
 341 EC 103 

 
 
 

       

 

เน้ือหา 

14.1   ความหมายของการพฒันาเศรษฐกจิ 

14.2   ลกัษณะของประเทศก าลงัพฒันา 

14.3 วฏัจกัรแห่งความยากจน 

14.4  แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาเศรษฐกจิ 

         14.4.1  แนวคดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของนกัเศรษฐศาสตรส์ านกั 
              คลาสสคิ 

  14.4.2 ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบสมดุล 

        14.4.3   ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบไมส่มดุล 

        14.4.4   แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่น้นสิง่จ าเป็นขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์

14.5  การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย 
 
สาระส าคญั 

1.   การพฒันาเศรษฐกจิ หมายถงึ การท าใหร้ายไดท้ีแ่ทจ้รงิต่อคนเพิม่ขึน้ตดิต่อกนั
เป็นเวลานาน เพื่อท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

2.   วฏัจกัรแห่งความยากจน เกิดจากความยากจนที่เป็นอยู่ ท าให้มกีารออมน้อย
และตลาดแคบจงึเกดิการลงทุนน้อย ไม่มทีางสะสมทุนเพยีงพอ ที่จะเพิม่ ก าลงัการผลติ จน
หลุดพน้จากความยากจนไปได ้

บทท่ี 14 

การพฒันาเศรษฐกิจ 
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3.   ทฤษฎีการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดุล เน้นการลงทุนพร้อมกนัทุก
อุตสาหกรรม เพื่อสรา้งงานและรายได ้ท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผูซ้ือ้สนิคา้ใน
อุตสากรรมอื่น ซึง่กนัและกนั 

4.   ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบไมส่มดุล เกดิจากประเทศก าลงัพฒันา 
มเีงนิทุนน้อย จงึควรเน้นการลงทุนในบางสาขาเศรษฐกจิ ซึ่งจะท าให้เกิดการลงทุนในสาขา
เศรษฐกจิอื่นๆ ตามมาในทีสุ่ด 

5.   แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิที่เน้นสิง่จ าเป็นขัน้พื้นฐานของมนุษย์ จะเน้นการ
จดัหาสิง่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ให้กบัคนในเขตยากจนที่สุดก่อน ในที่สุดทุกส่วน
ของประเทศ กจ็ะไดร้บัการพฒันาอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

จดุประสงค ์

เมื่อศกึษาเรื่องการพฒันาเศรษฐกจิ จบแลว้จะท าใหเ้ขา้ใจ จุดมุ่งหมายในการพฒันา
เศรษฐกจิ วธิกีารในการพฒันาเศรษฐกจิ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ท า
ให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้ตามมาจากการพฒันาเศรษฐกจิ 
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14.1   ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 

การพฒันาเศรษฐกจิ หมายถงึ การท าให้รายไดท้ีแ่ท้จรงิต่อคนเพิม่ขึน้ตดิต่อกนัเป็น
เวลานาน เพื่อท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 

ดงันัน้การพฒันาเศรษฐกจิ จะท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ และ
สงัคม โดยมจีดุมุง่หมายดงันี้ 

1) เกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เพื่อท าใหม้สีนิคา้และบรกิารมากขึน้หรอืท า
ใหร้ายไดท้ีแ่ทจ้รงิต่อคนสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

2)   มเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ หมายถงึการมคีวามสมดุลในตลาดต่าง ๆ ท าใหเ้กดิ
การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื 

3)   มคีวามเสมอภาคทางเศรษฐกิจ หมายถึงการมคีวามยุติธรรมในการกระจาย
รายได ้และการก าหนดราคา ท าใหป้ระชาชนมคีวามเป็นอยูใ่กลเ้คยีงกนั  

4) มเีสรภีาพทางเศรษฐกจิ หมายถงึการมอีสิระในการเลอืกอาชีพและเลอืกวถิกีาร
ด ารงชวีติของแต่ละคน เพื่อความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของประชาชน 

5)  มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ หมายถงึการมคีวามมัน่คงในฐานะทางการเงนิของ
ประเทศ และสถาบนัการเงนิของประเทศ เพื่อใหร้ฐับาลสามารถจดัสรรทรพัยากรของประเทศ 
เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

6)  มคีวามสงบทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

7)   ประชาชนไดร้บัการศกึษาอยา่งทัว่ถงึและมสีุขภาพแขง็แรง 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 1 

อภปิรายความแตกต่างระหว่างการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการพฒันาเศรษฐกจิ 
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14.2   ลกัษณะของประเทศก าลงัพฒันา 

ประเทศทีถ่อืว่าเป็นประเทศดอ้ยพฒันาหรอืประเทศก าลงัพฒันา จะเป็นประเทศทีค่น
ในประเทศมรีายได้ที่แท้จรงิเฉลี่ยต ่ากว่ารายได้ของคนในประเทศพฒันาแล้ว โดยประเทศ
เหล่านี้ จะมลีกัษณะดงันี้ 

1)   มกีารออมน้อย สบืเนื่องจากการทีป่ระชาชนในประเทศเหล่านี้มรีายได้ทีแ่ทจ้รงิ
เฉลีย่ต่อคนต ่า จงึไมม่รีายไดเ้หลอืเป็นเงนิออม 

2)  มกีารลงทุนน้อย สืบเนื่องจากการออมอยู่ในระดบัต ่า เมื่อการลงทุนน้อยการ
สะสมทุนจึงเกิดขึ้นน้อย การผลิตจะเป็นการผลิตที่ใช้แรงงานมากกว่าเครื่องจกัร ท าให้
ประสทิธภิาพในการผลติต ่าตามไปดว้ย 

3)   มคีวามเหลื่อมล ้าในรายไดส้งู ฐานะทางเศรษฐกจิของคนรวยและคนจนแตกต่าง
กนัมาก และคนส่วนใหญ่เป็นคนจน 

4)   มขีนบธรรมเนียม และวฒันธรรมทีไ่มเ่อือ้อ านวยใหค้นในประเทศเป็นนกัธุรกจิ 

5)   สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขัน้ปฐม และมีน้อยชนิด ท าให้ประเทศมี
รายไดจ้ากการส่งออกน้อยและไมแ่น่นอน 

