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เศรษฐศาสตรม์หภาค

ผศ.ดร. อนิณ อรุณเรืองสวสัด์ิ
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เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค และเศรษฐศาสตรม์หภาค

ก่อนเศรษฐกิจโลกตกต า่ ค.ศ. 1930

 ไม่มีการแบ่งเน้ือหาการศึกษาเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค และเศรษฐศาสตรม์หภาค 

อยา่งชดัเจน

 นกัเศรษฐศาสตรเ์ช่ือว่า ระดบัการจา้งงานเตม็ที่เสมอ และอปุทานจะสรา้ง  

อปุสงคโ์ดยอตัโนมตั ิดงันั้น ผลิตสินคา้ออกมาขายในตลาด ก็จะมีอปุสงคต์อ่

สินคา้นั้นในปริมาณเดียวกนั

 จากแนวคิดน้ี จงึเช่ือว่าไม่มีปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ทั้งท่ีเก่ียวกบัภาวะ

สินคา้ลน้ตลาดและปัญหาการว่างงาน
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ค.ศ.1936: Keynesian School

 ภาวะเศรษฐกิจตกต า่ในช่วง ค.ศ.1929-1933 ท าใหผ้ลผลิตลดลง เกิดปัญหา

การว่างงาน รายไดต้กต า่อยา่งหนัก

 ปรากฏการณน้ี์ใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตรก่์อนหนา้น้ีมาอธิบายไม่ได้
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 ค.ศ.1936 John Maynard Keynes เขียนหนังสือ

ช่ือ The General Theory of Employment, Interest 

and Money อธิบายสาเหตขุองปัญหาเศรษฐกิจ

ว่าเกิดจาก อปุสงคท่ี์ไม่เพียงพอท่ีจะซ้ือสินคา้ที่

ผลิตออกสูร่ะบบเศรษฐกิจ เม่ือสินคา้ลน้ตลาด 

จงึท าใหก้ารผลิตและการจา้งงานลดลง เกิด

ปัญหาการว่างงาน

 ทางแกไ้ข จะตอ้งอาศยัการแทรกแซงของ

รฐับาล โดยการใชจ้า่ยเงินงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

และ/หรือ ลดการเก็บภาษี เพื่อสรา้งอุปสงคต์อ่

สินคา้ในระบบเศรษฐกิจใหสู้งข้ึน
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 แนวคิดและทฤษฎีของ Keynes ใหค้วามสนใจปัญหาเศรษฐกิจในระดบัมวล

รวม และอธิบายเก่ียวกบับทบาทของรฐับาลในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ

 เน้ือหาของวิชาเศรษฐศาสตร ์จงึถูกแบ่งเป็น 2 สว่น คือ

เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค (Microeconomics) ศึกษาพฤตกิรรมและ

ปรากฏการณท์างเศรษฐกิจในระดบัหน่วยยอ่ย เช่นการก าหนดราคา

ของสินคา้แตล่ะชนิด พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ผูผ้ลิต เป็นตน้

เศรษฐศาสตรม์หภาค (Macroeconomics) ศึกษาพฤติกรรมและ

ปรากฏการณท์างเศรษฐกิจโดยส่วนรวม(Aggregate) เช่น ผลผลิต

มวลรวม รายไดป้ระชาชาต ิการบริโภคมวลรวม การลงทุนมวลรวม 

การใชจ้า่ยของรฐับาล และการจา้งงาน เป็นตน้
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เศรษฐศาสตรม์หภาค: ขอบเขต เป้าหมาย และนโยบาย

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ และ ตวัอยา่งปัญหาในทางเศรษฐกิจที่เก่ียวขอ้ง

 ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ…… ปัญหาเศรษฐกิจตกต า่

 การจา้งงานเตม็ท่ี ….. ปัญหาการว่างงาน

 เสถียรภาพทางดา้นราคา….ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด

 การกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรม…..ปัญหาความไม่เทา่เทียมกนัในการกระจายรายได้

 เสถียรภาพภายนอก…..ปัญหาการขาดดุลการช าระเงิน

 ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ….ปัญหาสวสัดิการทางสงัคม
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ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

 คือ เป้าหมายที่จะท าใหป้ริมาณผลผลิตของระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวั เพื่อ

ท าใหผ้ลผลิตของระบบเศรษฐกิจเหลา่น้ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของ

สงัคมไดม้ากท่ีสุด ภายใตเ้ง่ือนไขที่ปัจจยัการผลิตมีอยูอ่ยา่งจ  ากดั

>> ด ูGDP Growth

การจา้งงานเตม็ที่ (Full employment)

 คือ เป้าหมายที่ตอ้งการใหมี้งานส าหรบัคนทุกคนที่มีความตอ้งการท างาน และ

สามารถท างานได้ ไม่มีการว่างงานโดยไม่สมคัรใจเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ 

เป้าหมายน้ีตอ้งการท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการใชปั้จจยัการผลิตอยา่งเตม็ที่ 

คือ เกิดประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากรสูงที่สุด

>> ดู อตัราการว่างงาน
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เสถียรภาพทางดา้นราคา (Price stability)

 คือ เป้าหมายที่ตอ้งการใหร้ะดบัราคาสินคา้และบรกิารตา่งๆ ภายในประเทศ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งผนัผวน นัน่คือ สามารถเปลี่ยนแปลงไดแ้ตต่อ้ง

ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนหรอืลดลงอยา่งรวดเร็ว

>> ดูอตัราเงินเฟ้อ

การกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรม (An equitable Distribution of income)

 คือ รายไดห้รือผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมาในระบบเศรษฐกิจ ควรมีการสดัสรรไปสูมื่อ

ของประชาชนทุกๆ คนในระบบเศรษฐกิจอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ใหค้นกลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึงเผชิญกบัความยากจนในขณะที่กลุ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงมีรายไดสู้ง

มาก

>> ดู สดัสว่นของรายไดข้องคนรวยสุดตอ่รายไดข้องคนจนสุด ฯลฯ
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เสถียรภาพภายนอก (External balance) 

 คือ เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมีความสมัพนัธอ์ยูก่บัต่างประเทศ 

เป้าหมายน้ีจงึมีข้ึนมาเพ่ือตอ้งการท าใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ประสบ

กบัปัญหาดลุการคา้ ดลุการช าระเงิน รวมทั้งเกิดเสถียรภาพในระดบัอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ

>> ดู ดุลการคา้ ดุลการช าระเงิน อตัราแลกเปลี่ยน

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) 

 เป็นเป้าหมายที่ตอ้งการท าใหป้ระชาชนทุกๆ คนในระบบเศรษฐกิจมีความ

มัน่คงในดารด าเนินชีวิต ทั้งในดา้นของการปราศจากปัญหาการว่างงาน 

ปัญหาการศึกษา ปัญหาไม่มีบ านาญหรือค่าเล้ียงดเูม่ืออยูใ่นวยัชรา ปัญหาการ

รกัษาสิ่งแวดลอ้ม
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 อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมเีสถยีรภาพ

 อตัราการว่างงานต า่

 อตัราเงนิเฟ้อต า่

 อตัราแลกเปลีย่นทีไ่มผ่นัผวนมากและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ

 มกีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรม

เราจะสามารถบรรลเุป้าหมายทกุๆขอ้พรอ้มกนัไดห้รอืไม่ ?!!!

ลกัษณะเศรษฐกจิทีพ่งึปรารถนา:



11

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค

 ตวัแปรนโยบาย

 เครื่องมือการด าเนินการตา่งๆ ของรฐับาล เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตอ้งการ

 ตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ

 เป็นส่ิงท่ีควบคมุไม่ได ้แตมี่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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ตวัแปรนโยบาย

Fiscal Policy

Monetary Policy

Income policies

Foreign Economic Policies

แผนการใชจ้า่ย การเก็บภาษี และการก่อหน้ีสาธารณะของ

รฐับาล เพ่ือปรบัใหร้ายจา่ยมวลรวมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงยอ่ม

กระทบตอ่ระดบัรายไดป้ระชาชาติดว้ย

นโยบายที่ธนาคารกลางใชใ้นการควบคุมปริมาณเงิน ฐานเงิน 

ปริมาณสินเช่ือ และค่าของเงินใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตที่

เหมาะสม

นโยบายตา่งๆ ของรฐับาลที่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงระดบั

รายไดข้องประชาชนในระบบเศรษฐกิจ

นโยบายของรฐับาลท่ีมีผลตอ่รูปแบบ ทิศทาง ขนาด และ

องคป์ระกอบของการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ



13

• ตวัแปรสต็อก - ตวัแปรกระแส

• ตวัแปรที่เป็นตวัเงิน - ตวัแปรที่แทจ้รงิ

• ตวัอยา่งตวัแปรเศรษฐศาสตรม์หภาคท่ีส าคญั

ตวัแปรเศรษฐศาสตรม์หภาค
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ตวัแปรสตอ็ก และตวัแปรกระแส: 

ความหมายและความแตกตา่ง

 ตวัแปรสตอ็ก (Stock variables) และตวัแปรกระแส (Flow variables) เป็นตวั

แปรท่ีสามารถวดัขนาด และสามารถ เพ่ิมข้ึน/ลดลง ไดเ้ม่ือเวลาผ่านไป

 ตวัแปรสตอ็ก เป็นจ  านวนหรือปริมาณที่สามารถวดัได ้ณ จุดหน่ึงของเวลา (at 

a point of time)

 ตวัแปรกระแส เป็นจ  านวนหรือปริมาณที่สามารถวดัไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง

(In a period of time)
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ตวัแปรกระแส (ช่วงเวลา) ตวัแปรสตอ็ก (จุดเวลา)

1. น ้าไหลเขา้อ่างเก็บน ้านาทีละ 200 ลบ.ม. ระดบัน ้าในอ่างเก็บน ้าเม่ือ 08.00 น. ของวนัท่ี 

14 มิถุนายน 2553 วดัได ้50 ลา้น ลบ.ม.

