส่งออก หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินคา้และบริการท่ีชาวต่างชาติ สั่งซ้ือจาก
ประเทศนั้นๆ ดงันั้น การส่งออกจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติของประเทศตนเอง แต่
จะข้ึนอยูก่บัรายไดป้ระชาชาติของประเทศคู่คา้เป็นหลกั 

  

 2.  สมการการส่งออก 

 เน่ืองจากการส่งออกไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติ ดงันั้น การส่งออกจึง
เป็นค่าคงท่ี สามารถเขียนในรูปสมการไดด้งัน้ี 

 

 

 สมการการส่งออก:  X  =  Xa 

 

 ก าหนดให้   X  =  มูลค่าการส่งออก 

    Xa = ค่าคงท่ี 

 

 3.  เส้นการส่งออก 

  ลกัษณะของเส้นการส่งออก จะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอน มีค่าความชันเท่ากบั
ศูนย ์ดงัภาพท่ี 3.13 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13 ลกัษณะเส้นการส่งออก 

 จากภาพท่ี 3.13 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) เท่ากบั 1,000 ลา้นบาท มีมูลค่าการ
ส่งออก (X) เท่ากบั 100 ลา้นบาท ถา้รายได้ประชาชาติ (Y) ปรับตวัเพิ่มข้ึนเป็น 2,000 ลา้นบาท 

Xa 

1,000 2,000 

X 100 

Y (ลา้นบาท) 

X (ลา้นบาท) 

0 
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มูลค่าการส่งออก (X) มีค่าเท่ากบั 100 ลา้นบาท เท่าเดิม แสดงวา่การส่งออก (X) ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) ของประเทศนั้นๆ  
 

 4. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการส่งออก 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออก มีดงัต่อไปน้ี 

 4.1  รายได้ประชาชาติของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการส่งออก
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้รายไดป้ระชาชาติของประเทศคู่คา้เพิ่มข้ึน ประเทศคู่คา้จะสามารถ
สั่งซ้ือสินคา้จากประเทศของเราไดม้ากข้ึน มีผลท าใหก้ารส่งออกมีค่าเพิ่มข้ึนจากเดิม 

 4.2  การส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาล ถา้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุน
การส่งออกของประเทศ จะสร้างแรงจูงใจใหภ้าคเอกชนผลิตสินคา้เพื่อการส่งออกมากข้ึน 

 4.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออก 
กล่าวคือ ถา้เงินภายในประเทศแข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินตราต่างประเทศ จะมีผลท าให้รายไดข้องผู ้
ส่งออกเม่ือคิดอยูใ่นรูปของเงินภายในประเทศลดลง ท าให้ผูส่้งออกขาดแรงจูงใจในการผลิตสินคา้
เพื่อการส่งสินคา้ออก ส่งผลกระทบท าใหก้ารส่งออกมีค่าลดลงจากเดิม 

 4.4  ราคาสินค้าส่งออก ถา้ราคาสินคา้ส่งออกชนิดใดชนิดหน่ึง มีราคาต ่ากวา่ราคาใน
ตลาดโลก มูลค่าการส่งออกสินคา้ชนิดนั้นจะสูง แต่ถ้าราคาสินคา้ส่งออกมีราคาสูงกว่าราคาใน
ตลาดโลก มูลค่าการส่งออกสินคา้ชนิดนั้นจะต ่า 

 4.5  สภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการส่งออก กล่าวคือ ถ้า
เศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลท าให้การส่งออกมีค่าเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนั ถา้
เศรษฐกิจโลกอยูใ่นภาวะซบเซา การส่งออกจะมีค่าลดลง 

 

 5. การเปลีย่นแปลงการส่งออก 

 เน่ืองจากการส่งออกไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติ การเปล่ียนแปลงจึงมี
เพียงลกัษณะเดียว คือ การยา้ยเส้นการส่งออก (shift in export curve)  ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.14 
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ภาพที ่3.14 การยา้ยเส้นการส่งออก 

 จากภาพท่ี 3.14 เส้นการส่งออกก่อนการเปล่ียนแปล งคือ เส้น X1 ต่อมาสมมุติว่า
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการส่งออก โดยเก็บภาษีสินคา้ส่งออกในอตัรา 0% มีผลท าให้การส่งออก
เพิ่มข้ึนจากเดิม ท าใหเ้ส้นการส่งออกเกิดการเคล่ือนยา้ยจากเส้น X1 กลายเป็นเส้น X2 ในทางตรงกนั
ขา้ม ถ้ารัฐบาลมีนโยบายจ ากดัปริมาณการส่งออก มีผลท าให้การส่งออกลดลงจากเดิม เส้นการ
ส่งออกจะเคล่ือนยา้ยจากเส้น X1 กลายเป็นเส้น X3 

 

 6. การน าเข้า 

  การน าเขา้ หมายถึง มูลค่าการน าเขา้สินคา้และบริการท่ีประเทศนั้นๆ สั่งน าเขา้มา
จากต่างประเทศ มีความสัมพนัธ์กบัรายไดป้ระชาชาติของประเทศนั้นๆ ในทิศทางเดียวกนั 

 

 7.  สมการการน าเข้า 

  เราสามารถเขียนสมการการน าเขา้ใหอ้ยูใ่นรูปสมการเส้นตรงไดด้งัน้ี 

 

 สมการการน าเข้า:  M = Ma + m Y 

 

 ก าหนดให้ M  =  มูลค่าการน าเขา้ 

  Ma = การน าเขา้ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัศูนย ์

  m = ค่าความชนัของเส้นการน าเขา้ หรือ ค่าความโน้มเอียงส่วน
เพิ่มของการน าเขา้ (Marginal Propensity to Import: MPM) 

  Y =  รายไดป้ระชาชาติ 
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  ตัวอย่าง ก าหนดให ้M = 50 + 0.20 Y จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

  1) การน าเขา้ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัศูนยมี์ค่าเท่าใด 

  2) เส้นการน าเขา้มีค่าความชนัเท่าใด 

  3) ค่าโนม้เอียงส่วนเพิ่มการน าเขา้ (MPM) มีค่าเท่าใด 

  4) ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 1,000 ลา้นบาท มีการน าเขา้เท่าใด 
 

  แนวตอบขอ้ 1) การน าเขา้ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัศูนย ์ คือ ค่า Ma มีค่า
เท่ากบั 50 ลา้นบาท 

  แนวตอบขอ้ 3) ค่าความชนัของเส้นการน าเขา้ คือ ค่า m มีค่าเท่ากบั 0.20 

  แนวตอบขอ้ 4) ค่าโนม้เอียงส่วนเพิ่มการน าเขา้ (MPM) คือ ค่า m มีค่าเท่ากบั 0.20 

  แนวตอบขอ้ 5) น า Y เท่ากบั 1,000 แทนค่าในสมการ M จะได ้ 
    M = 50 + 0.20 (1,000) = 250 ลา้นบาท 
 

 8. เส้นการน าเข้า 

  เส้นการน าเขา้ คือ เส้นท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการเขา้กบัระดบัรายได้
ประชาชาติ การสร้างเส้นการน าเขา้คือการน าความสัมพนัธ์ดงักล่าวมาสร้างเป็นกราฟ  
 ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนดให้ M = 50 + 0.20 Y น ารายไดป้ระชาชาติ (Y) ระหวา่ง 0 – 
700 ลา้นบาท แทนค่าลงในสมการการน าเขา้ เราจะไดค้่าของมูลค่าการน าเขา้ ดงัตารางท่ี 3.5  

 

ตารางที ่3.5 มูลค่าการน าเขา้แต่ละระดบัรายไดป้ระชาชาติ 

หน่วย: ลา้นบาท 

Y M 
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 จากตารางท่ี 3.5 น าความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดป้ระชาชาติ (Y) กบัการน าเขา้ (M) 
มาสร้างเป็นเส้นการน าเขา้ ดงัภาพท่ี 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.15 ลกัษณะของเส้นการน าเขา้ 

 

  จากภาพท่ี 3.15 พบวา่ เส้นการน าเขา้มีลกัษณะลาดชนัข้ึนจากซ้ายไปขวา จุดเร่ิมตน้
ออกจากจุดตดัแกนตั้ง (Y - intercept) ซ่ึงมีค่าเท่ากบัการน าเขา้ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติเท่ากบั
ศูนย ์(Ma) คือ 50 ลา้นบาท โดยความชนัของเส้นการน าเขา้มีค่าเท่ากบัค่าความโน้มเอียงส่วนเพิ่ม
การน าเขา้ (MPM) มีสูตรการค านวณ คือ 

 

 

  ก าหนดให ้  MPM = ความโนม้เอียงส่วนเพิ่มการน าเขา้ 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงการน าเขา้ 

      = ส่วนเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติ 

 

 ยกตวัอย่างเช่น ถ้าระดบัรายได้ประชาชาติเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 300 เป็น 500 
ลา้นบาท ท าใหก้ารลงทุนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 110 เป็น 150 ลา้นบาท 
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 ดงันั้น ค่า MPM มีค่าเท่ากบั 0.20 หมายความว่า ถ้ารายไดป้ระชาชาติเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลกระทบท าใหก้ารน าเขา้เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 0.20 หน่วย 

 

 9.  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการน าเข้า 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการน าเขา้ มีดงัต่อไปน้ี 

 9.1  รายได้ประชาชาติ (Y) เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการน าเข้าในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้รายไดป้ระชาชาติอยูใ่นระดบัสูง แสดงวา่ก าลงัซ้ือของประชาชนในประเทศมี
มาก ท าใหป้ระเทศสามารถสั่งน าเขา้สินคา้และบริการจากต่างประเทศไดม้ากข้ึนกวา่เดิม  

 9.2  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการน าเข้า 
กล่าวคือ ถ้าเงินภายในประเทศอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเงินตราต่างประเทศ จะมีผลท าให้ราคาสินคา้
น าเขา้ในรูปของเงินภายในประเทศมีค่าเพิ่มข้ึน การน าเขา้จะมีค่าลดลงจากเดิม 

 9.3  ภาษีสินค้าน าเข้า เป็นลกัษณะของภาษีทางออ้มท่ีคิดรวมอยูใ่นราคาสินคา้ ซ่ึงมี
ผลท าให้ราคาสินคา้น าเขา้มีค่าสูงข้ึนจากเดิม ภาษีสินคา้น าเขา้มีความสัมพนัธ์กบัการน าเขา้ในทิศ
ทางตรงขา้ม กล่าวคือ ถา้มีการเก็บภาษีน าเขา้ในอตัราท่ีสูง ราคาสินคา้น าเขา้จะแพง ส่งผลกระทบ
ท าใหก้ารน าเขา้มีค่าลดลง 

 9.4  ราคาสินค้าน าเข้า ถา้ราคาสินคา้น าเขา้ชนิดใดชนิดหน่ึงปรับตวัลดลง มูลค่าการ
น าเขา้สินคา้ชนิดนั้นจะเพิ่มข้ึน แต่ถา้ราคาสินคา้น าเขา้ปรับตวัเพิ่มข้ึน มูลค่าการน าเขา้สินคา้ชนิด
นั้นจะลดลง 

 9.5  สภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการน าเขา้ กล่าวคือ ถ้า
เศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลท าให้การน าเขา้มีค่าเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนั ถา้
เศรษฐกิจโลกอยูใ่นภาวะซบเซา การน าเขาจะมีค่าลดลง 

 

 10. การเปลีย่นแปลงการน าเข้า 

 การเปล่ียนแปลงการน าเข้าเกิดข้ึน เน่ืองจากปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดการน าเข้า
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยสามารถจ าแนกลกัษณะการเปล่ียนแปลงไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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 10.1  การเปลี่ยนแปลงระดับการน าเข้า (Change in amount imported) เกิดจาก
เปล่ียนแปลงของรายไดป้ระชาชาติ โดยก าหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี มีผลท าให้การน าเขา้เกิดการ
เคล่ือนยา้ยจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง ภายในเส้นการน าเขา้เส้นเดิมดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.16 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.16 การเปล่ียนแปลงการน าเขา้ภายในเส้นเดิม (move along the curve) 
 

  จากภาพท่ี 3.16 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 1,000 ลา้นบาท มีการน าเขา้เท่ากบั 
70 ลา้นบาท (จุด A บนเส้นการน าเขา้) ต่อมารายไดป้ระชาชาติเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 2,000 ลา้น
บาท มีผลท าใหก้ารน าเขา้เพิ่มข้ึนเป็น 130 ลา้นบาท (จุด B บนเส้นการน าเขา้) แสดงวา่การท่ีรายได้
ประชาชาติเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 100 เป็น 400 ลา้นบาท มีผลท าให้การน าเขา้เปล่ียนจากจุด A 

เคล่ือนยา้ยมาท่ีจุด B ภายในเส้นการน าเขา้เส้นเดิม  
10.2  การย้ายเส้นการน าเข้า (shift in import curve) เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมิใช่รายได้

ประชาชาติ (Y) ท่ีมีผลกระทบต่อการน าเขา้ เกิดการเปล่ียนแปลง มีผลท าให้เส้นการลงทุนเกิดการ
เคล่ือนยา้ยกลายเป็นเส้นใหม่ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3.17 

 

  

 

 

 
 

ภาพที ่3.17 การยา้ยเส้นการน าเขา้ 

1,000 2,000 

M 

70 

130 

A 

B 

 

 

Y (ลา้นบาท) 

M (ลา้นบาท) 

0 

M1  

Y (ลา้นบาท) 

M (ลา้นบาท) 

0 

M2  

M3  
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 จากภาพท่ี 3.17 เส้นการน าเขา้ก่อนการเปล่ียนแปลง คือ เส้น M1 ต่อมาสมมุติวา่
รัฐบาลลดอตัราภาษีสินค้าน าเข้า มีผลท าให้มูลค่าการน าเข้าเพิ่มข้ึนจากเดิม เส้นการน าเข้าจะ
เคล่ือนยา้ยจากเส้น M1 กลายเป็นเส้น M2 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้รัฐบาลเพิ่มอตัราภาษีสินคา้น าเขา้ 
มูลค่าการน าเขา้ลดลงจากเดิม เส้นการน าเขา้จะเคล่ือนยา้ยจากเส้น M1 กลายเป็นเส้น M3  

 จากท่ีกล่าวมา แสดงว่าส่วนประกอบรายไดป้ระชาชาติ ประกอบดว้ย การใช้
จ่ายเพื่อการบริโภค การใชจ่้ายเพื่อการลงทุน การใชจ่้ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิ ซ่ึงผลรวม
ของส่วนประกอบรายไดป้ระชาชาติ เรียกว่า ความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม (Desired Aggregate 

Expenditure: DAE) ของระบบเศรษฐกิจ 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ ไดแ้ก่ การบริโภค (C) ลงทุน (I) การใชจ่้ายของ
รัฐบาล (G) และการส่งออกสุทธิ (X – M) เขียนอยูใ่นรูปสมการไดด้งัน้ี 

 การบริโภค: C = Ca + b Yd  

 การลงทุน: I = Ia + i Y 

 การใชจ่้ายของรัฐบาล: G = Ga 

 การส่งออก: X = Xa 

 การน าเขา้: M = Ma + m Y 

 ซ่ึงผลรวมของส่วนประกอบรายไดป้ระชาชาติ เรียกวา่ ความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม 
(DAE) ของระบบเศรษฐกิจ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่3 

 

1. ตวัแปรใดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคและการออมมากท่ีสุด จงอธิบาย 

 

2. ถา้รายไดท่ี้ใชจ่้ายจริงมีค่ามากกวา่การบริโภค มีผลกระทบต่อการออมหรือไม่ อยา่งไร 

 

3. จากตารางจงเติมค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้โดยก าหนดให ้ C = 200 + 0.75 Yd 

 

Yd C S APC APS MPC MPS 

0   – – – – 
100       

200       

300       

400       

500       

600       
 

4. ก าหนดให ้C = 100 + 0.6 Yd จงแสดงวธีิการค านวณหาระดบัรายได ้ณ Break – even 

 

5. จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดป้ระชาชาติกบัการลงทุนวา่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด  

 

6. ก าหนดให ้I = 200 + 0.40 Y จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

 6.1 การลงทุนแบบอิสระ (Ia) มีค่าเท่าใด 

 6.2 การลงทุนแบบจูงใจ (Iy) มีค่าเท่าใด 

 6.3 ค่า MPI มีค่าเท่าใด 

 6.4 ถา้ Y = 500 ลา้นบาท I มีค่าเท่าใด 

 

7. ลกัษณะเส้นกราฟของการใชจ่้ายรัฐบาล (G) มีลกัษณะเป็นแบบใด จงอธิบาย 

 

8. เพราะเหตุใดเส้นการส่งออกจึงมีลกัษณะเป็นเส้นตรงขนานแกนนอน 

 

9. จุดตดัแกนตั้งของเส้นการน าเขา้ (M) มีค่าเท่าใด 

 

10. ก าหนดให ้M = 50 + 0.2Y ค่าความชนัของเส้นการน าเขา้มีค่าเท่าใด  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

รายได้ประชาชาตดุิลยภาพและการเปลีย่นแปลง 

 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมายของรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพได ้

 2. อธิบายการก าหนดรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพโดยพิจารณาจากการวเิคราะห์แบบ
รายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมได ้

 3. อธิบายการก าหนดรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพโดยพิจารณาจากการวเิคราะห์แบบ
ส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีดได ้

 4. อธิบายการเปล่ียนแปลงระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพได ้

 5. เขา้ใจความหมายของตวัทวคูีณ และสามารถน ามาใชว้เิคราะห์การเปล่ียนแปลง
รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพได ้

  

เนือ้หา  

 1. การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

 2. การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล  
 3. การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล  
 4. การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  
 5. การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

 6. ตวัทวคูีณในระบบเศรษฐกิจ 
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 4. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่4 

รายได้ประชาชาตดุิลยภาพและการเปลีย่นแปลง 

 

 

 อุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand) คือความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมของระบบ
เศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน การใช้จ่ายของ
รัฐบาล และการส่งออกสุทธิ อุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) คือมูลค่าผลผลิตที่ระบบ
เศรษฐกิจผลิตไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ถูกก าหนด ณ ระดบัท่ีอุปสงคม์วล
รวมเท่ากับอุปทานมวลรวม กล่าวคือ เป็นระดบัรายได้ประชาชาติท่ีมูลค่าของผลผลิตมวลรวม
เท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนัน่เอง  
 

การวเิคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
 

 การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมี 2 วิธี (วนัรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2555: 94-95) 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์แบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม (Income-

Expenditure Approach) คือ วิธีการค านวณหาระดบัรายได้ประชาชาติ (Y) ที่มีค่าเท่ากบัความ
ตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (DAE) เม่ือพิจารณาจากแบบจ าลองระบบเศรษฐกิจในแต่ละระบบ สามารถ
แสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

  1.1  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล: Y = C + I 

  1.2  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล: Y = C + I + G 

  1.3  ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด: Y = C + I + G + (X – M) 

 2. การวิเคราะห์แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากับส่วนอดัฉีด (Withdrawal and Injection 

Approach) คือ วธีิการค านวณส่วนร่ัวไหลท่ีมีค่าเท่ากบัส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณา
จากแบบจ าลองระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบ สามารถแสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

  2.1  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล: S = I 

  2.2  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล: S + T = I + G 

  2.3  ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด: S + T + M = I + G + X 
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การวเิคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกจิแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล  
 

 ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล ประกอบด้วย 2 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาค
ครัวเรือน และภาคธุรกิจ สามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดด้งัน้ี 

 

 1. การวเิคราะห์แบบรายได้ประชาชาติเท่ากบัความต้องการใช้จ่ายมวลรวม 

  ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 
ประกอบไปดว้ย การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดงันั้น สามารถการค านวณ
รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

   Y = DAE 

   Y = C + I 

 ยกตวัอย่างเช่น มีความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ ดงัน้ี การใชจ่้าย
เพื่อการบริโภค คือ C = 100 + 0.80 Yd การลงทุนแบบอิสระ 400 ลา้นบาท 

  

ตารางที ่4.1  การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการ
ใชจ่้ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

หน่วย: ลา้นบาท 

 Y  C  I  DAE = C + I ทศิทางการปรับตัว 

2,200 1,860 400 2,260 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,300 1,940 400 2,340 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,400 2,020 400 2,420 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,500 2,100 400 2,500 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

2,600 2,180 400 2,580 ลดก าลงัการผลิต 

2,700 2,260 400 2,660 ลดก าลงัการผลิต 

2,800 2,340 400 2,740 ลดก าลงัการผลิต 

 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมจากสมการท่ีก าหนดให้ ไดแ้ก่ 
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (C) การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (I) ในแต่ละระดบัรายได้ประชาชาติ (Y) 
โดยรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นระดบัท่ีรายไดป้ระชาชาติเท่ากบั
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ความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมพอดี กล่าวคือ มูลค่าผลผลิตท่ีผลิตไดเ้ท่ากบัความตอ้งการใช้จ่ายใน
ระบบเศรษฐกิจ แสดงว่าผลผลิตท่ีภาคธุรกิจผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจ สามารถขายผลผลิตได้
ทั้งหมด โดยไม่มีสินคา้คงเหลือในรอบระยะเวลาหน่ึง 

 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีต ่ากวา่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ (Y < 2,500 ลา้นบาท) 
เป็นช่วงท่ีมูลค่าผลผลิตมีค่าน้อยกว่าความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม (Y < DAE) กล่าวคือ มูลค่า
ผลผลิตท่ีภาคธุรกิจผลิตได ้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของระบบเศรษฐกิจ ดงันั้น ภาคธุรกิจตอ้ง
เพิ่มก าลงัการผลิตในช่วงเวลาถดัไป ซ่ึงมีผลท าใหร้ายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึนจากเดิม จนปรับตวัเขา้สู่
ดุลยภาพ ณ รายไดป้ระชาชาติ 2,500 ลา้นบาท และในทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ี
สูงกวา่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ (Y > 2,500 ลา้นบาท) เป็นช่วงท่ีมูลค่าผลผลิตมีค่ามากกวา่ความ
ตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (Y > DAE) การปรับตวัเขา้สู่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ภาคธุรกิจตอ้งลด
ก าลงัการผลิตในช่วงเวลาถดัไป มีผลท าให้รายไดป้ระชาชาติลดลงจากเดิม จนเขา้สู่ภาวะดุลยภาพ 
ณ รายไดป้ระชาชาติ 2,500 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่4.1 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการ 

ใชจ่้ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

 

 จากภาพที่ 4.1 เส้น 45
o
 เป็นเส้นสมมติที่สร้างข้ึนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายได้

ประชาชาติดุลยภาพ แสดงถึงมูลค่าผลผลิตเท่ากบัความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม (Y = DAE) 

45
o
 

I 

C 

C + I 

DAE (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 

400 

100 

0 

500 

2,500 

2,500 500 

เพ่ิมก าลงัการผลิต ลดก าลงัการผลิต 

E 
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ก าหนดให้แกนตั้งแสดงความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม แกนนอนแสดงระดบัรายไดป้ระชาชาติ จาก
ตวัอย่างสมมติให้ระบบเศรษฐกิจมีการลงทุนแบบอิสระเท่ากบั 400 ล้านบาท ทุกระดับรายได้
ประชาชาติ ดงันั้น เส้น I จึงเป็นเส้นตรงขนานแกนนอน เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมของ
ระบบเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีภาครัฐบาลแสดงไดโ้ดยเส้น C + I ซ่ึงเป็นเส้นท่ีขนานกบัเส้น C โดยมี
ระยะห่างเท่ากบัการลงทุนแบบอิสระซ่ึงมีค่าเท่ากบั 400 ลา้นบาท ทุกระดบัรายไดป้ระชาชาติ โดย
รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเกิดข้ึนท่ีจุด E  ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 2,500 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้น C + I ตดักบัเส้น 45

o พอดี  นอกจากน้ียงัสามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติ
ดุลยภาพแบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

   Y  = DAE 

   Y  = C + I 

 น าค่า C และ I จากโจทยม์าแทนค่าลงในสมการ 

   Y  = 100 + 0.80Yd + 400 

 ในกรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีรัฐบาล Y = Yd เน่ืองจากไม่มีการเก็บภาษีจากรัฐบาล 

   Y  = 100 + 0.80Y + 400  

   Y – 0.80Y = 500 

   0.20Y  = 500  

   Y  = 500   
     

       Y = 2,500 ลา้นบาท 

 

 2. การวเิคราะห์แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ระบบเศรษฐกจิแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

  เน่ืองจากภาคครัวเรือนมีการแบ่งรายไดอ้อกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงเป็นรายจ่ายเพื่อ
การบริโภค อีกส่วนหน่ึงเป็นเงินออม ซ่ึงเป็นส่วนร่ัวไหล (Withdrawal) ออกจากกระแสหมุนเวียน
ของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงท าให้การผลิต รายได้ รายจ่าย และภาวะเศรษฐกิจหดตวัลง แต่สถาบนั
การเงินไดน้ าเงินออมของภาคครัวเรือนไปให้ภาคธุรกิจกูย้ืมเพื่อน ากลบัมาลงทุน การลงทุนเป็น
ส่วนอดัฉีด (Injection) ท าให้รายไดก้ลบัเขา้สู่กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ (วนัรักษ์ 
ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 98) สามารถการค านวณรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

   Withdrawal  =  Injection 

    S  = I 

0.2 
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 จากตวัอย่างขอ้ 2.1 ที่ก  าหนดให้ C = 100 + 0.80 Yd และ การลงทุนแบบอิสระ  

400 ลา้นบาท สามารถแปลงสมการการบริโภคใหเ้ป็นสมการการออม คือ S = - 100 + 0.20 Yd  

 

ตารางที ่4.2  การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

หน่วย: ลา้นบาท 

 Y  C  I S ส่วนเปลีย่นแปลง
สินค้าคงเหลอื 

ทศิทางการปรับตัว 

2,200 1,860 400 340 - 60 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,300 1,940 400 360 - 40 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,400 2,020 400 380 - 20 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,500 2,100 400 400 0 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

2,600 2,180 400 420 20 ลดก าลงัการผลิต 

2,700 2,260 400 460 40 ลดก าลงัการผลิต 

2,800 2,340 400 480 60 ลดก าลงัการผลิต 

หมายเหตุ: ส่วนเปล่ียนแปลงสินคา้คงเหลือ คือ Y – (C + I) 

 

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุน การออม และส่วน
เปล่ียนแปลงสินคา้คงเหลือ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติต่างๆ จากสมการท่ีก าหนดให้ พบวา่ รายได้
ประชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจุดท่ีการออมมีค่าเท่ากบัการลงทุน (S = I) 
คือ 400 ลา้นบาท มีสินคา้คงเหลือเท่ากบัศูนย ์แสดงวา่ สินคา้ท่ีภาคธุรกิจผลิตได ้สามารถขายไดจ้น
หมด และไม่มีสินคา้คงเหลือเลย ในรอบระยะเวลาหน่ึง 

 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีต ่ากวา่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ (Y < 2,500 ลา้นบาท) 
เป็นช่วงท่ีการออมมีค่านอ้ยกวา่การลงทุน (S < I) พบวา่ สินคา้คงเหลือมีค่าติดลบ แสดงวา่ สินคา้
คงเหลือมีจ านวนลดลงจากเดิม ดงันั้น ภาคธุรกิจจะเพิ่มก าลงัการผลิตในช่วงเวลาถดัไป ซ่ึงมีผลท า
ใหร้ายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึนจากเดิม จนปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพ ณ รายไดป้ระชาชาติ 2,500 ลา้นบาท 
และในทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีสูงกวา่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ (Y > 2,500 
ลา้นบาท) เป็นช่วงท่ีการออมมากกวา่การลงทุน (S > I) พบวา่ สินคา้คงเหลือมีค่าเป็นบวก แสดงวา่
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สินคา้คงเหลือมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากเดิม ดงันั้น ภาคธุรกิจจะลดก าลงัการผลิตในช่วงเวลาถดัไป ซ่ึงมี
ผลท าใหร้ายไดป้ระชาชาติลดลงจากเดิม จนปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพ ณ ระดบัประชาชาติ 2,500 ลา้นบาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด  
ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 

 

 จากภาพท่ี 4.2 ก าหนดใหแ้กนตั้งแสดงระดบัการออมและการลงทุน แกนนอนแสดง
ระดบัรายได้ประชาชาติ จากตวัอย่างสมมติให้ระบบเศรษฐกิจมีการลงทุนแบบอิสระเท่ากบั 400 
ลา้นบาท ทุกระดบัรายไดป้ระชาชาติ ดงันั้น เส้น I จึงเป็นเส้นตรงขนานแกนนอน เส้น S แสดงถึง
การออม ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติต่างๆ มีลกัษณะลาดชนัข้ึนจากซ้ายไปขวา เน่ืองจาก การออมมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ประชาชาติ ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 3 โดยรายได้
ประชาชาติดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเกิดข้ึนท่ีจุด E  ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 2,500 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้น S ตดักบัเส้น I พอดี  นอกจากน้ียงัสามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ
แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีดไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

  Withdrawal   =  Injection 

   S  = I 

  – 100 + 0.20 Yd =    400    
  กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีรัฐบาล Y = Yd เน่ืองจากไม่มีการเก็บภาษีจากรัฐบาล 

   – 100 + 0.20Y =   400 

                0.20Y =   400 + 100 

S, I (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 

I 

S 

2,500 
0 

400 

- 100 

E 
 

ลดก าลงัการผลิต เพ่ิมก าลงัการผลิต 
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                       Y = 500   

     

           Y =  2,500 ลา้นบาท 

 

การวเิคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกจิแบบปิด มภีาครัฐบาล  
 

 ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล ประกอบดว้ย 3 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรือน 
ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล สามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดด้งัน้ี 
 

 1. การวเิคราะห์แบบรายได้ประชาชาติเท่ากบัความต้องการใช้จ่ายมวลรวม 

  ความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล ประกอบ
ไปดว้ย การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค รายจ่ายเพื่อการลงทุน และการใชจ่้ายของรัฐบาล ดงันั้น สามารถ
การค านวณรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

   Y = DAE 

   Y = C + I + G 

  ยกตวัอย่างเช่น มีความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ ดงัน้ี การใชจ่้าย
เพื่อการบริโภค คือ C = 100 + 0.80 Yd การลงทุนแบบอิสระ 400 ลา้นบาท การใชจ่้ายของรัฐบาล 60 

ลา้นบาท และภาษี 50 ลา้นบาท  
  

ตารางที ่4.3  การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการ
ใชจ่้ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล 

หน่วย: ลา้นบาท 

 Y  C  I G  DAE = C + I + G ทศิทางการปรับตัว 

2,200 1,820 400 60 2,280 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,300 1,900 400 60 2,360 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,400 1,980 400 60 2,440 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,500 2,060 400 60 2,520 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,600 2,140 400 60 2,600 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

2,700 2,220 400 60 2,680 ลดก าลงัการผลิต 

2,800 2,300 400 60 2,760 ลดก าลงัการผลิต 

หมายเหตุ: จาก Yd = Y – T ดงันั้น การใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค คือ C = 100 + 0.80(Y – T) 

0.20 
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 จากตารางท่ี 4.3 แสดงความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (DAE) ไดแ้ก่ การใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภค (C) การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (I) และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในแต่ละระดับรายได้
ประชาชาติ (Y) โดยระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นระดบัท่ี
รายได้ประชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมพอดี ส่วนระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีอยู่สูง
หรือต ่ากวา่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ จะมีการปรับตวัเขา้สู่ภาวะดุลยภาพตามท่ีอธิบายมาแลว้จาก
หวัขอ้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการ 

ใชจ่้ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล 

 

 จากภาพท่ี 4.3 เส้นความต้องการใช้จ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจแบบปิด มี
ภาครัฐบาลแสดงไดโ้ดยเส้น C + I + G ซ่ึงเป็นเส้นท่ีขนานกบัเส้น C + I โดยมีระยะห่างเท่ากบัการ
ใช้จ่ายของรัฐบาลซ่ึงมีค่าเท่ากบั 60 ลา้นบาท โดยรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
เกิดข้ึนท่ีจุด E/  ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 2,600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจุดท่ีเส้น C + I + G ตดักบัเส้น 45

o 
นอกจากน้ียงัสามารถค านวณหารายได้ประชาชาติดุลยภาพแบบรายได้ประชาชาติเท่ากับความ
ตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

 

45
o
 

C 

C + I + G 

DAE (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 
0 

2,500 

2,600 

 

 

C + I  

2,500 

2,600 

I = 400 

G = 60 

 

 

E

E
/
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   Y = DAE 

   Y = C + I + G 

 น าค่า C, I และ G จากโจทยม์าแทนค่าลงในสมการ 

   Y = 100 + 0.80Yd + 400 + 60 

 กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีรัฐบาล Yd = (Y – T) เน่ืองจากมีการเก็บภาษีจากรัฐบาล 

   Y = 560 + 0.80(Y – T) 

   Y = 560 + 0.80(Y – 50) 

   Y = 560 + 0.80Y – 40 

  Y – 0.80Y  = 560 – 40  

         0.20Y = 520 

   Y = 520  

 

   Y = 2,600 ลา้นบาท 

 

 2. การวเิคราะห์แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ระบบเศรษฐกจิแบบปิด มีภาครัฐบาล 

  การใช้จ่ายของรัฐบาลก่อให้เกิดกระแสการไหลเข้าของรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกบัการลงทุน กล่าวคือ ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัการเก็บภาษี
มีผลในทางตรงกนัขา้ม การเก็บภาษีก่อให้เกิดกระแสการไหลออกของรายไดจ้ากระบบเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกบัการออม เน่ืองจากภาษีท าให้รายจ่ายในการบริโภคลดลง (สุชาดา ตั้งทางธรรม, 2553: 

120) ดงันั้น สามารถการค านวณรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ได้
จากสมการ ดงัน้ี 

   Withdrawal  =  Injection 

    S + T  = I + G 

 จากตวัอย่างขอ้ 3.1 ท่ีก าหนดให้ ความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมของระบเศรษฐกิจ
แบบปิด มีภาครัฐบาล ไดแ้ก่ การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค คือ C = 100 + 0.80 Yd มีการลงทุนแบบ
อิสระ 400 ลา้นบาท มีการใชจ่้ายของรัฐบาล 60 ลา้นบาท ภาษี 50 ลา้นบาท และการออมท่ีดดัแปลง
จากสมการการบริโภค คือ S = - 100 + 0.20 Yd โดยแสดงรายการท่ีเป็นส่วนร่ัวไหล และส่วนอดัฉีด
ของระบบเศรษฐกิจ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.4 

 

 

0.20 
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ตารางที ่4.4  การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ระบบ
เศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล 

หน่วย: ลา้นบาท 

 Y S  T S + T I G I + G ทศิทางการปรับตัว 

2,200 330 50 380 400 60 460 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,300 350 50 400 400 60 460 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,400 370 50 420 400 60 460 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,500 390 50 440 400 60 460 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,600 410 50 460 400 60 460 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

2,700 430 50 480 400 60 460 ลดก าลงัการผลิต 

2,800 450 50 500 400 60 460 ลดก าลงัการผลิต 

หมายเหตุ: จาก Yd = Y – T ดงันั้น การออม คือ S = -100 + 0.20(Y – T) 
 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงส่วนร่ัวไหลและส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ ณ ระดับ
รายไดป้ระชาชาติต่างๆ จากสมการท่ีก าหนดให้ พบวา่ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,600 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจุดท่ีส่วนร่ัวไหล (S + T) มีค่าเท่ากบัส่วนอดัฉีด (I + G) คือ 460 ลา้นบาท ส่วน
ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีอยู่สูงหรือต ่ากว่ารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ จะมีการปรับตวัเขา้สู่ภาวะ
ดุลยภาพตามท่ีอธิบายมาแลว้ในหวัขอ้ 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด  
ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล 

S, I, G, T (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 

I + G 

S 

2,600 
0 

E 
 

S
/
 

S
/
 + T 

460 

T = 50 
 S = 10 
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 จากภาพที่ 4.4 ก าหนดให้เส้น I + G แสดงส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ มีค่า
เท่ากับ 460 ล้านบาท และเม่ือมีการเก็บภาษีจากรัฐบาล จะท าให้การออมลดลงจากเดิมเท่ากับ 
MPST คือ 10 ลา้นบาท (0.2050) ท าให้เส้นการออมเล่ือนต ่าลงจากเส้น S กลายเป็นเส้น S/

 และ
เมื่อน าไปรวมกบัภาษีที่รัฐบาลจดัเก็บ ดงันั้น เส้นที่แสดงส่วนรั่วไหลของระบบเศรษฐกิจ คือ 
เส้น S/

 + T ซ่ึงมีระยะห่างจากเส้น S/ เท่ากบัภาษีท่ีจดัเก็บ คือ 50 ลา้นบาทนัน่เอง โดยเส้น I + G ตดั
กบัเส้น S/

 + T ท่ีจุด E แสดงวา่รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,600 ลา้นบาท นอกจากน้ียงั
สามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีดไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

  จาก Withdrawal  =  Injection 

     S + T = I + G   

 แทนค่า S, T, I และ G ท่ีก าหนดใหล้งในสมการ 

  – 100 + 0.20 Yd + 50 =  400 + 60    
 กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีรัฐบาล Yd = (Y – T) เน่ืองจากมีการเก็บภาษีจากรัฐบาล 

   – 100 + 0.20(Y – T) + 50 =  460 

   – 100 + 0.20(Y – 50) +50 =  460 

   – 100 + 0.20Y – 10 + 50   =  460 

     – 60 + 0.20Y =  460 

                   0.20Y =  460 + 60 

       Y =  520  

 

      Y =  2,600 ลา้นบาท 

 

การวเิคราะห์รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ระบบเศรษฐกจิแบบเปิด  
 

 ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ สามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดด้งัน้ี 

 

 1. การวเิคราะห์แบบรายได้ประชาชาติเท่ากบัความต้องการใช้จ่ายมวลรวม 

  ความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวมภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบเปิด ประกอบไปดว้ย การ
ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค รายจ่ายเพื่อการลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิ ดงันั้น 
สามารถการค านวณรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

0.20 
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   Y = DAE 

   Y = C + I + G + (X – M) 

 

  ยกตวัอย่างเช่น มีความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจ ดงัน้ี การใชจ่้าย
เพื่อการบริโภค คือ C = 100 + 0.80 Yd การลงทุนแบบอิสระ 400 ลา้นบาท การใชจ่้ายของรัฐบาล 60 

ลา้นบาท ภาษี 50 ลา้นบาท และการส่งออกสุทธิ 20 ลา้นบาท (สมมติให้มีการส่งออก 40 ลา้นบาท 
และการน าเขา้ 20 ลา้นบาท) 
  

ตารางที ่4.5  การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการ
ใชจ่้ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  

หน่วย: ลา้นบาท 

 Y  C  I G X - M  DAE = C + I + G + (X - M) ทิศทางการปรับตวั 

2,200 1,820 400 60 20 2,300 เพ่ิมก าลงัการผลิต 

2,300 1,900 400 60 20 2,380 เพ่ิมก าลงัการผลิต 

2,400 1,980 400 60 20 2,460 เพ่ิมก าลงัการผลิต 

2,500 2,060 400 60 20 2,540 เพ่ิมก าลงัการผลิต 

2,600 2,140 400 60 20 2,620 เพ่ิมก าลงัการผลิต 

2,700 2,220 400 60 20 2,700 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

2,800 2,300 400 60 20 2,780 ลดก าลงัการผลิต 

หมายเหตุ: จาก Yd = Y – T ดงันั้น การใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค คือ C = 100 + 0.80(Y – T) 
 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (DAE) ไดแ้ก่ การใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภค (C) การใชจ่้ายเพื่อการลงทุน (I) การใชจ่้ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิ (X – M) ในแต่
ละระดบัรายไดป้ระชาชาติ (Y) โดยระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,700 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นระดบัท่ีรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมพอดี ส่วนระดบัรายไดป้ระชาชาติ
ท่ีอยู่สูงหรือต ่ากว่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพ จะมีการปรับตวัเขา้สู่ภาวะดุลยภาพตามท่ีอธิบาย
มาแลว้จากหวัขอ้ขา้งตน้ 
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ภาพที ่4.5 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการ 

ใชจ่้ายมวลรวม ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 

 

 จากภาพท่ี 4.5 เส้น C + I ตดักบัเส้น 45
o
 ท่ีจุด E ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 2,500 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล ต่อมาเม่ือมี
รัฐบาลเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจ เส้นการใชจ่้ายมวลรวมจะเล่ือนข้ึนเป็นเส้น C + I + G ตดั
กบัเส้น 45

o
 ท่ีจุด E/

 ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติ 2,600 ลา้นบาท เป็นรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล และเม่ือมีภาคต่างประเทศเขา้มาเก่ียวขอ้ง จะท าให้เส้นการใช้
จ่ายมวลรวมเล่ือนข้ึนเป็นเส้น C + I + G + (X – M) โดยสมมติให้การส่งออกสุทธิมีค่าคงท่ี ดงันั้น 
เส้นการใช้จ่ายมวลรวมเส้นใหม่จะมีระยะห่างจะเส้นเดิมเท่ากับ 20 ล้านบาททุกระดับรายได้
ประชาชาติ ซ่ึงตดักบัเส้น 45

o
 ท่ีจุด E//

 แสดงวา่ระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิดมีค่าเท่ากบั 2,700 ล้านบาท นอกจากน้ียงัสามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ
แบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

  Y = DAE 

  Y = C + I + G + (X – M)  

 น าค่า C, I, G, X และ M จากโจทยม์าแทนค่าลงในสมการ 

   Y = 100 + 0.80 Yd + 400 + 60 + (40 – 20) 

45
o
 

C + I + G 

DAE (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 
0 

2,500 

2,600 

 

 
C + I  

2,500 

2,600 

 

 

E

E
/

C + I + G + (X – M) 

2,700 

X - M = 20 

E
//

2,700 
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   Y = 580 + 0.80 Yd 

 กรณีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด Yd = (Y – T) เน่ืองจากมีการเก็บภาษีจากรัฐบาล 

   Y = 580 + 0.80(Y – T) 

   Y = 580 + 0.80(Y – 50) 

   Y = 580 + 0.20Y – 40 

                            Y – 0.80Y  = 580 – 40  

         0.20Y = 540 

   Y = 540  

 

   Y = 2,700 ลา้นบาท 

 

 2. การวเิคราะห์แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ระบบเศรษฐกจิแบบเปิด  
  รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพจะเกิดข้ึน ณ ระดบัระบบเศรษฐกิจมีกระแสการไหลเขา้
ของรายได ้เท่ากบักระแสการไหลออก การส่งออกมีผลท าให้เกิดกระแสการไหลเขา้ของรายไดสู่้
ระบบเศรษฐกิจ ขณะท่ีการน าเขา้มีผลท าให้เกิดกระแสการไหลออก  (สุชาดา ตั้งทางธรรม, 2553: 

136) ดงันั้น สามารถการค านวณรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ได้
จากสมการ ดงัน้ี 

   Withdrawal  =  Injection 

   S + T + M = I + G + X 

 

 จากตวัอยา่งขอ้ 4.1 ท่ีก าหนดให้ การใชจ่้ายเพื่อการบริโภค คือ C = 100 + 0.80 Yd 

การลงทุนแบบอิสระ 400 ล้านบาท การใช้จ่ายของรัฐบาล 60 ล้านบาท ภาษี 50 ล้านบาท การ
ส่งออกสุทธิ 20 ลา้นบาท (X = 40 ลา้นบาท และ M = 20 ลา้นบาท) และการออมท่ีดดัแปลงจาก
สมการการบริโภค คือ S = - 100 + 0.20 Yd โดยแสดงรายการท่ีเป็นส่วนร่ัวไหล และส่วนอดัฉีดของ
ระบบเศรษฐกิจ ณ ระดบัรายไดป้ระชาชาติต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

0.20 
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ตารางที ่4.6  การวิเคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด ระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด 

หน่วย: ลา้นบาท 

 Y S  T M S + T + M I G X I + G + X ทศิทางการปรับตัว 

2,200 330 50 20 400 400 60 40 500 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,300 350 50 20 420 400 60 40 500 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,400 370 50 20 440 400 60 40 500 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,500 390 50 20 460 400 60 40 500 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,600 410 50 20 480 400 60 40 500 เพิ่มก าลงัการผลิต 

2,700 430 50 20 500 400 60 40 500 รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

2,800 450 50 20 520 400 60 40 500 ลดก าลงัการผลิต 

หมายเหตุ: จาก Yd = Y – T ดงันั้น การออม คือ S = -100 + 0.20(Y – T) 
 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงส่วนร่ัวไหลและส่วนอดัฉีดของระบบเศรษฐกิจ ณ ระดับ
รายไดป้ระชาชาติต่างๆ จากสมการท่ีก าหนดให้ พบวา่ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมีค่าเท่ากบั 2,700 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจุดท่ีส่วนร่ัวไหล (S + T + M) มีค่าเท่ากบัส่วนอดัฉีด (I + G + X) คือ 500 ลา้นบาท 
ส่วนระดบัรายได้ประชาชาติท่ีอยู่สูงหรือต ่ากว่ารายได้ประชาชาติดุลยภาพ จะมีการปรับตวัเขา้สู่
ภาวะดุลยภาพตามท่ีอธิบายมาแลว้ในหวัขอ้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.6 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด  
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 

S, I, G, T, X, M (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 

I + G + X 

2,600 
0 

E 
 

S + T + M 

460 I + G  

S + T  

500  
E

/
 

2,700 

X = 40 

M = 20 
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 จากภาพที่ 4.6 จุด E คือรายได้ประชาชาติดุลยภาพระบบเศรษฐกิจแบบปิด มี
ภาครัฐบาล มีค่าเท่ากบั 2,600 ล้านบาท ต่อมาเมื่อมีภาคต่างประเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งในระบบ
เศรษฐกิจ การส่งออกมีผลท าให้เกิดกระแสการไหลเขา้ของรายได ้ท าให้เส้นส่วนอดัฉีดของระบบ
เศรษฐกิจเคล่ือนยา้ยสูงข้ึนจากเส้น I + G กลายเป็นเส้น I + G + X ซ่ึงมีระยะห่างเท่ากบัมูลค่าการ
ส่งออก คือ 40 ล้านบาท และในขณะเดียวกนั การน าเขา้มีผลท าให้เกิดกระแสการไหลออกของ
รายได ้ท าใหเ้ส้นส่วนร่ัวไหลของระบบเศรษฐกิจ เคล่ือนยา้ยสูงข้ึนจากเส้น S + T กลายเป็น S + T + 

M มีระยะห่างเท่ากบัมูลค่าการน าเขา้ คือ 20 ลา้นบาท โดยเส้น S + T + M ตดักบัเส้น I + G + X ท่ี
จุด E/

 แสดงว่ารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มีค่าเท่ากบั 2,700 ล้านบาท 
นอกจากน้ียงัสามารถค านวณหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีดได้
จากสมการ ดงัน้ี 

  จาก Withdrawal  =  Injection 

     S + T + M = I + G + X 

 แทนค่า S, T, M, I, G และ X ท่ีก าหนดใหล้งในสมการ   

                  – 100 + 0.20Yd + 50 + 20 =  400 + 60 + 40    
 กรณีระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีรัฐบาล Yd = (Y – T) เน่ืองจากมีการเก็บภาษีจากรัฐบาล 

    – 100 + 0.20(Y – T) + 50 + 20 =  500 

       – 100 +  0.20(Y – 50) + 50 + 20 =  500 

    – 100 + 0.20Y – 10 + 50  + 20   =  500 

       0.20Y – 40 =  500 

               0.20Y =  500 + 40 

      Y = 540  

 

            Y =  2,700 ลา้นบาท 

 

การเปลีย่นแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
 

 ระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ หมายถึง ระดบัรายไดท่ี้มีเสถียรภาพ ไม่ผนัผวนข้ึนลง
เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม ซ่ึงเกิดจากองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึง
หรือหลายตวัมีการเปล่ียนแปลง (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 105) ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 4.7 

 

0.20 
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ตารางที ่4.7 การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 
 

Y C I เดิม DAE เดิม I ใหม่ DAE ใหม่ 

2,200 1,860 400 2,260 420 2,280 

2,300 1,940 400 2,340 420 2,360 

2,400 2,020 400 2,420 420 2,440 

2,500 2,100 400 2,500 420 2,520 

2,600 2,180 400 2,580 420 2,600 

2,700 2,260 400 2,660 420 2,680 

2,800 2,340 400 2,740 420 2,760 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การลงทุนแบบอิสระมีค่าเพิ่มข้ึนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 420 ลา้น
บาท มีผลท าใหค้วามตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 20 ลา้นบาททุกระดบัรายได ้และ
ส่งผลกระทบใหร้ายไดป้ระชาชาติดุลยภาพเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจาก 2,500 ลา้นบาท เป็น 2,600 ลา้น
บาท ดงัภาพท่ี 4.7 และ 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7 การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาชาติดุลยภาพแบบรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความ
ตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม 

45
o
 

DAE1 

DAE2 

DAE (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 
0 

2,500 

2,600 

2,600 2,500 

E
/
 

 

 
E 

 I = 20 
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ภาพที ่4.8 การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด 
 

 จากภาพท่ี 4.7 แสดงการเปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาชาติดุลยภาพแบบรายได้
ประชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม เม่ือการลงทุนแบบอิสระเพิ่มข้ึนจากเดิม 20 ลา้น
บาท มีผลท าให้เส้นความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมเคล่ือนสูงข้ึนจากเส้น DAE1 กลายเป็นเส้น DAE2 

ท าให้จุดตดัระหวา่งเส้นความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมกบัเส้น 45
o
 เปล่ียนแปลงจากจุด E กลายเป็น

จุด E/
 และรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 2,600 ลา้นบาท 

 จากภาพท่ี 4.8 แสดงการเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพแบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบั
ส่วนอดัฉีด เม่ือการลงทุนแบบอิสระเพิ่มข้ึนจากเดิม 20 ลา้นบาท มีผลท าให้เส้นการลงทุนเคล่ือน
สูงข้ึนจากเส้น I1 กลายเป็นเส้น I2 ท าให้จุดดุลยภาพเปล่ียนแปลงจากจุด  E กลายเป็นจุด E/

 และ
รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 2,600 ลา้นบาท 

 ดงันั้น สรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ หรือ ความ
ตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม คือ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน การใช้จ่ายของ
รัฐบาล การส่งออกสุทธิ มีผลท าใหร้ายไดป้ระชาชาติดุลยภาพเกิดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
 

ตัวทวคูีณในระบบเศรษฐกจิ 
 

 จากการเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ขา้งตน้ พบวา่ การ
เปล่ียนแปลงของรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพจะมีค่ามากกว่าการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการใช้
จ่ายมวลรวม ซ่ึงเกิดจากผลของตวัทวคูีณในระบบเศรษฐกิจ 

 ตวัทวคูีณ (Multiplier) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ท่ีมีผลท าให้การเปล่ียนแปลงของรายได้
ประชาชาติดุลยภาพมีค่ามากกวา่ส่วนเปล่ียนแปลงของความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม กระบวนการ

S, I (ลา้นบาท) 

Y (ลา้นบาท) 

I1 

S 

2,500 
0 

400 
E 
 

E
/
 

 