6)  มปีระชากรหนาแน่น ท าให้รายได้ประชาชาติส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการบรโิภค
ของประชาชน ไมเ่หลอืเป็นเงนิออม 

7)   ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่มีการน ามาใช้อย่างเต็มที่หรือใช้อย่างไม่คุ้มค่า 
เนื่องจากขาดความรูท้างดา้นเทคโนโลยใีนการน าทรพัยากรธรรมชาตมิาใช้ และการเพิม่มลูค่า 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 2 

สรปุลกัษณะของประเทศก าลงัพฒันา                                                 

 

14.3   วฏัจกัรแห่งความยากจน 

วฏัจกัรแห่งความยากจน เป็นวธิหีนึ่งในการอธบิายสาเหตุทีท่ าใหค้นในประเทศดอ้ย
พฒันาหรอืก าลงัพฒันาไมส่ามารถหลุดพน้จากความยากจน 
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วฏัจกัรแห่งความยากจน จะอธบิายความสมัพนัธ ์จากความยากจนที่คนในประเทศ
เหล่านี้เป็นอยู่เป็นเหตุเบื้องต้น และผลที่เกิดขึ้นตามมานัน้ได้กลบัมาเป็นเหตุให้เกิดความ
ยากจนอกีครัง้หนึ่งเป็นวฏัจกัร ดงัภาพ 

 
        รปูท่ี  14 – 1  ภาพวฏัจกัรแห่งความยากจน 

                                                   

                                                    

 

                           

 

 

                                              

 

จากภาพ จากสาเหตุเบื้องต้นคอื การมรีายไดท้ี่แท้จรงิต ่าหรอืมคีวามยากจน ท าให้
การออมมน้ีอย และประชาชนไม่มอี านาจซื้อมากเพียงพอที่จะท าให้หน่วยธุรกิจขยายการ
ลงทุน การสะสมทุนจงึมีน้อย ท าให้มกี าลงัการผลิตอยู่ในระดบัต ่ า เมื่อผลิตสินค้าได้น้อย 
ประชาชนจงึมรีายไดน้้อย และยากจนต่อไป เป็นวฏัจกัรแบบนี้ไม่รูจ้บ จนกว่าจะมเีงนิทุนจาก
ภายนอกเขา้ไปช่วยเพิม่ก าลงัการผลติ วฏัจกัรแห่งความยากจนจงึจะหมดไป 

    กิจกรรมการเรียนท่ี  3 

อภปิรายเหตุทีท่ าใหเ้กดิความยากจน และผลทีเ่กดิจากความยากจนของประเทศ 
   ก าลงัพฒันา 

 

 

 

การออมต ่า 

ตลาดแคบ 

ความยากจน การลงทนุน้อย 

ก าลงัการผลติต ่า 
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14.4   แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ 

แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาเศรษฐกจิส่วนใหญ่เน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ไดแ้ก่แนวความคดิและทฤษฎต่ีอไปนี้ 

14.4.1  แนวความคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์
ส านักคลาสสิค 

 นกัเศรษฐศาสตรส์ านกัคลาสสคิ ซึง่ไดแ้ก่ อดมั สมธิ และ จอหน์ สจ๊วต มลิล์ 
อธบิายการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจว่าเกดิจากการลงทุน ด้วยเงนิออมของผู้ประกอบการ 
เมือ่มกีารลงทุน รายไดป้ระชาชาตเิพิม่ขึ้นหรอืเกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ คนงานไดร้บั
รายได้เพิม่ขึน้ จ านวนประชากรจะเพิม่ขึน้จนถงึขนาดสูงสุด ซึ่งเป็นขนาดที่รายได้ต่อคนพอ
ส าหรบัการยังชีพขัน้ต ่ าเท่านัน้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะหยุด และจะเกิดการ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอกีครัง้หนึ่ง เมื่อผู้ประกอบการมเีงนิออมส าหรบัการลงทุน ดงันัน้
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตามแนวคดินี้จงึมลีกัษณะแบบขัน้บนัได 

14.4.2   ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดลุ 
 ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบสมดุล เสนอโดย P.N. Rosentein 

Rodan และ Ragnar Nurkse ใหม้กีารลงทุนท าการผลติทุกสาขาเศรษฐกจิพรอ้มกนั โดยเน้น
การผลติสนิค้าอุปโภคบรโิภค ที่มคีวามยดืหยุ่นต่อรายได้สูง เมื่อมกีารขยายการผลติ ผู้เป็น
เจา้ของปจัจยัการผลติ และผูป้ระกอบการจะมรีายไดม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นตลาดรองรบัสนิคา้และ
บรกิารซึ่งกันและกนั ตลาดจงึกว้างขึ้น และเกิดการขยายการผลิตในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 
ต่อไป ระบบเศรษฐกจิจงึเกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

14.4.3   ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดลุ 
 ทฤษฎีการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดุลเป็นทฤษฎีที่เสนอโดย 

A.O. Hirschman เนื่องจากเขาเหน็ว่าประเทศก าลงัพฒันามเีงนิทุนจ ากดั ไม่สามารถขยายการ
ผลติทุกสาขาเศรษฐกจิพรอ้มกนัได ้จงึควรเลอืกลงทุนในสาธารณูปโภค หรอือุตสาหกรรมการ
ผลติ อยา่งใดอยา่งหนึ่งก่อน เช่น เลอืกลงทุนในสาธารณูปโภคก่อน กจ็ะเกดิแรงจงูใจใหเ้กดิโร
งงงานอุตสาหกรรมการผลติเพิม่ขึน้ แต่ถ้าเลอืกลงทุนตัง้โรงงานอุตสาหกรรมการผลติก่อน ก็
จะเกิดแรงกดดันให้ร ัฐบาลเร่งลงทุนในสาธารณูปโภคตามมา ในที่สุดแล้วก็จะเกิดจาก
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
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14.4.4   แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเน้นส่ิงจ าเป็นขัน้พื้นฐานของมนุษย ์
 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นสิ่งจ าเป็นขัน้พื้นฐานของมนุษย์เป็น
แนวคดิของ Dudley Seers ทีเ่น้นการพฒันาทีเ่ริม่จากตวัคน โดยเริม่จากคนในเขตทีย่ากจน
ทีสุ่ดก่อน ท าใหค้นเหล่านี้ไดร้บัสิง่ทีจ่ าเป็นขัน้พืน้ฐานต่อการยงัชพี ซึง่ไดแ้ก่ 

