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ปัญหาเศรษฐกจิไทย

• ประเทศไทยประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจมากมายที่ต้องแก้ไข เช่น ปัญหาทางสงัคม 
ปัญหา  การกระจายรายได้ ปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น 

• เน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจของไทยจะมุง่เน้นที่ความเจริญ ความอยูดี่กินดีของ
ประชาชน รายได้ประชาชาติ มาตรฐานชีวิต ความเป็นอยูข่องประชากร ระดบั
การศกึษาและดลุการค้า 

• การวดัผลจากการพฒันามกัจะพิจารณาจากคา่ของตวัเลข คือรายได้ประชาชาติ 
รายได้ตอ่หวั และผลผลติของประเทศ ท าให้ประเมินผลจากการพฒันาเป็นรูปธรรม
มากจนลืมมองนามธรรมที่เกิดตามมาซึง่พบได้หลายประการ เช่น ชอ่งว่างระหวา่งคน
รวยกบั คนจนเพิ่มมากขึน้ เป็นผลจากการกระจายรายได้ ราคาสนิค้าและบริการเพิ่ม
สงูขึน้เร่ือย เกิดภาวะ    เงินเฟ้อ มลภาวะเป็นพิษ สิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นต้น



แนวโนม้จะทวคีวามรุนแรงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ รัฐจึงตอ้งรีบหา
ทางแกไ้ข

• ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตความเป็นอยู่ 
ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตความเป็นอยู่ 

• ปัญหาของ
จริยธรรม 

• ปัญหาของระบบ
ราชการ 

• ปัญหาครอบครัว 

ปัญหาของสงัคม 
ปัญหาการ

กระจายรายได้ 

ปัญหาของ
เกษตรกร 

ปัญหาทางด้าน
เทคโนโลยี 



แนวโนม้จะทวคีวามรุนแรงเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ

• ปัญหาการกระจายรายได้ เกิดการเหลื่อมล า้ระหว่างเขตปริมณฑลกับ
ภมูิภาคหรือชนบท

• ปัญหาของเกษตรกร เกษตรกรซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศยงัคงมี
ปัญหาท่ี   ต้องแก้ไขในเร่ืองการตลาดและราคาสินค้า เน่ืองจากขาดอ านาจ
ในการตอ่รอง การเช่ือมโยงระหวา่งภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

• ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี ขาดการพฒันาทางด้านวิชาการ การวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท าให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการผลิตจากตา่งประเทศเป็น
หลกั

• ปัญหาของสงัคม การพฒันาเศรษฐกิจมุ่งเน้นภาคอตุสาหกรรม และบริหาร
พืน้ฐาน     ทางเศรษฐกิจการคมนาคมการขนส่ง ละเลยต่อการพัฒนาคน 
ก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ



• ปัญหาของระบบราชการ ขาดการปรับตวั ไมม่ีสภาพคลอ่งในการปฏิบตัิงาน
• ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตความเป็นอยู ่ความปลอดภยัของชีวิตและทรัพย์สนิ รัฐ

ยงับริการไมเ่พียงพอกบัความต้องการ กติกาการอยูร่่วมกนั กฎหมายระเบียบ
ข้อบงัคบัของสงัคมขาดกระบวนการยตุิธรรม ขาดความเสมอภาค ไมส่ามารถเป็นที่
พึง่ของประชาชนได้

• ปัญหาของจริยธรรม เกิดความเสือ่มโทรมทางด้านจิตใจ ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม  
และวินยัของสงัคม

• ปัญหาครอบครัว เม่ือครอบครัวลม่สลายทกุๆ ครอบครัว ประเทศชาติจะลม่สลาย
ตามไปด้วย จากการพฒันาเศรษฐกิจท าให้เกิดผลกระทบท่ี    ไมพ่งึปรารถนา คือ 
เกิดภาวะ “เศรษฐกิจรัดตวั” พอ่แมต้่องชว่ยกนัท างานเพ่ือความอยูร่อด จ าเป็นต้องละ
ทิง้ความอบอุน่ของครอบครัว จิตใจเสื่อมโทรมเป็นบอ่เกิดของปัญหามากมาย เชน่ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหาโสเภณี เป็นต้น



สรุปแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่11 
(พ.ศ.2555-2559)

การพฒันาฐาน
การผลติและ
บริการ 

การสร้างความ
เป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล า้ทางเศรษฐกิจ 

