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ถอยแถลง 

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
  

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตรการประกันภัยแหงชาติ” 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติมอบให

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันชีวิต

เบื้องตนไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานในรายละเอียดกับกรมการประกัน

ภัย สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย 

 สมาคมประกันชีวิตไทย ไดประสานและขอความรวมมือไปยังสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดหาคณะอาจารยผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อจัดทำหนังสืออานเสริมความรู สาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” ซึ่งไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดี จากคณะอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถม

และมัธยม พรอมทั้งคณะทำงานดานวิชาการจากบริษัทท่ีเปนสมาชิกของสมาคมฯ ในการ

กำหนดสาระการเรียนรูการประกันชีวิตเบื้องตนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้น และ

สอดคลองกับสาระเศรษฐศาสตร เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสามารถ

นำไปเปนพ้ืนฐานศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งนำไปประกอบวิชาชีพตอไปในอนาคตได

เปนอยางดี 

 อยางไรก็ตาม ความรูและความเขาใจถึงการประกันชีวิตมีความจำเปนพื้นฐานที่จะ

ตองบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของเยาวชนไทย โดยการปลูกฝงความรูเรื่องการ

ประกันชีวิตในระยะตนขึ้นไปถือเปนสวนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวัน เปนมาตรการท่ีสำคัญ

ในการปองกนัการเขาใจผิด เกิดขอโตแยงกันเพราะความเขาใจที่ไมครบถวนถูกตอง นั่นเอง 



 ดังนั้น การศึกษาเร่ืองการประกันชีวิต จึงมีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีพ

ของคนทกุสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทกุวยั เพราะทุกชวีติในสงัคมตองมกีารเผชญิกบัภยัตางๆอยางหลกี

เลี่ยงไมได หากครูนักเรียน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทำ

ประกันชีวิตที่ถูกตอง จะทำใหมีการวางแผนการออมเงิน การใชจายในแตละชวงอายุของตน

ไดเปนอยางดี ไมเปนภาระของสมาชิกในครอบครัว หรือภาระสังคมที่รัฐบาลจะตองจัดสรรงบ

ประมาณสวนหนึง่มาใหความชวยเหลือ 

 หนังสืออานเสริมความรูสาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” นี้ จะมอบ

ใหแกหองสมุดโรงเรียนนำรองทุกภาคท่ัวประเทศ เพ่ือใหครูอาจารยและนักเรียน ใชประกอบ

การเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยและสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะรวมกันพิจารณารายชื่อโรงเรียนตอไป 

 สมาคมประกันชีวิตไทย หวังวาหนังสืออานเสริมชุดนี้ จะมีคุณประโยชนตอครู 

อาจารยและนักเรียนที่ไดนำมาศึกษา พรอมกับบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวใน “แผน

ยุทธศาสตรประกันภัยแหงชาติ” และบรรลุวัตถุประสงคของสาระเศรษฐศาสตรในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพ่ือความอยูเย็นเปนสุขที่มั่นคงและย่ังยืนตอไป 

 

 

       (นายสาระ ล่ำซำ) 

            นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

                   กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 
 การสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานการประกันชีวิต ถือเปนพื้นฐาน
สำคัญที่จะชวยในการพัฒนาความรูทางดานเศรษฐศาสตร รวมท้ังการวางแผนดานการเงิน
สวนบุคคลและครอบครัว อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการดำรงชีวิตในปจจุบันท่ี
สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 สมาคมประกันชีวิตไทย เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบุคลากรของบริษัทที่เปนสมาชิกของ
สมาคมฯ ที่มีความรูดานการประกันชีวิต ไดใหความรวมมือเขามาชวยจัดทำหนังสืออานเสริม
ความรูสาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรดานการบริหาร
จัดการการเงิน เพื่อชวยใหครูผูสอนและนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู
ความเขาใจการประกันชวีติมากขึน้ ซึง่เปนทักษะชวีติท่ีจำเปนสำหรับทกุคน ในการใชดลุยพนิจิ
อยางเหมาะสม เพื่อการตัดสินใจวางแผนการใชจายในชีวิตประจำวัน 
 จงึนบัเปนเร่ืองนายนิดทีีส่มาคมประกนัชวีติไทย ซึง่มใิชหนวยงานของรฐัทีป่ระกอบดวย
ผูที่มีความรูดานการประกันชีวิต ไดดำเนินการจัดทำหนังสืออานเสริมความรูสาระ
เศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔ โดยไดประมวลหลักการพื้นฐาน แนวคิด ตลอดจนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประกัน
ชวีติ อันประกอบดวยองคความรูในดานเศรษฐศาสตร การเงนิ ธรุกจิและการลงทนุ ทีม่รีปูแบบ
สวยงาม นาสนใจ ชวนใหนาติดตามอาน และสะดวกตอการเรียนการสอนของครู อาจารย 
และนักเรียน 

คำนิยม 



 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอชื่นชม  
ในความเพียรพยายามของคณะผูจัดทำท่ีไดทุมเทแรงกาย แรงใจ ในการผลิตหนังสือที่มี  
คุณประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข 
และหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือชุดนี้ จะชวยเปดโลกทัศนของเด็กๆ ใหกวางขวางมากข้ึน  
ในการหา-ใช-และทำใหทรัพยสินท่ีมีอยูไดใชเปนประโยชนแกตัวเองและสังคม รวมท้ังชวย  
สงเสริมใหเยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตและธุรกิจในการทำใหชีวิตมั่นคง  
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
      (นางจันทรา บูรณฤกษ) 
   เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

          กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



คำนำ 

 เศรษฐกิจมีสวนสำคัญในการกำหนดสภาวการณของสังคมและการดำรงชีวิตของ

ผูคนในยุคนี้ เนื่องจากเปนยุคเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการอยางกวางขวาง

ซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจากความสามารถในการผลิต วัสดุ สิ่งของเครื่องใชและบริการท่ีแตกตางกัน

แตละพื้นที่แตละสังคม อันนำมาสูการเคลื่อนยายทรัพยสิน และเงินตรา ท่ีเปนเคร่ืองมือกลาง 

แสดงมูลคาของสินคาและบริการระหวางผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งเปนเคร่ืองมืออำนวย

ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินคาและการบริการทั่วมุมโลก 

 หนังสืออานเสริมความรู “ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” เลมนี้ เปนหนังสือที่ชวยใหผูอาน  

เกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคา บริการ ทรัพยสินเงินตรา ธุรกิจ การคา  

การวางแผนทางการเงิน และการออมในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอาน  

จนสามารถสรางความมั่นคงในการดำรงชีวิตทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  

และสังคมไทย 

 สพฐ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชสื่อประกอบการเรียนรู  

ท่ีหลากหลาย เปนประโยชนตอการพัฒนาความรูสาระเศรษฐศาสตรกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ระดับมัธยมศึกษา) ไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรใหจัดพิมพ เปนหนังสืออาน  

เสริมความรู โดยหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมนี้จะชวยใหครู นักเรียนและผูสนใจนำ  

องคความรูที่ไดรับไปใช ใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีวิตทามกลางการเปล่ียนแปลง  



ทางเศรษฐกิจไดอยางม่ันคงย่ิงขึ้น และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย คณะผูเขียน และผูเกี่ยวของ  

ทุกทานที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไทยไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



ความหมายของสินคาและบริการ 
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 
การคาขายแบบหักบัญชี 
การประกอบอาชีพเพื่อแลกเปล่ียนกับเงิน 
การพึ่งพาสินคาและบริการจากผูอื่น 

“พึ่งพาอาศัย” 

“เงินตราเปนสิ่งสมมุติ” 
ความหมายของเงินและประวัติความเปนมาของเงิน 
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกอนยุคประวัติศาสตร 
 เงินตราโบราณ 
 เงินตราฟูนัน 
 เงินตราทวารวดี 
 เงินตราศรีวิชัย 
 เงินตราลานนา 
 เงินตราลานชาง 
 เงินพดดวง 
 เบ้ียและประกับ 
 เหรียญกษาปณไทย 
 เหรียญกษาปณสมัยรัชกาลท่ี ๔ 
 เหรียญกษาปณสมัยรัชกาลท่ี ๕ 
 เหรียญบาทจุฬาลงกรณสยามินทร ร.ศ. ๑๒๗ 
 ธนบัตรไทย 

 

 หนา 
๕ - ๑๔ 

หนา 
๑ - ๔ 



สารบัญ

“ถูกแพงอยูที่ใคร” 
ความหมายของตลาด 
การกำหนดปริมาณการผลิตและราคา 
อุปสงค  อุปทาน  
อุปสงคและอุปทานสวนบุคคลและของสวนรวม 
ปจจัยที่เปนตัวกำหนดอุปสงคและอุปทาน 
ลักษณะความสัมพันธระหวางอุปสงค อุปทานกับราคา   
ภาวะกลไกแหงราคา 
ขอสังเกตเกี่ยวกับภาวะกลไกแหงราคา 
อุปสงครวม และอุปทานรวม 
อุปสงคสวนเกิน และอุปทานสวนเกิน 
ความสัมพันธระหวางราคากับอุปสงคและอุปทาน 

 หนา 
๑๕ - ๒๗ 

“จูงวัวไปคาขี่มาไปขาย” 
ผูซื้อและผูขายหรือกลไกตลาด 
คนกลาง 
การขายสง – ขายปลีก 
ประเภทของตลาด 
ตลาดแบงตามสถานที่ 
ตลาดแบงตามลักษณะการแขงขัน 

 หนา 
๒๘ - ๓๒ 



“รัฐดูแลและหวงใย” 
การใหขาวสารทางเศรษฐกิจตอประชาชน
การคุมครองผูบริโภคโดยรัฐ 

 หนา 
๓๓ - ๓๘ 

“แบงกันกินแบงกันใช” 
รัฐดำเนินการเก็บภาษีตางๆ  จากประชาชนมาบำรุงประเทศ 
การเก็บภาษีและการเสียภาษี 
การเก็บภาษีเปนหนาที่ของรัฐสวนการเสียภาษีเปนหนาที่ของประชาชน 

หนา 
๓๙ - ๔๒ 

“ทรัพยมีสี่สวนไซร ปูนปน” 
การวางแผนการใชเงินในชีวิตประจำวันอยางมีระบบ 
ทำอยางไรจึงจะรวย  บัญชีชาวบานชวยได 

 หนา 
๔๓ - ๕๓ 

“ความไมแนนอนคือความแนนอน” 
ความเสี่ยงภัยในการดูแลทรัพยากรท่ีอาจเกิดในชีวิตประจำวัน 

 หนา 
๕๔ - ๕๘ 



สารบัญ

 

 

 หนา 
๕๙ - ๘๔ 

 หนา 

“แหลงเงินออมของประเทศ” 
ทำไมจึงตองมีสถาบันการเงิน 
สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
ธนาคารพาณิชย 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
สถาบันการเงินประเภทอื่น 
    บริษัทประกันภัย 
      - การทำประกันชีวิต 
      - การประกันชีวิตที่สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม (หลักซาริอะฮ) 
    ตลาดหลักทรัพย 
    บริษัทธุรกิจหลักทรัพย 
    บริษัทจัดการกองทุนรวม 
      - ประเภทของกองทุน 
    สหกรณ 
      - สหกรณประเภทตางๆ 
      - สหกรณการเกษตร 
      - สหกรณออมทรัพย 

ดัชนีคำนารู 

บรรณานุกรม 

รายชื่อผูจัดทำหนังสือ 

๘๕-๘๗ 

๘๘ 

๘๙-๙๐ 





พึ่งพาอาศัย 

๑ 

 มนุษยอยูรวมกันในสังคมใดสังคมหน่ึง ยอมจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เชน ถามี
ความตองการสินคาประเภทอาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค ฯลฯ ก็จะตองมีผูผลิตสินคาประเภทนี้ขึ้น
มา หรือถาตองการกิจกรรมที่สนองความตองการของมนุษย เชน การสอนหนังสือ การแตงนิยาย    
การขับรถ ฯลฯ เปนการสนองความตองการของมนุษยเชนกัน เมื่อมีความตองการสินคาและ
บริการ  ก็ตองมีผูผลิต เม่ือมีผูผลิตก็ตองมีผูบริโภคสินคาและบริการ เปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน 
 ความตองการกอใหเกิดการผลิต การผลิตมีจุดมุงหมายที่จะสนองความตองการ การผลิต
จึงทำใหเกิดสินคาและบริการ 

ความหมายของสินคาและบริการ 
 สินคา หมายถึง สิ่งของตางๆ ที่
ผลิตขึ้นมาเพื่อขายหรือแลกเปล่ียน เชน 
อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค รถยนต 
บาน คอมพิวเตอร ฯลฯ   
 ของบางอยางเราผลิตขึ้นใชเอง 
เชน ปลูกพืชผักสวนครัวรับประทาน
เอง ทำตู โตะ ไวใชเอง ของประเภทนี้
ไมถือเปนสินคาเพราะเปนผลผลิตจาก
การทำงาน เพื่อประโยชนใชสอยใน 
ครัวเรือน 



๒ 

 บริการ หมายถึง กิจกรรมที่สนองความ 
ตองการของมนุษยในดานความสะดวกสบาย 
ความพอใจ เชน การสอนหนังสือ การแก
รถยนต การรักษาโรค การแตงเพลง การจัด
รายการวิทยุ โทรทัศน การนวดเพื่อสุขภาพ 
เปนตน  
 ปจจุบันเราใชคำวาสินคา และบริการ  
ควบคูกันไปเสมอ    

การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 
 การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ แบงเปน ทางตรงและทางออม 
 การแลกเปล่ียนสินคาและบริการทางตรง คือการนำสินคามาแลกกันโดยตรง (Direct  
Exchange) หรือเรียกวา ระบบแลกเปลี่ยนสินคา (Barter System) เชน เอาผลไมมาแลกเปลี่ยน 
กับขาวสาร เอาปลามาแลกกับผัก เปนตน  
 ในสังคมโบราณ ทำใหหมูบานนั้นมีความกินดีอยูดีมีความสามารถในการผลิตสินคาและ
บริการ เพราะเมื่อผลิตไดมากบริโภคแลวยังมีเหลือ ก็สามารถนำไปแลกเปล่ียนสินคากับหมูบาน
อื่นได แตถาผลิตไดนอยพอยังชีพ ก็ไมมีโอกาสไดบริโภคสินคาของหมูบานอื่น  การแลกเปลี่ยน
สินคาและบริการทางตรงแบบนี้คอนขางหายากในปจจุบัน แตยังมีในระดับประเทศ เชน ประเทศ
ไทยผลิตขาวไดมาก ก็นำไปแลกกับไมของสหภาพพมา เปนตน วิธีนี้ทำใหประหยัดเงินตราใน
ประเทศและยังไดสงออกดวย 
 



๓ 

 การแลกเปล่ียนสินคาและบริการทางออม มี “เงิน” เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการที่ปรากฏชัดเจนเรียกวาการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Money System) เปนการคาขายทั่วไป
ในปจจุบัน และสินคาในรูปแบบนามธรรม เชน แรงงานรับจางเย็บผา ลูกจาง นายหนาขายบาน
เปนตน แรงงานจากสมองและความคิด เชน บทประพันธ บทเพลง สามารถขายลิขสิทธิ์จากการ
ออกแบบและคิดคนได 
 



๔ 

การคาขายแบบหักบัญชี  
 การคาขายแบบหักบัญชี (Account Trade) เปนการซื้อการขายโดยใชสินคา
แลกกัน ถามีสวนตางจึงจายเปนเงินสด เชน ไทยซ้ือเครื่องจักรจากจีนราคา ๒,๒๐๐ 
ลานบาท จีนซื้อขาวไทยราคา ๒,๐๐๐ ลานบาท  เมื่อหักลบบัญชีกันแลว ไทยจายเงินให
จีนเพียง ๒๐๐ ลานบาท 

การประกอบอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน 
 การประกอบอาชีพตางๆ ตองอาศัยความรูความชำนาญตางกัน ผูที่ประกอบ
อาชีพยอมกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับสินคาและบริการเพ่ือ
การดำรงชีวิตของตน ทำใหเกิดการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ผูประกอบอาชีพ
ตางๆ ไมวาจะเปนเกษตรกร พอคาแมคา คนขบัรถ พนกังานตอนรบั นายธนาคาร นกับญัช ี
กรรมกร ทหาร ตำรวจ นักประพันธ นักแสดง ฯลฯ ลวนมีสวนชวยใหสังคมดำรงอยู
ดวยความสงบสุข อาชีพเปนท่ีมาของรายได ผูประกอบอาชีพดวยความขยัน ซื่อสัตย 
ถือวามีสวนสำคัญในสังคมท้ังสิ้น 

การพึ่งพาสินคาและบริการจากผูอื่น 
 ผูผลิตไมสามารถผลิตสินคาและบริการทุกอยางที่ตองการไดเอง เพราะอาจจะ
สิ้นเปลือง เสียเวลาและขาดความชำนาญทำใหตนทุนสูง ดังนั้น จึงตองพึ่งพาสินคา
และบริการจากผูอื่น โดยการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยางมีประสิทธิภาพ จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งแกภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว และของผูผลิต 
 การซื้อสินคาและบริการ จะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคาชนิดเดียวกัน
หรือใกลเคียงกันหรือทดแทนกันไดในรานอื่น หรือตลาดอ่ืน ทำใหซื้อสินคาไดในราคา
ต่ำกวาที่จะซื้อแบบเดาสุม นอกจากนี้การซื้อขายสินคายังตองคำนึงถึงความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีดวย เพราะสามารถจะปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหดีขึ้น อีกทั้งทำให
สวยงามและนาซื้อดวย 



เงินตราเปนสิ่งสมมุติ 

๕ 

 ในสังคมใดสังคมหน่ึง เมื่อผูบริโภคตองการสินคาและบริการ ผูผลิตก็จะผลิตสินคาและ

บริการมาสนองตอบ แตการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการนั้น จะตองมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

มนุษยจึงคิด “เงินตรา” ขึ้นมาเปนสิ่งสมมุติแทนมูลคาของสินคาและบริการเหลานั้น 

ความหมายของเงิน และประวัติความเปนมาของเงิน 
 สมัยกอน มนุษยไดนำสิ่งตางๆ มากมายหลายชนิด มาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน 
เชน เปลือกหอย ลูกปด เมล็ดพืช เคร่ืองมือ เกลือ เคร่ืองประดับ และปศุสัตว เปนตน  
 ประเทศไทยในปจจุบัน เดิมเปนที่อยูอาศัยของมนุษยกอนประวัติศาสตร กลุมชนเหลานี้
ไดทิ้งส่ิงตางๆ ซ่ึงเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนไวหลายรูปแบบ เชน การนำโลหะเงินมาใชเปน
เงินตรามากอนการตั้งอาณาจักรสุโขทัย เรียกวา เงินพดดวง เปนเงินที่มีลักษณะแปลกท่ีไมเหมือน
ประเทศอื่นใดในโลก 
 ปจจุบันเงินมี ๓ ประเภท คือ เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากธนาคาร 



