
 

บทที่ 2 

อุปสงค อุปทานและดุลยภาพตลาด 
(Demand Supply and Market Equilibrium) 

 
1. อุปสงค  (Demand) 

อุปสงคของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ ปริมาณตางๆ ของสินคาชนิดนั้นที่ผูบริโภค
ตองการเสนอซื้อ ณ ระดับราคาตางๆ ในขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีกําลังอํานาจซื้อ (Purchasing 
P o w e r ) และความเต็มใจที่จะซ้ือ ( W i l l i n g  t o  P u r c h a s e ) สนับสนุนอยูเบื้องหลัง 

2. ปจจัยที่กําหนดอุปสงค 

ปริมาณอุปสงค  (QX)   

หมายถึง ปริมาณสินคาที่ผูบริโภคตองการเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนดให โดย
ปกติปริมาณความตองการที่จะเสนอซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปน้ี 

- ราคาสินคาชนิดนั้น  (PX) 

- รายไดของผูบริโภค  (Y) 

- ราคาสินคาชนิดอ่ืนที่เกี่ยวของ  (PY) 

- รสนิยมของผูบริโภค  (T) 

- การโฆษณา  (A) 

- จํานวนประชากร  (POP) 

- การกระจายรายได  (INC) 

ฯลฯ 
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3. ฟงกชั่นอุปสงค 

ฟงกชั่นอุปสงค 

หมายถึงสมการทั่วไปที่แสดงความสัมพันธระหวางปรมิาณความตองการซื้อสินคาหรือ
บริการ กับปจจัยตางๆ ที่กําหนดปริมาณความตองการที่จะซ้ือ จากสัญลักษณที่กําหนดไว 
ขางตน นํามาเขียนความสัมพันธทางคณิตศาสตร จะไดฟงกชั่นอุปสงคดังนี้ 

QX   =   f  (PX ,  Y ,  PY ,  T , . . .) 

อยางไรก็ตาม การศึกษาอุปสงคของสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการนํา
ตัวกําหนดหรอืปจจัยทุกตัวที่มีสวนเกีย่วของกับอุปสงคมาพิจารณาพรอมๆ กัน เปนสิ่งที่ทําได  
แตคอนขางยุงยากซับซอน ดวยเหตุนีใ้นการศึกษาเบื้องตนจึงมักเลือกเอาปจจัยที่กําหนดอุปสงค
ที่สําคัญเพียงบางตวัมาศึกษา และศึกษาทีละปจจัย เม่ือผูศึกษามีความเขาใจในกรอบแนวการ
วิเคราะหแลว จึงขยายการศกึษาใหครอบคลุมถึงปจจัยที่กําหนดอุปสงคทุกตวัในภายหลัง ซึ่งเรา
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

3.1 อุปสงคตอราคา 
3.2 อุปสงคตอรายได 

3.3 อุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืนหรืออุปสงคไขว 
 

3.1 อุปสงคตอราคา  ( P r i c e  D e m a n d  หรือ D e m a n d ) 

อุปสงคตอราคาหรืออุปสงค หมายถึง ปริมาณซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูซื้อ
ตองการซื้อ ณ ระดับราคาตางๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปสงค
คงที่ ซึ่งสามารถเขยีนในรูปฟงกชั่นดังนี้ 

QX   =   f (PX) 

Q X    =    ปริมาณความตองการซื้อสินคา  X 
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P X    =    ราคาสินคา X 

 

ความสัมพันธระหวางการเสนอซื้อกับราคาสินคา จะมีความสัมพันธในทศิทางตรง
ขามเสมอ เปนไปตามกฎวาดวยอุปสงค ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

3.2 อุปสงคตอรายได  ( I n c o m e  D e m a n d ) 

อุปสงคตอรายได หมายถึง ปริมาณซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูซื้อตองการซื้อ ณ 
ระดับรายไดตางๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปสงคคงที่ ซึ่ง
สามารถเขียนในรูปฟงกชั่น ดังนี้ 

QX   =   f (Y) 

Q X    =    ปริมาณความตองการซื้อสินคา  X 

Y            =    รายไดของผูบรโิภค 

 

การเสนอซื้อจะเปลีย่นแปลงไปตามรายไดอยางไร ขึ้นอยูกับชนิดของสินคา 

ก. สินคาปกติ  (Normal Goods)  หมายถึง สินคาที่ผูบริโภคซื้อเพ่ิมขึ้น เม่ือรายได
เพ่ิมขึ้น และซื้อลดลงเม่ือรายไดลดลง 

ข. สินคาดอยความสําคัญ  (Inferior Goods)  หมายถึง สินคาที่ผูซื้อซ้ือนอยลงเม่ือ
รายไดเพ่ิมขึ้น 

สินคาชนิดเดยีวกันอาจจะเปนสินคาปกตสิําหรับบุคคลหนึ่ง แตอาจจะเปนสินคา
ดอยความสําคัญสําหรับอีกบุคคลหนึ่งได 

3.3 อุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืนที่เก่ียวของหรืออุปสงคไขว  (Cross Demand) 

อุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืนที่เกี่ยวของหรืออุปสงคไขว หมายถึง ปริมาณซื้อ    
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูซื้อตองการซื้อ เม่ือราคาสินคาอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลง โดยสมมุติให
ปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอปุสงคคงที่ ซึ่งสามารถเขียนในรปูฟงกชั่นดังนี้ 
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QX   =   f (PY) 

QX =   ปริมาณความตองการซื้อสินคา  X 

PY   =    ราคาสินคา Y 

 

การเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินคาอีกชนิดหนึ่งอยางไร 
ขึ้นอยูกับความสัมพันธของสินคาทั้ง 2 ชนิด 

ก. สินคาทั้ง 2 ชนิดสามารถใชประกอบกัน  (Complementary Goods)   หมายถึง 
ปริมาณการเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับราคาสินคาอีกชนิดหนึ่ง 

ข. สินคา 2 ชนิดเปนสินคาทีแ่ขงขันกันหรือทดแทนกันได  (Competitive Goods 
หรือ Substitution Goods)   หมายถึง ปริมาณการเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่งจะเปลีย่นแปลงใน 

ทิศทางเดียวกนักับราคาสินคาอีกชนิดหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะสามารถแบงอุปสงคออกเปน 3 ประเภท แตโดยสวนใหญ
การศึกษาเกีย่วกับอุปสงคมักเปนการศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคตอราคา ดังนั้นเม่ือเรากลาวถงึ    
อุปสงคอยางสั้นๆ ใหเขาใจวาเปนการกลาวถึง “อุปสงคตอราคา” เสมอ 

4. กฎของอุปสงค  (Law of Demand) 

