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นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
  

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตรการประกันภัยแหงชาติ” 

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

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับการประกันชีวิต

เบื้องตนไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานในรายละเอียดกับกรมการประกันภัย 

สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย 

 สมาคมประกันชีวิตไทย ไดประสานและขอความรวมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดหาคณะอาจารยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำ

หนังสืออานเสริมความรู สาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” ซึ่งไดรับความรวมมือ

เปนอยางดี จากคณะอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถมและมัธยม 

พรอมทั้งคณะทำงานดานวิชาการจากบริษัทที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ ในการกำหนดสาระ

การเรียนรูการประกันชีวิตเบื้องตนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้น และสอดคลองกับ

สาระเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเกดิผลในทางปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม และสามารถนำไปเปนพืน้ฐาน

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งนำไปประกอบวิชาชีพตอไปในอนาคตไดเปนอยางด ี

 อยางไรก็ตาม ความรูและความเขาใจถึงการประกันชีวิตมีความจำเปนพื้นฐานท่ีจะตอง

บรรจไุวในหลักสตูรการเรยีนการสอนของเยาวชนไทย โดยการปลูกฝงความรูเรือ่งการประกันชวีติ

ในระยะตนขึน้ไปถอืเปนสวนหนึง่ของการดำรงชีวติประจำวัน เปนมาตรการท่ีสำคญัในการปองกัน

การเขาใจผิด เกิดขอโตแยงกันเพราะความเขาใจท่ีไมครบถวนถูกตอง นั่นเอง 



 ดังนั้น การศึกษาเร่ืองการประกันชีวิต จึงมีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีพของ

คนทกุสาขาอาชพี ทกุเพศ ทกุวยั เพราะทกุชวีติในสังคมตองมกีารเผชิญกับภยัตางๆอยางหลีกเล่ียง

ไมได หากครูนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทำประกันชีวิต

ที่ถูกตอง จะทำใหมีการวางแผนการออมเงิน การใชจายในแตละชวงอายุของตนไดเปนอยางดี 

ไมเปนภาระของสมาชกิในครอบครัว หรอืภาระสงัคมท่ีรฐับาลจะตองจดัสรรงบประมาณสวนหนึง่

มาใหความชวยเหลือ 

 หนังสืออานเสริมความรูสาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” น้ี จะมอบ

ใหแกหองสมุดโรงเรียนนำรองทุกภาคท่ัวประเทศ เพ่ือใหครูอาจารยและนักเรียน ใชประกอบ

การเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรวมกันพิจารณารายช่ือโรงเรียนตอไป 

 สมาคมประกันชีวิตไทย หวังวาหนังสืออานเสริมชุดนี้ จะมีคุณประโยชนตอครู 

อาจารยและนักเรียนที่ไดนำมาศึกษา พรอมกับบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวใน “แผน

ยุทธศาสตรประกันภัยแหงชาติ” และบรรลุวัตถุประสงคของสาระเศรษฐศาสตรในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพ่ือความอยูเย็นเปนสุขที่มั่นคงและยั่งยืนตอไป 

 

 

       (นายสาระ ล่ำซำ) 

            นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

                   กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

 การสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานการประกันชีวิต ถือเปนพื้นฐาน

สำคัญที่จะชวยในการพัฒนาความรูทางดานเศรษฐศาสตร รวมท้ังการวางแผนดานการเงิน

สวนบุคคลและครอบครัว อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดำรงชีวิตในปจจุบันท่ี

สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 สมาคมประกันชีวิตไทย เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบุคลากรของบริษัทท่ีเปนสมาชิกของ

สมาคมฯ ท่ีมีความรูดานการประกันชีวิต ไดใหความรวมมือเขามาชวยจัดทำหนังสืออานเสริม

ความรูสาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพยีงอยางเพยีงพอ” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรดานการบริหารจัดการ

การเงนิ เพ่ือชวยใหครผููสอนและนกัเรยีนระดบัประถมศึกษาและมัธยมศกึษา มีความรูความเขาใจ

การประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งเปนทักษะชีวิตท่ีจำเปนสำหรับทุกคน ในการใชดุลยพินิจอยาง

เหมาะสม เพื่อการตัดสินใจวางแผนการใชจายในชีวิตประจำวัน 

 จงึนบัเปนเรือ่งนายนิดทีีส่มาคมประกันชวีติไทย ซึง่มใิชหนวยงานของรฐัทีป่ระกอบดวย

ผูทีม่คีวามรูดานการประกนัชวีติ ไดดำเนนิการจดัทำหนงัสอือานเสรมิความรูสาระเศรษฐศาสตร 

ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยได

ประมวลหลักการพ้ืนฐาน แนวคิด ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิต อัน

ประกอบดวยองคความรูในดานเศรษฐศาสตร การเงิน ธุรกิจและการลงทุน ที่มีรูปแบบ

สวยงาม นาสนใจ ชวนใหนาติดตามอาน และสะดวกตอการเรียนการสอนของครู อาจารย 

และนักเรียน 



 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอชื่นชม

ในความเพียรพยายามของคณะผูจัดทำท่ีไดทุมเทแรงกาย แรงใจ ในการผลิตหนังสือท่ีมีคุณ

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข 

และหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือชุดนี้ จะชวยเปดโลกทัศนของเด็กๆ ใหกวางขวางมากข้ึนใน 

การหา-ใช-และทำใหทรพัยสนิทีม่อียูไดใชเปนประโยชนแกตวัเองและสังคม รวมท้ังชวยสงเสรมิ

ใหเยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตและธุรกิจในการทำใหชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

      (นางจันทรา บูรณฤกษ) 

   เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

           กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



 เศรษฐกิจมีสวนสำคัญในการกำหนดสภาวการณของสังคมและการดำรงชีวิต 

ของผูคนในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคที่ทุกคนใหความสำคัญ และสนใจในระบบเศรษฐกิจ จึงถือ 

ไดวาเปนเรื่องที่จำเปนที่จะตองใหความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกิจที่ถูกตอง และย่ังยืน 

อันจะนำไปสูกลไกในการพัฒนาประเทศ 

 

 หนังสืออานเสริมความรู “ความสมดุลแหงชีวิต” เลมนี้ เปนหนังสือที่จะชวยใหผูอาน

เกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ ความสำคัญที่ตองมีการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน และปญหา

เศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูอานนำไปเปนแนวทางในการประยุกตใชสรางความสมดุล

ในชีวิตใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

 



 สพฐ. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการใชสื่อประกอบการเรียนรู 

ที่หลากหลาย เปนประโยชนตอการพัฒนาความรูสาระเศรษฐศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงเห็นสมควรให 

จัดพิมพเปนหนังสืออานเสริมความรู โดยหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้ จะชวยใหครู 

นักเรียนและผูสนใจเกิดความรู ความเขาใจไดดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย คณะผูเขียน 

และผูเกี่ยวของทุกทาน ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ถอยแถลง 
คำนิยาม 
คำนำ 
สารบัญ 

ระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ 

 มือใครยาวสาวไดสาวเอา  :  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด 

 ใหกินใหใช   ไมพอเพียง  :  ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง 

 คุมบางปลอยบาง  :  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

แนวทางการพิจารณาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  ผลิตภัณฑมวลภายในประเทศ  (Gross Domestic Product  :  GDP) 

  รายไดสุทธิแหงชาติ   (Net National Income  :  NNT) 

  และรายไดแหงชาติ  (National Income : NI) 

   แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติกับการพัฒนา 

   (Gross National Happiness  :  GNH) 

  ประสิทธิภาพการผลิตสูง 

  การสะสมทุนสูง 

  ผลผลิตที่แทจริงเพิ่มขึ้น 

  การประสบความสำเร็จดานการคาระหวางประเทศ 

   ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจ 

   เกณฑในการจำแนกเศรษฐกิจประเทศตาง ๆ 

ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ความเปนมาของแผนพัฒนาประทศ 

สารพันปญหาเศรษฐกิจ 

  ปญหาการวางงาน 

  ปญหาความยากจนและปญหาดานการกระจายรายไดของประชากร 

  ปญหาเงินเฟอ 

  ปญหาเงินฝด 

  ปญหาทีเ่กดิจากการขาดเสถียรภาพของอตัราการแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ 

  ปญหาที่เกิดจากดุลการชำระเงินขาดดุล 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency  Economy)  ตามแนวทางพระราชดำริ 

การประกันภัย  กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวใจเศรษฐี 

ดัชนีคำนารู 

บรรณานุกรม 
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 ในการปกครองประเทศ สิ่งสำคัญท่ีผูบริหารประเทศตองคำนึงถึงก็คือ ทำอยางไรจึงจะ 

ใหประชาชนของตนมีความเปนอยูที่ดี รัฐบาลของแตละประเทศจึงยอมมีเปาหมาย และวิธีการที่จะ

บริหารจัดการใหประเทศมีเศรษฐกิจท่ีดีตามหลักการและแนวคิดของตน จึงเปนท่ีมาของความแตก

ตางใน “ระบบเศรษฐกิจ”ของแตละประเทศ โดยบางประเทศก็เนนเสรีภาพของประชาชนในการทำ

มาหากิน บางประเทศก็มุงดูแลบริหารจัดการใหประชาชนมีอยูมีกินเทาเทียมกัน เปนตน ประเทศไทย

ในอดีตตั้งแตสมัยสุโขทัยก็มีระบบเศรษฐกิจเปนของตนเอง ดังปรากฏในหลักศิลาจารึกสมัยพอขุน

รามคำแหงมหาราชที่ระบุไววา “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีขาว.....”  สุโขทัยสงเสริมการคา

เสรี โดยเปนศูนยกลางการคาแบบกองคาราวานของบานเล็กเมืองนอยที่อยูรายรอบ มีการคาของปา

และแรธาตุ ยอมเปนเมืองผานใหพอคาเอาสินคาไปคาขายแลกเปล่ียนโดยไมเก็บภาษี รับกับขอความ

ในจารึกวา “เจาเมือง บเอาจกอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคา ข่ีมาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจัก

ใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา ไพรฟาหนาใส ..........” 

๑



 ระบบเศรษฐกิจ จึงหมายถึง รูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสังคมหนึ่ง ๆ 

ไดเลือกและยอมรับวาเปนรูปแบบท่ีจะสามารถนำทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนใน 

การสนองตอบความตองการของประชากรไดมากที่สุดภายใตรูปแบบการปกครองของแตละประเทศ 

และเนื่องจากความเชื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงไดนี้เอง จึงเปนเหตุใหระบบเศรษฐกิจของสังคมหนึ่ง ๆ 

สามารถเปลี่ยนแปลงได เพียงแตทุกระบบตางก็มีขอดีและขอบกพรองดวยกันทั้งสิ้น 

 หลักเกณฑเบื้องตนที่อาจใชเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจวาเปนแบบใดนั้น  ใหพิจารณาจาก

หลักเกณฑ  ๒  ประการ คือ 

 ๑.   เอกชนมีเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การผลิต  การแลกเปล่ียน  การบริโภค 

มากหรือนอยเพียงใด 

 ๒.  รฐับาล เขาไปมบีทบาทเกีย่วของกบักจิกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนมากหรือนอยเพยีงใด 

 

มือใครยาวสาวไดสาวเอา  
 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  (Capitalism)  

 อาจมีชื่อเรียกอยางอื่นเชนระบบวิสาหกิจเอกชน (Private Enterprise  System)  หรือระบบ

ตลาด (Market  System) 

 ลักษณะสำคัญ 

 ๑. ใหความสำคัญกับเสรีภาพแกเอกชนในเร่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง 

โดยรัฐจะเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนนอยมาก ซึ่งโดยสวนใหญ

แลวจะมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ และคุมครองใหเกิดความยุติธรรม ความ

ปลอดภัย และความถูกตองตามกฎหมาย การใหอิสระแกเอกชนหรือใหเสรีภาพในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจแกเอกชนมากภายใตขอบเขตของกฎหมายซ่ึงอาจมีระดับแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับการเมือง 

และความมีอิสระในสังคมนั้นๆ  

๒



 ๒. การลงทุน : ใหเอกชนมีสิทธิเปนเจาของปจจัยการผลิตตลอดจนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

และผูเปนเจาของมีเสรีภาพในการจัดการเกี่ยวกับปจจัยการผลิตและทรัพยสินท่ีตนเปนเจาของโดย 

ไมขัดตอกฎหมายและประเพณี  

 ๓. การผลิต : กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปโดยอาศัยกลไกราคาและแรงจูงใจของ 

ผูประกอบการ ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือการมุงหวังกำไร ดังนั้นกำไรจะเปนตัวชี้นำให

ผูผลิตพยายามหาเทคนิคการผลิตใหม ๆ และสงเสริมการผลิตขนาดใหญ รวมท้ังเนนการใชทุนและ

วิทยาการการผลิตที่กาวหนา เพื่อทำใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดต่ำลง อันจะสงผลตอศักยภาพของ

การตั้งราคาที่สามารถแขงขันได 

๓



 ๔. การตลาด : เปดโอกาสใหเอกชนไดมีการแขงขันในการผลิตและการขาย ซ่ึงถาหากการ

แขงขันเปนไปตามระบบที่ถูกตอง จะทำใหเกิดผลดีทั้งตอผูผลิตกับผูผลิต  และตอผูผลิตกับผูบริโภค 

เพราะมีการปรับปรุงทั้งดานราคาและคุณภาพของสินคา ผูบริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินคาท่ีสนองตอบ

ความพอใจไดสูงสุดในราคาที่ต่ำสุดกวาได 

ขอดี

 ๑. เปนระบบที่ใหเสรีภาพแกเอกชนมาก

ที่สุดกวาระบบอื่น ทั้งในดานการตัดสินใจใน

การประกอบธุรกิจ การมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 

และการเลือกประกอบอาชีพ

 ๒. เปนระบบที่เปดโอกาสใหแกเอกชนใน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำใหเกิดประโยชน ท้ัง

ความคิดริเร่ิม ตลอดจนแรงจูงใจในการประกอบ

การเปนอยางมาก

ขอบกพรอง

 ๑. มีความเหลื่อมล้ำกันมากในเรื่องรายได

อันเนื ่องมาจากการใหเสรีภาพกวางขวาง

ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากระดับรายไดที่

แตกตางกันมากน้ีเอง กอใหเกิดชองวางระหวาง

ชนชั้น

 ๒. ธุรกิจขนาดใหญ จะมีความไดเปรียบ

ธุรกิจขนาดเล็กดานการแขงขัน ซ่ึงถาหากปลอย

ใหเปนไปโดยเสรี ธุรกิจขนาดใหญจะสามารถ

ครอบครองตลาดไดทั้งหมด ซึ่งมีผลใหนำไปสู

การผูกขาดไดและทำใหไมเกิดความเปนธรรม

แกผูผลิตและผูขายรายเล็กๆตลอดจนผูบริโภค

ดวย รัฐบาลจึงตองมีบทบาทโดยตรงในการ

ปองกัน และควบคุมดูแลมิใหเกิดเปนปญหาข้ึน

๔



ขอดี

 ๓. เปนการลดภาระของรัฐบาล ในการเขาไป

ดำเนินธุรกิจตางๆ เสียเอง โดยท่ีขีดความสามารถ

ในบางดานอาจไมเทาภาคเอกชน

ขอบกพรอง

 ๓. ม ีการใชทรัพยากรอยางสิ ้นเปลือง

อันเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะเปด

โอกาสใหเอกชนมีเสรีภาพในการผลิตและ

การบริโภค ทำใหทรัพยากรถูกผูผลิตนำมาใช

เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคโดย

หวังผลตอบแทนมากท่ีสุด มากกวาจะคำนึงถึง

ความสิ้นเปลืองของทรัพยากร

๕



 ใหกินใหใชไมพอเพียง
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง (Centrally Planned Economy) 

ลักษณะสำคัญ 

  ๑. รัฐเปนเจาของปจจัยการผลิต และควบคุมปจจัยการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากร 

และแมกระทั่งแรงงาน นั่นก็คือ บุคคลไมมีสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพและถิ่นที่อยูอาศัย แรงงาน

จะตองทำงานตามอาชีพและแหลงงานที่รัฐกำหนดให และเอกชนไมไดรับอนุญาตใหครอบครอง

ปจจัยการผลิตเปนของตนเองไดเลย 

  ๒. รัฐจะเปนผูวางแผนการผลิตและควบคุมการดำเนินการทางเศรษฐกิจทุกขั้นตอน 

นับตั้งแตการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิต วิธีการผลิต ปริมาณการผลิตและชวงระยะ

เวลาที่ทำการผลิต นับวารัฐเปนผูตัดสินใจเก่ียวกับปญหาดังกลาว โดยมีการกำหนดใหมีผูรับผิดชอบ

คือหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐในระดับตางๆ ประชาชนเพียงแตเปนผูปฏิบัติตามเทานั้น 

  ๓. กลไกราคา (price mechanism) ซ่ึงปกติจะเปนไปโดยธรรมชาติของการซ้ือขายตาม

ปกติ เชน มีสินคามาก ราคาก็ถูก มีสินคานอย ราคาก็แพง เปนตน แตในระบบเศรษฐกิจที่วางแผน

จากสวนกลาง กลไกราคาไมมีโอกาสไดทำหนาที่แตอยางใด รวมท้ังการไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

ดวย 

 ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีมาจากความเชื่อท่ีวา การวางแผนจากสวนกลางจะทำใหมีการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยสงผลใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมั่นคง แตอยางไรก็ตาม 

ระบบนี้ก็ยังมีขอบกพรองใหเห็นอยูบาง 

๖



ขอดี

 ๑. ขจัดปญหาความแตกตางดานฐานะทาง

เศรษฐกิจของประชาชน

 ๒. ประชาชนไดรับสวัสดิการจากรัฐอยาง

ท่ัวถึง

 ๓. รัฐควบคุมการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ

ขอบกพรอง

 ๑. เอกชนขาดเสรีภาพ ทุกอยางตองเปน

ไปตามความตองการของรัฐจึงทำใหขาดแรง

จูงใจในการทำงาน ขาดความกระตือรอืรนใน

การทำงานใหมีประสิทธิภาพ

 ๒. การวางแผนจากสวนกลางอาจทำใหเกิด

ความลาชาในการแกปญหาที่เกิดขึ้น

 ๓. การไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันมีสวน

ทำใหขาดการปรับปรุงดานคุณภาพและปริมาณ

 ๔. การผลิตสินคาและบริการมักไมเพียงพอ

กับความตองการของประชาชนเพราะขาด

กลไกราคา

๗



คุมบางปลอยบาง  

 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy) 

   เปนระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับระบบ

เศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง 

   ลักษณะสำคัญ 

 ๑. รัฐยังคงใหเอกชนเปนเจาของกิจการการผลิตเปนสวนใหญ เพียงแตรัฐจะเขาไปมีบทบาท

ทางเศรษฐกิจมากกวาระบบทุนนิยม โดยรัฐจะเขาไปดำเนินกิจการบางอยางที่จำเปนตอการใหบริการ

แกประชาชนหรือประโยชนอันเปนสาธารณะที่เรียกวา เปนบริการสาธารณูปโภค หรือ เพ่ือประโยชน

ในการพัฒนาประเทศในรูปของรัฐวิสาหกิจ  เชน การไฟฟาฝายผลิต  การประปา  องคการโทรศัพท  

การรถไฟ  องคการขนสงมวลชน  การปโตรเลียม  การทาอากาศยาน ฯลฯ  

 ๒.  รัฐยังคงเปดโอกาสใหเอกชนมีการแขงขันและอาศัยกลไกแหงราคาไดทำหนาท่ีในกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ โดยรัฐจะเขามามีบทบาทในการคุมครอง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค ซ่ึงมัก

จะออกมาในรูปนโยบาย และกฎหมาย เชน การควบคุมราคาสินคาบางชนิด การตั้งกำแพงภาษีสินคา 

การใหเงินอุดหนุนการผลิตสินคาบางชนิด การยกเวนภาษีสินคาแรกติดตั้งบางชนิด ฯลฯ 

แหลงที่มา : บริษัท ทานอากาศยานไทย (จำกัดมหาชน) 

แหลงที่มา : การประปานครหลวง 

๘



  ระบบเศรษฐกิจแบบนี้มีขอดีมากกวาขอบกพรอง กลาวคือ เอกชนยังคงมีเสรีภาพในการมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน โดยรัฐบาลจะเขาไปมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทาที่จำเปน 

เพื่อวัตถุประสงคกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม และเพื่อสรางความเจริญและความยุติธรรมทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อคุมครองผลประโยชนของประเทศชาติ 

  ประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย สวนใหญจะมีระบบเศรษฐกิจแบบ

ผสม รวมทั้งประเทศไทยก็มีระบบเศรษฐกิจแบบนี้ดวย 

  อยางไรกด็ ีในระบบเศรษฐกิจแบบผสม รฐับาลอาจมบีทบาทในเชิงเศรษฐกจิในระดบัตางกนั 

ตั้งแตมีบทบาทเพียงเล็กนอยไปจนถึงการผูกขาดอำนาจในการตัดสินปญหาพ้ืนฐานในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจบางอยาง อาจมีการปรับหรือเปล่ียนทิศทางการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชนให

ไปสูแนวทางที่รัฐตองการ  

 หากมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาดกับแบบ

วางแผนจากสวนกลาง ก็ยากที่จะชี้ขาดลงไปตายตัววาระบบใดมีสวนดีหรือมีสวนบกพรองมากกวากัน 

แตระบบเศรษฐกิจแบบผสมเปนระบบที่มีขอดี คือ เปนระบบที่มีความยืดหยุน ท้ังมีการใชกลไกราคา

และวางแผนควบคูกันจึงปรากฏวาในปจจุบันไดมีการปรับในบางสวนตามความเชื่อมั่นวาเปนวิธีการ

ที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำไปสูเปาหมายที่ตองการได ดังเชนประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน

จากสวนกลางเกือบทั้งหมดไดลดบทบาทของการวางแผนจากสวนกลางลง และปรับมาใชระบบ

ตลาดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวน เพื่อแกปญหาการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพและเศรษฐกิจ 

มีการขยายตัวชา เพราะขาดแรงจูงใจสวนบุคคล เปนตน 

 

๙



 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในโลกมีความเจริญเติบโตไมเทาเทียมกัน จึงทำใหเกิด

แนวคิดที่จะทำใหประเทศของตนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้

เพราะหากประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะทำใหประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และเมื่อมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็จะสงผลไปถึงความมั่นคงทางสังคม และมั่นคงทางการเมืองดวย 

 

  (Economic Growth) 

ใหพิจารณาไดจากดัชนีวัดเศรษฐกิจ (Economic Indicator) ดังตอไปนี้ 

 

   

 

หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการข้ันสุดทายที่ผลิตขึ้นภายในขอบเขตประเทศในระยะเวลาหนึ่งป 

โดยไมคำนึงถึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคา และบริการนั้นจะเปนทรัพยากรของพลเมืองใน

ประเทศ หรือเปนของชาวตางประเทศที่มาอาศัยในขอบเขตประเทศ ในทางตรงขาม ทรัพยากรของ

พลเมืองในประเทศแตไปทำการผลิตในตางประเทศจะไมนับรวมอยูใน GDP 

๑๐



 

 

 

 เพื่อลดความซับซอน และงายตอความ

เขาใจ เราสามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ตัวเลขปริมาณของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน

ประเทศ หรือจีดีพีไดจากตัวอยางสมมุติ ดังนี้คือ 

ถาใหสินคาที่ผลิตขึ้นในขอบเขตประเทศหนึ่งๆ 

มีเพียงกลวย และสมเทานั้น ตัวเลขจีดีพีที่เกิด

จากระบบเศรษฐกิจนี้ก็คือ ผลรวมทั้งหมดของ

GDP =  (ราคาของกลวย x จำนวนกลวยที่ผลิต) + (ราคาของสม x จำนวนสมท่ีผลิต) 

จากสมการนี้ จะเห็นไดวา ตัวเลขจีดีพีจะสามารถเพิ่มขึ้นไดจากทั้งดวยราคาของสินคาที่สูงข้ึน หรือ

จากจำนวนสินคาที่ผลิตในปนั้นมีมากขึ้น  

๑๑



 ดวยเหตุนี้เอง ตัวเลขจีดีพีที่คำนวณไดดวยวิธีนี้ จึงไมสามารถวัดความเจริญเติบโตของระบบ

เศรษฐกิจไดอยางแทจริง เพราะถาหากราคาของสินคาเกิดเพิ่มข้ึนอยางรุนแรงกลายเปนสองเทา 

ของราคาเมื่อปที่แลว ในขณะที่ปริมาณกลวยและสมที่ผลิตในปนี้มิไดเพ่ิมขึ้นเลยเมื่อเปรียบเทียบ 

กับปที่แลว ผลก็คือ ตัวเลขของจีดีพีในปนี้ยอมเติบโตเปนสองเทาของปที่แลวเชนกันทั้งๆ ท่ีไมมี 

การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอยางแทจริงในระบบเศรษฐกิจเลย อยางไรก็ดี นักเศรษฐศาสตรเรียกมูลคาของ

ผลิตภัณฑมวลรวมที่เกิดข้ึนภายในประเทศท่ีวัดจากราคาในปจจุบันของปที่วัดนั้นวา จีดีพีตามตัวเลข 

(Nominal GDP)  

 

 การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกวาจึงควรวัดที่การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินคาและ

บริการท่ีผลิตขึ้นในปหนึ่งๆ โดยไมมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดานราคา ดวยวัตถุประสงคเพื่อ

การวัดการเจริญโตทางเศรษฐกิจที่แทจริงนี้เอง นักเศรษฐศาสตรจึงใช “จีดีพี ที่แทจริง” (Real GDP) 

มาแทน ซึ่ง จีดีพีที่แทจริงนี้วัดจากมูลคาของสินคาและบริการโดยคำนวณจากราคาท่ีคงที่ ดังนั้น 

ในการคำนวณเพื่อหา Real GDP จึงตองมีการกำหนดปฐานข้ึน สมมุติให พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนปฐาน 

โดยเราจะใชราคาของสินคาและบริการเดียวกันท้ังหมดในระบบเศรษฐกิจของปฐานมาทำการ

คำนวณเพื่อหามูลคาของสินคาและบริการในปจจุบัน ดังสมการ 

  (ราคากลวย พ.ศ. ๒๕๓๐ x จำนวนกลวยที่ผลิตไดในปปจจุบัน)  
 

+  
 

(ราคาสม พ.ศ. ๒๕๓๐ x จำนวนสมที่ผลิตไดในปปจจุบัน) 
 

๑๒



 เพราะเหตุวา ราคาไดถูกกำหนดไวคงที่ ตัวเลขจีดีพีที่แทจริงจึงแตกตางจากปที่ผานมาในอดีต

เพียงที่จำนวนที่ผลิตไดตางกันเทานั้น ดังนั้น จีดีพีที่แทจริง จึงเปนตัวเลขที่สรุปปริมาณผลผลิตท่ีผลิต

ขึ้นในระบบเศรษฐกิจหนึ่งเปนตัวเงินที่คำนวณจากราคาของปฐานท่ีถูกกำหนดขึ้นเทานั้น  

 

  

 จีดีพีจัดวาเปนตัวชี้วัดอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยชี้วัดจากสิ่งท่ีประชาชน

ทั่วไปคำนึงถึงตลอดเวลา นั่นคือรายไดของประชาชนนั่นเอง ในแงของการปฏิบัติแลว จีดีพีสามารถชี้

วัดไดจากทั้งทางรายได และคาใชจายท่ีใชซื้อผลผลิตที่มาจากระบบเศรษฐกิจ เพราะปริมาณของท้ัง

สองฝงนี้โดยความเปนจริงแลวไมแตกตางกัน อยางไรก็ดี ในแงของการเก็บขอมูลประชากรเกี่ยวกับ

ตัวเลขของรายรับนั้น เปนสิ่งที่ทำไดยาก เพราะคนโดยสวนใหญมักไมบอกรายไดที่แทจริงใหผูอื่น

ทราบ แตถาหากเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับคาใชจายแลวนั้น เรามักจะไดขอมูลที่เปนตามจริงมากกวา  

 

  

 นักเศรษฐศาสตรไมไดคำนึงถึงเพียงเฉพาะตัวเลขโดยรวมท่ีมาจากการวัดมูลคาผลผลิตและ

บริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ ในหน่ึงปเทานั้น แตยังคำนึงถึงสัดสวนของผลผลิต

เหลานั้นที่กระจายอยูในภาคสวนตางๆ ของระบบเศรษฐกิจดวย จากบัญชีรายไดประชาชาติไดมี 

การปนสวนของจีดีพีออกตามองคประกอบของระบบเศรษฐกิจ คือ 

๑๓



 • การใชจายจากภาคครัวเรือน (Consumption : C) 

 • การลงทุน (Investment : I) 

 • การใชจายของภาครัฐ (Government purchase : G) 

 • การสงออกสุทธิ (สวนตางระหวางการนำเขาและการสงออก : X - M)  

 

 ดังนั้น หากให Y เปนตัวแทนของจีดีพี เราจะไดสมการของจีดีพีดังนี้ คือ  

 

 จีดีพีเปนผลรวมจากการใชจายของภาค

ครัวเรือน การลงทุนโดยเอกชน การใชจายของ

ภาครัฐ และการสงออกสุทธิ แตละบาทท่ีอยูใน

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจะปนสวน

แยกออกตามหมวดการใชจายจากภาคตางๆ 

ของระบบเศรษฐกิจเหลานี้ 

๑๔



 การใชจายของภาคครัวเรือน(Consumption) 

ประกอบดวยการใชจายที่ซื้อสินคา และบริการ

ของภาคครัวเรือน (ซึ่งหมายถึงสินคาและบริการ

ที่ซื้อเพื่อใชบริโภคในปจจุบัน) สามารถแบงออก

ไดเปน ๓ หมวดยอยคือ สินคาที่ใชหมดไป 

ในแตละคราว สินคาที่มีความคงทน (มีอายุ 

การใชงาน) และบริการ สินคาที่ใชหมดไปใน

แตละคราวหมายถึงสินคาประเภทอาหาร และ

เสื้อผา สินคาที่มีความคงทนหมายถึงสินคาที่

ใชไดในระยะยาว เชน รถยนต โทรทัศนฯลฯ 

สำหรับบริการหมายถึงคาใชจายท่ีเกิดจากการ

ซื้อบริการตางๆ อาทิ คาตัดผม คาตัดเสื้อ คารถ

รับจางฯลฯ 

 การลงทุน (Investment) ประกอบดวย

สินคาที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในอนาคต 

เราสามารถแบงการลงทุนออกไดเปน ๓ หมวด

ยอยดังนี้คือ การลงทุนในสินทรัพยถาวรในการ

ประกอบธุรกิจ การลงทุนในท่ีอยูอาศัย และการ

ลงทุนในสินคาคงคลัง ตัวอยางของการลงทุนใน

สินทรัพยถาวรเพ่ือการประกอบธุรกิจเชน การ

สรางโรงงานใหมและการซื้อเคร่ืองจักร อุปกรณ

ใหมเพ่ือใชในธุรกิจ  

๑๕



 สำหรับการลงทุนเพื่อที่อยูอาศัย เชน 

การซื้อบานใหมเพื่อการอยูอาศัยของภาคครัว

เรือน และการซื้อที่ดิน หรืออพารตเมนตเพื่อให

เชา สวนในดานการลงทุนในสินคาคงคลังหมาย

ถึงการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลังของกิจการ (โดย

ถาหากมีการลดลงของสินคาคงคลังของกิจการ 

สัดสวนของหมวดยอยนี้ในจีดีพีก็จะติดลบ)  