2,600 

I2 420 
 I = 20 
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ท างานของตวัทวีคูณ อธิบายไดด้งัน้ี เม่ือบุคคลหน่ึงใชจ่้ายเงิน รายจ่ายนั้นจะตกเป็นรายไดข้องอีก
คนหน่ึง และบุคคลนั้นก็จะใช้จ่ายออกเป็นรายได้ของคนต่อๆ ไป โดยปกติผูมี้รายได้ทุกคนใน
ระบบเศรษฐกิจมกัแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเป็นเงินออม และน ารายไดอี้กส่วนหน่ึงไปใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภค ดงันั้นรายจ่ายเพื่อการบริโภคและรายไดใ้นรอบต่อๆ ไปจะลดลงเร่ือยๆ จนกระทัง่เงินส่วน
ท่ีตกไปอยูใ่นมือของผูรั้บคนสุดทา้ยมีค่าใกลศู้นย ์กระบวนการท างานของตวัทวคูีณจะส้ินสุดลงเม่ือ
เงินออมรวมเท่ากบัเงินท่ีจ่ายออกมารอบแรก การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคแต่ละทอดเท่ากบัมูลค่าผลผลิต
ท่ีภาคธุรกิจผลิตเพิ่ม ผลรวมของมูลค่าผลผลิตเหล่าน้ีคือรายได้ประชาชาติที่เพิ่มข้ึน (วนัรักษ์ 
ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 107) 
 รายไดป้ระชาชาติท่ีเพิ่มข้ึนจะมากกว่ารายจ่ายท่ีจ่ายออกมารอบแรก แต่จะมากกว่ากนั
เท่าไรข้ึนอยูก่บัความโนม้เอียงส่วนเพิ่มการบริโภค (MPC) ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ หาก 
MPC มีค่าสูงแสดงวา่ประชาชนมีการใชจ่้ายในระดบัสูง ตวัทวีคูณจะมีค่าสูงตามไปดว้ย โดยในแต่
ละระบบเศรษฐกิจมีตวัทวคูีณท่ีแตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.8 

 

ตารางที ่4.8 ตวัทวคูีณในระบบเศรษฐกิจ 
 

ตวัทวคูีณ การลงทุนแบบอสิระ
ภาษีเงนิได้เหมาจ่าย 

การลงทุนแบบอสิระ
ภาษีเงนิได้อตัราคงที ่

การลงทุนแบบจูงใจ
ภาษีเงนิได้เหมาจ่าย 

การลงทุนแบบจูงใจภาษี
เงนิได้อตัราคงที ่

รายจ่าย 
(C, I, G) 
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1
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1
 

ib 1

1
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ภาษีเงนิได้ 
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b
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1
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เงนิโอน
รัฐบาล 

b

b

1
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 11
 

ib

b

1
   itb

b

 11
 

การ
ส่งออก 

mb 1

1
   mtb  11

1
 

mib 1

1
   mitb  11

1
 

การน าเข้า 
mb 


1

1
   mtb 


11

1
 

mib 


1

1
   mitb 


11

1
 

 

ทีม่า: วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 117) 
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 เราสามารถค านวณหาการเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพดว้ยตวัทวีคูณไดจ้าก
สูตรดงัต่อไปน้ี 

    Y  =  K DAE 

 ก าหนดให ้ Y =  ส่วนเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ 

  K = ตวัทวคูีณ 

  DAE = ส่วนเปล่ียนแปลงความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม 

 

 ตวัอยา่งท่ี 1 สมมุติว่ามีการลงทุนแบบอิสระในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจากเดิม 50 ลา้น
บาท จงหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป (ก าหนดให ้MPC = 0.6)                             

  

 วธีิท า   Y  =  K DAE 

    Y  =  
b1

1
 I 

 

    Y  =  
6.01

1


 50 

 

    Y  =  
4.0

50
  =  125 

 แสดงวา่ ถา้การลงทุนแบบอิสระเพิ่มข้ึนจากเดิม 50 ลา้นบาท รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ
จะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 125 ลา้นบาท 

 

 ตวัอยา่งท่ี 2 สมมุติวา่รัฐบาลมีการเก็บภาษีเงินไดเ้หมาจ่ายเพิ่มข้ึนจากเดิม 50 ลา้นบาท 
จงหารายไดป้ระชาชาติดุลยภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป (ก าหนดให ้MPC = 0.6)                              

 

 วธีิท า   Y  =  K DAE 

    Y  =  
b

b




1
 T 

 

    Y  =  
6.01

6.0




 50 

 

    Y  =  
4.0

30
  =  – 75  

 แสดงวา่ถา้รัฐบาลเก็บภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม 50 ลา้นบาท รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพจะ
เปล่ียนแปลงลดลง 75 ลา้นบาท 
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สรุปท้ายบทเรียน 
 

 การวเิคราะห์รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพมี 2 วธีิ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์แบบรายได้ประชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใช้จ่ายมวลรวม สามารถ
แสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

  1.1  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล: Y = C + I 

  1.2  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล: Y = C + I + G 

  1.3  ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด: Y = C + I + G + (X – M) 

 2. การวเิคราะห์แบบส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด สามารถแสดงในรูปสมการไดด้งัน้ี 

  2.1  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล: S = I 

  2.2  ระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล: S + T = I + G 

  2.3  ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด: S + T + M = I + G + X 

 การเปล่ียนแปลงรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ ค านวณไดจ้ากสูตรดงัต่อไปน้ี 

    Y  =  K DAE 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

ก าหนดให้   C  =   200 + 0.6Yd 

   I  =  400 ลา้นบาท 

   G  =  100 ลา้นบาท 

   T = 50 ลา้นบาท 

   X = 70 ลา้นบาท 

   M = 20 ลา้นบาท 

จงตอบค าถามดังต่อไปนี ้

 

1. จงแสดงวิธีการหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 
ดว้ยวธีิรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (Y = DAE)  
 

2. จงแสดงวิธีการหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิด ไม่มีภาครัฐบาล 
ดว้ยวธีิส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด (Withdrawal = Injection) 
 

3. จงแสดงวธีิการหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล ดว้ย
วธีิรายไดป้ระชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (Y = DAE)  
 

4. จงแสดงวธีิการหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิด มีภาครัฐบาล ดว้ย
วธีิส่วนร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด (Withdrawal = Injection) 
 

5. จงแสดงวิธีการหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ดว้ยวิธีรายได้
ประชาชาติเท่ากบัความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (Y = DAE)  
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6. จงแสดงวิธีการหาระดบัรายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ด้วยวิธีส่วน
ร่ัวไหลเท่ากบัส่วนอดัฉีด (Withdrawal = Injection) 
 

7. ถา้มีการลงทุนแบบอิสระเพิ่มข้ึนจากเดิม 100 ลา้นบาท จงหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 

8. ถา้รัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มข้ึนจากเดิม 100 ลา้นบาท จงหาระดบัรายไดป้ระชาชาติดุลยภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

เงนิเฟ้อและการว่างงาน 

 

 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมายของเงินเฟ้อ สาเหตุท่ีท าให้เกิดเงินเฟ้อ และผลกระทบของเงินเฟ้อได ้

 2. อธิบายมาตรการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อได ้

 3. อธิบายความหมายของการวา่งงาน สาเหตุท่ีท าให้เกิดการวา่งงาน และผลกระทบ
ของการวา่งงานท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจได ้

 4. อธิบายมาตรการแกไ้ขปัญหาการวา่งงานได ้

 5. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินเฟ้อและการวา่งงานได ้

  

เนือ้หา  

 1. ความหมายของเงินเฟ้อ 

 2. อตัราเงินเฟ้อ 

 3. ประเภทของเงินเฟ้อ 

 4. สาเหตุของเงินเฟ้อ 

 5. ผลกระทบของเงินเฟ้อ 

 6. การแกปั้ญหาเงินเฟ้อ 

 7. ความหมายของการวา่งงาน  

 8. อตัราการวา่งงาน 

 9. ประเภทของการวา่งงาน   
 10. สาเหตุของการวา่งงาน 

 11. ผลกระทบจากการวา่งงาน 

 12. การแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน 

 13. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินเฟ้อและการวา่งงาน 
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 4. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่5 

เงนิเฟ้อและการว่างงาน 

 

 

 เงินเฟ้อและการว่างงานเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในทุกระบบเศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบนัภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานจะมีผลกระทบต่อการกระจายรายได ้ระดบัผลผลิต และการ
จา้งงาน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงาน จึงเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ประการหน่ึงของทุกประเทศ  
 

ความหมายของเงินเฟ้อ 
 

 นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ค  าจ  ากัดความว่า เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีระดับราคาสินค้า
โดยทัว่ไป สูงข้ึนเร่ือยๆ (rising prices) อยา่งต่อเน่ือง การท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ไม่ไดห้มายความวา่ราคาสินคา้ทุกชนิดจะตอ้งสูงข้ึน สินคา้บางชนิดอาจจะมีราคาสูงข้ึน สินคา้บาง
ชนิดอาจจะมีราคาคงท่ี และสินคา้บางชนิดอาจจะมีราคาลดลงตามสภาพของอุปสงค์และอุปทาน
ของสินคา้ แต่ระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป (prices in general) หรืออาจเรียกไดว้า่ราคาเฉล่ียจะตอ้ง
เพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี การท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนมิใช่เป็นการสูงข้ึนเพียงระยะสั้ นๆ  
แลว้หมดไป แต่เป็นภาวะการณ์ท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง การท่ีระดบั
ราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลว้ไม่สูงข้ึนต่อไปอีก ไม่นบัว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อ (ชาญ 
จุลมนต,์ 2553:206) เช่น การเพิ่มของราคาน ้ามนัดิบ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตสินคา้ ท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ซ่ึงมีผลท าให้ระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึน แต่หลงัจากนั้นไม่นานระบบ
เศรษฐกิจก็จะปรับตวัเขา้สู่ระดบัราคาใหม่และระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปก็จะไม่เพิ่มสูงข้ึนไปอีก 
ภาวะการณ์เช่นน้ีไม่นับว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติันั้น ยงัไม่มีผูใ้ดสามารถ
ก าหนดไดแ้น่นอนวา่ ระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนเท่าใดและนานเท่าใด จึงจะเรียกวา่เงินเฟ้อ 
แต่ในการศึกษาปัญหาเงินเฟ้อ จะให้ความส าคญักบัสาเหตุท่ีท าให้เกิดเงินเฟ้อ ผลกระทบของเงินเฟ้อ 
และวธีิแกปั้ญหาเงินเฟ้อมากกวา่ความหมายของเงินเฟ้อ 
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อตัราเงินเฟ้อ 
 

 อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาของปี
ปัจจุบนัเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปีก่อน หรืออตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั การวดัอตัราเงินเฟ้อโดยทัว่ไปนิยมใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภคเป็นตวัวดัภาวะเงิน
เฟ้อ เขียนเป็นสูตรการค านวณได ้ดงัน้ี 

 

 

  

 ตวัอย่างเช่น ดชันีราคาผูบ้ริโภคปี 2555 เท่ากบั 103.4 และดชันีราคาผูบ้ริโภคปี 2554 
เท่ากบั 103.0 สามารถค านวณหาอตัราเงินเฟ้อได ้ดงัน้ี 

 

 

 อตัราเงินเฟ้อปี 2555 ท่ีไดจ้ากการค านวณเท่ากบั 0.39% หมายความวา่ ราคาสินคา้และ
บริการโดยเฉล่ียของปี 2555 สูงกวา่ปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 0.39   

 

ภาพที ่5.1 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555: 2.24) 

อตัราเงินเฟ้อปีปัจจุบนั = 
(ดชันีราคาผูบ้ริโภคปีปัจจุบนั – ดชันีราคาผูบ้ริโภคปีก่อน) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคปีก่อน 
 100 

อตัราเงินเฟ้อปี 2555 = 
(103.4 – 103) 

103 
 100 = 0.39% 
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ประเภทของเงินเฟ้อ 
 

 โดยทัว่ไปเงินเฟ้อสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  เงินเฟ้ออย่างอ่อน หมายถึง อตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจไม่เกินร้อยละ 5 

(ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการลงทุน) มกัจะเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงถือว่าเป็นภาวะปกติ
และไม่มีผลเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่กลบัจะส่งผลดีคือท าให้มีการกระตุน้ให้เกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจทางดา้นการลงทุน การผลิต การจา้งงาน และรายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึน 

 2.  เงินเฟ้อปานกลาง หมายถึง อตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 

(สินคา้โดยทัว่ไปราคาแพง) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการผลิต เพราะตน้ทุนการผลิตจะ
สูงข้ึน ท าให้ราคาสินคา้ก็จะสูงตามข้ึนไปดว้ย ประชาชนจะประสบปัญหาค่าครองชีพสูงข้ึนโดย
ไดรั้บความเดือดร้อนเร่ืองราคา สินคา้แพง ดงันั้น รัฐบาลจะยื่นมือเขา้มาช่วยแกไ้ขโดยใชม้าตรการ
ทางการเงินและการคลงั  

 3.  เงินเฟ้ออย่างรุนแรง หมายถึง การท่ีระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนอยา่งรวดเร็วและเป็นไป
อยา่งกวา้งขวาง โดยอตัราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงข้ึนมากกวา่ร้อยละ 20 มีผลท าให้อ านาจการซ้ือของเงิน
ลดลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในขณะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สงคราม หรือ รัฐบาลท าการ
พิมพธ์นบตัรออกมาหมุนเวียนมากเกินไป เช่น ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในเยอรมนี จีนและ
ประเทศไทย ไดพ้ิมพธ์นบตัรออกใช้อย่างไม่มีขอบเขตจ ากดั จึงเกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรงจนท าให้
ธนบตัรแทบจะไม่สามารถท าหนา้ท่ีช าระหน้ีตามกฎหมายได ้เป็นตน้ 

 

สาเหตุของเงินเฟ้อ 
 

 สาเหตุของเงินเฟ้อท่ีส าคญัมีอยู ่2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 

 1. เงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค์  
  เงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค์ (Demand-pull Inflation) หมายถึง เงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน
จากอุปสงค์มวลรวมส าหรับสินคา้ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีอุปทานมวลรวมของสินค้า
เพิ่มข้ึนไดค้่อนขา้งจ ากดั ท าใหเ้กิดภาวะสินคา้ขาดแคลน ระดบัราคาสินคา้จึงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ การท่ี
อุปทานมวลรวมของสินคา้เพิ่มข้ึนไดจ้  ากดั อาจเป็นเพราะว่าปัจจยัการผลิตถูกน ามาใช้งานเกือบ
เตม็ท่ีแลว้ ดงันั้น การขยายการผลิตจึงท าไดเ้พียงเล็กนอ้ย หรือถา้ปัจจยัการผลิตถูกใชง้านเต็มท่ีแลว้
การขยายการผลิตก็ไม่สามารถท าไดอี้ก  
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ภาพที ่5.2 เงินเฟ้อจากแรงดึงอุปสงค ์

ทีม่า: ชาญ จุลมนต ์(2553:209) 
 

  จากภาพท่ี 5.2 ก าหนดให้เส้น S คือเส้นอุปทานมวลรวมของสินค้าและบริการ
ในช่วงตน้จะมีลกัษณะลาดชนัข้ึนจากซ้ายไปขวา และจะตั้งฉากกบัแกนนอน ณ ระดบัผลผลิตท่ีมี
การจา้งงานเตม็ท่ี (ระดบัผลผลิตเท่ากบั Qf) เส้น D คือเส้นอุปสงคม์วลรวมของสินคา้และบริการ  
  การเพิ่มข้ึนของอุปสงค์มวลรวม มีผลท าให้เส้น D เล่ือนสูงข้ึนจาก D1 เป็น D2 ไป
เร่ือยๆ การเพิ่มข้ึนของอุปสงค์มวลรวมจาก D1 จนกระทัง่ถึง D3 จะมีผลท าให้ปริมาณผลผลิตและ
ระดบัราคาสูงข้ึน เราเรียกวา่ เงินเฟ้ออยา่งอ่อน (Bottleneck Inflation)  
  เม่ือถึง ณ ระดบัการจา้งงานเต็มท่ี คือระดบั Qf ถา้อุปสงค์มวลรวมของสินคา้และ
บริการเพิ่มข้ึนจาก D3 เป็น D4 จะมีผลท าให้ระดบัราคาสินคา้เพิ่มข้ึนเพียงอย่างเดียว โดยปริมาณ
ผลผลิตคงท่ี ณ ระดบั Qf เท่าเดิม เราเรียกเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน ณ ระดบัการจา้งงานเต็มท่ีว่า เงินเฟ้อท่ี
แทจ้ริง (True Inflation) 
 

 2. เงินเฟ้อจากแรงดันของต้นทุน 

  เงินเฟ้อจากแรงดนัของตน้ทุน (Cost-push Inflation) เป็นเงินเฟ้อท่ีเกิดจากตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้และบริการเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม ท าให้ผูผ้ลิตลดปริมาณการผลิต ส่งผลท าให้อุปทานมวล
รวมลดลง และระดบัราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน 

Q1 Q2 Qf 

S 

D1 

D2 

D3 
D4 

P1 
P2 

P3 

P4 

ระดบัราคาสินคา้ 

ปริมาณผลผลิต 
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ภาพที ่5.3 เงินเฟ้อจากแรงดนัของตน้ทุน 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก ชาญ จุลมนต ์(2553:211) 
 

  จากภาพท่ี 5.3 เส้น D คือเส้นอุปสงคม์วลรวมของสินคา้และบริการ เส้น S คือเส้น
อุปทานมวลรวมของสินคา้และบริการ ในกรณีท่ีตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน จะมีผลท าให้เส้น S 
เล่ือนสูงข้ึนจาก S1 เป็น S2 ไปเร่ือยๆ ซ่ึงมีผลท าให้ระดบัราคาเพิ่มสูงข้ึนแต่ปริมาณผลผลิตกลบั
ลดลงจากเดิม  
 

ผลกระทบของเงินเฟ้อ 
 

 เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลต่ออ านาจซ้ือของเงิน ภาวะเงินเฟ้อจะท าให้ค่าของเงินลดลงจากเดิม เพราะเม่ือ
ราคาสินคา้แพงข้ึน เงินจ านวนเท่าเดิมจะซ้ือสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมา 
 2. ผลกระทบต่อรัฐบาล รัฐบาลมกัจะไดรั้บประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ กล่าวคือ ภาวะ
เงินเฟ้อจะท าใหป้ระชาชนมีรายไดท่ี้เป็นตวัเงินเพิ่มสูงข้ึน ถา้รัฐจดัเก็บภาษีในอตัรากา้วหนา้ จะมีผล
ท าให้มีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีได้มากข้ึนกว่าเดิม ส่วนทางด้านรายจ่ายของรัฐบาลนั้น ถ้าเป็น
รายจ่ายประเภทรายจ่ายประจ าและมีจ านวนคงท่ี เช่น เงินเดือน บ านาญ เงินสงเคราะห์ในรูปแบบ
ต่างๆ รัฐบาลจะไดรั้บประโยชน์ อนัเน่ืองมาจากอ านาจซ้ือของเงินลดลงจากเดิม นอกจากน้ีถา้ทาง
รัฐบาลมีการก่อหน้ีสาธารณะมากข้ึน รัฐบาลจะไดรั้บประโยชน์ในฐานะลูกหน้ี 

Q2 Q1 Qf 

S1 
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ระดบัราคาสินคา้ 
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 3. ผลที่มีต่อการกระจายรายได้ เม่ือเกิดเงินเฟ้อจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการ
กระจายรายไดข้องบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 ผูม้ีรายได้ประจ าหรือรายได้คงที่จะเสียประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน แต่ทางดา้นรายไดท่ี้เป็นตวัเงินกลบัยงัคงเดิม  

หรือเพิ่มข้ึนน้อยกวา่อตัราเงินเฟ้อ เช่น ขา้ราชการ ผูมี้รายไดจ้ากบ านาญ ในขณะท่ีผูมี้รายไดจ้าก
สภาวะเศรษฐกิจหรือมีรายไดเ้ป็นตวัเงินท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น พ่อคา้ หรือนกัธุรกิจ เป็นตน้ 

มกัจะไดป้ระโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ เน่ืองจากระดบัราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึนจะท าใหไ้ดรั้บก าไรมากกวา่เดิม 

  3.2 ลูกหน้ีจะได้ประโยชน์ในขณะท่ีเจ้าหน้ีเสียประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ 

เน่ืองจากเงินท่ีน าไปช าระหน้ีคืนนั้น มีอ านาจซ้ือลดลงจากเดิม อนัเน่ืองมาจากราคาสินคา้สูงข้ึน 

  3.3 ผูถื้อทรัพยสิ์นท่ีเป็นตวัเงินแน่นอน เช่น เงินสด เงินฝากประจ า หุ้นกู ้ จะเสีย
ประโยชน์ เพราะอ านาจซ้ือของเงินลดลง ในขณะท่ีผูถื้อทรัพยสิ์นท่ีมีราคาไม่แน่นอนมกัจะได้
ประโยชน์เพราะราคาของทรัพย์สินมักจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เช่น ท่ีดิน อาคารบ้านเรือน เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

 จะเห็นไดว้า่ภาวะเงินเฟ้อมีผลท าใหก้ารกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรมมากยิ่งข้ึน เพราะคน
มีฐานะร ่ ารวยจะยิ่งมีทรัพยสิ์นมากข้ึน เช่น พวกพ่อคา้ ผูผ้ลิต นกัธุรกิจ นายทุน เป็นตน้ ในขณะท่ี
คนยากจนจะยิง่ยากจนลงมากข้ึนไปอีก เช่น ลูกจา้ง กรรมกร ขา้ราชการ เป็นตน้  

 

การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ 
 

 การแกไ้ขปัญหาภาวะเงินเฟ้อ สามารถกระท าได้โดยด าเนินการใชน้โยบายการเงินและ
นโยบายคลงั ซ่ึงเป็นนโยบายหลกัในการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อ ดงัน้ี 

 1. ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางอาจใชม้าตรการทางการเงินเพื่อลดปริมาณเงินท่ี
หมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ มีผลท าให้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน การใชจ่้ายมวลรวมและการลงทุนของ
ประเทศลดลง หรืออาจใช้วิธีควบคุมการให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์การปรับอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝาก ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถจูงใจให้ประชาชนลดการบริโภคและเพิ่มการออม ท าให้อุปสงค์
มวลรวมของระบบเศรษฐกิจลดลงจากเดิม 

 2. ด้านนโยบายการคลัง รัฐบาลด าเนินการลดการใชจ่้ายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่าย
ท่ีไม่จ  าเป็นรวมทั้งเพิ่มอตัราภาษีเงินได ้เป็นการลดปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ การ
บริโภคของประชาชนจะลดลงจากเดิม โดยในช่วงท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้อรัฐบาลควรลดการขาดดุลใน
งบประมาณแผน่ดินหรือใชง้บประมาณแผน่ดินในลกัษณะเกินดุลก็ได ้
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ความหมายของการว่างงาน  
 

 การว่างงาน (Unemployment) หมายถึง ภาวการณ์ที่บุคคลในวยัแรงงานที่พร้อมจะ
ท างานแต่ไม่สามารถหางานท าได ้หรือเจ็บป่วย รองานใหม่ หางานท่ีเหมาะสมไม่ได ้ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ (2554: 6-7) ไดใ้หค้  านิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวา่งงาน ดงัน้ี 

 ผูว้่างงาน หมายถึง ผูที้่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป และในระหว่าง 7 วนัก่อนวนัสัมภาษณ์ มี
ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 1) ไม่ไดท้  างานหรือไม่มีงานประจ า และไดห้างานหรือสมคัร
งาน หรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วนัก่อนวนัสัมภาษณ์ 2) ไม่ไดท้  างานหรือไม่มีงานประจ า 

และไม่ไดห้างานท าในระหวา่ง 30 วนัก่อนวนัสัมภาษณ์แต่พร้อมท่ีจะท างานในระหวา่ง 7 วนัก่อน
วนัสัมภาษณ์  
 ผูมี้งานท า หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป และในระหวา่ง 7 วนัก่อนวนัสัมภาษณ์ มี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง คือ 1) ได้ท างานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไป โดยได้รับค่าจา้ง เงินเดือน 
ผลก าไร เงินปันผล ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินสดหรือส่ิงของ 2) ท างานอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง โดยไม่ได้
รับค่าจา้งในวิสาหกิจหรือไร่นาของหวัหนา้ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน 3) ไม่ไดท้  างานหรือ
ท างานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เป็นผูป้กติมีงานประจ า) แต่ 3.1) ยงัคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจา้ง 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจในระหวา่งท่ีไม่ไดท้  างาน 3.2) ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

ค่าจา้งผลประโยชน์อ่ืนๆ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจในระหวา่งท่ีไม่ไดท้  างาน แต่ยงัมีงานหรือธุรกิจ
ท่ีจะกลบัไปท า 

 ก าลงัแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง ผูที้่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป ในระหว่าง 7 วนัก่อนวนั
สัมภาษณ์ เป็นผูไ้ม่เขา้ข่ายค านิยามของผูม้ีงานท าหรือว่างงาน แต่เป็นผูร้อฤดูกาลที่เหมาะสม
เพื่อท่ีจะท างาน ถึงแมมี้งานท่ีเหมาะสมและอยูใ่นวสิัยท่ีสามารถท าได ้ซ่ึงโดยปกติจะท างานท่ีไม่ได้
รับส่ิงตอบแทนในไร่นาเกษตรหรือธุรกิจซ่ึงท ากิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือนหรือ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครัวเรือนเป็นเจา้ของหรือผูด้  าเนินการ 
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ตารางที ่5.1 จ  านวนผูมี้งานท า จ  าแนกตามภาคอุตสาหกรรม 

หน่วย: ลา้นคน 

อุตสาหกรรม 
2553 2554 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ภาคเกษตรกรรม  

- เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง  

2. นอกภาคเกษตรกรรม  

- การผลิต  

- การก่อสร้าง  

- การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต ์

และรถจกัรยานยนต ์

- การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินคา้  

- โรงแรมและบริการดา้นอาหาร  

- กิจกรรมทางการเงิน และการประกนัภยั  

- กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย ์

- การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

- การศึกษา  

- กิจกรรมดา้นสุขภาพ และงานสงัคมสงเคราะห์ 

- กิจกรรมบริการดา้นอ่ืนๆ 

- อ่ืนๆ  

15.18 

15.18 

23.00 

5.38 

2.06 

6.10 

 

1.15 

2.47 

0.40 

0.12 

1.56 

 

1.18 

0.69 

0.48 

1.41 

16.95 

16.95 

22.24 

5.10 

1.87 

5.91 

 

1.11 

2.69 

0.33 

0.10 

1.40 

 

1.26 

0.71 

0.48 

1.28 

13.35 

13.35 

24.07 

5.69 

2.42 

6.15 

 

1.03 

2.62 

0.42 

0.08 

1.53 

 

1.22 

0.57 

0.67 

1.67 

15.53 

15.53 

23.45 

5.15 

2.05 

6.26 

 

0.96 

2.23 

0.44 

0.09 

1.80 

 

1.37 

0.65 

0.75 

1.70 

16.80 

16.80 

22.19 

5.21 

1.82 

5.93 

 

0.90 

2.66 

0.38 

0.10 

1.54 

 

1.33 

0.63 

0.68 

1.51 

รวม 38.18 39.19 37.42 38.98 39.49 

 

ทีม่า: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2554: 1) 
 

อตัราการว่างงาน 
 

 อตัราการวา่งงาน หมายถึง  อตัราที่แสดงถึงบุคคลที่สามารถและเต็มใจท างาน แต่หา
งานท าไม่ได ้คิดเป็นร้อยละของจ านวนแรงงานทั้งหมด เขียนเป็นสูตรการค านวณได ้ ดงัน้ี 

 

 

 

 

อตัราการวา่งงาน = 
ผูว้า่งงาน 

ผูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน 
 100 
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ตารางที ่5.2 ภาวะการมีงานท าของประชากร เดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม  2554 

หน่วย: ลา้นคน 

เดือน ผู้อยู่ในก าลงัแรงงาน ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน ผู้ทีร่อฤดูกาล อตัราการว่างงาน 

พฤศจิกายน 39.45 38.98 0.32 0.15 0.8 

ธนัวาคม 39.78 39.49 0.17 0.12 0.4 
 

ทีม่า: ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2554: 1) 
 

 ยกตวัอยา่งเช่น จากตารางท่ี 5.2 เดือนพฤศจิกายน 2554 มีผูอ้ยู่ในก าลงัแรงงาน จ านวน 
39,450,000 คน ผูว้า่งงาน จ านวน 320,000 คน สามารถค านวณหาอตัราการวา่งงานได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 แสดงวา่อตัราการวา่งงานเดือนพฤศจิกายน 2554 เท่ากบัร้อยละ 0.8 

 

ประเภทของการว่างงาน   
 

 การวา่งงานสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ว่างงานช่ัวคราว (Frictional Unemployment) เป็นการวา่งงานในระยะสั้น มีสาเหตุ
มาจากความไม่สมบูรณ์ของตลาดแรงงานในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูล การคมนาคม เป็นตน้ 

 2. การว่างงานตามฤดูกาล (Seasonal Unemployment) เป็นการวา่งงานท่ีเกิดข้ึนตาม
ฤดูกาล ส่วนใหญ่พบมากในภาคเกษตรกรรม ส่วนสาขาการผลิตอ่ืนๆ ท่ีเกิดการวา่งงานประเภทน้ี
เช่น ภาคก่อสร้าง เป็นตน้ 

 3. การว่างงานเน่ืองจากโครงสร้างของเศรษฐกิจ (Structural Unemployment) การ
วา่งงานประเภทน้ีเกิดจากการท่ีแรงงานไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจได ้เช่น เทคโนโลยกีารผลิต การยา้ยแหล่งอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 4. การว่างงานเน่ืองจากวฐัจักรเศรษฐกจิ (Cyclical Unemployment) เป็นการวา่งงานท่ี
เกิดจากเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต ่า ซ่ึงสินคา้ขายไดจ้  านวนนอ้ยผูผ้ลิต
จึงตอ้งลดการผลิตและการจา้งงานลงจากเดิม 

อตัราการวา่งงาน พ.ย.54 = 
320,000 

39,450,000 
 100   =   0.8%  
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 5. การว่างงานแฝง (Disguised Unemployment) เกิดจากการท่ีมีจ านวนแรงงานเกิน
ความจ าเป็น ส่วนใหญ่พบในภาคเกษตรกรรม บุคคลท่ีว่างงานแฝงเป็นผูท้  างานต ่ากว่าระดับ
ศกัยภาพของตนเอง (Underemployment)  

 

สาเหตุของการว่างงาน 
 

 สาเหตุของการวา่งงาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงระดับเทคโนโลยี เช่น การผลิตเคร่ืองจกัรชนิดใหม่ การใช้
เคร่ืองจกัรแทนแรงงานคนและสัตว์ เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าให้ความตอ้งการ
แรงงานฝีมือบางประเภทเพิ่มข้ึน ในขณะที่แรงงานบางประเภทที่เคยมีงานท าพบว่าความรู้
ความสามารถของตนไม่เหมาะกบัความตอ้งการของตลาดอีกต่อไป เช่น เมื่ออุตสาหกรรมตูเ้ยน็
เจริญข้ึน อุตสาหกรรมน ้าแขง็จะซบเซา เป็นตน้ 

 2. การเปลีย่นแปลงของอุปสงค์อันเน่ืองจากรายได้เปลี่ยนไปหรือรสนิยมเปลี่ยนไป ซ่ึง
มีผลท าใหค้วามตอ้งการแรงงานเปล่ียนไปเช่นเดียวกนั 

 3. การแข่งขันจากต่างประเทศ ก็อาจท าให้อุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศหดตวั
จนเกิดการวา่งงานอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศตะวนัตก เช่น คนงานในกิจการทอผา้ 

เคร่ืองถ้วยชาม เป็นตน้ มกัประสบปัญหาสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาแย่งตลาด คนงานใน
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีตอ้งวา่งงานลงและมกัมีปัญหาในการหางานใหม่ 
 4. การใช้นโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการคลงั นโยบายการคา้ และการปกป้อง
คุม้ครองอุตสาหกรรมบางประเภทโดยมาตรการก าแพงภาษี อาจท าให้อุตสาหกรรมเหล่านั้น
ด าเนินการต่อไปได ้ โดยที่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บผลกระทบจนตอ้งเลิก
กิจการ เพราะนอกจากจะไม่ไดรั้บความช่วยเหลือแลว้ บางคร้ังยงัถูกกีดกนัดว้ยมาตรการภาษีของรัฐ
อีกดว้ย  
 5. การมีอยู่อย่างจ ากัดของทรัพยากรการผลิต การท่ีทรัพยากรบางอย่างถูกใช้หมดไป 
อาจก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานในกิจการท่ีพึ่งพิงทรัพยากรดงักล่าวได ้
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ผลกระทบจากการว่างงาน 
 

 เม่ือเกิดการว่างงานในระบบเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ (ชาญ จุลมนต์, 
2553: 229-230) ดงัน้ี 

 1. ผลที่มีต่อการกระจายรายได้  เม่ือมีการว่างงานเกิดข้ึน ผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อน
โดยตรงก็คือแรงงานท่ีตอ้งว่างงานนัน่เอง เพราะท าให้ขาดรายไดท่ี้เคยไดรั้บเม่ือยงัมีงานท า ท าให้
แรงงานท่ีว่างงานตอ้งขาดรายไดซ่ึ้งจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายเพื่อการยงัชีพของตนเองและครอบครัว ถ้า
แรงงานนั้นมีฐานะดีอยูเ่ดิม มีทรัพยสิ์นมาก ก็ยงัมีรายไดจ้ากทรัพยสิ์นท าใหส้ามารถเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได ้แต่ถา้เป็นบุคคลท่ีมีฐานะยากจนไม่มีทรัพยสิ์นต่างๆ การวา่งงานและไม่มีรายไดจ้ะยิ่ง
ท าให้ฐานะครอบครัวยากจนลงไปอีก ไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานไดรั้บการศึกษาฝึกอบรมต่างๆ 
เพื่อใหมี้ความรู้พิเศษในการประกอบอาชีพ บุตรหลานจึงเป็นคนไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) บุคคล
ท่ีไม่มีทกัษะหรือความช านาญพิเศษเหล่าน้ียงัมีโอกาสกลายเป็นคนว่างงานได้ง่ายเม่ือเกิดภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาหรือภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เม่ือฐานะเดิมยากจนการไม่มีงานท าก็ยิ่งท าให้ยากจนลง
ไปอีก ก่อใหเ้กิดภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั คนจนจะยิง่จนลงท าใหก้ารกระจายรายไดเ้หล่ือมล ้ามากข้ึน 

 2. ผลที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแรงงาน เม่ือเกิดการวา่งงานท าให้ประเทศ
ไม่สามารถใช้ทรัพยากรแรงงานท่ีประเทศมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี และเม่ือไดค้  านึงถึง
การท่ีวา่บุคคลไดเ้จริญเติบโตจนมีอายอุยูใ่นวยัท างาน มีสุขภาพดี มีความสามารถท่ีจะท างานได ้ทั้ง
เอกชนและรัฐบาลจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากในการให้การศึกษาและฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงนบัว่า
เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์แต่เม่ือบุคคลนั้นกลายเป็นคนวา่งงาน ไม่มีงานท า ไม่ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติแล้ว ก็นับได้ว่าเอกชนและ
ประเทศไม่ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุนดงักล่าว หรือไดรั้บประโยชน์นอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 3. ผลที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลกระทบของการว่างงานต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศก็คือท าให้อุปทานหรือผลผลิตรวมลดลง เม่ือระบบเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างงานให้
เพียงพอกบัจ านวนแรงงานท่ีตั้งใจท างาน ท าให้ผลผลิตรวมท่ีระบบเศรษฐกิจสามารถผลิตไดล้ดลง
จากระดบัการผลิตท่ีมีการจา้งงานเต็มท่ี หรือระดบัการผลิตสูงสุดท่ีระบบเศรษฐกิจสามารถผลิตได ้
ผลแตกต่างระหว่างระดบัการผลิตท่ีระบบเศรษฐกิจผลิตได้จริงกบัระดบัการผลิตสูงสุดท่ีระบบ
เศรษฐกิจสามารถผลิตได ้เป็นเคร่ืองวดัความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากโอกาสใน
การท างานมีจ ากดั  
  ผลทางสังคม ได้แก่ คดีอาชญากรรมท่ีก่อข้ึนโดยผูว้่างงานหรือปัญหาสุขภาพจิต
เส่ือมโทรมของผูว้า่งงาน อนัเกิดข้ึนมาจากความกดดนัท่ีเกิดข้ึนจากการขาดรายไดใ้นการยงัชีพ 
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 4. ผลกระทบต่อรัฐบาล  เม่ือมีการว่างงานภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 
กล่าวคือ รัฐต้องใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นในรูปของเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือการ
ว่างงาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งน ามาจากส่วนท่ีไดจ้ากการเก็บภาษีอากร ท าให้เงินรายได้ของรัฐบาลท่ีจะ
น าไปใชจ่้ายในดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเช่นการพฒันาประเทศนอ้ยลง หรือไม่รัฐบาลตอ้งเก็บภาษีอากร
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นภาระของประชาชนท่ีจะตอ้งเสียภาษีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีรัฐบาลตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายใน
ด้านการแก้ปัญหาสังคม เช่น การจดัหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปราบปรามคดีอาชญากรรม นอกจากผล
ทางด้านการใช้จ่ายแล้ว การว่างงานอาจก่อให้เกิดพลงัผลกัดนัทางการเมือง เช่น การว่างงานอาจเป็น
ประเด็นท่ีพรรคการเมืองตรงกนัขา้มน ามาเป็นขอ้อา้งวา่การท างานของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ มีผลให้
การบริหารของรัฐบาลขาดความมัน่คงและไดรั้บความศรัทธาจากประชาชนนอ้ยลง 

 5. ผลทีม่ีต่อการออมและการลงทุน เม่ือระบบเศรษฐกิจมีการวา่งงานเพิ่มข้ึนรายไดข้อง
คนส่วนใหญ่จะลดลง ท าใหป้ระชาชนตอ้งลดรายจ่ายในการบริโภค และความสามารถในการออมก็
จะลดลงดว้ย เม่ือรายจ่ายในการบริโภคลดลง ก็จะมีผลท าให้ปริมาณสินคา้ท่ีขายไม่ออกมีมากข้ึน 
ผูผ้ลิตตอ้งลดปริมาณการผลิต ลดการลงทุนและลดการจา้งงานลงท าให้การวา่งงานรุนแรงข้ึนไปอีก 
เม่ือการผลิตลดลงจะท าใหร้ายไดป้ระชาชาติลดลงซ่ึงมีผลใหก้ารออมลดลงไปอีกเช่นกนั 

 

การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 

  การว่างงานท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ ย่อมท าให้สังคมตอ้งเสียผลประโยชน์
จากทรัพยากรแรงงาน โดยมีวธีิแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. การแก้ปัญหาการว่างงานช่ัวคราว ท  าได้โดยการให้บริการข่าวสารแก่คนงานและ
นายจ้าง เพื่อให้ทราบแหล่งงานหรือจดัตลาดนัดแรงงานเพื่อให้คนงานและนายจ้างพบกันข้ึน
สะดวก 

 2. การแก้ไขปัญหาการว่างงานตามฤดูกาล ท าไดโ้ดยการกระตุน้ให้คนงานท างานอ่ืนๆ 
เม่ือพน้ฤดูกาลท างานประจ า 

 3. การแก้ปัญหาการว่างงานเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ถา้หากมีการน ามาใชโ้ดยไม่จ  าเป็น รัฐบาลอาจตอ้งมีการ
เรียกเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนั ตอ้งมีการศึกษาฝึกหดัอบรมแรงงานให้มีทกัษะความสามารถ
พร้อมท่ีจะโยกยา้ยงานได ้
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 4. นโยบายการเงิน รัฐบาลควรใชม้าตรการทางการเงินเพื่อเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนใน
ประเทศ ซ่ึงจะมีผลท าให้อตัราดอกเบ้ียลดลง การลงทุนของประเทศสูงข้ึน การผลิต การจา้งงาน
ขยายตวัเพิ่มข้ึน  
 5. นโยบายการคลัง รัฐบาลตอ้งเพิ่มการใช้จ่ายและลดอตัราภาษีให้เหมาะสมกบัภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อกระตุน้การผลิต การส่งออก และการบริโภค ส่งผลใหก้ารจา้งงานสูงข้ึน  
 6. นโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษาให้กบัประชาชนโดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในวยั
ศึกษา ตอ้งก าหนดโครงสร้างการศึกษาให้เหมาะสมกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้
การศึกษาท่ีตรงความตอ้งการของตลาดและความจ าเป็นของประเทศ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเงินเฟ้อและการว่างงาน 
 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม กล่าวคือ เม่ืออตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน อตัราการวา่งงานจะลดลง สามารถอธิบายไดโ้ดยใช้ 
เส้นโคง้ฟิลลิปส์ (Phillips Curve)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.4 เส้นโคง้ฟิลลิปส์ 

 

 จากภาพท่ี 5.4 เส้นโคง้ฟิลลิปส์ เป็นเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราเงินเฟ้อและ
อตัราการวา่งงาน มีลกัษณะลาดชนัลงจากซ้ายไปขวา จากภาพแสดงให้เห็นวา่ ถา้ตอ้งการให้อตัรา
การว่างงานต ่าจะตอ้งยอมรับเงินเฟ้อในอตัราท่ีสูง เช่น ณ จุด A มีอตัราการว่างงาน 5% และอตัรา

อตัราเงินเฟ้อ (%) 

อตัราการวา่งงาน (%) 

B 

A 2 

4 

3 5 0 
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เงินเฟ้อ 2% ถา้ตอ้งการลดอตัราการวา่งงานลงเป็น 3% จะตอ้งยอมรับอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนเป็น 4% ดงันั้น
ในการแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อและการวา่งงาน รัฐบาลจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกวา่ควรแกไ้ขปัญหาใดก่อน  
 ในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหว่างเงินเฟ้อกบัการว่างงานมิไดเ้ป็นไปตามทฤษฎีของ
ฟิลลิปส์ กล่าวคือ เงินเฟ้อไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการว่างงานในทางตรงกนัขา้ม แต่เงินเฟ้อและ
การว่างงานมกัจะเกิดข้ึนพร้อมๆ กนัเสมอ กล่าวคือ เม่ืออตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน อตัราการว่างงานก็
ไม่ไดล้ดลง แต่กลบัเพิ่มข้ึนเช่นกนั เราเรียกปรากฎการณ์เช่นน้ีวา่ Stagflation โดยสาเหตุท่ีท าให้เงิน
เฟ้อและการวา่งงานเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ การท่ีแรงงานเรียกร้องค่าจา้งสูงข้ึน หรือการท่ีวตัถุดิบ
ท่ีส าคญัในการผลิต เช่น น ้ ามนัมีราคาเพิ่มสูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของค่าจา้งและราคาวตัถุดิบ ท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ซ่ึงมีผลท าให้ผูผ้ลิตลดการผลิตลง และขายสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึน ดงันั้นการ
วา่งงงานจึงเพิ่มข้ึนและเงินเฟ้อก็เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย (ชาญ จุลมนต,์ 2553: 237) 
 ถา้ Phillips Curve แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานได้
ถูกตอ้ง การแกปั้ญหาเงินเฟ้อและการวา่งงานก็จะท าไดโ้ดยรัฐบาลตอ้งเลือกระหวา่งเงินเฟ้อและการ
วา่งงาน ปัจจุบนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือ ภาวะเงินเฟ้อและการวา่งงานมกัจะเกิดข้ึนพร้อมกนั 

 

สรุปท้ายบทเรียน 
 

 เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไปสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้อ านาจ
ซ้ือของเงินลดลงจากเดิม ซ่ึงสาเหตุของเงินเฟ้อมีอยู ่2 ประการ คือ 1) เงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค ์
หมายถึง เงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจากอุปสงคม์วลรวมส าหรับสินคา้ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน และ 2) เงินเฟ้อ
จากแรงดนัของตน้ทุน เป็นเงินเฟ้อท่ีเกิดจากตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการสูงข้ึนจากเดิม  
 การวา่งงาน หมายถึง ภาวการณ์ท่ีบุคคลในวยัแรงงานท่ีพร้อมจะท างานแต่ไม่สามารถ
หางานท าได ้หรือเจ็บป่วย รองานใหม่ หางานท่ีเหมาะสมไม่ได ้ เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
การเปล่ียนแปลงระดบัเทคโนโลยี การแข่งขนัจากต่างประเทศ และผลจากการใช้นโยบายของ
รัฐบาล เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

1. จงอธิบายความหมายของเงินเฟ้อ 

 

2. เงินเฟ้อมีก่ีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบาย 

 

3. จงบอกสาเหตุของเงินเฟ้อ 

 

4. จงบอกผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ 

 

5. จงยกตวัอยา่งวธีิแกไ้ขปัญหาเงินเฟ้อมา 3 วธีิ 

 

6. จงอธิบายความหมายของการวา่งงาน 

 

7. การวา่งงานมีก่ีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบาย 

 

8. จงบอกสาเหตุของการวา่งงาน 

 

9. จงบอกผลกระทบจากการวา่งงาน 

 

10. เพราะเหตุใดในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินเฟ้อและการวา่งงานจึงไม่เป็นไปตามทฤษฎี
ของฟิลลิปส์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

การเงนิการธนาคาร 

 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมาย ลกัษณะ และหนา้ท่ีของเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2. เขา้ใจถึงบทบาทและความส าคญัของตลาดการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 3. อธิบายความหมายของอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินได้ 
 4. อธิบายภาวะดุลยภาพและการปรับตวัเขา้สู่ภาวะดุลยภาพในตลาดเงินได ้

 5. เขา้ใจถึงบทบาทและความส าคญัของธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 6. เขา้ใจถึงบทบาทและความส าคญัของธนาคารกลางท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 7. ทราบวธีิการใชน้โยบายการเงินในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

  

เนือ้หา  

 1. ความหมายของเงิน 

 2. ววิฒันาการของเงิน  
 3. คุณสมบติัของเงิน 

 4. หนา้ท่ีของเงิน  
 5. ตลาดการเงิน  
 6. บทบาทท่ีส าคญัของตลาดการเงิน 

 7. อุปสงคข์องเงิน อุปทานของเงิน และดุลยภาพของตลาดเงิน 

 8. ธนาคารพาณิชย ์

 9. ธนาคารกลาง 

 10. นโยบายการเงิน 
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 4. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่6 

การเงนิการธนาคาร 

 

 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก มีผลท าให้
ระบบการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย จากระบบการน าสินคา้มา
แลกเปล่ียนโดยตรง (Barter system) ในอดีต มาเป็นระบบท่ีมีการใชเ้งิน (Money) เป็นส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียน เงินจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจในการอ านวยความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนสินคา้และบริการ และยงัส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ีย ผลผลิต รายได้ และการจา้งงานใน
ระบบเศรษฐกิจอีกดว้ย 

 

ความหมายของเงิน 

 

 มีนกัวชิาการและนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของเงินไวด้งัน้ี 

 McEachern (2012: 559) กล่าววา่ เงิน หมายถึง อะไรก็ไดที้่สังคมยอมรับโดยทัว่ไปใน
การแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ 

 สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 147) อธิบายวา่ เงินคืออะไรก็ได ้แต่ตอ้งเป็นส่ิงซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ในสังคมนั้นและใชจ่้ายเป็นค่าสินคา้และบริการต่างๆ 

 ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ และไพศาล เล็กอุทยั (2554: 184) มองวา่ เงินคือส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปและท าหนา้ท่ี 4 ประการ คือ เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน เป็นมาตรฐาน
ในการวดัมูลค่า เป็นส่ิงเก็บรักษามูลค่า และเป็นมาตรฐานการช าระหน้ีในอนาคต 

 วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน (2555: 172) ให้ทศันะว่า เงินคือส่ิงใดๆ ท่ีสังคมใดสังคมหน่ึง
ยอมรับโดยทัว่ไปในขณะใดขณะหน่ึงในฐานะเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ 
โดยใชช้ าระค่าสินคา้และบริการรวมทั้งการช าระหน้ีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 สิปปภาศ พรสุขสว่าง (2555: 12) กล่าวว่า เงินเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ียอมรับโดยทัว่ไป
ส าหรับการช าระค่าสินคา้หรือบริการ หรือส าหรับการช าระหน้ีคืน  
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 จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ เงิน หมายถึง ส่ิงใดก็ไดซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีสังคมใดสังคม
หน่ึงยอมรับโดยทัว่กนั เพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ รวมถึงการช าระหน้ีได้
ตามกฎหมาย 

 

ววิฒันาการของเงิน  
 

 มนุษยไ์ดพ้ยายามขจดัขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบแลกเปล่ียนโดยตรง โดยประดิษฐ์เงิน
ข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการซ้ือขายแลกเปล่ียน ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ และไพศาล เล็กอุทยั 
(2554: 183-184) ไดส้รุปววิฒันาการของเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. เงินที่เป็นส่ิงของหรือสินค้า (Commodity Money) ในยุคตน้ๆ สินคา้บางชนิดถูก
เลือกและน ามาใชท้  าหนา้ท่ีเป็นเงินหรือท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียน เช่น เปลือกหอย ใบชา 
กาแฟ ยาสูบ ขา้วสาลี หนงัสัตว ์หินสีต่างๆ สัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ ปรากฏวา่เงินท่ีอยูใ่นรูปชนิดสินคา้มี
ขอ้เสียหายหลายประการ เช่น บางชนิดไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน เพราะจะช ารุดหรือเกิดความ
เสียหายและปริมาณเปล่ียนแปลงไดง่้าย 

 2.  เงินที่เป็นโลหะ (Metallic Money) เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของเงินที่เป็นส่ิงของหรือ
สินคา้ มนุษยจึ์งหันมาใช้โลหะท าเป็นเงิน เช่น ทองค า โลหะเงิน ทองแดง ซ่ึงมีความคงทนถาวร 
เก็บไวไ้ดน้านและปริมาณค่อนขา้งคงท่ี ต่อมามีการน าโลหะมาประดิษฐ์เป็นเหรียญกษาปณ์เพื่อให้
มูลค่าของเงินเป็นไปตามเน้ือของโลหะหรือป้องกนัการปลอมแปลง เงินท่ีท าดว้ยโลหะมีคุณสมบติั
ท่ีดีคือความคงทนถาวร ดงันั้น จึงยงัคงใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตราบเท่าทุกวนัน้ี ส าหรับ
ประเทศไทยในปัจจุบนัน้ี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบในการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์ อยา่งไรก็ตาม เงินท่ีท าดว้ยโลหะมีขอ้เสีย คือ น ้ าหนกัมาก การพกพาหรือน าติด
ตวัไม่สะดวก 

 3.  เงินที่เป็นกระดาษ (Paper Money) มนุษยไ์ด้น ากระดาษมาประดิษฐ์เป็นเงินเพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเงินท่ีท าดว้ยโลหะซ่ึงมีน ้ าหนกัมาก เงินกระดาษหรือธนบตัร (bank note) มี
คุณสมบติัท่ีดี คือ น ้ าหนกัเบา การพกพาหรือน าติดตวัสะดวก เงินกระดาษท่ีน าออกใช้คร้ังแรกใน
ประเทศไทยนั้นเรียกว่า “หมาย” ไดน้ าออกใชใ้น พ.ศ.2396 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว และในปี พ.ศ.2416 รัฐบาลได้น า “ตั๋วกระดาษ” ราคาหน่ึงอัฐออกใช้ ต่อมาใช้สมัย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้ไดรั้บอนุมติัให้ออก “บตัร
ธนาคาร” ในปี พ.ศ.2445 นอกจากน้ี ในปี พ.ศ.2435 ยงัไดมี้การเตรียมน าเอา “เงินกระดาษหลวง” ท่ี
สั่งพิมพจ์ากต่างประเทศออกใช้ และในปี พ.ศ.2445 รัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติั ร.ศ.121 
และไดเ้ร่ิมน าธนบตัรออกใชช้ าระหน้ีตามกฎหมายแพร่หลายทัว่ราชอาณาจกัร 

 4.  เงินทีเ่กดิจากระบบธนาคาร (Bank Money) ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ประชาชนนิยม
เปิดบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัไวก้บัธนาคารพาณิชย ์วิธีจ่ายโอนกระท าไดโ้ดยใชเ้ช็ค เงิน
ท่ีอยู่ในรูปบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัจะมีปริมาณมากกว่าเงินส่วนท่ีอยู่ในรูปเงินสดหรือธนบตัร
และเหรียญกษาปณ์ แต่ในกรณีประเทศท่ีก าลงัพฒันา เงินท่ีอยูใ่นรูปบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัจะมี
ปริมาณน้อยกว่าเงินส่วนท่ีเป็นเงินสด ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนไม่นิยมใชเ้ช็คในการซ้ือสินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภค ผูท่ี้มีเงินฝากในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัสามารถซ้ือสินคา้และบริการโดย
ช าระเป็นเช็คได ้จึงถือวา่เงินฝากกระแสรายวนัเป็นเงินท่ีเกิดจากระบบธนาคาร 

