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What is it?



Economics is about ….

 Finding for the 

Factors for obtaining the happiness are ….  



Can we get all Happiness we wants



Can we get them all at once?



Choices of Wants

-Choices matter because resources are scarce but 
want is unlimited. 

• Time
• Budget
• Capacity



It is about choices



ตัง้แต่เกิด จนตาย

Economics is science of choice making 



What is Economics?

• It is a matter of choice.

• How individuals, firms, governments, and other 

organizations within society make choices, and how those 
choices determine the allocation of resources.

•Choice and decision made reflect their behavior and 

nature of organization and person



Recreations

Government 
Policies

Love

Where or what to Eat

Work

Which one is 
the One

How do we do 
on the 

weekend?

Which 
movies

Where to shop



Thinking Like An Economist

 Be Rational Consumers by Choosing 
Rational Choice 
 Maximize Utility
 Self-interest but not selfish

Profit-Maximizing 

Firms

Social Welfare 
Oriented Policy



Bottom Line of Economics

Opportunity CostTrade - off

Self-interest Optimization

There is no such thing as a free lunch
Friedman



ศาสตร์ที่เข้าใจมนุษย์

Opportunity Cost

• องค์ประกอบ
• เวลา

ความสุขไม่เหมือนกัน
และเปล่ียนไปเร่ือย ๆ 

• ไม่เหมือนกัน
• บางทเีหมือนกัน การตี

ค่าก็ต่างกัน

• เร่ืองเดยีวกัน ต่างคน
อาจเลือกต่างกัน

• เร่ืองเดยีวกัน คน
เดยีวกัน คิดต่างเวลาก็
เลือกต่างกัน 



The basic questions:  For individual consumer

 What should be consumed, and in what 
quantities?

 How much money should be spent in each 
goods/services?

 How much consumers be happy?

 What are choices of consumption in  
maintaining their happiness?

Happiness is everything



The basic questions:  For Firms

 What should be produced, and in what 
quantities

 What should goods/services be priced?

 How much profit that we can make?

Profit is the only matter



The basic questions:  For Government

 How will government budget be spent?

 What trade policy should be?

 Howcan we create justice for all 
parties ?

Welfare is ultimate goal



Specific Fields in 
Economics

 International Trade and Monetary
 Transportation Economics
 Natural Resource Economics
 Fuel and Mineral Economics
 Agricultural and Cooperative Economics
 Managerial Economics
 Econometrics
 etc….



ขัดแย้ง? 

• นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว
• ส่งเสริมการลงทุนในช่วงเศรษฐกจิซบ
• Impacts ท าไมเลือกกลุ่มนี ้ท าไมไม่ท า
อย่างโน่นที่ทุกคนได้

วิจารณ์นโยบายรัฐได้ทุกเร่ือง ถ้าเราใช้แนวคิด Micro 
เพราะรัฐบาลในนโยบาย Macro 



Economics

Microeconomics

Macroeconomics

The behavior of the units- the 
firms, household, and 
individuals: how they make 
decision and what affect those 
decisions.

The behavior of the economy as a 
whole, in particular the behavior 
of such aggregate measures as 
overall rates of inflation, growth 
and trade.

Structure of Economics



Macroeconomics

Economic
Stability

Economic
Growth

policies
• Interest rate
• Transfer
• Government expenditure
• Credit Control

GDP
National Income 

Inflation Rate
Exchange Rate
Capital Flow

Reserves



Economic Growth 

• How we measure it

• Factors to drive growth

• Policies to stimuli the growth



GDP (Gross Domestic Product)

GDP

Expenditure

Income

Production

การวัดรายจ่าย (Expenditure Approach) 
ที่จ่ายให้สินค้าและบริการขัน้สุดท้าย

GDP = Consumption + Investment 
+ Government spending + (exports 
– imports)



GDP (Gross Domestic Product)

GDP

Expenditure

Income

Production

การวัดรายได้ (Resource Cost - Income 
Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและ
บริการขัน้สุดท้าย 

GDP = ค่าจ้างและเงนิเดือนลูกจ้าง + รายได้เจ้าของ
ธุรกิจส่วนตัว + ก าไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือหุ้น) + 
ดอกเบีย้ (รายได้เจ้าหนี)้ + ค่าเช่า (รายได้เจ้าของ
สินทรัพย์) + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเส่ือมราคา + 
รายได้สุทธิของคนต่างชาตใินประเทศ



GDP (Gross Domestic Product)

GDP

Expenditure

Income

Production

การวัดแบบผลผลิต (Production 
Approach)

GDP = Value added 1 + Value added 2 
+ …. + Value added x

(Value of Final product)



GDP Growth

Nominal GDP 
(GDP at current price)

GDP implicit price deflator

Real GDP
(GDP at reference year) 

% Change of Real GDP is 
Economic Growth Rate 



Table of GDP

http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=ni_page



Share of GDP





GDP Growth



GDP …….. DI

GDP + Net Factor Income from Outside = GNP (Gross National Product) 

GNP – ค่าเส่ือม = NNP (Net National Product)

NNP  - indirect tax = NI (National Income)

NI – corporate tax – ก าไรที่ไม่ได้จัดสรร + เงนิโอน = PI (Personal Income)

