
บทที่  2  
ลักษณะของสินคาสาธารณะ 

 
 
 

 

2.1 การพิจารณาสินคาสาธารณะจากลักษณะของสินคาและลักษณะความ
ตองการ 

 ปญหาท่ีประชาชนทุกคนตองเผชิญ คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถใชทรัพยากรของ
สังคมอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถึงแมวาการจัดสรรการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ
แผนดินของรัฐบาล จะเปนเรื่องที่เก่ียวกับการเมือง แตนักเศรษฐศาสตรจําเปนตองพิจารณาวา
การจัดสรรดังกลาวเปนไปในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแลวหรือยัง ทําอยางไรจึงจะใหมี
ประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณเพื่อผลิตสินคาสาธารณะของรัฐบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม 
 ทฤษฎีการพิจารณาสินคาสาธารณะจากลักษณะของสินคาและบริการ 
 สินคาหรือบริการใดก็ตามที่กลไกราคาสามารถทําหนาที่จัดสรรไดอยางดี และมี
ประสิทธิภาพ สินคาหรือบริการนั้นเรียกวาเปน “สินคาเอกชน”ในกรณีตรงกันขามสินคาหรือ
บริการใดก็ตามที่ไมสามารถใชกลไกราคาในการจัดสรรไดเลย จึงเรียกวา “สินคาสาธารณะ” 
การจําแนกดวยวิธีดังกลาวน้ีจะพิจารณาลักษณะของสินคาและบริการเปนสําคัญ แยกประเด็น
การพิจารณาเปนสองประเด็น คือ 

 ก) ลักษณะการแบงแยกการบริโภคออกจากกัน (exclusion principle) 
 ข) ลักษณะการแกงแยงกันในการบริโภค (rival consumption) 

 ลักษณะการแบงแยกการบริโภคออกจากกัน 
1) การแบงแยกการบริโภคออกจากกันได (excludability) หมายถึง การใชกลไก

ราคาเปนเคร่ืองมือที่จะกีดกันไมใหผูหน่ึงผูใดไดใชสินคา หรือบริการนั้น เชน เคเบิลทีวี 
สามารถปองกันไมใหผูที่ไมไดจายคาธรรมเนียมรับชมรายการ กระเปารถประจําทางไมให
ผูโดยสารที่ไมไดจายเงินขึ้นรถประจําทาง   การที่ทําเชนน้ีไดเน่ืองจากสินคาหรือบริการ
ดังกลาวสามารถแบงแยกการบริโภคออกจากกันได และประชาชนตองเคารพกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินของผูอ่ืน 
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2) การแบงแยกการบริโภคออกจากกันไมได (nonexcludability) หมายถึง การไม
สามารถใชกลไกราคาหรือมาตรการอยางอ่ืนในการกีดกันไมใหผูหน่ึงผูใดใชสินคาหรือบริการ 
ไมวาผูนั้นจะจายคาบริการหรือไมจายก็ตาม เชน การไดรับบริการจากการปองกันประเทศ 
สินคาที่ แบ งแยกการบริ โภคออกจากกันไม ได  เปน สินค าที่ทุกคนใชร วมกัน  ( joint 
consumption) ถึงแมบางคนไมตองการสินคาชนิดน้ัน แตก็ไมสามารถปฏิเสธการใชสินคาชนิด
นั้นได ลักษณะเชนน้ีบางครั้งเรียกวามีอุปทานรวมกัน (joint supply) ลักษณะการแบงแยกการ
บริโภคออกจากกันไมไดทําใหกลไกราคาไมสามารถทําหนาที่จัดสรรสินคาดังกลาวได รัฐบาล
จึงตองเขามาทําหนาที่ในการจัดสรร โดยเรียกการเก็บคาตอบแทนโดยการเก็บภาษี และการที่
ประชาชนไมตองทําการซ้ือสินคาหรือบริการสาธารณะโดยตรง ทําใหไมสามารถทราบความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนที่มีตอสินคาสาธารณะ 
 

 ลักษณะการแกงแยงกันในการบริโภค 
1) สินคามีลักษณะแกงแยงกันในการบริโภค (rival consumption) หมายถึง สินคา