 การใชจายของภาครัฐ (Government Purchase) หมายถึงสินคาและบริการที่ซื้อโดยภาครัฐ 
ซึง่การใชจายเหลานีจ้ะหมายรวมถงึ อาวธุยทุธภณัฑทางดานการทหาร การสรางทางและสาธารณูปโภค 
และรวมถึงคาใชจายบริการที่ขาราชการมีใหกับประชาชน อาทิ สวัสดิการจากคารักษาพยาบาล  
เปนตน อยางไรก็ดี การใชจายเหลานี้  ไมรวม  ถึงเงินโอนจากภาครัฐสูประชาชนในรูปแบบตางๆ 

เชน เงินไดจากประกันสังคมกรณีคลอดบุตร หรือตกงาน เปนตน การสงออกสุทธิ (Net Exports) 

เมื่อพิจารณาการคาขายกับตางประเทศ การสงออกสุทธิ หมายถึง สวนตางระหวางราคาสินคาและ

บริการที่สงออกไปสูตางประเทศ กับสินคาและบริการที่เรานำเขา หรือไดรับบริการจากตางประเทศ 

ซึ่งตัวเลขสวนตางนี้เปนตัวแทนของการใชจายของตางประเทศท่ีซื้อสินคาและบริการของประเทศเรา 

และก็คือรายไดของประชากรในประเทศนั่นเอง 

๑๖



 สำหรับมาตรฐานการครองชีพของประชากร (Standard of Living) น้ัน มักจะถูกวัดจาก GDP 

ตอหัวของประชากร (GDP per capita) โดยนำเอาตัวเลข Nominal GDP มาหารดวยจำนวนแรงงาน

ของประเทศ ซ่ึงตัวเลขที่ไดนี้ จะสะทอนถึงความสามารถของประชากรในการหารายไดเพื่อซื้อสินคา 

และบริการ อันสะทอนถึงความเปนอยูและสภาพชีวิตของประชากรนั่นเอง 

 

 

 

   ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนการวัดผลรวมของรายไดของทุกๆ คนที่อยูภายใน

ประเทศ อยางไรก็ดี ยังมีรายไดจากคนไทยกลุมใดอีกบาง ท่ีอยูนอกเหนือจากตัวเลข GDP น้ี  

 

เพื่อตอบคำถามนี้ เราควรเปรียบเทียบ GDP กับตัวเลขทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่มีความใกลเคียงกัน

มากๆ นั่นคือ ผลิตภัณฑมวลรวมของชนชาติ (GNP)  

   • GDP เปนผลรวมของรายไดของประชากรที่อาศัยอยูในประเทศหนึ่งๆ ซ่ึงผลรวมนี้  

    จะหมายรวมถึงรายไดของชาวตางชาติที่มาหารายไดในประเทศหน่ึงๆ นั้นดวย 

    แตมิไดหมายรวมถึงรายไดของคนของประเทศนั้นๆ ท่ีไปทำมาหากินอยูนอกประเทศ 

   • GNP เปนผลรวมของรายไดของชนชาติหนึ่งๆ (โดยดูจากสัญชาติที่ปรากฏใน 

    บัตรประชาชน) โดยตัวเลขนี้ จะรวมถึงรายไดของประชากรท่ีถือสัญชาติหนึ่ง แต 

    ไปหารายไดทีน่อกประเทศดวย แตจะไมรวมรายไดของชาวตางประเทศทีถ่อืสญัชาติอืน่ 

    และมาทำมาหากินในประเทศ 

๑๗



 การวัดรายไดทั้งสองวิธีนี้ สามารถแตก

ตางกันไดดวยเหตุที่ประชากรของประเทศหนึ่ง

ไปมีรายไดและอาศัยจากอีกประเทศหนึ่งที่

ตนเองมิไดถือสัญชาติ  

 ตัวอยางเชน สมมุติชาวอเมริกันคนหนึ่ง

มาอาศัย และทำงานอยูในประเทศไทย รายไดที่

เขาหาไดในประเทศไทยจะถูกนำรวมเปนสวน

หนึ่งของ GDP ของประเทศไทย แตรายไดของ

ชาวอเมริกันผูนี้จะไมถูกนำรวมอยูใน GNP ของ

ประเทศไทย  

 การวัดรายไดในระบบเศรษฐกิจนั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยระหวาง GDP และ GNP 

ถึงแมจะมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย แตก็มีความสำคัญที่ควรคาใหตองตระหนักถึง ทั้งนี้เพราะ

ทั้งนักเศรษฐศาสตร และสื่อตางๆ มักจะมีการระบุถึง 

 เราสามารถวัดรายไดของระบบเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธกันโดยเริ่มจาก 

GNP แลวหักออกดวยปริมาณจากตัวแปรอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ  

 โดยการนี้ เราสามารถหารายไดสุทธิแหงชาติ (Net National Income : NNP) โดยนำเอาคาเสื่อม

ของทุนในระบบเศรษฐกิจไปหักออกจาก GNP ซ่ึงคาเส่ือมของทุนในระบบเศรษฐกิจนี้หมายถึง 

คาเสื่อมของโรงงาน อุปกรณ และที่อยูอาศัยทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ ในหนึ่งป  

NNP =  GNP – คาเสื่อมของทุนในประเทศ 

 

๑๘



 

 คาเสื่อมของทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้ บางคร้ังเราก็เรียกวา การสึกหรอของ

สินทรัพยถาวรของทั้งระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆ ซ่ึงจะมีคาโดยประมาณเทากับรอยละ ๑๐ ของ GNP ดวย

เหตุวา คาเสื่อมนี้ หมายถึงตนทุนในการผลิตผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ การหักคาเสื่อมออกจากราย

ไดของระบบเศรษฐกิจ จึงเปรียบเหมือนการแสดงผลลัพธสุทธิของกิจกรรมของประเทศตลอดป

หนึ่งๆ ดวยเหตุนี้เอง นักเศรษฐศาสตรบางกลุมจึงมีความเชื่อวาการวัดรายไดจาก NNP นั้น นับวา

เปนการวัดการเจริญเติบโตของประเทศไดดีกวา 

 

 การวัดรายไดของระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกแบบหนึ่งที่ตอเนื่องจากการวัด NNP นั่นก็คือ

การวัด “รายไดแหงชาติ” (National Income) เราสามารถหามูลคาของรายไดแหงชาติไดจากการหัก

ตัวแปรเพ่ิมเติมในระบบเศรษฐกิจอีกจำนวนหน่ึงออกจาก NNP ดังนี้คือ ภาษีทางออมธุรกิจ ตัวอยาง

เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งคิดเปนมูลคาโดยประมาณเทากับรอยละ ๗ ของ NNP ทั้งนี้เพราะเราตองจาย

เพิ่มเปนคาภาษีมูลคาเพิ่มกับสินคาและบริการทุกชนิดในทุกครั้งที่จายซ้ือสินคาท่ี ๗% รวมอยูในราคา

สินคา แตภาษี ๗% นี้ไมจัดวาเปนรายไดของกิจการ ดังนั้น เมื่อเราหักภาษีทางออมตางๆ 

ออกจากรายไดสุทธิแหงชาติ ก็จะไดเปนรายไดแหงชาติ ดังสมการ  

 

 

 

 

 

 ตัวเลขที่มาจากการวัดรายไดแหงชาติ (National Income) จึงเทากับเปนการวัดวา รายไดของ

ทุกๆ คนในระบบเศรษฐกิจนั้นมีเปนจำนวนเทาใด 

 

 

๑๙



รายไดแหงชาติมีการแบงหมวดรายไดออกตามแหลงที่มาของรายไดออกเปน ๕ หมวดยอย ดังนี้คือ

 • รายไดในรูปของเงินเดือนและคาจาง คิดเปนประมาณรอยละ ๗๕ ของรายไดแหงชาติ

 • รายไดของเจาของกิจการ หมายถึงรายไดของกิจการประเภทเจาของคนเดียวหรือพวก

  หางหุนสวนจำกัด เปนตน ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ ๘.๕ ของรายไดแหงชาติ

 • รายไดจากคาเชา เปนรายไดสุทธิท่ีเจาของท่ีไดรับจากการใหเชาบาน และท่ีดินซ่ึงไดหักคาเส่ือม

  ออกไปแลว คิดเปนประมาณรอยละ ๐.๑ ของรายไดแหงชาติ

 • ผลกำไรของกิจการ เปนรายไดของกิจการหลังจากท่ีไดจายคาจาง และหน้ีสินใหกับเจาหน้ีแลว  

  ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ ๘.๓ ของรายไดแหงชาติ

 • ดอกเบ้ียสุทธิ หมายถึง ดอกเบ้ียจายท่ีธุรกิจภายในประเทศจาย หักดวยดอกเบ้ียรับท่ีธุรกิจ ไดรับ 

  (จากการฝากธนาคาร การลงทุน ฯลฯ) บวกดวยดอกเบ้ียรับท่ีมาจากตางประเทศคิดเปนประมาณ

  ๘.๘% ของรายไดแหงชาติ

๒๐



๒๐๐๕ 

  

 ประเทศที่พัฒนาแลว  $ 26,320 

 ประเทศกำลังพัฒนา  $ 4,450 

 ประเทศกำลังพัฒนา(ไมรวมจีน)  $ 4,400 

 

 สหรัฐอเมริกา  $ 39,000 

 แคนาดา  $ 30,660 

 เอมิเรตส  $ 21,000 

 ญี่ปุน  $ 30,040 

 สิงคโปร  $ 26,590 

 มาเลเซีย  $ 9,630 

 ไทย             $ 8,020 

 จีน  $ 5,530 

 อินเดีย  $ 3,100 

 เวียดนาม  $ 2,700 

 ลาว  $ 1,860 

 

แปลและพิมพเผยแพร โดย วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จาก 2005  World Population Data Sheet, Washington, DC : The Population 

Reference Bureau Inc., 2005 

๒๑



 รายไดประชาชาติแทจริง หมายถึง รายไดประชาชาติที่นำมาคำนวณกับดัชนีราคาของปฐาน

หรือที่ราคาคงที่มากที่สุด (ซึ่งมีคา = ๑๐๐ และดัชนีราคาของปนั้นๆ) 

 

 

 

 รายไดประชาชาติแทจริง      =      รายไดประชาชาติที่เปนตัวเงิน x ดัชนีราคาปฐาน (๑๐๐) 

                                                                        ดัชนีราคาของปเดียวกัน 

 

 

ตัวอยาง รายไดประชาชาติของประเทศ ก. ท่ีเปนตัวเงินใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เทากับ ๔๕๐,๐๐๐ ลานบาท 

  และดัชนีราคาของ พ.ศ. ๒๕๔๙ เทากับ ๑๕๐ โดยมี พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนปฐาน  

  รายได ประชาชาติแทจริงของประเทศ ก. ในป ๒๕๔๙ จะเทากับเทาใด 

   

  รายไดประชาชาติแทจริง     =   ๔๕๐,๐๐๐  x  ๑,๐๐๐ 

                  ๑๕๐ 

               =    ๓๐๐,๐๐๐  ลานบาท 

 

๒๒



 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรแนวใหม จะแตกตางจากเดิมที่นำ GDP มาเปนดัชนีชี้วัดการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง แตกษัตริย จิกมี ชิงเย วังชุก แหงราชอาณาจักรภูฏานไดทรงริเริ่ม

แนวคิดในการพัฒนาประเทศเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยเช่ือวาความสุขคือเปาหมาย หรือความตองการ

สูงสุดในชีวิตของแตละคน ดังนั้น การพัฒนาจึงตองคำนึงถึงแนวทางท่ีจะนำไปสูความพึงพอใจของ

มนุษยทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งประชาชนทุกคนมีโอกาสพบความสุขไดอยางเทาเทียมกัน โดย

กำหนดองคประกอบของความสุขมวลรวมประชาชาติ(Gross National Happiness) ไว ๔ ประการ 

หรือ เสาหลักแหงความสุขทั้งสี่ (Four Pillars of Happiness) ไวดังนี้ 

 

 ๑. การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable economic development) 

 ๒. การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Conservation) 

 ๓. การรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Nature preservation) 

 ๔. การมีธรรมาภิบาล (Good governance) 

 

 จึงสรุปไดวา การวัดความเจริญของประเทศ ไมใชยึดหลักจากการวัดตัวเลขท่ีเปนสถิติที่เปน

วัตถุนิยมของ GDP ที่เพิ่มสูงขึ้น หากแตจะเนนความสุขของประชาชนเปนเปาหมายดวย Gross 

National Happiness หรือ GNH  ซึ่งจะเห็นไดวาแนวคิดใหมนี้ คำนึงถึงความอยูดีมีสุข ท่ีแทจริงของ

คนในสังคม ไมใชเนนตัวเลขที่แสดงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเปนวัตถุนิยม ดังไดกลาวมาแลว 

๒๓



 แนวความคิดเรื่อง GNH ท่ีมีการเผยแพรมานานนี้ ไดรับความสนใจจากนักวิชาการหลาย

ประเทศ เน่ืองจากเล็งเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจมิไดเปนปจจัยเดียว และเปนปจจัยท่ีสำคัญที่สุดของ

ความสุข หากแตการมุงพัฒนาเศรษฐกิจกลับทำใหเกิดผลเสียหาย ท้ังความไมเปนธรรมทางสังคม 

การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ และมลภาวะแวดลอมเปนพิษอีกดวย  นอกจากนี้ GNH ยังมี

บทบาทสำคัญและสอดคลองกับเศรษฐศาสตรแนวใหม  เนื่องจาก GNH กลาวถึงการกระทำท่ีสมดุล

นั่นก็คือ ความสมดุลระหวางวัตถุกับจิตใจ ความสมดุลระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม การพัฒนา

จะตองเปนการพัฒนาตัวแบบทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม และการดำเนินชีวิตของ

ประชาชนในประเทศ อยางไรก็ดี มีขอคิดวาทั้ง GDP และ GNH จะมีความสำคัญดวยกัน และตอง

พึ่งพาอาศัยกัน กลาวคือเราไมควรมุงเนนที่จะใช GDP ในการวัดระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยไมไดคำนึงถึงความเจริญทางจิตใจของมนุษย  ในขณะเดียวกัน GNH ก็ไมอาจสัมฤทธิ์ผลได  

โดยปราศจากความเจริญรุงเรืองทางวัตถุเชนกัน และการวัด GDP จะสัมฤทธิ์ผลเพียงใด ตองข้ึนอยู

กับสิ่งที่จะใชเปนเกณฑ หรือเครื่องมือวัดดวย จึงสมควรตองมีการพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดความสุข

มวลรวมประชาชาติ หรือGDH ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนวิธีการรวบรวมคำนวณ 

วัดออกมาอยางลงตัว  

 อยางไรก็ดี บทความทางวิชาการท่ีนำเสนอในการสัมมนานานาชาติเรื่องเกี่ยวกับ GNH ซึ่ง 

จัดโดย The Center For Bhutan Studies เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗  ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาเราสามารถวัด

ระดับความสุขขั้นพื้นฐานได เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของโภชนาการ การมีที่อยูอาศัย 

การศึกษา สุขภาพ และชีวิตชุมชน  ดังนั้น ดัชนีชี้วัดความสุขจึงอาจจะเปนดัชนีตางๆ ที่สะทอน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของมนุษย โดยดัชนีดังกลาวตองสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม 

การมีธรรมาภิบาลและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางสรรคสังคมสวนรวม ท้ังในชีวิต

ประจำวันและนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะยาว  ดังนั้นในแนวคิดเดียวกันนี้ จึงเปนท่ีมาของ

ความเชื่อที่วาพื้นฐานความสุขที่สำคัญ ไดแกสิ่งตอไปนี้ 

๒๔



 ๑. การไมขาดปจจัย ๔ ที่เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย 

 ๒. การท่ีชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสมัครสมานสามัคคี 

 ๓. การมีจิตใจสดช่ืน มองทุกอยางโดยเชื่อมโยงกันระหวางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนส่ิงท่ียึดโยง 

  ภายในของมนุษยกับธรรมชาติ 

 แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขมวลรวมประชาชาติกำลังไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน

เพียงแตมีขอคิดวาการจะบรรลุเปาหมายในการดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้คงตองใชเวลาและมีเครื่อง

มือที่จะชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังไดกลาวมาแลวขางตน 

 เทคโนโลยี  ไมเพียงแตมีความสำคัญตอประสิทธิภาพการผลิตไดมากนอยเพียงใดเทานั้น 

หากแตยังเปนจุดเริ่มตนที่จะตอเนื่องไปถึงรายไดบุคคลและรายไดประชาชาติอีกดวย ดังนี้ 

เทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิตสูง รายไดบุคคลสูง มาตรฐานการครองชีพสูง 
 
              รายไดประชาชาติสูง 

๒๕



 ในเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตสูงน้ี Adam 

Smith บิดาของวิชาเศรษฐศาสตรไดกลาวถึงเหตุ

ของความมั่งคั่งแหงรัฐ ในหนังสือ The Wealth of 

Nations ต้ังแต ค.ศ. ๑๗๗๖ ไวหลายประการ หน่ึง

ในหลายปจจัยที่กลาวถึงนั้น ไดแก ประสิทธิภาพ

การผลิตสูง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความสามารถ

ในการใช เทคโนโลยีซ่ึงจะมีมากนอยเพียงใดก็ยอม

ข้ึนอยูกับความสามารถของประชากรของประเทศ

นั้น ที่จะรูจักนำมาใชและพัฒนาการใชใหเกิด

ประโยชนไดมากที่สุด สำหรับประเทศไทยก็ได

เล็งเห็นความสำคัญของ เทคโนโลยี จึงมีการเนน

เรื ่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนครั ้งแรก

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 

๖ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔

๒๖



    การสะสมทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตรหมายถึง การเพิ่มทุนใหมีมากขึ้นกวาเดิม 

“ทุน” ซึ่งหมายถึง สื่อ อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ที่ทำใหการผลิตเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นทุนจึงแตกตางไป

ตามลักษณะอาชีพ ถาเปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรมทอผา เครื่องจักร ๑ เครื่อง ผลิตเสื้อได ๑๐๐ 

ตัว ใน ๑ วัน ถาเพิ่มเปนเครื่องจักร ๒ เครื่องก็จะผลิตเสื้อเพิ่มขึ้นไดเปน ๒๐๐ ตัว ใน ๑ วัน ฯลฯ

ดังนั้น จึงเห็นไดวา การสะสมทุนมีผลโดยตรงตอการสงเสริมผลผลิต และมีผลตอเนื่องไปถึงหลายๆ

ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความมั่งคั่งแหงรัฐ ตรงตามที่ Adam Smith ไดเขียนไวในหนังสือ “ The Wealth 

of Nations” เชนกัน ซึ่งสรุปใหเห็นถึงความสัมพันธในดานตางๆ ไดดังนี้

* การสะสมทุน การสงเสริมผลผลิต รายไดบุคคลสูง มาตรฐานการครองชีพสูง
    
                 รายไดประชาชาติสูง

๒๗



 อยางไรก็ดี มีขอคิดที่ควรกลาวถึงในเรื่องของการสะสมทุน ก็คือ การสะสมทุนจะเกิดขึ้นได

ก็ตอเมื่อมีการออมเกิดขึ้น ประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการสะสมทุนมากกวาประเทศกำลังพัฒนาหลาย

เทาตัว เพราะฉะนั้นประเทศที่มีการสะสมทุนมากกวาจะมีระดับรายไดที่แทจริงสูงกวา อีกทั้งยังชวย

กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ยิ่งมีการสะสมทุนมาก ก็ยิ่งผลิตสินคาและบริการไดมากเกิดการสงเสริม

ผลผลิต ซึ่งมีผลใหเกิดรายไดสูงขึ้นตามมา หากการออมยังไมเพียงพอที่จะชวยการลงทุนภายใน

ประเทศไดก็จำเปนตองพึ่งเงินสวนหนึ่งจากตางประเทศ หรือมีการสะสมทุนดวยวิธีอื่นไดอีกหลาย

วิธี ดังนี้

  ภาคเอกชน ภาครัฐ                  

๑.  การออม  ๑.  การออม

๒.  การกู ในประเทศ ๒.  การกู          ในประเทศ

  ตางประเทศ  ตางประเทศ

๓. การรวมหุน  ๓.  การขายพันธบัตรรัฐบาล

๔.                                     การนำเขาตลาดหุน

๒๘



 มขีอสงัเกตวาการออมในภาคครัวเรอืน อาจมลีกัษณะตางจากภาคเอกชนและภาครัฐบาลตรงที่

การออมของภาคครัวเรอืนมวีตัถปุระสงคเพือ่เกบ็ไวใชในยามชรามากท่ีสดุ นอกจากนัน้กเ็พือ่การศกึษา

ของลูกหลาน เพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ โดยสวนใหญจะออมทรัพยกับสถาบันการเงินในระบบ 

บางครัวเรือนจะออมในรูปเงินสด ซื้อทองคำเก็บไว ซึ่งไมเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะ

เงินสวนน้ันมิไดถูกนำไปใชในการลงทุนในดานที่กอใหเกิดการผลิต สวนการออมโดยการฝาก 

ไวกับสถาบันการเงินในระบบ เงินออมเหลานี้จะถูกนำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในลักษณะ 

ของการลงทุนที่กอใหเกิดผลผลิตตอไปได 

การออมที่ไมเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การออมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒๙



 ผลผลิตที่แทจริงเพิ่มขึ้น (Real  Output) ของระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นสืบเนื่องมาจากการขยาย

ตัวของกำลังการผลิต (Productive Capacity) ในระยะยาว ตลอดจนมีอัตราการลงทุนเพิ่มมากข้ึนท้ัง

จากภายในประเทศและจากตางประเทศ ซ่ึงการลงทุนที่เพิ่มมากข้ึนนี้ทำใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจ 

ในลักษณะตอเน่ือง ดังนี้ 

อัตราการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

คนมีงานทำมากขึ้น 

ผลผลิตมีมากขึ้น 

รายไดบุคคลสูงขึ้น มาตรฐานการครองชีพสงู 

รายไดประชาชาติสูง 

๓๐



 โดยดูจากตัวเลขดัชนีดุลการคาและดุลการชำระเงิน  การคาระหวางประเทศมีความสำคัญตอ

ระบบเศรษฐกิจของไทยต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมาท้ังนี ้เพราะประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด 

(Open economy) จึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกวางขวาง ทั้งการคาระหวางประเทศ  

การลงทุนระหวางประเทศ  การกูยมืระหวางประเทศ  ท้ังหมดนีจ้ะนำไปสูการชำระเงินระหวางประเทศ  

ซึ่งมีสวนทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบอันเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนนั้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึง

ความรวมมือระหวางประเทศดวย 

การคาระหวางประเทศ 

การกูยืมระหวางประเทศ 

การลงทุนระหวางประเทศ การชำระเงินระหวางประเทศ 

ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๓๑



 ในบรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศนี้ จะเห็นไดวาการคาระหวางประเทศเปน

ที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวามีบทบาทสำคัญตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะแตละประเทศ 

มีความไดเปรียบเสียเปรียบในการผลิตสินคาและบริการแตละชนิดแตกตางกัน อาจจะเปนเพราะ

ทรัพยากรหรือทักษะของแรงงานในประเทศ จึงทำใหเกิดการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาระหวาง

ประเทศข้ึนในลักษณะของการซ้ือสินคาและบริการที่ประเทศนั้นๆผลิตไมได หรือผลิตไดไมเพียง

พอกับความตองการภายในประเทศ ในขณะเดียวกันกับที่ขายสินคาและบริการท่ีเกินความตองการ

ภายในประเทศไปยังตางประเทศ การนำเขา (Import) และการสงออก (Export) จึงเกิดขึ้นจาก 

การซื้อขายระหวางประเทศในลักษณะนี้ ทำใหเกิดการคาระหวางประเทศข้ึน และมูลคาการสงออก

และการนำเขาระหวางประเทศ ทำใหเปนที่มาของเรื่อง “ดุลการคา”  ประเทศใดที่มีมูลคาการสงออก 

มากกวามูลคาการนำเขา ก็จะไดเปรียบดุลการคา หรืออยูในภาวะดุลการคาเกินดุล สวนประเทศใด 

ที่มีมูลคาการนำเขามากกวามูลคาการสงออก ก็จะอยูในภาวะเสียเปรียบดุลการคา หรืออยูในภาวะ

ดุลการคาขาดดุล 

 

๓๒



 

๑. ทำใหมีโอกาสที่จะมีสินคาสนองความตองการได ในขณะท่ีประเทศตนไมสามารถผลิตเอง 

 ไดหรือหากผลิตก็ตองใชตนทุนสูง 

๒.  ทำใหเกิดความรูความชำนาญเฉพาะดาน เนื่องจากมีการแบงงานกันตามความสามารถและ 

 ความถนัดทีแ่ตละประเทศมรีะดบัแตกตางกนั ซึง่นบัวาสอดคลองกบัแนวคิดของAdam Smith 

 บิดาของวิชาเศรษฐศาสตรที่กลาวไวในหนังสือ The Wealth of Nations วาหากมีการทำงาน 

 ตามหลัก Division of Labour คือแบงแยกแรงงานตามความสามารถและความถนัดของ 

 บุคคลแลว ผลงานจะออกมาดีมีคุณภาพและไดทั้งปริมาณดวย จึงมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยน 

 ระหวางประเทศขึ้น 

 

๓๓



๓. ทำใหเกิดการพัฒนาเทคนิคการผลิตเพ่ือใหไดสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี และราคาถูกมากขึ้น  

 เพ่ือความไดเปรียบประเทศคูแขงขัน 

๔. ทำใหประเทศตางๆ มีแนวโนมที่จะมีเศรษฐกิจแบบการคาที่มิใชเพียงการผลิตเพื่อบริโภคเทานั้น  

 หากแตเปนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา และอีกท้ังเปนการผลิตเพ่ือการสงออกอีกดวย 

 ที่สำคัญก็คือการทำใหมีการลงทุน มีการสรางงานไดมากขึ้น สงผลใหประชากรมีรายไดบุคคล 

 เพ่ิมมากขึ้น มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น ตลอดจนทำใหรายไดประชาชาติสูงตามไปดวย 

๕. การเจรจาจัดทำเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement :FTA) กับประเทศคูคา และ 

กลุมประเทศตางๆเพื่อเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนใหขยายไดมากขึ้น ที่สำคัญคือเปน 

การกระจายแหลงสงออกและแสวงหาแหลงนำเขาท่ีเปนประโยชน  

 นโยบายเขตการคาเสรี เปนนโยบายท่ีเปดโอกาสใหประเทศหนึ่งสงสินคาไปขายยังอีกประเทศ 

หนึ่งโดยไมมีการกีดกันทางการคา ตลาดจนใหสิทธิพิเศษระหวางกัน เขตการคาเสรีที่สำคัญ ไดแก 

เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการคาเสรียุโรป (EFTA) 

เขตการคาเสรีอเมริกาใต (LAFTA)  

 สำหรับประเทศไทยนอกจากจะอยูในกลุม

AFTA แลว ยังเขาเปนสมาชิกกับกลุมประเทศ

หลายกลุมไดแก กลุมอาเซียน (ASEAN) กลุม 

เอเซยีแปซฟิก (APEC) กลุมเอเซยียโุรป (ASEM) 

อีกท้ังยังมีการเจรจาเพ่ือความรวมมือทั้งใน

กรอบทวิภาคี พหุภาคี ตลอดจนระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีการเจรจาเก่ียวกับทรัพยสินทาง

ปญญากับญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและกลุม EFTA 

อีกดวย 

๓๔

ออสเตรเลีย 

จีน 

อินเดีย 



 

 

๖. สงเสริมการคาและสรางความสัมพันธกับ

ประเทศเพื่อนบาน โดยจัดคณะผูแทนการคา

และการลงทุนไทย ไปเยือนประเทศเพื่อนบาน

รวมกับภาคเอกชน ซ่ึงจะเห็นไดจากสถิติใน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ มีมูลคาการคา ๓๖๑,๑๖๓.๓ ลาน

บาท โดยเพ่ิมจากสถิติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงรอยละ 

๒๑.๒ 

๗. สงเสริมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปญญา ตลอดจนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาไทยในตาง

ประเทศ ทำใหเกดิความรวมมือระหวางประเทศในการปกปองสทิธแิละแกไขปญหาการละเมิดทรพัยสนิ

ทางปญญาในตางประเทศดวย 

  ในเร่ืองเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศในสวนที่มีบทบาทสำคัญตอความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศน้ี  มีขอควรสังเกตไดวาการคาระหวางประเทศจะประสบความสำเร็จ บรรลุ

เปาหมายไดมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับนโยบายที่มีการวางแผนอยางเหมาะสม อีกทั้งการดำเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนดวย 

  แนวทางการดำเนินงานดังกลาวเปนหนาที่โดยตรงของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมีขอมูลที่

รวบรวมจากสำนักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ

ของไทย (มกราคม –ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๔๘ และพ.ศ. ๒๕๔๙  โดยสรุปไดดังนี้  

  การเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาด และการกระจายผลผลิตไปสูตลาดดวยการรุก

เจาะตลาด เรงสงออกเพื่อเพิ่มรายได ตลอดจนเตรียมพรอมเพื่อแสวงโอกาสจากการคาเสรี ซึ่งไดจัด

ดำเนินการหลายดานดวยกัน เชน 

 

(ภาพจาก กรมการคาตางประเทศ) 

๓๕



๑. กระจายตลาดสินคาสงออกทีม่ศีกัยภาพสูงใหกวางขวาง เพ่ือลดผลกระทบจากการพ่ึงพาตลาดหลกั 

ซึ่งไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน โดยดำเนินการเจาะและขยายตลาด ตลอดจนหาลูทาง

การคารวมกับนักธุรกิจเอกชนไปบุกเบิกตลาดใหม ไดแก จีน เอเซียใต ตะวันออกกลาง รัสเซีย อัฟริกา 