๖ 

เงินตราโบราณ 
 บริเวณประเทศไทยในปจจุบันนี้  
มีคนคนพบเงินตราโบราณในยุคเร่ิมแรก 
ที่มีการกอต้ังอาณาจักรตางๆ ข้ึน ไดแก 
อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรทวารวดี และ 
อาณาจักรศรีวิชัย 

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกอนยุคประวัติศาสตร 
 กอนพุทธศตวรรษท่ี ๖ บนคาบสมุทรอินโดจีน 
มีการตั้งชุมชนเปนหลักแหลงโดยเปลี่ยนจากกลุมชน 
ที่ดำรงชีพจากการลาสัตว และหาของปามาเปนสังคม 
การเกษตรในที่ลุม มีการติดตอกับชุมชนอื่นภายใน
ภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนสินคาที่ตองการ ตอมาจึง
ใชวัตถุบางอยางมาเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน
สินคา เชน กำไลหิน ลูกปด ซึ่งขุดพบท่ี อูทอง 
(สุพรรณบุรี) นครปฐม กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ลพบุรี 
นครราชสีมา เปนตน 

 ชุมชนเหลาน้ีนอกจากจะติดตอกันภายในภาคพื้นทวีปแลว ยังติดตอกับพอคาคนกลาง
จากดินแดนโพนทะเลเชนกัน มีการใชวัตถุสื่อกลางในการแลกเปล่ียน เชน หินหยก ลูกปดที่มีลาย
อินเดีย ที่หอยคอทำดวยหิน ฯลฯ 



๗ 

เงินตราฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ ๖-๑๒) 
 ลักษณะเปนเงินเหรียญ มีสัญลักษณพระอาทิตยคร่ึงดวง 
ฉายแสงอยูดานหนึ่ง สวนอีกดานหนึ่งเปนรูปศรีวัดสะกลองฑมระ 
๒ หนา และสวัสดิกะ ขุดพบในจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม 
และสุพรรณบุรี 

เงินตราทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) 
 อาณาจักรทวารวดีเปนอาณาจักรของมอญหรือชนชาติที่
ใชภาษามอญ มีศูนยกลางการปกครองบริเวณจังหวัดนครปฐม       
การปกครองใชระบบพระมหากษัตริย เงินเหรียญที่ใชมีลักษณะ
เปนเหรียญเงิน ใชสัญลักษณที่เกี่ยวกับกษัตริย อำนาจการปกครอง 
ศาสนา 

เงินตราศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘) 
 เมืองไชยา และนครศรีธรรมราช เปนตลาดกลางของสินคาจากยุโรป
ตะวันออกกลาง อินเดียทางตะวันตก จีนและขอม ทวารวดีทางฝงตะวันออก  
ไดทวีความสำคัญขึ้นจนในที่สุดดินแดนแถบนี้เลยไปถึงเกาะสุมาตราไดรวมตัว
กันขึ้นเปนอาณาจักรศรีวิชัยมีการปกครองโดยกษัตริย นับถือพระพุทธศาสนา
เถรวาท เงินตราที่ใชเปนเหรียญเงินประทับตราดอกจันดานหนา และดานหลัง
มีอักษรสันสกฤตคำวา วร เรียกกันในปจจุบันวา เงินดอกจัน 



๘ 

เงินตราลานนา (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔) 
 อาณาจักรลานนา ตั้งอยูทางเหนือของประเทศไทยปจจุบัน มีระบบเงิน
ตราเปนของตนเอง ประกอบดวยเงินมูลคาต่ำ เรียกวา เงินทอก ไดแก เงินใบไม 
เงนิวงตนีมา เงนิปากหมู สวนเงนิทีม่มีลูคาสงูไดแก เงนิผกัช ีเงนิเจยีง นอกจากนี ้
ยังมีการใชเงินไซซีของจีนในการคาตามชายแดน 

เงินตราลานชาง (พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๔) 
 ดินแดนแถบฝงซายของแมน้ำโขงไดรวมตัวกันเปนอาณาจักรลานชาง 
ใชระบบเงินตราเหมือนกันโดยใชเงินฮอย เงินลาด เงินลาดฮอย และเงินเรือ 
เปนเงินตรารวมกัน นอกจากนี้ยังมีเงินฮาง เงินตู จากอันนัม (เวียดนาม) 
เขามาใชตามชายแดนดวย 



๙ 

เงินพดดวง 
 ชาวไทยภาคกลางผลิตเงินของตนเองขึ้นใชกอนสมัยสุโขทัยแลวใชเร่ือยมาจนถึงสมัยอยุธยา 
และสมัยรัตนโกสินทร รวมเปนเวลากวา ๖๐๐ ป ไดแก เงินพดดวง ซึ่งทำขึ้นมาจากแทงเงินทุบปลาย
งอเขาหากันแลวตอกประทับตราประจำแผนดินและตราประจำรัชกาลลงไป โดยท่ีสัณฐานกลม 
คลายตัวดวงแตชาวตางประเทศเรียกวา เงินลูกปน เงินพดดวงมีลักษณะไมเหมือนเงินตราสกุลอื่น
ใดในโลก 
 เงินพดดวงที่ผลิตขึ้นใชมีหลายขนาด ท่ีผลิตมากและใชเปนมาตรฐาน คือ ขนาดราคาหนึ่ง
บาทสลึง เฟอง และสองไพ ขนาดที่มีราคาสูงกวาหนึ่งบาทมีผลิตข้ึนใชบาง แตมีไมมาก 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
หลังจากท่ีเซอรจอหน บาวริ่ง จากประเทศอังกฤษเขามาทำ
สัญญาทางพระราชไมตรี และการคาแลว การคากับตาง
ประเทศไดขยายตัวอยางรวดเร็ว พอคาชาวตางประเทศจะตอง
นำเงินเหรียญไปแลกเงินพดดวงจากรัฐบาล และนำไปซื้อสินคา
จากราษฎร แตการผลิตเงินพดดวงทำดวยมือจึงทำไดไมมาก 
ไมพอกับความตองการของชาวตางประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนรูปเงินตรา
ของไทยจากเงินพดดวงเปนเงินเหรียญและเมื่อประกาศใชเงิน
ตรารูปแบบเงินเหรียญแลว ก็ยังโปรดเกลาฯ ใหใชเงินพดดวง
อยู แตไมทำเพิ่ม จนสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกลาเจาอยูหัว หลังจากที่มีการนำธนบัตรออกใชแลว จึงทรงให
ออกประกาศยกเลิกการใชเงินพดดวงทุกชนิดตั้งแตวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๔๔๗ เปนตนไป 



๑๐ 

เบี้ยและประกับ 
 กอนสมัยสุโขทัยมีการใชหอยเบี้ย เปนเงินปลีก 
โดยชาวตางประเทศนำเขามาขายและใชติดตอกัน 
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร จนกระท่ังพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหผลิตเหรียญสำหรับประกับ เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๒๘๗ 
พระเจาบรมโกศแหงกรุงศรีอยุธยาโปรดเกลาฯ ใหทำดิน
เผาตีตรามีขนาดตางๆ ขึ้นใชแทนเบี้ย เรียกวา ประกับ 
เพราะเบี้ยนั้นเปนหอยที่นำมาจากตางประเทศบางครั้งก็
เกิดการขาดแคลน 

เหรียญกษาปณไทย 
 เมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหคณะทูตเดิน
ทางไปเฝาสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระองคไดทรงขอให
คณะทตูอญัเชญิพระราชดำริทีจ่ะจดัทำเงนิตราไทยเปนเงนิเหรียญดวยเครือ่งจกัรไปเจรจากับลอรด 
คลาเรนดอนเสนาบดีกระทรวงตางประเทศของอังกฤษ เม่ือสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย
ทรงทราบ จึงไดจัดสงเครื่องทำเหรียญเงินขนาดเล็กมาถวายเปนราชบรรณาการ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลาฯ ใหจัดทำเหรียญกษาปณจากเคร่ืองจักรเปนคร้ังแรก 
เรียกกันวา เหรียญเงินบรรณาการในขณะเดียวกันคณะทูตานุทูต ไดสั่งซื้อเคร่ืองจักรทำเหรียญเงิน 
จากบริษัทเทเลอรเขามาในปลายป พ.ศ.๒๔๐๑ พระองคจึงโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงงานขึ้นที่หนา
พระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานนามวา  โรงกษาปณสิทธิการ 



๑๑ 

 เหรียญอัฐโสฬส เปนเหรียญดีบุกมี ๒ ขนาด ขนาดใหญใหเรียกวา อัฐ ราคา ๘ อันเฟอง
เทากับ ๑๐๐ เบี้ย ขนาดเล็กใหเรียก โสฬส ราคา ๑๖ อันเฟอง เทากับ ๕๐ เบ้ีย 

เหรียญกษาปณสมัยรัชกาลที่ ๔ 

 เหรียญทอง ทศ พิศ พัดดึงส เปนเหรียญทองคำมีตรา 
เชนเดียวกับเหรียญเงิน มี ๓ ขนาด ขนาดใหญใหเรียกวา ทศ ราคา 
๑๐ อันตอชั่ง (อันละ ๘ บาท เทากับ ๑ ปอนดสเตอรลิง) ขนาด 
กลางเรียกวา พิศ ราคาอันละ ๔ บาท และขนาดเล็กเรียกวา พัดดึงส 
ราคาอันละ ๑๐ สลึง (เทากับตำลึงจีน) 

 เหรียญแตเมง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหนำเหรียญทองคำ และ
เหรียญเงินหนัก ๔ บาท เพื่อพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ และขาราชการ เน่ืองในงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

 เหรียญซีกเสี้ยว เมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๘ พระองคโปรดเกลาฯ ใหจัดทำเหรียญทองแดง ดาน
หนามีตราพระมหามงกุฎกับฉัตรดานหลังตราชาง ในวงจักร มี ๒ ขนาด ขนาดใหญเรียกวา ซีก 
ราคา ๒ อัน เฟองขนาดเล็กเรียกวา เสี้ยว ราคา ๔ อันเฟอง 

 เหรียญเงินบรรณาการ มีชนิดราคาหนึ่งบาท สองสลึง หน่ึงสลึง และหนึ่งเฟอง ทำข้ึนใน 
พ.ศ. ๒๔๐๑ โดยเคร่ืองจักรที่สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแหงประเทศอังกฤษถวายเปนราช
บรรณาการ 

 เหรียญเงินตราพระแสงจักร – พระมหามงกุฎ  
ทำขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๐๓ มีชนิดราคาหนึ่งบาท สองสลึง 
หนึ่งสลึง และหนึ่งเฟอง และชนิดราคา ๒ บาท ทำขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๐๖ เหรียญนี้ผลิตออกใชแทนเงินพดดวงโดยผลิต
จากเคร่ืองจักรท่ีสั่งซื้อจากประเทศอังกฤษ 



๑๒ 

เหรียญกษาปณสมัยรัชกาลที่ ๕ 
 เหรียญนิกเกิล พระองคโปรดเกลาฯ ใหแบงหนวยใหญเปนหนวยยอย แบงหนวยบาท 
เปนบาทและสตางค คือ ๑๐๐ สตางค เปน ๑ บาท และส่ังทำเหรียญนิกเกิลตราชางสามเศียร –  
ชอชัยพฤกษ เขามาใชใน พ.ศ. ๒๔๔๑ 

 เหรียญบาทจุฬาลงกรณ สยามินทร ร.ศ. ๑๒๗  
เปนเหรียญบาทท่ีสั่งทำจากโรงกษาปณปารีส ประเทศฝรั่งเศสทำขึ้น
เพื่อเตรียมใชตามพระราชบัญญัติมาตราทองคำ ร.ศ.๑๒๗ แตยัง
ไมทันออกประกาศใช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็
เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ  
ใหนำมาใชพระราชทานในงานพระบรมศพ ลักษณะเหรียญดานหนา
เปนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ และอักษร
พระนามจุฬาลงกรณและสยามินทร ดานหลังมีรูปชางสามเศียร มี
อักษรสยามรัฐ และ ร.ศ. ๑๒๗ ชนิดราคาหนึ่งบาท เลข ๔๑ บน ร.ศ. 
นั้นหมายความวา ครองราชยมา ๔๑ ป แลว 



๑๓ 

ธนบัตรไทย 
 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ขึ้นครองราชยไมนาน ปรากฏวามีผูทำเงินพดดวงปลอม 
ทำใหราษฎรเดือดรอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัด
ทำ หมาย ขึ้นแทนเงินพดดวง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ นับเปน 
เงินกระดาษชนิดแรกที่มีการนำมาใชในระบบเงินตราไทย 
 หมาย มี ๓ ชนิดคือ หมายราคาต่ำ หมายราคาตำลึง 
และหมายราคาสูง 

 บัตรธนาคาร (Bank Note) มีลักษณะเปนตั๋วสัญญาใชเงิน
ชนิดหนึ่งที่ธนาคารพาณิชยนำออกใชหลังจากที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐบาลแลวเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระหน้ีระหวางธนาคาร
และลูกคา 
 บัตรธนาคารออกใชคร้ังแรกเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๓๒ มี ๗ ชนิด ไดแก ราคา ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๔๐ บาท 
๘๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท ออกโดยธนาคารฮองกง และเซีย่งไฮ 
หลังจากนั้นมีสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศอีก ๓ แหง คือ 
ธนาคารชารเตอรด แหงอินเดีย ออสเตรเลียและจีน และธนาคารแหง
อินโดจีนก็ไดรับอนุญาตใหนำบัตรธนาคารของตนออกใชเชนเดียวกัน 

 อัฐกระดาษ จัดทำขึ้นเพื่อแกไขภาวการณขาดแคลน 
เงินปลีก อันเปนสาเหตุใหนายบอนการพนันเอาเปรียบ
ประชาชนรวมทั้งการคาขายรายยอยตองหยุดชะงัก 

 ใบพระราชทานเงินตรา ทำดวยกระดาษปอนดสีขาว พิมพหนาเดียว มีราคาตางๆกัน คือ 
๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๒ และ ๑๕ ตำลึง หนึ่งชั่ง หนึ่งชั่งหาตำลึง หนึ่งชั่งสิบตำลึง 



๑๔ 

ตั๋วเงินกระดาษ หรือ กระดาษหลวง 
 บริษัท วีเซกเก แอนด เดอรีเจนท ประเทศเยอรมนี ไดจัดพิมพตั๋วเงินกระดาษจำนวน 
๓, ๙๕๑, ๕๐๐ บาท รวม ๘ ชนิดราคาดวยกัน คือ ชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๔๐ บาท 
๘๐ บาท ๑๐๐ บาท ๔๐๐ บาท และ ๘๐๐ บาท มีขนาดตางๆ ดานหนาและดานหลังพิมพสอดสี
ประกอบดายลายเฟอง มีขอความบอกราคาเปนราคาไทย จีน อังกฤษ มาลายู เขมร และลาว 
ไวทั้ง ๒ ดาน ดานหนาเปนรูปของอารมแผนดินลงพิมพไว 
 

เงินเปนสื่อกลาง ที่ทำใหการซื้อขายสะดวกสบายขึ้น 

การใชเงินอยางมีเหตุผลที่ดีชวยใหดำรงชีวิตไดสะดวกสบายไดอยางยั่งยืน 

ธนบัตร 
 เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ไดมีพิธีเปดกรม
ธนบัตรขึ้นในหอรัษฏากรพิพัฒน กระทรวงพระคลังมหา
สมบัติเพื่อเปนที่ทำการของพนักงานผูดำเนินการเกี่ยวกับ
การออกธนบัตร ตลอดจนรับแลกเปลี่ยนจายเงินใหแกผูที่
ตองการนำธนบัตรมาขึ้นเปนเหรียญ หรือขอแลกเงินเหรียญ
เปนธนบัตร 



ถูกแพงอยูที่ใคร 

๑๕ 

 ตลาด คือ สถาบัน หรือ กลไก ท่ีนำใหผูซื้อ (buyer) และผูขาย (sellers) ไดพบกันและ
ชวยทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการกันระหวางผูซื้อและผูขาย 

 เม่ือมีการผลิตสินคาและบริการข้ึนมาก็จะตองคำนึงถึงปริมาณการผลิตและราคา ที่จะ
ขายใหไดกำไรและสามารถขายได ซึ่งตัวที่กำหนดปริมาณการผลิตและราคานั้นในทาง
เศรษฐศาสตรถือวาเปนเรื่องของอุปสงค อุปทาน ราคาดุลยภาพ และปริมาณดุลยภาพ 

 การผลิต การแลกเปล่ียน และการบริโภค จะตองมีความ
สัมพันธกันในลักษณะท่ีเหมาะสม โดยที่ “ราคา” จะเปนตัวแปร
สำคัญในการซื้อขายในตลาด ซึ่งข้ึนอยูกับปริมาณความตองการซ้ือ
สินคา และบริการ ซึ่งเรียกวา อุปสงค(Demand) กับปริมาณความ
ตองการขายสินคา และบริการ ซึ่งเรียกวา อุปทาน(Supply) 



๑๖ 

 
 

ตอนนี้ลำไยมีนอย 
กิโลกรัมละ  

๑๐๐ บาทครับ 
วาย!! 