ที่ถูกบริโภคโดยคนหนึ่งคนใดแลวทําใหคนอ่ืนไมสามารถบริโภคสินคาชนิดน้ัน หรือทําใหผูอ่ืน
ที่รวมใชสินคาชนิดน้ันไดรับความพอใจลดลง เชน อาหารเม่ือผูหนึ่งผูใดบริโภคไปแลวคนอ่ืนไม
สามารถบริโภคได ถนนที่ทุกคนสามารถใชรวมกันได แตเม่ือมีคนใชถนนจํานวนมากขึ้น ความ
สะดวกสบายจากการใชถนนจะลดลง 

2) สินคาที่ไมมีการแกงแยงกันในการบริโภค (nonrival consumption) หมายถึง 
สินคาที่ผูหน่ึงผูใดบริโภคไปแลวปริมาณของสินคาไมลดลง ปริมาณสินคาไมไดลดลง เชน การ
ปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การใหบริการวิทยุ โทรทัศน ทุก
คนสามารถรับชมได เม่ือคนใดคนหนึ่งชมรายการ ก็ไมไดทําใหผูอ่ืนไดรับความพอใจลดลงและ
เม่ือมีผูใชเพ่ิมขึ้น ตนทุนการผลิตสินคาชนิดน้ันไมเพ่ิมขึ้นหรือตนทุนสวนเพิ่มเทากับศูนย (zero 
marginal cost) 
 

ตารางแสดงการแบงแยกลักษณะของสินคาและบริการ 
 การแบงแยกการบริโภคออกจากกัน 
ลักษณะการบริโภค แบงแยกได แบงแยกไมได 
แกงแยงกันในการบริโภค 1 2 
ไมแกงแยงกันในการบริโภค 3 4 
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สินคาประเภทที่  1      แบงแยกการบริโภคออกจากกันไดและ  1  =   pure  private goods มี
การแกงแยงกันในการบริโภค สินคาประเภทนี้เรียกวา “สินคาเอกชน”  
 

สินคาประเภทที่  2  แบงแยกการบริโภคออกจากกันไมได แตมีการแกงแยงกันในการบริโภค 
เชน ถนนสาธารณะ จัดอยูในประเภทของสินคาสาธารณะ (quasi public goods) 
 

สินคาประเภทท่ี 3  แบงแยกการบริโภคออกจากกันได แตไมมีการแกงแยงกันในการบริโภค 
เชน บริการวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน จัดเปนสินคาสาธารณะ 
 

สินคาประเภทที่ 4  ไมสามารถแบงแยกการบริโภคออกจากกันได และไมมีการแกงแยงกันใน
การบริโภค สินคาประเภทนี้จัดเปนสินคาสาธารณะแบบแท (pure public goods) 
 

 ทฤษฎีการพิจารณาสินคาสาธารณะจากลักษณะของความตองการ 
 เปนการจําแนกสินคาและบริการ จากลักษณะของความตองการ (nature of wants 
determination) ในการบริโภคสินคาหรือบริการน้ัน โดยการพิจารณาวาความตองการที่เกิดขึ้น
เปนความตองการชนิดไหน ความตองการสินคาดังกลาวถูกบําบัดดวยสินคาหรือบริการใด
สินคาที่ถูกนําไปบําบัดความตองการชนิดไหน จะเรียกชื่อตามความตองการชนิดน้ัน 
 ประเภทของความตองการแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

ก) ความตองการเอกชน ( private wants) 
ข) ความตองการสาธารณะ  (public wants) 
ค) ความตองการแบบผสม (mixed wants) 

 