 1)   สิง่ของจ าเป็นในการด ารงชวีติ หรอืปจัจยั 4 ส าหรบัครอบครวั  
 2) บรกิารพื้นฐานของชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การศึกษา 

สาธารณสุขมลูฐาน การสื่อสารและคมนาคม เป็นตน้ 
 3)   สิทธิขัน้พื้นฐานของมนุษย์ เช่น สิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่อง

เกีย่วกบัชุมชน เป็นตน้ 
 4)  การมงีานท า 

 
    กิจกรรมการเรียนท่ี  4 

วเิคราะหท์ฤษฎกีารพฒันาเศรษฐกจิทีเ่น้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่ต่ีอความ 
    เป็นอยูข่องคนส่วนใหญ่ 

 

14.5   การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นบันทึกเจตนารมณ์ของรฐับาลในการพัฒนา
เศรษฐกจิ โดยก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนด าเนินการและหน่วยงานรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานไวช้ดัเจน 

ประเทศไทยเริม่มกีารใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจ ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2504 จนปจัจบุนัมแีผนพฒันาเศรษฐกจิ รวม 10 ฉบบั คอื 

1) แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่1 ประกอบดว้ยระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.
2504 – พ.ศ.2506 และระยะทีส่องระหว่างปีพ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2509 รวม 6 ปี เริม่ใชว้นัที ่1 
มกราคม พ.ศ. 2504 

1) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่2 (2510 – 2514) 

2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่3  (2515 – 25190) 

3) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่4 (2520 – 2524) 
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4) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่5 (2525 – 2529) เริม่ใชว้นัที ่1 
ตุลาคม พ.ศ. 2524 ถงึ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2529 

5) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่6 (2530 – 2534) 

6) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่7 (2535 – 2539) 

7) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่8 (2540 – 2544) 

8) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่9 (2545 – 2549) 

9) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (2550 – 2554) 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติของประเทศไทย จะมเีป้าหมายส าคญั เรื่อง 
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และมรีะยะเวลาแตกต่างกนัเลก็น้อย เช่น แผนฉบบัที่ 1 เป็น
แผน 6 ปี ในขณะทีแ่ผนฉบบัต่อมา เป็นแผน 5 ปี และแผนฉบบัที ่1 ถงึฉบบัที ่4 เริม่ใชว้นัที ่1 
มกราคม ตามปีปฏิทิน ในขณะที่แผนฉบบัที่ 5 เป็นต้นมา เริม่ใช้ว ันที่ 1 ตุลาคม ตาม
ปีงบประมาณ 

นอกจากนี้ยงัมคีวามแตกต่างในสาระส าคญั คอื แผนฉบบัที่ 1 เป็นแผนพฒันา
เศรษฐกจิ ดา้นเดยีว ในขณะทีแ่ผนฉบบัต่อมา เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้สองดา้น 
และตัง้แต่แผนฉบบัที่ 9 คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้อญัเชญิ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งพระราชทานโดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดว้ย 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

เมือ่ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิจบแลว้จะสามารถวเิคราะหป์ญัหาต่อไปน้ีได ้

 1.  วฏัจกัรแห่งความยากจน จะหายไปไดอ้ยา่งไร 

 2.  ประเทศก าลงัพฒันาควรใชแ้นวความคดิหรอืทฤษฎกีารพฒันาเศรษฐกจิใดจงึจะ
เกดิประโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่ 
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เฉลยค าถามท้ายบท 

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  1 

ค าถามท่ี 1.  ปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ เกดิขึน้เน่ืองจากเหตุผลใด 

แนวตอบท่ี 1.  ข้อ 4  เนื่องจากทรพัยากรมีจ ากัดเมื่อเทียบกับความต้องการของคนใน
ประเทศซึ่งมไีม่จ ากดัจงึก่อให้เกิดปญัหาพื้นฐานของทุกประเทศว่าประเทศ
ควรจดัสรรทรพัยากรไปผลติสนิคา้อะไรอย่างไรใหก้บัคนกลุ่มใดเพื่อให้คนใน
สงัคมพอใจมากทีสุ่ด 

ค าถามท่ี 2.  ประเทศไทยอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบใด 

แนวตอบท่ี 2. ขอ้ 5 ประเทศไทยอยูใ่นระบบเศรษฐกจิแบบผสม ดงัจะเหน็ไดว้่ากจิกรรมทาง
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่รฐับาลจะปล่อยให้ภาคเอกชนด าเนินการแต่หาก
ด าเนินการแล้วกจิกรรมมปีญัหา คอื ท าให้คนบางกลุ่มเดอืดรอ้นรฐับาลก็จะ
เข้าไปแทรกแซง เช่น นโยบายประกนัราคาขัน้ต ่า เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร  
หรอื นโยบายประกนัราคา ขัน้สงูเพื่อช่วยเหลอืผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

ค าถามท่ี  3.  ปจัจยัการผลติในทางเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ขอ้ใด 

แนวตอบท่ี  3.  ขอ้ 3  ทีด่นิ  แรงงาน  ทุน  และผูป้ระกอบการ 

ค าถามท่ี 4.  ระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีกไ้ขปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร 

แนวตอบท่ี 4.  ขอ้ 2 ปล่อยให้กลไกตลาดท างาน เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบเสร ีปจัจยั
การผลิตทุกชนิดเป็นของภาคเอกชน  การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจรฐับาลจะไม่เข้าแทรกแซงภาคเอกชนจะด าเนินการโดยให้กลไก
ตลาดท างานโดยเสร ี

ค าถามท่ี 5.  ขอ้ใดจดัว่าเป็นการศกึษาเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

แนวตอบท่ี  5.  ขอ้ 3 เนื่องจากเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคคนใดคนหนึ่ง หรอืผู้ผลติรายใดรายหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของประเทศจะ
เป็นการศกึษาเศรษฐศาสตรม์หภาค 
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เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  2 

ค าถามท่ี 1.   ปจัจยัก าหนดอุปสงค ์คอืขอ้ใด   

แนวตอบท่ี 1.  ขอ้ 2  ปจัจยัก าหนดอุปสงค์ คอื ราคาสนิค้าชนิดนัน้ ค าตอบในขอ้อื่น ๆ ต่าง

