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เศรษฐกิจไทย (2900152) 
รศ ดร ชโยดม สรรพศร ี

WE 13.00-16.00 

 
 

เนื้อหารายวิชา ความรู้เบื้องต้นเศรษฐกิจไทย 2562  
 ลักษณะพ้ืนฐาน โครงสร้าง และพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย และปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทยที่เกี่ยวกับการผลิต 
การบริโภค การใช้จ่าย การกระจายรายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจภาครัฐ บทบาทของรัฐบาลต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย และการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 Basic characteristics, structures and development of Thai Economy and problems of the Thai 
economic system related to production, consumption, expenditure, distribution of income, international 
trade and finance, government economic activities the role of the government on the Thai economy and 
application of Sufficiency Economy to the National Economic and Social Development Plan. 
 
วัตถุประสงค์ของวิชานี้คือ การสร้างความเข้าใจในเศรษฐกิจไทยแก่ผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มากไปกว่าใน
ระดับมัธยมปลาย แต่เป็นผู้มีความสนใจในเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเราจะอยู่รอดกันได้อย่างไรท่ามการการเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
วิธีการสอนคือ การกระตุ้นให้คิด และสนใจ ปัญหาและโอกาสของประเทศไทย จากประสบการณ์ของบุคคลภายนอก  
เมื่อจบรายวิชานี้ คาดว่า นิสิตที่เข้าเรียน จะสนใจความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจต่างประเทศมากขึ้น ไม่ได้หวัง
ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นผู้มีความพร้อมที่จะซึบซับ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่เป็นรากฐานในการดำรงชีวิต และสร้างครอบครัว  
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เนื้อหารายหัวข้อ 
1. ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเข้าใจเศรษฐกิจโลกและไทย (รศ. ดร. ชโยดม สรรพศรี) (สอง คาบ) 

▪ การพัฒนาประเทศและแผนพัฒนากว่าครึ่งศตวรรษ http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5789เศรษฐกิจไทยถดถอยจริงหรือไม่ 
http://thaipublica.org/2013/08/recession/ 

▪ ประเทศไทยคนป่วยใหม่แห่งเอเชีย http://thaipublica.org/2015/02/pipat-37/ และ http://thaipublica.org/2015/05/veerathai-46/ 
▪ ยกเครื่องการลงทุน http://thaipublica.org/2015/07/veerathai-48/ 
▪ Thailand and New Normal 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/SpeechGov_17Sep2015_Symposium2015
OpeningRemarks.pdf  

▪ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำมาใชจ้ริง http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2623  
▪ แผนพัฒนาไทยสู่อนาคต http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5788  
▪ เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ: https://thaipublica.org/2017/12/arm-tungnirun12/  
▪ *ต้มยำกุ้ง https://thaipublica.org/2017/07/banyong-pongpanich-88/ https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-2540-banyong-

pongpanich-89/ https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-2540-banyong-pongpanich-90/ 
https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-2540-banyong-pongpanich-91/ https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-
2540-banyong-pongpanich-92/ https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-2540-banyong-pongpanich-93/ 
https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-2540-banyong-pongpanich-94/ https://thaipublica.org/2017/07/finiancial-crisis-
2540-banyong-pongpanich-95/ 

▪ 20 ปี วิกฤตทางเศรษฐกิจ https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Speeches/Gov/SpeechGov_30June2017.pdf 
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_19Jul2017.pdf 
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_1Aug2017.pdf 

▪ วิกฤตทางเศรษฐกิจ 2540: https://thaipublica.org/2017/06/don-bot-21-6-2560/ 
▪ โอนหนี้เนา่ๆ  http://thaipublica.org/infographics/debt-fidf-infographics/ และ http://thaipublica.org/2012/01/be-conscious-transfer-

fidf-debt/  

 
2. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ กว่าจะเป็นเศรษฐกิจไทยในวันนี้ (รศ. แล ดิลกวิทยารัตน์)  

▪ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง 2484 โดย ศ.กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (ส่วนที่ 3 -5) 
 

3. กรอบความคิดความกังวล วังวนของเศรษฐกิจ (บรรยง พงษ์พานิช) 

