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ไม่
สมดุล

ความต้องการของมนุษย์ไม่จำากัด

เศรษฐศาสตร์
(Economics)

ทรัพยากรการผลิตมีจำากัด

มหภาค

ศึกษาเศรษฐกิจโดยรวม

จุลภาค

ศึกษาเศรษฐกิจ หน่วยย่อยๆ (ผู้ผลิต ผู้บริโภค)
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ความ
ขาดแคลน

ทรัพยากรการผลิต

ผลิตอย่างไร

ผลิตเพื่อใคร

ที่ดินและทรัพยากร
ธรรมชาติ

ทุน - โรงงาน
 - เครื่องจักร

ผูป้ระกอบการ

แรงงาน

ผลิตอะไร

ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
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ระบบเศรษฐกิจ
(Economic System)
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ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
• เอกชนเปนเจาของปจจัยการผลิต
• มีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
• ใชกลไกราคาเปนเครื่องตัดสินแกปญหาพื้นฐาน 
 ทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจผสม
• รัฐและเอกชนมีสวนรวมกันแกไขปญหาพื้นฐาน 
 ทางเศรษฐกิจ
• ใชกลไกราคา
• เปนระบบที่รวมขอดีของระบบเศรษฐกิจ
 แบบทุนนิยมและสังคมนิยมไวดวยกัน

ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
• กรรมสิทธิ์ปจจัยการผลิตสวนใหญเปนของรัฐบาล
• มีเปาหมายดานกระจายรายไดและความเสมอภาค
• เอกชนไมมีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรม
 ทางเศรษฐกิจ
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P1
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P5
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

O Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

กฎอุปสงค์ 

ความสัมพันธระหวาง
ราคาและปริมาณสินคา
และบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งที่ผูชื้อตองการซื้อ
จะแปรผกผันกับระดับ
ราคาของสินคาชนิดนั้น

ปจจัย
กำาหนด
อุปสงค์

ปจจัย
กำาหนด
อุปทาน

อุปสงค์ (demand) 

ปริมาณของสินคาและ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ผูซื้อตองการ เต็มใจ
และมีอํานาจซื้อ
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ณ ระดับราคาตางๆ กัน

อุปทาน (supply) 

ปริมาณของสินคาและ
บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ผูผลิตหรือผูขายยินดี
นําออกมาเสนอขาย
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ณ ระดับราคาตางๆ กัน

กฎอุปทาน

ความสัมพันธระหวาง
ราคาและปริมาณสินคา
และบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ผูผลิตหรือผูขายตองการ
เสนอขายจะแปรผัน
ตรงกับระดับราคาสินคา
และบริการชนิดนั้น

ตนทุนการผลิต
ราคาสินค้า

ชนิดนั้นจํานวนผูผลิต
หรือผูขาย

ราคาสินคาอื่น
ที่อยูภายใต 

ปจจัยการผลิต
เดียวกัน

รายได
ของผูซื้อราคาสินค้า

ชนิดนั้น

ราคาสินคาอื่น
ที่เก่ียวของ 

(ใชทดแทนกัน
หรือใชประกอบกัน)

รสนิยม
ของผูซื้อ

จํานวน
ประชากร

ฤดูกาล

การโฆษณา
และการสงเสริม

การขาย

อุปสงค์

อุปทาน

อุปสงค์ของสินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่ง

อุปทานของสินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่ง

การคาดการณ
ในอนาคต

คาดวาราคาสินคา
จะแพงขึ้นจึงรีบซ้ือ
คาดวาราคาสินคา
จะถูกลงจึงเลื่อน
การซ้ือออกไป

การคาดการณ
ในอนาคต

คาดวาราคาสินคาจะแพงขึ้น
จึงรีบนําออกมาขาย
คาดวาราคาสินคาจะถูกลง
จึงชะลอการผลิต
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กลไกราคา (price mechanism)

Q1

P1

P2

P3

P5

P6

O Q2 Q4 Q5 Q6

การกำาหนดราคาสมดุล 
(ดุลยภาพ)
สภาวะที่ปริมาณเสนอซ้ือ
กับปริมาณเสนอขายเทากันพอดี 
(อุปสงคเทากับอุปทาน)

อุปทานส่วนเกิน
ระดับราคาสินคาและบริการสูงกวา
ระดับราคา ณ จุดสมดุล โดยปริมาณ
อุปทานมากกวาปริมาณอุปสงค 
ทําใหราคาสินคาและบริการ
ลดลงเร่ือยๆ จนเขาสูจุดสมดุล

อุปสงค์ส่วนเกิน
ระดับราคาสินคาและบริการตํ่ากวา 
ระดับราคา ณ จุดสมดุล โดยปริมาณ
อุปสงคมากกวาปริมาณอุปทาน 
ทําใหราคาสินคาและบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนเขาสูจุดสมดุล
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เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได
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     วัตถุประสงค ์แมการทํางานของกลไกราคาจมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
แตราคาตลาดอาจจะสูงหรือตํา่เกนิไปจนทําใหผูผลติหรอืผูบรโิภคไดรบัความเดอืดรอน 
รัฐบาลจึงเขาแทรกแซงกลไกราคา โดยมี ๒ มาตรการที่สําคัญ ไดแก 

