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• เศรษฐศาสตร)สวัสดิการ (Welfare Economics) เป@นแขนงหนึ่ง

ของวิชาเศรษฐศาสตร) ที่ใหMความสนใจกับสวัสดิการของสังคมใน

ทางเลือกตTางๆของระบบเศรษฐกิจ

• Welfare economics is concerned with the social desirability of 

alternative economic states.

– Distinguishes cases when private markets work well from cases where 

government intervention may be warranted.

Welfare Economics

3ชัยรัตน) เอี่ยมกุลวัฒน) เศรษฐศาสตร)สาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน3.1



กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน3.1
ระบบเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนแบบสมบูรณ7

4ชัยรัตน: เอี่ยมกุลวัฒน: เศรษฐศาสตร:สาธารณะ Econ 294330710/1/19

- สมมุติในระบบเศรษฐกิจมีการบริโภคสินคNา 2 
ชนิด ไดNแกP ขNาวและปลา ซ่ึงมีจำนวนคงท่ี และมี
มนุษย:อยูP 2 คน ตาอินกับตานา 
- แกนนอนคือปริมาณขNาว (r)  และ แกนต้ังคือ
จำนวนปลา (f) 

- จุด o เป̂นจุดท่ีตาอินไมPมีอาหารเลย 
- จุด e เป̂นจุดทรัพย:สินเร่ิมแรก (endowment) 
ท่ีท้ังสองมีท้ังขNาวและปลา
- ระบบเศรษฐกิจท่ีมีขNาวและปลาปริมาณคงท่ี 

• ขNาวมีจำกัดเทPากับ or=oa+o'c ถัง และ
• ปลามีจำกัดเทPากับ of=ob+o'd ตัว
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การแลกเปล่ียนแบบสมบูรณ1
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รูปท่ี 2.2 แผนท่ีเส%นความพอใจเทIากัน (indifference map) ของตาอินและตานา

3.1

5ชัยรัตนY เอี่ยมกุลวัฒนY เศรษฐศาสตรYสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

เส%นความพอใจเทIากันผIานจุด e ของตาอิน และ ตานา ท่ีเส%น I10 และ เส%น N20

คุณสมบัติปรกติของแผนท่ีเส<นความพอใจเทAากันมีดังน้ี เส%นความพอใจเทIากันไมIตัดกัน ความชัน

ของแตIละเส%นเปfนคIาลบ และเส%นโค%งเข%าหาจุดกำเนิด (convex to the origin
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3.1
การแลกเปลี่ยนแบบสมบูรณ4

• รูปท่ี 2.3 กล<องเอดจBเวิรBทและการแลกเปล่ียน

ชัยรัตนB เอี่ยมกุลวัฒนB เศรษฐศาสตรBสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

จุด j - หนทางเพิ่มประสิทธิภาพพาเรโต (Pareto improvement)
- จุดท่ีความพึงพอใจของตาอินมากข้ึนในขณะท่ีความพึงพอใจของตานาเท<าเดิม 

จุด g - ประสิทธิภาพพาเรโต (Pareto efficient)
จุดท่ีความพึงพอใจของตาอินจะสูงสุดในขณะความพึงพอใจของตานาไม<ได%ลดน%อยลง 

Inefficient points 

= e, j

Efficient points

= h, g



3.1
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงอะไร

7ชัยรัตน( เอี่ยมกุลวัฒน( เศรษฐศาสตร(สาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

ประสิทธิภาพพาเรโต (Pareto efficient) เชFน จุด g และจุด h
1. An allocation is Pareto efficient if it is impossible to make one person 
better off without making another person worse off.

2. An allocation is Pareto efficient if the only way to make one person 
better off is to make another person worse off.

”Efficiency is doing things right. 
Effectiveness is doing the right things”

Peter Drucker 
(กรููทางด้านการบริหารการจดัการ)
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3.1
การแลกเปล่ียนแบบสมบูรณ4

• รูปท่ี 2.3 กล<องเอดจBเวิรBทและการแลกเปล่ียน

ชัยรัตนB เอี่ยมกุลวัฒนB เศรษฐศาสตรBสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

จุด j หนทางเพิ่มประสิทธิภาพพาเรโต (Pareto improvement)

จุด g ประสิทธิภาพพาเรโต (Pareto efficient)

ตาอินและตานาจะจบส้ินในการแลกเปล่ียน ท้ังนี้เพราะว<าท่ีจุดนี้ ไม<สามารถทำให%

บุคคลหนึ่งพึงพอใจมากขึ้น ในขณะท่ีไม<ทำให%บุคคลอื่นมีความพึงพอใจน%อยลง 

Inefficient points 

= e, j

Efficient points

= h, g
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• รูปท่ี 2.4 กล@องเอดจFเวิรFทและประสิทธิภาพพาเรโต

3.1 กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน

ชัยรัตนF เอี่ยมกุลวัฒนF เศรษฐศาสตรFสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