และละตินอเมริกา 

๒. เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับผลการเจรจาจัดทำเขตการคาเสรี ความรวมมือ 

 ทางเศรษฐกิจการคา พันธกรณีการคาระหวางประเทศ และใชประโยชนจากการเปดเสรีทางการคา 

 การเปดเสรีทางการคา หมายถึงการที่รัฐบาลของประเทศคูคา หรือรัฐบาลระหวางประเทศสมาชิก 

 ภายในกลุมเศรษฐกิจการคา ซึ่งในปจจุบันมีการจัดตั้งกลุมเศรษฐกิจการคาหลายกลุมในภูมิภาค 

 ตางๆ จะไมใชมาตรการกีดกันทางการคาในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวาง 

 ประเทศ มาตรการดังกลาว ไดแก ภาษีสินคานำเขาและสินคาสงออก การจำกัดปริมาณนำเขา 

 การหามนำเขา การควบคุมเงินตราตางประเทศ การคุมครองการผลิตภายใน เปนตน  อยางไรก็ดี 

 มีขอคิดวาการเปดเสรีและการกีดกันการคา ซ่ึงดำเนินคูขนานกันในโลกปจจุบัน ไดสงผลใหเกิด 

 ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ ประเทศตางๆจึงตองเรง 

 เพิ่มขีดความสามารถในการปกปองผลประโยชนทางการคาของตนไวมากที่สุด 

๓.  การสรางนักธุรกิจผูสงออกไทย (Intertrader) ไปสูตลาดโลก และพัฒนาศักยภาพผูสงออกและผูนำ 

 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาผูประกอบการเดิมใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเขม 

 แข็งและยั่งยืน โดยดำเนินงานหลายดานดวยกัน ดังนี้ 

  ๓.๑ การฝกอบรมและสัมมนาใหกับผูสงออก และผูที่ประสงคจะทำธุรกิจสงออกได 

   เปนนักการตลาดที่มีคุณภาพ มีการจัดการดานการเงนิที่ดี และสามารถสรางความเชื่อ 

   ถือจากลูกคาในตางประเทศ โดยไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 

   ธนาคารของรัฐรวม ๗ แหง เพื่อสนับสนุนดานการเงิน และสภาพคลองใหกับ 

   นักธุรกิจดังกลาว 

๓๖



  ๓.๒ มีการเสริมสรางศักยภาพดานการออกแบบและพัฒนาสินคาใหตรงตามกระแสนิยม  

   และความตองการของผูซื้อ 

  ๓.๓ ปกปองผลประโยชนทางการคาของไทย ท้ังการตอบโตและไตสวนการทุมตลาด  

   และการอุดหนุนการสงออก 

  ๓.๔ เสริมสรางความรูและเผยแพรประชาสัมพันธใหผูสงออกไดรับทราบเก่ียวกับการใช 

   สิทธิพิเศษทางการคาที่ประเทศคูคานำมาใชใหมๆ รวมท้ังรวมประชุมแกไขปญหา 

   และกำหนดทาทีเกี่ยวกับมาตรการทางการคากับประเทศคูคาตางๆ 

๔. การจัดงานแสดงสินคาในประเทศและตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดงานแสดงสินคา 

 นานาชาติในประเทศ เพื่อเปนการสรางเวทีการคาระหวางประเทศ และในประเทศใหกับผูผลิต 

 และผูสงออกไดเจรจาซื้อขายกับผูนำเขา หรือ ผูซื้อจากตางประเทศ 

๕. การสงเสริมบทบาทธุรกิจประกันภัย ใหมีบทบาทในการระดมเงินออม การลงทุน และการมีสวน 

 รวมในการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market) ของประเทศมากข้ึน ตลอดจนสงเสริมใหบริษัท 

 ประกันภัยมีบทบาทในการรับภาระการเสี่ยงภัย หรือความเสี่ยงแทนผูลงทุน หรือผูประกอบธุรกิจ 

 การสงออกโดยเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรการในการคุมครองผูมีสิทธิประโยชน 

 ตามสัญญาประกันภัย มีการปรับปรุงความคุมครองและสิทธิประโยชนจาการประกันภัย นั้น 

๖. การดำเนินการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

 มาใชในการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการคา ผูนำเขา ผูผลิต ผูสงออก ภาวะการตลาด 

 ของสนิคาไทยในตางประเทศ กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ และเคร่ืองชีว้ดัทางเศรษฐกิจ ฯลฯ   

 เพื่อใหผูนำเขาผูผลิต และผูสงออก ไดใชเปนขอมูลในการกำหนดกลยุทธในการผลิต และตลาด 

 ไดสอดคลองกับความตองการของตลาด ระบบการใหบริการขอมูลขาวสาร ทำใหเกิดความ 

 สะดวกทั้งแกประชาชน ผูประกอบการ และผูบริโภคอยางถูกตองรวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใช 

 จายในการเดินทางดวย 

 

๓๗



  สถิติเกี่ยวกับการสงออก การนำเขา ตลอดจนดุลการคา พ.ศ. ๒๕๔๘ และพ.ศ. ๒๕๔๙ 

ของสำนกันโยบายเศรษฐกิจการพาณชิย กระทรวงพาณิชย สรปุไดดงันีต้อไปนี ้

  การสงออกพ.ศ. ๒๕๔๘ (ม.ค.- ธ.ค.) มีมูลคา ๑๑๐,๘๘๓.๒ ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น 

จากปรอยละ ๑๕ เปนการขยายตัวของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมรอยละ ๑๕.๘ ขณะท่ีสินคา

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕.๐ 

๑. สนิคาอาหารประเภทปลากระปองและแปรรปู    

 

 

 

 

 

๒. ผักและผลไมสด 

 

 

 

 

 

๓. ผลไมกระปองและแปรรปู 

 

 

๓๘



 

๔. กุงแชแขง็ และไกแปรรปู 

 

 

 

 

๕. ยานยนตและสวนประกอบ 

 

 

 

 

๖. เครือ่งคอมพวิเตอรและสวนประกอบ 

 

 

 

 

๗. เมด็และผลติภณัฑพลาสตกิ 

 

 

 

 

๘. วสัดกุอสราง (เหลก็กลาและปูนซเีมนต) 

 

 

๓๙



๙.    อัญมณี 

 

 

 

 

๑๐.  ผลติภณัฑยาง 

 

 

 

 

๑๑. ส่ิงพมิพและกระดาษ 

 

 

 

 

๑๒.  เครือ่งสำอาง และผลติภณัฑเภสัช   เปนตน 

 

 

 

 

๔๐



 ไดแก ยางพารา  แปงมันสำปะหลัง  เคร่ืองใชไฟฟา  ส่ิงทอ  เคร่ืองเดินทางและเครื่องหนัง  

เฟอรนเิจอร  เครือ่งใช เครือ่งประดบัตกแตงบาน  เปนตน 

 ตลาดสงออกที่สำคัญ  พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งตลาดใหมและตลาดหลัก ตลอดจนตลาดใหมอื่นๆดวย

ทั้ ง น้ี เปนผลมาจากการดำเนินมาตรการเชิ งรุกรวมกันระหว างภาครัฐกับภาคเอกชนใน 

การเจาะตลาดอยางตอเนื่อง รวมถึงตลาดที่มีการจัดทำ FTA ซึ่งทำใหสามารถขยายการสงออกไปสู

ประเทศตางๆไดกวางขวาง  พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเทศไทยมีการเจรจาจัดทำเขตการคาเสรีกับ ๘ ประเทศ 

และ ๑ กลุมเศรษฐกิจไดแก ออสเตรเลีย จีน บาหเรน อินเดีย เปรู สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน นิวซีแลนด  

กลุมประเทศ BIMSTEC (บังคลาเทศ  ภูฏาน  อินเดีย  เมียนมาร  เนปาล  ศรีลังกา) โดยสินคาไทยที่จะ

ไดประโยชน ไดแก สินคาอาหารผักผลไมสด สิ่งทอ เคร่ืองใชไฟฟา อัญมณี  เคร่ืองประดับ รถยนต 

ขนาดเล็ก  ผลิตภัณฑยาง  เปนตน 

๔๑



   

 

๑.  ญี่ปุน   

 

 

๒.  อาเซียน   

 

 

๓.  สหรัฐอเมริกา  

 

 

๔.  สหภาพยุโรป   

๑.  ลาตินอเมริกา   

 

 

๒.  สหรัฐอเมริกา  

 

 

๓.  ตะวันออกกลาง  

 

 

๔.  ฮองกง 

๑.  อินเดีย ๒.  ออสเตรเลีย ๓.  จีน 

๔๒



  การนำเขา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีมูลคา ๑๑๘,๒๒๓ ลานเหรียญสหรัฐ เทียบกับ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๕.๗  เนื่องจากเปนการขยายตัวของการนำเขาในทุกหมวด ที่สำคัญไดแก สินคาเชื้อ

เพลิง เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๙.๑ สินคาทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒๗.๒ สินคาวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น

รอยละ ๑๖.๙ 

 

สินคานำเขาที่สำคัญ  ไดแก 

๑. สินคาเชื้อเพลิง ทั้งในสวนที่เปนน้ำมันดิบ  

 และน้ำมันสำเร็จรูป 

 

๒. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

 

๓. เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

 

๔. เคร่ืองคอมพิวเตอร   

 อุปกรณและสวนประกอบ 

 

๕. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 

 

๖. ทองคำ 

๔๓



  จากสถิติเปรียบเทียบระหวางมูลคาสินคาสงออก ๑๑๐,๘๘๓ ลานเหรียญสหรัฐ กับมูลคา

สินคานำเขา ๑๑๘,๒๒๓ ลานเหรียญสหรัฐ สรุปไดวา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไทยขาดดุลการคา ๗,๓๓๙.๘ 

ลานเหรียญสหรัฐ 

  การสงออก พ.ศ.๒๕๔๙ (ม.ค. – ธ.ค.) มีมูลคา ๑๒๙,๗๔๔.๑ ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น

จาก พ.ศ. ๒๕๔๘ รอยละ ๑๖.๙ คิดเปนรอยละ ๙๙.๕ ของเปาหมายการสงออก เปนการขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นตอเนื่องทุกหมวดในสินคาเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๙.๕ สินคา

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๓.๙ และสินคาอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๖.๗ 

 

 

สินคาสำคัญที่สงออกเพิ่มขึ้น  ทั้งมูลคาและปริมาณ ไดแก 

  ๑. สินคาเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร  สินคาสำคัญที่สงออก ไดแก 

    ๑.๑ ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง (ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓๗.๘ และ  

     ๓๒.๖) 

     

 

    ๑.๒ ยางพารา (ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๗  

     และ ๔๕.๔) 

     

 

    ๑.๓ สินคาอาหาร (ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้น  

     รอยละ ๗.๓ และ ๑๐.๖) 

๔๔



    ๑.๔ ขาว (มูลคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐.๒  

     แตปริมาณลดลงรอยละ ๐.๘ เนื่องจากตอง  

     แขงขันราคาขาวกับเวียดนาม และอินเดีย) 

 

    ๑.๕ น้ำตาล (มูลคาสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ ๓.๗ แตปริมาณลดลงรอยละ  

      ๒๕.๗ เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง) 

 

  ๒. สินคาอุตสาหกรรม  สินคาสำคัญที่สงออกเพิ่มขึ้น ไดแก 

    ๒.๑ สินคาท่ีสงออกเพิ่มข้ึนสูงกวารอยละ ๒๐ ไดแก ยานยนตและ 

     สวนประกอบ มีการขยายตัวสูงรอยละ ๒๐.๙ วัสดุกอสรางขยายตัว 

     รอยละ ๒๑.๗ และผลิตภัณฑยาง ขยายตัวรอยละ ๓๑.๔ 

    ๒.๒ สินคาท่ีสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ – ๒๐ ไดแก เครื่องอิเล็กทรอนิกส   

     อัญมณีและเครื่องประดับ  ส่ิงพิมพและกระดาษ  เคร่ืองสำอางเม็ด   

     ผลิตภัณฑเภสัช  เคร่ืองมือแพทยและของเลน 

    ๒.๓ สินคาท่ีสงออกเพิ่มข้ึนต่ำกวารอยละ ๑๐ ดแก เครื่องใชไฟฟา 

     ส่ิงทอ  เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก  เครื่องเดินทาง  เครื่องหนังและ 

     รองเทา เครื่องใชและเคร่ืองประดับตกแตง 

 

  ๓. สินคาอ่ืนๆที่สำคัญ และสงออกเพิ่มขึ้นในอัตราสูงตอเนื่อง ไดแก เคมีภัณฑเพิ่มขึ้น 

   รอยละ ๓๐.๑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบรอยละ ๒๕.๘ น้ำมันดิบรอยละ ๑๒.๔   

   ทองแดงรอยละ ๙๗.๖  และเลนสรอยละ ๓๕.๘ 

 

๔๕



ตลาดสงออกสำคัญ พ.ศ. ๒๕๔๙  มีทั้งตลาดใหมและตลาดหลัก ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 

 ตลาดใหมที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ตลาดหลักท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 

 ๑.  ลาตินอเมริกา ๑.  สหรัฐอเมริกา 

 

 ๒.  ยุโรปตะวันออก ๒.  สหภาพยุโรป 

 

 ๓.  ไตหวัน ๓.  ญี่ปุน 

 

 ๔.  ออสเตรเลีย ๔.  อาเซียน 

 

 ๕.  อินโดจีนและพมา 

 

 ๖.  จีน 

 

 ๗.  ตะวันออกกลาง 

 

 ๘.  แคนาดา 

 

 ๙.  อินเดีย 

๔๖



 การนำเขา พ.ศ. ๒๕๔๙  มีมูลคา ๑๒๖,๘๓๐๕ ลานเหรียญสหรัฐ นับวาเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รอยละ ๗.๓ โดยกลุมสินคาที่นำเขาเพ่ิมขึ้น ไดแก สินคาประเภทตางๆ ดังนี้ 

  ๑. สินคาเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐.๙ 

  ๒.  สินคาอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๓.๘ 

 

         ๒.๑ เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด 

 

        ๒.๒ เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 

 

   ๒.๓ นาฬกาและสวนประกอบ 

 

   ๒.๔ เส้ือผา รองเทา และผลิตภัณฑ สิ่งทออื่นๆ 

 

  ๓.  สินคาวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น 

   รอยละ ๔.๓ 

 

   ๓.๑ อุปกรณสวนประกอบเครื่ อง 

    ใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

 

   ๓.๒ เคมีภัณฑ 

 

   ๓.๓ เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ 

 

   ๓.๔ ทองคำ 

๔๗



  ๔.  สินคาทุน เพ่ิมขึ้นรอยละ ๓.๙ 

 

   ๔.๑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

 

   ๔.๒ เครือ่งจกัรไฟฟาและสวนประกอบ 

 

    ๔.๓ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ 

    สวนประกอบ 

 

 

 จากสถิติเปรียบเทียบระหวางมูลคาสินคาสงออก ๑๒๙,๗๔๔.๑ ลานเหรียญสหรัฐ กับมูลคา

สินคานำเขา ๑๒๖,๘๓๑.๕ ลานเหรียญสหรัฐ สรุปไดวา พ.ศ. ๒๕๔๙ ไทยไดเปรียบดุลการคา 

๒,๙๑๓.๖ ลานเหรียญสหรัฐ  

๔๘



ขอมูลจาก กรมการคาระหวางประเทศ  www.DFT.MOC.GO. 

 สินคานำเขา สินคาสงออก 

๑. น้ำมันดิบ  ๗๗๒,๐๕๔.๕  ลานบาท ๑. เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ   

    ๕๖๖,๐๗๐.๓  ลานบาท 

๒. เครื่องจักรกล ๔๔๐,๐๔๕.๒   ๒. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ  

  ลานบาท และสวนประกอบ  ๓๖๓,๐๑๙.๔ ลานบาท 

๓. เคร่ืองจักรไฟฟา ๓๖๘,๓๙๒.๒  ๓. แผงวงจรไฟฟา  

 ลานบาท  ๒๖๗,๕๕๑.๐ ลานบาท 

๔. เคมีภัณฑ ๓๔๙.๘๑๔.๔ ลานบาท ๔.  ยางพารา ๒๐๕,๓๗๔.๔ ลานบาท 

๕.  แผงวงจรไฟฟา ๓๓๑,๑๒๖.๙ ลานบาท ๕.  เม็ดพลาสติก ๑๗๑,๔๘๓.๐ ลานบาท 

เปรียบเทียบสถิติประเภทสินคาและมูลคาสินคานำเขาและมูลคาสินคาสงออก ๕ อันดับแรก  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔๙



 

  ในชวงหลายสิบปที่ผานมา ประชากรโลกไดเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

มีจำนวนเกิน ๖.๕ พันลานคนแลว โดยที่ประชากรสวนใหญอยูในประเทศกำลังพัฒนา ประมาณ ๓ 

ใน ๔ ของประชากรโลกสมัยแรกๆของการพัฒนาคือ ประมาณทศวรรษที่ ๑๙๖๐ หรือ ค.ศ. ๑๙๖๐ – 

๑๙๖๙ โลกไดถูกแบงเปนสองกลุมใหญๆ คือ ๑. กลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed Countries) ซ่ึง

ไดแก สวนใหญของทวปียุโรป ทวีปอเมรกิาเหนอื ประเทศญีปุ่น ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด  ๒. กลุม

ประเทศท่ีเหลือ เรียกรวมกันวา ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) เดิมบางคนก็เรียกวา

ประเทศดอยพัฒนา (Underdeveloped Countries) แตปจจุบันนี้เรียกกันวา ประเทศกำลังพัฒนา

เทานั้น ภายในกลุมประเทศกำลังพัฒนายังมีประเทศอีกจำนวนหนึ่งที่เรียกกันวา กลุมประเทศพัฒนา

นอยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) ไดแก ประเทศอัฟกานิสถาน ลาว เปนตน 

  ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาพไดเปลี่ยนไป ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศไดเขยิบเขาไปใกล

ประเทศพัฒนาแลวมากข้ึนเนื่องจากมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ประเทศบางประเทศ 

เชน อารเจนตินา และ เกาหลี แมวาจะถูกถือวาเปน “ประเทศกำลังพัฒนา” แตก็ถูกเรียกวา ประเทศ 

ที่มีรายไดปานกลาง (Middle Income) หรือ ประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly Industrialized 

Countries) ในขณะเดียวกันประเทศจำนวนมากในทวีปอัฟริกาก็ยากจนลงเรื่อยๆ 

  ภายหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต (Soviet Union) ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 

ก็มีกลุมรัฐอิสระเกิดขึ้น ๑๕ รัฐ โดยที่ ๑๐ ใน ๑๕ รัฐนี้รวมตัวกันเปนสหรัฐอิสระ (Commonwealth 

of Independent States (CIS)) ขณะนี้รัฐเหลานี้กำลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนจากระบบ

สังคมนิยมที่วางแผนจากสวนกลาง (Centrally Planned Socialism) มาเปนระบบทุนนิยมท่ีมีตลาด

เปนฐาน (Market – based capitalism) รูปใดรูปหนึ่ง จึงมีการเรียกรัฐเหลานี้วา เศรษฐกิจท่ีอยูในชวง

เปลี่ยนผาน (Economies in transition) 

๕๐



  ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีภาคีสมาชิกอยู ๑๘๔ ประเทศ ไดจำแนกเศรษฐกิจประเทศ

ตางๆ โดยอาศัยหลักเกณฑสำคัญคือ รายไดประชาชาติรวมตอหัว (Gross National Income (GNI) 

per capita) ทุกๆป ธนาคารโลกจะตีพิมพ ดัชนีการพัฒนาระดับโลก (World Development 

Indicators) ฉบับปค.ศ. ๒๐๐๗ ใช รายไดประชาชาติรวมตอหัว (GNI per capita) เปนเกณฑใน 

การจำแนกเศรษฐกิจประเทศตางๆ (ในรายงานฉบับปกอนๆ ธนาคารโลกใชศัพทผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ (Gross National Product , หรือ GNP) 

  สิ่งพิมพของธนาคารโลก เลมท่ีเรียกวา ดัชนีการพัฒนาระดับโลก ๒๐๐๗ 

(World Development Indicators 2007) น้ัน เปนการรวบรวมประจำปของขอมูลเกี่ยว

กับการพัฒนา รายงาน 2007 WDI ฉบับนี้มีดัชนีมากกวา ๕๐๐ ตัว มากกวา ๘๐ ตาราง 

แบงออกเปนหกสวน กลาวคือ ภาพรวมระดับโลก (World View), ผูคน (People), 

สิ่งแวดลอม (Environment), เศรษฐกิจ (Economy) รัฐและตลาดตางๆ (State and 

Markets) และ ความเชื่อมโยงตางๆระดับโลก (Global Lines) 

 

๕๑



  เศรษฐกิจทุกประเทศถูกจำแนกออกเปน เศรษฐกิจรายไดต่ำ (low – income countries), 

เศรษฐกจิรายไดปานกลาง (middle - income countries) ซ่ึงยงัแบงออกเปน เศรษฐกจิรายไดกลางระดับลาง 

(low middle - income countries) และเศรษฐกิจรายไดปานกลางระดับบน (upper middle - income 

countries) หรือ เศรษฐกิจรายไดสูง (high - income countries) สำหรับกลุมเศรษฐกิจรายไดต่ำและ

เศรษฐกิจรายไดปานกลาง ธนาคารโลกบางครั้งจะเรียกประเทศเหลานี้รวมกันวา ประเทศกำลังพัฒนา 

(Developing Countries) ดังนั้น จึงนิยมเรียกเศรษฐกิจรายไดสูงวา ประเทศพัฒนาแลว (Developed 

Countries) 

  ในตัวบท (text) ของอนุสัญญาสิ่งแวดลอมระหวางประเทศฉบับใหมๆ จะใชแตเพียงประเทศ

พฒันาแลวและประเทศกำลงัพฒันา เทานัน้ 

๕๒

กลุมประเทศ
ประชากร
๒๐๐๔

รายไดประชาชาติ
รวมตอหัว 
๒๐๐๔

(ดอลลาร)

รายจายดาน
สุขภาพประจำป
ตอหัว ๒๐๐๒

(ดอลลาร)

อัตราการตายของ
ทารก๒๐๐๓(ตาย
ก่อนอายุ ๕ ขวบ)ต่อ

๑,๐๐๐ การเกิด

ประชากรเมือง
รอยละของ

ท้ังหมด ๒๐๐๓

รายไดต่ำ
(Low - income)

๒.๓ พันลาน ๕๑๐ ๒๙ ๑๒๒.๐ ๓๐

รายไดปานกลาง -
ระดับลาง (Low 
middle-income)

๒.๔ พันลาน ๑,๕๘๐ ๘๔ ๔๒ ๕๐



กลุมประเทศ
ประชากร
๒๐๐๔

รายไดประชาชาติ
รวมตอหัว 
๒๐๐๔

(ดอลลาร)

รายจายดาน
สุขภาพประจำป
ตอหัว ๒๐๐๒

(ดอลลาร)

อัตราการตายของ
ทารก๒๐๐๓(ตาย
ก่อนอายุ ๕ ขวบ)ต่อ 

๑,๐๐๐ การเกิด

ประชากรเมอืง
รอยละ 

ของทัง้หมด 
๒๐๐๓ 

รายไดปานกลาง 
– ระดับบน 

(Upper middle 
– income)

๕๗๕.๙ ลาน ๔,๗๗๐ ๓๑๐ ๓๐ ๗๕

รายไดสูง (High-
income) 

๑ พันลาน ๓๗,๐๔๐ ๓,๐๓๙ ๗๐ ๘๐

 ลาสดุธนาคารโลกไดจำแนกเศรษฐกิจตางๆ โดยอาศัย รายไดประชาชาตริวม ค.ศ. ๒๐๐๕ (2005 4NI 

perCapita) เปนเกณฑ คำนวณโดยใชวธิกีารแผนทีธ่นาคารโลก (World Bank Atlas Method) กลุมตางๆ 

คอืรายไดต่ำ $ 875 หรอืนอยกวา รายไดปานกลาง $ 876 - $ 3,465  รายไดปานกลางระดบับน $ 3,466 - 

$ 10,725 และรายไดสงู $ 10,726 หรอืมากกวา 

๕๓



  กลุมประเทศรายไดต่ำ มีทั้งหมด ๕๔ ประเทศ ไดแก กลุมประเทศสวนใหญในทวีปอัฟริกา 

ประเทศอฟักานสิถาน ภฏูาน กมัพชูา ลาว อนิเดยี เวยีดนาม พมา เนปาล ปากีสถาน แถบประเทศทีเ่ปน

เกาะเลก็ๆ รวมทัง้ประเทศอซุเบคสิถาน เปนตน 

  กลุมประเทศรายไดปานกลางระดับลาง  มีทั้งหมด ๕๘ ประเทศ กลุมนี้ม ี จีน อียิปต 

อนิโดนเีซยี บราซลิ ฟลปิปนส ไทย ยูเครน ประเทศบางประเทศในทวีปอฟัรกิา ประเทศท่ีเปนเกาะเลก็ๆ 

ประเทศทีอ่ยูในทวปีอเมรกิากลาง เปนตน  

  กลุมประเทศรายไดปานกลางระดับบน  มีทัง้หมด ๔๐ ประเทศ เชน อารเจนตนิา  ชิล ีฮังการ ี

มาเลเซยี เมก็ซโิก โปแลนด สหพนัธรฐัรสัเซยี ตรุก ีเปนตน 

  กลุมประเทศรายไดสูง  ไดแก กลุมประเทศในยุโรปตะวันตกและประเทศญีปุ่น เกาหลี บรไูน 

การตา สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นวิซแีลนด เปนตน 

 

   

  ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศกำลังพัฒนาท้ังหลาย ซ่ึงประชากรสวนใหญยากจน 

ขาดแคลนอาหาร และสิง่อำนวยความสะดวกตางๆ ทีอ่ยูอาศยัเลก็คบัแคบกไ็ดดำเนนิการพฒันาประเทศ

ของตนมาโดยตลอด  โดยสวนหนึง่ไดรบัความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนเงินกูบาง เงนิใหเปลาบาง 

และมีการลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 

  ความยากจน กย็งัเปนเรือ่งใหญทีส่ดุท่ีเปนอปุสรรคขดัขวางมิใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยาง

ราบรื่นนอกจากนี้ก็ยังมีปญหาการเพิ่มข้ึนของประชากรที่ทำใหการตอสูกับความยากจนเปนเรื่องที ่

ไมคอยจะประสบความสำเร็จไดโดยงาย ประเทศกำลังพัฒนาสวนใหญในทวีปอัฟริกา กำลังประสบ

ปญหาภาระหนักทีเ่กดิจากหน้ีทีกู่ยมืจากประเทศพฒันาแลว ถงึขนาดมกีารเรยีกรองขอใหยกหนีใ้ห ซึง่ก็

เปนเงนิจำนวนมหาศาลนบัพนัๆ ลานดอลลารสหรฐั มกีารประชุมหลายครัง้ระหวางประเทศเจาหนีก้บั

ประเทศลูกหนีต้างๆ ซึง่กม็กีารบรรลขุอตกลงไดบางสำหรับบางประเทศ 

๕๔



๕๕

 ในยุคแรกๆของการพัฒนาประเทศในประเทศกำลังพัฒนาตางๆ เนนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เปนหลัก โดยมุงขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยึดอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม 

ในประเทศ (GDP per capita) ตอหวัเปนเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกจิ ทำใหเกดิการกระจายรายไดที่

ยงัไมด ีมติทิางสงัคมและสิง่แวดลอมถูกละเลยเสยีเปนสวนใหญ ในประเทศไทยเอง เริม่มกีารวางแผนทาง

สงัคมในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัที ่๒  การวางแผนดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

มขีึน้อยางจรงิจงัตัง้แตแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๗ เปนตนมา 

 

 การพัฒนาเศรษฐกจิในยคุตอมาคอืหลงั ค.ศ. ๑๘๗๐ ใหความสำคัญกบัการตอสูกบัความยากจนและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอมาก็เพ่ิมเรื่องคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ตลอดจนการเนนใหคนพ่ึง

ตนเอง และการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง  นอกจากนี ้ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอ

สขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่เีพิง่ไดรบัการยอมรบัเมือ่ไมนานมานีว้าเปนเปาหมายทีส่ำคญัของการพฒันา

เศรษฐกิจ โดยเปนสวนประกอบที่ขาดเสียมิได ที่พัฒนามาจากแนวคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ที่ประเทศตางๆทั่วโลกยอมรับเปนหลักนำทางในการพัฒนาประเทศ แนวคิดนี้ไดถูกนำเสนอตอ

ประชาคมโลก โดยคณะกรรมาธิการวาดวยการพฒันา (WCED : World Commission on Environment 

and Development) ใน ค.ศ. ๑๙๘๗ ตอมากไ็ดรบัการนำไปแปลงสูการปฏบิตัเิม่ือป ค.ศ. ๑๙๙๒ อยูใน

แผนปฎิบัติการที ่ ๒๑ (Agenda 21) ที่ประชาคมโลกใหการรับรองในการประชุมสุดยอดวาดวย 

สิง่แวดลอมและการพฒันา ทีเ่รยีกยอๆวา The Earth Summit 

 

 ที่สำคัญที่สุด การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันไดนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั มาเปนแนวปฏิบตั ิดงัจะไดกลาวโดยละเอยีดตอไป 



  ธนาคารโลก ซ่ึงเปนธนาคารที่ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนากูเงินไปเพื่อ 

การพัฒนาประเทศ ไดตั้งเปาหมายของการพัฒนาระยะยาว (Millenium Development Goals) วาจะลด 

ความยากจนปรบัปรงุสขุภาพอนามยัของมนษุยและการศกึษา และคุมครองส่ิงแวดลอม 

  กลาวโดยสรปุ การพฒันาเศรษฐกจิ (Economic Development) หมายถงึ การทำใหเกดิการเจรญิ

เติบโตของเศรษฐกิจในลักษณะท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางการผลิต โครงสรางทางสังคม

และการบรหิารคานยิม ทศันคต ิเพือ่ขจดัความยากจนและพฒันาคณุภาพชวีติ ตลอดจนมีการอนรุกัษและ

ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื ในขณะเดยีวกนั การพฒันาเศรษฐกจิจะ

ตองลดความไมเทาเทียมในการกระจายรายไดดวย อีกทั้งตองสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม 

โดยคนจะตองเปนศนูยกลางของการพฒันาและจะตองพ่ึงตนเองไดดวย 

๕๖



  ประเทศกำลังพัฒนามีความจำเปนเรงดวนที่จะตองมีการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ใหมีความเจริญทัดเทียมกับประเทศท่ีมีการพัฒนาระดับสูง หรือประเทศท่ีพัฒนาแลวซึ่งจะทำใหเกิด

ประโยชนตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 

 

  ชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น โดยปกติประเทศกำลังพัฒนาจะมีรายไดท่ี

แทจริงตอบุคคลต่ำ มีอัตราเพิ่มของผลผลิตและรายไดประชาชาติในอัตราต่ำ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา

แลวจะมีอัตราการเพ่ิมสูง ดังนั้น หากไมมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะทำใหเกิด

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแลวมากข้ึน ขณะ

เดียวกัน ในประเทศดอยพัฒนาเองก็มีปญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหวางคนรวยกับคนจน 

หากไมมีการแกปญหาเหลานี้จะทำใหประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี ดังนั้น ประเทศกำลัง

พัฒนาจึงพยายามพัฒนาเศรษฐกิจใหประชาชนของประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้ เพราะ 

มีความเชื่อวาเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นแลว มาตรฐานการดำรงชีพของประชาชน 

ก็จะสูงขึ้นดวย นอกจากนี้ ยังชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมคนตางๆในสังคมไดอีกดวย 

 

  ทำใหประเทศสามารถชวยเหลอืตนเองไดทัง้ทางดานเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง การพัฒนา 

เศรษฐกิจนอกจากจะมีผลทำใหฐานะของประชาชนในประเทศดีขึ้นแลว ยังสงผลใหความม่ันคงของ

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นดวย ทำใหประเทศชาติมีเงินทุนในการทำนุบำรุงประเทศ ดาน

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทั้งในดานการศึกษา สาธารณูปโภคและการปองกันประเทศ ซ่ึงทำใหประเทศ

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 

๕๗



  ชวยเหลือเศรษฐกิจของโลก ตามปกติ

ประเทศพัฒนาสูงจะมีบทบาทในการชวยเหลือ

แกประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาประเทศ ท้ัง

ในดานเงินทุน เทคโนโลยี และผู เ ช่ียวชาญ 

ดานตางๆ เพื่อใหประเทศกำลังพัฒนามีความ

กาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

สามารถชวยเหลือตัวเองไดในอนาคต หาก

ประสบความสำเร็จจะทำใหประเทศมีรายไดที่

แทจริงตอหัวของประชาชนสูงขึ้น เมื่อรายได

ของประชาชนสูงขึ้นก็ยอมมีความตองการสินคา

อุปโภคบริโภคมากข้ึนทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ ทำใหการคาของโลกขยายตัว โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะสามารถขายสินคาได

เพ่ิมขึ้น ซึ่งเกิดผลดีตอเศรษฐกิจโลก 

 

๕๘



 ทุกประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ตางจำเปนตองมีการวางแผนไวลวงหนา กอนถึงขั้น

ดำเนินงาน ทั้งน้ีเพราะในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีฐานะ

ยากจนจำเปนตองมีแผนงานที่แนนอน และตองใชเวลาในการแกไขปญหาตลอดจนดำเนินการแกไข

ปญหาเหลานั้นอยางตอเน่ือง จนกวาจะสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดไวลวงหนานั้น ที่สำคัญ 

ก็คือในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจำเปนตองมีความเกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ การดำเนินงานท่ีจะใหไดรับผลดีตามเปาหมาย

จึงจำเปนตองมีแผนดำเนินงานที่เดนชัด และไดรับความรวมมือ 

จากทุกฝาย 

 - ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแตละประเทศ มักจะตั้งวัตถุประสงคตรงกันคือ 

เพื่อความกาวหนาของประเทศ โดยครอบคลุมดานตางๆ ตอไปนี้ 

 - เพ่ิมรายไดแทจริงของบุคคล และรายไดประชาชาติใหสูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน

การครองชีพของประชากรใหสูงขึ้น 

 - ใหมีการกระจายรายไดที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดความแตกตางระหวางรายไดของบุคคล

ในแตละอาชีพและระหวางภูมิภาคใหนอยที่สุด 

 - สรางความเจริญใหกระจายไปสูทองถิ่นตางๆ อยางท่ัวถึง 

 - ใหมีการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืน   

  จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - ใหมีการวางงานลดนอยลง  

 - ใหมีดุลการคาและดุลการชำระเงินอยูในภาวะ 

  ไมขาดดุลหรือขาดดุลนอยที่สุด 

๕๙



 พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติขึ้น ทำหนาที่

วิเคราะหภาวะทางเศรษฐกิจและเปนที่ปรึกษารัฐบาลในการดำเนินการดานเศรษฐกิจทางการเงิน และ

การคลัง 

 พ.ศ. ๒๕๐๒  รัฐบาลจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ” มีฐานะเทียบเทากรมใน

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ” 

 ประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๔ 

โดยแบงออกเปน ๒ ระยะ คือระยะแรก พ.ศ. ๒๕๐๔- ๒๕๐๖ และระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙ 

รวมระยะเวลา ๖ ป 

 แผนพัฒนาฉบับตอๆ มาคือ ตั้งแตฉบับที่ ๒ จนกระท่ังฉบับที่ ๑๐ ซ่ึงเปนฉบับปจจุบันได

เพิ่มการพัฒนาสังคมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชเวลาในแตละแผนเปนเวลา ๕ ป 

 ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙ 

 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ 

 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ 

 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ 

 ๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ 

 ๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ 

 ๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ 

 ๘. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

 ๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 

 ๑๐. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

๖๐



 แผนพัฒนาฉบับแรกนี้มีความแตกตางจากแผนพัฒนาฉบับอื่นๆอยู ๒ ประการ คือ  

 

        ๑. เปนแผนพัฒนาที่วางรากฐานทางเศรษฐกิจกอนการพัฒนาทางดานสังคม สวน 

 แผนพัฒนาฉบับอื่นๆ ตั้งแตฉบับที่ ๒ เปนตนมา เปนแผนพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและ 

 ดานสังคมควบคูกัน 

 

        ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ใชเวลา ๖ ป โดยแบงออกเปน ๒ ระยะ คือชวง 

 พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖ กับ ชวง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙ สวนแผนพัฒนาฉบับอื่นใชเวลา 

 ๕ ป สรุปสาระสำคัญไดดังนี้  

 

          < มุงเนนการพัฒนาปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Infastructure) ซ่ึง 

  ไดแก บริการสาธารณูปโภคเพ่ือใหเกิดประโยชนดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

  ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในภาคเอกชนจะไดดำเนินไปอยางมี 

  ประสิทธิภาพ ซึ่งไดแกการพัฒนาเสนทางคมนาคมการขนสง มีการสราง 

    ทางหลวงสายสำคัญๆ โครงการสรางเขือ่นเพ่ือการชลประทาน 

    และพลังงานไฟฟา ระบบโทรคมนาคม ท้ังในกรงุเทพมหานคร 

    และสวนภูมิภาคกวางขวางมากขึ้นกวาเดิม 

๖๑

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙ 

 



          < สงเสรมิการลงทนุดานอตุสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนำเขา มีการสรางโรงงาน 

  อุตสาหกรรมที่สำคัญ เชน โรงงานกล่ันน้ำมัน โรงงานกระดาษบางปะอิน  

  เปนตน ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือ 

  พิจารณาใหการสงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชนท้ังในประเทศและจาก 

  ตางประเทศ 

๖๒

สรุปผลการดำเนินงาน 

 ประสบความสำเร็จเกินเปาหมายเพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงเฉลี่ย 

รอยละ ๘.๑ ตอป 

 < ในระยะเวลาแรกของแผนมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๗.๒ ตอป 

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ ๕ ตอป 

 

 < ในระยะที่ ๒ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๘.๙ ตอป ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว

รอยละ ๖ ตอป 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ 

 

 แผนพัฒนาฉบับนี้ มุงเนนการพัฒนาสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้  

 

        ๑. ใหความสำคัญกบัการพัฒนาคณุภาพประชากรในฐานะที่เปนทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเปน 

 กำลังสำคัญอยางสูงเชนเดียวกับแผนพัฒนา 

 

        ๒. มีการพัฒนาปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่จำเปนตอเนื่องจากแผนท่ี ๑ 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการ สาธารณูปโภคดานตางๆ เชน เสนทางคมนาคม การ 

 ชลประทาน ฯลฯ  

 

        ๓. สงเสริมใหเอกชนมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึนทั้งดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อ 

 การสงออกจากผูลงทุนในประเทศและจากตางประเทศ มีการตั้งเปาหมายใหอัตรา 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนรอยละ 8 ตอป  

๖๓



๖๔

สรุปผลการดำเนินงาน 

 

        < ในระยะแรกของแผนพัฒนา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความกาวหนา 

 คอนขางสูง แตระยะหลังของแผนพัฒนารายไดของประเทศลดลง อันเนื่องมาจากราคา 

 ขาว ยางพารา ดีบุก อันเปนสินคาหลักตกต่ำลงมาก ประกอบกับภาวะฝนแลงในพ้ืนที่ 

 เกษตรกรรมหลายแหง มีผลใหผลผลิตทางดานเกษตรกรรมไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

        < ประสบปญหาดุลการชำระเงิน ขาดดุล ซึ่งสงผลกระทบใหทุนสำรองระหวางประเทศ  

 ลดลงดวย 

 

        < อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียรอยละ ๗.๘ ตอป ต่ำกวาเปาหมายเล็กนอย  

 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ 

 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้     

 

        ๑. มุงพัฒนาความเจริญในสวนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมรายไดของประชาชนในชนบทเปนครั้งแรก  

 โดยการพัฒนาการเกษตร พัฒนาปจจัยที่มีความจำเปนตอเกษตรกรรม เชน การพัฒนา 

 แหลงนำ้ การพฒันาทีด่นิ ตลอดจนการเผยแพรการขยายพนัธุพชืเกษตรใหมปีระสทิธภิาพ  

 ทั้งนี้เพื่อการขจัดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายไดใหเหลือนอยลงดวย  

 

        ๒. มีการกำหนดเปาหมายของการลดอัตราการเพิ่มประชากร ไวในแผนพัฒนาเปนคร้ังแรก 

 โดยใหอัตราการเพ่ิมลดลงรอยละ ๒.๕ เพราะเห็นถึงความจำเปนที่วาการพัฒนา 

 เศรษฐกิจจะตองควบคูไปกับจำนวนประชากรท่ีเหมาะสมกับการขยายการศึกษา 

 ใหกวางขวางขึ้นดวย 

 

        ๓. มีการพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หรือบริการดานสาธารณูปโภค 

 อยางตอเนื่องจากแผน ๒   

 

        ๔. มีการขยายขีดความสามารถในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิง่การสงเสรมิดานอตุสาหกรรม 

 เพื่อการสงออกแทนเพื่อลดการนำเขาเพียงอยางเดียว มีการตั้งเปาหมายใหอัตรา 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยสวนรวมสูงรอยละ ๗ โดยใหสามารถเพ่ิมผลผลิตทาง 

 การเกษตรใหไดรอยละ ๕.๑ และผลผลิตดานอุตสาหกรรม GDP เปนรอยละ ๗  

๖๕



๖๖

 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

        < ประเทศตองเผชิญปญหาเศรษฐกิจโลกซบเซา อันเนื่องมาจากปญหาราคาน้ำมัน 

 ที่ เพิ่มขึ้น ๔ เทา สงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอ ราคาสินคาสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอ 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนในประเทศลดนอยลงการวางงาน 

 เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

 

        < ผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวนอยลง  

 

        < ประสบปญหาขาดดุลการคาและดุลการชำระเงินมากเพราะมีการนำเขาสินคาประเภท 

 ทุนและน้ำมันที่ราคาสูงขึ้น 

 

        < อัตราการเพ่ิมประชากรลดลงเหลือรอยละ ๒.๖ 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ 

 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 

        ๑. ใน ๒ ปแรกของแผนพัฒนาฉบับนี้มุงเนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขยาย 

 กำลังการผลิตทั้ง ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  

 ๑.๑ ภาคเกษตรกรรม มีการปรับโครงสรางการผลิต เชน การปลูกพืชหมุนเวียน 

  การปศุสัตว มีการปรับปรุงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการ 

  พัฒนาที่ดิน ปาไม แหลงน้ำ และแหลงแร ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุด 

 ๑.๒ ภาคอุตสาหกรรม มีการสงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชน ตลอดจนสงเสริม 

  การสงออก เพ่ือทดแทนการนำเขา  

 

        ๒. มุงสรางความเปนธรรมทางสังคมภายใตพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย โดยเนนการ 

 ลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจของบุคคลใหเหลือนอยลง และสรางสวัสดิการ 

 ทางสังคม แกคนสวนใหญมากกวาการมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะหลังๆของ 

 แผนพัฒนาฉบับนี้  

 

        ๓. เรงพัฒนาคุณภาพประชากร โดยพัฒนาใหการศึกษาอบรม ที่สอดคลองกับ 

 ความตองการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ  

 

        ๔. วางเปาหมายใหลดอัตราการเพ่ิมประชากรใหเหลือรอยละ ๒.๑ และใหอัตรา 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ ๗  

๖๗



การสงสินคาที่ทาเรือคลองเตย

๖๘

 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

        < สถานการณทางเศรษฐกิจดีขึ้นกวาแผน ๓ เล็กนอยแตก็ยังไดรับผลกระทบทาง 

 เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากปญหาการขึ้นราคาน้ำมันติดตอกันอีก ทำใหราคาสินคาสูงขึ้น  

 คาครองชีพสูง เกิดภาวะเงินเฟอและขาดดุลการคาเพ่ิมขึ้น  

 

        < แมรัฐบาลจะมีรายจายเพิ่มขึ้นในการตรึงราคาสินคาและบริการที่สูงขึ้น ตลอดจน 

 การใชงบประมาณไปเพื่อการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จากสถานการณตึงเครียด 

 บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน แตอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ ๗.๑ 

 ตอปสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไวเพียงรอยละ ๗ 

 

        < อัตราการเพ่ิมประชากรเหลือรอยละ ๒.๑ ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙  

 แผนพฒันาฉบบันี ้มลีกัษณะเดนหลายประการที่สำคัญท่ีควรกลาวถึง ก็คือการปรับแนว

นโยบายการพัฒนาประเทศแนวใหม คือมีทั้งแผนแกปญหาและแผนริเร่ิมแนวทาง พฒันาใหม 

โดยการปรบัโครงสรางทางเศรษฐกจิดานตางๆยอมใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงบาง ใน

ขณะเดยีวกบัที ่มุงการกระจายรายไดและความเจริญไปสูสวนภูมิภาคมากข้ึน 

 

 สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้ 

        ๑. มีการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยตัดทอนคาใชจายโครงการใหญๆท่ีไมจำเปน 

 มากนัก ในขณะเดียวกันกับเรงสงเสริมการผลิตเปนพิเศษในภาคอุตสาหกรรม 

 เพื่อการสงออกใหมากข้ึนและลดการนำเขาใหนอยลงตลอดจนเนนการใชทรัพยากร 

 ที่ดิน แหลงน้ำ และปาไมใหการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเกิดประโยชนได 

 มากที่สุด  

 

        ๒. เนนการแกปญหาความยากจนของประชาชนในชนบทที่ลาหลัง ๓๘ จังหวัด ๒๔๒ อำเภอ  

 สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน เพื่อใหประชาชนมี 

 ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น  

 

        ๓. ลดอัตราการเพิ่มประชากรใหเหลือรอยละ ๑.๕ และเรงปรับปรุงคุณภาพประชากร 

๖๙



๗๐

 สรุปผลการดำเนินงาน ในชวงแผนพัฒนาฉบับนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซากวาที่ 

คาดไวมาก ไมวาจะเปนดานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกการคาระหวางประเทศ การกีดกัน

ดานการคา อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่สูงมากข้ึน ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ ทำใหการขยายตัวของ

การสงออกต่ำกวาเปาหมาย สวนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก็ต่ำกวาเปาหมายเชนกัน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยูในระดับรอยละ ๔.๔– ๕.๗ ตอป ซ่ึงต่ำกวาเปาหมาย 

ที่ตั้งไวรอยละ ๖.๖ ตอป 

 

 ในการพัฒนาดานสังคม ปรากฏวาการดำเนินการหลายดานไดผลนาพอใจ แมวา 

บางสวนจะมีปญหาที่จะตองดำเนินการแกไขตอไปอยูบาง ไดแก การพยายามแกไขปญหา 

ความยากจนของประชากร ยังไมไดผลเทาท่ีควร 

 

       < การลดอัตราการเพ่ิมประชากรเหลือรอยละ ๑.๗ ในปสุดทายของแผนพัฒนารัฐบาล 

 สามารถกระจายบริหารการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมประชากรในวัยเรียนได 

 รอยละ ๙๖ และยังชวยใหจำนวนประชากรพนสภาพการไมรูหนังสือไดถึงรอยละ ๕๖  

 จากจำนวนผูที่เขารวมโครงการรณรงคเพ่ือการรูหนังสือกวา ๕ แสนคน 

 

       < มีการขยายโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเพ่ิมข้ึนไดอยางรวดเร็ว จนสามารถใหบริการ 

 ครอบคลุมประชากรในพื้นท่ีตางๆใน ๙๒ อำเภอ๙๘ ก่ิงอำเภอและตำบลท่ัวประเทศ  

 รวมทั้งใหบริการรักษาพยาบาลไมคิดมูลคา แกผูมีรายไดนอยเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ ๙  

 ตอป   



๗๑

       < โครงการแกปญหาความยากจนของประชากรในชนบท ซึ่งมีการเนนการแกปญหา 

 ทางดานการผลิตและดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การแกปญหา 

 สุขภาพอนามัย การแกปญหาการขาดแคลนบริการขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏวาสวนใหญมี 

 การเปล่ียนแปลงไปในทางดีขึ้นทุกดาน ประชาชนไดรับการสงเสริมดานการศึกษา 

 และไดรับการเพิ่มพูนความรู ซึ่งจากแผนพัฒนาไดสงผลใหเกิดการมีงานทำในฤดูแลง 

 เพิ่มมากขึ้น 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ 

 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 

        ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ โดยการให ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ  

 ทบทวนบทบาทของรัฐใหอยู ในกรอบท่ีเปนหนาที่อันชอบธรรมและคำนึงถึง 

 ความเหมาะสมกับขีดความสามารถและฐานะการเงินและการคลังในขณะนั้น  

 

        ๒. การใหเอกชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐบาลในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 

 ไมเฉพาะแตทางดานการผลิตเทานั้น หากแตรวมไปถึงการใหบริการพื้นฐานบางประการ 

 ซึ่งเคยเปนหนาที่ของรัฐ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและ 

 เอกชน (กรอ.) อีกดวย  

 

        ๓. มุงกระจายรายไดและความเจรญิไปสูภมูภิาคและชนบทมากข้ึน โดยใหกลุมผูมรีายไดนอย 

 เปนกลุมเปาหมายหลักที่ควรไดรับผลในการพัฒนามากท่ีสุด  

 

        ๔. สงเสริม การพัฒนาบริการสาธารณูปโภคและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ใหมีประสิทธิภาพ 

 มากขึ้น  

๗๒



        ๕. สงเสริมใหมีการพัฒนาพื้นที่เปาหมายดังตอไปนี้   

          < กรุงเทพและปริมณฑล  

          < เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค 

          < พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณแหลมฉบัง 

  เพื่อใหเปนแหลงอุตสาหกรรมและทาเรือน้ำลึก 

 

        ๖. ปรับปรุงระบบการผลิต การตลาด และการสรางงาน โดยสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป 

 การเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมสงออกและการทองเที่ยว ตลอดจนมีการลดตนทุน 

 การผลิตใหต่ำลงควบคูไปกับการปรับคุณภาพสินคาและบริการใหดีขึ้น เพ่ือให 

 สินคาไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกไดดียิ่งขึ้นดวย  

 

        ๗. ลดอัตราการเพ่ิมประชากรใหเหลือรอยละ ๑.๓ 

๗๓

ทาเรือน้ำลึกแหลมฉบัง



๗๔

สรุปผลการดำเนินงาน 

 

       < ลักษณะเดนที่สุดที่ควรกลาวถึงสำหรับแผนพัฒนาฉบับที่ ๖ ก็คือ เศรษฐกิจไทยมีการ 

 ขยายตัวในระดับสูงและเปดกวางเขาสูระบเศรษฐกิจนานาชาติมากข้ึนที่สำคัญอยางยิ่ง 

 ก็คือในชวงนี้เศรษฐกิจไทยไดมีการฟนตัวและขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ย 

 รอยละ ๑๐.๕ ตอป ซึ่งสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนฯ ถึงหนึ่งเทาตัว และนับเปน 

 อัตราการขยายตัวสูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจในชวง ๒๕ ปที่ผานมา และสัดสวน 

 การคาระหวางประเทศตอผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมจากรอยละ ๖๐ ในป ๒๕๒๙  

 เปนรอยละ ๘๐ ในป ๒๕๓๔  

 

       < ปจจัยสำคัญที่สงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูง ไดแก  

        ๑. การขยายตัวของการสงออก การลงทุน และการทองเที่ยว  ซึ่งขยายตัวสูงกวา 

  ที่ไดประมาณการไวคอนขางมาก  

        ๒. ภาวะเศรษฐกิจโลกไดเอื้ออำนวยตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ 

  อยางยิ่งราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศอุตสาหกรรมไดปรับตัว 

  สูงขึ้นและอัตราดอกเบ้ียลดต่ำลงนับวาเปนผลดีตอการลงทุนและการสงออก 

  ชวยใหสินคาไทยไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก 

        ๓. ความไดเปรียบของไทยดานทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย และอัตรา 

  คาจางแรงงานที่ไมสูงนักทำใหตนทุนในการลงทุนต่ำ 



๗๕

        ๔. ฐานะการเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงทุนสำรองระหวางประเทศ 

  สูงขึ้นถึงเกือบ ๑๗,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อกลางป ๒๕๓๔ ในขณะท่ี 

  ภาระหนี้สินตางประเทศของไทยลดลงอยางเห็นไดชัด สรุปไดวาการขยายตัว 

  ของเศรษฐกิจไทยในอัตราท่ีสูงอยางตอเนื่องมานั้น ทำใหเกิดผลดีตอการ 

  พัฒนาเศรษฐกิจโดยสวนรวมในหลายๆดานก็จริง แตในขณะเดียวกันก็กอให 

  เกิดความไมสมดุลในหลายๆดานซึ่งอาจเปนขอจำกัดของการพัฒนาในระยะ 

  ยาวของประเทศได จึงจำเปนตองวางแผนเพื่อแกปญหาในแผน ๗ ตอไป  

  เปนตนวา ปญหาความเหลื่อมล้ำระหวางชนบทกับเมือง และเกษตรกร 

  ยังคงเปนกลุมอาชีพท่ียากจนที่สุดปญหาการขาดแคลนบริการขั้นพ้ืนฐานท่ี 

  ไมเพียงพอตอความตองการของระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว 

  ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม  

  ปญหาระบบราชการปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ของประเทศ เปนตน  

 

       < ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นรายไดตอหัวของประชากรเพ่ิมขึ้นเทาตัว คือเพ่ิมขึ้น 

 จาก ๒๑,๐๐๐ บาท ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เปน ๔๑,๐๐๐ บาท ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ การเพิ่มขึ้น 

 ของรายไดประชาชาติเฉลี่ยถึงรอยละ ๑๐.๕ ในขณะท่ีอัตราการเพ่ิมประชากรลดลง 

 เหลือ ๑.๔ ใน พ.ศ. ๒๕๓๔  



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๗ 
พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ 

 ผลจากการทบทวนประเด็นการพัฒนาที่ผานมา พอจะสรุปไดวา ใหแผนพัฒนาฉบับท่ี ๗ 

จำเปนตองใหความสมดุลระหวางการพัฒนาในเชิงปริมาณ คุณภาพและความเปนธรรมใน

สังคมควบคูกันไป เพื่อนำไปสูการพัฒนาประเทศใหเปนรากฐาน สำหรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอยางตอเน่ืองย่ังยืนและมีความสมดุล ตอไปโดยกำหนดวัตถุประสงคหลัก สรุปสาระ

สำคัญได ๓ ประการดังนี้   

 

        ๑. รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อใหการเจริญเติบโต 

 เปนไปอยางตอเน่ืองและมีเสถียรภาพ   

 

       ๒. กระจายรายไดและกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบทใหกวางขวางข้ึน 

 

        ๓. เรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   

 

 เพื่อใหการพัฒนามีคุณภาพและย่ังยืนดังไดกลาวมาขางตน จึงจำเปนที่จะตองใหน้ำหนัก

ความสำคัญอยางเทาเทียมกันในการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาประเทศ 

ทั้ง ๓ ดาน โดยคำนึงถึงโอกาสและขอจำกัดหลักๆ ดังนี้  

๗๖



โอกาสและขอจำกัดของการพัฒนาประเทศ 

 

 การพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลตามวัตถุประสงคหลักทั้ง ๓ ประการนั้น จะตอง

พิจารณาถึงโอกาสและขอจำกัดที่จะเกิดขึ้นในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๗ เพ่ือใชในการ

กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไป ซึ่งโอกาสและขอจำกัดของการพัฒนา

ประเทศในระยะ ๕ ปขางหนาที่สำคัญมีดังตอไปนี้  

 

        ๑. โอกาสการพัฒนา โอกาสที่จะเอื้ออำนวยและเปดชองทางใหการพัฒนาประเทศ 

 กาวหนาตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืน ไดแก 

      ๑.๑ โอกาสขยายตัวของการสงออกสินคาไทยยังคงมีแนวโนมที่ดี ท้ังตลาดประชาคม 

  ยุโรปและเขตการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ตลอดจน 

  แนวโนมการขยายตัวที่ดีของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก นโยบายการ 

  เปดตลาดของประเทศญี่ปุนและประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเซีย การขยาย 

  ตลาดใหมในตะวันออกกลาง อเมริกาใต และอินโดจีน จะยังชวยสนับสนุน 

  และขยายตลาดสงออกสินคาไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทย 

  ไ ด ใ ห ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร ส ง อ อ ก ใ น ช ว ง 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ ไวแลวเพื่อเปนฐานการผลิตการสงออก และสินคา 

  เหลานี้เปนสินคาท่ีมีมูลคาตอหนวยสูง ซึ่งจะทำใหการสงออกของประเทศยัง 

  สามารถขยายตัวในระดับที่นาพอใจตอไปอีกในชวง ๕ ปขางหนา  

๗๗



      ๑.๒ โอกาสการขยายฐานผลิตสาขาอตุสาหกรรมยังคงมีอยูมาก ทั้งอุตสาหกรรมเพ่ือ 

  การสงออกและอตุสาหกรรมทดแทนการนำเขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคม ี

  อุตสาหกรรมวิศวการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

  ตางๆ เนื่องจากแนวโนมการโยกยายฐานการผลิตดานอุตสาหกรรมจาก 

  ประเทศญ่ีปุน และประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียตะวันออกเขาสูภูมิภาคนี้ 

  ยังมีอยูตอไปเพราะภูมิภาคเอเชียแปซิฟคตะวันตกจะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 

  ใหมของโลกที่มีอำนาจซื้อทางเศรษฐกิจสูง และมีอำนาจตอรองทางการคา 

  มากขึ้น  

      ๑.๓ การเปดตลาดการคาและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบานมีลูทางที่ดีขึ้น 

  การเปล่ียนแปลงของสถานการณอินโดจีนและประเทศเพื่อนบาน รวมท้ัง 

  นโยบายที่จะเปดความสัมพันธทางการคาและการลงทุนในอินโดจีนและพมา  

  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสใหแกประเทศไทยเปนเศรษฐกิจดานหนาในภูมิภาคนี้ตอไป  

  นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศสังคมนิยมในเอเชียเหนือ  

  อาจจะมีผลทำใหมีการเคล่ือนยายเงินทุนเขาสูประเทศกลุมอาเซียนซึ่งประเทศ 

  ไทยจะกลายเปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลจากการเคล่ือนยายทุนจากเอเชียเหนือ 

  มาสูภูมิภาคอาเซียนดวย  

๗๘



      ๑.๔ การพัฒนาใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเงิน 

  ในภูมิภาค การผอนคลายขอจำกัดทางการเงินและปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

  ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๓ เปนตนมา ประกอบกับมาตรการพัฒนาตลาด 

  การเงินและตลาดทุนของประเทศไทย จะมีสวนกระตุนใหเกิดการลงทุน 

  ในประเทศมากขึ้น รวมทั้งทำใหระบบการเงินของประเทศมีการพัฒนา 

  ที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินของโลกอันจะทำให 

  ประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคนี้ 

  ไดดวย  

      ๑.๕ โอกาสการขยายกำลังซื้อและความตองการสินคาและบริการของตลาด 

  ในประเทศมีมากข้ึน  แนวโนมความตองการของตลาดในประเทศมีแนวโนมที่จะ 

  ขยายตวัสงูขึน้ในระยะ ๕ ปขางหนา  ซ่ึงจะเปนตวักระตุนทีส่ำคญัใหเศรษฐกจิไทย 

  สามารถขยายตัวไดโดยตอเนื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ความตองการของตลาด 

  ตางประเทศมีความไมแนนอนอยูมาก  

๗๙



      ๑.๖ โอกาสการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนปรับโครงสรางการผลิต 

  ในสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งการลงทุนในระยะท่ีผานมา 

  ไดสงผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นโดยลำดับ โดยการสงเสริมใหมี 

  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและมีการปรับข้ึนในหลายๆสาขา 

  กลาวคือการใชเทคโนโลยีในระดับสูง การผลิตในสาขาเกษตรกรรมแผนใหม 

  อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การคมนาคมส่ือสาร 

  และสาขาธนาคารและการเงิน นอกจากน้ีในสาขาเกษตรกรรมยังไดเพิ่ม 

  ประสิทธิภาพการจัดการโดยสนับสนุนใหเกษตรกรจัดทำแผนการผลิต 

  ในระดับครอบครัวจึงสงผลใหการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเปนไปอยาง 

  นาพอใจ  

      ๑.๗ แรงงานไทยมีคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น กลาวโดยท่ัวไปแลวแรงงานไทย 

  มีคุณภาพขั้นพื้นฐานที่ดี เนื่องจากไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๖ ป ครอบคลุม 

  ประชากรในกลุมอายุไดถึงประมาณรอยละ ๙๗ และมีอัตราการรูหนังสือถึง 

  รอยละ ๘๖ ของประชากรซ่ึงนับวาเปนอัตราสูงที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้  

  การที่แรงงานไทยมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีดี จึงทำใหมีความสามารถในอันที่ 

จะรับการฝกเพ่ือเพ่ิมทักษะระหวางการทำงานในสถานประกอบการ

ไดโดยงาย ประกอบทั้งแรงงานสตรีก็มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งใน