การกำาหนดราคาขั้นตำ่า
(โดยการพยุงราคาหรือ
การประกันราคา)

ออกนโยบาย

ผลกระทบ
ผลกระทบ

การแทรกแซง
กลไกตลาด

กำาหนดราคาขั้นตำ่า
ให้สูงกว่าราคาตลาด

ผู้ผลิตหรือเกษตรกร
เดือดร้อน

เกิดอุปทานส่วนเกิน
(สินค้าล้นตลาด)

การให้เงินอุดหนุน
(ประกันราคา)

การรับซื้อสินค้าส่วนเกิน
(จำานำาราคา)

มา
ตร

กา
รก

าร
แก

้ไข
ขอ

งร
ัฐ

การกำาหนดราคาขั้นตำ่า
(โดยการพยุงราคาหรือ

     วัตถุประสงค์
แตราคาตลาดอาจจะสูงหรือตํา่เกนิไปจนทําใหผูผลติหรอืผูบรโิภคไดรบัความเดอืดรอน 

ราคาสินค้าตกตำ่า

เพื่อแก้ไข

ข้าว

บทบาทของรัฐ
ในการแทรกแซงราคา

การกำาหนดราคาขั้นตำ่า  

การกำาหนดราคาขั้นสูง

การกำาหนดราคาขั้นตำ่า  

การกำาหนดราคาขั้นสูง

รัฐบาลรัฐบาล
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ออกนโยบาย

เพื่อแก้ไข

ตรวจตรา

ผลกระทบ ผลกระทบ

ผลกระทบ

มา
ตร

กา
รก

าร
แก

้ไข
ขอ

งร
ัฐ

ออ
กม

าต
รก

าร
คว

บค
ุมผู

้ขา
ย ราคาสินค้าแพงเกินไป

ผู้บริโภคเดือดร้อน

๒๙๙

๑๙๙

๒๙๙

เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
(สินค้าขาดตลาด)

๑๙๙ หน่วยขาดตลาด

๒๙๙ หน่วย ขาดตลาด

๓๕๘ หน่วยขาดตลาด

นำ้ามันพืชนำ้ามันพืช

นำ้ามันพืชนำ้ามันพืช

ตลาดมืด (black market)
การซื้อขายสินค้า

ไม่เปนไปตามราคาควบคุม

การกำาหนดราคาขั้นสูง
(เพดานราคา) เปนมาตรการ
ที่รัฐบาลควบคุมราคา

การกำาหนดราคาขั้นสูง
(เพดานราคา) เปนมาตรการ

การปนส่วนสินค้า

เพื่อแก้ไข การแทรกแซง
กลไกตลาด

กำาหนดราคาขั้นสูง
ให้ตำ่ากว่าราคาตลาด

เจ้าหน้าท่ีรัฐ

รัฐบาลรัฐบาล

นำ้าตาล

นำ้าตาล

นำ้าตาล
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ตลาด

MARKET

กิจกรรมหรือสภาวะที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายติดต่อซื้อขายกัน

ไม่จำาเปนต้องมีสถานที่
ไม่จำาเปนต้องพบปะกัน

BUY

SALE
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ประเภทของตลาด ลักษณะสินค้า

เหมือนกัน
ทุกประการ

กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

ผู้ขายน้อยราย

ผูกขาด

ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

คล้ายกัน
ไม่เหมือนกัน

ใช้ทดแทนกันได้

แตกต่างกันแต่มี
มาตรฐานเดียว

ไม่สามารถ
หาสินค้าอื่น
ทดแทนได้

ผู้ผลิตรายใหม่
เข้าสู่ตลาด

ได้ค่อนข้างยาก

ผู้ผลิตรายอื่น
ไม่สามารถเข้าสู่

ตลาดได้ในระยะสั้น

ผู้ผลิตเข้าและ
ออกตลาด
ได้อย่างเสรี

ผู้ผลิตเข้าและ
ออกตลาด
ได้อย่างเสรี

การเข้าสู่ตลาดจำานวน
ผู้ขาย

ผงซักฟอก แชมพู

ข้าวเปลือก หุ้น
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หลักการ
ของสหกรณ์

สหกรณ์
องค์กรอิสระของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ที่สมัครใจ 
มีความประสงค์เดียวกัน เปนเจ้าของร่วมกัน 
จัดตั้งและดำาเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย

ความสำาคัญของสหกรณ์ 
เคร่ืองมือในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

   พระราชวรวงศเธอ
        กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ
      ริเร่ิมศึกษาวิธีการสหกรณ 
           พ.ศ. ๒๔๕๗ 
  (พระบิดาแหงสหกรณไทย)