เอาไวกินตอนมีมากๆดีกวา 
ถูกกวานี้ตั้งเยอะ 

 อุปสงคและอุปทานสวนบุคคล เชน ลูกตองการโทรศัพทมือถือเพื่อใชนัดหมายเวลากลับ

บานกับแม แมก็ตองหามาให เพื่อความสะดวกในการติดตอ 

 อุปสงคและอุปทานของสวนรวม เชน ประชาชนตองการใหรัฐบาลจัดหารถไฟฟาใตดิน 

เพื่อใหประชาชนสวนมากไดใชเดินทาง รัฐบาลเห็นความจำเปนตองจัดหาให เพื่อสนองความ

ตองการของประชาชนสวนรวม 

 

อุปสงค 
 หมายถึง ปริมาณความตองการซ้ือ

สินคาและบริการของผูบริโภคในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาหนึ่ง โดยมีเงินอยูใน
มือที่พรอมจะซ้ือได อุปสงคจึงมีความหมาย
ตางจากความตองการซื้อสินคาและบริการโดย
ทั่วไป ตรงที่มีเงินอยูในมือที่พรอมจะซื้อได
หรือไม 

อุปทาน 
 หมายถึงปริมาณสินคาและบริการที่ 
ผูผลิตหรือผูขายตองการผลิตหรือขายสินคา
และบริการในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับ
ราคาหนึ่ง 



 สาเหตุที่ทำใหอุปทานเปลี่ยนไปมีหลายอยาง เชน  
เทคโนโลยีสูงข้ึนทำใหตนทุนการผลิตต่ำลง ความตองการ
เสนอขายสินคาจะสูงข้ึน หรือการท่ีราคาปจจัยการผลิต
เปลี่ยนแปลง จำนวนคูแขงในตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดจน
สภาพภูมิศาสตรทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน 

๑๗ 

ปจจัยที่เปนตัวกำหนดอุปสงค และอุปทาน 
 อุปสงคจะเปลี่ยนแปลงไปข้ึนอยูกับสาเหตุตางๆ เชน ประชากรเพิ่มข้ึน ความนิยมของ 
ยุคสมัย อาชีพ ฐานะและการศึกษา ตลอดจนรายไดที่เปลี่ยนไปเปนตน เชน คนที่มีรายไดสูง 
ก็มีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินคาที่จำเปนหรือไมจำเปนในการดำรงชีพ หรือเปนสิ่งฟุมเฟอยได 
ตัวอยางเชน  

การซื้อ

นาฬกา ถาซื้อนาฬกาธรรมดาๆ ราคาไมแพงก็ใชไดแลว 

แตคนที่มีรายไดสูงก็อาจจะซื้อนาฬกาที่มีราคาแพง ย่ีหอดีๆ 

 
 ถารัฐบาลประกาศวา 

ปใหมจะลดภาษีสินคาไฟฟาทุกชนิด ทำใหตนทุนสินคาราคาลดลง  
ทำใหสินคาราคาถูกลง ผูซื้อก็คาดคะเนที่จะซื้อสินคาไฟฟาในชวงปใหม 

โดยการชะลอการซื้อไวกอน ปริมาณสินคาไฟฟา 
ในตลาดชวงกอนปใหมก็จะมีปริมาณมาก 



 
ปจจัยที่เปนตัวกำหนดอุปทาน 

๑. ราคาของสินคา หรือ บริการในขณะนั้น 
๒. ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง 
๓. เทคนิคการผลิตที่นำมาใช 
๔. ราคาของสินคาหรือบริการที่มีการแขงขัน 
 กัน 
๕. ภาษีและเงินอุดหนุน 
๖. จำนวนผูขายในตลาด 
๗. การคาดคะเนของผูผลิตเกี่ยวกับราคาของ 
 สินคาชนิดนั้นๆ ท่ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 
 

 

สภาพภูมิศาสตร 
คูแขงเพิ่มหรือลด 

เทคโนโลยีขั้นสูง 

 
ปจจัยที่เปนตัวกำหนดอุปสงค  

๑. ราคาของสินคา หรือ บริการในขณะนั้น  
๒. จำนวนผูบริโภคในตลาด 
๓. ระดับรายไดของผูบริโภค 
๔. รสนิยมของผูบริโภค  
๕. กลยุทธการขาย การโฆษณา การลดราคา        
  การแถม การชิงโชค ฯลฯ 
๖. ราคาของสินคา หรือบริการอื่น ที่ตองใช 
 เกี่ยวของกัน 
๗. การคาดคะเนของผูบริโภคเกี่ยวกับราคา  
 ของสินคา หรือบริการที่จะเพิ่มข้ึน 
 หรือลดลง 
๘. สมัยนิยม 

๑๘ 

 

 

 

 

 

ฐานะ 

รายได 

การศึกษา 

ความนิยม 

ยุคสมัย 



๑๙ 

ลักษณะความสัมพันธระหวางอุปสงค อุปทาน กับราคา 
 อุปสงคกับอุปทานจะมีความสัมพันธกับราคา จึงเปนที่มาของทฤษฏีราคา ซึ่งเปนทฤษฎี

ที่เก่ียวของระหวางอุปสงคและอุปทานกับราคาสินคา หรือท่ีเรียกกันวาเปน “ภาวะกลไกแหง

ราคา” 

ภาวะกลไกแหงราคา (Price Mechanism) 
 ภาวะกลไกแหงราคา หมายถึง ภาวะที่ราคาสินคาเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของอุปสงค

และอุปทานพิจารณาตามแผนผังไดดังนี้ 

อุปสงคมีมาก อุปทานมีนอย       ราคาสูงข้ึน 

อุปสงคมีนอยอุปทานมีมาก       ราคาถูกลง          ภาวะกลไกแหงราคา 

อุปสงค = อุปทาน        ราคาสมดุล           (Price Mechanism) 

         หรือราคาดุลยภาพ 
} 



๒๐ 

ขอสังเกตเกี่ยวกับภาวะกลไกแหงราคา 
 มีขอสังเกตเกี่ยวกับภาวะกลไกแหงราคา ดังนี้ 
  
 ๑. กลไกแหงราคาจะมีโอกาสทำหนาท่ีไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับระบบ
เศรษฐกิจ เชน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) เปนระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสใหแก
บุคคลในการเลือกตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจวา จะผลิตอะไร เทาไร อยางไร เพ่ือใคร 
ตามความสามารถและโอกาสของแตละคน ท้ังนี้โดยอาศัยตลาด และราคาเปนปจจัยในการเลือก 
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี หรือแบบไมมีการวางแผนจากรัฐ อุปสงค
และอุปทานจะมีโอกาสทำหนาที่ไดมากกวาระบบเศรษฐกิจแบบอื่น 

 ๓. จุดดุลยภาพ หมายถึง จุดที่อุปสงคและ
อุปทานมาพบกันพอดี หมายถึง ราคาหรือปริมาณท่ี     
ผูบริโภคพอใจจะซื้อหรือใช และผูผลิตหรือผูขายพอใจ
ที่จะขายหรือผลิต 

 ๒. การจะทราบราคาสินคาและบริการไดก็ตอ
เมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางปริมาณของอุปสงค และ
อุปทานในขณะนั้น เชน น้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณความ
ตองการมาก หรือมีอุปสงคมาก ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เสนอขายมีนอย หรือมีอุปทานนอยราคาน้ำมันก็จะสูง 
 



๒๑ 

ราคาตอ 
กิโลกรัม(บาท) 

ปริมาณการซื้อ 
กิโลกรัม(บาท) 

ปริมาณการขาย 
เปนกิโลกรัม 

500 
400 
300 
200 
100 

10 
20 
30 
40 
50 

50 
40 
30 
21 
10 

ราคาดุลยภาพในตลาด

  
 ในตลาดที่มีการซื้อขายสินคากันอยางเสรี ผูผลิตและผูบริโภคยอมจะพยายาม

แสวงหาประโยชนใหตนเองมากท่ีสุดเทาที่จะทำได นั่นคือผูบริโภคตองการสินคาราคาต่ำ 

สวนผูขายตองการขายในราคาสูง ซึ่งจะทำใหความตองการสูงขึ้น สินคาที่คงเหลือจึง

สามารถขายใหหมดไปได เชนเดียวกันถาในขณะใดขณะหนึ่งราคาสินคาต่ำเกินไป เมื่อ

เทียบกับปริมาณความตองการ สินคาก็จะขาดแคลน ผูซื้อสินคาในตลาดยอมจะแยงกัน

ซื้อ ซึ่งจะสงผลใหราคาสินคามีราคาสูงข้ึนเมื่อสินคาราคาสูงข้ึนความตองการก็จะลดลง 

ซึ่งจะทำใหสวนที่ขาดแคลนหายไปดวยในที่สุดก็จะถึงจุดดุลยภาพ ดังตารางและกราฟที่

แสดงดังตอไปนี้ 



เม่ือราคาสินคากิโลกรัมละ ๓๐๐ บาท ปริมาณการซ้ือและขาย
สินคาจะเปน ๓๐ กิโลกรัมเสมอกัน ดังนั้นราคา ๓๐๐ บาทตอ
กิโลกรัมเปนราคาดุลยภาพ และปริมาณสินคา ๓๐ กิโลกรัม เปน
ปริมาณดุลยภาพโดยเขียนเปนเสนอุปสงค อุปทานและดุลยภาพ
ไดดังกราฟ 

๒๒ 



๒๓ 

อุปสงค      อุปทาน      ราคา อุปสงค      อุปทาน      ราคา 

อุปสงครวม และอุปทานรวม 
 อุปสงครวม หมายถึง ปริมาณความตองการซื้อสินคาที่ตองใชประกอบกัน อาจจะมาก

กวา ๒ สิ่งก็ไดหากปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด ประโยชนในการใชจะไมเกิดข้ึน เชน รถยนตตองใช

น้ำมันหรือกาซ ขนมเคกจะตองใชกับวัตถุดิบหลายอยาง เชน น้ำตาล เนย นมสด แปงสาลี ฯลฯ 

 อุปทานรวม หมายถึง ปริมาณความตองการขายสินคาที่ตองใชประกอบกัน เชน ราน

จำหนายวัสดุกอสราง รานจำหนายอุปกรณทำขนม เชน น้ำตาล เกลือ แปงสาลี ฯลฯ 

อุปสงคสวนเกิน และอุปทานสวนเกิน 
 อุปสงคสวนเกิน หรืออุปสงคอยูเหนือ

จุดดุลยภาพ หมายถึง ปริมาณความตองการ

ซื้อสินคาหรือบริการมีมากกวาปริมาณสินคา

หรือบริการท่ีผูขายตองการเสนอขาย ดังนั้น 

เมื่ออุปสงคมีมาก อุปทานมีนอย ราคาสินคาก็

จะสูงขึ้น 

 อุปทานสวนเกิน หรืออุปทานอยูเหนือ

จุดดุลยภาพ หมายถึง ปริมาณสินคาหรือ

บริการที่ผูขายตองการขายมีมากกวาปริมาณ

ความตองการซื้อสินคาหรือบริการ ดังนั้น เมื่อ

อปุทานมมีากอปุสงคมนีอยราคาสนิคากจ็ะถกูลง 



๒๔ 



๒๕ 

ความสัมพันธระหวางราคากับอุปสงคและอุปทาน 
 กฎของอุปสงค (Law of Demand) กลาววา เมื่อราคาสินคาและบริการสูงขึ้นปริมาณ

ความตองการสินคา และบริการจะมากขึ้น หรือกลาวไดอีกอยางวาสินคาและบริการใดที่มีปริมาณ

ความตองการมาก ราคาสินคาและบริการจะสูง สวนสินคาและบริการใดมีปริมาณความตองการ

นอย ราคาสินคาและบริการนั้นจะต่ำลง 

 กฎของอุปทาน (Law of Supply) กลาววา เมื่อสินคาและบริการ ขายไดราคาต่ำผูผลิต

หรือผูขายจะผลิตหรือนำสินคาและบริการออกขายจำนวนนอยและเมื่อสินคาและบริการขายได

ราคาสูง ผูผลิตหรือผูขายจะผลิตหรือนำสินคาและบริการออกขายมากขึ้นหรือกลาวไดอีกอยางวา 

สินคาและบริการใดมีปริมาณมาก ราคาสินคาและบริการนั้นจะต่ำ 

เราสามารถสรุปความสัมพันธระหวางราคากับอุปสงค และอุปทานไดดังนี้ 



 

ความสมัพันธระหวางราคากับปรมิาณความตองการซือ้สนิคาและบรกิาร(อปุสงค) แสดงเปนกราฟไดดงันี ้

กราฟแสดงอุปสงคของความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการสินคาและบริการกับราคา 

เมื่อราคาถูกลด ปริมาณ 

ความตองการซื้อสินคาและบริการ 

จะมีมากข้ึน 

๒๖ 



๒๗ 

 ความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณความตองการการเสนอขายสินคาและบริการ 

(อุปทาน) แสดงเปนกราฟไดดังนี้ 

กราฟแสดงเสนอุปทานของความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการสินคาและบริการกับราคา 

เมื่อราคาสินคาเพิ่มขึ้น
ความตองการผลิตและขายสินคา

ก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย

 ทั้งอุปสงคและอุปทาน มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ  

เพราะอุปสงคซึ่งเปนปริมาณความตองการซื้อ และอุปทานเปน

ปริมาณสินคาและบริการที่ผูขายตองการขายน้ีเอง เปนตัวกำหนด

ราคาสินคาและบริการในตลาด หากมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

อุปสงคกับอุปทานราคาสินคาและบริการก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย 

โดยราคาสินคาและบริการอาจแพงข้ึนหรือถูกลงก็ไดเชนกัน 



๒๘ 

จูงวัวไปคาขี่มาไปขาย 

ความหมายของตลาด 
 ตลาด  (Market) คอื สถาบัน
หรือกลไกที่นำใหผูซื้อ (buyers) 
และผูขาย (Sellers) ไดพบกัน และ
ชวยทำใหเกิดการแลกเปล่ียนสินคา
หรอืบรกิารกนัระหวางผูซือ้และผูขาย 

ผูซื้อและผูขาย หรือ กลไกตลาด 

 ตลาดจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีผูซื้อ และผูขาย 

 ระบบตลาดเปนระบบที่ใหการแลกเปลี่ยนสินคาทำไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด กลไกของตลาดจะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองขึ้นอยูกับเงื่อนไข ๒ อยางคือ มี

การแขงขันของผูขายจำนวนมากรายและมีผูซื้อจำนวนมากรายเชนกัน ทั้งผูขายและผูซื้อตางรู

ขอมูลขาวสารพอๆ กัน ถาหากผูขายรายใดเรียกราคาสูงเกินไป ผูซื้อจะหันไปซื้อจากผูขายคนอื่น

ได หรือหากผูซื้อคนใดกำหนดราคารับซื้อสินคาจากผูผลิตต่ำ ผูผลิตก็สามารถไปขายใหคนอื่นได 

 กลาวโดยสรุป ตลาดอาจมีสถานท่ีตั้งหรือไมตองมีสถานท่ีตั้งก็ไดเนื่องจาก ความจำเปน

ของตลาดอยูที่ความสามารถในการทำใหผูซื้อ และผูขายติดตอซื้อขายกันได 

 แตเดมิ ตลาดหมายถึงสถานที ่
ที่ผูซื้อและผูขายมาพบกันเพ่ือซื้อ 
สินคาและบริการ แตปจจุบันคำนี้ 
หมายถึง การซื้อขายสินคาและบริการทุกอยาง โดยผูซื้อหรือผูขายอาจไมจำเปนตองมาพบกันเลย
ก็ได ไมจำเปนตองมีสถานที่ เพราะการส่ือสารมีพัฒนาการไปมาก สามารถตกลงซ้ือขายกันทาง
โทรศัพท โทรสารหรือทางอินเทอรเนต เปนตน หรืออาจกลาวไดวาเปนความตองการสินคาหรือ
บริการโดยมีการจัดทำหรือหามาให 



๒๙ 

คนกลาง 
 คนกลางมีหนาที่เปนผูทำใหสินคาและบริการกระจายไปสูผูซื้อตามแหลงตางๆ คนกลาง

จะเปนผูนำสิ่งของหรือบริการที่ผูผลิตแตละคนทำการผลิต มาแลกเปล่ียนซื้อขายกัน เปนวิธีที่

ทำใหมนุษยสามารถผลิตและบริโภคสินคาและบริการไดหลากหลายและตรงตอความตองการ

มากขึ้น 

ประเภทของตลาด 
 ตลาดแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑.  ตลาดแบงตามสถานที่ 

 ๒. ตลาดแบงตามลักษณะการแขงขัน 

การขายสง-การขายปลีก 
 การขายสง เปนการขายสนิคาเปนจำนวนมากๆแกรานคายอยหรอืรานคาท่ีเปนลกูคาประจำ 

เชน การขายเสื้อผาในตลาดโบเบ จะขายคร้ังละหลายๆ โหล หรือขายเปนกุรุส (๑๒ โหล) จะขาย

ในราคาถูกกวาการขายจำนวนนอย ซึ่งเปนการขายปลีก ผูขายสงจะไดกำไรนอยหนอย แตขายได

จำนวนมาก สวนการขายปลีกเปนการขายรายยอยๆ หรือขายตรงแกผูบริโภคเพ่ือใชสอย 

กลาวโดยสรุปคือ ไมควรมีการผูกขาดการกำหนดราคาไดแตเพียงผูเดียวหรือ ๒-๓ รายรวมกัน 

แตในตลาดที่เปนจริงบางครั้งจะมีลักษณะผูกขาดโดยผูขาย เชน มีพอคาเพียง ๒-๓ ราย หรือ

ตลาดอื่นอยูไกล พอคาก็อาจรวมหัวกันตั้งราคาสูงกวาราคาท่ีควรจะเปน ในตลาดที่มีการแขงขัน

กันอยางสมบูรณหรือพอคาอาจจะใชการโฆษณาดึงดูดใจใหคนนิยมซื้อสินคาบางชนิด เชน เครื่อง

สำอาง เส้ือผา น้ำหอม แมจะมีราคาสูงเพราะตองบวกคาโฆษณา และพอคาตองพยายามทำใหผู

ซื้อรูสึกวาเปนสินคาคุณภาพสูงกวายี่หออื่น แตคนก็ยังนิยมซื้ออยูเพราะเชื่อวาสินคานั้นดีกวา

สินคาชนิดเดียวกัน แตคนละยี่หอท่ีราคาต่ำกวา ดังนั้น ผูซื้อจึงควรศึกษาและเปรียบเทียบราคา 

คุณภาพ ปริมาณสินคาและบริการชนิดเดียวกัน หรือใกลเคียงกันใหดีกอนท่ีจะตัดสินใจซื้อ 



๓๐ 

ตลาดแบงตามสถานที่ 
 ตลาดแบงตามสถานที่ คือ ตลาดภายในประเทศและตลาดในตางประเทศ 

 ตลาดภายในประเทศ คือ ตลาดที่มีการซื้อขาย แลกเปล่ียนกันระหวางบุคคลกับบุคคล 

หรือธุรกิจกับธุรกิจภายในประเทศ 

 ตลาดในตางประเทศ คือ ตลาดที่มีการซื้อขาย แลกเปล่ียนกันระหวางประเทศหนึ่งกับ

ประเทศหนึ่ง เชน ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน หรือ ประเทศหนึ่งกับกลุมประเทศ เชน ประเทศ

ไทยกับสหภาพยุโรป 

ตลาดแบงตามลักษณะการแขงขัน 
 ตลาดแบงตามลักษณะการแขงขัน คือ ตลาดแขงขันสมบูรณ และตลาดแขงขันไม

สมบูรณ (ก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด) 

 ตลาดแขงขันสมบูรณ เปนตลาดในอุดมคติ

ไมมีในชีวิตจริง แตอาจจะมีคุณสมบัติใกลเคียง เพราะมี

ลกัษณะสำคัญอยู ๕ ประการคือ 

๑. ผูซื้อและผูขายมีจำนวนมาก ผูซื้อและผูขาย

แตละร า ย มี ก า ร ซื้ อ เ ป น ส ว น น อ ย จ น ไ ม มี

อิทธิพลตอการกำหนดราคาสินคาในตลาด 

ฉะนั้นถึงแมผูซื้อหรือผูขายรายใดจะหยุดซื้อ

หรือขายสินคาของตนก็ไมกระทบกระเทือนตอ

สินคาทั้งหมดในตลาด เชน ในตลาดมีแมคา

ขายหมูจำนวนมากคนซ้ือกม็จีำนวนมาก แตละ

คนซือ้หมเูพยีงครัง้ละ ๑-๒ กโิลกรมั ดงันัน้จงึไม

เกดิผลกระทบกบัผูซือ้และผูขาย 



๓๑ 

๒. สินคามีลักษณะอยางเดียวกัน สินคาประเภท

เดียวกันที่ วางขายในตลาดจะมีลักษณะอย าง

เดียวกันและสามารถใชแทนกนัไดอยางสมบรูณ เชน 

มรีปูราง สีสัน และคุณสมบัติเหมือนกัน ฉะนั้นไมวา

ผูซื้อจะซื้อสินคาประเภทเดียวกันนี้จากผูขายคนใด

ก็ตามผูซื้อจะไดรับความพอใจเหมือนกัน 

๓. ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูในภาวะของตลาด  

ผูซื้อและผูขายทราบความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ของอปุสงค(Demand) และอปุทาน(Supply) ในตลาด

