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การจาํแนกลกัษณะของสินค้า 

ในการแบ่งประเภทของสนิคา้จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1.   สินค้าเอกชน (Private goods) 

 หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีก่ลไกราคาสามารถทําหน้าทีจ่ดัสรรสนิคา้และบรกิารได้

อยา่งดแีละมปีระสทิธภิาพ 

2.  สินค้าสาธารณะ (Public goods) 

 หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่สามารถใชก้ลไกราคาทําหน้าทีจ่ดัสนิคา้สนิคา้และ

บรกิารได ้

 การพจิารณาวา่สนิคา้จะเป็นสนิคา้เอกชนหรอืสนิคา้สาธารณะจะพจิารณาไดจ้ากหลกั 

2 ประการ คอื 

1.  ลกัษณะการแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนั (Exclusion principle) 

2.  ลกัษณะการเป็นปรปกัษ์ในการบรโิภค (Rival consumption) 

 1.   ลกัษณะการแบง่แยกการบริโภคออกจากกนั (Exclusion principle) 

 หลกัการแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนัจะเป็นสิง่ทีช่ีว้่ากลไกราคาสามารถทําหน้าที่

จดัสรรสนิคา้หรอืบรกิารไดห้รอืไมด่งัพจิารณาไดด้งัน้ี 

(1)  การแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนัได ้(Excludability) 

หมายความว่า การทีส่ามารถใชก้ลไกราคาหรอืมาตรการบางอย่างเป็นเครื่องมอืเพื่อ

   

บทท่ี 13 
การกาํหนดราคาและปริมาณผลิตของสินค้าเอกชน 

และสินค้าสาธารณะ 
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กดีกนัไมใ่หผู้ห้น่ึงผูใ้ดใชส้นิคา้หรอืรกิารนัน้ ถา้ผูน้ัน้ไมย่อมจ่ายเงนิหรอืค่าตอบแทนพื่อแลกกบั

การใชห้รอืบรโิภคสนิคา้นัน้ เช่น ถา้ไม่จ่ายค่าโดยสารรถเมล ์ คนขบัหรอืกระเป๋ากจ็ะไม่ให้

โดยสารรถเมลไ์ด ้แสดงวา่สนิคา้นัน้สามารถแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนัได ้และการทีจ่ะได้

สนิคา้และบรกิารของผูอ้ื่นมาใชจ้ะต้องไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของโดยมสีิง่แลกเปลี่ยนซึ่ง

ลกัษณะเชน่น้ีทาํใหก้ลไกราคาสามารถทาํงานได ้

 (2)  การแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนัไมไ่ด ้(Non-excludability) 

 หมายความว่า กลไกราคาหรอืมาตรการอื่นไม่สามารถนํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืกดีกนั

ไม่ใหบุ้คคลอื่นใชส้นิคา้หรอืบรกิารไดไ้ม่ว่าผูน้ัน้จะจ่ายหรอืไม่จ่ายค่าตอบแทนในการใชส้นิคา้

และบรกิารนัน้กต็าม เช่น การป้องกนัประเทศ เป็นตน้ สนิคา้และบรกิารทีแ่บ่งแยกการบรโิภค

ออกจากนัไม่ไดจ้ะมลีกัษณะที่เมื่อผลติขึน้มาแล้วทุกคนไดใ้ชร้่วมกนั(Joint consumption)  

ถงึแมว้่าในบางครัง้ บางคนอาจไม่ตอ้งการใชส้นิคา้หรอืบรกิารกต็าม แต่เขาจะปฏเิสธการใช้

สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ไมไ่ด ้ซึง่ลกัษณะน้ีบางครัง้เรยีกวา่มอุีปทานรว่มกนั (Joint supply) 

ลกัษณะของการแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนัไม่ไดน้ี้ทําใหก้ลไกตลาดหรอืกลไก

ราคาไมส่ามารถทาํหน้าทีจ่ดัสรรสนิคา้และบรกิารได ้ทัง้น้ีเพราะเมื่อผลติขึน้มาแลว้ทุกคนไดใ้ช้

บรกิารนัน้ทาํใหผู้ผ้ลติไมส่ามารถเรยีกค่าตอบแทนจากผูใ้ชบ้รกิารได ้รฐัจงึตอ้งทาํหน้าทีจ่ดัสรร