2. น.ส. แสนดี น าเงินไปฝากธนาคารเดือนละ 

5,000 บาท 

เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 น.ส. แสนดีมีเงิน

ฝากอยูใ่นธนาคาร 50,000 บาท

3. ระหว่างวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 31 

ธนัวาคม 2547 บริษทัเถา้แก่ใหญมี่สินคา้

คงเหลือเพิ่มข้ึน 200,000 บาท

เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัเถา้แก่ใหญ่

มีสินคา้คงเหลือนบัเป็นมูลค่า 5,000,000 บาท

4. ปริมาณการลงทุน ทุน, ปริมาณเงิน

ตวัอยา่ง ตวัแปรสต็อก และตวัแปรกระแส

ตัวแปรสต๊อกและตวัแปรกระแสมีความเกีย่วข้องซ่ึงกนัและกนั 
เช่น ถ้าน า้ไหลเข้าอ่างมาก ในอ่างกจ็ะมนี า้อยู่มาก
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ตวัแปรที่เป็นตวัเงิน และ ตวัแปรที่แทจ้ริง (Nominal VS Real 

variables) : ตวัอยา่งรายไดท่ี้แทจ้ริง

 ในปี 2550 สม้ 1 kg ราคา 20 บาท มีรายได ้100 บาท ซ้ือสม้ได ้5 kg

 ในปี 2560 สม้ 1 kg ราคา 25 บาท มีรายได ้100 บาท ซ้ือสม้ได ้4 kg 

 รายไดท้ี่เป็นตวัเงิน ในปี 2550 และ 2550 เทา่กบั 100

 รายไดท้ี่แทจ้รงิ (วดัในรูปของปรมิาณสม้ท่ีซ้ือได)้ เทา่กบั สม้ 5 kg ในปี 2550 

และ เท่ากบัสมั 4 kg ในปี 2560

 ตวัแปรไหนใหแ้สดงรายได ้ไดด้ีกว่ากนั?
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ตวัแปรที่เป็นตวัเงิน และ ตวัแปรที่แทจ้ริง (Nominal VS Real 

variables) : ตวัอยา่งอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

 ในปี 2555 อตัราดอกเบ้ียเทา่กบั 10% หมายความว่า ฝากเงินตอนตน้ปี 100 

บาทไดเ้งิน 110 บาทตอนปลายปี 

 ในปี 2555 อตัรเงินเฟ้อเท่ากบั 10% หมายความว่า ราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน 10% 

เช่น ของราคา 100 บาทในตน้ปี จะมีราคา 110 บาทในปลายปี 

 อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน (nominal interest rate) คือ 10%  เงิน 100 

กลายเป็น 110 บาท

 อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (real interest rate) คือ 0%  (อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวั

เงิน – อตัราเงินเฟ้อ)  เพราะว่า หากคิดในรูปของสิ่งของท่ีสามารถซ้ือได ้จะ

ไดป้ริมาณเท่าเดิม

 อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสะทอ้น อตัราดอกเบ้ียไดดี้กว่า
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ตวัแปรที่ส าคญัทางเศรษฐกจิมหภาค ไดแ้ก่

อตัราการว่างงานอตัราเงนิเฟ้อ

GDP

การกระจายรายได้ สวสัดิการสงัคม

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหวั



เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกจิมหภาค

1. การเติบโตทางเศรษฐกจิ
(Economic Growth)

3. เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
(Economic Stability)

2. การจา้งงานหรอืการใช้

ทรพัยากรเต็มที่      

(Full Employment)

4.  การกระจายรายได ้

(Income Distribution)
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เป้าหมายที่หน่ึง: การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

 GDP มีอตัราการเจรญิเตบิโตสูง
 เทยีบ GDP ปีน้ีกบัปีกอ่น ดูว่า GDP ปีน้ี เปลี่ยนแปลงจากปีกอ่น กี่ %

 เตบิโตอย่างมี เสถยีรภาพ

GDP ไม่เพิ่มข้ึน และลดลงเรว็เกนิไป (ผนัผวนเกนิไป)

 การที่เศรษฐกจิมีความผนัผวนมากเกนิไป เป็นผลเสยีต่อท ัง้ธุรกจิและประชาชน ที่ตอ้ง

ประสบกบัความไม่มัน่คง

GDP Growth =
GDPt - GDPt-1______________

GDPt-1 X 100
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อตัราการเจรญิเตบิโตของ GDP ของไทย

https://www.sanook.com/money/463805/
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 ภาวะการจา้งงานเต็มที่                  ใชท้รพัยากรเต็มที่

 อตัราการว่างงานต า่

ก าลงัแรงงาน (Labor force) คอื คนที่ถงึวยัท างาน สามารถท างานและ
ตอ้งการท างานทัง้หมดในระบบเศรษฐกจิ

ผูไ้ม่มีงานท า (Unemployment Labor) คอื แรงงานที่อยู่ใน
ตลาดแรงงาน แต่ไม่มีงานท า

เป้าหมายที่สอง: การจา้งงานหรอืการใชท้รพัยากรเต็มที่

Unemployment Rate = 100
LaborForce

ntUnemployme
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การส ารวจภาวะการท างานของประชากร 

ที่มา : ส านักงานสถติิแหง่ชาต ิ
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 ผูมี้งานท า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไป และในระหว่าง 7 วนัก่อนวนัสมัภาษณมี์

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ

1) ไดท้  างานตั้งแต ่1 ชัว่โมงข้ึนไป โดยไดร้บัค่าจา้ง เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผล 

ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดหรือสิ่งของ

2) ท างานอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง โดยไม่ไดร้บัค่าจา้งในวิสาหกิจหรือไรน่าของหวัหนา้ครวัเรือน

หรือสมาชิกในครวัเรือน

3) ไม่ไดท้  างานหรือท างานนอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง (เป็นผูป้กตมีิงานประจ  า) แต่

3.1) ยงัคงไดร้บัค่าตอบแทน ค่าจา้ง ผลประโยชนอ่ื์นๆ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจใน

ระหว่างท่ีไม่ไดท้  างาน

3.2) ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน ค่าจา้งผลประโยชนอ่ื์นๆ ผลก าไรจากงานหรือธุรกิจใน

ระหว่างท่ีไม่ไดท้  างาน แตย่งัมีงาน

หรือธุรกิจที่จะกลบัไปท า
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เสถยีรภาพทางดา้นราคา (ภายในประเทศ) :ระดบัราคาของสนิคา้และบรกิาร
 เงนิเฟ้อ – การที่ระดบัราคาสนิคา้โดยทัว่ไปของระบบเศรษฐกจิปรบัตวัสูงข้ึน

 อ านาจในการซ้ือ (Purchasing Power) ลดลง

เสถยีรภาพทางดา้น อตัราแลกเปลี่ยน (ภายนอกประเทศ) : อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ

 อตัราแลกเปลี่ยนที่ไม่ผนัผวนมากและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ ช่วยท าใหส้ถานะ

ทางการเงนิและเศรษฐกจิของประเทศมีเสถยีรภาพ

 Example: การซ้ือสนิคา้จากต่างประเทศ (Purchasing Power), การคา้และ
ลงทนุ, ค่าเงนิ

เป้าหมายที่สาม เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ



Source : www.bot.or.th

อตัราเงนิเฟ้อ (การเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาสนิคา้)



อตัราแลกเปลี่ยน
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มีการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรม

 การกระจายรายได ้คอื สภาพความแตกต่างทางรายไดแ้ละความเป็นอยู่ของประชากรที่

มีฐานะต่างกนัในประเทศ

 เศรษฐกจิมีอตัราเจรญิเตบิโตที่สูง แต่รายไดก้ระจุกตวัอยู่ที่คนบางกลุม่ 

ประชาชนไดร้บัสวสัดิการพื้นฐานที่ดี

 ระบบเศรษฐกจิที่ดี ควรจดัใหป้ระชาชนมีโอกาสไดร้บัสวสัดิการพื้นฐาน เช่น สวสัดิการ

ทางการศึกษา สวสัดิการทางการสาธารณสขุ และสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของชีวิต ที่

มีคุณภาพและเพยีงพอต่อความตอ้งการ

 สวสัดิการพื้นฐานต่างๆ เป็นปจัจยัส าคญัที่ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตและสรา้งโอกาส

ใหก้บัประชาชน

เป้าหมายที่สี ่การกระจายรายได ้
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อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองและมเีสถยีรภาพ

อตัราการว่างงานต า่

อตัราเงนิเฟ้อต า่

อตัราแลกเปลี่ยนที่ไม่ผนัผวนมากและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ

มีการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรม

เราจะสามารถบรรลเุป้าหมายทกุๆขอ้พรอ้มกนัไดห้รอืไม่ !!!

ลกัษณะเศรษฐกจิที่พงึปราถนา:
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เครื่องมือ: ชนิดของนโยบายเศรษฐกจิมหภาค

นโยบายการเงนิ (Monetary Policy) – ธ. แหง่ประเทศไทย

อตัราดอกเบี้ย, ปรมิาณเงนิในระบบ, อตัราแลกเปลี่ยน

นโยบายการคลงั (Fiscal Policy) – ภาครฐั

ภาษีและการใชจ้า่ยของรฐั

นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (Intl. Trade Policy)
ภาษีน าเขา้และสง่ออก, การใหก้ารสนับสนุนผูส้ง่ออก, การกดีกนัทาง

การคา้, FTA
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กลไกการท างานของมาตรการต่างๆ ดา้นนโยบายเพือ่การบรรลุ

เป้าหมายทางเศรษฐกจิมหภาค

นโยบายการคลงั

นโยบายการคา้

นโยบายการเงนิ

ภาษี

การใชจ้า่ยของรฐั

ปรมิาณเงนิ

อตัราดอกเบี้ย

อตัราแลกเปลี่ยน

โควตา้ ภาษีการคา้

ระบบเศรษฐกจิ ผลผลติ

การจา้งงาน

ระดบัราคา



จุลภาค: รายไดข้องบคุคลแต่ละบคุคล (Individual)
ดูจาก..... คนที่มีรายไดม้าก 

มหภาค: รายไดข้องประเทศ (Country)
ดูจาก..... ประเทศที่มีฐานะเศรษฐกจิดี

Q: วดัฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศ???

A: ฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัว่ามีเงนิมากเท่าใด แต่ข้ึนอยู่
กบัปรมิาณของสนิคา้และบรกิารท ัง้หมดที่ถกูผลติออกมาและจ านวน

ประชากร
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มูลค่าของสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ยที่ประเทศผลติไดใ้น

ช่วงเวลาหน่ึงปี

รายไดป้ระชาชาต:ิ ความหมาย
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 สนิคา้และบรกิารที่ไม่ผ่านตลาด

 กจิกรรมที่ไม่มีรายงาน/จดบนัทกึ เช่น อาชีพอสิระต่างๆ

 กจิกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การคา้ยาเสพตดิ หวยใตด้ิน

 เงนิโอนของรฐัและเอกชน

 การซ้ือของใชแ้ลว้

 เงนิที่ไดจ้ากการช าระหน้ีเงนิกูเ้พือ่การบรโิภค

 เงนิที่ไดจ้ากการขายทรพัยส์นิที่มีอยู่แลว้

 การซ้ือขายหุน้ การพนนั

รายไดป้ระชาชาต ิไม่นบัรวมอะไรบา้ง
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ระบบเศรษฐกจิแบบเปิด (ทกุภาคเศรษฐกจิ)

ภาคต่างประเทศ

ครวัเรอืน ภาคธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ

ภาครฐับาล

เงนิออม การลงทนุ

ภาษี

รายจา่ยของรฐับาล รายจา่ยของรฐับาล

มูลค่าการสง่ออก มูลค่าการสง่ออก

มูลค่าการน าเขา้ มูลค่าการน าเขา้

ภาษี

สนิคา้และบรกิาร

ปจัจยัการผลติ (แรงงาน ที่ดิน ทนุ ผูป้ระกอบการ)