 

คุณสมบัติของเงิน 

 

 จากววิฒันาการของเงินดงัท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่เงินท่ีมีคุณสมบติัไม่ดี จะเลิกใชไ้ป
ในท่ีสุด เงินท่ีใชท้ัว่ไปในปัจจุบนัมีอยู ่3 ประเภท คือ เหรียญกษาปณ์ ธนบตัร และเงินฝากกระแส
รายวนั สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 153) ไดป้ระมวลคุณสมบติัของเงินท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

 1.  เป็นทีย่อมรับในสังคม คือสามารถใชซ้ื้อสินคา้และบริการต่างๆ ไดแ้ละเป็นท่ียอมรับ
ในการช าระหน้ี ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะถา้ไม่มีคนยอมรับก็ไม่สามารถใชจ่้ายส่ิงของ
ได ้ตวัอยา่งเช่น เชลยศึกในสงครามโลกแมจ้ะมีเงินตราสกุลต่างๆ และส่ิงมีค่าอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถซ้ือ
ส่ิงของและบริการได ้แต่กลบัใชบุ้หร่ีเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน เพราะเป็นท่ียอมรับกนัในค่าย
เชลยศึกในขณะนั้น แมค้นไม่สูบบุหร่ีก็ยินดีท่ีจะใช้เงินบุหร่ีน้ี ดงันั้นจะเห็นได้ว่าการยอมรับใน
สังคมเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะก าหนดใหส่ิ้งใดใชเ้ป็นเงิน 

 2.  มีความทนทาน ไม่เน่าเป่ือยหรือเสียหายไดง่้ายเม่ือเก็บเอาไวน้านๆ หรือเม่ือมีการ
เปล่ียนมือ ทั้ งน้ีเพราะเงินย่อมจะมีการหมุนเวียนในท้องตลาดจากมือหน่ึงไปสู่มือหน่ึงเสมอ 
ตวัอยา่งเช่น ส่ิงของต่างๆ เป็นหนงัสัตว ์ใบชา อาจข้ึนราหรือเกลืออาจช้ืนได ้ดงันั้นเงินเหรียญท่ีเป็น
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โลหะส่วนมากจะมีการน าไปผสมกบัโลหะอ่ืนๆ บางชนิดเพื่อให้ทนทานยิ่งข้ึน หรือถา้เป็นธนบตัร
ก็มกัจะมีการพิมพธ์นบตัรใหม่ข้ึนมาทดแทนธนบตัรท่ีเก่าหรือช ารุด 

 3.  แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ง่าย แบ่งเป็นหน่วยยอ่ยไดง่้ายและจะตอ้งเหมือนกนัทุกหน่วย 
กล่าวคือ ตอ้งมีมาตรฐานทั้งดา้นรูปร่าง น ้ าหนกั และคุณภาพ มิฉะนั้นจะท าให้เกิดความสับสนได ้
จะเห็นไดว้า่ส่ิงของท่ีใชเ้ป็นเงินต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบติัน้ีจึงเลิกใชไ้ปในท่ีสุด 

 4.  เป็นส่ิงที่หายาก  เป็นส่ิงท่ีหายากและยากต่อการปลอมแปลง กล่าวคือ จะต้องมี
ปริมาณจ ากดัเพราะถา้หาง่ายจะไม่มีค่าและอาจจะมีการปลอมแปลงไดง่้าย ดงันั้นจะเห็นไดว้่าใน
การท าเงินเหรียญจะมีการยกขอบหรือท าลวดลายท่ีขอบ ในการพิมพ์ธนบตัรก็จะท าเป็นลายน ้ า 
เพื่อใหเ้ห็นลกัษณะของเงินแต่ละชนิดไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนและใหย้ากต่อการปลอมแปลง 

 5.  สะดวกสบายในการใช้จ่าย เงินควรท าจากวสัดุท่ีมีน ้ าหนกัเบา มีขนาดพอเหมาะเพื่อ
สะดวกแก่การแลกเปล่ียน กล่าวคือ จะตอ้งไม่หนกัหรือใหญ่เกินไปจนยากต่อการจะน าติดตวัไป 
และไม่เล็กจนเกินไปจนกระทัง่หยบิไม่ติดหรือท าใหสู้ญหายไดง่้าย 

 นอกจากน้ี ค่าของเงินควรมีค่าค่อนขา้งคงท่ี ถา้ค่าของเงินเปล่ียนแปลงง่ายเกินไปคนก็
จะไม่เก็บเงินแต่เก็บเป็นส่ิงของแทน เช่น ในประเทศเยอรมนีเม่ือหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ค่าของ
เงินเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วแทบทุกวนั ดงันั้นคนจึงปฏิเสธการช าระค่าสินคา้และบริการดว้ยเงิน 
แต่หันไปใช้สินคา้ เช่น บุหร่ีแทน หรือในประเทศท่ีมีอตัราเงินเฟ้อสูงมาก เช่น ประเทศในแถบ
อเมริกาใต ้ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา บราซิล ใน ค.ศ.1970 และ 1980 มีอตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50 
เป็น 700 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ประชาชนไม่ยอมรับเงินตราสกุลตนเอง การท าสัญญาต่างๆ มกัใช้
เงินตราสกุลอ่ืน เช่น ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

 

หน้าทีข่องเงิน  
 

 เงินเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการในระบบเศรษฐกิจ 
วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 173) ไดส้รุปเงินหนา้ท่ีของเงินมี 4 ประการ ดงัน้ี 

 1.  เป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of exchange) เป็นหนา้ที่อนัดบัแรกและ
ส าคญัท่ีสุดของเงิน หนา้ท่ีอ่ืนๆ ของเงินลว้นแต่สืบเน่ืองมาจากหนา้ท่ีน้ี อ านวยความสะดวกให้แก่
การแลกเปล่ียนโดยออ้ม โดยเป็นตวักลางเช่ือมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย การใช้เงินเป็นส่ือกลางใน
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การแลกเปล่ียนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถแบ่งงานกนัท าและเกิดความช านาญ ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้ผลผลิตในยุคปัจจุบนัเพิ่มข้ึนมหาศาลจนไม่อาจเปรียบเทียบไดก้บัระบบแลกของต่อ
ของท่ีใชใ้นสมยัโบราณ 

 2.  เป็นมาตรฐานการวดัค่า (Standard of value) คือสามารถก าหนดราคาสินคา้ทุกชนิด
เป็นหน่วยเงินตราเดียวกนั ช่วยให้การตดัสินใจซ้ือขายท าไดร้วดเร็ว เพราะสามารถเปรียบเทียบ
มูลค่าของส่ิงต่างๆ ไดโ้ดยง่ายและสะดวก นอกจากน้ี เป็นประโยชน์ในการท าบญัชี สามารถรวม
มูลค่าสินคา้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัไดเ้พราะวดัเป็นหน่วยเงินตราเดียวกนั 

 3.  เป็นมาตรฐานการช าระหนี้ภายหน้า (Standard of deferred payment) นั่นคือ
สามารถช าระหน้ีสินกนัดว้ยเงิน ซ่ึงอ านวยความสะดวกให้แก่ทั้งลูกหน้ีและเจา้หน้ี ถา้ขาดหนา้ท่ีน้ี 
การซ้ือเช่ือขายเช่ือรวมทั้งการกูย้มืคงท าไดค้่อนขา้งจ ากดั 

 4.  เป็นเคร่ืองเก็บรักษามูลค่า (Store of value) เงินเป็นสินทรัพยรู์ปหน่ึงท่ีคนทัว่ไป
นิยมสะสมไวเ้ป็นสมบติั เพราะเงินเป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงท่ีสุด สามารถซ้ือสินคา้และ
บริการตามความตอ้งการไดท้นัที แต่การสะสมทรัพยสิ์นในรูปของเงินมีขอ้จ ากดัคือไม่เกิดดอกผล 
ซ่ึงผดิกบัการสะสมทรัพยสิ์นในรูปอ่ืน เช่น อสังหาริมทรัพย ์หุน้ และพนัธบตัรรัฐบาล เป็นตน้ 

  

ตลาดการเงิน  
 

 ตลาดการเงิน (Financial Market) คือ ตลาดท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูมี้เงินออมกบัผู ้
ท่ีตอ้งการลงทุน เป็นการเปล่ียนเงินออมไปเป็นการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายสินทรัพยท์างการเงินระยะสั้น 
ซ่ึงหมายถึงตราสารท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงินคลงั ตราสารหน้ีระยะสั้น ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้
เงินท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี เป็นตน้ ตลาดเงินแบ่งได ้2 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 

  1.1  ตลาดเงินในระบบ หมายถึง ตลาดท่ีมีการระดมเงินออมและการให้สินเช่ือระยะ
สั้น โดยสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย เช่น ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์
รวมทั้งสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์โดยกิจกรรมทางการเงินส าคญัท่ีเกิดข้ึนในตลาดเงิน 
เช่น ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตัว๋เงินคลงั เป็นตน้ 



140 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

 

 1.2  ตลาดเงินนอกระบบ หมายถึง แหล่งการเงินท่ีเกิดข้ึนเองตามความจ าเป็นและ
ความตอ้งการของสังคม ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน รวมทั้งไม่มีกฎหมายรองรับสถานะของ
ผูใ้หกู้ ้เช่น การกูย้มืระหวา่งบุคคล การขายฝาก หรือการเล่นแชร์ เป็นตน้ 

 2. ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดท่ีมีการซ้ือขายสินทรัพยท์างการเงินระยะยาว 
ซ่ึงเป็นตราสารท่ีมีอายเุกิน 1 ปี เช่น หุน้สามญั พนัธบตัร เป็นตน้ ตลาดทุนแบ่งได ้2 ส่วนยอ่ยดงัน้ี 

  2.1  ตลาดแรก (Primary Market) คือ ตลาดส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยผูท่ี้
ตอ้งการเงินทุน และตอ้งการจะระดมเงินทุนจากผูล้งทุนโดยตรงด้วยการออก และเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะเป็นในรูปของตราสารหน้ีหรือตราสารทุนก็ได ้เช่น หุ้น หุ้นกู ้
พนัธบตัร เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นการลงทุนท่ีแทจ้ริงในทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากเป็นปริมาณเงินทุน
ใหม่ท่ีถูกอดัฉีดเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ 

 2.2  ตลาดรอง (Secondary Market) คือ ตลาดท่ีมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพยท่ี์
ไดผ้า่นการเสนอขายในตลาดแรกมาแลว้ เป็นการเปล่ียนมือระหวา่งผูถื้อหลกัทรัพยด์ว้ยกนั ดงันั้น 
การลงทุนในตลาดรองจึงมิใช่การลงทุนท่ีแทจ้ริงในทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงตลาดรองท่ีเป็นตวักลางใน
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีเรารู้จกักนัดีคือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of 

Thailand: SET) 
 

บทบาททีส่ าคญัของตลาดการเงิน 
 

 ตลาดการเงินเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงระหว่างเงินออมกับการลงทุน ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ท าให้ผูมี้เงินออมได้รับผลตอบแทนทางการเงิน ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของดอกเบ้ีย 
เงินปันผล หรือผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ  

 2.  ท าให้ผูต้อ้งการเงินหรือผูล้งทุนสามารถมีเงินทุนส าหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ตลาดการเงินท าให้ผูมี้โครงการลงทุนในธุรกิจของตนเอง แต่มีเงินไม่เพียงพอ สามารถหาแหล่ง
เงินกูไ้ปใช้ในการลงทุนได ้โดยมีค่าใช้จ่ายในอตัราท่ีเหมาะสมซ่ึงข้ึนอยู่กบัความมีประสิทธิภาพ
ของตลาดการเงิน ถา้มีตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ผูกู้ก้็จะสามารถหาแหล่งเงินทุนไดด้ว้ยตน้ทุน
หรือดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่าได้ การลงทุนโดยผ่านตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพท าให้การลงทุนท่ี
แทจ้ริงเกิดข้ึนและขยายตวั ซ่ึงมีผลใหก้ าลงัการผลิตสินคา้และบริการของประเทศเพิ่มมากข้ึน  
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 3.  ท าให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ จากการท่ีมีตลาดการเงินเป็นแหล่งในการระดม
ทุนจากเงินออมไปใชล้งทุนในโครงการต่างๆ จะมีผลท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวั เป็นการ
เพิ่มอตัราการเจริญเติบโตแก่เศรษฐกิจของประเทศ  

 4.  ท าให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนหรือผูบ้ริโภคสูงข้ึน การมีตลาดการเงิน
ท าให้ผูม้ีเงินออมมีผลตอบแทน  ผูต้อ้งการลงทุนสามารถจดัหาเงินทุนได้ในอตัราดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม การลงทุนขยายตวั มีการจา้งงานมากข้ึน ระดบัรายได้ของประชาชนทัว่ไปดีข้ึน 

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการกูเ้งินเพื่อใชจ่้ายในการบริโภค เช่น การซ้ือบา้น รถยนต ์เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นตน้ ก็สามารถหาเงินกูเ้พื่อใชจ่้ายเหล่าน้ีได ้ 
 

อปุสงค์ของเงิน อปุทานของเงิน และดุลยภาพของตลาดเงิน 
 

 1. อุปสงค์ของเงิน 

  ความตอ้งการถือเงินหรือท่ีเรียกกนัในภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า อุปสงค์ของเงิน (Demand 

for money) หมายถึง ปริมาณเงินทั้งส้ินท่ีมีผูต้อ้งการถือไวใ้นขณะใดขณะหน่ึง (สุนีย ์ศีลพิพฒัน์, 2553: 

159) จากแนวคิดของ John Maynard Keynes แบ่งความตอ้งการถือเงินเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1 ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน (transaction demand for 

money) คือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน รวมทั้งค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงานของภาคธุรกิจ เช่น ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้ ค่ารถโดยสาร หรือ ค่าวตัถุดิบ เป็นตน้ ซ่ึง
ความตอ้งการถือเงินดงักล่าว มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนรายไดท่ี้ไดรั้บแต่ละคร้ังและระยะห่างของ
การรับรายได ้กล่าวคือ คนท่ีมีรายไดเ้ดือนละ 50,000 บาท จะมีความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายใน
ชีวิตประจ าวนัมากกว่าคนท่ีมีรายไดเ้ดือนละ 10,000 บาท ในขณะเดียวกนั คนท่ีไดรั้บรายได้เป็น
รายเดือน จะมีความตอ้งการถือเงินประเภทดงักล่าวมากกวา่คนท่ีไดรั้บรายไดเ้ป็นรายวนั   

  1.2 ความต้องการถือเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (precautionary demand for money) คือ 
เงินท่ีบุคคลตอ้งการถือไวใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดใ้นอนาคต เช่น ยามเจ็บไขไ้ด้
ป่วย เกิดอุบติัเหตุ ว่างงาน หรือ ธุรกิจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เป็นตน้ ความ
ตอ้งการถือเงินประเภทน้ี จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัรายได ้อุปนิสัยส่วนบุคคล และสวสัดิการทาง
สังคมของประเทศ 

   เน่ืองจากความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัและความตอ้งการถือ
เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินข้ึนอยู่กบัรายไดแ้ละวิจารณญานของแต่ละบุคคล ดงันั้น ความตอ้งการถือเงิน
ประเภทน้ีจึงไม่มีความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย  
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   จากภาพท่ี 6.1 ก าหนดให้เส้น D หมายถึง ความตอ้งการถือเงินเพื่อใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนัและเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีลกัษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกบัแกนนอน คือ ความตอ้งการถือ
เงินจะมีค่าคงท่ีไม่ว่าอตัราดอกเบ้ียเป็นเท่าใดก็ตาม เช่น อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั R1 หรือ R2 ความ
ตอ้งการถือเงินจะเท่ากบั D1 เสมอ ซ่ึงเส้นความตอ้งการถือเงินจะเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือระดบัรายได้
เปล่ียนแปลง เช่น เม่ือระดบัรายไดล้ดลงเส้น D1 จะเล่ือนไปทางซ้ายมือกลายเป็นเส้น D2 เม่ือระดบั
รายไดสู้งข้ึน เส้น D1 จะเล่ือนไปทางขวามือกลายเป็นเส้น D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.1 ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัและเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 160) 
 

  1.3  ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งก าไร (speculative demand for money) เป็นความ
ตอ้งการถือเงินท่ีผูบ้ริโภคหรือผูป้ระกอบการถือไวเ้พื่อน าไปลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนนั้นๆ วนัรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2555: 186) อธิบายว่า ความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีจะมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียในทิศทางตรงข้าม ส่วนอตัราดอกเบ้ียก็มีความสัมพนัธ์กับราคา
หลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงขา้มเช่นกนั การตดัสินใจของผูท่ี้จะถือเงินส่วนน้ีไวห้รือจะเปล่ียนเป็น
หลกัทรัพย ์จะข้ึนอยู่กบัการคาดคะเนแนวโน้มของอตัราดอกเบ้ียและราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต 
โดยเปรียบเทียบกบัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั หากอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูง ปริมาณเงินท่ี
ถือไวเ้พื่อเก็งก าไรจะมีนอ้ย ทั้งน้ีเพราะเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูง ราคาหลกัทรัพยจ์ะต ่า ผูมี้เงินออมยอ่ม
คาดว่าในอนาคตอตัราดอกเบ้ียจะมีแนวโน้มลดลงและราคาหลกัทรัพยจ์ะมีแนวโน้มสูงข้ึน ก็จะ
เปล่ียนจากการถือเงินไปเป็นหลกัทรัพย ์ในทางตรงกนัขา้ม ถา้อตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัต ่า ปริมาณ
เงินท่ีถือไวเ้พื่อเก็งก าไรจะมีมาก เพราะเม่ืออตัราดอกเบ้ียต ่า แสดงวา่หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัมีราคาสูง 
ก็จะเปล่ียนจากหลกัทรัพยเ์ป็นเงิน หรือถือเงินออมไวโ้ดยยงัไม่ตดัสินใจวา่จะหาผลตอบแทนในรูป

อตัราดอกเบ้ีย 

ปริมาณเงิน 

D1 D2 D3 

R2 

R1 
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ใดดี ท าให้ปริมาณเงินที่ถือไวเ้พื่อเก็งก าไรมีมาก โดยเส้นความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร มี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.2 ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 161) 
 

 จากภาพท่ี 6.2 ก าหนดให้เส้น D/ แสดงถึงความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร มี
ลกัษณะเป็นเส้นโคง้จากซ้ายไปขวา ซ่ึงมีสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียในทิศทางตรงขา้ม เช่น ณ อตัรา
ดอกเบ้ีย R1 จะมีความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไรเท่ากบั M1 ถา้อตัราดอกเบ้ียปรับลดลงเป็น R2 
ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไรจะเพิ่มข้ึนเป็น M2 

 ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียสูงมากๆ ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไรมีค่าเท่ากบั
ศูนย ์เส้น D/ จะข้ึนไปตดักบัแกนตั้งเน่ืองจากไม่มีใครถือเงินเพื่อเก็งก าไรเลย และท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่า
มากๆ ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไรจะมีมากเท่ากบัอนนัต ์เส้นความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร
จะเป็นเส้นขนานกบัแกนนอน เน่ืองจากไม่มีใครน าเงินไปให้กูย้ืมหรือซ้ือหลกัทรัพยเ์ลย จะถือเป็น
เงินสดทั้งหมด 

 จากความตอ้งการถือเงินท่ีกล่าวมา ตามแนวคิดของ John Maynard Keynes 
สรุปได้ว่า ความต้องการถือเงินหรืออุปสงค์ของเงินมีความสัมพนัธ์กับระดับรายได้และอตัรา
ดอกเบ้ีย เม่ือน าความตอ้งการถือทั้ง 3 ประเภทมารวมกนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายใน
ชีวติประจ าวนั เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเพื่อเก็งก าไร มีลกัษณะดงัภาพท่ี 6.3 
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R2 
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ภาพที ่6.3 เส้นอุปสงคข์องเงิน 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 162) 
 

 ก าหนดให้  Md  =  D + D
/
 

   Md  =  อุปสงคข์องเงิน 

   D  =  ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

   D
/ 

 =  ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร 

 

 จากภาพท่ี 6.3 เส้น Md คือเส้นอุปสงคข์องเงิน แสดงถึงปริมาณเงินท่ีผูต้อ้งการ
ถือไว ้ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียต่างๆ กนั ซ่ึงเกิดจากการรวมกนัของเส้น D และ D/

 ทุกระดบั
อตัราดอกเบ้ีย  
 ถา้เส้น D หรือ D/

 เปล่ียนแปลงไป จะมีผลท าให้เส้น Md เกิดการเปล่ียนแปลง
เช่นกนั เช่น ถา้เส้น D เปล่ียนจาก D1 เป็น D2 จะท าให้เส้น Md เปล่ียนแปลงเป็นเส้น Md1 หรือถา้
ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไรลดลง จะท าใหเ้ส้น Md เปล่ียนแปลงเป็นเส้น Md2 เป็นตน้ 

 

 2.  ปริมาณเงินและอุปทานของเงิน 

  ปริมาณเงินหรือท่ีเรียกกนัทางเศรษฐศาสตร์วา่ อุปทานของเงิน (Supply  for money) 
หมายถึง ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดใ้หค้วามหมายของปริมาณเงิน (สิปปภาส พรสุขสวา่ง, 2555: 17) ดงัน้ี 

D1 D2 

อตัราดอกเบ้ีย 

ปริมาณเงิน 

Md1 

Md 

Md2 

Md1 

Md 

Md2 
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  2.1  ปริมาณเงินตามความหมายอยา่งแคบ (M1) หมายถึง ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนใน
มือประชาชนในรูปของธนบตัร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวนัของประชาชนท่ีระบบธนาคาร 

  2.2 ปริมาณเงินตามความหมายอย่างกว้าง (M2) หมายถึง ปริมาณเงินตาม
ความหมายอย่างแคบ (M1) รวมกบัเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า และเงินฝากอ่ืนๆ ท่ีระบบ
ธนาคาร รวมทั้งตราสารหน้ีท่ีออกโดยระบบธนาคาร โดยทรัพยสิ์นเหล่าน้ีมีสภาพคล่องค่อนขา้งสูง 
เพราะสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดในมือไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยมีตน้ทุนเพียงเล็กนอ้ย  

เส้นอุปทานของเงินจะมีลกัษณะแตกต่างจากเส้นอุปทานสินคา้และบริการ กล่าวคือ 
อุปทานของสินคา้และบริการโดยทัว่ไปเกิดจากผลรวมของสินคา้ทั้งหมดของผูผ้ลิตรายต่างๆ ดงันั้น
ผูก้  าหนดอุปทานของสินคา้คือผูผ้ลิตแต่ละรายนัน่เอง ซ่ึงจะผลิตมากน้อยเท่าใดจะข้ึนอยู่กบัราคา
สินคา้ชนิดนั้น แต่อุปทานของเงินนั้นไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัผูผ้ลิต แต่ข้ึนอยู่กบันโยบายของรัฐบาลและ
ธนาคารกลางของประเทศ ดงันั้น อุปทานของเงินจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย กล่าวคือ 
อุปทานของเงินจะมีค่าคงท่ีไม่วา่อตัราดอกเบ้ียเป็นเท่าใดก็ตาม โดยอุปทานของเงินจะเปล่ียนแปลง
จากนโยบายของรัฐบาลและธนาคารกลางเท่านั้น ลกัษณะเส้นอุปทานของเงินแสดงดงัภาพท่ี 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.4 ลกัษณะเส้นอุปทานของเงิน 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 158) 
 

 จากภาพท่ี 6.4 เส้น MS คือเส้นอุปทานของเงิน มีลกัษณะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกบัแกน
นอนและมีความยดืหยุน่เท่ากบัศูนย ์ถา้ธนาคารกลางลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ จะท าให้เส้น 
MS เคล่ือนยา้ยมาทางซา้ยมือกลายเป็นเส้น MS

/ และในขณะเดียวกนั ถา้ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ จะท าใหเ้ส้น MS เคล่ือนยา้ยมาทางขวามือกลายเป็นเส้น MS

// 
 

MS 

0 

อตัราดอกเบ้ีย 
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 3. ดุลยภาพของตลาดเงิน 

  ดุลยภาพของตลาดเงิน คือ ความสมดุลระหวา่งอุปสงคข์องเงินกบัอุปทานของเงิน 
หรือความตอ้งการถือเงินเท่ากบัปริมาณเงินท่ีหมุนเวยีนในตลาดเงินนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.5 ดุลยภาพของตลาดเงิน 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2553: 163) 
 

  จากภาพที่ 6.5 ก าหนดให้เส้น Md คือเส้นอุปสงค์ของเงิน และ เส้น MS คือเส้น
อุปทานของเงิน จุดดุลยภาพของตลาดเงินคือจุด E ซ่ึงเป็นจุดตดัระหว่างเส้น Md และเส้น MS มี
อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพเท่ากบั OR และปริมาณเงินดุลยภาพเท่ากบั OM 

  ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ีย OR1 มีอุปสงค์ของเงินเท่ากบั OM1 และอุปทานของเงินเท่ากบั 

OM เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินของเงิน (Excess supply for money) เท่ากบัช่วง AB กล่าวคือ ปริมาณเงิน
ท่ีหมุนเวยีนอยูใ่นตลาดเงินมีค่ามากกวา่ความตอ้งการถือเงิน มีการปรับตวัเขา้สู่ภาวะดุลยภาพดงัน้ี 

  ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ีย OR1 เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียดุลภาพ แสดง
ว่าในขณะนั้นราคาหลักทรัพย์จะอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียกับราคาหลักทรัพย์มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม จึงท าให้ประชาชนหนัมาซ้ือหลกัทรัพยม์ากข้ึน ส่งผลท าให้ราคา
หลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน และในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียจะปรับตวัลดลงจนเขา้สู่ภาวะดุลภาพท่ี
ระดบั OR 
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  ณ อตัราดอกเบ้ีย OR2 มีอุปสงค์ของเงินเท่ากบั OM2 มีอุปทานของเงินเท่ากบั OM 
เกิดปัญหาอุปสงค ์(Excess demand for money) ส่วนเกินของเงินเท่ากบัช่วง XY กล่าวคือ เป็นภาวะ
ท่ีความตอ้งการถือเงินมีค่ามากกวา่ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลาดเงิน มีการปรับตวัเขา้สู่ภาวะ
ดุลยภาพดงัน้ี 

  ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ีย OR2 เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียดุลภาพ แสดงวา่
ในขณะนั้นราคาหลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัสูง จึงท าใหป้ระชาชนน าหลกัทรัพยอ์อกมาขายมากข้ึน มีผล
ท าใหร้าคาหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงและในขณะเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียจะปรับตวัสูงข้ึนจนเขา้สู่ภาวะ
ดุลภาพท่ีระดบั OR 

 

ธนาคารพาณชิย์ 
 

 ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินเอกชนท่ีมุ่งเนน้แสวงหาก าไรสูงสุด มีขอ้แตกต่างท่ี
ส าคญัจากสถาบนัการเงินอ่ืนประการหน่ึงนัน่คือ ธนาคารพาณิชยส์ามารถรับฝากเงินกระแสรายวนั
ซ่ึงจ่ายโอนดว้ยเช็ค โดยกฎหมายไม่อนุญาตให้สถาบนัการเงินอ่ืนด าเนินกิจกรรมดงักล่าว จึงท าให้
ธนาคารพาณิชยส์ามารถสร้างเงินฝากได ้(วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 177)  
 ธนาคารพาณิชยจ์ดัตั้งข้ึนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2431 โดยเป็นธนาคาร
ของต่างประเทศคือธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้ต่อมาไดมี้การจดัตั้งธนาคารแห่งแรกท่ีเป็นของคน
ไทยในปี พ.ศ.2447 คือ ธนาคารสยามกมัมาจลหรือบุคคลภัย ์และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น ธนาคารไทย
พาณิชย ์ในปัจจุบนั ส าหรับธนาคารพาณิชยข์องไทยในปัจจุบนัมีธนาคารต่างชาติเขา้มาร่วมลงทุนดว้ย
หลายแห่ง ท าใหกิ้จการธนาคารพาณิชยบ์างแห่งของไทยมิไดเ้ป็นธนาคารของคนไทยอยา่งแทจ้ริง 

 

 1. ระบบธนาคารพาณชิย์ 

  วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 177) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ระบบธนาคารพาณิชยท่ี์นิยมใชใ้น
ปัจจุบนัมี 2 ระบบ ไดแ้ก่  
  1.1 ระบบธนาคารเด่ียวหรือเอกเทศ (Unit or Independent bank system) คือ 
ธนาคารพาณิชยท่ี์ไม่มีสาขา สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีระบบธนาคารเด่ียว เพื่อส่งเสริมให้
กิจการธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ 

  1.2 ระบบธนาคารสาขา (Branch banking system) คือ ธนาคารท่ีมีสาขาของตนใน
ทอ้งท่ีต่างๆ ภายในประเทศและอาจมีอยู่ในต่างประเทศดว้ย ระบบธนาคารสาขาจะบริหารโดยมี
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ส านกังานใหญ่เป็นผูว้างนโยบายและควบคุมดูแล ประเทศต่างๆ ส่วนมากรวมทั้งประเทศไทยใช้
ระบบธนาคารสาขา 

 

 2. หน้าทีข่องธนาคารพาณชิย์ 

  ธนาคารพาณิชยมี์หนา้ท่ีโดยสรุป 3 ประการ (สุนีย ์ศีลพิพฒัน์, 2553: 176) ดงัน้ี 

  2.1 การรับฝากเงินและการให้กู้เงิน ธนาคารพาณิชย์มีหน้าท่ีรับฝากเงิน เพื่อให้
เจา้ของเงินปลอดภยัจากโจรผูร้้ายและใหด้อกเบ้ียเป็นค่าตอบแทน นอกจากเงินฝากกระแสรายวนัซ่ึง
ไม่มีดอกเบ้ียแล้วธนาคารพาณิชย์ยงัมีเงินฝากประเภทอ่ืนอีก ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย ์(saving 

deposits) ซ่ึงอาจใช้ช่ือต่างกนัไป เช่น เงินฝากสะสมทรัพย์ เงินฝากเผื่อเรียก ฯลฯ และเงินฝาก
ประจ า (time deposits) 
  2.2 การสร้างและท าลายเงินฝาก ไดแ้ก่ การเพิ่มหรือลดปริมาณเงินในทอ้งตลาด ซ่ึง
ถือวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของธนาคารพาณิชย ์โดยธนาคารพาณิชยจ์ะเพิ่มหรือขยายเงินฝากเม่ือ
ให้กูย้ืมหรือซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาล และจะลดหรือท าลายเงินฝากเม่ือธนาคารพาณิชยเ์รียกเงินกูย้ืม
หรือขายหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือหุน้อ่ืนๆ  
  2.3 การใหบ้ริการอ่ืนๆ ให้บริการทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
การซ้ือ ขาย หรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด การโอนเงิน บริการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การเก็บรักษาของมีค่า นอกจากนั้นยงัให้การค ้าประกนัให้กบับุคคล
อ่ืนซ่ึงอาจมีเครดิตดีในสถานท่ีแห่งหน่ึง แต่อาจไม่มีใครรู้จกัในถ่ินอ่ืนๆ เช่น ในการแข่งขนัยื่นซอง
ประมูลขายสินคา้ หรือรับก่อสร้างอาคาร เป็นตน้ 

 

 3. การสร้างและการท าลายเงินฝากของธนาคารพาณชิย์ 

  จากท่ีกล่าวมาเก่ียวกบัหน้าท่ีของธนาคารพาณิชยจ์ะเห็นไดว้า่ การสร้างและท าลาย
เงินฝาก ถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสามารถท าให้ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได ้การอธิบายขั้นตอนการสร้างและท าลายเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
มีค  าศพัทท์างการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 177-178) ดงัน้ี 

  3.1  เงินฝากขั้นแรก (Primary Deposits) หมายถึง เงินสดท่ีมีผูน้ ามาฝากเขา้บญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวนัท่ีธนาคารพาณิชย ์

  3.2 เงินฝากขั้นต่อไป (Derivative Deposits) หมายถึง เงินฝากท่ีเกิดจากการให้ลูกคา้
ของธนาคารกูย้ืม เช่น ธนาคาร A ให้นายด า กูเ้งิน 10,000 บาท ซ่ึงนายด าไม่ไดเ้บิกเป็นเงินสด แต่
เขา้บญัชีเงินฝากของนายด า เงินฝากจ านวนน้ีถือเป็นเงินฝากขั้นต่อไป 
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  3.3  อตัราเงินสดส ารองตามกฎหมาย (Legal reserve Ratio) หมายถึง อตัราท่ี
ธนาคารกลางก าหนดข้ึนเป็นร้อยละของเงินฝาก ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งท่ีมีเงินฝากจะตอ้งด ารงเงิน
สดส ารองโดยฝากไวท่ี้ธนาคารอยา่งนอ้ยท่ีสุดไม่ต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดน้ี 

  3.4  เงินสดส ารองตามกฎหมาย (Legal Reserve) หมายถึง จ านวนเงินสดท่ีธนาคาร
พาณิชยต์อ้งส ารองไวต้ามกฎหมาย ค านวณไดจ้ากอตัราเงินสดส ารองตามกฎหมายคูณดว้ยจ านวน
เงินฝากกระแสรายวนั เช่น ธนาคาร A มีเงินฝากทั้งส้ิน 10,000 บาท หากอตัราเงินสดส ารองตาม
กฎหมายเท่ากบัร้อยละ 10 ธนาคาร A ตอ้งด ารงเงินสดส ารองตามกฎหมายของนอ้ย 1,000 บาท โดย
เงินจ านวนน้ีตอ้งฝากไวท่ี้ธนาคารกลาง  

  3.5 เงินสดส ารองส่วนเกิน (Excess Reserve) หมายถึง จ านวนเงินสดที่เหลือ
หลงัจากหกัเงินสดส ารองตามกฎหมายแลว้ เช่น ธนาคาร A มีเงินสดส ารองทั้งส้ิน 10,000 บาท เป็น
เงินสดส ารองตามกฎหมาย 1,000 บาท ดงันั้น เงินสดส ารองส่วนเกินคือ 9,000 บาท เงินจ านวนน้ี
ธนาคารสามารถน าออกใหกู้ห้รือลงทุนหาประโยชน์ได ้

 การสร้างเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ยูภ่ายใตข้อ้สมมติฐาน ดงัน้ี 

 1.  ธนาคารพาณิชยเ์ป็นแบบระบบธนาคารสาขา 

 2.  ตอ้งด ารงเงินสดส ารองเตม็ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 3.  ทุกธนาคารไม่เก็บเงินสดส ารองส่วนเกินไว ้

 4.  ไม่มีส่วนร่ัวไหลของเงินนอกระบบธนาคาร  

 การสร้างเงินฝากสามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี สมมติว่านาย ก. เป็นลูกคา้ของธนาคาร A 

น าเงินสดมาฝากไว ้100,000 บาท ธนาคาร A จะตอ้งด ารงเงินสดส ารองตามกฎหมายร้อยละ 10 

(100,000 x 0.1) เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท แสดงวา่มีเงินสดส ารองส่วนเกิน 90,000 บาท ซ่ึงเป็น
เงินท่ีธนาคารA สามารถน าไปปล่อยกูสู่้ระบบเศรษฐกิจ ต่อมา นาย ข. มาขอกูเ้งินจากธนาคาร A 

เป็นจ านวน 90,000 บาท เพื่อน าไปจ่ายค่าวตัถุดิบให้กบั นาย ค. โดยนาย ค. น าเงินสดท่ีไดรั้บจาก
นาย ข. มาฝากไวก้ับธนาคาร B ท่ีตนเองเป็นลูกค้าอยู่ ธนาคาร B ต้องด ารงเงินสดส ารองตาม
กฎหมายไวร้้อยละ 10 (90,000 x 0.1) เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท เงินสดส ารองส่วนเกินของธนาคาร 
B ท่ีจะปล่อยกูสู่้ระบบเศรษฐกิจมีจ านวน 81,000 บาท ซ่ึงนาย ง. ไดข้อกูเ้งินจากธนาคาร B เป็น
จ านวนเงิน 81,000 บาทเพื่อน าไปซ้ือสินคา้จากนาย จ. เม่ือนาย จ. ไดรั้บเงินค่าสินคา้จากนาย ง. แลว้ 
จึงน าไปฝากไวก้บัธนาคาร C ท่ีเป็นลูกคา้อยู่ ธนาคาร C ตอ้งด ารงเงินสดส ารองตามกฎหมายไว ้
8,100 บาท (81,000 x 0.1) เงินสดส ารองส่วนเกินท่ีธนาคาร C จะปล่อยกูไ้ดคื้อ 72,900 บาท ตาม
ตารางท่ี 6.1 
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ตารางที ่6.1 การสร้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์

หน่วย: บาท 

ธนาคาร 
ปริมาณเงินฝาก 

 

ปริมาณเงินสด
ส ารองตาม
กฎหมาย 

ปริมาณเงินสด
ส ารองส่วนเกิน 

ปริมาณเงินที่
ธนาคารปล่อยกู้ 

ธนาคาร A 100,000 10,000 90,000 90,000 

ธนาคาร B 90,000 9,000 81,000 81,000 

ธนาคาร C 81,000 8,100 72,900 72,900 
. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

รวม 1,000,000 100,000 900,000 900,000 

 

 กระบวนการเหล่าน้ีจะด าเนินไปเร่ือยๆ จนกว่าธนาคารพาณิชย์ไม่มีเงินสดส ารอง
ส่วนเกินท่ีจะปล่อยกู้สู่ระบบเศรษฐกิจอีกต่อไป เราสามารถค านวณปริมาณเงินฝากท่ีธนาคาร
พาณิชยส์ร้างข้ึนไดโ้ดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

R

P
D   

 ก าหนดให้ D = ปริมาณเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยส์ร้างข้ึน 

  P = ปริมาณเงินฝากขั้นแรก 

  R = อตัราเงินสดส ารองตามกฎหมาย 

 จากตารางท่ี 5.1 สามารถค านวณหาปริมาณเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยส์ร้างข้ึนได ้ดงัน้ี 
 

    
10.0

000,100
D   

 

    000,000,1D  บาท  
  

 แสดงวา่ปริมาณเงินฝากทั้งหมดท่ีธนาคารพาณิชยส์ร้างข้ึน จากการท่ีนาย ก. น าเงินสด
มาฝากไวมี้จ านวนทั้งส้ิน 1,000,000 บาท 

 การท าลายเงินฝากของธนาคารพาณิชยก์ระท าไดโ้ดยการเรียกเงินกูคื้น จะมีผลกระทบ
ต่อธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ เป็นลูกโซ่ในท่ีสุดปริมาณเงินฝากจะมีแนวโนม้ลดลง 
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ธนาคารกลาง 
 

 ธนาคารกลาง (Central Bank) เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดสถาบนัหน่ึง
ในระบบเศรษฐกิจ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีหน้าท่ีด้านการเงินท่ีส าคญัโดยวิธีการต่างๆ เพื่อ
ควบคุมสถาบนัการเงินทั้งหลายและเพื่อสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล  ธนาคารกลางจึง
เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากรัฐบาลในการอ านวยประโยชน์แก่เศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามแมว้า่
ธนาคารกลางส่วนมากรัฐบาลจะเป็นเจา้ของ เช่น  ธนาคารแห่งประเทศองักฤษ หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น แต่ก็มีอยู่บ้างท่ีเอกชนเป็นเจ้าของร่วมกับรัฐบาลหรือเอกชนเป็นเจ้าของ
ทั้งหมด เช่น ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ แต่ไม่วา่เจา้ของจะเป็นผูใ้ดก็ตามจ าเป็นตอ้ง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคญั และตอ้งไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลใดๆ ด้วยเหตุน้ี
ธนาคารกลางทุกแห่งจึงตอ้งท างานร่วมกบัรัฐบาลแต่ก็มีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 

 1. ความแตกต่างระหว่างธนาคารกลางกบัธนาคารพาณชิย์ 

  ความแตกต่างระหวา่งธนาคารกลางกบัธนาคารพาณิชย ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

  1.1 ธนาคารกลางท าหนา้ท่ีควบคุมรักษาเสถียรภาพของเงินตราและเศรษฐกิจ ไม่ใช่
สถาบนัท่ีแสวงหาก าไรเหมือนธนาคารพาณิชย ์

  1.2 ลูกค้าของธนาคารกลางเป็นคนละประเภทกับธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าของ
ธนาคารกลาง คือ ธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละรัฐบาลซ่ึงไดแ้ก่หน่วยราชการต่างๆ ส่วนลูกคา้
ของธนาคารพาณิชยไ์ดแ้ก่ พอ่คา้ นกัธุรกิจและประชาชนทัว่ไป 

  1.3 ควบคุมการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ คอยให้ความช่วยเหลือสร้างความมัน่คงให้แก่ธนาคารพาณิชย์และไม่มี 
นโยบายท่ีประกอบธุรกิจแข่งขนักบัธนาคารพาณิชย ์

 

 2. บทบาท หน้าทีข่องธนาคารกลาง 

  ธนาคารกลางเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ควบคุมปริมาณเงินและเครดิตเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง โดยมุ่ง
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พฒันาเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมีเสถียรภาพ สามารถสรุปหนา้ที่ของธนาคารกลาง (ประพนัธ์ 
เศวตนนัทน์ และไพศาล เล็กอุทยั, 2554: 203-204) ดงัน้ี 

  2.1 ออกธนบัตร ธนาคารกลางมีหนา้ท่ีในการออกธนบตัรหรือพิมพธ์นบตัร โดยมี
สินทรัยพเ์ป็นทุนส ารองหนุนหลงั เช่น เงินตราต่างประเทศท่ีเป็นเงินสกุลหลกั ทองค า พนัธบตัร เป็นตน้  
  2.2 รักษาทุนส ารองระหว่างประเทศ เป็นผูเ้ก็บรักษาทุนส ารองระหวา่งประเทศให้
อยูใ่นระดบัซ่ึงเป็นท่ีน่าเช่ือถือของต่างประเทศ ซ่ึงจะท าใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศด าเนินไปอยา่งราบร่ืน 

  2.3 เป็นนายธนาคารของรัฐบาล โดยท าหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินรัฐบาลและองคก์รของ
รัฐบาล และใหรั้ฐบาลกูย้มืในกรณีจ าเป็น 

  2.4 เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณชิย์ โดยท าหนา้ท่ีรับฝากและรักษาเงินส ารอง
ของธนาคารพาณิชยแ์ละใหธ้นาคารพาณิชยก์ูย้มื 

  2.5 ควบคุมการแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ควบคุมการซ้ือขายและแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ตลอดจนก าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินตราต่างประเทศสกุลอ่ืน 

  2.6 ควบคุมสถาบันการเงิน เพื่อให้ระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพและการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินมัน่คงได้รับความเช่ือถือจากประชาชน ธนาคารกลางจึงมีหน้าท่ี
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบนัการเงินใหม้ัน่คงอยูเ่สมอ 

  2.7 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเขา้ร่วมวางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
และส่งเสริมการจดัตั้งสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อใหเ้ศรษฐกิจพฒันาไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

  2.8 ควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางมีหน้าท่ี
โดยตรงท่ีจะควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ให้อยู่ในระดบัท่ีไดส้ัดส่วนกบัปริมาณสินคา้
และบริการ โดยใช้นโยบายการเงิน (Monetary Policy) เป็นเคร่ืองมือ วตัถุประสงค์ก็เพื่อให้
เศรษฐกิจพฒันาอยา่งมีเสถียรภาพ   
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 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) คือ ธนาคารกลางของประเทศ แต่เดิม
สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีธนาคารกลางของประเทศไทย ไดแ้ก่ ส านกังานธนาคารชาติไทย ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือ
ปี พ.ศ. 2482 มีฐานะเป็นส่วนราชการ สังกดักระทรวงการคลงัและเปิดด าเนินการ วนัท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2483 โดยมีพระยาทรงสุรรัชฎ์ อธิบดีกรมบญัชีกลางในขณะนั้นเป็นผูอ้  านวยการ แต่การ
ด าเนินการของส านกังานธนาคารชาติไทยในระยะเร่ิมแรกนั้น จ  ากดัอยู่เพียงกิจการธนาคารกลาง
บางประเภทเท่านั้ น ได้แก่ การฝากเงินจากรัฐบาลองค์การรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการให้กู้เงินและโอนเงินระหว่างส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 

2484  จึงไดด้ าเนินงานดา้นการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน หลงัจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา  
รัฐบาลไดเ้ปล่ียนฐานะของส านกังานธนาคารชาติไทยให้เป็นธนาคารกลางโดยตรง ไดมี้การออก
พระราชบญัญติัธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 ก าหนดใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็น
นิติบุคคล ท าหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการของธนาคารกลาง  ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดด าเนินการ
เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ.2485 โดยมีหม่อมเจา้วิวฒันไชย ไชยนัต ์ด ารงต าแหน่งผูว้า่การธนาคาร
แห่งประเทศไทยคนแรก (สิปปภาส พรสุขสวา่ง, 2555: 175) 
  ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลาง เป็นสถาบนัการเงินท่ีส าคญัยิ่งของ
ประเทศเน่ืองจากมีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และดูแลระบบการเงินให้
มัน่คงและกา้วหนา้ ธนาคารกลางในประเทศต่างๆ จะมีหนา้ท่ีดงักล่าวคลา้ยคลึงกนั แต่ขอบเขตของ
หน้าท่ีและบทบาทในการก าหนดนโยบายการเงิน  การควบคุมดูแลสถาบันการเงิน  ความ
รับผิดชอบในการบริหารนโยบาย การใช้มาตรการและเคร่ืองมือแตกต่างกนัไป ส าหรับประเทศ
ก าลงัพฒันา ธนาคารกลางจะมีบทบาทท่ีกวา้งกว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้  เน่ืองจากยงัจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาระบบการเงินให้มีประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐานสากล เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมี
ความเจริญเติมโตอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ   
  หน่วยงานในธนาคารแห่งประเทศไทย  มีจ  านวนและหน่วยงานเพื่อแบ่งแยก
ภาระหน้าท่ีตามความเหมาะสม เช่น ฝ่ายการธนาคาร ฝ่ายก ากับสถาบันการเงิน ฝ่ายเงินและ
พนัธบตัร ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย ์ฝ่ายตรวจสอบบริษทัเงินทุน โรงพิมพธ์นบตัร ฝ่ายออก
บตัรธนาคาร ฝ่ายต่างประเทศ ฯลฯ และสาขาในส่วนภูมิภาค คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดั
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ขอนแก่น  ภาคใตท่ี้จงัหวดัสงขลา ภาคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าปาง มีโครงการขยาย
สาขาเพิ่มข้ึนในจงัหวดันครราชสีมา  จงัหวดัระยองและจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นอกจากน้ียงัมีส านกังาน
ตวัแทนในต่างประเทศ  คือ ท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 

นโยบายการเงิน 

 

 นโยบายการเงิน (Monetary Policy) หมายถึง นโยบายท่ีธนาคารกลางใชค้วบคุมปริมาณ
เงินและสินเช่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทั้งใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 

 1. ประเภทของนโยบายการเงิน 

  การควบคุมปริมาณเงินและสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารจะด าเนินการโดยใช้
นโยบายการเงิน แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท 

  1.1 นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (Restrictive Monetary Policy) เป็นนโยบาย
การเงินท่ีมีผลท าให้ปริมาณเงินของระบบเศรษฐกิจลดลงจากเดิม ใช้ในการแกปั้ญหาเงินเฟ้อหรือ
ภาวการณ์ท่ีเศรษฐกิจขยายตวัรวดเร็วเกินไป  
  1.2  นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (Expansionary Monetary Policy) เป็นนโยบาย
การเงินท่ีมีผลท าให้ปริมาณเงินของระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจากเดิม ใชใ้นการแกปั้ญหาเงินฝืดหรือ
เศรษฐกิจตกต ่า 

 

 2. เคร่ืองมือของนโยบายการเงิน 

  นโยบายการเงินท่ีกล่าวมาแล้ว ธนาคารกลางจะด าเนินการผ่านเคร่ืองมือของ
นโยบายการเงิน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  2.1 การควบคุมทางปริมาณ (Quantitative control) ในการควบคุมทางปริมาณนั้น 
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการควบคุมการขยายสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงท าไดโ้ดยการควบคุม
เงินสดส ารองส่วนเกิน (excess reserves) ของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีอยู ่4 วธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

   2.1.1 การซ้ือขายหลักทรัพย์ (Open-Market Operation) ธนาคารกลางจะซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดทุนหรือซ้ือขายโดยตรงกับธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินก็ได ้ 
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จุดประสงคใ์นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เพื่อควบคุมเงินสดส ารองของธนาคารพาณิชย ์เงินสดส ารอง
จะเพิ่มข้ึนเม่ือธนาคารกลางซ้ือหลกัทรัพยเ์พราะการซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเป็นการเพิ่มเงินสดส ารองแก่
ธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจึงเพิ่มข้ึน ในทางตรงขา้มเงินสดส ารองจะ
ลดลงเม่ือธนาคารกลางขายหลกัทรัพย ์เพราะการขายหลกัทรัพยจ์ะท าให้ธนาคารกลางดึงเงินส่วนท่ี
มีมากเกินไปออกจากระบบเศรษฐกิจ ท าใหป้ริมาณเงินลดลงจากเดิม 

   2.1.2 การก าหนดอัตราซ้ือลดตั๋วเงิน (Discount Rate Policy) คือ อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูท่ี้ธนาคารกลางเก็บล่วงหน้าจากธนาคารพาณิชยเ์ม่ือธนาคารพาณิชยน์ าตัว๋เงินมาขายลด  เช่น 
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ้ือตัว๋เงินมาจากพอ่คา้ 1 ใบ ตัว๋น้ีมีราคา 1,000,000  บาท  โดยอตัราซ้ือลด
ร้อยละ 10 ดงันั้น ธนาคารพาณิชยแ์ห่งน้ีตอ้งจ่ายค่าซ้ือตัว๋ใหพ้อ่คา้ 900,000  บาท  หากธนาคารกลาง
รับช่วงซ้ือลดในอตัราร้อยละ 5 และธนาคารพาณิชยม์ีความจ าเป็นตอ้งการใช้เงินก่อนตัว๋ครบ
ก าหนดถึงน าตัว๋นั้นมาขายต่อแก่ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บเงินไป 950,000 บาท เป็นตน้ 
ดงันั้นหากธนาคารกลางลดอตัรารับช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน ธนาคารพาณิชยจ์ะกูย้ืมมากข้ึนเงินสดส ารอง
จึงเพิ่มข้ึน มีผลท าใหป้ริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย แต่ถา้ธนาคารกลางเพิ่มอตัรารับ
ช่วงซ้ือลดตัว๋เงินจะไดผ้ลในทางตรงขา้ม กล่าวคือปริมาณเงินของระบบเศรษฐกิจจะลดลงจากเดิม 

   2.1.3 การก าหนดจ านวนเงินสดส ารองที่ต้องด ารง (Reserve Requirement) 

ส าหรับวิธีน้ีเป็นวิธีการท่ีสามารถควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้โดยตรง ซ่ึงหากว่า
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นมีมากเกินไป สามารถท าไดโ้ดยการก าหนดให้ธนาคารพาณิชยน์ั้น
เพิ่มอตัราเงินสดส ารองที่ตอ้งด ารงให้มากข้ึน ในท านองกลบักนัถา้หากว่าปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจนอ้ยเกินไป ก็สามารถท าไดโ้ดยการก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยน์ั้นลดอตัราเงินสดส ารองท่ี
ตอ้งด ารงใหน้อ้ยลง เป็นตน้ 