สนิค้าหรอืบรกิาร แล้วรฐัจดัเก็บเงนิทางอ้อมจากผู้ใช้บรกิารในรูปภาษีอากรเพื่อนํามาผลิต

สนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าวน้ี 

 2.  ลกัษณะการเป็นปรปักษ์ในการบริโภค (Rival consumption) 

 เป็นการพจิารณาวา่เมือ่สนิคา้หรอืบรกิารไดถู้กใชห้รอืบรโิภคโดยคนใดคนหน่ึงแลว้จะ

เป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นไม่ไดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ หรอืทําใหผู้อ้ื่นไดร้บัความพอใจน้อยลงจาก

การบรโิภคสนิคา้นัน้หรอืไม ่กล่าวคอื 

(1)  ถา้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้มลีกัษณะเป็นปรปกัษใันการบรโิภค (Rival consumption) 

หมายความว่า สนิคา้นัน้ถูกใชห้รอืบรโิภคโดยคนใดคนหน่ึงแลว้จะทําใหผู้อ้ื่นไม่ได้

บรโิภคสนิคา้นัน้ หรอืทําใหผู้อ้ื่นทีม่าร่วมใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ไดร้บัความสะดวกสะบายหรอื

ไดร้บัความพอใจจากการร่วมใชน้้อยลง สนิคา้ทีม่ลีกัษณะดงักล่าวน้ีอยา่งใดอย่างหน่ึงถอืว่ามี

ลกัษณะการเป็นปรปกัษ์ในการบรโิภค ตวัอยา่งเช่น ขนมชิน้หน่ึง ถา้คนหน่ึงไดไ้ปคนอื่นกจ็ะ

ไมไ่ดบ้รโิภค หรอืในกรณ๊ของสนิคา้ทีใ่ชร้ว่มกนั เช่น ถนนหลวง เมื่อมกีารใชร้ว่มกนัแลว้ทาํให้
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ความสะดวกสะบายหรอืความพอใจจากการใชส้นิคา้นัน้น้อยลง  

 (2)  ถา้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ไม่มลีกัษณะเป็นปรปกัษใันการบรโิภค (Non-rival 

consumption) 

 หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารนัน้เมื่อถูกบรโิภคหรอืใชโ้ดยคนใดคนหน่ึงแลว้จะไม่เป็น

เหตุใหผู้อ้ื่นไม่ไดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ หรอืไม่ไดท้ําใหผู้ร้่วมใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ไดร้บั

ความพอใจน้อยลง หรอืไมไ่ดร้บัความไมส่ะดวกสะบายในการใช ้เช่น การป้องกนัประเทศ การ

สง่วทิยกุระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์  เป็นตน้  

การจําแนกลกัษณะของสนิคา้ออกมาจะมผีลต่อการใชก้ลไกตลาดหรอืกลไกราคาว่า

จะสามารถทาํหน้าทีใ่นการจดัสรรสนิคา้หรอืบรกิารไดห้รอืไม ่ ถา้กลไกตลาดสามารถทาํหน้าที่

ในการจดัสรรสนิคา้หรอืบรกิารไดเ้ป็นอยา่งด ีรฐับาลไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้ไปทาํหน้าทีใ่นการจดัสรร

ควรปล่อยใหเ้อกชนทําหน้าทีจ่ดัสรร แต่ถ้ากลไกราคาไม่สามารถทําหน้าทีจ่ดัสรรบรกิารได ้

เพราะไมส่ามารถกดีกนัไมใ่หผู้อ้ื่นใชส้นิคา้หรอืบรกิารได ้ และเอกชนไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะทาํการ

จดัสรรสนิคา้หรอืบรกิาร รฐับาลจาํตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัสรร และในความเป็นจรงิรฐับาลมไิด้

ทาํหน้าทีจ่ดัสรรสนิคาัและบรกิารทีเ่ป็นสนิคา้สาธารณะเท่านัน้ แต่รฐับาลอาจทาํหน้าทีจ่ดัสรร

สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นสนิคา้เอกชนดว้ย โดยเฉพาะสนิคา้ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบภายนอกทีเ่ป็น

คุณ (external economies) หรอืเป็นโทษต่อบุคคลอื่นหรอืสงัคมสว่นรวม 

 