 ความตองการสาธารณะ แบงออกเปน สองประเภทคือ ความตองการสังคม (social 
wants) และความตองการที่เปนคุณประโยชนตอสังคม (merit wants) 
 ลักษณะของคุณประโยชนที่เกิดจากการบําบัดความตองการ เปนการพิจารณาวาการ
บริโภคสินคาหรือบริการ ประโยชนที่เกิดขึ้นเกิดกับผูบริโภค (internal  benefits) หรือ
ประโยชนตกแกสังคม (external benefits) 
 ประโยชนเกิดกับผูบริโภคเอง เชน การรับประทานอาหาร  ประโยชนตกกับผูบริโภค
โดยตรง คนอ่ืนไมไดรับประโยชนดวย สําหรับการศึกษา ประโยชนตกกับผูเขารับการศึกษา แต
ในขณะเดียวกันสังคมก็ไดรับประโยชนจากการศึกษาดวย 
 ประโยชนเกิดกับสังคม เชน การปองกันประเทศ ผลประโยชนตกกับสังคม 
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 รากฐานของความตองการที่เกิดขึ้น (basis of wants determination) เปนการ
พิจารณาวาการเกิดความตองการน้ันเปนการเกิดขึ้นโดยสมัครใจ (individual wants) หรือเปน
ความตองการที่เกิดขึ้นโดยถูกบังคับ (imposed wants) 
 ความตองการที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ เปนความตองการที่เกิดจากความสมัครใจของตัว
ผูบริโภคเอง เปนไปตามความปรารถนา (preference) ของผูบริโภค เชน การรับประทานอาหาร 
 ความตองการที่เกิดขึ้นโดยการถูกบังคับหรือชักนํา เปนความตองการบริโภคสินคา
หรือบริการที่เกิดขึ้นโดยถูกรัฐบาลบังคับหรือชักจูง ซึ่งอาจจะตรงกับความตองการของผูบริโภค
หรือไมก็ตาม เชน การศึกษาภาคบังคับ การฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด เปนตน 
 

ตารางแสดงประเภทของความตองการ 
 ประโยชนจากการบริโภค 
รากฐานของความตองการ 
เกิดขึ้นโดยสมัครใจ 
เกิดขึ้นโดยถูกบังคับ 

ตกกับผูบริโภค 
private wants 
merit  wants 

ตกกับสังคม 
social  wants 
merit  wants 

 

1) ความตองการเอกชน (private wants) เปนความตองการที่เกิดขึ้นโดยความ
สมัครใจของผูบริโภค ประโยชนจากการบริโภคตกกับตัวผูบริโภค เปนสินคาที่สามารถแบงแยก
การบริโภคจากกันไดเปนสินคาเอกชน เชน อาหารที่รับประทาน 

2) ความตองการสังคม (social wants) เปนความตองการที่เกิดจากความสมัครใจของ
ผูบริโภค ประโยชนที่เกิดจากการบริโภคตกกับสังคมเปนสําคัญ เชนการปองกันประเทศ การศึกษา 

3) ความตองการที่เปนประโยชนกับสังคม (merit wants) เปนความตองการที่เกิด
จากการบังคับของรัฐบาล ประโยชนจากการบริโภคอาจจะตกกับผูบริโภค หรืออาจจะตกกับ
สังคม เปนไปไดทั้งสินคาเอกชน ที่ตอบสนองความตองการเอกชน หรือสินคาสาธารณะที่
ตอบสนองความตองการของสังคม 

4) ความตองการแบบผสม (mixed wants) เปนความตองการท่ีมีลักษณะผสมกัน
ระหวางความตองการทั้งสามชนิดขางตน 
 

 ประเภทของสินคาที่แบงโดยการพิจารณาจากลักษณะของความตองการ 
1) สินคาเอกชน เปนสินคาที่ตอบสนองความตองการของเอกชน มีลักษณะ

แบงแยกการบริโภคออกจากกันได มีการแกงแยงกันในการบริโภค 
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2) สินคาสาธารณะ ความตองการสาธารณะ แบงออกเปนความตองการสังคม 
ความตองการที่เปนคุณประโยชนตอสังคม (merit wants) สินคาสาธารณะตามขอน้ีไดแก 
social goods และ merit goods  

3) สินคาที่เปนคุณประโยชนตอสังคม (merit goods) เปนสินคาที่รัฐบาลบังคับหรือ
ชักจูงใหประชาชนบริโภค สินคาประเภทนี้อาจจะเปนสินคาสาธารณะ หรือสินคาเอกชน 