ถ#าเราเลือกจุดอื่นท่ีไม@ใช@ จุด e หรือ จุด m เปaนจุดทรัพยFสินเร่ิมแรกในกล@อง เราก็จะ

สามารถหาจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดได#เช@นกัน 

เส#นท่ีรวมจุดประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนสูงสุดท้ังหมดท่ีมีจุดเช@น จุด i และ จุด n 

เราเรียกเส#นนี้ว@า เส#นแสดงแนวการแลกเปล่ียนท่ีดีท่ีสุด (contract curve) 

Inefficient points 

= e, j

= m

Efficient points

= i, n

= h, g

Contract curve



• ทุกจุดบนเส*นน้ี หรือ เส*น oino’ อัตราการทดแทนกันส:วนเพ่ิมระหว:างข*าว (R) กับปลา (F) 
ของตาอิน MRSRF(อิน) จะเท:ากับอัตราการทดแทนกันส:วนเพ่ิมระหว:างข*าวกับปลาของตา
นา MRSRF(นา) 

• เง่ือนไขคณิตศาสตรOสำหรับการมีประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนสูงสุดสามารถเขียนเปVน

MRSRF(อิน) = MRSRF(นา)

3.1
กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

10ชัยรัตนO เอี่ยมกุลวัฒนO เศรษฐศาสตรOสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
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• รูปที่ 2.5 เส-นเป/นไปได-ของอรรถประโยชน:ของสังคม

3.1
กล#องเอดจ)เวิร)ทและเส1นเป4นไปได1ของอรรถประโยชน)ของสังคม

11ชัยรัตน: เอี่ยมกุลวัฒน: เศรษฐศาสตร:สาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

• รูปท่ี 2.3 กลTองเอดจ:เวิร:ทและการแลกเปล่ียน

ความสัมพันธ:ระหวTาง Contract curve และเส-นเป/นไปได-ของอรรถประโยชน:ของสังคม

ท้ัง 2 รูปแสดงความสัมพันธ: เชTน จุด e (endowment) ท่ีไมTมีประสิทธิภาพ
จุด i และ จุด n เป/นจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (รวมท้ังจุด g และ จุด h)
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กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิต3.2 การผลิต: Isoquant and MRTS

12ชัยรัตน9 เอี่ยมกุลวัฒน9 เศรษฐศาสตร9สาธารณะ Econ 294330710/1/19

ในรูปท่ี 2.6 แกนต้ังเปOนปPจจัยทุน และแกนนอนเปOนปPจจัยแรงงาน สองปPจจัยน้ีมีขSอจำกัดดังน้ี ปPจจัย
แรงงานมีท้ังหมด ol หรือ o¢l สYวนทุนท้ังหมด ok  หรือ o¢k
เสSนผลผลิตเทYากัน (isoquant) ของขSาวและปลา มีคุณสมบัติคลSายกับเสSนความพอใจเทYากัน กลYาวคือ เสSนผลผลิตเทYากันมีความชันเปOน
ลบ เสSนไมYตัดกัน เวSาเขSาหาจุดกำเนิด และปริมาณผลิตสินคSาหนึ่งเพิ่มขึ้นถSาเสSนผลิตขยับไปทางทิศที่ไกลออกจากจุดกำเนิด 

ความชันของเสSนผลผลิตเทYากันของสินคSา มีความหมายวYาการลดปPจจัยแรงงานหนึ่งหนYวย จำเปOนตSองเพิ่มปPจจัยทุนจำนวนหนึ่งเพื่อ
ทดแทนแรงงานที่เสียไปและมีผลผลิตเทYาเดิม (marginal rate of technical substitution: MRTS of labor for capital) 



กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิต3.2
Contract Curve and Efficiency

13ชัยรัตนI เอี่ยมกุลวัฒนI เศรษฐศาสตรIสาธารณะ Econ 294330710/1/19

เส#นแนวการผลิตท่ีดีท่ีสุด (contract curve) แสดงในรูปท่ี 2.6 คือเส̀น  oabo’ 

- ทุกจุดบนเส̀นแสดงแนวการผลิตท่ีดีท่ีสุด คือจุดท่ีเส̀นผลผลิตข̀าวเทgากันและเส̀นผลผลิตปลาเทgากันมีความ

ชันเทgากัน 

- อัตราสgวนเพ่ิมการทดแทนกันระหวgางแรงงานกับทุนในการผลิตปลา MRTS
LK

(ปลา) เทgากับอัตราสgวนเพ่ิม

การทดแทนกันระหวgางแรงงานกับทุนในการผลิตข̀าว MRTS
LK

(ข̀าว) เง่ือนไขคณิตศาสตรIสามารถเขียนเปrน

MRTSLK(ปลา) = MRTSLK(ข#าว)

Contract curve



รูปท่ี 2.7 เส-นเป/นไปได-ในการผลิต (PPF)

3.2

14ชัยรัตนB เอี่ยมกุลวัฒนB เศรษฐศาสตรBสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิต

กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิต

Graph: Production Possibility Frontier
เส-นเป/นไปได-ในการผลิตในรูปท่ี 2.7 มีความ

ชัน ซึ่งแสดงอัตราการเปล่ียนแปลงการผลิต

จากข-าวเป/นปลา (marginal rate of 

transformation: MRT) 

- ความชันเป/นลบ 

เงื่อนไขในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในแงmมุม

ของต-นทุนการผลิต

MRTRF =  △F/△R
MRTRF =  MCR/MCF



กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิตและการแลกเปลี่ยน

MRTRF = MRSRF(อิน) = MRSRF (นา)

อัตราการเปลี่ยนแปลงการผลิตส3วนเพิ่มจากการผลิตข9าวเป:นการผลิต
ปลา MRTRF เท<ากับอัตราส3วนเพิ่มของการทดแทนกันระหว3างข9าวกับ
ปลาของตาอินและตานา MRSRF(อิน) = MRSRF (นา)

3.3 ประสิทธิภาพในการผลิตและการแลกเปล่ียน

15ชัยรัตนH เอี่ยมกุลวัฒนH เศรษฐศาสตรHสาธารณะ Econ 294330710/1/19

MRTRF = 2/3 และ MRSRF = 1/3 

• MRTRF = 2/3 หมายถึง ปลา 2 ตัวสามารถ
นำมาผลิตข\าวได\ 3 กิโล 

• MRSRF = 1/3 ถ\าตาอินสูญเสียข\าว 3 กิโล เพ่ือ
ได\ปลา 1 ตัว ความพึงพอใจยังเท<าเดิม
– ดังนั้น ตาอินและตานา จะมีความพึงพอใจมากขึ้น 

หากเขาแลกข\าว 3 กิโล เพื่อนำไปเปdนปลา 2 ตัว

• การแลกเปล่ียนกัน (trade) ยังเกิดข้ึน หาก 
MRS ไม<เท<ากับ MRT

• การเปล่ียนแปลงการผลิตจะเกิดข้ึนจนกระท่ัง
MRTRF = MRSRF(อิน) = MRSRF (นา)

http://www.dartmouth.edu/~econ01ab/f02-topic5.pdf

ขGาว

ปลา

http://www.dartmouth.edu/~econ01ab/f02-topic5.pdf


ถ"าผู"ผลิตและผู"บริโภคมีการแข4งกันเสรีแบบสมบูรณ;ในการผลิตและการบริโภค หรือ 
ราคาได"กำหนดโดยกลไกตลาด และทุกสินค"ามีตลาดรองรับ การจัดสรรท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได"

ทฤษฎีมือที่มองไม,เห็นและเศรษฐศาสตร:สวัสดิการขั้นพื้นฐาน3.4
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร;สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
(Fundamental Theorem of Welfare Economics)

ชัยรัตน: เอี่ยมกุลวัฒน: เศรษฐศาสตร:สาธารณะ Econ 294330710/1/19

Assumptions: ข"อสมมุติ
1) Perfect Competition: All producers and 

consumers act as perfect competitors; that is, 

no one has any market power.

1) การแข,งกันเสรีแบบสมบูรณ:

ในการผลิตและการบริโภค หรือ 

ราคาไดpกำหนดโดยกลไกตลาด

2)  Market Existence: A market exists for each 

and every commodity.

2) ทุกสินคpามีตลาดรองรับ 



รัฐควรมีบทบาทในระดับไหนในระบบเศรษฐกิจ 

Invisible Hand Theorem มีนัยวIา บทบาทภาครัฐภาครัฐควรข้ึนอยูIกับความจำเปRนของภาครัฐท่ี

ตVองแทรกแซงตลาด เพ่ือทำใหVตลาดเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ทฤษฎีมือที่มองไม,เห็นและเศรษฐศาสตร:สวัสดิการขั้นพื้นฐาน3.4
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร`สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ชัยรัตน: เอี่ยมกุลวัฒน: เศรษฐศาสตร:สาธารณะ Econ 294330710/1/19
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตร-สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ชัยรัตน) เอี่ยมกุลวัฒน) เศรษฐศาสตร)สาธารณะ Econ 294330710/1/19

ทฤษฎีมือที่มองไมFเห็นและเศรษฐศาสตร)สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

Consumptions & Consumers: ปริมาณสินคJา 2 สินคJาท่ีตาอินและตานาเลือกซ้ือมีเง่ือนไขดังน้ี

MRSRF (อิน) = PR/PF (1)
MRSRF (นา) = PR/PF (2)
MRSRF (อิน) = MRSRF (นา) (3)

Production & Producers: กาํไรสูงสุดของผู้ผลิต นั5นคือ MCR=PR และ MCF=PF ดังนั5น
MCR/MCF = PR/PF (4)

สมการ (4) เราสามารถเขียนสมการ (5) เป็น
MRTRF = MCR/MCF = PR/PF (5)