รายจา่ยในการซ้ือสนิคา้และบรกิาร

รายได ้(ค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบี้ย ก าไร)
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วธิีการค านวณแบ่งไดเ้ป็น:
1. การค านวณทางผลผลติ (Product Approach)
2. การค านวณทางรายจา่ย (Expenditure Approach)
3. การค านวณทางรายได ้ (Income Approach)
ดูรายละเอยีดที่ National Account Manual จาก www.nesdb.go.th

มูลค่าผลผลติรวม = รายไดร้วม = รายจา่ยรวม

http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf


1. การค านวณทางผลผลติ (Product Approach)

1.1 ค านวณจากผลรวมของมูลค่าสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ย

ทัง้หมด

รายไดป้ระชาชาติ = p1q1 +p2q2 + p3q3 +….+pnqn

*** วดัดว้ยมูลค่า (บาท) เพือ่แกป้ญัหาเรื่องหน่วยนบั ***





n

i

iiQPGDP
1
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1.2 ค านวณจากผลรวมของมูลค่าเพิม่ (VALUE ADDED)

Q: ท าไมเราจงึใชมู้ลค่าเพิม่แทนมูลค่าสนิคา้ขัน้สดุทา้ย?
 เป็นการยากที่จะแยกแยะไดว้่า สนิคา้ตวัใดในตลาดเป็นหรอืไม่เป็นสนิคา้ขัน้

สดุทา้ย

หากเราพลาดไปนบัสนิคา้ที่ไม่ใชส้นิคา้ขัน้สดุทา้ย มูลค่าของสนิคา้นั้นๆ กจ็ะไป

ปรากฏซ ้า อกีทีเม่ือสนิคา้นั้นๆ ถกูน าไปใชใ้นการผลติสนิคา้อกีชนิด

มูลค่าเพิม่ = มูลค่าสนิคา้ที่ผลติ – มูลค่าวตัถดุบิและสนิคา้ขัน้กลาง
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ตวัอย่างการค านวณมูลค่าเพิ่ม

ขัน้ตอนการผลติ มูลค่าสนิคา้ มูลค่าขา้วขัน้กลาง
มูลค่าเพิม่

ของการผลติ

ชาวนาปลูกขา้ว 60 0 60

โรงสี 350 60 290

พอ่คา้ขายสง่ 500 350 150

พอ่คา้ขายปลกี 700 500 200

1,610 910 700

3
9



4040

1. การค านวณทางผลผลติ (Product Approach)
(โดยสภาพฒัน์)

 ใชว้ธิีการหามูลค่าเพิม่โดยการรวบรวมขอ้มูลมูลค่าผลผลติ (Gross Output) 
และตน้ทนุค่าใชจ้า่ยขัน้กลาง (Intermediate Consumption) ของสถาน
ประกอบการในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งท ัง้หมดแลว้น ามาค านวณหามูลค่าเพิม่ 

(Value Added) ซ่ึงกค็อืสว่นต่างระหว่างค่าท ัง้สองดงักลา่ว 

 เม่ือน ามูลค่าเพิม่ (Value Added) ของทกุสาขาการผลติมารวมกนักจ็ะได ้
Aggregate Supply หรอืผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Products) หรอื GDP ของระบบเศรษฐกจิ
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2. การค านวณทางรายจา่ย (Expenditure Approach)

รายไดป้ระชาชาติ = C + I + G + (X-M)

C = รายจา่ยในการบรโิภคของเอกชน
I = รายจา่ยในการลงทนุในประเทศของเอกชน

G = รายจา่ยในการซ้ือสนิคา้และบรกิารของรฐั

X  = มูลค่าสนิคา้และบรกิารสง่ออก

M = มูลค่าสนิคา้และบรกิารน าเขา้

เป็นวธิกีารค านวณหามลูคา่การใชจ้า่ยขัน้สดุทา้ย (Final Consumption) หรอื 
Aggregate Demand ของระบบเศรษฐกจิ
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คอื รายจา่ยของผูบ้รโิภคเพือ่ซ้ือสนิคา้หรอืบรกิาร

สนิคา้คงทน/ถาวร (Durable goods)
เช่น รถยนต์ Computer และ เครื่องเรอืนภายในครวัเรอืน

สนิคา้ไม่คงทน (Non-durable goods)
เช่น อาหาร และ เครื่องนุ่งหม่

บรกิาร (Services)
 เช่น บรกิารทางสาธารณสขุ และ บรกิารทางการศึกษา ค่าน ้าค่าไฟ ค่ามือ

ถอื... รวมถงึ ท่องเที่ยว

*** ยกเวน้ ค่าใชจ้า่ยเพื่อที่อยู่อาศยั, ของที่ใชแ้ลว้ และเงนิโอน (Transfer payment) ***

C = รายจา่ยในการบรโิภคของเอกชน



4343

คือ รายจา่ยการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวรที่จา่ยโดยภาคธุรกจิ

ค่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้งอาคารใหม่

การกอ่สรา้งโรงงาน โกดงัเกบ็สนิคา้ และการสรา้งที่อยู่อาศยั

ค่าใชจ้า่ยในการซ้ือเครื่องจกัร

การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้คงคลงั

สนิคา้คงคลงัถอืว่าเป็นสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ย

*** ยกเวน้ การซ้ือที่ดิน/บา้นเกง็ก าไร, การซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรพัย,์ การซ้ือเครื่องจกัรที่ใช้
แลว้ (ในประเทศ) ***

I = รายจา่ยในการลงทนุในประเทศของเอกชน
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คือ รายจา่ยของภาครฐัท ัง้ในระดบั ประเทศและสว่นภมูิภาคที่มีต่อการซ้ือ

สนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ย

รายจา่ยเพือ่การบรโิภค

รายจา่ยเพือ่การลงทนุ

*** ยกเวน้ รายจา่ยเงนิโอน, เงนิอดุหนุน, ดอกเบี้ยช าระหน้ี ***
เงนิโอน (Transfer Payment) & ดอกเบี้ย:

 ไม่นบัเพราะว่ารฐัจา่ยใหโ้ดยไม่ไดร้บัสนิคา้และบรกิารอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนกลบัมา

G = รายจา่ยในการซ้ือสนิคา้และบรกิารของรฐั



4545

การสง่ออกสุทธิ (Export – Import, X-M)
สว่นต่างระหว่างมูลค่าการสง่ออก (ยอดขายของสนิคา้และ
บรกิารที่ผลติในไทยสง่ออกไปยงัต่างประเทศ) และมูลคา่การ
น าเขา้สนิคา้ที่ผลติในต่างประเทศของชาวไทย

NET EXPORT = มูลค่าสนิคา้สง่ออก - มูลค่าสนิคา้น าเขา้

X  = มูลค่าสนิคา้และบรกิารสง่ออก

M = มูลค่าสนิคา้และบรกิารน าเขา้
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Export: ตอ้งนบัรวมเพราะเป็นรายจา่ยที่ต่างประเทศ
จา่ยเพือ่ซ้ือสนิคา้และบรกิารในประเทศ

 Import: ตอ้งหกัออกเพราะเป็นรายจา่ยเพือ่การบรโิภค
สนิคา้และบรกิารที่ผลติจากต่างประเทศ
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 ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
คอื มูลค่าของสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ยทัง้หมดที่ผลติข้ึนไดภ้ายในประเทศในช่วงระยะเวลา 1 ปี
*** สนิคา้และบรกิารที่ผลติในประเทศ โดยไม่ค านึงถงึว่าใครเป็นเจา้ของปจัจยัการผลติ ***

 ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP)  
คอื มูลค่าของสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ยทัง้หมดที่พลเมืองของประเทศนั้นๆ ผลติข้ึนได ้

ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
*** สนิคา้และบรกิารที่ผลติดว้ยปจัจยัการผลติของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะผลติที่ประเทศใดๆ ใน

โลกน้ีกต็าม ***
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4
8

ตวัอยา่ง GDP ไทย GNP ไทย

มูลค่าของถนนที่บรษิทั

ก่อสรา้งไทยไปสรา้งในลาว 

มูลค่าของของรถยนตญ์ี่ปุ่ นที่

ผลติในไทยโดยบริษทั

รถยนตญ์ี่ปุ่ น 

รายไดข้องคนงานไทยที่ไป

ท างานก่อสรา้งในไตห้วนั

N

N

N

Y

Y

Y
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NFIA = ผลตอบแทนปจัจยัการผลติของไทยในต่างประเทศ

– ผลตอบแทนปจัจยัการผลติของต่างประเทศในไทย

GNP > GDP: ต่างประเทศเอารายไดไ้ปจากไทยนอ้ยกว่าไทย

ไปเอารายไดจ้ากต่างประเทศ (NFIA = Positive)

GNP < GDP : ต่างประเทศเอารายไดไ้ปจากไทยมากกว่าไทย

ไปเอารายไดจ้ากต่างประเทศ (NFIA = Negative)

GNP = GDP + เงนิไดส้ทุธิของปจัจยัการผลติจากต่างประเทศ
(Net Factor Income FROM ABROAD)



5050

ตวัอย่าง

สมมตว่ิา ไทยไปลงทนุในต่างประเทศ (ลาวเท่านั้น)    มูลค่า   10000 ลา้นบาท

คอื ผลตอบแทนปจัจยัการผลติของไทยในต่างประเทศ

ญี่ปุ่ นเป็นประเทศเดียวที่มาลงทนุในไทย    มูลค่า    15000 ลา้นบาท

คอื ผลตอบแทนปจัจยัการผลติของต่างประเทศในไทย

และมีสนิคา้ที่ผลติในไทย โดยคนไทยเอง มูลค่า  20000 ลา้นบาท

ค าถาม    GNPของไทย =?    GDPของไทย = ?

