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คํานํา 
 
  หนังสือเศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics) เลมนี้ ผูเขียนไดคนควาเรียบเรียง
ขึ้นมาจากตําราวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการเรียน      
การสอนในวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังท่ีเปนนักศึกษาของคณะ  
เศรษฐศาสตรเองและนักศึกษาของคณะอื่นๆ ที่จะตองเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคตามที่
หลักสูตรไดกําหนดไว 
  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยธมกร ธาราศรีสุทธิ คณบดีคณะ-
เศรษฐศาสตร ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการพิจารณาเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ พรอมทั้งให     
ขอแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเลมน้ีใหสมบูรณมาก      
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพและผูที่เกี่ยวของที่ใหความสนับสนุนใน  
ทุกๆ ดาน จนกระทั่งหนังสือเลมนี้สําเร็จลุลวงไดในที่สุด และถาหากหนังสือเลมนี้มีขอผิดพลาด
ประการใด ผูเขียนขอนอมรับขอผิดพลาดนั้นไวเพื่อนําไปปรับปรุงและแกไขใหถูกตองตอไป 
 
        สุกัลยา  รัตนประภาพร 
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