ตลาดแรงงานของไทย เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานใน

ภูมิภาคนี้  

๘๐



      ๑.๘ การใหความสำคัญตอการระดมทุนเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดลอม การที่เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับสูงอยางตอเนื่อง  

  ทำใหฐานะการคลังมั่นคง จึงเปดโอกาสใหรัฐบาลสามารถระดมการลงทุน 

  เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมากขึ้นในชวงแผนพัฒนาฯ 

  ฉบับที่ ๗ ตลอดทั้งการตื่นตัวและตระหนักของประชาชนในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

  และการปลูกฝงจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง 

  ในชวงเวลาที่ผานมา ทำใหเกิดพลังจากประชาชนท่ีพรอมจะรวมมือกับรัฐบาล 

  ในการแกปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  อยางจริงจังมากขึ้น 

๘๑



        ๒. ขอจำกัดที่จะมีตอการพัฒนาในอนาคต ขอจำกัดท้ังภายในประเทศและจากภายนอก 

 ประเทศที่อาจจะสงผลกระทบทางลบตอการพัฒนาประเทศไทยในชวง ๕ ปขางหนา 

 พอสรปุไดดงันี ้  

 

      ๒.๑ ความไดเปรียบดานทรัพยากรมนุษยกำลังลดนอยลงไปทั้งแงปริมาณคุณภาพ 

  และคาจาง ถึงแมคุณภาพแรงงานไทยมีระดับพื้นฐานอยูในเกณฑดีแตปญหา 

  การขาดแคลนแรงงานท้ังแรงงานฝมือ ชางเทคนิค และระดับวิชาชีพ ซึ่งจะ 

  เปนปญหาลักษณะสภาพคอขวดของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปอีกระยะหนึ่ง 

  ในขณะเดียวกันแรงงานสวนเกินท่ีมีอยูก็เปนแรงงานดอยฝมือและขาดทักษะ  

  ไมสอดคลองกับความตองการแรงงานที่มีฝมือ ดังนั้น แนวโนมความแตกตาง 

  ของคาจางระหวางแรงงานระดับตางๆ จะมีมากขึ้นและจะมีผลทำให 

  การกระจายรายไดมีแนวโนมเลวลง 

 

      ๒.๒ ที่ดินเพื่อการผลิตลดลงและมีราคาสูงข้ึน การบุกรุกทำลายปา การขยายตัวของ 

  การผลิตดานอุตสาหกรรมและบริการตลอดจนการขยายตัวของเมืองและ 

  การเก็งกำไรที่ดิน ทำใหราคาท่ีดินเพ่ิมขึ้นมากตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๑ เปนตนมานัน้  

  จะทำใหเปนขอจำกดัตอการพฒันาตอไปในอนาคตทั้งในแงการขาดแคลนที่ดิน 

  และที่ดินราคาแพง ซึ่งจะสงผลกระทบตอขีดความสามารถของการแขงขัน 

  ในตลาดโลกของประเทศ 

๘๒



      ๒.๓ การออมของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ำ ไมพอตอบสนองตอการลงทุน 

  ที่ยังคงขยายตัวในระดับสูง ชองวางการออมและการลงทุนที่ขยายกวางขึ้น 

  ตั้งแตปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ จะยังคงสูงตอไปโดยคาดวาชองวางระหวาง 

  การออมและการลงทุนรวมของประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ จะยัง 

  คงอยูในระดับรอยละ ๕.๐–๖.๐ ของผลผลิตรวมของประเทศ เนื่องจาก 

  การออมโดยเฉพาะอยางย่ิงของครวัเรอืนและธรุกิจท่ีเพ่ิมขึน้ชากวาความตองการ 

  เงินทุนมาก 

๘๓



๘๔

 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

        < สังคมไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากอัตราการขยายตัว 

 ทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียรอยละ ๗.๘ ตอปรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนจาก ๒,๑๐๐ บาท ในป  

 ๒๕๐๔ เปน ๖๘,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๓๘ สัดสวนคนยากจนลดลงเหลือเพียง 

 รอยละ ๑๓.๗ ในป ๒๕๓๕ ซึ่งดีกวาเปาหมายท่ีตั้งไวรอยละ ๒๐ ในแผน ๗  

 

        < ฐานะทางการเงินและการคลังมีความมั่นคงคนไทยมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นและ 

 คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นดวย  

 

        < แมผลของการพัฒนาจะบรรลุเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตามแตก็ทำให 

 เกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน ชองวางของการกระจายรายได กลาวคือความมั่นค่ัง 

 ทางเศรษฐกิจ และรายไดตอหัวสูง ยังคงกระจุกตัวอยูใน กทม.และปริมณฑล 



๘๕

 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

        < การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผานมามีผลใหทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงไมวาจะเปนปาไม ท่ีดินทำกิน คุณภาพของแมน้ำลำคลอง 

 เปลี่ยนแปลงจนไมสามารถนำมาใชประโยชนไดอีกตอไป นอกจากนี้คุณภาพของอากาศ  

 ปริมาณฝุนละออง รวมทั้งเสียงในเขตกทม.และเมืองหลักในภูมิภาคไดเกิดผลกระทบ 

 ตอคุณภาพชีวิตของคนไทยอยางกวางขวาง  

 

        < การมุงเนนการแขงขัน เพ่ืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส สรางความมั่งคั่งในดานรายได  

 ทำใหคนไทยมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น และกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรม 

 ที่ไมพึงประสงค เชน การขาดระเบียบวินัย การเอารัดเอาเปรียบ การยอหยอนในศีลธรรม 

 จริยธรรม ซึ่งทำใหคานิยมท่ีดีงามพลอยจางหายไปพรอมๆกับการลมสลายของสถาบัน 

 ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมของทองถิ่นดวย 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ 
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

แผนพัฒนาฉบับนี้มีลักษณะเดนที่ไมปรากฏในแผนพัฒนา ฉบับอื่นๆอยู ๓ ประการ คือ  

 

        ๑. เปดกวางใหหลายฝายมีสวนรวมในการจัดทำแผน โดยมีนักวิชาการ องคกรเอกชน  

 สื่อมวลชน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

        ๒. ตองให สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณา ใหความเห็นชอบ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอนประกาศใชตามท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู 

 ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐   

 

        ๓. มีความสอดคลองกับหนาที่ของประชาชนชาวไทย คือการอนุรักษธรรมชาติและ 

 สิง่แวดลอม ตลอดจนอนรุกัษวฒันธรรมไทย 

 

 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 

         ๑. เปนแผนที่ เริ่มเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจากเดิมที่ เนนการพัฒนา 

  เศรษฐกิจมาเปนการเนนให “คน” เปนศูนยกลางหรือเปนจุดมุงหมายหลัก 

  ในการพัฒนา ทั้งนี้ เพราะจากผลการพัฒนาที่ผานมาพบวาแมจะประสบ 

  ความสำเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตผลของการพัฒนาไดกอใหเกิด 

  ปญหาดานตางๆ อันเกิดจากการกระทำของคนในสังคมท้ังส้ินไมวาจะเปน 

๘๖



  ปญหาที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปญหาการขาด 

  จริยธรรมของคนในสังคม เปนตน จึงสมควรพัฒนา “คน” ใหมีจิตสำนึก 

  ในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตลอดจนอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

  และมีอุดมการณประชาธิปไตย  

 

        ๒. เพ่ิมการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานเพิ่มทุนการศึกษาสาขา 

  วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาตางๆ  

 

         ๓. สรางสมรรถนะทางดานเศรษฐกิจใหเขมแข็ง ปรับโครงสรางการผลิตไปสู 

  อุตสาหกรรมและการใชเทคโนโลย ีมีการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค และลด 

  ชองวางระหวางรายไดของประชากร  

 

         ๔. ปฏริปูระบบราชการใหทนัสมยัมปีระสทิธภิาพ และใหสอดคลองกบัระบบการเมือง 

  การปกครอง ปรับปรุงระบบประกันสังคม และผนึกกำลังรวมมือกัน  

 

         ๕. ในการ พัฒนาชนบท จะเนนที่การแกปญหาดานการผลิต ความเส่ือมโทรมของ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสุขภาพอนามัย และบริการข้ันพื้นฐาน ตลอดจน 

  การพัฒนาอาชีพใหมีงานทำในฤดูแลง       

๘๗



๘๘

สรุปผลการดำเนินงาน 

        < ในปแรกของแผนพัฒนาฉบับนี้ประเทศตองเผชิญวิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่สง 

 ผลกระทบตอคนและสังคม ทำใหตองมีการปรับแผน เพื่อแกไขวิกฤตของประเทศ 

 โดยเนนการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการลดผลกระทบตอการพัฒนาคนและ 

 สังคม การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งและกลับสูสมดุลและการปรับระบบ 

 บริหารจัดการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

        < หลังจากมีความพยายามที่จะแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง สงผลให 

 เศรษฐกิจฟนตัวอยางชาๆ เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๔.๔ ในป ๒๕๔๓ 

 ยังมีปญหาที่ตองแกไขตอเนื่อง ไดแก ปญหาภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย ปญหา 

 หนี้สาธารณะและปญหาการขาดดุลงบประมาณอันเปนขอจำกัดของการจัดสรร 

 ทรัพยากรในระยะตอไป 

        < ฐานการผลิตหลักของประเทศยังออนแอไมมีภูมิคุมกันที่เพียงพอ เพราะยังมีการพ่ึงพิง 

 ทุน เทคโนโลยี และตลาดตางประเทศสูง อีกท้ังไมสามารถรับถายทอด และแปรทุน 

 เทคโนโลยีมาตอยอดการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        < คนไทยมีการศกึษาสงูขึน้แตคณุภาพยงัไมกาวหนาเทาทีค่วร รอยละ ๖๘.๔ ของแรงงานไทย 

 ที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปมีการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอ 
 ขีดความสามารถดานเศรษฐกิจของประเทศดวย  

        < ในดานสุขภาพอนามัยประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขมากขึ้น และไดรับ 

 ความคุมครองดานประกันสุขภาพเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๗๙.๔ในป ๒๕๔๓ 

        < ปญหาความยากจนและความเหลือ่มลำ้ของการกระจายรายไดรนุแรงขึน้ จำนวนคนวางงาน 
 มีเพิ่มมากขึ้นกวาชวงกอนวิกฤติเกือบลานคน นอกจากปญหาความเสื่อมโทรม 
 ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ยังคงเปนปญหาที่ตองใชเวลาในการแกไข 
 อีกตอไป 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ 
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 

 เพื่อใหการพัฒนา ประเทศเปนไปตามจุดมุงหมายของวิสัยทัศนรวมภายใต “ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสังคมไทยท่ีพึงประสงคในอนาคต จึงไดกำหนดวัตถุประสงคใน

การพัฒนาประเทศไวหลายประการ 

 

 สรุปสาระสำคัญ มีดังนี้  

 

        ๑. เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน โดยสรางความเขมแข็งของ 

 ภาคการเงิน ความมั่นคงของฐานะการคลัง ปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อใหเศรษฐกิจ 

 ระดับรากฐานมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึนตลอดจนเพิ่มสมรรถนะ 

 ของระบบเศรษฐกิจ โดยรวมใหสามารถแขงขันไดและกาวทันเศรษฐกิจยุคใหม  

 

        ๒. เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแขง็ยัง่ยนืสามารถพ่ึงพงิตนเองไดอยางรูเทาทนัโลก 

  โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบสุขภาพ สรางระบบคุมครอง 

 ความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย 

 ชุมชนใหเกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอยางย่ังยืน มีการดูแลจัดการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ที่เหมาะสมกับสังคมไทย  

๘๙



       ๓. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับเปนพื้นฐานใหการพัฒนา 

 ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดเนน 

 การปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการท่ีดีของภาคธุรกิจเอกชน 

 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา การสรางระบบการเมืองที่ 

 รับผิดชอบตอสังคมและลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

       ๔. เพ่ือแกปญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพ่ึงพาตนเอง  

 ใหไดรับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอยางเปนธรรมและท่ัวถึงสรางอาชีพ 

 เพิ่มรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมใน 

 การพัฒนาและปรับกลไกภาครัฐใหเอื้อตอการแกปญหา 

 

๙๐

สรุปผลการดำเนินงาน 

 

        < เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉล่ียรอยละ ๕.๗ ตอป 

 ความยากจนลดลงแตก็ยังคงใหความสำคัญความม่ันคงในการแกไขอยางตอเนื่อง 

 ในเรื่องนี้ ตลอดจนในเร่ืองความเหลื่อมล้ำของรายไดความปลอดภัยในชีวิตและ 

 ทรัพยสิน ความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ 

 

        < คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น อันเนื่องมาจากการดำเนินการสรางสุขภาพอนามัย 

 การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

 



 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ นี้ ไดมีการอัญเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคน

เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิด

ความสมดุล เปนธรรม และย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันจะเปนการเสริมสราง

ประโยชนสุขใหแกประชาชนโดยถวนหนา สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 

๑.  เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน และความเขมแข็งของชุมชน 

 ๑.๑ การพัฒนาคน  

  - โดยไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม 

   จริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

   มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและอยูรวมกันอยางสงบสุข 

  - เพ่ิมจำนวนปการศึกษาเปน ๑๐ ป พัฒนากำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ 

   เพ่ิมขึ้น เปนรอยละ ๖๐ ของกำลังแรงงานท้ังหมด 

  - ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน ๕ อันดับแรก เพื่อนำไปสู 

   การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 

 ๑.๒ การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน 

  - ใหทุกชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจใน 

   การนำแผนไปใช ตลอดจนเพิ่มกิจกรรมสรางสรรคสังคม และลดสัดสวนผูอยู 

   ใตเสนยากจน ใหเหลือรอยละ ๔ ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙๑



๒.  เปาหมายดานเศรษฐกิจ 

 ๒.๑ โครงสรางเศรษฐกิจ : ใหมีการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศ 

  เปนรอยละ ๗๕ในพ.ศ. ๒๕๕๔ และสัดสวนภาคการผลิต เกษตรกรรม และ 

  อุตสาหกรรมเกษตรเปนรอยละ ๑๕ ในพ.ศ. ๒๕๕๔ เชนกัน 

 ๒.๒ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ : อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉล่ียรอยละ ๓.๐ – ๓.๕ ตอป และ 

  ใหหนี้สาธารณะมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมเกินรอยละ ๕๐ 

 ๒.๓ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ : ใหสัดสวนรายไดของกลุมท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ  

  ๒๐ แรกตอรายไดของกลุมที่มีรายไดต่ำสุดรอยละ ๒๐ ไมเกิน ๑๐ เทา  

  ภายในพ.ศ. ๒๕๕๔ และผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ 

  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ำกวารอยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ  

  ฉบับที่ ๑๐ 

๙๒



  

๓.  เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 ๓.๑ รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอย 

  กวารอยละ ๑๘ ของพ้ืนท่ีของประเทศ รวมท้ังรักษาพื้นท่ีทำการเกษตรในเขต 

  ชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร 

 ๓.๒ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดี  

   และไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 

๙๓



๔.  เปาหมายดานธรรมาภิบาล 

 ๔.๑ มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น นอกจากจะใหระบบราชการมีขนาด 

  ท่ีเหมาะสม และมีการดำเนินงานที่คุมคาเพิ่มข้ึน ตลอดจนทองถิ่นมีอิสระใน 

  การพ่ึงตนเองมากข้ึน ภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิหนาที่และมีสวนรวม 

  มากข้ึนในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 

 ๔.๒ สรางองคความรู เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย โดย 

  การใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองคกรความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

  วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพิ่มข้ึน ในระยะของแผนพัฒนาฯ 

  ฉบับที่ ๑๐ 

๙๔



การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศในแผนฯ ๑๐  

คนเปนศูนยกลาง บนพ้ืนฐานดุลยภาพเชิงพลวัตร 

พอประมาณ มีแหตุผล 

มี ๓ ภูมิคุมกัน 

คน สังคม 

ความรอบรู คุณธรรม ความเพียร 

 

 

พึ่งพา

ตนเองปรับ

ตัวใหทัน

โลกสราง

ภูมิคุมกัน

แก

ครอบครัว

ชุมชน

สังคม

ประเทศ 

“สังคม

อยูเย็น

เปนสุขรวม

กัน” 

การพัฒนาคุณภาพ สังคมแหงศีลธรรม 

ฐานความรู 

ชุมชน 
การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น

พัฒนาเครือขายเช่ืองโยงสูภายนอก 

เศรษฐกิจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิต 
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 กลาวโดยสรุป สาระสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๐ มุงพัฒนา

ประเทศไทยสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม 

นำความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 

เสถียรภาพและเปนธรรมสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยอยูภายใตระบบ

บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขและอยูภายใตประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
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 ภาวะการวางงาน หมายถึงภาวะที่บุคคลไมมีงานทำ แมปรารถนาจะทำงาน ในทาง

เศรษฐศาสตรถือวาเปนปญหาท่ีสำคัญมากปญหาหนึ่ง ท่ีรัฐบาลทุกประเทศจะตองพยายามมิใหเกิด

ปญหาน้ีขึ้น หรือใหเกิดนอยที่สุด และหากเกิดปญหานี้ขึ้นก็จะตองหาทางแกปญหาใหเหลือนอยที่สุด

เพราะไมเพียงแตภาวะการวางงานจะเปนปญหาเศรษฐกิจเทานั้น หากแตยังเปนจุดเริ่มตนที่จะทำให

เกิดปญหาสังคมและตอเนื่องไปถึงปญหาการเมืองไดอีกดวย  แนวความคิดวาภาวะการวางงานเปน

ปญหาสำคัญนี้ John Menard Kaynes นักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงของอังกฤษไดใหขอคิดวาปญหา

เศรษฐกิจเปนปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่พบไดในทุกสังคม แตถาสังคมใดเผชิญปญหา 

การวางงาน ปญหาเงินเฟอและปญหาความฟุมเฟอยของประชากร ก็นับวาเปนปญหาวิกฤติ ตองรีบ

แกไขอยางเรงดวน และผูที่มีหนาที่โดยตรงก็คือรัฐบาล 

 

สำหรับการแกปญหาการวางงาน รัฐบาลอาจแกปญหาไดหลายทาง ดังตอไปนี้ 

  กระตุนใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวในลักษณะที่เอื้ออำนวยตอภาวะการจางงาน และ 

เมื่อใดก็ตามที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง ก็จะทำใหความตองการใชแรงงานอยูในอัตรา

สูงดวย อัตราการวางงานก็จะมีแนวโนมลดลง แตในทางตรงกันขาม อัตราการวางงานจะทวีความ

รุนแรงมากขึ้น ดังเชนตัวอยางที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เริ่มตั้งแตกลางป พ.ศ. 

๒๕๔๐ หลายกิจการมีการลดจำนวนแรงงานลง ดังนั้นหากเศรษฐกิจยังไมฟนตัว อัตราการวางงาน 

ก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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  รัฐตองมีนโยบายจูงใจใหมีการลงทุน เพื่อใหเกิดการสรางแหลงงานทั้งในเขตเมือง 

และชนบทเพิ่มขึ้นเพื่อผลการจางงานจะไดกวางขวางข้ึนดวย 

  รัฐตองหาวิธีการใหอุปสงครวมมีมากขึ้น โดยการหาตลาดตางประเทศ เพื่อเปน 

การขยายขอบเขตตลาดใหกวางขวางขึ้น จะไดสงสินคาขาออกไดมากขึ้น การจางงานก็มีมากขึ้นได 

  รัฐควรสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรใหมากขึ้น เพ่ือใหเกษตรกร 

มีงานทำมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาแรงงานใหใชความสามารถและความถนัดใหมีคุณภาพมากขึ้น 

และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน         

 

  รัฐควรสงเสริมการออมและการใหมี 

สถาบันการเงินท่ีเอื้อตอการลงทุนเพียงพอแหลงงาน 

จะไดมีมากขึ้นเพ่ือภาวะการวางงานจะไดลดลง 

 ปญหาการวางงานนับเปนปญหาสำคัญ 

ที่ไมเพียงแตเปนปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเปนจุดเร่ิมตน 

ที่จะนำไปสูปญหาทางสังคมและปญหาทางการเมือง

ดังไดกลาวมาแลวขางตนเทานั้น หากแตอัตราการ

วางงานยังเปนดัชนีหรือตัวชี้ใหเห็นถึงผลกระทบตอ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจอีกดวย เพราะแรงงานไมไดถูกนำมาใช

ในการผลิตอยางเต็มท่ี การแกปญหาในเร่ืองนี้จึงเปน

สิ่งจำเปนอยางย่ิง  
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 แมในระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน 

ประเทศไทยไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราท่ี

สูงจากเดิมมากขึ้นตามลำดับ แตก็ยังปรากฏวา

ประเทศไทยก็เชนเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาทั้ง

หลายท่ีไมเพียงแตตองเผชิญปญหาความยากจนของ

ประชากรเทานั้น หากแตความเหล่ือมล้ำดานรายได

ของประชากรอันเนื่องมาจากการกระจายรายไดไม

เทาเทียมกันก็ยังคงเปนปญหาของสังคมไทยอีกดวย  

เหลานี้ลวนแตมีสาเหตุที่ทำใหเกิดเปนปญหาขึ้นมา  

จึงตองหาวิธีการแกไขปญหาเหลานี้ ใหตรงกับ

สาเหตุมากที่สุด 

 

 ความยากจน ในเชิงเศรษฐกิจพิจารณาจากระดับรายไดหรือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล 

วาเปนผูมีรายไดไมเพียงพอกับการดำรงชีพตามมาตรฐานข้ันต่ำ  หรือมีรายไดต่ำกวามาตรฐานขั้นต่ำ

ของคุณภาพชีวิตที่ยอมรับในแตละสังคม  ดังนั้นเครื่องมือท่ีใชในการวัดสภาวะความยากจนจึง 

ใชรายไดหรือรายจายของครัวเรือนและแนวทางในการแกไขปญหาจึงมุงเนนท่ีการเพิ่มรายไดของ 

ครัวเรือน โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต และกระบวนการผลิตสินคา

และบริการตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดลอมดานตาง ๆ ใหเอื้ออำนวยตอคนจน ตลอดจนการใหเงิน

อุดหนุนในรูปแบบตาง ๆ เชน เบี้ยยังชีพคนชรา เปนตน 
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๒
  ความยากจนเชิงสัมบูรณ  (absolute  poverty)  ไดแกการวัดความยากจนโดย 

คำนวณความตองการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของครัวเรือนออกมาเปนตัวเงิน เรียกวา “เสนความ

ยากจน” (poverty  line)”  ตัวอยางเชน กำหนดจากคาใชจายในการดำรงชีพข้ันพ้ืนฐาน ตามหมวดคา

ใชจายในชีวิตประจำวันของครัวเรือน อาทิ คาอาหาร คาที่อยูอาศัย เพื่อใชเปรียบเทียบกับรายไดของ

ครัวเรือน 

  ความยากจนเชิงสัมพัทธ  (relative  poverty) เปนการวัดความยากจนโดยใช 

การเปรียบเทียบมาตรฐานการดำรงชีวิตของครัวเรือนกับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ของสังคมโดยเฉล่ีย

ซึ่งก็คือ “การวัดความไมเทาเทียมกันของรายได” 

รายไดดีแตคุณภาพชีวิตต่ำ  รวยหรือจน ? 

รายไดมาก 

การอุปโภค 

บริโภค การสื่อสาร 

ที่อยูอาศัย 
สุขภาพ

อนามัย 

การจางงาน การศึกษา 

คุณภาพชีวิต 
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 ในความหมายเชิงสัมบูรณ  คนจนหมายถึงผูที่มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจน  โดยคิดจาก

ความตองการอาหารและสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจำเปนพื้นฐานข้ันต่ำของครัวเรือนหรือหากกลาวอีก

นัยหนึ่งก็ไดวาคนจนคือคนที่มีรายไดไมเพียงพอที่จะใชจายเพ่ือซื้ออาหารและสินคาจำเปนพื้นฐานขั้น

ต่ำนั่นเอง 

 ในปจจุบันไดมีความพยายามท่ีจะพัฒนาดัชนีชี้วัดความยากจนในมิติอื่น ๆ ท่ีไมใชพิจารณา

แตเฉพาะที่รายไดเทานั้น หากแตวัดท่ีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย  การศึกษา  การจางงาน ท่ีอยูอาศัย 

และสิ่งแวดลอม การอุปโภคบริโภค  การสื่อสารการคมนาคมการไดรับบริการสาธารณะของรัฐ  

เปนตน  ดัชนีที่มีคาต่ำหมายถึงการขัดสนนอย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  หากดัชนีที่มีคามากก็จะมีความหมาย 

ไปในทางตรงกันขาม 
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 กลาวโดยสรุป คนจนไดแกกลุมคนท่ีขาดแคลนปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตซึ่งอาจวัดได

โดยการใชเสนความยากจน คนจนเร้ือรัง จึงไดแกคนจนท่ีมีสภาพความเปนอยูแรนแคน และที่สำคัญ

คือมีโอกาสที่จะหลุดพนจากความยากจนไดนอย 

 จากขอมูลของศูนยสารสนเทศ  สำนักประชาสัมพันธเขต ๓ จังหวัดเชียงใหม ไดกลาวถึง

เรื่องความยากจนในหลายหัวขอดวยกันดังตอไปนี้ 

 ลักษณะบางประการของคนจนในประเทศไทย 

  คนจนรอยละ  ๘๐  อาศัยอยูในชนบท 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนจนมากที่สุดและมีสภาพชีวิตความเปนอยูดอยกวา 

  คนในภาคอ่ืน 

  คนจนสวนใหญไดรับการศึกษานอย 

  คนจนสวนใหญมีภาระตองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวสูง 

  เกษตรกรเปนอาชีพที่ยากจนกวาอาชีพอื่น เพราะเปนอาชีพที่ขึ้นอยูกับธรรมชาติและ 

  ฤดูกาลตลอดจนวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมเปนสวนใหญ อีกท้ังยังตองเผชิญกับความ 

  ผันผวนของราคาสินคาเกษตรในตลาด รวมท้ังการมีรายไดเสริมนอกภาคเกษตรกรรม  

  ยังมีจำกัดอีกดวย 

สาเหตุของความยากจน แบงออกไดเปน ๒  แนวทางใหญ ไดแก 

 ๑. จากปจจัยภายใน  ไดแกการมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพต่ำ  เนื่องจาก

ขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดความรูในการนำทรัพยากร

ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนไดเทาที่ควรเพราะดอยเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังขาดโอกาสในการรับรู

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  ตลอดจนการมีปญหาสุขภาพ และการตองมีภาระในการเลี้ยงดู

ครอบครัวที่มีขนาดใหญ ประกอบกับการมีทรัพยสินและท่ีดินในการทำกินนอย ฯลฯ  ซ่ึงสามารถ

แยกขอมูลที่เปนสาเหตุของความยากจนใหละเอียดยิ่งขึ้นเปนรายขอไดดังนี้ 
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  การมีรายรับนอยกวารายจาย เพราะประกอบอาชีพที่ไมมั่นคง หรือมีรายไดนอย 

  การขาดความรู และความสามารถในการจัดการการผลิตและจัดการลงทุน 

  โดยเฉพาะเร่ืองการออม เน่ืองจากสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

  ทำใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพนอย หรือขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน 

  และขาดสินทรัพยในการค้ำประกัน 

  การมีนิสัยและทัศนคติที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง  เชน รักความสบาย 

  ฟุมเฟอย ไมมี วินัยในการใชจาย ไมรูจักพึ่งพาตนเองเทาท่ีควร 

  คนจนสวนใหญมีภาวะตองรับผิดชอบสูง  เนื่องจากคนจนมักมีลูกมาก แต 

  รายไดนอย 

  คนจนสวนใหญมภีาระหนีส้นิตกทอดมาต้ังแตรุน พอ แม  ทำใหชวีติขัดสนมากยิง่ขึน้ 

  สภาพแวดลอมที่อยูไมถูกสุขลักษณะ มีผลใหผูที่อยูอาศัยมีสุขภาพออนแอ และ 

  ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง อีกทั้งบางชุมชนยังเปนแหลงยาเสพติด และเปน 

  สาเหตุเบื้องตนที่ทำใหเกิดปญหาอาชญากรรมอีกดวย 

 

 ๒. จากปจจัยภายนอก  ไดแกนโยบายการพัฒนาท่ีไมสมดุลของภาครัฐ ที่เนนการพัฒนา

เมืองมากกวาพัฒนาชนบท เนนการสงเสริมอุตสาหกรรมมากกวาการเกษตร เนนการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ เพื่อการธุรกิจเชิงพาณิชยโดยไมไดคำนึงถึงความยั่งยืน  เนนเปาหมาย 

การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจมากกวาการกระจายรายได  ซึ่งสามารถแยกขอมูลเปนรายขอได

ดังนี้ 

  นโยบายภาครัฐในดานการจัดหลักสูตรการศึกษาท่ีตายตัว หรือ เปนความรูใน 

  ทางทฤษฎี ที่ไมมีประโยชนตอการดำเนินชีวิตประจำวันของคนจนเทาท่ีควร 

  รัฐมีแนวทางการพัฒนาที่ใหความสำคัญ กับภาคอุตสาหกรรมในระยะแรกๆมากกวา 

  ภาคเกษตรกรรม ทำใหคนในชนบทซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตต่ำ  

  รายไดจึงนอย 

 

๑๐๓



 

  รัฐมีแนวทางในการสรางความเจริญในเมืองมากกวาชนบท  จึงทำใหคนจนในชนบท 

  อพยพเขามาหางานทำในเมือง ทำใหเกิดปญหาท้ังในชนบทและสังคมเมือง คือ  

  พื้นที่ในชนบทถูกท้ิงใหรกราง และแรงงานท้ิงถ่ินเขามาสูสังคมเมือง ทำใหเกิด 

  ปญหาที่อยูอาศัยและการจราจร ฯลฯ 

  นโยบายบางประการของรัฐเกี่ยวกับการรับแรงงานตางดาว ซ่ึงคาจางแรงงานถูกเพื่อ 

  ใหเปนการลดตนทนุการผลติ  จึงมสีวนในการแยงโอกาสการทำงานของแรงงานไทย 

  การขาดมาตรการในการควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  โดยหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อชวยเหลือ 

  คนยากจนยังไมเพียงพอ  

 