กฎของอุปสงค   เปนกฎที่อธิบายพฤตกิรรมของผูบรโิภคในการตัดสินใจซื้อสินคาเม่ือ
ราคาสินคาเปลี่ยนแปลง โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ โดยกลาวไววา 

 

ปริมาณความตองการซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะ       
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขามกับระดับราคาสินคาชนิดนั้น เม่ือ
กําหนดใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่ 

 

ตัวอยางเชน   ถาราคาสมเขียวหวานสูงขึ้น ความตองการซื้อสมเขียวหวานจะลดลง  
เปนตน 
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5. ตารางอุปสงค  (Demand Schedule) 

ตารางอุปสงค  คือรายการที่แสดงความสัมพันธระหวางราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งกับ
ปริมาณความตองการซื้อ โดยตารางดังกลาวจะบอกใหเราทราบวา ถาสิ่งอ่ืนๆ คงที่ ณ ระดับ
ราคาตางๆ กัน ในขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง ความตองการซือ้จะมีจํานวนเทาใด 

 

ตารางที่ 2.1   ตารางที่แสดงอุปสงคของ Carrot 

 

จุด ราคา บาท/ก.ก. ปริมาณความตองการซื้อ 

(หนวย : ก.ก.) 
A 
B 
C 
D 
E 

20 
40 
60 
80 

100 

50 
40 
30 
20 
10 

 

จากตารางที่ 2.1  จะเห็นไดวาเม่ือราคา Carrot สูงขึ้น ปริมาณความตองการซื้อ 
Carrot จะลดลง เปนไปตามกฎวาดวยอุปสงค 

6. เสนอุปสงค  (Demand Curve) 

เสนอุปสงค   หมายถึง เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคาสินคาชนิดใดชนดิหนึ่ง 
กับปริมาณความตองการซื้อสินคาชนิดนั้น โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปสงคคงที่ 

จากตารางอุปสงค ถานําคาความสัมพันธระหวางราคากับปริมาณซื้อ Carrot มา plot 
กราฟ ก็จะไดเสนอุปสงค 

จากตารางอุปสงคของ Carrot พบวา ราคา Carrot สูงขึ้น จะทําใหความตองการซื้อ 
Carrot ลดลง ซึ่งความสมัพันธระหวางราคา Carrot กับปริมาณความตองการ Carrot จะมี
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ความสัมพันธในทิศทางตรงขาม เปนไปตามกฎของอุปสงค (Law of Demand) และเม่ือนํามา 
plot กราฟจะไดเสนอุปสงคซึ่งมีลักษณะลาดลงจากซายไปขวา และมีความชันเปนลบ (Negative 
Slope) ซึ่งเสนอุปสงคอาจจะเปนสนตรงหรือเสนโคงก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D 

 C 

  B 

  A 

ปริมาณ  Carrot 
 

D 

100 

ราคา  Carrot 
 
 E 

 10        20         30        40         50 

80 

60 

40 

20 

รูปที่ 2.1   แสดงเสนอุปสงค 

7. อุปสงคสวนบุคคลและอุปสงคของตลาด  (Individual Demand and Market 
Demand) 

7.1 อุปสงคสวนบุคคล  (Individual Demand)   

หมายถึง ปริมาณการเสนอซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งของผูบริโภคคนใดคนหนึ่ง ณ 
ระดับราคาตางๆ กัน ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนดให โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนด  

อุปสงคคงที ่
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7.2 อุปสงคของตลาด  (Market Demand) 

หมายถึง ปริมาณการเสนอซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งของผูบริโภคทุกคนในตลาด
รวมกัน ณ ระดับราคาตางๆ กัน ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนดให โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่

กําหนดอุปสงคคงที ่

หลักการในการหาอุปสงคของตลาด คือ การนําเอาอุปสงคสวนบุคคลของผูบริโภคทุก
คนในตลาดมารวมกัน ณ แตละระดับราคาสินคา 

ตัวอยาง   สมมุติวาทั้งตลาดมีผูบริโภค 2 คน คือ ก และ ข โดยมีตารางอุปสงคของ ก, 
ข และตลาด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.2   แสดงอุปสงคของตลาด Carrot 

 
ปริมาณความตองการซื้อ Carrot ของ ราคา 

บาท/ก.ก. นาย ก นาย ข 
ปริมาณความตองการ
ซื้อของตลาดรวม 

20 
40 
60 
80 
100 

50 
40 
30 
20 
10 

60 
50 
40 
30 
20 

    50+60 = 110 
    40+50 =   90 
    30+40 =   70 
    20+30 =   50 
    10+20 =   30 

 

จากตาราง 2.2   สามารถนํามาสรางเปนเสนอุปสงคของแตละบุคคลและตลาดได ดังรูป
ที่ 2.2 
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  10  20   30   40   50  60   70  80  90  100  110 

100 

80 

60 

40 

20 

ราคา  Carrot 
 

D Dข   Dก 

ปริมาณ  Carrot 
 

รูปที่ 2.2   แสดงเสนอุปสงคของตลาด Carrot 

8. การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงคและการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค  
(Change in Quantity Demanded and Change in Demand) 

ในความเปนจริงนั้น ปริมาณความตองการซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งของผูบริโภคมักจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปนไปในลักษณะใดขึน้อยูกับสาเหตุ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุปสงคแบงไดใน 2 ลักษณะ คือ 

8.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค  (Change  i n  Quan t i t y  Demanded ) 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณความตองการซื้อ   
สินคา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสนิคา เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ (เชน 
รายได ราคาสินคาชนิดอ่ืนที่เกี่ยวของ รสนิยม เปนตน) การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อสินคาใน
ลักษณะนี้ จะเคลื่อนยายบนเสนอุปสงคเสนเดิม (Move a long  the  Curve )  ดังรูปที่ 2.3 
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ราคา   
 

 

40 

60 

80 

C   
 

D   
 

D   
 

B   
 

ปริมาณ   
 

 20        30         40        

รูปที่ 2.3   การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงคของ Carrot 

จากรูป 2.3  เสน D คือเสนอุปสงคของ Carrot 

ถาราคา Carrot กิโลกรัมละ 60 บาท ผูบริโภคตองการซื้อ Carrot 30 กิโลกรัม (จุด C) 
ตอมาเมื่อราคา Carrot ลดลงเหลือกิโลกรมัละ 40 บาท ความตองการซื้อ Carrot จะเพ่ิมขึ้น เปน 
40 กิโลกรัม (จุด B) การที่ราคา Carrot ลดลง สงผลใหความตองการซื้อ Carrot เพ่ิมขึ้น โดย
เคลื่อนยายจากจุด C ไป B บนเสนอุปสงคเสนเดิม 