สงัคม 

สร้างภมูิคุ้มกนั
จากวิกฤตกิารณ์



เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง สมดลุ

ความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ สงัคมไทยมีความสขุอย่างมีธรรมาภิบาล

ประชาชนพอมีกิน ประชาชนควรจะกินดีอยู่ดีและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้กวา่เดิม

ผลประกอบการโดยรวมประเทศไมค่วรมีสถานะเพียง
เกณฑ์เฉลี่ยของประเทศอาเซียนด้วยกนั

แต่ควรจะตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความ
มัง่คัง่อยู่ในชัน้แนวหน้าของอาเซียน

เน้นการตัง้รับมากกวา่รุก โดยเน้นการป้องกนัปัญหาจากวิกฤติการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

วิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลก วิกฤติการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 



สรุปทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
12 (พ.ศ.2560-2564)

เป้าหมาย 

• 1. การหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู 
• 2. การพฒันาศกัยภาพคนให้สนบัสนนุการเจริญเตบิโตของประเทศและ
การสร้างสงัคมสงูวยัอยา่งมีคณุภาพ 

• 3. การลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม 
• 4. การสร้างการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม 

• 5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสทิธิภาพ



 ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
• สว่นใหญ่จะจ ากดัวงอยูท่ี่ผลในทางบวกของความสมัพนัธ์ระหวา่งภาครัฐ

และเอกชน 
• โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทบาทของฝ่ายรัฐหรือรัฐบาลท่ีมีสว่นเสริมการประกอบ

ธุรกิจของเอกชน 
• ซึง่จะสง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจของชาตโิดยรวม ท่ีเห็นได้ชดัก็คือ การท่ีภาครัฐ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 
• เช่น การสร้างถนนหนทาง โรงไฟฟ้า การคมนาคมและการขนสง่ การสื่อสาร 

ฯลฯ 
• เพ่ือเอือ้อ านวยประโยชน์ตอ่การลงทนุของภาคเอกชนในอตุสาหกรรมตา่งๆ



เศรษฐกิจทรุดหนกัก็จะมีนโยบายภาษี การเข้าไปอุ้มธรุกิจเอกชนให้สามารถ
ด ารงอยู่ต่อไปได้ ท่ีก็คือ  การใช้นโยบายการเงินการคลงัด้วยการลดอตัรา
ดอกเบีย้ นโยบายอตัราแลกเปลี่ยน การใช้จ่ายของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นให้
เศรษฐกิจท่ีก าลงัทรุดตวัฟืน้ตวัขึน้มาได้ 

การใช้จา่ยภาครัฐจะเป็นตวักระตุ้นเศรษฐกิจโดยน าไปสูต่วัคณู กลา่วคือ เมื่อมีการใช้จา่ย
สร้างถนนหนทางก็จะมีการวา่จ้างแรงงานซึง่     จะน าไปสูก่ารมีรายได้ ท าให้มีอ านาจซือ้
เพื่อจบัจ่ายใช้สอยอนัจะน าไปสูก่ารเพิ่มผลผลิตและการวา่จ้างแรงงานที่เพิ่มขึน้ตอ่กนัเป็น
ลกูโซ ่จนเศรษฐกิจฟืน้ตวัและเกิดพลวตัในด้านธุรกิจการค้า 

รัฐบาลท่ีดีท่ีสดุคือรัฐบาลท่ีปกครองน้อยท่ีสดุ" หมายความวา่ ควรปลอ่ยให้
ภาคเอกชนด าเนินไปตามกลไกของตลาดด้วยอปุสงค์อปุทานโดยรัฐไม่ควรเข้า
ไปเก่ียวข้อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาครัฐและเอกชนเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้



การหารายไดแ้ละการใชจ่้ายของรัฐบาล

• รัฐบาลจะหารายได้ด้วยการเก็บภาษีอากรตา่งๆ จากประชาชน เช่น การเก็บภาษีเงิน
ได้จากบคุคลธรรมดา

• รัฐบาลนอกจากจะเก็บภาษีจากประชาชนแล้วก็จะเก็บภาษีจากหน่วยธุรกิจด้วย เช่น 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีการค้าหรือภาษีการขายในรูปตา่งๆ เป็นต้น การเก็บภาษี
ของรัฐบาลจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่การผลิตสนิค้าและบริการตา่งๆ รวมตลอดถงึ
ระบบเศรษฐกิจโดยสว่นรวมด้วย

