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SLUTSKY EQUATION, ENDOWMENT, AND INTERTEMPORAL CONSUMPTION 
 
1. “ถาอุปสงคของสินคาชนดิหนึ่งเพิ่มข้ึนเมื่อรายไดลดลง  อุปสงคของสินคาชนิดนั้นจะ

เพิ่มข้ึนเมื่อราคาสินคาชนิดนั้นลดลง” คํากลาวนี้ถูกตอง ไมถกูตอง หรอืถกูตองแบบมี
เงื่อนไข ใหอธิบายประกอบคําตอบ 

2. ในกรณีที่มีสินคาสองชนดิ (X และ Y) แสดงใหเห็นวาถาผูบริโภคตองใชรายไดรอยละ 20 
เพื่อซื้อสินคา X ผูบริโภคจะมีอรรถประโยชนต่ํากวากรณีที่ใหผูบริโภคคนนี้ใชรายได
จับจายซื้อสนิคา X และ Y ไดตามใจชอบ 

3. เหตุใดที่จุดเหมาะสมในการบริโภคจงึอยูบนเสนงบประมาณ เปนไปไดหรือไมที่ผูบริโภค
จะเลือกบริโภคในจุดที่อยูใตเสนงบประมาณ 

4. ในกรณีที่มีสินคาสองชนดิ จะเกิดอะไรขึ้นกับเสนงบประมาณถา (1) รายไดของผูบริโภค
ลดลง (2) ราคาของสินคาชนิดที่หนึ่งเพิ่มข้ึน (3) ราคาของสนิคาชนิดที่สองเพิ่มข้ึน  

5. นิสิตคณะเศรษฐศาสตรไปออกคายอาสาพัฒนาชนบทที่หมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดนาน 
จากการพูดคุยกับผูใหญบาน นิสิตทราบวาผูใหญบานไดมีการจดบันทึกขอมูลที่สําคัญ
เกี่ยวกับรายไดความเปนอยูของลูกบานมาเปนเวลายาวนาน เมื่อนิสิตนําขอมูลมา
วิเคราะห พบวาหมูบานนี้บริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก ในระหวางชวงพ.ศ. 2535-
2540 นั้นปรมิาณการบรโิภคขาวเหนียวของหมูบานนี้ไมเปล่ียนแปลงเลย ในขณะที่รายได
ที่แทจริงของชาวบานเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว เมื่อพจิารณา
ราคาของขาวเหนียวระหวางปพ.ศ. 2535 ถึง 2540 ก็พบวาราคาขาวเหนียวลดลง
เล็กนอยเมื่อเทียบกับสินคาชนิดอื่น อยากทราบวาขาวเหนียวเปนสินคาปกติ สินคาดอย
หรือสินคา Giffen 

6. คุณแหมมไปตลาดเพื่อซื้อของเขาบาน เธอตองการซื้อของสองอยางคือยาสตรีเบนโล (x1) 
และผาออมเด็ก (x2)  เธอตั้งระดับความพอใจเอาไวระดับหนึ่ง(สมมุติใหเทากับระดับ U0)
กอนออกไปซื้อของ โดยเธอตองการที่จะใหคาใชจายในการซื้อสินคานั้นนอยที่สุดและได
ความพอใจในระดับที่เธอต้ังเปาเอาไวกอนออกจากบาน (ซึง่เทากับ U0) ถากําหนดให 
utility function ของคุณแหมมคือ U = x1x2 
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6.1. ใหเขียน objective function ของคุณแหมมถาเธอตองการจะหารายจายในการซื้อ
ของที่ต่ําที่สดุโดยใหไดระดับความพอใจ U0 (expenditure minimisation problem) 

6.2. คา x1 และ x2 ที่เปนคําตอบของปญหาในขอขางตนนั้นเปนอปุสงคชดเชย
(compensated demand หรือ Hicksian demand) โดยเราสามารถคา x1 และ x2 ที่
เปนคําตอบของ expenditure minimisation problem ขางตนในรูปของ xh

1(p, U0) 
และ xh

2(p, U0) ใหคํานวณหา xh
1(p, U0) และ xh

2(p, U0) 
6.3. อธิบายความหมายของอุปสงคชดเชย (compensated demand หรือ Hicksian 

demand) 
6.4. รายจายที่ต่ําที่สุดที่จะทําใหคุณแหมมไดระดับความพอใจเทากับ U0 คือเทาใด 

(รูปแบบของฟงกชั่นจะเปน e(p, U0) และเราเรียกฟงกชั่นนีว้าฟงกชั่นรายจายหรือ 
expenditure function) 

