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เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

และไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็น

หนังสือเรียนเสริมวิชาเศรษฐศาสตร์

ที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำาวันด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์

เช่น ทำาไมราคาสินค้าชิ้นเดียวกันถึงมีทั้งช่วงที่

ราคาถูกและราคาแพงแตกต่างกันออกไป เป็นต้น

“
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คำ�นำ�

	 ในฐานะผู้ ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ทำางานทุก	 ๆ	 วัน	 ตัวผมมักจะได้รับคำาถามจากเด็ก	 ๆ	 หรือจาก 
ผู้ปกครองของเด็กว่า	“เศรษฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร	เรียนจบแล้วไปทำางานอะไรได้บ้าง	?”

	 คำ�ถ�มน้ีตอบให้ย�วก็ได้	 ตอบให้สั้นก็ได้	 ใครอย�กอ่�นคำ�ตอบย�ว	 ๆ	 ส�ม�รถพลิกไปอ่�นบทที่	 1	 

ของหนังสือเล่มน้ีได้ทันที	 แต่ถ้�ให้ตอบสั้น	 ๆ	 ผมอย�กจะอธิบ�ยว่�	 เศรษฐศ�สตร์	 เป็นวิช�ที่ว่�ด้วยเหตุผล	 

ก�รตัดสินใจ	 และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองป�กท้อง	 คว�มเป็นอยู่	 และก�รทำ�ม�ห�ได้ของพวกเร�ทุกคน	 

เป็นวิช�ที่ช่วยตอบโจทย์ว่�ด้วยข้�วของ	เงินทุน	แรงง�น	และเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้น	เร�ควรจะบริห�รจัดก�รทรัพย�กร

ที่มีจำ�กัดเหล่�นี้อย่�งไรให้เกิดประโยชน์	เกิดร�ยได้	เกิดคว�มพึงพอใจสูงสุด	ซึ่งเศรษฐศ�สตร์จะช่วยให้แนวท�งคิด

อย่�งเป็นระบบ	และส�ม�รถใช้ได้ทั้งสำ�หรับบุคคล	ท้องถิ่น	อุตส�หกรรม	ประเทศ	หรือของโลก

	 เศรษฐศ�สตร์อยู่ใกล้ตัวเร�ม�กกว่�ที่คิด	 เช่น	 คุณแม่จะซื้ออะไรม�ทำ�อ�ห�รดี	 เพร�ะร�ค�สินค้�ในตล�ด	 

ไมเ่ท่�กนัในแตล่ะวนั	ช�ยหนุม่จะพ�หญงิส�วไปเที่ยวที่ไหนดี	จงึจะทำ�ให้ส�วพอใจโดยไมเ่กนิงบประม�ณในกระเป๋�	

อน�คตถ้�อย�กมีบ้�นมีรถจะรอเก็บออมจนมีเงินซื้อด้วยตัวเอง	หรือจะกู้เงินจ�กธน�ค�รซื้อเดี๋ยวนี้

	 ถ้�อย�กเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องไปแลกเงินบ�ทเป็นเงินเยน	 ซึ่งบ�งวันก็แลกได้ถูกบ�งวันก็แพงข้ึนอยู่กับอัตร� 

แลกเปลี่ยนในวันนั้น	เป็นต้น

	 เศรษฐศ�สตร์จะเป็นหลักคิดที่ช่วยให้เร�ส�ม�รถตัดสินใจเลือกได้ดียิ่งข้ึน	 ช่วยให้เร�เข้�ใจที่ม�ที่ไปของ 

เร่ืองร�วต่�ง	 ๆ	 ในเร่ืองเศรษฐกิจ	 เร�จะส�ม�รถฟังข่�วจ�กวิทยุและโทรทัศน์ได้เข้�ใจม�กข้ึน	 รวมทั้งส�ม�รถ 

นำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในก�รตัดสินใจได้อย่�งถูกต้องและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นด้วย

	 เศรษฐศ�สตร์จึงเป็นวิช�ที่ทุกคนนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้	 ไม่จำ�กัดเฉพ�ะคนที่ใช้เศรษฐศ�สตร์ในก�รประกอบ

อ�ชีพโดยตรง	เช่น	ครูสอนวิช�เศรษฐศ�สตร์	นักวิจัย	นักก�รธน�ค�ร	นักวิเคร�ะห์เศรษฐกิจในบริษัทเอกชน	หรือ

นักว�งแผนเศรษฐกิจในหน่วยง�นร�ชก�รเท่�นั้น	คนอื่น	ๆ	เช่น	เกษตรกร	ผู้ผลิตสินค้�	พนักง�นข�ย	ผู้ประกอบ