Market and Price Mechanism

MRTRF = MRSRF(อิน) = MRSRF(นา) 



Minimal Government
3.4

19ชัยรัตน6 เอี่ยมกุลวัฒน6 เศรษฐศาสตร6สาธารณะ Econ 294330710/1/19

ทฤษฎีมือที่มองไมQเห็นและเศรษฐศาสตร6สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

Functions of Government
1. ปกป\องสิทธิครอบครองทรัพย6สิน 

(to protect property right)

2) มีระบบตุลาการ (rule of law)

ออกกฎหมาย รักษาความสงบ

ภายในประเทศ และป\องกัน

ประเทศ (to provide law and 

order, a court system and 

national defense)

รัฐควรมีบทบาทในระดับไหน
__________
___________
_________
_____



https://workpointnews.com/2019/01/16/รัฐธรรมนูญ)*+,สสสวทําอะไร/

นิติบญัญตัิ



อํานาจ ส.ว. *+, คน มีหน้าที3

1. กล่ันกรองกฎหมาย
2. ตรวจสอบอภิปรายการบริหารราชการ

แผ<นดิน
3. ให@ความเห็นชอบให@บุคคลดำรงตำแหน<ง

ในองคFกรอิสระ

“หน้าที3ก็ได้ตดัอํานาจการถอดถอน

ทิ >งไป เพราะไมเ่หมาะกบัวฒันธรรม

ไทย ที3ขี >สงสาร มีพรรคพวก สว่นที3

เหลอืก็จะมีหน้าที3แตง่ตั >งองค์กร

อิสระ กลั3นกรองกฎหมาย ซึ3งกําลงัดู

อยูว่า่ อาจจะทําให้มีความรวดเร็ว

ขึ >น เพื3อให้มีประสทิธิภาพ” 

มีชยั ฤชพุนัธุ์ 
อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนญู กลา่ว

https://www.pptvhd36.com/news/ประเดน็ร้อน/93147

สว. ไม่มีอาํนาจในการ การถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/93147


อาํนาจในการ การถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง
อดีต วฒุิสภา หรือ ส.ว. มีอํานาจ

ปัจจบุนั
ตดักระบวนการถอดถอน ไปเป็นหน้าที@ของ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมืองเทา่นั Lน

อาํนาจในการ การถอดถอนผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

ใครแตง่ตั Lง
เลอืกโดยที@ประชมุใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลบั และให้เลอืก

เป็นรายคดี

องค์คณะผู้

พิพากษา

ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ@งดํารงตําแหนง่ไมตํ่@ากวา่ผู้ พิพากษาศาล

ฎีกา จํานวน X คน

https://th.wikipedia.org/wiki/ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


https://th.wikipedia.org/wiki/

29 ต.ค. 2560 - ไอลอว/ เผย ลูกสาว 

มีชัย ฤชุพันธ/ นั่งรองเลขาฯ พEอ รับเงินเดือน 

47500 บาท 

https://www.thairath.co.th › ข1าว ›

การศึกษา

• พ.ศ. 2492-2501 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2501–2504 นิติศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรR

• พ.ศ. 2508–2509 ปริญญาโท ดWานกฎหมาย

เปรียบเทียบ จาก Southern Methodist 

University สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย

ตำแหนEงสำคัญ

• ประธานกรรมการร1างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ

แห1งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

• รองนายกรัฐมนตรี 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 

มีนาคม พ.ศ. 2535 ในสมัย พลเอกสุจินดา ครา

ประยูร

• อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห1งชาติ เปpนคน

เดียวท่ีเปpนพลเรือน

• ประธานกรรมการร1างรัฐธรรมนูญแห1ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/news/politic/1110604
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3


คณะ$ฐมนต) (หมวด ๘) ห.า0ของ$ฐ (หมวด ๕)
คณะ$ฐมนต)0จะเ7าบ9หาร
ราชการแ>น?น@องแถลง
นโยบายEอ$ฐสภา Hง@อง
สอดคIองJบห.า0ของ$ฐ 
แนวนโยบายแKง$ฐ และ
LทธศาสตPชาQ และ@องRแจง
แหSง0มาของรายไU0จะVามาใX
YายในการZาเ[นนโยบาย โดย
ไ\]การลงมQความไ^วางใจ 
_ง` ภายในaบbาcน dบแEcน
เ7า$บห.า0 (มาตรา ๑๖๒)

$ฐ@อง$กษาidยการเjนการคkง
อlางเคmงค$ดเnอใbฐานะ
ทางการเjนการคkงของ$ฐ]
เสoยรภาพและqนคงอlางrงsน
ตามกฎหมายuาUวยidยการเjน
การคkงของ$ฐ และvดระบบภาw
ใbเxดความเyนธรรมแz{งคม(มาตรา ๖๒)
• กฎหมายว(าด*วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