4) สินคาลักษณะผสม (mixed goods) เปนสินคาที่ตอบสนองความตองการแบบ
ผสม ประโยชนจากการบริโภคอาจจะมีลักษณะผสมกันระหวางสินคาเอกชน กับสินคาที่เปน
คุณประโยชนตอสังคม     (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม  2546   หนา 45-51) 
 

2.2  การจัดสรรและการกระจายสินคาสาธารณะ 
1. การใชทฤษฎีอรรถประโยชนสวนเพิ่ม (marginal utility approach)  

 ประชาชนไดรับความพอใจเพิ่มขึ้น เม่ือไดบริโภคสินคาสาธารณะ ในขณะเดียวกัน
ประชาชนมีความไมพอใจสวนเพ่ิม (marginal disutility) เม่ือตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
รัฐบาลตองเก็บภาษีมากขึ้นในการผลิตสินคาสาธารณะมากขึ้น ขนาดของสินคาสาธารณะ ที่
เหมาะสมจะเกิดขึ้นเม่ือความพอใจสวนเพิ่ม (marginal utility) เทากับความไมพอใจสวนเพ่ิม 
(marginal disutility) ดังรูปที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 
ขนาดสินคาสาธารณะวิเคราะหจาก marginal utility 

 
EC 344  11 

MUT 

= 

= 
A 

C 

MUP 

D B E 

Marginal Utility 

งบประมาณรายจาย 

+  
0 
– 



 

 แกนตั้งแสดงถึง marginal utility สวนที่มีคาเปนบวกคือ อรรถประโยชนสวนเพิ่มที่
เกิดจากการบริโภคสินคาสาธารณะ (MUP) แกนตั้งสวนที่มีคาเปนลบคือ ความไมพอใจสวน
เพ่ิมจากการเสียภาษี (MDUT)  แกนนอนแสดงถึงขนาดของงบประมาณรายจาย เม่ือ
งบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น แสดงวาการผลิตสินคาสาธารณะเพ่ิมขึ้น ทําใหมีการเก็บภาษีมาก
ขึ้น ขนาดของงบประมาณรายจายที่เหมาะสมคือ OB เน่ืองจาก AB = BC โดยที่ AB คือ MUP  
และ  BC คือ  MDUT  งบประมาณรายจาย OD ทําให MUP  >  MDUT แสดงวามีการผลิต
สินคาสาธารณะนอยเกินไป แตมีการผลิตสินคาเอกชนมากเกินไป  ประชาชนตองการใหรัฐบาล
ผลิตสินคาสาธารณะเพิ่มขึ้น งบประมาณรายจาย OE  ทําให  MUp <  MDUT แสดงวามีการ
ผลิตสินคาสาธารณะมากเกินไป ผลิตสินคาเอกชนนอยเกินไป 
 

 การวิเคราะหการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผลิตสินคาสาธารณะดวยวิธีนี้มีขอบกพรอง 
เน่ืองจากตามทฤษฎี ordinal utility theory ไมสามารถวัดคาของอรรถประโยชนได แตสามารถ
เรียงลําดับความพอใจได ดังนั้นการวัดคาความพอใจของแตละคนที่ไดรับจากการบริโภคสินคา
สาธารณะจึงทําไดยาก 
 

2. การใชทฤษฎีความสมัครใจแลกเปลี่ยน (Voluntary Approach) 
 นําหลักการทํางานของกลไกราคาเปนแนวทางในการจัดสรรสินคาสาธารณะ โดยถือ
วาประชาชนแตละคนทําการซ้ือสินคาสาธารณะตามความพอใจของตน โดยยอมเสียภาษีเพ่ือ
แลกกับการบริโภคสินคาสาธารณะ การวิเคราะหในหัวขอน้ีอยูภายใตขอสมมติฐานดังตอไปน้ี 

1) มีสินคาสาธารณะเพียงชนิดเดียว และเปนสินคาสาธารณะแบบแท 
2) สมมติในสังคมมีผูบริโภคสองรายคือ A กับ B 
3) สมมติใหเสน marginal cost ของการผลิตสินคาสาธารณะมีคาคงที่ 
4) ผูบริโภคเปดเผยอุปสงคที่มีตอสินคาสาธารณะ 
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E MC  DA + DB t a 
 

t b 

 
 DA DB 

0       Q* 

 
 
