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บทที่ 4 สินค4าสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปให4เอกชนดำเนินแทน



• สินค%าที่มีคุณสมบัติสองประการนี้แบบสมบูรณ9 เราเรียกว>าสินค%า
จำพวกนี้ว>า สินค%าสาธารณะบริสุทธิ์ (pure public good)

4.1 ความหมายของสินค%าสาธารณะ

ความหมายของสินค%าสาธารณะ

3ชัยรัตน9 เอี่ยมกุลวัฒน9 เศรษฐศาสตร9สาธารณะ Econ 294330710/23/19

สินค%าสาธารณะมีคุณสมบัติอยู4สองประการ 
1. สินค%าไม>เปaนปรปbกษ9ต>อการบริโภค (nonrival or joint consumption) 
• additional resource cost (ต%นทุนทรัพยากรส>วนเพิ่ม) of 

another person consuming the good is zero

2) สินค%าไม>สามารถกีดกันผู%อื่น (nonexclusion)
• การกีดกันมีต%นทุนสูงมากหรือเปaนไปไม>ได%



Marginal Costs of 
Consuming a Pure 

Public Good

Graph A
The marginal cost of allowing an 
additional person to consume a 
given quantity of a pure public 
good falls to zero after it is made 
available to any one person. 

Graph B 
The marginal cost of producing 
the good is always positive. In 
this case, the marginal cost of 
each extra unit of the good
is $200.



• สินค%าท่ีจัดสรรโดยภาครัฐและภาคเอกชนอาจแบ:งเป=น 4 ประเภท สินค%าประเภทท่ี 1 

คือสินค%ามีลักษณะเป=นปรปEกษFต:อการบริโภคและสามารถกีดกันได% (rival and 

exclusion) (ดูตารางท่ี 3.1) 

4.1
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ความหมายของสินค%าสาธารณะ

ชัยรัตนF เอี่ยมกุลวัฒนF เศรษฐศาสตรFสาธารณะ Econ 2943307

กีดกันได' ไม)สามารถกีดกันได'

ปรปEกษFในการบริโภค 1. Pure Private 

Good

3. Congestible Public 

Good

ไม:เป=นปรปEกษFในการบริโภค 2. Price-Excludable 

Public Good

4. Pure Public Good

ตารางท่ี 3.1 ลักษณะของสินค'าและบริการ

ความหมายของสินค%าสาธารณะ



1. Pure Privarte Goods สินค4าประเภทท่ี 1 คือสินค4าท่ีเป@นปรปAกษDตFอการบริโภค
และสามารถกีดกันได4 (rival and exclusion) 

2. Price-Excludable Public Goods สินค4าประเภทท่ี 2 คือสินค4ามีลักษณะไมFเป@น
ปรปAกษDในการบริโภค แตFสามารถกีดกันได4 (nonrival and exclusion) 
– The goods with benefits that can be priced
– Examples are membership rights to private clubs schools, hospitals

3. Congestible Public Goods สินค4าประเภทท่ี 3 สินค4าท่ีมีลักษณะ เป@นปรปAกษD
ตFอการบริโภคและไมFสามารถกีดได4 (rival and nonexclusion) 

4. Pure Public Goods สินค4าประเภทท่ี 4 คือสินค4าท่ีไมFเป@นปรปAกษDตFอการบริโภค
และไมFสามารถกีดกันได4 (nonrival and nonexclusion) 

4.1
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ความหมายของสินค4าสาธารณะ

ชัยรัตนD เอี่ยมกุลวัฒนD เศรษฐศาสตรDสาธารณะ Econ 2943307

ความหมายของสินค4าสาธารณะ



Congestible Public Goods

7

4.1

10/23/19 ชัยรัตน/ เอี่ยมกุลวัฒน/ เศรษฐศาสตร/สาธารณะ Econ 2943307

Graph
The marginal cost of 
allowing additional users to 
consume the congestible 
public good falls to zero 
(between 1 and N*) after 
the good is made available 
to any one user 

but the marginal cost then 
rises above zero after N* 
users are accommodated 
per hour.

ความหมายของสินคHาสาธารณะ



ระดับปรป'กษ*ในการ

บริโภค

2. สปอตส*คลับ

• ทางด;วนกรุงเทพ

• โรงภาพยนตร*

4. การปBองกันประเทศ

• พยากรณ*อากาศ

• ขFอมูลข;าวสาร

2. บริการดับเพลิง

• การศึกษา

ระดับกีดกันไดF

0% 100%

100%

0%

1.  ไอศกรีม

• ไฟฟBา 

น้ำประปา

3.  ถนนจราจรติดขัดในเมือง

rival

nonrival

exclusionnonexclusion
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4.1

• ตัวอย;างสินคFาและบริการจัดสรรโดยภาคเอกชนและภาครัฐ

ชัยรัตน* เอี่ยมกุลวัฒน* เศรษฐศาสตร*สาธารณะ Econ 2943307

ความหมายของสินคFาสาธารณะ



Alternative Means

910/23/19 ชัยรัตน- เอี่ยมกุลวัฒน- เศรษฐศาสตร-สาธารณะ Econ 2943307



• สินค%าเอกชนมีลักษณะตรงกันข%ามกับสินค%าสาธารณะ นั้นคือ สินค%าเอกชน

เป<นสินค%าที่เป<นปรป?กษ@ตAอการบริโภคและสามารถกีดกันผู%อื่นไมAให%มา

บริโภคได% (rival and exclusive consumption)

• สมมุติวAาในระบบเศรษฐกิจมีคนอยูAสองคน ตาอินและตานา 

• ปริมาณข%าวที่ตาอินและตานาจะซื้อถูกกำหนดโดยระดับของราคาข%าว โดย

แตAละคนจะแสดงความพึงพอใจหรือความต%องการซึ่งเกิดขึ้นโดยความ

สมัครใจ (voluntary revelation of preferences) และไมAต%องปกปjด 

• เพราะข%าวเป<นสินค%าเอกชนที่ไมAสามารถบริโภครAวมกันได% ในขณะที่ระบบ

เศรษฐกิจมีเพียงตาอินกับตานา ในรูปที่ 3.1 

4.2
การจัดสรรสินค%าเอกชนโดยภาคเอกชน

10/23/19
10

การจัดสรร Pure Private Good

ชัยรัตน@ เอี่ยมกุลวัฒน@ เศรษฐศาสตร@สาธารณะ Econ 2943307
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การจัดสรรสินคGาเอกชนโดยภาคเอกชน

Graph

เส(นอุปสงค/รวม DR(อิน)

