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  1.2   ปจัจยัทีก่ าหนดอุปสงค ์
  1.3   ฟงักช์ัน่อุปสงค ์
  1.4   กฎของอุปสงค ์
  1.5   ตารางอุปสงค ์
  1.6   การเปลีย่นแปลงปรมิาณอุปสงค ์
  1.7   การเปลีย่นแปลงเสน้อุปสงค ์
  1.8   อุปสงคส์่วนบุคคลและอุปสงคข์องตลาด 
  1.9  อุปสงคต่์อราคา อุปสงคต่์อรายไดแ้ละอุปสงคไ์ขว้ 
         2. อุปทาน 
  2.1   ความหมายของอุปทาน 
  2.2   ปจัจยัก าหนดอุปทาน 
  2.3   ฟงักช์ัน่อุปทาน 
  2.4   กฎของอุปทาน 
  2.5   ตารางอุปทาน 
  2.6   การเปลีย่นแปลงปรมิาณอุปทาน 
  2.7   การเปลีย่นแปลงเสน้อุปทาน 
  2.8   อุปทานของหน่วยผลติและอุปทานของตลาด 
 3.  ภาวะดุลยภาพ 
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 4.  การน าวธิกีารวเิคราะหด์ุลยภาพไปประยกุตใ์ชก้รณต่ีาง ๆ 
  4.1  นโยบายประกนัราคาขัน้ต ่า 
  4.2 นโยบายประกนัราคาขัน้สงู 
  4.3  การเกบ็ภาษแีละภาระภาษ ี
 
สาระส าคญั 
 1.    อุปสงค ์หมายถงึ ความตอ้งการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารชนิดใดชนิดหนึ่ง ของ 
  ผูบ้รโิภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมอี านาจซือ้หรอืมคีวามสามารถในการ 
  ตอบสนองความตอ้งการนัน้ ๆ 
 2. อุปสงค์อาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ หลายประเภท เช่น อุปสงคท์ี่เกดิขึน้

จรงิ อุปสงคต์ามศกัยภาพ อุปสงคท์างตรง  อุปสงคส์บืเนื่องอุปสงคส์่วนบุคคล อุป
สงคข์องหน่วยธุรกจิ อุปสงคข์องตลาด เป็นตน้ 

 3.   อุปสงคท์ีผู่บ้รโิภคมต่ีอสนิคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจะถูกก าหนดโดยปจัจยัต่าง ๆ  คอื  
    ราคาสนิคา้ชนิดนัน้ราคาสนิคา้ชนิดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  รสนิยม รายได ้ จ านวน 
    ประชากรค่าใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ ์ เป็นตน้ 
 4.    การแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้กบัปจัจยัก าหนด 

 ความตอ้งการซือ้อาจเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูฟงักช์ัน่ สมการ ตารางหรอืเสน้อุปสงคก์ไ็ด ้
5. กฎของอุปสงคก์ล่าวไวว้่าราคาและปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้จะม ี
  ความสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม 
6. การเปลี่ยนแปลงปรมิาณอุปสงค์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความต้องการซื้อ

สนิค้าอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้าชนิดนัน้ ๆ โดยปจัจยัอื่นๆ  ที่
ก าหนดใหค้งทีไ่มไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเป็นการเปลีย่นแปลงบนเสน้อุปสงคเ์สน้เดมิ 

7. การเปลีย่นแปลงเสน้อุปสงค ์หมายถงึ การเปลีย่นแปลงความตอ้งการซือ้สนิคา้ 
  โดยที่ราคาสินค้าไม่ได้เปลี่ยนไป แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงปจัจยัก าหนดความ

ตอ้งการซือ้อื่น ๆ นอกเหนือจาก ราคาซึง่มผีลท าใหเ้สน้อุปสงคเ์ปลีย่นแปลงไปทัง้
เสน้ โดยอาจเคลื่อนไปทางขวาหรอืทางซา้ยของเสน้เดมิ 

 8.    การจ าแนกอุปสงคต์ามปจัจยัทีก่ าหนด อาจแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่  คอื อุปสงค ์
  ต่อรายได้ หมายถึง  ปริมาณสินค้าที่มีผู้ต้องการซื้อ ณ ระดับต่าง ๆ กัน 
      ของรายได ้โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่กรณสีนิคา้ปกตปิรมิาณซือ้จะ  
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เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้  แต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ 
ปรมิาณซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรายได้อุปสงค์ต่อราคา  
หมายถงึ  ปรมิาณความต้องการซือ้สนิคา้ในเวลาใดเวลาหนึ่ ง ณ ระดบั ราคาต่าง 
ๆ กนั โดยก าหนดให้ปจัจยัอื่น ๆ คงที่  ความสมัพนัธ์ของปรมิาณซื้อและราคา
สนิค้าจะเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มตามกฎของอุปสงค์ อุปสงค์ไขว้ หมายถึง 
ปรมิาณสนิค้าทีม่ผีู้ต้องการซื้อในขณะใดขณะหนึ่ง ณ ระดบัต่าง ๆ กนัของราคา
สนิคา้อกีชนิดหน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่ กรณีที่ สนิคา้สอง
ชนิดนี้เป็นสนิคา้ที่ใชป้ระกอบกนัจะมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางตรงกนัขา้ม  แต่
ถา้เป็นสนิคา้ทีใ่ชท้ดแทนกนัจะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

 9.    อุปทาน หมายถงึ ปรมิาณความต้องการเสนอขายสนิค้า ณ ระดบัราคาใดราคา
หนึ่ง ในเวลาใด เวลาหนึ่ง โดยก าหนดในสิง่อื่น ๆ คงที ่

 10.  อุปทาน จะถูกก าหนดโดยปจัจยัต่าง ๆ เช่น ราคาสนิคา้ชนิดนัน้ ราคาปจัจยัการ 
     ผลติ ตน้ทุนการ ผลติ ระดบัเทคโนโลย ี ตลอดจนสภาวะแวดลอ้มทัว่ไป เป็นตน้ 
 11.  กฎของอุปทาน กล่าวว่า ปรมิาณความตอ้งการขายหรอืผลติสนิคา้ และราคา 
    สนิคา้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 12.  การเปลี่ยนแปลงปรมิาณอุปทาน หมายถึง สภาวะที่ปรมิาณเสนอขายสินค้า 

เปลีย่นแปลงไปอนัเน่ืองมาจากราคาสนิคา้ชนิดนัน้เปลีย่นไป  โดยปจัจยัก าหนด
อุปทาน  ตวัอื่นคงที ่ เป็นการเปลีย่นแปลงภายในเสน้อุปทานเสน้เดมิ 

 13.  การเปลี่ยนแปลงเส้นอุปทาน  หมายถึง  สภาวะที่ความต้องการขายสินค้า 
เปลี่ยนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากปจัจยัอื่นนอกจากราคาเปลี่ยนแปลง มผีลท าให ้ 
เสน้อุปทานเลื่อนไปทัง้เสน้  อาจเลื่อนไปทางซา้ยหรอืทางขวาของเสน้เดมิ 

 14.  ดุลยภาพของตลาด หมายถึง สภาพสมดุลที่เกิดขึ้น ณ ระดบัราคาที่ผู้ซื้อและ  
ผูข้ายตกลงซือ้ขายกนัแลว้ปรมิาณเสนอซือ้เท่ากบัปรมิาณเสนอขายพอด ี

 15.  เมื่อระดบัราคาสนิค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกดิปญัหาสนิคา้ล้นตลาดหรอืเกดิ
อุปทานส่วนเกินถ้าปล่อยให้กลไกตลาดท างานอย่างเต็มที่ในที่สุดผู้ผลติจะลด
ราคาลงจนอุปทานส่วนเกนิค่อย ๆ ปรบัลดลง  ในทีสุ่ดอุปทานส่วนเกนิจะหายไป 
และเขา้สู่ดุลยภาพอกีครัง้หนึ่ง ในท านองตรงกนั ขา้มถ้าระดบัราคาสนิคา้ต ่ากว่า
ราคาดุลยภาพ จะเกดิปญัหาสนิค้าขาดตลาด หรอื อุปสงค์ส่วนเกนิ ถ้าปล่อยให้
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กลไกตลาดท างานเต็มทีใ่นที่สุดผู้บรโิภคบางส่วนจะยอมซื้อสนิค้าในราคาที่แพง
ขึน้ อุปสงคส์่วนเกนิจะค่อย ๆ ลดลง  จนเขา้สู่ดุลยภาพอกีครัง้หนึ่ง 

 16.  ดุลยภาพของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได ้ ถ้าเสน้อุปสงค์ หรอื เส้นอุปทานหรอืทัง้ 
สองเสน้เปลีย่นแปลงไป 

 17. เราสามารถน าความรู้ในเรื่องดุลยภาพของตลาดไปพจิารณาเรื่องต่างๆ ได้เช่น 
นโยบายก าหนดราคาขัน้ต ่า นโยบายก าหนดราคาขัน้สงู ภาระภาษ ี เป็นตน้ 

 
จดุประสงค ์
  เมือ่นกัศกึษาอ่านบทที ่2 จบแลว้ นักศกึษาสามารถอธบิายประเดน็ต่าง ๆ ต่อไปนี้
ได ้
   1.   อธบิายความหมายของอุปสงคป์ระเภทต่างๆ 
   2.   อธบิายปจัจยัก าหนดอุปสงค ์
   3.   อธบิาย กฎ ของอุปสงค ์
   4.   อธบิายการเปลีย่นแปลงปรมิาณอุปสงค ์และการเปลีย่นแปลงเสน้อุปสงค ์
   5.   อธบิายความหมายของอุปทานประเภทต่าง ๆ 
   6.   อธบิายปจัจยัก าหนดอุปทาน 
   7.   อธบิายกฎของอุปทาน 
   8.   อธบิายการเปลีย่นแปลงปรมิาณอุปทานและการเปลีย่นแปลงเสน้อุปทาน 
   9.   อธบิายการท างานของกลไกตลาดเพื่อเขา้สู่ภาวะดุลยภาพ 
  10.  อธบิายนโยบายประกนัราคาขัน้สงู นโยบายประกนัราคาขัน้ต ่าและภาระภาษ ี
  
 ในบทน้ีจะได้กล่าวถงึความหมายของอุปสงคแ์ละอุปทานชนิดต่างๆปจัจยัส าคญัที่
เป็นตวัก าหนดอุปสงค์และอุปทาน กฎของอุปสงค์และอุปทาน การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และ
อุปทาน ดุลยภาพของตลาด  ตลอดจนการน าวธิกีารวเิคราะห์ดุลยภาพไปประยุกต์ใช้ในกรณี
ต่างๆเพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการวเิคราะหใ์นบทต่อๆไป 
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2.1 อปุสงค ์(Demand) 

 2.1.1 ความหมาย 

  อุปสงค์ (Demand) หมายถงึ ความต้องการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ของผูบ้รโิภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมอี านาจซือ้หรอืมคีวามสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการนัน้ ๆ 
  
  2.1.2  ประเภท 
  เราสามารถกล่าวถงึอุปสงคป์ระเภทต่าง ๆ  ไดด้งันี้ 
 1)  อปุสงคท่ี์เกิดขึ้นจริง  (Effective demand)  หมายถงึ  ความต้องการซือ้
สนิคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิ  ๆ  อนัเน่ืองจากปจัจยัต่อไปน้ี 
  1.  ความเตม็ใจทีจ่ะซือ้ (Willingness to buy) 
  2.  ความสามารถทีจ่ะซือ้ (Ability topay) 
  3.  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง 
 2)  อุปสงค์ศกัยภาพ (Potential demand)  หมายถึง ความต้องการซื้อ
สนิคา้ที่เป็นไปตามศกัยภาพหรอืความสามารถในการซื้อ คอืการที่มอี านาจซือ้แต่ยงัไม่ซือ้ใน
ขณะน้ี 