เปนอยางดี 

๔. การติดตอซื้อขายกระทำไดโดยสะดวก  

ผูซื้อและผูขายติดตอคาขายกันไดโดยสะดวก

และรวดเรว็ 

  

๕. การเขาและออกจากธุรกิจการคาเปนไป

โดยเสรี ตลาดประเภทนี้ไมมีขอจำกัดกีดกัน

การเขามาประกอบธุรกิจใหม หรือการเลิก

กิจการของนักธุรกิจที่มีอยูแตเดิมแตอยางใด 



๓๒ 

 ตลาดแขงขันไมสมบูรณ เปนตลาดท่ีมีลักษณะของตลาดท่ีมีอยูโดยท่ัวไป ในประเทศ

ตางๆ เปนสวนมาก ซึ่งมักจะมีขอจำกัดอยางหนึ่งอยางใดท่ีทำใหการซื้อขายไมเปนไปโดยเสรี

อยางแทจริง ลักษณะของตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ มีลักษณะสำคัญอยู ๓ ประการ คือ 

๑. ตลาดกึง่แขงขนักึง่ผกูขาด ตลาดประเภทนีม้ผีูซือ้และผูขายเปนจำนวนมากและมีการแขงขนั

กันมากพอสมควร แตสินคาที่ผลิตมีลักษณะหรือมีมาตรฐานแตกตางกัน เชน มีหลายยี่หอ  

มีการบรรจุหีบหอตางกัน มีการโฆษณาตางกัน เปนเหตุใหผูซื้อชอบหรือพึงพอใจในสินคายี่หอ

หน่ึงยี่หอใดเปนพิเศษ ผูขายจึงสามารถกำหนดราคาสินคาของตนได ถึงแมจะตองแขงขันกับผู

ขายรายอื่นๆ ก็ตาม เชน มีราคาถูกกวา คุณภาพดีกวา ความสามารถดานการขายดีกวา เปนตน 

๒. ตลาดที่มีผูซื้อและผูขายนอยราย ตลาดประเภทนี้มีผูซื้อและผูขายจำนวนนอยราย การซื้อ

หรือการขายของแตละรายจึงมีผลกระทบตอปริมาณการคาทั้งหมดในตลาด เชน บริษัทคาน้ำมัน

ในประเทศไทยมีเพียงไมกี่บริษัท ผูขายจึงตองวางนโยบายของตนใหสอดคลองกับนโยบายของ

บริษัทอื่นๆ เพื่อที่จะไดทำการคารวมกันไดอยางราบร่ืน หากบริษัทใดเปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย  

เชน ลดราคาน้ำมันลง คูแขงรายอื่นๆ ก็จะลดราคาตามลงมาดวยเพื่อรักษาระดับการขายไว 

๓. ตลาดผูกขาด ตลาดประเภทนี้มีผูซื้อหรือผูขายเพียงรายเดียวทำใหสามารถควบคุมราคา 

ปริมาณและคุณภาพของสินคาตามที่ตองการได ในกรณีที่มีผูขายรายเดียว ผูซื้อก็ไมมีทางเลือก

ซื้อสินคาจากผูอื่น สวนในกรณีที่มีผูซื้อรายเดียว ผูขายก็ไมมีทางขายสินคาใหแกผูอื่นเชนกัน เชน 

การผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังของประเทศไทย 



๓๓ 

รัฐดูแลและหวงใย 

การใหขาวสารทางเศรษฐกิจตอประชาชน 
 รัฐบาลควรตองแจงขาวสารทางเศรษฐกิจของประเทศใหประชาชนทราบความจริง

ตลอดเวลา  เพ่ือประชาชนจะไดรับสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองไมแตกตื่น เชน เหตุการณที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย เมือ่ป พ.ศ.๒๕๒๘ จนถงึกลางป พ.ศ.๒๕๔๐ เปนชวงเวลาทีป่ระเทศประสบ

ปญหา คือ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นหลายแหงมีฐานะทางการเงินไมมั่นคง ขาดสภาพคลอง

ในการหมุนเวียนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีประกาศในเดือน มีนาคม ๒๕๔๐ วา  สถาบัน

การเงิน ๑๐ แหงมีฐานะไมมั่นคง เปนการแจงใหประชาชนไดทราบความจริง ถึงแมวาขาวสารนั้น

จะกระทบกระเทือนตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศคือ ประชาชนแหกันไปถอนเงินเปนจำนวน

มาก ทำใหขาดสภาพคลองจนรัฐบาลตองตั้งกองทุนฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาเพื่อแก

ปญหาภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 

 รัฐมีหนาที่ใหขาวสาร และใหความคุมครองประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูที่

ดมีคีวามสขุในการดำรงชีวติ ดงันัน้สิง่ท่ีรฐัจะตองดูแลและหวงใย ก็คอื การใหขาวสารทางเศรษฐกจิ

ตอประชาชน และการคุมครองผูบริโภค 

การคุมครองผูบริโภคโดยรัฐ 
 ผูบรโิภค คือ ประชาชนทกุคนท่ีเปนผูซือ้สนิคา หรอืผูไดรบับรกิาร หรอืผูทีไ่ดรบัการเสนอ 

หรือชักชวนจากผูประกอบการธุรกิจเพื่อซื้อสินคาหรือบริการ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงผูที่ใช

สินคาหรือบริการที่มิไดเปนผูเสียคาตอบแทนดวย 

 เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยและเปนธรรมไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบ

ธุรกิจ รัฐจึงไดออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อใหความคุมครองผูบริโภคโดยเฉพาะ ซึ่งมี ๕ ประการ 

ไดแก 



 ผูบรโิภคจะตองรูจกัหนาทีข่องผูบรโิภคในเบ้ืองตนกอนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิคาหรอืบรกิารใดๆ  

และหากประสบปญหาถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นมาโดยสุดวิสัยของตัวเอง ใหรูจักใชสิทธิของตน

เรียกรองความเปนธรรมเพื่อคุมครองผลประโยชนของตนเอง 

๓๔ 

 ๑.  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับ ขาวสาร และคำโฆษณาคุณภาพที่ถูกตอง และเพียงพอเกี่ยวกับ 

  สินคาและบริการ 

 ๒.  ผูบริโภคมีสิทธิเลือกซื้อหรือไมซื้อสินคาหรือบริการใดๆไดอยางอิสระ 

 ๓.  ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา หรือบริการ 

 ๔.  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความเปนธรรมในการทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา 

  หรือบริการ 

 ๕. ผูบรโิภคมสีทิธไิดรบัการพฒันา และชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสินคาหรือบริการ 

 ความตองการของผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือบริการแตละชนิดไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ

ความตองการใชประโยชนหรือขึ้นอยูกับผูซื้อวาอยากจะใชเงินของตนท่ีมีอยูจำกัดจำนวนหนึ่งไป

ซื้อสินคาและบริการตางๆไดมากนอยเพียงใด ดังนั้นในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการอยางใดอยาง

หนึ่งจึงขึ้นอยูกับปริมาณเงิน และประโยชนใชสอยของสินคาหรือบริการนั้น ผูผลิตจะผลิตสินคา

หรือบริการออกมาใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่ง จึงข้ึนอยูกับปริมาณ

เงิน และประโยชนใชสอยของสินคาหรือบริการนั้น ผูผลิตจะผลิตสินคาหรือบริการออกมาใหผู

บริโภคเลือกซ้ือมากมาย จึงเกิดการแขงขันกันขึ้น รัฐบาลจึงตองคอยสอดสองดูแลการขายสินคา

หรือบริการของผูผลิตและพอคาใหขายในราคายุติธรรม และมีคุณภาพดี ผูบริโภคปลอดภัยจาก

การบริโภค เชน ในขณะนี้มีผูเลี้ยงกุงจำนวนมากราคากุงจึงถูกลง แตมีพอคาบางรายเอาเปรียบผู

บริโภค คือ เอาตะกั่วใสลงไปในหัวของกุงเพื่อเพิ่มน้ำหนักของกุงจะไดขายไดเงินมากขึ้น รัฐบาล

ตองดูแลโดยคอยตรวจสอบและจับกุมผูที่ปฏิบัติตนเอาเปรียบผูบริโภคดังกลาวอยางเขมงวด  



๓๕ 

 รฐับาลไดจดัต้ังสำนกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคข้ึน เพือ่ตรวจตราดแูลใหผูบรโิภค

ไดรับความยุติธรรมในการบริโภคทั้งดานราคา และคุณภาพ จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาข้ึน เพ่ือคุมครองผูบริโภคในดานการบริโภคอาหารและยา และต้ังสำนักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เพื่อกำหนดมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาแปรรูปและ

อาหาร กำกับดูแลและเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



ตัวอยางการคุมครองผูบริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
สคบ. ดำเนินคดีแพงบริษัททำความสะอาด 

 สคบ.ไดรับการรองเรียนจากผูบริโภคแจงวา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ไดทำสัญญา

วาจางพนักงานทำความสะอาดกับศูนยบริการทำความสะอาดแหงหนึ่ง โดยตกลงคาจางเดือนละ 

๔,๐๐๐ บาท ซึ่งในวันทำสัญญาผูรองไดชำระเงินมัดจำ ๑ เดือน เงินเดือนลวงหนา ๑ เดือนรวม

เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท เมื่อพนักงานทำงานได ๑ เดือน ปรากฏวาศูนยไมไดจายเงินเดือนใหกับ  

พนักงาน ทำใหพนักงานไมสามารถไปทำงานไดจึงลาออก ตอมาผูรองจึงไดแจงขอยกเลิกสัญญา

จางจากศูนยและขอเงินมัดจำคืน ๔,๐๐๐ บาท และคาคางชำระ ๕๐๐ บาท แตศูนยมิไดคืนเงิน

จำนวนดังกลาวใหแกผูรองเรียนแตอยางใด ทำใหผูรองไดรับความเสียหาย จึงขอความเปนธรรม 

 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองเรือ่งราวรองทกุขจากผูบรโิภค พจิารณาเอกสารหลักฐาน

ตางๆแลว มีความเห็นวาผูรองไดทำสัญญาวาจางพนักงานทำความสะอาดกับศูนยและไดชำระเงิน

ครบถวนตามสัญญา จึงไดมารองเรียนตอ สคบ.ซึ่ง สคบ.ไดเรียกศูนยมาชี้แจงขอเท็จจริงและ

เจรจาไกลเกล่ียกับผูรอง แตไดรับการบายเบี่ยงและหลีกเลี่ยงมาตลอด ดังนั้นการที่ศูนยไม

สามารถจัดหาพนักงานทำความสะอาดใหแกผูรองตามสัญญา ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผูรอง

ซึ่งเปนผูบริโภค และการดำเนินคดีแกศูนยจะเปนประโยชนแกผูบริโภคโดยสวนรวม 

 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใชอำนาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภคพ.ศ. ๒๕๒๒ มอบหมายใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดำเนินคดีแพงแกศูนย

ทำความสะอาด และบังคับใหศูนยคืนเงินที่ผูรองไดชำระไปแลวพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายและ

ในการดำเนินคดีแทนผูบริโภคดังกลาวใหรวมถึงผูบริโภครายอื่นๆที่จะเขามารองเรียนตอ  

สคบ.เพ่ิมเติมมาในภายหลัง ในกรณีที่ละเมิดสิทธิและไมไดรับความเปนธรรมจากสัญญาวาจาง

พนักงานทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกัน และมีมติสงเรื่องดังกลาวใหกระทรวง

พาณิชยพิจารณาใหการประกอบธุรกิจประเภทศูนยเนอสซิ่งโฮม เซอรวิส เปนธุรกิจที่ตองจด

ทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๗ ตอไป 

๓๖ 



๓๗ 

สคบ. ดำเนินคดีแพงหางสรรพสินคาและบริษัทรักษาความปลอดภัย 
 สคบ.ไดรับการรองเรียนจากผูบริโภคแจงวา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เวลา

ประมาณ ๑๔.๑๐ น. ผูรองไดนำรถยนตกระบะย่ีหอโตโยตาเขาจอดในบริเวณลานจอดรถช้ัน ๓ A 

ของหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง เพื่อเขาใชบริการรับประทานอาหารภายในหางสรรพสินคา ซึ่ง

ขณะจอดรถไดรับบัตรจอดรถจากพนักงานรักษาความปลอดภัย ตอมาผูรองกลับมายังรถยนต

ปรากฏวารถยนตคันดังกลาวไดสูญหายไปท้ังที่บัตรจอดรถยังอยูกับผูรอง จึงแจงใหทางหาง

ตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบจากโทรทัศนวงจรปดพบวารถยนตของผูรองไดมีบุคคลอ่ืน 

นำออกไป เม่ือแจงใหทางหางสรรพสินคารับ

ผิดชอบ แตไดรับการปฏิเสธจึงเขาแจงความ 

สถานีตำรวจ คณะอนุกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคได 

พิจารณาแลวเห็นวาที่ผูรองไดรองเรียนตอ 

สคบ.ในเร่ืองรถยนตที่สูญหายจากการจอด 

ภายในหางสรรพสินคาถือไดวาผูรองเรียน 

เปนผูบริโภคที่ไดเขามาใชบริการภายในหาง

สรรพสินคามีสิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย 

ในการใชบรกิารตามพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๓) การทีผู่ประกอบ 

ธุรกิจไดจัดสถานที่จอดรถไวใหกับผูใชบริการก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ 

ของตน เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่หางฯ จางดูแลความปลอดภัยพื้นที่จอดรถ

ไมตรวจสอบบัตรจอดรถและการเขา-ออก ของรถอยางถ่ีถวน จึงเปนการงดเวนการปฏิบัติหนาที่

เพื่อปองกันการโจรกรรมรถยนต อันเปนผลใหรถยนตของผูรองถูกโจรกรรมไป จึงเปน 

การประมาทเลินเลอและเปนการละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามมาตรา ๔๒๐ 

ประกอบมาตรา ๔๒๕ สวนหางสรรพสินคาฯ ซึ่งวาจางบริษัทรักษาความปลอดภัยเปนตัวแทน



๓๘ 

ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณลานจอดรถของศูนยการคาดังกลาว จึงตองรวมรับผิด

ในผลแหงละเมิด ซ่ึงตัวแทนไดกระทำไปในทางที่มอบหมายใหทำแทนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา ๔๒๗ ประกอบมาตรา ๔๒๐ ดังนั้นการที่หางสรรพสินคาฯ และบริษัทรักษา

ความปลอดภัยปฏิเสธความรับผิด จึงเปนการละเมิดสิทธิผูรอง ซึ่งเปนผูบริโภคและเห็นวา 

การดำเนินคดีแกหางสรรพสินคาฯ บริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย

ของ บริษัทฯ แทนผูรองเรียนจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม  

 รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และองคกรเอกชนไดประสาน

ความรวมมือกัน ใหความสำคัญกับการคุมครองผูบริโภค ผูบริโภคเองก็ตระหนักถึงสิทธิที่ไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย และรูจักรักษาสิทธิของตนมากข้ึนเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบ รัฐบาล

ดูแลและใหความชวยเหลือผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิและใหความเปนธรรมกับท้ังผูบริโภคและ 

ผูประกอบธุรกิจอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสรางพลังผูบริโภคใหเขมแข็งตอไป  



แบงกันกินแบงกันใช 

๓๙ 

 ประเทศจะดำรงอยูได จะตองมีรายไดไวสำหรับใชจาย รายไดของประเทศสวนใหญ  

จะไดมาจากการเก็บภาษีจากประชาชน ภาษีเหลานี้ก็จะนำมาใชจายกลับคืนไปสูประชาชน เชน  

การบรกิารสาธารณูปโภคตางๆ ประเภทถนน สะพาน โรงพยาบาล  รถไฟฟาใตดิน ฯลฯ บางสวน

รัฐก็อาจจะนำไปลงทุนเพื่อเพ่ิมผลผลิตของประเทศถือวาเปนการแบงกันกินแบงกันใช โดยไดรับ  

ผลประโยชนรวมกัน 

 รัฐดำเนินการเก็บภาษีตางๆ จากประชาชนมาบำรุงประเทศ 
 รฐับาลมีรายไดสวนใหญประมาณ ๙๐% มาจากภาษีทีร่ฐับาลเกบ็จากประชาชน สวนรายได 

ที่เหลืออีกเล็กนอย จะมาจากกำไรบางสวนของรัฐบาลรวมท้ังเงินบริจาคที่ไดจากตางประเทศหรือ

ประชาชนเพื่อใชจายเฉพาะเรื่อง ถาเงินที่ใชจายไมเพียงพอก็จะกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก

ภาษี คือ การจายเงิน (หรือสินคาหรือบริการในสมัยกอน) ของผูมีเงินไดและนิติบุคคลตาม

กฎหมายใหกับรัฐบาล ท้ังนี้โดยไมใชเปนการสมัครใจ และผูจายภาษีก็ไมไดรับสินคาหรือบริการ

กลบัคืนมาโดยตรง แตจะไดมาในรปูของบรกิารสาธารณูปโภคตางๆ ทีร่ฐัจดัหามาให เชน การสรางเขือ่น 

ถนน สะพาน โรงเรียน ฯลฯ 

 รัฐบาลผลิตสินคา และบริการข้ึนมาเพื่อประชาชนจะไดใชประโยชน เชน สาธารณูปโภค

ตางๆ และการปองกันประเทศ การใชจายของรัฐบาลในสวนการลงทุนนั้น ถือวา เปนการบังคับ

ประชาชนใหมีการออมมากข้ึน วิธีหนึ่งเพื่อจะไดนำเงินออมนั้นไปใชจายลงทุน เพราะเม่ือรัฐบาล

มีการเก็บภาษีจากประชาชน ประชาชนก็จะลดการบริโภคลงทำใหมีการออมมากขึ้น การออมนั้น

อยูในรูปของภาษีที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนนั่นเอง รัฐบาลก็จะนำภาษีไปใชจายเพ่ือการลงทุน 

เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของประเทศ หรือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการเพิ่มกำลังการผลิต

ของภาคเอกชน เชน การศึกษา สาธารณสุขและสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากน้ีรัฐบาลยังใชภาษี  

ที่เก็บไดจากประชาชนมากระจายรายไดใหคนในประเทศมีความเปนธรรมมากข้ึน เชน ชวยเหลือ

คนดีมีรายไดนอยหรือคนที่ไมมีรายได เชน คนชรา หรืออบรมใหความรูในการประกอบอาชีพ  

ใหเงินทุนในการทำอาชีพเพื่อจะไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 



