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วตัถปุระสงค์

• เขา้ใจถงึแนวคดิพื้นฐาน แนวนโยบายทางเศรษฐกจิ ขอ้ดแีละขอ้จ ากดั ของรูปแบบทาง

เศรษฐกจิทีส่  าคญัในปจัจบุนั

• เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึเงือ่นไขการน าเศรษฐกจิรูปแบบต่างๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั



รูปแบบเศรษฐกิจที่ส ำคัญในปัจจุบัน

เศรษฐกิจกำรแข่งขัน

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจ
ภำคควำมร่วมมือ

1. แนวคิดพ้ืนฐำน
2. แนวนโยบำยหลัก
3. ข้อดีและข้อจ ำกัด



เศรษฐกิจกำรแข่งขัน
Adam Smith (ส ำนัก Classic) ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ The Wealth of Nations ถึงลักษณะของ
เศรษฐกิจกำรแข่งขัน ดังนี้ 

o เอกชนมีเสรีภำพในกำรด ำเนินกำรทำงเศรษฐกิจ

o ปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐบำล

o บทบำทของภำครัฐ คือ 

(1) ดูแลให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมระเบียบ

(2) ลงทุนในส่วนที่ภำคเอกชนไม่สำมำรถท ำได้



เศรษฐกิจกำรแข่งขัน

1. ธุรกิจมีกำรแข่งขันโดยเสรี

2. เอกชนมีเสรีภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ (Max. Profit แต่ต้องไม่ผิดกฎระเบียบของสังคม)

3.เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และปัจจัยกำรผลิต

4. กำรแก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐำนของกลไกรำคำ (What, How and For Whom) 

5. รัฐบำลไม่แทรกแซงกิจกำรของเอกชน

ลักษณะส ำคญัของระบบเศรษฐกิจกำรแข่งขัน หรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรี



เศรษฐกิจกำรแข่งขัน

o ระบบรำคำเป็นกลไกในกำรควบคุมสังคม (ตลำดสินค้ำ และตลำดปัจจัย)
o รำคำสินค้ำ และปัจจัยกำรผลิตถูกก ำหนดโดย Demand และ Supply
o Demand = Supply เสมอ กล่ำวคือ Demand > Supply → P↑

Demand < Supply → P↓
o ไม่มีปัญหำกำรว่ำงงำนในระบบเศรษฐกิจ

กำรท ำงำนของกลไกรำคำ



เศรษฐกิจกำรแข่งขัน
ข้อดี

1. มีประสิทธิภำพ 
o ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
o กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
o กำรประหยัดต่อขนำด
o กำรใช้ปัจจัยกำรผลิตภำยนอกประเทศ
o ประโยชน์จำกกำรแข่งขัน

2. เสรีภำพในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
o กำรจัดสรรทรัพยำกรมีประสิทธิภำพ

ข้อเสีย

1. ทรัพยำกรถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล 
มำกกว่ำส่วนรวม

2. กำรมีเสรีภำพในกำรผลิต น ำไปสู่ “กำรผูกขำด” 
อันเกิดจำกกำรกระจุกตัวของทุนและควำมรู้

3. กำรกระจำยรำยได้ที่ไม่เป็นธรรม

4. ไม่ค ำนึงถึงกำรรักษำสภำพแวดล้อม



เศรษฐกิจกำรแข่งขัน: ทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยสมบูรณ์

(Theory of Absolute Advantage)

• Adam Smith (พ.ศ. 2319):

✓ ประเทศควรส่งออกสินค้ำที่ตนได้เปรียบโดย
สมบูรณ์ (ใช้ต้นทุนการผลิตน้อยกว่า) และน ำเข้ำ
สินค้ำที่ตนเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ดังนั้นประเทศ
จะได้ประโยชน์จำกกำรค้ำถ้ำตนมีสินค้ำที่
ได้เปรียบโดยสมบูรณ์มำกกว่ำประเทศคู่ค้ำ 
นอกจำกนั้น กำรค้ำระหว่ำงประเทศจะไม่
เกิดขึ้นถ้ำประเทศไมม่ีสินค้ำที่ตนได้เปรียบโดย
สมบูรณ์เลย 

ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

(Theory of Comparative Advantage)

• David Ricardo (พ.ศ. 2360) : 
✓ประเทศควรส่งออกสินค้ำที่ตนได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ (ใช้ต้นทุนการผลติโดยเปรียบเทียบน้อย
กว่า) และน ำเข้ำสินค้ำที่ตนเสยีเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ดังนั้น แม้ว่ำประเทศหนึ่งๆอำจมีตน้ทุนกำรผลิตสงูกว่ำ
ประเทศคู่ค้ำทุกชนิด (สินค้ำทุกชนิดเสียเปรียบโดย
สมบูรณ์) แต่ประเทศน้ันยังสำมำรถไดร้ับประโยชนจ์ำก
กำรค้ำระหว่ำงประเทศโดยผลิตและส่งออกสินค้ำที่ตน
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เพรำะเป็นไปไม่ได้ว่ำจะมี
ประเทศใดที่มีสนิค้ำที่เสยีเปรยีบโดยเปรยีบเทียบทกุ
ชนิด 



ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Theory of Absolute Advantage)

• ข้อสมมติ 

✓ มี 2 ประเทศ 2 สินค้ำ (อำจมองเป็นบุคคลหรือกลุม่บคุคลก็ได)้ 

✓ แรงงำนเป็นปจัจัยกำรผลติเพียงชนิดเดียว 

✓ แรงงำนเคลื่อนย้ำยไดภ้ำยในประเทศแตไ่ม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศได้

✓ ต้นทุนกำรผลิตคงที่

✓ ตลำดแข่งขันสมบรูณ์ 

✓ ไม่มีต้นทุนกำรขนสง่

✓ ไม่มีกำรใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ



ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Theory of Absolute Advantage)

ผลผลิตต่อชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำน

ไวน์ (ขวด) ผ้ำ (หลำ)

US 5 20

UK 15 10

• แรงงำนใน US ผลิตผ้ำได้ 20 หลำ/ชม. ขณะที่ แรงงำนใน UK 
ผลิตผ้ำได้ 10 หลำ /ชม. ดังนั้น แรงงำน US มีประสิทธิภำพผลิต
ผ้ำมำกกว่ำแรงงำน UK (US มีควำมได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในกำร
ผลิตผ้ำ)

• แรงงำนใน UK ผลิตไวน์ได้ 15 ขวด /ชม. ขณะที่แรงงำนใน US 
ผลิตไวน์ได้เพียง 5 ขวด /ชม. ดังนั้นแรงงำน UK มีประสิทธิภำพ
ผลิตไวน์มำกกว่ำแรงงำน US (UK มีควำมได้เปรียบโดยสมบูรณ์ใน
กำรผลิตไวน)์

• เนื่องจำก US มีควำมได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในกำรผลิตผ้ำ ดังนั้น 
US จึงควรผลิต และส่งออกผ้ำ 

• UK มีควำมได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในกำรผลิตไวน์ ดังนั้น UK จึงควร
ผลิตและส่งออกไวน์ 



ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Theory of Absolute Advantage)

ผลผลิตต่อชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำน

ไวน์ (ขวด) ผ้ำ (หลำ)

US 5 20

UK 15 10

• แรงงำนใน US ใชเ้วลำ 1 ชั่วโมง ผลิตผ้ำ 20 หลำ แลว้
น ำไปแลกกับไวน์จำก UK 20 ขวด 

• ถ้ำ US ผลิตไวน์ 20 ขวดเอง จะต้องใช้เวลำ 4 ชั่วโมง 
ดังนั้น US ประหยัดชั่วโมงผลิตไวน์ได้ 3 ชั่วโมง

• แรงงำนใน UK ใช้เวลำ 4/3 ชั่วโมง ผลิตไวน์ 20 ขวด 
แล้วน ำไปแลกกับผ้ำจำก US ได้ 20 หลำ 

• ถ้ำ UK ทอผ้ำ 20 หลำเอง จะต้องใช้เวลำ 2 ชั่วโมง 
ดังนั้น UK ได้รับประโยชน์จำกกำรประหยัดชั่วโมงทอผ้ำ
ได้ 2/3 ชั่วโมง

ถ้ำอัตรำแลกเปลี่ยน คือ 
ไวน์ 1 ขวด: ผ้ำ 1 หลำ



ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Theory of Absolute Advantage)

• ขอ้บกพร่องของทฤษฎี

✓ ในกรณีที่ประเทศหนึ่งประเทศใดมีควำมได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในกำรผลิตสินค้ำทุกชนิด เมื่อ
เทียบกับอีกประเทศหนึ่งแล้ว กำรค้ำระหว่ำงประเทศจะมีรูปแบบอย่ำงไร

กำรค้ำระหว่ำงประเทศจะไม่เกิดขึ้น



ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(Theory of Comparative Advantage)

ผลผลิตต่อชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำน

ไวน์ (ขวด) ผ้ำ (หลำ)

US 40 40

UK 20 10

• แรงงำนใน US ผลิตไวน์ได้ 40 ขวด/ชม. ขณะที่แรงงำนใน UK 
ผลิตไวน์ได้ 20 ขวด/ชม. ดังนั้นแรงงำน US มีประสิทธิภำพในกำร
ผลิตไวน์เป็น 2 เท่ำของแรงงำนใน UK