 3)  อปุสงคท์างตรง  (Direct demand)  หมายถงึ ความต้องการซือ้สนิคา้ขัน้
สุดทา้ย (Final product) ของผูบ้รโิภค เช่น อุปสงคใ์นขนม อุปสงคท์ีม่ต่ีอเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู  เป็น
ตน้ 
 4)  อปุสงคสื์บเน่ือง (Derived demand) หมายถงึ ความต้องการซือ้วตัถุดบิ
ไปผลติสนิค้าที่ผู้บรโิภคมคีวามต้องการ  เช่น  เมื่อผู้บรโิภคมคีวามต้องการซื้อขนม  ท าให้
ผู้ผลติขนมมคีวามต้องการซื้อไข่ไก่ น ้าตาลทราย เพื่อไปท าขนมขาย ความต้องการ  ไข่ไก่ 
และน ้าตาลทรายจงึจดัเป็น อุปสงคส์บืเนื่อง มใิช่อุปสงคท์างตรงทีผู่บ้รโิภคมต่ีอขนม 
 5) อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual demand)  เป็นความต้องการซื้อสนิค้า
ชนิดใดชนิดหน่ึงของผูบ้รโิภคแต่ละคน ณ ระดบัราคาใดราคาหนึ่ง  เช่นถ้าขณะนัน้เสือ้เชริต์รา
คาตัวละ 300 บาท นาย ก.ต้องการซื้อจ านวน  2 ตัว นาย ข. ต้องการซื้อ 1 ตัว นาย ค. 
ต้องการซือ้  5  ตวั  ความต้องการซือ้เสือ้เชริต์ของนาย ก. หรอืนาย ข. หรอืนาย ค. เรยีกอุป
สงคข์องผูบ้รโิภคแต่ละรายหรอื  อุปสงคส์่วนบุคคล 



  22 EC 103 

 6)  อปุสงคข์องตลาด  (Market demand)  เป็นความต้องการซือ้สนิคา้ชนิด
ใดชนิดหนึ่งของผูบ้รโิภคในตลาดรวมกนั ณ ระดบัราคาใดราคาหนึ่ง ตวัอย่างเช่น     เสื้อเชริ์
ตตวัละ 300  บาท  ถา้ทัง้ตลาดมผีูซ้ือ้เพยีง 3 ราย คอื นาย ก. นาย ข. และนาย ค.  ดงันัน้อุป
สงคข์องตลาดเสือ้เชริต์ในขณะนัน้คอื  2+1+5=8  ตวั 
 7) อปุสงคท่ี์มีต่อหน่วยธรุกิจ (Firm demand)  เป็นความต้องการซือ้สนิคา้
ในตลาดที่ผลติโดยบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง  ตวัอย่างเช่น  อุปสงค์ของเสื้อเชริ์ตในตลาดจ านวน  
800  ตวั เป็นอุปสงคท์ีม่ต่ีอเสือ้ของบรษิทั A จ านวน  200 ตวั บรษิทั B จ านวน  500 ตวัและ
บรษิทั C จ านวน 100  ตวั เป็นตน้ 
 

 2.1.3  ปัจจยัท่ีก าหนดอปุสงค ์
 อุปสงค์ที่ผู้บรโิภคมต่ีอสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง จะถูกก าหนดโดยปจัจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ 
 1.  ราคาสนิคา้ชนิดนัน้ 
 2.  ราคาสนิคา้ชนิดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3.  รสนิยม 
 4.  รายได ้
 5.  จ านวนประชากร 
 6.  การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
 7.  อื่น ๆ 
 

 2.1.4  ฟังกช์ัน่อปุสงค ์ (Demand  function) 
 หมายถงึ  สมการทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณความต้องการซือ้สนิคา้
และบรกิาร  กบัปจัจยัต่าง ๆ ทีก่ าหนดความตอ้งการซือ้ 
 

 อุปสงคท์ีม่ต่ีอสนิคา้A  = f (ราคาสนิคา้ A, ราคาสนิคา้B, รสนิยม, รายได,้   
จ านวนประชากร, ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ)์ 
 

    DA    =  f  (PA , PB, T , Y , Pop , Ad ) 
 

 ปจัจยัทีก่ าหนดความตอ้งการซือ้สนิคา้Aในทีน่ี้คอืราคาสนิคา้ A ราคา    สนิคา้ 
B รสนิยม รายได ้ จ านวนประชากร และค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ การน าปจัจยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งเหล่านี้ทุกตวัมาพจิารณาพรอ้ม ๆ  กนันัน้  การศกึษาจะต้องเป็นไปในรูปของการ
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วเิคราะหท์ุกส่วน (General analysis) ซึ่งเป็นเรื่องทีค่่อนขา้งยุ่งยากมากส าหรบัการศกึษาใน
ระดบันี้  โดยทัว่ไปในขัน้นี้จะเป็นการวเิคราะห์เฉพาะส่วน (Partial analysis) เท่านัน้ เช่น 
การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการซื้อสินค้ากับปจัจัยใดปจัจัยหน่ึงทีละตัวโดย
ก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ คงที ่ ในกรณีทีเ่ป็นความสมัพนัธข์องปรมิาณความต้องการซือ้กบัราคา
สนิค้าชนิดนัน้ เรยีก อุปสงค์ต่อราคา ถ้าเป็นความสมัพนัธข์องปรมิาณความต้องการซื้อกบั
รายได้ เรยีก อุปสงค์ต่อรายได้ ถ้าเป็นความสมัพนัธ์ของปรมิาณความต้องการซื้อกบัราคา
สนิคา้ชนิดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  เรยีก อปุสงคไ์ขว้  
 

  ฟงักช์ัน่อุปสงคต่์อราคา    DA   = f(PA) 
 

  ฟงักช์ัน่อุปสงคต่์อรายได ้   DA   = f(Y) 
 

  ฟงักช์ัน่อุปสงคไ์ขว ้    DA   = f(PB) 
 

 2.1.5  กฎของอปุสงค ์ (Law of demand) 
 กฏของอุปสงค ์ หมายถงึกฏที่ว่าดว้ยระบบความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิค้า
กบัปรมิาณความต้องการซือ้สนิคา้นัน้  ซึ่งกฏนี้กล่าวไวว้่า“ราคาและปรมิาณความต้องการซื้อ
สนิค้าจะมคีวามสมัพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม” คือ เมื่อราคาสนิค้าสูงขึ้นปรมิาณความ
ต้องการซื้อจะลดต ่าลง  และในทางตรงกนัขา้ม  เมื่อราคาสนิคา้ลดลง ปรมิาณความต้องการ
ซือ้สนิค้าจะเพิม่สูงขึน้ ทัง้นี้เพราะเมื่อราคาสนิค้าเปลี่ยนแปลงไปจะก่อให้เกิดผลสองประการ 
คอื ผลทางรายได ้(Income effect) กล่าวคอืเมื่อราคาสนิคา้สูงขึน้ แมว้่ารายไดท้ีเ่ป็นตวัเงนิไม่
เปลีย่นแปลงไป  แต่รายไดท้ีแ่ทจ้รงิลดลง ท าใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้น้อยลง  หรอืเมื่อราคาสนิคา้
ลดลงย่อมมผีลใหร้ายได้ทีแ่ท้จรงิสูงขึน้ ผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้มากขึน้  ผลอกีประการกค็อื  ผล
จากการทดแทนกนั  กล่าวคอื  เมือ่ราคาสนิคา้ชนิดนัน้สงูขึน้  จะท าใหผู้บ้รโิภคหนัไปซือ้สนิคา้
อื่นทีร่าคาไม่สูงมากนักแต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้ ท าใหป้รมิาณการซือ้สนิค้าชนิดนัน้ลดลง  
ในท านองตรงกนัขา้มเมือ่ราคาสนิคา้ลดลง  ผูท้ีเ่คยใชส้นิคา้อื่นทีส่ามารถทดแทนกนัได้  จะหนั
มาซือ้สนิคา้ทีร่าคาลดลง ท าใหป้รมิาณการซือ้สงูขึน้ 
 

 2.1.6  ตารางอปุสงค ์ (Demand schedule) 
 ตารางอุปสงค ์ คอื  ตารางทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างราคากบัปรมิาณความ
ตอ้งการซือ้สนิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่ ดงัแสดง
ในตาราง  2.1  เมือ่สนิคา้มรีาคาชิน้ละ  10  บาท  ความตอ้งการซือ้หรอือุปสงคท์ีม่ต่ีอสนิคา้จะ
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เท่ากบั 40  ชิน้  แต่เมื่อราคาสนิคา้สูงขึน้เป็นชิน้ละ  20  30  และ 40  บาท  จะมผีลท าให้
ความตอ้งการซือ้สนิคา้ลดลงเป็น  30 ชิน้ 20 ชิน้  และ 10 ชิน้ตามล าดบัซึง่เป็นไปตามกฏของ
อุปสงค ์                 
   

ตาราง  2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างราคาและความต้องการซ้ือ 
 

ราคา ความต้องการซ้ือ 
10 
20 
30 
40 

40 
30 
20 
10 

 

 2.1.7  เส้นอปุสงค ์ (Demand eurve) 
 เสน้อุปสงค์ หมายถงึ เส้นทีแ่สดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิค้า
กบัปรมิาณความต้องซือ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ  คงที ่ จากตาราง  2.1  
ขา้งตน้ เราสามารถน ามาเขยีนเสน้อุปสงคไ์ดด้งัรปู  2.1  จะเหน็ไดว้่าอุปสงคม์ลีกัษณะเป็นเสน้
ทอดลงจากซา้ยไปขวาแสดงใหเ้หน็ว่าราคาสนิค้ากบัปรมิาณความต้องการซือ้มคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่เป็นไปตามกฎของอุปสงค ์
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รูป  2.1  เส้นอุปสงค์ 

D 
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 2.1.8  การเปล่ียนแปลงปริมาณอปุสงค ์(Change in quantity demand) 
  การเปลี่ยนแปลงปรมิาณความต้องการซื้อหรอืการเปลี่ยนแปลงปรมิาณอุป
สงค ์ หมายถงึ การเปลีย่นแปลงความต้องการซือ้อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงราคาสนิค้า
นัน้  ๆ  เป็นการเปลีย่นแปลงบนเสน้อุปสงคเ์สน้เดยีวกนั  ดงัจะเหน็ในรปู  2.2 เดมิอุปสงคข์อง
สนิคา้อยู่ที่จุด  A  คอื  ณ  ระดบัราคา  O P1  ความต้องการซื้อสนิค้าจะเท่ากบั OQ1 แต่เมื่อ
ราคาสนิคา้ลดลงเป็น OP2   ความต้องการซื้อสนิคา้จะเพิม่ขึน้เป็น OQ2  ท าใหอุ้ปสงคเ์ปลีย่น
จากจุด  A มาเป็นจุด  B  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงปรมิาณความต้องการซื้ออนัเนื่องมาจาก
ราคาสนิคา้เปลีย่นแปลงไป  โดยทีป่จัจยัอื่น ๆ ที่เราก าหนดใหค้งทีม่ไิดเ้ปลีย่นแปลงไป  เป็น
การเปลีย่นแปลงบนเสน้อุปสงคเ์สน้เดมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 2.1.9  การเปล่ียน แปลงเส้นอปุสงค ์(Change in demand) 
  การเปลีย่นแปลงเส้นอุปสงค์ หมายถงึ การเปลีย่นแปลงความต้องการซื้อ
สนิคา้โดยทีร่าคาสนิคา้มไิด้เปลีย่นไป แต่เป็นการเปลีย่นแปลงปจัจยัก าหนดความต้องการซื้อ
อื่น ๆ นอกเหนือจากราคาตวัใดตวัหนึ่งหรอืหลายตวัที่เคยก าหนดให้คงที่ มผีลท าให้เส้นอุป
สงคเ์ปลีย่นไปทัง้เสน้โดยอาจเคลื่อนไปทางขวามอืหรอืทางซา้ยมอืของอุปสงคเ์สน้เดมิแลว้แต่
กรณ ี 
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รูป 2.2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ 
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รปู  2.3 การเปลีย่นแปลงของเส้นอปุสงค์ 