   2.1.4 อัตราดอกเบีย้มาตรฐาน (Bank rate) เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิด
จากธนาคารพาณิชยจ์ากการให้ธนาคารพาณิชยก์ูย้ืมโดยมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั หากธนาคารกลาง
ตอ้งการเพิ่มปริมาณเงินก็จะลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานลง หรือหากตอ้งการให้ปริมาณเงินลดก็จะ
เพิ่มอตัราเบ้ียมาตรฐานข้ึน 
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  2.2  การควบคุมทางคุณภาพ (Qualitative control) ลกัษณะของการควบคุมแบบน้ี
มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ การควบคุมเฉพาะอยา่ง ซ่ึงเป็นรูปแบบการควบคุมโดยการก าหนดเง่ือนไขการ
ให้เงินกู้บางประเภท ซ่ึงไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด ลกัษณะการควบคุมในรูปแบบน้ีไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อปริมาณเงินสดส ารองแต่อย่างใด อีกทั้งการควบคุมในรูปแบบน้ียงัรวมไปถึงสถาบนั
การเงินอ่ืนๆ อีกดว้ย ซ่ึงมิใช่เพียงแค่ธนาคารพาณิชยแ์ต่เพียงอยา่งเดียว ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ควบคุมทางคุณภาพโดยทัว่ๆ ไปมีดงัน้ี 

   2.2.1 การควบคุมสินเช่ือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Stock Market Credit 

Control) วิธีการน้ีเป็นการก าหนดอตัราเงินท่ีผูซ้ื้อหลกัทรัพยจ์ะตอ้งจ่ายเงินสด ซ่ึงเรียกวา่ Margin 

Requirement เช่น ก าหนด Margin Requirement ไว ้70 เปอร์เซ็นต ์ก็หมายความวา่ ผูซ้ื้อหลกัทรัพย์
จะตอ้งจ่ายเงินสด 70 เปอร์เซ็นตข์องราคาหลกัทรัพยท์ั้งหมด อีก 30 เปอร์เซ็นตส์ามารถขอกูไ้ด ้

   2.2.2 การควบคุมสินเช่ือเพื่อการบริโภค และการควบคุมสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 
(Consumer Credit and Real estate Credit Control) ส าหรับวิธีการน้ีสามารถท าไดโ้ดยการก าหนด
จ านวนเงินท่ีตอ้งน ามาช าระคร้ังแรก (down payments) และระยะเวลาท่ีจะตอ้งผอ่นช าระ แต่ทวา่
การควบคุมเครดิตในรูปแบบน้ีไม่เป็นท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะวา่ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์
ในทางท่ีไม่เห็นดว้ยเป็นอยา่งมาก 

  2.3 การควบคุมทางตรง (Direct Control) วธีิการน้ีเป็นขอความร่วมมือจากสถาบนั
การเงินและธนาคารพาณิชยใ์หป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีธนาคารกลางไดว้างไว ้ซ่ึงวธีิการน้ีถือไดว้า่เป็น
วธีิท่ีสามารถสร้างความร่วมมือระหวา่งธนาคารกลางและธนาคารพาณิชยซ่ึ์งกนัและกนัได ้รวมไป
ถึงการไดรั้บผลตอบสนองท่ีดีมากกวา่ท่ีจะใชว้ธีิการทางกฎหมายอยา่งเขม้งวด 

 

 3. ประสิทธิภาพ และข้อจ ากดัของนโยบายการเงิน 

  โดยทัว่ไปแลว้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศหน่ึงๆ นั้นจะมีการใชน้โยบายการเงิน
ควบคู่ไปกบันโยบายการคลงั แต่ส าหรับในบทน้ีจะขอกล่าวถึงนโยบายทางด้านการเงินแต่เพียง
อยา่งเดียวเท่านั้นวา่นโยบายการเงินท่ีน ามาใชน้ั้นมีผลดีและผลเสียอยา่งไรตามตารางท่ี 6.2 
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ตารางที ่6.2 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของนโยบายการเงิน 

 

ข้อด ี ข้อจ ากดั 

1. มีความยดืหยุน่และรวดเร็ว เน่ืองจากนโยบาย
การเงินนั้นมีการด าเนินการผา่นธนาคารกลางท า
ใหส้ามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงั
มีขั้นตอนท่ีจะน าออกมาใชง้านนอ้ย ไม่เหมือนกบั
นโยบายการคลงั 

1.ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในระบบการเงิน   เป็นความล่าชา้ใน
การรอใหน้โยบายเกิดผล 

 

2.ไม่เกิดปัญหาทางการเมือง เน่ืองจากธนาคาร
กลางนั้นจะมีความเป็นอิสระทางการเมือง
พอสมควรดงันั้นการตดัสินใจไม่จ าเป็นตอ้งรอ
การอนุมติัจากรัฐสภา 

2.ปัญหาทางการเมือง ถึงแมว้า่นโยบายการเงินนั้นสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัระบบการเมืองมากนกั 
แต่จากการท่ีนโยบายการเงินนั้นจะตอ้งเป็นไปในทาง
เดียวกนักบันโยบายการคลงั ซ่ึงบางคร้ัง ก็อาจจะท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้กบัรัฐบาลได ้

3.ความเป็นกลาง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การควบคุมเชิงปริมาณ 
จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมด มิได้
เลือกเกิดเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง โดยผลกระทบท่ี
จะเกิดนั้นจะข้ึนอยูท่ี่กลไกการแขง่ขนัท่ีตลาดเป็น
ผูก้  าหนด มิใช่เกิดข้ึนโดยนโยบายการเงิน 

3.มีขอ้โตแ้ยง้ในเร่ืองความเป็นกลาง เพราะนโยบายทางการ
เงินนั้นเป็นนโยบายทางออ้ม ซ่ึงไม่เกิดผลกระทบโดยตรง 
แต่ในความเป็นจริงแลว้นั้นเราสามารถคาดการณ์วา่จะเกิด
ผลกระทบข้ึนกบัส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจได้
เช่นกนั 

4.แกไ้ขวกิฤตการณ์รุนแรงได ้เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ
ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 

4.มีความแน่นอนนอ้ยกวา่นโยบายการคลงั เช่น หากมีการ
เพ่ิมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นสภาวะซบเซาแลว้
นั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดการขยายตวัในระบบเศรษฐกิจ ถึงแมว้า่
ปริมาณเงินจะเพ่ิมข้ึน แต่ก็มิไดเ้ป็นส่ิงท่ียนืยนัอยา่งแน่นอน
วา่จะมีการเพ่ิมของผลผลิต ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากทางผูผ้ลิต
เองนั้นไม่ตอ้งการขยายการผลิต ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่
ผูป้ระกอบการอาจจะค านึงถึงความซบเซาในระบบ
เศรษฐกิจมากกวา่ หากมองในภาพของผูบ้ริโภคแลว้นั้น
อาจจะไม่มีการกูย้มืก็ไดท้ั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจจะมี
ความคิดท่ีวา่ปัจจุบนันั้นเป็นหน้ีมากพออยูแ่ลว้ ซ่ึงไม่
จ าเป็นตอ้งก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนอีก 
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สรุปท้ายบทเรียน 

 

 เงิน หมายถึง ส่ิงใดก็ไดซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีสังคมใดสังคมหน่ึงยอมรับโดยทัว่กนั เพื่อเป็น
ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ รวมถึงการช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย  

 ตลาดการเงิน คือ ตลาดท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูมี้เงินออมกบัผูท่ี้ตอ้งการลงทุน 
เป็นการเปล่ียนเงินออมไปเป็นการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 1) ตลาดเงิน 
และ 2) ตลาดทุน 

 อุปสงคข์องเงิน หมายถึง ปริมาณเงินทั้งส้ินท่ีมีผูต้อ้งการถือไวใ้นขณะใดขณะหน่ึง แบ่ง
ความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั 

ความตอ้งการถือเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร  
 อุปทานของเงิน หมายถึง ปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาใด
เวลาหน่ึง 

 ดุลยภาพของตลาดเงิน คือ ความสมดุลระหวา่งอุปสงคข์องเงินกบัอุปทานของเงิน หรือ 
ความตอ้งการถือเงินเท่ากบัปริมาณเงินท่ีหมุนเวยีนในตลาดเงิน 

 ธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินเอกชนท่ีมุ่งเน้นแสวงหาก าไรสูงสุด มีบทบาทท
ส าคญัอยา่งยิ่งในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีสามารถสร้างและ
ท าลายเงินฝากได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินของประเทศ 

 ธนาคารกลาง เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัมากอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจ เป็นผู ้
ควบคุมการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการเงินของรัฐบาล และเป็นผูจ้ดัระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ 

 นโยบายการเงิน หมายถึง นโยบายท่ีธนาคารกลางใชค้วบคุมปริมาณเงินและสินเช่ือให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมทั้งใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งได ้2 ประเภท
คือ นโยบายการเงินแบบเขม้งวดและนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย โดยธนาคารกลางด าเนินการ
ใชน้โยบายการเงินผา่นทางเคร่ืองมือนโยบายการเงิน มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การควบคุมทางปริมาณ 
2) การควบคุมทางคุณภาพ และ 3) การควบคุมทางตรง 
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แบบฝึกหัดท้ายท้ายบทเรียน 

 

1. จงอธิบายความหมายของ “เงิน” ในทางเศรษฐศาสตร์ 

2. จงล าดบัววิฒันาการของเงินตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั 

3. ในปัจจุบนัเราใชเ้งินอยูก่ี่ประเภท อะไรบา้ง 

4. ตลาดการเงิน (Financial market) แบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 

5. กิจกรรมดงัต่อไปน้ี เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในส่วนใดของตลาดการเงิน 

 5.1 การเล่นแชร์   

 5.2 พนัธบตัรรัฐบาล  

 5.3 การซ้ือขายหุน้ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์  

 5.4 เงินกูน้อกระบบ  

 5.5 ตัว๋เงิน   

6. จากทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของ Keynes มนุษยมี์ความตอ้งการถือเงินก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง 

7. ความตอ้งการถือเงินประเภทใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย จงอธิบาย 

8. ก าหนดให้อตัราเงินสดส ารองตามกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 8 มีประชาชนน าเงินสดมาฝากไวก้บั
ธนาคารพาณิชย ์5,000 บาท จงหาปริมาณเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยส์ร้างข้ึน 

9. จงอธิบายบทบาทและความส าคญัของธนาคารกลางท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  
10. จงบอกวิธีการแกปั้ญหาเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจขยายตวัรวดเร็วเกินไป โดยใชเ้คร่ืองมือนโยบาย
การเงินท่ีก าหนดให ้ดงัน้ี 

 10.1 สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั  

 10.2 อตัรารับช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน  

 10.3 อตัรา Margin Requirement  

 10.4 การซ้ือ-ขายหลกัทรัพย ์  

 10.5 อตัราเงินสดส ารองตามกฎหมาย  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การคลงัสาธารณะ 

 

 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. เขา้ใจบทบาทและความสาํคญัของรัฐบาลท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 2. อธิบายลกัษณะและแหล่งท่ีมารายไดข้องรัฐบาลได ้

 3. อธิบายลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารใชจ่้ายของรัฐบาลได ้

 4. อธิบายลกัษณะและวตัถุประสงคก์ารก่อหน้ีสาธารณะได ้

 5. อธิบายความหมายและลกัษณะงบประมาณแผน่ดินได ้

 6. อธิบายการใชน้โยบายการคลงัในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจได ้

  

เนือ้หา  

 1. รัฐบาลกบัระบบเศรษฐกิจ 

 2. รายไดข้องรัฐบาล   

 3. รายจ่ายของรัฐบาล 

 4. วตัถุประสงคข์องการใชจ่้ายของรัฐบาล 

 5. หน้ีสาธารณะ 

 6. งบประมาณแผน่ดิน 

 7. นโยบายการคลงั  
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีสาํคญัร่วมกนั 

 4. ตอบคาํถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจาํบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบคาํถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่7 

การคลงัสาธารณะ 

 

 

 ในอดีตบทบาทของรัฐบาลมีขอบเขตจํากัด กล่าวคือ รัฐบาลมีหน้าท่ี รักษาความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศเท่านั้ น ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะให้เอกชนเป็นผู ้
ขบัเคล่ือน แต่ปัจจุบนัรัฐบาลไดเ้ขา้มาดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายดา้น เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลจึงมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน ซ่ึง
การใช้จ่ายของรัฐบาลมีผลกระทบโดยต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
นโยบายการคลงัจึงเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกอนัสําคญัของรัฐบาลท่ีใช้ในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  
 

รัฐบาลกบัระบบเศรษฐกจิ 

 

 ในปัจจุบนัรัฐบาลเขา้มามีบทบาทสาํคญัในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
สาํคญั 6 ประการ (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2541: 5-6) ดงัน้ี  
 1. เพื่อรักษากฎหมายและจัดระเบียบในสังคม เน่ืองจากการเก็บเงินรายไดใ้นรูปแบบ
ภาษีต่าง ๆ ตอ้งตราออกมาเป็นพระราชบญัญติัหรือกฎหมายบริหารอ่ืนๆ ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งเขา้มา
รับหนา้ท่ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมยข์องกฎหมาย เพื่อป้องกนัความวุน่วายท่ีเกิดข้ึน 

 2. เพือ่ก าหนดกลไกทางการตลาดให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปวา่ 

รัฐบาลเป็นสถาบนัท่ีมีรายไดม้หาศาลและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ จึงกล่าวไดว้า่รัฐบาลเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของประเทศและมีสิทธ์ิในการกาํหนดระดบัฐานภาษีหรือราคาสินคา้ต่างๆ เพื่อให้ได้
ประโยชน์แก่ประเทศสูงสุดและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

 3. เพือ่จัดสรรสินค้าหรือบริการบางอย่างที่เอกชนไม่มีศักยภาพมากพอที่จะด าเนินการได้ 

กล่าวคือ ในระบบตลาดจะมีเพียงสินคา้บางอยา่งเท่านั้นที่เอกชนสามารถจดัหาและจดัสรรให้แก่
ประชาชนหรือผูบ้ริโภคได้ ในขณะท่ีสินค้าหรือบริการบางอย่างไม่อาจให้เอกชนทาํได้เพราะ
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ หรือบางคร้ังตน้ทุนในการจดัหาอาจสูงเกินกวา่ที่เอกชนจะ
ดาํเนินการได้ เช่น การรักษาความมัน่คงภายในประเทศ การป้องกนัประเทศ การให้บริการ
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สาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ึนพื้นฐาน เป็นตน้ ดงันั้น รัฐบาลจึงตอ้งเขา้มารับหนา้ท่ีในการจดัหา
และจดัสรรบริการในลกัษณะดงักล่าว 

 4. เพือ่ตัดสินใจในการบริโภคของประเทศ ในบางโอกาสรัฐบาลตอ้งเขา้มากระตุน้หรือ
ลดการบริโภคของประเทศ เช่น ในช่วงที่ประชาชนมีรายได้สูง มีระดบัการใช้จ่ายมากจน
กระทบกระเทือนต่อการออมเงิน รัฐบาลก็อาจใช้มาตรการทางภาษีเพื่อดูดซับเงินส่วนเกินจาก
ประชาชน เป็นตน้ 

 5. เพือ่ป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับประเด็นน้ีสืบเน่ืองมาจาก
ประเด็นท่ีส่ี เพราะรัฐบาลตอ้งมีศกัยภาพในการทาํนายความข้ึนลงทางเศรษฐกิจได ้ หากอยูใ่นช่วง
เศรษฐกิจขาข้ึน (เศรษฐกิจดี) รัฐบาลใช้มาตราการทางภาษีเพื่อดูดซบัเงินส่วนเกิน เป็นการช่วย
ชะลอเงินตราต่างประเทศใหไ้หลออกนอกประเทศชา้ลง เป็นตน้ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบหน่ึง 

 6. เพือ่สร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม เน่ืองจากการคลงัสาธารณะท่ีรัฐบาลเขา้มาดูแล
จดัสรรและจดัการนั้น ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจะตกอยู่กบัประชาชนทั้งประเทศ เพราะรายได้ท่ี
รัฐบาลไดม้าจะกลบัไปสู่ในรูปของการพฒันาประเทศ การสร้างความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ซ่ึงประชาชนทุกคนจะไดรั้บบริการดงักล่าวทัว่กนั 

 

รายได้ของรัฐบาล   

  

 รายไดข้องรัฐบาลมาจากแหล่งต่างๆ สามารถสรุปได ้(รัตนา สายคณิต, 2552: 193-194) ดงัน้ี 

 1. รายได้ภาษีอากร ไดม้าจากการจดัเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆ เช่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เป็นตน้  
 2.  รายได้จากการขายส่ิงของและบริการ เช่น การขายทรัพยสิ์นประเภทอสังหาริมทรัพย ์
การขายผลิตภณัฑธ์รรมชาติ การขายหนงัสือราชการ ค่าบริการและค่าเช่าต่างๆ เป็นตน้ 

 3.  รายได้จากรัฐพาณิชย์ เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจ เช่น 
โรงงานยาสูบ สํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นตน้ รวมทั้งรายไดจ้ากเงินปันผลและดอกเบ้ียท่ี
รัฐบาลไดรั้บจากหลกัทรัพยท์างการเงินท่ีรัฐบาลถืออยู ่
 4.  รายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากค่าปรับ ค่าแสตมป์ ฤชา อากร รายได้จากการผลิต
เหรียญกษาปณ์ และรายไดอ่ื้นๆ   
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ตารางที ่7.1 รายรับของรัฐบาลจาํแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2555 

 

ประเภทรายรับ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

รายได้ 

ภาษีอากร 

การขายส่ิงของและบริการ 

รัฐพาณิชย ์

รายไดอ่ื้น 

รายได้รวม 

หักลด การคืนภาษีของกรมสรรพากร 

การจดัสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให ้อบจ. 
การกนัเงินเพ่ือชดเชยภาษีสาํหรับสินคา้ส่งออก 

รายได้สุทธิ 

การจดัสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให ้อปท. ตาม พรบ.กระจายอาํนาจ 

คงเหลอืรายได้สุทธิ 

เงินกู ้

 

2,182,311.9 

18,390.4 

104,000.0 

41,997.7 

2,346,700.0 

250,000.0 

13,800.0 

16,000 

2,066,900.0 

86,900.0 

1,980,000.0 

400,000 

 

91.7 

0.8 

4.4 

1.8 

98.6 

10.5 

0.6 

0.7 

86.8 

3.7 

83.2 

16.8 

รวมรายรับ 2,380,000.0 100.0 

 

ทีม่า: สาํนกังบประมาณ (2555: 33) 
 

 1. ภาษีอากร 

  ภาษีอากร (Tax) หมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากประชาชน และนํามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษี ภาษีอากรถือว่าเป็น
รายไดห้ลกัของรัฐบาล แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1  ภาษีทางตรง (Direct Tax) หมายถึง ภาษีท่ีผูเ้สียภาษีเป็นผูแ้บกรับภาระของภาษี
นั้นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ และไม่สามารถผลกัภาระของภาษีดงักล่าวไปให้แก่ผูอ่ื้น เช่น ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีการประกนัสังคม เป็นตน้ 

  1.2 ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) หมายถึง ภาษีที่ผูเ้สียภาษีมิไดเ้ป็นผูแ้บกรับภาระ
ของภาษีนั้นไวท้ั้งหมดหรือส่วนใหญ่ และสามารถท่ีจะผลักภาระภาษีได้ เช่น รัฐบาลเก็บภาษี
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สรรพสามิตจากผูผ้ลิตสุรา ผูท่ี้ผลิตสุราจะผลกัภาระของภาษีทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ท่ีเสียให้กับ
รัฐบาลไปให้แก่ผูบ้ริโภคในรูปของการขายสุราในราคาท่ีแพงข้ึน เป็นตน้ ตวัอย่างภาษีทางออ้ม 
ไดแ้ก่ ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร จํานวน 
1,815,611.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.9 แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 7.2 

 

ตารางที ่7.2 รายไดจ้ากภาษีอากรจาํแนกตามประเภทภาษี 

 

ประเภทภาษ ี จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
ภาษีทางตรง 

ก. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ข. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ค. ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม 

947,800.0 

254,000.0 

599,800.0 

94,000.0 

ภาษีทางอ้อม 

ก. ภาษีการขายทัว่ไป 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

- อากรแสตมป์ 

ข. ภาษีการขายเฉพาะ 

- ภาษีนํ้ ามนัและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั 

- ภาษีสรรพสามิตจากการนาํเขา้ 

- ภาษีโภคภณัฑอ่ื์น 

- ค่าภาคหลวงแร่ 

- ค่าภาคหลวงนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

- ภาษีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 

ค. ภาษีสินคา้เขา้ – ออก 

ง. ภาษีลกัษณะอนุญาต  

1,234,511.8 

676,750.0 

628,200.0 

38,000.0 

10,550.0 

451,563.9 

105,470.0 

54,740.0 

244,645.0 

1,200.0 

45,500.0 

8.9 

103,200.0 

2,965.8 

 

ทีม่า: สาํนกังบประมาณ (2555: 31-32) 
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 2. วตัถุประสงค์ของการเกบ็ภาษีอากร 

  การจดัเก็บภาษีอากรของรัฐบาลเพื่อบริหารจดัการประเทศ มีวตัถุประสงคข์องการ
จดัเก็บ ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 เพื่อจัดหารายได้ การจดัหารายได้เป็นวตัถุประสงค์หลักของการจดัเก็บภาษี
อากร เพราะรัฐบาลมีหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารประเทศ จาํเป็นตอ้งมีรายจ่ายจาํนวนมาก การ
จดัหารายไดม้าเพื่อใชจ่้ายท่ีสาํคญัท่ีสุดจะมาจากภาษีอากรของประชาชน และนาํไปใชจ่้ายเพื่อความ
ผาสุกและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

  2.2  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรของประเทศ วตัถุประสงค์ด้านน้ี
หมายถึงการท่ีรัฐบาลใช้นโยบายการจดัเก็บภาษีในการผลิตหรือขายสินคา้แต่ละชนิดในอตัราไม่
เท่ากนั เช่น เก็บภาษีสินคา้ A สูงกวา่สินคา้ B ถา้ราคาสินคา้ A สูงกวา่ราคาสินคา้ B ผูบ้ริโภคก็จะ
บริโภคสินคา้ A นอ้ยลงและบริโภคสินคา้ B มากข้ึน ทาํให้ผูผ้ลิตลดการใชปั้จจยัการผลิตสินคา้ A 

ลงและหนัไปใชปั้จจยัการผลิตสินคา้ B เพิ่มข้ึน ทาํใหมี้การกระจายการใชท้รัพยากรท่ีเป็นปัจจยัการ
ผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  เช่น ในช่วงท่ีประเทศมี
ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลจะจดัเก็บภาษีให้มากข้ึน เพื่อเป็นการโอนรายได้จากประชาชนมาสู่
ภาครัฐบาล จะทาํใหก้ารลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนชะลอตวัลง 

  2.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการ
ควบคุมการนาํเขา้และการส่งเสริมการส่งออก และเพื่อการรักษาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการแกปั้ญหาดุลการชาํระเงินขาดดุล 

  2.5  เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลดหย่อนการจดัเก็บภาษี
เงินได ้เช่น การลงทุนภาคอุตสาหกรรม หากมีการลดหย่อนภาษีสินคา้ทุนท่ีนาํเขา้จะช่วยส่งเสริม
การผลิต หรือการบงัคบัให้ประชาชนลดการบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือยโดยจดัเก็บภาษีในอตัราท่ีสูง 
ตลอดจนส่งเสริมใหป้ระชาชนออมทรัพยใ์นรูปของการซ้ือหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

  2.6  เพือ่ให้เกดิความเสมอภาคในการกระจายรายได้ กล่าวคือ รัฐบาลจะใชม้าตรการ
ภาษีอากรในลกัษณะเก็บภาษีผูมี้รายไดสู้งในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราภาษีท่ีจดัเก็บจากผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า ก็
จะช่วยทาํใหก้ารกระจายรายไดเ้สมอภาคมากข้ึน 



168 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

 3. หลกัการจัดเกบ็ภาษี 
  เน่ืองจากการจดัเก็บภาษีของรัฐบาลมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งใน
เร่ืองของการบริโภค การออม การลงทุน รัฐบาลจึงควรมีหลกัการจดัเก็บท่ีเป็นผล แมว้า่การเก็บภาษี
จะช่วยให้มีรายได้ในการบริหารประเทศให้มีความสงบเรียบร้อย และมีส่ิงสาธารณะบริการ
ประชาชนในลกัษณะต่างๆ ก็ ตาม อดมั สมิธ (Adam Smith) ไดอ้ธิบายถึงแหล่งท่ีมาของรายได ้เพื่อ
ใชใ้นการดาํเนินกิจการตามหนา้ท่ีของรัฐบาลวา่ เงินรายไดท่ี้จะนาํมาใชใ้นการป้องกนัประเทศและ
ค่าใชจ่้ายในราชสํานกันั้นควรจะมาจากภาษีอากร รายจ่ายในการรักษาความยุติธรรมนั้นควรจะได้
รับมาจากการเก็บค่าธรรมเนียม ส่วนรายจ่ายดา้นงานสาธารณะซ่ึงไดแ้ก่การสร้างท่าเรือ สะพาน 
ถนน ควรจะไดก้ารเก็บค่าธรรมเนียมจากผูไ้ดรั้บประโยชน์ แต่ถา้เป็นค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาและ
ศาสนา ควรจะไดรั้บการเก็บภาษีอากรหรือถา้ไดรั้บเงินบริจาคก็จะเป็นการดียิ่ง โดยหลกัการเก็บ
ภาษีอากรควรจะยดึหลกัดงัต่อไปน้ี 

  3.1 หลักค วา ม ยุติ ธรรม  เ ป็ น ท่ี ยอม รับ กันว่าหลัก กา ร เก็ บภาษี อาก รตา ม
ความสามารถในการเสียภาษีจะเป็นหลกัท่ีทาํให้เกิดความยุติธรรมมากท่ีสุด กล่าวคือ ผูใ้ดไดรั้บ
บริการจากรัฐบาลมากก็สมควรตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐสูงกวา่ผูท่ี้ไดรั้บบริการจากรัฐนอ้ย นอกจากน้ี
ยงัอาจหมายถึงการท่ีผูมี้รายไดสู้งก็ควรเสียภาษีใหแ้ก่รัฐสูงกวา่ผูท่ี้มีความสามารถในการเสียภาษีตํ่า
เช่นเดียวกนั 

  3.2 หลกัความแน่นอน ควรมีความแน่นอนเก่ียวกบัวิธีการจดัเก็บ ระยะเวลาในการ
จดัเก็บ และสถานท่ีจดัเก็บ เป็นตน้ จะทาํให้ผูเ้สียภาษีรู้ภาระหนา้ท่ีของตนวา่ในช่วงใดตอ้งยื่นแบบ
เสียภาษีอากร เสียในอตัราเท่าใดของรายไดข้องตนและทั้งฝ่ายรัฐบาลเองก็สามารถประมาณการ
รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีสามารถจดัเก็บได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการประมาณรายรับรายจ่ายต่อไป 

  3.3 หลักความสะดวก ภาษีอากรท่ีดีควรอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้สียภาษี เช่น 
กาํหนดใหมี้การผอ่นชาํระภาษีได ้หากจาํนวนเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระมีจาํนวนมาก หรือการอนุโลมให้
ผูเ้สียภาษีสามารถเสียภาษี ณ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ รวมถึงการกาํหนด
ระยะเวลาชาํระภาษีท่ียาวนาน เป็นตน้ เพื่อท่ีจะมีเวลาให้ผูเ้สียภาษีไดคิ้ดคาํนวณและสามารถหาเงิน
มาชาํระภาษีได ้ 
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  3.4 หลักการประหยัด  บางคร้ังการจัดเก็บภาษีในจํานวนเพียงเล็กน้อยแต่
กระบวนการจดัเก็บยุง่ยาก ใชเ้วลาหรือใชแ้รงงานมากเกินไป ยอ่มไม่คุม้ค่ากบัจาํนวนภาษีท่ีเก็บได ้
จึงควรมีการประหยดัในการบริหารจดัเก็บภาษีดว้ย 

 

 4. อตัราภาษี 
  อตัราภาษี หมายถึง สัดส่วนท่ีถูกกาํหนดให้จดัเก็บเป็นภาษี เม่ือนาํอตัราภาษีไปคูณ
กบัฐานภาษีจะไดจ้าํนวนภาษีท่ีพึงจ่าย อตัราภาษีมี 3 แบบ ดงัน้ี 

  4.1 อัตราคงที่ (Fixed Rate) เป็นการกาํหนดสัดส่วนการจดัเก็บต่อฐานภาษีแบบ
คงท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามขนาดของรายได ้ 
  4.2  อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) เป็นอตัราภาษีที่เปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกนักบัฐานภาษี กล่าวคือ ถา้ฐานภาษีเพิ่มข้ึนตอ้งเสียภาษีในอตัราสูง แต่ถา้ฐานภาษีลดลงจะเสีย
ในอตัราภาษีท่ีตํ่า 

  4.3 อัตราถดถอย (Regressive Rate) เป็นอตัราภาษีท่ีมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้ม
กบัฐานภาษี กล่าวคือ อตัราภาษีจะลดลงเม่ือฐานภาษีสูงข้ึน อตัราภาษีชนิดน้ีหากพิจารณาจะพบว่า
ขดักบัหลกัความยติุธรรม เพราะไม่ไดเ้ป็นการจดัเก็บตามความสามารถในการเสียภาษี  
  โดยทัว่ไปภาษีทางออ้มเป็นภาษีท่ีมีอตัราแบบถดถอย ทั้งน้ีเพราะภาษีทางออ้มส่วน
ใหญ่จะจดัเก็บจากมูลค่าหรือราคาสินคา้ท่ีซ้ือขาย มิไดจ้ดัเก็บตามฐานรายไดข้องผูท่ี้ซ้ือสินคา้หรือ
บริการนั้น ผูท่ี้มีรายไดต่้างกนัแต่ซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดเดียวกนั ก็ตอ้งเสียภาษีเป็นจาํนวนเงินท่ี
เท่ากนั ดงันั้น ถา้พิจารณาสัดส่วนของภาษีเทียบกบัรายไดข้องผูซ้ื้อแต่ละคนแลว้ ผูซ้ื้อท่ีมีรายไดต้ ํ่า
จะรับภาระภาษีมากกวา่ผูซ้ื้อท่ีมีรายไดสู้ง ส่วนภาษีทางตรงเป็นภาษีท่ีมีอตัรากา้วหนา้ นัน่คืออตัรา
ภาษีจะสูงข้ึนเม่ือมีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 207) 
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ตารางที ่7.3 โครงสร้างอตัราภาษี 

 

โครงสร้าง 

อตัราภาษี 
ฐานภาษี 

(Y) 

อตัราภาษี จ านวนภาษี 
(T) 

อตัราภาษีเฉลีย่ 

(Y/T) 

อตัราภาษีส่วนเพิม่ 

(∆T/∆Y) 

อตัราภาษี 

แบบกา้วหนา้ 

1,000 

2,000 

3,000 

7 

10 

15 

70 

200 

450 

0.07 

0.10 

0.15 

- 

0.13 

0.25 

อตัราภาษี 

แบบคงท่ี 

1,000 

2,000 

3,000 

7 

7 

7 

70 

140 

210 

0.07 

0.07 

0.07 

- 

0.07 

0.07 

อตัราภาษี 

แบบถดถอย 

1,000 

2,000 

3,000 

15 

10 

7 

150 

200 

210 

0.15 

0.10 

0.07 

- 

0.05 

0.01 

 

ทีม่า: วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2555: 206) 
 

รายจ่ายของรัฐบาล 

 

             รายจ่ายของรัฐบาล เป็นส่วนประกอบหน่ึงของรายไดป้ระชาชาติ สัดส่วนของรายจ่าย
รัฐบาลในรายไดป้ระชาชาติเป็นเคร่ืองช้ีวดัวา่รัฐบาลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก
นอ้ยเพียงไร สามารถจาํแนกรายจ่ายของรัฐบาลออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

             1.  การจ าแนกตามลกัษณะงาน  
  เป็นการแสดงงบประมาณรายจ่ายตามวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
รัฐบาล โดยยึดถือหลกัการในการจาํแนกรายจ่ายรัฐบาลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึง
จาํแนกการดาํเนินงานของรัฐบาลตามวตัถุประสงค์อย่างกวา้งขวางออกเป็นดา้นต่างๆ 10 ดา้น 
ใน 3 ประเภท ดงัน้ี 
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  1.1 การบริหารทัว่ไป 

   1.1.1 การบริหารทัว่ไปของรัฐ 

   1.1.2 การป้องกนัประเทศ 

   1.1.3 การรักษาความสงบภายใน 

  1.2 การเศรษฐกจิ 

   1.2.1 การเศรษฐกิจ 

  1.3 การบริการชุมชนและสังคม 

   1.3.1 การส่ิงแวดลอ้ม 

   1.3.2 การเคหะและชุมชน 

   1.3.3 การสาธารณสุข 

   1.3.4 การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

   1.3.5 การศึกษา 

   1.3.6 การสังคมสงเคราะห์ 

  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จาํนวน 2,380,000 ลา้นบาท ได้
กาํหนดเป้าหมายท่ีจะนาํไปใชจ่้ายตามลกัษณะต่างๆ แสดงดงัตารางท่ี 7.4 
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ตารางที ่7.4 งบประมาณรายจ่ายจาํแนกตามลกัษณะงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 

ลกัษณะงาน จ านวนเงิน (ล้านบาท) ร้อยละ 

การบริหารทัว่ไป 871,416.5 36.6 

การบริหารทัว่ไปของรัฐ 571,731.6 24.0 

การป้องกนัประเทศ 167,444.3 7.0 

การรักษาความสงบภายใน 132,240.6 5.6 

การเศรษฐกจิ 421,238.8 17.7 

การเศรษฐกิจ 421,238.8 17.7 

การบริการชุมชนและสังคม 1,087,344.7 45.7 

การส่ิงแวดลอ้ม 1,522.8 0.1 

การเคหะและชุมชน 222,721.9 9.4 

การสาธารณสุข 220,411.3 9.3 

การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 19,173.4 0.8 

การศึกษา 444,483.5 18.7 

การสังคมสงเคราะห์ 179,031.8 7.5 

รวมทั้งส้ิน 2,380,000.0 100.0 

 

ทีม่า: สาํนกังบประมาณ (2555: 54) 
 

 2. จ าแนกตามโครงสร้างงบประมาณ 

  โครงสร้างงบประมาณ ประกอบดว้ย รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจาํ รายจ่ายชาํระ
คืนตน้เงินกู ้และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลงั ซ่ึงโครงสร้างบประมาณปี พ.ศ.2550 – 2555 แสดง
รายละเอียดดงัตารางท่ี 7.5 
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ตารางที ่7.5 งบประมาณรายจ่ายจาํแนกตามโครงสร้างงบประมาณ  
หน่วย: ลา้นบาท 

ปีงบประมาณ รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า รายจ่ายช าระคนื
ต้นเงนิกู้ 

รายจ่ายเพือ่ชดใช้
เงนิคงคลงั 

รวมจ านวน 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

2550 374,721.4 24.0 1,135,988.1 72.5 55,490.5 5.4 - - 1,566,200.0 

2551 400,483.9 24.1 1,213,989.1 73.1 45,527.0 2.8 - - 1,660,000.0 

2552 429,961.8 22.0 1,411,382.4 72.3 63,676.1 3.3 46,679.7 2.4 1,951,700.0 

2553 214,369.0 12.6 1,434,710.1 84.4 50,920.9 3.0 - - 1,700,000.0 

2554 355,484.6 16.4 1,667,439.7 76.8 32,554.6 1.5 114,488.6 5.3 2,169,967.5 

2555 438,555.4 18.4 1,840,672.6 77.4 46,854.0 2.0 53,918.0 2.2 2,380,000.0 

 

ทีม่า: สาํนกังบประมาณ (2555: 70) 
  

 3. จ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน 

  เป็นการจดัสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพื่อดาํเนินภารกิจท่ี
อยูใ่นความรับผดิชอบ ทั้งในส่วนท่ีเป็นภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผน
บริหารราชการแผน่ดิน  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จาํนวน 2,380,000 ลา้นบาท จาํแนกตามกระทรวงและ
หน่วยงาน แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 7.6 
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ตารางที ่7.6 งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2555 จาํแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน  
 

กระทรวงและหน่วยงาน จ านวน (ล้านบาท) สัดส่วน 

งบกลาง 422,211.1 17.7 

สาํนกันายกรัฐมนตรี 22,123.7 0.9 

กระทรวงกลาโหม 168,667.4 7.1 

กระทรวงการคลงั 191,415.1 8.0 

การทรวงการต่างประเทศ 7,579.8 0.3 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 10,264.5 0.4 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 10,201.1 0.4 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 76,721.3 3.2 

กระทรวงคมนาคม 88,852.7 3.7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 25,585.0 1.1 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 3,761.7 0.2 

กระทรวงพลงังาน 1,850.9 0.1 

กระทรวงพาณิชย ์ 6,592.7 0.3 

กระทรวงมหาดไทย 285,255.0 12.0 

กระทรวงยติุธรรม 17,946.4 0.8 

กระทรวงแรงงาน 16,316.1 0.7 

กระทรวงวฒันธรรม 5,468.0 0.2 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,052.3 0.3 

กระทรวงศึกษาธิการ 420,490.0 17.7 

กระทรวงสาธารณสุข 91,996.8 3.9 

กระทรวงอุตสาหกรรม 5,737.5 0.2 

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

89,457.0 3.8 
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ตารางที ่7.6 งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2555 จาํแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน (ต่อ)  
 

กระทรวงและหน่วยงาน จ านวน (ล้านบาท) สัดส่วน 

หน่วยงานของรัฐสภา 6,257.1 0.3 

หน่วยงานของศาล 15,168.6 0.6 

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 

11,642.4 0.5 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 17,802.0 0.8 

รัฐวสิาหกิจ 129,107.9 5.4 

สภากาชาดไทย 4,467.9 0.2 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวยีน 165,090.0 6.9 

รายจ่ายเพื่อชดใชเ้งินคงคลงั 53,918.0 2.3 

รวมทั้งส้ิน 2,380,000 100.0 

 

ทีม่า: สาํนกังบประมาณ (2555: 74) 
 

วตัถุประสงค์ของการใช้จ่ายของรัฐบาล 

 

             วตัถุประสงค์ในการใช้จ่ายของรัฐบาลสามารถจาํแนกไดจ้ากงบประมาณรายจ่ายของ
รัฐบาลนอกจากเพื่อบริหารประเทศ รักษาความสงบภายในประเทศ และความมัน่คงของชาติแลว้ 
วตัถุประสงคข์องการใชจ่้ายของรัฐบาล มีดงัต่อไปน้ี 

 1.  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เน่ืองจากรายจ่ายของรัฐบาลเป็นส่วน
หน่ึงของอุปสงคม์วลรวม ดงันั้นควรใหมี้การยดืหยุน่ดา้นรายจ่ายเพื่อให้แกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้ 
 2.  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิภายนอกประเทศ ในช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาดา้น
ดุลการชาํระเงิน รัฐบาลสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปรับเปล่ียนการใชจ่้ายเพื่อให้ส่งผลต่อการบริโภคและ
การลงทุนภายในประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดป้ระชาชาติและดุลการชาํระเงินของประเทศ 
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 3.  เร่งรัดความจ าเริญทางเศรษฐกิจ  รัฐบาลตอ้งใช้จ่ายในโครงการท่ีจาํเป็นต่อความ
จาํเริญทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการเข่ือนเพื่อการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้  
 4. เกิดความเสมอภาคในการกระจายรายได้ การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลจะส่งผลให้การ
กระจายรายได้มีความเสมอภาคมากข้ึน เช่น การใช้จ่ายเพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากร
ยากจนในชนบท เป็นตน้ 

 

หนีส้าธารณะ 

 

 หน้ีสาธารณะ (Public  Debt)  หรือหน้ีของรัฐบาล (government  Deb)  หมายถึง หน้ีสิน
ท่ีรัฐบาลก่อข้ึนเพื่อนาํมาใชจ่้ายในกิจการของรัฐบาล และท่ีอยูใ่นรูปของสัญญาใชเ้งินท่ีรัฐบาลให้ไว้
แก่ผู ้ท่ี รัฐบาลกู้ยืมว่ารัฐบาลจะจ่ายคืนเงินต้นท่ีกู้มาพร้อมทั้ งดอกเบ้ียจํานวนหน่ึง  เม่ือครบ
กาํหนดเวลาตามสัญญา   
 การก่อหน้ีสาธารณะ คือ การเล่ือนเวลาการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากรายไดป้ระเภทต่างๆ ของ
รัฐบาลในอนาคต ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรัฐบาลมีเงินไม่เพียงพอหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ซ่ึงใน
ท่ีสุดรัฐบาลก็ตอ้งนาํเอาเงินท่ีไดม้าจากการหารายไดข้องรัฐบาลจากแหล่งต่างๆ เช่น ภาษีอากร การ
ขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นและบริการของรัฐบาล เป็นตน้ มาใชห้น้ีสินท่ีกูย้มืมา 

 

 1. วตัถุประสงค์ของการก่อหนี้สาธารณะ 

  รัฐบาลก็เหมือนประชาชนทัว่ไปท่ีจะตอ้งมีเงินเอาไวใ้ชจ่้าย บางคร้ังเม่ือมีเงินไม่พอ
ต่อการใช้จ่าย จึงมีความจําเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พฒันาการออมในประเทศอยูใ่นระดบัตํ่า การสะสมทุนมีนอ้ย ในขณะท่ีความตอ้งการใชปั้จจยัทุน
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมีมาก การขาดแคลนเงินทุนเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันา
ประเทศ รัฐบาลจึงแสวงหาเงินทุนมาใช้จ่ายเพื่อดาํเนินการในโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมี
ความกินดีอยูดี่ รัฐบาลมีวตัถุประสงคใ์นการก่อหน้ีสาธารณะ ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 เพื่อใช้จ่ายในการลงทุน ได้แก่ การลงทุนตามโครงการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เช่น การลงทุนในดา้นการชลประทาน  การขนส่ง  ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
การลงทุน การป้องกนัประเทศ เป็นตน้  ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีไม่สามารถหวงัจากการลงทุนใน
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ภาคเอกชนได้ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีต้องใช้เงินทุนเป็นจาํนวนมาก ให้ผลตอบแทนตํ่าหรือ
ระยะเวลาท่ีคืนทุนนาน การลงทุนในดา้นน้ีจึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลโดยตรง แต่เน่ืองจากประเทศท่ี
กาํลงัพฒันาส่วนใหญ่มกัจะมีขอ้จาํกดัทางดา้นงบประมาณ กล่าวคือ รายไดท่ี้ไดรั้บจากการเก็บภาษี
อากรจากประชาชนยงัไม่เพียงพอ รัฐจึงจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีกูเ้งินมาลงทุนพฒันาประเทศตามโครงการ
ท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

  1.2 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  เป้าหมายท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจท่ีประเทศ
ต่างๆ ให้ความสําคญัคือ  การรักษาเสถียรภาพทางด้านรายได้และระดบัราคา ซ่ึงการรักษา
เสถียรภาพดงักล่าวใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีเหมาะสม รัฐบาลอาจใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัไดห้ลายชนิด การ
กูย้มืเงินของรัฐบาลก็เป็นเคร่ืองมือทางการคลงัชนิดหน่ึงท่ีถูกใชก้นัอยา่งแพร่หลายแทบทุกประเทศ 
เช่น ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินฝืด ระดบัราคาสินคา้โดย ทัว่ๆ ไป มีแนวโนม้ท่ีจะลดลง
อย่างต่อเน่ือง ผูผ้ลิตจะลดปริมาณการผลิตลง ทาํให้อตัราการว่างงานเพิ่มสูงข้ึนมีผลกระทบต่อ
รายไดส่้วนรวมของประเทศ การรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลอาจทาํโดยการกูย้ืมเงินมาใช้จ่ายใน
ระบบเศรษฐกิจใหม้ากข้ึน เพื่อกระตุน้การจา้งงานให้เพิ่มข้ึน ในท่ีสุดระบบเศรษฐกิจก็จะฟ้ืนตวัเขา้
สู่ภาวะปกติ 

  1.3 เพื่อชดเชยงบประมาณที่ขาดดุล ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
จะตอ้งมีการตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ในบางปีรัฐบาลอาจมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้ง
ดาํเนินการอยู่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้งบรายจ่ายมากกว่ารายรับ ดงันั้นรัฐบาลจึงมีความจาํเป็นตอ้งกู้
เงินมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนาํมาใชจ่้ายเพื่อใหกิ้จกรรมต่างๆ ของรัฐบาลดาํเนินต่อไปอยา่งราบร่ืน 

  1.4 เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ตามปกติรายจ่ายโดยทัว่ไป ของหน่วยงานราชการ 
จะต้องกาํหนดไวล่้วงหน้าในงบประมาณประจาํปี แต่อย่างไรก็ตามยงัมีรายจ่ายบางประเภทท่ี
เกิดข้ึนโดยมิไดมี้การคาดการณ์เหตุการณ์ไวล่้วงหน้า เช่น การเขา้ร่วมทาํสงคราม การประสบภยั
ทางธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ท่ีจาํเป็นบางประเภทในตลาดโลก เป็นตน้ เม่ือเหตุการณ์
เหล่าน้ีเกิดข้ึน รัฐบาลมีความจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งินอยา่งเร่งด่วนทาํให้ไม่สามารถหามาไดจ้ากรายรับ
ประเภทอ่ืนๆ ในระยะเวลาอนัสั้น รัฐบาลจึงตอ้งกูย้มืเงินมาใชจ่้ายเป็นกรณีฉุกเฉิน 

  1.5 เพือ่รักษาและเพิม่ทุนส ารองระหว่างประเทศ ในระบบเศรษฐกิจนั้น การดาํเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินตราระหว่างประเทศ กล่าวคือ 
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ถา้ปีใดมีดุลการชาํระเงินเกินดุล จะทาํให้ทุนสํารองระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถา้ปี
ใดมีดุลการชาํระเงินขาดดุล ทุนสาํรองระหวา่งประเทศจะถูกนาํมาใช ้และถา้ดุลการชาํระเงินขาดดุล
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ทุนสาํรองระหวา่งประเทศท่ีมีอยูอ่าจถูกนาํมาใชจ้นเหลือนอ้ยกวา่ปกติ 
ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของประเทศในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  1.6 เพื่อระดมทุนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ในบางประเทศ
ประชาชนออมเงินไวเ้ฉยๆ ซ่ึงเป็นการปล่อยเงินทุนอยูใ่นลกัษณะท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ กล่าวคือ ทุน
เหล่านั้นไม่ไดก่้อผลผลิตแต่อยา่งใด อาจก่อให้เกิดภาวะเงินฝืดข้ึนในระบบเศรษฐกิจได ้รัฐบาลอาจ
แก้ไขไดโ้ดยการก่อหน้ีจากเงินออมของประชาชนส่วนน้ีมาลงทุน นอกจากน้ีการก่อหน้ีจากเงิน
ออมของประชาชนยงัช่วยป้องกนัไม่ให้เงินทุนภายในประเทศเคล่ือนยา้ยไปภายนอกประเทศ เป็น
การรักษาระดบัเงินทุนสาํรองระหวา่งประเทศไม่ใหล้ดลงไดอี้กทางหน่ึง 

  1.7 เพื่อน ามาหมุนเวียนใช้หนี้เก่า การกูย้ืมเงินของรัฐบาลในแต่ละคร้ังอาจตอ้งมี
การกาํหนดระยะเวลาใชคื้น ในบางคร้ังเม่ือถึงกาํหนดเวลาใช้คืนรัฐบาลอาจไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะ
ชาํระหน้ี รัฐบาลจึงมีความจาํเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อนํามาชําระหน้ีเก่าให้เป็นไปตามสัญญาและ
กาํหนดเวลา ทั้งน้ีเพื่อรักษาและช่ือเสียงของประเทศ 

  1.8 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาระหนี้ให้มีการกระจายหนี้ดีขึ้น ในบางเวลาตลาด
เงินทุนอาจมีดอกเบ้ียตํ่าและให้เง่ือนไขท่ีดีต่อผูกู้ ้รัฐบาลอาจมีเหตุผลท่ีจะทาํการกูเ้พื่อไถ่ถอนหน้ี
เดิมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่และมีเง่ือนไขท่ีดอ้ยกวา่ หรือรัฐบาลอาจมีความจาํเป็นตอ้งการปรับปรุง
การกระจายของภาระการชาํระหน้ีเสียใหม่ ไม่ให้กระจุกตวัอยูใ่นแหล่งใดแหล่งหน่ึงหรือการชาํระ
หน้ีตกอยูใ่นระยะเวลาใดเวลาหน่ึงมากเกินไป หรือเงินตราสกุลใดสกุลหน่ึงโดยเฉพาะ 

 

 2. ประเภทของหนีส้าธารณะ 

  โดยทัว่ไปหน้ีสาธารณะอาจแบ่งตามระยะเวลาของการกู ้ตามแหล่งท่ีมาของเงินกู้
และตามลกัษณะของการก่อหน้ี สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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  2.1 แบ่งตามระยะเวลาของการกู้    
   การแบ่งหน้ีสาธารณะตามระยะเวลาของการกู้ เป็นการแบ่งโดยถือเอา
ระยะเวลาของการชาํระหน้ีคืนเป็นหลกั แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

   2.1.1  หนีร้ะยะส้ัน (Short-Term Loan) หมายถึง หน้ีท่ีมีระยะเวลาการไถ่ถอน
คืนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีโดยปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ความจาํเป็นในการก่อหน้ีระยะ
สั้น เน่ืองมาจากในระยะนั้นรัฐบาลมีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย เช่น ในช่วงตน้ปีรายไดจ้ากการเก็บภาษี
ของรัฐบาลยงัไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงมีความจาํเป็นตอ้งกูเ้งินมาใช้จ่ายชัว่คราว เม่ือไดรั้บรายไดจ้าก
ภาษีอากรหรือรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ แลว้ จะนาํรายไดน้ั้นไปชาํระหน้ีคืน การก่อหน้ีในระยะสั้นของ
รัฐบาลอาจทาํไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

    2.1.1.1 การกูย้ืมโดยออกตัว๋เงินคลงั (Treasury Bill) ซ่ึงอาจจะมีกาํหนด
ระยะเวลาการชาํระคืนแตกต่างกนัไป เช่น 3 เดือน แต่จะไม่เกิน 1 ปี อตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงั
มกัจะกาํหนดไวใ้นอตัราค่อนขา้งตํ่า ตัว๋เงินคลงัเป็นตราสารชนิดหน่ึงของรัฐบาลท่ีใชใ้นการกูเ้งิน
และจดัอยูใ่นประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยทัว่ไปรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัมีอาํนาจกูเ้งินโดย
ออกตัว๋เงินคลงัได้เม่ือมีกฎหมายให้รัฐบาลกู้เงินได้ นอกจากน้ีเม่ือถึงกาํหนดไถ่ถอน รัฐมนตรี
กระทรวงการคลงัอาจออกตัว๋เงินคลงังวดใหม่มาชาํระหน้ีเก่าได ้เป็นการหมุนเวียนใช้หน้ีเก่าไป
เร่ือยๆ โดยมิตอ้งอาศยัอาํนาจตามกฎหมายเงินกูอี้ก 

    2.1.1.2 การกูย้ืมโดยเบิกเงินเกินบญัชี (Overdraft หรือ O/D) การเบิกเงิน
เกินบญัชีจากธนาคารกลางเป็นวิธีการก่อหน้ีระยะสั้ นอีกวิธีหน่ึง โดยกาํหนดวงเงิน ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน และอตัราดอกเบ้ียไวใ้นอตัราท่ีแน่นอน ตวัอยา่งเช่น พระบญัญติังบประมาณประจาํปีของ
ประเทศไทย ไดก้าํหนดใหก้ระทรวงการคลงัมีอาํนาจเบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ได ้ ซ่ึงตามปกติจะไม่เกินร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี อตัราดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 
2 ต่อปี โดยคิดจากยอดเงินเบิกเกินบญัชีในแต่ละวนัและจ่ายทุกส้ินเดือน การกู้ยืมประเภทน้ีได้
กาํหนดระยะเวลาการไถ่ถอนคืนภายใน 3 เดือนแรกของปีถดัไป 

