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คํานํา 
 
 หนังสือ “เศรษฐศาสตรมหภาค” (Macroeconomics) เลมน้ี เขียนขึ้นโดยคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองศึกษาวิชาน้ีเปน
วิชาพ้ืนฐาน  คณะผูเขียนไดทําการเรียบเรียงจากหนังสือเศรษฐศาสตรมหภาคจํานวนมาก ตลอดจนแหลงขอมูล
อื่นๆ เพ่ือใหเน้ือหาของบทเรียนตางๆ มีความสมบูรณครบถวน อีกทั้งไดมีการตรวจสอบเน้ือหาการใชภาษาและ
คําศัพทตางๆ ใหสอดคลองกันตลอดทั้งเลม  เพ่ือใหนักศึกษาและผูสนใจสามารถอานทําความเขาใจไดเปนอยางดี 

 หนังสือเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไดใหความอนุเคราะหจัดพิมพตั้งแต
ตนฉบับจนสําเร็จลุลวงเปนรูปเลม ผมในนามตัวแทนของคณะผูเขียนใครขอขอบพระคุณทกฝายที่เก่ียวของมา 
ณ โอกาสนี้ ถามีขอผิดพลาดประการใดในหนังสือเลมน้ี ผมขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและจะนําขอผิดพลาดไป
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป 

 

ธมกร   ธาราศรีสุทธิ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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