  
 จากรปู  2.3  จะเหน็ได้ว่า ณ ระดบัราคา  OP1บนเส้นอุปสงค์เส้นเดมิคอื D1

ปรมิาณความต้องการซื้อสนิค้าจะเท่ากบั OQA  เมื่อปจัจยัอื่น ๆ  ที่เคยก าหนดให้คงที่  เกิด
เปลีย่นแปลงไป  เช่นรายไดสู้งขึน้  หรอื  ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้ชนิดนี้
เพิม่ขึน้  หรอืราคาสนิค้าที่ใช้ประกอบกนัลดลง  หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงปจัจยัเหล่านี้ไปพรอ้ม ๆ 
กนั  มผีลท าใหป้รมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้ชนิดนี้สูงขึน้จาก OQA มาเป็น OQA1  คอืเปลีย่น
จากจดุ  A  มาเป็นจดุ A1 ทัง้ ๆทีร่าคาสนิคา้ชนิดนี้มไิดเ้ปลีย่นแปลงจาก O P1 เลย  ในท านอง
เดียวกันณระดับราคา O P2  เมื่อปจัจยับางตัวหรือหลายตัวที่เราเคยก าหนดให้คงที่เกิด
เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้ปรมิาณความต้องการซือ้สนิค้าเปลี่ยนแปลงไปจาก OQB  เป็น OQB1  

คอืเปลี่ยนจากจุด  B  มาเป็นจุด  B1 บนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่คอื D2  จงึเหน็ได้ว่าเส้นอุปสงค์
เปลีย่นแปลงไปทัง้เสน้ (จาก D1เป็น D2)  เป็นการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากปจัจยัทีเ่คยก าหนดให้
คงทีเ่กดิเปลีย่นแปลงไป  แมว้่าราคาสนิคา้จะไมเ่ปลีย่นแปลงกต็าม 
  

P1 

P2 

P 

0 Q 

A 

B 

D1 

D2 

A1 
B1 

QA QB QA1 QB1 



 27 EC 103 

 2.1.10  ปัจจยัท่ีท าให้เส้นอปุสงคเ์ปล่ียนแปลง 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเส้นอุปสงค์จะเปลี่ยนแปลง เมื่อปจัจยัอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ราคาซึ่งเคยก าหนดให้คงที่เกิดเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง  รายได ้ 
รสนิยม  จ านวนประชากร  ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ เราสามารถอธบิาย
ลกัษณะการเปลีย่นแปลงไดด้งันี้ 
 

 1)  ราคาสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เมือ่ราคาสนิคา้ชนิดอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ที่
เราก าลงัพจิารณาอยูเ่กดิเปลีย่นแปลงไป  ยอ่มมผีลท าใหป้รมิาณความต้องการซือ้สนิคา้ชนิดที่
ก าลงัพิจารณาอยู่นี้ เปลี่ยนแปลงไปด้วย  แม้ว่าราคาของสินค้าชนิดที่ก าลังพิจารณามิได้
เปลีย่นแปลงไป  อุปสงคข์องสนิคา้จะเปลีย่นไปในทางเพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบัลกัษณะของ
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ว่าเป็นสนิคา้ทีส่ามารถใชท้ดแทนกนัไดห้รอืเป็นสนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั 
 

 (1)  สินค้าทดแทนกนั  (Substitution goods) ถ้าก าหนดให้สิง่อื่นๆ 
คงที ่เมือ่ราคาสนิคา้ชนิดหนึ่งเปลีย่นแปลงไป ย่อมมผีลใหค้วามต้องการซือ้สนิคา้ทีส่ามารถใช้
ทดแทนกนัไดเ้ปลีย่นแปลงไปดว้ย  เช่น  เมือ่ราคาเนื้อไก่ (PB )สูงขึน้ จาก กฏของอุปสงคย์่อม
ท าใหค้วามตอ้งการซือ้เนื้อไก่ (QB)ลดลง แต่เนื่องจากเนื้อไก่และเนื้อหมสูามารถใชท้ดแทนกนั
ได้  ดงันัน้เมื่ออุปสงค์ในเนื้อไก่ลดลงย่อมมผีลท าให้ปรมิาณความต้องการซื้อเนื้อหมู  (QA)  
เพิม่ขึ้นเส้นอุปสงค์ของเนื้อหมูเลื่อนไปทางขวา ในท านองตรงกนัข้ามเมื่อราคาเนื้อไก่ (PB ) 
ลดลง ย่อมมผีลท าใหค้วามต้องการซื้อเนื้อหมู  (QA)  ลดลงด้วยท าให้เส้นอุปสงค์ของเนื้อหมู
เลื่อนไปทางซา้ย 
 
 

PB           QB   QA 
  

PB          QB   QA 
  
 

(2) สินค้าท่ีต้องใช้ประกอบกนั  (Complementary goods)  เมื่อ
ก าหนดใหส้ิง่อื่น  ๆ คงที ่ ถา้ราคาสนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนัชนิดหนึ่งสูงขึน้  ย่อมมผีลท าใหค้วาม
ต้องการซื้อสนิค้าที่ใช้ประกอบกนัอีกชนิดหนึ่งลดลงไปด้วยเช่น เมื่อราคาไม้เทนนิส  (PB ) 
สูงขึ้น ตามกฏของอุปสงค์ท าให้ความต้องการซื้อไม้เทนนิส (QB) ลดลงซึ่งมผีลต่อไปยงัลูก
เทนนิส ซึ่งเป็นสนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกบัไมเ้ทนนิส มปีรมิาณความต้องการซือ้ (QA)ลดลงตามไป
ดว้ย  เสน้อุปสงคข์องลกูเทนนิสเลื่อนไปทางซา้ย  ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ราคาไมเ้ทนนิส  (PB )  
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ลดต ่าลง  ยอ่มมผีลใหป้รมิาณความตอ้งการซือ้ลกูเทนนิส  (QA) เพิม่สงูขึน้ดว้ยเสน้อุปสงคข์อง
ลกูเทนนิสจงึเลื่อนไปทางขวา 
 

      PB          QB    QA 
   

   PB          QB    QA 

 
 

 2)  รายได้  เมื่อรายไดเ้ปลี่ยนแปลงไปและก าหนดให้สิง่อื่น  ๆ  คงที่  ย่อมมี
ผลท าให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปด้วย  แต่การเปลี่ยนแปลงความ
ตอ้งการซือ้สนิคา้จะเป็นไปในทศิทางใดนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสนิคา้นัน้  ๆ  
 

 (1)  สินค้าปกติ  (Normal goods) เมื่อรายได้สูงขึน้ ความต้องการซื้อ
สนิคา้ยอ่มสงูตามไปดว้ย (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางขวา) ในท านองตรงกนัขา้ม เมื่อรายไดล้ดลง
ความตอ้งการซือ้สนิคา้ยอ่มลดลงตามไปดว้ย (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางซา้ย) 
 
 
 

   Y                QA 
 

   Y                QA 
 
 
 
 

 (2)  สินค้าด้อยคุณภาพ  (Inferior goods)  เป็นสินค้าที่ผู้บรโิภคจะ
บรโิภคเฉพาะเมื่อมีรายได้ต ่ า  เมื่อใดที่มรีายได้สูงขึ้นก็จะหนัไปบริโภคสินค้าชนิดอื่นที่มี
คุณภาพดกีว่าแทน  ดงันัน้ในกรณีนี้รายได้จะมคีวามสมัพนัธ์ในทางตรงกนัข้ามกบัปรมิาณ
ความต้องการซือ้สนิคา้  นัน่คอืเมื่อรายไดสู้งขึน้ความต้องการซือ้น้อยลง (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไป
ทางซา้ย)  และเมือ่รายไดต้ ่าลงความตอ้งการซือ้จะสงูขึน้ (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางขวา) 
 
 
 

   Y                QA 
 

   Y                QA 
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 3)  รสนิยม  การเปลี่ยนแปลงรสนิยมย่อมมีผลกระทบต่อปริมาณความ
ตอ้งการซือ้สนิคา้ ถา้ก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่ เมือ่ประชาชนมรีสนิยมในการบรโิภคสนิคา้ชนิด
ใดชนิดหนึ่ง  ย่อมท าให้ปริมาณความต้องการสินค้าชนิดนี้สูงขึ้น  (เส้นอุปสงค์เลื่อนไป
ทางขวา) แมว้่าราคาสนิคา้ชนิดนัน้มไิดเ้ปลีย่นแปลงไปเลย ในท านองตรงกนัขา้ม เมื่อผูบ้รโิภค
มรีสนิยมในการบรโิภคสนิคา้ชนิดนัน้ น้อยลงย่อมมผีลให้ปรมิาณความต้องการซื้อสนิคา้ชนิด
นัน้ลดลงดว้ย (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางซา้ย)   
 
 
 

   T       QA 
 
 

                                             T                 QA                                                                                                         

 
 

   
 4)  จ านวนประชากร  เมื่อประชากรมจี านวนที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปรมิาณความต้องการซื้อสนิค้าด้วย  กล่าวคอื  ถ้าก าหนดให้สิง่อื่นๆ คงที ่ 
เมื่อจ านวนประชากรเพิม่ขึน้ความต้องการซือ้สนิคา้ย่อมเพิม่สูงตามไปดว้ย (เสน้อุปสงคเ์ลื่อน
ไปทางขวา) ในทางตรงกนัข้ามเมื่อจ านวนประชากรลดต ่าลงย่อมมผีลให้ความต้องการซื้อ
สนิคา้ลดต ่าลงไปดว้ย  (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางซา้ย)   
 
 

  Pop       QA 
 

  Pop       QA 
 
 

 5)  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  เมื่อผู้ผลิตหรือผู้ขายมีการใช้จ่ายเพื่อการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บรโิภค รูจ้กัสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมากขึ้น  ย่อมมผีลให้ปรมิาณ
ความต้องการซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ ๆ เพิม่สูงขึน้(เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางขวา) ในทางตรงกนัขา้ม  
ถ้าผู้ขายลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง  ย่อมมผีลให้ความต้องการซื้อสนิค้าชนิดนัน้  ๆ  ลดต ่าลง
ดว้ย (เสน้อุปสงคเ์ลื่อนไปทางซา้ย)   
 
 