+DR(นา) หาได(จาก 

horizontal summation 

of demand curves

อัตราสPวนเพ่ิมการทดแทน

กันในการบริโภคเทPากับ

ราคาสัมพัทธ/หรือ

อัตราสPวนราคาปลาตPอ

ราคาข(าว คือ 

MRSRF = PR/PF 

การจัดสรร Pure Private Good

• รูปท่ี 3.1  เสGนอุปสงค/รวมของสินคGาเอกชน



4.2

10/23/19 12

• อัตราส/วนเพิ่มการทดแทนกันในการบริโภคเท/ากับราคาสัมพัทธAหรือ
อัตราส/วนราคาปลาต/อราคาขGาว คือ MRSRF = PR/PF 

• เมื่อตลาดมีการแข/งขันกันกันแบบสมบูรณAและมีตลาดรองรับทุกสินคGา 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรAสวัสดิการขั้นพื้นฐานบอกเราว/าเงื่อนไขนี้เป\นจริง 

• และในรูปที่ 3.1 คือจุดที่ตัดกันระหว/างเสGนอุปสงคAรวม DR(อิน)+DR(นา) 
กับ เสGน SR ในราคา PR* และปริมาณ RI*+RN*

ชัยรัตนA เอี่ยมกุลวัฒนA เศรษฐศาสตรAสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินคGาเอกชนโดยภาคเอกชน

การจัดสรร Pure Private Good



4.3 การจัดสรรสินค.าสาธารณะบริสุทธ์ิโดยภาครัฐ

10/23/19 13

สินค.าสาธารณะบริสุทธิ์ (Pure Public Good)

• สินค.าสาธารณะท่ีบริสุทธิ์คือสินค.าท่ีไมSเปVนปรปWกษYตSอการบริโภค (nonrival) และท่ี
ไมSสามารถกีดกันไมSให.ผู.อื่นบริโภคได. (nonexclusion) 

• ราคาท่ีแตSละคนยินดีจSายตSอจำนวนสาธารณะท่ีบริสุทธิ์ (ไฟถนน) จะไมSใชSตัวกำหนด
ปริมาณสินค.าสาธารณะตลาดต.องการท้ังหมดเหมือนสินค.าเอกชน 

• การจัดสรรไฟถนนให.มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นท่ีผลประโยชนYสSวนเพ่ิมท้ังหมดท่ีตาอิน
และตานายินดีจSายรSวมกันเทSากับต.นทุนการผลิตสSวนเพ่ิมของไฟถนน  ซึ่งแสดงในรูป
ท่ี 3.2

• เปVนจุดดุลยภาพเกิดขึ้นตรงท่ีเส.นอุปสงคYรวม DL(อิน)+(นา)  ตัดกับเส.นอุปทานของ
ไฟถนน SL  

• ดังนั้น การมีประสิทธิภาพในการจัดสรรเกิดท่ีจำนวนผลิต L* และราคา  PI*+PN*

ชัยรัตนY เอี่ยมกุลวัฒนY เศรษฐศาสตรYสาธารณะ Econ 2943307



4.3
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สินค-าสาธารณะบริสุทธิ์
• รูปที& (.*  เส้นอปุสงค์รวมของสนิค้าสาธารณะ

ชัยรัตน; เอี่ยมกุลวัฒน; เศรษฐศาสตร;สาธารณะ Econ 2943307

Graph

- แต)ละคนจะแสดงความพึงพอใจหรือความ

ต<องการซ่ึงเกิดข้ึนโดยความสมัครใจ (voluntary 

revelation of preferences) และไม)ต<องปกปXด

- เส<นอุปสงคZรวม DR
(อิน)+(นา) หาได<จาก Vertical 

summation of demand curves

Samuelson’s Condition:

MRSLF(อิน) + MRSLF(นา) = MRTLF

การจัดสรรสินค-าสาธารณะบริสุทธ์ิโดยภาครัฐ



4.3
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สินค.าสาธารณะบริสุทธิ์

ชัยรัตน< เอี่ยมกุลวัฒน< เศรษฐศาสตร<สาธารณะ Econ 2943307

• MRT
LF

=P
L* 

จุดดุลยภาพจึงเกิดขึ้นที่จุด a ในรูปที่ 3.2 ซึ่งหมายความ

ว`า P
L*

I +  P
L*

N = P
L*  

หรือการมีประสิทธิภาพในการจัดสรรสินค.า

สาธารณะจำเปfนต.อง

MRS
LF

(อิน) + MRS
LF

(นา) = MRT
LF

• แนวคิดนี้เสนอโดยแซมมิวซั่น (Samuelson, 1955) ดังนั้นเงื่อนไขใน

สมการนี้จึงเรียกว`า เงื่อนไขแซมมิวซั่น (Samuelson’s Condition) 

การจัดสรรสินค.าสาธารณะบริสุทธ์ิโดยภาครัฐ
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ป+ญหาการป+ดความรับผิดชอบ (Free Rider Problem)

• เปJนไปหรือไมNที่ผูSบริโภคจะเปXดเผยความจริง ในขณะที่ตาอินเปJนผูSป+ดความ

รับผิดชอบ (free rider) 

• ในรูปที่ 3.3 เมื่อตาอินและตานาเปXดเผยความจริง 

– สมมุติวNาเสSนอุปทาน S มีลักษณะตSนทุนสNวนเพ่ิมคงท่ี ปริมาณและราคาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นท่ี L* และ P* โดยเสSนอุปสงคlรวม DL(อิน)+(นา) ตัดกับเสSน

อุปทาน S 

– ผลประโยชนlสุทธิของตาอินเทNากับ ncPN* เม่ือเปรียบเทียบกับผลประโยชนlจากการไมN

รับผิดชอบท่ีปริมาณ LN* เทNากับ 0naLN ตาอินจะยินยอมเปXดเผยความจริงตNอเม่ือ 

ncPN* น้ันมากกวNา 0naLN หรือ abc น้ันมากกวNา 0PN*bLN เน่ืองจากพ้ืนท่ี nabPN

น้ันเปJนพ้ืนท่ีซSอนกัน

ชัยรัตนl เอี่ยมกุลวัฒนl เศรษฐศาสตรlสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินคSาสาธารณะบริสุทธ์ิโดยภาครัฐ
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ผลประโยชน3และความซื่อสัตย3
• รูปท่ี 4.3 ป+ญหาผู0ชอบบริโภคของส;วนรวมฟรี (free rider)

