
1. โลกาภวิตัน์กบัเศรษฐกจิโลก

2. พัฒนาการเศรษฐกจิไทยและโครงสร้างเศรษฐกจิไทยในปัจจุบัน
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มมศท 102 สงัคมศกึษาเพ ือ่การพฒันามนุษย์

หวัขอ้

ระบบเศรษฐกจิกบัปญัหาของประเทศไทยและของโลก



ความส าคญัของการศกึษาระบบเศรษฐกจิในยุคโลกาภวิตัน์
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เศรษฐกจิโลก 

(World 
Economy)

เศรษฐกจิไทย 

(Thai 
Economy) 

ปัจเจกบุคคล 

(Individual)

โลกาภิวัตน์ (Globalization)

2. การเติบโต/ถดถอยของเศรษฐกจิ

ในประเทศส่งผลต่อรายได้ รายจ่าย

ของปัจเจกบุคคล 

1. เศรษฐกจิโลกส่งผลต่อการเติบโต

/ถดถอยของเศรษฐกจิไทย โดยมี

โลกาภิวัตน์เป็นตัวเช่ือมให้เป็นไปได้

มากกว่าในอดีต



โลกาภวิตัน์กบัเศรษฐกจิโลก
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วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

1. อธบิายแนวความคดิหลักทางเศรษฐศาสตร์ 

2. อธบิายความหมายและวเิคราะห์ผลกระทบของกระบวนการโลกาภวิตัน์ในทาง

เศรษฐกจิ

3. อธบิายภาพรวมของเศรษฐกจิโลก การค้าระหว่างประเทศ องคก์รความร่วมมอื

ทางเศรษฐกจิที่ส าคญัของโลก และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

4. อธบิายพัฒนาการของเศรษฐกจิไทยและจุดปรับเปล่ียนของโครงสร้างเศรษฐกจิ

ไทย



แนวความคดิทางเศรษฐศาสตร์
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พัฒนาการแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งตาม ระดบัการแทรกแซงของรัฐ 

(State Intervention) 

Classical 

Economics

Neo-Classical 

Economics

Keynesian 

Economics

Marxist 

Economics

- Laissez Faire 

- Invisible hand 

(Adam Smith) 

- Malthus

- Ricardo

- John Stuart Mill

- อปุสงคแ์ละอปุทาน

- นโยบายการเงิน

- Alfred Marshall 

- นโยบายการคลัง 

- John Maynard 

Keynes

- การต่อสู้ระหว่างชน

ชั้น 

- Karl Marx 

นอ้ย มาก
ระดบัการแทรกแซงของรฐั



ประเภทของระบบเศรษฐกจิ 
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การแบ่งประเภทของระบบเศรษฐกจิ (Economic System) สามารถกระท าได้โดยอาศัยหลกั  
(1)  การเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทุนและทรัพยากรธรรมชาติ (Ownership of Capital 
and Natural Resources) ว่าเป็นของภาครัฐ หรือภาคเอกชน  และ (2)  การตัดสินใจ
แบ่งสรรทรัพยากร (Allocative Decisions) ว่าเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน

 ระบบทุนนิยมตลาด
(Market Capitalism)
- สหรัฐอเมริกา,  ญี่ปุ่ น

 ระบบทุนนิยมบงัคบั 
(Command Capitalism)
- เกาหลีใต้

 ระบบสังคมนิยมตลาด
(Market Socialism)
- จีน,  เวยีดนาม

 ระบบสังคมนิยมบังคับ
(Command Socialism)
- ควิบา,  เกาหลเีหนือ

การตัดสินใจแบ่งสรรทรัพยากร (Allocative Decisions)
ภาคเอกชน (Private Sector) ภาครัฐ (Public Sector)
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ที่มา : Timothy Tregarthen, Economics, New York, Worth Publishers, 1996.  หน้า 825



นยิามของโลกาภวิตัน์ 
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แนวโน้มที ่“บรรษทัข้ามชาติ”  (Multinational Corporations  :  MNCs) 
ขนาดใหญ่ จะขยายตวัและมบีทบาทเพิม่ขึน้ในการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เนื่องจาก

ข้อจ ากดัทางการค้า (Trade barriers) เช่น  ภาษี (Tariffs) ลดน้อยลง
การขยายตวัด้านการคมนาคมขนส่งและการส่ือสาร