เป็นปจัจยัก าหนดอุปทานทัง้สิน้ 

ค าถามท่ี  2.   ปจัจยัก าหนดอุปทาน คอืขอ้ใด 

แนวตอบท่ี  2. ข้อ 2  ปจัจยัก าหนดอุปทาน คือ ราคาสินค้าชนิดนัน้ ค าตอบในข้อ 1 – 5  

เป็นปจัจยัก าหนดอุปสงค ์

ค าถามท่ี  3.  เมื่อรายได้ของนายแดงสูงขึ้น เขาบริโภคสินค้า A มากขึ้น A เป็นสินค้า

ประเภทใด 

แนวตอบท่ี  3.  ขอ้ 3  สนิคา้ปกตเินื่องจากปรมิาณความต้องการซือ้สนิคา้ปกตจิะสมัพนัธก์บั

รายได้ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อรายได้สูงขึ้น ความต้องการบรโิภค

สนิคา้ปกตจิะมากขึน้ดว้ย 

ค าถามท่ี  4.   เมือ่ราคาสนิคา้อยู ่ในระดบัทีส่งูกว่าราคาดุลยภาพจะเกดิเหตุการณ์ใดขึน้ 

แนวตอบท่ี  4.  ข้อ 3  สินค้าล้นตลาด เนื่องจาก ณ ระดบัราคาที่สูงขึ้นความต้องการขาย

สินค้ามมีากขึ้น ตามกฎของอุปทาน และความต้องการซื้อสินค้ามน้ีอยลง  

ตามกฎของอุปสงคจ์งึมผีลใหเ้กดิสนิคา้ลน้ตลาด 

ค าถามท่ี  5.   กรณีทีร่าคาสนิคา้ X  สูงขึน้แลว้มผีลท าใหค้วามต้องการซือ้สนิคา้ Y  ลดลง  

ท่านคดิว่าสนิคา้ X และ Y  มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

แนวตอบท่ี  5.  ข้อ 3  สินค้าที่ใช้ประกอบกัน เนื่ องจากเมื่อราคาสินค้า X  สูงขึ้น ความ

ต้องการซือ้สนิคา้  X  จะลดลงตามกฎของอุปสงค ์ และโจทยก์ล่าวสนิค้า Y  

ลดลงด้วย จงึเหน็ได้ว่าสนิค้า X  และสนิคา้ Y  ลดลงทัง้คู่ เนื่องจากราคา

สนิคา้ X สงูขึน้ สนิคา้ X และ Y  จงึเป็นสนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั 
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เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  3 

ค าถามท่ี  1.   สนิคา้ทีม่คี่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาค่อนขา้งมากคอืขอ้ใด 

แนวตอบท่ี 1.   ขอ้ 3 น ้าหอม เน่ืองจากเป็นสนิค้าฟุ่มเฟือยซึ่งมคี่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์

ต่อราคาคนขา้งมาก 

ค าถามท่ี  2.   บริษัทควรลดราคาสินค้าเพื่อให้มีรายรบัรวมที่สูงขึ้น ในกรณีที่สินค้าของ

บรษิทัมคี่าความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาเท่าไร 

แนวตอบท่ี 2.   ข้อ 3 มากว่า 1 เนื่ องจากกรณีที่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่า

มากกว่า 1 หมายความว่าเมื่อราคาสนิคา้เปลีย่นแปลงไปหนึ่งเปอรเ์ซน็ต์มผีล

ใหค้วามตอ้งการซือ้สนิคา้เปลีย่นแปลงไปมากกว่าหนึ่งเปอรเ์ซน็ต์  ดงันัน้เมื่อ

ลดราคาสินค้า ท าให้ความต้องการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาสินค้าที่

ลดลงจงึมผีลใหร้ายรบัรวม (TR =  P x Q)  เพิม่สงูขึน้ 

ค าถามท่ี  3.     ในระยะเวลาทีส่ ัน้มากๆ ความยดืหยุน่ของอุปทานจะมคี่าเท่าไร 

แนวตอบท่ี 3.   ขอ้ 1 เนื่องจากช่วงเวลาที่ส ัน้มาก ๆ ผู้ผลติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรมิาณ

การผลติไดเ้สน้อุปทานจงึไมม่คีวามยดืหยุน่เลย 

ค าถามท่ี  4.     ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรายไดจ้ะมเีครือ่งหมายลบในกรณใีด 

แนวตอบท่ี 4.   ข้อ 5 เนื่องจากการที่ความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้มเีครื่องหมายลบ 

หมายถงึ ความตอ้งการซือ้สนิคา้เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงกนัขา้มกบัรายได ้

ดงันัน้ เมือ่รายไดส้งูขึน้ผูบ้รโิภคจะใชส้นิคา้ดอ้ยคุณภาพลดลง 

ค าถามท่ี  5. ถ้าสนิคา้ A  มคี่าความยดืหยุ่นของอุปสงคต่์อราคาเท่ากบั  -0.5  ท่านคดิว่า 

A  จดัอยูใ่นสนิคา้ประเภทใด 

แนวตอบท่ี 5.   ขอ้ 1  เนื่องจากค่าความยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามคี่าน้อยกว่า  1  ซึ่ง

หมายถึงเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจะมผีลให้ความต้องการซื้อสินค้า
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เปลีย่นแปลงไปน้อยมากสนิคา้ดงักล่าวจงึเป็นสนิคา้ที่จ าเป็นต้องใชไ้ม่ว่าราคา

จะสงูขึน้เพยีงใดกต็ามความตอ้งการซือ้จงึเปลีย่นแปลงไปไมม่ากนกั 

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  4 

ค าถามท่ี  1.  อรรถประโยชน์ หมายถงึขอ้ใด 

แนวตอบท่ี 1.  ข้อ 3  อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพอใจที่ผู้บรโิภคได้รบัจากการ
บรโิภคสนิคา้ 

ค าถามท่ี  2.    เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ อรรถประโยชน์ที่
เขาได้รบัจากการบรโิภคสินค้าชิ้นสุดท้ายจะลดลงตามล าดบัเนื่องจาก
เหตุผลใด 