• การเก็บภาษีจากประชาชนและหน่วยธุรกิจก็จะรวมเป็นรายได้ของรัฐบาล หรือ
รัฐบาลสามารถใช้การหารายได้ดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

• รัฐบาลจะน ารายได้จากภาษีอากรตา่งๆ ไปใช้จา่ยเพ่ือผลติบริการตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่
สงัคม เชน่ การป้องกนัประเทศ การรักษาความสงบภายใน และบริการสาธารณะ



การหารายไดแ้ละการใชจ่้ายของรัฐบาล

• การหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาลในแตล่ะปีอาจจะต้องพิจารณา
ได้จากงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล 
– ในกรณีท่ีรัฐบาลท าการใช้จ่ายมากกวา่รายได้ท่ีรัฐบาลหาได้ รัฐบาลก็อาจจะ
ท า  การกู้ ยืมจากประชาชนหรือจากสถาบนัการเงิน

– ในกรณีท่ีรัฐบาลท าการใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ท่ีรัฐบาลหาได้ รัฐบาลก็จะน า
รายได้บางสว่นสะสมเอาไว้ หรือน าไปช าระหนีเ้งินกู้ของรัฐบาล 

– การท าการกู้ ยืมและการช าระหนีคื้นของรัฐบาลจะสง่ ผลกระทบตอ่ระบบ
เศรษฐกิจโดยสว่นรวม ซึง่รัฐบาลสามารถใช้การกู้ ยืมดงักลา่วเป็นเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

•



Company Logo



Company Logo

โครงสร้างรายรับของรัฐบาลและแนวคิดเก่ียวกบัภาษีอากร

รายรับรัฐ รายจ่ายสาธารณะ

รายได้ ไม่ใช่รายได้

เงินกู้ เงินคงคลงั

รัฐพาณิชย์
(รัฐวสิาหกิจ)

การขายส่ิงของ
บริการของรัฐ

- รายไดอ่ื้นๆ
- เงินช่วยเหลือ
- เงินบริจาค

ภาษี
อากร



Company Logo

โครงสร้างรายรับของรัฐบาล

• รัฐบาลส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษีอากร 
• และรายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีอากร  เช่น รายไดจ้ากการขายส่ิงของหรือ

บริการ



Company Logo

โครงสร้างรายรับของรัฐบาล

• รายไดข้องรัฐมาจาก สองส่วน
– รายได ้ส่วนใหญ่ เกิดจากรายไดป้ระเภทภาษีอากร
– รายได ้ส่วนนอ้ย เกิดจาก

• รายไดจ้ากรัฐพาณิชย์
• รายไดจ้ากการขายส่ิงของหรือบริการ
• รายไดป้ระเภทอ่ืน ๆ



Company Logo

โครงสร้างรายรับของรัฐบาล

• ในภาวะการคลงัไม่ปกติ ไดแ้ก่
– ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า
– ภาวะเงินฝืด
– ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• ภาวะรัฐบาลมีนโยบายจ าเป็น มีความตอ้งใชจ่้ายเกินกวา่ประมาณการ
รายได้
– แผนการเร่งรัดพฒันาประเทศ
– นโยบายเร่งด่วน
– เกิดเหตุวิกฤต ฯลฯ



นโยบายเร่งด่วน
• นโยบายเร่งดว่นของนายกยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก
• สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาตแิละฟืน้ฟปูระชาธิปไตย
• ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ
• ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั 

โดยยดึหลกัความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเป็นสากล
• สง่เสริมให้มีการบริหารจดัการน า้อยา่งบรูณาการและเร่งรัดขยายเขตพืน้ท่ี

ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจดัการน า้ในระดบัประเทศอยา่งมี
ประสทิธิภาพให้สามารถป้องกนัปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งได้

• เร่งน าสนัติสขุและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลบัมา
สูพ่ืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ควบคูไ่ปกบัการขจดัความยากจนยาเสพติด
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นโยบายเร่งด่วน

• เร่งฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน
และนานาประเทศ       เพื่อสนบัสนนุการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ภมูิภาคร่วมกนั 

•  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เน่ืองจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ

• กระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลงัซือ้ภายในประเทศ 
สร้างสมดลุและความเข้มแขง็อยา่งมีคณุภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมห
ภาค 
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นโยบายเร่งด่วน

• ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ใหเ้หลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และ
ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

• ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน สนบัสนุนสินเช่ือรายยอ่ย 
โดยเฉพาะสินเช่ือ เพื่อประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 
รวมถึงเพิ่มสวสัดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสงัคมในชุมชน จดัหาแหล่ง
เงินทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและประชาชน

• เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษา

Company Logo



นโยบายเร่งด่วน คสช. ตอ้งการเนน้และด าเนินการอยา่ง
เร่งด่วน

• จดัการปัญหาหนีค้้างช าระแก่ชาวนาในโครงการจ าน าข้าว

• แก้ไขปัญหาการขอใบอนญุาตโรงงานอตุสาหกรรมท่ีลา่ช้า เพื่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทนุ

• เบกิจ่ายงบลงทนุปี 2557 ท่ียงัคงค้างอยู ่ปัจจบุนัมีอยูป่ระมาณ 7 
พนัล้านบาท

• เร่ิมกระบวนการลงทนุระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น เช่น รถไฟรางคู่
และรถไฟฟ้าสายตา่งๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

• จดัท างบประมาณรายจ่ายปี 2558 ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกนัยายนนี ้



ส่ิงทีจ่ะด าเนินการควบคู่ไปกบันโยบายเร่งด่วนของ คสช.

• ลดปัญหาความเหลื่อมล า้ทางสงัคม และขจดัปัญหาทจุริต
• ปฏิรูปโครงสร้างภาษีอยา่งเป็นธรรม
• สง่เสริมการค้าชายแดนผา่นการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา โดยจะเน้นให้จดัเก็บภาษีคน

รายได้สงูมากขึน้ พร้อมทัง้ดงึผู้ มีรายได้เข้ามาในระบบมากขึน้
• ทบทวนกองทนุนอกงบประมาณตา่งๆ เช่น กองทนุสตรี กองทนุหมู่บ้าน โดย

จะเน้นทบทวนกองทนุท่ีไม่เป็นประโยชน์
• เน้นสง่เสริมพฒันาสนิค้าขัน้กลางและขัน้ปลายเพ่ือการสง่ออกให้มากยิ่งขึน้
• สง่เสริมการดแูลเกษตรกรชาวนาอยา่งเป็นระบบมากขึน้



การบริหารจดัการรายจ่ายภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556

• รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ การเร่งรัดสร้างรายได้ของประชาชนเพื่อ
กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ควบคู่กับ
การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั 

• การลงทนุเพื่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 
• การน าประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
• การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกโดยการพึง่พาเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึน้

• การน าแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการพฒันา
และจดัสรรทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 



นโยบายงบประมาณและแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

• 1. ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดลุ
• 2. ให้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ควบคู่กับ การพิจารณาแหล่งเงินอื่น ได้แก่ เงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจดัการน า้และสร้างอนาคตประเทศ

• 3. ให้ความส าคญักับการด าเนินงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบายส าคญัเร่งด่วน 16 ข้อ และการ
ด าเนินงานที่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ

• 4. ส่งเสริมการสร้างศกัยภาพทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้
เกิดการ  ถ่ายโอนภารกิจการจดับริการสาธารณะระดบัท้องถ่ินให้แก่ประชาชนในด้าน
คณุภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน้ และลดความเหลื่อมล า้ทางการคลงัระหว่างท้องถ่ิน ควบคู่กบั
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน



ประเภทรายรับ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
เทียบกบั

ปีงบประมาณ 25552555 2556

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

รายได้

1. ภาษีอากรรวม 2,182,279.9 91.7 2,350,475.0 97.9 168,195.1 7.7

2. การขายสิ่งของและบรกิาร 18,390.4 0.8 18,467.1 0.8

3. รัฐพาณิชย์ 104,000.0 4.4 100,000.0 4.2 -4,000.0 -3.8

4. รายไดอ้ื่น 42,029.7 1.8 42,057.9 1.7 28.2 0.1

รวมได้รวม 2,346,700.0 98.6 2,511,000.0 104.6 164,300.0 7.1

หักลด

1. การคืนภาษีของ กรมสรรพากร 250,000.0 10.5 280,500.0 11.7 30,500.0 12.2

2. การจดัสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. 13,800.0 0.6 15,600.0 0.7 1,800.0 13.0

3. การกนัเงินเพื่อชดเชยภาษีส าหรับสินคา้
ส่งออก

16,000.0 0.7 17,000.0 0.7 1,000.0 6.3

รายได้สุทธิ 2,066,900.0 86.8 2,197,900.0 91.6 131,000.0 6.3

การจดัสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อปท. ตาม พรบ.ก
ระจายอ านาจฯ