ชัยรัตน3 เอี่ยมกุลวัฒน3 เศรษฐศาสตร3สาธารณะ Econ 2943307

Graph

- สมมุติว;าเส0นอุปทาน S มีลักษณะ

ต0นทุนส;วนเพ่ิมคงท่ี 

ผลประโยชนXและความซื่อสัตยX เป\ดเผย ไม;เป\ดเผย

ผลประโยชนXสุทธิของตาอินที่จุด LN* ncPN* 0naLN

พื้นที่ nabPN นั้นเปjนพื้นที่ทับซ0อน abc 0PN*bLN

การจัดสรรสินคNาสาธารณะบริสุทธ์ิโดยภาครัฐ
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ป+ญหาการป+ดความรับผิดชอบ
• การจัดสรรสินค>าน>อยเกินไปเกิดจากป+ญหาผู>ป+ดความรับผิดชอบรายจCาย ซึ่งเปIน

สาเหตุหนึ่งท่ีภาครัฐอาจจำเปIนต>องเข>ามามีบทบาทในการจัดสรรสินค>าสาธารณะเพ่ือ

แก>ไขป+ญหาความล>มเหลวของกลไกตลาด 

• การจัดเก็บรายได>เพ่ือมาใช>จCายในกิจกรรมสาธารณะของรัฐ ควรจัดเก็บภาษีแตCละคน

เทCากับประโยชน]ท่ีแตCละคนได>รับจากสินค>าสาธารณะ 

• ถ>าตาอินและตานาเป_ดเผยความต>องการจริงโดยไมCปกป_ด ปริมาณการผลิตสินค>า

สาธารณะจะเปIนปริมาณท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

• แตCป+ญหาก็ยังมีเชCนเดิมคือ ในขณะตาอินไมCรู>วCาความต>องการจริงของตานาเทCาไร 

และตานาก็ไมCมีความรู>เชCนกัน 

ชัยรัตน] เอี่ยมกุลวัฒน] เศรษฐศาสตร]สาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินค>าสาธารณะบริสุทธ์ิโดยภาครัฐ



a. Derive the demand curve for rock concerts assuming that it is a pure public good.

ANSWER 

The demand curve shows how the sum of the marginal benefits of all 
consumers varies with the number of concerts. 

7. The following table shows how the marginal benefit enjoyed by John, Mary, 
Loren, and all other consumers of outdoor rock concerts varies with the 
number made available by a city government per summer.

Marginal Benefit of Number of Rock
Concerts per Consumer (in Dollars)

CONSUMERS NUMBER OF CONCERTS
1 2 3 4

John 150 125 100 75
Mary 125 100 75 50
Loren 100 75 50 25

All Others 600 400 200 100

CONSUMERS NUMBER OF CONCERTS
1 2 3 4

975 700 425 250



b. If the marginal cost of producing rock concerts is $1,000 no matter how many are 
produced, then what is the efficient number of concerts to have each summer? What 
would be the efficient number of concerts to produce if the marginal cost of production 
were $425 instead of $1,000?

ANSWER

At a marginal cost of $1,000, it is efficient not to hold any outdoor rock concerts 
at all. 
At a marginal cost of $425, the efficient number of concerts per summer 
is three.

7. The following table shows how the marginal benefit enjoyed by John, Mary, 
Loren, and all other consumers of outdoor rock concerts varies with the 
number made available by a city government per summer.

Marginal Benefit of Number of Rock
Concerts per Consumer (in Dollars)

CONSUMERS NUMBER OF CONCERTS
1 2 3 4

John 150 125 100 75
Mary 125 100 75 50
Loren 100 75 50 25

All Others 600 400 200 100

CONSUMERS NUMBER OF CONCERTS
1 2 3 4

975 700 425 250
MC=1000 1,000 1,000 1,000 1,000
MC=425 425 425 425 425

4. Efficient Output of a Pure Public Good 
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1 2 3 4

CONSUMERS NUMBER OF CONCERTS

1 2 3 4
John 150 125 100 75
Mary 125 100 75 50
Loren 100 75 50 25

All Others 600 400 200 100
Demand for Public Good 975 700 425 250



ตวัอยา่ง: การดาํเนินนโยบายต่างประเทศ 
Political BLUNDERS

1. โจรกระจอก “ไม<มีโจรก<อการร?ายอีกแล?ว พวกท่ีเหลือเปKนแค<เพียงโจร

กระจอก”

2. ลูกอีก 3 ครอก "จะทำอย<างไรถ?าไม<ทำอย<างนี้จะทำแบบไหน หรือว<าจะเล้ียง

ให?จนชาติหนึ่งมีลูกอีก 3 ครอกหรืออย<างไร โธ<!"

3. คงเห็นอาหาร

อร<อยม้ัง

”คงเห็นอาหารอร<อยม้ัง"

โรงแรมดุสิตดีทู ในกรุงไนโรบี

4. เขาทำตัวของเขา

เอง

“ไทยก็มีกฎหมายอยู< ยืนยันว<านักท<องเท่ียวจีนเปKนคนทำเรือ 

และฝhาฝiนไม<ปฏิบัติตามคำส่ังของเรา เขาทำตัวของเขาเอง”



A Public Good??? - การป2องกันประเทศ หรือการเมือง 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2965146

พล.อ.อภิรัชต+ คงสมพงษ+ ผู4บัญชาการ
ทหารบก (ผบ.ทบ.) และสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) บรรยายพิเศษหัวข4อ
เร่ือง “แผAนดินของเราในมุมมองดGาน

ความม่ันคง” ท่ีหอประชุมกิตติขจร 
กองบัญชาการกองทัพบก

โดยกลMาวถึงเหตุการณ+ภัยคอมมิวนิสต+
ในอดีต มาถึง Hybrid Warfare 

“สงครามลูกผสม” หรือ “สงคราม
ไฮบริด” ท่ีเกิดขึ้นในปXจจุบัน
https://www.thairath.co.th/news/politic/1680643

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2965146
https://www.thairath.co.th/news/politic/1680643


Thailand
ระบอบผสมผสาน
(Hybrid 
regimes) 
คะแนน 4.63

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018

188 countries….

https://www.transparency.org/cpi2018

Thailand
Corruption 
Perception Index 
or CPI = 36

*ดัชนีประชาธิปไตยไทยอยูRลำดับ 99 ในปY 2561 ตามหลังประเทศเพ่ือนบdานท้ังมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปรl



ผบ ทบ. จวกพวกหนักแผ.นดิน เช่ือ 3 กลุ.มจ:องฝ=งหัวคนรุ.น

ใหม.ล:มล:างสถาบัน

1. ซ%ายจัดดัดจริต

2. นักการเมืองเกาะแข%งเกาะขา

3. ฮ;องเต%ซินโดรม”