แนวตอบท่ี  2.   ขอ้ 2  กฎการลดลงของอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย ซึง่กล่าวได้ว่าเมื่อ
ผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ อรรถประโยชน์ทีเ่ขา
ไดร้บัจากการบรโิภคสนิคา้ชิน้สุดทา้ยจะลดลงตามล าดบั 

ค าถามท่ี  3.   กรณีที่บริโภคสินค้า  A  เพียงชนิดเดียว  ดุลยภาพของผู้บริโภคจะ
เกดิขึน้เมือ่ใด 

แนวตอบท่ี 3.  ข้อ 3  ดุลยภาพของผู้บริโภคกรณีที่บริโภคสินค้าชนิดเดียวจะอยู่ที่
อรรถประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้เท่ากบัราคาสนิคา้นัน้ 

ค าถามท่ี  4.   เส้นที่แสดงให้เห็นถึงสดัส่วนการบรโิภคสินค้าสองชนิดที่ต่างกันแต่ให้
ความ พอใจเท่ากนัคอืเสน้ใด  

แนวตอบท่ี 4.   ขอ้  5  เสน้ความพอใจเท่ากนั หมายถงึ เสน้ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสดัส่วนการ 
บรโิภคสนิคา้สองชนิดทีต่่างกนัแต่ใหค้วามพอใจเท่ากนั 

ค าถามท่ี  5.   ดุลยภาพของผู้บริโภคตามทฤษฎีอรรถประโยชน์แบบเรียงล าดับจะ
เกดิขึน้เมือ่ใด 

แนวตอบท่ี  5.   ขอ้ 5  ดุลยภาพของผูบ้รโิภคตามทฤษฏอีรรถประโยชน์แบบเรยีงล าดบัจะ
เกดิขึน้เมื่อบรโิภคสนิค้าในสดัส่วนที่เสน้ความพอใจเท่ากนัสมัผสักบัเส้น
งบประมาณ 
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เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  4 

ขอ้ 1. ตอบขอ้ (ง)     

ขอ้  2. ตอบขอ้ (ค)     

ขอ้ 3. ตอบขอ้ (ก)     

ขอ้ 4. ตอบขอ้ (ง)     

ขอ้ 5. ตอบขอ้ (ง) 

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  5 

ขอ้  1. ตอบขอ้ (ค)     

ขอ้  2. ตอบขอ้ (ง)     

ขอ้  3. ตอบขอ้ (ค)     

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี 6 

ขอ้  1. ตอบขอ้ (ง)     

ขอ้  2. ตอบขอ้ (ง)  

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  7 

ขอ้  1. ตอบขอ้ (ค)     

ขอ้  2. ตอบขอ้ (ง)     

ขอ้  3. ตอบขอ้ (ง)     

ขอ้  4. ตอบขอ้ (ง)     
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เฉลยค าถามท้ายบทท่ี 9 

ขอ้  1.  ตอบขอ้ 5     

ขอ้  2.  ตอบขอ้ 1      

ขอ้  3.  ตอบขอ้ 4     

ขอ้  4.  ตอบขอ้ 5     

ขอ้  5.  ตอบขอ้ 3       

ขอ้  6.  ตอบขอ้ 3      

ขอ้  7.  ตอบขอ้ 1       

ขอ้  8.  ตอบขอ้ 5     

ขอ้ 9.  ตอบขอ้ 4    

ขอ้  10.  ตอบขอ้ 5   

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี 10 

ขอ้  1.  ตอบขอ้ 1     

ขอ้  2.  ตอบขอ้ 4     

ขอ้  3.  ตอบขอ้ 1      

ขอ้  4.  ตอบขอ้ 1       

ขอ้  5.  ตอบขอ้ 3       

ขอ้  6.  ตอบขอ้ 3      

ขอ้  7.  ตอบขอ้  5      

ขอ้  8.  ตอบขอ้ 1      
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ขอ้  9.  ตอบขอ้ 2       

ขอ้  10.  ตอบขอ้ 3    

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  11 

ขอ้  1.  ตอบขอ้ 5     

ขอ้  2.  ตอบขอ้ 3     

ขอ้  3.  ตอบขอ้ 5      

ขอ้  4.  ตอบขอ้ 2       

ขอ้  5.  ตอบขอ้ 2       

ขอ้  6.  ตอบขอ้ 4      

ขอ้  7.  ตอบขอ้ 5       

ขอ้  8.  ตอบขอ้ 5      

ขอ้  9.  ตอบขอ้ 3        

ขอ้  10.  ตอบขอ้ 1    

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  12 

ค าถามท่ี 1  จงสรปุประเภทของกจิกรรมดา้นการคลงัของรฐับาล 

แนวค าตอบท่ี 1   กิจกรรมด้านการคลงัประกอบด้วย กิจกรรมด้านการจดัเก็บภาษีอากร 

กจิกรรมดา้นการใชจ้า่ย และกจิกรรมดา้นการกูย้มื 

ค าถามท่ี 2   จงอธบิายเหตุผลทีร่ฐับาล ตอ้งเขา้มามบีทบาทในระบบเศรษฐกจิ 

แนวค าตอบท่ี 2  เหตุผลที่รฐับาล ต้องเข้ามามบีทบาทในระบบเศรษฐกิจ คอื ท าการผลิต

สินค้าที่เอกชนไม่ท า ท าการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาครัฐบาลและ
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ภาคเอกชน ท าให้เกิดการกระจายรายได้ที่เ ป็นธรรมท าให้เกิดการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 

ค าถามท่ี 3   จงอธบิายความแตกต่างระหว่างรายได ้ กบัรายรบัของรฐับาล 

แนวค าตอบท่ี 3   รายได้ของรฐับาล หมายถึง เงนิภาษีและเงนิอื่นที่รฐับาลมสีทิธเิรยีกเก็บ

ส่วนรายรบั จะหมายถึง จ านวนเงนิที่รฐับาลได้รบัทัง้หมดซึ่งอาจจะเป็น

รายไดท้ัง้หมด หรอืเพยีงบางส่วน และเงนิกู้บางส่วน รายรบัและรายไดจ้งึ

อาจจะไมใ่ช่จ านวนเดยีวกนัเสมอไป 

ค าถามท่ี 4   จงอธบิายหลกัการจดัเกบ็ภาษขีองประเทศไทย 

แนวค าตอบท่ี 4   กรมสรรพากร ไดใ้ชห้ลกัการเกบ็ภาษทีีด่ ีกล่าวคอื 

1)  ก าหนดอตัราภาษ ีส าหรบัภาษแีต่ละประเภทไวแ้น่นอนและใชก้บัทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กฎหมายก าหนด เป็นไปตามหลกัความยุติธรรมและหลกัความ

