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บทที่ 3
อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด



อุปสงค์ (Demand)

• อปุสงค ์ หมายถงึ จ านวนตา่งๆ ของ

สนิคา้และบรกิารชนิดน้ัน ทีผู่บ้รโิภค

ตอ้งการซือ้ ณ ระดบัราคาตา่งๆ ของ

สนิคา้และบรกิารชนิดน้ัน ในระยะเวลา

ทีก่ าหนด

• ความตอ้งการซือ้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิอปุสงค ์

ไดน้ั้น หมายถงึ ความตอ้งการซือ้ทีม่ี

อ านาจซือ้ (Purchasing power) 

น่ันคอื มคีวามสามารถและมคีวามเต็ม

ใจทีจ่ะจา่ย

• กฎของอปุสงค ์ (Law of Demand) 
ปรมิาณของสนิคา้และบรกิารชนิดใด
ชนิดหน่ึงทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ยอ่ม
แปรผกผนักบัระดบัราคาของสนิคา้
และบรกิารน้ันเสมอ 



ปัจจยัก าหนดอุปสงค์

• ราคาของสนิคา้น้ัน (ตวัก าหนด
โดยตรง)

• ราคาของสนิคา้อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

• สนิคา้ทีใ่ชท้ดแทนกนั

• สนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั

• ระดบัรายไดข้องครวัเรอืน

• รสนิยมของผูบ้รโิภค

• การโฆษณา 

• การกระจายได ้

• การคาดการณต์อ่ราคาในอนาคต

• ฯลฯ



ราคาของสนิคา้



ราคาสนิคา้อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ถา้สนิคา้ทีส่นใจเป็นสนิคา้ทีใ่ชท้ดแทน
(Substitute goods) เนือ้ไกไ่ด ้เชน่ เนือ้
หมู เนือ้เป็ด เมือ่ราคาของสนิคา้เหล่านี้

เพิม่ขึน้ อปุสงคข์องเนือ้ไกจ่ะเพิม่ขึน้ทุก
ระดบัราคา เสน้อปุสงคเ์นือ้ไกย่า้ยไปทางขวา

• แตถ่า้ราคาของสนิคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็น
ราคาของสนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั 
(Complementary product) เชน่ 
รถยนตก์บัน า้มนั ถา้ราคาของสนิคา้ทีใ่ช ้
ประกอบกนัลดลงแลว้ อปุสงคต์อ่เนือ้ไก่
เพิม่ขึน้และการยา้ยเสน้อปุสงคไ์ปทางขวา





ระดบัรายไดข้องครวัเรอืน 

• โดยปกต ิการเปลีย่นแปลงระดบัรายได ้
ของครวัเรอืนจะน าไปสูก่ารหมุนของเสน้
อปุสงคร์อบๆ จดุตดับนแกนนอน 

• ถา้เร ิม่ตน้จากเสน้อปุสงค ์D1 แลว้ 
ส าหรบัสนิคา้ปกต ิ(Normal goods) 
การเพิม่ขึน้ของรายไดค้รวัเรอืนจะท าให ้
เสน้อปุสงคห์มุนจากเสน้ D1 เป็นเสน้ 
D2 อย่างไรก็ตาม ส าหรบัสนิคา้ดอ้ย
คณุภาพ (Inferior good)  รายได ้
ครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้จะเป็นผลท าใหเ้สน้
อปุสงคห์มุนจาก D1 ไปยงั D3



ปัจจยัอืน่ๆ 

• รสนิยม เชน่ รสนิยมของประชาชนตอ่เนือ้ไกเ่ปลีย่นไป คนไม่นิยมกนิเนือ้ไกแ่ละ

อปุสงคต์อ่เนือ้ไกน่อ้ยลง เสน้อปุสงคจ์ะยา้ยไปทางซา้ย

• การโฆษณา การโฆษณาทีป่ระสบความส าเรจ็จะยา้ยเสน้อปุสงคไ์ปทางขวา 

• การกระจายรายได ้ถา้มกีารจดัสรรรายไดป้ระชาชาตใิหม่ โดยน าเอาความมัง่คัง่

จากคนจนไปยงัคนรวยมากขึน้ เสน้อปุสงคส์ าหรบัสนิคา้ฟุ่ มเฟือย จะเพิม่ขึน้ 

ขณะเดยีวกนั คนจนจะยิง่จนลง อปุสงคต์อ่สนิคา้ดอ้ยคณุภาพมากขึน้

• การคาดการณต์อ่การเปลีย่นแปลงของราคาในอนาคต ถา้ประชาชนคดิวา่

ราคาสนิคา้จะเพิม่ขึน้ในอนาคต พวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะซ ือ้สนิคา้ในปัจจบุนัมาก