การกาํหนดราคาและปริมาณผลิตในกรณีสินค้าเอกชน (Private Goods) 

 จากการทีส่นิคา้เอกชนมลีกัษณะเป็นปรปกัษ์ในการบรโิภค (Rival consumption)  

และสามารถแบ่งแยกการบรโิภคออกจากกนัได ้ (Excludability) นอกจากน้ีคุณประโยชน์ทีเ่กดิ

จากการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารจะตกแก่ผูบ้รโิภคเองเป็นสาํคญั ความตอ้งการหรอืตดัสนิใจ

บรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารจะเกดิขึน้โดยสมคัรใจของผูบ้รโิภค  ดงันัน้การจดัสรรการผลติและการ

กระจายรายไดจ้ะทาํโดยผา่นกลไกตลาด หรอืกลไกราคา 

 ในทางทฤษฎ ี ถา้ตลาดมกีารแขง่ขนัโดยสมบูรณ์ กลไกตลาดหรอืราคาสามารถทํา

การจดัสรรสนิคา้หรอืบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถทําใหส้งัคมไดร้บัสวสัดกิารสงูสุด

ได ้ ราคาตลาดจะถูกกาํหนดโดยเสน้อุปสงคต์ลาดและเสน้อุปทานตลาด 
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 ในกรณีของสนิคา้เอกชน กลไกตลาดหรอืกลไกราคา (กําหนดโดยDemand และ 

Supply ของสนิคา้) จะทาํหน้าทีใ่นการจดัสรรสนิคา้และบรกิาร 

 ในระบบเศรษฐกจิแบบเสร ี ผูบ้รโิภคจะแสดงความพอใจโดยผา่นอุปสงคท์ีม่ต่ีอสนิคา้   

การหาอุปสงค์รวมของสนิค้าจะทําได้โดยรวมเส้นอุปสงค์ของผู้บรโิภคแต่ละคนโดยรวมใน

แนวนอน (horizontal summation) ตวัอยา่งเช่น ถา้ในตลาดสนิคา้มผีูบ้รโิภค 2 ราย คอื A และ 

B อุปสงคต์ลาดจะหาไดโ้ดยการรวมเสน้อุปสงคข์องผูบ้รโิภคในแนวราบ 

รปูท่ี 13 – 1  การหาอปุสงคร์วมของสินค้าเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาํหรบัอุปทานตลาดของสนิคา้เอกชน หาไดโ้ดยการรวมอุปทานของผูผ้ลติแต่ละราย 

โดยเสน้อุปทานของผูผ้ลติจะแสดงโดยเสน้ตน้ทุนเพิม่ในการผลติสนิคา้เพิม่ขึน้ 1 หน่วย 

 

 

 

 

 

 

DT  =  DA+ DB    
DA    DB    

ราคา :P    

ปรมิาณสนิคา้ :Q    
0    
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รปูท่ี 13 – 2  การหาอปุทานรวมของสินค้าเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันัน้ราคาดุลยภาพและปรมิาณดุลยภาพของสนิคา้เอกชนจะกําหนดจากอุปสงคแ์ละ

อุปทานของตลาด 

รปูท่ี 13 – 3  การกาํหนดราคาและปริมาณดลุยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากรปูที ่13 – 3  ณ ระดบัราคาเท่ากบั PE ปรมิาณความตอ้งการซือ้เท่ากบัปรมิาณ

เสนอขาย (QD = QS)  คา่ของ อุปสงคส์ว่นเกนิ(excess demand) และอุปทานสว่นเกนิ (excess 

ST  =  S1+ S2 
S1 S2 

ราคา :P    

ปรมิาณสนิคา้: Q    
0 

DA    

QE    

E 

0 

PE    

Q1 

H 

ราคา :P    

DT  =  DA+ DB    DB    

ปรมิาณสนิคา้ :Q    

ST 

F 
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supply) เท่ากบัศูนย ์ ไมม่แีรงกดดนัใหร้าคาสนิคา้เปลีย่นแปลง ถา้ปรมิาณเท่ากบั Q1 (Q1 <  

QE)  จะพบว่าราคาทีผู่บ้รโิภคเตม็ใจจ่ายเท่ากบั Q1H บาท ในขณะทีต่น้ทุนในการผลติสนิคา้