แน่นอนในเรือ่งอตัรา 

2) ก าหนดเวลาช าระภาษีแต่ละประเภทไว้แน่นอน เช่น ช าระภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดา ระหว่างเดอืน มกราคม – มนีาคม ของทุกปี เป็นต้น เป็นไปตามหลกัความ

แน่นอนในเรือ่งเวลาทีไ่ปยืน่แสดงแบบเพื่อเสรภีาษ ีและหลกัความสะดวก เหมาะสมกบัฤดกูาล 

3) ก าหนดวิธกีารช าระภาษี และสถานที่ติดต่อที่ชดัเจน ท าให้ผู้ยื่นแบบ

ช าระภาษมีคีวามสะดวก เป็นไปตามหลกัความแน่นอน และความสะดวกในการช าระภาษี 

4) จดัส่งแบบแสดงรายการช าระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหผู้ม้เีงนิไดทุ้ก

ราย  และเพิม่การช าระภาษีทางอนิเตอรเ์นตเป็นการอ านวยความสะดวก และเกดิความ

ประหยดัแก่ผูเ้สยีภาษ ี

จากรายละเอยีดดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่ากรมสรรพากรพยายามใชห้ลกัการเกบ็ภาษทีี่

ด ีเพื่อท าใหผู้เ้สยีภาษยีนิดเีสยีภาษมีากขึน้ 
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ค าถามท่ี 5   จงอธบิายวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ภาษอีากรของรฐับาล 

แนวค าตอบท่ี 5   วตัถุประสงค์ของการจดัเก็บภาษีอากรของรฐับาล มดีงันี้คือ เพื่อเป็น

รายได้ของรฐับาล เพื่อควบคุมการบรโิภคบางประเภท เพื่อส่งเสรมิการ

ลงทุน เพื่อท าใหเ้กดิการกระจายรายได ้และเพื่อใชร้กัษาเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกจิ 

ค าถามท่ี  6   จงอธบิายผลของการเกบ็ภาษทีางออ้มต่อการกระจายรายได้ 

แนวค าตอบท่ี  6   การเกบ็ภาษทีางออ้ม เป็นการเกบ็จากผูจ้ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค ซึง่

ผู้จ าหน่ายสินค้าจะผลกัภาระภาษีไปให้ผู้ซื้อ ด้วยการเพิ่มราคาสินค้า 

ดงันัน้ผูท้ีบ่รโิภคสนิคา้มาก จะตอ้งรบัภาระภาษมีากตามไปดว้ย 

ดงัทีท่ราบแลว้ว่า คนจนจะมคี่าใชจ้า่ยในการบรโิภคสนิคา้เป็นสดัส่วนทีสู่ง

เมือ่เทยีบกบัรายได ้ดงันัน้คนจนจงึรบัภาระภาษทีางอ้อมเป็นสดัส่วนทีสู่ง 

เมื่อเทยีบกบัรายได้ด้วย การเก็บภาษีทางอ้อมจงึท าให้เกดิความเหลื่อม

ล ้าในรายไดม้ากขึน้ 

ค าถามท่ี 7   จงอธบิายผลของการเก็บภาษีทางตรงในอตัราก้าวหน้าต่อการกระจาย

รายได ้

แนวค าตอบท่ี 7   ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่ผู้จ่ายผลกัภาระไปให้ผู้อื่นไม่ได้ ดงันัน้การเก็บ

ภาษีทางตรงในอัตราก้าวหน้า ท าให้ผู้มีรายได้มาก ต้องเสียภาษีใน

สดัส่วนทีม่ากกว่า ผูม้รีายไดน้้อย ท าใหก้ารกระจายรายไดเ้ป็นธรรมมากขึน้ 

ค าถามท่ี 8   ผลกระทบจากการใชจ้า่ยของรฐับาลต่อการแกไ้ขภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 

แนวค าตอบท่ี 8   เมือ่เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่า จะมคีนว่างงานจ านวนมากรฐับาลต้องรบีใช้

จ่าย เพื่อช่วยเหลอืผูว้่างงานให้มเีงนิใชจ้่าย ดงันัน้จะเป็นการใช้จ่ายของ

รฐับาลในการท าโครงการขนาดเลก็ซึ่งสามารถช่วยเหลอืผู้ว่างงานได้ใน

ระยะสัน้เท่านัน้ ในระยะต่อมา รฐับาลต้องลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 
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เพื่อสรา้งงานที่ม ัน่คงแก่คนงาน ท าให้ประชาชนมรีายได้และกล้าใช้จ่าย 

หน่วยธุรกจิจะเริม่ขยายการผลติและเพิม่การลงทุน ระบบเศรษฐกจิจะเริม่

ฟ้ืน รฐับาลต้องทุ่มการใช้จ่ายให้มาก ระบบเศรษฐกิจก็จะฟ้ืนตวัได้เร็ว 

และเขา้สู่ภาวะเศรษฐกจิรุง่เรอืงอกีครัง้หนึ่ง 

ค าถามท่ี 9   อธบิายสาเหตุทีร่ายจ่ายของรฐับาลมมีากกว่ารายได ้จนท าใหร้ฐับาลต้อง

กูย้มืจากภาคเอกชน 

แนวค าตอบท่ี 9   สาเหตุที่ท าให้รายจ่ายของรฐับาลมมีากกว่ารายได้ที่รฐับาลเรยีกเก็บได ้

ท าใหร้ฐับาลตอ้งกูย้มืจากสถาบนัการเงนิม ี5 ประการ คอื 

1) กูเ้พื่อลงทุนในสาธารณูปโภค เช่น การสรา้งถนน และสรา้งเขื่อน เป็น

ตน้ ซึง่จะท าใหเ้กดิการสะสมทุน และเกดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

2) กู้ เพื่อชดเชยรายได้ที่ เก็บไม่ทันรายจ่าย จะเกิดขึ้นในช่วงต้น

ปีงบประมาณ ซึง่มรีายจ่ายจะต้องจ่าย แต่ยงัเกบ็ภาษีไดไ้ม่เพยีงพอ จะมกีารออกตัว๋เงนิคลงั