อย(างน*อยต*องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการ
ดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ
การกำหนดวินัยทางการคลังด*านรายได*และ
รายจ(ายท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การบริหารทรัพยFสินของรัฐและ
เงินคงคลัง และการบริหารหน้ีสาธารณะ

คณะ$ฐมต): @องRแจงแหSง0มาของรายไU



ลกัษณะเจ้าหน้าที/ภาครัฐที/ไม่พงึประสงค์ –
PIGS

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1. บ%าอำนาจ (ฉันรู%ดี) Paternalistism

2. โง? (หลงตัวเอง) Ignorance

3. โลภ (เอาแต?ได%) Greed

4. หน%าด%าน Thick Skin 
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คาํร้อง ธาตรี
ทาํนอง เอื 0อ สุนทรสนาน

ชัยรัตน) เอี่ยมกุลวัฒน) เศรษฐศาสตร)สาธารณะ Econ 294330710/1/19

3.4 ทฤษฎีมือที่มองไมGเห็นและเศรษฐศาสตร)สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ตาอิน กะ ตานา หา ปลา เอา มา กิน กัน 

ไดQ ปลา ทุก วัน รัก กัน ก็ ปRน กัน ไป 

หา ปลา มา นมนาน หา ปลา มา บานตะไท 

จนแมQ ใครๆ รูQ น้ำใจ ไมตรี ปรีดา 

แตGแลQว วันหนึ่ง เคราะห) มา ถึง ขมึงทึง มา 

สอง คน ถึง ครา แยGง หัว ปลา หาง ปลา กัน เกรียว 

ตาอิน กะ ตานา โศกา อาวรณ) จริงเจียว 

ตาอยูG มา เดี๋ยว เดียว ควQา พุง เพียวๆ ไป กิน 

http://www.hawaii.edu/thai/thaisongs/ta-in.html

ตาอินและตานา: Old Man In and Old Man Na

http://www.hawaii.edu/thai/thaisongs/ta-in.html
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• รูปที่ 2.8 ประสิทธิภาพพาเรโตและความเป<นธรรม

3.5

• รูปที่ 2.9 ความเป<นธรรมกับเสAนอรรถประโยชนE

ชัยรัตน> เอี่ยมกุลวัฒน> เศรษฐศาสตร>สาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาด ประสิทธิภาพและความเปYนธรรม

ประสิทธิภาพและความเป<นธรรม

j

N20

j ■I10

m●

- ถ#าตลาดมีการแข]งขันกันแบบสมบูรณ>และผู#บริโภคมีข#อมูลครบถ#วน ราคาจะเปYนตัวกำหนดให#การจัดสรร

ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเปYนไปอย]างมีประสิทธิภาพ โดยไม]ต#องมีภาครัฐมาแทรกแซงในการจัดสรร

- แต]การมีประสิทธิภาพในการจัดสรรท่ีเกิดข้ึนจะเปYนธรรมในสังคมน้ันหรือไม] ข้ึนอยู]กับวิจารณญาณของแต]

ละบุคคล ไม]มีใครสามารถสรุป โดยไม]มีคำโต#แย#ง
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3.5

10/1/19

กลไกตลาด ประสิทธิภาพและความเปKนธรรม

Second Fundamental Theorem of Welfare Economics

j

N20

j ■I10

m●

The second fundamental theorem of welfare economics states that society can attain 

any Pareto-efficient allocation of resources by making a suitable assignment of initial 

endowments and then allowing free trade.

เพ่ือให#ตาอินสามารถย#ายจุดต้ังต#นจากจุด i เปKนจุด p สถานการณoน้ีอาจเกิดข้ึนได#ในทฤษฎี ซ่ึงเรียกวvา ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร>สวัสดิการข้ันพ้ืนฐานลำดับท่ีสอง (Second Fundamental Theorem of Welfare 
Economics)

ชัยรัตนo เอี่ยมกุลวัฒนo เศรษฐศาสตรoสาธารณะ Econ 2943307



• รูปท่ี 2.10 เส.นความพอใจเท8ากันของสังคม

3.5
ประสิทธิภาพและความเป1นธรรม
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U(อิน) 

U(นา) 

  

 

o 

 

S2 

S3 

S1 

ชัยรัตนA เอี่ยมกุลวัฒนA เศรษฐศาสตรAสาธารณะ Econ 294330710/1/19

กลไกตลาด ประสิทธิภาพและความเปQนธรรม

Social Welfare Function
- society’s views on the relative 

well-being of Ta In and Ta Na:

W = W[U(นา), U(อิน)]

การกระจายทรัพยากรในสังคม ขึ้นอยู8

กับว8าภาครัฐนั้นมีความประสงคAอย8างไร

กับการกระจายรายได.