 ทั้งธนาคารโลกและภาครัฐไดเนน

การแกไขปญหาความยากจนท่ีเกิดจากปจจัย

ภายในโดยการเปดโอกาสใหแกคนยากจนมาก

ขึ้น ในดานตอไปนี้ 

 ๑. โอกาสทางสังคม โดยการสราง

ระบบประกันภัยสังคมและความคุมครองทาง

สังคมตาง ๆ 

 ๒ . ใ ห โ อ ก า ส ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ด ย 

การพัฒนาและสงเสริมอาชีพและการลงทุน 

ในวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม 

๑๐๔



 ๓. สงเสริมการกระจายอำนาจใหแกทองถิ่นไดเรียนรูปญหาและแกไขปญหาความยากจน 

ดวยตนเองมากขึ้นดวย เชน การรวมตัวกันตั้งสหกรณ ก็เปนวิธีชวยตนเองที่ดี เปนตน 

สำหรับการแกไขปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก  รัฐอาจดำเนินนโยบายดังตอไปนี้ 

 ๑. การบูรณาการแผนงานและงบประมาณตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใหการดำเนินงาน 

เปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ๒. มุงพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับมหภาคใหมีเสถียรภาพ และระดับฐานรากใหเขมแข็ง 

เพื่อสามารถพึ่งตนเองไดยั่งยืน 

 ๓. สงเสรมิความเจริญเตบิโตของภาคเศรษฐกิจทีค่นจนสวนใหญพึง่พิง  เชน ภาคเกษตรกรรม 

 อุตสาหกรรมการเกษตร ภาคการกอสรางและภาคบริการ 

 ๔. สงเสริมนโยบายการเงินและการคลัง เชน มาตรการภาษีที่เอื้อตอวิสาหกิจ ชุมชน 

และระบบสินเชื่อรายยอย (micro credit) พิจารณาจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนาในกรณีที่ไมไดใช

ที่ดินใหเปนประโยชน และการเพิ่มรายจายภาครัฐในการจัดบริการพื้นฐานทางสังคมแกคนจนและ 

ผูดอยโอกาส 

 

๑๐๕



 ๕. สงเสริมนโยบายการคาและการเงินระหวางประเทศ เชน สงเสริมการเปดเสรีและ 

การเจรจาการคาที่สงผลดีแกภาคเกษตรและแรงงาน การลงทุนในสาขาท่ีเอื้อประโยชนตอการแกไข

ปญหาความยากจน ไดแก กิจการที่มีมูลคาเพิ่มแกผลผลิตภาคเกษตรและกิจการท่ีมีเทคโนโลยีระดับ

กลางที่จางแรงงานฝมือระดับต่ำไปฝกอบรม 

 ๖. พัฒนากระบวนการเรียนรู เชน การเปดเวทีประชาคมทองถิ่น การขยายเครือขายและ

ศูนยการเรียนรูของชุมชน การถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๗. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เชน สงเสริมการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับ

ศักยภาพภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน สงเสริมการทำเกษตรแบบย่ังยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ 

สูตลาดภายในและตางประเทศ สงเสริมการระดมเงินออมในชุมชนและสนับสนุนการใชกระบวน 

การสหกรณ 

 ๘. ปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเหมาะสม เชน การประยุกตใช

ภูมิปญญาทองถ่ิน เชื่อมโยงกับการผลิต และการพัฒนาในสาขาตาง ๆ การวิจัยและพัฒนาตอยอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นใหเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสามารถถายทอดเช่ือมโยงสูชุมชนได 

 ๙. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน การสงเสริมการรวมตัวของชุมชนและ

ประชาสังคมการมีแผนชุมชนอยางเปนองครวมท่ีมุงการบริหารจัดการการใชทรัพยากรที่มีอยู 

เปนหลัก 

 ๑๐. การพัฒนาระบบบริการทางสังคมใหเขาถึงกลุมคนจนและผูดอยโอกาส เชน ขยาย

ขอบเขตการประกันสังคมใหครอบคลุมกลุมแรงงานนอกระบบและการประกันการวางงาน ปรับ 

กฏระเบียบขอบังคับที่เปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการของคนจนและผูดอยโอกาส 

 ๑๑. การจัดสวัสดิการสังคมใหมีความสอดคลองกับปญหาของกลุมเปาหมายผูยากจนและ

ผูดอยโอกาส เชน สงเสริมบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล องคกรชุมชนและสถาบันตาง ๆ ใน

ชุมชนในการจัดสวัสดิการโดยใชทุนที่มีอยูในรูปแบบตาง ๆ ของทองถิ่น ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียน

ที่มีอยูในระดับตำบลใหมีเอกภาพ สงเสริมการจัดตั้งกองทุน เปนตน 

๑๐๖



 ๑๒. การเตรียมความพรอมในการสรางหลักประกันทางสังคมแกประชากรแตละชวงวัย 

โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมสถานการณความยากจนในประเทศไทยและดูแลกลุมผูสูงอายุ เชน 

การประกันชราภาพโดยสมัครใจและโดยการบังคับ การสงเสริมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อใหมี 

การประกันตนสำหรับกลุมตาง ๆ พิจารณากำหนดมาตรการลดหยอนทางภาษีเงินไดแกครอบครัว 

ที่ดูแลผูดอยโอกาสในครอบครัว 

 ๑๓. เรงรัดการแกไขปญหาอยางเปนธรรมในเรื่องที่ดินทำกินและการจัดสรรน้ำ เชน 

การกระจายการถือครองท่ีดินและปฏิรูปที่ดิน แกเกษตรกรรายยอยท่ียากจน การบริหารจัดการแหลง

น้ำที่มีอยูใหมีการนำมาใชประโยชนดานเกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อยางเต็มประสิทธิภาพ

และย่ังยืน  

 

 นอกจากประเทศไทยจะประสบปญหาความยากจนของประชากรดังไดกลาวมาแลว 

ยังพบปญหาเกี่ยวกับการกระจายรายไดของประชากรมีความเหลื่อมล้ำอยูมากอีกดวย ท่ีเห็นไดอยาง

ชัดเจน ก็คือมีการกระจุกตัวของความเจริญในเมืองใหญมากกวาในชนบท ทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำ

ดานความเจริญระหวางเมืองกับชนบท ตลอดจนมีความเหลื่อมล้ำระหวางภูมิภาคอีกดวย โดยพบวา

คนในกรุงเทพมหานครมีรายไดเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา ไดแก ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ เปนตน อยางไรก็ดี ในความเปนจริงที่พบไดในทุกสังคมก็คือ 

ความแตกตางในดานรายไดของบุคคล ซึ่งอาจจะมากนอยแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยขึ้นอยู

กับระบบเศรษฐกิจและระดับความเจริญหรือระดับการพัฒนาของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเห็นไดวา 

ในประเทศกำลังพัฒนา ประชากรสวนใหญจะมีรายไดต่ำ ผูที่มีรายไดสูงและรายไดปานกลาง 

จะมีเพียงสวนนอย ขณะท่ีประเทศที่พัฒนาแลว ประชากรสวนใหญจะมีรายไดระดับปานกลาง 

สวนผูมีรายไดสูงเปนเพียงคนสวนนอย อีกทั้งประชาชนไมคอยมีรายไดแตกตางกันมากอีกดวย 

๑๐๗



 สาเหตุของความไมเทาเทียมกันของรายได มีอยูหลายประการ สรุปไดดังนี้ 

 ๑. ความแตกตางในอาชีพ แตละอาชีพยอมไดรับผลตอบแทนจากการเปนเจาของปจจัย

การผลิตในสวนของแรงงาน ในรูปของเงินเดือนหรือคาจาง สุดแลวแตวาเปนแรงงานระดับใด 

ผูที่เปนแรงงานระดับสูงคือใชสติปญญา หรือผูเปนแรงงานระดับกลางคือ ชางฝมือ สวนแรงงาน

ระดับต่ำคือผูที่ใชแรงกาย ความแตกตางของแรงงานทั้ง ๓ ระดับจะมีผลใหผลตอบแทนในรูปของ

รายไดยอมสูงต่ำตางกันดวย จึงเห็นไดวาอาชีพที่ใชสติปญญายอมมีรายไดสูงกวาผูใชแรงกาย 

ทั้งน้ีครอบคลุมถึงปริมาณความตองการของอาชีพนั้นๆ ในสังคมในขณะนั้นดวย 

 ๒.  ความแตกตางกันในดานความรูและความสามารถสวนบุคคล อันเปนผลมาจากระดับ

การศึกษาเลาเรียน ความสามารถความชำนาญเฉพาะดาน การฝกฝนการมีประสบการณเหลานี้ ยอมมี

ผลตอความไมเทาเทียมกันของรายไดดวย จึงเห็นไดวาแมคนที่มีอาชีพเดียวกัน แตผูที่มีคุณสมบัติดัง

กลาวสูงกวาก็ยอมทำใหมีรายไดสูงกวา 

 ๓. ความแตกตางเกี่ยวกับความพรอมดานฐานะทางเศรษฐกิจ มีสวนทำใหรายไดสูงต่ำ

ตางกันดวยเชน เปนเจาของที่ดินและทรัพยสินที่จะเอาไปลงทุนก็จะทำใหมีรายไดมากข้ึน นอกจากนี้

ผูที่มีพื้นฐานดานฐานะทางเศรษฐกิจดีมาแตดั้งเดิม ก็จะย่ิงทำใหมีโอกาสท่ีจะทำรายไดใหเพิ่มพูนมาก

ยิ่งขึ้น 

๑๐๘



 ๔. ความแตกตางในโอกาสหรือชองทางในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบาง

อาชีพเชน การคา หรือ ธุรกิจ มีโอกาสไดทำเลการคาท่ีดี และหากทำงานบริษัทหรือรับราชการท่ีมี

โอกาสไดรับตำแหนงดีๆ หรือการมีชองทางที่เปนอาชีพเสริม ทำใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น เปนตน นอกจาก

นี้ ในสภาพสังคมเมืองจะมีความไดเปรียบดานชองทาง หรือโอกาสในการมีรายไดหลากหลายกวาใน

สังคมชนบทอีกดวย 

  

 ผูที่มีบทบาทในการปรับการกระจายรายไดของบุคคลใหเกิดความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น 

จะกระทำไดก็โดยรัฐบาล ซึ่งจะตองใชวิธีการตางๆท่ีเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคลองกับ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น มาตรการท่ีรัฐบาลนำมาใชเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในการ

กระจายรายไดของประชากรใหเหลือนอยที่สุด ท่ีสำคัญสรุปได ดังนี้ 

 ๑. นโยบายการใหรัฐสวัสดิการ ซ่ึงถือวาเปนมาตรการท่ีใหความชวยเหลือแกประชาชน

ผูมีรายไดนอย ครอบคลุมการรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย การใหการสงเคราะหแกเด็กกำพรา คนชรา 

การชวยหางาน การกระจายบริการสาธารณูปโภคใหทั่วถึงในราคาถูก 

๑๐๙



๒. นโยบายการเพิ่มโอกาสใหแกประชาชนใน

การทำใหรายไดเพิ่มขึ้นไดหลายประการ ดังนี้ 

 ๒.๑ นโยบายการสรางงานโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งในชนบทอยางทั่วถึง เชน นโยบาย 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ โครงการฝกอบรม

อาชีพ ฯลฯ  

 ๒.๒ สงเสรมิการลงทนุ เชน วิสาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดยอม โครงการกองทุน

หมูบาน ฯลฯ ตลอดจนการหาตลาดเพื่อรองรับ

ผลผลิตใหกวางขวางขึ้น ทั้งในประเทศและตาง 

ประเทศ   

 ๒.๓ จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะดาน

เพือ่เอือ้ตอการลงทนุ เชน ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 

ฯลฯ 

๓. นโยบายการเก็บภาษีอากร นับเปนมาตรการที่

ปญหาลดความเหลือ่มลำ้ระหวางคนรวยกบัคนจน 

ไดมากที่สุด แตจะตองกระทำอยางระมัดระวัง 

เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอคนสวนใหญ หากแต

เพื่อกระจายความมั่งค่ังจากคนสวนนอยไปยังคน

สวนใหญ ไดแก ภาษีทางตรงและทางออม ซึ่ง 

นับวาเปนการแบงประเภทของการเสียภาษ ี

ตามหลักของการผลักภาระในการเสยีภาษ ีดงัน้ี 

 

๑๑๐



 ๓.๑ ภาษีทางตรง เปนภาษีที่ผู เสีย

ตองรับภาระในการเสียโดยตรง ไมอาจจะผลัก

ภาระตอไปใหกับผูอื่นได เชน ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีดอกเบี้ย เปนตน โดยรัฐเรียกเก็บ

ในอัตรากาวหนา กลาวคือผูมีรายไดสูง ตองเสีย

ภาษีสูง 

 

 

 ๓.๒ ภาษีทางออม เปนภาษีที่ผูเสียอาจผลักภาระตอไปใหผูบริโภคแทนได เชน ภาษีการคา 

ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รัฐเรียกเก็บในอัตราสูงเฉพาะสินคาฟุมเฟอย หรือสินคาท่ีไมจำเปน 

ในการดำรงชีพ 

 

๔. นโยบายการใชกฎหมายควบคุมราคาสินคา

และบริการที่จำเปนเพื่อไมใหเกิดความเดือดรอน

แกผูมีรายไดนอย เชน ขาวสาร น้ำตาลทราย 

น้ำมัน ผงซักฟอก คาบริการสาธารณูปโภคตางๆ 

เปนตน 

 

 

๑๑๑



 ภาวะเงินเฟอ (lnflation)  หมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินคาและบริการ โดยทั่วไปเพิ่มสูง

ขึ้นอยางตอเน่ือง การเพ่ิมขึ้นของราคานี้เองจะสงผลใหคาแทจริงของเงินลดลง เปนเหตุใหเงินหนวย

เดิมไมสามารถซื้อสินคาและบริการในปริมาณเดิมได  หรืออาจกลาวไดวา  ระดับราคาสินคาและ

บริการโดยท่ัวไปจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับอำนาจการซ้ือ  ดังนั้น เม่ือเกิดภาวะเงินเฟอ  

ดัชนีราคาผูบริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบไปยังดานอื่น ๆ ดวย ตามลำดับ  ดังนี้ 

 

นี่ครับ ๕๐ สตางค นี่ครับ ๒๕ บาท 

รานกวยเตี๋ยว พ.ศ. ๒๔๙๐ รานกวยเตี๋ยว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ความแตกตางของคาเงิน 

๑๑๒



 ๑. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

 ๒. ราคาสินคาและบริการสูงขึ้น 

 ๓. คาครองชีพสูง (คาใชจายในการดำเนินชีวิต) และอาจมีสวนทำใหมาตรฐาน 

  การครองชีพต่ำลง (ระดับการอยูดีกินดีของประชากร) 

 ๔. อำนาจการซื้อของประชากร และคาของเงินลดลง 

 ๕. การออมทำไดนอยลง 

 ๖. ผูมีรายไดประจำคงที่เดือดรอน เพราะเงินหนวยเดิมไมสามารถซื้อสินคาในปริมาณ 

  เดิมได 

 

 หากเปนเงินเฟออยางรุนแรง (Hyper lnflation) ซ่ึงเปนภาวะที่ระดับราคาสูงขึ้นอยาง

รวดเร็วและเปนไปอยางตอเนื่อง อาจจะติดตอกันเปนเดือน ๆ ไปหรือหลายเดือนก็ได ลักษณะเชนนี้

จะทำใหคาของเงินลดลงอยางรวดเร็วไดมากกวาภาวะเงินเฟออยางออน (Gradual lnflation) ที่ระดับ

ราคาสูงขึ้นอยางสม่ำเสมอเปนเวลานาน คาของเงินจึงมีลักษณะคอย ๆ ลดลง ไมฮวบฮาบเดนชัด

เหมือนเงินเฟออยางรุนแรง โดยเงินเฟออยางออนเพียงรอยละ ๒-๓ ตอป กลับจะทำใหธุรกิจคึกคัก 

เพราะกำลังซือ้ของประชาชนท่ัวไปเพิม่ข้ึน อนัเนือ่งมาจากการปรับคาจางแรงงานเพิม่ข้ึนของผูมรีายได 

ประจำเปนเงินเดือนสูงกวาการเฟอของเงิน ทั้งจากภาคเอกชน ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ลูกจางในบริษัทหางราน ตลอดจนเกษตรกรที่มีรายไดสูงขึ้นจากราคาพืชผลที่เพ่ิมขึ้น ฯลฯ  

 ดังนั้น การท่ีประชาชนท่ัวไปมีรายไดเพ่ิมขึ้น จึงเทากับเปนการกระตุนใหมีการใชจายเพ่ือ

บริโภคมากขึ้น ผูขายก็มีรายไดจากผลผลิตมากขึ้นดวย 

๑๑๓



 ภาวะเงินเฟอ นับเปนปญหาทางเศรษฐกิจ เพราะจะมีผลกระทบตอคนสวนใหญซึ่งเปนผูมี

รายไดประจำ เพราะรายไดไมพอคาใชจาย นอกจากน้ียังทำใหเปาหมายบางอยางที่วางแผนไวอาจจะ

ทำไมได เพราะคาของเงินเปลี่ยนแปลงไป ทำใหคาใชจายตองสูงขึ้นกวาเดิม สุดแลวแตวาอัตรา

เงินเฟอในขณะนั้นมีอัตราสูงเพียงใด นอกจากนี้ภาวะเงินเฟอยังมีผลกระทบตอการออมอีกดวย 

จากสถิติของธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานอยูในระดับ ๒.๒ 

เมื่อไปเปรียบเทียบกับ พ.ศ.๒๕๔๙ ปรากฏวาเพิ่มข้ึนไปจากเดิมคืออยูในระดับ ๔.๑ ทั้งนี้เพราะปจจัย

สำคัญที่ทำใหราคาสินคาและผลิตภัณฑเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ไดแก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และราคา

ตนทุนของวัตถุดิบตาง ๆ 

 

 

๑๑๔



ผลกระทบของภาวะเงินเฟอ 

สรุปเปรียบเทียบระหวางผูเสียเปรียบและไดเปรียบจากผลกระทบของภาวะเงินเฟอ 

๑. ร า ค า สิ น ค า สู ง ขึ้ น อ ย า ง 
รวดเร็วอำนาจการซื้อลดลง 
- มีผลกระทบตอการออม  
เพราะทำใหการออมลดลง
หรือไมสามารถทำการออมได 
 
 
 
 
 
 

๒. ประชาชนไมปรารถนาทำ 
การออมเพราะเกรงวาคาของ
เงินจะลดลงไมมีประโยชน 
จะทำการออมเพราะเงินที่เก็บ
ไวมีคาลดลง จึงจับจายใชสอย
มากขึ้น ซึ่งเทากับเปนการเรง
ให เกิดภาวะ เงิน เฟอไดอีก 
วธิหีน่ึง นอกจากนีก้ารขาดการ
ออมยอมมีผลกระทบตอการ
ขาดแคลนแหลงเงินทุนเพื่อใช
ในการลงทนุดวย 

กลุมบุคคลเสียเปรียบ 

- ผูมีรายไดประจำเดือดรอน 
เพราะเงนิหนวยเดมิไมสามารถ
ซื้อสินคในปริมาณเดิมได หรือ
รายไดไมพอกบัคาใชจาย ไดแก 
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ผูที่ทำงานตามบริษัทหางราน 
ลู ก จ า ง ป ร ะ จ ำ แ ล ะ ผู ป ล ด
เกษยีณ 
- ผูออมทรัพย เพราะคาที่
แทจริงของเงินลดลง 
 
- เจาหนี้ เพราะเงินท่ีไดรับ
จากการชำระหน้ีมีคาลดลง 
- เจาของท่ีดินจัดสรร ที่มี
รายไดจากการชำระเงินตาม
งวดจากผูเชาซ้ือ 
 

กลุมบุคคลไดเปรียบ 

- ผูประกอบการ 
- พอคา 
เพราะสามารถผลักภาระตอให
กับผูบริโภคได โดยขึ้นราคา
สินคาในอัตราที่สูงกวาอัตรา
เงินเฟอ 
- ผูถือหุนของบริษัท เพราะ
เมื่อสินคาขายไดราคาดี หุน
บริษัทก็ไดกำไรมากขึ้นดวย 
 
 
- ลูกหนี้ เพราะเงินที่ชำระ
หนี้มีคานอยกวาเงินที่กูมา 
- ผูเชาซื้อ 
- เกษตรกร เม่ือยามที่สินคา
อื่นๆ ราคาแพงข้ึน สินคาพืช
ผลก็พลอยไดราคามากขึ้น 
 
 

๑๑๕



ผลกระทบของภาวะเงินเฟอ กลุมบุคคลเสียเปรียบ กลุมบุคคลไดเปรียบ 

๓. รัฐบาลประสบปญหาใน
การแกปญหาเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้น อาจตองกูเงินตางประเทศ
มากขึ้น เพื่อนำมาแกปญหา
แ ล ะ ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม
โครงการที่วางแผนไวลวง
หนาใหสำเร็จลงได 

   ๑. ปจจัยภายในประเทศ  เกิดจากสาเหตุตอไปนี้ 

     ๑.๑ ตนทุนการผลิตสูงขึ้น (Cost push inflation) จึงทำใหมีการปรับตัวของราคา

สินคาสูงขึ้น สวนใหญไดแก ปจจัยการผลิตและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เชน น้ำมัน  ตลอดจนคาจาง

แรงงานทีส่งูขึน้  อนัเนือ่งมาจากผลของการเรยีกรองคาจางแรงงานเพิม่ตามอตัราคาครองชพีทีส่งูขึน้ ฯลฯ 

เม่ือตนทุนการผลิตสูงขึ้น เจาของธุรกิจก็ยอมตองการรักษาสัดสวนของกำไรของตนไว โดย 

การผลักภาระตอไปยังผูบริโภค โดยการขึ้นราคาสินคา 

 

๑๑๖



 ๑.๒  อุปสงครวมเพิ่มขึ้นมากเกินกวาอุปทาน (Demand pull inflation) กลาวคือปริมาณ

ความตองการซื้อสินคาและบริการในตลาดในขณะน้ันเพ่ิมมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ในขณะท่ีปริมาณสินคาและบริการมีไมเพียงพอหรือเปนเพราะสินคาผลิตตามไมทัน ทำใหราคาสินคา

สูงขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักทางเศรษฐศาสตรที่วา ราคายอมเปนไปในทิศทางเดียวกับอุปสงค หรือ

ปริมาณความตองการซื้อสินคาและบริการ ดังนี้  

 

 การที่ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น อาจมาจากแรงงานในภาคเอกชนไดรับการปรับคาจาง 

ตลอดจนขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไดรับการปรับเงินเดือนเชนกัน เกษตรกรก็มีรายได

เพิ่มขึ้นจากราคาพืชผล ดังนั้น จึงกลาวไดวาตัวกระตุนใหปริมาณความตองการซ้ือของประชาชน 

มาจากการมีรายไดเพิ่มขึ้นนั่นเอง 

ราคา อุปสงค อุปทาน 

หรือ 

ราคา อุปสงค อุปทาน 

๑๑๗



๒.  ปจจัยภายนอกประเทศ 

เกิดจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ 

ซึ่งมีอยู ๒ ประเภทคือ 

 ๑. ก า ร น ำ เ ข า โ ด ย ภ า ค รั ฐ บ า ล แ ล ะ

รัฐวิสาหกิจ ในลักษณะของการกูยืม 

 ๒. การนำเขาโดยภาคเอกชน ในลักษณะ

ตางๆกัน ไดแก 

  ๒.๑ การเขามาในลักษณะเงินลงทุน

ในการประกอบธุรกจิในไทยจากชาวตางประเทศ 

 

  ๒.๒ การเขามาในลักษณะของเงินกูยืม ซึ่งสวนใหญเปนการกูยืมธนาคารพาณิชยเพื่อ 

การลงทุน ในโครงการขนาดใหญ จึงตองเปนการกูยืมเงินจำนวนมาก เชน เปนหมื่นลานบาท ฯลฯ 

  ๒.๓ การเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

  ๒.๔ การเขามาฝากในรูปบัญชีเงินฝากของผูมีถิ่นฐานอยูตางประเทศเพ่ือหวังกำไรจาก  

สวนตางของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและตางประเทศ 

 

 อยางไรก็ดี การไหลบาเขามาของกระแสเงินทุนจากตางประเทศไดเร่ิมตั้งแตไทยใชนโยบายการ

เงินเสรีและเปลี่ยนแปลงปริวรรตเงินตราครั้งสำคัญ ตามพันธะขอ ๘ ของ IMF(กองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ) เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค ทำใหมีเงินจากตางประเทศไหล

เขามาจำนวนมากกวาเดิมหลายเทาตัว จึงนับวาเปนสวนหนึ่งที่อาจกอใหเกิดภาวะเงินเฟอได  

 

๑๑๘



การแกไขปญหาภาวะเงินเฟอ 

ดำเนินการ โดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 

นโยบายการเงิน 

 ธนาคารกลางตองลดปริมาณการ
หมุนเวียนของเงินตราในตลาดใหลด
นอยลง โดยใช ๓ วิธีการคือ 

  ๑.  ควบคุมใหธนาคารพาณิชยลด
การปลอยสินเชื่อ เชนใหปลอยไดเพียง 
๘% ของยอดสินเชื่อปที่แลว ฯลฯ 

 ๒. ออกระเบียบให
ธนาคารพาณิชย และ
เอกชนซื้อพันธบัตร
รัฐบาลมากขึ้น 
    

๓.  เพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินฝากใหสูงข้ึน 
เพื่อจูงใจใหประชาชนนำเงินมาฝาก
ธนาคาร เงินท่ีหมุนเวียนในมือจะได
เหลือนอยลง 

นโยบายการคลัง 

 รัฐตองหาวิธีการใหประชาชนใช
จายนอยลง ดวยวิธีการ ดังนี้ 
 

 ๑. ลดการใชจายของประชาชน 
โดยการเก็บภาษีสูงขึ้นในสวนที่เปน
ภาษีทางตรง คือ ภาษีเงินไดและภาษี
ทางออม สำหรับสินคาฟุมเฟอยท่ีไม
จำเปนในการดำรงชีพ 

 ๒.  ลดการใชจายภาครัฐบาล เชน 
โครงการสาธารณูปโภคตลอดจน
ควบคุมหนี้สาธารณะอยางเขมงวด 
 
 

๑๑๙



 นอกจากน้ี ในสวนท่ีเปนนโยบายการบริหารของรัฐบาลก็ตองใชมาตรการควบคุมราคาสินคา 

ที่จำเปนในการครองชีพ ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคดวย 

 สรุปไดวา ปญหาที่เกิดจากภาวะเงินเฟอ ไมเพียงแตทำใหคาที่แทจริงของเงินลดลงเทานั้น 

หากกอใหเกิดปญหาสำคัญอันดับแรกที่รัฐบาลจะตองรีบเรงแกไข เพราะมีผลตอเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศหลายดาน โดยเริ่มจากการที่ภาวะเงินเฟอสงผลกระทบตอการสง

ออก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของดุลบัญชีเดินสะพัด ตรงท่ี เงินเฟอจะทำใหราคาสินคาและบริการสูงขึ้น 

หากราคาสูงกวาราคาในตลาดโลกหรือประเทศคูแขงขัน ก็จะมีผลใหปริมาณการสงออกนอยลง 

ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปถึงดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชำระเงิน อันนำไปสูการขาดแคลน 

เงินทุนสำรองระหวางประเทศ ซึ่งยอมมีผลตอการมี

เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ นอกจากน้ี จะ

ทำใหการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมไมบรรลุเปาหมายอีกดวย 

 

 

 

 

๑๒๐



       เปนสภาวะที่ตรงกันขามกับภาวะเงินเฟอ ภาวะเงินฝดเปนภาวะที่ระดับราคาสินคาและ

บริการลดต่ำลงอันเนื่องมาจากการหดตัวของระบบเศรษฐกิจ อุปสงคหรือปริมาณความตองการซื้อ 

มีนอยลง เพราะเงินในมือของประชากรมีนอยลง ความตองการซื้อจึงลดต่ำลงดวย  เหลานี้จึงมี 

ผลกระทบตอผูผลิต เมื่ออำนาจการซื้อของผูบริโภคมีนอยลง ผูผลิตจึงตองลดปริมาณการผลิต 

ซึ่งยอมมีกระทบตอเนื่องไปถึงการวางงานไดดวย  ภาวะการวางงานนับวาเปนภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจอยางหนึ่ง เพราะเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะกอใหเกิดปญหาทางสังคมและปญหาทางการเมืองตาม

มาได 

  ภาวะเงินฝดนี้จะมีลักษณะตรงกันขามกับภาวะเงินเฟอหลายประการ ท่ีสำคัญคือผลกระทบ  

ภาวะนี้ผูบริโภคซึ่งสวนใหญเปนผูมีรายไดประจำ จะไดรับประโยชน เพราะราคาสินคาถูกลง 

ในขณะที่ผูผลิตและพอคาจะเปนผูเสียประโยชน เพราะในเม่ือเงินในมือของประชากรมีนอยลง 

อุปสงคของผูบริโภคก็จะพลอยลดต่ำลงไปดวย สินคาก็จะขายไมได  พอคาจึงจำเปนตองทำใหราคา

สินคาถูกลง เพื่อใหสินคาขายได ทั้งนี้ เปนไปตามกฎของราคาท่ียอมมีผลตอปริมาณอุปสงคใน

ลักษณะผกผัน กลาวคือ เม่ือราคาสินคาถูกลง อุปสงคยอมสูงขึ้น (ราคา             อุปสงค     ) น่ันเอง 

ผูบริโภคจะเปนผูไดรับประโยชนในภาวะนี้ 

สาเหตุของภาวะเงินฝด 

 ๑. ธนาคารกลางพิมพธนบัตรออกใชหมุนเวียนในตลาดนอยเกินไป 

 ๒. ธนาคารกลางควบคุมการปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยมากเกินไป ทำใหปริมาณเงิน 

  หมุนเวียนในตลาดมีนอย 

 ๓. รัฐบาลจัดเก็บภาษีในอัตรากาวหนาไวสูง ทำใหรายไดของประชาชนลดนอยลง อำนาจการ 

  ซื้อของประชาชนจึงต่ำดวย 

 ๔. ประชาชนเก็บออมเงินไวกับตัวเองมากเกินไป 

๑๒๑

๔



 ๕. ธนาคารพาณิชยไมอาจกูเงินมาขยายสินเชื่อในประเทศได เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียในตาง 

  ประเทศสูง 

 ๖. มีผูสงเงินตราออกนอกประเทศในรูปของการลงทุนระยะยาว ซึ่งไมอาจนำกลับมา 

  หมุนเวียนในประเทศไดในระยะเวลาที่ตองการได หรือมิฉะนั้นก็โดยการลักลอบสงเงิน 

  ออกนอกประเทศโดยไมไดผานกระบวนการทางธนาคาร 

 

ผลกระทบของภาวะเงินฝด 

๑.ปริมาณเงินหมุนเวียนใน
ตลาดมีนอยลง โรงงานตองลด
การผลิตลงหรือปดกิจการ มี
ผ ล ใ ห เ กิ ด ก า ร ว า ง ง า น ขึ้ น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ซบเซาลง 
 