    Ad      QA 
 

    Ad      QA 
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  2.1.11  อุปสงคส่์วนบุคคลและอุปสงคต์ลาด  (Individual Demand and 
Market Demand)  
       อุปสงคส์่วนบุคคล หมายถงึ  ความต้องการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารชนิด
ใดชนิดหนึ่งของผูบ้รโิภคคนใดคนหนึ่ง ณ  ระดบัราคาใดราคาหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  ส่วน
อุปสงค์ของตลาด  หมายถงึ  ความต้องการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคทุกคนรวมกนั  ณ  ระดบั
ราคาใดราคาหนึ่ง  ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  ถา้สมมตวิ่าในตลาดมผีูบ้รโิภคเพยีง  2  คน คอื  นาย  
ก. และนาย  ข.  เราสามารถหาอุปสงค์ของตลาดได้โดยการรวมปรมิาณการบรโิภคของ
ผูบ้รโิภคทุกคนรวมกนั  ณ  ระดบัราคาต่าง  ๆ  กนั  ดงัแสดงในตาราง 2.2  

ตาราง  2.2 อุปสงค์ส่วนบุคคล และอุปสงค์ตลาด 

ราคา อปุสงคข์องนาย ก. อปุสงคข์องนาย ข. 
อปุสงคข์อง 

ตลาด 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

2 
3 
4 
5 
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7 

2 
4 
6 
8 
10 
12 

 
 2.1.12  อปุสงคต่์อรายได้และอปุสงคไ์ขว้ 
    อุปสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  เรยีกได้ว่าเป็นอุปสงค์ต่อราคา  (Price 
demand) ซึง่เป็นปรมิาณสนิคา้ที่ผูบ้รโิภคต้องการซือ้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดบัราคา  ต่าง 
ๆ กนั โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่ความสมัพนัธข์องปรมิาณซือ้และราคาจะเป็นไปในทิศทาง
ตรงกนัขา้มตามกฏของอุปสงค ์นอกจากอุปสงคต่์อราคาแล้ว เรายงัสามารถศกึษาอุปสงค์ต่อ
รายได ้และอุปสงคไ์ขวห้รอือุปสงคต่์อราคาสนิคา้ชนิดอื่นไดด้งันี้ 

1)  อปุสงคต่์อรายได้  (Income demand) 
     อุปสงค์ต่อรายได้  หมายถงึปรมิาณสนิคา้ที่มผีู้ต้องการซื้อ  ณ  ระดบั
ต่าง  ๆ  กนัของรายได ้ โดยก าหนดใหส้ิง่อื่นๆ  คงที ่ เราอาจเขยีนความสมัพนัธใ์นรปูฟงัก์ชัน่
อุปสงคต่์อรายได ้ ดงันี้ 
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    QA = f (Y) 
     QA = ปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้  A 
     Y = รายได ้
    ความสมัพนัธข์องปรมิาณความต้องการซือ้สนิคา้กบัรายไดจ้ะมลีกัษณะ
อยา่งไร  จะขึน้อยูก่บัชนิดของสนิคา้นัน้  ๆ 
    (1)  สินค้าปกติ  (Normal goods)  ในกรณทีีส่นิคา้ทีเ่ราก าลงัพจิารณา
เป็นสนิคา้ปกติ  ความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณความต้องการซือ้สนิค้าและรายได้จะเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  ถา้ก าหนดใหส้ิง่อื่น  ๆ  คงที ่ กล่าวคอื  เมื่อรายไดสู้งขึน้ความต้องการซือ้จะ
เพิม่สูงขึน้ดว้ย  ในทางตรงกนัขา้ม  เมื่อรายได้ต ่าลง  ปรมิาณความต้องการซื้อกจ็ะลดต ่าลง
ดว้ย  เสน้อุปสงคจ์ะมลีกัษณะเป็นเสน้ทีล่าดขึน้จากซา้ยไปทางขวามคี่าความชนัเป็นบวก  ดงั
จะเหน็จากรปู  2.4  เมื่อรายไดอ้ยู่ที ่OY1 ความต้องการซือ้เท่ากบั OQ1 เมื่อรายไดสู้งขึน้เป็น 
OY2 ความตอ้งการซือ้สนิคา้ชนิดนี้จะเพิม่ขึน้เป็น OQ2 

 

 

 

 

 

 

รปู  2.4 เส้นอปุสงคต่์อรายได้กรณีสินค้าปกติ 

  (2)  สินค้าด้อยคุณภาพ  (Inferior goods)  ในกรณีที ่สนิคา้ทีเ่รา
ก าลงัพจิารณาเป็นสนิคา้ดอ้ยคุณภาพ ซึง่ผูบ้รโิภคจะบรโิภคเฉพาะเมื่อมรีายไดต้ ่าเท่านัน้  เมื่อ
มรีายไดส้งูขึน้กจ็ะไปบรโิภคสนิคา้ทีม่คีุณภาพทีสู่งขึน้แทน  เสน้อุปสงคจ์งึมีลกัษณะเป็นเสน้ที่
ลาดลงจากซา้ยไปขวามคี่าความชนัเป็นลบ  ดงัแสดงในรูป  2.5  จะเหน็ไดว้่าเมื่อรายไดอ้ยู ่ 
ณ  ระดบั OY1 ผูบ้รโิภคจะซือ้สนิคา้ด้อยคุณภาพจ านวน OQ1 หน่วย ต่อมาเมื่อรายไดสู้งขึน้

รายได ้

ปรมิาณสนิคา้ 

Y2 

Y1 

O Q2 Q1 

D 
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เป็น OY2 ผูบ้รโิภคจะหนัไปบรโิภคสนิคา้อื่น  จงึท าใหค้วามตอ้งการซือ้สนิค้าชนิดนี้ลดลงเหลอื 
OQ2 ความสมัพนัธร์ะหว่างสนิคา้ดอ้ยคุณภาพกบัรายไดจ้ะเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม 

 

 

 

 

 

 

  รปู  2.5 เส้นอปุสงคต่์อรายได้กรณีสินค้าด้อยคณุภาพ 

 
 2)  อปุสงคไ์ขว้ (Cross demand) 
  อุปสงคไ์ขว ้ หรอือุปสงคต่์อราคาสนิคา้ชนิดอื่น  หมายถงึปรมิาณสนิคา้ทีม่ ี
ผูต้้องการซือ้ในขณะใดขณะหนึ่ง ณ ระดบัต่างๆ กนัของราคาสนิคา้อกีชนิดหนึ่งทีเ่กี่ยว ขอ้ง
กนั โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่เราอาจเขยีนความสมัพนัธด์งักล่าวใหอ้ยู่ในรปูฟงัก์ชัน่อุปสงค์
ไขว ้ ไดด้งันี้ 
 

     QA = f (PB) 
     QA = ปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้  A 
     PB = ราคาสนิคา้อกีชนิดหน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกนัในทีน่ี้ 
       คอืสนิคา้  B 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ของปรมิาณความต้องการซื้อสนิค้ากบัราคาสนิค้า
ชนิดอื่นขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธ์ของสนิค้าทีเ่ราก าลงัพจิารณาอยู่กบัสนิค้าทีเ่กี่ยวขอ้ง
นัน้ ๆ  

  
   (1)  สินค้าท่ีใช้ประกอบกนั  (Complementary goods)  ตวัอย่างของ
สนิค้าที่ใช้ประกอบกนัเช่น  กาแฟกบัน ้าตาล กล้องถ่ายรูปกบัฟิล์ม ไม้เทนนิสกบั       ลูก
เทนนิส เป็นตน้ ความสมัพนัธข์องปรมิาณความตอ้งการซือ้สนิคา้กบัราคาสนิคา้ชนิดอื่นซึง่เป็น

ปรมิาณสนิคา้ 

Y2 

Y1 

O Q1 Q2 

รายได ้

D 
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สนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนัจะเป็นไปไดใ้นทศิทางตรงกนัขา้มกนั กล่าวคอื เมื่อราคาไมเ้ทนนิสสูงขึน้  
ความตอ้งการซือ้ไมเ้ทนนิสจะลดลงท าใหค้วามตอ้งการซือ้ลกูเทนนิสลดลงไปดว้ย  เสน้อุปสงค์
ไขว้จะมลีกัษณะเป็นเส้นทีล่าดลงมาจากซ้ายไปขวา  มคี่าความชนัเป็นลบ  ดงัจะเหน็ได้จาก
รปู  2.6  คอืเมื่อราคาสนิคา้ B  สูงขึน้จาก PB1 เป็น PB2 ความต้องการซื้อสนิค้า A  จะลดลง
จาก QA1 เป็น QA2 

 

 

 

 

 

 

รปู  2.6 อปุสงคไ์ขว้ของสินค้าทีใ่ช้ประกอบกนั 

 
   (2)  สินค้าท่ีใช้ทดแทนกนั  (Substitution goods)  ตวัอย่างของสนิคา้
ทีใ่ชท้ดแทนกนั  เช่น  น ้ามนัถัว่เหลอืงกบัน ้ามนัเมลด็ทานตะวนั  สบู่เหลวกบัสบู่ก้อน  เป็นต้น  
ความสมัพนัธข์องปรมิาณความต้องการซือ้กบัราคาสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในลกัษณะของการใช้
ทดแทนกันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ  เมื่อราคาสินค้า  B  ลดต ่าลง  ความ
ต้องการซือ้สนิค้า  B  จะเพิม่สูงขึน้ ส่วนหนึ่งของปรมิาณสนิคา้  B  ที่เพิม่ขึน้นี้เป็นผลมาจาก
การทีผู่บ้รโิภคหนัมาใชส้นิคา้ B ทดแทนสนิคา้  A ทีเ่คยใชเ้นื่องจาก  A  ไม่เปลีย่นแปลงราคา  
แต่  B  มรีาคาลดลงจงึท าใหป้รมิาณความต้องการซือ้สนิคา้ A  ลดลง ดงัจะเหน็ไดจ้ากรปู 2.7 
เมื่อราคา B  ลดต ่าลง  จาก OPB1 มาเป็น OPB2ท าใหป้รมิาณความต้องการบรโิภคสนิค้า  A  
ลดลงจาก OQA1 มาเป็น OQA2 

PB2 

PB1 

O QA1 QA2 

DA 

QA 

PB 
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รปู 2.7 อปุสงคไ์ขว้ของสินค้าทีใ่ช้ทดแทนกนั 

 
2.2  อปุทาน (Supply) 
  
  2.2.1  ความหมาย 
  อุปทานหมายถึง  ปรมิาณ ความต้องการเสนอขายสนิค้า ณ ระดบัราคาใด
ราคาหนึ่ง  ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่
 2.2.2  ปัจจยัก าหนดอปุทาน 
 อุปทานหรอืปรมิาณการเสนอขายของผู้ขายหรอืผู้ผลติ  จะถูกก าหนด
โดยปจัจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

  1.  ราคาสนิคา้ชนิดนัน้  (PA) 
  2.  ราคาปจัจยัการผลติ  (PB) 
  3.  ตน้ทุนการผลติ  (C) 
  4.  เทคโนโลย ี (T) 
  5.  ปจัจยัอื่น ๆ เช่น  ธรรมชาต ิ (W) 

 2.2.3  ฟังกช์ัน่อปุทาน (Supply function) 
  ฟงัก์ชัน่อุปทาน  แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ของความต้องการเสนอ
ขายสนิคา้และบรกิารกบัปจัจยัทีก่ าหนดปรมิาณความต้องการเสนอขาย  เราสามารถเขยีนใน
รปูแบบทางคณติศาสตรไ์ด ้ ดงันี้ 
 

  SA =  f   (   PA ,  PB  ,  C  ,  T  ,  W  ) 
 