มาขาย เพื่อกูย้มืในระยะสัน้ 

3)  กู้เพื่อชดเชยรายได้ที่เก็บได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย เกิดจากการใช้จ่าย

ของรฐับาล ซึ่งก าหนดขึน้ตามนโยบายของรฐับาลโดยไม่ขึน้กบัรายได้ ท าให้บางปีมรีายจ่าย

มากกว่ารายไดจ้ากภาษอีากร 

4)  กู้เพื่อใช้จ่ายในยามสงครามหรอืกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เช่น เกิดภยั

ธรรมชาตรินุแรง เป็นตน้ ซึง่ตอ้งใชเ้งนิจ านวนมากและไมไ่ดต้ัง้งบประมาณไว้ 

5)  กู้เพื่อช าระหนี้เก่าทีถ่งึก าหนด ในกรณีมรีายได้ไม่เพยีงพอที่จะช าระ

หนี้นัน้ 

ค าถามท่ี 10   อธบิายความส าคญัของงบประมาณแผ่นดนิ 

แนวค าตอบท่ี 10  เนื่องจากงบประมาณ เป็นแผนในการจดัหารายรบั และการใช้จ่ายของ

รฐับาล ซึ่งจะมผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การกระจาย
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รายได้และการจา้งงาน ดงันัน้จงึมผีลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ก่อนประกาศใช้ งบประมาณจงึต้องผ่านการพจิารณาของรฐัสภาซึ่งเป็น

ตวัแทนของประชาชน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่

ของประเทศ นอกจากนี้ยงัใช้วางแผนการด าเนินงานของรฐับาล ในการ

จดัหารายได ้การใชจ้า่ย และการกูย้มื อกีดว้ย 

 

เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  13 

ค าถามท่ี 1   จงสรุปสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันของแต่ละ

ประเทศไมเ่ท่ากนั 

แนวค าตอบท่ี 1   สาเหตุที่ท าให้ต้นทุนในการผลติสนิค้าชนิดเดยีวกนัของแต่ละประเทศไม่

เท่ากนั จะมาจาก  3  สาเหตุทีส่ าคญั คอื 

1.   ความแตกต่างของสภาพดนิฟ้าอากาศ 

2.  ความแตกต่างของทรพัยากรธรรมชาต ิ

3.   ความช านาญในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ของแรงงานในแต่ละ

ประเทศแตกต่างกนั เมือ่ต้นทุนในการผลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัของแต่

ละประเทศไมเ่ท่ากนัจงึท าใหร้าคาสนิคา้แตกต่างกนัไปดว้ย 

ค าถามท่ี 2   อธบิายสาเหตุทีป่ระเทศต่างๆ ด าเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนั 

แนวค าตอบท่ี 2  แมว้่าการคา้แบบเสรจีะมปีระโยชน์ต่อประชาชนในประเทศแต่ทุกประเทศ

กไ็ดใ้ชน้โยบายการคา้แบบคุม้กนั ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

1.  เพื่อคุม้ครองอุตสาหกรรมเกดิใหมใ่นประเทศ 

2.  เพื่อแกป้ญัหาการขาดดุลการช าระเงนิ 

3.  เพื่อแกป้ญัหาการว่างงานในประเทศ 
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ค าถามท่ี 3   มาตรการทีใ่ชใ้นการด าเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนั 

แนวค าตอบท่ี 3   มาตรการทีใ่ชใ้นการด าเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนั ไดแ้ก่ 

1.  การตัง้ก าแพงภาษ ี

2.  การควบคุมการน าเขา้ 

3.  การควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

4.  การใหเ้งนิอุดหนุนผูส้่งออก 

5.  การทุ่มตลาด 

6.  การท าขอ้ตกลงทางการคา้กบับางประเทศ 

ค าถามท่ี 4    ขอ้เสยีทีส่ าคญัของระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัคอือะไร ?  และจะ

แกไ้ขไดอ้ยา่งไร ? 

แนวค าตอบท่ี  4   ข้อเสียที่ส าคัญของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว คืออัตรา

แลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้เกิดความเสี่ยงของอัตรา

แลกเปลีย่น ซึง่จะแก้ไขดว้ย การท าสญัญาซือ้ หรอืขายล่วงหน้า ตวัอย่าง 

เช่น ในวันที่ท าสญัญาขายสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนเป็น 35 บาทต่อ 1 

ดอลลาร ์แต่ในวนัทีร่บัช าระค่าสนิคา้  อตัราแลกเปลีย่นเป็น 30 บาทต่อ 1 

ดอลลาร ์จะท าให้ผู้ส่งออกได้รบัเงนิบาทน้อยลง 5 บาททุก 1 ดอลลารท์ี่

ไดจ้ากการส่งออก ซึง่อาจท าใหผู้ส้่งออกขาดทุน แต่ถ้าผูส้่งออกท าสญัญา

ขายดอลลาร์ที่จะได้รบัล่วงหน้า ในวนัท าสญัญาขายสนิค้า ในอตัรา 35 

บาทต่อ 1 ดอลลาร ์โดยยอมจ่ายค่าธรรมเนียมเลก็น้อย อตัราแลกเปลีย่น

ในวนัรบัช าระค่าสนิคา้จะเปลีย่นไปเท่าไร กไ็ม่มผีลต่อจ านวนเงนิบาททีผู่้

ส่งออกจะไดร้บั ในท านองเดยีวกนั ถา้อตัราแลกเปลีย่นเป็น 36 บาทต่อ 1 

ดอลลาร ์ในวนัท าสญัญาซือ้สนิคา้ของผูน้ าเขา้ แต่ในวนัช าระค่าสนิคา้เขา้

อตัราแลกเปลี่ยนเป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ กจ็ะท าใหผู้้น าเขา้ต้อง
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จ่ายเงนิบาทเพิม่ขึน้ในการซือ้เงนิดอลลารเ์พื่อส่งไปช าระค่าสนิคา้เขา้ ท า

ใหผู้้น าเขา้ไดร้บัผลขาดทุน ดงันัน้ การท าสญัญาซื้อดอลลารล์่วงหน้า ใน

อตัรา 36.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร ์จะช่วยแกป้ญัหาน้ีได ้