A Public Good??? - การปQองกันประเทศ หรือการเมือง 

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก 
กล;าวถึง … เนื้อหาการบรรยายของ 
ผบ.ทบ.ไม;ใช;เรื่องการเมือง แต;เปTนเรื่อง
ของประเทศไทยด%านความมั่นคงใน
สภาพแวดล%อมปXจจุบัน



“พระราช&ญ()*ดระเ-ยบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา ๒๕ การบ=หาร*ดการ>?งพลของ
กระทรวงกลาโหมใCเDนไปตามกฎหมายและตามJ
กระทรวงกลาโหม>หนด

การ$จารณาแ(ง*งนายทหาร/นนายพลของ
45กงานป7ดกระทรวงและ;วนราชการในกอง>พ
ไทย ใ@AเCนการโดยคณะกรรมการG;วนราชการ
Hนแ(ง*งIนแJวเสนอคณะกรรมการตามวรรคสาม
$จารณา MงN ตามห7ก เกณOและPQการG
กระทรวงกลาโหมRหนด

ใCKคณะกรรมการNนคณะหOง ประกอบPวย
QฐมนตSTาการกระทรวงกลาโหมเDนประธาน
QฐมนตSVวยTาการกระทรวงกลาโหม W&ญชาการ
ทหารXงYด W&ญชาการทหารบกW&ญชาการ
ทหารเZอ และW&ญชาการทหารอากาศ เDนกรรมการ
ป?ดกระทรวงกลาโหมเDนกรรมการและเลขา[การ
และใCเ\ากรมเสKยนตราเDนWVวยเลขา[การK
^นาจห`าJในการaจารณาแbงcงนายทหารdนนาย
พลของeวนราชการตามวรรคสองและระหTาง
fgกงานป?ดกระทรวง และeวนราชการในกองhพ
ไทย

ระเ-ยบการประiมของคณะกรรมการตามวรรคสอง
และวรรคสาม ใCเDนไปตามJกระทรวงกลาโหม
>หนด

กองทพั



1. ซ้ายจดัดดัจริต 
- นกัวิชาการถ่ายทอดรุ่นสูรุ่่น และผนกึกําลงัไร้จรรยาบรรณ ปลกูฝัง

นกัเรียนสิCงทีCผิดเดก็ก็ต้องเชืCอ เป็นความคิดของกลุม่คอมมิวนิสต์เดิม

ทีCอยูใ่นฐานะมาสเตอร์มายด์กบัครูอาจารย์ทีCไปเรียนตา่งประเทศเป็น

พวกซ้ายจดั เรียนในประเทศทีCเคยลา่อาณานิคม

- นกัวิชาการหรืออาจารย์ทีCคบคิดกบัพวกคอมมิวนิสต์กบันกัเรียนนอกซ้ายจดัดดั

จริต ทีCเรียนมาจากประเทศทีCลา่อาณานิคม อบรมสัCงสอนไร้จรรยาบรรณชอบอ้าง

เลข QRST วา่เป็นนกัประชาธิปไตย แตมี่วาทกรรมจาบจ้วง หรือเลือกกลุม่

นกัการเมืองทีCมุง่หาประโยชน์สว่นตวัพวกพ้อง

- ใช้บคุคลตา่งประเทศ องค์กรอิสระยกระดบัเหตกุารณ์และ

ความสาํคญัของกลุม่ตวัเองขึ Xนมา เชน่ การนําฝรัCงมาถ่ายรูปทีCหน้า

โรงพกั หรือนํามายืนอยูก่บักลุม่ผู้ชมุนมุให้เหน็เป็นสากล .... ผบ.ทบ.

ข้องใจบางคนไปสมคบ “โจชวั หวอ่ง” วางแผนอะไร

A Public Good??? - การป2องกันประเทศ หรือการเมือง 



A Public Good??? - การป2องกันประเทศ หรือการเมือง 

!. นักการเมืองเกาะแข้งเกาะขา 
- นกัการเมืองบางคนใน / จงัหวดัชายแดนใต้ที;เคยเกาะ
แข้งเกาะขานายทหารใหญ่ที;เป็นพอ่ของตน ตั Cงพรรคมา
จนบดันี Cเป็นใหญ่เป็นโต นําเรื;องศาสนาและแบง่แยก
ดินแดนมาเป็นเครื;องมือเพื;อหาเสยีง หรือเชื;อกลุม่
นกัการเมืองที;เป็นผึ Cงแตกรัง ลกูพี;ใหญ่หนีคดีไป
ตา่งประเทศ



https://www.matichonweekly.com/column/article_216146



!. ฮ่องเต้ซนิโดรม
- จะเชื&อนกัธรุกิจที&เกิดมาคาบช้อนเงิน
ช้อนทอง ชีวิตไมเ่คยลาํบาก เหมือนพวก 
“ฮอ่งเต้ซนิโดรม” เคยชมุนมุร่วมกบัคนเผา
บ้านเผาเมือง สมคบคิดกบัชาวตา่งชาติชกั
ศกึเข้าบ้าน เจาะพฤติกรรมล้างสมองคน
รุ่นใหม ่เพื&อเป็นฐานให้กบัตนเข้าสู่
การเมือง ล้มล้างชาติ

- ทกุครั Rงที&ประเทศบ้านเมืองเกิดภยัพิบติั
หรือเกิดความวุน่วาย คนที&เป็นหวัหน้า
พรรคแกนนําคนสาํคญัหนีกนัไปหมด 
ปลอ่ยให้ลกูน้องติดคกุติดคดีขึ Rนศาล คน
ร่วมชมุนมุกลบัไปจนเหมือนเดิม https://today.line.me/th/pc/article/แผ5นดินเบาเชียว+ทหารตEองมีเงินเดือนเท5าไหร5+ถึง

ไดEมีทรัพยOสินตั้ง+4+000+ลEาน-70PKvM

มรดก “คงสมพงษ์”



มรดก “คงสมพงษ์”
มรดก มูลค)า 3,916,229,456 บาท ประกอบด8วย
1. บ8านและท่ีดินย)านสุขุมวิท มูลค)า 400 ล8านบาท
2. เงินสดในบัญชีธนาคารพาณิชยNในประเทศ 2,755 

ล8านบาท
3. ธุรกิจปRSมน้ำมันและรถบรรทุก 280 ล8านบาท 
4. เงินค)าขายบ8านท่ีกรุงลอนดอน 58 ล8านบาท 
5. เงินฝากในธนาคารกรุงลอนดอน 57 ล8านบาท ฯลฯ