GNP < GDP: ต่างประเทศเอารายไดไ้ปจากไทยมากกว่าไทย

ไปเอารายไดจ้ากต่างประเทศ (NFIA = Negative)
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GDP (GNP) per capita

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหวั (GDP Per Capita)
รายไดเ้ฉลี่ยต่อหวั (GDP Per Capita) เป็นตวัแปรที่บ่งบอกไดถ้งึมาตรฐาน

การครองชีพโดยเฉลี่ยของประชาชนในประเทศ

 เน่ืองจากประเทศต่างๆ มีจ านวนประชากรไม่เท่ากนั การใชต้วัเลข GDP เพือ่
แสดงถงึมาตรฐานการครองชีพโดยเฉลี่ยของประชาชนย่อมไม่สามารถท าได ้

โดยไม่สนใจถงึจ านวนประชากร

Example: ในปี 2018 ประเทศมี GDP = 1,000 บาท และมีประชากร = 4 คน   
 GDP per capita = 1,000/4 = 250 บาท
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Nominal GDP & Real GDP

 ในการค านวน GDP เราใชร้าคาของสนิคา้ชนิดนั้นๆ (current market 
price) คูณกบัปรมิาณของสนิคา้ชนิดนั้นๆ

GDP = p1q1 +p2q2 + p3q3 +….+pnqn

 การเพิม่ของ GDP มาไดจ้าก 2 สาเหตุ

1. ผลผลติเพิม่สูงข้ึน

2. ราคาเพิม่สูงข้ึน
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Case 1
ปรมิาณผลผลติเพิม่

Case 2
ปรมิาณผลผลติลดลง

Year Price Quantity
Nominal

GDP
Price Quantity

Nominal
GDP

2040 10 12 120 10 12 120

2041 10 14 140 16 10 160

2042 10 18 180 30 8 240
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 การดูค่า GDP จากวธิีขา้งตน้จงึเป็นการยากที่จะบอกไดว้่าผลผลติที่
แทจ้รงิของประเทศ เพิ่มสูงข้ึน คงที่ หรอื ลดลง

 เราจงึตอ้งพยายามแยก GDP ที่นบัเฉพาะแค่ผลการเปลี่ยนแปลง
ในปรมิาณสนิคา้ (Real GDP) ออกจาก GDP ที่นบัท ัง้ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ในราคาและปรมิาณ (Nominal GDP)

 วธิีคดิกค็ือการน าเอาราคาของปีใดปีหน่ึงมาเป็นฐาน แลว้พยายามคดิ

มูลค่าของ GDP ของปีอืน่ๆโดยใชร้าคาของปีฐานเป็นหลกั
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Case 2
ปรมิาณผลผลติลดลง

Case 3 

(ใชปี้ 2040 เป็นปีฐาน)

Year Price Quantity
Nominal

GDP
Price

(2040)
Quantity

Real

GDP

2040 10 12 120 10 12 120

2041 16 10 160 10 10 100

2042 30 8 240 10 8 80
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Nominal และ Real GDP
GDP ที่ค านวณโดยใช้ ราคาปจัจุบนั เรยีกวา่ Nominal GDP
GDP ที่ค านวณโดยใช้ ราคาปีฐาน เรยีกวา่ Real GDP

นอกจากน้ีเรายงัสามารถใชค้วามรูข้า้งตน้เพือ่หาดชันีราคา 

(Price Index)
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ดชันีราคา (Price Index):

= Nomial GDP/Real GDP

GDP Deflator = มูลค่าปจัจุบนัของสนิคา้และบรกิาร ณ. ราคาปจัจบุนั

มูลค่าปจัจุบนัของสนิคา้และบรกิาร ณ. ราคาปีฐาน
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ปี 2040: Deflator = 120/120=1 
 ราคาของปีฐาน

ปี 2041: Deflator = 160/100=1.6
ราคาของปี 2041 สูงกว่าราคาของปี 2540 เท่ากบั 60%

ปี 2042 : Deflator = 240/80=3
ราคาของปี 2042 สูงกว่าราคาของปี 2540 เท่ากบั 200%
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ขอ้มูลรายไดป้ระชาชาตสิามารถมีประโยชน์ในหลายๆ ดา้น เช่น

 GDP ช่วยใหเ้ราทราบถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศ

 GDP แสดงใหเ้หน็การขยายตวั (หดตวั) ทางเศรษฐกจิ

 GDP ค านวนทางดา้นรายจา่ยมวลรวมท าใหท้ราบถงึแบบแผนการใชจ้า่ยในประเทศ

 GDP ค านวนทางดา้นรายไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งของผลตอบแทนต่อปจัจยัการ

ผลติ

 GDP แสดงใหเ้หน็ถงึการผลติในภาคต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการผลติ

ของประเทศ
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 ขอ้มูล GDP สามารถน ามาใชใ้นการประเมินความส าเรจ็ของนโยบายทาง

เศรษฐกจิต่างๆ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

ในอนาคต

 แมว่้าตวัเลข GDP จะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยบอกถงึความมัง่ค ัง่และ
ทศิทางเศรษฐกจิของประเทศ แต่กย็งัมีอกีหลายสิง่ซึ่งตวัเลข GDP ไม่สามารถ

วดัได ้

 GDP ไม่สามารถนบัรวมมูลค่าของสนิคา้บางประเภทที่ผลติข้ึนในประเทศ
 GDP ไม่สามารถบอกไดถ้งึการกระจายรายไดข้องประเทศ
 GDP ไม่สามารถวดัไดถ้งึคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร

 GDP ไม่ไดบ้อกถงึ ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

 GDP ไม่สามารถวดัความสขุของมนุษยไ์ด ้
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GDP ไม่สามารถบอกไดถ้งึการกระจายรายไดข้องประเทศ

5

95

50

50

นาย ข

นาย ก

100100GDP

ประเทศ Bประเทศ A
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รายไดป้ระชาชาติ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัตอ่

เวลาว่างหรอืเวลาพกัผ่อน (leisure) ของบคุคล

GDP61 =  500 ลา้นบาท

GDP64 = 1,000 ลา้นบาท

ท างาน 8 ชั่วโมง / วนั

ท างาน 20 ชั่วโมง/วนั

GDPไม่สามารถวดัความสขุของมนุษยไ์ด ้
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ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

 "เงนิเฟ้อ" หมายความว่า "ภาวะทางเศรษฐกจิที่ปริมาณเงนิหมนุเวียนในประเทศมาก

เกนิไปท าใหร้าคาสนิคา้แพงและเงนิเสื่อมค่า" 

 "เงนิฝืด" หมายความว่า "ภาวะทางเศรษฐกจิที่ปริมาณเงนิหมนุเวียนในประเทศมีนอ้ยไป 

การใชจ้า่ยลดนอ้ยลง ท าใหร้าคาสนิคา้ตก"

ปจัจุบนัในทางเศรษฐศาสตร ์เงนิเฟ้อ หรอื Inflation จะมีความหมายอกีความหมายหน่ึง
นัน่คอื การปรบัตวัเพิ่มข้ึนของดชันีราคา (Price Index) ซึ่งหมายถงึภาวะสนิคา้ราคาแพง
ข้ึน 
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แรงดึงทางดา้นอปุสงค์ (Demand – pull inflation)

 เกดิจากการที่อปุสงคม์วลรวมมีมากกว่าอปุทานมวลรวม ณ ระดบัราคาที่เป็นอยู่ จะมีผลท าให ้

ระดบัราคาเพิ่มสูงข้ึน อาจเน่ืองมาจาก

 ความตอ้งการใชจ้า่ยมวลรวมเพิ่มข้ึน   การใชจ้า่ยที่เพิ่มข้ึน GDP เพิ่ม กจ็ะเกดิ
ปญัหา เงนิเฟ้อตามมาได ้

 ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิเพิ่มข้ึน

แรงผลกัดนัดา้นตน้ทนุ (Cost – push inflation)

 เกดิจากการผลกัดนัของตน้ทนุการผลติ (ทางดา้น Supply) 
 การเรยีกรอ้งข้ึนค่าแรงของคนงาน ค่าแรงที่เพิ่มข้ึน

 การเพิ่มข้ึนของราคาวตัถดิุบ หรอืทรพัยากรที่ใชใ้นการผลติ

 การเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

สาเหตขุองเงนิเฟ้อ
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ผลกระทบต่อผูท้ี่มีรายไดค้งที่ / คนกนิเงนิเดือน

• ค่าของหน่วยเงนิตราจะลดลง ท าใหอ้ านาจการซ้ือต า่ลง

ผลกระทบต่อบรรดาเจา้หน้ีและลูกหน้ี

• ท าใหภ้าระหน้ีที่แทจ้รงิลดต า่ลง

• ลูกหน้ี : ไดร้บัผลดี (เหมือนคนืเงนิมูลค่านอ้ยลง)

• เจา้หน้ี : ตอ้งพจิารณาอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้กบั เงนิเฟ้อใหดี้

ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ / ผูผ้ลติ

• หากราคาสนิคา้สูงข้ึน มากกว่า ตน้ทนุการผลติที่เพิ่มข้ึน ผปก.จะไดก้ าไร

ผลกระทบของเงนิเฟ้อ
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บทบาทของภาครฐับาล และนโยบายการคลงั
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 การใชน้โยบายการคลงัในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจมหภาค 

 นโยบายการคลงั  จ  าแนกตามลกัษณะการท างาน

- นโยบายการคลงัแบบตัง้ใจ (Discretionary Fiscal Policy)

- นโยบายการคลงัแบบไม่ตัง้ใจ (Nondiscretionary Fiscal    
Policy or Built – in Stabilizer)

นโยบายการคลงัจ  าแนกตามลกัษณะปัญหาเศรษฐกิจที่ตอ้งแกไ้ข

- นโยบายการคลงัแบบขยายตวั (Expansionary Fiscal 
Policy)

- นโยบายการคลงัแบบหดตวั (Contractionary Fiscal Policy)
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 เพ่ือท าใหร้ายไดข้องคนในประเทศมีความเทา่เทียมกนัมากข้ึน

 เพื่อท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีความเจรญิเตบิโต

 เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพของราคา

 รฐับาลตอ้งเขา้มาท าการผลิตสินคา้และบริการหลายอยา่งท่ีปัจเจกชน

หรือเอกชนไม่อยากท า สินคา้สาธารณะ

 รฐับาลตอ้งเขา้มาแทรกแซงหรือควบคุมสินคา้และบริการบางอยา่งท่ี

ผลิตข้ึนมาแลว้อาจมีผลกระทบภายนอก  มลพิษ

 รฐับาลตอ้งเขา้มาด าเนินการผลิตสินคา้และบรกิารบางอยา่งท่ีตอ้งใช้

เงินทุนมหาศาล เอกชนไม่สามารถท าได ้ การผกูขาดโดยธรรมชาต ิ

หรือ สาธารณูปโภค

เหตุผลทีรั่ฐบาลเข้ามามบีทบาทในทางเศรษฐกจิ
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ความหมาย วตัถุประสงค ์และเครื่องมือของนโยบายการคลงั

นโยบายการคลงั หมายถึง แผนการเก็บภาษีอากร (T) และแผนการ

ใชจ้า่ยเงินของรฐับาล (G) ตลอดจนการก่อหน้ีสาธารณะของรฐับาล 

เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกิจบรรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ
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เครื่องมือของนโยบายการคลงั

I.  การเก็บภาษี (Taxation)

II.  การใชจ้า่ยของรฐับาล (Government Expenditure) และเงินโอน

(Government Transfer Payment)

III.  การก่อหน้ีสาธารณะ (Public Debt)
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ประเภทของภาษีแบ่งตามลกัษณะของการกระจายภาระภาษี เราแบ่งไดเ้ป็น

2 อยา่ง คือ

1.  ภาษีทางตรง (Direct Tax)

2.  ภาษีทางออ้ม (Indirect Tax)
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1.  ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ภาระภาษีตกแตผู่เ้สียภาษีเอง ผูเ้สียภาษีไม่

สามารถผลกัภาระภาษีไปใหผู้อ้ื่นได้

2.  ภาษีทางออ้ม คือ ภาษีที่ผูเ้สียภาษีสามารถผลกัภาระไปใหผู้อ้ื่นได้

ทั้งหมดหรือบางสว่นได ้เช่น ผลกัไปใหผู้บ้ริโภค
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โครงสรา้งของอตัราภาษี โครงสรา้งอตัราภาษีมี 3 อยา่ง

1.  โครงสรา้งภาษีแบบกา้วหนา้ (Progressive Tax)

2.  โครงสรา้งภาษีแบบสดัสว่น (Proportional Tax )