DA 

PB2 

PB1 

QA1 QA2 
QA 

PB 
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  ถ้าก าหนดให้ปจัจยัต่าง  ๆ  ที่เป็นตัวก าหนดปรมิาณเสนอขายคงที่
ทัง้หมดยกเวน้ราคาของสนิคา้  A  เราจะไดส้มการใหม ่ คอื 
 

  SA  =  f   (  PA )  
 

  จากสมการแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิคา้กบัปรมิาณ
เสนอขายโดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น  ๆ  คงที ่ 
 2.2.4  กฎของอปุทาน  (Law of Supply) 
  กฏของอุปทานเป็นกฏที่ว่าด้วยเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างราคาสนิค้า
กบัปรมิาณการเสนอขายสนิค้า กฏนี้จะกล่าวว่า  ปรมิาณความต้องการขายสนิค้าและราคา
สนิค้ามคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั  กล่าวคอื  เมื่อก าหนดให้สิง่อื่น ๆ คงที ่ ถ้าราคา
สนิค้าสูงขึ้น ปรมิาณการเสนอขายจะเพิ่มขึ้น และในทางตรงกนัข้าม เมื่อราคาสนิค้าลดลง  
ปรมิาณการเสนอขายกจ็ะลดลงไปดว้ย 
 2.2.5  ตารางอปุทาน  (Supply  Schedule)  
  ตารางอุปทาน เป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ของราคาสินค้าและ
ปรมิาณความต้องการเสนอขายสนิคา้ เมื่อก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่ตารางอุปทานนี้จะบอกให้
เราทราบว่า  ณ  ระดบัราคาต่าง  ๆ กนัในขณะใดขณะหนึ่ง  ปรมิาณความต้องการเสนอขาย
สนิค้าจะเป็นอย่างไร  ดงัแสดงใหเ้หน็ในตาราง 2.3 เมื่อราคาสนิค้าสูงขึน้จากชิน้ละ  2  บาท  
เป็น  4, 6, 8 และ 10 บาท  จะท าให้ปรมิาณความต้องการเสนอขายสนิค้านัน้เพิม่สูงขึน้จาก  
20  ชิน้  เป็น  25,  30, 35,  และ   40  ชิน้  ตามล าดบั  โดยก าหนดใหป้จัจยัอื่น ๆ  คงที ่ ซึง่
เป็นไปตามกฏของอุปทาน 

ตาราง  2.3  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสินค้าและปริมาณความ 
   ต้องการเสนอขายสินค้า 

ราคา ปริมาณเสนอขาย 

2 
4 
6 
8 
10 

20 
25 
30 
35 
40 
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 2.2.6  เส้นอปุทาน  (Supply Curve) 
    เสน้อุปทาน หมายถงึ เสน้ทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างราคาสนิคา้และ
ปรมิาณความต้องการขาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่จากตาราง  2.3  
ขา้งตน้ เราสามารถน ามาเขยีนเสน้อุปทานไดด้งัรปู 2.8 จะเหน็ไดว้่าเสน้อุปทานมลีกัษณะเป็น
เส้นทอดขึ้นจากซ้ายไปขวา แสดงให้เห็นว่าราคาสนิค้าและปรมิาณความต้องการเสนอขาย
สนิคา้มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั  คอืเมื่อราคาสนิค้า A สูงขึน้ ความต้องการเสนอ
ขายสนิคา้ A  สงูขึน้ดว้ย ซึง่เป็นไปตามกฏของอุปทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
รปู  2.8  เส้นอปุทานของสินค้า  A 

  
 2.2.7.  การเปล่ียนแปลงปริมาณอปุทาน (Change in  quantity supply) 

   การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขายหรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณ     
อุปทาน หมายถงึ  สภาวะที่ปรมิาณการเสนอขายสนิค้าเปลี่ยนแปลงไปอนัเนื่องมาจากราคา
สนิคา้นัน้เปลีย่นไป  โดยทีป่จัจยัก าหนดอุปทานอื่น  ๆ  คงที ่ เป็นการเปลีย่นแปลงภายในเสน้
อุปทานเส้นเดยีวกนั  ดงัจะเหน็ในรูป  2.9  เดมิราคาสนิค้าอยู่ที่ OP1  ปรมิาณการผลติหรอื
การขายอยู่ที่ OQ1 คือ  อยู่ที่จุด  A บนเส้นอุปทาน  ต่อมาเมื่อราคาสนิค้าสูงขึ้นเป็น OP2 
ปรมิาณเสนอขายจะเพิม่สูงขึน้เป็น OQ2 คอืเปลี่ยนจากจุด  A มาอยู่ที่จุด B  บนเส้นอุปทาน

PA 

QA 0 

SA 

P2 

P1 

Q1 Q2 
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เสน้เดมิ  เป็นการเปลีย่นแปลงปรมิาณการเสนอขายอนัเน่ืองมาจากราคาสนิคา้เปลีย่นไป  โดย
ทีป่จัจยัก าหนดอื่น ๆ  คงที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปู  2.9 การเปลีย่นแปลงปริมาณการเสนอขาย 

 
 2.2.8  การเปล่ียนแปลงเส้นอปุทาน  (Change in Supply) 
 การเปลี่ยนแปลงเส้นอุปทานหมายถึง  สภาวะที่อุปทานของสินค้า
เปลีย่นแปลงไป อนัเน่ืองมาจากปจัจยัอื่น นอกจากราคาเปลีย่นแปลงไป มผีลท าใหเ้สน้อุปทาน
เคลื่อนไปทัง้เสน้  จากรปู  2.10  จะเหน็ไดว้่า  ณ  ระดบัราคา OP1 บนเสน้อุปทานเสน้เดมิ S1 

ปรมิาณเสนอขายเท่ากบั OQ1เมื่อปจัจยัอื่น  ๆ  ที่เคยก าหนดให้คงที่  เกิดเปลี่ยนแปลงไป  
เช่น  ค้นพบเทคโนโลยกีารผลติใหม่ที่ใช้ต้นทุนต ่าท าให้ปรมิาณการเสนอขายเพิม่ขึ้น  จาก 
OQ1 เป็น OQ2ทัง้ๆ  ทีร่าคาสนิคา้ไมเ่ปลีย่นจากราคาเดมิคอื OP1 เลย  ในท านองเดยีวกนั  ณ  
ระดบัราคา OP2  ความต้องการเสนอขายกจ็ะเพิม่ขึน้จาก OQ3 เป็น OQ4 จุดผลติเปลีย่นจาก
จุด A มาเป็นจุด A1  ณ ระดบัราคา OP1 และเปลีย่นจากจุด B มาเป็นจุด B1  ณ  ระดบัราคา 
OP2 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณการเสนอขายทุกระดบัราคาอนัเนื่องมาจาก
ปจัจยัก าหนดอื่น  ๆ  เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้เส้นอุปทานเปลี่ยนจาก  เส้น S1 มาเป็น S2 
นบัเป็นการเปลีย่นเสน้อุปทานไปทัง้เสน้ 
 
 
 

S 

P1 

P2 
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รปู  2.10 การเปลีย่นแปลงเส้นอปุทาน 

 
 2.2.9  ปัจจยัท่ีท าให้อปุทานเปล่ียนแปลงไปทัง้เส้น 
   จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าเสน้อุปทานจะเปลีย่นแปลงไปเมื่อปจัจยัอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่
ราคาซึ่งเคยก าหนดให้คงที่  เกดิเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  เทคโนโลยกีารผลติ  ราคาปจัจยัการ
ผลติ  ต้นทุนการผลิต  สภาพดินฟ้าอากาศ  ฯลฯ  หากเราจะพจิารณาปจัจยัทลีะชนิดโดย
ก าหนดใหป้จัจยัอื่น  ๆ  คงที ่ เราสามารถท าไดด้งันี้ 
 
 1)  เทคโนโลยีการผลิต  ถ้ามีการค้นพบเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ที่
สามารถให้ผลผลติไดม้ากขึน้ จากการใชท้รพัยากรเท่าเดมิ  กจ็ะท าให้  อุปทานของสนิคา้นัน้
เพิม่ขึน้(เสน้อุปทานเลื่อนไปทางขวา) ในทางตรงกนัขา้มถา้เทคโนโลยลีา้หลงักจ็ะท าใหอุ้ปทาน
ลดต ่าลง (เสน้อุปทานเลื่อนไปทางซา้ย) 
 
 

    T  S 
    T  S 
 
 
 

 2) ราคาปัจจยัการผลิต ราคาปจัจยัการผลติที่สูงขึ้นย่อมมผีลท าให้ปรมิาณ
การเสนอขายลดลง (เสน้อุปทานเลื่อนไปทางซา้ย)ในทางตรงกนัขา้ม  ถ้าราคาปจัจยัการผลติ
ลดลง  ปรมิาณการเสนอขายกจ็ะเพิม่สงูขึน้  (เสน้อุปทานเลื่อนไปทางขวา) 

S1 
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P2 

Q2 Q1 
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        PF  S 
        PF  S 
 
  3) ต้นทุนการผลิต หากมเีหตุการณ์ใดๆ ทีท่ าใหต้้นทุนการผลติเปลีย่นแปลง
ไป  ย่อมท าให้อุปทานของสินค้าชนิดนัน้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนนัน้ ๆ  เช่น ต้นทุนสูงขึ้นท าให้ความต้องการผลติสนิค้าลดลง (เส้น
อุทานเลื่อนไปทางซา้ย) 
 
 

    C  S 
    C  S 
 
 

  4)  สภาพดินฟ้าอากาศ  หากปีใดสภาพดนิฟ้าอากาศเอื้ออ านวยกจ็ะมผีลให้
อุปทานโดยเฉพาะสนิคา้เกษตรมมีาก (เสน้อุปทานเลื่อนไปทางขวา)แต่ถ้าสภาพดนิฟ้าอากาศ
ไมเ่อือ้อ านวย  เกดิอุทกภยั  วาตภยั  หรอืภยัธรรมชาตต่ิาง  ๆ  ย่อมมผีลใหอุ้ปทานของสนิคา้
เกษตรน้อยลง (เสน้อุปทานเลื่อนไปทางซา้ย) 
 
 

    W  S 
    W  S 
 
 

 2.2.10  อปุทานของหน่วยผลิตและอปุทานของตลาด 
    อุปทานของหน่วยผลิตหมายถึง  ปรมิาณต่าง ๆของสินค้าที่หน่วยผลิต
หน่วยใดหน่วยหนึ่ง  ผลติขึน้มาหรอืเสนอขาย  ณ  ระดบัราคาสนิคา้ในขณะใดขณะหนึ่ง โดย
ก าหนดใหส้ิง่อื่น ๆ คงที ่ และเมื่อรวมปรมิาณการเสนอขายของหน่วยผลติทุกหน่วย  ณ  แต่
ละระดบัราคากจ็ะไดอุ้ปทานของตลาด  ดงัแสดงในตาราง 2.4 
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ตาราง  2.4 อปุทานของหน่วยผลิตและอปุทานของตลาด 

ราคา อปุทานของ ก. อปุทานของ ข. อปุทานของ ค. 
อปุทานของ

ตลาด 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
15 
20 
25 
30 

0 
10 
20 
30 
40 

5 
20 
30 
40 
50 

15 
45 
70 
95 
120 

 
2.3  ภาวะดลุยภาพ  (Equilibrium) 
 