การจัดต้ังสหกรณ
เร่ิมตนสมัยพระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

   พระราชวรวงศเธอ

สหกรณวัดจันทร 
    ไมจํากัดสินใช 
   จังหวัดพิษณุโลก 
เปนสหกรณแหงแรกของสยาม 
     กอต้ัง ๒๖ ก.พ. ๒๔๕๙

วิวัฒนาการ
ของสหกรณ์

การควบคุม

โดยสมาชิกตามหลัก

ประชาธิปไตย

การมีส่วนร่วม

ทางเศรษฐกิจ

โดยสมาชิก
การปกครองตนเอง

และความเปนอิสระ

การศึกษา 

การฝกอบรม 

และข่าวสาร

การร่วมมือ

ระหว่างสหกรณ์

ความเอื้ออาทร

ต่อชุมชน

การเปดรับ

สมาชิกทั่วไปและ

ด้วยความสมัครใจ

                      โรเบิรต โอเวน
                      (Robert Owen)
                    เร่ิมแนวคิด
                  สหกรณในอังกฤษ
             ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
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สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

สหกรณออมทรัพย

๒

สหกรณการประมง

สหกรณ์ในภาคเกษตร ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม

๑สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม๓

๔

๕ ๖

๗

ประเภทของ
สหกรณ์ในประเทศ

สหกรณ์นอกภาคเกษตร

สหกรณรานคา
หรือสหกรณผูบริโภค

Cashier

สหกรณบริการ

ออมทรัพย์
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

GDP constant ๒๐๑๐
พันลาน (บาท)

๑๔,๐๐๐

๑๐,๕๐๐

๘,๗๕๐

๗,๐๐๐

๕,๒๕๐

๓,๕๐๐

๑,๗๕๐

๑๒,๒๕๐

วางแผนจาก
บนลงลาง
เนนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน อาทิ
- คมนาคม 
- ชลประทาน  
- ไฟฟา

ใชแนวคิด
ตอเนื่องจาก
แผนที่ ๑ 
ขยายการพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานสูชนบท

พัฒนาสังคม
ควบคูเศรษฐกิจ
เพื่อเปาหมาย
ที่หลากหลาย
กระจายสูชนบท 
ลดความแตกตาง
ทางรายได
การศึกษา
สาธารณสุข
ลดอัตราการ
เพิ่มประชากร

ฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม 
ผลิตสินคา
ทดแทน
การนําเขา 
เนนความมั่นคง
ทางสังคม 
มากกวา
ดานเศรษฐกิจ 
สํารวจ
แหลงพลังงาน 
ภาคอตุสาหกรรม 
สัดสวนมากกวา
เกษตรกรรม
เปนครั้งแรก

กําหนด
แผนปฏิบัติ
ระดับกระทรวง 
เนนบทบาท
เอกชนในการ
พัฒนาเมือง 
ขยายการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
ปรับปรุง
ระบบการผลิต
และการตลาด

ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ 
เนนพัฒนาเชิง
พื้นที่ชนบท
รองรับ
อุตสาหกรรม
ชายฝงทะเล
ตะวันออก 
เพิ่มบทบาท
ภาคเอกชน

เริ่มแนวคิด
การพัฒนา
ที่ยั่งยืน รักษา
การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับ
สูนานาชาติ

 ๒๕๐๔ ๒๕๑๐ ๒๕๑๔ ๒๕๑๙ ๒๕๒๔ ๒๕๒๙ ๒๕๓๔

ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และ
ผลกระทบ

จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ปญหาชองวางระหวางรายได 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ในวงจํากัด สรางความ
ไมเทาเทียมกัน

ปญหาการกระจายรายได
ปญหาการเมืองสงผลตอเศรษฐกิจ

- สินคาเกษตรตกตํ่า 
- ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม 

- ปญหาการวางงาน

อุตสาหกรรมเติบโตอยางรวดเร็ว 
ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 

การพัฒนากระจุกตัว ปญหาความเหล่ือมลํ้ารายได
ปญหาสังคมและคุณภาพชีวิต

 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การพัฒนาไมยั่งยืน

ข้าวเปลือก
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GDP constant ๒๐๑๐
พันลาน (บาท)

ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และ
ผลกระทบ
จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

๑๔,๐๐๐

๑๐,๕๐๐

๘,๗๕๐

๗,๐๐๐

๕,๒๕๐

๓,๕๐๐

๑,๗๕๐

๑๒,๒๕๐

ที่มา : ขอมูล Thailand GDP (constant ๒๐๑๐) http://data.worldbank.org/
อัตราแลกเปลี่ยน คิดจาก ๓๕ บาท ตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

เปลี่ยน
กระบวนทัศน 
พัฒนาองครวม
ไมแยกสวน ให
ภาคประชาชน
มีสวนรวม
เพิ่มมากขึ้น 
เนนคนเปน
ศูนยกลาง
ในการพัฒนา