• แรงงำนใน US ผลิตผ้ำได้ 40 หลำ/ชม. ขณะที่แรงงำนใน UK ผลิต
ผ้ำได้ 10 หลำ/ชม. ดังนั้นแรงงำนใน US มีประสิทธิภำพในกำร
ผลิตผ้ำเป็น 4 เท่ำของแรงงำนใน UK 

• US มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรผลิตผ้ำ (แรงงำนใน
US มีประสิทธิภำพในกำรผลิตผ้ำ (4 เท่ำ) มำกกว่ำผลิตไวน์ (2 
เท่ำ) เมื่อเทียบกับแรงงำน UK 

• UK มีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรผลิตไวน์ เนื่องจำก
แรงงำนในอังกฤษมีควำมไรป้ระสิทธิภำพในกำรผลิตไวน์ (1/2 เท่ำ) 
น้อยกว่ำผ้ำ (1/4 เท่ำ) เมื่อเทียบกับแรงงำนสหรัฐอเมริกำ 

ทฤษฎีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ: 
US ควรผลิตและส่งออกผ้ำ 
UK ควรผลิตและส่งออกไวน์



ทฤษฎีกำรได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(Theory of Comparative Advantage)

ผลผลิตต่อชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำน

ไวน์ (ขวด) ผ้ำ (หลำ)

US 40 40

UK 20 10

• แรงงำนใน US ใชเ้วลำ 1 ชั่วโมง ผลิตผ้ำได้ 40 หลำ แลกไวน์ได้ 
60 ขวด US ได้รับประโยชน์จำกกำรค้ำเท่ำกับไวน์ 20 ขวด หรือ
ประหยัดเวลำได้ ½ ชั่วโมง (เนื่องจำกเวลำ 1 ชั่วโมง แรงงำนในUS
ผลิตไวน์ได้เพียง 40 ขวด)

• แรงงำนใน UK ใชเ้วลำ 3 ชั่วโมง ผลิตไวน์ได้ 60 ขวด แลกผ้ำได้ 
40 หลำ UK ได้รับประโยชน์จำกกำรค้ำเท่ำกับผ้ำ 10 หลำ หรือ
ประหยัดเวลำได้ 1 ชั่วโมง (เนื่องจำกเวลำ 3 ชั่วโมง แรงงำนใน UK 
ผลิตผ้ำได้เพียง 30 หลำ)ถ้ำ US และ UK แลก

ผ้ำ 1 หลำ กับไวน์ 1.5 ขวด



เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

o พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชฯ (ในหลวงรัชกำลที่ 9) 
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2517 มีใจควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…..การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอดี 
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการ และใช้อุปกรณ์ที่
ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้
แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยล าดับต่อไป…..”

จุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง



เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

o พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชฯ (ในหลวง
รัชกำลที่ 9) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2540 (ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย) มีใจควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…..การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่ เรามี เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 
แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง…..”

จุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง



เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

หลำยคนเข้ำใจว่ำ…..

o เศรษฐกิจพอเพียง คือ รูปแบบของกำรท ำมำหำกินแบบพึ่งตนเองมำกที่สุด หรือ เกี่ยวข้องกับ
สังคมน้อยที่สุด หรือ มีชีวิตแบบสมถะเรียบง่ำย

o เศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรหันกลับไปสู่กำรผลิตในระบบยังชีพ และระบบสังคมบุพกำล

o กำรด ำเนินชีวิตแบบโดดเด่ียว ไม่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนอื่นๆ หรือสังคม

ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพยีง



เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

o พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชฯ 
(ในหลวงรัชกำลที่ 9) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2541

“…..ความพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็เป็น
สุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้อง
ให้พอประมาณตามอัตภาพ…..”

หลักกำรส ำคัญของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง



เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

o ควำมพอประมำณ

พอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มำกเกินไป ไม่สุดโต่งไปข้ำงใดข้ำงหนึ่ง และไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น

o ควำมมีเหตุผล

กำรตัดสินใจ กำรกระท ำ กำรลงทุนอยู่บนหลักของเหตุผล พิจำรณำเหตุปัจจัย และผลที่เกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบ

o กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

มีควำมพร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอก

หลักกำรส ำคัญของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง



เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

o มีควำมรู้

รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในกำรน ำควำมรู้ และเทคโนโลยีมำใช้ในกำรวำงแผน และกำรปฏิบัติ

o มีคุณธรรม

มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีควำมเพียร และใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต

กำรน ำหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีเงื่อนไข 2 ประกำร



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
o กำรน ำเสนอรูปธรรมที่ชัดเจนของกำรพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

o กำรพัฒนำตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1: กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรในระดับฟำร์ม และครัวเรือน

