บทที่ 10
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
(Welfare Economics)
วัตถุประสงค์
1) สามารถอธิบายและวิเคราะห์ดุลยภาพทัว่ ไปของการแลกเปลี่ยนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
2) สามารถอธิบายและวิเคราะห์ดุลยภาพทัว่ ไปของการผลิตโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
3) สามารถอธิ บ ายและหาภาวะที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของพาเรโตส าหรับ การผลิ ต และการ

แลกเปลี่ยนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
4) สามารถอธิบายทฤษฎีวา่ ด้วยดีที่สุดอันดับที่สองโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเป็ นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคม รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์การเลือกระหว่างการจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้ น ผูบ้ ริโภค
ประสงค์จะหาสวัสดิการสูงสุดอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีอยู่อย่างจากัด สาหรับผูผ้ ลิต
ก็ประสงค์ที่จ ะได้รับประโยชน์ สูงสุ ดจากการผลิ ตสินค้าด้วยปั จจัยการผลิตที่ มีอยู่อย่างจ ากัด
ท้ายที่สุดสังคมจะได้รบั สวัสดิการสูงสุดจากจานวนของสินค้าหรือบริการที่สงั คมผลิตขึ้ นมา
ดุลยภาพทั ่วไปของการแลกเปลี่ยนสินค้า
สมมติสินค้า 2 ชนิ ด คือ สินค้าชนิ ดที่ 1 และ ชนิ ดที่ 2 คือ q10 และ q2 0 และมี
ผูบ้ ริโภค 2 คน และสมมติเริ่มต้นว่าปริมาณสินค้าทั้งหมดของสินค้าชนิ ดที่ 1 ที่อยู่ในมือของ
ผูบ้ ริโภคทั้งสองคน คือ q110  q210 และปริมาณสินค้าชนิ ดที่ 2 ที่อยู่ในมือของผูบ้ ริโภคทั้งสอง
คน คือ q12 0  q22 0 ดังนั้นปริมาณสินค้าทั้งสองชนิ ดที่ผูบ้ ริโภคคนที่ 1 มีอยู่ คือ  q110 ,q120 
และปริมาณสินค้าทั้ง 2 ชนิ ดที่ผูบ้ ริโภคคนที่ 2 มีอยู่คือ  q210 ,q220  ซึ่งอยู่ ณ จุด A ดังแสดงใน
ภาพ 10.1 ผูบ้ ริโภคทั้ง สองคนสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยจะทาให้ได้รบั ความพอใจ
เพิ่มขึ้ น
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ภาพ 10.1 ดุลยภาพทัว่ ไปของการแลกเปลี่ยนสินค้า
ระบบเศรษฐกิจที่ มีการแลกเปลี่ยนซึ่ งมีสินค้าอยู่จานวนหนึ่ งการจะจัดสรรสินค้าไปยังบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) ก็ต่อเมื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ทา
ให้สวัสดิ การของสมาชิ กคนหนึ่ งในสังคมดี ขึ้น โดยที่ ไม่ทาให้สวัสดิ การของสมาชิ กคนอื่ นใน
สังคมลดลง ผูบ้ ริโภคจะทาการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนมีอยู่ เพื่อได้รบั ความพอใจสูงสุดจนกระทัง่
ผูบ้ ริโภคทั้งสองฝ่ ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแสวงหาความพอใจได้มากกว่านี้ ณ จุดดังกล่าว
จะเรี ย กว่า “สภาวะอุ ต มภาพแบบพาเรโต” หรื อ จุ ดการจัดสรรสิ น ค้าที่ เ หมาะสมที่ สุ ดของ
พาเรโต (Pareto Optimality) จุดนี้ เป็ นจุดที่อตั ราหน่ วยสุดท้ายของการทดแทนกันของสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคทั้งสองคนเท่ากัน และยังเท่ากับอัตราส่วนของราคาสินค้าทั้งสองชนิ ดด้วย นัน่ คือ

 MRS1.2 1 MRS1.2 2 

P1
P2

ค่าของ MRS ของผูบ้ ริโภคทั้ง สองคนเท่ากันอยู่ตรงที่ เส้นความพอใจเท่ากันของ
ผูบ้ ริโภคทั้งสองคนสัมผัสกัน
การแลกเปลี่ยนสินค้าจะเป็ นไปจนอยู่ ณ จุด E2 หรือ จุด E3 ซึ่งจะเป็ นจุดที่ผูบ้ ริโภค
คนใดคนหนึ่ งจะได้รบั อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้ นโดยไม่ทาให้ผูบ้ ริโภคอีกคนหนึ่ งได้รบั ความพอใจ
น้อยลง นัน่ แสดงว่า ณ จุดการจัดสรรสินค้าที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการบริโภค
(Pareto Optimality for Consumption) ถ้ามีการจัดสรรสินค้าใหม่การเพิ่มอรรถประโยชน์ให้กบั
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ผูบ้ ริโภคคนหนึ่ งจะเป็ นเหตุให้อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภครายอื่น ลดลง ถ้าลากเส้นเชื่อมโยงจุด
สัมผัสของเส้นความพอใจเท่ากันของผูบ้ ริโภคทั้ง 2 คนจะได้เส้นการทาสัญญาแลกเปลี่ยน
(Exchange - Contract Curve) และเส้นการทาสัญญาแลกเปลี่ยนสามารถสร้างเส้นขอบเขต
ความเป็ นไปได้ของอรรถประโยชน์ (Utility Possibility Frontier)