พัฒนาตอเนื่อง
แผนฯ ๘, ๙ 
เศรษฐกิจสมดุล
และยั่งยืน 
สรางธรรมาภิบาล 
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 
เนนความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

พัฒนาตอเนื่อง
จากแผนฯ ๘-๑๐ 
พัฒนาคนมุงสู
การอยูรวมกัน 
เสมอภาค 
เปนธรรม 
มีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง 
ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน

ตอเนื่องจาก
แผนฯ ๘-๑๑ 
พัฒนาสู
ประเทศ
ที่มีรายไดสูง 
ใชนวัตกรรม
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
เพิ่มศักยภาพ
มนุษย ลด
ความเหลื่อมลํ้า 
พัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
บริหารภาครัฐ

 ๒๕๓๙ ๒๕๔๔ ๒๕๔๙ ๒๕๕๔ ๒๕๕๙ ๒๕๖๔

วิกฤตเศรษฐกิจ 
ป ๒๕๔๐ 

ปญหาสถาบัน
การเงิน 

หน้ีสาธารณะ
เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจขยายตัว
ในระดับตํ่า 

การสงออกลดลง
เนื่องจากปญหา
เชิงโครงสราง
สถานการณ
เศรษฐกิจโลก 
และนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ

ของไทย

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ปญหาสังคม
ลดลง การกระจายรายไดดีข้ึน 
ปญหาเศรษฐกิจถดถอยจาก

ปญหาการเมือง

Thailand ๔.๐

นอมนําปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการ
พัฒนาประเทศ
เนนคนเปน
ศูนยกลาง
ตอจากแผนฯ ๘ 
มุงพัฒนาสมดุล 
คน สังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาประเทศ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาประเทศ

แนวคิด
และทิศทาง
การพัฒนา

หลักการพัฒนา

ตนเอง ชุมชน
เครือขายกลุมภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ องคกร

ความแตกตางของ
ภูมิการดําเนินชีวิตของคน

บูรณาการและ
เชื่อมโยงทุกมิติ

ศูนยกลางการพัฒนา
ผลประโยชน อยูดีมีสุข

รวมตัดสินใจ

ศักยภาพทุกมิติ

แผน ๙ - ปจจุบัน

ความเข้มแข็ง๓

ภูมิสังคม๒

คน๑

ฉบับท่ี ๑๐
 ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

ฉบับท่ี ๑๑ 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๒ 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ความรู้
รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติ ปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล

นำาไปสู่

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทุนมนุษย

ทุนกายภาพ

ภูมิคุ้มกันในสังคมไทย

ทุนทางการเงิน

ทุนวัฒนธรรม

แนวทางการดำาเนินชีวิต
และการปฏิบัติตนในทุกระดับ

เรียบงาย ประหยัด เก็บออม สวนรวมกับชุมชน
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แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

มุงกําไรระยะยาวมากกวาระยะสั้น

ใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสีย

วางแผนการบริหารความเส่ียงอยางรัดกุม

การใชวัตถุดิบในชุมชน

นําภูมิปญญาทองถ่ินมาตอยอด

ใหผลประโยชนตกอยูกับประชาชนในพื้นที่

ภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม

เปนธรรม ซื่อสัตย ์
และแบ่งปน

ประหยัด เปนมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

วิจัยและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน 
สร้างสินค้า

ที่เปนเอกลักษณ ์

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คำานึงถึงศักยภาพการลงทุนอย่างรอบคอบ

การสร้างฐานการผลิตในพื้นที่

นาขาว ๓๐%
ปลูกพืช 
๓๐%

ที่อยูอาศัย 
๑๐%

สหกรณ
การผลิต / 
การตลาด
สวัสดิการ

เครือขาย
ความรวมมือ
ในประเทศ

พึ่งตนเอง

พออยูพอกิน

มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร

ภาค
เกษตรกรรม

ทฤษฎีใหม่ข้ันที่ ๑

ขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๓

เกษตรอินทรีย์

ทฤษฎีใหม่

วนเกษตร

เกษตรผสมผสาน

มีรายไดมั่นคง มีเงินออม

ชวยเหลือและแบงปน

ใหเพ่ือนบานและชุมชน

บอนํ้า ๓๐%
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ตัวชี้วัด
ความเติบโต
เศรษฐกิจ

นโยบายการเงิน
การคลังของรัฐบาล

บทบาท
ของรัฐบาล

ด้าน
เศรษฐกิจ

สร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

(เพิ่มมูลค่าที่แท้จริง
ของ GDP) 

การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ไม่ให้เกิดภาวะ
เงินเฟอ เงินฝด

เพื่อให้เกิด
ความเปนธรรมหรือ

ความยุติธรรม
ทางเศรษฐกิจ

เพื่อให้มีเสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจ

๑.

๒.

๓.

๔.