ในทางตรงขาม ถาราคา Carrot เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 60 บาท เปน 80 บาท ความ
ตองการซื้อ Carrot จะลดลงเหลือ 20 กิโลกรัม (จุด D) การที่ราคา Carrot เพ่ิมขึ้น สงผลให
ความตองการซื้อ Carrot ลดลง โดยเกิดการเคลื่อนยายจุด C ไปจุด D บนเสนอุปสงคเสนเดมิ 

8.2 การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค  (Change in Demand) 

การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณความตองการซื้อสินคา
อันเนื่องมาจากปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปสงคเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินคาชนิดนั้นไม
เปลี่ยนแปลง ปจจัยอ่ืนๆ ไดแก รายไดของผูบริโภค ราคาสินคาชนดิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รสนิยม
ของ      ผูบริโภค เปนตน 
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จะมีผลทําใหเสนอุปสงคเคลื่อนยายไปทั้งเสน โดย
จะเคลื่อนยายไปทางขวามือของเสนอุปสงคเสนเดิม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆ 
ทําใหปริมาณความตองการซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่ราคาสินคาไมเปลี่ยนแปลง และเสนอุปสงค
เคลื่อนยายไปทางซายมือของเสนเดิม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆ ทําใหความ
ตองการซื้อสินคาของผูบริโภคลดลง ทั้งๆ ที่ราคาสินคาไมเปลีย่นแปลงเชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

D 

ราคา 

D2 

A C 

ราคา 

P0 P0 

D1 D 

0 Q0 Q1 ปริมาณ 0 Q2 Q0 ปริมาณ 

(a)  อุปสงคเพ่ิม (b)  อุปสงคลด 

รูปที่ 2.4   แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค 
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ตัวอยาง   แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค แสดงในตารางที ่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3   การเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงคเม่ือรายไดเปลี่ยนแปลง 

หนวย : กิโลกรัม 
ราคา (PX) 
บาท/ก.ก. 

ปริมาณซื้อ (QX)
*1 ปริมาณซื้อ (QX)

*2

20 
40 
60 
80 
100 

50 
40 
30 
20 
10 

80 
70 
60 
50 
40 

 

*1   รายไดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย 30,000 บาท 

*2   รายไดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย 36,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

80 

60 

40 

20 

ราคา  Carrot 
 

D
D2(Y=30,000) 1(Y=36,000) 

 
  10  20   30   40   50  60   70  80   ปริมาณ  Carrot 

 

รูปที่ 2.5   แสดงการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงคเม่ือรายไดเปลี่ยนแปลง 
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จากตาราง 2.3 และรูปที่ 2.5 จะเห็นวา ทุกๆ ระดับราคาคงที่ เม่ือรายไดของผูบริโภค
เพ่ิมขึ้น จะทาํใหความตองการ C a r r o t เพ่ิมขึ้น ทําใหเสนอุปสงคเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น โดย

เคลื่อนยายไปทางขวามือของเสนเดิม 

 

ตอไปน้ีเปนตวัอยางการเปลี่ยนแปลงในปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากระดับราคาแลว ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค 

1. ราคาสินคาชนิดอ่ืนที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลง 

2. รายไดเปลี่ยนแปลง 

3. การเปลี่ยนแปลงในรสนยิม 

4. คาใชจายในการโฆษณาเปลี่ยนแปลง 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

6. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการคาดการณ 

9. อุปทาน  (Supply) 

อุปทาน  หมายถึง ปริมาณของสินคาหรือบริการที่ผูขายหรือผูผลติตองการจะเสนอขาย 
ณ ระดับราคาตางๆ กัน ในขณะใดขณะหนึ่ง โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทานคงที่ 

10.  ปจจัยที่กําหนดอุปทาน 

อุปทานของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง (QX) จะมีมากหรือนอยเพียงใด ไมไดขึ้นอยูกับราคา
สินคาเพียงอยางเดียว (PX) แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประการประกอบกัน เชน ตนทนุ
การผลิต ( C )  ดินฟาอากาศ ( W ) ราคาของปจจัยการผลิต ( P Y ) เทคโนโลยี ( T ) เปนตน 

 EC 111                         28 



 

11.  ฟงกชั่นอุปทาน 

ฟงกชั่นอุปทาน  หมายถึง สมการทั่วไปที่แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอขาย
สินคาหรือบริการตางๆ กับปจจัยตางๆ ที่กําหนดอุปทานจากสัญลักษณที่กาํหนดไวขางตน 

นํามาเขียนความสัมพันธทางคณิตศาสตรจะไดฟงกชั่นอุปทานดังนี้ 

QX   =   f (PX , C , W , PY , T , . . .) 

12.  กฎของอุปทาน  (Law of Supply) 

กฎของอุปทาน เปนที่กฎอธิบายพฤตกิรรมของผูผลิตในการตัดสินใจเสนอขายสินคา 
เม่ือราคาสินคาเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหไดกําไรสูงสุด โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทานคงที่ 

โดยกลาวไววา 

 

ปริมาณสินคาที่ผูผลติเต็มใจจะนําออกขายจะเปลีย่นแปลงใน
ทิศทางเดียวกนักับราคาสินคาชนิดนั้น เม่ือกําหนดใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่ 

 

13.  ตารางอุปทาน  (Supply Schedule) 

ตารางอุปทาน เปนตารางที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางราคาสนิคากับปริมาณเสนอ
ขายสินคา โดยสมมุติใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่ โดยตารางดังกลาวจะบอกใหเราทราบวา ถาสิ่งอ่ืนๆ คงที่ 
ณ ระดับราคาตางๆ กัน ปริมาณเสนอขายจะมีจํานวนเทาใด 
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ตารางที่ 2.4  ตารางที่แสดงอุปทานของ Carrot 

 
จุด ราคา 

บาท/ก.ก. 
ปริมาณเสนอขาย 
(หนวย : ก.ก.) 