๒. รัฐบาลประสบปญหาใน 
การบริหารงาน และจัดทำบาง
โครงการใหลุลวง เนื่องจาก
รายรบัของการคลังมไีมเพยีงพอ 
 

ผูเสียเปรียบ ผูไดเปรียบ 

สรุปเปรียบเทียบระหวางผูเสียเปรียบและไดเปรียบจากผลกระทบของภาวะเงินฝด 

๑.  พอคา 

๒.  ผูประกอบการ 

๓.  ลูกหนี้ ผูเชา ผูเชาซื้อ 
เนื่องจากมีรายไดนอยลง 
แตตองชำระหนี้เทาเดิม 

๑. ผูมีรายไดประจำ เชน
ข า ร า ช ก า ร ผู รั บ บ ำ น า ญ 
ผูทำงานในบริษัทหางราน 
ลูกจางประจำ ฯลฯ เพราะ
สนิคามรีาคาถูกลง 
 
 

๒.  เจาหนี้  เจาของที่ดิน
จัดสรรเพราะคาของเงิน 
สูงขึ้น 

๓.  ผูที่มีเงินออม 
 

๑๒๒



การแกไขภาวะเงินฝด 

  ดำเนินการโดยใชทั้งนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังในลักษณะตรงกันขามกับ 

การแกไขปญหาเงินเฟอ 

 นอกจากนี้ รัฐบาลควรสงเสริมการสรางงานใหประชาชนมีงานทำ โดยอาจจะกระจายรายได

ออกสูชนบท สงเสริมการลงทุน ตลอดจนเรงพัฒนาการสงออก ทั้งทางเกษตรและอุตสาหกรรม 

เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนเงินตราในปริมาณที่มากขึ้น 

นโยบายการเงิน 

๑. ธนาคารกลางสนับสนุนใหธนาคาร
พาณิชยปลอยสินเชื่อมากขึ้น 

๒. ธ น า ค า ร ก ล า ง เ พิ่ ม ก า ร จั ด พิ ม พ
ธนบัตร เพื่อใหหมุนเวียนในตลาดได
เพียงพอ 

๓. ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหต่ำลงเพื่อ
สงเสรมิใหเกดิการหมนุเวยีนของเงนิทนุ 
 

นโยบายการคลัง 

๑. เพิ่มงบประมาณรายจายใหสูงข้ึน 
เพื่อใหปริมาณเงินหมุนเวียนมากขึ้น 
(ใชนโยบายแบบขาดดุล) 

๒. ลดอัตราภาษีทางตรงเพ่ือใหประชา- 
ชนมีรายไดที่สามารถนำมาจับจาย
ใชสอยไดมากขึ้น  
 

๑๒๓



  จากการมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซ่ึงไดแก การคาระหวางประเทศ 

การลงทุนระหวางประเทศ การกูยืมระหวางประเทศ จึงทำใหตองมีการชำระเงินระหวางประเทศขึ้น 

และจากการมีการชำระเงินระหวางประเทศนี้เอง ทำใหเกิดความไดเปรียบกับเสียเปรียบจากการแลก

เปลี่ยนที่อัตราคาเงินเพิ่มขึ้น หรือลดลง 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 ๑. การคาระหวางประเทศ 

 ๒. การลงทุนระหวางประเทศ 

 ๓. การกูยืมระหวางประเทศ 

 ๔. การชำระเงินระหวางประเทศ 

 ๕. การรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 

 การแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศหมายถึง การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหนึ่งของประเทศ

หนึ่งไปเปนเงินตราอีกสกุลหนึ่งของประเทศท่ีตองการมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวย โดยอัตราการแลก

เปลีย่นเงนิตราระหวางประเทศจะเทียบจากคาเงินตราของประเทศตนกับทองคำ หรือ เงินตราสกุลหลกั 

๑๒๔



สำคัญของโลก เชน ดอลลารสหรัฐ ยูโร เยน ปอนดเสตอรริง ฯลฯ เม่ือมีการแลกเปล่ียน 

เงนิตราระหวางประเทศ ความไดเปรยีบเสยีเปรยีบอนัสบืเนือ่งจากความแตกตางระหวางอตัราแลกเปลีย่น 

ของแตละประเทศจึงเกิดขึ้นได ทั้งนี้เพราะแตละประเทศตางก็มีเงินสกุลของตน ซ่ึงไดรับการยอมรับ

และใชไดโดยท่ัวไปในทองถ่ินของตน และเงินบางสกลุไดรบัการยอมรับระหวางประเทศดวย คาของเงนิ 

สกุลหนึ่งๆจะมีคามากนอยเพียงใดใหดูไดจากเงินสกุลใดแลกเงินสกุลอื่นไดปริมาณมากนอยเพียงใด 

หากแลกเงินสกุลอื่นไดปริมาณมากแสดงวาเงินสกุลของประเทศตนมีคาสูงกวาเงินของสกุลอื่น เชน 

การที่เงินบาทแลกเงินดอลลารฮองกงไดมากข้ึน แสดงวาเงินบาทมีคาแข็งกวาเงินดอลลารฮองกง 

ฯลฯ   

 

  การทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศจะทำใหเราสามารถเปรียบเทียบราคา

สินคาระหวางประเทศได และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีความเปล่ียนแปลงไปก็จะมีผลกระทบตอเนื่อง

ไปถึงเศรษฐกิจหลายๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักลงทุน  ในยามที่ภาวะอัตราแลกเปล่ียนมีความ

ผันผวนมาก อัตราแลกเปล่ียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง จนทำใหนักลงทุนขาด

ความเช่ือมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงยอมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจได ปจจุบัน 

ประเทศสวนใหญมักใชอัตราแลกเปล่ียนระบบลอยตัว ซึ่งหมายถึงระบบท่ีอัตราแลกเปลี่ยนที่คาเงิน

จะถูกกำหนดโดยอุปสงค และอุปทานของเงินสกุลนั้นในตลาดการเงินตางประเทศ  

๑๒๕



    อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีขาดเสถียรภาพยอมมีความสำคัญตอการทำธุรกรรม

ระหวางประเทศหลายดานดวยกันในลักษณะเปรียบเทียบผลดี และผลเสียดังตอไปนี้ 

 
๑. ราคาสินคาสงออกตอหนวย 
 
 
 
 
 
 
๒. ราคาสินคานำเขาตอหนวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  การลงทุน 
 
 
 
 
 

คาเงินออนลง 
ราคาสินคาถูกลง ทำใหขายสินคาได
มากขึ้น เพราะราคากับปริมาณความ
ตองการซ้ือ(อุปสงค) จะเปนไปใน
ลักษณะผกผัน 
 
ราคา                       อุปสงค   
 
ราคาสินคานำเขาจะแพงขึ้นเน่ืองจาก
ตองจายเงินเพื่อซื้อสินคามากขึ้กวาเดิม 
ความจำ เปนที่ ตองซื้ อจึ งกอให เกิด
ปญหาและประเทศกำลังพัฒนามาก 
เพราะมูลคานำเขาจะมากกวามูลคา
สินคาสงออก แตอาจจะเกิดผลดีตรงที่
ทำใหคนในประเทศประหยัดและหันมา
ซื้อสินคาภายในประเทศที่ราคาถูกกวา
แทน 
 
ชาวตางประเทศจะเข ามาลงทุนใน
ประเทศมากขึ้น เพราะเสียคาใชจายใน
การลงทุนราคาถูกดวยอัตราแลกเปล่ียน 
ในขณะที่คนไทยจะไปลงทุนในตาง
ประเทศนอยลงเพราะตองเสียคาใชจาย
มากขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  

คาเงินแข็งข้ึน 
ราคาสินคาแพงขึ้น ทำใหขาย 
สินคาไดนอยลงและผูซื้อหันไปซื้อ
สินคารายอื่นที่ราคาถูกกวาซึ่งอาจ
จะเปนประเทศคูแขงขันดวยก็ได 
 
ราคา                       อุปสงค   
 
ราคาสินคานำเขาจากตางประเทศ
จะถูกลง อาจจะเปนผลดี หากเปน
สินคาประเภททุนเชน น้ำมัน หรือ
สินคาที่ในประเทศผลิตเองไมได 
ทำใหตนทุนการผลิตต่ำลง แตอาจ
จะเปนผลเสียหากมีการซื้อสินคา
นำเขาที่ฟุมเฟอย 
 
 
 
ชาวตางประเทศจะเขามาลงทุนใน
ประเทศนอยลง เพราะตองเสียคา
ใชจายในการลงทุนราคาแพงขึ้น
ดวยการเปลี่ยนแปลงคาของเงินแต
ในทางตรงกันขามคาเงินที่แข็งขึ้น
กลับทำใหคนไทยมีแนวโนมไป
ลงทุนในตางประเทศมากขึ้น  

๑๒๖



ชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยว
นอยลง เพราะตองเสียคาใชจาย
มากขึ้นกวาเดิม แตคนไทยมีแนว
โนมที่จะไปทองเที่ยวตางประเทศ
มากขึ้น เพราะคาเงินที่ปรับสูงข้ึน 
ทำใหมีเงินในการใชจายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไทยชำระหนี้สินตางประเทศโดย
ใชเงินนอยลง เพราะคาเงินจาก
การแลกเปล่ียนแข็งขึ้น ก็จะแลก
เงินตราตางประเทศในปริมาณ
มากขึ้นได ประเทศที่อยูในฐานะ
เปนลูกหนี้ตางประเทศจะไดรับ
ประโยชนจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ 
 
 
 
เมื่อคาเงินเพ่ิมขึ้น ก็จะแลกเงิน
ตางประเทศไดในปริมาณมากข้ึน 
 

ชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวมาก
ขึ้น เพราะคาใชจายจะถูกลงแตคนไทย
จะไปทองเที่ยวในตางประเทศนอยลง 
เ พ ร า ะ ต อ ง เ สี ย ค า ใ ช จ า ย ม า ก ขึ้ น 
อันเน่ืองจากคาเงินที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในทางลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทยตองชำระหน้ีสินระหวาง
ประเทศมากข้ึน เน่ืองจากเงินมีคาลด
ลง จึงตองจายเงินในปริมาณมากขึ้น 
นับเปนความเสีย เปรียบหากอยู ใน
ฐานะลูกหนี้ ตางประเทศ ไมวาเจาหนี้
จะเปนระดับรัฐบาลตางประเทศ หรือ
ระดับองคการระหวางประเทศ 
 
 
 
เมื่อคาเงินลดลง ก็จะแลกเงินตาง
ประเทศไดในปริมาณนอยลง 
 

๔. การทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การชำระหนี้สินระหวาง 
 ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. ปริมาณที่แลกเงิน 
 ตางประเทศได 
 

๑๒๗



  จากการท่ีประเทศตางๆมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไมวาจะเปนการคาระหวาง

ประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ และการกูยืมเงินระหวางประเทศ ซึ่งเปนตัวการสำคัญท่ีนำไปสู

การชำระเงินระหวางประเทศ ซึ่งในการชำระเงินระหวางประเทศน้ี จำเปนตองใชเงินตราตางประเทศ

ในสกุลที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง จึงทำใหตองมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ระหวางประเทศขึ้น ทั้งนี้เพราะประเทศตางๆมีการใชหนวยเงินไมเหมือนกัน ทั้งชื่อของหนวยเงิน

และมูลคาของหนวยเงินของประเทศนั้น เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับหนวยเงินของประเทศอื่น 

 

  ในสมัยกอนการกำหนดมาตรฐานของเงินตรามักอาศัยทองคำเปนมาตรฐานในการเทียบ

มูลคา จึงเรียกวา “มาตรฐานทองคำ” แตในปจจุบันประเทศตางๆไดใชมาตรฐานเงินตราที่กองทุนการ

เงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) หรือ IMF ซ่ึงทำหนาท่ีเปนผูกำหนดเงินตรา

แตละสกุลวามีคาเสมอภาคเทาใดโดยคิดเทียบกับมูลคาทองคำ หรือ เงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา 

คาเสมอภาคนี้อาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจของแตละประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลง

คาเสมอภาคนี้ตองเปนไปตามบทบัญญัติกองทุนการเงินระหวางประเทศ เพื่อปองกันมิใหประเทศ

ตางๆ มีการเพ่ิมหรือลดคาเงินโดยพลการเปนการเอารัดเอาเปรียบกัน โดยมีธนาคารกลาง 

(The Central Bank) ของแตละประเทศทำหนาที่ควบคุมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ตางประเทศ เพราะอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราจะมีผลกระทบตอปริมาณเงินภายในประเทศ 

ธนาคารกลางจึงตองควบคุมกอนที่จะสงผลใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจได 

 

  กรณีตัวอยาง  เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘  ประเทศจีนประสบปญหาทางธุรกิจ ตองปรับลดคาเงิน

หยวนลงคาเงินสกุลหยวนจะมีคาลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับเงินสกุลอื่น ทำใหราคาสินคาสงออกลดลง 

ในขณะที่ราคาสินคานำเขาและการชำระหนี้สินสูงข้ึน ท่ีสำคัญคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มี

การเปล่ียนแปลง จะมีผลใหราคาสินคา ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินที่ถือไวในรูปของเงินตรา 

ตางประเทศเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่ใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  

หรอื กรณปีระเทศไทยท่ีเคยปรากฏคาเงนิบาทแขง็ขึน้ ทำใหราคาสินคานำเขาถูกลง คนไทยแลกเงินบาท 

๑๒๘



กับเงินตางประเทศไดปริมาณมากขึ้น และไดเปรียบในการชำระหน้ีสินตางประเทศ แตกลับมีปญหา

ดานการสงออก เพราะราคาสินคาสงออกของไทยตอหนวยราคาแพงขึ้น ทำใหปริมาณยอดขายลดลง 

ประเทศคูคาหันไปซื้อสินคาประเภทเดียวกันจากประเทศอื่นแทน ฯลฯ ทำใหมีผลกระทบตอ

ดุลการคา และดุลบัญชีเดินสะพัดเปนอันดับแรกดวย 

 

  ภาวการณขาดดุลการชำระเงินของประเทศใดก็ตาม นับเปนปญหาสำคัญท่ีรัฐบาลจะตอง

รีบเรงแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งตราบใดท่ีประเทศจะตองเก่ียวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศเพราะดุลการชำระเงินจะมีผลตอทุนสำรองระหวางประเทศ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุ และผลของดุลการชำระเงิน 

๑๒๙

๖

ดุลบัญชี 
เดินสะพัด 

ดุลการชำระเงิน ทุนสำรอง
ระหวางประเทศ 

เสถยีรภาพการเงนิ 
ของประเทศ 

ดุลการคา ดุลบริการ 



  สาเหตุของการขาดดุลการชำระเงิน ก็เพราะมีตนเหตุจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือ

บัญชีเดินสะพัดขาดดุล อันเน่ืองมาจากปญหาการขาดดุลการคาและดุลบริการ ซึ่งจุดเดนขอดุลการคา 

ก็เนนที่การสงออก สวนจุดเดนของดุลบริการก็คือ การทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

รัฐบาลจึงตองวางนโยบายและดำเนินการสงเสริมใหนโยบายดังกลาวบรรลุเปาหมาย เมื่อดุลบัญชี 

เดินสะพัดเกินดุลก็จะเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะสงผลใหดุลการชำระเงินเกินดุล และมีผลตอเนื่องไปถึง

ทุนสำรองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทำใหเสถียรภาพการเงินของประเทศม่ันคง มีหลักที่อาจสรุป

เปนหลักหรือกฎเกณฑไดวา ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน ทุนสำรองระหวางประเทศ และ

เสถียรภาพการเงินของประเทศจะมีความสัมพันธกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

  ดังนั้น เม่ือประเทศใดประสบปญหาดุลการชำระเงินขาดดุล จึงตองพยายามรีบเรงแกไข 

มิฉะนั้นจะมีผลกระทบทำใหทุนสำรองระหวางประเทศลดลง และเสถียรภาพการเงินของประเทศ 

ไมมั่นคงในที่สุด การแกไขอันดับแรกสุด จึงตองเริ่มจากสาเหตุที่ทำใหดุลการชำระเงินขาดดุลก็คือ 

แกไขที่ดุลบัญชีเดินสะพัดกอน คือดุลการคา กับ ดุลบริการ หากยังไมเพียงพอก็ตองแกไข 

ที่ดุลการชำระเงินโดยตรง โดยการหารายไดเพิ่มของรัฐบาลจากภาษีอากร รัฐวิสาหกิจ การคา ฯลฯ 

หรือจากการกูเงินจากองคกรระหวางประเทศ 

ซึ่งไดแก กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)  

:ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศท่ีตั้งขึ้นมาเพื่อ

วัตถุประสงคในการใหคำแนะนำแกประเทศที่

ประสบปญหาดุลการชำระเงินขาดดุลพรอมกับ

การใหกูยมืเงนิดวย หรอือาจกูเงนิจากธนาคารโลก

ในฐานะที่เปนประเทศกำลังพัฒนา ตองการไดรับ

การชวยเหลือดานวิชาการ และการเงิน ตลอดจน

การกูจากรัฐบาลตางประเทศ เปนตน 

 

๑๓๐



  ในเม่ือดุลการชำระเงินขาดดุลเกิดมาจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การแกปญหาจึงตอง

แกที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกอนเปนอันดับแรกดังไดกลาวมาแลวขางตน การศึกษาและรูสาเหตุ 

ที่ทำใหขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจึงมีความจำเปน ดังเชน กรณีของประเทศไทยที่เคยประสบปญหาน้ี

เมื่อปลายปพ.ศ. ๒๕๓๙ ตอเน่ืองมาถึงตน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๓๑

ดลุบญัชีเดนิสะพัด 

ขาดดุล 

ดุลการชำระ 

เงินขาดดุล 

ทุนสำรองระหวาง 

ประเทศลดลง 

เสถียรภาพการเงิน 

ของประเทศ 

ไมมั่นคง 

การหารายไดเพิม่ 
ของรฐับาล 
-ภาษอีากร 
-รฐัวสิาหกจิ 

-การคา 

ดลุการคา 

เนนการสงออก เนนการทองเทีย่ว -IMF 
-ธนาคารโลก 
-รฐับาลตางประเทศ 

เงินตราสกลุสำคญั ทองคำ การกู ดลุบรกิาร 



สาเหตุของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดจากปจจัยตอไปนี้ 

 ๑. การขาดดุลการคา สวนหนึ่งอาจเปนเพราะความเปนประเทศกำลังพัฒนาดวย ทำใหมูลคา 

  สงออกมีนอยกวามูลคาสินคานำเขา ซ่ึงสวนใหญไดแก สินคาประเภททุน น้ำมันและ 

  วัตถุดิบการใชจายฟุมเฟอยของประชาชน ท้ังสวนท่ีมีผลตอดุลบัญชีเดินสะพัดโดยตรง 

  คือดุลการคา กับดุลบริการ อันหมายถึงการใชจายเงินเพ่ือการทองเที่ยวตางประเทศ ขณะที่ 

  นักทองเที่ยวจากตางประเทศชะลอตัวลงจึงมีผลกระทบโดยตรงตอดุลบัญชีเดินสะพัดใน 

  สวนที่เปนดุลบริการ 

 ๒. ภาวะเงินเฟอในประเทศ ทำใหราคาสินคาและบริการมีราคาสูงขึ้น ซ่ึงไมเพียงแตมีผลตอ 

  คาครองชีพของประชากรในประเทศสูงข้ึนเทานั้น หากแตยังมีผลถึงการสงออกอีกดวย 

  ทั้งนี้เพราะเมื่อสินคาสงออกมีราคาสูงข้ึน ประเทศคูคาก็จะสั่งซ้ือสินคานอยลง เพราะเมื่อ 

  ราคาสูงก็จะทำใหปริมาณความตองการซ้ือลดลง ซ่ึงเปนไปตามกฎเกณฑที่วาราคากับ 

  ปริมาณความตองการซื้อ(อุปสงค) จะเปนไปในทางตรงกันขาม (ราคา          อุปสงค    )   

  และหันไปซื้อสินคาจากประเทศอื่นที่ราคาถูกกวาแทน 

 ๓. คาเงินบาทออนลง เมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินสกุลตางประเทศท่ีมีคาแข็งขึ้น จึงมีผลให 

  สินคาประเภททุนและวัตถุดิบบางอยางท่ีนำเขาจากตางประเทศ ราคาแพงข้ึน ในขณะที่ 

  ราคาสินคาสงออกตอหนวยถูกลง ซึ่งการท่ีสินคาสงออกมีราคาถูก นาจะมีผลดีตรงที่เปน 

  การกระตุนการสงออกใหขายไดในปริมาณมากข้ึน หากมิไดเปนเชนนั้น เพราะมูลคา 

  สินคาสงออกไมสมดุลกับมูลคาสินคานำเขา ซึ่งจะเห็นไดวาประมาณพ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ไทยขาดดุลการคาถึง ๓๗๘,๗๐๐ ลานบาท และในชวงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 

  พ.ศ. ๒๕๔๙ ไทยขาดดุลการคา มูลคา๙,๗๕๐.๑ ลานบาท อน่ึง การท่ีคนตางชาติเช่ือวา 

  ไทยจำเปนตองลดคาเงินบาทเพ่ือกระตุนการสงออก จึงทำใหชาวตางชาติพากันถอนเงิน 

  ออกจากไทย เพราะไมมั่นใจในคาเงินบาท เหตุนี้ก็ เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหภาวะ 

  ดุลการชำระเงินขาดดุลเพิ่มขึ้นดวย 

 

๑๓๒



  การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีสวนทำใหเกิดวิกฤตในสังคมไทย เนื่องจากประชาชนไมรูจัก

คุณคาของทรัพยากร ทำใหเกิดปญหาความเส่ือมโทรมของปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร 

ธรรมชาติที่เคยมีอยางสมบูรณในอดีต การรับเอาวิถีการดำเนินชีวิตจากตางประเทศมาใชโดยไมปรับ

ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย ความเจริญของวัฒนธรรมตะวันตกแทรกเขามาในรูปแบบ

การบริโภคและอุปโภคคนไทยจำนวนมาก ทิ้งภูมิปญญาดั้งเดิมของสังคมไทยท่ีสั่งสมกันมา 

เงินกลายเปนปจจัยหลักในการดำรงชีวิต การเนนสรางความร่ำรวย ทำใหเกิดการแยงชิงทรัพยากร 

เพื่อนำมาใชเปนวัตถุดิบผลิตสินคา และการบริการ สนองความตองการของมนุษย มีการใชจาย

ฟุมเฟอย ลงทุนเกินตัว กอหนี้สิน ไมสนใจการออม ขาดการวางแผนการใชเงินอยางรอบคอบเหลานี้ 

ทำใหเกิดแนวคิดวาถึงเวลาแลวที่หนวยงานทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชนชาวไทย 

ทุกคนตองปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงาน และการดำเนินชีวิตแบบเดิม มายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจะชวยแกไขวิกฤตตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม

ไทยได 

๑๓๓



“เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือน 
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคน
สวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ำไป”   
(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากวารสารชัยพัฒนา. เศรษฐกิจพอเพียง ทิศทาง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ตามรอยพระยุคลบาท. ธันวาคม ๒๕๔๓) 

 

 จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค นบัตัง้แตพ.ศ. ๒๕๑๗ เปนตนมา จะพบวา

พระองคทานไดทรงเนนย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมี 

พอกิน พอมีพอใช การรูจักความพอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 

และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลำดับขั้นตอนท่ีถูกตอง

ตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการดำรงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เปนท่ีรูจักกันภายใตชื่อวา 

“. . .ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเปนตองทำตามลำดับข้ันเริ่มดวย 

การสรางพื้นฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชนกอนเมื่อพ้ืนฐานเกิด

ขึ้นมั่นคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับ

ตอไป ... การถือหลักท่ีจะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนคอยไปตาม

ลำดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อปองกัน

ความผิดพลาดลมเหลว และเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จไดแนนอนบริบูรณ” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

๑๓๔



   

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน โดยมี

เปาประสงคคือ มุงใหเกิดความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

๑๓๕



 ทั้งนี้ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว 

พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยมีเงื่อนไข

พื้นฐานในการที่จะกอใหเกิดความพอเพียง คือ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และ 

ความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนำวิชาการตางๆมาใชในการวางแผน และการดำเนินการทุกข้ันตอน 

การเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ 

ในทุกระดับ ใหมีสำนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต

ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 

 

๑๓๖



 ๑. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดำรงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน  

  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกตใชไดตลอดเวลา  

  และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพน 

  จากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 

 ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ 

นำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ 

โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ

พัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 ๓. คำนิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบ 

ดวย ๓ คุณลักษณะ พรอมๆกัน ดังนี้ 

 * ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี

ทีไ่มนอยเกินไป และไมมากเกนิไปโดยไมเบียดเบยีน  

ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภค 

ที่อยูในระดับพอประมาณ 

 * ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ

เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปน

ไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย 

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิด 

ขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ 

๑๓๗

๕



  * การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ 

การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวา 

จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ในที่นี้ก็คือ การปฏิบัติตนดวยความไมประมาท นั่นเอง 

 

 ๔. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง

ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ  

  * เง่ือนไขความรู  ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางรอบ

ดาน ความรอบคอบที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และ

ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  * เ ง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม 

มีความซื่อสัตย สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต 

 

 ๕.  แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

๑๓๘



 “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมถึง 

การพัฒนาและบริหารประเทศ ท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของ “ทางสายกลาง” คำนึงถึงความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสรางความคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ 

  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมีพระราชดำรัสเนนย้ำถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังความตอนหนึ่งวา 

  “จะทำอะไรก็ขอใหแตละคนมีความสำเร็จพอสมควร เศรษฐกิจพอเพียงคือทำใหพอเพียง 
ถาไมพอเพียงไปไมได แตถาทำใหพอเพียงสามารถนำพาประเทศใหไปไดดี ก็ขอใหทุกคนประสบ
ความสำเร็จ ในความสำเร็จพอเพียง และเพื่อใหบานเมืองบรรลุความสำเร็จที่แทจริง” 

๑๓๙



 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกเมื่อวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งไดมีการขานรับนำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติกันหลายหนวยงาน แตคนสวนมากมักเขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของเกษตรกร 

ในชนบทเทานั้น แตแทที่จริงผูประกอบอาชีพอื่น เชน พอคา ขาราชการ และพนักงานบริษัทตางๆ 

รวมถึงประชาชนทุกคน ก็สามารถนำแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชได 

 
  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา  

  “...ความหมายของเศรษฐกิจพอเพยีงและทำไดเศษหนึง่สวนส่ีเทานัน้จะพอนัน้ ไมไดแปลวา 
เศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเปนเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทำ...”  
  “พอมีพอกิน ก็แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็ใชได  
ยิ่งถาประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” 
  “...ประเทศไทยสมัยกอนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไมมีพอมีพอกิน จึงจะตองเปน 
นโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือที่จะใหทุกคนพอเพียงได พอเพียงนี้ก็หมายความวามกีนิ มอียู 
ไมฟุมเฟอย ไมหรหูรากไ็ด แตพอ...”  โดยทรงเปรียบเทียบคำวา พอเพียง กับคำวา Self-sufficiency วา 

  “Self-sufficiency นั้น หมายความวา ผลิตอะไร มีพอที่จะใช ไมตองไปขอยืมคนอื่น 
อยูไดดวยตนเอง... เปนไปตามท่ีเขาเรียกวายืนบนขาของตัวเอง ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ มี
ความคิดวาทำอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู
เปนสุข 
  พอเพียงนี้ อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น 
ตองพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติงานก็พอเพียง ฉะน้ันความพอเพียงนี้ก็
แปลวาความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 

๑๔๐



 จากขอมูลของ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดำริใหจัดตั้งขึ้น 

เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในรูปของการดำเนินการพัฒนาในดานตางๆ ไดระบุถึง 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวา 

 ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการดำรงชีพอยาง

จริงจังดังพระราชดำรัสวา “...ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางที่ถูกตอง...” 
 ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาดแคลน 

ในการดำรงชีพก็ตาม ดังพระราชดำรัสที่วา “...ความเจริญของคนท้ังหลายยอมเกิดมาจาก 
การประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพของตนเปนหลักสำคัญ...” 
 ๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน และแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพแบบตอสู

กันอยางรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดำรัสเรื่องนี้วา “...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้นหมายถึง
ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาไดดวยความเปนธรรมท้ังในเจตนา และการกระทำ ไมใชได
มาดวยความบังเอิญ หรือดวยการแกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น...” 
  ๔. ไมหยุดนิ่งที่จะหาหนทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก โดยตองขวนขวายใฝหาความรู 

ใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงข้ันพอเพียงเปนเปาหมายสำคัญ พระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ให 

ความชัดเจนวา “...การท่ีตองการใหทุกคนพยายามท่ีจะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนี้ 
เพื่อตนเอง เพ่ือที่จะใหตัวเองมีความเปนอยูที่กาวหนา ท่ีมีความสุข พอมีพอกินเปนข้ันหนึ่งและ 
ขั้นตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดวยตนเอง...” 
 ๕.  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทวา “...พยายามไมกอความชั่วใหเปนเครื่องทำลายตัว ทำลายผูอื่น 
พยายามลด พยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู พยายามกอความดีใหแกตัวอยูเสมอ พยายามรักษา 
และเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้นใหงอกงามสมบูรณขึ้น...” 
 

๑๔๑



 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงย้ำเนนวาคำสำคัญที่สุดคือ คำวา “พอ” ตองสรางความพอที่

สมเหตุสมผลใหกับตัวเองใหได แลวเราก็จะพบกับความสุข 

 เศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนพระราชดำรัสท่ีพระราชทานใหประชาชนดำเนินตามวิถีแหง 

การดำรงชีพที่สมบูรณ ศานติสุข เปนวิถีชีวิตไทยที่ยึดเสนทางสายกลางของความพอดีนั่นเอง... 