ขึน้ กอ่นทีร่าคาสนิคา้จะเพิม่ขึน้ 



การเคลือ่นยา้ยบนเสน้อปุสงคแ์ละ
การเคลือ่นยา้ยเสน้อปุสงค ์

• การเคลือ่นยา้ยบนเสน้อปุสงค ์ เป็นการเปลีย่นแปลงปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการเมือ่

ราคาสนิคา้มกีารเปลีย่นแปลง โดยทีปั่จจยัอืน่ๆ ทีอ่าจเรยีกวา่เป็นปัจจยัก าหนด

โดยออ้มทัง้หลายไม่เปลีย่นแปลง 

• การเคลือ่นยา้ยเสน้อปุสงค ์ หมายถงึ การทีป่รมิาณสนิคา้ทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง 

โดยทีปั่จจยัก าหนดอปุสงคต์วัใดตวัหน่ึงหรอืหลายตวั (ทีไ่ม่ใชร่าคา) 

เปลีย่นแปลงไป ณ ระดบัราคาเดมิ 



การเคลือ่นยา้ยบนเสน้อปุสงค ์



การเคลือ่นยา้ยเสน้อปุสงค ์



อปุสงคข์องตลาด

• อปุสงคข์องตลาด เป็นผลรวมของ

ปรมิาณสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ ณ 

ระดบัราคาตา่งๆ ในชว่งเวลาหน่ึง เสน้

อปุสงคข์องตลาดไดม้าจากการรวม

อปุสงคร์ะดบับุคคลในแนวนอน 



อปุทาน (Supply)

• อปุทาน คอื ปรมิาณตา่งๆ ของสนิคา้

หรอืบรกิารทีผู่ผ้ลติมคีวามเต็มใจทีจ่ะ

ผลติและสามารถน าออกขาย ณ 

ระดบัราคาตา่งๆ ในชว่งเวลาที่

ก าหนด

• กฎของอปุทาน (Law of Supply)

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณสนิคา้

และบรกิารทีผู่ผ้ลติเต็มใจและสามารถ

น าออกขายและราคาสนิคา้และ

บรกิารน้ันจะแปรผนัโดยตรงกนัเสมอ 



ปัจจยัก าหนดอปุทาน

• ราคาของสนิคา้น้ัน

• ราคาของสนิคา้อืน่ๆ ในระบบ

เศรษฐกจิ 

• ราคาของปัจจยัการผลติ

• สถานะของเทคโนโลยี

• วตัถปุระสงคข์องผูผ้ลติ

• การคาดการณก์ารเปลีย่นแปลงของ

ราคาในอนาคต

• จ านวนผูผ้ลติ

• ธรรมชาต ิความเสีย่งแบบสุม่ และ

เหตกุารณท์ีไ่ม่คาดคดิ

• ปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจมอีทิธพิลตอ่

ปรมิาณอปุทาน



ราคาสนิคา้



ราคาของสนิคา้อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

• อุปทานเนื้อไก่ ณ ระดับราคาต่างๆ เมื่อมีราคาสินค้า
ที่ใช้ทดแทนกันได้ลดลง



ปัจจยัอืน่ๆ 

• ราคาของปัจจยัการผลติ เชน่ การเพิม่ขึน้ของราคาของแรงงานจะท าใหเ้นือ้ไก่

แพงขึน้ ก าไรนอ้ยลงและท าใหเ้สน้อปุทานยา้ยไปทางซา้ย

• สถานะของเทคโนโลย ีถา้มกีารปรบัปรงุเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติเนือ้ไก ่ก็จะท า