Utility Possibility
Frontier

ภาพ 10.2 เส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ของอรรถประโยชน์
ภาพ 10.2 แกนตั้ง คือ อรรถประโยชน์ท้งั หมดของการบริโภคสินค้าของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 U 2 
แกนนอน คือ อรรถประโยชน์ท้งั หมดของการบริโภคสินค้าของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 U1  จากเส้น
การทาสัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange Contract Curve) นาสองคู่ของอรรถประโยชน์ ที่
สอดคล้องแต่ละจุดสัมผัสของเส้นความพอใจเท่ากันของการบริโภคสินค้าชนิ ดที่ 1 และชนิ ดที่ 2
ของผูบ้ ริโภคทั้ง 2 คน มาเขียนลงในภาพ 10.2 จะได้เส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ของ
อรรถประโยชน์ ซึ่งแสดงอรรถประโยชน์ท้งั หมดที่ผูบ้ ริโภคทั้ง 2 คน สามารถได้รบั จากการ
บริโภคสินค้า 2 ชนิ ดที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ดุลยภาพทั ่วไปของการแลกเปลี่ยนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
กาหนดผูบ้ ริโภคทั้ง 2 ราย บริโภคสินค้า Q1 และ Q2 ซึ่งมีจานวนทั้งหมดเท่ากับ
และ q2 0 ดังนั้นฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคทั้ง 2 ราย คือ

q10
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U1U1  q11 ,q12 
U2 U2  q21 ,q22 

โดยที่
และ

q10 q11  q21

q2 0 q12  q22

จุดที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการบริโภคหาได้โดยการทาให้อรรถประโยชน์
ของผูบ้ ริโภคแต่ละคนสูงสุด โดยกาหนดระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภครายอื่นอยู่ ณ ระดับ
เดิม
สมมติกาหนดระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 ให้คงที่ ณ ระดับ U 20
ดังนั้ น การหาอรรถประโยชน์ สูงสุ ดของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ภายใต้ขีดจ ากัดของ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 ซึ่งคงที่ ทาได้โดยการสร้างฟั งก์ชนั ลากรองจ์ ดังนี้
Z1U1  q11 ,q12    U 2  q10  q11 ,q20  q12   U 20 

Z1

เงื่อนไขอันดับที่หนึ่ งของการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด โดยการหาค่าอนุ พนั ธ์ย่อย
เทียบกับ q11 ,q12 และ  แล้วให้เท่ากับศูนย์
Z1
U U
 1  2 0
q11
q11 q11

(10.1)

Z1
U U
 1  2 0
q12
q12 q12

(10.2)

Z1
U 2  q10  q11 ,q2 0  q12   U 2 0 0


(10.3)

จากสมการ (10.1) และ (10.2) หาค่า



U1
U1
q11
q
 12
U 2
U 2
q11
q12

จะได้
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U1
U 2
q11
q
 11
U1
U 2
q12
q12
MU11
MU 21

MU12
MU 22

สมการ (10.4) ค่าของ

MU11

MU12

(10.4)

คือ อัตราหน่ วยสุดท้ายหรืออัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกัน
MRS

ของสินค้า (Marginal Rate of Commodity Substitutions :
คนที่ 1 และในทานองเดียวกัน MU 21  ก็คือ ค่าของ
MU 22

RCS

หรือ

RCS )

ของผูบ้ ริโภค

ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2

ภาวะที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการบริโภค ค่าของ RCS ของผูบ้ ริโภคแต่ละคน
จะต้องท่ากัน ถ้าการจัดสรรการบริโภคสินค้าไม่บรรลุตามเงื่อนไขตามสมการ (10.4) ก็เป็ นไป
ได้ที่จะจัดสรรการบริโภคสินค้าใหม่ในทางที่ จะเพิ่มอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 โดยไม่
ทาให้อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 ลดลง
การแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 โดยกาหนดอรรถประโยชน์ของ
ผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ให้คงที่ จะได้เงื่อนไขเช่นเดียวกับสมการ (10.4) โดยถ้าการจัดสรรการบริโภค
ไม่เป็ นไปตามสมการ (10.4) ก็สามารถจัดสรรการบริโภคใหม่ได้โดยเพิ่มอรรถประโยชน์ของ
ผูบ้ ริโภคคนที่ 2 โดยที่ไม่ลดอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1
สมการ (10.4) ได้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของเส้นการทาสัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็ น
ฟั งก์ชนั ของ q11 และ q12
ทฤษฎีว่าด้วยพฤติ กรรมของผูบ้ ริโภคนั้น ผูบ้ ริโภคแต่ละคนจะได้รับอรรถประโยชน์
สูงสุด ณ จุดที่ อัตราหน่ วยสุดท้ายของการทดแทนกันของสินค้า  RCS  เท่ากับอัตราส่วนของ
ราคาสินค้า นัน่ คือ
U i
qi1
MU i1
P