PI – Personal income tax = Disposable Income



การกระตุ้นเศรษฐกิจ

นโยบายการเงนิ

นโยบายการคลัง

Semi-Fiscal 

Policy

• ชดเชยดอกเบีย้
• ผ่อนช าระหนี ้

• ลดดอกเบีย้
• บริหารเครดติ
• ลดเงนิส ารองของแบงค์

• เร่งเบกิจ่าย
• เพิ่มลงทุนระยะสัน้
• กระตุ้นการใช้ของเอกชนผ่านเงนิโอน

การลงทุน
เอกชน 

(I)

การใช้จ่าย
ภาคเอกชน 

(C)

การใช้จ่าย
ภาครัฐ 

(G)

การส่งออก
น าเข้า 

(X-M)

Engine of growth

GDP
Growth

มาตรการอื่น ๆ • ปรับเปล่ียนเงื่อนไข หรือระเบยีบ



นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

• ลดอัตราส ารองเงนิสดของธนาคาร 0.5% ทุกขนาดแบงค์
• แบงค์ชาตลิดดอกเบีย้ที่ปล่อยกู้ธนาคารพาณิชย์ลง
• แบงค์ท้องถิ่นกู้เงนิเพิ่มผ่านการออกพันธบัตรเพื่อลงทุนในพืน้ที่

• ลดอัตราดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบ 3 ปี เป็น 1.5%
• รัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อใช้จ่าย 60.2 ล้านล้านวอน
• เพิ่มงบประมาณรายจ่ายปีหน้าอีก 8 % เป็น 513 ล้านล้านวอน





มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

• เพิ่มบตัรสวัสดกิาร
• เพิ่มเบีย้ยังชีพ
• เพิ่มเงนิเลีย้งดบุูตร

• พกัหนีก้องทุนหมู่บ้าน ธกส. ออมสิน 
• ลดดอกเบีย้เงนิกู้ และพกัหนี ้ภยัแล้ง ธกส.
• สนับต้นทุนค่าปลูกข้าวนาปี และปาล์ม
• ประกันรายได้เกษตรกรปลุกข้าว และปาล์ม

• ชิม ช้อป ใช้ 1,000 บาทต่อคน 10 ล้านคน
• คืนเงินร้อยละ 15 ส่วนที่เกิน
• หมดเขตพฤศจกิายน 2562

• หกัค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1.5 เท่า
• เพิ่มเงนิกองทุน สสว. ช่วย SME อีก 10,000 ล้าน
• ค า้ประกัน SME ผ่าน บยส. 150,000 ล้านบาท
• สินเชื่อผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 100,000 ล้านบาท

• สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบีย้ต ่า ออมสินและ 
ธอส. 52,000 ล้านบาท

• อัตราดอกเบีย้นโยบาย ลงเหลือ 1.50%



Policy Multiplier

GDP  =  C(y) + I + G + (X-M)

Y C Y

Marginal Propensity to consume: MPC (0.8)

C 

รัฐเพิ่มเงนิโอน 1 บาท เพิ่ม 
GDP เพิ่มเท่าไร ถ้า MPC = 0.8

G



Mega Projects

Time and effects







What Thai Economic would be in 2019?

Consumption
Government
Expenditure

Investment Export - Import

Engine of growth







Government Expenditure



Exports 



Clips

https://www.facebook.com/DrSomchaiHarnhirun/videos/719338058521452/



ประมาณการณ์เศรษฐกิจไทย



Economic Stability 

• How stable is stability

• Economic Stability Indicators 



Time series





DECOMPONENT



Cause of Instability

 Demand side:

 House priced

 Fluctuation in Stock 

market

 Global credit

 Change in Interest rate

 World economy (FED, 

Trade war) 

 Government debt crisis

 Supply side:

 Oil price

 Employment

 Others:

 Political instability

 Corruption

 Religion and Race 

Conflicts



GDP Growth

ต้มย ากุ้ง

แฮมเบอร์เกอร์ น า้ท่วม



Indicators …. Economic Balancing 



Leading Indicators



Indicators

 Exchange Rate

 Interest rate 

 Balance of payment

 Public Debt to GDP

 Inflation





Exchange rate determination

Price of $

Demand for $

Supply of $

31.00
30.00

Cause of supply of $ increases 

• …….
• …….
• …….







Balance of Payments

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย



Financial and Capital Account



ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง



Balance of Payments

Current Account

Income Account

Capital Account

Financial Account

Reserve

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/B
OTWEBSTAT.aspx?reportID=645&language=ENG

Good
service



Balance of Payment



Inflation rate

 วดัโดย CPI ……. Headline Inflation

 Headline ตดัราคากลุม่สินค้าพลงังาน และอาหารสด 
 เพราะพลงังานมีการสนบัสนนุและราคาไม่ใช่ราคาตลาด 

 อาหารสดเป็นพวกฤดกูาล เคลื่อนไหวนอกเหนือนโยบายการเงิน 



Inflation



Public Debt to GDP (%)





Interest Rate

อัตราดอกเบีย้นโยบาย

นโยบายการเงนิ

ดอกเบีย้ตลาด

• การลงทุน
• การบริโภค

ปริมาณเงนิ



How to fight inflation …..

Ministry of Finance
VS

Central Bank



ขัดแย้งทางความคดิหรือเป้าหมาย?



ดอกเบีย้ ต ่า สูง ใครได้ใครเสีย



บาทแข็ง .... เพราะใคร



แข็งหรืออ่อน .... มองเป็นปัญหาก็เป็นปัญหา





สองด้านของเหรียญ

https://www.youtube.com/watch?v=Dd4JWjF7BWY