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 (Gross Domestic Product : GDP) :  
 มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย
 ที่ผลิตขึ้นไดภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง 
 โดยยึดอาณาเขตทางการเมือง (political 
 frontier) เปนสําคัญ 

๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
 (Gross National Product : GNP) : 
 มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย
 ที่ผลิตข้ึนจากทรัพยากรที่ประชาชนของ
 ประเทศนั้นๆ ทั้งที่ผลิตในและนอกประเทศ 

๓.  รายได้ต่อคน (Per Capita Income) : 
 รายไดเฉลี่ยของบุคคลในประเทศคํานวณได 
 จากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
 หารดวยจํานวนประชากรทั้ งหมดของ
 ประเทศ

GNP = GDP + รายได้สุทธิของปจจัยการผลิตจากต่างประเทศ
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นโยบายการคลัง : การจัดการด้านรายรับ (ภาษีอากร, รัฐพาณิชย์, เงินกู้, อื่นๆ) และรายจ่ายของรัฐบาล

การคลังสาธารณะ
การจัดการด้านรายได้ รายจ่าย และหนี้สาธารณะของรัฐบาล

หนี้สาธารณะ : ข้อผูกพันของรัฐบาล เพื่อนำามาใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
เกิดจากการกู้ยืม การคำ้าประกันเงินกู้ของรัฐบาล และเงินปริวรรตที่รัฐบาลรับรอง

โครงสร้างอัตราภาษี : มีแบบก้าวหน้า, แบบคงที่,  แบบถดถอย

นโยบายการคลังขยายตัว
เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว
- ลดการจัดเก็บภาษี
- เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล

นโยบายการคลังหดตัว
ชะลอการขยายตัว
- เพิ่มการจัดเก็บภาษี
- ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

งบประมาณแผน่ดนิ : แผนการใชจ้า่ยของรฐับาลในช่วงระยะเวลา ๑ ป ตอ้งเสนอตอ่รฐัสภา 
ซึ่งเปนเครื่องมือสำาคัญในการบริหารประเทศ  มี ๓ ลักษณะ 

ขาดดุล เกินดุลสมดุล

รายจายมากกวารายได รายจายเทากับรายได

รายรับที่คาดวาจะไดรับ

รายจายนอยกวารายได

- เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล- เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล- เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล ๓๕๙

๒๙๙

๑๙๙
๑,๐๐๐
บาท

ภาษี : สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชน และนำามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยไม่มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี มี ๒ ประเภท

ภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีการประกันสังคม

ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT)

รายจ่าย รายจ่าย รายจ่ายรายได้ รายได้ รายได้

เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได

เศรษฐศาสตร์ ๘๑



ปริมาณเงิน (อุปทานของเงิน)

การบริหารเศรษฐกิจ

ของประเทศที่รัฐบาลหรือ

ธนาคารกลางกําหนดขึ้น เพื่อใช

ในการควบคุมปริมาณเงินใหมี

สภาพคลองที่เหมาะสมกับ

ภาวะเศรษฐกิจโดยใช

เครื่องมือ ๓ แบบ

นโยบายการเงิน ควบคุมปริมาณ (การซ้ือหรือขายหลักทรัพย, 
อัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงิน, อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย, อัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย)

การควบคุมคุณภาพ
(จํากัดการใหกูของ
ผูใหกูยืมโดยตรง)

การขอความรวมมือใหธนาคารพาณิชย
ปฏิบัติตาม

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เงินในความหมายแคบเงินในความหมายแคบ
M

เงินในความหมายแคบเงินในความหมายแคบ
1

๕๐๐

๑๐๐

๒๐

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เงินในความหมายกว้างเงินในความหมาย
M

เงินในความหมายกว้างเงินในความหมาย
2

บัญชีเงินฝากประจำา

บัญชีเงินฝากประจำา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เงินในความหมายแคบเงินในความหมายแคบ
M

เงินในความหมายแคบเงินในความหมายแคบ
1

๕๐๐

๑๐๐

๒๐

๕๐๐

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เงินฝากสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจของรัฐ

เงินในความหมายกว้างมาก

3
เงินในความหมาย

3M

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เงินในความหมายกว้างเงินในความหมาย
M

เงินในความหมายกว้างเงินในความหมาย
2

บัญชีเงินฝากประจำา

บัญชีเงินฝากประจำา

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เงินในความหมายแคบเงินในความหมายแคบ
M

เงินในความหมายแคบเงินในความหมายแคบ
1

๕๐๐

๑๐๐

๒๐

๘๒
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๒๙๙

๑๙๙

๑,๐๐๐ บาท

ปญหาที่สำาคัญ
ทางเศรษฐกิจ

เงินเฟอ (infl ation) เงินฝด (defl ation)
ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการ
โดยทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง 

ภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการ
โดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง 