F 
G 
H 
I 
J 

20 
40 
60 
80 
100 

10 
20 
30 
40 
50 

 

จากตารางที่ 2.4  จะเห็นวาเม่ือราคา Carrot สูงขึ้น ปริมาณที่ผูขายตองการเสนอขาย 
Carrot เพ่ิมขึ้น เปนไปตามกฎของอุปทาน 

14.  เสนอุปทาน  (Supply Curve) 

เสนอุปทาน  หมายถึง เสนที่แสดงความสัมพันธระหวางราคาสินคากับปริมาณการ
เสนอขายสินคาชนิดใดชนดิหนึ่งในระดับราคาตางๆ กัน โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนด    
อุปทานคงที่ จากตารางอุปทาน ถานําขอมูลมา plot กราฟ จะไดเสนอุปทาน ซึง่มีลักษณะทอด
ขึ้นจากซายไปขวา และมีความชันเปนบวก (Positive Slope) 
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ราคา   
 

 F   
 

 H   
 

  G   
 

I  
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 J 

 

ปริมาณ   
 

    10      20      30     40      50 

รูปที่ 2.6   แสดงเสนอุปทาน 

15.  อุปทานสวนบุคคลและอุปทานตลาด  (Individual Supply and Market 
Supply) 

15.1 อุปทานสวนบุคคล  (Individual Supply)  หมายถึง ปริมาณการเสนอขาย  
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งของผูผลิตรายใดรายหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ กันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่กําหนดให โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทานคงที่ 

15.2 อุปทานของตลาด  (Market Supply)  หมายถึง ปริมาณการเสนอขายสินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่งของผูผลิตทุกรายในตลาดรวมกัน ณ ระดับราคาตางๆ กันในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งที่กําหนดให โดยสมมุติใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทานคงที ่

หลักการหาอุปทานของตลาด คือ การนําเอาอุปทานของผูผลิตทุกรายในตลาดมา
รวมกัน ณ แตละระดับราคาสินคา 
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ตัวอยาง  สมมุติวามีผูผลติ 2 ราย คอื A และ B โดยมีตารางอุปทาน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.5   แสดงอุปทานของตลาด Carrot 

 
ปริมาณเสนอขาย ราคา 

บาท/ก.ก. ผูผลิต A ผูผลิต B 
ปริมาณความตองการ

เสนอขายรวม 
20 
40 
60 
80 
100 

10 
20 
30 
40 
50 

5 
10 
15 
20 
25 

    10+5   =  15 
    20+10 =   30 
    30+15 =   45 
    40+20 =   60 
    50+25 =   75 

 

จากตาราง 2.5  สามารถนาํมาสรางเปนเสนอุปทานของผูผลิตแตละรายและอุปทานของ
ตลาด 

 

   

 

 

 

 

 

 
20 

40 

60 

80 

100 
Sตลาด 

SA 

SB 

         10        20        30        40         50        60        70         80 

รูปที่ 2.7  เสนอุปทานของตลาด Carrot 
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16.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานและการเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน  
(Change in Quantity Supplied and Change in Supply) 

การเปลี่ยนแปลงอุปทาน มีได 2 ลักษณะ คือ 

16.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขาย (Change in Quant i ty Suppl ied) 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขาย คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขาย อัน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคา โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทาน
คงที่ (เชน ตนทุนการผลติ เทคโนโลยี เปนตน) การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขายในลักษณะนี้
จะเคลื่อนยายบนเสนอุปทานเสนเดิม (Move along the Curve) ดังรูปที่ 2.8 
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40 
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       20         30        40 

รูปที่ 2.8  การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานของ Carrot 

จากรูปที่ 2.8  เสน S คือเสนอุปทานของ Carrot 

ถาราคา Carrot กิโลกรัมละ 60 บาท ผูผลิตจะนํา Carrot มาขาย 30 กิโลกรัม (จุด H) 
ตอมาราคา Carrot ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 40 บาท ผูผลิตจะนํา Carrot มาขายลดลงเหลือ 20 
กิโลกรัม (จุด G) จากการที่ราคา Carrot ลดลง จะทําใหผูผลตินาํ Carrot มาขายลดลง โดย
เคลื่อนยายจากจดุ H เปนจุด G บนเสนอุปทานเสนเดิม 
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ในทางตรงขาม ถาราคา Carrot เพ่ิมขึ้น จากกิโลกรัมละ 60 บาท เปน 80 บาท ผูผลิต 
จะนํา Carrot มาขายเพิ่มขึน้จาก 30 กิโลกรัม เปน 40 กิโลกรัม จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายจาก
จุด H เปน I บนเสนอุปทานเสนเดิม 

16.2 การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน  (Change in Supply) 

การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน  คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขายอัน
เน่ืองมาจากปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทานเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสินคาชนิดนั้นไม
เปลี่ยนแปลง ปจจัยอ่ืนๆ ไดแก ตนทุนการผลิต เทคโนโลยี สภาพอากาศ ราคาปจจัยการผลิต 
เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีผลทําใหเสนอุปทานเคลื่อนยายไปทั้งเสน โดย
เคลื่อนยายไปทางขวามือ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนทําใหอุปทานเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่
ราคา สินคาไมเปลี่ยนแปลง และเสนอุปทานเคลื่อนยายไปทางซายมือของเสนเดิม ในกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยอ่ืนๆ ทําใหปริมาณอุปทานลดลง ทั้งๆ ที่ราคาสินคาไมเปลี่ยนแปลง ดัง
รูป 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P S 

S1 

0 Q Q 0 

S 

S2 

P0 

P 

P0 

     Q0         Q1      Q2         Q0 

(a)  อุปทานเพิ่ม (b)  อุปทานลด 

รูปที่ 2.9  แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน 
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ตัวอยาง  แสดงการเปลีย่นแปลงระดบัอุปทาน 

 

ตารางที่ 2.6   แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับอุปทานเมือ่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 

 
ปริมาณเสนอขาย 

ราคา 
กอนการเปลี่ยนแปลง หลังมีการเปลีย่นแปลง 

20 
40 
60 
80 
100 

10 
20 
30 
40 
50 

20 
30 
40 
50 
60 
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        10         20        30        40        50         60 

รูปที่ 2.10  แสดงการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปทานเมื่อเทคโนโลยีเปลีย่นแปลง 
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จากรูป เสนอุปทานเลื่อนไปทางขวามือของเสนเดิม แสดงวาทุกๆ ระดับราคาของ 
Carrot ที่คงที่ ผูผลิตจะนํา Carrot มาขายเพิ่มขึ้นเม่ือมีการใชเทคโนโลยีที่ดีขึ้น 

17.  ดุลยภาพของตลาด  (Market Equilibrium) 

ในตลาดที่มีการแขงขัน ราคาดุลยภาพของสินคาใด จะถูกกําหนดขึ้นจากอุปสงคและ 
อุปทานของตลาดสินคานั้น จากรูปที่ 2.11 อุปสงคตัดกับอุปทานที่จุด E ราคา OPE จะเปนราคา
ดุลยภาพ เพราะเปนราคาที่ทําใหปริมาณซื้อเทากับปริมาณขาย O Q E  เปนปริมาณดุลยภาพ 

ถาระดับราคาที่อยูสูงกวาราคาดุลยภาพ สมมุติวาเปน O P 1  ผูซื้อมีความตองการซื้อ
สินคานอยกวาจํานวนสินคาที่ผูขายตองการขาย ( D < S ) แสดงวาสินคาลนตลาดมีเกินความ
ตองการ ขายไดไมหมด หรือที่เรียกวา อุปทานสวนเกิน (Excess Supply) เทากับ AB หรือ 
Q 1 Q 2