   2.1.2 หนีร้ะยะกลาง (Medium-Term Loan) เป็นหน้ีท่ีมีการกาํหนดระยะเวลา
การไถ่ถอนคืนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี การกู้ประเภทน้ีรัฐบาลจะนําเงินมาใช้จ่ายในกิจการจาํเป็นบาง
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ประเภท ซ่ึงในขณะนั้นรัฐบาลมีรายรับไม่เพียงพอ โดยกิจการนั้นเม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้จะได้
ผลประโยชน์คืนในระยะเวลาไม่นานนกั การกูป้ระเภทน้ีไม่เป็นท่ีนิยมกนัมากนกั 

   2.1.3 หนี้ระยะยาว (Long-Term Loan) เป็นหน้ีท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาการ
ไถ่ถอนคืนตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ปกติจะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 20 ปี การก่อหน้ีประเภทน้ีรัฐบาลจะออก
พนัธบตัรรัฐบาล (Government Bond) เป็นหลกัฐานแสดงการรับรองการเป็นหน้ีของรัฐบาล ซ่ึงเป็น
สัญญาการชดใชห้น้ีคืนตามกาํหนดเวลา ราคาพนัธบตัรรัฐบาลมกัจะไม่กาํหนดให้สูงนกั และอตัรา
ดอกเบ้ียก็จะใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์เงินกูป้ระเภทน้ีรัฐบาลจะ
นําไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่หรือสาธารณูปโภคท่ีให้ผลตอบแทนในระยะยาว เช่น ไฟฟ้า 
โทรศพัท ์ประปา การรถไฟ เป็นตน้ 

 

  2.2 แบ่งตามแหล่งทีม่าของเงินกู้ 
   2.2.1 หนีภ้ายในประเทศ (Internal Debt) เป็นหน้ีท่ีกูจ้ากผูอ้าศยัอยูใ่นประเทศ
โดยมิได้คาํนึงถึงสกุลเงินตรา แต่โดยปกติมกัจะเป็นเงินตราสกุลของประเทศนั้นๆ แหล่งเงินกู้
ภายในประเทศโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การกูย้ืมจากเอกชน ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารกลาง มูลนิธิ และ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ 

   2.2.2 หนี้ภายนอกประเทศ (External Debt) เป็นหน้ีที่รัฐบาลขอกู้ยืมจาก
แหล่งเงินกู้ภายนอกประเทศโดยมิได้คาํนึงถึงสกุลเงินตราเช่นกัน โดยปกติมกัจะเป็นเงินตรา
ต่างประเทศตามแหล่งท่ีมาของเงินกู้ แหล่งเงินกู้ภายนอกประเทศโดยทัว่ไป ได้แก่ เอกชนใน
ต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ และสถาบนัการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก กองทุน
การเงินระหวา่งประเทศ ธนาคารพฒันาเอเชีย เป็นตน้ 
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ตารางที ่7.7 หน้ีสาธารณะคงคา้งของรัฐบาล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

หน่วย: ลา้นบาท 

ลกัษณะเงินกู้ รัฐบาลกู้โดยตรง รัฐบาลค า้ประกนั รวม 

ในประเทศ 3,135,001.1 537,387.5 3,672,388.6 

อตัราเพิ่ม/(ลด) 9.9 (6.4) 7.1 

สัดส่วนต่องบประมาณ 144.5 24.8 169.2 

สัดส่วนต่อ GDP 29.7 5.1 34.8 

ต่างประเทศ 46,157.8 177,430.3 223,588.1 

อตัราเพิ่ม/(ลด) (14.8) 5.5 0.5 

สัดส่วนต่องบประมาณ 2.1 8.2 10.3 

สัดส่วนต่อ GDP 0.4 1.7 2.1 

รวม 3,181,158.9 714,817.8 3,895,976.7 

อตัราเพิ่ม/(ลด) 9.4 (3.7) 6.7 

สัดส่วนต่องบประมาณ 146.6 32.9 179.5 

สัดส่วนต่อ GDP 30.2 6.8 37.0 

 

ทีม่า: สาํนกังบประมาณ (2555) 
 

 3. หลกัในการก่อหนีส้าธารณะ    

  การก่อหน้ีสาธารณะจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัในการก่อหน้ีเพื่อให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม
และเกิดผลดีแก่ประเทศ ดงัน้ี 

  3.1 หลักผลประโยชน์ของเงินกู้  เงินกู้นั้นควรจะนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือกู้
เพื่อการลงทุน และควรเป็นการลงทุนในโครงการท่ีสามารถให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียหรือตน้ทุนของเงินกูน้ั้น 
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  3.2 หลกัภาระหนี้ การกูเ้งินจะมีภาระการใชคื้นซ่ึงจะทาํให้รายจ่ายของรัฐบาลในปี
ต่อมาสูงข้ึน ถา้เป็นการกูจ้ากต่างประเทศการใชคื้นจะตอ้งชาํระคืนเป็นเงินสกุลต่างประเทศซ่ึงอาจ
ทาํใหป้ระเทศประสบปัญหาการขาดดุลการชาํระเงิน ดงันั้น จึงตอ้งคาํนึงถึงภาระการใชคื้นหน้ีดว้ย  
  3.3 หลักเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกูย้ืมเงินจากประชาชนจะทาํให้การบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชนลดลง การขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัลง ดังนั้น 
จะต้องระมัดระวงัมิให้มีการก่อหน้ีภายในประเทศมากจนเกินไป จนอาจทาํให้เศรษฐกิจของ
ประเทศหดตวัอยา่งรุนแรง 

 

งบประมาณแผ่นดิน 

 

             งบประมาณแผน่ดิน หมายถึง แผนเก่ียวกบัการใชจ่้ายของรัฐบาลและการจดัหารายรับ
ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหน่ึง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเรียกว่า
งบประมาณแผน่ดินประจาํปี (รัตนา สายคณิต, 2552: 198) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคมไปจนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายนของปีถดัไป สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจดัทาํงบประมาณ
แผน่ดินและนาํเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงตราออกมาเป็นพระราชบญัญติั
งบประมาณประจาํปีเพื่อใชบ้งัคบัต่อไป 

 การจดัทาํงบประมาณแผน่ดินเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อให้รัฐบาลมีการวางแผนท่ีจะดาํเนินการ
ไวล่้วงหนา้ การวางแผนการใชจ่้ายและการหารายรับจะทาํใหส้ามารถคาดคะเนสภาพเศรษฐกิจในปี
ต่อไปได ้นอกจากน้ียงัช่วยให้รัฐบาลบริการการคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในขอบเขตของ
งบประมาณท่ีจดัทาํข้ึน  
 

 1. ความส าคัญของงบประมาณแผ่นดิน 

  งบประมาณเป็นปัจจยัสําคญัและมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาล  ในดา้น
ต่าง ๆ หลายประการ ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 รัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศตามที่รัฐบาล
ได้แถลงนโยบายไว้ กล่าวคือ รัฐบาลสามารถบรรลุงานท่ีดาํเนินการตามนโยบายเพื่อพฒันาและ
แกปั้ญหาของประเทศ ตลอดจนงานท่ีรัฐบาลพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์
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ต่อประชาชนไวใ้นแผนงานและโครงการต่างๆ ในแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลตามกาํลงัเงินท่ีมีอยู ่
และรัฐบาลก็สามารถใช้แผนงานหรือโครงการเหล่านั้น ตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานของ
รัฐบาลวา่ สามารถดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  1.2 รัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ รัฐบาล
สามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณทั้งในด้านการหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาลในการ
ดาํเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจ เช่น ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการจดัสรรงบประมาณและใชจ่้ายงบประมาณในโครงการในดา้นการลงทุนเพื่อก่อให ้
เกิดความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงิน การคลงัของประเทศ โดยการจดัสรรงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ   
ในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟ้อ ปริมาณเงินในทอ้งตลาดหรือประเทศมีมากกว่าปริมาณสินคา้
และบริการท่ีผลิตออกมาขาย รัฐบาลจะตอ้งดาํเนินนโยบายแกปั้ญหาภาวะเงินเฟ้อใช้งบประมาณ
เกินดุล เพื่อลดปริมาณเงินในทอ้งตลาดใหน้อ้ยลง โดยการใชจ่้ายใหน้อ้ยกวา่รายรับท่ีไดม้า เป็นตน้ 

  1.3 รัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเคร่ืองมือทางสังคม กล่าวคือ รัฐบาลสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากงบประมาณแผน่ดินโดยการจดัสรรงบประมาณให้มีการสร้างสาธารณูปโภคไปสู่
ประชาชนท่ียากจนในชนบทให้มากข้ึน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายไดแ้ละช่วยให้
ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

  1.4 รัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง กล่าวคือ รัฐบาล
สามารถใชป้ระโยชน์จากงบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์งานและผลงานท่ีรัฐบาล
จะดาํเนินการให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ เน่ืองจากในเอกสารงบประมาณจะแสดงงานและ 
แผนงานท่ีรัฐบาลจะดาํเนินงานในแต่ละปี ทั้งในดา้นสังคม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการเกษตร ฯลฯ 
รัฐบาลจึงสามารถใช้เอกสารน้ีเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชนทราบวา่ รัฐบาลไดน้าํ
เงินภาษีอากรต่างๆ ท่ีประชาชนไดเ้สียให้แก่รัฐในแต่ละปี มาทาํประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบา้ง 
ซ่ึงจะมีผลใหป้ระชาชนเขา้ใจถึงกระบวนการและความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานของรัฐบาลและ
จะใหก้ารสนบัสนุนรัฐบาล ถา้ประชาชนเห็นวา่รัฐบาลไดท้าํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีสําคญัยิ่ง
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
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 2. รูปแบบของงบประมาณแผ่นดิน 

  ในแต่ละประเทศมีการดาํเนินการทางด้านงบประมาณในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามสถานการณ์ การเลือกใช้รูปแบบใดนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจยั
ทางด้านการบริหาร การเมือง สังคม ความรู้ความสามารถ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับ
งบประมาณในแต่ละรูปแบบนั้น สามารถสรุปได ้(ณรงค ์สัจพนัโรจน์, 2538) ดงัน้ี 

  2.1 งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) เป็นการจาํแนกและจดั
หมวดหมู่ของงบประมาณรายจ่ายออกตามหน่วยงาน (Organization Classification) และลกัษณะ
ของการใชจ่้าย (Object of Expenditure) โดยแสดงรายละเอียดของหน่วยงาน รายการ และจาํนวน
เงินท่ีตอ้งการไวต้ายตวั เม่ือหน่วยงานท่ีไดรั้บงบประมาณนาํเงินไปใชจ่้าย จะตอ้งใชจ่้ายตามรายการ
และจาํนวนเงินท่ีกาํหนด ไม่สามารถนาํเงินงบประมาณไปใชจ่้ายในรายการอ่ืนท่ีผิดไปจากรายการ
หรือวงเงินท่ีกาํหนด ไว ้หากมีความจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงรายการหรือวงเงินใช้จ่าย จะตอ้งทาํ
ความตกลงกบัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุมก่อน งบประมาณแบบแสดงรายการ จึงเน้นในดา้นการ     
ควบคุมรายการใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งเขม้งวด โดยมิไดค้าํนึงถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารงานและผลงานท่ีไดรั้บจากการใชจ่้ายงบประมาณนั้นๆ มากนกั ทาํให้ขาดความยืดหยุน่
และการปฏิบัติงานไม่คล่องตวั งบประมาณแบบน้ีจึงอยู่ในประเภทระบบงบประมาณเพื่อการ
ควบคุม (Control Orientation) 

  2.2 งบประมาณแบบปฏิบัติการ (Performance Budget) หรืองบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budget: PBB) เป็นรูปแบบงบประมาณที่ได้พฒันามาจาก
งบประมาณแบบแสดงรายการ การจดัทาํงบประมาณแบบน้ีจะมุ่งเน้นผลงานเป็นกระบวนการท่ี
ครบวงจรตั้งแต่ การวางแผน การจดัสรรงบประมาณ การจดัการท่ีเนน้ผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยมีการระบุพนัธกิจขององคก์ร เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์รวมทั้งแสดงเงินงบประมาณท่ีจะใช้
ในรูปแบบของงานหรือกิจกรรมท่ีจะทาํ แทนการจาํแนกออกเป็นหน่วยงาน มีการแสดงค่าใช้จ่าย
สาํหรับงานหรือกิจกรรมท่ีจะทาํ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานหรือกิจกรรม
นั้นๆ ออกมาในรูปของค่าใชจ่้ายต่อหน่วย นอกจากน้ียงัมีการประเมินผลสําเร็จอยา่งสมํ่าเสมอโดย
การเช่ือมโยงข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรท่ีใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์เข้ากับเป้าหมายของ
นโยบายและวตัถุประสงค ์เน่ืองจากส่ิงสาํคญัในการจดัทาํงบประมาณท่ีมุ่งเนน้ผลงาน คือการวดัผล 
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การดาํเนินงาน (Performance Measure) ท่ีเป็นการกาํหนดหน่วยนบัในการตรวจวดัและประเมินผล
การดาํเนินงาน งบประมาณแบบน้ีจึงตอ้งอาศยัปัจจยัในการคิดผลงาน (Performance  Factor) หรือ
มาตรการในการวดัผลงาน (Work Measurement) และระบบบญัชีตน้ทุน (Cost Account System) 

เป็นเคร่ืองมือในการคาํนวณค่าใชจ่้ายของงานท่ีจะปฏิบติัจริงให้ถูกตอ้งยิ่งข้ึน เพื่อให้การวดัผลการ
ดาํเนินงาน ชดัเจน สมบูรณ์ สามารถนาํมาใชไ้ด้จริงและเหมาะสมกบัเวลา โดยทัว่ไปหน่วยนบัใน
การตรวจวดัจะต้องครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย มีประสิทธิผลและทันตามความ
ตอ้งการ อยา่งไรก็ตามการนาํงบประมาณแบบน้ีมาใช ้จึงมกัมีปัญหา เช่น การขาดกาํลงัคนผูมี้ความ
สันทัดในการบริหารงานและวิเคราะห์โครงการ การขาดระบบบัญชีท่ีทันสมัย การขาด
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการบริหารการเงิน ตลอดจนการขาดการจดังานงบประมาณตาม
แบบฉบบัสากล เป็นตน้ งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานน้ี จดัอยู่ในประเภทระบบงบประมาณเพื่อ
การจดัการ (Management Orientation) 

  2.3 งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning Budget) เป็นรูปแบบงบประมาณท่ี
เนน้ความสาํคญัในเร่ืองประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรหรือเงินงบประมาณในการจดัทาํงบประมาณ
แบบแสดงแผนงาน จะมีการกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานไวอ้ย่างชดัเจน โดย
หน่วยงานท่ีของบประมาณจะจดัโครงสร้างของแผนงานหรือโครงการข้ึนมา ในแต่ละแผนงานหรือ
โครงการจะแสดงค่าใชจ่้ายและผลท่ีจะไดรั้บจากแผนงานหรือโครงการดงักล่าวไวด้ว้ย นอกจากน้ี
ในการจดัสรรงบประมาณจะมีการวิเคราะห์การเลือกแผนงานหรือโครงการท่ีมีความเหมาะสม
ตามลาํดบัก่อนหลงัไวอ้ยา่งสมเหตุสมผล โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งดา้นมหภาค
และจุลภาค  และความก้าวหน้าทางเทคนิคใหม่ๆ ในด้านการให้ข่าวสารและการวินิจฉัย 
(Informational and Decisional Technologies) การวิเคราะห์ความเท่ียงธรรม (Objective Analysis)
มาใช้ในการกาํหนดนโยบาย รวมทั้งไดมี้การนาํกระบวนการบริหารและการวางแผนเขา้ช่วยโดย
คํานึงถึงอนาคต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรหรือเงินงบประมาณท่ีมีอยู่จ ํากัดเป็นไปอย่างมี   
ประสิทธิภาพ งบประมาณแบบน้ีสํานกังบประมาณจะไม่ควบคุมในรายละเอียด แต่จะเป็นผูอ้นุมติั
งบประมาณให้แผนงานหรือโครงการท่ีเลือก และจะควบคุมตรวจสอบและประเมินผลงานของแต่
ละแผนงานหรือโครงการ วา่สามารถดาํเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการนั้นๆ อยา่งไร  
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  2.4 งบประมาณแบบแสดงการวางแผนกา ร ก าหนดโครงการ และระบบ
งบประมาณ (Planning Programming and Budgeting System: PPBS) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใน
สมยัประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี ไดริ้เร่ิมจดัทาํงบประมาณแบบ PPBS ข้ึน แนวความคิดใน
การจดัทาํงบประมาณแบบ PPBS นั้นเป็นรูปแบบท่ีดีท่ีสุดในหลกัวิชาทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ 
เป็นรูปแบบท่ีมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงการหรือกิจกรรมท่ีรัฐบาลดาํเนินการ โดยเนน้ย ํ้าการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายต่างๆ 
ของรัฐบาล หน่วยงานย่อยของรัฐบาล กิจกรรมและแผนงานท่ีจะดาํเนินการได้ เพื่อนาํไปสู่การ
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเหล่านั้น ระบบงบประมาณแบบน้ีเป็นระบบท่ีมีการแสดงตวัเลข
ค่าใช้จ่ายระยะยาวของโครงการ ท่ีมีการวางแผนไวเ้รียบร้อยแล้ว โดยมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการ
สนับสนุนโครงการนั้นๆ เป็นการรวมแนวความคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
แนวความคิดในการวิเคราะห์ค่าหน่วยสุดทา้ยทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal Analysis) และการ
วิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัผลอนัพึงจะไดรั้บจากค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการนั้นๆ (Cost-Benefit Analysis)  
ดว้ยการวเิคราะห์อยา่งมีระบบ เพื่อหาทางเลือกในการดาํเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และจะเป็นประโยชน์ในการเสนอของบประมาณของส่วนราชการอย่าง
เหมาะสม  
 

 3. ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน 

  งบประมาณแผน่ดินแบ่งได ้3 ประเภท (กฤตยา ตติรังสรรคสุ์ข, 2552: 292-293) ดงัน้ี 

  3.1 งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget) หมายถึง งบประมาณท่ีรายจ่ายทั้งหมด
มากกว่ารายไดท้ั้งหมดของรัฐบาล การท่ีรัฐบาลมีงบประมาณขาดดุลไดเ้ช่นน้ีแสดงว่ารัฐบาลอาจ
กูย้มืเงินมาใชจ่้ายหรือนาํเงินคงคลงัมาใชจ่้าย ซ่ึงการกูย้ืมเงินของรัฐบาลอาจกูย้ืมไดจ้ากในประเทศ
และต่างประเทศ  
  3.2 งบประมาณเกนิดุล (Surplus Budget) เป็นงบประมาณท่ีมีรายจ่ายทั้งหมดนอ้ย
กวา่รายไดท้ั้งหมดของรัฐบาล กรณีท่ีรัฐบาลมีงบประมาณเกินดุล รัฐบาลจะนาํเงินส่วนท่ีเหลือจาก
การใชจ่้ายไปเก็บไวเ้ป็นเงินคงคลงัหรืออาจนาํไปชาํระเงินกูก้็ได ้
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  3.3 งบประมาณสมดุล (Balance Budget) เป็นงบประมาณที่มีรายจ่ายทั้งหมด
เท่ากบัรายไดท้ั้งหมดของรัฐบาล  
 

นโยบายการคลงั  

  

 นโยบายการคลงั (Fiscal Policy) คือการใชม้าตรการทางการคลงัซ่ึงประกอบดว้ยการ
จดัเก็บภาษี รายจ่ายของรัฐบาลและหน้ีสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมและประสิทธิภาพในการกระจายรายได้ เป็นตน้ โดยมาตรการ
ทางการคลงัขา้งตน้จะไปกระทบต่อตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ อุปสงคม์วลรวม ระดบัการ
จา้งงานและการผลิตของประเทศ กาํไรและค่าจา้ง ระดบัราคาและดุลการชาํระเงิน ในการกาํหนด
นโยบายการคลงัระยะสั้นควรจะตอ้งคาํนึงถึงขนาดและการเปล่ียนแปลงในระยะสั้นของตวัแปรทาง
เศรษฐกิจขา้งตน้ ส่วนการดาํเนินนโยบายระยะยาวจะเก่ียวขอ้งกบัอตัราการเจริญเติบโตท่ีแทจ้ริง
ของผลผลิต (rate of growth of real output) และการเปล่ียนแปลงอตัราของตวัแปรทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อใหเ้ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ  

 

 1. ประเภทของนโยบายการคลงั   

  นโยบายการคลงัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

  1.1 นโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติ (Automatic Stabilizer) คือ 
นโยบายของรัฐบาลท่ีมีผลทาํให้ระบบเศรษฐกิจปรับตวัเข้าสู่เสถียรภาพเองโดยอตัโนมติั โดย
รัฐบาลไม่ตอ้งดาํเนินมาตรการทุกคร้ังท่ีเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ เช่น นโยบายการจดัเก็บภาษี 

รายได้ในอตัราก้าวหน้า นโยบายน้ีมีผลทาํให้เศรษฐกิจของประเทศปรับตวัเขา้สู่สภาวการณ์ท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ทั้ ง ท่ีนโยบายการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าไม่ได้มี
วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา การผลิต การจา้งงาน เช่น ในระหวา่ง
ท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การผลิตของประเทศจะลดตํ่าลง มีการวา่งงานมากข้ึน รายไดข้องครัวเรือน
และธุรกิจจะลดลง หากทางการเก็บภาษีในอตัราท่ีกา้วหนา้ ครัวเรือนและธุรกิจท่ีมีรายไดล้ดลง จะ
เสียภาษีให้แก่รัฐบาลลดลงในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราการลดลงของรายได ้ดงันั้น รายไดสุ้ทธิหลงัหกั
ภาษีของครัวเรือนและธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่าจึงลดลงนอ้ยกวา่กรณีท่ีการจดัเก็บภาษีไม่ไดเ้ป็น
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อตัรากา้วหนา้ ปัจจยัน้ีจะช่วยใหภ้าคเอกชนมีอาํนาจซ้ือมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระตุน้ให้มีการขยายการ
ผลิตและการใช้แรงงานเพื่อการผลิตเพิ่มข้ึน ในทางกลบักนัในระหว่างท่ีภาวะเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู 
รายไดข้องภาคเอกชนจะเพิ่มข้ึนมาก หากอาํนาจซ้ือของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนตามส่วนก็จะเป็นการ
กระตุน้ให้มีการผลิตมากข้ึนอีก และอาจทาํให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาก็ได ้ หากรัฐบาลจดัเก็บภาษี
ในอตัรากา้วหนา้ เอกชนจะตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของรายได ้อตัรา
การเพิ่มของรายไดสุ้ทธิหลงัหกัภาษีของเอกชนจึงไม่เพิ่มข้ึนมากนกั อุปสงคข์องเศรษฐกิจจะค่อยๆ 

ชะลอลง และภาวะเงินเฟ้อก็จะไม่เกิดข้ึน การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพใหม่น้ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัโดย
ท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งมีมาตรการใดๆ เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนไป  

  1.2 นโยบายการคลังแบบจงใจ เป็นนโยบายท่ีรัฐบาลใชใ้นกรณีท่ีเศรษฐกิจผนัผวน
มากหรือรัฐบาลตอ้งการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึงหรือหลายเป้าหมาย
รวมกนัตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงการพึ่งพา automatic stabilizer คงไม่เพียงพอหรือทนัการณ์ จึงจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินมาตรการเพิ่มเติม โดยการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีและ/หรือฐานภาษีร่วมกบัการเปล่ียนแปลง
รายจ่ายของรัฐบาล  

 

 2. แนวทางในการใช้นโยบายการคลงักบัการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ  

  2.1 การแก้ปัญหาเศรษฐกจิตกต ่า ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือภาวะเงินฝืด คือ ภาวะ
ท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการลดลงอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการท่ีประชาชนและรัฐบาลมีรายจ่าย
เพื่อซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นน้อยลง ในภาวะดงักล่าวอุปสงค์มวลรวมจะมีน้อยกว่า
อุปทานมวลรวมของสินคา้และบริการ การแกไ้ขภาวะเงินฝืดกระทาํไดโ้ดยเพิ่มอุปสงค์มวลรวม
หรือรายจ่ายทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วย การใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน 

รวมทั้งการใชจ่้ายรัฐบาล มาตรการทางการคลงัท่ีอาจช่วยเพิ่มรายจ่ายหรืออุปสงคร์วมมีดงัต่อไปน้ี  

   2.1.1 เพิ่มการใชจ่้ายของรัฐบาลในโครงการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีสามารถทาํได้
อยา่งรวดเร็วและส้ินสุดลงรวดเร็วเช่นกนั เพื่อใหก้ระตุน้การจา้งงาน  

   2.1.2 ลดอตัราภาษีอากร การลดอตัราภาษีทางออ้มจะช่วยกระตุน้ให้มีการใช้
จ่ายในการบริโภคมากข้ึน  
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  2.2 การแก้ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นภาวะที่ราคาสินคา้สูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากแรงดึงของ
อุปสงค ์มาตรการทางการคลงัท่ีอาจช่วยแกไ้ขหรือบรรเทาภาวะเงินเฟ้อโดยมีผลต่อการลดอุปสงค์
มวลรวมของประเทศ มีดงัต่อไปน้ี  

   2.2.1 ลดการใช้จ่ายของภาครัฐบาลด้านการลงทุนต่างๆ โดยมีการลาํดับ
ความสาํคญัวา่ควรกระทาํโครงการใดก่อนหลงั และเล่ือนการใชจ้่ายสําหรับโครงการที่เล็งเห็นวา่
สามารถเล่ือนได ้ 

   2.2.2 เพิ่มภาษีอากร ซ่ึงอาจเพิ่มทั้งอตัราภาษีทางตรงและทางออ้ม แต่ในทาง 

ปฏิบติัการเพิ่มภาษีทางออ้ม เช่น ภาษีการคา้ ภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ มกัจะให้ผลเร็วกว่าภาษี
ทางตรง เน่ืองจากภาษีทางออ้มเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากการซ้ือขายสินคา้โดยตรง ดงันั้น การเพิ่มอตัรา
ภาษีจะทาํใหร้าคาสินคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริโภคลดลง  
    ในกรณีเงินเฟ้อท่ีเกิดจากแรงดนัของตน้ทุน รัฐบาลอาจแกไ้ขโดยการลด
อตัราภาษีสําหรับวตัถุดิบ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตได้
บางส่วนหรือรัฐบาลอาจแกไ้ขโดยการลดอตัราภาษีสินคา้สาํเร็จรูปก็ได ้ 

  2.3 การแก้ปัญหาการว่างงาน การจา้งงานเต็มท่ี (full employment) เป็นองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัประการหน่ึงของความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการจา้งงานเต็มท่ี คือ ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีระดบัการผลิตท่ีสามารถรองรับบุคคลทุกคนท่ีมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะทาํงาน
เขา้มาทาํงานได ้แมว้า่ระดบัการผลิตน้ีอาจจะมีการวา่งงานชัว่คราว หรือการวา่งงานแบบสมคัรใจ
แฝงอยูด่ว้ยก็ตาม การแกไ้ขปัญหาการวา่งงานตอ้งพยายามเพิ่มอุปสงคร์วม โดยการเพิ่มการใชจ่้าย
การบริโภค การใช้จ่ายในการลงทุนและการใช้จ่ายของรัฐบาล มาตรการทางการคลงัที่อาจช่วย
แกไ้ขปัญหาการวา่งงานมีดงัน้ี  

   2.3.1 เพิ่มการใชจ่้ายของรัฐบาล เช่น การจ่ายเงินประกนัการวา่งงานหรือการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ประเภทต่างๆ ให้มากข้ึน การจ่ายเงินของรัฐบาลจะเท่ากบัเป็นการปล่อยเงิน
จาํนวนหน่ึงสู่ระบบเศรษฐกิจจะเป็นการเพิ่มอาํนาจซ้ือและเพิ่มการใช้จ่ายพื่อการบริโภค เมื่อ
ประชาชนมีความตอ้งการสินคา้มากข้ึน จะทาํใหผู้ผ้ลิตลงทุนผลิตสินคา้และบริการมากข้ึน การจา้ง
งานจึงอาจเพิ่มข้ึนตาม  



190 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

   2.3.2 ก า ร ล ง ทุ นใ น ง า น ด้า น ส่ ว น รว ม เพิ่ ม ก า ร ล ง ทุ นข อ ง รั ฐ บ า ล ใ น
ปัจจยัพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งการสร้างท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงจะเป็นการสร้างงานใหแ้ก่ประชาชน  

   2.3.3 ลดภาษีอากร การลดภาษีการคา้หรือภาษีการขายจะช่วยกระตุน้การ
บริโภคไดดี้ท่ีสุด ถา้อตัราภาษีการขายลดลงตน้ทุนและราคาสินคา้จะลดลงดว้ย ทาํให้ประชาชน
ตอ้งการซ้ือสินคา้มากข้ึน ผูผ้ลิตจึงลงทุนผลิตสินคา้มากข้ึน การจา้งงานจึงสูงข้ึน นอกจากน้ีการลด
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จะช่วยจูงใจให้นักธุรกิจหันมาลงทุนมากข้ึน ทาํให้มีการจา้งงานเพิ่มข้ึน 

รวมทั้งการลดภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จะช่วยให้คนมีอาํนาจการจบัจ่ายใชส้อยสูงข้ึน ซ่ึงจะช่วย
กระตุน้การผลิตใหสู้งข้ึนเช่นเดียวกนั 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

 รายไดข้องรัฐบาล ประกอบดว้ย  1) รายไดภ้าษีอากร 2) รายไดจ้ากการขายส่ิงของและ
บริการ 3) รายไดจ้ากรัฐพาณิชย ์ และ 4) รายไดอ่ื้นๆ  
 รายจ่ายของรัฐบาล สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 3 ประเภท คือ 1) จาํแนกตามลกัษณะ
งาน 2) จาํแนกตามโครงสร้างงบประมาณ และ 3) จาํแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน 

 หน้ีสาธารณะ หมายถึง หน้ีสินท่ีรัฐบาลก่อข้ึนเพื่อนาํมาใชจ่้ายในกิจการของรัฐบาล และ
ท่ีอยูใ่นรูปของสัญญาใชเ้งินท่ีรัฐบาลให้ไวแ้ก่ผูท่ี้รัฐบาลกูย้ืมวา่รัฐบาลจะจ่ายยืนเงินตน้ท่ีกูม้าพร้อม
ทั้งดอกเบ้ียจาํนวนหน่ึง  เม่ือครบกาํหนดเวลาตามสัญญา   
 งบประมาณแผน่ดิน หมายถึง แผนเก่ียวกบัการใชจ่้ายของรัฐบาลและการจดัหารายรับ
ใหเ้พียงพอกบัการใชจ่้ายในรอบระยะเวลาหน่ึง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี 

 นโยบายการคลงั คือ การใช้มาตรการทางการคลงัซ่ึงประกอบด้วยการจดัเก็บภาษี 

รายจ่ายของรัฐบาลและหน้ีสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
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แบบฝึกท้ายบทเรียน 

 

1. จงอธิบายความหมายของนโยบายการคลงั  
 

2. รายจ่ายของรัฐบาลจาํแนกตามลกัษณะงานดา้นใดมากท่ีสุด จงอธิบาย 

 

3. อตัราภาษีท่ีใชจ้ดัเก็บ มีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 

4. จงอธิบายหลกัการจดัเก็บภาษีท่ีดีของ Adam smith  

 

5. จงอธิบายความหมายของหน้ีสาธารณะ 

  
6. หน้ีสาธารณะจาํแนกตามระยะเวลา มีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

 

7. รัฐบาลสามารถขอกูย้มืเงินจากแหล่งใดไดบ้า้ง จงอธิบาย 

 

8. งบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลจาํเป็นตอ้งก่อหน้ีสาธารณะประเภทใด จงอธิบาย 

 

9. นโยบายการคลงั มีก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง  

 

10. จงบอกวธีิการแกปั้ญหาเงินเฟ้อ โดยใชเ้คร่ืองมือนโยบายการคลงัท่ีกาํหนดให ้ดงัน้ี 

 10.1 ภาษี   

 10.2 การใชจ่้ายของรัฐบาล  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การค้าและการเงนิระหว่างประเทศ 

 

 

เวลาเรียน 6 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมายของการคา้ระหวา่งประเทศได ้

 2. เขา้ใจถึงความจาํเป็นและประโยชน์ของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 3. อธิบายหลกัการและทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ ตลอดจนประโยชน์และ
ผลกระทบจากการคา้ระหวา่งประเทศท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

 4. อธิบายนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ และมาตรการกีดกนัทางการคา้ได ้

 5. อธิบายความหมายและส่วนประกอบของดุลการชาํระเงินได ้

 6. เขา้ใจบทบาทและความสาํคญัของตลาดเงินตราต่างประเทศ 

  

เนือ้หา  

 1. ความหมายของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 2. ความจาํเป็นของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 3. ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 

 4. นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

 5. ประโยชน์ของการคา้ระหวา่งประเทศ 

 6. ดุลการชาํระเงิน 

 7. ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
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วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีสาํคญัร่วมกนั 

 4. ตอบคาํถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจาํบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบคาํถามทา้ยบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 195 

 

บทที ่8 

การค้าและการเงนิระหว่างประเทศ 

 

 

 การท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกมีทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกนั เน่ืองมาจากสภาพทาง
กายภาพหรือทางดา้นภูมิศาสตร์ จึงทาํใหก้ารผลิตสินคา้บางชนิดเสียตน้ทุนการผลิตสูง แต่ก็มีสินคา้
บางชนิดสามารถผลิตไดต้น้ทุนตํ่า โดยเฉพาะสินคา้ทางเกษตรท่ีเหมาะกบัสภาพภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น ประเทศในแถบร้อนจะปลูกผลไมเ้มืองร้อนไดม้าก แต่การปลูกผลไมเ้มืองหนาวใน
เขตเหล่าน้ีจะทาํไดต้อ้งใชต้น้ทุนสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูกในประเทศอ่ืนๆ จึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีตอ้งมีการคา้ระหวา่งประเทศ  
 ปัจจุบนัประเทศต่างๆ จาํเป็นต้องอาศยัพึ่ งพาสินค้าและบริการซ่ึงกันและกัน หาก
ประเทศใดแยกตวัออกไปอยูโ่ดดเด่ียวจะทาํให้ภาวะเศรษฐกิจไม่พฒันาเจริญเติบโตเท่าท่ีควร ซ่ึงได้
ปรากฏให้เห็นเช่นปัจจุบนั จึงทาํให้ประเทศมหาอาํนาจนิยมใชม้าตรการท่ีไม่คา้ขาย (boycott) ดว้ย 

ซ่ึงเป็นการกีดกนัทางการคา้หรือขอ้จาํกดัต่างๆ แต่ละประเทศตอ้งให้ความสนใจศึกษาและหาแนว
ทางแกไ้ขเพื่อใหธุ้รกิจการคา้ระหวา่งประเทศประสบกบัความสําเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ ดงันั้น การคา้
ระหวา่งประเทศ  มีความแตกต่างจากการคา้ภายในประเทศท่ีใชเ้งินสกุลเดียวกนัภาษาเดียวกนั ส่วน
การคา้ระหว่างประเทศมีการชาํระเงินตามสกุลของประเทศผูข้ายหรือเงินตราสกุลหลกั ทาํให้เกิด
ความยุง่ยากในการแลกเปล่ียน นอกจากน้ียงัอาจมีปัญหาทางการเมืองระหวา่งประเทศ และนโยบาย
การคา้ของแต่ละประเทศอีกดว้ย 

 

ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 

 

 การคา้ระหวา่งประเทศ  หมายถึง  กิจกรรมของการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ
ระหวา่งประเทศ  โดยการแลกเปล่ียนน้ีรวมทั้งการแลกเปล่ียนส่ิงของกบัส่ิงของ การซ้ือขายสินคา้ 
และบริการต่างๆ รวมทั้งการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนและเทคโนโลยีระดบัสูง การคา้ระหวา่งประเทศมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการค้าภายในประเทศโดยทั่วไป แต่มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึน เช่น การ
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ติดต่อส่ือสาร การส่งมอบสินค้าระหว่างกันและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา รวมทั้ งกฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงร่วมกนัซ่ึงมีอยู่มากมาย ผูป้ระกอบกิจการคา้ระหว่างประเทศจึงตอ้งมีความ
ชาํนาญพิเศษ 

 

ความจ าเป็นของการค้าระหว่างประเทศ 

 

 ไม่มีประเทศใดท่ีสามารถผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดไดเ้อง  ดงันั้นสินคา้บางชนิดจึง
จาํเป็นตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ  ในสมยัโบราณความเจริญทางดา้นศิลปะวิทยาการมีไม่มากดงัเช่น
ทุกวนัน้ี การคา้ขายจึงคงจาํกดัอยู่ในวงแคบเฉพาะในชุมชนหรือภายในประเทศเท่านั้น ต่อมาเม่ือ
การคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึน  การคา้ขายจึงขยายขอบเขตไปยงัประเทศใกลเ้คียง และประเทศอ่ืน
ท่ีห่างไกลออกไป  และเกิดความจาํเป็นของแต่ละประเทศท่ีตอ้งทาํการคา้ขายระหวา่งกนั โดยสรุป
เหตุผลความจาํเป็นของการคา้ระหวา่งประเทศไวด้งัน้ี 

 1. ทรัพยากรการผลติแต่ละประเทศต่างกัน การคา้ระหวา่งประเทศนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจาก
ประเทศต่างๆ มีทรัพยากรการผลิตท่ีแตกต่างกันไป ประเทศท่ีมีทรัพยากรชนิดใดมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัความตอ้งการแลว้ ราคาของทรัพยากรชนิดนั้นจะมีแนวโนม้ตํ่าลง ประเทศนั้นก็จะ
ผลิตสินคา้ไดม้ากเกินความตอ้งการในประเทศ จึงส่งออกไปขายยงัประเทศอ่ืน ในขณะเดียวกนัจะ
นาํเขา้สินคา้ไดม้ากเกินความตอ้งการในประเทศมีตน้ทุนสูงกว่าต่างประเทศ จึงกล่าวได้ว่าความ
แตกต่างของทรัพยากรการผลิตเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการคา้ระหวา่งประเทศข้ึน 

 2. ต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน จากความจาํเป็นในเร่ืองทรัพยากรการผลิตท่ีกล่าวแลว้
นั้ น สัดส่วนของปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอไม่ได้เป็นส่ิงท่ีกําหนดต้นทุนและความ
ได้เปรียบในการผลิตเสมอไป เช่น กรณีของแรงงาน แม้หลายประเทศจะมีจาํนวนแรงงานท่ี
ใกลเ้คียงกนั แต่ผลิตภาพของแรงงานหรือความชาํนาญของแรงงานแตกต่างกนั มีผลทาํให้ตน้ทุน
แตกต่างกนัดว้ย ผลิตภาพของแรงงานจึงเป็นตวักาํหนดให้ประเทศต่างๆ ผลิตสินคา้ท่ีแรงงานของ
ตนถนดัและส่งออกสินคา้ชนิดนั้น แลว้นาํเขา้สินคา้ท่ีมีตน้ทุนหรือราคาถูกกวา่จากต่างประเทศ 

 3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน สภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้สินคา้และบริการท่ีผลิตได้มีความแตกต่างกนั เช่น ประเทศ
ไทยมีท่ีดินมากและมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสําหรับการเพาะปลูกเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
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สิงคโปร์ท่ีมีท่ีดินน้อยกว่า ดังนั้นไทยควรผลิตสินคา้ท่ีเก่ียวกบัผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้า
ส่งออกเพราะตน้ทุนตํ่ากวา่ ในขณะท่ีสิงคโปร์ควรผลิตสินคา้ประเภททุนเน่ืองจากมีท่ีดินนอ้ยแต่มี
ปัจจยัทุนมาก ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตตํ่ากวา่ประเทศไทย 

 

ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ 

 

 1. แนวความคิดของลัทธิพาณชิย์นิยม  
  นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย ์(2547: 6) ไดส้รุปแนวความคิดของ
ลทัธิพาณิยนิ์ยมดงัต่อไปน้ี 

  ลทัธิพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) เกิดข้ึนระหว่างศตวรรษท่ี 17 - 18 เป็นลทัธิท่ีมุ่ง
ประสงคใ์หป้ระเทศมีความมัง่คัง่สมบูรณ์ดว้ยการคา้ของเอกชน โดยมุ่งแสวงหากาํไรในทางการคา้ 
และการท่ีจะกอบโกยความร่ํารวยมาสู่ประเทศของตนก็ตอ้งอาศยัอาํนาจของรัฐคุม้ครอง ในการคา้
กบัต่างประเทศรัฐจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการควบคุม และแทรกแซงการดาํเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมใหรั้ฐสามารถสร้างอาํนาจทางเศรษฐกิจและความมัน่คงให้แก่ประเทศ 

  นกัพาณิชยนิ์ยมเช่ือว่าประเทศจะมีความร่ํารวยและมีอาํนาจทางเศรษฐกิจไดโ้ดยมี
การสะสมทองคาํและโลหะเงินเป็นจาํนวนมาก วิธีการท่ีจะทาํให้ทองคาํและโลหะเงินไหลเขา้สู่
ประเทศก็คือ รัฐตอ้งดาํเนินนโยบายการคา้ท่ีจะทาํให้การส่งออกมากกว่าการนาํเขา้ ซ่ึงจะทาํให้
ดุลการคา้เกินดุล ดงันั้นในการคา้ระหวา่งประเทศจึงตอ้งอาศยัอาํนาจรัฐในการส่งเสริมและอุดหนุน
การส่งออก ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งจาํกดัหรือควบคุมการนาํเขา้โดยเฉพาะการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือย 
รัฐจะเขา้ไปควบคุมการแลกเปล่ียนทองคาํของพ่อคา้อย่างใกล้ชิด ให้มีการนําทองคาํออกนอก
ประเทศให้น้อยท่ีสุด นอกจากน้ีจะมีการสนับสนุนให้แสวงหาอาณานิคม เพื่อจะได้เป็นแหล่ง
วตัถุดิบ และไม่ต้องเสียทองคาํในการซ้ือวตัถุดิบ มีการพฒันากิจกรรมการเดินเรือพาณิชยข์อง
ตนเอง ทั้งน้ีเพื่อประหยดัค่าระวางทาํให้ประเทศไม่ตอ้งสูญเสียทองคาํไป และถา้ไปรับขนส่งให้แก่
ประเทศอ่ืนก็จะไดรั้บทองคาํเพิ่มมากข้ึน 

  ลทัธิพาณิชยนิ์ยมถูกวิจารณ์วา่นโยบายการคา้ท่ีตอ้งการให้มีดุลการคา้เกินดุล จะทาํ
ใหแ้ต่ละประเทศไม่ยอมเปิดตลาดตวัเอง ไม่มีใครอยากเป็นผูซ้ื้อ เพราะจะทาํให้สูญเสียทองคาํ ไม่มี
ประเทศใดจะเป็นผูซ้ื้อไดต้ลอดไป เพราะการทาํเช่นนั้นจะทาํใหเ้กิดทองคาํไหลออกนอกประเทศ ก็
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จะทาํให้ทองคาํหมดประเทศ และไม่อาจซ้ืออะไรต่อไปได ้นอกจากน้ีการควบคุมและแทรกแซง
ของรัฐเป็นการบัน่ทอนความคิดริเร่ิมของเอกชน และก่อให้เกิดการแข่งขนั ชิงผลประโยชน์อย่าง
รุนแรงในด้านการค้าระหว่างประเทศซ่ึงอาจนําไปสู่ความเสียหายได้ คนทั่วไปเร่ิมมองเห็น
ประโยชน์ของการคา้แบบเสรีมากข้ึน ไดมี้นกัคิดหลายคนให้ความเห็นวา่ เศรษฐกิจของประเทศจะ
เจริญกา้วหนา้ไดถ้า้รัฐเขา้ไปแทรกแซงนอ้ยท่ีสุด ปล่อยใหก้ารดาํเนินการทางเศรษฐกิจต่างๆ เป็นไป
ตามกฎธรรมชาติ (law of nature) ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวทาํให้เกิดลทัธิเสรีนิยม และลทัธิพาณิชย์
นิยมไดเ้ส่ือมสลายลง 

 

 2. แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก  
  นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย ์(2547: 6-12) ไดส้รุปแนวความคิด
ทางการคา้ระหวา่งประเทศของสาํนกัคลาสสิก ดงัต่อไปน้ี 

  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของนักเศรษฐศาสตร์สํานักคลาสสิก มีขอ้สมมติท่ี
สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  - ตลาดมีการแข่งขนัสมบูรณ์ 

  - ปัจจยัการผลิตท่ีใช้มีเพียงแรงงานอย่างเดียว และแรงงานมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตเท่ากันหมด ดังนั้ นต้นทุนการผลิตจะคิดจากแรงงาน ราคาของสินค้า ท่ีแลกเปล่ียน
ภายในประเทศจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนชัว่โมงแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ 

  - มีประเทศคู่คา้เพียง 2 ประเทศ และสินคา้ท่ีทาํการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัมี 2 ชนิด 

  - ไม่มีค่าขนส่ง 

 

  2.1 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศการได้เปรียบโดยสมบูรณ์ 

   ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศการไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) 
ของ Adam Smith คือ แต่ละคนควรทาํหนา้ท่ีในการผลิตเฉพาะอยา่ง แทนท่ีจะทาํหมดทุกอยา่งใน
การผลิตสินคา้แต่ละชนิด การแบ่งงานกนัทาํจะทาํให้เกิดความชาํนาญ (specialization) และทาํให้
สามารถผลิตสินคา้ได้มากข้ึน นอกจากน้ีการท่ีบุคคลเลือกผลิตเฉพาะส่ิงท่ีตนเองถนดั แลว้นาํไป
แลกกบัส่ิงอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการจากผูผ้ลิตอ่ืนๆ จะทาํใหทุ้กฝ่ายไดรั้บประโยชน์จากการท่ีมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 
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   การคา้ระหว่างประเทศภายใตเ้ง่ือนไขกฎการไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ อธิบายว่า 
“ประเทศหน่ึงจะไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ ถา้ประเทศนั้นสามารถผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงไดม้ากกวา่อีก
ประเทศหน่ึงดว้ยปัจจยัการผลิตท่ีเท่ากนั เม่ือมีการคา้ระหวา่งประเทศเกิดข้ึน แต่ละประเทศจะเลือก
ผลิตเฉพาะสินค้าท่ีตนเองมีความได้เปรียบแล้วส่งออกสินค้าชนิดนั้น และไม่ผลิตสินค้าท่ีตน
เสียเปรียบแต่จะนาํเขา้จากประเทศอ่ืนแทน” 

   ตวัอยา่งเช่น สมมติให้มีประเทศคู่คา้ 2 ประเทศ คือ ไทย และญ่ีปุ่น ทาํการผลิต
สินคา้ได ้2 ชนิด คือ ขา้ว และวทิย ุตามตารางท่ี 8.1 

 

ตารางที ่8.1 ผลผลิตของแรงงาน 1 คน ต่อ 1 สัปดาห์ 

 

สินค้า ไทย ญีปุ่่น 

ข้าว (ถัง) 30 24 

วทิยุ (เคร่ือง) 6 16 

 

ทีม่า: นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย ์(2547: 8) 
 

 จากตารางท่ี 8.1 พบวา่ ใน 1 สัปดาห์แรงงานไทย 1 คน สามารถผลิตขา้วอยา่ง
เดียว (โดยไม่ผลิตวิทยุ) ไดผ้ลผลิต 30 ถงั และถา้ผลิตวิทยุเพียงอย่างเดียว (โดยไม่ผลิตขา้ว) จะได้
วิทยุ 6 เคร่ือง และใน 1 สัปดาห์แรงงานญ่ีปุ่น 1 คน สามารถผลิตขา้วอยา่งเดียว (โดยไม่ผลิตวิทยุ) 
ไดผ้ลผลิต 24 ถงั และถา้ผลิตวทิยเุพียงอยา่งเดียว (โดยไม่ผลิตขา้ว) จะไดว้ทิย ุ16 เคร่ือง 

 แสดงวา่ไทยมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตขา้ว เน่ืองจากผลิตขา้วได้
มากกวา่ญ่ีปุ่น ในทาํนองเดียวกนั ญ่ีปุ่นมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตวิทยุ เน่ืองจากผลิต
วทิยไุดม้ากกวา่ไทย ดงันั้น ไทยจะผลิตขา้วเพียงอยา่งเดียว และนาํขา้วท่ีผลิตไดไ้ปแลกเป็นวิทยุกบั
ญ่ีปุ่น โดยญ่ีปุ่นจะผลิตวิทยุเพียงอย่างเดียว และนาํวิทยุท่ีผลิตไดไ้ปแลกเป็นขา้วกบัไทย สามารถ
สร้างขอบเขตของอตัราแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประเทศได ้ดงัน้ี 

 

1.5 < ขา้ว < 5 

 วทิย ุ



200 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

 จากขอบเขตของอตัราแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างประเทศ หมายความว่า ไทย
สามารถนาํขา้วนอ้ยกวา่ 5 ถงั ไปแลกเปล่ียนเป็นวิทยุ 1 เคร่ืองกบัญ่ีปุ่น โดยญ่ีปุ่นสามารถนาํวิทยุ 1 
เคร่ืองมาแลกเปล่ียนเป็นขา้วไดม้ากกวา่ 1.5 ถงักบัไทย 

 จากทฤษฎีของ Adam Smith เม่ือเปรียบเทียบก่อน – หลงัทาํการคา้ระหว่าง
ประเทศ พบวา่ สินคา้ทั้ง 2 ชนิด มีจาํนวนผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม ดงัตารางท่ี 8.2 

 

ตารางที ่8.2 เปรียบเทียบจาํนวนผลผลิตระหวา่งก่อน – หลงัทาํการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

 ก่อนท าการค้า 

ระหว่างประเทศ 

ผลผลติ
รวม 

หลงัท าการค้า 

ระหว่างประเทศ 

ผลผลติ
รวม 

สินค้า ไทย ญีปุ่่น  ไทย ญีปุ่่น  

ข้าว (ถัง) 15 12 27 30 - 30 

วทิยุ (เคร่ือง) 3 8 11 - 16 16 

 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย ์(2547: 9) 
 

  2.2 ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 

Advantage) เป็นแนวคิดของ David Ricardo ซ่ึงปรับปรุงจากแนวความคิดของ Adam Smith กล่าว
ไวว้า่ “ถึงแมป้ระเทศหน่ึงจะมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ กวา่อีกประเทศหน่ึงในสินคา้ 2 ชนิด ก็
ตาม การคา้ระหวา่งประเทศจะเกิดข้ึนไดโ้ดยประเทศนั้นเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึง และประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ในสินคา้ทั้ง 2 ชนิด ก็
จะเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนไดเ้ปรียบมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึง” 
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ตารางที ่8.3 ผลผลิตของแรงงาน 1 คน ต่อ 1 สัปดาห์ 

 

สินค้า ไทย ญีปุ่่น 

ข้าว (ถัง) 30 40 

วทิยุ (เคร่ือง) 6 16 

 

ทีม่า: นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย ์(2547: 11) 
 

 จากตารางท่ี 8.3 พบวา่ ญ่ีปุ่นมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินคา้ทั้ง 
2 ชนิด (ผลิตไดม้ากกว่าไทย) ซ่ึงถา้ยึดถือทฤษฎีของ Adam Smith ไม่สามารถทาํการคา้ระหว่าง
ประเทศได ้แต่ถา้ใชท้ฤษฎีของ David Ricardo ในการวิเคราะห์จะตอ้งทาํการเปรียบเทียบการผลิต
ในสินคา้ทั้ง 2 ชนิดเสียก่อน ดงัน้ี 

 เปรียบเทียบขา้ว/วทิยุ ในญ่ีปุ่น :   = 
1

5.2

16

40
   

   ในไทย :   = 
1

5

6

30
  

 เปรียบเทียบวทิย/ุขา้ว ในญ่ีปุ่น :   = 
1

4.0

40

16
   

   ในไทย :   = 
1

2.0

30

6
  

 