•

U(อิน)

U(นา)

i

q

U

U

o

p

S1

S2

S3

กลไกตลาด ประสิทธิภาพและความเปCนธรรม3.5
ความเป'นธรรม: การจัดสรรท่ีวิเศษสุดสำหรับสังคม

• รูปท่ี 2.11 การจัดสรรท่ีวิเศษสุดสำหรับสังคม

ชัยรัตนS เอี่ยมกุลวัฒนS เศรษฐศาสตรSสาธารณะ Econ 294330710/1/19

q=จุดการจัดสรรท่ีวิเศษสุด

เราอาจเรียกจุดดุลยภาพน้ีว[า จุดการจัดสรรท่ี

วิเศษสุด สำหรับสังคมโดยมีภาครัฐกระจาย

ทรัพยDสิน (แรงงานและทุนเพ่ือผลิตสินค_า) ของ

บุคคลหน่ึงให_อีกบุคคลหน่ึง

Functions of Government

1. กระจายทรัพยSสิน หรือการกระจาย

รายได_คร้ังใหม[ (redistribution)

2) ภาครัฐต_องรู_จักปล[อยวาง และให_ 

Invisible Hands Thereom ทำงาน



ความล&มเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหว5างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน3.6
ความล&มเหลวของกลไกตลาด

31ชัยรัตน@ เอี่ยมกุลวัฒน@ เศรษฐศาสตร@สาธารณะ Econ 294330710/1/19

ความล&มเหลวของกลไกตลาดมีอยู3เจ็ดประการ
(1) การไม3มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
(2) ความเปGนธรรมในสังคม 

(3) การผูกขาด บทท่ี 3 Public Good

(4) สินค&าสาธารณะ บทท่ี 3 Public Good

(5) ป\ญหาผลกระทบต3อผู&อ่ืน บทท่ี 4 Externalities
(6) ข&อมูลนั้นหายาก บทท่ี 3-8
(7) การไร&ตลาดของสินค&าบางชนิด บทท่ี 3-8



ความล&มเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหว5างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน3.6
ความล&มเหลวของกลไกตลาด

32ชัยรัตน@ เอี่ยมกุลวัฒน@ เศรษฐศาสตร@สาธารณะ Econ 294330710/1/19

Violation of 
Assumptions Failures

(1) Imperfect 
Competition

- Monopoly

- Oligopoly

(2) Nonexistence 
of Markets

- Public Good สินค&าสาธารณะ 

- Externalities ปdญหาผลกระทบต5อผู&อื่น 

- Information Asymmetry ข&อมูลนั้นหายาก

- Nonexistence of some markets การไร&

ตลาดของสินค&าบางชนิด



Market Power (การมีอำนาจในตลาด)
การผูกขาด (monopoly)
ราคาของสินค*าที่มีผูกขาดนั้นสามารถตั้งให*สูง

กว:าต*นทุนการผลิตหน:วยสุดท*าย (marginal 

cost) และปริมาณการผลิตต่ำกว:าในกรณีมีการ

แข:งขันแบบสมบูรณR

3.6

33ชัยรัตนR เอี่ยมกุลวัฒนR เศรษฐศาสตรRสาธารณะ Econ 294330710/1/19

ความล*มเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหว:างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน

Perfect 
Competition Monopoly

ตลาดผูBขายนBอยราย (oligopoly)
– ผู*ผลิตบางรายอาจกำหนดราคาให*สูงกว:ากว:าต*นทุนส:วนเพ่ิม

– ผู*ผลิตอาจมีอำนาจในตลาด เนื่องจากผู*ประกอบการผลิตสินค*าท่ีแตกต:างกัน 

(differentiated products)



Nonexistence of markets
3.6

34ชัยรัตน) เอี่ยมกุลวัฒน) เศรษฐศาสตร)สาธารณะ Econ 294330710/1/19

ความลBมเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหวIางกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน

การไร4ตลาดของสินค4าบางชนิด  (Nonexistence of some markets) 
• ตัวอยIาง การประกันการวIางงาน การประกันเงินฝาก การประกัน

สุขภาพ
• Moral Hazard: เมื่อคุณซื้อประกัน คุณอาจไมIตัดสินใจไมIทำงานเต็มที่
• Adverse Selection: เพื่อใหBรูBวIาคุณวIางงานเกิดขึ้นจากโชคไมIดีหรือขี้

เกียจ บริษัทประกันจะเกิดตBนทุนในการตรวจสอบ

ข4อมูลนั้นหายาก (Asymmetric Information) 

• Asymmetric Information – การไมIสมมาตรในขBอมูล – เมื่อคนกลุIม
หนึ่งในธุรกรรมมีขBอมูล ที่คนอีกกลุIมหนึ่งไมIมี
• เบี้ยประกัน



3.6

35

Nonexistence of markets

ชัยรัตน) เอี่ยมกุลวัฒน) เศรษฐศาสตร)สาธารณะ Econ 294330710/1/19

ความลBมเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหวIางกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน

Externalities 
(ป4ญหาผลกระทบต@อบุคคลอ่ืน)

Public goods 
(สินคOาสาธารณะ)

• พฤติกรรมของคนๆหนึ่งมีผลตIอ
สวัสดิการของอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยูI
นอกตลาด 

• ยกตัวอยIาง การสูบบุหรี่ใน
หBองเรียน การนำกะปXมากินใน
หBองเรียน

• Private marginal cost of 
smoking is less than the 
social marginal cost.