6.5. ถากําหนดใหระดับความพอใจของคุณแหมมเทากับ 200 ยาสตรีเบนโลราคาลิตรละ 
5 บาทและผาออมเด็กราคาหอละ 20 บาท รายจายที่ต่ําที่สุดที่จะไดรับความพอใจ
ระดับ 200 จะเปนเทาใด 

7. จากปญหาของคุณแหมมในขอขางตน ถาคุณแหมมตองการหาอรรถประโยชนสูงสุดแทน
การหารายจายที่ต่ําที่สุดจากการบริโภคสินคาทั้งสองชนิดคอืยาสตรีเบนโล (x1) และ
ผาออมเด็ก (x2) กําหนดให utility function ของคุณแหมมคอื U = x1x2  
7.1. ใหเขียน objective function ของคุณแหมมในกรณีที่เธอตองการหาอรรถประโยชน

สูงสุด 
7.2. ใหหา Marshallian demand ของทั้งสองสินคา 
7.3. อุปสงคของทั้งสองสินคามีความสัมพันธกับระดับราคาอยางไร ราคาของสินคาหนึ่ง

สงผลตออุปสงคของสินคาอีกชนิดหนึ่งหรือไม 
7.4. ถากําหนดใหรายไดของคุณแหมมคอื 1,000 บาทและราคาของยาสตรีเบนโลคือลิตร

ละ 5 บาท ตอมาราคาของยาสตรีเบนโลลดลงเหลือลิตรละ 2 บาท ใหหาผลของ
ราคา ผลของรายได และผลของการใชแทนกันตามแบบของ Slutsky 

7.5. สมมุติใหคณุแหมมมี endowment เปนยาสตรีเบนโล 50 ลิตร ใหหา net demand 
ของคุณแหมมสําหรับยาสตรีเบนโล เมื่อราคาอยูที่ลิตรละ 5 บาท 

7.6. ตอมาถาราคาของยาสตรีเบนโลลดลงเหลือลิตรละ 2 บาท และกําหนดใหรายไดของ
คุณแหมมทัง้หมดมาจากยาสตรีเบนโลที่เปน endowment ใหหาผลของราคา ผล
ของการใชแทนกันตามแบบของ Slutsky, ordinary income effect และ 
endowment income effect สําหรับยาสตรีเบนโล 
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8. เมื่อผูบริโภคตองจัดสรรเงินที่มีอยูระหวางการบริโภคในปจจบุัน (c1) และการบริโภคใน
อนาคต (c2) ผูบริโภคสามารถเก็บออมรายไดที่เหลือจากการบริโภคในปจจุบันไปใชใน
อนาคตได กาํหนดใหรายไดในปจจุบันและอนาคตคงที่ การบริโภคในปจจุบันและอนาคต
เปนสินคาปกติ และอตัราดอกเบี้ยเทากับ r ถาอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ใหพิจารณากรณี
ขางลางทั้งสี่กรณีวาเกิดขึ้นไดหรือไม พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ 
8.1. การบริโภคในปจจุบันเพิม่ข้ึน 
8.2. การบริโภคในปจจุบันลดลง 
8.3. การบริโภคในอนาคตเพิม่ข้ึน 
8.4. การบริโภคในอนาคตลดลง 

9. ถาผูบริโภคมีมีชวีิตอยูได T ปและอรรถประโยชนของผูบริโภคขึ้นอยูกบัการบริโภคตลอด
ชั่วอายุไขของเขา ผูบริโภคมีรายไดคงที่ทุก ๆ ปเทากับ m อัตราดอกเบีย้ก็คงที่เชนกัน 
และใหราคาของการบริโภคในทุก ๆ ปเทากับ 1 
9.1. ใหเขียนเสนงบประมาณตลอดอายุขัยของผูบริโภคคนนี ้
9.2. กําหนดฟงกชั่นอรรถประโยชนคือ U(c1, c2, ..., cT) ใหหาเงื่อนไขในการตัดสินใจ

เลือกบริโภคระหวางปที่ t และ t+1 (กําหนดให t+1 < T) 
10. สําหรับการเลือกตัดสินใจที่จะบริโภคในปจจุบันหรืออนาคต ถาอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น 