คาํถามย้อนมาถงึ พล.อ.สุนทร ว่า
ทรัพย์สินจาํนวนเกือบ > พนัล้านนี @ได้มา
อย่างไร ได้มาโดยการทจุริต คอรัปชัGน
หรือไม่???
http://www.ispacethailand.org/political/17943.html

https://www.thairath.co.th/news/local/528488



- ให้แบง่เงินสดหรือเงินในบญัชีธนาคารให้นางอมัพาพนัธ์ พ.ต.อ.อภิรัชด์ คง

สมพงษ์ และ ร.ท.ณฐัพร คงสมพงษ์ ในสดัสว่น EF:HE:HE (พินยักรรม สว่นฉบบั

ตีพิมพ์ดีด วนัทีM HE พ.ย.HENO) https://www.thairath.co.th/news/local/528488

http://www.ispacethailand.org/political/17943.html



พล.อ.สุนทร ได้แยกทางกับ พ.อ.หญิง คุณหญิง อรชร เมื>อ
ปี ABCC ก่อนจะมาใช้ชีวติร่วมกับนางอัมพาพนัธ์ ธเนศเดช
สุนทร
- เมื$อเสยีชีวิตไปแล้วให้ยกทรัพย์สนิที$ทําธรุกิจร่วมกบันางอมัพาพนัธ์ เป็นกรรมสทิธิ

E

ของนาง

อมัพาพนัธ์เพียงผู้ เดียว (พินยักรรม ฉบบัที$เขียนด้วยลายมือ ระบวุนัที$ MN ก.ค.MQRS)

- ให้แบง่เงินสดหรือเงินในบญัชีธนาคารให้นางอมัพาพนัธ์ พ.ต.อ.อภิรัชด์ คงสมพงษ์ และ 

ร.ท.ณฐัพร คงสมพงษ์ ในสดัสว่น QZ:MQ:MQ (พินยักรรม สว่นฉบบัตีพิมพ์ดีด วนัที$ MQ 

พ.ย.MQRS) 

- ขณะที&คดีความการจดัการมรดกนั1น จบลงในปี 89:9 โดยเป็นการตกลงกนัไดร้ะหว่างฝ่าย
คู่กรณี ศาลจึงมีคําสั&งจําหน่ายคดีออกจากสารบบ

https://www.thairath.co.th/news/local/528488



https://www.naewna.com/p
olitic/columnist/32161

พระบรมราโชวาท
ของ “จอมทพั” คือ 

ร.6 ซึ9งได้
พระราชทานไว้เมื9อ

วนัที9 @A มกราคม @C
66 อนัเป็นวนั

กองทพับก



อาํนาจอธิปไตย
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสงูสดุในการบริหารประเทศแบง่ออก เป็น @ ฝ่าย มีสถาบนั
ทีFใช้อํานาจอธิปไตยทั Iง @ แทนประชาชน ดงันี I

1. อาํนาจนิตบิญัญัต ิ- รัฐสภา ทําหน้าทีFตรากฎหมายขึ Iนใช้ในประเทศ

2. อาํนาจบริหาร - คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล) ทําหน้าทีFบริหารประเทศ

3. อาํนาจตุลาการ - ศาล ทําหน้าทีFพิจารณาพิพากษาคดี

อํานาจอธิปไตย

นิติบญัญติั บริหาร ศาล องค์กรอิสระ กองทพั

มรดกเผด็จการ

รัฐธรรมนูญ ป2 2560 องค:กรอิสระ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_law/law010251-35.pdf


!ลาการศาล'ฐธรรม+ญ

• 'ฐประหาร ใน2 พ.ศ. 2550
– !ลาการศาล'ฐธรรม+ญ4ด6อน'ฐประหาร พ.ศ. 

2549 ไ9:นสภาพ ภายห>งการ'ฐประหาร ใน พ.ศ. 
2550

• 'ฐประหาร ใน2 พ.ศ. 2557
– 'ฐประหาร ใน@ 2557 !ลาการศาล'ฐธรรม+ญ4ด
แBงCง ในสDยภายห>งการ'ฐประหาร ใน2 พ.ศ. 
2550 ไEFกGบ และIงBออาGใJปKLMงานจนOง
PจQLน



Who’s who? ในศาลรัฐธรรมนูญ
1. นายนุรักษ+ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ(รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญEศาลฎีกา)

2. ศาสตราจารย+พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล (ผูOทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร+)

3. ศาสตราจารย+ ดร.นครินทร+ เมฆไตรรัตน+ (ผูOทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร+)[3]

4. นายชัช ชลวร (รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญEศาลฎีกา, เคยดำรงตำแหนEงประธานศาล
รัฐธรรมนูญระหวEาง 28 พ.ค. 2551 - 26 ต.ค. 2554)

5. นายบุญสEง กุลบุปผา (รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญEศาลฎีกา)

6. ดร.ปbญญา อุดชาชน (ผูOทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร+)

7. นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี (รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญEตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)

8. ศาสตราจารย+ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (ผูOทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร+)

9. อาจารย+ วรวิทย+ กังศศิเทียม (รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญEศาลปกครองสูงสุด)

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


คณะ$ลาการศาล*ฐธรรม.ญ โดย นาย
4ช ชลวร ประธานศาล*ฐธรรม.ญ
• ออก9ง;ล<ง=>าน?@AจCยกรD

ประธานEFสภาIง?Jองของ ส.ว.
Lนวน 29 คน และคณะกรรมการ
การเOอกPง (กกต.) ในฐานะSJองT
1-2 ตามUVบ

• เXอขอใY@AจCยการZน[ดความเ\น
*ฐมนต]ของนายส^คร [นทรเวช
นายก*ฐมนต] Zน[ดลงตาม
*ฐธรรม.ญ 2550 กรDการ`ด
รายการ “aมไปcนไป” และรายการ
“ยกโขยงหกโมงเeา”

• มาตรา 182 วรรคหfง (7) และ
มาตรา 267 ประกอบ 182 วรรค
สาม และมาตรา 91

gนT 9 ก.ย. 2551 ศาล*ฐธรรมhขาด
iา ส^คร [นทรเวช ขาดjณสม;k
lองmนจากnแหoงนายก*ฐมนต] จาก
การเ\นpqกร`ดรายการrอาหาร "aม
ไปcนไป" และ "ยกโขยง 6 โมงเeา"
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สินค-าสาธารณะที่ไม3บริสุทธ์ิ
• Private Provision of Public Goods - การวิเคราะห=การจัดสรรสินคCาสาธารณะท่ีไมKบริสุทธ์ิจะแบKง

ออกเปSนสองกรณีสินคCา 

– สินค-าสาธารณะท่ีสามารถกีดกันได- (excludable public good)