• รัฐวิสาหกิจ และการบินไทย (บรรยง พงษ์พานิช) 
▪ รัฐวิสาหกิจ: https://thaipublica.org/2017/02/thailand-trasparency-reseach-group11/  
▪ รัฐวิสาหกิจ: https://thaipublica.org/2017/09/banyong-pongpanich-97/ 
▪ จุดตายรัฐวิสาหกิจไทย https://thaipublica.org/2020/05/banyong-pongpanich-111/  
▪ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ https://youtu.be/6goVIQQlRdg  
▪ การแก้ปญัหารัฐวิสาหกจิ การบินไทย https://youtu.be/0xMVf8nkJ80 https://youtu.be/fVAPUJwfBIo 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5789
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5789
http://thaipublica.org/2013/08/recession/
http://thaipublica.org/2015/02/pipat-37/
http://thaipublica.org/2015/05/veerathai-46/
http://thaipublica.org/2015/07/veerathai-48/
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/SpeechGov_17Sep2015_Symposium2015OpeningRemarks.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/SpeechGov_17Sep2015_Symposium2015OpeningRemarks.pdf
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2623
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5788
https://thaipublica.org/2017/12/arm-tungnirun12/
http://thaipublica.org/2012/01/be-conscious-transfer-fidf-debt/
http://thaipublica.org/2012/01/be-conscious-transfer-fidf-debt/
https://thaipublica.org/2017/09/banyong-pongpanich-97/
https://thaipublica.org/2020/05/banyong-pongpanich-111/
https://youtu.be/6goVIQQlRdg
https://youtu.be/0xMVf8nkJ80
https://youtu.be/fVAPUJwfBIo
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• ตลาดเงิน และตลาดทุนไทย (บรรยง พงษ์พานิช) https://www.careforthaibiz.com/post/บรรยง-พงษ-พาน-
ช?fbclid=IwAR03rX1JR4v6AlX2qHUVchDLKER6Es0kkKQeKALYTjY3ulcWTK6HbhyKRyU 

 
4. ภาคการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (อดิศร์ กฤษณะวงศ์)  

▪ นโยบายอุดหนุนภาคชนบท http://thaipublica.org/2013/01/subsidy-policy-for-rural/ 
▪ ประกันราคาขา้ว https://thaipublica.org/2016/11/banyong-pongpanich-76/  
▪ นโยบายอุดหนุนการเกษตรต่างประเทศ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_99.pdf  
▪ ระบบการเงินฐานราก บทที่ 3 http://www.fpo.go.th/e_research/show2.php?id=32  
▪ ระบบประกันภัยสินค้าเกษตร https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2016/07/khao_tha008.pdf  
▪ แนวทางการใช้ BIG DATA เพือ่ปรับโครงสร้างภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ%20158%20V2%20combined.pdf  

 
5. การออม และเครื่องมือการออม (ดร. คัดเขต บุนนาค) 

(optional) การท่องเที่ยวยุค COVID19 กับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย (ททท)  
▪ ภาคบริการไทย เปลี่ยนให้ปัง! ปรับให้โดน! https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/Pages/FAQ167.aspx  

 
6. นโยบายการคลัง และการก่อหนี้สาธารณะของประเทศ ภายใต้สถานการณ์ COVID19 (สบน)  
▪ ความโปร่งใสทางการคลัง https://thaipublica.org/2017/03/thailand-trasparency-reseach-group12/ 
▪ COVID กับหนี้สาธารณะ https://thaipublica.org/2020/07/pipat-64/  

 
7. นโยบายการเงิน และนโยบายเพ่ือรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงิน (ธปท) 
▪ เงิน http://thaipublica.org/2012/06/a-very-brief-history-of-money/ 
▪ ความท้าทายของธนาคารกลาง http://thaipublica.org/2012/10/the-challenge-of-central-banking/ 
▪ เงินเฟ้อ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_74.pdf  
▪ นโยบายการเงิน https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article6_1_59.pdf และ 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Aritcle20_1_59.pdf 
▪ มุ่งสู่เศรษฐกิจไร้เงินสด: พฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของธุรกิจไทยชว่งโควิด 19 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_21Jul2020.aspx  
▪ แบงก์ชาติกับปฏิบัตกิารช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจในชว่งโควิด 19 

https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_28May2020.aspx  
▪ อัตราเงินเฟ้อโลกต่ำเพราะอะไร? ไขข้อสงสัยผ่านมุม มองเทคโนโลยี 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_150.pdf  
▪ เงิน Digital ของ ธนาคารกลาง https://thaipublica.org/2020/06/pipat-63/  