๔๐ 

ดานการศึกษา 

มีการสรางโรงเรียน 

และใหทุนการศึกษา 

ดานเกษตรกรรม 
มีการสรางเขื่อนฝายทดน้ำ 

ดานสาธารณสุข 
มีการสรางโรงพยาบาล 
และมีการบริการรักษาโรค 
ในราคาถูก 

ดานการคมนาคม 
มกีารสรางถนน สะพาน 

รัฐบาล คือผูที่บริหารประเทศ โดยการนำเงินภาษีที่เก็บได ไปใชสรางสิ่งของ และบริการตางๆ  

เพื่อใหประชาชนไดใชรวมกัน 

ภาษี คือเงินที่รัฐบาลเก็บจากประชาชน 

เพื่อนำไปใชใหเกิดประโยชนตอประชาชนทุกคน 

และพัฒนาประเทศของเราไงจะ 



๔๑ 

การเก็บภาษีและการเสียภาษี 
 การเก็บภาษีจะชวยลดชองวางของระดับเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกัน เชน การเก็บภาษีเพื่อ

ลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย หรือกำหนดนโยบายภาษีอากรท่ีสงเสริมการออมและการลงทุน 

เชน ยกเวนภาษี เพื่อลดภาระภาษีสำหรับกิจกรรมอุตสาหกรรมบางประเภท เปนตน 

การเก็บภาษีเปนหนาที่ของรัฐ สวนการเสียภาษีเปนหนาที่ของประชาชน 
 รัฐมีหนาที่เก็บภาษีเพ่ือนำมาเปนรายไดของประเทศ การเก็บภาษีแบงเปนภาษีอากรโดย

ทั่วไป และภาษีเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะอยาง เชน ภาษีเกี่ยวกับประกันสังคม คาธรรมเนียมสง

ออกขาว(คาพรีเมียมขาว)เปนตน ซึ่งภาษีเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยางจะตองนำไปใชจายใน

วัตถุประสงคที่กำหนดไวเทานั้น ประชาชนมีหนาที่เสียภาษีเพื่อใหรัฐมีรายไดนำไปใชจายเพื่อ

ดำเนินกิจกรรมตางๆ อันเปนหนาที่ของรัฐบาล เชน การรักษาความปลอดภัย การรักษาความ

ยุติธรรม การปองกันประเทศ การบริการสาธารณะ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

การเก็บภาษี 

เปนหนาที่ของรัฐบาลนะครับ 

การเสียภาษี 

เปนหนาที่ของประชาชนคะ 



 รายไดสวนใหญที่รัฐบาลนำมาใชจายภายในประเทศได 

คือภาษีที่เก็บไดจากประชาชน รัฐบาลจะผลิตสินคาและบริการ

มาบริการประชาชน ลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังผลิตของประเทศ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตของภาค

เอกชน และกระจายรายไดใหคนในประเทศมีความเปนธรรม

มากข้ึน ดังนั้น 

ประชาชนจึงตองมีหนาที่เสียภาษี 
เพื่อจะไดมีเงินมาพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป 

๔๒ 



ทรัพยมีสี่สวนไซร ปูนปน 

๔๓ 

 การดำรงชีวิตของมนุษย จะตองมี “เงิน” ไวจับจายใชสอย เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ  

แตการจะนำเงินไปใชจาย จะตองมีการวางแผนการใชเงินอยางมีระบบ โดยแบงการใชเงินออก

เปน ๔ สวน คือ เงินที่ใชจายประจำวัน และเงินที่ตองใชเวลาฉุกเฉิน เงินลงทุน เงินออม และเงิน

บริจาค 

 “ความรูทางการเงิน” ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเอง แตเปนเรื่องที่เราทุกคนตองทำใหมันเกิดขึ้น 

ในระบบเศรษฐกิจที่มีการคาขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการกันนั้น เราทุกคนตองสัมผัสกับ 

“เงิน” อยางนอยในฐานะที่เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน ซึ่งในชวงชีวิตของคนเราน้ันทุกคน

จะคอยๆ เรียนรูถึงวิธีการที่จะใชเงินอยางถูกตอง และมีเหตุผล ซึ่งจะมีการพัฒนามากข้ึนเปน

ลำดับ 

 กระบวนการเรียนรูในชวงแรกๆ นั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะเปนเรื่อง

พื้นๆ ที่เราสามารถเรียนรูไดจากประสบการณในชีวิตประจำวันและตองเรียนรูเพิ่มเติมอยาง

จริงจัง เพื่อไมใหความรูทางการเงินสะดุดหยุดลง 

 โดยทั่วไปวงจรการเรียนรูทางดานการเงิน ของคนเรานั้นมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ : วัยเยาวอันแสนสุข 
 เปนชวงท่ีเราเปนทารกยังไมรูวา 

“เงิน” เปนสิ่งสำคัญของชีวิต 



๔๔ 

ขั้นที่ ๒ : เริ่มรูจัก “เงิน” 
 เด็กในวัยที่เริ่มเรียนรูวาเงินสามารถซื้อของไดเร่ิมตั้งแตเด็กอายุ ๔-๕ ขวบเปนตนไป

จนถึงกอนทำงานหาเงินเปน เชน เริ่มรูจักเงิน เพราะคุณพอ คุณแมใหเงินติดกระเปาไวซื้ออาหาร

กลางวันรับประทานที่โรงเรียน 

 

ขั้นที่ ๓ : หาเงิน / ใชเงิน 
 เริม่รูวาเงนิเปนสิง่จำเปนตองแลกมาดวยการทำงาน แตยงัไมถงึขัน้ตองเลีย้งชพีดวยตนเอง 

สวนใหญเปนวัยรุนที่เริ่มทำงานพิเศษเพื่อเก็บเงินซื้อของที่ตนเองอยากได (เปนชวงชีวิตที่มีแรง+ 

มีเวลา+ไมมีเงิน) เชน ไปเปนอาจารยพิเศษสอนเด็กรุนนองๆ ชวงปดภาคเรียน เพ่ือหาเงินไวซื้อ

จักรยานถีบไปโรงเรียน 



ขั้นที่ ๔ : หวาดกลัว / ไมรู 
 เริ่มตระหนักถึงความจริงที่วาเงินเปนสิ่งจำเปนเพื่อความอยูรอด แตบางคนยังไมรูจักวิธี

การจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ถูกตอง ทำใหอยูในสภาพชักหนาไมถึงหลัง เชน ในชวงมีรายไดมี

เงินเดือน ปแรกๆ เห็นอะไรก็อยากไดไปหมดทำใหซื้อโดยไมคิด ผลที่สุดทำใหมีรายจายมากกวา

รายได หรือคบเพ่ือนที่มีฐานะดีกวากลัวจะเขาสังคมกับเพื่อนไมไดจำใจตองใชจายมากกวารายได 

เปนตน 

 

ขั้นที่ ๕ : พอรูแบบงูๆ ปลาๆ 
 เริ่มรูจักวิธีการจัดการกับเงินทองบาง แตยังขาดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งจึงไมกลาทำ

อะไรมีคนสวนใหญติดอยูในขั้นนี้ และมีคนจำนวนไมนอยที่ถอยหลังจากขั้นที่ ๕ กลับไปสูขั้นที่ 

๓ และขั้นที่ ๔ เพราะไมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงไมเห็นถึงความ

สำคัญของการมีความรูทางการเงิน เชน คนท่ีมีรายจายใกลเคียงกับรายไดโดยคิดวาไมเปนหนี้ 

เปนสินใคร ก็มีความสุขดีอยูแลว 

๔๕ 



๔๖ 

ขั้นที่ ๖ : เก็บออมและเรียนรู 
 เริ่มตระหนักถึงความจำเปนของการเก็บออมและการลงทุน จึงเริ่มที่จะศึกษาหาความรู

ทางการเงินสวนใหญมักจะกาวตอไปสูขั้นที่ ๗ แตบางคนอาจจะประสบปญหาจากการตัดสินใจที่

ผิดพลาด จนทำใหเกิดความกลัวที่จะกาวเดินตอไป ซึ่งทำใหการพัฒนาตองสะดุดหยุดลงเพียงขั้น

นี้ และมีบางคนที่โชครายตองถอยกลับไปสูขั้นที่ ๕ หรือต่ำกวา เชน คนท่ีตระหนักถึงปญหาใน

อนาคตกลัววาจะขาดรายไดเล้ียงดูตนเองในวัยชรา จึงหาวิธีใหตนเองมีเงินออมหรือมีเงินที่

งอกเงยจากการลงทุนดวยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือลงทุนโดยการซื้อหุน เปนตน 



๔๗ 

ขั้นที่ ๗ : รูวิธีการจัดสรรเงิน 
 รูจักวิธีการจัดสรรเงินออม/เงินลงทุน เพราะเร่ิมมีความรูและประสบการณมากข้ึน ทำให

กลาที่จะเสี่ยงมากขึ้น แตบางคนอาจประสบปญหาลมเหลวอยางรุนแรงจากการตัดสินใจลงทุนที่

ผิดพลาดคร้ังใหญ ทำใหถอยกลับไปสูขั้นที่ ๖ หรือ อาจไปถึงขั้นที่ ๕ ได ถาไมไดรับคำแนะนำที่

ถูกตอง แตถาหากประสบความสำเร็จ จะกาวไปสูขัน้ที ่๘ ตอไป ปญหาของบคุคลในกลุมนีค้อื ทัง้ๆ 

ทีรู่วาการลงทุนทกุอยางตองมีความเส่ียงแตก็ยังยอมเส่ียงเพราะอยากไดเงินมากๆ นั้นเอง 



๔๘ 

ขั้นที่ ๘ : อิสรภาพทางการเงิน 
 เริ่มบรรลุถึงความม่ันคงทางการเงินระดับหนึ่ง เริ่มมีความคิดในการใชชีวิตอยางมีความ

สุขบางคนเริ่มคิดถึงแผนการเกษียณกอนวัย ซึ่งคนสวนมากไมคอยจะตระหนักวา อิสรภาพที่แท

จริงนั้นจะเกิดขึ้นไดหากมีการวางแผนการเงินที่ดี เพราะคนสวนใหญมักจะมีทัศนะวาความสุข

เปน “จุดหมายปลายทาง” โดยไมไดมองวาเปน “การเดินทาง” ดังนั้นคนสวนใหญจึงยอมทุมเท

ทำงานหนักในวัยหนุมสาว (มีแรง+มีเงิน+ไมมีเวลา) เพ่ือเก็บเงินไว “หาหมอ” ในวัยชรา (มีเงิน 

+มีเวลา+ไมมีแรง) บุคคลกลุมนี้มักจะไมใชทางสายกลาง ในการดำเนินชีวิต เชน คนเราควร

ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง พักผอนวันละ ๘ ชั่วโมง และนอนหลับวันละ ๘ ชั่วโมง แตคนกลุมนี้อาจ

ทำงานหนักถึงวันละ  ๑๒ ชั่วโมง เปนตน 



๔๙ 

ขั้นที่ ๙ : บรรลุสุดยอดวิชา 
 เคล็ดลับวิชา “อิสรภาพทางการเงิน” ไมไดสิ้นสุดแตเพียงแคขั้นที่ 8 นั้น! ถึงแม “เงิน” 

จะไมใชปญหาอกีตอไปสำหรบัคนทีก่าวข้ึนมาถึงขัน้ที ่๘ แตทวา....เหนือฟายังมฟีา เหนอืกอนเมฆ 

ยังมีเซียน คนท่ีบรรลุถึงขั้นที่ ๙ นี้ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา บางคนสามารถที่จะเกษียณกอนวัย 

และมีชีวิตที่สมดุล (มีเงิน+มีเวลา+มีแรง) มากกวาขั้นที่ ๘ เพราะรูจักวิธีการที่จะ “ใชเงินทำงาน” 

แทนบางคนเมื่อมาถึงขั้นนี้อาจเริ่มเบื่อกับการสะสมวัตถุและใชเวลาไปในกิจกรรมตางๆ ท่ีตนเอง 

ชื่นชอบ รวมทั้งมีโอกาสจะชวยเหลือสังคมมากข้ึนดวย คนที่มาถึงข้ันนี้จึงมักจะไมถอยกลับไปสู 

ระดับที่ต่ำลง คนในกลุมนี้ ไดแก บรรดาเจาของกิจการตางๆ เปนตน 



๕๐ 

 เมื่อมีความรูทางการเงินแลว ลองมาดูวงจรชีวิตทางการเงินซึ่งตองคำนึงถึงชวงอายุ และ  

รายไดเปนสำคัญ ดังเชนแผนภูมิขางลางนี้ 

 ในแผนภูมิจะเห็นวาคนเราจะมีรายจายตั้งแตเกิดจนถึงวันสุดทายของชีวิต สวนรายได 

จะเกิดขึ้นในชวงวัยทำงาน ระยะแรกรายไดยังนอยกวารายจาย เปนชวงท่ีตองเก็บออมหรือลงทุน 

ไวใชในวัยเกษียณ คนที่ไดลงทุนเพื่อใหมีรายไดอยางตอเนื่องในวัยเกษียณหรือไมมีบุตรไวพึ่งพา 

หรือไมไดออมทรัพยไวมากพอ ตองหาเลี้ยงชีพจนกวาจะเสียชีวิต ซึ่งเปนภาวะที่ลำบากมาก 



“ใชเงินไดดีจะมีชัย ใชเงินไมดีจะมีภัย” 

๕๑ 

 เมื่อเขาใจวงจรชีวิตทางการเงินแลว ลองมาวางแผนการใชเงินในชีวิตประจำวันอยางมี

ระบบ เพื่อประโยชนในการดำเนินชีวิตในปจจุบันและในอนาคตของตนเอง ไมเปนภาระแกลูก

หลานและสังคมอีกดวย การวางแผนการใชเงินในชีวิตประจำวันอยางมีระบบ จำเปนจะตอง

เปรียบเทียบระหวางรายไดกับรายจายดานตางๆ ในแตละเดือน ไมวาจะเปนคาอาหาร คาเสื้อผา 

คาที่อยูอาศัย คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท คาศึกษาเลาเรียน ตลอดจนภาระท่ีตองผอนชำระเปน 

รายเดือน ฯลฯ สวนที่เหลือก็เปนเงินลงทุน เงินออม และเงินบริจาค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  เงินที่ใชจายประจำวัน และเงินฉุกเฉิน เชน คารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวยหรือ 

  ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ 

 ๒.  เงินลงทุน อาจลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งใหเกิดผลประโยชน 

 ๓.  เงินออม เงินสวนนี้อาจจะคอยๆสะสมอยางตอเนื่อง เพ่ือไวใชยามเกษียณ หรือเพื่อ 

  แกปญหา ที่อาจเกิดขึ้น โดยไมรูลวงหนา เชน พิการ เจ็บปวยระยะยาวเงินสวนนี้ 

  อาจเก็บฝากธนาคาร หรืออาจทำประกันชีวิตเพื่อเก็บเงินกับบริษัทประกันชีวิตก็ได 

 ๔.  เงินบริจาค ชวยเหลือคืนกลับสูสังคม 

 สิ่งสำคัญในการบริหารเงินอยางเปนระบบก็คือ จะตองดูแลเงินแตละสวนใหอยูในเกณฑ

ที่ตรงกับเปาหมายที่วางไว 



๕๒ 

ทำอยางไรจึงจะรวย - บัญชีชาวบานชวยได 
 รฐับาลโดยกรมตรวจบัญชสีหกรณ ไดเสนอแนะการทำบญัชชีาวบานเพือ่ใหแตละครอบครวั

สามารถวางแผนการรับ-จายเงินอยางมีระบบ ดวยวิธีการจดทุกวัน เรียกวา สมุดบันทึกรายรับ-

จายเงินในครัวเรือนและอื่นๆ อาจใชสมุดเปลาๆ ที่หาไดงายๆ มาแบงหนากระดาษออกเปน ๒ ดาน 

คือ ดานซาย และดานขวา 

 - ใหดานซาย เปนดานรับ หรือจดรายการท่ีรับเงินเขามาในครอบครัว เชน เงินเดือน 

    เงินคาจาง เงินรางวัล ฯลฯ 

 - ใหดานขวา เปนดานจาย หรือใชจดรายการตางๆ ที่จายเงินออกไปจากครอบครัว เชน คา 

    กับขาว คาเสื้อผานุงหม คาเลาเรียนลูก คายา ฯลฯ 

ตัวอยาง บันทึกรายรับ-รายจายของครอบครัวอยูดี 

 3 ส.ค. 49 คากับขาว 2,000 - 

 4 ส.ค. 49 ซื้อเสื้อผา 720 - 

 6 ส.ค. 49 คายา 150 - 

 17 ส.ค. 49 คาขนมลูก 60 50 

 20 ส.ค. 49 ซื้อปุยใสตนไม 1,730 - 

 30 ส.ค. 49 คาหนังสือ 340 - 

 31 ส.ค. 49 คาเคร่ืองใชในบาน 1,220 - 

  คงเหลือยกไป 3,779 50 

                       รวม 10,000 - 

 1 ส.ค. 49 เงินคาจางตัดออย 3,000 - 

 5 ส.ค. 49 เงินรางวัลเกษตรกรดีเดน 3,000 - 

 10 ส.ค. 49 เงินคาจางขุดดิน 4,000 - 

 

 

 

 

 

                               รวม 10,000 - 

 วัน เดือน ป รายการรับเงิน จำนวนเงินรับ 
ดานรับ ดานจาย 

 วัน เดือน ป รายการจายเงิน จำนวนเงินจาย 

รับซาย 
จายขวา 



๕๓ 

 ถาทุกครอบครัวจดบันทึกรายรับ และรายจายไวทุกวัน จะทำใหไมหลงลืมวารับเงินมา

จากใคร เทาใด เม่ือใด หรือจายเงินไปใหใครแลวบาง เทาใด หรือ เม่ือใดจะชวยใหเงินทองไมมีทาง

รั่วไหลไปไหนเปนการคุมการใชจายสวนตัว รูผลกำไร ขาดทุนและใชเปนขอมูลยืนยันกับผูท่ี

เก่ียวของได ถามีการบันทึก รายรับ–รายจายเงินไวเปนประจำทุกๆ เดือน จะทำใหสามารถ

วางแผนการใชจายเงินไดอยางถูกตอง 

การวางแผนใชเงินในชีวิตประจำวันอยางมีระบบ โดยมีความรูทางดานการเงินเปนขั้นตอน 
รูจักวงจรชีวิตทางการเงินวาระยะใดควรทำอะไร การแบงสัดสวนการใชเงินใหถูกตอง 

รวมทั้งมีการทำสมุดบันทึกรายรับ – รายจายเงินในครัวเรือน และอ่ืนๆ  
จะทำใหการใชเงินเปนไปอยางถูกตอง ราบรื่น และไมเกิดปญหา 

ทรัพยมีสี่สวนไซร ปูนปน 

ภาคหนึ่งพึงเกียดกัน    เก็บไว 

สองสวนเบ็ดเสร็จสรรพ    ภารกิจ ใชนา 

ยังอีกสวนควรให    จายเลี้ยงตัวตนฯ 
(กรมพระยาเดชาดิศร) 