ค้นคว้าข้อมูลเพิม่เตมิ  :   www.globalization101.org

โลกาภิวตัน์ น. การที่ดินแดนส่วนต่าง ๆ ของโลก ซ่ึงต่างมีลกัษณะทาง
เศรษฐกจิ  การเมือง  และวฒันธรรม  เป็นแบบเฉพาะของตน  ก้าวเข้ามามี
ความสัมพนัธ์ต่อกนัอย่างใกล้ชิดและค่อย ๆ มีลกัษณะร่วมกนัตามแบบแผน
อารยธรรมยุคใหม่
ทีม่า  : พจนานุกรมฉบบัมติชน พ.ศ. 2547 หน้า 790 - 791



บรรษัทข้ามชาติ
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Thailand Version 1.0-4.0

Thailand 
1.0

Thailand 
2.0

Thailand 
3.0

Thailand 
4.0

Agriculture

Light Industry

Low Wages

Heavy 

Industry

Advanced 

Machinery

Creativity + 

Innovation = 

Smart Thailand



ตวัช ีว้ดัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ: รายได้ประชาชาต ิ

 รายได้ประปรชาชาติ เป็นการวัดปริมาณสนิค้าและบริการของทั้งประเทศที่

ผลิตได้ในรอบ ๑ ปี และน ามาค านวณเป็นมูลค่า เรียกว่า GNP หรือ GDP

 GNP (Gross National Product): ผลิตภัณฑป์ระชาชาติเบื้องต้น 

เป็นผลผลิตที่คนสญัชาติน้ัน ๆ ไม่ว่าจะไปพ านักที่ใดผลิตขึ้นมาได้ 

 GDP (Gross Domestic Product): ผลิตภัณฑป์ระชาชาติเบื้องต้น

ภายในประเทศ เป็นผลผลิตที่คนทุก ๆ คนที่อยู่ในประเทศน้ัน ๆ ผลิตขึ้นมา

ได้ 

 GDP = Consumption + Investment + Government 

Spending + (Export – Import) 



ตวัช ีว้ดัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ: องค์ประกอบของ GDP

Consumption

รายจ่ายในการ

ซ้ือสนิค้าและ

บริการใน

ปัจจุบันของ

ภาคครัวเรือน 

แบ่งได้เป็น

สนิค้าคงทน 

และไม่คงทน

Investment

การลงทุนใน

ภาคธุรกจิ

การลงทุนสร้าง

บ้านที่อยู่อาศัย 

การลงทุนใน

สนิค้าคงเหลือ

Government 
spending

รายจ่ายในการ

ซ้ือสนิค้าและ

บริการของ

ภาครัฐบาล 

เช่น การลงทุน

mega 
project 

Net export

มูลค่าการ

ส่งออกลบด้วย

มูลค่าการ

น าเข้า



ดชันวีดัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (ต่อ)

HDI (Human Development Index) เป็นการวัด

การพัฒนาทางสงัคมด้านคุณภาพชีวิต โดยมีตัววัดทั้งรายได้

ความยืนยาวของชีวิต การรู้หนังสอื ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิ 

GNH (Gross National Happiness) ดัชนีความสขุ

มวลรวมของคนในประเทศ โดยวัดจากการพัฒนาประเทศ 

เศรษฐกจิพอเพียง การอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งที่มาของ

อาหาร การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม การมีธรรมาภบิาล 



ตวัช ีว้ดัทางเศรษฐกจิ: ภาวะเงนิเฟ้อ 

12

 ภาวะท่ีระดบัราคาสินค้าและ
บริการโดยทัว่ไปเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 การวดัเงินเฟ้อ: วดัจากอตัรา
การเปลี่ยนแปลงของดชันี
ผู้บริโภค (จดัท าโดยกระทรวง
พาณิชย์) 

ภาวะเงนิเฟ้อเกดิมาจาก 2 ปัจจัย คือ 

1. แรงดงึทางด้านอปุสงค์ 
(Demand Pull) ซึง่เกิดจาก
ปริมาณความต้องการสนิค้าและ
บริการมากกว่าท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ 
จงึดงึให้ราคาสินค้าเพิ่มสงูขึน้

2. แรงดนัด้านอปุทาน (Supply 
push) เกิดจากผู้ผลติจ าเป็นต้อง
ปรับราคาสนิค้า เพราะต้นทนุ
เช่น วตัดุิบ พลงังาน หรือค่าจ้าง
แรงงานปรับราคาสงูขึน้



ตวัช ีว้ดัทางเศรษฐกจิ:การลงทุนต่างประเทศ 
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การลงทุนจากต่างประเทศ
(Foreign Investment)

การลงทุนต่างประเทศทางตรง
(Foreign Direct Investment)

การลงทุนต่างประเทศทางอ้อม
(Foreign Indirect Investment)

MULTINATIONAL 
CORPORATIONS

PORTFOLIO 
INVESTMENT



กลุม่ประเทศ ASEAN และความส าคญัทางเศรษฐกจิ
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ประเทศ