ขั้นที่ 2: กำรรวมพลังในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์

ขั้นที่ 3: กำรติดต่อร่วมมือกับแหล่งทุน หรือแหล่งพลังงำน 



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

เป้ำหมำย: ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร ลดค่ำใช้จ่ำย และภำระหนี้สิ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีแห่ง
กำรใช้น้ ำ และกำรบริหำรงำนพัฒนำกำรเกษตรแนวใหม่ ดังนี้

o แบ่งประโยชน์กำรใช้พ้ืนที่ 15 ไร่ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ร้อยละ 30: สระเก็บกักน้ ำขนำด 3 ไร่ ควำมจุขนำด 10000 ลบ.ม. (เลี้ยงปลำ ปลูกพืชน้ ำ และปลูกพืช

รอบขอบสระ)

2. ร้อยละ 60: พื้นที่เพำะปลูกพืช และกิจกรรมกำรเกษตรต่ำงๆ โดยในจ ำนวนนี้

▪ คร่ึงหนึ่งของพื้นที่ใช้ส ำหรับท ำนำ (ประมำณ 5 ไร)่

▪ อีกคร่ึงที่เหลือใช้ส ำหรับท ำสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ (ตำมทรัพยำกร สภำพแวดล้อม และ 
กำรตลำด ของท้องถิ่น) 

ขั้นที่ 1: กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรในระดับฟำร์ม และครัวเรือน



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o แบ่งประโยชน์กำรใช้พื้นที่ 15 ไร่ ออกเป็น 3 ส่วน (ต่อ)

3. ร้อยละ 10 ที่เหลือ (ประมำณ 1.5 – 2 ไร)่ ใช้ส ำหรับจัดท ำบ้ำนที่อยู่อำศัย คอกสัตว์ กอง
ปุ๋ยหมัก กองฟำง โรงเรือน ลำนตำกนวด พืชผักสวนครัว ไม้ร่มเงำ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ถนน คันดิน และคูคลอง

อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนกำรใช้พื้นที่เหล่ำนี้สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ตำมลักษณะสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ และสังคม 

ขั้นที่ 1: กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรในระดับฟำร์ม และครัวเรือน





แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o กำรพัฒนำตำมเกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้เกษตรกร “มีน้ ำมีท่ำ มีกิน มีใช้ และอยู่อย่ำงสุขสบำย”

1. “มีน้ ำมีท่ำ”

ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ ำในไร่นำ ส ำหรับกำรเพำะปลูก และเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง 

2. “มีกิน”

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกพืชอำหำรส ำหรับบริโภคในครัวเรือน หำกเหลือไว้จ ำหน่ำย รวมไปถึง กำรปลูกพืช
หมุนเวียน กำรปลูกพืชแซมในสวนผลไม้ในไร่นำ และกำรเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ ำ 

ขั้นที่ 1: กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรในระดับฟำร์ม และครัวเรือน



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o กำรพัฒนำตำมเกษตรทฤษฎีใหม่ท ำให้เกษตรกร “มีน้ ำมีท่ำ มีกิน มีใช้ และอยู่อย่ำงสุขสบำย” (ต่อ)

3. “มีใช”้

ส่งเสริมควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเพิ่มรำยได้ และลดต้นทุนกำรผลิต โดยกำรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น กำรปลูก
พืชแซมในสวนไม้ผล และไม้ยืนต้นเป็นไม้ใช้สอย พืชแนวรั้ว หรือ พืชบังลมเพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื้น 

4. “อยู่อย่ำงสุขสบำย”

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีถิ่นฐำนอยู่ในภำคเกษตรควบคู่ไปกับกิจกรรมกำรเกษตร เช่น กำรปลูกไม้ผลสวนหลังบ้ำน 
กำรปลูกพืชสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และกำรใช้วัสดุท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
กำรเพำะเห็ด เลี้ยงสัตว์ 

ขั้นที่ 1: กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรในระดับฟำร์ม และครัวเรือน



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o กำรร่วมมือร่วมแรงกันของเกษตรกร เพื่อจัดตั้งองค์กรกำรเกษตรในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ
1. กำรผลิต (พันธุ์พืช กำรเตรียมดิน ชลประทำน ฯลฯ)
2. กำรตลำด (ลำนตำกข้ำว ยุ้ง เครื่องสีข้ำว กำรจ ำหน่ำยผลผลิต ฯลฯ)
3. กำรเป็นอยู่ (เครื่องอุปโภค บริโภค อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
4. สวัสดิกำร (สำธำรณสุข เงินกู)้
5. กำรศึกษำ (โรงเรียน ทุนกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)
6. สังคม และศำสนำ

o อำจอำศัยควำมร่วมมือกับ หน่วยรำชกำร มูลนิธิ และเอกชน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
หรือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้สมำชิกกู้ไปท ำอำชีพ และเพื่อจัดกำรสวัสดิกำรชุมชน