ความไมแนนอนคือความแนนอน 

๕๔ 

ความเสี่ยงภัยในการดูแลรักษาทรัพยากรที่อาจเกิดในชีวิตประจำวัน 
โอกาสในการสูญหาย สูญเสีย 

 เหตุการณระทึกขวัญคลื่นยักษ “สึนามิ” ถลมไทยเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่

จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ นักทองเท่ียว พนักงานโรงแรม และชาวบานตั้งตัวไมติด คลื่นยักษ 

“สึนามิ” โถมเขาถลมลูกแรกที่ชายหาดปาตอง อ.กระทู จ.ภูเก็ต บานเรือน รานคา และทรัพยสิน

เสียหายยับเยิน รถยนตถูกซัดจมน้ำเรือเร็วและเรือประมงลอยมาเกยบนถนน ริมหาด รถบางคันมี

คนติดอยูในรถไมสามารถหนีรอดออกมาได คลื่นลูกตอมาก็ซัดเขามาในอาวที่อำเภอตะก่ัวปา 

จังหวัดพังงา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 

 เรื่องน้ีเปนตัวอยางของเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดวาจะเกิดขึ้น ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นมี

มากจนไมสามารถจะประมาณราคาได 



๕๕ 

 การสูญเสีย เปนเรื่องที่อยูรอบตัวมนุษย ทุกคนยอมตองมีการเสี่ยงภัยนานาประการ

ตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต การเสี่ยงภัยเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมพน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อนาคตเปนสิ่งที่ไมทราบแนนอนวาอะไรจะเกิดข้ึนดังเชน เหตุการณคลื่นยักษ “สึนามิ” ถลม 

๓ จังหวัดภาคใตของไทย การศึกษาเรื่องการประกันภัยจึงเปนความคิดข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับ

การเสีย่ง โดยมนุษยเราไมตองการทีจ่ะเสีย่งภยัดวยตวัเอง เพราะไมอาจจะบอกไดวา การเสีย่งภยั 

นั้นจะเปนอยางไร เมื่อเกิดภัยขึ้นยอมตองมีความเสียหายเกิดขึ้นแนนอนแตไมทราบวาจะ 

เกิดขึ้นเม่ือใด และมีความเสียหายมากนอยแคไหน 



๕๖ 

 อันตรายจากเหตุการณที่ไมแนนอน อันอาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษยหรือจาก

เหตุการณธรรมชาตจิะสงผลกระทบตอมนษุยเราทกุคน ภยัดงักลาวบางคร้ังไมสามารถหลีกเลีย่งได 

ดังนั้นเราจึงพยายามหาวิธีปองกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัย อาทิ ภัยที่เกิดข้ึนกับทรัพยสิน 

ไดแก บาน รถยนต สินคา และอื่นๆ หรือการเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆ สิ่งเหลานี้หากเกิดข้ึนกับใคร 

หรือครอบครัวใดก็ตองกระทบกระเทือน ดังนั้นแนวทางการปองกันความเดือดรอนที่สามารถ

กระทำไดคือ โอนความเสี่ยงภัยไปใหกับผูรับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับผิดชอบใน

กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น 

 การทีป่ระชาชนใน ๓ จงัหวดัภาคใตประสบภัย 

“สึนามิ” ในครั้งนี้ เปนเหตุการณที่เตือนใหรูวา เรา

ไมควรตั้งอยูในความประมาท ถารูจักลดการเส่ียงภัย 

โดยการทำประกันชีวิตและประกันวินาศภัยก็จะชวย

ใหเรา สามารถดำรงชีวิตตอไปอยางไมลำบาก 

 การประกันชีวิตจะใหประโยชนดานการให

ความคุมครอง เชน การรักษาพยาบาล การใหทุน

ครอบครวัไวใชสอย เม่ือหัวหนาครอบครัวเสียชีวิต 

ดานการออมทรัพย จะชวยใหมีการออมอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง มีเงินกอนเก็บไวใชเปน 

กองทุนตางๆ เชน ทุนยามชรา ทุนเพื่อการศึกษา 

เปนตน ดานการลงทุน จะไดรับเงินปนผลตามที่ได 

ระบไุวในกรมธรรมประกันชวีติ และถือเปนหลกัทรพัย 

ชนิดหนึ่งนอกจากนั้นรัฐยังใหประโยชนพิเศษ คือ 

สามารถนำไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลไดอีกดวย  



๕๗ 

 การประกันวินาศภัย เปนการประกันภัยที่เนนการใหความคุมครองตอความสูญเสียที่

เกี่ยวของกับทรัพยสินและความรับผิดชอบตอบุคคลอื่น โดยจะโอนความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

จากภัยตางๆ ไปใหแกบริษัทประกันภัยดวยการจายเงินจำนวนหนึ่ง เรียกวา “เบี้ยประกันภัย” ใหแก

บริษัทเปนการตอบแทนความคุมครองท่ีจะไดรับในชั่วระยะเวลาหนึ่งๆ (สวนใหญจะมีระยะเวลา 

๑ ป) เม่ือเกิดการสูญเสียขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 การประกันวินาศภัย มีอยู ๔ ประเภท คือ 

  ๑. การประกันอัคคีภัย 

  ๒. การประกันภัยทางทะเล 

  ๓. การประกันภัยรถยนต 

  ๔. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เชน การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกัน 

      โจรกรรม การประกันความรับผิดชอบตอบุคคลอื่น หรือเรียกอีกอยางวาการ 

        ประกันภัยค้ำจุน 

 เหตกุารณใน ๓ จงัหวดัภาคใตทีป่ระสบภยัธรรมชาตคิลืน่ยักษสนึาม ิทำใหเกดิความเสยีหาย 
หลายอยาง เชน บาดเจ็บ เสียชีวิต สูญหาย ทรัพยสินเสียหาย เชน รถยนต เรือ บานเรือน 

 ถาผูประสบภัยไดทำประกันชีวิต ประกันวินาศภัยไว ก็สามารถจะบรรเทาความเดือดรอน 
เสียหายเหลานี้ไดบาง ถือวาเราไดดูแลทรัพยากรตางๆไวโดยไมประมาท 



๕๘ 

 นอกจากการประกันภัยจะชวยลดความเส่ียงภัยแลว ประชาชนตองรูจักวิธีปองกันตัวเอง  

อยางเชนในกรณีน้ำทวมคร้ังนี้ รัฐบาลไดแสดงความหวงใยโดยการจัดตั้งศูนยอำนวยการปองกัน 

และบรรเทาอุทกภัย และศูนยประสานงานเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ จัดทำคูมือรูทันน้ำทวม 

ฉบับคูมือประชาชนปองกันอุทกภัย มีมาตรการเตรียมพรอมรับสถานการณน้ำทวม ประชาชน 

จะตองศึกษาขอควรปฏิบัติกอนเกิดภัยน้ำทวมไว เพื่อเปนการเตรียมพรอมไมใหเกิดการสูญหาย  

หรือสูญเสียขึ้นอีก 

 การประกันภัยกอใหเกิดประโยชนหลายดานโดยเฉพาะผูเอาประกันภัยเองซึ่งจะไดรับ

การคุมครองท้ังชวีติ รางกาย จติใจ และทรพัยสนิ อาจกลาวไดวาการประกันภัยเปนวิธกีารทีด่ทีีส่ดุ

ในการลดความเสียหายหรือสรางความสบายใจ 

“การประกันภัย 

ทำใหชีวิตม่ันคง อบอุน 

ใหคุณมั่นใจ” 



แหลงเงินออมของประเทศ 

๕๙ 

ทำไมจึงตองมีสถาบันการเงิน 
 นาย ก. ตองการซื้อบานและที่ดินราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งลานบาทถวน) แตมีเงินอยู

เพียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนเงินวางมัดจำจำนวน ๒๐%  นาย ก. จะทำอยางไร จึงจะมีเงินซ้ือ

บานและที่ดินได 

 คำตอบคือ นาย ก. สามารถกูเงินจากสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร ไดโดยไมตองรอเก็บ

เงิน เพราะธนาคารเปนแหลงเงินออมแหลงใหญแหงหนึ่ง 

 นาย ก. จะตองไปติดตอธนาคารเพ่ือขอกูเงินเพื่อการเคหะท่ีอยูอาศัยเปนจำนวนเงิน 

๘๐๐,๐๐๐ (แปดแสนบาทถวน) โดยขอผอนชำระคืนภายใน ๕ ป หรือ ๖๐ เดือน โดยทางธนาคาร

จะคิดยอดเงินกูทั้งหมด คือ  (๘๐๐,๐๐๐ + ดอกเบี้ยอัตราข้ันต่ำ ๔%) X จำนวนงวด (๖๐ เดือน) 

 นาย ก. จะตองใชบานและที่ดินที่ซื้อเปนหลักประกันค้ำวงเงินกูใหกับธนาคาร และจะ

ไถถอนได เมื่อมีการชำระหนี้คืนจนครบ 

 อยางไรก็ตามบุคคลควรหลีกเล่ียงการกูยืมหากไมจำเปนจริงๆ เพราะการเปน
หนี้ เปนสภาวะท่ีทำใหเกิดความทุกข และการสูญเสียความมั่นคงทางจิตใจ ตลอดจน
ขาดความเช่ือถือจากผูอื่น การกูยืมทำใหผูกูตองแบกภาระกับดอกเบี้ย และจำนวนเงิน
ที่จะตองใชคืน ซึ่งดอกเบี้ยจะสูงขึ้นตามเวลา และอาจเปนหลายเทาของเงินที่กูมาได 
การรูจักการวางแผนทางการเงินที่ดี จะชวยใหเรารอบคอบระมัดระวังในการใชจายได
ดีที่สุด 



๖๐ 

 สถาบันการเงินเปนสถาบันที่มีการระดม 

เงินออมจากประชาชนและจัดสรรเงินออมเหลานั้น 

ใหกับผูตองการใชเงินทุน ดังนั้นสถาบันการเงิน 

จึงแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

๒. สถาบันการเงินประเภทอื่น เชน 

 ๒.๑   บริษัทธุรกิจหลักทรัพย 

 ๒.๒  บริษัทจัดการกองทุนรวม 

 ๒.๓  ตลาดหลักทรัพย 

 ๒.๔  บริษัทประกันภัย 

 ๒.๕  สหกรณการเกษตรและ 

          สหกรณออมทรัพย 

๑. สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
 ๑.๑    ธนาคารพาณิชย 

 ๑.๒  ธนาคารที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะอยาง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร 

สงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหง

ประเทศไทย 



๖๑ 

 ธนาคารพาณิชยเปนแหลงเงนิออมทีใ่หประโยชนกบัประชาชนเปนอยางมาก ถาประชาชน

นำเงินไปฝากก็จะไดรับผลประโยชนในรูปดอกเบี้ย แตถาตองการเงินลงทุนเพื่อประกอบกิจการ

ตางๆ หรือมีวัตถุประสงคอื่น เชน ปลูกบาน เปนทุนการศึกษา ก็สามารถกูยืมได 

 ธนาคารพาณชิยมบีทบาทหนาทีต่างๆ คอื รบัฝาก

เงนิและถอืเปนแหลงระดมทนุทีส่ำคญัของประเทศ ใหกูยมื

ในลักษณะตางๆ เชน เบิกเงินเกินบัญชี การกูยืมทั่วไป

และการซื้อลดตั๋วเงิน ใหบริการโอนเงินท้ังในประเทศ 

และตางประเทศใหบรกิารเรียกเก็บเงนิประเภทเชค็ ดราฟ 

ตัว๋แลกเงินรับรองและรับประกนัตัว๋เงนิลงทุนในหลกัทรพัย

ประเภทตางๆ เชนพันธบัตร หุนกู ซื้อขายแลกเปลี่ยน

เงนิตราระหวางประเทศและบรกิารอืน่ๆ เชน การรับชำระ

คาสาธารณูปโภค ใหบริการบัตรเครดิต 

 ธนาคารพาณิชยจัดวาเปนสถาบันการเงินที่มี

ความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดของประเทศ ซ่ึง

นอกจากจะเปนแหลงระดมเงินออมและแหลงใหกูยืม   

ที่ใหญที่สุดของประเทศแลวยังทำหนาที่เปนตัวกำหนด

ระบบการใชจายเงิน การเพิ่มหรือลดปริมาณเงินและ

เปนเคร่ืองมือของรัฐในการดำเนินนโยบายทางการเงิน 

สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
ธนาคารพาณิชย 
 ธนาคารพาณิชย หมายถึง สถาบันการเงินประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจาย

เงินคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว และใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือ

หลายทาง เชนใหสินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด และซื้อขายเงินที่

หมุนเวียนในตางประเทศ 

 



๖๒ 

 ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินทีท่ำหนาที่

ระดมเงินฝากจากประชาชนรายยอยและนำเงินฝาก

เหลานั้นไปหาผลประโยชน โดยการใหกูยืมนำไป

ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง ตลอดจนรับซื้อ

ลดต๋ัวเงิน ในระยะเริ่มแรกวัตถุประสงคของ

ธนาคารออมสินคือ เพื่ออบรมสงเสริมใหเยาวชน

หรือผูมีรายไดนอยออมทรัพย เพื่อชวยเหลือ 

ตนเองเมื่อเกิดความจำเปนที่จะตองใชเงิน 

 ธนาคารออมสินตั้งขึ้นเพ่ือรับฝากเงิน  

ออกพันธบัตรออมสินและสลากออมสิน รับฝากเงิน

ออมสินเพ่ือสงเคราะหชีวิตและครอบครัว ทำการ 

รบัจายและโอนเงนิ ซ้ือหรอืขายพนัธบตัรรฐับาลไทย 

ลงทุนเ พ่ือแสวงหาประโยชนตามที่ รั ฐมนตรี

อนุญาตทำการออมสนิอ่ืนๆ ตามท่ีมพีระราชกฤษฎกีา

กำหนด 

 ทั้งนี้ธนาคารออมสินมีการบริหารงานโดยอิสระภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ    

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนรัฐวิสาหกิจ  

ในรูปของสถาบันการเงิน ที่มีรัฐบาลเปนประกันอยูภายใตกำกับโดยท่ัวไปของกระทรวงการคลัง 

ธนาคารที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยาง  
ธนาคารออมสิน 



๖๓ 

 ปจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายใหธนาคารออมสิน

มีหนาที่ เปนธนาคารสำหรับประชาชน โดยสง

เสริมการใหสินเชื่อแกประชาชนท่ัวไป เพื่อเปนทุน

ในการประกอบอาชีพทำการคาหรือเพื่อนำไปชำระ

คืนเงินกูยืมนอกระบบซึ่งถือวาเปนการปรับระบบ

โครงสรางตลาดการเงินของประเทศที่สำคัญ 

 ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติตอง

พึ่งพาธนาคารออมสินเปนอยางมาก เพราะเปน

แหลงเงินออมของประชาชนรายยอยๆ ที่มีเงิน     

ไมมาก และในปจจุบันนี้ยังสามารถกูเพื่อเปนทุน

ในการประกอบอาชีพการคาขนาดเล็ก(SME) 

 นอกจากนี้ประชาชนท่ีไปกูยืมเงินกันเอง

นอกระบบธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น โดย

ตองเสียดอกเบีย้แพงมากกวาปกต ิประชาชนสามารถ 

มากูเงินจากธนาคารออมสินเพื่อไปใชหนี้เหลานั้น

ไดอีกดวยหรือเราสามารถพูดไดวา เปนการชวย

ลางหนี้นอกระบบใหประชาชนได 



๖๔ 

 ธนาคารอาคารสงเคราะหเปนสถาบัน

การเงินที่ชวยเหลือประชาชนใหไดรับประโยชน 

คือ มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีฐานะเปน

องคกรอยูภายใตการควบคุมแลดำเนินงานของ

กระทรวงการคลังโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ความชวยเหลือแกประชาชนผูมีรายไดปานกลาง 

และรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 

เพื่อการตอเติม ขยายหรือซอมแซมที่อยูอาศัย 

โดยวิธีใหเงินกูยืมระยะยาวดอกเบ้ียต่ำหรือเงินกู

ยืมระยะส้ันเพื่อพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภค 

การดำเนินงานจะไมแสวงหากำไรแตมุงไปใน

ดานใหความชวยเหลือแกประชาชนในเรื่องท่ีอยู

อาศัย 

 เงนิทนุของธนาคารไดมาจากการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาล เงินกูระยะยาวจาก

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน เงินกู

จากตางประเทศ เงินฝากประเภทตางๆ การขาย

พันธบัตร หุนกู หรือกูยืมโดยวิธีอื่นๆเปนครั้ง

คราว ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 



๖๕ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนองคกรที่โอนกิจการมาจาก
ธนาคารเพื่อการสหกรณมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศการดำเนินงานมิไดหวังกำไร แตมุงหวังท่ีจะให
ความชวยเหลือแกเกษตรกรซึ่งธนาคารพาณิชยไมมี 
 

 เงินทุนของธนาคารไดมาจากเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งมีผูถือหุนคือ กระทรวงการคลัง 
กลุมเกษตรกรสหกรณการเกษตร สถาบันการเงิน และบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการระบุไวใน 
ขอบังคับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตางๆ และเงินฝากจากประชาชนทั่วไปและธนาคารอื่น 
 ธนาคารชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกรท่ัวประเทศ สงเสริมอาชีพและการดำเนินงาน
ของเกษตรกร เพ่ือใหสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได ทำการค้ำประกันเงินกูจากสถาบันการเงิน
อื่นๆ ใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร นอกจากน้ียังจัดทำโครงการพิเศษ
ตามโอกาสและตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล เชน โครงการกูเงินเพื่อรวบรวมขาวเปลือก และ
ผลิตผลการเกษตร เปนตน 



๖๖ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

 ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทยเปนสถาบันการเงินของรัฐภายใตการ
ดูแลของกระทรวงการคลัง โดยหนวยงานของรัฐเปนผูถือหุนทั้งหมด 
 ๑. ใหสินเชื่อไดทุกรูปแบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในและตางประเทศ 
 ๒. ทำธุรกิจไดทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราตางประเทศ การหาทุน 
 ๓. จัดหาทุนโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในและตางประเทศ 
 ๔. ออกตราสารทางการเงนิขายแกสถาบนัการเงนิและประชาชนท่ัวไป ท้ังในและตางประเทศ 
 นอกจากนี้ ธกส.ยังสามารถกูเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย สำหรับจำนวนเงินที่ตอง
ใช ในการใหสินเชื่อเพ่ือให ธสน. ไปใหกูตอแกผูสงออกหรือผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อสงออก
ไปใชหมุนเวียนกอนการสงออกหรือหลังการสงออกโดยผานธนาคารพาณิชยเปนจำนวนเงิน 