 ขนาดสินคาสาธารณะ 

รูปที่  2.2 
ขนาดสินคาสาธารณะวิเคราะหจากความสมัครใจแลกเปลี่ยน 

 
 จากรูปที่ 2.2  แกนนอนแสดงขนาดของสินคาสาธารณะ  แกนตั้งแสดงถึงภาษี ราคา 
และตนทุนการผลิตสินคาสาธารณะ DA และ DB คือ อุปสงคของ A และ B ที่มีตอสินคา
สาธารณะตามลําดับ ใหรวมเสนอุปสงคของ A และ B ตามแนวตั้งจะไดเสนอุปสงครวม DA+B 
เสนอุปสงครวมตัดกับเสนอุปทาน ซึ่งก็คือ เสนตนทุนสวนเพิ่ม (MC) ที่จุด E ขนาดของสินคา
สาธารณะที่เหมาะสมคือ 0Q*  โดย A เสียภาษีเทากับ ta  และ B เสียภาษีเทากับ tb ซึ่ง ta + tb 
จะเทากับตนทุนสวนเพิ่ม MC ขนาดของสินคาสาธารณะที่แตกตางไปจาก 0Q* จะทําใหภาษีที่
รัฐบาลเก็บไดไมเทากับตนทุนสวนเพิ่มของการผลิตสินคาสาธารณะ 
 

3. การใชทฤษฎีของ Samuelson 
 การวิเคราะหโดย Paul A. Samuelson เปนการวิเคราะหโดยใชดุลยภาพทั่วไป 
(general equilibrium) โดยสมมติใหสังคมมีทั้งการผลิตสินคาสาธารณะและสินคาเอกชน มี
ผูบริโภคสองรายคือ A และ B  ดังรูปที่ 3 
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รูปที ่2.3 

ขนาดสินคาสาธารณะวิเคราะหจาก Samuelson 
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IC’ 
IC เสนแสดงความเปนไปได 

   ในการบริโภคของ B X1        X2   X
*   X3   X4 

                       Y 

X  



 

 รูปที่ 2.3 ก  แสดงวาสังคมผลิตสินคาสาธารณะ X  ตามแกนนอนและผลิตสินคา
เอกชน Y ตามแกนตั้ง เสน PPC คือ เสนความเปนไปไดในการผลิตของสังคม (production 
possibility curve) ที่จุด E1  สังคมผลิตสินคาสาธารณะ X1 ผลิตสินคาเอกชน Y1 ทั้ง A และ B 
ไดบริโภคสินคาสาธารณะเทากัน คือ X1 กําหนดใหเสนความพอใจเทากันของ A อยูที่ระดับ  

สินคา Y ที่สังคมผลิตเทากับ 0Y1    A บริโภคสินคา Y เทากับ ดังน้ันสินคา Y ที่เหลือให B 

บริโภคจึงเทากับ 0Y1 –   ถา 0Y1 เทากับ 0Y1  แสดงวา B ไมไดบริโภคสินคา Y เลย เม่ือ

สังคมยายจุดของการผลิตมาที่ E2 สังคมผลิต Y เทากับ 0Y2 ผลิต X เทากับ 0X2    A และ B  
ไดบริโภคสินคา X เทากัน เน่ืองจากสินคา X เปนสินคาสาธารณะ แต B จะไดบริโภคสินคา Y 

เทากับ 0Y2 -  ใหยายจุดการผลิตของสังคมไปเรื่อยๆ เปน E3 และ E4 และวิเคราะหใน

ทํานองเดียวกันจะหาปริมาณสินคา Y ที่ B บริโภคได หลังจากนั้นจะสามารถหาเสนความ
เปนไปไดในการบริโภคของ B   การหาขนาดของสินคาสาธารณะที่เหมาะสม จะดูจากจุดสัมผัส
ระหวางเสนความพอใจที่เทากันของ B (คือเสน IC) สัมผัสเสนความเปนไปไดในการบริโภค
ของ B จะเห็นไดวาปริมาณสินคาสาธารณะเทากับ X*  

2a
a

1Y
a

1OY

a
2OY
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