สาเหตุ

ผลกระทบ

๑. เงินเฟอที่เกิดจากอุปสงคเกิน
๒. เงินเฟอที่เกิดจากอุปทาน
๓. เงินเฟอที่เกิดจากอุปสงคและ
 อุปทานรวมกัน

๑. อํานาจซื้อของเงินหรือรายได
ท่ีแทจริงลดลง ผูท่ีมีรายไดคงที่เสียเปรียบ

๒. ผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล
๓. ผลกระทบตอดุลการชําระเงิน
 ระหวางประเทศ

๑. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
๒. การหดตัวของอุปสงค
๓. ตนทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
๔. มาตรการปรับเพิ่มภาษี
๕. ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
 มีไมเพียงพอ

๑. อํานาจซื้อของเงินหรือรายไดที่แทจริง 
 สูงข้ึน ผูที่มีรายไดคงที่ไดเปรียบ
๒. ผูผลิตและผูขายขายสินคาไมได
๓. ผลกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาล
๔. ผลกระทบตอดุลการชําระเงิน
 ระหวางประเทศ

* ดัชนีราคา (price index) เปนตัวเลขท่ีใชวัดอัตราการเปล่ียนแปลงราคาสินคาและบริการในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ดัชนีราคามีหลายประเภท อาทิ ดัชนีราคาผู บริโภค ดัชนีราคาขายปลีก ดัชนีราคาขายสง ซึ่งการคํานวณ
ภาวะเงินเฟอ จะใชดัชนีราคาผูบริโภคในการคํานวณ
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๒๙๙

๑๙๙

๑,๐๐๐ บาท

เงินเฟอ (infl ation) เงินฝด (defl ation)

แก้ไขโดย
ใช้นโยบาย
การคลัง

แก้ไขโดย
ใช้นโยบาย
การเงิน

๑. ลดการใชจายของรัฐ
 โดยใชงบประมาณเกินดุล 
๒. เพ่ิมการเก็บภาษี 

๑. เพิ่มการใชจายของรัฐ
 โดยใชงบประมาณขาดดุล 
๒. ลดการเก็บภาษี

๑. ขายหลักทรัพย 
๒. เพ่ิมอัตรารับชวงซื้อลดต๋ัวเงิน 
๓. เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
๔. เพ่ิมอัตราเงินสดสํารอง
 ตามกฎหมาย

๑. ซ้ือหลักทรัพย 
๒. ลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงิน 
๓. ลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย         
๔. ลดอัตราเงินสดสํารอง
 ตามกฎหมาย

กรณีที่ประชาชนถือต๋ัวสัญญาใช้เงิน มีความต้องการใช้เงินก่อนครบสัญญาไถ่ถอนคืน

จะได้ดอกเบี้ย ๑๐%
เมื่อครบสัญญา

อัตราคิดลด ๕%

(อัตราดอกเบี้ย ๑๐% 
เมื่อครบสัญญา)

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง
๙,๕๐๐ บ.

๑,๐๐๐ บ.
+

๙,๗๐๐ บ.

+

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

๑๐,๐๐๐ บ.

จะได้ดอกเบี้ย ๑๐%

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

๑๐,๐๐๐ บ.

นโยบายการเงินที่ใช้อัตรารับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน

อัตรารับช่วงซื้อลด ๓%

โอนกรรมสิทธิ์ โอนกรรมสิทธิ์

๘๔



ภาวะที่ปริมาณเงินหรือเงินกู้ยืมในระบบเศรษฐกิจ
มีน้อยหรือหาได้ยากไม่เพียงพอกับความต้องการ

ของประชาชนและธุรกิจเอกชน 
อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมจึงปรับตัวสูงขึ้น

แต่การขยายตัวของการผลิตและการลงทุนลดลง

๑. นโยบายที่ต้องการควบคุม

 ปริมาณเงินของรัฐบาล

 เพื่อแก้ปญหาภาวะเงินเฟอ

 หรือปริมาณเงินในระบบ  

 เศรษฐกิจมากเกินไป

๒. อัตราการขยายการผลิตและ

 การลงทุนสูงเกินไป

๓. ปริมาณเงินออมลดลง

๔. อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ

 สูงกว่าในประเทศ

เงินตึง
(tight money)

๑. ขยายวงเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์

 กู้ยมืจากธนาคารแห่งประเทศไทย

๒. ลดอัตราเงินสดสำารอง

 ตามกฎหมายของ

 ธนาคารพาณิชย์ลง

๓. ให้ธนาคารพาณิชย์นำาพันธบัตร

 รัฐบาลที่มีอยู่มาไถ่ถอนคืน

๔. เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 เพื่อลดอัตราเงินเฟอ

สาเหตุ การแก้ไขภาวะเงินตึง
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การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ 
การซื้อขายสินคาและบริการโดยผานเขตแดนของชาติ 
ประเทศที่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
ระหวางกัน เรียกวา ประเทศคูคา