๓๐,๐๐๐ ลานบาท 

 ธสน.จะใหบริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการคาโลกท้ังบริการที่สงเสริม
และสนับสนุนการสงออกโดยตรง การนำเขาและการลงทุน โดยมุง
เนนบริการที่ธนาคารพาณิชยยังไมไดทำในปจจุบันและเปนการเสริม
ในจุดที่ผูสงออกยังไดรับบริการไมเพียงพอนอกจากน้ี ธสน. ยังตอง
ติดตามความเคล่ือนไหวและพัฒนาบริการทางการเงินชนิดใหมๆ ที่จะ
ชวย เก้ือหนุนใหผูสงออกของไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดโดย 
ไมเสียเปรียบ 

ธสน.จะไมรับเงินฝากจากประชาชน 

แตสามารถรับฝากเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆได 

 เยี่ยมเลย ! หมูทำธุรกิจสงออกและนำเขา หมูกูเงินธนาคารเพื่อ
การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทยมาดำเนินกิจการไดไมยากเลย และ
ยังไดรับขาวสารขอมูลที่ทันสมัยมาชวยใหทำธุรกิจแขงขันกับตลาดโลกได 



ธนาคารอิสลาม 

ไมมีดอกเบ้ียนะ 

เปนการบริหารทาง   

การเงินอีกประเภท 

ที่บวกผลกำไรใหผูฝาก 

๖๗ 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เปนรูปแบบใหมของการใหบริการทางการเงินในระบบ
อิสลามที่ปราศจากดอกเบ้ียภายใตหลัก “มุรอบาฮะห” (การบวกกำไร) เปนการบริการรับฝากเงิน
เพือ่รกัษาความปลอดภยัของเงนิ และอำนวยความสะดวกในการเบกิถอนใหแกผูฝาก นอกจากน้ันแลว 
ยงัรวมถงึการลงทนุทางธรุกจิหรอืการคา เพือ่กอใหเกดิรายไดในกจิการทีไ่มเกีย่วของกบัดอกเบีย้และ
ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเกิดข้ึนตามพระราชบญัญตัธินาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 โดยอยูในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง 

บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม มีดังนี้ 
 ๑. บัญชีเงินฝากรักษาทรัพย (วะดิอะฮ) เพื่อรักษาเงินออมของผูฝากโดยผูฝากสามารถ      
เบิกถอนไดทุกเวลาทำการ 
 ๒. บัญชีเงินฝากเพื่อทำฮัจยและอุมเราะห เพื่อสงเสริมชาวไทยมุสลิมใหออมทรัพยและ 
      ปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๓. บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน (มูฎอรอบะฮ) เพื่อการแสวงหาผลประโยชนดานรายได 



๖๘ 

 ธนาคารจะหารายไดจากเงินฝากในบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม จาก

การใหบริการผอนสงและเชาซ้ือสินคา เชน เครื่องใชไฟฟา รถจักรยานยนต รถยนต บาน และ  

อสังหาริมทรัพยทั่วไปเปนหลัก โดยไมเอาระบบดอกเบ้ียเขามาเกี่ยวของในการแสวงหากำไร  

 การขายแบบเชาซ้ือหรือผอนสง หมายถึง การขายสินคาโดยใหผูซื้อผอนชำระราคา

สินคา ที่รวมผลกำไรซึ่งทั้งสองฝายตางตกลงกันเปนงวดๆ 

 ลักษณะของการบริการเชาซื้อและผอนสง ธนาคารจะซื้อสินคาหรือทรัพยสินที่

ลูกคาตองการเชาซ้ือหรือผอนสงกับธนาคารไวเปนกรมธรรม หลังจากนั้นธนาคารจะขาย

สินคาดังกลาวใหแกลูกคาตามราคาท่ีตกลงกันไว ราคาดังกลาวจะประกอบดวย ตนทุนสินคา 

บวกกำไรที่ธนาคารจะไดรับ 



๖๙ 

 บริษัท ประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน)

สถาบันการเงินประเภทอื่น  
บริษัทประกันภัย 
 บริษัทประกันภัย เปนสถาบันที่ทำหนาท่ีเปนคนกลางที่ใหบริการในการคาดคะเนภัย

กำหนดคาความเส่ียงกระจายภัยท่ีอาจเกิดข้ึนไปยังกลุมบุคคล โดยการเชิญชวนใหคนในสังคม   

เขารวมประกัน และเปนผูรวบรวมเงนิคาเบีย้ประกนัภยัเพือ่สำรองไวจายใหกบัผูทีเ่กดิภยั หรอืไดรบั

ความเสียหายจากภัยนั้น 

 ธุรกิจประกันภัย แยกออกเปน ๒ สวนคือ ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต เปนเสมือนสถาบันระดมเงินออมภาคเอกชน ผสมดวยการใหหลักประกัน  

ความม่ันคงแกครอบครวัของผูเอาประกนัภัย(หรอืผูรบัประโยชน) ในกรณผีูเอาประกนัภัยถึงแกกรรม 

สวนธุรกิจประกันวินาศภัย เปนการรับประกันความเสี่ยงภัยอันเกิดแกทรัพยสินหรือการท่ีบริษัท

เขาไปรับความเสี่ยงภัยแทนบุคคลหรือธุรกิจ 



๗๐ 

 บริษัทประกันชีวิตตองดำรงไวซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิต    

เปนจำนวนไมนอยกวารอยละ ๒ ของเงนิสำรองประกนัชวีติท่ีบรษิทัจดัสรรไว แตทัง้นีต้องไมตำ่กวา 

๕๐ ลานบาท (เงินกองทุน หมายความวาทรัพยสินสวนที่เกินกวาหนี้สินของบริษัทตามราคา

ประเมินทรัพยสินและเงินหนี้สินของบริษัท) นอกจากนี้ยังใหอำนาจสำนักงาน คปภ. ซึ่งเปน 

ผูรับจดทะเบียน บริษัทประกันชีวิตเปนผูกำหนดเงินสดสำรองที่ตองดำรงไว กำหนดประเภท

ของการลงทุน และเปนผูรับรองอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ 

การดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย จะอยูภายใตการควบคุม         

ของสำนักงาน คปภ. กระทรวงการคลัง 

 แหลงเงินทุนที่สำคัญของบริษัทประกันชีวิต คือ เงินทุนจากเจาของกิจการและเบี้ยประกัน

ภัยที่ไดรับจากผูซื้อกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินเหลานี้ไปหารายไดแตจะสำรอง

เงินสดไวสวนหนึ่งสำหรับเหตุฉุกเฉิน 



๗๑ 

การทำประกันชีวิต 

 การทำประกันชีวิต หมายถึง “ประกันคาทางเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย” (Economic 
Value of  Human Life) คาทางเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย หมายถึง รายไดของเราอันเกิดจากการ
ทำงาน  ตั้งแตปจจุบันจนถึงเกษียณอายุ เชน คุณหมอ อายุ ๔๐ ป จะตองทำงานอีก ๒๐ ป ถึงอายุ 
๖๐ ป  จึงจะเกษียณอายุ ถาคุณหมอมีรายไดเฉลี่ยปละ ๑ ลานบาท และไมประสบภัยใดๆ เมื่อคุณ
หมออายุ ๖๐ ป จะมีคาทางเศรษฐกิจเกิดข้ึน ๒๐ ลานบาท แตถาคุณหมอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
หรือพิการ เม่ืออายุ ๔๐ ป คาทางเศรษฐกิจของคุณหมอ ๒๐ ลานบาทท่ีควรจะได จะสูญหายไป
ทันที เวนแตคุณหมอจะไดทำประกันชีวิตไวกอนเทานั้น จึงจะคุมครองคาทางเศรษฐกิจ 
(Economic Valve of Human Life) ของคุณหมอได 

 ถามองในประเด็นของการออมทรัพย 
การประกันชีวิตท่ีเปนการออม คือ การทำ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย (ซึ่งอาจเปน
ชนิดมีเงินปนผล หรือไมมีเงินปนผลก็ได) 
เ ป น ก า ร ร ะ ด ม เ งิ น อ อ ม จ า ก ป ร ะ ช า ช น 
การออมทรัพยผานบริษัทประกันชีวิตจะ
แตกตางจากการออมทรัพยผานสถาบัน 
การเงินอื่นตรงที่การประกันชีวิตจะคุมครอง
เปาหมายของการออมไวอยางเดนชัด ตั้งแต
เร่ิมตนการออม 

 ถาผู เอาประกันภัยตกลงทำประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะตองออกกรมธรรม 
ประกันชีวิตใหเปนหลักฐาน ดังนั้น กรมธรรมประกันชีวิต จึงเปนตัวสัญญาที่บริษัทผูรับ
ประกันชีวิตเปนผูออกใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อถือกรมธรรมไวเปนหลักฐานในการเรียกรองสิทธิ์
และผลประโยชนที่จะไดรับ  



 ผูที่จะซื้อประกันชีวิต จะตองมีหลักในการพิจารณา ๒ ประการคือ 

  ๑. เปนแบบประกันชีวิตที่ใหความคุมครองและผลประโยชนเหมาะสมกับความตองการ 

 ๒. การจายเบี้ยประกันภัยจะตองจายใหเหมาะสมกับรายได (ประมาณ ๑๐% ของรายได)  

ไมสงูเกินความสามารถในการชำระคาเบีย้ประกนัภัย เพราะจะตองเสยีคาเบีย้ประกนัภัยอยางตอเนือ่ง

ตลอดไป ถาเกิดไมมีความสามารถท่ีจะสงเบี้ยประกันภัยไดตลอดไป กรมธรรมจะขาดผลบังคับ 

ตองสิ้นสุดความคุมครอง และสูญเสียผลประโยชนที่พึงจะไดรับ 

 การประกันชีวิตเปนการวางแผนทางการเงินท่ีสมบูรณในอนาคต ปองกันเหตุการณ 

ทีไ่มคาดคิดเกดิขึน้ ดงันัน้ผูเอาประกนัภัย จงึตองจายเบีย้ประกนัภัยอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหไดรบัเงนิคืน

หรือไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม 

 คุณหมูทำประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย 

๗๒ 

ตอนนี้อายุ ๔๐ ป 

ทำอยางไรดีนะ อายุ ๖๐ป 

จะมีเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 

เอาอยางนี้สิครับ ถาทำประกันชีวิต 

แบบสะสมทรัพย โดยออมปละ ๕๐,๐๐๐บาท 

เมื่ออายุ ๖๐ป คุณหมูจะมีเงินลานแนๆ 



ใชสิ ก็ออมปละ  

๕๐,๐๐๐ บาท ๒๐ ป ก็ตองเปนลานแนๆ 

แตฝากธนาคารจะไดดอกเบี้ยดวย  

มากกวาลานอีก  

บริษัทประกันชีวิตจะคุมครองวา 

คุณหมูจะไดรับหนึ่งลานแนนอนในกรณีที่ 

คุณหมูเสียชีวิตกอน เชน เสียชีวิตเมื่ออายุ 

๔๑ ป ทายาทหรือผูรับประโยชน ของคุณหมู

จะไดรับเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ 

คุณหมูตั้งเปาหมายไว 

จริงดวยถาฝากธนาคาร  

กอ็ดเงินลานละซ ิไดแค ๕๐,๐๐๐ บาท  

กับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด 

แนนอนครับ 

สวนนี้เปนความแตกตาง  

เพราะบริษัทประกันชีวิตคุมครอง 

เปาหมายของการออมทันทีที่ 

ทำประกันชีวตกับบริษัท 

? o + ? + o 

ตัวแทนประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต

๕๐,๐๐๐ x ๒๐ 
= ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๗๓ 



ยงัมีอกีนะครบั ถาคณุหมซูือ้สญัญาคุมครองทุพพลภาพสิน้เชงิถาวร  

(ไมสามารถประกอบอาชีพการงานใดๆไดเลย) 

แนบสัญญาประกันชีวิตดวยเสียเงินเพิ่มข้ึนอีกจำนวนหนึ่ง  

ก็จะไดรับความคุมครองเพ่ิมข้ึนอีก 

ถาคุณหมูประสบภัยทุพพลภาพ 

สิ้นเชิงถาวร ไมสามารถประกอบ 

อาชีพได คุณหมูจะไดรับเงิน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทันที 

  ดีจัง แลวอยูจนอายุ ๖๐ ป  

ก็จะไดรับเงินอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ใชไหมครับ 

ใชครับ เราจึงกลาวไดวา 

คนท่ีทำประกันชีวิต  
เปนผูไมประมาท 

วางแผนชีวิตของตนลวงหนา 
มองการณไกล 

 ดีจัง 

มีวิสัยทัศน 

๗๔ 



๗๕ 

การประกันชีวิตที่สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม (หลักซาริอะฮ) 
 ผูที่นับถือศาสนาอิสลามคิดวาการประกันชีวิตโดยหวังผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเปน

ความคิดที่ผิดกับหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงมีบริษัทประกันชีวิตคิดแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม

กับชาวมุสลิมเกิดขึ้น เชน บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 

ไดคิดพัฒนากรมธรรมประกันชีวิตท่ีสอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม คือ “สัญญาตะกาฟุล” 

หลักการตะกาฟุลเปรียบเสมือนสัญญาระหวางสมาชิกผูเขารวมโครงการที่ตกลงจะรวมกัน 

แบงเบาภาระจากความสูญเสีย หรือเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก 

เมื่อมีสมาชิกไดรับความเสียหาย หรือสูญเสียตามที่กำหนดไวในสัญญา สมาชิกหรือครอบครัว 

จะไดรับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากความเสียหายนั้น ดังนั้น 

วตัถปุระสงคหลกัของตะกาฟลุคอื การนำเงินจากกองทนุของโครงการมาชวยบรรเทาความเดือดรอน

ของสมาชิกหรอืครอบครวัสมาชิก (สมาชกิจะใหความชวยเหลือซึง่กนัและกนั) โดยบรษิทัประกนัชวีติ

ทำหนาที่เปนผูจัดการดูแลกองทุนของสมาชิก 

 ดังนั้น ตะกาฟุล จึงหมายถึง “การค้ำประกันรวม (Joint Garantee)” ซึ่งเปน 

รูปแบบการประกันชีวิตที่ศาสนาอิสลามใหการยอมรับบนพื้นฐานของความรวมมือ และการชวย

เหลือซ่ึงกันและกัน 

 สถาบันการเงินตาง ๆ ไมวาจะเปน ธนาคาร บริษัทธุรกิจหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุน

รวม ตลาดหลักทรัพย บริษัทประกันภัย และสหกรณ ลวนมีจุดมุงหมายอันเดียวกัน คือ การทำ

กำไรจากการประกอบธุรกรรมทางการเงิน โดยใชประโยชนจากเงินนั้น เชน ใหกูยืมเงินประเภท

ตางๆ    การซื้อลดตั๋วเงิน ลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู เปนตน 

 สถาบันการเงินตางๆ ถือเปนแหลงระดมเงินทุนท่ีสำคัญของประเทศที่จะชวยใหการ

ประกอบธุรกิจตางๆดำเนินไปดวยดี และตางไดผลประโยชนตอบแทนซึ่งกันและกัน แลวแตวา  

จะมีวัตถุประสงคอยางไรก็ติดตอกับสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคตรงกัน เชน ตองการฝากเงิน 

กูเงินก็ติดตอกับธนาคาร ตองการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ก็ติดตอกับบริษัทประกันภัย หรือ

ตองการลงทุนประกอบอาชีพในดานการเกษตร โดยคิดดอกเบี้ยต่ำก็ติดตอกับสหกรณการเกษตร 

เปนตน สถาบันการเงินจะชวยแกปญหาเร่ืองเงินทุนได ถาเรามีความจำเปนจริงๆ เชน ตองการที่

อยูอาศัยหรือลงทุนในธุรกิจโดยไมตองรอเก็บเงิน แตถาไมจำเปนและมีเงินทุนอยูแลวก็เปนลาภ

อันประเสริฐที่จะไมตองเปนหนี้ใคร 



๗๖ 

ตลาดหลักทรัพย 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือท่ีเรียกกันสั้นๆ วา “ตลาดหลักทรัพย” เปนองคกร
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือทำหนาที่เปน
แหลงระดมเงินทุนระยะยาวท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปน
ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยประเภทตางๆ ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน โดยไดเร่ิมเปดการซื้อ
ขายหลักทรัพยเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพยไมไดเปนผูซื้อ
หรือขายหลักทรัพยโดยตรง แตทำหนาท่ีเปนศูนยกลางในการใหบริการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ซื้อขายหลักทรัพยและควบคุมดูแลใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัว 
โปรงใส และยุติธรรม 
 ปจจุบันการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพยฯ อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 นอกเหนือจากการสนับสนุนการระดมทุนระยะยาวของบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนธุรกิจ

ขนาดใหญ กิจการสาธารณูปโภค และรัฐวิสาหกิจที่มีการแปรรูปแลว ตลาดหลักทรัพยฯไดมีการ

จัดตั้งตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นเพ่ือสนับสนุนการระดมทุนในตลาดทุนของธุรกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอมที่มีศักยภาพ หรือ SMEs โดยไดเริ่มเปดการซื้อขายหลักทรัพยเปนคร้ังแรกเมื่อวันที่ 

๑๗ กันยายน ๒๕๔๔ 



๗๗ 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ผูลงทุนจะมีโอกาสไดรับนั้น มีหลาย 

รูปแบบดวยกัน ขึ้นอยูกับประเภทของหลักทรัพยที่เลือกลงทุน ไดแก 

 เงินปนผล เปนสวนของกำไรสะสมท่ีบริษัทจายคืนใหแกผูถือหุนประเภทหุนสามัญ      

หุนบุริมสิทธิ และหนวยลงทุน ตามผลการดำเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผล

ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละบริษัท นอกจากน้ีบริษัทอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในรูปหุน

ของบริษัท หรือที่เรียกวา “หุนปนผล” ซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการจายปนผลแตละครั้ง 

สภาพคลองของบริษัท และราคาตลาดของหุนในขณะนั้นๆ 

 ดอกเบี้ย เปนผลตอบแทนที่บริษัทจายใหแกผูถือตราสารหนี้ ไดแก หุนกูประเภทตางๆ 

พนัธบตัรและใบสำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนกู เปนตน เนือ่งจากผูถอืตราสารหน้ีมฐีานะเปนเจาหนี้

ของบริษัทและผูออกตราสารหนี้เปนลูกหนี้ ดังนั้นลูกหนี้ซ่ึงมีหนาท่ีจายดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้ตาม

อัตราและในระยะเวลาที่กำหนดโดยอัตราดอกเบ้ียที่กำหนดจะสูงหรือต่ำขึ้นอยูกับฐานะการเงิน 

สภาพคลอง ชือ่เสยีง และความสามารถในการจายคนืเงนิของบรษิทัผูออกตราสารหนี ้อตัราดอกเบีย้

ในทองตลาด สภาวะเศรษฐกิจในขณะท่ีออกหุนกูและระยะเวลาการชำระคืนเงินตน เปนตน 

 นอกจากน้ียังมีการใหสิทธิในการซื้อหุน เพิ่มทุน ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ใหกบัผูถอืหุนเดมิหรอืผูทีเ่กีย่วของ การไดรบัตราสารอ่ืนควบ ในกรณทีีบ่รษิทัมกีารออกหลักทรพัย

ประเภทหนึง่ควบคูกบัหลกัทรพัยอกีประเภท เชน การออกหลกัทรพัยทีค่วบกบัใบสำคญัแสดงสทิธฯิ 

(Warrents) กำไรจากการขายหลักทรัพยเปนสวนตางของราคาขาย

หลักทรัพย หักดวยราคาซื้อหรือตนทุนในการไดหลักทรัพยนั้นๆ มา 

 อยางไรก็ตาม ผูลงทุนตองเขาใจวาการลงทุนใดๆก็ตาม 

มีความเสี่ยงเขามาเก่ียวของดวย การลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง 

ความเส่ียงยอมสูงตามไปดวย ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลัก

ทรัพยจะมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับหลักทรัพยที่เลือกลงทุน 

และปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของหลายประการ 

 



๗๘ 

บริษัทธุรกิจหลักทรัพย 
 บริษัทธุรกิจหลักทรัพย หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบกิจการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

ใหแกบุคคลอื่น โดยไดรับคานายหนา หรือบำเหน็จเปนคาตอบแทน ทำการคาหลักทรัพยในนาม 

ของตนเองเพื่อแสวงหากำไร เปนที่ปรึกษาการลงทุน จัดจำหนายหลักทรัพยรวมทั้งค้ำประกัน 

การออกจำหนายหลักทรัพยและจัดหาการลงทุนโดยการออกกองทุนรวม การดำเนินงานของ 

บรษิทัหลกัทรัพยจะอยูภายใตการควบคมุของสำนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

บริษัทจัดการกองทุนรวม 
 บรษิทัจดัการกองทนุรวม หมายถึง ธรุกจิทีป่ระกอบกจิการเปนนายหนาเปนตวัแทนจำหนาย

และซือ้หลักทรพัย กองทนุรวมมวีตัถปุระสงคเพือ่ชวยแบงเบาภาระของผูลงทุนในดานการวเิคราะห 

การเลือกและการกระจายการลงทุนในสินทรัพยตางๆ ซึ่งตองใชเคร่ืองมือ การเงินที่มีอยูในตลาด

หรืออาจเปนอสังหาริมทรัพยหรืออื่นๆ แลวแตผูออกแบบกองทุนรวมจะคิดได แตตองอยูภายใต

กรอบที่กำหนดไวในนโยบายการลงทุน 

การดำเนินงานของกองทุน 
 บริษัทที่เรียกวา “บริษัทจัดการกองทุน” หรือ บลจ. จะกำหนดกองทุนข้ึนมาโดย บลจ. 