อ�ชีพอิสระ	หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่ว	ๆ	ไปอย่�งเร�	ๆ	ท่�น	ๆ	ก็ควรรู้หลักเศรษฐศ�สตร์เช่นเดียวกัน
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	 ธน�ค�รแหง่ประเทศไทย	(ธปท.)	ในฐ�นะหน่วยง�นหนึง่ของประเทศทีใ่ช้เศรษฐศ�สตร์เปน็หลกัในก�รทำ�ง�น

เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืน	 เร�ต้องก�รเผยแพร่คว�มรู้ด้�นเศรษฐศ�สตร์ให้กว้�งขว�งออกไป	 

เพื่อให้คนไทยมีหลักคิดที่ถูกต้องชัดเจน	 ส�ม�รถตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ไม่ถูกพัดพ�ไปต�ม

กระแสหรือต�มสื่อต่�ง	ๆ	ที่อ�จไม่ถูกต้องก็ได้

	 น่ีจึงเป็นที่ม�ของหนังสือเรียนเสริม	 “เศรษฐศ�สตร์...เล่มเดียวอยู่”	 ซึ่ง	 ธปท.	 ไม่เพียงตั้งใจให้เป็นหนังสือ 

เสริมสำ�หรับนักเรียนเท่�น้ัน	 แต่เร�ตั้งใจให้ประช�ชนทั่วไปได้อ่�นด้วย	 หนังสือเล่มน้ีจึงถูกจัดทำ�ขึ้นอย่�งพิถีพิถัน	 

เร�ได้คัดเลือกพนักง�นของ	ธปท.	ซึ่งมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นด้�นเศรษฐกิจก�รเงินที่หล�กหล�ย	รวมทั้งเคยมี

ประสบก�รณ์สอนวิช�เศรษฐศ�สตร์ให้แก่คนในหล�ยระดับ	 ไม่ว่�จะเป็นเด็กนักเรียน	 ครูสอนวิช�เศรษฐศ�สตร์	 

นักธุรกิจ	จนถึงระดับช�วบ้�นร้�นตล�ด	ให้ม�เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

	 ผมได้มีโอก�สติดต�มกระบวนก�รผลิตหนังสือ	 “เศรษฐศ�สตร์...	 เล่มเดียวอยู่”	 ตั้งแต่ต้นจนจบ	 ได้เห็น 

คว�มต้ังใจผู้เขียนและคว�มเอ�ใจใส่ของคณะทำ�ง�นทุกคน	 จึงหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือเล่มน้ีจะเป็นหนังสือ	 

คว�มรู้ด้�นเศรษฐศ�สตร์ที่อ่�นเข้�ใจง่�ยที่สุดในท้องตล�ด	 มีเน้ือห�ส�ระครบถ้วน	 และมีคว�มถูกต้องต�มหลัก

วิช�ก�ร	 ที่สำ�คัญ	 หนังสือเล่มน้ีมีเสน่ห์ดึงดูดให้อ่�นสนุก	 เพร�ะมีก�รยกตัวอย่�งในชีวิตประจำ�วันม�ประกอบ	 

คว�มเข้�ใจเน้ือห�ในแทบทุกหน้�	 ช่วยให้ผู้อ่�นเห็นภ�พได้ง่�ยข้ึน	 รวมทั้งมีคำ�ถ�มชวนคิดแทรกเป็นระยะ	ๆ 	 

ช่วยให้ผู้อ่�นสนุกไปกับก�รวิเคร�ะห์	ต�มคว�มรู้ที่เพิ่งได้รับม�

	 หนังสือเล่มน้ีน่�จะเป็นจุดเร่ิมต้นให้ผู้อ่�นสนใจวิช�เศรษฐศ�สตร์ม�กข้ึน	 อ�จเป็นแรงบันด�ลใจให้เย�วชน

หล�ยคนเลือกศึกษ�เศรษฐศ�สตร์ในระดับที่สูงข้ึนไป	 หรืออย่�งน้อยก็ใช้เป็นประเด็นในวงสนทน�กับเพื่อน	 ๆ	 

เพื่อถกเถียงเร่ืองร�วต่�ง	ๆ 	 เกี่ยวกับเศรษฐศ�สตร์ได้	 เพร�ะผมเองก็ไม่ต้องก�รให้ก�รศึกษ�ของเร�จบที่ 

ก�รอ่�น-ท่องจำ�-นำ�ไปสอบ	แต่ควรจะเป็น	อ่�น-คิด-ถกเถียงฟังคว�ม-นำ�ไปปฏิบัติ	ม�กกว่�

	 ท้�ยที่สุด	 ขอเรียนว่�เร�พร้อมที่จะรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อ่�นทุกท่�นในก�รปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้ดี 

ยิ่ง	ๆ	ขึ้น	รวมทั้งพร้อมจะจัดทำ�หนังสือเล่มถัดไปหรือผลิตสื่อรูปแบบอื่น	ๆ	 เพื่อเผยแพร่คว�มรู้ด้�นเศรษฐศ�สตร์ 