 จากทีก่ล่าวในตอนต้นจะเหน็ได้ว่า ปรมิาณความต้องการซื้อสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาสนิคา้  ขณะที่ปรมิาณความต้องการขายสนิคา้  มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนักบัราคาสนิคา้  นัน่คอื  ผูซ้ือ้ยนิดจีะซือ้สนิคา้ในจ านวนทีม่ากขึน้ถ้าราคาสนิคา้
ต ่าลงและจะซือ้สนิค้าน้อยลงถ้าราคาสนิค้าสูงขึน้  ในขณะเดยีวกนัผู้ขายยนิดเีสนอขายสนิค้า
ในจ านวนทีน้่อยลงถ้าราคาสนิคา้ต ่าลง  และเสนอขายสนิค้าในจ านวนทีม่ากขึน้ถ้าราคาสนิค้า
สูงขึ้น  ดังนัน้  ณ  ระดับราคาใดราคาหนึ่ง  ปริมาณเสนอซื้อและปริมาณเสนอขายไม่
จ าเป็นตอ้งเท่ากนั  จะมรีาคาสนิคา้เพยีงราคาเดยีวและปรมิาณสนิคา้เพยีงปรมิาณเดยีวเท่านัน้  
ทีจ่ะท าใหป้รมิาณเสนอซือ้และ ปรมิาณเสนอขายเท่ากนัพอด ี เราเรยีกระดบัราคาและปรมิาณ
ดงักล่าวว่า ราคาดุลยภาพ  (Equilibrium price) และปรมิาณดุลยภาพ (Equilibrium quantity) 
และเรยีกสภาวะนัน้ว่าภาวะดุลยภาพ 

2.3.1 ดลุยภาพของตลาด (Market equilibrium)   
 ดุลยภาพของตลาด  หมายถงึสภาพสมดุลที่เกดิขึน้  ณ  ระดบัราคาทีผู่้ซือ้และ
ผูข้ายตกลงซือ้ขายแลว้  ปรมิาณเสนอซือ้เท่ากบัปรมิาณเสนอขายพอด ี
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รปู  2.11 ดลุยภาพของตลาด 

 ถา้ให ้DD คอืเสน้อุปสงคข์องตลาดสนิคา้ชนิดหนึ่งซึง่เป็นสนิคา้ปกต ิ เป็นเสน้
ที่ลาดลงจากซ้ายไปขวา  มคี่าความชนัเป็นลบ  SS  คอืเส้นอุปทานของตลาดสนิค้าชนิด
เดยีวกนัน้ี  เป็นเสน้ทีล่าดขึน้จากซา้ยไปขวา  เสน้อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดตดักนัที ่จุด  E  
จุด  E  นี้เรยีกว่าจุดดุลยภาพ OPE คอืราคาดุลยภาพ  ซึง่เป็นระดบัราคาทีป่รมิาณเสนอซือ้
ทัง้หมดในตลาดเท่ากบัปรมิาณเสนอขายทัง้หมดในตลาด  OQE  คอืปรมิาณดุลยภาพ  เป็น
ปรมิาณสนิคา้  ณ  ระดบั ทีป่รมิาณเสนอซือ้ทัง้หมดในตลาดเท่ากบัปรมิาณเสนอขายพอด ี
 2.3.2  อปุทานส่วนเกิน (Excess supply) หรืออปุสงคส่์วนขาด (Demand- 
shortage)   
  ในบางกรณีที่ระดบัราคาอยู่สูงกว่าราคาดุลยภาพ  จะเกิดปญัหาปรมิาณ
เสนอซือ้และปรมิาณเสนอขายที่ไม่เท่ากัน  ตวัอย่างเช่นจากรปู  2.12เส้นอุปสงค์และอุปทาน
ตดักนัที่จุด E ราคาดุลยภาพคอื OPE   ปรมิาณดุลยภาพคอื OQE  ณ  ระดบัราคา OP1 
ปรมิาณเสนอซือ้คอื P1A ปรมิาณเสนอขายคอื P1B ความต้องการขายมมีากกว่าความต้องการ
ซือ้เท่ากบั AB  ดงันัน้  AB  คอืปรมิาณสนิคา้ทีเ่หลอืขายหรอืทีเ่รยีกว่าอุปทานส่วนเกนิหรอือุป
สงคส์่วนขาด 
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รปู  2.12 อปุทานส่วนเกิน 
 
  ถ้าปล่อยใหก้ลไกราคาท างานอย่างเตม็ที ่ เมื่อเกดิอุปทานส่วนเกนิหรอือุป
สงค์ส่วนขาด  จะท าให้ผู้ผลิตบางรายยอมลดราคาสินค้าลง  เมื่อราคาสินค้าลดลงก็ท าให้
ผู้บรโิภคบางคนยอมซื้อสนิค้าเพิม่ขึ้น  อุปทานส่วนเกินก็จะค่อย ๆ ปรบัลดลง  จนในที่สุด
อุปทานส่วนเกนิจะหายไป ปรมิาณเสนอขายเท่ากบัปรมิาณเสนอซือ้ หรอือยู่ในภาวะดุลยภาพ
พอด ี
 2.3.3  อปุสงคส่์วนเกิน (Excess demand) หรืออปุทานส่วนขาด (Supply-  
shortage) 
 ในกรณีที่ระดบัราคาอยู่ต ่ากว่าราคาดุลยภาพ  ท าให้ปริมาณเสนอซื้อและ
ปรมิาณเสนอขายทีไ่มเ่ท่ากนั  ดงัเช่น ตวัอยา่งในรปู  2.13  เสน้อุปสงคแ์ละอุปทานตดักนัทีจุ่ด  
E  ราคาดุลยภาพคอื OPE ปรมิาณดุลยภาพคอื OQE ณ  ระดบั  OP2  ปรมิาณเสนอซือ้คอื 
P2F  ปรมิาณเสนอขายคอื P2C  ความต้องการซือ้มมีากกว่าความต้องการขายเท่ากบั  CF   
ดงันัน้  CF  คอื    อุปสงคส์่วนเกนิหรอือุปทานส่วนขาด 
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รปู  2.13 อปุสงคส่์วนเกิน 
 
 ถ้าปล่อยให้กลไกราคาท างานอย่างเต็มที่  จะมกีารปรบัตวัโดยอตัโนมตั ิ คอื  
เมื่อเกิดภาวะอุปสงค์ส่วนเกินหรอืขาดแคลนสนิค้า  ผู้บรโิภคบางรายก็จะยอมซื้อในราคาที่
สูงขึ้น  เมื่อราคาสูงขึ้นผู้ขายบางรายจะยอมขายสนิค้ามากขึ้นท าให้อุปสงค์ส่วนเกนิค่อย  ๆ  
ปรบัตวัลดลงจนหมดไป   ปรมิาณเสนอขายจะเท่ากบัปรมิาณเสนอซือ้พอด ี คอืจะปรบัตวัจน
เขา้สู่ภาวะดุลยภาพพอด ี
 2.3.4  การเปล่ียนแปลงภาวะดลุยภาพ 
 จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าภาวะดุลยภาพจะเกดิขึน้  ณ  ระดบัทีป่รมิาณเสนอซือ้
เท่ากบัปรมิาณเสนอขายพอด ี หรอืเกดิขึน้เมื่ออุปสงค์เท่ากบัอุปทานพอด ีดงันัน้ ภาวะดุลยภาพ
จงึอาจเปลีย่นแปลงได ้ เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงในเสน้อุปสงคห์รอือุปทาน  หรอืทัง้สองเสน้ 

 1) การเปล่ียนแปลงภาวะดลุยภาพอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงเส้น
อปุสงค ์
 

 จากรปู 2.14 เดมิ SS คอืเสน้อุปทานของสนิคา้ DD คอืเสน้อุปสงคข์อง
สนิคา้ เสน้อุปสงคแ์ละเสน้อุปทานตดักนัทีจุ่ด E ราคาดุลยภาพคอื OPE ปรมิาณดุลยภาพคอื 
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รปู  2.14 การเปลีย่นแปลงของดลุยภาพอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงเส้นอปุสงค ์

  
 ถ้ามปีจัจยัที่ก าหนดอุปสงค์เปลีย่นแปลงไป เช่น ระดบัรายไดสู้งขึน้ท าใหเ้ส้น
อุปสงคเ์ปลีย่นแปลงจากเสน้  DD มาเป็นเสน้ D1 D1 จุดดุลยภาพจะเปลีย่นจากจุด E มาเป็น
จุด E1 ท าใหป้รมิาณดุลยภาพเปลีย่นจาก OQE มาเป็น OQE1 และราคาดุลยภาพเปลีย่นจาก 
OPE มาเป็น OPE1 
 การเปลีย่นแปลงของเสน้อุปสงค ์ นอกจากจะเลื่อนสงูขึน้ไปทางขวามอืดงัทีไ่ด้
กล่าวมาแลว้ในกรณีทีร่ายไดสู้งขึน้  เสน้อุปสงคอ์าจเลื่อนต ่าลงมาทางซา้ยมอืไดห้ากมปีจัจยัที่
ก าหนดอุปสงค์บางตัวเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลดลง  รายได้ลดลง  
หรอืรสนิยมลดลง  ยอ่มมผีลท าใหเ้สน้อุปสงคล์ดลงจากเสน้  DD มาเป็น D2 D2จุดดุลยภาพจะ
เปลีย่นเป็นจดุ E2 ราคาและปรมิาณดุลยภาพเปลีย่นเป็นจดุ OPE2 และ OQE2 ตามล าดบั   
 

 2) การเปล่ียนแปลงภาวะดลุยภาพอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงเส้น
อปุทาน 
    จากรปู  2.15 เดมิ SS คอืเสน้อุปทานของสนิคา้ DD คอืเสน้อุปสงคข์อง
สนิคา้ เสน้อุปทานและอุปสงคต์ดักนัทีจ่ดุ E ราคาดุลยภาพคอื OPE ปรมิาณดุลยภาพคอื OQE 
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รปู  2.15 การเปลีย่นแปลงภาวะดลุยภาพอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงเส้นอปุทาน 
 
 หากมีปจัจัยบางตัวที่ก าหนดอุปทานเปลี่ยนแปลงไปเช่น มีการค้นพบ
เทคโนโลยใีหมท่ีท่ าใหส้ามารถผลติสนิคา้ไดคุ้ณภาพดขีึน้  มผีลใหเ้สน้ อุปทานเปลีย่นจากเสน้ 
SS มาเป็นเสน้ S1 S1 จุดดุลยภาพจะเปลีย่นจากจุด E มาเป็นจุด E1   ราคาและปรมิาณดุลย
ภาพเปลีย่นจาก OPE และ OQE มาเป็น OPE1 และ OQE1 ตามล าดบั 
 นอกจากนี้บางครัง้เส้นอุปทานอาจเลื่อนไปทางซ้ายมือทัง้เส้นได้ เช่น กรณี
เกดิภยัธรรมชาต ิ ท าใหป้รมิาณผลผลติทางการเกษตรลดลงมผีลท าใหเ้สน้อุปทานเลื่อนจาก
เสน้  SS เป็น S2 S2 จดุดุลยภาพเปลีย่นจากจดุ E มาเป็น E2 ราคาดุลยภาพ และปรมิาณดุลย
ภาพเปลีย่นจาก OPE และ OQE มาเป็น OPE2 และ OQE2 ตามล าดบั 
 3)  การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์
และเส้นอุปทาน 
     บางครัง้เสน้อุปสงคแ์ละเสน้อุปทานอาจเปลีย่นแปลงไปพรอ้ม  ๆ  กนัท าให้
ภาวะดุลยภาพเปลีย่นแปลงไปดว้ย  ดงัจะเหน็ไดจ้ากรปู  2.16 
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รปู 2.16 การเปลีย่นแปลงภาวะดลุยภาพอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงเส้นอุปสงค์
และเส้นอปุทาน 
 