รบัจางเปนผูบรหิารกองทนุใหแตละกองทนุ โดยกำหนดวัตถุประสงค นโยบายการลงทุนวาจะนำเงิน

ไปลงทุนซ้ือเฉพาะพันธบัตร หรือหุนกู ซึ่งมีความเสี่ยงนอย หรือซื้อหุนกับพันธบัตรปนกัน ซึ่งมี

ความเสี่ยงมากข้ึน หรือซื้อหุนอยางเดียวซึ่งมีความเส่ียง มากข้ึนอีก แตผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้ง

ระบุมูลคาโครงการ อายุของโครงการ ฯลฯ 



การลงทุนรวมในแตละประเภทมีความเส่ียงในการลงทุน 
เหมือนกับความเสี่ยงของตราสารท่ีกองทุนนั้นๆ 

นำเงินของผูถือหนวยลงทุนไปลงทุน 

๗๙ 

ประเภทของกองทุน 
 กองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑. กองทนุปด ซึง่มีมลูคากองทนุ (เงนิลงทนุครัง้แรก) มกีารกำหนดเวลาไถถอนเมือ่ครบอายุ

ชดัเจน บลจ.จะนำกองทุนไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ดงันัน้หนวยลงทนุกจ็ะกลายเปนหุนไป

จะมีราคาเทาใดก็ขึ้นอยูกับภาวะตลาด หากผูบริหารลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนดี ราคา

หุนที่ซื้อไวก็ขึ้นสูง ราคาหนวยลงทุนหรือหุนกองทุนก็จะมีพื้นฐานราคาขายดี 

 ๒. กองทุนเปด ไมไดกำหนดระยะเวลาไถถอนท่ีแนนอนไว หากผูซื้อหนวยลงทุน

ตองการถอนการลงทุนเมื่อใด ก็เอาหุนไปขายคืนให บลจ.ได โดยคำนวณราคาซื้อคืนตามมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนในขณะน้ัน 

การคุมครองประโยชนของผูลงทุน 
 ทางการกำหนดใหทุกกองทุนตองมีผูดูแลผลประโยชนเรียกวา “ทรัสต” เพื่อทำหนาที่

เหมอืนตัวแทนของผูถอืหนวยลงทนุ ทำหนาท่ีตรวจสอบดแูลการบรหิารงานและเกบ็รกัษาทรพัยสนิ

ของกองทุน 



๘๐ 

สหกรณ 
 เม่ือระบบเศรษฐกิจของชนบทเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงตนเองมาสู

ระบบเศรษฐกิจเพื่อการคาความตองการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้พวกเกษตรกรจึงตองหันไปกูยืมเงินจากบุคคลอื่นโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง และมี

การเอารัดเอาเปรียบทุกวิถีทางจนยากที่เกษตรกรจะปลดหน้ีได ตลอดจนสภาพการเกษตร 

โดยทั่วไปตองอาศัยสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ ผลผลิตการเกษตรจึงไมแนนอน ดังนั้นหนี้สิน

และดอกเบ้ียจึงเพ่ิมพูนมากขึ้น จนไมสามารถชำระหนี้คืนได และตองโอนกรรมสิทธิที่ดินใหแก 

เจาหนี้ในที่สุด 

 ตอมาจึงไดมีการจัดตั้งสหกรณขึ้นโดยสมาชิกตองรับผิดชอบหนี้สินของสหกรณรวมกัน

สหกรณจึงมีขนาดเล็ก สมาชิกจะรูจักกันดีและควบคุมซึ่งกันและกันได สมาชิกเปนกลุมบุคคลที่มี

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเดียวกัน ยึดหลักการชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

และดำเนินกิจการโดยการลงทุนและการจัดการรวมกัน โดยเฉลี่ยผลประโยชนใหแกสมาชิกดวย

ความเปนธรรม ตามแนวพระราชดำริเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” 



๘๑ 

สหกรณประเภทตางๆ 
 สหกรณประเภทตางๆ ในประเทศไทย แบงออกเปน ๖ ประเภทคือ 

 ๑. สหกรณการเกษตร คือ สหกรณที่จัดตั้งข้ึนในหมูของผูที่มีอาชีพการเกษตร โดยดำเนิน

ธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อแกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพและชวยยกฐานะความ

เปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น 

 ๒. สหกรณนิคม คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดที่ดินใหเกษตรกรไดมีที่ทำกิน

พรอมทั้งจัดการดานสิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน และดำเนินธุรกิจเชนเดียวกับสหกรณ

การเกษตร คือ รวมกันซื้อ มีการใหสินเชื่อการรวมกันขาย การสงเสริมการเกษตร ฯลฯ 

 ๓. สหกรณประมง คือ กลุมบุคคลท่ีมีอาชีพทางการประมงรวมกันจัดตั้งสหกรณขึ้น เพื่อ

แกไขปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 

 ๔. สหกรณออมทรัพย เปนสหกรณที่กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธหรือคุนเคยกันดี 

ทำงานอยูในหนวยงานเดียวกันหรือมีถิ่นฐานอยูใกลเคียงกันจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายสหกรณ  

เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย และสามารถกูยืมไดเมื่อเกิดความจำเปน ตามหลักการ

ชวยเหลือตัวเอง  และชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เชน สหกรณออมทรัพยครู  สหกรณออมทรัพย

ขาราชการ สหกรณออมทรัพยตำรวจ เปนตน 

 ๕. สหกรณรานคา คือ รานคาที่ผูบริโภครวมกันจัดตั้งข้ึน

เพือ่จดัหาเครือ่งอุปโภคบริโภค มาจำหนายแกสมาชกิและบคุคลท่ัวไป 

โดยมไิดแสวงหากำไร แตเพ่ือขจดัการเอาเปรยีบและ ความไมเปนธรรม

ในการซื้อสินคา 

 ๖. สหกรณบริการ คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหา

ความเดือดรอนของผูประกอบอาชีพตางๆ ซึ่งแตละคนไมสามารถ

แกไขปญหาดังกลาวไดลุลวงไปไดตามลำพัง บุคคลเหลานี้  จึงรวม

กนัโดยการชวยเหลือตนเองและชวยเหลอืซึง่กนัและกนั เชน สหกรณ

การไฟฟา สหกรณเคหะสถาน สหกรณบริการเดินรถแท็กซี่ เปนตน 



๘๒ 

สหกรณการเกษตรและสหกรณออมทรัพย 

 สหกรณการเกษตร 

 สหกรณการเกษตรเปนนิติบุคคล ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงคในการจัดหาเงินทุนให

สมาชิกกูยืมเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ และใชจายในครอบครัว โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราต่ำ 

สงเสริมใหสมาชกิรูจกัการออม ชวยเหลอืสมาชกิในดานการจดัหาวัสดอุปุกรณการเกษตร ตลอดจน

สิ่งของอื่นๆ ที่จำเปนมาจำหนายแกสมาชิกในราคายุติธรรม ชวยเหลือสมาชิกในดานการจำหนาย

ผลิตผลของสมาชิกใหไดราคาดีไมถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ตลอดจนสงเสริมและเผยแพร 

วิชาการเกษตรแผนใหมใหแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกลดตนทุนการผลิตไดและไดรับผลผลิตสูงขึ้น 

การดำเนินงานของสหกรณการเกษตรอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 สหกรณออมทรัพย 

 สหกรณออมทรัพย เกิดขึ้นจาก

ความตองการรวมกันของสมาชิกในการให

ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการ

รวบรวมเงินออมของแตละคนมาชวยเหลือ

ผูที่ตองการที่จะกูยืมไปใชโดยจายดอกเบี้ย

ในอัตราต่ำ ผลดีก็คือผลกำไรตกถึงสมาชิก

ทุกคน และทำใหผูที่ขาดแคลนเงินชั่วคราว

ไมตองจายดอกเบ้ียสูงกับนายทุนหรือ

สถาบันการเงินอ่ืน การดำเนินกิจกรรมของ

สหกรณออมทรัพยไดรับการยกเวนภาษี เพราะเปนกิจกรรมท่ีไมมุงหวังแสวงหาผลประโยชน 

การดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



๘๓ 

 แหลงที่มาของเงินทุน ไดแก เงินกองทุนและเงินรับฝากซ่ึงเปนการสงเสริมใหสมาชิก

ออมตามความสมัครใจ ทั้งนี้หากเงินทุนดังกลาวมีไมเพียงพอท่ีจะใหสมาชิกกูยืมก็จะทำการกูยืม

จากหนวยราชการ บริษัท และรัฐวิสาหกิจหรือกูยืมจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอื่น 

 สหกรณออมทรัพยมีขอดีตางจากธนาคารในเรื่องการกูเงิน ถาไปกูเงินจากธนาคารผูกู    

จะตองเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับธนาคารทั้งหมด แตถาสมาชิกสหกรณกูเงินจากสหกรณออมทรัพย

เมื่อเสียดอกเบี้ยใหสหกรณไปแลว สิ้นปสมาชิกจะไดรับเงินเฉลี่ยคืนของดอกเบ้ียเงินกูคืนตาม

อัตรา ที่สหกรณกำหนดดวยหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไมมุงแสวงหากำไรเปนหลัก 

 สถาบันการเงินตางๆ ไมวาจะเปนธนาคาร 

บริษัทธุรกิจหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุนรวม 

ตลาดหลักทรัพย บริษัทประกันภัย และสหกรณ ลวนมี

จุดมุงหมายเดียวกัน คือ การทำกำไรจากการประกอบ

ธุรกรรมทางการเงิน โดยใชประโยชนจากเงินนั้น เชน 

ใหกูยืมเงินประเภทตางๆ การซ้ือลดตั๋วเงิน ลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทตางๆ เชน พันธบัตร หุนกู เปนตน 

 สถาบันการเงินตางๆ ถือเปนแหลงระดมเงินทุน

ที่สำคัญของประเทศที่จะชวยใหการประกอบธุรกิจ

ตางๆ ดำเนินไปดวยดี และตางไดผลประโยชนตอบแทน

ซึ่งกันและกัน แลวแตวา จะมีวัตถุประสงคอยางไรก็

ติดตอกับสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคตรงกัน เชน 

ตองการฝากเงิน กูเงิน ก็ติดตอกับธนาคาร ตองการประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ก็ติดตอกับ

บริษัทประกันภัย หรือตองการลงทุนประกอบอาชีพในดานการเกษตร โดยคิดดอกเบี้ยต่ำก็ติดตอ

กับสหกรณการเกษตร เปนตน สถาบันการเงินจะชวยแกปญหาเร่ืองเงินทุนได ถาเรามีความ 

จำเปนจริงๆ เชน ตองการที่อยูอาศัย หรือลงทุนในธุรกิจโดยไมตองรอเก็บเงิน แตถาไมจำเปนและ

มีเงินทุนอยูแลวก็เปนลาภ  อันประเสริฐท่ีจะไมตองเปนหนี้ใคร 



 ประเทศจำเปนตองมีแหลงเงินออม คือสถาบันการเงินตางๆ เชน ธนาคาร บริษัทธุรกิจ

หลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย บริษัทประกันภัย สหกรณ ฯลฯ แหลงเงิน

ออมเหลานี้มีไวเพ่ือใหเกิดการออมทรัพยและผูที่ตองการใชเงินทุนมีโอกาสนำเงินทุนไปใชในการ

ลงทุนดานตางๆ เชน คาขาย ปลูกบาน ซื้อท่ีดิน ประกันภัย ขยายกิจการ ฯลฯ อยางไรก็ตาม ผูที่จะ

ใชเงินจากสถาบันการเงินตางๆก็ตองรูจักเลือกใช และมีการวางแผนการเงินท่ีดี เพื่อที่จะไดเกิด

ประโยชนตอตนเองและประเทศชาติ ทำใหประเทศเกิดความมั่งคั่งย่ังยืนตลอดไป 
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 แอนด แมนเนจเมนท  จำกัด, ๒๕๓๙. 

ธนาคารแหงประเทศไทย. เงินตราไทย. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารแหงประเทศไทย  

ไพฑรูย  พงศะบตุร, วนัชยั  ศริริตัน. หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา รายวิชา (ส ๕๐๔) ชัน้มธัยมศึกษาปที ่๕.  

 พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๒๖.  

มุกดา  โควหกุล. การประกันภัย. กรุงเทพมหานคร : หจก.สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส, ๒๕๓๗. 

วทิยากร  เชียงกลู. หนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษา (ส ๐๓๒) เศรษฐศาสตรครอบครวั ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน  

 (ฉบับปรับปรุง) พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 

๒๕๓๓. 

   . หนังสือเรียนสังคมศึกษา (ส๐๓๑) เศรษฐศาสตรทั่วไป ระดับมัธยมตน  

 (ฉบับปรับปรุง) พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โรงพิมพวัฒนาพานิช จำกัด, 

๒๕๓๖. สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย. คูมือการเงินการธนาคารสำหรับนักการ 

 ธนาคารไทย. กรุงเทพมหานคร : หจก.เอราวัณการพิมพ, ๒๕๔๖. 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี. สคบ. ๒๕ ป กับการคุมครองผูบริโภค.  

 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการผูบริโภค, ๒๕๔๗. 

   สคบ. สาร. ปที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒๕๒. กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๔๘. 

   สคบ. สาร. ปที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒๕๕. สิงหาคม – กันยายน ๒๕๔๘. 

หมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม. เอกสารประกอบการเรียนรูวิชาเศรษฐศาสตร  

 (ส ๕๐๐๔) กลุมสาระการเรียนรู : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันที่ ๔          

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕, ๒๕๔๗. 

 



รายช่ือผูจัดทำหนังสือ 

๘๙ 

 
คณะที่ปรึกษา 

 

 ๑. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. นายวินัย รอดจาย 

   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓. นายสุชาติ วงศสุวรรณ 

  ที่ปรึกษาดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 ๔. ดร.เบญจลักษณ น้ำฟา 

   ผูอำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 ๕. ดร.อภิรักษ ไทพัฒนกุล 

   อดีตนายกสมาคมประกันชีวิตไทย/กรรมการบริหารสมาคมฯ 

 ๖. นายสุทธิ รจิตรังสรรค 

   อดีตนายกสมาคมประกันชีวิตไทย/กรรมการบริหารสมาคมฯ 



๙๐ 

 

คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 
 

 ๑. นายสาระ ล่ำซำ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุรศักดิ์ สุจิระกุล รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางสาวทัศนีย ธรรมพิพิธ กรรมการ 

 ๔. นายชาญ วรรธนะกุล กรรมการ 

 ๕. ดร.ชาติชัย พาราสุข กรรมการ 

 ๖. Mr. C. Donald Carden กรรมการ 

 ๗. นางบุษรา อึ๊งภากรณ กรรมการ 

 ๘. นายกิตติ ผาสุขดี กรรมการ  

 ๙. นางสุกัญญา ทองช่ืนจิตต กรรมการ 

 ๑๐. นายพีระพงศ อุนจิตต กรรมการ 

 ๑๑. Mr. James Lowell Brown กรรมการ 

 ๑๒. รศ.ภาสินี เปยมพงศสานต กรรมการ 

 ๑๓. รศ.วรินทรา แพงสภา กรรมการ 

 ๑๔. รศ.ดวงกมล สินเพ็ง กรรมการ 

 ๑๕. ผศ.พาณี แสวงกิจ กรรมการ 

 ๑๖. ผศ.ศิริลักษณ ศรีกมล กรรมการ 

 ๑๗. นางยุพเนตร วัธนเวคิน กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวปริญญา สันติพงษ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๙. นางสาวกาญจนา วองไวกิตติสิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



๙๑ 

 
บรรณาธิการ 

 

 ๑. นางสุกัญญา งามบรรจง 

 ๒. นางจิตรา สิริภูบาล 

 ๓. นายสุรศักดิ์ เจริญโลหทองดี 

 ๔. นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ 

 ๕. นายอานุภาพ นิยะโมสถ 

 ๖. นายสุชาติ นิลคำวงศ 

 ๗. นางสาวอลิสา เปยมพงศสานต 

 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  อนุญาตใหใชหนังสือในสถานศึกษา 

--------------------------------------- 

 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันชีวิตไทย ไดรวมกัน  

จัดทำหนังสืออานเสริมความรูสาระเศรษฐศาสตร (เศรษฐกิจพอเพียง) ชุด “พอเพียงอยาง

เพียงพอ” กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง ความมั่งคั่งท่ียั่งยืน 

ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาแลว 

อนุญาตใหใชหนังสือนี้ในสถานศึกษาได 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 