 

https://www.careforthaibiz.com/post/บรรยง-พงษ-พาน-ช?fbclid=IwAR03rX1JR4v6AlX2qHUVchDLKER6Es0kkKQeKALYTjY3ulcWTK6HbhyKRyU
https://www.careforthaibiz.com/post/บรรยง-พงษ-พาน-ช?fbclid=IwAR03rX1JR4v6AlX2qHUVchDLKER6Es0kkKQeKALYTjY3ulcWTK6HbhyKRyU
http://thaipublica.org/2013/01/subsidy-policy-for-rural/
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_99.pdf
http://www.fpo.go.th/e_research/show2.php?id=32
https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2016/07/khao_tha008.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ%20158%20V2%20combined.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/Pages/FAQ167.aspx
https://thaipublica.org/2017/03/thailand-trasparency-reseach-group12/
https://thaipublica.org/2020/07/pipat-64/
http://thaipublica.org/2012/06/a-very-brief-history-of-money/
http://thaipublica.org/2012/10/the-challenge-of-central-banking/
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_74.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article6_1_59.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Aritcle20_1_59.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_21Jul2020.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_28May2020.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_150.pdf
https://thaipublica.org/2020/06/pipat-63/
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8. โลกเปลี่ยนด้วย  AI, Machine Learning, Digital Economy, Digital Startup, Digital Infrastructure และความ
พร้อมของไทย การทำ New Business Model in Digital Environment  (ดร ชินาวุธ ชินะประยูร) 

 
9. EEC ความหวังขับเคลื่อนประเทศ (ดร ชลจิต วรวังโส วรีกุล)  
▪ 10 ปีอุตสาหกรรมไทย เรามาไกลแค่ไหน https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/Pages/FAQ165.aspx  
▪ โครงการ EEC : ความหวังใหม่ในการพลิกฟื้นวฏัจักรการลงทุน 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_155.pdf  

 
10. บูรณาการเศรษฐกิจ ไทย อาเซียน แขก จีน ญวน ญี่ปุ่น ฝรั่ง และอ่ืนๆ (รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม)  
▪ ทําความรู้จักกับ CLMV – โอกาสทางเศรษฐกิจที่นา่ สนใจ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_163.pdf  
▪ แม่สอด กระเหรีย่ง มอญ https://thaipublica.org/2019/07/aneklaothamatas08/ 
▪ สงครามการค้า https://thaipublica.org/2018/04/arm-tungnirun17/  
▪ VDO Clips สายลมบูรพา ตอนที่ 1 – 10 (ตัวอยา่ง ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=T3PhaWlC3JI)  

 
11. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และกลไกทางการเมือง (คุณ กิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
▪ การฟื้นตัวของครัวเรือน หลัง 2563 https://thaipublica.org/2020/07/scb-eic-household-recovery/  

 
12. จุดเริ่มต้นของความถดถอย COVID-19 เป็น โอกาส? (ฐากร ปิยะพันธ์)  
• โลกที่เปลี่ยนไปหลัง COVID https://thaipublica.org/2020/03/data-driven-society42/  

• ทำไมต่างชาติขายหุ้นไทยไม่หยุด https://thaipublica.org/2020/07/kkp-
research14/?fbclid=IwAR2E_aJUJIctt7XEAKlFWlPifeSFu36o0VlPXBXUuaErJJUeg0s7ZEMTRqc  

• https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce-executive-
espresso107/?fbclid=IwAR3Gkm9Leh_ZygkqaMe9lrmP1mMvD6ChoZoyL5FykUgOhMx2JQix7_QKqJo 

• งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาค ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. 
"ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถธีุรกิจทอ้งถิ่นในโลกใหม่อยา่งยั่งยืน" วันจันทร์ที ่20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. (ดร. วิรไท สันติประภพ) 
https://www.facebook.com/watch/?v=918750611964137  

• เศรษฐกิจไทย แข็งนอก อ่อนใน (ดร สมประวิณ มันประเสริฐ)  https://www.facebook.com/watch/?v=805550909850149 

 
13. พฤติกรรมผู้บริโภค กับนโยบายสาธารณะ การประยุกต์ใช้ experimental economics, data science decision 

making, และ Big Data (ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์)  
 