3.  โครงสรา้งภาษีแบบถดถอยหรือถอยหลงั (Regressive Tax)
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II.  การใชจ้า่ยของรฐับาล (Government Expenditure) หมายถึง ค่าใชจ้า่ยใน
การซ้ือสินคา้และบริการ (G) และค่าใชจ้า่ยเงินโอน (R)
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การจ  าแนกประเภทรายจา่ยของรฐับาล แบ่งไดห้ลายอยา่ง เช่น

1.  การจ  าแนกรายจา่ยของรฐับาลตามหน่วยราชการ

2. การจ  าแนกรายจา่ยตามลกัษณะงาน

3.  การจ  าแนกรายจา่ยตามลกัษณะทางเศรษฐกิจ

4.  การจ  าแนกรายจา่ยตามหมวดการใชจ้า่ย



7676

การจ  าแนกประเภทรายรบัของรฐับาล (Government Receipt) 
รายรบัของรฐับาลประกอบดว้ย 3 สว่น คือ

1.  รายไดข้องรฐับาล (Government Revenue)

2.  เงินกูข้องรฐับาลหรือก่อหน้ีสาธารณะ (Public Debt)

3.  เงินคงคลงั (Treasury Cash Balance)
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1.  รายไดข้องรฐับาล ไดม้าจาก

ก.  รายไดจ้ากภาษีอากร (Tax Revenue) 

ข.  รายไดท้ี่ไม่ใช่ภาษีอากร (Non – Tax Revenue)
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2.  เงินกู ้รฐัอาจกูจ้ากในประเทศหรือตา่งประเทศ

การกูจ้ากภายในประเทศ เช่น

ก.  การขายพนัธบตัรรฐับาลใหป้ระชาชน

ข.  การกูจ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย

การกูจ้ากตา่งประเทศก็อาจจะกูไ้ดจ้ากเอกชนหรือสถาบนัการเงิน

ตา่งประเทศ (World Bank, IMF)
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3.  เงินคงคลงั คือ เงินที่ใชเ้หลือเก็บไวใ้นคลงัปีที่ท  างบประมาณ

เกินดุล (G + R) < T อยา่งไรก็ตามรายรบัสว่นใหญม่าจาก Tax Revenue
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ลกัษณะของงบประมาณ (Government Budget)

งบประมาณ คือ แผนการใชจ้า่ยและแผนการหรือรายรบัหาเงิน

เพื่อการใชจ้า่ยของรฐับาลในช่วงระยะเวลาหน่ึง (เช่น 1 ปี) เพือ่ให้

เศรษฐกิจบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ ปีงบประมาณของไทยเริ่มตัง้แต ่1 

ตลุาคม – 30 กนัยายน 

ลกัษณะของงบประมาณ

ก.  งบประมาณขาดดุล (Deficit Budget)

ข.  งบประมาณเกินดุล (Surplus Budget)

ค.  งบประมาณสมดุล (Balance Budget
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ก.  งบประมาณขาดดุล เป็นงบประมาณท่ีมีรายจา่ยทั้งหมดมากกว่ารายได ้

(เนน้ไม่ใช่รายรบั) ของรฐับาลทั้งหมด หรือ (G + R) > T

รายจา่งทั้งหมดของรฐับาล = รายรบัทั้งหมดของรฐับาล

= รายได ้+ เงินกู ้+ เงินคงคลั

ข. งบประมาณเกินดุล เป็นงบประมาณท่ีมีรายจา่ยทั้งหมดนอ้ยกว่ารายได้

ของรฐับาลทั้งหมด หรือ (G + R) < T

ค.  งบประมาณสมดลุ  เป็นงบประมาณท่ีมีรายจา่ยทั้งหมดเทา่กบัรายได้

ของรฐับาลทั้งหมด หรือ (G + R) = T
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การใช้นโยบายการคลงัในการแก้ปัญหาเศรษฐกจิมหภาค
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I.  นโยบายการคลงั จ าแนกตามลกัษณะการท างานแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.1  นโยบายการคลงัแบบตั้งใจ (Discretionary Fiscal Policy)

1.2  นโยบายการคลงัแบบไม่ตั้งใจ (Nondiscretionary Fiscal Policy)
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1.1 นโยบายการคลงัแบบตั้งใจ หมายถึง นโยบายการเปลีย่นแปลงการ
ใช้จ่าย และการเปลีย่นแปลงการเกบ็ภาษีของรัฐซ่ึงสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามทีรั่ฐจะเห็นสมควร โดยผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา
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เคร่ืองมือต่าง ๆ ของนโยบายการคลงัแบบตั้งใจ ได้แก่

ก.  การเปลีย่นแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาลในการซ้ือสินค้าและบริการ 
(G) รวมทั้งรายจ่ายเงินโอน (R)

ข.  การเปลีย่นแปลงการเกบ็ภาษี (T)
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1.2  นโยบายการคลงัแบบไม่ตั้งใจ หมายถึง นโยบายการคลงัที่
สามารถลดความผนัผวนทางเศรษฐกจิได้โดยอตัโนมัติ กล่าวคือ จะช่วย
ชะลอการใช้จ่ายมวลรวมไม่ให้สูงขึน้มากเกนิไปในขณะทีเ่กดิภาวะ
เศรษฐกจิเฟ่ืองฟู และช่วยพยุงการใช้จ่ายมวลรวมมิให้ลดลงมากเกนิไป 
ในขณะทีเ่กดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่า



8787

เคร่ืองมือของนโยบายการคลงัแบบอตัโนมัตหิรือตัวรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกจิโดยอตัโนมัติ (Built – in Stabilizer) ที่ส าคญัมี 
2 อย่าง

1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บริษัท ทีเ่กบ็ภาษีในอตัรา
ก้าวหน้า เช่น

รายได้ 0 - 20,000 บาท          เสียภาษีร้อยละ  10

รายได้ 20,001 – 50,000 บาท เสียภาษีร้อยละ  15
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีทีเ่ปลีย่นแปลง
โดยตรงกบัเงินได้และจะเป็นภาษีทีม่ีลกัษณะเป็นตัวรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิโดยอตัโนมัติ คือ จะช่วยลดความผนัผวนของรายได้ประชาชาติ
ไม่ให้เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรือลดลงรุนแรงมากนัก
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สรุป เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะเป็นตวั

รกัษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือจะช่วยลดความรุนแรง

ของการเปลี่ยนแปลงในรายไดป้ระชาชาตไิม่ใหเ้ปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรอื

ลดลงรวดเร็วจนเกินไป จนอาจจะท าใหเ้กิดภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงิน

ฝืดได้
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2.  ค่าใชจ้า่ยเงินโอนและเงินอดุหนุนของรฐับาล (Transfer Payment and
Subsidy) จะเปลี่ยนแปลงตรงขา้มกบัรายไดข้องคน
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เงินอุดหนุนเกษตรกร

 กรณีเศรษฐกิจไม่ดี ราคาสินคา้เกษตรตกต า่ → รฐับาลตอ้งจา่ยเงินอุดหนุน

เพ่ือใหร้าคาสินคา้เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน → เกษตรกรก็มีเงินมากข้ึน → ใช้

จา่ยมากข้ึน → DAE ก็จะไม่ลดลงมากที่ควรจะเป็น →รายไดป้ระชาชาตไิม่

ตกต า่ลงมากไปอีก
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 กรณีภาวะเศรษฐกิจดี → ราคาสินคา้เกษตรสูง → รฐับาลไม่ตอ้ง

จา่ยเงินอุดหนุน บางรฐับาลมีการเก็บเงินเขา้กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 

→ เกษตรกรมีเงินใชจ้า่ยนอ้ยลง → DAE ไม่เพิ่มมากเทา่ที่ควรจะเป็น 
→ ท าใหร้ายไดป้ระชาชาตไิม่เพ่ิมสูงข้ึนมากเกินไป



9393

II.  นโยบายการคลงัจ  าแนกตามลกัษณะปัญหาเศรษฐกิจที่ตอ้งแกไ้ข จะแบ่งได้

เป็น

ก.  นโยบายการคลงัแบบขยายตวั (Expansionary Fiscal Policy)

ข.  นโยบายการคลงัแบบหดตวั (Contractionary Fiscal Policy)
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การใชน้โยบายการคลงักบัผลตอ่ระบบเศรษฐกิจ

นโยบาย เป้าหมาย วิธีการ

• แบบหดตวั ลดความตอ้งการใชจ้า่ย
ภายในประเทศ ท าใหร้ายได้
ประชาชาตลิดลง เพือ่ชะลอความ
รอ้นแรงของเศรษฐกจิ 

• จดัท างบประมาณรายจา่ย
แบบเกนิดุล

• จดัเกบ็ภาษมีากขึน้

• แบบขยายตวั เพิม่ความตอ้งการใชจ้า่ย
ภายในประเทศ เพือ่ท าใหร้ายได้
ประชาชาตเิพิม่ขึน้

• จดัท างบประมาณรายจา่ย
แบบขาดดุล

• ลดภาษี

GDP = C + I + G + (X –M)
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นโยบายการเงิน (Monetary Policy)

การดแูลและจดัการปรมิาณเงินและสินเช่ือโดยธนาคารกลาง เพื่อบรรลุ

เป้าหมายทางเศรษฐกิจประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการ

***ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)***

เป้าหมายที่ส  าคญัของนโยบายการเงิน

1. การสรา้งความเจรญิเติบโตและการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

2. การรกัษาเสถียรภาพทางราคา

3. การรกัษาเสถียรภาพของดลุการช าระเงินระหว่างประเทศ

4. การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม
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บทบาทของธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย)
1. ออกธนบตัรใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสม ( ควบคมุปรมิาณ

เงิน)

2. เป็นนายธนาคารของรฐับาล

3. เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์

4. ก ากบัและตรวจสอบธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนั

การเงินอ่ืนๆ

5. รกัษาเสถียรภาพภายใน (ระดบัราคา) และเสถียรภาพ

ภายนอกประเทศ (อตัราแลกเปล่ียน, ดแูลและควบคุม

การไหลเขา้ออกของเงินตราตา่งประเทศ)

6. บริหารเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ
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เครื่องมือของนโยบายทางการเงิน

1. การควบคุมดา้นปรมิาณเงิน (Quantitative Control)

2. การควบคมุดา้นคณุภาพ (Qualitative Control)

3. การควบคมุโดยตรง (Direct Control)
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อตัราเงินสดส ารองตามกฎหมาย (Legal Reserve 

Requirement)

การเพ่ิมอตัราเงินสดส ารองท าให ้ธ. พาณิชยต์อ้งขาย

หลกัทรพัยข์องตนออกไปหรือเรียกเงินกูคื้น ท าให้

ปริมาณเงินในระบบลดลง

การลดอตัราเงินสดส ารองท าให ้ธ. พาณิชยมี์เงินสด

ส าลองสว่นเกิน ท าให ้ธ. พาณิชยป์ล่อยกูไ้ดม้ากข้ึน 

ดงันั้นปริมาณเงินในระบบเพ่ิมข้ึน

1. การควบคุมดา้นปริมาณเงิน (Quantitative 

Control)
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การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องรฐับาลในตลาด (Open-

Market Operations: OMO)

ธนาคารกลางขายหลกัทรพัย ์(เช่น พนัธบตัร) จะสง่ผลท าให้

ปริมาณเงินในระบบลดลง

ธนาคารกลางซ้ือหลกัทรพัยจ์ะสง่ผลท าใหป้ริมาณเงินในระบบ

เพ่ิมข้ึน

ขายหลกัทรัพย์ ประชาชนน าเงินมาซ้ือ

ประชาชนไดรั้บเงินคืนซ้ือหลกัทรัพย์

ประชาชนมีทางเลอืกส าหรบัเงนิ คือ ถอืไวก้บัมือ / ฝากธนาคาร / ลงทนุ / ซ้ือพนัธบตัร......
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อตัราธนาคารหรืออตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน (Bank 

Rate)

อตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารกลางคิดจาก ธ. พาณิชย ์(โดยปกติเป็น

การกูย้มืโดยมีหลกัทรพัยร์ฐับาลค ้าประกนั)

การใหกู้ย้มืน้ีถือว่าเป็นแหลง่กูย้มืแหลง่สุดทา้ย (Lender of last 

resort) เม่ือมีความจ าเป็นภายในระยะเวลาสั้นๆ Example: ธ. 