สาเหตุความแตกต่าง

ด้านทรัพยากร
การผลิต

ด้านรสนิยม
ในการบริโภค

ด้านเทคโนโลยี
ในการผลิต

ด้านต้นทุน
การผลิตสินค้า

๑ 

๘๖



มีเงื่อนไข

ไม่มีเงื่อนไข

มีเงื่อนไข

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากร

ยึดหลักแบ่งงานกันทำา
ตามความชำานาญของตน

ไม่มีการให้สิทธิพิเศษ
หรือจงใจเลือกปฏิบัติต่อสินค้า

ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ไม่มีข้อจำากัดทางการค้า 
ไม่มีการกำาหนดโควต้า

นโยบายการค้าเสรี

นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

มีการทุ่มตลาด

มีข้อกำาหนดและมาตรฐาน
ของสินค้านำาเข้า มีการจำากัดปริมาณการนำาเข้า

กำาหนดโควต้า

มีการจัดเก็บภาษีศุลกากร
มีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิต

ภายในประเทศ เช่น 
การจ่ายเงินอุดหนุนการส่งออก
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ระบบอัตราแลกเปลี่ยน 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ดุลการชำาระเงิน

ดุลการค้า

ราคาตอหนวยของเงินตราสกุลหน่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตราสกุลอื่นตามอัตราที่กําหนดโดยท่ัวไป
แบงเปน ๒ ระบบใหญ คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

รั ฐบ าลหรื อ ธนาคา รกลา งกํ า หนดอั ต ร าแลก เปลี่ ย น ไว  ค งที่ 
ไมเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามกลไกตลาด อาจผูกคาของสกุลเงินตรา
ของประเทศไว กับเงินตราสกุลอื่นหรือโลหะมีค า หรือผูกค ากับ
สกุลเงินตราที่ม่ันคงหลายสกุลที่เรียกวา ระบบตะกราเงิน (basket 
of currency)

เปนสนิทรพัยสภาพคลองทางการเงนิระหวางประเทศทีเ่กบ็สะสมไวในธนาคารกลาง 
เพือ่ชาํระหนีร้ะหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยทองคาํ เงนิตราตางประเทศสกลุหลกั 
และสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights : SDRs)

เปนทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศรูปแบบหน่ึง ออกโดยกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ที่จัดสรรใหกับประเทศสมาชิกและถูกใชเปน
หนวยการเงินทางบัญชี ซ่ึงมีมูลคาเทียบกับกลุมเงินตราสกุลหลัก 
เชน ดอลลารสหรัฐ ยูโร เยนญี่ปุน และปอนดสเตอรลิง

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว

ขึ้นอยูกับ อุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศ 
แบงเปน ๒ ระบบ คือ 
๑. ลอยตัวเสรีขึ้นลงตามกลไกตลาด 
๒. ลอยตัวที่มีการจัดการ

การเงินระหว่างประเทศ
ระบบการเงินที่เกิดจากการซื้อขาย
สินคา การกูยืม การลงทุน หรือการ
ชวยเหลือระหวางประเทศที่ตองมี
การชําระเงินตราตางประเทศ สกุล
ที่ประเทศคูคาตองการ

รายการแสดงความแตกตางระหวางมูลคาการนําเขาสินคากับมูลคาการสงออกสินคาของประเทศ
ในชวงระยะเวลาหน่ึง อาจเปนดุลการคาเกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล 

ดุลการชำาระเงิน

ดุลการชำาระเงิน

ขาดดุล

เกนิดลุ

ทุนสำารองฯ

ทุนสำารองฯ

ข้าวข้าว
ข้าว

ดุลบัญชีเดินสะพัด ดลุบญัชทีนุและการเงนิ

ดุลการค้า ดุลรายได้
รายการแสดงการเคลื่อนย้าย

ของเงินทุนเข้าและออกประเทศ

ทุนสำารองเงินตราระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights : SDRs)

ดุลบริการ ดุลเงินโอน
และบริจาค

บริจาค
เพื่อช่วย

ผู้ประสบภัย
ต่างแดน

๑๐๐

มูลค่าสินค้าส่งออก - มูลค่าสินค้านำาเข้า
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การลงทุนระหว่างประเทศ 
การที่ผู้ประกอบการนำาเงินทุน สินทรัพย์ และเทคโนโลยีไปลงทุน
ในอีกประเทศหนึ่ง ประกอบด้วยการลงทุนโดยทางตรง และการลงทุนโดยทางอ้อม

การลงทุนระหว่างประเทศ 
การที่ผู้ประกอบการนำาเงินทุน สินทรัพย์ และเทคโนโลยีไปลงทุน
การลงทุนระหว่างประเทศ 
การที่ผู้ประกอบการนำาเงินทุน สินทรัพย์ และเทคโนโลยีไปลงทุน
การลงทุนระหว่างประเทศ 