 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิต
ขา้ว เพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตวิทยุ 1 เคร่ือง ไทยสามารถผลิตขา้วไดเ้ป็น 5 เท่าของวิทย ุ
แสดงวา่ไทยจะเลือกผลิตขา้วเพียงอย่างเดียว และนาํขา้วไปแลกเป็นวิทยุกบัญ่ีปุ่น ในขณะเดียวกนั
ญ่ีปุ่นจะมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตวิทยุ เพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตขา้ว
จาํนวน 1 ถงั ญ่ีปุ่นสามารถผลิตวิทยุได้เป็น 0.4 เท่าของขา้ว แสดงว่าญ่ีปุ่นจะเลือกผลิตวิทยุเพียง
อยา่งเดียว และนาํวทิยไุปแลกเป็นขา้วกบัไทย โดยสามารถสร้างขอบเขตของอตัราแลกเปล่ียนสินคา้
ระหวา่งประเทศได ้ดงัน้ี 

2.5 < ขา้ว < 5 

 วทิย ุ

ขา้ว 

วทิย ุ

ขา้ว 

วทิย ุ

ขา้ว 

วทิย ุ

ขา้ว 

วทิย ุ
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 จากขอบเขตของอตัราแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างประเทศ หมายความว่า ไทย
สามารถนาํขา้วนอ้ยกวา่ 5 ถงั ไปแลกเปล่ียนเป็นวิทยุ 1 เคร่ืองกบัญ่ีปุ่น โดยญ่ีปุ่นสามารถนาํวิทยุ 1 
เคร่ืองมาแลกเปล่ียนเป็นขา้วไดม้ากกวา่ 2.5 ถงักบัไทย 

 

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  

 

 1.   นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy)  

  มีรากฐานมาจากทฤษฎีไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ท่ีเสนอ
ไวว้่า แต่ละประเทศควรผลิตแต่สินคา้ท่ีมีต้นทุนการผลิตได้เปรียบผูอ่ื้น แล้วนาํสินคา้ท่ีผลิตไป
แลกเปล่ียนกนั ซ่ึงหลกัการน้ีจะอาํนวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่โลกทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง กล่าวคือ ดา้นเศรษฐกิจจะช่วยให้มีการแบ่งแยกแรงงานระหวา่งประเทศ (Division of 

Labor) โดยท่ีแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนเองผลิตแลว้มีประสิทธิภาพและช่วยให้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละประเทศอยูเ่สมอ อนัจะช่วยให้ประชากรโลกมีโอกาสได้
บริโภคสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพง ดา้นสังคมผลจากการแบ่งงานระหวา่งประเทศทาํให้
ประชากรโลกมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน เพราะได้ทาํงานท่ีตนถนัด มีรายได้ดีมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งประเทศลงได ้ เพราะต่างฝ่ายก็มีความเป็นอยูท่ี่ดี ดา้น
การเมือง จากนโยบายการคา้เสรีท่ีวา่ไม่มีการกีดกนัโดยภาษี ไม่มีการให้สิทธิพิเศษพิเศษแก่สินคา้
ประเทศใดโดยเฉพาะหรือไม่มีขอ้จาํกดัทางการคา้ใดๆ ระหวา่งกนั จะช่วยให้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศแน่นแฟ้นข้ึน เพราะแต่ละประเทศสามารถติดต่อคา้ขายกนัได ้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ตอ้งเลิกใชน้โยบายการคา้เสรี ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

  1.1  การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ในขอ้เท็จจริงบางประเทศมีขอ้จาํกดัของ
ตนเองท่ีไม่สามารถส่งสินคา้ออกขายไดม้ากพอ จึงขาดแคลนเงินตราต่างประเทศท่ีจะใชซ้ื้อสินคา้
จากต่างประเทศ 

  1.2  เกิดภาวะสงคราม ทาํใหแ้ต่ละประเทศตอ้งผลิตสินคา้ใชเ้อง 
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  1.3  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศเกษตรกรรมเม่ือเปรียบเทียบจะเสียเปรียบ
ประเทศอุตสาหกรรม จึงมกัจะพยายามสร้างอุตสาหกรรมภายในของตนเองพร้อมกบัให้ความ
คุม้ครองอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนนั้น ซ่ึงเป็นการกีดกนัหรือขดักบันโยบายการคา้เสรี 

  1.4  สถานการณ์การเมืองของโลก ระบบเศรษฐกิจการเมืองของโลกปัจจุบนัมีระบบ
ท่ีชัดเจน 2 ระบบ คือ ระบบเสรีประชาธิปไตยกบัระบบคอมมิวนิสต์ ซ่ึงมีหลกัการต่างกนัอย่าง
ตรงกนัขา้มจึงไม่อาจคา้ขายกนัโดยเสรีตามท่ีนโยบายกล่าวไวไ้ด ้

  

 2. นโยบายการค้าคุ้มกนั (Protective Trade Policy)     

  จากเง่ือนไขและปัญหาของนโยบายการค้าเสรีท่ีไม่อาจดาํเนินการไปด้วยความ
ราบร่ืนดงักล่าว รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงเห็นวา่ไม่ควรปล่อยให้การคา้ดาํเนินไปดว้ยตวัมนัเอง  
รัฐบาลควรเขา้แทรกแซงเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง เพราะแต่ละประเทศมี
ความสามารถในการผลิตแตกต่างกนั หากไม่เขา้ไปคุม้ครองอาจมีผลเสียได ้นโยบายการคา้คุม้กนัน้ี
เสนอโดยกลุ่มพาณิชยนิ์ยม (Mercantilism) ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มแรกท่ีเสนอโดยมีหลกั
สําคญัว่าประเทศต่าง ๆ ควรสะสมทองคาํและเงินให้มาก เพราะมีความเช่ือวา่จะทาํให้ประเทศเกิด
ความมัง่คัง่ (Wealth) ได ้ เน่ืองจากทองคาํและโลหะเงินถือเป็นโลหะมีค่า หายาก ทุกคนยอ่มอยาก
ไดแ้ละการท่ีแต่ละประเทศจะมีทองคาํมากได ้จะตอ้งทาํการคา้ใหมี้ดุลการคา้แบบไดเ้ปรียบประเทศ
คู่คา้ คือ ให้มีการส่งสินคา้ออกขายให้มากกวา่การสั่งสินคา้เขา้ จากหลกัการตามแนวคิดดงักล่าวน้ี 

หากปล่อยให้การค้าดําเนินไปตามยถากรรรม อาจไม่บรรลุเป้าหมายได้ รัฐบาลจึงควรเข้าไป
แทรกแซงการคา้ระหวา่งประเทศ พร้อมๆ กบัให้ความคุม้กนัสินคา้ท่ีผลิตในประเทศให้มีคุณภาพ เพื่อ
ส่งไปขายให้ได้มาก และกีดกันการนําเขา้ เน่ืองจากทาํให้ตอ้งเสียเงินตราหรือทองคาํและเงินท่ีเก็บ
สะสมไวไ้ด ้  

  แนวคิดของกลุ่มพาณิชยนิ์ยมน้ี  นกัเศรษฐศาสตร์สมยัต่อมาไม่เห็นดว้ย โดยเห็นวา่
ทองคาํนั้นแทจ้ริงแลว้ก็เป็นสินคา้ชนิดหน่ึง หากสะสมไวม้ากแต่การผลิตภายในประสิทธิภาพไม่ดี
พอ อาจทาํให้ปริมาณทองคาํหรือเงินตราต่างประเทศท่ีมีอยูม่ากก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมาได้
โดยง่าย ดงันั้น ปัจจุบนัประเทศต่างๆ จึงใชน้โยบายคุม้กนัดว้ยความระมดัระวงัมากข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
นโยบายของแต่ละประเทศวา่จะใชน้โยบายทางตรงหรือทางออ้ม  ซ่ึงโดยทัว่ไปนโยบายการคา้แบบ
คุม้กนั มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 การตั้งก าแพงภาษี (Tariff Wall) เป็นมาตรการทางออ้ม คือ จดัเก็บภาษีจาก
สินคา้นาํเขา้ในอตัราสูงสําหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย เช่น เคร่ืองสําอาง แต่ถา้เป็นสินคา้จาํเป็น เช่น สินคา้
ทุนท่ีจะใช้ช่วยเพิ่มผลผลิตในประเทศ จะเรียกเก็บในอตัราตํ่ากว่า เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดย
ส่วนรวมของประเทศ 

  2.2 การควบคุมสินค้าเข้า (Quota) เป็นมาตรการทางตรง คือ รัฐเขา้ไปควบคุมการ
นาํสินค้าเข้า และอาจรวมถึงการส่งออกด้วยโดยมีการจาํกัดโควต้าการนําเข้าหรือส่งออกให้มี
จาํนวนตามท่ีรัฐบาลเห็นสมควรเพื่อผลดีของของบริโภคในประเทศ 

  2.3 การให้การอุดหนุนแก่สินค้าออก (Subsidies) เพื่อให้สินคา้ท่ีส่งออกสามารถ
แข่งขนักบัสินคา้ในต่างประเทศ เช่น ให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือโดยตรงหรือลดภาษีบางชนิดลง ลด
ค่าขนส่ง ใหก้ารสนบัสนุนดา้นสินเช่ือ เงินทุน ซ่ึงเป็นการอุดหนุนทางออ้มก็ได ้

  2.4 การทุ่มตลาด (Dumping) หมายถึง การส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศ เพื่อ
แข่งขนักบัประเทศอ่ืน ๆ แต่ขายในราคาท่ีตํ่ากวา่คู่แข่งขนั หรือตํ่ากวา่ราคาท่ีขายภายในประเทศเอง   
  2.5 ให้มีข้อตกลงทางการค้า (Commercial Treaties) ซ่ึงจะเก่ียวกบัดา้นกงสุล คน
ต่างดา้ว การขนส่ง การภาษีอากร ท่ีสําคญัในปัจจุบนัมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคระหว่างประเทศโดยเฉพาะค่ายเสรี เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund: IMF)  ธนาคารระหวา่งประเทศเพื่อการบูรณะการพฒันา (International Bank for 

Reconstruction and Development: IBRD)  หรือที่เรียกสั้ นๆ ว่าธนาคารโลก (World Bank) 
การจดัทาํขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษีศุลกากรและการคา้ (General Agreement on Tariff and Trade: 

GATT)  ซ่ึงมีการประชุมหาขอ้ตกลงกนัหลายรอบมากท่ีสุดจนปัจจุบนัไดข้อ้ตกลงร่วมกนัและเกิดเป็น
องคก์ารคา้ระหวา่งประเทศในโลกข้ึนใหม่ เรียกวา่ องคก์ารคา้โลก (Word Trade Organization: WTO)   

  2.6 การควบคุมเงินตราต่างประเทศ (Exchange Control) มาตรการน้ีจะดาํเนินการ
โดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ควบคุมอุปสงคแ์ละอุปทานเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็น
การสกดักั้นการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ และพยายามดึงดูดให้เงินตราต่างประเทศไหลเขา้
มามากข้ึนอนัจะช่วยใหน้โยบายคุม้กนัดาํเนินไปดว้ยดี 
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  อย่างไรก็ตามการดาํเนินมาตรการใดๆ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศก็
ควรเป็นไปด้วยความระมดัระวงั มีการไตร่ตรองโดยรอบคอบเก่ียวกับผลดีผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน
ตามมา ไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ 

 

ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 

 

 เน่ืองจากแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนมีความพร้อมทั้งในดา้นทรัพยากรและ
ความชาํนาญในการผลิตท่ีทาํใหผ้ลิตท่ีทาํใหเ้สียตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ เช่น ประเทศไทยเลือกท่ีจะผลิตขา้ว  
ประเทศมาเลเซียเลือกผลิตยางพารา หรือญ่ีปุ่นเลือกท่ีจะผลิตรถยนต ์แลว้นาํมาซ้ือขายแลกเปล่ียน
กนัจะทาํให้แต่ละประเทศได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกว่า เพราะแมว้่าประเทศไทยอาจจะผลิต
รถยนต์ไดเ้อง แต่มีความถนดันอ้ยกว่าญ่ีปุ่นจะทาํให้มีตน้ทุนสูงเกินไปหรือญ่ีปุ่นอาจผลิตขา้วและ
ยางพาราไดแ้ต่ก็อาจจะมีคุณภาพตํ่า ดงันั้นการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนัจะช่วยให้ประชากรของ
แต่ละประเทศไดใ้ช้สินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมเพื่อสนองความตอ้งการไดดี้ข้ึน การคา้
ระหวา่งประเทศ จึงมีประโยชน์สรุปได ้ดงัน้ี   
 1. ด้านผู้บริโภค ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นประชากรของแต่ละประเทศจะไดรั้บประโยชน์จาก
การท่ีมีปริมาณและชนิดของสินคา้ให้เลือกบริโภคไดม้ากข้ึนจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็นประเทศคู่คา้
ของประเทศตน เพราะภายในประเทศไม่อาจผลิตสินคา้ไดทุ้กชนิดหรือหากผลิตไดอ้าจมีราคาแพง
หรือคุณภาพไม่ดีพอ แต่หากแต่ละประเทศนาํสินคา้ท่ีตนผลิตได้ในราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสม
ตามความถนดัมาซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั ก็จะทาํให้ประชากรโลกไดมี้สินคา้และบริการสนองความ
ตอ้งการไดม้ากข้ึน 

 2. ด้านผู้ผลิต ผูผ้ลิตของแต่ละประเทศสามารถผลิตสินคา้และบริการในปริมาณท่ี
สูงข้ึน เพราะจะเลือกสินคา้ท่ีตนมีความชาํนาญเฉพาะ รวมทั้งมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเป็นจาํนวน
มากก็จะผลิตไดป้ริมาณมาก ตน้ทุนตํ่า แลว้นาํมาซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั เม่ือแต่ละประเทศผลิตสินคา้ 
และบริการได้มากข้ึน ประชากรของประเทศก็จะอยู่ดีกินดีหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดี รายได้
ประชาชาติสูงข้ึนเป็นผลดีต่อการพฒันาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ข้ึน 

 3. ด้านการกระจายรายได้หรือการจัดสรรทรัพยากรโลกให้มีประสิทธิภาพ  หากไม่มี
การคา้ระหว่างประเทศ ประเทศใดท่ีผลิตสินคา้บางอยา่ง อาทิ อาหารไดม้ากมายเกินความตอ้งการ
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บริโภคแต่อีกประเทศหน่ึงประชากรอดอยาก หรือประเทศหน่ึงมีแผน่ดินอุดมไปดว้ยแร่ธาตุสําคญั 
เช่น นํ้ามนั แต่ไม่มีความรู้หรือเทคโนโลยท่ีีจะนาํข้ึนมาใชไ้ดก้็จะไม่มีประโยชน์ใดๆ หากมีประเทศ
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีเทคโนโลยีสูง การคา้ระหว่างประเทศจะเปิดโอกาสให้มีการจดัสรร
ทรัพยากรจากแหล่งท่ีมีเกินความตอ้งการไปยงัแหล่งท่ีขาดแคลน ปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยี
และทรัพยากรก็จะบรรเทาลง เพราะให้โอกาสประเทศท่ีพฒันาแล้วช่วยปรับปรุงการผลิตให้
กระจายไดท้ัว่กนัเพื่อพฒันาประเทศต่างๆ ใหเ้จริญข้ึน 

 4. การใช้เทคโนโลยีใหม่ การคา้ระหวา่งประเทศทาํให้วิทยาการใหม่กระจายไปทัว่โลก 
ทั้งท่ีผลิตไดเ้องและท่ีนาํเขา้มา ทาํให้ประชากรไดรั้บความพอใจจากการบริโภคไดเ้ต็มท่ี เช่น มีการ
นาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการปฏิบติังานการพฒันาประเทศดา้นต่างๆ อยา่งมากมายในปัจจุบนั 

 5. การตลาด การคา้ระหว่างประเทศช่วยให้เกิดการขยายตวัดา้นการตลาดของสินคา้
และบริการ ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตสูงข้ึน อุปสงคร์วมของโลกสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ 

 6. การพฒันาเศรษฐกจิ การคา้ระหวา่งประเทศนอกจากจะซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนั
แล้ว ยงัถ่ายทอดศิลปะและวฒันธรรมของประเทศคู่คา้ด้วย ทาํให้มีการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
สังคมเกิดความเจริญกา้วหนา้ทัว่ไป 

 

ดุลการช าระเงิน 

 

 1. ความหมายของดุลการช าระเงิน 

  ดุลการชาํระเงิน  (Balance of payments) หมายถึง ผลสรุปของการทาํธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศระหวา่งผูพ้าํนกัอาศยัในประเทศหน่ึงกบัผูพ้าํนกัอาศยัในประเทศอ่ืนๆทัว่
โลกภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง อาจจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี แต่โดยทัว่ไปมกั
กาํหนดเป็นรายปี (นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจไพบูลย,์ 2547: 165) โดยธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (International  transaction)ในท่ีน้ีหมายถึงการแลกเปล่ียนสินคา้  บริการ  
หรือสินทรัพย์ระหว่างผูพ้าํนักอาศัยในประเทศหน่ึงกับผูพ้าํนักอาศัยในประเทศอ่ืนๆทั่วโลก  
รวมทั้งการช่วยเหลือแบบให้เปล่า  ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของสินคา้หรือตวัเงิน  ก็จะจดัรวมอยู่ใน
ดุลการชาํระเงินด้วย  ส่วนคาํว่าผูพ้าํนักอาศยั (residents)  ของประเทศใดก็ตามหมายถึงหน่วย
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เศรษฐกิจต่างๆ  ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในประเทศนั้นๆ  เป็นการถาวร  ส่วน
หน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ท่ีเขา้มาอยูใ่นประเทศใดก็ตามเป็นการชัว่คราว (อาทิเช่น ขา้ราชการสถานฑูต 
ทหารต่างชาติ นกัท่องเท่ียว สาขาของธุรกิจท่ีมีสํานกังานอยูใ่นต่างประเทศ) จะไม่จดัเป็นผูพ้าํนกั
อาศยัของประเทศนั้น แต่จะเป็นผูพ้าํนกัอาศยัของประเทศท่ีมีหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆ ถือสัญชาติอยู ่ 
ส่วนสถาบนัระหวา่งประเทศ อาทิเช่น United  Nation, World  Bank และ  GATT ไม่ถือเป็นผูพ้าํนกั
อาศยัของประเทศท่ีสถาบนัระหวา่งประเทศนั้นๆ ตั้งอยู ่
 

 2.  ส่วนประกอบและรายการ ในดุลการช าระเงิน 

  กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ไดป้รับปรุง
รายการของบญัชียอ่ยต่างๆ ในดุลการชาํระเงินใหมี้มาตรฐานมากข้ึนในปี พ.ศ.2536  และชกัชวนให้
ประเทศสมาชิกของ IMF ปรับปรุงตามเพื่อให้การศึกษาเปรียบเทียบบญัชีดุลการชาํระเงินระหวา่ง
ประเทศต่างๆ สะดวกและถูกตอ้งมากข้ึน ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะตวัแทนรับผิดชอบแทน
รัฐบาลไทย จึงไดป้รับปรุงรายการในดุลการชาํระเงิน ดงันั้น ในปัจจุบนับญัชีดุลการชาํระเงินของ
ประเทศต่างๆ และของไทยจึงมีส่วนประกอบ 4 ส่วน (นิฐิตา เบญจมสุทิน และนงนุช พนัธกิจ
ไพบูลย,์ 2547: 166-177) ดงัน้ี 

 

  2.1 ดุลบัญชีเดินสะพดั 

   ดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) ประกอบดว้ย 4 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 

   2.1.1  ดุลการคา้ (Trade balance) หมายถึง ผลต่างสุทธิระหวา่งมูลค่าสินคา้เขา้ 
และมูลค่าสินคา้ออก ถา้มูลค่าสินคา้เขา้มากกว่ามูลค่าสินคา้ออก แสดงว่าดุลการคา้ขาดดุล แต่ถ้า
มูลค่าสินคา้ออกมีมากกวา่มูลค่าสินคา้เขา้ แสดงวา่ดุลการคา้เกินดุล 

    โดยหลกัการแลว้สินคา้เขา้และสินคา้ออกควรคิดตามราคา f.o.b. (free of 

board) คือ เป็นราคาสินคา้ท่ีคิด ณ แหล่งผลิต โดยไม่รวมค่าขนส่งระหว่างประเทศหรือค่าระวาง 
(ค่าขนส่งทางเรือ) และค่าประกนัภยัสินคา้ แต่ส่วนมากผูน้าํเขา้มกัจะทาํสัญญาซ้ือสินคา้รวมค่า
ขนส่งและค่าประกนัภยัไวด้ว้ย ซ่ึงเป็นราคา c.i.f. (cost insurance and freight ) ขณะท่ีผูส่้งออกนิยม
ขายสินคา้ออกแบบราคา f.o.b. ดงันั้นเม่ือเกิดการขาดดุลการคา้ ตวัเลขการขาดดุลการคา้ดงักล่าวจึง
สูงกวา่ความเป็นจริง ในขณะท่ีถา้เกิดการเกินดุลการคา้ ตวัเลขการเกินดุลการคา้ดงักล่าวจะตํ่ากว่า



208 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

ความเป็นจริง ทั้งน้ีเพราะการคิดราคาสินคา้เขา้คิดแบบ c.i.f. และราคาสินคา้ออกคิดราคาแบบ  
f.o.b. นัน่เอง สาํหรับดุลการคา้ของไทยใชข้อ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกรมศุลกากร ซ่ึงเป็นมูลค่าสินคา้
ท่ีมีการนาํเขา้และส่งออกเป็นรายเดือน รายปี โดยคิดจากวนัท่ีมีการขนส่งสินคา้เกิดข้ึนแต่จะมีการ
หักบางรายการท่ีไม่มีการชาํระเงินแต่กรมศุลกากรได้บนัทึกไวอ้อก เช่น สินคา้ท่ีได้รับเอกสิทธ์ิ
ทางการฑูต (เพราะฑูตต่างประเทศในไทยไม่ถือว่าเป็นคนไทย ดงันั้นสินคา้ท่ีฑูตนาํเขา้จึงมิใช่
สินคา้ของไทย) สินคา้ท่ีส่งไปซ่อมแซมหรือสินคา้ท่ีนาํเขา้ชัว่คราว สินคา้เช่า การคิดราคาสินคา้เขา้
ของไทยจะคิดในราคา c.i.f. ส่วนสินคา้ออกคิดในราคา f.o.b. 

   2.1.2 ดุลบริการ (Net service or balance on service)  หมายถึง ผลต่างสุทธิ
ระหวา่งรายรับและรายจ่าย อนัเน่ืองจากการบริการระหวา่งผูพ้าํนกัอาศยัในประเทศหน่ึงกบัผูพ้าํนกั
อาศยัในประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ดุลบริการประกอบไปดว้ยรายการต่างๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

    2.1.2.1 ค่าระวาง (ค่าขนส่งทางเรือ) และค่าประกนัภยัสินคา้ (Freight 

and insurance on merchandise) เป็นค่าขนส่งและค่าประกนัภยัสินคา้ การคิดค่าระวางและค่า
ประกนัภยัสินคา้ของไทย คิดเฉพาะค่าระวางและค่าประกนัภยัสินคา้ออกท่ีไทยได้รับ และด้าน
รายจ่ายจะคิดเฉพาะส่วนท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทัต่างประเทศ จะไม่คิดรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ่าย
ใหค้นไทยดว้ยกนั เช่น ค่าระวางสินคา้ท่ีขนส่งโดยบริษทัของไทย เพราะไม่มีชาวต่างประเทศเขา้มา
เก่ียวขอ้ง 

    2.1.2.2 ค่าขนส่งอ่ืนๆ (other transaction) คือ รายรับ-รายจ่ายจากการ
ขนส่งอ่ืนๆ ท่ีมิใช่เกิดจากการขนส่งสินค้า เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่าเคร่ืองบิน ค่าซ่อมเรือ ค่าซ่อม
เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

    2.1.2.3 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel) ประกอบดว้ยรายการทางดา้น
รายรับและรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริการนักท่องเท่ียว อาทิ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเดินทาง 
ค่าบริการอ่ืนๆ 

    2.1.2.4 ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลท่ีไม่รวมอยู่ในรายการอ่ืนๆ (government 

not include elsewhere) เช่น ค่าใช้จ่ายทางด้านการฑูต (รวมทั้งค่าก่อสร้างสถานฑูต) ค่าใช้จ่าย
ทางดา้นทางการทหารท่ีไปปฏิบติัการอยูใ่นต่างประเทศ 
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    2.1.2.5 บริการอ่ืนๆ (other service) ไดแ้ก่ รายรับและรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริการเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น ค่าประกนัภยั (ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการนาํเขา้และส่งออก) ค่าสิทธิบตัร
ค่าโฆษณา เช่น ค่าเช่าฟิลม์ภาพยนตร์ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าธรรมเนียม ก็จดัอยูใ่นดุลบริการเช่นเดียวกนั 

   2.1.3  บญัชีรายได ้(Income) ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนแรงงานและรายไดจ้าก
การลงทุน เช่น แรงงานไทยท่ีทาํงานในต่างประเทศส่งค่าจ้างเงินเดือนมาให้ครอบครัวในไทย 
รายไดจ้ากการลงทุน คือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในต่างประเทศทั้งของเอกชน
และรัฐบาลรวมกนั เช่น นาย ก ซ่ึงเป็นผูมี้ภูมิลาํเนา (residents) ในไทยนาํเงินไปซ้ือหุ้นธุรกิจหรือ
ฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ นาย ก ไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือดอกเบ้ียจาก
เงินลงทุนเหล่านั้น เม่ือนาย ก ไดรั้บเงินตราต่างประเทศเขา้มาในไทย จะถูกบนัทึกลงในบญัชีรายได ้

   2.1.4 ดุลบริจาค (Balance on unrequited transfers) เป็นรายรับและรายจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปสินคา้หรือตวัเงิน โดยท่ีผูรั้บไม่ตอ้งตอบ
แทนแลกเปล่ียนสินคา้หรือสินทรัพยก์ับผูใ้ห้ การช่วยเหลือแบบให้เปล่าน้ีมีทั้ งภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล การช่วยเหลือของภาคเอกชนจะอยู่ในรูปการโอนเงินหรือสินคา้ไปให้ญาติพี่น้องใน
ต่างประเทศ ส่วนการช่วยเหลือของภาครัฐบาลมกัจะอยู่ในรูปของการให้ความช่วยเหลือโครงการ
พฒันาประเทศ ท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้ใหก้บัประเทศกาํลงัพฒันา 

 

  2.2 ดุลบัญชีทุนและการเงิน  
   ดุลบญัชีทุนและการเงิน (Capital and Finance Account) คือ ผลต่างระหว่าง
รายรับและรายจ่ายของรายการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ ทั้งการ
เคล่ือนยา้ยเงินทุนภาคเอกชนและภาครัฐบาล ในประเทศไทยจะรวมส่วนของรัฐวิสาหกิจเขา้ไวใ้น
ภาครัฐบาลดว้ย ในการพิจารณาว่าการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเป็นของภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล ให้
พิจารณาจากประเทศเจา้ของบญัชีเป็นหลกั เช่น มีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งภาครัฐบาลของไทย
กบัภาคเอกชนของประเทศเยอรมนั ก็จะถือว่าเป็นการเคล่ือนยา้ยเงินทุนภาคเอกชนของประเทศ
เยอรมนั และเป็นการเคล่ือนยา้ยเงินทุนภาครัฐบาลของประเทศไทย 

   ดุลบญัชีทุนและการเงินประกอบดว้ยรายการต่างๆ  ท่ีสาํคญัดงัน้ีคือ 
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   2.2.1 เงินลงทุน ซ่ึงแยกเป็นการลงทุนโดยตรง (Direct investment) และการ
ลงทุนโดยทางออ้ม (Indirect investment) 

    การลงทุนโดยทางตรง (Direct investment) ประกอบด้วยส่วนที่เป็น
เจา้ของ (Equity) และเงินกู้จากบริษทัในเครือ เงินลงทุนประเภทน้ีผูล้งทุนจะมีส่วนร่วมในการ
บริหารดว้ย เช่น การท่ีชาวต่างประเทศเขา้มาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา้ต่างๆ ในประเทศไทยโดยผู ้
ลงทุนและผูบ้ริหารเป็นบุคคลกลุ่มคนเดียวกนั ผลตอบแทนของการลงทุนประเภทน้ี ไดแ้ก่ กาํไร 

    การลงทุนโดยทางออ้ม (Indirect  investment) หรือการลงทุนรายย่อย  
(Portfolio investment) หมายถึง การลงทุนท่ีผูล้งทุนไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น การซ้ือหุ้น
หรือพนัธบตัรรัฐบาลในต่างประเทศทั้งระยะสั้ นและระยะยาว หรือการฝากเงินกบัธนาคารใน
ต่างประเทศ ผลตอบแทนของการลงทุนแบบน้ีจะอยูใ่นรูปของเงินปันผลหรือดอกเบ้ีย 

   2.2.2 เงินกู้ ประกอบด้วยเงินกู้ของภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสั้ นและเงินกูร้ะยะยาว ตามอายุการชาํระคืนของเงินกู ้ถา้เกิน 1 ปี ถือเป็นเงินกู้
ระยะยาว 

   2.2.3 สินเช่ือทางการค้า ได้แก่ สินเช่ือท่ีต่างประเทศให้กับผูซ้ื้อสินค้าจาก
ประเทศท่ีใหสิ้นเช่ือเงินกู ้สินเช่ือทางการคา้ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ สินเช่ือเพื่อซ้ือนํ้ ามนั (Oil credit) สินเช่ือ
สินคา้ผอ่นชาํระ (Suppliers credit) ซ่ึงการชาํระจะแบ่งเป็นงวดๆ และการนาํเขา้แบบเปิดบญัชีเงิน
เช่ือ (Open account)  

   2.2.4 รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดจ้ดัอยูใ่นรายการเงินลงทุน เงินกูแ้ละสินเช่ือทางการคา้ 

    2.2.4.1 การเคล่ือนยา้ยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Allocation of SDRs) สิทธิ
พิเศษถอนเงินน้ีบางคร้ังเรียกว่า ทองคาํกระดาษ เพราะ SDRs น้ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบัทองคาํหรือ 
เงินตราต่างประเทศบางสกุล 

    2.2.4.2 ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาลในรูปของการจดัสรรทุนรวม ทั้งส่วนท่ีเป็นเงินบาทของรัฐบาลไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพฒันาเอเชีย 

    2.2.4.3 เงินบาทของชาวต่างประเทศ คือ บญัชีเงินบาทท่ีชาวต่างประเทศ
นาํเงินตราต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทเขา้บญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
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  2.3 ทุนส ารองระหว่างประเทศ  

   ทุนสาํรองระหว่างประเทศ (International Reserve) โดยทัว่ไปประกอบดว้ย
สินทรัพย ์และหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ดงัน้ี 

   2.3.1 ทองคาํท่ีเป็นหลกัทรัพยข์องเงินตรา (Monetary gold) หมายถึง ทองคาํท่ี
รัฐบาลใช้เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ เพื่อใช้ชาํระหน้ีระหว่างประเทศเม่ือดุลการชาํระเงินขาดดุล 
ไม่ใช่ทองคาํท่ีมีการซ้ือขายในตลาด หรือท่ีเอกชนทาํการซ้ือขายกนั 

   2.3.2 สิทธิถอนเงินพิเศษ (SDRs) จากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) 

   2.3.3 เงินตราต่างประเทศบางสกุล เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

   2.3.4 หลกัทรัพยต่์างประเทศ ทั้งหลกัทรัพยร์ะยะสั้นและหลกัทรัพยร์ะยะยาว
ท่ีไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินตราต่างประเทศ 

   2.3.5 บญัชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์ตอ้งชาํระเงินตน้ และผลตอบแทน
เป็นเงินตราต่างประเทศ 

   บญัชีทุนสํารองระหว่างประเทศจะแตกต่างจากบญัชีอ่ืนๆ  ในดุลการชาํระเงิน  
เพราะการเพิ่มหรือลดลงของบัญชีน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการเกินดุลหรือขาดดุลของดุลบัญชี
เดินสะพดัและดุลบญัชีทุนและการเงิน การท่ีทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มข้ึนแสดงให้เห็นว่า
ประเทศได้รับสินทรัพยท์างการเงินต่างประเทศอนัเน่ืองมาจากการส่งสินคา้ออก รายรับจากดุล
บริการและดุลบริจาค และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเขา้มากกวา่สินทรัพยท์างการเงินต่างประเทศท่ีเสีย
ไป อนัเน่ืองมาจากการนาํเขา้ รายจ่ายอนัเกิดจากดุลบริการ ดุลบริจาคและการเคล่ือนยา้ยเงินทุนออก  
ถา้ในกรณีท่ีดุลการชาํระเงินขาดดุลจะตอ้งนาํเอาส่วนใดส่วนหน่ึงของทุนสํารองระหวา่งประเทศมา
ชดเชยส่วนท่ีขาดดุล ทาํให้ทุนสํารองระหว่างประเทศลดลง และถา้กรณีท่ีดุลการชาํระเงินเกินดุล  
จะทาํใหทุ้นสาํรองระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึน 

 

  2.4 รายการผดิพลาดคลาดเคลือ่นสุทธิ 

   รายการผิดพลาดคลาดเคล่ือนสุทธิ (Net errors and omissions) น้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของดุลการชาํระเงิน รายการน้ีเป็นส่วนท่ีทาํให้ตวัเลขผลรวมของดุลบญัชีเดินสะพดั และดุลบญัชี
ทุนและการเงินเท่ากบัตวัเลขของการเคล่ือนยา้ยทางการเงิน (Monetary movement) หรือการ
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เปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหวา่งประเทศ ในทางทฤษฎีตวัเลขของรายการผิดพลาดคลาดเคล่ือน
สุทธิควรจะเท่ากบัศูนย ์แต่ในทางปฏิบติัตวัเลขดงักล่าวจะไม่เท่ากบัศูนย ์เน่ืองจากสาเหตุดงัน้ี คือ 

   2.4.1 ในทางปฏิบติัมูลค่าการขาดดุลหรือเกินดุลการชาํระเงินคาํนวณจากการ
เปล่ียนแปลงของเงินสาํรองระหวา่งประเทศ ขณะท่ีรายการต่างๆ ท่ีประกอบเป็นดุลการชาํระเงินใช้
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กนั และช่วงเวลาท่ีรายการต่างๆ เกิดข้ึน และช่วงเวลาท่ีเงินสํารองระหว่าง
ประเทศเปล่ียนแปลงอาจจะเกิดข้ึนไม่พร้อมกนั เช่น สินคา้ลงเรือแลว้ รายการส่งออกเกิดข้ึนแลว้  
แต่ผูส่้งออกยงัไม่ไดรั้บค่าสินคา้ เงินสํารองระหว่างประเทศก็ยงัไม่เพิ่มข้ึน ดงันั้นตวัเลขมูลค่าของ
ทั้ง 2 บญัชีก็จะไม่เท่ากนั จึงจาํเป็นตอ้งมีรายการผดิพลาดคลาดเคล่ือนสุทธิเป็นตวัช่วยปรับ 

   2.4.2 การรวบรวมขอ้มูลไม่สมบูรณ์ เช่น กรณีมีการลกัลอบนาํเขา้สินคา้ หรือ
ส่งสินคา้ออกโดยไม่ผา่นกรมศุลกากร ก็จะไม่มีตวัเลขปรากฏอยูใ่นการคา้ นอกจากน้ีการประมาณ
ตวัเลขในแง่ดุลบริการก็ยงัไม่สมบูรณ์เพียงพอ และขอ้มูลตวัเลขทางดา้นดุลเงินทุนไม่มีการเปิดเผย
ตวัเลขท่ีแทจ้ริง 

 

 3. การบันทกึรายการในดุลการช าระเงิน 

  การบนัทึกรายการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับดุลการชําระเงินนั้น โดยทัว่ไปจะใช้หลกัการ
ลงบญัชีคู่ (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2555: 230) (Double entry bookkeeping) หมายความวา่รายการ
แลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจแต่ละรายการที่เกิดข้ึนจะถูกบนัทึก 2 คร้ัง คือ บนัทึกทางดา้นเครดิต 
(Credit) หน่ึงคร้ัง และบนัทึกรายการทางดา้นเดบิต  (Debit) อีกหน่ึงคร้ัง รายการท่ีถูกบนัทึกทั้ง 2 
คร้ัง จะตอ้งมีมูลค่าเท่ากนั การใช้หลกัการลงบญัชีคู่น้ี  ถา้รายการใดท่ีทาํให้ประเทศเจา้ของบญัชี
ไดรั้บสินทรัพย ์ หรือเงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึนจะมีการลงบญัชีทางดา้นเครดิตในบญัชีนั้น  และเด
บิตในบญัชีทุนสํารองระหว่างประเทศ  และถ้ารายการใดทาํให้ประเทศสูญเสียสินทรัพย์หรือ
เงินตราต่างประเทศ  จะมีการลงบญัชีทางด้านเดบิตในบญัชีนั้นๆ  และเครดิตในบญัชีทุนสํารอง
ระหวา่งประเทศ 

  ตวัอยา่งเช่น พ่อคา้ไทยส่งขา้วมูลค่า 400,000 บาท ขายให้กบัพ่อคา้ชาวอินโดนีเซีย 
และไดรั้บค่าสินคา้เป็นเช็คสั่งจ่ายของธนาคารพาณิชยใ์นจาร์กาตา้ และผูส่้งออกไดน้าํเช็คของตน
ไปเขา้บญัชีธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร 
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  จากตัวอย่างพบว่า การส่งออกของพ่อค้าไทยทาํให้สินทรัพย์ต่างประเทศของ
ภาคเอกชนในไทยเพิ่มข้ึน จึงลงรายการทางด้านเครดิตในบญัชีดุลการคา้ และเดบิตในบญัชีทุน
สาํรองระหวา่งประเทศในส่วนของสินทรัพยข์องสถาบนัการเงินเอกชน ดงัตารางท่ี 8.4 

 

ตารางที ่8.4 การบนัทึกรายการในดุลการชาํระเงิน 

 

รายการ เดบิต เครดิต 

สินคา้ออก   
(ดุลการคา้) 

 400,000 

สินทรัพยข์องสถาบนัการเงินเอกชน 

(ทุนสาํรองระหวา่งประเทศ) 

400,000  

 

 4.  ความสมดุลและไม่สมดุลในดุลการช าระเงิน 

  จากตวัอย่างการบนัทึกรายการดุลการชาํระเงินท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ในการ
บนัทึกรายการในดุลการชาํระเงินตามหลกับญัชีคู่นั้น ผลรวมทางดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัผลรวม
ทางด้านเครดิตเสมอ อย่างไรก็ดีความสมดุลน้ีเป็นเพียงความสมดุลทางด้านบญัชีเท่านั้น มิได้
หมายความวา่ดุลการชาํระเงินสมดุลในทางเศรษฐศาสตร์ 

  หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดุลการชาํระเงินในทางเศรษฐศาสตร์ว่าอยู่ในภาวะเกิน
ดุลการชาํระเงินหรือขาดดุลการชาํระเงินนั้น พิจารณาจากสินทรัพยต่์างประเทศท่ีประเทศเจา้ของ
บัญชีได้รับมากับสินทรัพย์ต่างประเทศท่ีประเทศเจ้าของบัญชีต้องสูญเสียไป ถ้าสินทรัพย์
ต่างประเทศท่ีไดรั้บมามากกวา่ท่ีตอ้งจ่ายไป ถือวา่ดุลการชาํระเงินอยูใ่นภาวะเกินดุล (Surplus) แต่
ถา้สินทรัพยต่์างประเทศท่ีไดม้ามีนอ้ยกวา่สินทรัพยต่์างประเทศท่ีตอ้งจ่ายไป ถือวา่ดุลการชาํระเงิน
อยูใ่นภาวะขาดดุล (Deficit) ซ่ึงการไดม้าและจ่ายไปของสินทรัพยต่์างประเทศจะมีจาํนวนมากนอ้ย
ต่างกนัแค่ไหน สามารถพิจารณาไดจ้ากผลต่างของยอดรวมทางดา้นเดบิตและเครดิตของดุลการคา้ 
ดุลบริการ บญัชีรายได ้ดุลบริจาค และ บญัชีทุนและการเงิน หรือพิจารณาจากผลต่างของยอดรวม
ทางดา้นเดบิต และเครดิตของบญัชีทุนสํารองระหวา่งประเทศ กล่าวคือ ถา้ดุลการชาํระเงินเกินดุล 
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ยอดรวมทางด้านเครดิตของบญัชีดุลการคา้ ดุลบริการ บญัชีรายได้ ดุลบริจาค และบญัชีทุนและ
การเงินจะมากกว่ายอดรวมทางดา้นเดบิต หรือยอดรวมทางดา้นเดบิตของบญัชีทุนสํารองระหว่าง
ประเทศมากกว่ายอดรวมทางด้านเครดิต  ซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยต่์างประเทศท่ีได้รับมามีมากกว่า
สินทรัพยต่์างประเทศท่ีตอ้งจ่ายไป ดงันั้นถา้ประเทศใดมีดุลการชาํระเงินเกินดุล แสดงวา่ประเทศ
นั้นมีทุนสาํรองระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึน 

  ถา้ดุลการชาํระเงินขาดดุล ยอดรวมทางด้านเครดิตของบญัชีดุลการคา้ ดุลบริการ 
บญัชีรายได้ ดุลบริจาค บญัชีทุนและการเงิน จะน้อยกว่ายอดรวมทางด้านเดบิต หรือยอดรวม
ทางด้านเดบิตของบญัชีทุนสํารองระหว่างประเทศน้อยกว่ายอดรวมทางด้านเครดิต ซ่ึงแสดงว่า
สินทรัพยต่์างประเทศท่ีไดรั้บมานอ้ยกว่าสินทรัพยต่์างประเทศท่ีตอ้งจ่ายไป ดงันั้นประเทศใดท่ีมี
ดุลการชาํระเงินขาดดุลยอ่มแสดงวา่ประเทศนั้นมีทุนสาํรองระหวา่งประเทศลดลง 

  การท่ีดุลการชาํระเงินขาดดุลหรือเกินดุลน้ี มีผลสะทอ้นอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เน่ืองดว้ยเม่ือดุลการชาํระเงินเกินดุล ทุนสาํรองระหวา่งประเทศจะเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
เม่ือดุลการชาํระเงินขาดดุล ทุนสํารองระหว่างประเทศจะลดลง การเปล่ียนแปลงในทุนสํารอง
ระหวา่งประเทศน้ีจะไปกระทบต่อฐานะทุนสํารองเงินตรา (ประกอบดว้ยเงินตราต่างประเทศ และ
สินทรัพยต่์างประเทศ ฯลฯ) ซ่ึงเป็นทุนสํารองท่ีใชห้นุนหลงัธนบตัรท่ีออกใชภ้ายในประเทศตาม
กฎหมาย เหตุท่ีตอ้งมีทุนสาํรองเงินตราก็เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัประชาชนท่ีมีต่อธนบตัรท่ีออก
โดยรัฐบาล จะพบวา่เม่ือทุนสาํรองระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึน ทุนสาํรองเงินตราก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย ทาํให้
ธนาคารกลางนาํธนบตัรออกมาใชไ้ดม้ากข้ึน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจก็จะเพิ่มข้ึน ถา้ผลผลิต
เพิ่มข้ึนไม่ทนัปริมาณเงินท่ีเพิ่มข้ึนระบบเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะเงินเฟ้อ ในทาํนอง
ตรงกนัขา้ม ถา้ทุนสํารองระหว่างประเทศลดลง ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะเงินฝืด ซ่ึงทั้งภาวะเงิน
เฟ้อและฝืดน้ียอ่มเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ   
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ตลาดเงินตราต่างประเทศ 

 

 1. ความหมายของตลาดเงินตราต่างประเทศ 

  ตลาดเงินตราต่างประเทศ หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  
(Foreign Exchange) หรือมีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ  
ปอนด์องักฤษ เยนญ่ีปุ่น เป็นตน้ โดยทัว่ไปตลาดเงินตราต่างประเทศจะกระจายอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ 
เช่น ลอนดอน ซูริค  ฮ่องกง  โตเกียว  นิวยอร์ก  เป็นตน้ 

 

 2. หน้าทีข่องตลาดเงินตราต่างประเทศ   
  หนา้ท่ีของตลาดเงินตราต่างประเทศ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 โอนอ านาจซ้ือ (Transfer of Purchasing Power) เป็นการโอนอาํนาจซ้ือจาก
เงินตราสกุลหน่ึงเป็นเงินตราอีกสกุลหน่ึง เพื่อให้การทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งสะดวก 

  2.2 บริการด้านสินเช่ือ (Credit Function) ตลาดเงินตราต่างประเทศนอกจากจะทาํ
หน้าท่ีในการโอนอาํนาจซ้ือแล้ว ยงัทาํหน้าท่ีบริการทางด้านสินเช่ือ (Credit  Function) อีกด้วย  
เน่ืองจากว่าการคา้ระหวา่งประเทศในแต่ละวนัทัว่โลกมีมูลค่ามาก ดงันั้นธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดน้ีจะมีการทาํสัญญาซ้ือขายกนั โดยการใช้สินเช่ือระหวา่งธนาคารมากกวา่การชาํระ
เป็นเงินสด ตวัอย่างเช่น  ผูน้าํเขา้ชาวอเมริกนัสั่งสินคา้เขา้จากประเทศองักฤษก็จะมีการลงบญัชี
ทางดา้นเดบิตในบญัชีของตนท่ีธนาคารในอเมริกา และมีการลงบญัชีทางดา้นเครดิตในบญัชีของผู ้
ส่งออกในบญัชีธนาคารของประเทศองักฤษในรูปของเงินปอนดส์เตอลิง เป็นมูลค่าเท่ากบัมูลค่าของ
สินคา้ท่ีชาวองักฤษส่งออก สินเช่ือน้ีโดยปกติจะให้ระยะเวลาสําหรับการชาํระเงินหลงัจากรับส่ง
สินคา้แลว้ หรือบางคร้ังผูส่้งออกอาจจะร้องขอใหธ้นาคารจ่ายเงินค่าสินคา้ให้ตนก่อนได ้เคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการบริการสินเช่ือในตลาดสามารถดาํเนินไปได ้คือ เล็ดเตอร์ออฟเครดิต  (Letter of Credit)  

และ ตัว๋เงินท่ีธนาคารรับรอง  (Bankers’ Acceptances)   

  2.3 ลดความเส่ียงหรืออ านวยความสะดวกเพื่อคุ้มกันความเส่ียง (Hedging  

Facilities) ตลาดเงินตราต่างประเทศจึงทาํหน้าท่ีอีกหน้าท่ีหน่ึงคือ ช่วยลดความเส่ียงหรืออาํนวย
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ความสะดวกเพื่อคุม้กนัความเส่ียง ไม่วา่จะเป็นการเส่ียงจากการชาํระค่าสินคา้ล่าชา้ หรือไม่ชาํระค่า
สินคา้ หรือความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน เช่น การท่ีผูส่้งออกร้อง
ขอให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินคา้ให้ตนก่อน และไปเรียกเก็บกบัผูน้าํเขา้ในภายหลงัเม่ือถึงกาํหนด
ระยะเวลาโดยผา่นเคร่ืองมือการให้สินเช่ือต่างๆ จึงถือวา่ช่วยลดความเส่ียงหรือคุม้กนัความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

 

 3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องในตลาดเงินตราต่างประเทศ 

  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในตลาดเงินตราต่างประเทศจะประกอบไปดว้ยบุคคล  4  กลุ่มดงัน้ี 

  3.1 กลุ่มบุคคลและหน่วยธุรกิจ ท่ีตอ้งการซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศสําหรับ
การทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ย นกัท่องเท่ียว ผู ้
ส่งออก ผูน้าํเขา้ นกัลงทุน บุคคลกลุ่มน้ีจะทาํการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ทาํธุรกิจนั้นๆ โดยตรง 

  3.2 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน จะทาํหนา้ท่ีเป็น Clearing houses ระหวา่ง
ผูต้อ้งการซ้ือเงินตราต่างประเทศและผูต้อ้งการขายเงินตราต่างประเทศ โดยจะไดก้าํไรจากส่วนต่าง
ของราคาเสนอซ้ือ (Bid) และราคาเสนอขาย (Offer)   

  3.3 กลุ่มนักค้าเงินตราระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะทาํการติดต่อ
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศดว้ย กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีจะพยายามแสวงหากาํไรจากการคา้ขายเงินตรา
ต่างประเทศ เช่น นกัเก็งกาํไร (Speculator) นกัคา้กาํไร (Arbitrageur) เป็นตน้ 

  3.4 ธนาคารกลาง จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้กูย้ืมหรือผูซ้ื้อแหล่งสุดทา้ยเม่ืออุปสงคข์อง
เงินตราต่างประเทศทั้งหมดท่ีประเทศตอ้งการในเวลาใดเวลาหน่ึงไม่เท่ากบัอุปทานของเงินตรา
ต่างประเทศในขณะนั้น และจะมีผลกระทบต่อทุนสํารองระหว่างประเทศ ธนาคารกลางจะไม่
แสวงหากาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน แต่จะทาํหน้าท่ีรักษาเสถียรภาพของเงินตราสกุลในประเทศ   
ตลอดจนรักษาทุนสาํรองระหวา่งประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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 4. เงินตราต่างประเทศ  
  4.1 ความหมายของเงินตราต่างประเทศ 

   เงินตราต่างประเทศ  (Foreign Exchange)  หมายถึง  เงินตราของประเทศอ่ืนๆ 
ท่ีไม่ใช่เงินตราภายในประเทศ  (Domestic Currency) เช่น ประเทศไทยเงินตราทุกสกุลของประเทศ
อ่ืนๆ ถือว่าเป็นเงินตราต่างประเทศของไทยทั้งส้ิน เช่น เงินปอนด์ เงินเยน เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นตน้ 
ส่วนเงินบาทถือวา่เป็นเงินตราภายในประเทศของไทย 

   ในแต่ละประเทศจะมีช่ือเรียกเงินตราสกุลของตวัเองแตกต่างกนัออกไป แต่บาง
ประเทศก็จะมีช่ือเรียกเงินตราสกุลซํ้ ากนั เช่น ดอลลาร์ ส่ิงตอ้งตามหลงัการเรียกช่ือเงินสกุลดงักล่าว
ดว้ยช่ือประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นตน้ 

 

  4.2 ความหมายของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (The Foreign Exchange Rates) หมายถึง  
ราคาของเงินตราต่างประเทศ 1 หน่วย เม่ือคิดเทียบเป็นเงินตราภายในประเทศ เช่น อัตรา
แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ  ก็คือ จาํนวนเงินบาทท่ีสามารถแลกเงินดอลลาร์
ได ้1 ดอลลาร์ ถา้อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์ คือ 30 บาทต่อดอลลาร์ ก็หมายความ
วา่เงิน  30  บาท สามารถแลกเงินดอลลาร์ได ้1 ดอลลาร์ อตัราแลกเปล่ียนของเงินแต่ละสกุลจะเป็น
ตวัเปรียบเทียบราคาสินคา้ระหวา่งประเทศ และเม่ืออตัราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลงไป ราคาสินคา้ใน
ต่างประเทศเม่ือคิดเป็นเงินตราภายในประเทศก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

   ถา้อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งดอลลาร์กบับาทเท่ากบั 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์และ
ไทยตอ้งการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรจากสหรัฐอเมริกา ราคา 1,000 ดอลลาร์ เม่ือคิดราคาเป็นเงินไทยจะ
เท่ากบั  30,000  บาท แต่ถา้ค่าเงินบาทของไทยลดลง ทาํให้อตัราแลกเปล่ียนเปล่ียนจาก 30 บาทต่อ 
1 ดอลลาร์เป็น 35 บาทต่อดอลลาร์ เคร่ืองจกัรเดิมซ่ึงไทยเคยซ้ือไดใ้นราคา 30,000 บาท แต่ในขณะ
น้ีไทยตอ้งจ่ายเงินถึง 35,000 บาท ทั้งๆ ราคาเคร่ืองจกัรน้ีในสหรัฐยงัคงราคา 1,000 ดอลลาร์เท่าเดิม  
ดงันั้นจะเห็นได้ว่าอตัราแลกเปล่ียนมีความสําคญัอย่างมากต่อการดาํเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ ดงันั้นประเทศต่างๆ จึงพยายามหาวิธีการท่ีจะกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
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 5. ระบบอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