พาณิชยอ์าจกูเ้งินจากธนาคารกลางในกรณีท่ี มีเงินสดส ารองไม่

เพียงพอ (เช่น คนมาถอนเงินมากกะทนัหนั)

หากตอ้งการเพิ่มปริมาณเงินก็จะลดอตัราดอกเบ้ีย

มาตรฐาน

หากตอ้งการลดปริมาณเงินก็จะเพิ่มอตัราดอกเบ้ีย

มาตรฐาน

อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ที่ใช้ในปัจจุบัน เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
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 การก าหนดเง่ือนไขในการใหส้ินเช่ือเพื่อวตัถุประสงค์

บางอยา่งของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินใหอ้ยูใ่น

ขอบเขตที่เหมาะสมและเพื่อใหก่้อใหเ้กิดการกระจายสินเช่ือ

ไปยงัสาขาเศรษฐกิจที่ตอ้งส่งเสริม

 Example: การควบคุมการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

การควบคุมการใหส้ินเช่ือเพื่อการบรโิภค การควบคุมการให้

สินเช่ือเพื่อการก่อสรา้ง   เป็นตน้

2. การควบคุมดา้นคุณภาพ (Qualitative Control)
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 เป็นการบงัคบัใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตา่งๆ

ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีธนาคารกลางก าหนดข้ึนจะใชเ้ม่ือเห็นว่า การ

ควบคุมปริมาณเงินและสินเช่ือทางดา้นปริมาณและคุณภาพไม่

ไดผ้ลหรือไดผ้ลแตไ่ม่ทนัการณ์

 เช่น ปัญหาบตัรเครดิตเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก จนเป็นสาเหตท่ีุท าให ้

ประชาชนมีพฤติกรรมการก่อหน้ีมากข้ึน เกิดปัญหา NPL ดงันั้น จงึ

ออกค าสัง่ โดยตรง ในเง่ือนไขการถือบตัรว่า ผูถื้อบตัรจะตอ้งมีรายได้

ตอ่เดือนไม่ต า่กว่า 15000 บาท     เป็นตน้

3. การควบคุมโดยตรง (Direct Control)
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ธนาคารกลางเขา้มาควบคุมนโยบายการเงินโดยการ

ควบคุมปริมาณเงิน (Money Supply)

การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเงิน 

money supply 
shift ขวา/ซ้าย

ดุลยภาพตลาดเงิน
เปลี่ยน (อัตรา

ดอกเบี้ยดุลยภาพ 
(i*)เปลี่ยน)

ผู้คนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการถือ
เงิน / การออม / 

การลงทุน

ระบบเศรษฐกิจเกิด
การปรับเปลี่ยน
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ประเภทของนโยบายการเงนิ

นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรอืขยายตวั (Easy 

of Expansionary Monetary Policy) 

ใชใ้นช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซาและเกิดภาวะเงินฝืด

M i YInvestment
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เครื่องมือที่ใช้

ธนาคารกลางซ้ือหลกัทรพัย์

ลดอตัราเงินสดส ารอง

ลดอตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน

ผลของการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว

ท าใหป้ริมาณเงิน (Money supply) เพ่ิมข้ึน
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ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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นโยบายการเงินแบบเขม้งวดหรือหดตวั

(Restrictive or Contractionary Monetary Policy)

ใชเ้ม่ือระบบเศรษฐกิจขยายตวัมากเกินไปและเกิด

ภาวะเงินเฟ้อ 

M i YInvestment
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เครื่องมือที่ใช้

ธนาคารกลางขายหลกัทรพัย์

เพิ่มอตัราเงินสดส ารอง

เพิ่มอตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน

ผลของการใช้เครื่องมือดังกล่าว
ท าให้ปริมาณเงิน (Money supply) ลดลง



บทบาทของ ธปท. ในการด าเนินนโยบายการเงิน

ดร. ชญาวดี ชยัอนนัต์

ฝ่ายนโยบายการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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1. ธปท. กบับทบาทในการรกัษาเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิ
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รกัษาความมัน่คงของ
ระบบสถาบนัการเงิน

ดแูลระบบการช าระเงินและ
บริหารจดัการธนบตัรออกใช้

บริหารเงินส ารอง
ระหว่างประเทศ

รกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ธปท.

บทบาทและหน้าท่ีของ ธปท.

เป็นนายธนาคารของรฐับาล 
และสถาบนัการเงิน
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นโยบายการเงิน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

นโยบายการเงิน คือ การใช้เครื่องมือทางการเงินของธนาคารกลาง
ในการควบคมุดแูลปริมาณเงิน หรืออตัราดอกเบีย้ให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัอย่างได้มีเสถียรภาพ 
ประชาชนมีรายได้ รวมทัง้ความเป็นอยู่ท่ีดี

ธปท. ใช้นโยบายการเงินเป็นหลกัในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
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นโยบายการเงิน

ธปท. ใช้นโยบายการเงินเป็นหลกัในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ คือ เศรษฐกิจท่ีมีความสมดลุ 
ทัง้ด้านในประเทศและด้านต่างประเทศ
สะท้อนได้จากตวัแปรทางเศรษฐกิจ เช่น

อตัราเงินเฟ้อ

อตัราการว่างงาน

ดลุการคลงั

ระดบัหน้ีสาธารณะ

ดลุบญัชีเดินสะพดั

ดลุการช าระเงิน

ระดบัหน้ีต่างประเทศ

อตัราแลกเปล่ียน
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีมีนยัส าคญัต่อนโยบายการเงิน คือ
เสถียรภาพดา้นราคา หรือการรักษาอตัราเงินเฟ้อใหอ้ยูร่ะดบัท่ีเหมาะสม

ธปท. ใช้นโยบายการเงินเป็นหลกัในการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Monetary

Policy

Price

Stability

Sustainable

Economic

Growth
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เศรษฐกิจมีเสถียรภาพด้านราคาเมื่ออตัราเงินเฟ้ออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและไม่ผนัผวน
ซ่ึงเอ้ือต่อการตดัสินใจและวางแผน

การบริโภค การผลิต การออม และการลงทนุในระยะยาว

รกัษาอ านาจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคและผูอ้อม

รกัษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั

ของสินค้าส่งออก

ลดแรงกดดนั
ต่ออตัราแลกเปลีย่น

ช่วยสร้างบรรยากาศ
เศรษฐกิจทีดี่โดยรวม

เสถียรภาพดา้นราคา

ลดความผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียทีแ่ท้จริง

ลดความไม่แน่นอนซึง่เป็น
ปัจจยัลบต่อการวางแผน
และตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
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การใช้นโยบายการเงินเพ่ือรกัษาเสถียรภาพด้านราคา

เศรษฐกิจ
ร้อนแรง

เศรษฐกิจ
ซบเซา

ด าเนินนโยบายการเงินเข้มงวด
ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย
แรงกดดนัด้านราคาลดลง

ด าเนินนโยบายการเงินผอ่นคลาย
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย

แรงกดดนัด้านราคาเพ่ิมสงูขึน้
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นโยบายการเงินส่งผลต่อเศรษฐกิจผา่น 5 ช่องทางหลกั

เพ่ิม / ลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย

อตัราดอกเบีย้
ตลาด ราคาสินทรพัย์ อตัรา

แลกเปล่ียน การคาดการณ์

ความต้องการสินค้าจากภายในและภายนอกประเทศ

ราคาสินค้าภายในประเทศ
ราคาสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า

อตัราเงินเฟ้อ

สินเช่ือ
1 2 3 4 5
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1.  ช่องทางอตัราดอกเบีย้ตลาด

อตัราดอกเบีย้
ในตลาดการเงิน

ปรบัลดลง

ต้นทนุของ
การบริโภคและ
การลงทนุถกูลง

นโยบายการเงินผอ่นคลาย

ประชาชน
ต้องการบริโภค
และลงทนุ
มากขึน้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้
แรงกดดนัด้านราคาเพ่ิมสงูขึน้
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นโยบายการเงินผอ่นคลาย 

2.  ช่องทางสินเช่ือ

ภาระหน้ีของ
ธรุกิจลดลง

ฐานะการเงินของ
ธรุกิจเข้มแขง็ขึน้

ธนาคารยินดี
ปล่อยสินเช่ือ
ให้ภาคธรุกิจ
มากขึน้

อตัราดอกเบีย้
ในตลาดการเงิน

ปรบัลดลง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้
แรงกดดนัด้านราคาเพ่ิมสงูขึน้
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3.  ช่องทางราคาสินทรพัย์

ราคาสินทรพัย์
เพ่ิมขึน้

ประชาชนรู้สึก
มัง่คัง่มากขึ้น

อตัราดอกเบีย้
ในตลาดการเงิน

ปรบัลดลง

ประชาชนหนัไป
ออมในรปูแบบอ่ืน
แทนการฝากเงิน 

เศรษฐกิจท่ีดีขึน้
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทน

ของสินทรพัย์

ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยมากขึน้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้

แรงกดดนัด้านราคา
เพ่ิมสงูขึน้

นโยบายการเงินผอ่นคลาย 
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4.  ช่องทางอตัราแลกเปล่ียน

ส่วนต่างอตัรา
ดอกเบีย้กบั

ต่างประเทศลดลง
เงินทนุไหลออก

ค่าเงินบาท
อ่อนค่าลง

ผลผลิตในประเทศขยายตวั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้

แรงกดดนัด้านราคา
เพ่ิมสงูขึน้

การส่งออก
เพ่ิมขึน้

การน าเข้าลดลง

นโยบายการเงินผอ่นคลาย 
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นโยบายการเงินผอ่นคลาย