ขั้นที่ 2: กำรรวมพลังของเกษตรกรในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o องค์กรกำรเกษตรที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีกำรติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงินทุน และ
แหล่งพลังงำน เพื่อด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่จ ำเป็น ได้แก่

1. กำรจัดตั้ง และกำรบริหำรโรงสี

2. กำรจัดต้ัง และกำรบริหำรร้ำนสหกรณ์

3. กำรช่วยเหลือในเรื่องของกำรลงทุน

4. กำรช่วยเหลือในเรื่องของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ขั้นที่ 3: กำรติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน และแหล่งพลังงำน



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o ทั้งนี้กำรติดต่อร่วมมือดังกล่ำวจะสร้ำงประโยชน์ให้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เกษตรกรขำยข้ำว และพืชผลกำรเกษตรได้ในรำคำสูง (ไม่ถูกกดรำคำ)

2. ธนำคำร และบริษัทฯ ซื้อข้ำวบริโภคในรำคำต่ ำ (ซื้อข้ำวเปลือกจำกเกษตรกร และน ำมำสีเอง)

3. เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในรำคำต่ ำ (จำกร้ำนค้ำสหกรณ์)

4. เกษตรกรถือครองที่ดิน และด ำรงชีวิตครอบครัวอย่ำงพอมีพอกิน

5. ลดปัญหำกำรละทิ้งถิ่นที่อยู่ และลดปัญหำในชุมชนเมือง

o ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดตั้งโรงสีข้ำวชมรมรักษ์ธรรมชำติ ต.นำโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร  

ขั้นที่ 3: กำรติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน และแหล่งพลังงำน



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้ำขำย ไม่
ส่งออก ไม่ผลิตเพ่ือคนอื่น หรือไม่ท ำเศรษฐกิจมหภำค

o ภำยใต้แนวคิดดังกล่ำว ทุกๆหน่วยเศรษฐกิจยังคงมีควำมสัมพันธ์กันเช่นเดิม แต่มีแนวทำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์บนพื้นฐำนของกำรพึ่งตนเอง และพึ่งพำซึ่งกันและกันมำกขึ้น

o เศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่ เป็นกำรประสำนภำคทฤษฎีเข้ำกับภำคปฏิบัติ โดยมี
กำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน

1. ขั้นต้น: ขั้นกำรจัดกำรกำรผลิต และเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน

2. ขั้นกลำง: กำรพัฒนำกำรจัดกำรแบบร่วมมือร่วมพลัง ทั้งในระดับกำรผลิต กำรตลำด กำรเป็นอยู่ 
สวัสดิกำร กำรศึกษำ สังคม และศำสนำ

3. ขั้นก้ำวหน้ำ: กำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกชุมชน โดยอำศัยกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน 
ระหว่ำงเกษตรกร และองค์กรภำยนอก

บทสรุป และข้อคิดเห็นบำงประกำรของกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่



แนวทำงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่

o กำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

บทสรุป และข้อคิดเห็นบำงประกำรของกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎีใหม่

สภำพที่พึ่งตัวเองไม่ได้ 

(Dependent)

สภำวะที่พึ่งตนเองได้ 

(Self - Reliance)

กำรพึ่งพำซึ่งกันและกัน 
กับโลกภำยนอก

(Interdependent)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ
o เศรษฐกิจควำมร่วมมือ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจที่มีควำมส ำคัญในปัจจุบัน

o ควำมร่วมมือเกิดขึ้นได้หลำยระดับ เช่น 

• ผู้ผลิต – ผู้บริโภค

• ควำมร่วมมือภำยในชุมชน (สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2)

• ควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชนกับหน่วยงำนภำยนอก (สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรประหยัดต่อขนำด

ควำมร่วมมือ เป็นกำรเพิ่มกำรใช้ประโยชน์จำกปัจจัยกำรผลิต หรือทรัพย์สิน (ที่ไม่สำมำรถ
แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้) รวมไปถึงกำรเพิ่มจ ำนวนผู้ใช้ประโยชน์จำกกำรลงทุน จึงเป็นกำรลด
ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยของสินค้ำ

ตัวอย่ำงเช่น
กำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ ซึ่งสำมำรถลงทุนใน
กำรสร้ำงถังควำมเย็น และรถจัดส่งที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิ เพื่อพักรอน้ ำนมดิบก่อนส่งเข้ำสู่
โรงงำนแปรรูป