– สินค-าสาธารณะท่ีมีต-นทุนแออัด (congestible public good)

ชัยรัตนX เอี่ยมกุลวัฒนX เศรษฐศาสตรXสาธารณะ Econ 2943307

กีดกันไดC ไมKสามารถกีดกันไดC
ปรปaกษXในการบริโภค 3. Congestible Public 

Good
ไม3เปeนปรปaกษXในการบริโภค 4. Price-Excludable 

Public Good



• A club good is a congestible public good for which 

exclusion is possible. สินค;าสาธารณะที่มีต;นทุนแออัดที่สามารถกีด

กันได;

• The Theory of Clubs – Buchanan (1965) – g Noble Price 

Laureate in 1986 – Public Choice Theory] 

• Two concerns:

1) Optimal output of club good (optimal size) - เกิดขึ้นเมื่อผลบวกของ

ผลประโยชนqสrวนเพ่ิมของสมาชิกท้ังหมดเทrากับต;นทุนสrวนเพ่ิมของอุปทาน

หนrวยสุดท;าย (Samuelson Condition)

2)    Optimal number of users or members

4.4

Excludable Public Good

ชัยรัตนq เอี่ยมกุลวัฒนq เศรษฐศาสตรqสาธารณะ Econ 294330710/23/19

การจัดสรรสินค;าสาธารณะไมrบริสุทธิ์
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• ในกรณีท่ีสินค4าหรือบริการท่ีสามารถบริโภคร>วมกันแต>สามารถกีดกันได4 (excludable public 

good) สินค4าชนิดน้ีสามารถจัดสรรโดยภาคเอกชน เช>น สปอรZตคลับและสระว>ายน้ำ 

• ขนาดท่ีเหมาะสม (Q*) สามารถกำหนดโดยเง่ือนไขแซมมิวซ่ัน (Samuelson’s Condition) 

กล>าวคือ ณ ปริมาณหน่ึง ผลบวกของประโยชนZส>วนเพ่ิมของแต>ละคนเท>ากับต4นทุนส>วนเพ่ิม

ของสินค4า 

• เง่ือนไขประสิทธิภาพ (N*)

– ถ4าการกีดกันทำได4อย>างสมบูรณZและต4นทุนการผลิตคงท่ี กลไกตลาดสามารถจัดสรรบริการ (N*) 

ของสโมสรอย>างมีประสิทธิภาพได4 โดยมีขนาดของสโมสรและจำนวนสมาชิกในอัตราท่ีเหมาะสม 

– ทฤษฎีท่ีกล>าวถึงการจัดสรรอย>างมีประสิทธิภาพของสินค4าท่ีบริโภคร>วมกันได4แต>สามารถกีดกัน

ได4 เรียกว>าทฤษฎีคลับ (theory of the clubs) 

ชัยรัตนZ เอี่ยมกุลวัฒนZ เศรษฐศาสตรZสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินค4าสาธารณะไม>บริสุทธิ์

Excludable Public Good



Assumptions:

1) All individuals have identical preferences.

2) They all contribute equally to the financing of the public goods.

3) Size of facility G is fixed.

• Reduction in Benefits:  เสGน TB

สินคGาสาธารณะมีลักษณะของการบริโภคร\วมกัน ถึงแมGผูGบริโภคแต\ละคนบริโภคจำนวนเท\ากัน 

แต\เม่ือจำนวนผูGบริโภคเพ่ิมข้ึน ผลประโยชน*ของทุกคนลดลงจากการบริโภคสินคGาสาธารณะน้ัน 

สภาพการณkน้ีเรียกว\าความแออัด (congestion)

• Reduction in Costs:  เสGน TC

การประหยัดจากขนาดในการบริโภค (economies of scale in consumption) การท่ีตGนทุนถูก

ลงเน่ืองจากมีจำนวนผูGบริโภคเพ่ิมข้ึนท่ีจะมาแชรkตGนทุน

4.4

10/23/19 42ชัยรัตนk เอี่ยมกุลวัฒนk เศรษฐศาสตรkสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินคGาสาธารณะไม\บริสุทธิ์

Excludable Public Good



4.4

10/23/19 43

• รูปท่ี 3.6 จำนวนสมาชิกท่ีเหมาะสมกรณีสินค@าท่ีไมBเปCนปรปDกษFตBอการบริโภคแตBสามารถกีดกันได@

ชัยรัตนF เอี่ยมกุลวัฒนF เศรษฐศาสตรFสาธารณะ Econ 2943307

TB, TC

TC

N*

MC

0

TB

MB

การจัดสรรสินค@าสาธารณะไมBบริสุทธิ์

Graph

- Reduction in Benefits:  เส7น TB

เม่ือจำนวนผู7บริโภคเพ่ิมข้ึน ผลประโยชนRของทุกคน

ลดลงจากการบริโภคสินค7าสาธารณะ(congestion) 

- Reduction in Costs:  เส7น TC

ต7นทุนถูกลงเน่ืองจากมีจำนวนผู7บริโภคเพ่ิมข้ึนท่ีจะมา

แชรRต7นทุน (economies of scale in consumption)

เง่ือนไขประสิทธิภาพ: 

ผลตfางสูงสุดระหวfางผลประโยชนRตfอสมาชิก TB กับ

ต7นทุนตfอสมาชิก TC 

MC = MR

Excludable Public Good



• TB: total benefit

– MB = 
∆"#
∆$

• TC = 
%
$

– MC = -
%
$&

• MB = MC

– - N*MB = 
%
$

จำนวนสมาชิก

TB, TC

TC

N*

MC

0
TB

MB

Equilibrium condition: -N*MB = C/N

marginal congestion cost = per person tax price
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4.4

ชัยรัตนU เอี่ยมกุลวัฒนU เศรษฐศาสตรUสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินคeาสาธารณะไมgบริสุทธิ์

Excludable Public Good



• ในกรณีสินค*าหรือบริการที่ไม4สามารถกีดกันไม4ได* หรือการกีดกันมีต*นทุนธุรกรรม 

(transaction cost) สูงมาก แต4มีคุณสมบัติบริโภคร4วมกันได*แต4อาจไม4สมบูรณM สินค*า

นี้เรียกว4าสินค*าสาธารณะท่ีมีต*นทุนแออัด (congestible public good) 

• Examples: parks and recreation facilities, bridges, and roads.