ในกรณีที่ระดบัราคาสินคาต่ํากวาราคาดุลยภาพ สมมุติวาเปน O P 2  ผูซื้อตองการซื้อ
มากกวาจํานวนสินคาที่ผูขายตองการขาย (D>S) แสดงวาสินคาขาดตลาด ไมเพียงพอกับความ
ตองการ หรือที่เรียกวา อุปสงคสวนเกนิ (Excess  Demand ) เทากับ CD หรือ Q 3 Q 4

ในกรณีที่ไมไดดุลยภาพ กลไกราคาหรือกลไกตลาดจะมีการปรับตัว โดยอัตโนมัติใหเขา
สูดุลยภาพ นั่นคือ ถาเกิดอุปทานสวนเกิน ผูขายจะตองลดราคาลงมา เพ่ือชักจูงใหผูซื้อมากขึ้น 
จนกระทั่งขายสินคาไดหมด ราคาตรงนั้นจึงเปนราคาดุลยภาพ ในทางตรงขาม ถาเกิดอุปสงค
สวนเกิน ในสภาวะนี้ผูซื้อบางคนไมไดสินคา หรือถาไดก็ไมครบจํานวนตามที่ตองการ ผูซื้อก็
พยายามเสนอราคาใหสูงขึ้น เพ่ือจูงใจใหผูขายนําสินคามาขายมากขึ้น อุปสงคสวนเกินจะคอยๆ 
หมดไป จนกระทั่งผูซื้อทุกคนสามารถซื้อสินคาไดครบตามจํานวนที่ตองการ จึงไมจําเปนตองขึ้น
ราคาสินคาอีก ราคาสินคาจึงคงอยู ณ จุดดุลยภาพ 
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 D 

  QE 

A 

  C 

  B 

 S 

D 

P1 

PE 

 P2 

0      Q3   Q1              QE              Q2   Q4           Q 

รูปที่ 2.11   ราคาและปริมาณดุลยภาพ 

ตารางที่ 2.7  แสดงภาวะดุลยภาพ 

 
ราคา 

บาท/ก.ก. 
อุปสงคของ 

Carrot 
อุปทานของ  

Carrot 
20 
40 
60 
80 
100 

50 
40 
30 
20 
10 

10 
20 
30 
40 
50 

 

จากรูปที่ 2.11 และตารางที่ 2.7 ภาวะดุลยภาพจะอยูในราคา OPE หรือ 60 บาทตอ
กิโลกรัม ปริมาณดุลยภาพจะเทากับ OQE หรือ 30 กิโลกรัม 
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18.  การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพ  (The Effect on Equilibrium Price and Quantity) 

เน่ืองจากภาวะดุลยภาพเปนภาวะที่ถูกกําหนดจากอุปสงคและอุปทาน ภาวะดุลยภาพ
สามารถเปลี่ยนแปลงได เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปสงคและ/หรืออุปทาน ผลของการ
เปลี่ยนแปลงจะทําใหราคาและปริมาณดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้ 

กรณีที่ 1   เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค ในขณะที่อุปทานคงที่ 

- ถา D เพ่ิม S คงที่ จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) เพ่ิมขึ้น ปริมาณดุลยภาพ (Q) 
เพ่ิมขึ้น 

- ถา D ลด S คงที่ จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) ลดลง ปริมาณดุลยภาพ (Q) ลดลง 

กรณีที่ 2  เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปทาน ในขณะที่อุปสงคคงที่ 

- ถา S เพ่ิม D คงที่ จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) ลดลง ปริมาณดุลยภาพ (Q) เพ่ิมขึ้น 

- ถา S ลด D คงที่ จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) เพ่ิมขึ้น ปริมาณดุลยภาพ (Q) ลดลง 

กรณีที่ 3   เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอุปสงค และระดับอุปทาน 

- ถา D และ S เพ่ิม ในสัดสวนเทากัน จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) คงที่ ปริมาณดุลย
ภาพ (Q) เพ่ิมขึ้น 

- ถา D และ S ลดลงในสัดสวนเทากัน จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) คงที่ ปริมาณดุลย
ภาพ (Q) ลดลง 

- ถา D เพ่ิม แต S ลดลง ในสัดสวนเทากัน จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) เพ่ิม ปริมาณ
ดุลยภาพ (Q) คงที่ 

- ถา D ลด แต S เพ่ิม ในสัดสวนเทากัน จะทําใหราคาดุลยภาพ (P) ลด ปริมาณดุลย
ภาพ (Q) คงที่ 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณดุลยภาพในกรณีที่ 3 จะทําใหราคาหรื
อปริมาณดุลยภาพคงที่ เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงทัง้ระดับอุปสงคและอุปทานพรอมกัน และ
เปลี่ยนแปลงในสัดสวนเทากัน แตในความเปนจริงแลวการเปลีย่นแปลงในระดับอุปสงคและ
อุปทานอาจเปลี่ยนแปลงในปริมาณไมเทากันได ดังนั้นผลที่ไดจึงแตกตางไปจากในกรณีที่ 3 คือ
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จะไมเกิดกรณีที่ราคาดุลยภาพ หรือปริมาณดุลยภาพคงที่ ใหนักศกึษาลองวาดรปูกราฟ
วิเคราะหในกรณีดังกลาวเทาที่จะเปนไปได 

ตัวอยางเชน

D เพ่ิม มากกวา S เพ่ิม จะทําให P เพ่ิม Q เพ่ิม เหมือนกรณี D เพ่ิม  

เพราะ D เพ่ิม  ทําให P เพ่ิม Q เพ่ิม  

แต S เพ่ิม ทําให P ลด Q เพ่ิม  

เน่ืองจาก D เพ่ิมมากกวา S เพ่ิม ดังนั้น P ที่เพ่ิมจึงมากกวา P ที่ลด สรุปคือ P เพ่ิม  

และ D เพ่ิม ทําให Q เพ่ิม S เพ่ิมทําให Q เพ่ิม สรุปคือ Q เพ่ิม 

19. รัฐบาลกับการแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา 

จากการศึกษาเรื่องกลไกราคา ซึ่งมีการปรับตวัไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับ     
อุปสงคและอุปทานของสินคา ถึงแมวากลไกราคาจะเปนสิ่งที่สะทอนความเปนอยูของสังคมได
เปนอยางดี แตในบางกรณีรัฐบาลมีความจําเปนตองแทรกแซงการทํางานของกลไกราคา ทั้งน้ี
เพราะการทํางานของกลไกราคาโดยเสรกีอใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชนบางกลุม เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของบุคคลกลุมตางๆ ในทางสังคม รัฐบาลจึงเขาแทรกแซงราคา วิธีการ
แทรกแซงราคาโดยทั่วไปของรัฐบาลที่ใชมี 2 มาตรการดวยกันคือ 