ในอีกประเทศหนึ่ง ประกอบด้วยการลงทุนโดยทางตรง และการลงทุนโดยทางอ้อม

การลงทุนโดยทางตรง
เอกชนที่เปนเจ้าของทุนและผู้ประกอบการ
เปนบุคคลกลุ่มเดียวกันและดำาเนินกิจการเอง
ผลตอบแทนของการลงทุนโดยทางตรง คือ กำาไร

การบูรณาการทางเศรษฐกิจ
การที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป

ตกลงนำาเศรษฐกิจของตนมาเชื่อมโยง เพื่อเสริมสร้างและรักษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

สหภาพ
ศุลกากร

ตลาดร่วม สหภาพ
เศรษฐกิจ

สหภาพ
ทางการเมือง

การลงทุนโดยทางอ้อม
ผู้เปนเจ้าของทุนไม่ได้ดำาเนินการเองโดยตรง 
แต่ซื้อหลักทรัพย์ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนต่างประเทศ ผลตอบแทนของการลงทุน
โดยทางอ้อม คือ ดอกเบี้ยและเงินปนผล

หุ้นหุ้นหุ้นหุ้น

การลงทุนโดยทางอ้อม

เขตการค้า
เสรี

(Free Trade Area / 
Agreements)

(Customs Union)

(Common Market)

(Economic Union)

(Political Union)
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กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(International Monetary Fund : IMF)

องค์การทางการเงินระหว่างประเทศ
องค์การสำาคัญซึ่งมีส่วนในการพัฒนา หรือแก้ไขปญหา

ทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศสมาชิกในกลุ่ม

ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา 
(International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) 

หรือธนาคารโลก (World Bank)

องค์กร
ระหว่างประเทศ

๙๐



• องค์การการค้าโลก 
 (World Trade Organization : WTO)

• สหภาพยุโรป
 (The European Union : EU)

• ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
 (North American Free Trade Agreement : NAFTA)

• ประชาคมอาเซียน 
 (ASEAN community)

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 ในเอเซีย - แปซิฟก (เอเปก)

• องค์การประเทศผู้ส่งออกนำ้ามันดิบ 
 (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 
 หรือโอเปก (OPEC)

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

องค์การสำาคัญ ซึ่งมีส่วนในการพัฒนา 
หรือแก้ไขปญหาทางเศรษฐกิจของไทย

และประเทศในกลุ่มสามาชิก
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ประเทศไทย ๑.๐
สังคมเกษตรกรรม

ประเทศไทย ๒.๐
สังคมอุตสาหกรรมเบา

ประเทศไทย ๔.๐
สังคมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทย ๓.๐
สังคมอุตสาหกรรมหนัก

พัฒนาเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

ติดกับดักรายได้ปานกลาง

เกษตรสมัยใหม่
Smart SMEs 

ธุรกิจ Start - up
บริการมูลค่าสูง

แรงงานมีความรู้
มีทักษะสูง

เกษตรแบบดั้งเดิม SMEs แบบเดิม บริการมูลค่าตำ่า แรงงานทักษะตำ่า

ยกขีดความสามารถ ๔ กลุ่มเปาหมาย

๒๕๐๐ ๒๕๒๐ ๒๕๓๖๒๕๑๒ ๒๕๒๘ ๒๕๔๖ ๒๕๕๖

จาก ๗ - ๘ % ต่อป

๓ - ๔ % ต่อป
มากกว่า ๒๐ ป

๐

๓

๖

๙

ประเทศไทย ๔.๐ 
คืออะไร :

  ประเทศไทย ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อใหไทยเปนกลุ มประเทศที่มีรายไดสูง 
ในชวงปแรก ประเทศไทย ๓.๐ เศรษฐกิจเติบโตอยางตอเนื่อง แตปจจุบันเติบโตเพียง 
๓ - ๔ % ตอปเทานั้น ซ่ึงตกอยูในชวงรายไดปานกลางมากวา ๒๐ ป

๙๒



  ป จจุบันประเทศไทยยังติดอยู  ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำามาก ได ้น ้อย” 
จึงตองปรับเปลี่ยนเปน “ทำาน้อย ได้มาก” จึงตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ์” 
ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม

สนับสนุน

สถาบันวิจัยภาคเอกชน

ภาคการเงิน เครือข่ายต่างประเทศ

-

-

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มดิจิตอล และ
เทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ต
เชื่อมต่อ

กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ
และระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม

กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มีคุณภาพสูง

กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสู่การสร้างนวัตกรรม

เดิม
ผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์

ใหม่
ผลิตสินค้า

นวัตกรรม

ทุเรียน
ทอด

ทุเรียน
ทอด

มหาวิทยาลัย

ภาครัฐภาครัฐ

ทำามาก

ทำาน้อย ได้มาก

ได้น้อย

รวมพลังประชารัฐ ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม

๔.๐
ที่มา : คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ (๒๕๖๐), 
 (ราง) ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

เศรษฐศาสตร์ ๙3