เท่ากบั Q1F บาท ซึง่ Q1F < Q1H  ดงันัน้ผูผ้ลติจะผลติปรมิาณเพิม่จนกระทัง่ ราคาทีผู่บ้รโิภค

เตม็ใจจา่ย เทา่กบั ตน้ทุนเพิม่ในการผลติสนิคา้ (P = MC)  พอด ี

 

การวดัสวสัดิการของสงัคมในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการผลิตสินค้าเอกชน 

 ในตลาดทีม่กีารแขง่ขนัอย่างสมบูรณ์ การกําหนดราคาของสนิคา้จะถูกกําหนดโดย

กลไกตลาดทาํใหก้ารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ผูบ้รโิภคจะไดร้บัสนิคา้ทีม่ี

คุณภาพสูงเพราะต้องผลิตแข่งขนักนั และการใช้ปจัจยัการผลิตจะเป็นไปได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เพราะถา้ปรมิาณผลติมากเกนิไปจะทาํใหร้าคาสนิคา้ลดลงและกําไรของผูผ้ลติจะ

ลดลง  ในทางตรงกนัขา้มถา้มกีารผลติสนิคา้น้อยไปจะทาํใหส้นิคา้มรีาคาสงูขึน้ ผลกาํไรเพิม่ขึน้

จะมผีลใกม้กีารผลติสนิคา้น้ีมากขึน้ ทาํใหม้กีารเคลื่อนยา้ยการใชป้จัจยัการผลติสนิคา้มากขึน้ 

การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุจะอยู ่ณ จุดทีผ่ลประโยชน์เพิม่ เทา่กบั ตน้ทุนเพิม่ (MB = MC) 

 เน่ืองจากเสน้ D จะแสดงถงึผลประโยชน์เพิม่ (Marginal Benefit: MB) และเสน้ S  

จะแสดงถงึตน้ทุนเพิม่ (Marginal Cost: MC) จุดที ่ D ตดักบั S จะแสดงถงึราคาและปรมิาณ

ดุลยภาพ 

 ในการวดัสวสัดกิารของสงัคมสว่นรวมจะเป็นการวดัผลรวมของสว่นเกนิของผูบ้รโิภค 

(Consumer’s surplus) ทีไ่ดจ้ากการซือ้สนิคา้และบรกิาร และสว่นเกนิของผูผ้ลติ (Producer’s 

surplus) ทีเ่กดิจาการขายสนิคา้และบรกิาร โดยมหีลกัการวา่ สงัคมจะไดร้บัสวสัดกิารสงูขึน้เมื่อ

วธิกีารกาํหนดราคานัน้สามารถทาํใหท้ัง้ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติไดร้บัสว่นเกนิหรอืสวสัดกิารรวมกนั

มากทีส่ดุ 

ส่วนเกินของผูบ้ริโภค (consumer surplus) 

 หมายถงึ สว่นต่างระหวา่งมลูคา่ทีผู่บ้รโิภคยนิดจีา่ยใหก้บัสนิคา้หน่ึงกบัมลูคา่ที่

ผูบ้รโิภคจา่ยจรงิใหแ้ก่สนิคา้ 

 สว่นเกนิของผูบ้รโิภคกค็อืพืน้ทีใ่ตเ้สน้อุปสงคส์ว่นทีอ่ยูเ่หนือระดบัราคาตลาดนัน่เอง 

สว่นเกนิของผูบ้รโิภคเปรยีบเสมอืน “สวสัดกิาร" (welfare) ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัเน่ืองจากจา่ยน้อย

กวา่ทีเ่ตม็ใจจา่ย 
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ส่วนเกินของผูผ้ลิต (producer’s surplus) 

 หมายถงึ สว่นต่างระหวา่งมลูคา่ตํ่าสดุทีผู่ผ้ลติยนิดผีลติสนิคา้หน่ึงออกมาเสนอขาย

กบัมลูคา่ทีผู่ผ้ลติไดร้บัจรงิจากสนิคา้นัน้ 

ส่วนเกนิของผูผ้ลติก็คอืพื้นที่เหนือเสน้อุปทานส่วนที่อยู่ใต้ระดบัราคาตลาดนัน่เอง 

สว่นเกนิของผูผ้ลติเปรยีบเสมอืน “สวสัดกิาร" (welfare) ทีผู่ผ้ลติไดร้บัเน่ืองจากขายไดร้าคาสงู