19.1 การกําหนดราคาขั้นต่ํา  (Minimum Control)  

มาตรการนี้มักนิยมใชกับสินคาเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคาสินคาที่กําหนดโดย    
อุปสงคและอุปทานของสินคามักมีระดับต่ําเกินไป อาจเนื่องมาจากอุปทานมีมากเกินไป หรือ    
อุปสงคที่ปรากฏในตลาดไมใชอุปสงคที่แทจริง อันเกิดจากการรวมตัวของผูซื้อเพ่ือเพ่ิมอํานาจ
การตอรอง ความเดือดรอนจึงตกอยูกับผูผลิต (เกษตรกร) รัฐบาลจึงจําเปนตองเขาชวยบรรเทา
ความเดือดรอนที่เกิดขึ้น โดยการกําหนดราคาขั้นต่ําของสินคา ตามปกติราคาขั้นต่ํามักจะ
กําหนดใหสูงกวาราคาดุลยภาพ นโยบายนี้เรียกวา นโยบายประกันราคาหรือพยุงราคา (Price 
Guarantee or Price Support) ซึ่งไดมีผูพยายามแยกความแตกตางระหวางนโยบายประกัน
ราคาและนโยบายพยุงราคา 
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นโยบายประกันราคา   เปนการกําหนดราคาสินคาใหสูงกวาดุลยภาพเดิม โดย
ไมไดเขาไปเปลี่ยนแปลงลักษณะเสนอุปสงคและอุปทาน เปนการเขาแทรกแซงราคาโดยตรง 

นโยบายพยุงราคา   เปนวิธีการยกระดับราคาดุลยภาพใหสูงขึ้น โดยเพิ่มระดับ   
อุปสงคใหสูงขึ้น หรือลดระดับอุปทานใหต่ําลง โดยกลไกราคายังทํางานปกติ 

อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหทั่วๆ ไป มักจะกลาวถึงนโยบายประกันราคาและ
นโยบายพยุงราคารวมๆ กัน โดยหมายถึง การที่รัฐบาลเขาไปกําหนดราคาใหสูงกวาราคา   
ดุลยภาพ นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A       B 

   S 

    D 

    P1 

    P0 

ราคา 

0     Q1       Q0       Q2 ปริมาณ 

รูปที่ 2.12  นโยบายประกนัราคาโดยรัฐบาลรับซ้ือสินคาสวนทีเ่หลอื 

จากรูป 2.12 ราคาและปริมาณดุลยภาพคือ OP0  และ OQ0  ถารัฐบาลเห็นวาราคา 
OP0 บาท เปนราคาที่ต่ําเกินไป รัฐบาลก็มากําหนดราคาสินคาใหส ูงขึ้นเปน OP1 และปรากฏวา 
ณ ระดับราคา OP1 ปริมาณการเสนอซื้อจะลดลงเหลือ OQ1 ในขณะที่ปริมาณเสนอขายเพิ่มขึ้น
เปน OQ2 ทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน (Excess Supply) = Q1Q2  ดังน้ันการกําหนดใหมีการขาย
สินคาในราคา OP1 ทําใหสินคาจํานวนหนึ่งไมสามารถขายได ดังน้ันรัฐบาลจึงตองรับผิดชอบกับ
จํานวนสินคาที่เหลืออยู ในทางปฏิบัติรัฐบาลอาจใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง เพ่ือจัดการกับ
สวนเกินของสินคาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
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(ก) รัฐบาลรับซ้ือสินคาสวนที่เหลือ   โดยรัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณเพื่อซ้ือ   

อุปทานสวนเกินเปนจํานวนเงิน  = OP1 × Q1Q2 = พ.ท.  Q1ABQ2 และตองเสียคาใชจายใน
การเตรียมจัดยุงฉางและไซโลไว ซึ่งสินคาที่รัฐบาลรับซื้อไวอาจนําไปใชประโยชนตางๆ ได เชน 
นําออกไปชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัย อัคคีภัย และเหตุการณอ่ืนๆ ที่ไมคาดฝน รวมทั้ง
นําออกไปชวยเหลือผูขาดแคลน หรือสงไปยังตางประเทศ 

(ข) รัฐบาลจายเงินอุดหนุนแกผูผลิต   มาตรการนี้รัฐบาลปลอยใหเกษตรกรขาย     
ทั้งหมด = OQ2  ราคาที่ผูซื้อเต็มใจซื้อทั้งหมดคือราคา OP2 สวนตางระหวางราคา OP1 และ 
OP2  ซึ่งเทากับ P1P2  ดังนั้นรัฐบาลจะตองจายเงินอุดหนุนใหเทากับสวนตางของราคาคือ P1P2   

 

ในกรณีนี้รัฐบาลจะตองจายเงิน =  พ.ท.  P B C P   (รูปที่ 21.3) 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 

 C 

 D 

 B 
 ราคา 

 P1 

 P0 

 P2 

 0    Q0         Q0       Q2  ปริมาณ 

 

รูปที่ 2.13   นโยบายประกันราคาโดยรัฐบาลใหเงินอุดหนุน 

จากมาตรการทั้ง 2 มาตรการ จะใชมาตรการใดขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่รัฐบาลจะตองจาย
ในมาตรการใดมากนอยกวากัน ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูเกี่ยวกับความยืดหยุนของอุปสงค
และอุปทานมาพิจารณาประกอบดวย
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19.2 กําหนดราคาขั้นสูง  (Maximum Price Control) 

เปนนโยบายที่รัฐบาลนํามาใช เม่ือเห็นวาราคาสินคาที่ถูกกําหนดโดยอุปสงคและ 
อุปทานของตลาด เปนราคาที่สูงเกินไปจนกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูบริโภค โดยเฉพาะถา
เปนสินคาที่จําเปนแกการครองชีพ ดังน้ันรัฐบาลจึงจําเปนจะตองหาทางชวยแกไขหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน โดยการกําหนดราคาขั้นสูง โดยทั่วไปราคาขั้นสูงมักต่ํากวาราคา
ดุลยภาพ นโยบายดังกลาวมักเรียกกันวา นโยบายควบคุมราคา (Price Control Policy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

D 

 P2 

 P0 

 P1 

    Q2          Q0      Q1 

รูปที่ 2.14  นโยบายการควบคุมราคา 

จากรูป 2.14  ราคาสินคาที่ถูกกําหนดโดยกลไกราคา คือ OP0 ซึ่งเปนราคาที่รัฐบาลเหน็
วาสูงเกินไป จึงเขาแทรกแซงราคาสินคาใหต่ําลงเปน OP1 มีผลทําใหปริมาณการเสนอซื้อเปน 
OQ1 แตปริมาณการเสนอขายกลับลดลงเปน OQ2 เกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) = 
O1Q2 กอใหเกิดการขาดแคลนสินคา  = Q1Q2
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การใชนโยบายประกันราคาชั้นสูงของรัฐบาล   กอใหเกิดผลตามมาคือ  