เหตุผลทำงเศรษฐศำสตรข์องควำมร่วมมือกัน



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรลดต้นทุนในกำรท ำธุรกรรม

ต้นทุนธุรกรรมประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรตัดสินใจซื้อขำยแลกเปลี่ยน ต้นทุนในกำรค้นหำ
ผู้ซื้อ – ผู้ขำย ต้นทุนในกำรหำข้อมูลสินค้ำ ต้นทุนในกำรตรวจสอบสินค้ำ ต้นทุนในกำรควบคุมให้
เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำย ซึ่งต้นทุนเหล่ำนี้สำมำรถลดลงได้จำกกำรใช้ควำมร่วมมือ 

ตัวอย่ำงเช่น
กำรก่อตั้งโรงสีข้ำวรักษ์ธรรมชำติ อ.กุดชุม จ.ยโสธร เพื่อผลิตข้ำวหอมมะลิปลอดสำรพิษ ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนในเรื่องของกำรค้นหำผู้ซื้อ – ผู้ขำยที่มีควำมต้องกำรสอดคล้องตรงกัน รวมไปถึงกำรลด
ต้นทุนในกำรตรวจสอบคุณภำพของข้ำวปลอดสำรพิษ

เหตุผลทำงเศรษฐศำสตรข์องควำมร่วมมือกัน (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรจัดกำรทรัพย์สินร่วม

กำรจัดกำรทรัพย์สินร่วม ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกสมำชิกที่มีกำรใช้ทรัพย์สิน
ร่วมกัน

ทรัพย์สินร่วมมีลักษณะส ำคัญ 2 ประกำร คือ

1. ทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถกีดกันกำรใช้ของผู้ใช้ หรือสมำชิก (Non – Excludable)

2. กำรใช้ หรือกำรบริโภคของสมำชิกรำยหน่งจะส่งผลกระทบต่อสมำชิก หรือผู้ใช้รำยอื่น
(Rival in Consumption)

ตัวอย่ำงเช่น ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ประมง ฯลฯ ซึ่งต้องอำศัยควำมร่วมมือกันในกำร
ดูแลรักษำ (กำรร่วมกันรักษำป่ำชุมชน แม่น้ ำ หรือท้องทะเล)

เหตุผลทำงเศรษฐศำสตรข์องควำมร่วมมือกัน (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรเพ่ิมทำงเลือก และอ ำนำจต่อรองทำงเศรษฐกิจ

ผู้ด้อยโอกำสทำงเศรษฐกิจ (ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิต หรือเป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิตจ ำนวนน้อย) 
จะต้องอำศัยควำมร่วมมือเพื่อเพิ่มทำงเลือก และอ ำนำจกำรต่อรอง ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเป็นธรรม และกำร
เกื้อกูลทำงเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน 

ตัวอย่ำงเช่น

ควำมร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยที่ผลิตยำงแผ่น ในภำคตะวันออก และภำคใต้ เพื่อจัดตั้งกลุ่ม
รวบรวมยำง แล้วท ำกำรเปิดประมูลให้กับพ่อค้ำยำงทั้งจำกนอก และในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อลดปัญหำกำรกดรำคำ
ตำมคุณภำพชั้นยำง นอกจำกนี้ยังมีกำรปันผลก ำไรส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นสวัสดิกำรกับสมำชิก 

เหตุผลทำงเศรษฐศำสตรข์องควำมร่วมมือกัน (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

สหกรณ์ (Coopertives) คือ องค์กำรรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ กล่ำวคือ

o เป็นองค์กำรอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกันด้วยควำมสมัครใจ

o เพื่อสนองควำมต้องกำร และควำมมุ่งหมำยร่วมกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

o มีกำรด ำเนินกำรรูปของวิสำหกิจที่เป็นเจ้ำของร่วมกัน

o ควบคุมตำมแนวทำงประชำธิปไตย

o เป็นรูปแบบของควำมร่วมมือที่มีระดับกำรพัฒนำสูงกว่ำระดับควำมร่วมมือทั่วๆ ไป 

ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o สหกรณ์ เป็นรูปแบบขององค์กำรบูรณำกำรที่มีฐำนจำกควำมร่วมมือ (Cooperation –
Based Organization) แต่ไม่ใช่จำกฐำนเงินทุน (Capital – Based Organization) หรือ
ฐำนทรัพยำกร (Resources – Based Organization) 

o สหกรณ์เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับชุมชน ระดับสังคม หรือระดับชำติ

o เป็นองค์กำรที่เปิดโอกำสให้ผู้คนทุกชนช้ัน และทุกสถำนภำพ ได้เข้ำมำร่วมมือกันเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง โดยไม่มองข้ำมกำรช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน โดยปรำศจำกอคติเทียม 
(Artificial Restrictions) ในเรื่องของเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ฐำนะ ยศต ำแหน่ง ฯลฯ

ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์ (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o เป็นองค์กำรที่ช่วยลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ ในสังคมมนุษย์ เช่น กำรมีเสรีภำพกับกำรพึ่งพิง 
กำรย่ ำอยู่กับที่หรือกำรพัฒนำ ควำมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรอืส่วนรวม กำรเอำตัวรอด หรือ
กำรรับผิดชอบต่อสังคม 

o เป็นองค์กำรธุรกิจประเภทหนึ่ง ที่ “ก ำไร” ไม่ใช่เป้ำหมำยสูงสุด แต่มีเป้ำหมำยอยู่ที่ 

• กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต และคุณภำพควำมเป็นอยู่ของมวลสมำชิก

• กำรปรับปรุงคุณภำพสังคม และสิ่งแวดล้อม

• กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของมนุษยด์้วยกำรมีค่ำนิยมที่ม่ันคงทำงด้ำนสังคม และจริยธรรม 
ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตของมนุษย์ใหสู้งกวำ่ควำมต้องกำรทำงด้ำนวัตถุ

ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์ (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรพ่ึงพำ และรับผิดชอบตนเอง

o ประชำธิปไตย

o ควำมเสมอภำค

o ควำมเที่ยงธรรม

ค่ำนิยมสหกรณ์ (Cooperative Values) : คุณสมบัติที่พึงมีในกำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์

o ควำมสำมัคคี

o ควำมซื่อสัตย์เปิดเผย 

o ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ

o ควำมเอ้ืออำทรต่อผู้อื่น



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o องค์ประกอบที่ส ำคัญของสหกรณ ์คือ “คน” ดังนั้น จึงต้องให้ควำมส ำคัญแก่คนอย่ำงเจำะจงโดย
เน้นที่ “กำรรวมคนมำกกว่ำกำรรวมทนุ”

• ทรัพยำกรทกุอย่ำงมีควำมส ำคัญน้อยกวำ่ “คน”

• มอง “คน” อย่ำงเท่ำเทียมกันในฐำนะแห่งควำมเป็นมนุษย์ ที่มีเกียรติภูมิ ศักดิศรี และ
ศักยภำพ

• มี “กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ” เป็นสิ่งที่ต้องท ำร่วมกัน โดยอยู่บนพิ้นฐำนของกำรพึ่งตนเอง 
และช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

• อยู่ร่วมกับสหกรณ์ในฐำนะ “สมำชิก” ซึ่งเป็นทั้ง เจ้ำของ ผู้ควบคุม และผู้รับประโยชน์จำก
สหกรณ์

ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์ (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรควบคุมสหกรณ์ใช้หลักประชำธิปไตย 
โดยเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนสมำชิก เพื่อ
ท ำหน้ำที่เป็น “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์” และต้องมี “ฝ่ำยจัดกำร” ที่
ได้รับกำรจัดจ้ำงมำเพื่อ ปฏิบัติหน้ำที่
สนองตอบต่อนโยบำยของสหกรณ์

ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์ (ต่อ)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

แนวทำงที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่ำของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
o หลักกำรเปิดรับสมำชิกทั่วไปด้วยควำมสมัครใจ
o หลักกำรควบคุมแบบประชำธิปไตยโดยมวลสมำชิก
o หลักกำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจโดยมวลสมำชิก
o หลักกำรปกครองตนเองและควำมมีอิสระ
o หลักกำรให้กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และข่ำวสำร 
o หลักกำรร่วมมือกันระหว่ำงสหกรณ์  และ
o หลักกำรเอื้ออำทรต่อชุมชน  

หลักกำรสหกรณ์ (Cooperative Principles):



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

ลักษณะส ำคัญ ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์

จุดมุ่งหมำย ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ และสวัสดิภำพของมนุษยชำติ

วัตถุประสงค์ ให้บริกำรแก่สมำชิก

กำรก ำหนดนโยบำย กึ่งสำธำรณะ

แนวทำงที่ใช้ กำรประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้วยควำมร่วมมือกัน
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ควำมเป็นองค์กร องค์กำรบูรณำกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรศึกษำ วัฒนธรรม 
และจริยธรรม

สรุปคุณลกัษณะส ำคัญของควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

ลักษณะส ำคัญ ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์

ควำมเป็นเจ้ำของ สมำชิกสหกรณ์ ในฐำนะผู้ใช้เป็นเจ้ำของ ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุม และผู้ใช้เป็น
ผู้รับผลประโยชน์ ในบุคคลคนเดียวกัน

กระบวนกำรตัดสินใจ แนวทำงประชำธิปไตย หนึ่งคน หนึ่งเสียง

ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำร บุคคลสำมฝ่ำย คือ สมำชิก คณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร

กำรรวมทุน จ ำหน่ำยหุ้นที่ก ำหนดรำคำไว้ตำยตัวแก่สมำชิก สมำชิกจะโอนหุ้นกันเอง
ไม่ได้