5.  ช่องทางการคาดการณ์

ประชาชนคิดว่า
ภาวะเศรษฐกิจ
จะดีขึน้ในอนาคต

การบริโภคและการลงทนุเพ่ิมขึน้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้
แรงกดดนัด้านราคาเพ่ิมสงูขึน้

ประชาชนกงัวลว่าภาวะเศรษฐกิจ
จะอ่อนแอกว่า
ท่ีเคยคาดไว้

การบริโภคและการลงทนุลดลง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง
แรงกดดนัด้านราคาลดลง
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 ผลกระทบของนโยบายการเงินผา่นช่องทางตา่งๆ อาศยัเวลาไม่เทา่กนั

 ช่องทางการคาดการณใ์ชเ้วลาค่อนขา้งรวดเร็ว  แตช่่องทาง

อตัราดอกเบ้ียตลาดและช่องทางสินเช่ือใชเ้วลานานกว่า

 โดยรวมจะใชเ้วลา 4 - 6 ไตรมาสกว่านโยบายการเงินจะสง่ผลเตม็ที่ตอ่เศรษฐกิจ

การส่งผา่นของนโยบายการเงิน

0 1 2 3 4 5 6

ธปท. นโยบายการเงิน

เสถียรภาพ
และการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ

ระยะเวลาการส่งผา่นท าใหธ้นาคารกลางตอ้ง
ด าเนินนโยบายล่วงหนา้เพ่ือใหไ้ดผ้ลทนัการณ์
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2. กรอบในการด าเนินนโยบายการเงินแบบต่างๆ
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เป้าหมายอตัราแลกเปล่ียน

เป้าหมายปริมาณเงิน

เป้าหมายเงินเฟ้อ

ไม่มีเป้าหมายแน่ชดัตายตวั

ฮ่องกง
จีน
สิงคโปร์

เยอรมนี (ในอดีต)
ประเทศท่ีเข้ารบัการช่วยเหลือจาก IMF

นิวซีแลนด์
แคนาคา
องักฤษ
สวีเดน
ไทย (ปัจจบุนั)

สหรฐัฯ
ญ่ีปุ่ น

กรอบการด าเนิน
นโยบายการเงิน

การด าเนินนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ
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 Inflation Targeting เริ่มใชใ้นนิวซีแลนดเ์ม่ือปี 2533 และไดร้บัความนิยม

เพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั 

 ธนาคารกลางประกาศเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนิน

นโยบายการเงิน และเปล่ียนแปลง “อตัราดอกเบ้ียนโยบาย” เพ่ือรกัษา

อตัราเงินเฟ้อใหอ้ยูใ่นช่วงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 องคป์ระกอบส าคญัของกรอบนโยบายการเงินแบบน้ี คือ การด าเนินงานท่ี

เป็นระบบและความโปรง่ใสในการส่ือสารกบัสาธารณชน 

การตัง้เป้าหมายเงินเฟ้อ
(Inflation Targeting)



129129

การตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อ (ตอ่)

 ความล่าช้า (Time lag) ของผลกระทบจากนโยบายการเงิน
ไปสู่อตัราเงินเฟ้อ

 ต้องอาศยัแบบจ าลองในการมองสถานการณ์ไปข้างหน้า
ซ่ึงแบบจ าลองอาจพยากรณ์คลาดเคล่ือนและน าไปสู่
การตดัสินใจท่ีผิดพลาด

 ส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายสงูสดุ (ระดบัราคา) 

 มีความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบาย
การเงินโดยไม่ต้องขึน้กบันโยบายการเงินของ
ต่างประเทศ

ข้อเสีย

ข้อดี
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3. การด าเนินนโยบายการเงินภายใต้

กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
ในปัจจุบนั
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Inflation Targeting ในประเทศไทย

อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน
0 – 3.5 %

เฉล่ียทัง้ไตรมาส

เป้าหมายของ
นโยบายการเงิน
ท่ีก าหนดไว้คือ …
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 อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core Inflation)

 คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน ซ่ึงก็คือ “ดชันีราคาผูบ้รโิภค

ทั่วไป” (CPI) หกั รายการสินคา้หมวดอาหารสดและหมวดพลงังาน (ประมาณ 24%

ของตะกรา้ CPI) ไดแ้ก่

 ขา้ว แป้ง และผลิตภณัฑจ์ากแป้ง 

 เน้ือสตัว ์เป็ด ไก่ และสตัวน์ ้า

 ผกัและผลไม้

 ไข่และผลิตภณัฑน์ม

 น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเครื่อง น ้ามนัดีเซล

 ค่ากระแสไฟฟ้าและกา๊ซหุงตม้

อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานของประเทศไทย

ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน 
76%

พลงังาน
9%

อาหาร  
15%

ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป



คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

 ตาม พรบ. ธนาคารแห่งประเทศ พ.ศ. 2551 ระบุว่า

คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประกอบดว้ย

 ผูบ้ริหารระดบัสูงจาก ธปท. 3 ท่าน

 กรรมการผูท้รงคณุวุฒิจากภายนอกอีก 4 ท่าน

http://www.bot.or.th/bothomepage/General/Laws_Notif_Forms/Legal/Law01_Update.pdf
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อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (มาตรา 28/7)

1. ก าหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยค านึงถึงแนวนโยบาย

แห่งรฐั สภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

2. ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใตร้ะบบการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายว่าดว้ยเงินตรา

3. ก าหนดมาตรการท่ีจ  าเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและนโยบาย

4. ตดิตามการด าเนินมาตรการของ ธปท. ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ

 ทัง้น้ี กนง. จกัตอ้งรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะรฐัมนตรทุีก 6 เดือน

และจดัท าเป้าหมายของนโยบายการเงนิ เพ่ือน าเสนอและท าความตกลง

รว่มกบัรฐัมนตร ีจากนัน้เสนอตอ่คณะรฐัมนตรเีพ่ือใหค้วามเห็นชอบใน

เดือนธนัวาคมของทุกปี
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ประเมินภาวะเศรษฐกิจ
การเงินและแนวโน้ม
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ข้อมลู

ประชมุ กนง. 8 ครัง้ต่อปี

ตดัสินนโยบายการเงิน :
ข้ึน / คง / ลด 

อตัราดอกเบี้ยนโยบาย

รกัษาระดบั
อตัราดอกเบีย้นโยบาย

รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ

ขัน้ตอนการด าเนินนโยบายการเงิน

แถลงข่าวผลการประชมุ

http://www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Monetary&FXPolicies/Monet_Policy/report/2007/IR_th_19oct07.pdf
http://www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Monetary&FXPolicies/Monet_Policy/report/2007/IR_th_19oct07.pdf
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สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ

1. ต้นทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของแต่ละประเทศไม่
เท่ากัน เพราะ
 มีทรัพยากรตั้งต้นไม่เท่ากัน
 มีเทคโนโลยีการผลิตที่แตกตา่งกัน

2. ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage)
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ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ

1. การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การแบ่งงานกันท าตามความถนัด (Specialization)
การประหยัดจากขนาด (Economies of scale)
ท าให้ ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ประชาชนสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีราคาถูกลง
3. ประชาชนมีโอกาสเลือกสินค้าบริโภคมากขึ้น 
4. เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
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ดุลการช าระเงิน

 บัญชีดุลการช าระเงิน (Balance of Payment: BOPs) หมายถึง 

รายงานสถิติที่ได้จากการรวบรวมรายการทางเศรษฐกิจและการเงิน
อย่างเป็นระบบ ระหว่างผู้มีถิ่นฐานของประเทศหนึ่ง กับผู้มีถิ่นฐาน
ของประเทศอื่นๆ ในรอบระยะเวลาหนึ่ง



140140

องค์ประกอบของบัญชีดุลการช าระเงิน

2 บัญชีทุนเคลื่อนย้าย *
(Capital and Financial Account)

- บัญชีทุน
- บัญชีการเงิน

บัญชีทุนส ารองระหว่างประเทศ
(International Reserve Account)

1 บัญชีเดินสะพัด
(Current Account)
-บัญชีดุลการค้า
-บัญชีดุลบริการ
-บัญชีดุลรายได้
-บัญชีดุลเงินโอน/เงิน
บริจาค

บัญชีดุลการช าระเงิน
(Balance of Payment)

-ทองค า
-สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDRs)
-เงินตราต่างประเทศ
-ฐานทุนส ารอง

ใช้ “หลักบัญชีคู่” 
เพื่อให้เกิดความสมดุลกัน
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ตวัอยา่งการท าบญัชีดุลการช าระเงิน (หน่วย ลา้น

บาท)1 บญัชีเดินสะพดั (340)

- สนิคา้ออก ไทยสง่ออกเฟอรน์ิเจอร์ 440

- สนิคา้เขา้ บรษิทัไทยน าเขา้เครือ่งจกัรเพือ่ใชใ้นการผลติ (600)

- รบับรกิาร ไทยเดนิทางไปเทีย่วต่างประเทศ (50)

- ใหบ้รกิาร ชาวต่างชาตมิาเทีย่วไทย 70

- รายไดค้า่แรงงาน ไทยไปท างานสงิคโปร์ 40

- รายจา่ยเงนิปันผลและดอกเบีย้ ต่างชาตโิอนเงนิปันผลจากหุน้ไทยกลบัประเทศ (80)

- เงนิโอนภาครฐั รฐัไทย สง่เงนิชว่ยเหลอื เฮติ (160)

2 บญัชีทุนเคล่ือนย้าย 450

- เงนิลงทุนโดยตรง เยอรมนั เขา้มาลงทุนใหไ้ทยเป็นฐานการผลติรถยนต์ 200

- เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ ต่างชาตสิง่เงนิมาซือ้หุน้ไทย 150

- จา่ยคนืหนี้สนิภาคเอกชน ธนาคารไทยพาณชิย์ คนืเงนิกูธ้นาคารต่างประเทศ (500)

- กูห้นี้สนิคา้ภาครฐับาล ไทยกูเ้งนิจาก ADB เพือ่โครงการไทยเขม้แขง็ 600

3 ทุนส ารองระหว่างประเทศ ผล: เพ่ิมขึ้น (110)

1

4
2
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) หมายถึง ราคาของเงิน
สกุลต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินสกุลของประเทศ 

 เช่น จ านวนบาทต่อหนึ่งดอลลาร์ = 32 บาทต่อ 1 US$

 หากเรามองว่า “เงินตราต่างประเทศ” คือ “สินค้า”

อัตราแลกเปลี่ยน ก็คือ ราคาของเงินตราต่างประเทศ 1 หน่วย
นั่นเอง
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มองมุม ไทย แลกเงินดอลล่าร์

 เดิม อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ = 32 บาทต่อเหรียญ

(เราเอาเงินบาทไปแลกดอลล่าร)์ 

CASE 1 อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น 35 บาทต่อเหรียญ

>>> ใช้เงินบาทมากขึ้นเพื่อไปซื้อดอลล่าร์ >> เงินดอลล่าร์แพงขึ้น

CASE 2 อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น 30 บาทต่อเหรียญ

>>> ใช้เงินบาทน้อยลงเพื่อไปซื้อดอลล่าร์ >> เงินดอลล่าร์ถูกลง
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มองมุม ดอลล่าร์ แลกเงินไทย