 1 ,i1,2
U i
MU i 2
P2
qi 2

;

i

คือ ผูบ้ ริโภคคนที่

i
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ถ้าตลาดสินค้าเป็ นตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ราคาสินค้าจะต้องเท่ากัน สาหรับ
ผูบ้ ริโภคทุกคน ดังนั้น MRS ของผูบ้ ริโภคแต่ละคนจะต้องเท่ากันซึ่งทาให้ได้เงื่อนไขจุดที่
เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการบริโภค
การแลกเปลี่ยนสินค้าของผูบ้ ริโภคทั้ง 2 คน จากจุด A ไปยังจุดที่เหมาะสมที่สุดของ
พาเรโตซึ่งอยู่ ณ จุด E2 หรือจุด E3 หรืออยู่ในระหว่างจุด E2 และ E3 เช่น การแลกเปลี่ยน
จากจุด A ไปยังจุด E3 จะแสดงว่าผูบ้ ริโภคคนที่ 1 จะใช้  q120  q12  หน่ วยของสินค้า Q2 ไป
แลกสินค้ากับผูบ้ ริโภคคนที่ 2 จานวน  q210  q21  หน่ วยของสินค้า Q1 ซึ่งแสดงว่า ผูบ้ ริโภค
คนที่ 1 จะมีอุปสงค์ส่วนเกินสาหรับสินค้า Q1 และมีอุปสงค์ส่วนขาดสาหรับสินค้า Q2 ใน
ทานองเดียวกันผูบ้ ริโภคคนที่ 2 จะมีอุปสงค์ส่วนเกินสาหรับสินค้า Q1 โดยนาสินค้า Q1
จานวน  q210  q21  หน่ วย ไปแลกสินค้า Q2 จากผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ให้ได้จานวน  q22  q220 
หน่ วยซึ่งจะเท่ากับจานวน  q120  q12  หน่ วย สาหรับสินค้า Q2 ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ผลรวม
ของอุปสงค์ส่วนเกินทั้งหมดจะเท่ากับศูนย์
การแลกเปลี่ยนสินค้าของผูบ้ ริโภค 2 ราย
กาหนดสมการอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 คือ
U1 U1  q11,q12 

และกาหนดการบริโภคของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ทั้งหมด คือ q11 ,q12
ถ้าผูบ้ ริโภคคนที่ 1 มีสินค้าเริ่มต้น (Primary Goods) คือ q110 และ
ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 Y1  คือ
0
0
Y1Pq
1 11  P2 q12

q120

ดังนั้น รายได้

(10.5)

การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคถูกจากัดด้วยรายได้ของผูบ้ ริโภค นัน่ คือ
0
0
Pq
1 11  P2 q12 Pq
1 11  P2 q12

หรือ

P1  q11  q110   P2  q12  q120 0

(10.6)
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สมการ (10.6) แสดงเงื่อนไขจากัด (Constraint) สาหรับการบริโภคของผูบ้ ริโภค
และดุลยภาพของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 หาได้โดย
หาค่าสูงสุด :U1U1  q11,q12 
P1  q11  q110   P2  q12  q120 0
โดยมีขอ้ จากัด คือ
สาหรับผู ้บริโ ภคคนที่ 2 ก็ เช่ นเดี ย วกัน การหาความพอใจสูงสุ ด
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 คือ

ถ้าสมการ

U2 U2  q21 ,q22 

และการบริโภคของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 ทั้งหมดคือ
เริ่มต้น คือ q210 และ q22 0

q21 ,q22

และผูบ้ ริโภคคนที่ 2 มีสินค้า

ฉะนั้น รายได้ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 คือ
0
0
Y2 Pq
1 21  P2 q22

(10.7)

การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 จะถูกจากัดโดยรายได้ของผูบ้ ริโภค นัน่ คือ
0
0
Pq
1 21  P2 q22 Pq
1 21  P2 q22

หรือ

P1  q21  q210   P2  q22  q220 0

ดังนั้น ดุลยภาพของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 จะเกิดจาก
ค่าสูงสุด :U2 U2  q21,q22 
P1  q21  q210   P2  q22  q220 0
โดยมีขอ้ จากัดคือ

(10.8)
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เนื่ องจากอุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคหาได้จากความแตกต่างระหว่างปริมาณสินค้าที่
ผูบ้ ริโภคบริโภคกับปริมาณสินค้า ที่ผูบ้ ริโภคมีอยู่เริ่มแรก ถ้าปริมาณสินค้าที่ผูบ้ ริโภคบริโภค
มากกว่าสินค้าที่ผูบ้ ริโภคมีอยู่เริ่มแรก อุปสงค์ส่วนเกินจะเป็ นบวก ผูบ้ ริโภคจะซื้ อสินค้าที่
ต้องการบริโภคในตลาด ในทางกลับกัน ถ้าปริมาณสินค้าที่บริโภคน้อยกว่าสินค้าที่ผูบ้ ริโภคมีอยู่
เริ่มแรกอุปสงค์ส่วนเกินจะเป็ นลบ ผูบ้ ริโภคจะขายสินค้าในตลาด
Eij 

อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) ของผูบ้ ริโภคคนที่ i
สาหรับสินค้าชนิ ดที่ j โดย i  1,2, ,n และ j  1,2, ,m
qij  ปริมาณสินค้าชนิ ดที่ j ที่ผูบ
้ ริโภคคนที่ i บริโภค
้ ริโภคคนที่ i ที่มีอยูเ่ ริ่มแรกก่อนที่จะ
qij   ปริมาณของสินค้าชนิ ดที่ j ที่ผูบ
มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
Pj  ราคาต่อหน่ วยของสินค้าชนิ ดที่ j
Yi  รายได้ของผูบ
้ ริโภคคนที่ i

กาหนดให้

Eij qij qij 0

(10.9)

ดังนั้น จากสมการ (10.6) จะได้
P1  q11  q110   P2  q12  q120  Pj E1 j 0

(10.10)

i

ถ้าผูบ้ ริโภคมีจานวนมากและมีสินค้าประเภทเดียวกันดุลยภาพสาหรับตลาดหนึ่ งจะต้อง
n

n

i 1

i 1

เท่ากับศูนย์ หรือ  Ei1  0 และ  Ei 2  0 โดยราคาสินค้าจะเป็ นตัวปรับให้ดุลยภาพ
ทั้งหมดเท่ากัน เนื่ องจากรายได้ของผูบ้ ริโภคจะเท่ากับมูลค่าของสินค้าที่มีอยูเ่ ริ่มแรก
m

Yi  Pj qij 0

(10.11)

j 1

ถ้าผูบ้ ริโภคขายสินค้าเริ่มแรกทั้งหมดที่มีอยู่ และใช้รายได้ท้งั หมดซื้ อสินค้าในราคาตลาดที่
เป็ นอยูน่ ้ัน จะทาให้มลู ค่าของสินค้าที่ผูบ้ ริโภคซื้ อเท่ากับรายได้ของผูบ้ ริโภคพอดี นัน่ คือ
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m

Yi  Pj qij

(10.12)

j 1

ดังนั้น การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคจะถูกจากัดด้วยรายได้ของผูบ้ ริโภค นัน่ คือ
m

m

 Pj qij  Pj qij 0
j 1

j 1

m

m

 P q  P q
j 1

j ij

j 1

 P q
m

j 1

j

ij

j ij

0



 qij 0 

m

 P E 
j 1

j

j

(10.13)

มูลค่าสุทธิของอุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคจะต้องเท่ากับศูนย์หรือมูลค่าของสินค้าที่ซื้อ
มาจะต้องเท่ากับมูลค่าของสินค้าที่ขายไป
เนื่ องจาก

qij Eij qijo

ดังนั้นจากฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคซึ่งเป็ นฟั งก์ชนั ของปริมาณสินค้าชนิ ดต่าง ๆ ที่
ผูบ้ ริโภคบริโภคจะสามารถแสดงในรูปของฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินบวกด้วยสินค้าที่มีอยู่เริ่มแรก
ได้ ดังนี้
Ui Ui  qij 

Ui  qi1, qi 2  qim  

Ui Ui  Eij  qij 0 

Ui  Ei1  qi10 , Ei 2  qi 20  Eim  qim0  

(10.14)

ผูบ้ ริโภคต้องการได้รับอรรถประโยชน์ สูงสุ ด ภายใต้รายได้ที่มีอยู่อย่างจากัดสามารถ
สร้างสมการใหม่ได้ดงั นี้
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Vi U i  Ei1  qi10 , Ei 2  qi 2 0  Eim  qim 0      Pj E j
m

j 1

เงื่อนไขอันดับที่หนึ่ งสาหรับอรรถประโยชน์สูงสุดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าของผูบ้ ริโภค
แต่ละราย หาโดยอนุ พนั ธ์ยอ่ ยของ Vi  เทียบกับ Eij และ  แล้วให้เท่ากับศูนย์
Vi
U
 i   Pj 0
Eij
Eij

(10.15)

m
Vi
 Pj E j 0

j 1

(10.16)

จากสมการ (10.15) และ (10.16) โดยการขจัดค่า
ส่วนเกินของสินค้า m ชนิ ดซึ่งเป็ นฟั งก์ชนั ของราคาของสินค้า



สามารถหาค่าอุปสงค์
m ชนิ ดได้

Eij Eij  Pj 

สมการ (10.17) เป็ นฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคคนที่
ชนิ ด ถ้าต้องการหาฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินทั้งหมด สาหรับสินค้า

(10.17)
i

m

สาหรับสินค้า m
ชนิ ด หาได้โดย

การรวมฟั งก์ชันอุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคแต่ละรายเข้าด้วยกัน ผลรวมของส่วนเกินของ
ผูบ้ ริโภคทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ นัน่ คือ
Eij  Eij  Pj 0
m

j 1

และจากสมการ (10.15) สามารถหาอัตราส่วนของราคาสินค้าได้
เนื่ องจาก

Eij
qij

1

ดังนั้นจากสมการ (10.18) จะได้

(10.18)
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Ui Eij

 Pj 0
Eij qij


U i
 Pj 0
qij

(10.19)