  การกําหนดอัตราแลกเปล่ียนของประเทศต่างๆ ในขณะหน่ึงขณะใดข้ึนอยู่กับ
ขอ้ตกลงท่ีจะใช้ระบบการเงินแบบใด โดยทัว่ไปการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีประเทศต่างๆ มกั
นาํมาใชมี้อยู ่2 ระบบดว้ยกนั (รัตนา สายคณิต, 2552: 398-409) คือ 

  5.1 ระบบอตัราแลกเปล่ียนที่กาํหนดค่าเสมอภาค  (Pegging Exchange Rate  

System) หรือระบบอตัราแลกเปล่ียนคงที่ (Fixed Exchange Rate System)  ซ่ึงการกาํหนดอตัรา
แลกเปล่ียนแบบน้ีจะกาํหนดค่าเสมอภาคโดยเทียบผา่นทองคาํ สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs) เงินตรา
สกุลท่ีมีบทบาทในการชาํระเงินระหว่างประเทศสกุลใดสกุลหน่ึง เช่น ดอลลาร์ ปอนด์ เป็นตน้  
หรือเทียบเงินตราหลายๆ สกุลรวมกนั ในการเทียบค่าเสมอภาคโดยผา่นนํ้ าหนกัของทองคาํนั้น เรา
เรียกวา่ ระบบมาตรฐานทองคาํ (Gold Standard) ส่วนการเทียบค่าเสมอภาคโดยผา่นเงินสกุลใดสกุล
หน่ึงท่ีสาํคญั เราเรียกวา่ ระบบมาตราปริวรรตทองคาํ (Gold Exchange Standard)   
   ขอ้ดีของระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี คือ ทาํให้อตัราแลกเปล่ียนมีเสถียรภาพ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งท่ีจะสนบัสนุนการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ และเป็นส่ิงท่ีนกั
ธุรกิจตอ้งการ กล่าวคือ นกัธุรกิจและนกัลงทุนไม่ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในเร่ืองการผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน การวางแผนดาํเนินงานเป็นไปโดยสะดวก ตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศลดลง เน่ืองจากมีความแน่นอนหรือมีความเส่ียงนอ้ย จึงไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าคุม้ครองความ
เส่ียง เช่น การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ช่วยให้รัฐบาลสามารถควบคุมปัญหาเงินเฟ้อท่ี
อาจเกิดจากการเส่ือมค่าของเงินได ้(imported inflation) 

   ขอ้เสียของระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี คือ ในกรณีกาํหนดค่าอตัราแลกเปล่ียน
สูงเกินไป (over value)  จะทาํให้ราคาสินคา้นาํเขา้ถูกเกินไป ขณะท่ีราคาสินคา้ออกจะแพงเกินไป  
ลกัษณะเช่นน้ีจะมีผลทาํให้ดุลการคา้และดุลบญัชีเดินสะพดัเลวลงได ้ในกรณีท่ีกาํหนดค่าเงินสูง
เกินไป อาจถูกโจมตีค่าเงินจากนักเก็งกาํไรทั้งภายในและต่างประเทศได้ ถ้าหากเง่ือนไขอ่ืนๆ 
เอ้ืออาํนวย ซ่ึงไดแ้ก่  เงินทุนสํารองระหวา่งประเทศมีนอ้ย ตลาดเงินของประเทศเช่ือมโยงกบัตลาด
เงินระหวา่งประเทศ (ไม่มีการควบคุมตลาดปริวรรตเงินตรา) และกรณีท่ีกระแสเงินตราต่างประเทศ 
(cash flow) ซ่ึงวดัจากดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลมาก ภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี เม่ือเกิด
ปัญหาการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัหรือดุลการชาํระเงิน อตัราแลกเปล่ียนไม่สามารถเป็นกลไกช่วย
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ในการปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดดุลได ้ซ่ึงตรงขา้มกบัการปล่อยให้อตัราแลกเปล่ียนลอยตวั  
อตัราแลกเปล่ียนจะช่วยในการปรับตวัโดยผา่นขบวนการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเส่ือมค่า (depreciate)  

  5.2 ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั  (Floating Exchange Rate System)  เป็นระบบท่ี
มีหลกัการสําคญัพฒันามาจากระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบเสรี (Flexible Exchange Rate System)  

ซ่ึงระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวน้ีมีทั้ งการลอยตัวโดยอิสระ คือการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเป็นไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเรียกวา่การลอยตวัอยา่งเสรี  
(Free Float) และอตัราแลกเปล่ียนท่ีลอยตวัอย่างไม่อิสระ คือเป็นการลอยตวัโดยมีการแทรกแซง
และควบคุมดูแลจากเจา้หน้าท่ีทางการเงินของรัฐทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเรียกว่า การลอยตวั
อยา่งมีการจดัการ (Managed Float) 

   ขอ้ดีของระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบเสรี ไดแ้ก่ 1) ช่วยให้มีการปรับดุลบญัชี
เดินสะพดัหรือดุลบญัชีการชาํระเงินได  ้ 2) ธนาคารกลางไม่จาํเป็นตอ้งดาํรงทุนสํารองระหว่าง
ประเทศไวเ้ป็นจาํนวนมากเพื่อปกป้องค่าเงิน และ 3) ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการโจมตีค่าเงิน 

   ขอ้เสียของระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบเสรีท่ีสําคญัคือ อตัราแลกเปล่ียนจะมี
การผนัผวนข้ึนลงไปตามอุปสงคแ์ละอุปทาน รวมทั้งการเก็งกาํไร ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่แน่นอนใน
เร่ืองอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นอุปสรรคสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ เพราะจะทาํให้เกิด
กาํไรหรือขาดทุนได้จากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน นโยบายในการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพลดลง เช่น การควบคุมภาวะเงินเฟ้อ เป็นตน้ 

 

สรุปท้ายบทเรียน 

 

 การคา้ระหวา่งประเทศ  หมายถึง  กิจกรรมของการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้และบริการ
ระหวา่งประเทศ  โดยการแลกเปล่ียนน้ีรวมทั้งการแลกเปล่ียนส่ิงของกบัส่ิงของ การซ้ือขายสินคา้ 
และบริการต่างๆ รวมทั้งการเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนและเทคโนโลยรีะดบัสูง 

 นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ มี 2 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายการคา้เสรี และ 2) 
นโยบายการคา้คุม้กนั  
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 ดุลการชาํระเงิน หมายถึง ผลสรุปของการทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศระหวา่ง
ผูพ้าํนกัอาศยัในประเทศหน่ึงกบัผูพ้าํนกัอาศยัในประเทศอ่ืนๆทัว่โลกภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  
 ตลาดเงินตราต่างประเทศ หมายถึง ตลาดท่ีมีการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  หรือมีการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ  
 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หมายถึง ราคาของเงินตราต่างประเทศ 1 หน่วย
เม่ือคิดเทียบเป็นเงินตราภายในประเทศ 

 ระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มี 2 ระบบ คือ 1) ระบบอตัราแลกเปล่ียนท่ี
กาํหนดค่าเสมอภาคหรือระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี และ 2) ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั หรือ
ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบเสรี  
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

1. จงบอกสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

2. จากขอ้ความท่ีกาํหนดให ้เป็นการดาํเนินโยบายการคา้ระหวา่งประเทศแบบใด 

 2.1 อียกูาํหนดเกณฑสิ์นคา้นาํเขา้ตอ้งไดรั้บตรารับรองคุณภาพสินคา้  

 2.2 สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีเคร่ืองนุ่งห่มท่ีนาํเขา้จากไทย  

 2.3 ญ่ีปุ่นงดนาํเขา้สินคา้ท่ีผลิตจากแรงงานเด็กและสตรี  

 2.4 มาเลเซียอุดหนุนการส่งออกสินคา้พื้นเมือง 

  

3. ส่วนประกอบของดุลการชาํระเงิน มีก่ีส่วน อะไรบา้ง 

 

4. กิจกรรมต่อไปน้ี มีผลทาํใหป้ริมาณทุนสาํรองระหวา่งประเทศ เพิ่มข้ึนหรือลดลง จงอธิบาย 

 4.1 อาทิตยเ์ดินทางไปเท่ียวท่ีประเทศสวติเซอร์แลนด์  

 4.2 นิชาส่งเงินไปใหลู้กท่ีเรียนอยูต่่างประเทศ  

 4.3 สุนียไ์ดรั้บเงินท่ีสามีส่งมาใหจ้ากต่างประเทศ  

 4.4 รัฐบาลไทยขอกูย้มืเงินจาก IMF  

 

5. จงอธิบายความหมายดุลการคา้เกินดุล  
 

6. บุคคลกลุ่มใดบ้า้งท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลาดเงินตราต่างประเทศ 

 

7. จงยกตวัอยา่งระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี  
 

8. ระบบมาตรฐานทองคาํ (Gold Standard System) เทียบค่าเงินไวก้บัส่ิงใด จงอธิบาย 

 

9. ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบเสรี ค่าของเงินถูกกาํหนดจากส่ิงใด จงอธิบาย 

 

10. ปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนแบบใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การพฒันาเศรษฐกจิ 

 

 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. อธิบายความหมายการพฒันาเศรษฐกิจได ้

 2. เขา้ใจจุดมุ่งหมายและความส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ 

 3. อธิบายการวดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจได ้

 4. อธิบายและทราบความส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

 5. อธิบายวฎัจกัรธุรกิจได ้

  

เนือ้หา  

 1. ความหมายการพฒันาเศรษฐกิจ 

 2. จุดมุ่งหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 

 3. ความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ  

 4. การวดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ 

 5. แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

 6. วฎัจกัรธุรกิจ  

 

วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 4. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่9 

การพฒันาเศรษฐกจิ 

 

 

ความหมายการพฒันาเศรษฐกจิ 

 

 ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ และไพศาล เล็กอุทยั (2554: 248-249) อธิบายความแตกต่าง
ระหวา่งความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจ ไวด้งัน้ี  
 ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) หมายถึง การขยายตวัหรือการเพิ่ม
ขีดความสามารถของประเทศ ในอันท่ีจะผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชน ความสามารถทางการผลิตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ปริมาณและคุณภาพของ
ปัจจยัการผลิต รวมทั้งทรัพยากรและเทคโนโลย ีการจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการท่ีมี
ผลต่อเน่ืองในอนัท่ีจะปรับปรุง ขยาย และเพิ่มรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง ความจ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ 

 การพฒันาเศรษฐกิจ (Economic development) หมายถึง ความจ าเริญเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจท่ีส่งผลท าให้สวสัดิการ (Welfare) ของประชาชนดีข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงันั้นการ
พฒันาเศรษฐกิจ จึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองซ่ึงจะมีผลท าใหร้ายไดท่ี้แทจ้ริงเฉล่ียต่อบุคคลเพิ่มข้ึน
ในระยะยาว 

 

จุดมุ่งหมายของการพฒันาเศรษฐกจิ 
 

 จุดมุ่งหมายโดยทัว่ไปของการพฒันาเศรษฐกิจ (ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ และไพศาล 
เล็กอุทยั, 2554: 250-251) มีดงัต่อไปน้ี 

 1. เพือ่ท าให้รายได้ประชาชาติสูงขึน้ รัฐบาลจะพยายามท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัในอตัรา
ท่ีสูง โดยใชน้โยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่งเสริมการออม การลงทุน และการผลิต ซ่ึง
จะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์ประชาชาติและรายไดต่้อบุคคลสูงข้ึน สภาพการด ารงชีพ สวสัดิการ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน 

 2. เพื่อท าให้อัตราการว่าจ้างงานอยู่ในระดับสูง ปัญหาการว่างงานจะสร้างปัญหา
ต่อเ น่ืองเป็นสาเหตุของปัญหาด้านสังคมและการเมือง การท่ี รัฐบาลส่งเสริมการลงทุน
ภายในประเทศจะมีผลท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีงานท าและมีรายไดดี้ แรงงานเป็นปัจจยัการผลิต
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และผูบ้ริโภค กล่าวคือ แรงานมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ ในขณะเดียวกนั
รายไดห้รือค่าตอบแทนในรูปของค่าจา้งแรงงานก็คืออ านาจซ้ือในมือผูบ้ริโภค ซ่ึงจะรองรับสินคา้
และบริการท่ีระบบเศรษฐกิจผลิตข้ึน ดังนั้น นอกจากรัฐบาลจะต้องส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยงั
จะตอ้งส่งเสริมการมีงานท า ลงทุนดา้นการศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการท างาน ให้ความ
คุม้ครองแรงงานในดา้นค่าจา้ง สิทธิ สภาพการท างานและสวสัดิการต่างๆ  
 3. เพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าทั่วไป  เน่ืองจากจ านวนประชากร 
กิจกรรมของภาครัฐบาลและกิจกรรมของภาคเอกชนเพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา จึงมีแนวโนม้ท่ีปริมาณ
เงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นโอกาสท่ีจะเกิดภาวะเงินเฟ้อมีค่อนขา้งมาก 
รัฐบาลจะตอ้งพยายามใชม้าตรการต่างๆ ของนโยบายการเงินและการคลงัควบคุมมิให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อหรือสภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้ทัว่ไปเฉล่ียแล้วมีแนวโน้มสูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้สวสัดิการของ
ประชาชนดอ้ยลง สินคา้มีราคาแพง ค่าครองชีพสูงหรือเงินเฟ้อที่รุนแรง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การออม การลงทุน การผลิต และการส่งออก 

 4. เพื่อให้ดุลการช าระเงินสมดุล ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ภาคการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นส่วนท่ีส าคญัในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะตอ้งระมดัระวงั
มิใหดุ้ลการช าระเงินขาดดุล เพราะจะท าใหรั้ฐบาลสูญเสียเงินส ารองของประเทศไปในการช าระหน้ี
ระหว่างประเทศ เงินส ารองของประเทศน้ีถา้มีจ  านวนมากจะท าให้ประเทศไดรั้บความเช่ือถือจาก
ประเทศคู่คา้และเงินตราของประเทศมีความมัน่คง 

 5. เพือ่ให้มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม ถึงแมก้ารพฒันาเศรษฐกิจจะ
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายทั้ง 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้ได ้แต่ถา้ไม่สามารถท าให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม ก็จะตอ้งถือว่าการพฒันาเศรษฐกิจนั้นยงัไม่สมบูรณ์ เพราะไม่สามารถลด
ช่องวา่งในสังคมได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่องวา่งดา้นรายได ้(Income gap) รัฐบาลจะตอ้งใชน้โยบาย
การคลงัเป็นเคร่ืองมือป้องกนั เพื่อมิให้ผลประโยชน์จากกระบวนการพฒันาตกอยู่กบัคนกลุ่มนอ้ย 
ส่วนคนกลุ่มใหญ่มิไดรั้บประโยชน์เท่าท่ีควร มิฉะนั้นแลว้ช่องวา่งในสังคมจะกวา้งข้ึนเร่ือยๆ ผูท่ี้
ร ่ ารวยจะยิง่ร ่ ารวยมากข้ึน ส่วนผูท่ี้ยากจนก็ยงัคงยากจนเหมือนเดิม ภาษีทางตรงท่ีมีอตัรากา้วหนา้จะ
มีส่วนช่วยในการกระจายรายไดใ้หเ้สมอภาค และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 6. เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น การพฒันาเศรษฐกิจนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะกระจุกตวั
อยู่ในเมืองหลวงหรือตามเมืองใหญ่เพราะเป็นแหล่งเงินทุน การส่ือสารคมนาคมสะดวกและ
สาธารณูปโภคค่อนขา้งจะสมบูรณ์ แต่ประชากรของประเทศและพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นชนบท ดงันั้น 
รัฐบาลจะตอ้งมุ่งสร้างบรรยากาศของการลงทุนและสร้างส่ิงจูงใจให้มีการลงทุนในพื้นท่ีชนบทใน
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ภูมิภาคต่างๆ ส่งเสริมให้ภาคต่างๆ ของประเทศมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับสภาวะ
แวดลอ้ม และมุ่งลดความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดร้ะหวา่งภาคต่างๆ ในประเทศ 

 

ความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ  
 

 ประเทศดอ้ยพฒันาเป็นประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงสภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญทดัเทียมกับประเทศท่ีมีการพฒันาระดบัสูง หรือประเทศท่ี
พฒันาแลว้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี  

 1. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น โดยปกติประเทศด้อยพฒันาจะมี
รายได้ที่แทจ้ริงต่อบุคคลต ่า มีอตัราเพิ่มของผลผลิตและรายได้ประชาชาติในอตัราต ่า ขณะท่ี
ประเทศท่ีพฒันาแลว้จะมีอตัราการเพิ่มสูง ดงันั้นหากไม่มีการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศดอ้ย
พฒันาจะท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศดอ้ยพฒันากบัประเทศท่ีพฒันาแลว้
มากข้ึน ขณะเดียวกนั ในประเทศดอ้ยพฒันาเองก็มีปัญหาความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจระหวา่งคน
รวยกบัคนจน หากไม่มีการแกปั้ญหาเหล่าน้ีจะท าให้ประชาชนในประเทศขาดความสามคัคี ดงันั้น
ประเทศดอ้ยพฒันาจึงพยายามพฒันาเศรษฐกิจให้ประชาชนของประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน 
ทั้งน้ี เพราะมีความเช่ือวา่เม่ือฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ (ประชาชน) ดีข้ึนแลว้ มาตรฐานการ
ด ารงชีพของประชาชนก็จะสูงข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ยงัช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมอีกดว้ย  

 2. ท าให้ประเทศสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง  การ 

พฒันาเศรษฐกิจนอกจากจะมีผลท าให้ฐานะของประชาชนในประเทศดีข้ึนแลว้ ยงัส่งผลให้ความ
มัน่คงของฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนดว้ย ท าให้ประเทศชาติมีเงินทุนในการท านุบ ารุง
ประเทศ ทั้งในดา้นการศึกษา สาธารณูปโภค และการป้องกนัประเทศ ซ่ึงท าใหป้ระเทศมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ  

 3. ช่วยเหลือเศรษฐกิจของโลก ตามปกติประเทศพฒันาจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ
ทางการค้ากับประเทศด้อยพัฒนาในการพฒันาประเทศ ทั้ งในด้านเงินทุน เทคโนโลยี และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เพื่อให้ประเทศดอ้ยพฒันามีความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และ
สามารถช่วยเหลือตวัเองไดใ้นอนาคต หากประสบความส าเร็จจะท าให้ประเทศมีรายไดท่ี้แทจ้ริงต่อ
หวัของประชาชนสูงข้ึน เม่ือรายไดข้องประชาชนสูงข้ึนย่อมมีความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภค
มากข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้การคา้ของโลกขยายตวั โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันา
แลว้จะสามารถขายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโลก 
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การวดัระดับการพฒันาเศรษฐกจิ 
 

 โดยทัว่ไปเกณฑ์ท่ีใช้วดัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหน่ึง ว่าเป็น
ประเทศก าลงัพฒันาหรือพฒันาแลว้นั้นมีอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ คือ  

 1. รายได้ต่อบุคคล (Per Capita Income) ประเทศท่ีมีผลผลิตสูงย่อมมีรายได้
ประชาชาติ มาก และเป็นผลใหมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลต่อปีสูงตามไปดว้ย  

 

 2. การพฒันาด้านเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมในเกณฑ์สูง  

  2.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจเนน้ดา้นอุตสาหกรรมมีความเจริญกา้วหนา้ในอตัราสูง  

  2.2 มีการลงทุนขั้นพื้นฐานในการพฒันาประเทศอยา่งเพียงพอ ไดแ้ก่ การคมนาคม 
การส่ือสาร การชลประทาน การศึกษา การไฟฟ้า การพลงังาน ฯลฯ  

  2.3 ปัจจยัการผลิตมีประสิทธิภาพสูง ไดแ้ก่ มีแรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการท่ีดี  

 

 3. มาตรฐานชีวติความเป็นอยู่ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ดี  
  3.1 มีการพฒันาอาชีพและรายไดม้าก  

  3.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง  

3.4 การจดัรัฐสวสัดิการแก่ประชาชนกระจายอยา่งกวา้งขวาง 

4.4 ความเหล่ือมล ้าระหวา่งเมืองกบัชนบทไม่เห็นชดัเจน  

 

 4. คุณภาพของประชากรด้านการศึกษาและสาธารณสุข  

  4.1 มีระดบัการศึกษาสูง  

  4.2 มีสุขภาพอนามยัดี  

4.3 มีระเบียบวนิยั ขยนั ประหยดั  

 

 อย่างไรก็ตาม หากเราอาศยัรายได้ท่ีแทจ้ริงเฉล่ียต่อบุคคลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ บนโลกของเราแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ไดด้งัน้ี  
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 ประเทศที่พัฒนาในระดับสูง (high-income countries) เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดท่ี้
แทจ้ริงต่อบุคคลสูง (real income per capita) ไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา องักฤษ เป็นตน้ 

ซ่ึงจะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลมากกวา่ 8,356 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี  

 

 ประเทศที่พัฒนาในระดับปานกลาง (intermediately developed countries) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) upper-middle income countries เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดท่ี้แทจ้ริงต่อ
บุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง (บน) โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลอยู่ระหว่าง 2,696-8,355 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อปี 2) lower-middle income countries เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดท่ี้แทจ้ริงต่อบุคคล
อยู่ในระดับปานกลาง (ล่าง) โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลอยู่ระหว่าง 676-2,695 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อปี 

 

 ประเทศที่พัฒนาในระดับต ่า (low-income countries) เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดท่ี้
แทจ้ริงต่อบุคคลอยูใ่นระดบัต ่า โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคลนอ้ยกวา่ 675 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี 
ประเทศในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ประเทศท่ีอยูใ่นทวปีแอฟริกา ประเทศท่ีอยูใ่นแถบอินโดจีน เป็นตน้ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจ คือบนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของรัฐบาลในการท่ีจะพฒันา 

ประเทศ โดยก าหนดวตัถุประสงค ์แบบแผน วิธีด าเนินการ และการก าหนดหน่วยปฏิบติัการอยา่ง
เป็นระบบแบบแผน การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศด้อยพฒันา ก าลงั
พฒันา และพฒันาแลว้ ว่ามีความส าคญัในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมาก ใน 

ปัจจุบนัท าใหทุ้กๆ ประเทศในโลกมีความต่ืนตวัในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจ  

 

 1. ประเภทของแผนพฒันาเศรษฐกจิ  

  แผนพฒันาเศรษฐกิจแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

  1.1 แผนระยะยาว (perspective plan) เป็นแผนระยะยาวท่ีวางกรอบและทิศทางการ
ด าเนินนโยบายอย่างกวา้งๆ รวมทั้งมีการประมาณการรายการส าคญัๆ อย่างกวา้งๆ อาทิ เป้าหมาย 
ผลผลิตมวลรวม การใชจ่้ายในภาครัฐและเอกชน การบริโภคและการลงทุน รวมถึงการน าเขา้และ
ส่งออก สินคา้และบริการต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงแผนระยะยาวจะเป็นกรอบใหแ้ก่แผนระยะกลาง  
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  1.2 แผนระยะกลางหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  (mediumterm or 

development plan) เป็นแผนระยะ 4-6 ปี ซ่ึงเป็นแผนท่ีวางตามกรอบของแผนระยะยาว  

  1.3 แผนปรับปรุงประจ าปี (annual plan) เป็นแผนท่ีจะตอ้งจดัท าข้ึนทุกปี หรือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าแผนประจ าปี เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงสามารถท าใหก้ารด าเนินการและผลท่ีไดรั้บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั้น
แผนน้ีจึงเป็นแผนท่ีใชใ้นการปรับให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในขณะนั้นๆ ให้มีความใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด และแผนน้ียงัใชป้ระกอบในการจดัท างบประมาณประจ าปีอีกดว้ย  

 

 2. วตัถุประสงค์ของการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

  2.1 เพิ่มรายไดป้ระชาชาติและรายไดท่ี้แทจ้ริงของบุคคล 

  2.2 ยกระดบัมาตรฐานการด าเนินชีวติของประชาชนใหสู้งข้ึน  

  2.3 กระจายความเจริญไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 

  2.4 กระจายรายไดสู่้ประชาชนอยา่งยติุธรรม 

  2.5 เพิ่มการจา้งงานเพื่อลดปัญหาการวา่งงาน  

  2.6 การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มีดุลการคา้และดุลการช าระเงินท่ีอยู่
ในสภาวะเกินดุลหรือขาดดุลนอ้ยลง 

 

 3. การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของไทย  

  รัฐบาลไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงไดข้อผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารโลกมาใหค้  าแนะน าในปี พ.ศ.2502 คณะผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะให้
ตั้ งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีจัดท า
แผนพฒันาประเทศ และในปี พ.ศ.2503 ไดมี้การจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแต่ละฉบบัจะครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ยกเวน้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นแผนเตรียมการระยะเวลา 6 ปี แผนพฒันาฯ แต่
ละฉบบัมีวตัถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการและประสบผลส าเร็จ แตกต่างกนั (ประพนัธ์ 
เศวตนนัทน์ และไพศาล เล็กอุทยั, 2554: 258) เท่าท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยมีแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งส้ิน 11 ฉบบั ดงัน้ี 
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  3.1  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2504-2509) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) เป็นแผนส่วนรวมซ่ึงประมวลจาก
ความตอ้งการพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ กลยุทธ์ของแผนฉบบัน้ีคือ ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะจดัสรรเงินภาครัฐบาลผกูพนัขา้มปี เพื่อ
สนับสนุนโครงการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การชลประทาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไฟฟ้า ประปา แผนฉบบัน้ีจะมีภาครัฐบาลเป็นตวัน าและยงัไม่เนน้
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 ประสบความส าเร็จอยา่งดีในทุกๆ ดา้น การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 8.1 ต่อปีโดยเฉล่ีย การก่อสร้างโครงการพื้นฐานต่างๆ ท าให้สาขาการ
ก่อสร้างขยายตวัถึงร้อยละ 12.3 ต่อปี โครงข่ายถนนช่วยให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตวัถึง
ร้อยละ 4.6 และ 10.2 ต่อปีตามล าดบั การส่งสินคา้ออกขยายตวัถึงร้อยละ 8.6 ความเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจในช่วงแผนน้ี อาศยัเงินออมภายในประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 26 ของ
ผลผลิตรวม เม่ือเทียบกบัการลงทุนซ่ึงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 25.4 ของผลผลิตรวม อตัราเงินเฟ้ออยู่
ในระดบัต ่า เพียงร้อยละ 2.3 ต่อปีโดยเฉล่ียในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 

 

  3.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2510-2514) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) จะรวมแผนงานลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
และส่วนท้องถ่ินไวใ้นภาครัฐบาลด้วย นอกจากน้ี ขอบเขตของแผนพฒันาฯ จะครอบคลุมการ
พัฒ นา สั ง ค ม ช น บ ท แล ะ อัตร า ก า ลัง ค น แล ะ ไ ด้ เ ร่ิม ใ ห้ ค ว า ม ส า คัญ กับ ภา ค เ อก ช น ใ น
กระบวนการพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอุตสาหกรรม การคา้และบริการ ได้มีการน าเอา
เทคนิคการวางแผนพื้นท่ีเฉพาะมาใช้ในการวางแผนพฒันาภาค แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีเน้นขยาย
บริการทางสังคม เช่น การศึกษาและสาธารณสุข ไดมี้การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร
จากขา้วและยางพาราไปสู่พืชไร่ 

  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ เศรษฐกิจส่วนรวมขยายตวั
ถึงร้อยละ 7.2 อตัราเงินเฟ้อเพียงร้อยละ 1.5 การส่งออกต่อผลผลิตรวมในช่วงปลายแผนฯ เพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 17.4 แต่การลงทุนขยายตวัสูงกว่าการออมภายในประเทศ สัดส่วนการออมต่อผลผลิต
รวมเป็นร้อยละ 20.4 เปรียบเทียบกบัสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.9 ระบบเศรษฐกิจตอ้งพึ่งพาการ
ออมจากต่างประเทศเพื่อใหเ้กิดความเจริญเติบโต    
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  3.3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่3 (พ.ศ.2515-2519) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) เนน้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ลดช่องว่างของรายได้และความเหล่ือมล ้ าทางสังคม ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่อนขา้ง
รุนแรง เช่น มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลมากถึง 7 คร้ัง มีการเคล่ือนไหวของผูใ้ช้แรงงานบ่อยคร้ัง 
เศรษฐกิจตกต ่า ซบเซา การลงทุนชะงกังนั เกิดปัญหาความขดัแยง้ในอินโดจีน ค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ตกต ่า เกิดวิกฤตการณ์พลงังาน ภาวะเงินตึงตวัทัว่โลก แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ียงัครอบคลุม
การวางแผนครอบครัว การวางแผนภาคเอกชน แผนความมัน่คงและการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 ประสบความส าเร็จพอสมควร เน่ืองจากมีอุปสรรคต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมขยายตวัในอตัราร้อยละ 6.2 โดยเฉล่ียต่อปี มีการ
พึ่งพาการออมจากต่างประเทศ สัดส่วนของการออมต่อผลผลิตรวมร้อยละ 22.2 เทียบกบัสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 24.9 การส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.48 ต่อปี แต่วิกฤตการณ์
พลงังานมีผลท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 12.5 

 

  3.4 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่4 (พ.ศ.2520-2524) 
   แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) เป็นแผนฉบับแรกท่ีร่างข้ึนตาม
อุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยบุคคลจากหลายอาชีพและวงการได้เข้ามีส่วนร่วมในการร่าง
แผนพฒันาฯ โดยแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมุ่งท่ีจะฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจหลงัจากวิกฤตการณ์น ้ ามนัคร้ังท่ี
หน่ึง โดยเนน้การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมาชาติและส่ิงแวดลอ้ม การร่วมทุนระหว่างภาครัฐบาล
กบัภาคเอกชน การกระจายบริการทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมบทบาทของสตรีและเยาวชน 
การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม สุขภาพจิตของประชาชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การลดช่องว่างของรายได้ระหว่างเมืองและชนบท การพฒันาสาขาเกษตรกรรมโดยเน้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต กลยุทธ์ของการพฒันาคือการใช้การลงทุนภาครัฐบาลเป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การกระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากราคาน ้ ามนัเพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 11.6 อตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 7.3 โดยเฉล่ีย
ต่อปี ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนเพื่อรักษาการเจริญเติบโต จึงท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างการออมและการลงทุน สัดส่วนการออมต่อผลผลิตรวมเพียงร้อยละ 20.6 แต่สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 27.7 รายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากรัฐบาลไม่สามารถปรับปรุง
อตัราค่าบริการของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกบัตน้ทุนท่ีสูงข้ึนเพราะราคาพลงังาน ดงันั้น
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รัฐบาลจึงตอ้งกูย้ืมเงินเพื่ออุดหนุนรัฐวิสาหกิจเป็นจ านวนสูงกว่าในอดีต เศรษฐกิจไทยไดเ้ร่ิมกา้ว
เขา้สู่ยคุท่ีไร้เสถียรภาพในดา้นภาระหน้ีสิน 

 

  3.5 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่5 (พ.ศ.2525-2529) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัตกต ่าทัว่โลก 
สืบเน่ืองจากการใช้จ่ายเกินตวัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 ท าให้รัฐบาลตอ้งใชม้าตรการทางการ
คลงัท่ีรัดกุมโดยการชะลอโครงการท่ีใชทุ้นมาก นอกจากน้ี รัฐบาลยงัใชม้าตรการทางการเงินใหม่ๆ 
เช่น ปรับเปล่ียนใชแ้หล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าช าระหน้ีเดิมซ่ึงดอกเบ้ียสูงกวา่ (refinancing) ท าให้ภาระ
หน้ีลดลง การปรับราคาค่าบริการรัฐวิสาหกิจและการลดลงของราคาน ้ ามนั ท าให้ฐานะการเงินของ
ประเทศดีข้ึน หน่วยธุรกิจภาคเอกชนก็ประสบปัญหาดา้นการบริหารการเงินเช่นเดียวกนั บางหน่วย
ธุรกิจตอ้งเลิกกิจการ 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 มุ่งเน้นให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน อตัราการขยายตวั
ของเศรษฐกิจร้อยละ 4.9 ซ่ึงนบัว่าสูงส าหรับช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก สัดส่วนของการ
ออมลดลงเหลือเพียงร้อยละ 18.01 ของผลผลิตรวม และต ่ากวา่สัดส่วนของการลงทุนซ่ึงอยูใ่นระดบั
ร้อยละ 22.7 อยา่งไรก็ตาม อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่ามาก คือเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปีเท่านั้น 

 

  3.6 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่6 (พ.ศ.2530-2534) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความ
ผนัผวน มีการกีดกนัการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งรุนแรง ดงันั้น แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 จึงเป็นแผน
รับมือกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลมุ่งปรับกลไกของระบบเศรษฐกิจให้คล่องตวั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การปรับนโยบายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ นโยบายการเงินและการ
คลงัใหค้ล่องตวั โดยให้แต่ละหน่วยงานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีและระยะ 4 ปี เป้าหมายหลกั
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีก็คือ แกไ้ขความยากจน การจา้งงานและการขาดดุลการคลงั กลยุทธ์ท่ีใช้
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายก็คือ เพิ่มอุปสงคม์วลรวมภายในประเทศไปพร้อมๆ กบัการขยายการส่งออก 
ในขณะเดียวกนัมีการพฒันาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก กระจายผลผลิต
และตลาดเพื่อลดความเ ส่ียง โดยการกระจายแหล่ง ท่ีมาของรายได้ ผสมผสานการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติกบัการอนุรักษส์ภาวะแวดลอ้ม ปรับปรุงสาธารณูปโภคทั้งในเมืองและชนบท 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีประสบความส าเร็จดีเกินกว่าท่ีคาดไว ้อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจสูงเฉล่ียถึงร้อยละ 10.5 ต่อปี ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ก็คือ
การขยายตวัของการส่งออก การลงทุน การท่องเท่ียว ราคาน ้ ามนัและอตัราดอกเบ้ียลดลง ราคา
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สินคา้เกษตรในตลาดโลกและค่าของเงินของประเทศอุตสาหกรรมปรับตวัสูงข้ึน ฐานะการเงินและ
การคลงัของประเทศมีเสถียรภาพมาก ภาระหน้ีสินของประเทศมีแนวโนม้ลดลงอยา่งชดัเจน ดุลการ
คลังของรัฐบาลเร่ิมเกินดุลเป็นคร้ังแรกในปีงบประมาณ 2531 เป็นต้นมา ซ่ึงมีผลท าให้รัฐบาล
สามารถด าเนินนโยบายงบประมาณสมดุลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2534 จนถึงปีงบประมาณ 2540 อยา่ง
ต่อเน่ือง แต่อตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้สูงข้ึนเป็นร้อยละ 5.0 ต่อปี สัดส่วนของการออมต่อผลผลิตรวม
ประมาณร้อยละ 25.5 สัดส่วนของการลงทุนประมาณ 27.5 ช่องวา่งระหวา่งการออมและการลงทุน
ลดนอ้ยลง 

 

  3.7 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่7 (พ.ศ.2535-2539) 
   แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  7 (พ.ศ.2535-2539)  เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกตกต ่ า 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศผูน้ าทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ต่างก็ประสบปัญหาอตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจต ่ามาก และอตัราการวา่งงานสูง ส าหรับประเทศไทยก าหนดเป้าหมายการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียร้อยละ 9 ต่อปี อตัราเงินเฟ้อไม่ให้เกินร้อยละ 5.5 ต่อปี และดุลบญัชี
เดินสะพดัเขา้สู่ดุลในปี พ.ศ.2539 มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 ต่อปี 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เศรษฐกิจไทยไดรั้บ
ผลกระทบจากวฏัจักรการค้าโลกค่อนข้างมาก การผลิตชะลอตัวลงเกือบทุกสาขา จากการ
ประเมินผลขั้นตน้ พบวา่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียร้อยละ 8.1 ต่อปี ภาคเกษตรกรรม
ขยายตวัในอตัราต ่า แรงงานในหลายสาขาขาดแคลนอย่างรุนแรง การส่งออกชะลอลงและต ่ากว่า
เป้าหมายมาก ท าให้อุตสาหกรรมชะลอตวัลงตามไปดว้ย ดุลบญัชีเดินสะพดัยงัขาดดุลจ านวนมาก
อยา่งต่อเน่ือง อตัราเงินเฟ้อโดยเฉล่ียร้อยละ 4.9 ต่อปี สัดส่วนของการออมต่อผลผลิตรวมประมาณ
ร้อยละ 34.7 สัดส่วนของการลงทุนต่อผลผลิตรวมสูงถึงประมาณร้อยละ 41.7 ช่องวา่งระหว่างการ
ออมและการลงทุนเพิ่มสูงข้ึนเป็นร้อยละ 7 ของผลผลิตรวม ปัญหาการกระจายรายได้ยงัไม่เป็น
ธรรม ปัญหาการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตรและเกษตรกรยากจนยงัไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม 

 

  3.8 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2540-2544) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) มีจุดมุ่งหมายระยะยาวของการพฒันา 
คือมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่สภาวะของประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
เป้าหมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 มุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วย
พฒันาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วน
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มาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตามในปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี ประเทศไทยตอ้งประสบวิกฤต
เศรษฐกิจอยา่งรุนแรง และส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอยา่งมาก จึงตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้
มีเสถียรภาพมัน่คง และลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและความยากจน
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 

  3.9 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ.2545-2549) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็นแผนที่ได้อญัเชิญแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกบักระบวนทรรศน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี 

“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยยึดหลกัทางสายกลาง เพื่อให้
ประเทศรอดพน้จากวกิฤต สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และน าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพ
และย ัง่ยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ โดยให้ความส าคญักบัการ
พฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
ความอยูดี่มีสุขของคนไทย  

   ผลการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9 สรุปได้ว่าประสบ
ความส าเร็จท่ีน่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.7 ต่อปี 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกนัระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึนมาก อนัเน่ืองมาจากการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามยั การมีหลกัประกนั
สุขภาพท่ีมีการปรับปรุงทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
การลดลงของปัญหายาเสพติด 

 

  3.10 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) เป็นช่วงท่ีประเทศไทยยงัคงตอ้ง
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการพฒันา
ประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุม้กนั พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัในการ
พฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 และให้ความส าคญัต่อการรวมพลงัสังคมจากทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พฒันาสู่การปฏิบติั รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
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  3.11 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559) 
   แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร์การพฒันา ดงัน้ี  
   วิสั ยทัศน์  "ป ระ เท ศ มีค วา มมั่นคง เ ป็ นธรรม  แล ะมี ภู มิ คุ ้ม กันต่อก า ร
เปล่ียนแปลง"  

   3 พนัธกิจ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาฐานการผลิตและบริการ 2) การสร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล ้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และ 3) สร้างภูมิคุ ้มก ันจากวิกฤตการณ์ 

   3 วตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ 1) เพื่อให้ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์อยา่ง
ย ัง่ยนื 2) คนไทยอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และ 3) พร้อมเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุข 

   4 เป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ 1) เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งสมดุล 2) ความสามารถใน
การแข่งขนัสูงข้ึน 3) มีหลกัประกนัสังคมท่ีทัว่ถึง และ 4) สังคมไทยมีความสุขอยา่งมีธรรมาภิบาล 

   7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสร้างฐานการผลิตให้เขม้แข็ง สมดุล อย่าง
สร้างสรรค์ 2) การสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต การคา้ การลงทุน 3) การพฒันา
คุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม 4) สังคม มัน่คงเป็นธรรม มีพลงัและเอ้ืออาทร 5) เนน้การผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 6) มีความมัน่คงของพลงังานและอาหาร และ 7) เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงเราจะเห็นไดว้า่ แผนฉบบัท่ี 11 นั้น เนน้การ "ตั้งรับ" 
มากกวา่ "รุก" โดยเนน้การป้องกนัปัญหาจากวิกฤตการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากประเทศ
เพิ่งผา่นวกิฤตการณ์เศรษฐกิจโลก และวกิฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมาไม่นานนกั  

 

วฎัจักรธุรกจิ  
 

 วฎัจกัรธุรกิจ (Business Cycle) คือการขยายตวัและหดตวัของธุรกิจซ่ึงจะหมุนเวียนเป็น
ช่วงๆ การเคล่ือนไหวข้ึนลงของธุรกิจจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในลกัษณะท่ีเเตกต่างกนั วฎั
จกัรธุรกิจมกัจะวดัจากความผนัผวนของผลิตภณัฑ์ประชาชาติ ดชันีการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม 
การจา้งงานและรายไดโ้ดยทัว่ไป วฎัจกัรธุรกิจหน่ึงๆ ประกอบดว้ย 4 ช่วงคือ  

 1. ช่วงขยายตัว (Expansion or Recovery) หมายถึง ช่วงท่ีธุรกิจเร่ิมฟ้ืนตวัจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีซบเซา ระดบัการผลิต การจา้งงาน รายไดแ้ละการใชจ่้ายอุปโภคบริโภค การซ้ือเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรใหม่ทดแทนของเก่าเพิ่มข้ึน การลงทุนเร่ิมขยายตวัเน่ืองจากอุปสงค์มวลรวมเพิ่มข้ึนท าให้
ผูผ้ลิตเพิ่มยอดขายและมีก าไรเพิ่มข้ึน ในช่วงท่ีเศรษฐกิจเร่ิมขยายตวั นอกจากจะท าให้ระดบัการ
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ผลิตการจา้งงานและรายไดป้ระชาชาติขยายตวัเเลว้ อาจจะส่งผลกระทบให้ระดบัราคาสูงข้ึนจนเกิด
ภาวะเงินเฟ้อได ้

 2. ช่วงรุ่งเรืองสูงสุด (peak) เป็นช่วงท่ีธุรกิจขยายตวัอยา่งเต็มท่ีจนถึงจุดสูงสุดท าให้
ระบบเศรษฐกิจขณะนั้นมีการจ้างงานเต็มท่ีและผลผลิตภายในประเทศอยู่ในระดบัการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ในสถานการณ์เช่นน้ีมักเกิดภาวะเงินเฟ้อควบคู่ไปด้วยเสมอ เน่ืองจาก
ประชาชนโดยทัว่ไปมีรายไดม้ากข้ึนก็จะท าการใช้จ่ายมากข้ึน ท าให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่มมากข้ึน
ขณะเดียวอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือขาดแคลนปัจจยัการผลิต ท าให้ลูกจา้งเรียกร้อง
ค่าแรงเพิ่มข้ึน ปัจจยัการผลิตมีราคาสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนจนเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้อ 

 3. ช่วงหดตัว (Recession or Contraction) หลงัจากท่ีธุรกิจผา่นช่วงท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดแลว้ 

ระบบเศรษฐกิจจะหดตวั โดยพิจารณาไดจ้ากระดบัของผลผลิตการจา้งงาน และรายไดจ้ะเร่ิมลดลง 

การคา้ขายเร่ิมซบเซาลงในท่ีสุดรายไดจ้ะยิง่ลดลง จนกระทัง่เขา้สู่ภาวะท่ีตกต ่าท่ีสุด 

 4. ช่วงต ่าสุด (Trough) ช่วงเศรษฐกิจท่ีต ่าสุดคือ ช่วงท่ีระดบัการวา่งงานสูงเเละระดบั
การใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต ่ามาก ดงันั้นปริมาณของสินคา้คงเหลือขายไม่ออกจึงมีจ านวน
มาก ธุรกิจมีก าไรนอ้ยและหลายๆ ธุรกิจตอ้งประสบปัญหาขาดการทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.1 วฎัจกัรธุรกิจ 
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สรุปท้ายบทเรียน 
 

 ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขยายตวัหรือการเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ ในอนัท่ีจะผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน 

 การพฒันาเศรษฐกิจ หมายถึง ความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลท าให้สวสัดิการ 
ของประชาชนดีข้ึน มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจ คือ บนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของรัฐบาลในการท่ีจะพฒันา 

ประเทศ โดยก าหนดวตัถุประสงค ์แบบแผน วิธีด าเนินการ และการก าหนดหน่วยปฏิบติัการอยา่ง
เป็นระบบแบบแผน 

 วฎัจักรธุรกิจ คือ การขยายตวัและหดตัวของธุรกิจซ่ึงจะหมุนเวียนเป็นช่วงๆ การ
เคล่ือนไหวข้ึนลงของธุรกิจจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในลกัษณะท่ีเเตกต่างกนั  
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

1. จงอธิบายความส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจ 

 

2. จงบอกวตัถุประสงคข์องการพฒันาเศรษฐกิจมา 3 ประการ 

 

3. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาเศรษฐกิจ 

 

4. จงอธิบายเกณฑว์ดัการพฒันาเศรษฐกิจมาพอเขา้ใจ 

 

5. จงสรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 มาพอเขา้ใจ 

 

6. จงสรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 มาพอเขา้ใจ 

 

7. จงสรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 มาพอเขา้ใจ 

 

8. จงสรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 มาพอเขา้ใจ 

 

9. วฏัจกัรธุรกิจแบ่งออกเป็นก่ีช่วง อะไรบา้ง จงอธิบาย 

 

10. จากความเห็นของนกัศึกษา ในปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นช่วงใดของวฏัจกัรธุรกิจ จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 เอกสารประกอบการสอนวชิาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ และไพศาล เล็กอุทยั. (2554). หลกัเศรษฐศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

ประชาคมอาเซียน 

 

 

เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค์ 

 หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีพฤติกรรมดงัน้ี 

 1. เขา้ใจวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งอาเซียน 

 2. อธิบายกฎบตัรอาเซียนได ้

 3. อธิบายกลไกการบริหารงานของอาเซียนได ้

 4. อธิบายรูปแบบประชาคมอาเซียนได ้

  

เนือ้หา  

 1. ก าเนิดอาเซียนและวตัถุประสงค ์

 2. กฎบตัรอาเซียน  

 3. กลไกการบริหารของอาเซียน  

 4. รูปแบบประชาคมอาเซียน 

 

วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. บรรยายเน้ือหาประกอบ Power Point 

 2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 3. สรุปเน้ือหาในประเด็นท่ีส าคญัร่วมกนั 

 4. ตอบค าถามแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  Power Point ประจ าบทเรียน 

 3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
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การวดัและประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 2. สังเกตจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 3. ประเมินจากการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
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บทที ่10 

ประชาคมอาเซียน 

 

 

ก าเนิดอาเซียนและวตัถุประสงค์ 
 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน (Association of South East 

Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซ่ึงไดท้  าการลง
นามโดยรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ จ านวน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ นายอาดมั มาลิก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุนอบัดุลราซกั บินฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาการแห่งชาติ ประเทศ
มาเลเซีย นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นาย
เอสราชารัตนมั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พนัเอก (พิเศษ) ดร. ถนดั 
คอมนัตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจกัรไทย เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 

พ.ศ.2510 มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งประเทศในภูมิภาคธ ารงไวซ่ึ้ง
สันติภาพเสถียรภาพและความมัน่คงปลอดภยัทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจากเจตจ านงท่ีสอดคลอ้งกนัน้ีน าไปสู่การขยายสมาชิกภาพ โดยบรูไนดา
รุสซาลามไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในล าดบัท่ี 6 เม่ือวนัที่ 7 มกราคม พ.ศ.2527 สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเขา้เป็นสมาชิกล าดบัท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสหภาพพม่า เขา้เป็นสมาชิกพร้อมกนัเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 และ
ราชอาณาจกัรกมัพูชาเขา้เป็นสมาชิกล าดบัท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2542 ท าให้ปัจจุบนั
อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ 

 ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดร้ะบุวตัถุประสงคส์ าคญั 7 ประการ ของการจดัตั้งอาเซียน (ส านกั
การประชาสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2554: 1-9) ดงัต่อไปน้ี 

 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคม
วฒันธรรมเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์และการบริหาร 

 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค 

 3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค 

 4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติท่ีดี 
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 5. ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยัและส่งเสริม
การศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา้ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 

 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอ่ืนๆและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 นโยบายการด าเนินงานของอาเซียนจะเป็นผลจากการประชุมหารือในระดบัหัวหน้า
รัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน ทั้งน้ี การประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ASEAN Summit) หรือการประชุมของผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการประชุมระดบัสูงสุด
เพื่อก าหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสท่ีประเทศสมาชิกไดร่้วมกนั ประกาศเป้าหมาย
และแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซ่ึงจะปรากฏเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิบติั
การ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง 

(Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) ส่วนการประชุมในระดบัรัฐมนตรีและเจา้หนา้ท่ีอาวุโส
จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดา้น 

 อาเซียนได้ท าการลงนามร่วมกนัในปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมือในอาเซียนฉบบัท่ี 2 

(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจดัตั้งประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ.2563 หรือ ค.ศ.2020 โดยสนบัสนุนการรวมตวัและความ
ร่วมมืออยา่งรอบดา้นในดา้นการเมืองให้จดัตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน” หรือ 

ASEAN Political-Security Community (APSC) ดา้นเศรษฐกิจให้จดัตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดา้นสังคมและวฒันธรรมให้จดัตั้ง 

“ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซ่ึง
ต่อมาผูน้ าอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วข้ึนกวา่เดิมอีก 5 

ปี คือภายในปี พ.ศ.2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยไดเ้ล็งเห็นว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อาเซียนจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อให้สามารถคงบทบาทน าในการด าเนินความสัมพนัธ์
ในภูมิภาคและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
 

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 13 เม่ือปี 2550 ท่ีประเทศสิงคโปร์ผูน้ าอาเซียนได้
ลงนามในกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขบัเคลื่อนการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 

ตามท่ีผูน้ าอาเซียนไดต้กลงกนัไว ้โดยวตัถุประสงค์ของกฎบตัรคือท าให้อาเซียนเป็นองค์การท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนยก์ลางและเคารพกฎกติกาในการท างานมากข้ึน นอกจากน้ีกฎ
บัตรอาเซียนจะเป็นสถานะนิติ บุคค ลแก่อาเซียนในฐานะท่ี เ ป็นองค์กรระหว่าง รัฐบาล 

(Intergovernmental Organization) จุดเด่นประการหน่ึงของกฎบตัรอาเซียนคือการที่ขอ้บทต่าง ๆ 
ถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีประชาชนเข้าถึงและเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนใน
ประเทศสมาชิกมากยิ่งข้ึน กฎบตัรอาเซียนประกอบดว้ยบทบญัญติั 13 บทรวม 55 ขอ้ยอ่ย อาจสรุป
บทบญัญติัท่ีส าคญัของกฎบตัรอาเซียน (ส านกัการประชาสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2554: 13-19) ดงัน้ี 

 บทท่ี 1 เป้าหมายและหลกัการ (Purposes and Principles) ระบุเป้าหมายของอาเซียนและ
หลกัการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐสมาชิก ไดแ้ก่ เป้าหมายการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพ
ความสามารถในการแข่งขนัของภูมิภาค ความกินดีอยูดี่ของประชาชน ความมัน่คงของมนุษย ์การ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวฒันธรรม การลดช่องว่างของการพฒันา 
การส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา 
ยาเสพติด การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน เป็นตน้ ส่วนหลกัการ ไดแ้ก่ เร่ืองอ านาจอธิปไตย การไม่
แทรกแซงกิจการภายใน หลกันิติธรรมและธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกต่าง เป็นตน้ 

 บทท่ี 2 สถานะบุคคล (Legal Personality) ใหอ้าเซียนมีสถานะบุคคล 

 บทท่ี 3 สมาชิกภาพ (Membership) ก าหนดกฎเกณฑแ์ละกระบวนการในการรับสมาชิก
ใหม่ เช่น ตอ้งเป็นประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละไดรั้บการรับรองจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน และตอ้งยนิยอมผกูพนัตามกฎบตัรและสามารถปฏิบติัตามพนัธกรณีของรัฐสมาชิก 
รวมทั้งก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของรัฐสมาชิกไวก้วา้ง ๆ คือ รัฐสมาชิกจะมีสิทธิและหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรและความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงหน้าท่ีในการออกกฎหมายภายใน
เพื่อรองรับพนัธกรณีดว้ย 