ใหพิจารณาขอความขางลางนี้วาขอใดถูก ผิด หรือถูกตองแบบมีเงื่อนไข ถากําหนดให
การบริโภคในปจจุบันเปนสินคาปกต ิ
10.1. ผูบริโภคที่มเีงินออมในปจจุบันจะบริโภคเพิ่มขึ้น 
10.2. ผูบริโภคที่กูเงินมาบริโภคในปจจุบันจะบริโภคเพิม่ข้ึน 
10.3. ผูบริโภคที่มเีงินออมจะเสียประโยชนจากการที่อัตราดอกเบีย้เพิ่มข้ึน 
10.4. ผูบริโภคที่กูเงินมาบริโภคในปจจุบันจะเสียประโยชนจากการที่อัตราดอกเบี้ย

เพิ่มข้ึน 
11. คุณดา สาวสังคมไฮโซมีฟงกชัน่อรรถประโยชน U = Min{c1, c2} โดย c1 คือจํานวนเพชร

ที่เธอซ้ือในเดือนพฤศจิกายนและ c2 คือจํานวนเพชรที่เธอซือ้ในเดือนธันวาคม ถาใหอัตรา
ดอกเบี้ยรายเดือนอยูที่รอยละ 10 และคุณดามีรายไดจากการออกรายการ talk show ทาง 
UBC ชอง 97 เปนเงินจํานวน 1,000,000 บาทในเดือนพฤศจกิายนและ 700,000 บาทใน
เดือนธันวาคม สมมุตวิาราคาเพชรคงที่อยูที่กะรัตละ 1,000 บาท 
11.1. ใหเขียนสมการเสนงบประมาณของคุณดาในรูปของคาปจจบุัน 
11.2. ใหเขียนสมการเสนงบประมาณของคุณดาในรูปของคาอนาคต 
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11.3. อยากทราบวาในเดือนพฤศจิกายน คุณดาซื้อเพชรกี่กะรตั คณุดามีเงินเก็บใน
เดือนพฤศจกิายนหรือไม 

12. UBC เคเบิ้ลทีวีจัดรายการ Academy Fantasia ตอนพิเศษโดยใหเหลานักลาฝนไปฝก
รองเพลงที่บาน AF ในเกาะกลางทะเลที่ไมสามารถติดตอคาขายแลกเปล่ียนสินคาใด ๆ 
กับโลกภายนอกได กลุมนักลาฝนยังชีพไดดวยการเก็บมะพราวกินเปนอาหาร ในเดือนนี้
เหลานักลาฝนเก็บมะพราวได 100 ลูก และในเดือนหนาจะเก็บมะพราวได 400 ลูก ถาจะ
บริโภคในเดือนหนาใหมากขึ้น เหลานักลาฝนจะตองบริโภคมะพราวในเดือนนี้ใหนอยลง 
12.1. ใหเขียนสมการเสนงบประมาณของเหลานักลาฝน AF พรอมวาดรูปเสน

งบประมาณ 
12.2. ถาเหลานักลาฝน AF มีฟงกชั่นอรรถประโยชนในรูป U = (c1c2)1/2 พวกเขาจะ

บริโภคมะพราวในเดือนนี้เทาไหร บริโภคในเดือนหนาเทาไหร แลวจะมมีะพราว
เหลือเก็บไปบริโภคในเดือนหนาหรือไม 

12.3. การซอมรองเพลงอยางหามรุงหามค่ํา ทําใหเกิดมลภาวะทางเสียง ทําใหตน
มะพราวไมออกผลในจาํนวนที่คาดการณเอาไว จากการประมาณการณมะพราว
ในเดือนหนาจะเก็บไดลดลงเหลือ 300 ลูกเทานั้น เหลานักลาฝน AF จะปรับการ
บริโภคในเดือนนี้และเดือนหนาอยางไร 

13. ถากูเงินจํานวน 1,000 บาท ณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป ณ เวลาสิ้นปจะตองชาํระ
คืนเปนเงิน 1,100 บาท อยากทราบวาถาแบงชําระเปน 2 งวด งวดละ 550 บาท โดยจาย
ในเดือนที่ 6 และเดือนที่ 12 อยากทราบวาวิธชีําระเงินวิธีใดใดเปนประโยชนตอผูใหกู 
(เจาหนี้)มากกวากัน 

14. ถามีคนสัญญาจะใหเงินทานมูลคา 1 บาทในอีกสบิปขางหนาและอตัราดอกเบี้ยรายปอยูที่
รอยละ r อยากทราบวาคาปจจุบันของเงินจํานวนนี้คือเทาใด และถาอัตราดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลา 10 ปนี้ไมเทากันเลย คาปจจุบันของเงิน 1 บาทนี้จะเปนเทาใด 

 