Gross Domestic Product Merchandise Trade GDP Per 
Capita
$ / year

Current 
Account 
Balance
$Billions

$ Billions Avg. Annual 
% Growth

Exports 
Volume 
(%Change)

Imports 
Volume 
(%Change)

2013 2012-2013 2013 2013 2013 2013
Brunei 16.21 -1.24 2.71 -5.09 39,942 6.325
Cambodia 15.65 7.01 17.29 12.06 1,016 -1.347
Indonesia 870.27 5.78 2.17 -0.44 3,509 -28.45
Lao P.D.R 10.02 8.20 7.73 -1.41 1,476 -2.94
Malaysia 312.43 4.68 -1.27 1.35 10,547 11.829
Myanmar 56.40 7.50 14.89 12.29 868 -2.75
Philippines 272.01 7.16 4.26 2.73 2,790 9.42

Singapore 295.74 4.07 3.60 1.25 54,775 54.39

Thailand 387.15 2.82 4.20 2.34 5,674 -2.79
Vietnam 170.56 5.42 11.61 15.27 1,901 11.32



Income Per Capita 2012

15
ที่มา : World Bank 2012



ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
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มุมมองของผูบ้ริโภค 

 มทีางเลือกที่หลากหลาย 

 เลือกซ้ือสนิค้าได้ในราคาที่ถูกกว่า 

 สามารถบริโภคสนิค้าที่ประเทศ

ตวัเองไม่ได้เป็นผู้ผลิต 

 มุมมองของผูผ้ลิต 

 เกดิประสทิธภิาพการผลิต 

 เกดิประสทิธภิาพในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ

 เกดิประสทิธภิาพในการกระจาย

สนิค้า 

 เกดิการเรียนรุ้และถ่ายทอด

เทคโนโลยี

 สนับสนุนให้เกดิการเช่ียวชาญในการ

ผลิต



การกดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศ
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วตัถุประสงคข์องการกีดกนั

 เพ่ือปกป้องธุรกจิและแรงงาน

ภายในประเทศ 

 เพ่ือสร้างเสถยีรภาพของเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ 

เครือ่งมือในการกีดกนัทางการคา้

 มาตรการทางภาษี 

 การก าหนดโควต้า 

• มาตรการอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี เช่น 

การก าหนดมาตรฐานการผลิต 

การก าหนดมาตรฐานสนิค้า 

มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ เงื่อนไข

ด้านคุณธรรมจริยธรรม สทิธิ

มนุษยชน แรงงานเดก็ และการ

ทารุณสตัว์



ประเภทของระบบอตัราแลกเปล ีย่น
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ระบบอตัราแลกเปลีย่น

ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที่
(Fixed Exchange Rate System)

ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตัว
(Floating Exchange Rate System)

อัตราแลกเปลี่ยนถูกก าหนดค่าคงที่ (Par 
Value) โดยเทียบกบัน ้าหนักของทองค า
หรือมูลค่าของเงินตราสกุลส าคญั

อัตราแลกเปลี่ยนถูกก าหนดโดยอุปสงค์
(Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาด

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
-ระบบมาตรฐานทองค า (Gold Standard)
- ระบบที่สามารถปรับเปลีย่นค่าได้ 

(Adjustable Peg)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตัวเสรี
- ระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตัว
ภายใต้การจัดการ (Managed Floats)



ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

อตัราแลกเปล่ียน

(Exchange Rate)

แขง็กว่าความเป็นจริง

อ่อนกว่าความเป็น

จริง

การค้าระหว่างประเทศ 

(International Trade)

การส่งออก (Export)

การน าเข้า (Import)

การส่งออกลดลง

การน าเขา้เพ่ิมขึ้น

 การส่งออกเพ่ิมชึ้น

การน าเขา้ลดลง

2

1



กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ

(International Monetary Fund: IMF)
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ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1947 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา  ปัจจุบันมสีมาชิก  185 ประเทศ

วตัถุประสงค์หลกั
สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
รักษาความสมดุลของดุลการช าระเงนิ (Balance of Payments Equilibrium)

กจิกรรมที่ส าคัญ
รักษาเสถียรภาพของอตัราแลกเปลีย่น  (ก่อนปี ค.ศ. 1971)
รักษาสภาพคล่องทางการเงินระหว่างประเทศ (International Liquidity)



ธนาคารโลก (World Bank) 
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• ก่อตั้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1947  ภายหลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังที ่2  ใน
ช่ือ “International Bank for Reconstruction and 
Development”  

• มีส านักงานใหญ่อยู่ทีก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปัจจุบันมีสมาชิก  185 ประเทศ