86,900.0 3.7 97,900.0 4.1 11,000.0 12.7

คงเหลือรายได้สุทธิ 1,980,000.0 83.2 2,100,000.0 87.5 120,000.0 6.1

เงินกู้ 400,000.0 16.8 300,000.0 12.5 -100,000.0 -25.0

รวมรายรับ 2,380,000.0 100.0 2,400,000.0 100.0 20,000.0 0.8



รายไดรั้ฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
2559

• นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงัในฐานะ
โฆษกกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ผลการจดัเก็บรายได้รัฐบาลสทุธิในช่วง 4 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 (ตลุาคม 2558 – มกราคม 2559) 

• จดัเก็บได้ 742,070 ล้านบาท สงูกวา่ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ
54,323 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 (สงูกวา่ชว่งเดียวกนัปีท่ีแล้วร้อยละ 11.1) 

• โดยการน าสง่รายได้ของหน่วยงานอ่ืน การจดัเก็บภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
และการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์สงูกวา่ประมาณการ 57,246 5,925 
และ 3,680 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.3    6.2 และ 11.6 ตามล าดบั
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แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

• แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสินคา้และบริการระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
กรณีท่ีอุปสงคแ์ละอุปทานเปล่ียนแปลง

• ในระบบเศรษฐกิจมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และสังคมมีการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ กลไกตลาด (Market Mechanism) หรือ
กลไกราคา (Price Mechanism) ท าหน้าท่ีเป็นตวัประสานหรือปรับ
พฤติกรรมในการอุปโภคใหมี้ความสัมพนัธ์กนั และอ านวยประโยชน์ทั้ง
ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตเพื่อใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัในสงัคม คือ
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แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

• 1) กรณีอุปสงคร์วม (Aggregate Demand) ต่อสินคา้หน่ึงมากกวา่
อุปทานรวม (aggregate Supply) ของสินคา้เดียวกนั ผูท่ี้ตอ้งการ
จะบริโภคสินคา้หรือบริการนั้นมีมากกว่าปริมาณท่ีมีการผลิต 
สินคา้หรือบริการจะมีราคาแพงข้ึน การปรับตวัจะเกิดข้ึนสอง
ดา้น
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– อุปสงคป์รับตวัลดลง
– อุปทานปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
– เน่ืองจากราคาสินคา้และบริการสูงข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตผลิตมากข้ึนเพียงพอกับ

ความตอ้งการตลาด ผูผ้ลิตสินคา้และบริการอ่ืนท่ีมีอุปสงคใ์นตลาดไม่มากกห็นั
มาผลิตสินคา้และบริการท่ีมีความตอ้งการมาก 

– โดยผูผ้ลิตทุกคนตอ้งผลิตสินคา้ท่ีตน้ทุนต ่าสุด เพ่ือแข่งขนัในระบบตลาดโดย
การปรับตวัระหว่างผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต จะเกิดข้ึนจนกระทัง่ปริมาณการผลิต
หรืออุปทานเท่ากบัปริมาณผูบ้ริโภคหรืออุปสงค์
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• นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลดักระทรวงพาณิชย ์(พณ.) 
• เปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป หรือเงินเฟ้อ
• ในเดือน ก.พ. 2557 เท่ากบั 106.71 เพิ่มสูงข้ึน 1.96% 
• เทียบกบัเดือน ก.พ. 2556 แมจ้ะขยายตวัในอตัราต ่ากวา่ 
2% 
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สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2558 2559 2560

อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ

2.8 3.1(3.5) 3.3

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป -0.90 0.6 (0.8) 2.2

อตัราเงินเฟ้อขึน้
พืน้ฐาน

1.1 8 (0.9) 1.1



www.themegallery.com Company Logo

แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

• 2) กรณีอุปสงคร์วม (aggregate demand) ต่อสินคา้หน่ึงนอ้ยกว่าอุปทาน
รวม (aggregate supply) ของสินคา้เดียวกนั จะท าให้ราคาสินคา้และ
บริการลดลงและเกิดการปรับตวัของอุปสงคแ์ละอุปทาน
– อุปสงคจ์ะปรับตวัสูงข้ึน ผูบ้ริโภคบริโภคสินคา้เพิ่มข้ึน
– อุปทานปรับตวัลดลง เน่ืองจากราคาสินคา้และบริการราคาถูกผูผ้ลิต
และผูบ้ริการจะผลิตสินค้าน้อยลง หันไปผลิตสินค้าท่ีผูบ้ริโภค
มากกวา่แทน
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แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้สงัคม
• สินคา้สังคม (Social goods) 