(ก) จะเกิดการขายในลักษณะใครมากอนไดกอน ใครมาทีหลังไมได กอใหเกิดการรอ
คิวเปนเวลานาน กอใหเกิดความสูญเสยีทางดานเวลา ถาคิดเปนเงินแลวอาจสงูกวาราคาที่ซือ้

ขาย 

(ข) อาจเกิดการลดลงในคุณภาพของสินคา หรือการใหบริการหลังขาย 

(ค) เกิดการลักลอบซื้อขายสินคากันอยางลับๆ ที่เรียกกันวา ตลาดมืด (Black Market) 
โดยราคาที่ซื้อขายจะสูงกวาราคาควบคุม แตไมสูงกวาราคาสินคาสูงสุดที่ผูซื้อเต็มใจจายในทีน่ี ้
O P 2  

 

เพ่ือใหมาตรการการกําหนดราคาขั้นสูงทํางานได รัฐบาลมักจะใชนโยบายควบคูกนัไป
คือ 

(ก) นโยบายการปนสวน  (Rationing Policy)  เพื่อกระจายสินคาทีมี่ไมเพียงพอให   
ผูบริโภคอยางทั่วถึง โดยวิธีการแจกคปูอง ซึ่งเปนวธิีการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

(ข) การนําเขา  (Import)   เพ่ือแกปญหาสินคาที่ขาดแคลนทําให Supply ของสินคา
เพ่ิมขึ้น เชนในกรณีที่รัฐบาลเคยนําเขาปนูซีเมนตจากจีน หรือนํ้าตาลจากอังกฤษ เพ่ือแกปญหา

การขาดแคลนสินคาดังกลาว 
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แบบฝกหัดบทที่ 2 

สวนที่ 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. ฟงกชั่นอุปสงค คือ ฟงกชั่นที่แสดงความสัมพันธระหวาง 

(1) ราคาสินคากบัตนทุนการผลิต 

(2) ปริมาณเสนอซื้อกับปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดการเสนอซื้อ 

(3) เสนอุปสงคกบัเสนอุปทาน 

(4) ราคาสินคากบักําไร 
(5) ถูกทุกขอ 

2. ปจจัยที่กําหนดอุปสงค  ไดแก 

(1) รายไดของผูบริโภค (2) ราคาสินคา 

(3) รสนิยม (4) ราคาสินคาชนิดอ่ืน 

(5) ถูกทุกขอ 

3. สถานการณตอไปน้ี สถานการณใดที่เปนไปตามกฎวาดวยอุปสงค 

(1) ถาสมโอมีราคาถูก ทําใหคนบริโภคสมโอมากขึ้น 

(2) การที่บริโภคสมโอนอยลง เพราะรายไดลดลง 
(3) สมโอมีราคาแพง คนไปบริโภคสมเขียวหวานแทน 

(4) สมโอมีราคาแพง คนก็ยังคงบริโภคสมโอเทาเดิม เพราะชอบ 

(5) ถูกทุกขอ 
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4. ตารางอุปสงค คาของ A และ B จะเปนดังน้ี 

 

ราคา ปริมาณซิ้อ 

10 

8 

7 

100 

A 

B 

 

(1) A = 120 ,   B = 150 

(2) A = 80 , B = 100 

(3)  A = 80 , B = 60 

(4)  A = 100 , B = 100 

(5) ผิดทุกขอ   

5. ถา น้ํามันองุน กับ น้ํามันทิพย เปนสินคาที่แขงขันกัน หรือทดแทนกันได ถาราคาน้ํามัน
องุนสูงขึ้นมีผลทําให 

(1) ราคาของน้ํามันทิพยสูงขึ้นดวย 

(2) ราคาของน้ํามันทิพยถูกลง 
(3) ปริมาณการเสนอซื้อนํ้ามันทิพยลดลง 

(4) ปริมาณการเสนอซื้อนํ้ามันทิพยสูงขึ้น 

(5) ผิดทุกขอ 

6. ถาราคาสินคา X สูงขึ้น มีผลทําใหการบรโิภคสินคา Y เพ่ิมขึ้น สินคา X และ Y ควรเปน  
สินคาคูใด 

(1) รถยนตกบัเกวยีน   (2) ชากับกาแฟ 

(3) แฟบกับบรีส    (4) พัดลมกับแอร 

(5) ถูกทุกขอ 
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7. ถาราคาสินคา X สูงขึ้น มีผลทําใหการบรโิภคสินคา Y ลดลง สินคา X และ Y ควรเปน
สินคาคูใด 

(1) รถยนตกบัเกวยีน   (2) ชากับกาแฟ 

(3) น้ําตาลกบันํ้าเชื่อม   (4) ไมเทนนิสกับลูกเทนนิส 

(5) แฟบกับบรีส 

8. สินคาปกติ (Normal Goods) คือสินคาที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ผลติเพ่ือการสงออก   (2) มีความคงทนถาวร 

(3) มีราคาถูก    (4) ทุกคนสามารถบริโภคได 

(5) ผิดทุกขอ 

9. ลักษณะของสนิคาดอยความสําคัญ (Inferior Goods) คือ 

(1) สินคาที่มีราคาถูก   (2) สินคาที่เนาเสียไดงาย 

(3) สินคาที่ผูบริโภคซื้อนอยลงเม่ือรายไดสูงขึ้น    

(4) สินคาทางดานการเกษตร  (5) สินคาอุตสาหกรรม 

10. ตามกฎของอุปทาน จะเปนไปตามขอใด “ถาราคารถยนตถูกลง จะมีผูขายนําเอาสนิคามา
จําหนายอยางไร” 

(1) เอารถยนตมาขายเพิ่มขึ้น  (2) เอารถยนตมาขายลดลง 

(3) ซื้อรถยนตแถมน้ํามันเพราะน้ํามันราคาแพง 

(4) คนซื้อรถยนตลดลง   (5) ผิดทุกขอ 

11. ในกรณีเทคนคิการผลติเปลีย่นแปลง จะมีผลทําให 

(1) ปริมาณการเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงบนเสนอุปสงคเสนเดิม 

(2) ปริมาณเสนอขายเปลีย่นแปลงบนเสนอุปทานเสนเดิม 

(3) เสนอุปสงคเปลี่ยนไปทัง้เสน  (4) เสนอุปทานเปลี่ยนแปลงไปทั้งเสน 

(5) ผิดทุกขอ 
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12. ปริมาณซื้อสินคา X จะเปลี่ยนแปลงอยูบนเสนอุปสงคเดิม เม่ืออะไรเปนตัวกําหนดปริมาณ
ซื้อ 