• วตัถุประสงค์เพือ่ให้ความช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศ
สมาชิก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศก าลงัพฒันา  ด้วยเงินกู้ระยะ
ยาวดอกเบีย้ต ่า  ในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
(Infrastructures)  ต่าง ๆ



องค์การค้าโลก 

(World Trade Organization: WTO) 
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• ก่อตั้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1995  เพือ่ก ากบัดูแลการค้าระหว่างประเทศ  
โดยถ่ายโอนหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบจาก “General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT)”  

• มีวตัถุประสงค์เพือ่สนับสนุนการค้าเสรี (Free Trade)  ปัจจุบันมี
สมาชิก  150  ประเทศ ให้ความส าคญัต่อข้อตกลงการค้าแบบพหุ
ภาคี (Multilateral Trade Agreement)  และการแก้ไขข้อพพิาท
ขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ



การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (Economic Integration)

23

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น  4  รูปแบบ ตามระดบัของความร่วมมอื
คอื

(1)  เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หมายถึง การทีป่ระเทศสมาชิกใน กลุ่มลดหรือเลกิข้อกดีกนั
ทางการค้า (Trade Barriers) ระหว่างกนั  แต่ยงัคงมข้ีอกดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศของ
คนต่อประเทศนอกกลุ่ม

(2)  สหภาพศุลกากร (Customs Union) หมายถึง การทีป่ระเทศสมาชิกในกลุ่มลดหรือเลกิข้อกดีกนั
ทางการค้าระห่างกนั และมรูีปแบบการกดีกนัทางการค้าทีเ่หมอืนกนั (Uniform Barriers) ต่อ
ประเทศนอกกลุ่ม  เช่น  การใช้อตัราภาษนี าเข้าต่อประเทศนอกกลุ่มในอตัราเดยีวกนั

(3)  ตลาดร่วม (Common Market) หมายถึง การทีป่ระเทศสมาชิกในกลุ่มลดหรือเลกิข้อกดีกนัทาง
การค้าระหว่างกนั  มรูีปแบบการกดีกนัทางการค้าต่อประเทศนอกกลุ่มเหมอืนกนั  และอนุญาตให้
มกีารเคลือ่นย้ายแรงงานและทุนภายในประเทศสมาชิกอย่างเสรี

(4)  สหภาพทางเศรษฐกจิ (Economic Union) หมายถึง  การทีป่ระเทศสมาชิกด าเนินนโยบาย
เศรษฐกจิ รวมทั้งนโยบายการเงนิ และนโยบายการคลงัไปในทศิทางและรูปแบบเดยีวกนั

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ หมายถึง  การทีป่ระเทศมารวมตัวกนัเป็นกลุ่มเพือ่
ประโยชน์ในด้านความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) และการค้าระหว่างประเทศ



Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
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เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1990  
โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่จัดตั้ง “เขตการค้าเสรี” (Free Trade Area) โดยก าหนด
เป้าหมายเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกทีพ่ฒันาแล้ว ในปี ค.ศ. 2010
และเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกก าลงัพฒันา ในปี ค.ศ. 2020
APEC  ประกอบด้วยสมาชิกรวม  21  ประเทศ ได้แก่

- U.S.A - South Korea - Canada
- Taiwan - Japan - Hong Kong
- China - Thailand - Philippines
- Mexico - Brunei - Chile
- Malaysia - Australia - Singapore
- New Zealand - Russia - Papua New Guinea
- Vietnam - Indonesia - Peru



ASEAN
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เป็นการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1967  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่จดัตั้ง “เขต
การค้าเสรี” (Free Trade Area)

ASEAN ประกอบด้วยสมาชิกรวม  10  ประเทศ ได้แก่
- Brunei - Thailand
- Indonesian - Laos
- Malaysia - Vietnam
- Philippines - Myanmar
- Singapore - Cambodia



หน่วยงานดูแลและรบัผดิชอบเศรษฐกจิของประเทศ 

นโยบายทางการเงิน 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย)

นโยบายทางการคลัง 

(กระทรวงการคลัง)

 รักษาเสถยีรภาพทางการเงิน 

(เงินเฟ้อและค่าเงินบาท)

 เป็นนายธนาคารของสถาบัน

การเงิน 

 บริหารเงินส ารองระหว่าง

ประเทศ

 จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตร

 ที่ปรึกษาทางการเงินของรัฐบาล

 เพ่ิมรายได้ภาครัฐ

 บริหารรายจ่ายเงินของรัฐบาล

 บริหารจัดการหน้ีสาธารณะ

 กระตุ้นระบบเศรษฐกจิโดย

ประสานความร่วมมือกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
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 สามารถศกึษาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

 ชม VDO จากสภาพัฒน์ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิฉบบัที่ 12 