 เดมิเสน้อุปสงค์ DD ตดักบัเสน้อุปทาน SS ที่จุด E ราคาและปรมิาณดุลย-
ภาพจะอยู่ที่ OPE และ OQE ต่อมามปีจัจยับางชนิดเปลีย่นแปลงไป ท าใหเ้สน้อุปสงคแ์ละ
อุปทานเปลีย่นแปลงจากเสน้เดมิมาเป็นเสน้ D1 D1 และ S1 S1 ตามล าดบั จุดดุลยภาพจะ
เปลีย่นจากจุด E มาเป็นจุด E1 ปรมิาณและราคาดุลยภาพจะเปลีย่นจาก OQE และ OPE มา
เป็น OQE1 และ OPE1 ตามล าดบั 
 
2.4 การน าวิธีการวิเคราะหด์ลุยภาพไปประยกุตใ์ช้ในกรณีต่าง ๆ 
 

  การศึกษาเรื่องดุลยภาพที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนัน้  สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชว้เิคราะหน์โยบายต่าง  ๆ  ของรฐับาลทีไ่ดเ้ขา้แทรกแซงการท างานของกลไกราคา  
โดยมวีตัถุประสงค์ที่จะช่วยเหลอืบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกษตรกร  แรงงาน  ผู้บรโิภค  ฯลฯ  
เป็นต้น  นโยบายที่รฐับาลใช้แทรกแซงกลไกราคาตลาดได้แก่  นโยบายการก าหนดราคาขัน้
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ต ่า  เพื่อช่วยเหลอืกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานซึง่ไม่มอี านาจต่อรองในเรื่องราคาสนิคา้
เกษตรและค่าจา้งแรงงาน  นโยบายการก าหนดราคาขัน้สูงเพื่อป้องกนัมใิหผู้บ้รโิภคเดอืดรอ้น
จากการซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นในราคาทีส่งู  และนโยบายการเกบ็ภาษสีนิคา้เพื่อพจิารณาภาระภาษ ี 
ว่ามผีลต่อผูข้ายหรอืผูซ้ือ้มากน้อยเพยีงไร 

 2.4.1  นโยบายการก าหนดราคาขัน้ต า่ (Minimum price policy) 
  นโยบายการก าหนดราคาขัน้ต ่า  เป็นนโยบายทีมุ่่งช่วยผูผ้ลติใหส้ามารถขาย
สนิค้าได้สูงขึน้  มกัใช้อยู่ทัง้ในตลาดสนิค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าเกษตร  และตลาดปจัจยั
การผลติเช่น ตลาดแรงงาน  เน่ืองจากตลาดเหล่าน้ี  ผู้ผลติหรอืเจ้าของปจัจยัการผลติไม่มี
อทิธพิลในการก าหนดราคา และมปีจัจยับางอย่างทีท่ าใหต้้องยอมขายสนิคา้ในราคาทีค่่อนขา้ง
ต ่าจากความไม่สมบูรณ์ของตลาดดงักล่าว  หากปล่อยใหก้ลไกตลาดท างานโดยเสรแีลว้  จะมี
ผลใหร้าคาดุลยภาพอยูใ่นระดบัทีค่่อนขา้งต ่า  ก่อใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมในสงัคม  รฐับาลจงึ
ตอ้งเขา้มาแทรกแซงกลไกตลาดโดยการก าหนดราคาขัน้ต ่า 

  1)  การประกนัราคาขัน้ต า่ 

 สนิค้าเกษตรโดยทัว่ไปจะมรีาคาโดยเปรยีบเทยีบต ่ากว่าราคาสนิคา้ชนิด
อื่นทีเ่กษตรกรต้องซือ้หามาบรโิภคและเพื่อการผลติ  ทัง้นี้เนื่องจากตวัสนิคา้เกษตรมลีกัษณะ
เป็นสนิคา้ที่เน่าเสยีง่าย  น ้าหนักมากมขีนาดใหญ่กนิพืน้ที่ ในดา้นการผลติกต็้องพึง่ธรรมชาต ิ 
ไม่สามารถเปลี่ยน แปลงปรมิาณการผลติได้รวดเรว็  ตวัเกษตรกรก็มหีนี้สนิมาก  ไม่อาจรอ
เวลาการขายสนิคา้จนกว่าราคาจะสูงได ้ ท าให้อ านาจต่อรองมน้ีอย  สนิค้าจงึขายไดร้าคาต ่า   
ยิง่ปีใดทีม่อุีปทานออกมามาก หรอื อุปสงคล์ดลงอย่างกระทนัหนั  ปรมิาณสนิคา้จะออกมาลน้
ตลาดเกดิอุปทานส่วนเกนิ  ท าให้ราคาสนิค้าลดต ่าลงมากจนเกิดความเดอืดร้อน  รฐับาลจงึ
ตอ้งเขา้แทรกแซงโดยการประกนัราคาขัน้ต ่า 

 จากรปู  2.17 ถ้าเราปล่อยใหก้ลไกราคาด าเนินไปเองระดบัราคาสนิคา้ที่
เกษตรกรขายไดจ้ะเท่ากบั OPE ในปรมิาณ OQE ถา้รฐับาลเหน็ว่าระดบัราคา OQE เป็นราคาที่
ต ่าเกนิไปจนเกษตรกรเดอืดรอ้น รฐับาลจะประกาศราคาประกนัใหเ้ท่ากบั OP1 ณ ระดบัราคา
ประกนันี้จะมผีู้เสนอซื้อเพยีง OQ1 ขณะที่มผีู้เสนอขายเป็นจ านวนถงึ OQ2 เกดิอุปทาน
ส่วนเกนิหรอืสนิคา้เหลอืขายจ านวน Q1 Q2 

 เมื่อมอุีปทานส่วนเกินเกิดขึ้นรฐับาลต้องมมีาตรการที่จะรองรบัปญัหา
ดงักล่าวซึง่วธิกีารทีจ่ะขจดัอุปทานส่วนเกนิสามารถท าไดโ้ดยการลดอุปทานใหต้ ่าลง  หรอืเพิม่
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อุปสงคใ์หส้งูขึน้  หรอืใชท้ัง้สองมาตรการควบคู่กนัไป  ส าหรบัมาตรการในการลดอุปทานอาจ
ท าไดใ้นระยะยาวโดยการจ ากดัพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืทีม่อุีปทานส่วนเกนิของเกษตรกรใหน้้อยลง 
และส่งเสรมิการผลติพชืผลประเภท  อื่น ๆ  แทน  แต่ในระยะสัน้การลดอุปทานไม่อาจท าได ้ 
เนื่องจากสินค้าเกษตรต้องใช้เวลาผลิตที่ยาวนาน  ผลผลิตก าลงัออกสู่ตลาดจงึไม่อาจลด
อุปทานได้  ดงันัน้รฐับาลจงึต้องใช้วธิกีารเพิม่อุปสงค์ให้สูงขึ้น  โดยการช่วยหาตลาดทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  หรือ รัฐบาลรับซื้อผลผลิตส่วนเกินเสียเอง โดยการน าเงิน
งบประมาณส่วนหน่ึงไปรบัซือ้อุปทานส่วนเกนิทัง้หมด  คอื  จ านวน Q1 Q2 ในราคา OP1 หรอื
อาจให้เงนิอุดหนุนต่อหน่วย คอืถ้าจะขายสนิค้าหมดจ านวน OQ2 ผู้ซื้อจะยอมซื้อในราคา
หน่วยละ OP2 แต่รฐับาลตัง้ราคาประกนัไวห้น่วยละ OP1 ดงันัน้รฐับาลจะต้องช่วยอุดหนุน
ใหแ้ก่เกษตรกรอกีหน่วยละ P2 P1 การด าเนินนโยบายนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขความไม่เท่าเทยีม
กนัในสงัคมนัน่เอง 

2)  การก าหนดอตัราค่าจ้างขั้นต ่า  
นโยบายการก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า  เป็นนโยบายทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปเพื่อ

ช่วยเหลือแรงงานที่มอี านาจต่อรองค่อนข้างต ่า  ประเทศไทยจะก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่ าโดย
คณะกรรมการทีป่ระกอบไปดว้ย ตวัแทนนายจา้ง  ตวัแทนลกูจา้ง  นกัวชิาการ  และรฐับาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป  2.17 การประกนัราคาสินค้าเกษตร 
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จากรปู  2.18  เสน้อุปสงคแ์ละเสน้อุปทานของแรงงานตดักนัทีจุ่ดดุลยภาพ
คอืจุด  E  ค่าจา้งและปรมิาณการจา้ง  ณ  จุดดุลยภาพคอื OW1 และ O L1 ถ้ารฐับาลเหน็ว่า
อตัราค่าจา้งทีเ่กดิขึน้โดยกลไกตลาดน้ีเป็นอตัราทีต่ ่าเกนิไปส าหรบัภาวะค่าครองชพีในปจัจุบนั  
รฐับาลโดยคณะกรรมการก าหนดอัตราค่าจ้าง  ก าหนดให้ค่าจ้างขัน้ต ่ าอยู่ที่ระดับ OW2        
ณ  ระดบัค่าจา้ง OW2 นายจา้งต้องการจา้งแรงงานจ านวน OL2 ขณะที่มแีรงงานต้องการ
ท างานถงึ OL3 ท าใหเ้กดิการว่างงานขึน้จ านวน L2L3 ดงันัน้หลงัจากการก าหนดอตัราค่าจา้ง
ขัน้ต ่าแลว้  รฐับาลจะต้องมมีาตรการแก้ไขปญัหาการว่างงานทีจ่ะเกดิขึน้  อาจโดยการหางาน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศไว้รองรบั คือพยายามเพิ่มอุปสงค์ของแรงงาน  ให้เท่ากับ
อุปทานของแรงงาน  ณ  ระดบัค่าจา้งขัน้ต ่าพอด ี หรอืพยายามจดัการฝึกอบรมแรงงานให้มี
ความรู้  ความช านาญมากขึ้น  เพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นแรงงานอีกระดบัหนึ่ง  ท าให ้
อุปทานของแรงงานในระดบัน้ีลดลงเสน้อุปทานเคลื่อนไปตดักบัเสน้อุปสงคท์ีอ่ตัราค่าจา้งขัน้ต ่า  
ท าใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาการว่างงานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปู  2.18 การก าหนดค่าจ้างขัน้ต า่ 
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 2.4.2  นโยบายก าหนดราคาขัน้สงู (Maximum price policy) 
 นโยบายก าหนดราคาขัน้สูงมกัใช้ในกรณีของสินค้าที่ผู้บริโภคทุกระดับ
รายไดจ้ าเป็นตอ้งซือ้  เช่น  นมผงส าหรบัทารก  น ้าตาลทราย  น ้ามนัเบนซนิ  ฯลฯ  เป็นตน้ 
 จากรปู  2.19  เสน้อุปสงคแ์ละอุปทานของสนิคา้ตดักนัทีจุ่ด  E  ราคาและ
ปรมิาณดุลยภาพคอื OP และ  OQ  ถ้ารฐับาลเหน็ว่าราคาดุลยภาพดงักล่าวเป็นราคาที่
ค่อนขา้งสงูมากส าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป  รฐับาลอาจประกาศก าหนดราคาขัน้สูงทีร่ะดบั OP1  ณ  
ระดบัราคาขัน้สูง OP1 จะมผีูเ้สนอซือ้จ านวน  OQ2  ขณะทีม่ผีูเ้สนอขายเพยีง OQ1ท าใหเ้กดิ
อุปสงคส์่วนเกนิขึน้จ านวน Q1Q2 ผลทีต่ามมาคอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปู  2.19 การก าหนดราคาขัน้สงู 