 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้ง

แตเริ่มงานพัฒนาเมื่อ ๕๐ ปที่แลว และทรงยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะดานการเกษตร 

ที่ผานมาเราเนนการผลิตสินคาเพื่อสงออกเปนเชิงพาณิชย คือเมื่อปลูกขาวก็นำไปขายและก็นำเงินไป

ซื้อขาว เมื่อเงินหมดก็จะไปกู เปนอยางนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งชาวนาไทยตกอยูในภาวะหนี้สิน 

๑๔๒



  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดานนี้ จึงไดพระราชทานพระราชดำริ

ใหจัดตั้งธนาคารขาว  ธนาคารโค-กระบือ ข้ึน เพ่ือชวยเหลือราษฎร นับเปนจุดเริ่มตนแหงที่มาของ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้นไดทรงคิดคนวิธีการท่ีจะชวยเหลือราษฎรดานการเกษตร จึงไดทรงคิด 

“ทฤษฎีใหม” ขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ตอมาไดพระราชทานพระราชดำริเพ่ิมเติมมาโดยตลอด เพื่อใหเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของ 

ประเทศมีความแข็งแรงพอ กอนที่จะไปผลิตเพ่ือการคาหรือเชิงทรัพย โดยยึดหลักการ “ทฤษฎี” ๓ 

ขั้นคือ 

 

 ขั้นที่ ๑ มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองไดบนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใชจาย 

๑๔๓



  ขั้นที่ ๒ รวมพลังกันในรูปกลุม เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมท้ังดานสวัสดิการ 

การศึกษา การพัฒนาสังคม เชน กลุมสหกรณ  เปนตน 

  ขั้นที่ ๓ สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย 

โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคการพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทุน 

การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล 

 

  เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการพัฒนาท่ีนำไปสู 

ความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตางๆอยางเปนข้ันตอน โดยลดความเส่ียงเกีย่วกบัความผันแปร 

ของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตางๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล 

การสรางภมูคิุมกนัทีด่ ีมคีวามรู ความเพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลอืซึง่กนัและกนั 

และความสามัคคี 

๑๔๔

สหกรณการเกษตรหุบกระพง จำกัด 



  เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวางกวาทฤษฎีใหม โดยที่ เศรษฐกิจพอเพียงเปน 

กรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม ในขณะที่ แนวพระราชดำริ 

เกี่ยวกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอยางเปนข้ันตอนนั้น 

เปนตัวอยางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเฉพาะพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

  ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริ อาจเปรียบเทียบหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู ๒ แบบ

คือ แบบพื้นฐานกับแบบกาวหนา ไดดังนี้ 

 ๑ ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียง

แบบพื้นฐาน เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ ท่ีมุงแกปญหาของเกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงน้ำ ตองพึ่ง 

น้ำฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ำไมพอเพียง แมกระท่ังสำหรับการปลูกขาวเพื่อการบริโภค 

และมีขอสมมติวา มีที่ดินพอเพียงในการขุดบอ เพ่ือแกปญหาในเรื่องดังกลาว จากการแกปญหา 

ความเสี่ยงเรื่องน้ำ จะทำใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได และ 

ใชที่ดินสวนอ่ืนๆ สนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมท้ังขายผลผลิตในสวนที่เหลือ 

เพื่อมีรายไดที่จะใชเปนคาใชจายอื่นๆ ท่ีไมสามารถผลิตเองได ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกัน 

ในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว 

  อยางไรกต็าม แมกระทัง่ในทฤษฎใีหมขัน้ที ่๑ ก็จำเปนทีเ่กษตรกรจะตองไดรบัความชวยเหลอื

จากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

๑๔๕



 ๒.  ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา 

ซึ่งครอบคลุมทฤษฏีใหมขั้นที่ ๒ เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ 

สหกรณ หรือการท่ีธุรกิจตางๆรวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ กลาวคือ เมื่อสมาชิกในแตละ

ครอบครัวหรือองคกรตางๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเปนเบื้องตนแลวก็จะรวมกลุมกันเพื่อรวมมือ

กันสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวมบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนซึ่งจะ

สามารถทำใหชุมชนโดยรวม หรือ เครือขายวิสาหกิจ นั้นๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยาง

แทจริง 

 ๓.  ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซ่ึงครอบคลุม

ทฤษฎีใหมขั้นที่ ๓ ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ 

ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย หรือมูลนิธิตางๆ เปนตน 

 

๑๔๖

ภาพมูลนิธิชัยพัฒนา 



การบริหารจัดการท่ีดินและน้ำเพื่อการเกษตร 

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร

ในทุกแหงทั่วประเทศนั้น พระองคไดทอดพระเนตรเห็นถึงปญหาความเดือดรอนตางๆของพสกนิกร 

และทรงพยายามคิดหาหนทางแกไขคลายความเดือดรอนเหลานั้นเสมอมา โดยเฉพาะปญหา 

การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเปนทุกขอันหนักหนาของพสกนิกร พระองคไดพระราชทาน 

พระราชดำริใหใชวิธีการที่เรียกวา “ทฤษฎีใหม” ชวยแกไขปญหาดังกลาว เชน เม่ือครั้งท่ีพระองค 

ไดเสด็จพระราชดำเนินไปยัง บานกุดตอแกน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ทรงพบวาราษฎรท่ีนั่น

ตองเอาของแหลมๆทิ่มลงไปในดินที่แหงแข็ง เพื่อหยอดเมล็ดขาว เนื่องจากขาดแคลนน้ำ จึงทำให

ขาวมีเมล็ดลีบและไดผลผลิตเพียง ๒-๓ ถังตอไร พระองคจึงมีพระราชดำริใหพิจารณาจัดหาน้ำ

สนับสนุนการเพาะปลูก โดยใหขุดสระเก็บน้ำตามแนวทฤษฎีใหม เหมือนกับท่ีไดดำเนินการทดลอง 

ที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อเปน

ตัวอยางในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำของเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนนอยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ทฤษฎีใหม(New Theory) : เปนแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ำของเกษตรกรท่ีมีที่ดิน 

จำนวนนอย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหแบงพื้นท่ีของเกษตรกรออกเปน ๔ สวน ตาม

อัตราสวน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง 

 พ้ืนที่สวนที่หนึ่ง  ประมาณ ๓๐% ใหขุดสระเก็บกักน้ำ เพ่ือเก็บกักน้ำไวใชเสริมการปลูกพืช 

ในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ำและพืชน้ำตางๆ 

 พื้นที่สวนที่สอง  ประมาณ ๓๐% ใหทำนาปลูกขาว เพื่อเปนอาหารประจำวันสำหรับ

ครอบครัวใหเพียงพอตลอดป เปนการลดคาใชจายและใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได 

 พ้ืนที่สวนที่สาม  ประมาณ ๓๐% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ 

เพื่อใชเปนอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหนาย 

 พื้นที่สวนที่สี่  ประมาณ ๑๐% เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรือนอื่นๆ 

 

๑๔๗



  “…หลักมีวาแบงที่ดินเปนสามสวน สวนที่หนึ่งเปนที่สำหรับปลูกขาว อีกสวนหนึ่งสำหรับ
ปลูกพืชไร พืชสวน และก็มีที่สำหรับขุดสระน้ำ ดำเนินการไปแลว ทำอยางธรรมดาอยาง 
ชาวบาน ในที่สุดก็ไดขาวไดผักขาย...”  
(พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา) 

“...ทฤษฎีใหมนี้ มีไวสำหรับปองกันความขาดแคลนในยามปกติก็จะทำใหร่ำรวยมากขึ้น ในยามที่มี
อุทกภัยก็สามารถที่จะฟนตัวไดเร็ว โดยไมตองใหทางราชการไปชวยมากเกินไป ทำใหประชาชน 
มีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี  ฉะนั้น จึงไดสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม...”  

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๔๘

การแบงพื้นที่ดินตามทฤษฎีใหม 

เฉลี่ยพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 15 ไร 



  การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาประเทศจนถึงระดับบุคคล เปน 

การเสริมพลังการพัฒนาที่เนนการพึ่งตนเอง และการอยูไดอยางมั่นคง และมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก เพราะ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีใหความสำคัญกับ 

การสรางเสริมฐานเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากหญาใหเขมแข็ง ในขณะท่ีเปนการสงเสริม 

การพัฒนาประเทศใหมีเสถียรภาพในระดับประเทศ และระหวางประเทศ สามารถปรับตัวเลือกรับสิ่ง

ที่ เปนประโยชนและพรอมรับการเปล่ียนแปลงตางๆ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศได  

และนำไปสูความอยูดีมีสุขของคนไทยในที่สุด 

 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดใชไดเฉพาะครอบครัวเทานั้น หากแตเปนปรัชญา 

ที่สามารถนำมาประยุกตใชไดกับสังคมโดยสวนรวม นั่นก็คือ การพยายามหาหนทาง หรือวิธีการ 

ที่จะดำรงชีวิตตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงใหดำเนินไปไดอยางสมดุล 

 ๑. สมาชิกในชุมชนควรยึดหลักของการ “พึ่งตนเอง” ในระดับครอบครัวใหไดกอน 

โดยสมาชิกแตละคนตองรูจักตนเอง และรักษาระดับการใชจายของตนไมใหเปนหนี้ และควร 

สามารถพึ่งตนเองในเรื่องพื้นฐานคือปจจัย ๔ ใหไดในระดับหนึ่ง 

 ๒. หลังจากสมาชิกพึ่งตนเองในดานปจจัย ๔ แลว อันดับตอไปก็คือ สมาชิกทุกคน ควรพัฒนา

ตนเองใหสามารถ “อยูไดอยางพอเพียง” คือ รูจักดำเนินชีวิต โดยยึดหลักทางสายกลาง หรือ 

ตามแนวมัชฌิมาปฏิปทา ใหตนเองอยูไดอยางสมดุล คือ มีความสุขท่ีแทจริงไดโดยไมไดรูสึก

ขาดแคลนจนตองเบียดเบียนตนเอง หรือดำเนินชีวิตอยางเกินพอดี จนตองหันไปเบียดเบียนผูอื่น 

 ๓. สมาชิกในชุมชนควร “รูจักอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร” คือมีความคิดที่จะแบงปนใหผูอื่น 

ซึ่งจะมีผลดีไมเพียงแตประโยชนที่ทำใหไดเพื่อน หากแตยังชวยลดความเห็นแกตัว มีการชวยเหลือ

พึ่งพาอาศัยกัน รวมท้ังยังจะเปนพื้นฐานทำใหเกิดการรวมกลุมทางสังคมอีกดวย 

๑๔๙



 ๔. สมาชิกควร “อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู” คือ รูจักพัฒนาตนเองโดยการเรียนรูจากธรรมชาติ

และประสบการณในโลกกวางดวยตนเอง หรือจากการแลกเปลี่ยนรวมกันกับผูอื่นใหเกิดเปนชุมชน

แหงการเรียนรูที่ทุกคนชวยกันพัฒนาชีวิตของตนเองและผูอื่นรวมกัน มีการสืบทอดและเรียนรูเพื่อ

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และในท่ีสุดมีการพัฒนาใหเปนสังคมที่มั่นคง และยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชคุณธรรมและวัฒนธรรมเปนตัวนำ 

 

 มีขอคิดวาการที่จะทำอะไรใหเกิดความพอเพียงนั้น จำเปนตองอยูบนพื้นฐานของความรู 

คูคุณธรรม 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกตใชในทางปฏิบัติไดในทุกระดับ 

ทุกอาชีพและทุกโอกาส 

 คำวา “พอเพียง” จึงเทากับเปนการเตือนสติคนไทยในสภาวะที่จะตองปลูกฝงความคิดนี้แก

เยาวชนใหเขาใจต้ังแตยังเล็กถึงความหมายของ “พอเพียง” ในการดำเนินชีวิตอีกดวย 

 

๑๕๐



  ชุมชนแหลมรุงเรือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ซ่ึงรวมกลุมกันทำกิจกรรมออมทรัพย

รักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาท่ีอยูอาศัย และนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยมาผลิตพลังงานไฟฟา 

ใชในหมูบานตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ประหยัดไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ประหยัดเงินดวยกิจกรรมการออมทรัพย

และสหกรณออมทรัพย 

๑๕๑



  ปจจุบันภัยที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรและมนุษยนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  อันตราย

จากเหตุการณที่ไมแนนอนทั้งจากการกระทำของมนุษย และธรรมชาติบางคร้ังไมสามารถหลักเลี่ยงได  

มนุษยจึงพยามยามหาทางปองกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนกับชีวิตและ

ทรัพยสิน การดำรงชีวิตดวยความไมประมาทดวยการประกันภัยจึงเปนแนวทางสำคัญท่ีจะลด 

ภัยอันตรายไดอีกแนวทางหนึ่ง เพราะเปนการโอนความเสี่ยงภัยไปใหผูรับประกันภัยหรือบริษัท

ประกันภัยเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดข้ึน ความสำคัญของการ

ประกันภัยที่มีตอความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพของบุคคล  ครอบครัว  

ตลอดจนการประกอบธุรกิจของประชาชนจึงมีบทบาทมากขึ้นอยางเดนชัดในปจจุบัน 

 

 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจกลาวถึงความพอเพียงวาจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะคือ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล   และการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  ภูมิคุมกันที่ดี หมายถึงการเตรียมตัว

ใหพรอมรับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเขากันไดกับหลักการของการประกันภัย

ที่ชวยใหบุคคลสามารถพึ่งพาตนเองไดยามที่ประสบภัยโดยไมทำใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน 

 

 เนื่องจากการประกันภัยมี  ๒  ประเภท  คือการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย  เราจึง

ควรศึกษา ทำความเขาใจ และพิจารณาเลือกดำเนินการตามความเหมาะสม โดยยึดแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ 

๑๕๒



  การประกันภัยมีหลายแบบ  และมีความแตกตางกันทั้งผลประโยชนและเบี้ยประกันภัย 

จึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ อยางมีเหตุผล  ไดแก 

  ๑. แบบการประกันภัย  ควรเลือกแบบที่ใหความคุมครองและผลประโยชนเหมาะสม 

กับความตองการ 

  ๒. เบี้ยประกันภัยที่จะตองจาย  จะตองยึดหลักทางสายกลาง หรือความพอประมาณ 

กลาวคอืตองเหมาะสมกับรายได  ไมสงูจนเกินความสามารถในการชำระคาเบ้ียประกนัภยั  โดยพจิารณา 

ถึงรายไดสวนหนึ่งที่จะแบงมาเปนคาเบี้ยประกันภัย เพื่อใหสามารถจายเงินคาเบี้ยประกันภัยอยาง 

ตอเนื่อง และตลอดไปได  เพราะหากไมสามารถจายเบี้ยประกันภัยไดอยางตอเนื่องจะมีผลให

กรมธรรมประกันภัยขาดผลบังคับ และสิ้นสุดการคุมครองซ่ึงเทากับเปนการสูญเสียผลประโยชนอัน

พึงจะไดรับ 

  นอกจากน้ีในสวนที่เปนการประกันชีวิตนั้น การมีความรอบรู ความรอบคอบประกอบ 

การวางแผนที่ดีตามแนวพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตท่ีตั้งบนพ้ืนฐานของ “ทางสาย

กลาง” นั้น  ผูเอาประกันชีวิตจึงควรอานขอความในกรมธรรมประกันชีวิตใหเขาใจ  เพ่ือจะไดทราบ

ถึงสิทธิและเงื่อนไขอื่น ๆ  ผูรับประโยชน  จำนวนเงินเอาประกันชีวิต  แบบการประกันชีวิต ระยะ

เวลาประกันชีวิตและระยะเวลาในการชำระเบ้ียประกันภัย  มีความถูกตองตรงกับที่แจงไวหรือไม  

หากไมตรงจะไดทักทวงและใหบริษัทแกไขใหถูกตองตอไป เพราะการประกันชีวิตในปจจุบันผูเอา

ประกันภัยสามารถขอยกเลิกการทำประกันชีวิตไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมประกัน

ภัย หากเห็นวากรมธรรมประกันภัยดังกลาวไมถูกตองตามท่ีไดตกลงกันไว 

๑๕๓

ที่มาของภาพ : สำนักงานคณะกรรมการควบคุม               
                        เครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 

ที่มาของภาพ : สำนักงานตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ 
                        พระทองคำ 



ประกันภัยรถยนตชั้น ๕ :  ราคาเบี้ยประกันภัยตอปต่ำกวาประกันภัยชั้น ๑ ประมาณ ๓๐% เพราะให

ความคุมครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเทานั้นไมคุมครองการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี และ 

ผูเอาประกันตองจายคาเสียหายสวนแรกคร้ังละ ๒,๐๐๐ บาท โดยรถยนตนั่ง เบ้ียประกัน ๓,๐๐๐-

๖,๘๐๐ บาทตอป  รถยนตโดยสาร ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาทตอป  และรถบรรทุก  ๓,๔๐๐-๖,๒๐๐ บาทตอป  

มีวงเงินคุมครองขั้นต่ำคัน ละ ๕๐,๐๐๐  บาท  เริ่มขายตั้งแตเมื่อวันที่  ๕ ก.ค. ๕๐ เปนตนมาบริษัท 

ประกันภัยอนุญาตขายกรมธรรมประกันภัยประเภทนี้มี  ๑๗  บริษัท 

ประกันภัยพืชผลจากภัยแลง : ถือเปนครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคุมครองภัยแลง พืชผลที่ 

เอาประกันภัยคือ ขาวโพดเล้ียงสัตว โดยใชดัชนีน้ำฝนเบ้ียประกันภัยมี ๒ อัตราคือ ๑๑๔ บาทตอไร  

และ ๘๐ บาทตอไร การคุมครอง ๓ ระยะคือ ชวงเพราะปลูก (๓๐ วัน) ชวงเติบโต (๒๐ วัน) และ 

ชวงออกดอกออกผล (๓๐วัน) คุมครองสงูสดุ ๑,๗๐๐ บาทตอไร ขึน้กบัอตัราเบ้ียประกนัภยัทีเ่กษตรกร

จาย  มีบริษัทประกันภัยขายกรมธรรม ประเภทนี้ ๑๐ บริษัท 

ประกันภัยสำหรับผูสูงอาย ุ : รูปแบบการออม หรือความคุมครองผูสูงอายุ เพื่อใหมีรายไดสำหรับ 

การดำรงชีพอยามคีณุภาพ  จากเดิมทีบ่รษิทัประกันชวีติจะไมทำประกันชวีติสำหรบัผูสงูอายุเกนิ ๖๐ ปไปแลว 

ประกันอัคคีภัยชุมชนแออัด : จายเบี้ยประกันภัยปละ ๓๖๕ บาท หรือวันละ ๑ บาท โดยมีวงเงิน

คุมครองความเสียหายหากเกิดเหตุเพลิงไหมหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือลดผลกระทบประชาชนที่

อาศัยในแหลงชุมชนแออัดใหเขาถึงประกันภัย คาดวาจะเปดจำหนายไดประมาณเดือน ส.ค.นี้ 

 
: ขอมูลจาก นางจันทรา บูรณฤกษ เลขาธิการ คปภ. (อธิบดีกรมการประกันภัย) 

(หนา ๘ หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐) 

อุบัติภัยเกิดขึ้นไดโดยไมรูลวงหนา การเตรียมปองกันดวย 

การประกันภัย เปนการเตรียมตัวไมใหตั้งอยูในความประมาท 

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ดวยการมีภูมิคุมกันที่ดี 

๑๕๔



 เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณคาอยางไร 

  •  เศรษฐกิจกิจพอเพียง สรางคนใหแข็งแรง ชวยตนเองได ไมคอยแตหวังพึ่งผูอื่น 

  •  เศรษฐกิจพอเพียงสรางคนใหมีความรูความสามารถ ทำใหพึ่งพาตนเองได และเปนที่พึ่ง 

     ของผูอื่นได 

  •  เศรษฐกิจพอเพียงสอนใหรูจักการให การรวมมือพึ่งพากัน ทำใหพอสำหรับตนและ 

   กอใหเกิดชุมชนที่เขมแข็ง 

  •  เศรษฐกิจพอเพียงสรางคนใหรอบคอบ ระมัดระวัง ไมประมาท 

  •  เศรษฐกิจพอเพียงสอนใหคนไมโลภ ไมเห็นแกตัว 

  •  เศรษฐกิจพอเพียงเปนทางสายกลาง เนนความพอดี ความสมดุล และความสุข 

      ความม่ันคงทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

๑๕๕



ประเพณีการลงแขกชวยกันทำนา 

รถประหยัดพลังงาน 

๑๕๖



พุทธศาสนาไดกลาวถึง ฆราวาสธรรม ที่จะนำมาซ่ึงความเปนผูมีทรัพยไดนั้น ตองปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร คนเราถาขยันหมั่นทำมาหากิน ยอมมี 

  รายไดและทรัพยสินมาสูครอบครัว 

 ๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษาทรัพย  ในที่นี้ก็คือการเก็บรักษาทรัพยสินที่ 

  หามาไดใหมีใชไดยาวนานม่ันคง เชน ถนอมรักษาส่ิงของเครื่องใชทั้งหลายใหใชได 

  นานๆ การเก็บรักษาไวใหปลอดภัย เชน ฝากเงินกับสถาบันการเงิน การทำประกันภัย  

  การนำเงินไปลงทุนใหเกิดประโยชนเปนตน วิธีนี้ทำใหทรัพยสินคงอยูนานและม่ันคง 

 ๓. กัลยาณมิตตตา  ถึงพรอมดวยการมีเพื่อนดี ในทางศาสนาใหความสำคัญกับการคบ 

  เพื่อนมาก เพราะเพ่ือนดียอมสงเสริมชวยเหลือแนะนำแตในส่ิงที่ดีงามถูกตอง แตหาก 

  หลงไปคบเพ่ือนไมดี ยอมชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย ในที่นี้อาจนำพาไปสูหายนะ 

  ทางทรัพยสิน เชนติดการพนัน  ถูกฉอโกง  เปนตน 

 ๔. สมชีวิตา  ถึงพรอมดวยการใชจายตามสมควรแกฐานะ หมายถึงการใชจายท่ีมีเหตุผล 

  รอบคอบและรูจักประมาณตน ใหพอเหมาะกับฐานะรายไดของตน ใหมีความ “พอดี” 

  กับความเปนอยู ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น ไมฟุงเฟอฟุมเฟอยจนไมพอกับรายได 

  นั่นคือมี “ความสมดุล” จึงจะรักษาทรัพยไวไดมั่นคงและเปนประโยชนสุขแกตนธรรมะ  

  ขอนี้เองที่เปนหลักเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหยึดทางสายกลาง มีความพอดี 

  ใหพอเพียงกับตนเอง นั่นเอง 

๑๕๗



“ ...........การที่คนอยูดีมีความสุขนั้น เปนกำไรอีกอยางหนึ่ง ซึ่งนับเปนมูลคาเงินไมได  แตวาถาจะคิด

ใหเปนมูลคาเงินจริงๆ ก็คิดได เราตองจายในสิ่งที่ไมนาจะตองจาย เชน ทางรัฐบาล โดยกระทรวง

มหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะห หรือกรมอื่นๆ จะตองไปสงเคราะหราษฎรที่ยากจน ซึ่ง 

ในปหนึ่งๆ ตองใชเงินเปนจำนวนหลายรอยหลายพันลาน ในการสงเคราะหชาวบานที่ยากจน 

โดยไมไดอะไรกลับคืนมาเพราะวาราษฎรที่ยากจนนี้ เขาไมมีกำลังที่จะตอบแทนอะไรไดเลย  

แมจะทำงานก็ไมคอยไดเพราะความยากจน แตวาถาเราสามารถที่จะทำใหเขาอยูดีกินดีขึ้นหนอย 

เขาจะสามารถหารายไดไดมากขึ้น เราก็จะลดการสงเคราะหลงได.......” 

 

(พระราชดำรัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต 

วันพุธท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔) 

๑๕๘



คาครองชีพ (Cost of Living) หมายถึง คาใชจายของบุคคลหรือครัวเรือนในการซ้ือสินคาและ 

 บริการที่ตองใชในการดำเนินชีวิต คาครองชีพจึงมีทั้งคาครองชีพสูง  

 ซึ่งสินคาและบริการราคาแพง สวนคาครองชีพต่ำจะมีลักษณะ 

 ตรงกันขาม คือสินคาและบริการราคาถูก ที่จะเปนปญหาก็คือ 

 คาครองชีพสูงแตรายไดต่ำ 

 

มาตรฐานการครองชีพ หมายถึง ระดับการอยูดีกินดีของประชาชน ซ่ึงนับวาเปนเปาหมาย 

(Standard of Living) ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับตั้งแตแผนพัฒนาฯ 

 ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แตการจะบรรลุ 

 เปาหมายคือการยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้นได  

 จำเปนตองมีรายไดบุคคลสูงเสียกอน เพราะรายไดบุคคลยอม 

 มีความสัมพันธโดยตรงตอระดับมาตรฐานการครองชีพ และ 

 ยังมีผลตอรายไดประชาชาติอีกดวย ในลักษณะดังนี้ 

๑๕๙



ปจจัยการผลิต (Factors of Production) หมายถึง สิ่งที่นำมาใชในการผลิตเพ่ือใหเกิดเปนสินคาหรือ 

            บริการประกอบดวย 

  ๑. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๒. ทุน 

  ๓. แรงงาน 

  ๔. ผูประกอบการ 

 

ทุน (Capital Goods) หมายถึง สิ่งหรืออุปกรณ หรือเคร่ืองมือใดๆ ที่ทำใหการผลิต 

 เกิดขึ้น ทุนจึงแตกตางกันไปตามลักษณะอาชีพ เชน เคร่ืองทอผา 

 ในโรงงานทอผา คอมพิวเตอรในสำนักงาน รถยนตที่ใชขนสงสินคา  

 สัตว ก็ถูกจัดวาเปนทุนดวยเพราะทำใหการผลิตเกิดข้ึนได เชน  

 ววัทีใ่ชไถนา มาทีใ่ชเทียมรถ เสือหรือชางในการแสดงของละครสัตว  

 เปนตน สัตวจึงเปนทุน ไมใชแรงงาน แรงงานจะหมายถึงแรงงาน 

 มนุษยเทานั้น และทุนก็ไมใชเงินทุน หากแตเงินทุน (Money  

 Capital) จะนำมาซ่ึงสินคาประเภททุน (Capital goods) เชน 

 เงินซื้อเคร่ืองจักร ทำใหการผลิตเกิดข้ึน  

๑๖๐



ดุลการคา (Balance Trade) หมายถึง บัญชีซึ่งบันทึกมูลคาสินคานำเขาและมูลคาสินคาสงออก 

 ของประเทศหนึ่งกับประเทศอื่นๆ เมื่อมีการเปรียบเทียบขอมูล 

 ดังกลาว จึงเปนที่มาของดุลการคาเกินดุล ดุลการคาขาดดุล และ 

 ดุลการคาสมดุล ดุลการคาเปนสวนหนึ่งของดุลบัญชีเดินสะพัด 

 

บัญชีเดินสะพัด  หมายถึง บัญชีที่เปนสวนหนึ่งของบัญชีดุลการชำระเงิน ซึ่งบัญชี 

(Current Account) เดินสะพัดจะประกอบดวย ๒ บัญชี คือ บัญชีดุลการคา และบัญชี 

 ดลุบริการ ซึง่มทีัง้การขนสง การประกันภยั การทองเทีย่ว และกิจการ 

 อื่นท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว จึงเห็นไดวาหากดุลบัญชีเดินสะพัด 

 เกินดุลจะมีผลใหดุลการชำระเงินเกินดุลดวย 

 

ดุลการชำระเงิน  หมายถึง บัญชีซึ่งบันทึกการรับและการจายเงินตราตางประเทศ  

(Balance of Payment) เมื่อมีขอมูลเปรียบเทียบระหวางมูลคารายรับและรายจายแลว 

 จึงเห็นไดวามีทั้งดุลการชำระเงินเกินดุล ขาดดุล และสมดุล  

 อยางไรก็ดี มีขอสังเกตไดวาดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชำระเงิน 

 และทุนสำรองระหวางประเทศจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

๑๖๑



ทุนสำรองระหวางประเทศ หมายถึง ทรัพยสินของประเทศอันประกอบดวยทองคำและเงิน 

(International Reserves) ตราสกุลตางๆเปนการเก็บสะสมไว เ พ่ือเสถียรภาพการเ งิน 

 ของประเทศ ทุนสำรองระหวางประเทศ จะมีผลตอเสถียรภาพ 

 การเงินของประเทศ ซ่ึงกวาแตละประเทศจะบรรลุเปาหมาย 

 ดังกลาวได จำเปนจะตองมีรัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหาร 

 เกี่ยวกับกระบวนการหลายๆดานที่มีความสัมพันธเกี่ยวของ ดังนี้ 

 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล         ดุลการชำระเงินเกินดุล 

                ทุนสำรองระหวางประเทศม่ันคง       เสถียรภาพ 

 การเงินของประเทศม่ันคงดวย  

 

นโยบายการเงิน หมายถึงนโยบายท่ีอยูภายใตการดูแลและควบคุมปริมาณเงินและ 

(Monetary Policy) สินเชื่อโดยธนาคารกลางเพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ือรักษา 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เชน การรักษาทุนสำรอง 

 ของประเทศ การควบคมุสถาบนัการเงินตางๆ เปนตน เปนมาตรการ 

 ที่ใชรวมกับนโยบายการคลังในการแกปญหาเงินเฟอ เงินฝดและ 

 ปญหาเศรษฐกิจโดยท่ัวไป เชน การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การ 

 กำหนดปริมาณการปลอยสินเชื่อ และการขายพันธบัตรรัฐบาล 

 เพื่อระดมเงินออมจากมือประชาชนสูภาครัฐบาล 

 

  

๑๖๒



นโยบายการคลัง  หมายถึงนโยบายเกี่ยวกับการใชรายรับและรายจายของรัฐบาล 

(Fiscal Policy)  เปน เครื่ องมือสำคัญในการกำหนดแนวทางและเป าหมาย 

 ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเปนมาตรการรวมกับนโยบายการเงิน 

 ในการแกปญหาเงินเฟอ เงินฝด และปญหาเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

 การคลังหรือเศรษฐกิจภาครัฐบาล ไดมีการจัดทำในรูปของ 

 พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปของแตละป ประกอบดวย  

 รายรับ รายจายของรัฐบาล ดังนี้ 

๑๖๓

 รายรับ

๑. รายได 

     -  ภาษีอากร 

     -  รัฐวิสาหกิจ 

     -  การคา 

          ฯลฯ 

๒. เงินคงคลัง 

๓. เงินกู                    “หนี้สาธารณะ” 

 รายจาย

๑.  การทะนุบำรุงประเทศดานตางๆ 

๒.  การพัฒนาประเทศ 

๓.  การชำระหนี้เงินกู 

 



* ประเทศที่พัฒนาแลวจะไมตองมีรายรับในสวนท่ีเปนเงินกู และไมตองมีรายจายในสวนท่ีเปน 

การชำระหนี้เงินกูดวย 

 * เงินคงคลังหมายถึงเงินท่ีรัฐบาลมีอยู แตไมไดนำออกไปใช  

  จะใชเมื่อถึงความจำเปน 

 *  “หน้ีสาธารณะ” หมายถึง หนี้สินท่ีเกิดจากการกูยืมเงิน 

  ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
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 สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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๗. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,๒๕๔๖แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
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