ใหค้วามสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้ จะมอีปุทานเพิม่ขึน้ เสน้อปุทานไปยา้ย

ทางขวา

• วตัถปุระสงคข์องผูผ้ลติ หน่วยผลติทีมุ่่งหวงัก าไรสงูสดุจะผลติปรมิาณทีแ่ตกตา่ง

จากหน่วยผลติทีม่วีตัถปุระสงคต์า่งกนั



ปัจจยัอืน่ๆ 

• การคาดการณก์ารเปลีย่นแปลงของราคาในอนาคต ถา้ราคาถูกคาดว่าจะเพิม่ขึน้ ผูผ้ลติ

อาจจะลดปรมิาณสนิคา้ขายช ัว่คราว และมแีนวโนม้ทีจ่ะเก็บสนิคา้คงเหลอืและปล่อยออกเขา้สู่

ตลาดเมือ่ราคาเพิม่ขึน้ 

• จ านวนผูผ้ลติ ถา้กจิการใหม่เขา้สู่ตลาด อปุทานมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 

• ธรรมชาต ิความเสีย่ง และเหตกุารณท์ีไ่ม่คาดคดิอืน่ๆ และอาจรวมถงึสภาพอากาศ และโรค

ระบาด สงคราม การเสยีหายของเคร ือ่งจกัร ความขดัแยง้ทางอตุสาหกรรม แผ่นดนิไหว น า้ท่วม 

และไฟไหม ้ฯลฯ 

• ปัจจยัอืน่ๆ ทัง้หมด เชน่ การเปลีย่นแปลงนโยบายรฐับาล ไดแ้ก ่การเก็บภาษีตอ่สนิคา้หรอืการ

สนับสนุนตอ่สนิคา้



การเคลือ่นยา้ยบนเสน้อปุทานและการเคลือ่นยา้ยเสน้
อปุทาน

• การเคลือ่นยา้ยบนเสน้อปุทานเป็นการเปลีย่นแปลงปรมิาณขาย (Change in 

the quantity supplied) หมายถงึ การราคาสนิคา้ซึง่เป็นตวัก าหนดโดยตรง

มกีารเปลีย่นแปลง มผีลท าใหป้รมิาณขายสนิคา้เปลีย่นแปลงไปดว้ย โดยทีส่ิง่

อืน่ๆ คงที ่

• การยา้ยเสน้อปุทาน (Shift in the supply curve) หมายถงึ การทีป่รมิาณ

สนิคา้ทีย่นิดแีละสามารถทีจ่ะขายเปลีย่นแปลงไป โดยทีปั่จจยัก าหนดอปุทานตวั

ใดตวัหน่ึงหรอืหลายตวั (ทีไ่ม่ใชร่าคา) หรอืตวัก าหนดโดยออ้มเปลีย่นแปลงไป 

ณ ระดบัราคาเดมิ 



การเคลือ่นยา้ยบนเสน้อปุทาน



การเคลือ่นยา้ยเสน้อปุทาน



อปุทานตลาด

อปุทานของตลาดเป็นผลรวมของ

ปรมิาณสนิคา้ทีห่น่วยผลติทุกแห่งยนิดี

และสามารถทีจ่ะเสนอขายได ้ณ ระดบั

ราคาตา่งๆ ในชว่งเวลาหน่ึง เสน้

อปุทานของตลาดไดม้าจากการรวม

เสน้อปุทานของแตล่ะหน่วยผลติใน

แนวนอน



ดลุยภาพของตลาด

• ราคาสนิคา้และบรกิารชนิดใดชนิด
หน่ึงจะถกูก าหนดโดยอปุสงค ์ อปุทาน
ของตลาดสนิคา้และบรกิารชนิดน้ัน 
ราคาและปรมิาณดลุยภาพจะเกดิ
พรอ้มกนัตรงระดบัซึง่ปรมิาณซือ้
เท่ากบัปรมิาณขายพอด ีเรยีกสภาวะ
นีว้า่ “ดลุยภาพของตลาด” (Market 
Equilibrium)