• Two scenarios: 

1)  Zero Congestion Cost

2)  Congestion Cost

4.4
Congestible Public Good

10/23/19 45ชัยรัตนM เอี่ยมกุลวัฒนM เศรษฐศาสตรMสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินค*าสาธารณะไม4บริสุทธิ์
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• รูปที่ 3.7 ปริมาณที่เหมาะสมในกรณีสินค>าที่เป?นปรป@กษBตDอการบริโภคแตDไมDสามารถกีดกันได> และไมDมี

ต>นทุนแออัด

ชัยรัตนB เอี่ยมกุลวัฒนB เศรษฐศาสตรBสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินค>าสาธารณะไมDบริสุทธิ์

Graph for Road (no exclusion but no 

congestion)

- Optimal Use of Services for users: X0

MB=MC=0

Optimal size of the facility

- ผลประโยชนPสุทธิ (Net Benefit Analysis) 

NB>0 เม่ือ

TB>TC หรือ

0dX0>0abX0

Congestible Public Good
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• รูปท่ี 3.8 ปริมาณท่ีเหมาะสมในกรณีสินค>าท่ีสาธารณะไมAมีต>นทุนอัด

b

X0

D'

P0

a

0

P
d

D

C'

C

c

X0'

e

f

ชัยรัตนT เอี่ยมกุลวัฒนT เศรษฐศาสตรTสาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินค>าสาธารณะไมAบริสุทธิ์

Graph: optimal quantity for users
D – อุปสงค<รวมสำหรับการใชHบริการถนน 
(จำนวนการใชHพ้ืนถนน)
C – ตHนทุนสUวนเพ่ิมของความแออัด

ผลประโยชน<สUวนเพ่ิมจากการขยายถนน = 
(1) ประโยชน<สUวนเพ่ิมจากการขยายผิว
ถนน (decb)
(2) ตHนทุนแออัดท่ีลดลง (acef)

Congestible Public Good



• Optimal quantity for road users:
It occurs when the marginal benefits from the additional use equal the marginal 
congestion costs involved.

• Optimal size of the facility
– ผลประโยชนBสDวนเพ่ิมจากการขยายถนน = (1) ประโยชนBสDวนเพ่ิมจากการขยายผิวถนนบวก

ดVวย (2) ตVนทุนแออัดท่ีลดลง
– It requires that marginal cost of expanding the facility equals marginal benefits 

to all users from the expansion.
– ตVนทุนสDวนเพ่ิมจากการขยายผิวถนน = ผลประโยชนBสDวนเพ่ิมของผูVใชVทุกคนจากการขยาย

ถนน

4.4
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การจัดสรรสินคVาสาธารณะไมDบริสุทธิ์

Congestible Public Good



การสร%างถนนผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมอำเภอบางละมุงและศรีราชา
• ตัวอย&าง: สุพจน0 เตชวรสินสกุล และคณะ (2554)
• ผลประโยชน0ส&วนเพ่ิมของผูGใชGทุกคนจากการขยายถนน = ตGนทุนส&วนเพ่ิมจากการ

ขยายผิวถนน
• ผลประโยชน0ส&วนเพ่ิมของผูGใชGทุกคนจากการขยายถนน ผลประโยชน0ทางตรง ไดGแก& 

มูลค&าการประหยัดเวลาในเวลาเดินทาง รวมเปOน 7,068 ลGานบาท
– ตGนทุนแออัดรวมท่ีลดลง คิดเปOน 215 ลGานบาท
– มูลค&าการประหยัดในการใชGยานพาหนะลดลงหรือผลประโยชน0จากการขยายผิวถนนคิดเปOน 

6,853 ลGานบาท (Total benefits = 6,853)

4.4
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In Practice: สินค%าสาธารณะท่ีมีต%นทุนแออัด

ชัยรัตน0 เอี่ยมกุลวัฒน0 เศรษฐศาสตร0สาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินคGาสาธารณะไม&บริสุทธิ์



• ไทยจอ่รั )งอนัดบัหนึ0งของโลก อบุติัเหตทุางถนนสญู ?แสนล้าน ! 
https://www.prachachat.net/local-economy/news-74655

• ข้อมลูขององค์การอนามยัโลก (WHO) ซึ0งจดัทําขึ )นสองปีครั )ง พบวา่ในปี NOOP มี
ผู้ เสยีชีวิตจากอบุติัเหตทุางถนนจากทั0วโลกปีละ T.NO ล้านคน ประเทศไทยอยูใ่น
อนัดบัที0 N ของโลกรองจากลเิบีย https://www.prachachat.net/local-
economy/news-74655

• จากการเปิดเผยของเวบ็ไซต์เวิลด์แอตลาส เกี0ยวกบัประเทศที0มีอตัราการเสยีชีวิตบน
ท้องถนนมากที0สดุในโลกปี NOXY ปรากฎวา่ ประเทศไทยได้ขยบัขึ )นมาเป็นอนัดบั T 
ของโลก มีอตัราผู้ เสยีชีวิต [X.N รายตอ่แสนประชากร จากเดิมที0รั )งอนัดบั 2

• หน่วยงานภาครัฐ - สาํนักงานตาํรวจแห่งชาต,ิ กรมขนส่งทางบก (ศูนย์
อาํนวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.)

50

Rank #1 ไทยจ,อร้ังอันดับหนึ่งของโลก อุบัติเหตุทางถนน

บทที่ 2 กลไกตลาดและบทบาทภาครัฐ ชัยรัตน) เอี่ยมกุลวัฒน) เศรษฐศาสตร)สาธารณะ Econ 294330710/23/19

4.4 การจัดสรรสินคHาสาธารณะไมJบริสุทธิ์

https://www.prachachat.net/local-economy/news-74655
https://www.prachachat.net/local-economy/news-74655


4.5 การจัดสรรสินค.าเอกชนโดยภาครัฐ
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• ภาครัฐหลายประเทศผลิตและจัดสรรสินค.าเอกชนเอง เชGน การไฟฟJา การรถไฟ และการ

ประปา สGวนหนึ่งอาจจากเหตุผลทางความมั่นคง และต.องการแก.ปQญหาตลาดผูกขาด อีก

ท้ังสินค.าบางประเภทต.องใช.เงินลงทุนจำนวนมาก 

• เมื่อมีเอกชนรายหนึ่งผลิตสินค.านี้แล.ว อาจจะไมGมีสิ่งจูงใจให.รายอื่นเข.ามาแขGงขันเพราะไมG

ต.องการเสี ่ยงกับการขาดทุน ลักษณะนี ้เรียกวGา การผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural 

monopoly)

• สินค.าจำพวกนี้สGวนใหญGมีต.นทุนสGวนเพิ่มการผลิตลดลง (decreasing marginal cost) 

หรือ ผลตอบแทนจากการขยายการผลิตเปqนแบบเพ่ิมขึ้น (increasing returns to scale)