 บทท่ี 4 องคก์รของอาเซียน (Organs) ประกอบดว้ย 

 1. ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นองคก์รสูงสุดในการก าหนดทาง
นโยบายและมีการประชุมปีละ 2 คร้ัง 
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 2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบดว้ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหนา้ท่ีเตรียมการประชุม
สุดยอดอาเซียน ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลักเพื่อความเป็นบูรณาการในการด าเนินงาน
ของอาเซียนและแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียน 

 3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Council) ส าหรับ 3 เสาหลกั
ของประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย ผูแ้ทนท่ีแต่ละประเทศสมาชิกแต่งตั้งเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงาน
และติดตามการด าเนินงาน ตามแนวนโยบายของผูน้ าทั้งในเร่ืองท่ีอยู่ภายใตเ้สาหลกัของตนและ
เร่ืองท่ีเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายเสาหลกั และเสนอรายงานและขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีอยู่
ภายใตก้ารดูแลของตนต่อผูน้ า 

 4. องคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 

จดัตั้งโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

 5. ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของเลขาธิการ
อาเซียน (Secretary General of ASEAN) 

 6. คณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียน (Committee of Permanent Representatives (CPR) 

to ASEAN) ท่ีกรุงจาการ์ตา โดยประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผูแ้ทนระดบัเอกอคัรราชทูตเพื่อท าหนา้ท่ี
เป็นคณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา 

 7. ส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat) จดัตั้งโดยประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศ 

 8. องคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN human rights body - AHRB) มีหนา้ท่ี
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

 9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหน้าท่ีสนบัสนุนเลขาธิการอาเซียนและ
ประสานงานกบัองคก์รอ่ืน ๆ ของอาเซียน 

 บทท่ี 5 องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาเซียน (Entities Associated with ASEAN) ให้
อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนหลกัการและวตัถุประสงคข์องอาเซียน 
ตามรายช่ือในภาคผนวกของกฎบตัรไดโ้ดยภาคผนวกจะแบ่งประเภทองคก์รดงักล่าวเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) องคก์รรัฐสภาคือสมชัชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly- AIPA) 2) 

องคก์รภาคธุรกิจ 3) องคก์รภาคประชาสังคมท่ีไดรั้บการรับรองโดยอาเซียน  4) กลุ่ม think tank และ
องคก์รดา้นการศึกษา 5) องคก์รอ่ืน ๆ โดยให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนในการปรับปรุงภาคผนวกตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียน 
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 บทท่ี 6 เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัทางการทูต (Immunities and Privileges) ระบุหลกัการ
กวา้ง ๆ ในการให้เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัทางการทูตแก่ 1) ส านกัเลขาธิการอาเซียนและองค์กร
อ่ืนๆ ของอาเซียน 2) เลขาธิการอาเซียนและเจา้หนา้ท่ีของส านกัเลขาธิการอาเซียนและ  3) ผูแ้ทน
ถาวรของรัฐสมาชิกณกรุงจาการ์ตาและผูแ้ทนของรัฐสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของอาเซียนเช่น
เดินทางไปประชุมเป็นตน้โดยรายละเอียดใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงแยกต่างหากจากกฎบตัร 

 บทท่ี 7 กระบวนการตดัสินใจ (Decision Making) หลกัทัว่ไปคือฉนัทามติ (Consensus) 

แต่มีขอ้ยกเวน้ไดแ้ก่ 1) กรณีท่ีไม่มีแนวทางมติอาจส่งเร่ืองให้ผูน้  าตกลงกนัวา่จะใชว้ิธีการใดตดัสิน 

2) กรณีที่มีขอ้ตกลงอื่น ๆ ของอาเซียนอนุญาตให้ใช้วิธีการอื่นตดัสินใจได้ เช่น ปัจจุบนัมี
สนธิสัญญาวา่ดว้ยเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ให้ใชค้ะแนนเสียง 2 

ใน 3 ได ้3) กรณีท่ีมีการละเมิดพนัธกรณีตามกฎบตัรอยา่งร้ายแรงผูน้ ามีอ านาจตดัสินใจดว้ยวิธีการ
ใด ๆ ตามท่ีจะตกลงกนัเพื่อก าหนดมาตรการลงโทษ นอกจากน้ียงัให้มีความยืดหยุน่ในการผูกพนั
ตามขอ้ตกลงต่าง ๆ โดยใชสู้ตรอาเซียนลบ X (ASEAN minus X ส าหรับความตกลงทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงหมายความวา่หากประเทศสมาชิกทุกประเทศมีฉนัทามติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ แลว้ประเทศท่ียงัไม่
พร้อมก็อาจเลือกท่ีจะยงัไม่เขา้ร่วมได ้

 บทท่ี 8 การระงบัขอ้พิพาท (Settlement of Disputes) 1) ก าหนดในหลกัการให้มีกลไก
ระงบัขอ้พิพาท (Dispute Settlement Mechanism- DSM) ส าหรับทุกเสาหลกั 2) ใชก้ารปรึกษาหารือ
และการเจรจาในการระงบัขอ้พิพาทเป็นอนัดบัแรก 3) ให้คู่พิพาทสามารถเลือกใชก้ระบวนการไกล่
เกล่ีย โดยอาจขอให้ประธานอาเซียนหรือเลขาธิการอาเซียนเป็นผูไ้กล่เกล่ียได ้ 4) หากความตกลง
เฉพาะก าหนด DSM ไวแ้ลว้ก็ให้ใช ้ DSM นั้น 5) หากขอ้ขดัแยง้ไม่เก่ียวขอ้งกบัความตกลงของ
อาเซียนฉบบัใด ให้ใช้กลไกคณะอคัรมนตรีท่ีจดัตั้ งโดยสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้6) หากไม่อาจหาขอ้ยุติในขอ้ขดัแยง้ได ้อาจยกเร่ืองให้ท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียนตดัสิน 7) ใหเ้ลขาธิการอาเซียนติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามค าแนะน า/ค าตดัสินจาก 

DSM ของประเทศสมาชิกและจดัท ารายงานเสนอผูน้ า  8) ก าหนดให้น าเร่ืองการไม่ปฎิบติัตาม
ค าแนะน า/ค าตดัสินจาก DSM ให้ผูน้ าพิจารณา และ 9) กฎบตัรไม่ตดัสิทธิของประเทศสมาชิกท่ีจะ
ใชรู้ปแบบการระงบัขอ้พิพาทตามกฎบตัรสหประชาชาติหรือกฏหมายระหวา่งประเทศอ่ืน 

 บทท่ี 9 งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) ให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการงบประมาณท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได ้และก าหนดเร่ืองงบการ
บริหารงานของส านกัเลขาธิการอาเซียน ซ่ึงรัฐสมาชิกจะจ่ายเงินสนบัสนุนเท่า ๆ กนัตามท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั และสามารถรับเงินสนบัสนุนจากประเทศคู่เจรจาไดแ้ต่จะตอ้งไม่มีเง่ือนไขพิเศษ ทั้งน้ี 
กฎบตัรมิไดร้ะบุเร่ืองกองทุนพิเศษต่าง ๆ เพื่อการด าเนินการของอาเซียน อาทิ การด าเนินกิจกรรม
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ความร่วมมือการลดช่องว่างการพฒันา ฯลฯ เพราะเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งมีการศึกษาและก าหนดวิธี
ระดมทุนท่ีเหมาะสมต่อไป 

 บทท่ี 10 การบริหารงานและกระบวนการ (Administration and Procedure) 1) ก าหนดให้
ประธานของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน และคณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียน ตลอดจนองค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 
และองค์กรเจ้าหน้าที่อาวุโสตามที่เหมาะสมมาจากประเทศเดียวกัน (Single Chairmanship) 

เพื่อส่งเสริมใหก้ารท างานเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 2) การเพิ่มบทบาทประธานใน
การ (ก) เป็นผูส่้งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียนและเป็นผูผ้ลกัดนัการสร้างประชาคมอาเซียน (ข) 

เป็นผูส่้งเสริมความเป็นศูนยก์ลางของอาเซียนในแง่การน านโยบายของอาเซียนเขา้ไปผนวกไวใ้น
นโยบายระดบัชาติของรัฐสมาชิก และการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการด าเนินความสัมพนัธ์
กบัประเทศภายนอกภูมิภาค และ (ค) ท าให้อาเซียนสามารถจดัการวิกฤตการณ์และสถานการณ์
เร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่ออาเซียนไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

 บทท่ี 11 อตัลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของอาเซียน (Identity and Symbols) ก าหนดให้
อาเซียนมีหน้าท่ีในการส่งเสริม 1) อตัลกัษณ์ ซ่ึงหมายถึงการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ
อาเซียนในหมู่ประชาชน และ 2) สัญลกัษณ์ ไดแ้ก่ ค  าขวญั (วิสัยทศัน์เดียวอตัลกัษณ์เดียวประชาคม
เดียว) ธงและดวงตราอาเซียนวนัอาเซียน (วนัท่ี 8 สิงหาคมของทุกปี) และเพลงอาเซียน 

 บทท่ี 12 ความสัมพนัธ์กบัภายนอก (External Relations) มีหลกัการส าคญัดงัน้ี 1) ให้
อาเซียนเป็นผู ้ผลักดันหลักในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคท่ีอาเซียนริเร่ิมข้ึนและเน้นการเป็น
ศูนยก์ลางของอาเซียนในโครงสร้างความสัมพนัธ์ระดบัภูมิภาค  2) ให้ประเทศสมาชิกพยายามหา
ท่าทีร่วมในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ 3) ก าหนดให้ประเทศผูป้ระสานงาน  (Country 

Coordinator) มีหน้าท่ีประสานงานความสัมพนัธ์ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาหรือองค์กร
ระหว่างประเทศอ่ืน โดยมีคณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ี 3 หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

(ASEAN Committees in Third Countries and International Organizations) เป็นผูส้นนัสนุนการ
ท างานโดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัประเทศที่คณะกรรมการนั้นอยู่ 4) ให้รัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนในฐานะองคก์รความร่วมมือเฉพาะสาขา เป็นผูดู้แลความสอดคลอ้งและความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการด าเนินความสัมพนัธ์ภายนอกของอาเซียน 5) ให้อ านาจคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียนแต่เพียงองค์กรเดียว ในการก าหนดสถานะความสัมพนัธ์อย่างเป็น
ทางการกบัประเทศหรือองค์กรภายนอกโดยท่ีประชุมรัฐมนตรีอ่ืน ๆ สามารถเชิญประเทศหรือ
องค์กรภายนอกเจา้ร่วมกิจกรรมได้เป็นคร้ังคราว และ 6) ให้การรับรองเอกอคัรราชทูตที่ทาง
ประเทศอ่ืนแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนประจ าอาเซียน 
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 บทท่ี 13 บทบญัญติัทัว่ไปและบทบญัญติัสุดทา้ย (General and Final Provisions) 

ก าหนดเร่ืองพนัธกรณีของประเทศสมาชิกในการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใตก้ฎบตัรและความตก
ลงต่าง ๆ ของอาเซียน การมีผลใชบ้งัคบัของกฎบตัรเม่ือทุกประเทศให้สัตยาบนัการภาคยานุวติัของ
ประเทศสมาชิกใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่จะเปิดใหเ้ฉพาะประเทศติมอร์เลสเตเท่านั้น การแกไ้ขกฎบตัร
การทบทวนกฎบตัร 5 ปี หลงัจากกฎบตัรมีผลใชบ้งัคบัหรือตามท่ีผูน้ าก าหนดการตีความกฎบตัร ซ่ึง 

HLTF จะตอ้งหารือเร่ืองกลไกท่ีเหมาะสมต่อไปการก าหนดให้ความตกลงอาเซียนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
มีผลใชบ้งัคบัต่อไปและให้กฎบตัรมีผลเหนือกวา่ความตกลงในกรณีท่ีมีความขดัแยง้กนักรรมสิทธ์ิ
ในทรัพยสิ์นของอาเซียน 

 กฎบตัรอาเซียนมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 กล่าวคือ หลงัจากท่ีประเทศ
สมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ไดใ้หส้ัตยาบนักฎบตัรและการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 14 ระหวา่ง
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ท่ีจงัหวดัเพชรบุรีประเทศไทยเป็นการประชุมระดบัผูน้ า
อาเซียนคร้ังแรกหลงัจากกฎบตัรมีผลบงัคบัใช ้

 

กลไกการบริหารของอาเซียน (Organs) 

 กลไกการบริหารของอาเซียน (ส านกัการประชาสัมพนัธ์ต่างประเทศ, 2554: 20-22) 
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นองคก์รสูงสุดในการก าหนดทาง
นโยบายและมีการประชุมปีละ 2 คร้ัง มีหน้าที่ 1) ให้แนวนโยบายและตดัสินใจเร่ืองส าคญั ๆ  2) 

สั่งการให้มีการประชุมระดบัรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสาหลัก
ต่าง ๆ มากกว่า 1 เสา 3) ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีกระทบต่ออาเซียน 4) ตดัสิน
ขอ้พิพาทระหว่างรัฐสมาชิกกรณีท่ีไม่อาจหาข้อยุติในข้อขดัแยง้ได้หรือมีการไม่ปฏิบติัตามค า
ตดัสินของกลไกระงบัข้อพิพาท 5) ตั้งหรือยุบองค์กรอาเซียน 6) แต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน 

 2. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบดว้ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหนา้ท่ีเตรียมการประชุม
สุดยอดอาเซียนประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก เพื่อความเป็นบูรณาการในการด าเนินงาน
ของอาเซียนและแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียน 

 3. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Council) ส าหรับ 3 เสาหลกั
ของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ผู ้แทนท่ีแต่ละประเทศสมาชิกแต่งตั้ งเพื่อท าหน้า ท่ี
ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามแนวนโยบายของผูน้ า ทั้งในเร่ืองท่ีอยู่ภายใตเ้สาหลกั
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ของตนและเร่ืองท่ีเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายเสาหลกั และเสนอรายงาน ขอ้เสนอแนะ ในเร่ือง
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของตนต่อผูน้ า 

 4. องคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 

จดัตั้งโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน มีหนา้ท่ีหลกัคือ 1) ด าเนินการตามอาณัติท่ีมีอยูแ่ลว้ 2) น าความ
ตกลงและมติของผูน้ าไปปฎิบติั 3) การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสนบัสนุนการสร้างประชาคม
อาเซียน 4) เสนอรายงานรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนท่ีเหมาะสม และ 5) 

สามารถมีเจา้หนา้ท่ีอาวโุสหรือองคก์รยอ่ยเพื่อสนบัสนุนการท างานได ้

 5. ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของเลขาธิการ
อาเซียน (Secretary General of ASEAN) ซ่ึงมีบทบาทมากข้ึนโดยนอกจากจะเป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายบริหารของอาเซียนแลว้ เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทในการติดตามการปฏิบติัตามค าตดัสิน
ของกลไกระงบัขอ้พิพาทและรายงานตรงต่อผูน้ า และสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กร
ของอาเซียนกบัภาคประชาสังคม ทั้งน้ี ให้มีรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary General) 

จ านวน 4 คน โดย 2 คน จะมาจากการหมุนเวียนตามล าดบัตวัอกัษรประเทศมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี และอีก 2 คน มาจากการคดัเลือกตามความสามารถมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และ
อาจไดรั้บการต่ออายไุดอี้ก 1 วาระ 

 6. คณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียน (Committee of Permanent Representatives (CPR) 

to ASEAN) ท่ีกรุงจาการ์ตา โดยประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผูแ้ทนระดบัเอกอคัรราชทูตเพื่อท าหนา้ท่ี
เป็นคณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา ซ่ึงเป็นคนละคนกบัเอกอคัรราชทูตประจ ากรุง
จาการ์ตา ท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมาธิการอาเซียน โดยคณะผูแ้ทนถาวรประจ าอาเซียนจะมีบทบาท
ส าคญัสองดา้น ไดแ้ก่ การเป็นผูแ้ทนของประเทศสมาชิกและการเป็นผูแ้ทนของอาเซียน ซ่ึงจะเป็น
เร่ืองการสนับสนุนคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรความร่วมมือเฉพาะด้านต่าง ๆ การ
ประสานงานกบัส านกัเลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
ของแต่ละประเทศสมาชิก และการส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศคู่เจรจา 

 7. ส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat) จดัตั้งโดยประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศ เพื่อเป็นจุดประสานงานในการประสานงานและสนบัสนุนภารกิจต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนภายในประเทศ รวมทั้งการเตรียมการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนเป็น
ศูนยก์ลางเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัอาเซียนดว้ย 

 8. องคก์รสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Body- AHRB) มีหนา้ท่ี
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยจะมีการตั้งคณะผูเ้ช่ียวชาญข้ึนมายกร่างเอกสาร
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ (Term Reference) ขององค์กรดงักล่าวต่อไป ทั้งน้ี ที่ประชุม
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รัฐมนตรีต่างประเทศไดใ้ห้แนวทางวา่อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียนไม่ควรจ ากดั
แค่การให้ค  าปรึกษา แต่ควรรวมถึงการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
การส่งเสริมการศึกษา และการต่ืนตวัของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนดว้ย 

 9. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนเลขาธิการอาเซียน
และประสานงานกบัองคก์รอ่ืน ๆ ของอาเซียน ในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอาเซียนส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนและความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ของอาเซียน 

 

รูปแบบประชาคมอาเซียน 
 

 ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เสาหลกัดา้นเศรษฐกิจ เสาหลกัดา้น
การเมืองความมัน่คง และเสาหลกัดา้นสังคมและวฒันธรรม (ไชยวฒัน์ ค ้าชู และณัชชาภทัร อุ่นตรง
จิตร, 2555:58-74) โดยมีแบบแผนการจดัตั้งประชาคมในแต่ละเสาหลกัแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 

 1. เสาหลกัด้านเศรษฐกจิ: ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

  ประชาคมอาเซียน ได้จดัท าพิมพ์เขียวเพื่อการจดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
“AEC Blueprint” โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการคา้ขายระหวา่งกนัมากข้ึน 
มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก มีศกัยภาพในการแข่งขนักบัโลกภายนอกได้และเชื่อมโยง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนเขา้ดว้ยกนัโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ ดงัน้ี 

  1.1 เป็นตลาดและฐานการผลติเดียว 

   1.1.1 การเปิดเสรีด้านสินค้า การเปิดเสรีด้านสินคา้มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะ
น าไปสู่การใชก้ฎระเบียบการคา้ในประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็นอยา่งเดียวกนั (Harmonization of 

Rules and Regulations) ทั้งในดา้นมาตรฐานคุณภาพราคาอตัราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซ้ือ
ขายการขจดัมาตรการและการกีดกนัต่าง ๆ รวมถึงมาตรการการอ านวยความสะดวกทางการคา้ การ
อ านวยความสะดวกทางการคา้ ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรและเง่ือนไขการเคล่ือนยา้ยบุคคลสัญชาติ
อาเซียนประเภทการบริการและการลงทุนท่ีเสรีมากข้ึน เป็นการเพิ่มเครือข่ายการผลิตในอาเซียนให้
มีความใกล้ชิดกนัมากข้ึนและมีความสะดวกมากข้ึน อนัเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการคา้และการ
ลงทุนของไทยในการขยายช่องทางและตลาดให้เขา้ถึงอาเซียนและเป็นการลดตน้ทุนการผลิต จาก
การน าเขา้วตัถุดิบและสินคา้ขั้นกลางในการผลิต ตลอดจนการจดัตั้งกิจการบริการและการท างานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการยา้ยฐานการลงทุนอยา่งสะดวก โดยให้อาเซียนเป็นส่วนหน่ึงของ
ห่วงโซ่การผลิตของโลก (global supply chain) ตั้งแต่วนัท่ี1 มกราคมพ.ศ. 2553 ท่ีผา่นมา ในหก
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ประเทศสมาชิกเดิมของอาเซียนท่ีมีอตัราภาษีเป็นร้อยละศูนยไ์ปแล้ว ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ส่วนประเทศสมาชิกกมัพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม 

(CLMV) ท่ีเขา้มาใหม่นั้น ไดล้ดภาษีสินคา้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 0-5 และในพ.ศ.2558 ภาษีสินคา้สินคา้
จะเหลือร้อยละ 0 ยกเวน้สินคา้บางรายการท่ีมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 7 ของบญัชีลดภาษีอาจยืดหยุน่
ให้เหลือร้อยละ 0 และภายใน พ.ศ. 2554 ไดมี้การก าหนดกฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ (Rules of 

Origin: ROO) ซ่ึงเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าสินคา้ท่ีมีการ
น าเขา้หรือส่งออกมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศใด เพื่อใหมี้ความมัน่ใจวา่ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้รับการยกเวน้ภาษีตามที่ไดร้ะบุไวต้กเป็นของประเทศสมาชิก
อาเซียนไดอ้ย่างแทจ้ริง ทั้งน้ี ในวนัที่ 1 มกราคมพ.ศ.2555 ท่ีผา่นมานั้น ผูส่้งออกสามารถรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินคา้ดว้ยตนเอง (self-certification) ไดแ้ลว้ นอกจากน้ียงัมีการขจดัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 

(Non-Tariff Barriers-NTBs) ซ่ึงอาเซียนมีเป้าหมายท่ีจะขจดัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีให้ไดภ้ายใน 
พ.ศ.2558 โดยมีแผนการท่ีจะสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างและตรวจสอบความโปร่งใส
ในกระบวนการศุลกากร การให้ค  ามัน่สัญญาและมีหลักปฏิบติัท่ีจะขจดัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมหา้ประเทศภายใน พ.ศ.2553 และในพ.ศ.2555 

ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ส่ีประเทศนั้น มีเป้าหมายท่ีจะขจดัมาตรการท่ี
ไม่ใช่ภาษีในพ.ศ. 2561 และมีการสร้างกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัท่ีมีมาตรฐานระหว่างกนั เพื่อขจดั
มาตรการท่ีมิใช่ภาษีใหมี้ความโปร่งใส 

   1.1.2 การเคลือ่นย้ายบริการอย่างเสรี ตามกรอบความตกลงวา่ดว้ยการคา้บริการ
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services-AFAS) มีหลกัการท่ีส าคญัคือประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะตอ้งเปิดเสรีอยา่งกา้วหน้าเป็นล าดบั (progressive liberalisation) ตามรอบการ
เจรจา โดยสมาชิกอาเซียนมีสิทธิในการใชก้ฎระเบียบภายในประเทศเพื่อการก ากบัดูแลธุรกิจบริการ
ภายในประเทศของตนได ้โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีดา้นการบริการลดอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด
ในดา้นต่าง ๆ และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีสัญชาติอาเซียน ทั้งน้ีการใช้
กฎระเบียบภายในประเทศของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนั้น ตอ้งท าตามเง่ือนไขท่ีว่าให้ใช้
กฎหมายบงัคบัท่ีเท่าเทียมกนัทั้งกบัคนในชาติและคนต่างชาติ กรณีกฎหมายท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งหรือท่ี
ทุกประเทศมีการบงัคบัใช้สามารถขอสงวนในตารางขอ้ผกูพนัได ้โดยตอ้งมีการตกลงกบัสมาชิก
ก่อนในการประชุมกรรมการประสานงานดา้นการบริการของอาเซียน (Coordinating Committeeon 

Services: CCS) สาขาบริการท่ีก าหนดเปิดเสรีใน พ.ศ.2553 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการน าเสนอ
รัฐสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นส่วนของคนสัญชาติอาเซียนใน
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ธุรกิจบริการ โดยต่างชาติสามารถถือหุ้นไดร้้อยละ 70 ในดา้นคอมพิวเตอร์/โทรคมนาคมสุขภาพ
ท่องเท่ียวและขนส่งทางอากาศ 

   1.1.3 การเปิดเสรีด้านการลงทุน ตามกรอบความตกลงดา้นการลงทุนอาเซียน 

(ASEAN Comprehensive Investment Agreement -ACIA) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือรักษาระดบั
ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มศกัยภาพในการลงทุน
ของอาเซียนเอง โดยเป็นความตกลงท่ีมาจากการปรับปรุงขอ้ตกลงดา้นการลงทุนท่ีมีอยูเ่ดิม คือ เขต
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) ให้มีขอบเขตกวา้งข้ึน มีความครอบคลุมการ
เปิดเสรีการลงทุน การคุม้ครอง การลงทุน การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในภาคการผลิต 
การเกษตร การประมง การป่าไม้ เหมืองแร่ การบริการท่ีเก่ียวข้องกับห้าสาขาข้างต้น แต่ไม่
ครอบคลุมสาขาการบริการและเป็นการลงทุนท่ีครอบคลุมทั้งการลงทุนทางตรง (direct investment) 

และการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ (portfolio investment) ให้นักลงทุนอาเซียนและนักลงทุน
ต่างชาติท่ีมีกิจการอยู่ในอาเซียนและตอ้งการขยายการลงทุนในประเทศสมาชิกอ่ืน ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากความตกลง ACIA ทั้งน้ียงัมีการพิจารณาให้การปฏิบติัท่ีแตกต่างและเป็นพิเศษต่อ
สมาชิกใหม่ของอาเซียน เช่น การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การสร้างขีดความสามารถและการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งน้ีการเปิดเสรีให้เป็นไปตามสมคัรใจซ่ึงประเทศสมาชิก
สามารถเลือกเปิดไดใ้นสาขา/เวลาท่ีพร้อมตามกรอบเวลาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ
ลดหรือยกเลิกขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนไม่ออกกฎระเบียบใหม่ ๆ ท่ีเขม้งวด
กวา่ หรือสงวนเพิ่มสาขาท่ีผกูพนัไวใ้นกรอบ AIA เดิมยกเวน้แต่มีการจ่ายเงินค่าชดเชย 

   1.1.4 ผ่อนคลายมาตรการด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายมากขึ้น (Free Flow of 

Capital) การผ่อนคลายมาตรการดา้นเงินทุนเคล่ือนยา้ยมากข้ึน มีเป้าหมายเพื่อการลดหรือยกเลิก
กฎระเบียบมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนตามความพร้อมของประเทศต่าง ๆ 
โดยตั้งกรอบกวา้ง ๆ เพื่อวางเป้าหมายในการเช่ือมโยงตลาดทุน การเขา้ถึงตลาดทุนและรวมถึง
สภาพคล่องในตลาด เพื่อน าไปสู่การพฒันาตลาดการเงินของภูมิภาคและแผนการเช่ือมโยงการ
ลงทุนของอาเซียน ในการสร้างความเช่ือมโยงดา้นการตลาดทุนนั้นสมาชิกอาเซียนไดมี้ความเห็น
ร่วมกนัท่ีจะท างานดว้ยขอ้มูลร่วมกนั เพื่อให้ความสะดวกแก่ตลาดทุนของอาเซียนในการรับมือกบั
ผูล้งทุนนอกอาเซียน อาเซียนสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งอาเซียนและการสร้างความเช่ือมโยง
และสภาพคล่องภายในอาเซียนและพยายามสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างเหมาะสมในการเคล่ือนไหว
ของเงินทุนในอาเซียน ทั้งน้ีจะมีความร่วมมือกนัในการพฒันามาตรฐานของอาเซียน ในการสร้าง
ความมีประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยเงินทุนเพื่อให้อาเซียนเป็นศูนยก์ลางดา้นการระดมเงินทุนใน
ภูมิภาค รวมทั้งมีการสร้างเกราะป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาดว้ย 
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   1.1.5 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี การเคล่ือนยา้ยแรงงานเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะเป็นการส่งเสริมการเปิดเสรีดา้นการคา้และการบริการ ตลอดจนการเปิดเสรีดา้น
การลงทุน และเป็นเป้าหมายของความผูกพนัอย่างใกลชิ้ดทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนอีกด้วย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีแน่นแฟ้นมากข้ึนจะยิ่งท าให้แรงงานฝีมือสามารถ
โยกยา้ยได้มากข้ึน พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ท าการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน 

(Mutual Recognition Arrangement -MRAs) ส าหรับแรงงานมีฝีมือไวแ้ปดกลุ่มวชิาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์
ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักส ารวจและบริการการ ท่องเท่ียว ทั้ งน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการอ านวยความสะดวกออกวีซ่าและใบอนุญาตท างานให้กบัแรงงานมีฝีมือและผู ้
ประกอบวิชาชีพในอาเซียน ท่ีมีกิจกรรมการคา้และการลงทุนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ขา้มดินแดน และ
การอ านวยความสะดวกในเร่ืองการบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทางความสามารถ
หลกั (core competencies) และคุณภาพในการท างานส าหรับวิชาชีพการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะต่างๆ 
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

(ASEAN University Network) เพื่อให้นักศึกษาและพนักงานและอาจารย์สามารถเดินทาง
แลกเปล่ียนระหวา่งมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งสะดวกและคล่องตวัมากข้ึน และการส่งเสริมความสามารถ
ดา้นการวิจยัในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มทกัษะดา้นวิชาชีพการจา้งงานและปรับปรุงขอ้มูล
ดา้นตลาดแรงงานทัว่อาเซียนให้เป็นเครือข่ายยิ่งข้ึน ทั้งน้ีภายใน พ.ศ.2558 จะไดมี้การลงนามใน 

MRAs ใหค้รบในกลุ่มวชิาชีพ ตลอดจนมีการจดัท าเอกสารแสดงสมรรถนะหลกัใหค้รบทุกวชิาชีพ 

 

  1.2 มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

   1.2.1 นโยบายการแข่งขัน อาเซียนไดจ้ดัท าและเปิดตวัแนวทางเก่ียวกบันโยบาย
การแข่งขนั (ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy) พร้อมคู่มือดา้นกฎหมายและ
นโยบายการแข่งขนัในอาเซียนส าหรับธุรกิจ (Handbook on Competition Policy and Law in 

ASEAN for Business) เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2553 โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัท าแนวทาง
ดงักล่าวน้ี เพื่อก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการออกกฎหมายดา้นการแข่งขนั เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ียงัไม่มีหรือมีนโยบายหรือออกกฎหมายดงักล่าวน้ีอยูแ่ลว้ สามารถน าไปพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขการพฒันาทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศ ซ่ึง
แนวทางดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปรับประสานกฎหมาย และนโยบายการแข่งขนัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สอดคล้องกันและสร้างความเช่ือมัน่ให้ต่างชาติเห็นว่าอาเซียนเป็น
ภูมิภาคท่ีมีวฒันธรรมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส 
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   1.2.2 การคุ้มครองผู้บริโภค อาเซียนไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการประสานงานดา้น
การคุ้มครองผู ้บริโภคเพื่อส่งเสริมและประสานงานในเร่ืองดังกล่าวในภูมิภาค ปัจจุบัน
คณะกรรมการประสานงานฯ ได้วางแผนท่ีจะจดัตั้ งกลไกการคุ้มครองและเยียวยาผูบ้ริโภคใน
อาเซียน การจดัท าเวบ็ไซด์เพื่อรับการร้องเรียน รวมถึงการเสริมสร้างศกัยภาพบุคคลากรดา้นการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในอาเซียน 

   1.2.3 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียนไดริ้เร่ิมการเสริมสร้างศกัยภาพ
ขององคก์รและกรอบกฎหมายเพื่อคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา อีกทั้งเห็นชอบท่ีจะท าเวบ็ไซด์ เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลและให้บริการดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาณจุดเดียว ส าหรับภาคธุรกิจและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งริเร่ิมโครงการความร่วมมือดา้นสิทธิบตัรในภูมิภาคเป็นคร้ังแรก โดยวตัถุประสงค์
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนัก
ประดิษฐใ์นการขอสิทธิบตัรส าหรับนวตักรรมใหม่ ๆ 

   1.2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียนได้ลงนามความตกลงด้านโลจิ
สติกส์ส าคญัสามฉบบั ไดแ้ก่ ความตกลงวา่ดว้ยการบริการขนส่งทางอากาศ (ASEAN Multilateral 

Agreement on Air Services) ความตกลงวา่ดว้ยการเปิดเสรีบริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

(ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services) และกรอบ
ความตกลงวา่ดว้ยการอ านวยความสะดวกการขนส่งขา้มแดน (ASEAN Framework Agreement on 

the Facilitation of Inter-State Transport) ความตกลงสองฉบบัแรกเป็นการสร้างตลาดการขนส่ง
ทางอากาศเดียวในอาเซียน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัส าหรับการขนส่งทางอากาศ ความตกลง
ฉบบัท่ีสามจะช่วยเสริมสร้างการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
ปัจจุบนัสมาชิกอาเซียนอยูร่ะหวา่งการใหส้ัตยาบนัความตกลงทั้งสามฉบบั 

   1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร (ICT) อาเซียนไดจ้ดัท าแผนแม่บท
ความร่วมมือดา้น ICT ในอาเซียน พ.ศ.2554 – 2558 (ASEAN ICT Master Plan) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในสาขา ICT เพื่อลดช่องว่างการ
พฒันาดา้น ICT ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วมร่วมของภาคเอกชนและเพื่อ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ในอาเซียน 

   1.2.6 พลังงาน อาเซียนไดล้งนามและให้สัตยาบนับนัทึกความเขา้ใจว่าดว้ย 

ASEAN Power Grid เพื่อส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานร่วมกนัในภูมิภาคและไดใ้ห้การรับรอง
ความตกลงวา่ดว้ยความมัน่คงดา้นปิโตรเลียม ซ่ึงจะส่งเสริมความสามารถในการตอบสนองทั้งของ
แต่ละประเทศและร่วมกนัต่อภาวะการณ์ฉุกเฉินด้านพลงังานและลดผลกระทบจากภาวะการณ์
ดงักล่าว 
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  1.3 มีพฒันาการทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั 

   1.3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อาเซียนไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตวัของ 
SMEs และไดจ้ดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมผูป้ระกอบการท่ีสามารถใชร่้วมกนัในประเทศสมาชิก
อาเซียนและอยูร่ะหวา่งทบทวนแผนนโยบายในการพฒันา SMEs (พ.ศ. 2547 – 2557) 

   1.3.2 ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา  

(Initiative for ASEAN Integration: IAI) เป็นแผนงานการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดช่องวา่งการ
พฒันาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งด าเนินการในระยะท่ีสอง (ปี 2552 – 

2558) ซ่ึงจะระบุโครงการความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้นสามเสาหลกั โดย
ค านึงถึงความตอ้งการของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) และเน้น
กิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการเร่งรัดการรวมกลุ่มของอาเซียน 

 

  1.4 บูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลกได้อย่างสมบูรณ์ 

   อาเซียนมีการรวมกลุ่มกบัเศรษฐกิจโลกโดยการจดัท าความตกลงการคา้เสรี 

(FTA) และความตกลงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEP) กบัประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ไดแ้ก่ จีน 
อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ความคืบหนา้ท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
   1.4.1 อาเซียน – จีน ความตกลงการคา้สินคา้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2549 ดา้น
บริการในปี 2550 โดยไดบ้รรลุเป้าหมายการเปิดเสรีการคา้สินคา้เม่ือ 1 ม.ค. 53 และลงนามความตก
ลงดา้นการลงทุนเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2552 

   1.4.2 อาเซียน – เกาหลีใต้ ความตกลงการคา้สินคา้และบริการมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 (ยกเวน้ไทยซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่  1 ตุลาคม พ.ศ.2552 และ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2552 ตามล าดบั) ความตกลงดา้นการลงทุนลงนามเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2552 มีผลบงัคบัใช้
เม่ือ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

   1.4.3 อาเซียน – ญีปุ่่ น กรอบความตกลงการคา้สินคา้ บริการ และการลงทุนลง
นามเม่ือ พ.ศ. 2551 ส าหรับไทยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

   1.4.4 อาเซียน - อินเดีย ความตกลงการคา้สินคา้ลงนามเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2553 และอยูร่ะหวา่งเจรจาความตกลงการคา้
บริการและการลงทุน 
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   1.4.5 อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ กรอบความตกลงการคา้สินคา้
บริการและการลงทุนลงนามเม่ือ 26 ก.พ. 52 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 1 ม.ค. 53 การจดัท า FTA และ CEP 

ของอาเซียนกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

   นอกจากน้ีอาเซียนได ้ท าการพิจารณาการขยายความร่วมมือทางด ้าน
เศรษฐกิจในกรอบอาเซียนบวกสาม (East Asia Free Trade Area: EAFTA)  หรืออาเซียนบวก
หก (Comprehensive Economic Partnership in East Asia:  CEPEA) ซ่ึงได้มีการท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ของแต่ละกรอบแล้วในระดบัหน่ึง ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจดัท าแม่แบบส าหรับ
ขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียนพลสั ( Template for ASEAN Plus) ซ่ึงจะใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับใชก้าร
จดัท าความตกลง FTA อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจาเป็นกลุ่มประเทศ โดยจะตอ้งค านึงถึงการคงความ
เป็นแกนกลางของอาเซียนไว ้หากอาเซียนขยายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในกรอบอาเซียน+3 

(EAFTA) หรืออาเซียน+6 (CEPEA) จะท าให้ประชากรรวมกนัถึง 2,116 ลา้นคน (ร้อยละ 31.1 ของ
ประชากรโลก) หรือ 3,358 ลา้นคน (ร้อยละ 49.3 ของประชากรโลก) ตามล าดบั และมี GDP รวม 

13,973 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 22.6 ของ GDP โลก) หรือ16,760 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(ร้อยละ 27.0 ของ GDP โลก) ตามล าดบั นอกจากน้ีอาเซียนยงัมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบั
ประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น สหรัฐ แคนาดาสหภาพยุโรป เช่น กลุ่มประเทศบริเวณ
อ่าวเปอร์เซีย (Gulf Cooperation Council หรือ GCC) และกลุ่มประเทศอเมริกาใต ้ (MERCOSUR) 

เป็นตน้ 

 

 2. เสาหลกัด้านการเมืองและความมั่นคง: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

  อีกเสาหลกัท่ีส าคญัของอาเซียน คือ เสาหลกัดา้นความร่วมมือในดา้นการเมืองและ
ความมัน่คง ซ่ึงถือเป็นเสาหลกัแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวด เพราะหากปราศจากเสาหลกัน้ีความ
ร่วมมือดา้นเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมจะประสบอุปสรรค ในประชาคมอาเซียนในเสาหลกัน้ี
นั้น อาเซียนมีเป้าหมายส าคญัคือการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เพื่อสร้างสถานะท่ีจะอ านวยต่อการสร้างประชาคมอาเซียนใหส้ าเร็จภายใน พ.ศ.2558 ซ่ึงจะ
ท าให้ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนอยู่ร่วมกนัอย่างสันติภาพและเป็นมิตรกบัทัว่โลกใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยและสมานฉันท ์ประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงอาเซียน เป็นการพูดถึงความมั่นคงทั้ งระบบในอาเซียนท่ีมิได้เน้นเฉพาะเป้าหมายทาง
การทหาร แต่เป็นการถักทอมิติด้านความสัมพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม 
ตลอดจนมิติด้านส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน ทั้งน้ีได้สนับสนุนการใช้สันติวิธีด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศและการยติุความขดัแยง้โดยสันติวิธี ทั้งน้ีโดยอาศยัเคร่ืองมือ
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เดิมท่ีมีอยู่ เช่น สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Treaty of 

Amity and Cooperation หรือ TAC) พ.ศ. 2519 ปฏิญญาก าหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เป็นเขตแห่งสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality หรือ 

ZOPFAN) พ.ศ. 2519 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty on 

the Southeast Asia Nuclear-Free Zone หรือ SEAN-FZ) พ.ศ. 2538 และการประชุมอาเซียนวา่ดว้ย
ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือ ASEAN Regional Forum 

(ARF) (ซ่ึงมีการประชุมคร้ังแรกท่ีประเทศไทยในพ.ศ. 2537) ซ่ึงเป็นกลไกการแกไ้ขความขดัแยง้
ระดบัภูมิภาคท่ีมุ่งเน้นสันติวิธีการเจรจาและความสมานฉันท์ ทั้งน้ีประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงอาเซียนจะเป็นการสนบัสนุนการพฒันาหลกัการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล 
การเคารพสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน และหลักการแห่งเสรีภาพ โดยการท่ีประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มระดบัและความเขม้ขน้ในการร่วมมือและกิจกรรมระหว่างกนั เพื่อท่ีจะสร้าง
ค่านิยมร่วมและกลไกร่วมกนัในการประสบความส าเร็จในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องเสาหลกั
ด้านประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน นอกจากน้ีประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียนยงัไดส้นับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน เพื่อ
สร้างความโปร่งใสเปิดเผยและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อท่ีจะให้ประเทศสมาชิกมีความเขา้ใจใน
ตวัซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน โดยไม่สร้างภาพลกัษณ์หรือมีความเขา้ใจผิดระหว่างกนั ทั้งน้ีพิมพเ์ขียว
ของเสาหลกัดา้นการเมืองและความมัน่คงของประชาคมอาเซียนไดร้ะบุไวว้า่ สมาชิกของประชาคม
อาเซียนจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  2.1 เป็นชุมชนทีม่ีกฎระเบียบร่วมกนัมีค่านิยมและบรรทดัฐานเดียวกัน 

   ในฐานะท่ีเป็นชุมชนท่ีมีกฎระเบียบร่วมกนั มีค่านิยมและบรรทดัฐานเดียวกนั
หมายความวา่ วตัถุประสงคข์องอาเซียนคือการสร้างความเขม้แข็งให้กบัประชาธิปไตยส่งเสริมธรร
มาภิบาล หลกัสันติธรรม การสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดย
สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกนัท่ีอยู่บนบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ีจะกระท า
โดยผ่านความร่วมมือในการพฒันาการเมือง โดยเพิ่มความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น มหาวทิยาลยั กลุ่มนกัคิดผูมี้อิทธิพลต่อสังคม องคก์ร พลเมืองต่าง ๆ ให้มีบทบาท
เขา้มาติดต่อส่ือสารและท าความรู้จกักนัมากข้ึน โดยเป็นการแลกเปล่ียนวฒันธรรมความรู้ ความ
เขา้ใจประวติัศาสตร์ และระบบการเมืองของประเทศต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
กนัของประชาชนในอาเซียน ทั้งน้ีจะรวมถึงการสนบัสนุนให้มีการอ านวยความสะดวกให้แก่การ
แบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร โดยข้ึนอยูบ่นกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ การสนบัสนุนและ
ส่งเสริมชุมชนอาเซียน การสร้างส่ือของอาเซียนท่ีจะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ การ
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ป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รับชัน่ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมหลกันิติธรรมระบบศาลยุติธรรมและ
โครงสร้างทางกฎหมายตลอดจนหลกัธรรมาภิบาล นอกจากน้ีในการสนบัสนุนและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีการสร้างหลกัการหรือมาตรฐานในการปฏิบติัดา้นธรรมาภิ
บาลและเชิญชวนใหภ้าคส่วนต่าง ๆ ทั้งเอกชน ประชาชนแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
และให้ความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อท่ีจะสร้างระบบการปกครองท่ีโปร่งใส
ตรวจสอบไดมี้ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีกฎบตัรอาเซียนยงักา้วไปถึงความพยายาม
ในการสร้างหน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชนในอาเซียนดว้ย ทั้งน้ียงัไดมี้ความพยายามท่ีจะรวบรวม
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท างานคลา้ยกนัระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีการศึกษาแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกนัมากข้ึน ในส่วนของการต่อตา้นการคอร์รับชัน่นั้น ประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงยงัส่งเสริมให้อาเซียนจดัตั้งองคก์รเพื่อการต่อตา้นการคอร์รับชัน่ในภูมิภาคอยา่งเป็นทางการ
ดว้ย นอกจากน้ียงัมีการสนบัสนุนให้เกิดหลกัการประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยการ
ส่งเสริมการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน การเคารพประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และสนับสนุนประชาธิปไตยและสถาบนัประชาธิปไตย นอกจากน้ียงั
มุ่งหวงัท่ีจะสร้างวฒันธรรมแห่งสันติวิธีให้งอกงามภายในภูมิภาค ซ่ึงหมายถึงภูมิภาคท่ียอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายการ มีขนัติธรรม การเข้าใจความแตกต่างของความเช่ือศาสนาและ
วฒันธรรม ในการสร้างกลไกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขา้งตน้นั้น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของ
สถาบนัต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกบักฎบตัรอาเซียน ประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงต้องมีการปฏิรูปสถาบนัต่าง ๆ การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยผ่านการท ากิจกรรม
ร่วมกนั รวมทั้งการสัมมนาเพื่อท่ีจะร่วมกนัแสวงหาแนวทางในการปฏิรูปสถาบนั นอกจากน้ียงัตอ้ง
มีความร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัท่ีจะรักษาความมัน่คงและสันติภาพให้เกิดข้ึนในเขตทะเลจีนใตแ้ละ
การสนับสนุนให้เขตเอเชียตะวนัออกเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากน้ียงัต้องมีการ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการนาวิกศาสตร์ระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านความมัน่คงและความ
ปลอดภยั ทั้งน้ีผ่านการสนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารความร่วมมือทางเทคโนโลยีและ
การศึกษาดูงานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

  2.2 ภูมิภาคที่ยืดหยุ่นมีเสถียรภาพมีสันติและเป็นอันหน่ึงอันเดียวและมีความ
รับผดิชอบร่วมกนัในความมั่นคงทั้งระบบ 

   ในการสร้างภูมิภาคท่ียืดหยุ่นและมีเสถียรภาพนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะตอ้งค านึงถึงความมัน่คงร่วมกนั ซ่ึงไปไกลยิ่งกวา่ความมัน่คงแบบดั้งเดิมทัว่ไป และความมัน่คง
สมยัใหม่ซ่ึงมีความส าคญัต่อการปรับตวัของภูมิภาคและประเทศสมาชิก ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเทศสมาชิกอาเซียนยงัร่วมมือกนัสร้างกลไกในการ
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ป้องกนัความขดัแยง้การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจการทูตเชิงป้องกนั และการสร้างสันติภาพภายหลงั
ความขดัแยง้ในการป้องกนัความขดัแยง้ และสร้างมาตรการในการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจนั้น เป็น
กลไกท่ีส าคญัในการป้องกนัความขดัแยง้ทั้งระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียน 

  2.3 ภูมิภาคทีม่ีความเคลือ่นไหวและมองออกไปข้างนอกมีความสัมพันธ์อย่างสนิท
แนบแน่นและพึง่พาอาศัยกนักบัโลกภายนอก 

   ในการสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคท่ีมีความเคล่ือนไหวและมองออกไปขา้ง
นอกนั้น อาเซียนมุ่งปรารถนาท่ีจะเป็นภูมิภาคแบบเปิด คือมุ่งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับมิตร
ประเทศทัว่โลกอย่างไม่แบ่งฝักฝ่าย และให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกบัการสร้างสันติภาพทั้งใน
ระดบัโลกและระดบัภูมิภาค นอกจากน้ีอาเซียนยงัเสนอให้มีการแกไ้ขความขดัแยง้ต่าง ๆ ดว้ยสันติ
วธีิตามแนวทางของสหประชาชาติอีกดว้ย 

 

 3. เสาหลกัด้านสังคมและวฒันธรรมอาเซียน: ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน 

  ในเสาหลกัสุดทา้ย ซ่ึงมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอีกสองเสาหลกัแรก คือเสา
หลกัดา้นสังคมและวฒันธรรมอาเซียนนั้น ในเสาหลกัน้ีอาเซียนมุ่งหวงัประโยชน์จากการรวมตวักนั
เป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
ระหว่างประเทศสมาชิก ในด้านความเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์มรดกทางวฒันธรรมและอตั
ลกัษณ์ระดบัภูมิภาคร่วมกนั ทั้งน้ีการเสริมสร้างรากฐานและความเช่ือมโยงระหวา่งกนัท่ีแข็งแกร่ง 
น าไปสู่ความเขา้ใจของการเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี การรู้เขารู้เราและมีความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายใตส้ังคมท่ีเอ้ืออาทร โดยแผนปฏิบติัการเพื่อน าไปสู่การจดัตั้งประชาคมสังคม
และวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ไดก้ าหนดกิจกรรมความ
ร่วมมือท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางโดยเนน้ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  3.1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 

   โดยให้ความส าคญักับการศึกษา การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ส่งเสริมการจา้งงานท่ีเหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เสริมสร้างทกัษะในการประกอบการส าหรับสตรี
เยาวชนผู ้สูงอาย ุและผูพ้ิการ และการพฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ 

  3.2 การคุ้มครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
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   โดยเนน้การขจดัความยากจน การสร้างเครือข่ายความปลอดภยัทางสังคม และ
ความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจากการรวมตวัอาเซียนและโลกาภิวฒัน์ ส่งเสริมความมัน่คงและ
ความปลอดภยัดา้นอาหาร การเขา้ถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ การเพิ่ม
ศกัยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ การรับประกนัอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติดและการสร้างรัฐท่ีพร้อม
รับกบัภยัพิบติัและประชาคมท่ีปลอดภยัยิง่ข้ึน 

  3.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 

   การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการส าหรับสตรีเยาวชน ผูสู้งอายุ และ
ผูพ้ิการ การคุม้ครองและส่งเสริมแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องคก์รธุรกิจ (CSR) 

  3.4 ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม (Ensuring Environmental Sustainability) 

   ประชาคมอาเซียนเน้นการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลก การจดัการและ
การป้องกนัปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มขา้มแดน ส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการศึกษาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานการด ารงชีวิตในเขตเมืองต่าง ๆ ของอาเซียนและเขตเมือง การท าการประสานกนัเร่ือง
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและฐานขอ้มูล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรทางทะเล
อย่างย ัง่ยืน ส่งเสริมการจดัการเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมความย ัง่ยนืของทรัพยากรน ้าจืดการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการจดัการต่อผลกระทบส่งเสริมการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  3.5 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity) 

   โดยการส่งเสริมการตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัอาเซียนและความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม การส่งเสริมและการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ดา้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 

  3.6 การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 

   เน้นให้มีการส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเขียนนกัคิดและศิลปินในภูมิภาค 
ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียนในภูมิภาค โดยเฉพาะในระดบัประชาชน 
ทั้งน้ีไทยจะไดป้ระโยชน์อย่างมากจากการท่ีรากฐานส าคญัของประชาคมอาเซียนท่ีประชาชนมี
ความเข้าใจซ่ึงกันและกัน และเข้าใจถึงผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกัน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การสร้าง
ประชาคมอาเซียนสามารถประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 
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สรุปท้ายบทเรียน 
 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างประเทศในภูมิภาคธ ารงไวซ่ึ้งสันติภาพเสถียรภาพและความมัน่คง
ปลอดภยัทางการเมือง สร้างสรรคค์วามเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 

 กฎบตัรอาเซียน ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนท่ีจะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย  
 ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เสาหลกัดา้นเศรษฐกิจ เสาหลกัดา้น
การเมืองความมัน่คง และเสาหลกัดา้นสังคมและวฒันธรรม 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

1. จงอธิบายวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งอาเซียน 

 

2. อาเซียนมีจ านวนประเทศสมาชิกก่ีประเทศ อะไรบา้ง 

 

3. จงอธิบายกลไกการท างานของอาเซียนมาพอเขา้ใจ 

 

4. ประชาคมอาเซียน มีก่ีเสาหลกั อะไรบา้ง 

 

5. วตัถุประสงคข์องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีก่ีประการ อะไรบา้ง 

 

6. วตัถุประสงคข์องประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียนมีก่ีประการ อะไรบา้ง 

 

7. วตัถุประสงคข์องประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนมีก่ีประการ อะไรบา้ง 

 

8. จงอธิบายความหมายของอาเซียน + 3 

 

9. จงอธิบายความหมายของอาเซียน + 6 

 

10. จงวเิคราะห์ผลกระทบของประชาคมอาเซียนท่ีมีต่อประเทศไทย 
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