• สินคBาบริโภครIวมกัน (Nonrival 
and Nonexclusion in 
consumption)

• ตัวอยIาง ไฟประภาคาร 
(Lighthouse)

• People may have an 
incentive to hide how 
much they value a public 
good



ผลจากห'องปฏิบัติการ
• กรมวิทยาศาสตร,การแพทย, โดย สำนักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร ได?ทำการติดตามผล
การดำเนินงาน โดยทำการตรวจวิเคราะห,วัตถุกัน
เสียในเส?นกGวยเตี ๋ยวโดยวิธีทางห?องปฏิบัติการ
อยLางตLอเน่ือง ต้ังแตLปP 2555 - 2559

• ผลงานวิเคราะห,วัตุกันเสีย พบวLา ร?อยละ 19.2 มี
สารกันบูด หรือกรดเบนโซอิค เกินมาตรฐาน 71 
ตัวอยLาง หรือร?อยละ 19.2 ใน เส?นกGวยจ๊ับ เส?น
ใหญL และเส?นผัดไทยชนิดแห?ง

วัตถุกันเสีย ผลในห'องปฏิบัติการ มาตรฐาน เกินค=ามาตรฐานร้อยละ
กรดเบนโซอคิ 10.6 - 3,995 mg/kg 1000 mg/kg 19.2 (71 ตัวอยLางจาก 370)

ค=ามาตรฐานและผลต=อสุขภาพ
• คLามาตรฐานกำหนด ประกาศกระทรวง

สาธารณส ุข ฉบ ับท ี ่  281 พ.ศ. 2547 
กำหนดให?พบได?ไมLเกิน 1,000 มิลลิกรัมตLอ
กิโลกรัม

• รายงานพบวLา มีสารกันบูดจำนวนมากอยูL
ในเส ?นก Gวยเต ี ๋ ยว และถ ?าหากบร ิ โภค
ติดตLอกันนาน จะสLงผลกระทบตLอตับและไต
ได?

หน=วยงานภาครัฐ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://www.dailynews.co.th/politics/554626

https://www.dailynews.co.th/politics/554626


https://www.dailynews.co.th/politics/554626

คำชี้แจงภาครัฐ
• ผลการตรวจวิเคราะห.ล/าสุด ของกรมวิทยาศาสตร.การแพทย. กระทรวงสาธารณสุขระหว/างป@ 

2555-2559 พบว/าแนวโนHมการใชHวัตถุกันเสียเกินมาตรฐานลดลง ขอเตือนผูHบริโภคอย/าตื่น
ตระหนก เนื่องจากวัตถุกันเสีย ไดHแก/ กรดซอร.บิคและกรดเบนโซอคิ มีความเปUนพิษนHอยมาก 
และเมื่อผ/านความรHอน โดยการตHม ลวก หรือนึ่ง จะสลายตัว หากเขHาสู/ร/างกายจะถูกขับออก 
ทางปXสสาวะไดH https://www.dailynews.co.th/politics/554626

• เปรียบเทียบผลวิเคราะห9วัตถุกันเสียป@ 2550 และป@ 2560 
เมื่อนำขHอมูลท่ีไดHมาเปรียบเทียบกับขHอมูลจากงานวิจัยในป@ 2550 พบว/า จำนวนตัวอย/างท่ี
ตรวจพบการใชHวัตถุกันเสียเกินมาตรฐานกำหนดลดลงจากรHอยละ 36 เหลือเพียง รHอยละ 
19.2 และปริมาณวัตถุกันเสียท่ีตรวจพบสูงสุดลดลง จาก 17,250 เหลือเพียง 3,995 
มิลลิกรัมต/อกิโลกรัม

https://www.dailynews.co.th/politics/554626


อาหารมีสารเคมีเกินมาตรฐาน หนา้ที1ของใคร???
ก"วยเต๋ียว ผัก-ผลไม0 น้ำพริกหนุ9ม อาหารทะเล 

อ้ึง! พบสารกันบูดเส0นก"วยเต๋ียวเพียบ (10 ก.พ. 2562 เดลินิวสL)
https://www.dailynews.co.th/politi

cs/554626

อ้ึง ผลตรวจสารพิษตกค0าง ผัก-ผลไม0 เกินมาตรฐาน 41% ในห0างเยอะสุด 

(27 มิถุนายน 2562 ไลนLทูเดยL)