 เดิม อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ = 32 บาทต่อเหรียญ

(เงินไทย = 1/32 = 0.03125 ดอลล่าร์ต่อบาท) 

CASE 1 อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น 35 บาทต่อเหรียญ

(เงินไทย = 1/35 = 0.02857 ดอลล่าร์ต่อบาท) 

เงินบาทถูกลงในสายตาคนต่างชาติ >>> เงินบาทอ่อนค่า = เงินดอลล่าร์แข็งค่า

CASE 2 อัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น 30 บาทต่อเหรียญ

(เงินไทย = 1/30 = 0.03333 ดอลล่าร์ต่อบาท) 

เงินบาทแพงขึ้นในสายตาคนต่างชาติ >>> เงินบาทแข็งค่า = เงินดอลล่าร์อ่อนค่า
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ความส าคัญ: 

การค้าระหว่างประเทศจ าเป็นต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
เงินตราสกุลต่างๆ เพื่อใช้ในการช าระเงินระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมผีลโดยตรงต่อการ
น าเข้าและส่งออก ซึ่งมีผลกระทบต่อดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน การผลิต การจ้างงาน และรายได้ประชาชาติ
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

 มูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (ราคาเงินตราต่างประเทศแพงขึ้น)

ค่าของสกุลเงินในประเทศลดลง (depreciation)
เช่น ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจาก 40 ฿/$ เป็น 42 ฿/$

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

เช่น ถ้าเดิมเคยสมัครสอบ TOEFL 160$ = 160 x 40 บาท

กลายเป็นว่า ต้องจ่ายแพงขึ้นเป็น 160 x 42 (แพงขึ้นอีก 320 บาท) ทั้งๆที่ราคาใน
ต่างประเทศไม่ได้เปลี่ยน

ดังนั้น ค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลท าให้ ราคาการน าเข้า (แพงขึ้น) คิดเป็นเงินบาท
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนลดลง (ราคาเงินตราต่างประเทศถูกลง)

ค่าของสกุลเงินในประเทศเพิ่มขึ้น (appreciation)
เช่น ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นจาก 40 ฿/$ เป็น 38 ฿/$

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

เช่น ถ้าเดิมเคยซื้อน้ าหอม  50 $ = 50 x 40 บาท

กลายเป็นว่า ต้องจ่ายถูกลงเป็น 50 x 38 อีก (ถูกลงไป 100 บาท) ทั้งๆ
ที่ราคาในต่างประเทศไม่ได้เปลี่ยน

ดังนั้น ค่าเงินบาทแขง็ค่า ส่งท าให้ ราคาการน าเข้า (ถูกลง) คิดเป็นเงิน
บาท
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โดยสรุป
อัตราแลกเปลี่ยน ราคาการส่งออก 

(คิดเป็นเงิน $)
ราคาการน าเข้า
(คิดเป็นเงินบาท)

40 บาทต่อ $ - -

42 บาทต่อ $
(เงินบาทอ่อนค่า /
เงินดอล แพงขึ้น)

ถูกลงในสายตาต่างชาติ คนไทยจ่ายแพงขึ้น

38 บาทต่อ $
(ค่าเงินบาทแข็งขึ้น/
เงินดอล ถูกลง)

แพงขึ้นในสายตาต่างชาติ คนไทยจ่ายถูกลง
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อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

แรงผลักของอุปสงค์ และอุปทานเงินตราต่างประเทศ >>>  ดุลยภาพตลาด

ตัวก าหนดอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ 

คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้เงินตราต่างประเทศ
ไหลออกจากประเทศ เช่น

 การน าเข้าสินค้า

 การที่เงินทุนไหลออกจากประเทศ

 การโอนเงินไปช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้าน 

 ฯลฯ

ตัวก าหนดอุปทานของเงินตราต่างประเทศ 

คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้เงินตราต่างประเทศ 
ไหลเข้า ประเทศ

 การส่งออกสินค้า

 การลงทุนทางตรง

 การได้รับเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ 
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ปริมาณเงนิตราต่างประเทศ ($)

อตัราแลกเปลีย่น 
(บาท/$1) Supply of Foreign 

Exchange

Demand of Foreign 
Exchange

40 บาท = $1

อตัราแลกเปลี่ยนดลุยภาพ

Q* = 1 พนัล้านดอลล่าร์

50 บาท = $1

30 บาท = $1
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์หรืออุปทาน (SHIFT) โดยมีปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น

 อัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากัน 
 สมมติไทยประกาศอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น แต่ สหรัฐอเมริกายังมีอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม 

 นักลงทุนจะเคลื่อนย้ายเงินเข้ามาฝากในประเทศ >>> อุปทาน $ เพิ่มขึ้น

 คนไทยที่เดิมเคยไปฝากเงินใน สหรัฐ ชะลอการน าเงินออกไปฝาก >> อุปสงค์ $ ลดลง

 การเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมของรัฐ
 การเปิดการค้าเสรีท าให้ก าแพงภาษีลดลงเป็นศูนย์ สินค้าไทยทะลักเข้าสหรัฐอย่างต่อเนื่อง

 การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น >>> อุปทาน $ เพิ่มขึ้น

 ความคาดหวังของตลาด เช่น ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
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สถานการณ์ต่อไปนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

 นักลงทุนต่างชาติไม่มั่นใจเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ทยอยขายหุ้น และน า
เงินกลับประเทศ

 ประเทศเร่งผลักดันขยายตัวการส่งออกกุ้งแช่แข็งไปยังสหรัฐ โดยให้สิทธิพิเศษ

เงินทุนไหลออกนอกประเทศ  >>> Demand for $ เพ่ิมขึ้น >>> Shift 
ขวา >>> อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น >>> ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง

ส่งออกมากขึ้น >>> เงิน $ ไหลเข้าประเทศ >>> Supply for $ เพ่ิมขึ้น 
>>> Shift ขวา >>> อัตราแลกเปลี่ยนลดลง >>> ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
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ปริมาณเงินตราต่างประเทศ ($)

อัตราแลกเปลี่ยน 
(บาท/$1) Supply of Foreign Exchange

Demand of Foreign Exchange

40 บาท = $1

Q* = 1 พันล้านดอลล่าร์

50 บาท = $1

30 บาท = $1

เงินทุนไหลออกนอกประเทศ  >>> Demand for $ เพิ่มขึ้น >>> Shift ขวา >>> 
อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น >>> ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
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ปริมาณเงินตราต่างประเทศ ($)

อัตราแลกเปลี่ยน 
(บาท/$1) Supply of Foreign Exchange

Demand of Foreign Exchange

40 บาท = $1

Q* = 1 พันล้านดอลล่าร์

50 บาท = $1

30 บาท = $1

ส่งออกมากขึ้น >>> เงิน $ ไหลเข้าประเทศ >>> Supply for $ เพิ่มขึ้น >>> Shift 
ขวา >>> อัตราแลกเปลี่ยนลดลง >>> ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
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วเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบต่อดลุการคา้

ผลกระทบต่อราคาสนิคา้น าเขา้

ผลกระทบต่อราคาสนิคา้

ผลกระทบต่อดุลการช าระเงนิ

ผลกระทบต่อการผลติ

ผลกระทบต่อรายไดป้ระชาชาติ

ผลกระทบต่อหน้ีต่างประเทศ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.howstuffworks.com/gif/exchange-rate-daily.gif&imgrefurl=http://travel.howstuffworks.com/exchange-rate4.htm&h=298&w=320&sz=25&hl=th&start=8&tbnid=IVT_RhmaJ_zjdM:&tbnh=110&tbnw=118&prev=/images?q=exchange+rate&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.howstuffworks.com/gif/exchange-rate-daily.gif&imgrefurl=http://travel.howstuffworks.com/exchange-rate4.htm&h=298&w=320&sz=25&hl=th&start=8&tbnid=IVT_RhmaJ_zjdM:&tbnh=110&tbnw=118&prev=/images?q=exchange+rate&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2572591/2/istockphoto_2572591_foreign_exchange_rate_vt.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=2572591&refnum=933189&h=380&w=286&sz=61&hl=th&start=10&tbnid=A1iytFRm2R89hM:&tbnh=123&tbnw=93&prev=/images?q=exchange+rate&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2572591/2/istockphoto_2572591_foreign_exchange_rate_vt.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup/?id=2572591&refnum=933189&h=380&w=286&sz=61&hl=th&start=10&tbnid=A1iytFRm2R89hM:&tbnh=123&tbnw=93&prev=/images?q=exchange+rate&gbv=2&svnum=10&hl=th
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กรณี มูลค่าอตัราแลกเปลี่ยนเพิม่ข้ึน (Depreciation)

Case กรณีช่วงวิกฤตปี 2540
(ค่าเงินเปลี่ยนจาก 25 บาทเป็น 40 บาทต่อ $)

เงินบาทอ่อนค่า
สินค้าไทยในสายตาคนต่างชาตถิูกลง

การส่งออกเพิ่มขึ้น
สินค้าต่างชาติในสายตาคนไทยแพงขึ้น

การน าเข้าลดลง
สิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น การลงทุนในประเทศ, การท่องเที่ยว
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ส่งออก-เพิ่มขึ้น  น าเข้า-ลดลง
ดุลการช าระเงินดีขึ้น (เพิ่มสูงขึ้น) 
ทุนส ารองระหว่างประเทศเพิม่สูงขึ้น

การผลิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
แต่การผลิตที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศมีต้นทุนสูงข้ึน

การจ้างงานในประเทศสูงข้ึน
รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น
มูลค่าของหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น (จ านวนเงินบาทที่ต้องใช้ช าระ

หนี้จะเพิ่มขึ้น)
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 ช่วงปีที่ผ่านมา มีข่าวค่าเงินบาทแข็งค่า

เงินบาทแข็งค่า
สินค้าไทยในสายตาคนต่างชาตแิพงขึ้น

การส่งออกลดลง
สินค้าต่างชาติในสายตาคนไทยถูกลง

การน าเข้าเพิ่มขึ้น
สิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น การลงทุนในประเทศ, การท่องเที่ยว

กรณี มูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนลดลง (Appreciation)



161161

ส่งออก-ลดลง  น าเข้า-เพิ่มขึ้น
ดุลการช าระเงินแย่ลง (ลดลง) 
ทุนส ารองระหว่างประเทศลดลง

การผลิตในประเทศลดลง
การผลิตที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศมีต้นทุนลดลง

การจ้างงานในประเทศลดลง
รายได้ประชาชาติลดลง
มูลค่าของหนี้ต่างประเทศลดลง (จ านวนเงินบาทที่ต้องใช้

ช าระหนี้จะลดลง)
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เรื่องน่าสนใจ

 Trade War

https://www.bbc.com/news/world-43512098

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง

 ภาษีถุงพลาสตกิ

 ภาษีลาภลอย

 Cashless society

https://www.bbc.com/news/world-43512098
https://www.bbc.com/news/world-43512098