เงื่ อ นไขอัน ดับ ที่ ห นึ่ ง ส าหรับ การแลกเปลี่ ย นที่ จ ะได้รับ ความพอใจสู ง สุ ด จะเหมื อ นทฤษฎี
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค นัน่ คือ ผูบ้ ริโภคจะซื้ อและขายสินค้าจนกระทัง่ อัตราหน่ วยสุดท้ายของ
การทดแทนกันของสินค้า (Marginal Rate of Commodity Substitution) เท่ากับอัตราส่วนของ
ราคาสินค้า (Price Ratio)
เงื่อนไขอันดับที่สองสาหรับผูบ้ ริโภคแต่ละคนที่จะได้รบั กาไรสูงสุดจากการแลกเปลี่ยน
สินค้า คือ Bordered Hessian Determinant มีเครื่องหมายสลับกัน

ตัวอย่าง 10.1

ถ้ามีสินค้าที่จะทาการแลกเปลี่ยน 2 ชนิ ด โดยผูบ้ ริโภค 2 คน โดยฟั งก์ชัน
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 และคนที่ 2 เป็ นดังนี้
U1q11q12  3q11  6q12
U 2 q21q22  5q21  3q22

ถ้าผูบ้ ริโภคคนที่ 1 มีสินค้าที่มีอยูเ่ ริ่มแรกสาหรับสินค้าชนิ ดที่ 1  q110  จานวน 58 หน่ วย และ
ไม่มีสินค้าชนิ ดที่ 2  q120  สาหรับผูบ้ ริโภคคนที่ 2 มีสินค้าที่มีอยู่เริ่มแรกสาหรับสินค้าชนิ ดที่
2  q220  จานวน 144 หน่ วย และไม่มีสินค้าชนิ ดที่ 1  q210 
จงหาฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคแต่ละราย และอัตราส่วนราคาดุ ลยภาพ
สาหรับภาวะเศรษฐกิจ
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qij Eij  qij 0
q11E11  58,
q12 E12
q21E21
q22 E22 

แทนค่า

q11 ,q12 ,q21

และ

q22

ในฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์

U1E11E12  64E12  3E11  174
U 2 E21E22  149 E21  3E22  432

การบริโภคสินค้าของผูบ้ ริโภคมีขอ้ จากัดในการบริโภค
สมการข้อจากัดของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 คือ
PE
1 11  P2 E12 0

สมการข้อจากัดของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 คือ
PE
1 21  P2 E22 0

ผูบ้ ริโภคต้องการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดด้วยเงื่อนไขจากัดในการบริโภค ดังนี้
V1E11E12  64E12  3E11  174    PE
1 11  P2 E12 
V2 E21E22  149E21  3E22  432    PE
1 21  P2 E22 

เงื่อนไขอันดับที่หนึ่ งที่ผูบ้ ริโภคคนที่ 1 จะได้รบั อรรถประโยชน์สูงสุด คือ
V1
E12   P10
E11
V1
E11  P2 0
E12
V1
 P E11 P E12 0


(10.20)
(10.21)
(10.22)
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แก้สมการเพื่อหาค่า E11 และ E12 ซึ่งจะได้ฟังก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ดังนี้
จากสมการ (10.20) และ (10.21) หาค่า  จะได้
E12  3
E  64
 11
P1
P2
E12 

 E11  64  P1  3
P2

(10.23)

แทนค่าสมการ (10.23) ในสมการ (10.22) จะได้
 PE
1 11PE
1 11 64 P1 3P2 0
P
E11 2 
P1

(10.24)

แทนค่าสมการ (10.24) ในสมการ (10.23) จะได้
 P2


1.5  32   64 P1
P1


 3
E12  
P2
E12 

32 P1
 1.5
P2

ดังนั้นสมการงบประมาณจากัดของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 ที่เป็ นไปได้สาหรับส่วนประสม
ราคาใดๆ คือ
 P

 P

P1 1.5 2  32  P2 32  1   1.50
 P1

  P2 


จากฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 จะเห็นได้ว่าการเพิ่มของ P1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ P2 หรือการลดลงของ P2 เมื่อเปรียบเทียบกับ P1 จะทาให้ E11 ลดลงและทา
ให้ E12 เพิ่มขึ้ น และการเพิ่มขึ้ นของ P2 เมื่อเปรียบเทียบกับ P1 จะทาให้ E11 เพิ่มขึ้ น และทา
ให้ E12 ลดลง
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สาหรับฟั งก์ชันอุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 หามาได้เช่นเดี ยวกับ ข้างต้น
ฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 เป็ นดังนี้
74.5P2

P1
P
E22  1 
P2

E21

สมการงบประมาณจากัดของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 ที่เป็ นไปได้สาหรับชุดราคาไม่ว่าจะเป็ น
ชุดใด ๆ คือ
 74.5P2



P
P1 
 4.5  P2  1.5 1  74.50
P2
 P1




เงื่อนไขดุลยภาพตลาดนั้นผลรวมของส่วนเกินของผูบ้ ริโภคทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้น
E1E11  E210

P2
74.5P2

0
P1
P1
76 P2

0
P1
P
 2 0.48
P1

1.5

และ

E2 E12  E22 0

32 P1
P
1.5  1 0
P2
P2
P
 1 2.49
P2
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แทนค่าอัตราส่วนของราคาดุลยภาพในฟั งก์ชนั อุปสงค์ส่วนเกินของแต่ละบุคคลจะได้
E11 31.3,E12 78.2
E21,E22  