ค าถามท่ี 5   วเิคราะห์สาเหตุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช้ระบบอตัราแลกเปลี่ยน

ลอยตัวแบบมีการจดัการ ตัง้แต่ยกเลิกระบบกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ 

แนวค าตอบท่ี 5   เนื่องจากในปี พ.ศ.2516 ที่ระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศถูก

ยกเลกิ ธนาคารพาณิชยย์งัไม่ได้รบัอนุญาตให้ท าธุรกจิซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ท าใหผู้ส้่งออกและผูน้ าเขา้ไม่สามารถป้องกนัความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได้ การคา้ระหว่างประเทศจะหยุดชะงกั จนถงึ

ปีพ.ศ. 2522 ธนาคารพาณิชยจ์งึไดร้บัอนุญาตใหท้ าธุรกจิซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าได ้

ค าถามท่ี 6   จงสรุปความส าคญัของตลาดเงนิระหว่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศไทย 

แนวค าตอบท่ี 6   ตลาดเงนิระหว่างประเทศ จะมตีลาดซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ ซึง่อตัรา

แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น จะใช้เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในตลาดอื่นและ

ตลาดกู้ยืมเงนิทุนระยะสัน้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จะใช้เป็นอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดอื่น ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจงึใช้อตัรา

แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในตลาดเงนิระหว่างประเทศที่

ส าคญัเหล่านัน้ มาเป็นอตัราอ้างองิได้ เพราะเป็นอตัราที่เกดิจากการซื้อ

ขายเงนิตราต่างประเทศจ านวนมาก และเกดิจากการกู้ยมืเงนิทุนจ านวน

มาก 
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ค าถามท่ี 7   ตลาดทุนทีร่ฐับาลสามารถกูย้มืเป็นเงนิดอลลาร ์ไดแ้ก่ตลาดใดบา้ง 

แนวค าตอบท่ี 7   ตลาดทุนทีส่ าคญัทีร่ฐับาลสามารถกู้ยมืเงนิดอลลารไ์ดค้อื ตลาดพนัธบตัร

แยงก ีในประเทศสหรฐั ตลาดพนัธบตัรโชกุล ในประเทศญี่ปุ่น ตลาดยโูร

ดอลลาร์ ในประเทศอังกฤษ และตลาดเอเซี่ยนดอลลาร์ ในประเทศ

สงิคโปรแ์ละฮ่องกง 

ค าถามท่ี 8  ในระบบการเงนิทีก่ าหนดค่าเงนิเทยีบค่ากบัตะกรา้เงนิเป็นระบบการเงนิที่

ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นแบบใด ? 

แนวค าตอบท่ี 8   เน่ืองจากในปจัจุบนั ไม่มรีะบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ดงันัน้ การใช้

ระบบการเงนิที่อิงค่ากบัตะกร้าเงนิ ซึ่งประกอบด้วยเงนิหลายสกุลที่ใช้

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว จึงเป็นระบบการเงินที่ เ ป็นอัตรา

แลกเปลีย่นแบบลอยตวัดว้ย 

ค าถามท่ี 9   เมือ่ดุลการช าระเงนิขาดดุล จะท าใหเ้กดิปญัหาใด? 

แนวค าตอบท่ี 9   การขาดดุลการช าระเงนิ จะท าใหทุ้นส ารองระหว่างประเทศลดลง ถ้าทุน

ส ารองระหว่างประเทศ เหลอืน้อยค่าเงนิจะไม่มเีสถยีรภาพ จนเกดิปญัหา

การโจมตคี่าเงนิหรอืผูส้่งออกในต่างประเทศ ไม่ยอมขายสนิคา้ใหป้ระเทศ

ทีข่าดดุลตดิต่อกนันาน ท าใหเ้กดิการขาดแคลนสนิคา้ 

ค าถามท่ี 10   เมือ่ดุลการช าระเงนิเกนิดุล จะท าใหเ้กดิปญัหาใด ? 

แนวค าตอบท่ี 10   การมดีุลการช าระเงนิเกินดุล จะท าให้ได้รบัทุนส ารองระหว่างประเทศ

เพิ่มขึ้น และค่าเงินจะแข็งค่า ท าให้ปริมาณการส่งออกลดลง เพราะ

สนิคา้ออกมรีาคาแพงขึน้ เมื่อเทยีบกบัสนิคา้จากประเทศอื่น ปรมิาณการ

ส่งออกทีล่ดลง จะท าใหเ้กดิปญัหาการว่างงานภายในประเทศตามมา 
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เฉลยค าถามท้ายบทท่ี  14 

ค าถามท่ี 1   วฏัจกัรแห่งความยากจน จะหายไปไดอ้ยา่งไร 

แนวค าตอบท่ี 1   วฏัจกัรแห่งความยากจน จะหายไปได้ด้วยการเพิม่การลงทุนด้วยเงนิทุน

จากภายนอกประเทศ เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตของประเทศท าให้ความ

ยากจนหมดไป 

ค าถามท่ี 2   ประเทศก าลงัพฒันาควรใชแ้นวความคดิหรอืทฤษฎกีารพฒันา เศรษฐกจิใด

จงึจะเกดิประโยชน์กบัประชาชนส่วนใหญ่ 

แนวค าตอบท่ี 2  แนวคดิหรอืทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกจิ ที่เน้นการเพิม่ขึ้นของรายได้

ประชาชาต ิจะไม่ช่วยใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมคีวามเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้ เพราะผลผลติที่ได้เพิม่ขึน้จากการพฒันาไม่ถูกแบ่งปนัใหก้บัประชาชน

ส่วนใหญ่อยา่งทัว่ถงึ ผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ส่วนมากไปตกอยู่กบัคนส่วนน้อยบาง

กลุ่ม คนส่วนใหญ่จงึไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิเพยีงเลก็น้อย  

ดงันัน้ แนวคดิที่ท าใหค้นที่ยากจนได้รบัสิง่จ าเป็นต่อการยงัชพีจนสามารถ

พฒันาตนเองได้และมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึน้ก่อน และท าต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ 

ในทีสุ่ดคนทัง้ประเทศกจ็ะมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ และไดร้บัประโยชน์จากการ

พฒันาอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

 

 

 

 

 

 