กวา่ทีเ่ตม็ใจจะผลติ 

 หน่วยธุรกิจแต่ละรายในตลาดแข่งขนัโดยสมบูรณ์ จะต้องขายสินค้า ณ ราคาที่

กาํหนดโดยตลาด (อุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดกําหนดราคา) และผูผ้ลติแต่ละรายในตลาดทีม่ี

การแข่งขนัโดยสมบูรณ์ จะต้องขายทีร่าคาน้ีเหมอืนกนัหมด เพราะไม่มผีูข้ายรายใดมอีทิธพิล

ในการกําหนดราคาได ้ ตลาดทีม่กีารแขง่ขนัเช่นน้ีควรปล่อยใหก้ลไกของตลาดดําเนินการไป

โดยเสรเีพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิสูงสุดของตลาดนัน้อาจพจิารณาไดจ้ากการที่ไม่มภีาวะ

ความสญูเสยีประโยชน์ (deadweight loss) เกดิขึน้  

ความสูญเสยีประโยชน์หรอืประโยชน์สาบสูญ(deadweight loss) เป็นส่วนของ

ส่วนเกนิทีข่าดหายไปโดยไม่มผีูใ้ดไดร้บัไม่ว่าจะเป็นผูบ้รโิภคหรอืผูผ้ลติ จงึถอืเป็นการสญูเสยี

หรอืสญูเปล่า 
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รปูท่ี 13 – 4  ส่วนเกินของผูบ้ริโภคและส่วนเกินของผูผ้ลิตเมื่อราคาถกู

กาํหนดโดยตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในตลาดแข่งขนัโดยสมบูรณ์ ซึ่งอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดกําหนดราคาดุลยภาพ

ตลาดนัน้ ส่วนเกนิของผูบ้รโิภคคอืพืน้ทีใ่ต้เสน้อุปสงคส์่วนทีอ่ยู่เหนือระดบัราคาตลาด และ

สว่นเกนิของผูผ้ลติคอืพืน้ทีเ่หนือเสน้อุปทานสว่นทีอ่ยูใ่ตร้ะดบัราคาตลาด  รปูที ่13 – 4 แสดง

ส่วนเกนิของผูบ้รโิภคและส่วนเกนิของผูผ้ลติเมื่อราคาถูกกําหนดโดยตลาด โดยส่วนเกนิของ

ผูบ้รโิภคคอืพืน้ที ่∆PAE ในขณะทีส่่วนเกนิของผูผ้ลติคอืพืน้ที ่ ∆PEC ผลประโยชน์รวมของ

สงัคมหรอืสว่นเกนิทัง้หมดทีส่งัคมไดร้บั(total surplus) จงึมคี่าเท่ากบัพืน้ที ่∆PAE บวก พืน้ที ่

∆PEC 

การกาํหนดราคาและปริมาณผลิตของสินค้าสาธารณะ (Public Goods) 

 ประชาชนโดยทัว่ไปมคีวามตอ้งการบรโิภคสนิคา้สาธารณะเช่นเดยีวกบัสนิคา้เอกชน 

แต่การผลติสนิคา้สาธารณะตอ้งใชร้ายไดจ้ากภาษอีากร โดยการผลติสนิคา้สาธารณะจะเป็น

เทา่ใดจะกาํหนดจากอุปสงคแ์ละอุปทานของสนิคา้สาธารณะ 

 

 ราคา (P) 

ปรมิาณ(Q) 

   D 

 ส่วนเกินผูบ้ริโภค 

0 

P 

S 

 ส่วนเกินผูผ้ลิต 

Q 

A 

E 

C 
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 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของการผลติสนิคา้สาธารณะโดยอาศยักลไกตลาดจงึตอ้ง

วเิคราะหค์วามตอ้งการสนิคา้สาธารณะของประชาชนและตน้ทุนในการผลติสนิคา้สาธารณะโดย

พจิารณาจากเสน้อุปสงคแ์ละอุปทานของสนิคา้สาธารณะ 

เส้นอปุสงคข์องสินค้าสาธารณะ 

 เน่ืองจากการผลติสนิคา้สาธารณะจําเป็นตอ้งไดร้ายไดจ้ากภาษมีาผลติ  ดงันัน้อุป

สงค์ของผูบ้รโิภคต่อสนิค้าสาธารณะจะบอกความพอใจของผูบ้รโิภคที่ได้รบัจากการบรโิภค

สนิคา้สาธารณะ ดงันัน้ราคาทีย่นิดจีา่ยเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้สาธารณะจงึเป็นภาษทีีผู่บ้รโิภคแต่ละคน