ผูบ้ ริโภคคนที่ 1 จะใช้สินค้า q1 จานวน 31.3 หน่ วย เพื่อแลกกับสินค้า q2 จานวน
78.2 หน่ วย และผูบ้ ริโภคคนที่ 2 จะใช้สินค้า q2 จานวน 78.2 หน่ วย เพื่อแลกกับสินค้า q1
จานวน 31.3 หน่ วย
ดุลยภาพทั ่วไปของการผลิต (General Equilibrium of Production)
สมมติในระบบเศรษฐกิจมีปัจจัยการผลิต 2 ชนิ ด ในปริมาณจากัดเท่ากับ X10 และ
X 2 0 หน่ วย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 2 ชนิ ด คือ Q1 และ Q2 โดยการใช้ Edgeworth Box
Diagram เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรปั จจัยการผลิตที่มีอยูจ่ านวนจากัด X10 และ X 2 0 หน่ วย
เพื่อผลิตสินค้า Q1 และ Q2

Production-contact Curve

ภาพ 10.3 ดุลยภาพทัว่ ไปของการผลิต
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ภาพ 10.3 แสดงเส้นผลผลิตเท่ากันของการผลิตสินค้า Q1 และ Q2 ของผูผ้ ลิตสองคน แสดง
ด้วยเส้น Q11 ,Q12 ,Q13 , และ Q21 ,Q22 ,Q23 , ตามลาดับ ถ้าการจัดสรรปั จจัยการผลิตเริ่มต้น
อยู่ที่จุด A โดยผูผ้ ลิตจะใช้ปัจจัยการผลิตจานวน  X110 , X120  เพื่อผลิตสินค้า Q1 บนเส้น
ผลผลิตเท่ากัน Q12 และใช้ปัจจัยการผลิตจานวน  X 210 , X 220  เพื่อผลิตสินค้า Q2 บนเส้น
ผลผลิตเท่ากัน Q2 2 การจัดสรรปั จจัยการผลิต ณ จุดดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ เนื่ องจาก
ผูผ้ ลิตสามารถผลิตสินค้าชนิ ดหนึ่ งได้เพิ่มขึ้ น โดยไม่ทาให้การผลิตสินค้าชนิ ดอื่นลดลง การ
จัดสรรปั จจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตจะอยู่ ณ จุดที่เส้นผลผลิตเท่ากันของการผลิต
สินค้าทั้ง 2 ชนิ ดนั้นสัมผัสกัน ซึ่งทาให้ค่าของอัตราหน่ วยสุดท้ายของการทดแทนกันทางเทคนิ ค
ของปั จจัยการผลิตสองชนิ ด (Marginal Rate of Technical Substitution : MRTS ) สาหรับการ
ผลิตสินค้าสองชนิ ดเท่ากัน นัน่ คือ
Q1

 MRSTS X1 X 2   MRSTS X1 X 2 

Q2

การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการผลิต (Pareto Optimality
of Production) เป็ นจุดที่แสดงให้เห็นว่าด้วยเทคนิ คในระดับที่เป็ นอยู่น้ัน การจัดสรรปั จจัยการ
ผลิตอาจเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่จุด E2 หรือ E3 โดยถ้าเคลื่อนย้ายจากจุด A ไปยังจุด E2 จะทา
ให้ผูผ้ ลิตยังคงผลิตสินค้า Q1 บนเส้นผลผลิตเท่ากัน Q12 และผูผ้ ลิตจะสามารถผลิตสินค้า Q2
ได้เพิ่มขึ้ นโดยเคลื่อนย้ายจากเส้นผลผลิตเท่ากัน Q2 2 ไปยังเส้นผลผลิตเท่ากัน Q23 ทาให้ได้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้ น หรือถ้าการจัดสรรปั จจัยการผลิตใหม่ทาให้เคลื่อนย้ายจากจุด A ไปยังจุด E3 จะ
ทาให้ผูผ้ ลิตยังคงอยู่บนเส้นผลผลิตเท่ากัน Q2 2 เส้นเดิม นัน่ คือ สามารถผลิตสินค้า Q2 ได้
ปริมาณเท่าเดิม แต่ผูผ้ ลิตจะสามารถอยู่บนเส้นผลผลิตเท่ากันสาหรับการผลิตสินค้า Q1 ได้
ปริมาณเพิ่มขึ้ นเป็ นเส้น Q13 ถ้าลากเส้นเชื่อมจุดการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดของพา
เรโตสาหรับการผลิตจะได้เส้น การทาสัญญาการผลิต (Production Contract Curve) และจาก
เส้น การท าสัญ ญาการผลิ ต จะสามารถน าไปสร้า งเส้น ขอบเขตความเป็ นไปได้ใ นการผลิ ต
(Production Possibility Frontier)
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Production Possibility Frontier