 
 
 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/Pages/FAQ165.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_155.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_163.pdf
https://thaipublica.org/2019/07/aneklaothamatas08/
https://thaipublica.org/2018/04/arm-tungnirun17/
https://www.youtube.com/watch?v=T3PhaWlC3JI
https://thaipublica.org/2020/07/scb-eic-household-recovery/
https://thaipublica.org/2020/03/data-driven-society42/
https://thaipublica.org/2020/07/kkp-research14/?fbclid=IwAR2E_aJUJIctt7XEAKlFWlPifeSFu36o0VlPXBXUuaErJJUeg0s7ZEMTRqc
https://thaipublica.org/2020/07/kkp-research14/?fbclid=IwAR2E_aJUJIctt7XEAKlFWlPifeSFu36o0VlPXBXUuaErJJUeg0s7ZEMTRqc
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce-executive-espresso107/?fbclid=IwAR3Gkm9Leh_ZygkqaMe9lrmP1mMvD6ChoZoyL5FykUgOhMx2JQix7_QKqJo
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce-executive-espresso107/?fbclid=IwAR3Gkm9Leh_ZygkqaMe9lrmP1mMvD6ChoZoyL5FykUgOhMx2JQix7_QKqJo
https://www.facebook.com/watch/?v=918750611964137
https://www.facebook.com/watch/?v=805550909850149


 5 

วันที่สอน (อาจจะมีการเปลีย่นแปลง)  หัวข้อ  ผู้บรรยาย ผูน้ำเสนอ  

19 สค  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าใจ
เศรษฐกิจโลกและไทย 

รศ ดร ชโยดม สรรพศร ี
 

26 สค  ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าใจ
เศรษฐกิจโลกและไทย  

รศ ดร ชโยดม สรรพศรี  
 

2 กย ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ กวา่จะเป็นเศรษฐกิจ
ไทยในวันนี้ (ยอ้นยุค การพัฒนา ผ่านวกิฤต 
เจ้านาย บ่าว ไพร่ แรงงาน คนโพ้นทะเล 
พ่อค้า และชาวตา่งชาติ)  จุดผลิกผัน
เศรษฐกิจไทยในอดีต และการเอาตัวรอด 

รศ แล ดิลกวิทยารัตน์ 

9 กย กรอบความคิดความกังวล วังวนของ
เศรษฐกิจ 

บรรยง พงษ์พานิช  

16 กย  
 

 

ภาคการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย  

 อดิศร์ กฤษณะวงศ์ 

23 กย  การออม ดร. คัดเขต บุนนาค 

30 กย นโยบายการคลัง และการก่อหนี้สาธารณะ
ของประเทศ ภายใต้สถานการณ์ COVID19  

สบน 

7 ตค สอบกลางภาค  

14 ตค  นโยบายการเงิน และนโยบายเพื่อรักษา
เสถียรภาพของสถาบันการเงิน  

ธปท 

21 ตค โลกเปลี่ยนด้วย  AI, Machine Learning, 
Digital Economy, Digital Startup, Digital 
Infrastructure และความพร้อมของไทย 
การทำ New Business Model in Digital 
Environment   

ดร ชินาวุธ ชินะประยูร 

28 ตค โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค 
พลังงาน และ Logistics ไปสู่ การปรับตัว
ภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 EEC    

ดร ชลจิต วรวังโส วีรกุล  
 

4 พย บูรณาการเศรษฐกิจ ไทย อาเซียน แขก จีน 
ญวน ญี่ปุ่น ฝรั่ง และอื่นๆ 

รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม  

11 พย ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และกลไก
ทางการเมือง  

คุณ กิตติรัตน์ ณ ระนอง 

18 พย จุดเร่ิมต้นของความถดถอย  
ส่วน COVID-19 เป็น โอกาส? 

คุณ ฐากร ปิยะพันธ ์
 

25 พย การประยกุต์ใช้ experimental 
economics, data science decision 
making, และ Big Data ต่อการวางนโยบาย
สาธารณะ 

ผศ ดร ธานี ชยัวัฒน ์ 
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การประเมินผล 

o สอบกลางภาค ไม่มีสอบ  
o สอบปลายภาค/รายงาน คะแนนปลายภาค 100%  