– สินคา้ท่ีอุปโภคและบริโภคผูใ้ดผูห้น่ึงไม่สามารถซ้ือได ้ไม่สามารถกีดกนัได ้
เช่น ถนน ประปา

– สินคา้ท่ีอุปโภคและบริโภคของบุคคลหน่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัการอุปโภคและ
บริโภคของอีกบุคคลหน่ึง (Non-Rival consumption) เช่นสวนสาธารณะ
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สินคา้ประเภทน้ีไม่สามารถจดัเป็นสินคา้สงัคม หรือสินคา้
เอกชน ไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นสินคา้ท่ีเป็นผลพลอยได ้เช่น 
การศึกษา เน่ืองจาก

เป็นประโยชน์ทางสังคม (Social Benefit)
ตน้ทุนทางสงัคม (Social cost) นอ้ยกวา่ส่วนบุคคล
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ประเภทของสินคา้และบริการ

• Nicholas Henry 
• สินคา้และบริการส่วนบุคคล (Private goods and services)
• สินคา้และบริการท่ีตอ้งเสียค่าบริการ (Toll Goods) 
• สินคา้และบริการร่วมกนั (Common-Pool goods and services) 
• สินคา้และบริการสาธารณะ (Collective or public goods and 

services) 
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ตาราง 2.1 สินคา้และบริการพิจารณาตามการแบ่งแยกการบริโภค
การบริโภคและการใช้
ปัจเจกบุคคลใช้ ใช้ร่วมกนั

สินค้าและบริการส่วนบุคคล สินค้าและบริการทีต้่องเสียค่าบริการ
สามารถแบ่ง ไดแ้ก่ ของช า การตดัผม ไดแ้ก่ เคเบิ้ลทีว ีบริการ
แยก/กดีกัน การรับประทานอาหารใน โทรศพัท ์โรงภาพยนตร์ หอ้ง

การบริโภคได้ ภตัตาคาร สมุด บริการกระแสไฟฟ้า

การแบ่งแยกการบริโภค

สินค้าและบริการทีใ่ช้ร่วมกนั  สินค้าและบริการสาธารณะ
ไม่สามารถ ไดแ้ก่ น ้าในบ่อน ้า ไดแ้ก่ สินคา้ส่วนร่วม หรือสินคา้
แบ่งแยก/กดี สาธารณะ ปลาใน คา้สังคม หรือสินคา้ท่ีไม่
กนัการ มหาสมุทร อากาศท่ีใช ้ สามารถแบ่งแยกการ บริโภคได ้
บริโภคได้ เช่น การรักษาความสงบและ

ความมัน่คง ความปลอดภยัของ
สังคม การควบคุมมลภาวะ การ
พยากรณ์อากาศ โทรทศัน์ 
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หนา้ท่ีความรับผิดชอบของรัฐบาล

• Musgrave กล่าววา่
– การจดัสรรทรัพยากร (Allocation Function) 
– การกระจายรายไดข้องประชาชาติ (Distribution Function)
– การรักษาเสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (stabilization 

Function)
– การประสานงบประมาณ (Coordination of Budget Function)
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การจ าแนกภารกิจระหวา่งภาครัฐและเอกชน

• ภาครัฐ หมายถึง ส่วนของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงการตดัสินใจและกระท าต่าง 
ๆ เกิดจากรัฐบาล ไดแ้ก่
– รัฐบาลกลาง
– รัฐบาลทอ้งถ่ิน
– รัฐวสิาหกิจ
– กิจการของรัฐบาล
– หน่วยงานอิสระ

• ภาคเอกชน หมายถึง ส่วนของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงในการกระท าต่างๆ เกิด
จากหน่วยเศรษฐกิจของเอกชนทัว่ไป
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ความแตกต่างระหวา่งภาครัฐและเอกชน

• ความแตกต่างดา้นเคร่ืองมือในการจดัสรรทรัพยากร
– เอกชน ใชก้ลไกราคา
– ภารรัฐ ใชเ้คร่ืองมือมากกวา่เอกชน เช่น การออกกฎหมายเฉพาะตวั

• ความแตกต่างดา้นเป้าหมายการด าเนินงาน
– เอกชน มุ่งก าไรสูงสุด (Maximize Profit)
– ภารรัฐ เนน้ความพึงพอใจส าหรับประชาชน 