ภาพ 10.4 เส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ในการผลิต
ภาพ 10.4 แกนตั้ง คือ จานวนของสินค้า Q2 และแกนนอน คือ จานวนของสินค้า Q1 จากเส้น
การทาสัญญาการผลิตนาเอาคู่ของผลผลิตที่สอดคล้องแต่ละจุดสัมผัสของเส้นผลผลิตเท่ากันของ
สินค้า Q1 และ Q2 มาสร้างเส้นกราฟลงในภาพ 10.4 จะได้เส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ในการ
ผลิต ซึ่งแสดงถึงส่วนประสมของจานวนสินค้าสองชนิ ดที่สามารถผลิตได้ดว้ ยปั จจัยการผลิตที่มี
อยูอ่ ย่างจากัดภายใต้เทคโนโลยีระดับหนึ่ ง
การวิเคราะห์ดุลยภาพทั ่วไปของการผลิตโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
กาหนดการผลิตสินค้า 2 ชนิ ด คือ Q1 และ Q2 ต้องใช้ปัจจัยการผลิต 2 ชนิ ด คือ
และ X 2 ซึ่งมีอยูป่ ริมาณจากัดเท่ากับ X10 และ X 2 0 หน่ วย โดยมีฟังก์ชนั การผลิต คือ
Q1 f1  X11,X12 

Q2  f2  X 21 ,X 22 

โดยที่
และ

X 11  X 21 X 10
X 12  X 22  X 2 0

X1
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จุดที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการผลิต หาได้โดยทาให้ผลผลิตของสินค้าแต่ละ
ชนิ ดสูงสุด โดยกาหนดให้ผลผลิตสินค้าของสินค้าชนิ ดอื่นอยู่ ณ ระดับคงที่ เช่น กาหนดให้
ระดับของผลผลิต Q2 คงที่ ณ ระดับ Q20 ดังนั้นการหาผลผลิตสินค้า Q1 สูงสุดภายใต้ขีดจากัด
ของผลผลิตของสินค้าชนิ ดที่ 2 ซึ่งกาหนดให้คงที่ ณ ระดับ Q20 โดยการสร้างฟั งก์ชนั ลากรองจ์
ดังนี้
Q1  f1  X 11 , X 12   f 2  X 10  X 11 , X 2 0  X 12   Q2 0 
เงื่อนไขอันดับที่หนึ่ งที่จะได้รบั ผลผลิตของสินค้าชนิ ดที่ 1 สูงสุดจากการผลิต คือ
Q1
f
f
 1   2 0
X 11
X 11
X 11

(10.25)

Q1
f
f
 1   2 0
X 12
X 12
X 12

(10.26)

Q1
 f 2  X10  X11 , X 20  X 12 Q20 


(10.27)

จากสมการ (10.25) และ (10.26) หาค่า



f1
f 2
X
X
 11  11 
f1
f 2
X 12
X 12


MP11
MP
 21
MP12
MP22

 MRTS12   MRTS12 
1

2

(10.28)

จากสมการ (10.28) แสดงว่า จุดที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการผลิตจะเกิดขึ้ นเมื่อ
อัตราหน่ วยสุดท้ายของการทดแทนกันทางเทคนิ ค (Marginal Rate of Technical Substitution :
MRTS ) สาหรับปั จจัย X 1 และ X 2 ของการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิ ดเท่ากัน
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ตัวอย่าง 10.2

และ

L

กาหนดการผลิตสินค้า 2 ชนิ ด คือ Q1 และ Q2 ต้องใช้ปัจจัยการผลิต 2 ชนิ ด คือ
ซึ่งมีอยูป่ ริมาณจากัดอย่างละเท่ากับ 20 หน่ วย โดยมีฟังก์ชนั การผลิต คือ
Q111/3 L12/3

Q2  22/3 L1/3
2
K1  K 2 20

โดยที่
และ
จากเงื่อนไข



L1  L2 

MPL1
MPK1



ดังนั้น ผลผลิตชนิ ดที่ 1:

MPL2
MPK2

หรือ

 MRTSLK   MRTSLK 
1

2

MPL
 2K1/L1
MPK

ผลผลิตชนิ ดที่ 2:  MPL  K2/2L2
MPK



MPL1
MPK1



MPL2
MPK2

หรือ 4K1/L1 = K2/L2 สรุปได้วา่

4K1/L1 = K2/L2
K1  K 2 20
L1  L2 

แก้สมการสามสมการข้างต้น จะได้ สมการการทาสัญญาการผลิต คือ

L1 

80 K1
20  3K1

K
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ภาวะที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการผลิตและการแลกเปลี่ยน
ภาวะที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการผลิตและการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้ น เมื่อ
อัตราหน่ วยสุดท้ายของการทดแทนกันของสินค้า  MRS  ของผูบ้ ริโภคทุกคนซึ่งเท่ากันไป
เท่ากับอัตราหน่ วยสุ ดท้ายของการแปรสภาพของสินค้า (Marginal Rate of Product
Transformation : MRPT ) ของผูผ้ ลิตทุกคนซึ่งเท่ากัน