(1) ราคาสินคา X (2) ราคาสินคา Y 

(3) คุณภาพของสินคา (4) รสนิยม 

(5) รายได 

13. ถารายไดของผูบริโภคเปลีย่นแปลง จะมีผลทําใหผูบริโภคซื้อสินคา X เพ่ิมขึ้น โดยที่ราคา
สินคา X คงที่ ในกรณีนี้จะมีผลทําให 

(1) เสนอุปสงคเปลี่ยนแปลงไปทางขวามือของเสนเดิมและขนานกับเสนเดิม 

(2) เสนอุปสงคเปลี่ยนแปลงไปทางซายมือของเสนเดิมและขนานกับเสนเดิม 

(3) เสนอุปทานเปลี่ยนแปลงไปทางขวามือของเสนเดิมและขนานกับเสนเดิม 

(4) เสนอุปทานเปลี่ยนแปลงไปทางซายมือของเสนเดิมและขนานกับเสนเดิม 

(5) เปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณการเสนอซื้อ โดยที่เสนอุปสงคไมเปลี่ยนแปลง 

14. ปจจัยตอไปน้ีปจจัยใดที่ทําเสนอุปทานของสินคา X เปลี่ยนแปลงไปทั้งเสน 

(1) ตนทนุการผลิต (2) ดินฟาอากาศ 

(3) ราคาปจจัย (4) เทคนคิการผลิต 

(5) ถูกทุกขอ 

15. จุดดุลยภาพของตลาด คือ จุดที่ 

(1) กําไรสูงสดุ (2) พอใจสูงสุด 

(3) อุปสงค = อุปทาน (4) คุมทุน 

(5) หยุดการผลิต 

16. ราคาและปริมาณดุลยภาพ จะเปลี่ยนแปลงไดในกรณีใด 

(1) รายไดเปลี่ยนแปลง (2) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 

(3) สภาพดินฟา อากาศเปลี่ยนแปลง (4) ตนทุนการผลิตเปลีย่นแปลง 

(5) ถูกทุกขอ 
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17. ปริมาณดุลยภาพ จะไมเปลีย่นแปลงในกรณีใด 

(1) อุปสงคเพ่ิมขึน้ = อุปทานเพิ่มขึ้น 

(2) อุปสงคลดลง = อุปทานลดลง 

(3) อุปสงคลดลง = อุปทานเพิม่ขึ้น 

(4) อุปสงคลดลงมากกวาอุปทานเพิ่ม 

(5) อุปสงคเพ่ิมขึน้มากกวาอุปทานลดลง 
18. การกําหนดราคาขั้นต่ํา รฐับาลทําเพื่อชวยเหลือใคร 

(1) ผูผลติ (2)  ผูบริโภค 

(3) กรรมกร (4) คนยากจน 

(5) ถูกทุกขอ 

19. ในกรณีที่รัฐบาลประกันราคาขั้นต่ํา จะเกดิอะไรขึ้น 

(1) สินคาขาดตลาดเพราะมีไมเพียงพอตอความตองการ 
(2) สินคาขายหมดพอดี 
(3) สินคาขายไมหมดเพราะมีเกินความตองการ 
(4) ไมมีคนนําสินคามาขายเพราะราคาถูกเกนิไป 

(5) ไมมีคนตองการสินคาเลย เพราะราคาแพงเกินไป 

20. เหตุผลที่รฐับาลกําหนดราคาขั้นสูง เน่ืองจาก 

(1) ราคาสินคาที่เปนอยูในทองตลาดสูงเกินไป 

(2) ราคาสินคาที่เปนอยูในทองตลาดต่ําเกินไป 

(3) ตองการชวยเหลือเกษตรกร 
(4) ตองการแกปญหาดานเสถยีรภาพราคา 
(5) ตองการแทรกแซงราคา 
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21. การกําหนดราคาขั้นสูง สวนใหญมักกําหนดราคา 
(1) สูงกวาราคาดุลยภาพ  (2) ที่ราคาดุลยภาพ 

(3) ต่ํากวาราคาดุลยภาพ  (4) ที่ราคามาตรฐาน  

(5) ถูกทุกขอ 

22. การที่รัฐบาลประกาศควบคุมราคาน้ําตาลทรายกิโลกรมัละ 20 บาท ทานคิดวาการเขา
แทรกแซงราคาน้ําตาลดังกลาวเปนการควบคุมแบบใด และถาปลอยไปตามกลไกของตลาด 
ราคาน้ําตาลควรสูงกวาราคา 20 บาท หรือไม 

(1) การกําหนดราคาขั้นต่ํา, สูงกวา (2) การกําหนดราคาขั้นต่ํา, ต่ํากวา 

(3) การกําหนดราคาขั้นสูง, สูงกวา (4) การกําหนดราคาขั้นสูง, ต่ํากวา 

(5) ผิดทุกขอ 

 

สวนที่ 2  ใหตอบคําถามตอไปนี้ 

1. อุปสงคคืออะไร มีปจจัยอะไรบางที่เปนตวักําหนดอุปสงค 

2. กฎของอุปสงค เปนกฎที่อธิบายพฤติกรรมในการตัดสนิใจซื้อสินคาอยางไร 

3. อุปสงคสวนบคุคลและอุปสงคตลาดแตกตางกันอยางไร 

4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงคแตกตางกับการเปลีย่นแปลงระดับอุปสงคอยางไร  มีปจจัย
อะไรบางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปรมิาณอุปสงคและระดบัอุปสงค 

5. ฟงกชั่นอุปทานคืออะไร มีปจจัยอะไรบางที่เปนตัวกําหนดอุปทาน 

6. การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานแตกตางกับการเปลีย่นแปลงระดับอุปทานอยางไรบาง  มี
ปจจัยอะไรบางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทาน และระดับอุปทาน 

7. จงแสดงวิธีการหาราคาและปริมาณดุลยภาพ พรอมทั้งอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหราคา    
ดุลยภาพ และปริมาณดุลยภาพเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งวาดรปูกราฟประกอบ 

8. ในกรณีที่ราคาสูงกวาหรือต่าํกวาราคาดุลยภาพ กลไกราคาจะปรับตัวอยางไรทําใหเขาสู
ดุลยภาพ 
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9. การกําหนดราคาขั้นต่ําและการกําหนดราคาขั้นสูงคืออะไร มีวิธีการกําหนดอยางไร รัฐบาล
จะนํามาใชในสถานการณใด 

10. การใชนโยบายราคาขั้นต่ําและการกําหนดขั้นสูงของรัฐบาล จะกอใหเกิดปญหาอยางไร   
รัฐบาลจะใชนโยบายอยางไร เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
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