สรุปคุณลกัษณะส ำคัญของควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

ลักษณะส ำคัญ ควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์

กำรจัดสรรผลประโยชน์ o เฉลี่ยเงินคืนปันผลตำมส่วนกำรใช้บริกำร หรือตำมส่วนธุรกิจที่
สมำชิกท ำกับสหกรณ์

o มีกำรจัดสรรเงินทุนส่วนกลำงเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมำชิก 
o อำจมี หรือไม่มีผลตอบแทนเงินทุนในรูปเงินปันผลตำมหุ้น ซึ่งเงิน

ปันผลส่วนนี้หำกมีก็จะจ ำกัดอัตรำไว้ในเพดำนที่ก ำหนด

สรุปคุณลกัษณะส ำคัญของควำมร่วมมือในรูปสหกรณ์



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หรือ กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรรวมกลุ่มระหว่ำง 2 ประเทศ 
หรือมำกกว่ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ กำรเสริมสร้ำง และรักษำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจร่วมกัน
อย่ำงเป็นทำงกำร รวมไปถึง กำรพยำยำมหำช่องทำงขยำยกำรค้ำระหว่ำงกัน หรือมีกำรยกเลิกอุปสรรค
ทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน

o กำรให้ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจแบ่งได้ 4 รูปแบบหลัก ตำมขนำดควำมเข้มข้นของควำมร่วมมือ ดังนี้
• เขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area)
• สหภำพศุลกำกร (Customs Union)
• ตลำดร่วม (Common Union)
• สหภำพเศรษฐกิจ (Economic Union)

ควำมร่วมมือกันในเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำรยกเลิก หรือลดอัตรำภำษีศุลกำกร และ
ข้อจ ำกัดทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศสมำชิก เช่น 
เขตกำรค้ำเสรีอเมริกำเหนือ (NAFTA) เขต
กำรค้ำเสรียุโรป (EFTA) เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน 
(AFTA)

o อย่ำงไรก็ตำม ประเทศสมำชิกยังคงมีข้อจ ำกัด
ทำงกำรค้ำของแต่ละประเทศ กับประเทศนอก
กลุ่มสมำชิก

เขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Area: FTA)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สมำชิกในกลุ่มได้รวมตัวกันเพื่อก ำหนด
อัตรำภำษีร่วมกัน และใช้นโยบำยควบคุมสินค้ำ
อย่ำงเดียวกัน

o มีกำรลดอัตรำทำงภำษีทำงกำรค้ำระหว่ำงกัน 
แต่จะมีมำตรกำรกีดกันในรูปแบบเดียวกันกับ
ประเทศนอกกลุ่มสมำชิก

สหภำพศุลกำกร (Custom Union)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ที่มีระดับควำม
เข้มข้นของควำมร่วมมือมำกกว่ำ 2 รูปแบบแรก 
โดยสมำชิกยังคงมีกำรก ำหนดอัตรำภำษีร่วมกัน 
และใช้นโยบำยควบคุมสินค้ำอย่ำงเดียวกัน

o รวมไปถึง กำรอนุญำติให้ปัจจัยกำรผลิต อำทิ 
แรงงำน ทุน และเทคโนโลยี ระหว่ำงประเทศ
สมำชิกมีกำรเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรี

ตลำดร่วม (Common Market)



เศรษฐกิจควำมร่วมมือ

o กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ที่มีระดับควำม
เข้มข้นของควำมร่วมมือสูงสุด โดยสมำชิกมี
ควำมร่วมมือกันทั้งทำงด้ำนกำรก ำหนดอัตรำ
ภำษีร่วมกัน และ มีเสรีภำพในกำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำบริกำร รวมไปถึง ปัจจัยกำรผลิต 

o นอกจำกนี้ ประเทศในกลุ่มสมำชิกยังใช้นโยบำย
เศรษฐกิจร่วมกัน หรือใช้เงินตรำสกุลเดียวกันใน
กำรค้ำขำย  

สหภำพเศรษฐกิจ (Economic Union)



บทสรุป
o ระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบมีควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะ (1) แนวคิดพื้นฐำน และ 

(2) สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ

o ระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 ระบบที่กล่ำวมำ ไม่ได้แยกขำดจำกกันโดยสิ้นเชิง แต่มีส่วนที่ซ้อนทับกัน
อยู่ในแต่ละประเทศ แต่ละสังคม เช่น ภำยใต้ระบบกำรแข่งขันก็ต้องอำศัยควำมร่วมมือ

o ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแต่ละระบบ จึงเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ชีวิตที่ดีในสภำพเศรษฐกิจ และกำรบริหำรธุรกิจในปัจจุบัน