การเปลีย่นแปลงภาวะดลุยภาพ

• ภาวะดลุยภาพอาจเปลีย่นแปลงไดถ้า้อปุสงคแ์ละอปุทานอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอื
ทัง้สองอยา่งไดเ้ปลีย่นแปลงไป การเปลีย่นแปลงของอปุสงคแ์ละอปุทานเกดิจาก
ตวัก าหนดอปุสงคแ์ละอปุทานโดยออ้มตา่งๆ เปลีย่นแปลงไป ดงัน้ัน เมือ่
ตวัก าหนดเหลา่นีเ้ปลีย่นแปลง จนท าใหป้รมิาณซือ้และขายเปลีย่นตามไปดว้ย 
ณ ทุกระดบัราคา จะท าใหต้ าแหน่งดลุยภาพเปลีย่นแปลง



การควบคมุราคา

• ราคาดลุยภาพ อาจจะไม่ใชร่าคาทีพ่งึ
ปรารถนาทีส่ดุก็ได ้ดว้ยเหตนีุ ้รฐับาล
จงึอาจยนิดทีีจ่ะรกัษาระดบัราคาใหส้งู
กวา่ราคาดลุยภาพหรอืต า่กวา่ก็ได ้

• ถา้รฐับาลก าหนดราคาขัน้ต า่เหนือ
ราคาดลุยภาพ ก็จะเกดิสว่นเกนิ 

• ถา้รฐับาลก าหนดราคาขัน้สงูสดุไวต้ า่
กวา่ราคาดลุยภาพ (เพดานราคา) จะ
เกดิการขาดแคลน

• รฐับาลก าหนดราคาขัน้ต า่อาจเกดิ
จากเพือ่ปกป้องรายไดข้องผูผ้ลติ 
เพือ่สรา้งผลผลติสว่นเกนิไวใ้ชย้าม
ขาดแคลน ใชเ้พือ่ปกป้องอตัรา
คา่แรงของแรงงาน 

• รฐับาลอาจก าหนดราคาขัน้สงูเพือ่
ปกป้องราคาจากการเพิม่ขึน้เหนือ
ระดบัราคาหน่ึง ๆ โดยปกตกิาร
ก าหนดราคาขัน้สงูจะถกูน ามาใช ้
ในชว่งสงครามหรอืความอดยาก



การก าหนดราคาขัน้ต า่ 

• รฐับาลสามารถจดัการกบัส่วนเกนิทีเ่กดิจากการ
ก าหนดราคาขัน้ต ่า เชน่ รบัซ ือ้ผลผลติส่วนเกนิ
และเก็บรกัษา ท าลาย หรอืขายไปตา่งประเทศหรอื
ในตลาดอืน่ ๆ ได ้การจ ากดัผูผ้ลติตามโควตา
เฉพาะ การโฆษณาใหบ้รโิภคสนิคา้น้ัน ๆ หรอืโดย
การลดการบรโิภคสนิคา้ทดแทนสนิคา้น้ัน 

• ปัญหาส าคญัของการก าหนดราคาขัน้ต ่าคอืการ
ทีก่จิการทีม่สี่วนเกนิอาจพยายามหลกีหนีการ
ควบคมุราคาและลดราคาลงเอง และการก าหนด
ราคาขัน้ต ่าทีสู่งอาจสนับสนุนความไม่มี
ประสทิธภิาพ หน่วยผลติอาจไม่สนใจทีจ่ะเพิม่
ประสทิธภิาพเพราะไดร้บัการปกป้อง 



การก าหนดราคาขัน้สงู

• ปัญหาหลกัของการก าหนดราคาขัน้สงู
คอืมแีนวโนม้การเกดิตลาดมดืหรอื
ตลาดใตด้นิ (underground 
markets) ซึง่ลกูคา้ไม่สามารถหาซือ้ได ้
เพยีงพอในตลาดปกต ิจงึอาจยอมจา่ยใน
ราคาทีส่งูมาก 

• ปัญหาอกีประการ คอื การก าหนดราคา
ขัน้สงูยงัท าใหป้รมิาณการผลติของ
สนิคา้ทีข่าดแคลนอยู่แลว้ ลดลงไปอกี 