Production Possibility Frontier

ภาพ 10.5 ภาวะที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตสาหรับการผลิตและการแลกเปลี่ยน
ถ้าในสังคมมีการผลิตสินค้าเพียง 2 ชนิ ด คือ Q1 และ Q2 ซึ่งกาหนดโดยเส้นขอบเขตความ
เป็ นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Frontier) และถ้าในสังคมนั้นมีผูบ้ ริโภคเพียงคน
เดียว แผนภาพของเส้นความพอใจเท่ากันของผูบ้ ริโภคคนนี้ แสดงด้วยเส้น U1 ,U 2 ,U 3 ,
ภายใต้จานวนของสินค้า Q1 และ Q2 ที่สงั คมสามารถผลิตได้ ผูบ้ ริโภคคนนี้ จะได้รบั ความพอใจ
สูงสุด ณ จุด E ซึ่งเป็ นจุดที่เส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ในการผลิต PF สัมผัสกับเส้นแห่ง
ความพอใจเท่ากัน U 2 ทาให้ MRS ของผูบ้ ริโภคเท่ากับ MRPT ของผูผ้ ลิต
ทฤษฎีว่าด้วยดีที่สุดอันดับที่สอง (Theory of Second Best)
R.G. Lipsey และ K. Laneaster ได้เขียนบทความเรื่อง The General Theory of Second
Best (1956) โดยสรุปพอสังเขปว่า ถ้าขีดจากัดบางอย่างภายในระบบเศรษฐกิจเป็ นอุปสรรค
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ต่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโต ภายใต้ขีดจากัดที่กาหนดให้ไม่จาเป็ นที่
จะต้องบรรลุเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโต
ถ้าเส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ในการผลิตของสังคม สาหรับการผลิตสินค้า X และ
สินค้า Y แสดงโดยเส้น PF และเส้น W1 ,W2 และ W3 เป็ นแผนภาพของเส้นความพอใจ
เท่ากันของสังคมและถ้ามีขอ้ จากัดในระบบเศรษฐกิจแสดงโดยเส้น AB

จานวนสินค้า Y
A

C

F

D
B

จานวนสินค้า X

ภาพ 10.6 ทฤษฏีวา่ ด้วยดีที่สุดอันดับที่สอง
ภาพ 10.6 เส้น AB แสดงขีดจากัดในระบบเศรษฐกิจ ทาให้ระบบเศรษฐกิจไม่สามารถผลิต
ส่วนประกอบของสินค้า X และสินค้า Y ที่อยู่เหนื อจากเส้น AB ได้ แสดงให้เห็นว่าขีดจากัด
ในระบบเศรษฐกิจทาให้ภาวะที่เหมาะสมที่สุดของพาเรโตไม่สามารถเกิดขึ้ นได้ ภาวะเหมาะสม
ที่สุดของสังคม ก็คือ การทาให้ได้รบั สวัสดิการสูงสุดซึ่งแสดงโดยเส้นความพอใจเท่ากันของ
สังคม เมื่อมีขีดจากัด AB จะเห็นว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่จุด F โดยจุดที่เหมาะสมที่สุด
ไม่จาเป็ นต้องอยู่บนเส้นขอบเขตความเป็ นไปได้ในการผลิต เช่น ที่จุด C หรือ จุด D และจะ
เห็นว่า จุดที่เหมาะสมที่สุด F จะดีกว่าจุดประสิทธิภาพ
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แบบฝึ กหัด
1. สมมติในระบบเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนหนึ่ งมีผูบ้ ริโภค 2 คน และมีสินค้า 2 ชนิ ด คือ x และ y
ผูบ้ ริโภคคนที่ 1 เริ่มต้นมีสินค้า x จานวน 1 หน่ วยโดยที่ไม่มีสินค้า y ดังนั้นทรัพยากรเริ่มแรก
จึงอยู่ที่ (ex , ey )  (1, 0) ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 คือ U ( x1 , y1 )  x11/4 y13/4
ผูบ้ ริโภคคนที่ 2 เริ่มต้นมีสินค้า y จานวน 1 หน่ วยโดยที่ไม่มีสินค้า x ดังนั้นทรัพยากรเริ่มแรก
จึงอยูท่ ี่ (ex , ey )  (0,1) ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 คือ U ( x2 , y2 )  x2 y2
และกาหนดราคาสินค้า x เท่ากับ 1 จงหา
(ก) สมการการทาสัญญา (Contract Curve)
(ข) สมการอุปสงค์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 1 สาหรับสินค้า x และ y
(ค) สมการอุปสงค์ของผูบ้ ริโภคคนที่ 2 สาหรับสินค้า x และ y
(ง) ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแลกเปลี่ยน
(จ) วากราฟแสดง Edgeworth box ของระบบเศรษฐกิจแลกเปลี่ยน
2. นาย a และ นาย b บริโภคส้ม (x) และกล้วย (y) ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ของนาย a คือ
U ( xa , ya )  xa0.6 ya0.4 ฟั งก์ ช ั น อรรถประโยชน์ ข องนาย b คื อ U ( xb , yb )  xb0.1 yb0.9 โดยมี
ทรัพยากรเริ่มแรกของนาย a มีสม้ เท่ากับ 10 หน่ วย และ กล้วย เท่ากับ 20 หน่ วย ส่วนของ
นาย b มีสม้ เท่ากับ 20 หน่ วย และ กล้วย เท่ากับ 10 หน่ วย ถ้าราคากล้วยเท่ากับ 1 จงหา
(ก) สมการการทาสัญญา (Contract Curve)
(ข) สมการอุปสงค์ของนาย a สาหรับสินค้าส้มและกล้วย
(ค) สมการอุปสงค์ของนาย b สาหรับสินค้าส้มและกล้วย
(ง) ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแลกเปลี่ยน
(จ) วากราฟแสดง Edgeworth box ของระบบเศรษฐกิจแลกเปลี่ยน