เตม็ใจจะจา่ยเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้สาธารณะปรมิาณต่าง ๆ กนั  

 ดงันัน้เสน้อุปสงคร์วมของสนิคา้สาธารณะจะแสดงถงึความตอ้งการทีจ่ะเสยีภาษขีอง

ผู้บริโภคและเ น่ืองจากสินค้าสาธารณะมีลักษณะเป็นสินค้าที่บริโภคร่วมกัน (Joint 

consumption) กล่าวคอืเมื่อผลติขึน้มาแลว้ทุกคนไดใ้ชบ้รกิารรว่มกนั ดงันัน้การหาอุปสงคร์วม

สาํหรบัสนิคา้สาธารณะจะรวมในแนวตัง้เพราะว่าสนิคา้สาธารณะเป็นสนิคา้ทีทุ่กคนบรโิภคได้

เทา่เทยีมกนั 

รปูท่ี 13 – 5   การหาเส้นอปุสงคร์วมของสินค้าสาธารณะ 
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 จากรปูที ่13 – 5  เสน้ DA  และ DB  คอื เสน้อุปสงคท์ีม่ต่ีอสนิคา้สาธารณะของ

ผูบ้รโิภค A และ B โดยทีผู่บ้รโิภค B  มคีวามตอ้งการสนิคา้สาธารณะมากกว่าผูบ้รโิภค A   

ดงันัน้ ผูบ้รโิภค B  จงึยนิดเีสยีภาษมีากกว่าผูบ้รโิภค A โดยทีภ่าษทีีผู่บ้รโิภคตอ้งการเสยีจะ

เป็นภาษทีีท่าํใหผู้บ้รโิภคนัน้ไดร้บัความพอใจสงูสุด ภาษทีีแ่ต่ละคนตอ้งการเสยีเรยีกว่า สว่น

แบ่งภาษ ี (tax share) หรอื ราคาภาษ(ีtax prices) ซึง่เป็นตวับอกว่าตน้ทุนในการผลติสนิคา้

สาธารณะใครจะเป็นผูร้บัภาระเท่าใด  ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะเสยีภาษไีม่เท่ากนั แต่ไดบ้รโิภค

สนิคา้สาธารณะในปรมิาณเท่ากนั  การเกบ็ภาษเีงนิไดข้องรฐับาลจงึเป็นการยุตธิรรมสาํหรบั

ผูบ้รโิภคทุกคน คอืถา้มรีายไดม้ากกค็วรจะเสยีภาษมีาก 

การผลิตสินค้าสาธารณะโดยอาศยักลไกตลาดในกรณีต้นทุนการผลิตสินค้า

สาธารณะมีค่าเพ่ิมขึน้ 

 ถา้สมมุตสินิคา้ทีผ่ลติเป็นสนิคา้สาธารณะ และมผีูบ้รโิภค 2 ราย คอื ผูบ้รโิภค A และ

ผูบ้รโิภค B  เสน้อุปสงคร์วมของสนิคา้สาธารณะของสงัคม (D T ) หาไดจ้ากการรวมเสน้อุปสงค์

ของผูบ้รโิภค A และผูบ้รโิภค B ตามแนวตัง้ 

 สมมุตติน้ทุนในการผลติสนิคา้สาธารณะมคี่าเพิม่ขึน้  ดงันัน้เสน้อุปทานของสนิคา้

สาธารณะจงึม ีSlope เป็นบวก แสดงในการผลติสนิคา้สาธารณะเพิม่ขึน้แต่ละหน่วยจะตอ้งใช้

ต้นทุนเพิม่ขึน้ เสน้อุปทานของสนิคา้สาธารณะแสดงถึงต้นทุนเพิม่ที่ต้องใชใ้นการผลติสนิค้า

สาธารณะ(MC)   
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รูปท่ี 13 – 6   การผลิตสินค้าสาธารณะโดยอาศยักลไกตลาดในกรณี