อ้ึง ผลตรวจสารพิษตกค0าง ผักในห0างแย9กว9าตลาดสด (26 มิถุนายน 2562 ข9าวสด)

https://www.khaosod.co.th/special-

stories/news_2655290

https://today.line.me/th/pc/article/อ้ึง+

พบสารพิษตกคLาง+ผัก+ผลไมL+เกิน

มาตรฐาน+41+ในหLางเยอะสุด-QQGZNz

อ้ึง!ผลตรวจ"น้ำพริกหนุ9ม" ของฝาก ใส9สารกันบูดเกินกำหนดถึง 11 เท9า

(1 สิงหาคม 2562 ไทยรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/94199

ดูให0ดีๆ! เตือน..อาจจะมี “ยาฉีดศพ” อยู9ในอาหารทะเล กินแล0วเส่ียงถึง

ตาย! (13 ก.ย. 2559 manager online)

• อาการต้ังแต9ปวดท0องอย9างรุนแรง อาเจียน อุจจาระร9วง หมดสติและ

เสียชีวิตในท่ีสุด

https://mgronline.com/goodhealt

h/detail/9590000092177

https://www.hfocus.org/content/2

014/02/6511

3.6 ความลLมเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหวhางกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน

https://www.dailynews.co.th/politics/554626
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2655290
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+41+%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-QQGZNz
https://siamrath.co.th/n/94199
https://mgronline.com/goodhealth/detail/9590000092177
https://www.hfocus.org/content/2014/02/6511


• ประเทศแหง่สารพิษ ประเทศไทยใช้ยาฆา่แมลงมากเป็นอนัดบั @ ของโลก จาก

รายงานการสํารวจขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) พบวา่

ประเทศไทยมีเนื LอทีMทําการเกษตรมากเป็นอนัดบัทีM NO ของโลก แตใ่ช้ยาฆา่แมลง

มากเป็นอนัดบั @ ของโลก ใช้ยาฆา่หญ้าเป็นอนัดบั N ของโลก และนําเข้าสารเคมี

สงัเคราะห์ทางการเกษตร เป็นเงิน QR,RRR ล้านบาท ตอ่ปี

https://siamrath.co.th/n/31128
• ปัญหาทีMเกิดกบัเดก็มีหลากหลายรูปแบบมาก มีผลตอ่พฒันาการของเดก็ สติปัญญา

ของเดก็ และความพิการแตกํ่าเนิด ในประเทศไทย มีสถิติรายงานวา่ เดก็ไทย XRR 

คนเกิดมา พบมีความพิการถงึ O คน หรือ O% ขณะทีMสหภาพยโุรป เดก็ XRR คนเกิด

มา พบมีความพิการ ^ คน หรือ ^% ความพิการแตกํ่าเนิดมีให้เหน็มากขึ Lน สาเหตุ

สาํคญัหนีไมพ้่นสารเคมี

39
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• แม้เดก็ไทยจะสามารถเข้าถงึอาหารกลางวนัได้มากขึ :นแตย่งัมีคําถามเกี@ยวกบัเรื@อง

คณุภาพ มีการสาํรวจตวัอยา่งผกัผลไม้จาก IJ โรงเรียนใน J จงัหวดั พบจาก IIM 

ตวัอยา่ง มีถงึ NOP ตวัอยา่งที@ไมป่ลอดภยัตอ่การบริโภคคิดเป็นสดัสว่นสงู TI% 

นอกจากนี :ยงัพบสารตกค้างในวตัถดิุบปรุงอาหารอยา่ง 'สารฟอกขาว ผงกรอบ และ

ฟอร์มารีน' รวมถงึมีการศกึษาวา่สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในผกัและผลไม้มีผล

ตอ่การทําลายพฒันาการทางสมองของเดก็ 

https://www.tcijthai.com/news/2018/5/scoop/8017
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The upper and lower loops represent 
transactions between households and 
business firms in markets. 
• Households use the income they earn 

from the sale of productive services to 
purchase the outputs of business firms. 

The inner loop represents transactions 
between households and government and 
between business firms and government.
• Governments purchase productive 

services from households and outputs of 
business firms. 

• These purchases are financed with taxes, 
fees, and charges levied on persons and 
firms, and the inputs acquired are used  
to provide government services and 
transfers.

Hyman, David N (2013, page 10) Public Finance A Contemporary 
Application of Theory to Policy, 11th Edition. Cengage.

ความล&มเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหว5างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน3.6
ความสมดุลระหว5างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน



เสนอสรุปสาระควรรู-ในบทนี้
บทที่ 3 กลไกตลาด ความล-มเหลวและความสมดุลระหว>าง
กิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน

• 3.1 กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน

• 3.2 กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิต

• 3.3 กลไกตลาดและประสิทธิภาพในการผลิตและการแลกเปลี่ยน

• 3.4 ทฤษฎีมือที่มองไมEเห็นและเศรษฐศาสตรJสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 

• 3.5 กลไกตลาด ประสิทธิภาพและความเปQนธรรม

• 3.6 ความลSมเหลวของกลไกตลาดและความสมดุลระหวEางกิจกรรมภาครัฐ

และภาคเอกชน

42ชัยรัตนJ เอี่ยมกุลวัฒนJ เศรษฐศาสตรJสาธารณะ Econ 294330710/1/19