การผูกขาดโดยธรรมชาติ

ชัยรัตนr เอี่ยมกุลวัฒนr เศรษฐศาสตรrสาธารณะ Econ 2943307



การกำหนดราคามีอยู.สามวิธี
ราคา

ปริมาณ

Pm

PAC

P*

AC

MC

Qm QAC Q*0
MR

c

e d

b
a

ß D

รูปท่ี 3.9 ราคาและปริมาณในตลาดผูกขาดโดยธรรมชาติ
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1. ราคาแบบผู(ผูกขาดท่ัวไป profit-max pricing

ราคา = Pm และปริมาณ = Qm

กำไร > 0

2. ราคาแบบยุติธรรม average cost pricing

ราคา = PAC และปริมาณ = QAC

กำไร = 0

3. ราคาแบบอุดมคติ marginal cost pricing

ราคา = P* และปริมาณ = Q* 

กำไร = ติดลบ

การจัดสรรสินคHาเอกชนโดยภาครัฐ



4.5
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การกำหนดราคามีอยู7สามวิธี 

• วิธีแรก การตั้งราคาแบบอุดมคติ ถ?าภาครัฐตั้งราคาแบบอุดมคติ (marginal cost 

pricing) คือว7าตั้งราคาเท7ากับราคาท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการแข7งขันแบบสมบูรณ]

• วีธท่ีีสอง การตั้งราคาแบบยุติธรรม ภาครัฐตั้งราคาแบบคุ?มทุนหรือกำหนดราคาแบบ

ยุติธรรม (average cost pricing) คือการตั้งราคาท่ี PAC หรือกำหนดราคาตรงท่ีไม7มี

การขาดทุนหรือกำไร หรือตรงเส?น D ตัดกับ เส?น AC  

• วิธีท่ีสาม การตั้งราคาแบบผู5ผูกขาดท่ัวไป ภาครัฐปฏิบัติตัวเหมือนบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมเหมือนผู?ผูกขาดท่ัวไป คือตั้งราคาโดยการแสวงหากำไรสูงสุด (profit-

maximization pricing) หรือ กำหนดราคาท่ี Pm และปริมาณ Qm ซึ่งเกิดขึ้นตรง

รายได?ส7วนเพ่ิมเท7ากับต?นทุนส7วนเพ่ิม หรือเส?น MR ตัดกับเส?น MC 

ชัยรัตน] เอี่ยมกุลวัฒน] เศรษฐศาสตร]สาธารณะ Econ 2943307

การจัดสรรสินค?าเอกชนโดยภาครัฐ
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Privatization Debate
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรเอกชน/การให้ภาคเอกชนดําเนินการแทน

ภาครัฐ (privatization) หมายถงึ สนิค้าหรือบริการทีDผลติและจดัสรรโดย
ภาครัฐ ให้ภาคเอกชนผลติและจดัสรรแทน

• Privatization – taking services supplied by 
government and turning them over to the private 
sector
– Examples with competing public/private provision include 

telephone, mail, electricity, and police.
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4.6 การให)ภาคเอกชนดำเนินการแทนภาครัฐ 

10/23/19 ชัยรัตน@ เอี่ยมกุลวัฒน@ เศรษฐศาสตร@สาธารณะ Econ 2943307



4.6 การให)ภาคเอกชนดำเนินการแทนภาครัฐ 

56ชัยรัตน; เอี่ยมกุลวัฒน; เศรษฐศาสตร;สาธารณะ Econ 294330710/23/19



รายไดแ้ละสินทรัพยข์องรัฐวสิาหกิจหลกั
4.6 การให)ภาคเอกชนดำเนินการแทนภาครัฐ 
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5 ปี
Thai Airways -33,223
Nok Air -9,142
Air Asia 4,413
Bangkok Airways 4,510

Thai Airways
บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)

-33,323
Bangkok Airways 
บริษัท การบนิกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

4,413

Nok Air 
บริษัท สายการบนินกแอร์ จํากดั (มหาชน)

-9,142
Air Asia
บริษัท เอเชีย เอวเิอชั/น จาํกัด (มหาชน)

4,510



คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (คนร.)
• สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) ลงมตรัิบร่าง พ.ร.บ.การพฒันาการ

กํากบัดแูลและบริหารรัฐวสิาหกิจ

• วนัทีB C กนัยายน EFGH สนช.รับหลกัการร่างกฎหมายตั Jงซเูปอร์บอร์ด
และบรรษัทรัฐวิสาหกิจ โดยจะมีการนํารัฐวิสาหกิจจํานวน CC แหง่ทีBมี
สภาพเป็นบริษัททั JงทีBเข้าตลาดหลกัทรัพย์ไปแล้ว เชน่ ปตท., การบนิ
ไทย, อสมท.เป็นต้น และรัฐวิสาหกิจทีB ก.คลงัยงัถือหุ้น CHH% (ยงัไมเ่ข้า
ตลาดหลกัทรัพย์) เชน่ TOT,CAT,ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

4.6 การให)ภาคเอกชนดำเนินการแทนภาครัฐ 
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Private Production
• Should government produce a private good?

– Even if there is agreement that the public sector should provide 
a good, it is not clear whether the public sector should produce
it.

• No incentive to control cost
– Public sector managers may not have a strong incentive to 

control costs because of the lack of profit motive.

60
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Public vs Private Provision: What is the right mix?
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การใหFภาคเอกชนดำเนินการแทนภาครัฐ 

Mix of private and public provision depends on
1. Relative wage and materials costs:  
- Which sector is less expensive?
2. Administrative costs:  
- Can these fixed costs be spread over a large group of 
people?
3. Diversity of tastes.  
Private provision is more efficient with diverse tastes because 
people can tailor their consumption to their own tastes.
4. Distributional issues.  
Notions of fairness may require that some commodities are 
available to everyone – such as education or health care.



Distributional Issues
• Notions of fairness may require that some commodities 

are available to everyone – such as education or 

health care.

• Commodity egalitarianism – notion that some 

commodities ought to be made available to everyone

4.6
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• 4.1 ความหมายของสินค1าสาธารณะ

• 4.2 การจัดสรรสินค1าเอกชนโดยภาคเอกชน
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• 4.4 การจัดสรรสินค1าสาธารณะไมFบริสุทธิ์

• 4.5 การจัดสรรสินค1าเอกชนโดยภาครัฐ

• 4.6 การให้ภาคเอกชนดําเนินการแทนภาครัฐ

สรุปสาระควรรู1ในบทนี้
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บทที่ 4 สินค+าสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปให+เอกชนดำเนินแทน