ต้นทนุการผลิตสินค้าสาธารณะมีค่าเพ่ิมขึน้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากรปูที ่13 – 6 เสน้อุปสงคต์ลาด (DT) ของสนิคา้สาธารณะตดักบัเสน้อุปทานตลาด 

(ST) ของสนิคา้สาธารณะทีจุ่ด E  ดงันัน้ปรมิาณสนิคา้สาธารณะทีเ่หมาะสมคอื QE โดยภาษทีี่

ผูบ้รโิภค A ตอ้งจ่ายเท่ากบั QEF และภาษทีีผู่บ้รโิภค B ตอ้งจ่ายเท่ากบั QEH เมื่อนําภาษทีี่

ผูบ้รโิภค A และ B  ตอ้งจ่ายจะเท่ากบัตน้ทุนในการผลติสนิคา้สาธารณะต่อหน่วย (AC ของ

สนิคา้สาธารณะ) เทา่กบั QEE  พอด ี

 ถา้ปรมิาณสนิคา้สาธารณะทีร่ฐับาลผลติเท่ากบั OQ1 ความตอ้งการทีจ่ะเสยีภาษขีอง 

A และ B เท่ากบั Q1J และ Q1K ตามลําดบั  ซึง่รวมกนัเท่ากบั Q1M  แต่ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการผลติ

สนิคา้สาธารณะเท่ากบั Q1J  ดงันัน้ผูบ้รโิภคตอ้งการใหร้ฐับาลผลติสนิคา้สาธารณะมากขึน้จะ

กระทัง่เทา่กบั QE   
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 ถา้รฐับาลผลติสนิคา้สาธารณะเท่ากบั OQ2 ความตอ้งการเสยีภาษรีวมเท่ากบั Q2N 

แต่ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลติสนิคา้สาธารณะเท่ากบั Q2R  ดงันัน้รฐับาลจะขาดทุนจะตอ้งลด

ปรมิาณผลติสนิคา้สาธารณะใหเ้ทา่กบั OQE  

การผลิตสินค้าสาธารณะโดยอาศยักลไกตลาดในกรณีต้นทุนการผลิตสินค้า

สาธารณะมีค่าคงท่ี 

 ถา้สมมุตสินิคา้ทีผ่ลติเป็นสนิคา้สาธารณะ และมผีูบ้รโิภค 2 ราย คอื ผูบ้รโิภค A และ

ผูบ้รโิภค B เสน้อุปสงคร์วมของสนิคา้สาธารณะของสงัคม (D T ) หาไดจ้ากการรวมเสน้อุปสงค์

ของผูบ้รโิภค A และผูบ้รโิภค B ตามแนวตัง้ 

 สมมุตติ้นทุนในการผลติสนิคา้สาธารณะมคี่าคงที ่  ดงันัน้เสน้อุปทานของสนิคา้

สาธารณะจงึเป็นเสน้ขนานแกนนอน การทีเ่สน้ S ขนานกบัแกนนอน แสดงว่าตน้ทุนต่อหน่วย

(AC) ในการผลติสนิคา้สาธารณะเท่ากบั ตน้ทุนเพิม่ทีต่อ้งใชใ้นการผลติสนิคา้สาธารณะ(MC)  

ดงันัน้ เสน้อุปทานจะแสดงถงึตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ในการผลติสนิคา้สาธารณะทีเ่พิม่ขึน้ 1 หน่วย 

รูปท่ี 13 – 6   การผลิตสินค้าสาธารณะโดยอาศยักลไกตลาดในกรณี

ต้นทนุการผลิตสินค้าสาธารณะมีค่าคงท่ี 
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 อุปสงคร์วมตดักบัอุปทานรวมทีจุ่ด E ปรมิาณสนิคา้สาธารณะเท่ากบั OG1 โดย

ผูบ้รโิภค A จะจ่ายเงนิเพื่อใหไ้ดส้นิคา้สาธารณะในรปูของภาษเีท่ากบั G1M  และผูบ้รโิภค B  

จ่ายเงนิเท่ากบั G1N  ซึง่เมื่อรวมกนัจะไดเ้ท่ากบัตน้ทุนต่อหน่วยของการผลติสนิคา้สาธารณะ 

โดยตน้ทุนต่อหน่วยของการผลติสนิคา้สาธารณะเทา่กบั G1E   
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