ในสังคมไทยให้งอกง�มม�กขึ้น

	 ขอให้ทุกท่านสนุกกับการอ่าน	“เศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่”	ครับ

ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร	ส�ยนโยบ�ยก�รเงิน

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

สิงห�คม	2555
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 ในฐานะที่ปรึกษาหนังสือ	 “เศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่”	ผมรู้สึกยินดีมากหลังจาก	ธปท.	 ได้จัดทำา
และตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เมื่อปี	2555	และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้อ่าน	มีหลายคนบอกผมว่า
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์	 เพราะอ่านได้ทุกวัย	 ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มาก่อน	 
เป็นการเล่าเรื่องเศรษฐศาสตร์แบบง่าย	ๆ	 และนำาไปใช้ ได้จริงในชีวิตประจำาวัน	ผู้เขียนและทีมงานต่างก็รู้สึก
ภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์งานเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

	 แม้ทุกวันนี้	ผู้อ่�นจะเข้�ถึงหนังสือเล่มนี้ได้สะดวกผ่�นช่องท�งออนไลน์	แต่มีคำ�ขอให้ท�ง	ธปท.	ตีพิมพ์แบบ

รูปเล่มเพิ่มเติมม�อย่�งต่อเนื่อง	ในว�ระที่หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งหลังผ่�นไป	8	ปี	ท�งผู้เขียนและทีมง�น

จึงตั้งใจถือโอก�สน้ีปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือห�ให้สมบูรณ์และทันกับโลกในปัจจุบัน	 เช่น	 เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ที่กำ�ลัง 

เปลี่ยนโลกจะมีผลกับเร�อย่�งไร	?	 หลังจ�กเกิดวิกฤติก�รเงินโลกในปี	2551	 จนสหรัฐฯ	 ญ่ีปุ่น	 สหภ�พยุโรป	 

ต้องหันม�ใช้นโยบ�ยก�รเงินแบบนอกกรอบ	(unconventional	monetary	policy)	เพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจ	เมื่อเวล�

ผ่�นไปแล้ว	10	 ปี	 เร�เรียนรู้ผลที่ต�มม�อย่�งไรบ้�ง	?	 ทำ�ไมธน�ค�รกล�งทั่วโลกให้คว�มสำ�คัญกับ	 “เสถียรภ�พ 

ระบบก�รเงิน”	ม�กขึ้น	?	มีคว�มเสี่ยงใหม่อะไรในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีคว�มไม่แน่นอนสูง	เป็นต้น	

คำ�นำ� (ฉบับปรับปรุงใหม่)
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	 ผมยังเช่ือว่�	 ก�รอ่�น-คิด-ถกเถียงฟังคว�ม-นำ�ไปปฏิบัติ	 จะเป็นประโยชน์และทำ�ให้เร�อยู่รอดได้ในโลก 

ยุคดิจิทัล	 ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว	 เร�ต้องตั้งคำ�ถ�มกับสิ่งใหม่	 ๆ	 ถกเถียงแลกเปลี่ยนคว�มคิดกับคนที่ 

หล�กหล�ย	นำ�ไปปรับใช้และพฒัน�ตัวเองใหด้ขึีน้ทกุ	ๆ 	วนั	หนังสอืเลม่น้ีจะช่วยฝกึกระบวนก�รน้ีไดด้	ีเพร�ะผูเ้ขียน

จะเริ่มจ�กคำ�ถ�มเกี่ยวกับเศรษฐศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน	 มีกิจกรรมและคำ�ถ�มชวนคิดเป็นระยะ	 มีก�รยกตัวอย่�ง

จริงใหเ้หน็	ช่วยร้อยเรียงคว�มเข้�ใจทลีะเร่ืองจนสมบรูณ์ชัดเจน	ในสว่นท�้ยเลม่ผูเ้ขียนไดร้วบรวมศพัทเ์ศรษฐศ�สตร์

ที่น่�สนใจและข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่สำ�คัญเอ�ไว้	สำ�หรับให้ผู้ที่สนใจได้ใช้อ้�งอิงและค้นคว้�เพิ่มเติมต่อไปด้วย

	 ท้ายที่สุด	เรายังพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้ดียิ่ง	ๆ 	ขึ้นไปในอนาคตนะครับ	ขอให้สนุกกับ
การอ่าน	“เศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่”	ฉบับปรับปรุงใหม่ครับ

ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

รองผู้ว่�ก�ร	ด้�นบริห�ร

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ธันว�คม	2563



บทที่	1 
ความเข้าใจและความสำาคัญ
ของเศรษฐศาสตร์
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บทที่	2
ปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์
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บทที่	3
การแก้ปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์	:	
ผลิตอะไร	ผลิตอย่างไร	
ผลิตให้ใคร
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บทที่	4
กลไกราคา	:	อุปสงค์และอุปทาน
56 
กล่องความรู้ที่	1
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