 (1)  จะเกดิการขายในลกัษณะใครมาก่อนไดก่้อน ท าให้มคีวิรอซือ้แถวยาว 
เกดิการสูญเสยีดา้นเวลา ซึง่ถ้าคดิเป็นตวัเงนิแลว้ราคาสนิคา้ทีซ่ือ้ขายอาจสูงกว่าราคาขัน้สูงที่
รฐับาลก าหนดกไ็ด ้
 

 (2)  อาจเกดิการลดลงในคุณภาพหรอืลดการใหบ้รกิาร เช่น การก าหนดราคา
ขัน้สูงน ้ามนัเบนซนิ สถาบนับรกิารน ้ามนั อาจเปิดขายเฉพาะช่วงเชา้หรอืลดบรกิารดา้นอื่น ๆ 
เป็นตน้ 
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 (3)  เกดิการลกัลอบขายสนิคา้หลงัรา้น ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ทีม่กี าลงัทรพัย์
ค่อนขา้งสงู นัน่คอืเกดิตลาดมดื (Black Market) โดยราคาซือ้ขายจะสงูกว่าราคาขัน้สูงทีร่ฐับาล
ก าหนด 
 ดังนั ้น  เพื่อให้นโยบายการก าหนดราคาขัน้สูงสามารถด าเนินต่อไปได ้ 
รฐับาลจงึมกัใช้นโยบายอื่นควบคู่กนัไป  เช่น  น าเขา้สนิค้าประเภทนี้เพื่อเพิม่อุปทานสนิค้า 
ท าใหอุ้ปสงค์ส่วนเกนิหมดไป  หรอื  นโยบายการปนัส่วนเพื่อกระจายสนิคา้ทีม่อียู่น้อยใหก้บั
ผู้บรโิภคอย่างทัว่ถึง  โดยวธิแีจกคูปอง  ซึ่งเป็นวธิกีารแก้ปญัหาระยะสัน้  ในระยะยาวแล้ว
จะตอ้งพยายามเพิม่อุปทานในประเทศใหม้ากขึน้ 
 
 2.4.3  การเกบ็ภาษีสินค้า 
 การวเิคราะหเ์รื่องดุลยภาพสามารถน ามาประยุกต์ใชอ้ธบิายภาระภาษี  ต่าง 
ๆ ไดใ้นทีน่ี้จะขอยกตวัอยา่งเฉพาะกรณกีารเกบ็ภาษต่ีอหน่วยเท่านัน้ 

 1)  กรณีเกบ็ภาษีต่อหน่วยจากผูข้าย 
 จากรปู  2.20  ก่อนการเกบ็ภาษ ี จุดดุลยภาพจะอยู่ทีจุ่ด  E  ราคาดุลย
ภาพและปรมิาณดุลยภาพคอื  OP และ OQ   เมื่อมกีารเกบ็ภาษต่ีอหน่วยจากผูข้ายจะมผีลให้
เสน้อุปทานเลื่อนจากเสน้  SS  มาเป็นเสน้ S1 S1  ทัง้นี้เพราะผูข้ายยนิดจีะขายสนิคา้แต่ละ
หน่วยก็ต่อเมื่อราคาขายสูงขึน้กว่าเดมิเท่ากบัภาษีต่อหน่วยที่สูงขึน้  ดงันัน้ช่วงห่างของเส้น
อุปทานเสน้เดมิกบัเส้นใหม่ในแนวตัง้จะเท่ากบัภาษต่ีอหน่วย  เมื่อเส้นอุปทานเปลีย่นไป  จุด
ดุลยภาพใหม่กค็อื  จุด  E1  ปรมิาณและราคาดุลยภาพคอื OP1 และ OQ1   ณ ปรมิาณการ
ผลติ OQ1  จ านวนภาษต่ีอหน่วยทีร่ฐับาลเรยีกเกบ็จากผูข้าย คอื AE1    ระดบัราคาสนิคา้ที่
สูงขึน้จากเดมิ คอื  BE1  ดงันัน้จากจ านวนภาษทีัง้หมด AE1 ต่อหน่วย ภาระภาษสี่วนหนึ่งจะ
ตกแก่ผูซ้ือ้ในรปูของราคาทีส่งูขึน้กว่าเดมิ  คอื BE1  ส่วนทีเ่หลอืคอื  AB  เป็นภาระทีต่กอยู่กบั
ผูข้าย 
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  2)  กรณีเกบ็ภาษีต่อหน่วยจากผูซ้ื้อ 

 จากรปู  2.21  ก่อนการเกบ็ภาษ ี จุดดุลยภาพจะอยู่ทีจุ่ด E  ปรมิาณดุลย
ภาพคอื  OQ  ราคาดุลยภาพคอื  OP  เมื่อรฐับาลเรยีกเกบ็ภาษต่ีอหน่วยจากผูซ้ือ้  ท าใหเ้สน้
อุปสงคเ์ลื่อนระดบัต ่าลงมาจากเสน้DD  มาเป็นเสน้  D1D1  โดยมชี่วงห่างตามแนวตัง้เท่ากบั
ภาษต่ีอหน่วยที ่รฐับาลเรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้  ทัง้นี้เพราะเมือ่ผูซ้ือ้ตอ้งเสยีภาษต่ีอหน่วยในการซือ้  
ผู้ซื้อจะคงปรมิาณซื้อในจ านวนเท่าเดมิ ณ แต่ละระดบัราคา เมื่อระดบัราคาสนิค้าลดต ่าลง
เท่ากบัภาษีต่อหน่วยที่ต้องจ่าย  การเลื่อนลงของเส้นอุปสงค์จะท าให้ราคาและปรมิาณดุลย
ภาพลดลงเป็น  OP1และ  OQ1   ส่วนของราคาทีล่ดลง AE1 คอืภาระภาษทีีผู่ข้ายต้องรบัภาระ  
และส่วนทีเ่หลอื AB  คอืภาระภาษทีีต่กเป็นของผูซ้ือ้ 
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รปู  2.20 ผลของการเกบ็ภาษีต่อหน่วยจากผูข้าย 
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รปู  2.21  ผลของการเกบ็ภาษีต่อหน่วยจากผูซ้ื้อ 
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ค าถามท้ายบท 
จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 
1.  ปจัจยัก าหนดอุปสงค ์คอืขอ้ใด   
     1.  ราคาปจัจยัการผลติ 
     2.  ราคาสนิคา้ชนิดนัน้ 
     3.  ระดบัเทคโนโลยกีารผลติ 
     4.   ตน้ทุนการผลติ 
     5.  สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
2.  ปจัจยัก าหนดอุปทาน คอืขอ้ใด 
     1.  ราคาสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
     2.  ราคาสนิคา้ชนิดนัน้ 
     3.  รายได ้
     4.  ค่านิยม 
     5.  ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา 
3.  เมือ่รายไดข้องนายแดงสงูขึน้ เขาบรโิภคสนิคา้ A มากขึน้ A เป็นสนิคา้ประเภทใด 
     1.  สนิคา้ฟุ่มเฟือย 
     2.  สนิคา้จ าเป็น 
     3.  สนิคา้ปกต ิ
     4.  สนิคา้ดอ้ยคุณภาพ 
     5.  สนิคา้ทีใ่ชท้ดแทนกนั 
4.  เมือ่ราคาสนิคา้อยู ่ในระดบัทีส่งูกว่าราคาดุลยภาพจะเกดิเหตุการณ์ใดขึน้ 
     1.  ผูบ้รโิภคมคีวามพอใจลดลง 
     2.  สนิคา้ขาดตลาด 
     3.  สนิคา้ลน้ตลาด 
     4.  ภาวะดุลยภาพ 
     5.  อุปสงคส์่วนเกนิ 
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5.  กรณทีีร่าคาสนิคา้ X สงูขึน้แลว้มผีลท าใหค้วามตอ้งการซื้อสนิคา้ Y ลดลง ท่านคดิว่าสนิคา้ 
X และ Y   
     มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

1.  สนิคา้ปกต ิ
2. สนิคา้ดอ้ยคุณภาพ 
3. สนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั  
4. สนิคา้ทีใ่ชท้ดแทนกนั 
5. ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเลย 
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เฉลยค าถามท้ายบท 
 

ลกัษณะค าถามค าตอบในบทที ่ 2 
 
ค าถามท่ี 1. ปจัจยัก าหนดอุปสงค ์คอืขอ้ใด   
แนวตอบท่ี 1.   ข้อ 2  ปจัจยัก าหนดอุปสงค์ คือ ราคาสนิค้าชนิดนัน้ ค าตอบในข้ออื่น ๆ 

ต่างเป็นปจัจยัก าหนดอุปทานทัง้สิน้ 

ค าถามท่ี  2.      ปจัจยัก าหนดอุปทาน คอืขอ้ใด 
แนวตอบท่ี  2.  ขอ้ 2  ปจัจยัก าหนดอุปทาน คอื ราคาสนิคา้ชนิดนัน้ ค าตอบในขอ้ 1 – 5 

เป็นปจัจยัก าหนดอุปสงค ์

ค าถามท่ี  3. เมือ่รายไดข้องนายแดงสงูขึน้ เขาบรโิภคสนิคา้ A มากขึน้ A เป็นสนิคา้
ประเภทใด 

แนวตอบท่ี  3.  ขอ้ 3  สนิค้าปกติเนื่องจากปรมิาณความต้องการซื้อสนิค้าปกตจิะสมัพนัธ์
กับรายได้ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อรายได้สูงขึ้น ความต้องการ
บรโิภคสนิคา้ปกตจิะมากขึน้ดว้ย 

ค าถามท่ี  4.     เมือ่ราคาสนิคา้อยู ่ในระดบัทีส่งูกว่าราคาดุลยภาพจะเกดิเหตุการณ์ใดขึน้ 
แนวตอบท่ี  4.  ข้อ 3  สนิค้าล้นตลาด เนื่องจาก ณระดบัราคาที่สูงขึ้นความต้องการขาย

สนิค้ามมีากขึ้น ตามกฎของอุปทาน และความต้องการซื้อสนิค้ามน้ีอยลง  
ตามกฎของอุปสงคจ์งึมผีลใหเ้กดิสนิคา้ลน้ตลาด 

ค าถามท่ี  5.     กรณทีีร่าคมสนิคา้ X  สงูขึน้แลว้มผีลท าใหค้วามต้องการซือ้สนิคา้ Y  ลดลง  
ท่านคดิว่าสนิคา้ X และ Y  มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

แนวตอบท่ี  5.  ข้อ 3  สินค้าที่ใช้ประกอบกัน เนื่องจากเมื่อราคาสินค้า X  สูงขึ้น ความ
ต้องการซือ้สนิคา้ X  จะลดลงตามกฎของอุปสงค ์ และโจทยก์ล่าวสนิคา้ Y  
ลดลงดว้ย จงึเหน็ไดว้่าสนิคา้ X  และสนิคา้ Y  ลดลงทัง้คู่ เนื่องจากราคา
สนิคา้ X สงูขึน้ สนิคา้ X และ Y  จงึเป็นสนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั 

 


