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General Equilibrium 
 
1. ในการวิเคราะหการแลกเปลี่ยน (exchange) โดยใชแผนผังรูปกลองของเอ็ดจเวอรด (Edgeworth box 

diagram) ใหอธิบายวา ทาํไมอัตราสุดทายของการใชแทนกัน (marginal rates of substitution) ของ
ผูบริโภคจึงเทากันในทุกๆ จดุบนเสน contract curve  

2. “เนื่องจากทุกๆ จุด บนเสน contract curve ลวนมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ทุกๆ จดุจึงเปนที่ปรารถนาเทาๆ กัน 
ในมุมมองของสังคม” นิสิตเห็นดวยกับขอความขางตนหรือไม อธิบาย 

3. เสนความเปนไปไดในการผลิต (production-possibilities frontier) มีความสัมพันธกับเสน production 
contract curve อยางไร 

4. เสน (utility possibilities frontier) มีความสัมพันธกับเสน contract curve อยางไร 
5. เหตุใด ถา MRT ไมเทากับ marginal rate of substitution ของผูบริโภค สินคาจะไมถูกแบงสรรอยางมี

ประสิทธิภาพ 
6. ถาประเทศ A มี absolute advantage ในการผลิตสินคาทัง้2ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกันประเทศ B  แลว

ประเทศ A จะไมtradeกับประเทศB ใชหรือไม อธบิาย 
7. นิสิตเห็นดวยหรือไมกับขอความขางลางนี้ อธบิายพรอมเหตุผล 

7.1 ถามีการแลกเปลี่ยนเนยแข็ง 3 ปอดนกับไวน 2 ขวด แสดงวาราคาของเนยแข็งเปน 2/3 เทาของ
ราคาไวน 

7.2 ประเทศจะไดรับประโยชนจากการtrade ถาสามารถผลติสินคาไดราคาต่ํากวา(lower absolute cost)
ประเทศคูคา 

7.3 ถาตนทุนหนวยสุดทาย (marginal cost) และตนทนุเฉลี่ย (average cost)ของการผลิตมีคาคงที่  
แลวประเทศจะไดประโยชนจากการชํานาญในการผลิตสินคาบางชนดิ ในขณะที่นาํเขาสินคาชนดิอื่น 

7.4 สมมติวาแรงงานเปนปจจัยการผลิตเพียงอยางเดียว ถาตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) ของ
การผลิตผา 1หลา เทากับขาว 3 ถัง  ดังนัน้ในการผลิตขาว1ถังตองใชแรงงานมากกวาการผลิตผา1
หลาถึง3เทา 

8. ใหทองคํา(G) และเงิน(S) เปนสินคาทดแทนกันได เพราะทั้งสองสามารถใชหลีกเล่ียงความเสี่ยงเงินเฟอ
ไดเหมือนกนั  โดยใหอุปทานของทั้งทองคําและเงินคงที่ในระยะสั้น ( QG=75 , Qs = 300 ) ในขณะที่
อุปสงคของทองคําและเงินเปนไปตามสมการ PG = 975 - QG + 0.5 PS ;  PS = 600 - QS + 0.5 PG 
8.1 หาราคาดุลยภาพของทองคําและเงิน 
8.2 ถามีการคนพบทองคําเพ่ิมเปนสองเทา นัน่คือ  QG=150 การคนพบนี้มีผลตอราคาทองคําและเงิน

อยางไร 
9. ศรีมีแซนวิช 9 ช้ิน และเคร่ืองดื่ม 3 ลิตร   พลมีแซนวิช 4 ช้ิน และเคร่ืองดื่ม 8 ลิตร ศรีมี MRS (Soft 

drink, Sandwich) = 4 สวนพลมี  MRS (Soft drink, Sandwich) = 2 ใช Edgeworth box diagram เพ่ือ
แสดงวาการจัดสรรทรัพยากรดังกลาวมีประสิทธิภาพหรือไม ถาการจัดสรรทรัพยากรดังกลาวมี
ประสิทธิภาพ ใหอธิบายดวยวาเปนเพราะเหตุใด หากการจัดสรรทรัพยากรดังกลาวไมมีประสิทธภิาพ จง
บอกการจัดสรรที่ทําใหทั้งสองฝายไดรับทรพัยากรที่ดีข้ึน 
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10. เติมขอมูลที่ขาดหายไปในตารางตอไปนี้ ในแตละตาราง จงใชขอมูลที่กําหนดให แสดงการแลกเปลี่ยนที่
เปนไปได (Possible trade) จากนัน้ แสดงการจัดสรรทรัพยากรครั้งสุดทาย (final allocation) และ MRS 
ณ จุดที่เปน efficient solution (คําตอบทีถู่กตองอาจมากกวา 1 คําตอบ) และแสดงคําตอบโดยใช 
Edgeworth box diagram  
10.1 MRS of food for clothing ของนองมีคา 1 สวน MRS of food for clothingของแพรมีคา 4  

Individual Initial Allocation Trade Final Allocation 
Nong 6F,2C 1F for 3C 5F,5C 
Pare 1F,8C 3C for 1F 2F,5C 

10.2 MRS of food for clothing ของแม็คมีคา 1/2 สวน MRS of food for clothingของเกงมีคา 3 
Individual Initial Allocation Trade Final Allocation 
Mac 10F,3C 1F for 1C 9F,4C 
Keng 5F,15C 1C for 1F 6F,14C 

11. ในการวิเคราะหการแลกเปลี่ยนระหวางสองบุคคล สมมติใหคนทั้งคูมคีวามพึงพอใจเชนเดียวกัน contract 
curve จะเปนเสนตรงหรือไม จงอธิบาย 

12. จงยกตัวอยางเง่ือนไขที่ทําให production possibility frontier ไม concave 
13. ในการวิเคราะห Edgeworth production box  หากมีการคนพบใหมทีท่ําใหกระบวนการผลิตอาหารเปลี่ยน

จาก constant returns to scale เปน sharply increasing returns to scale อยากทราบวา การเปลี่ยนแปลงนี้
กระทบ production contract curve อยางไร 

14. ประเทศ A และประเทศ B ผลิตสินคาประเทศละ 2 ชนิดคือไวนและเนยแขง็ ประเทศ A ประเทศ B มี
แรงงาน 800 และ 600 หนวยตามลําดับ กอนทําการคา ประเทศ A บริโภคเนยแข็ง 40 ปอนด และไวน 8 
ขวด สวนประเทศ B บริโภคเนยแข็ง 30 ปอนด และไวน 10 ขวด  

 

14.1 ประเทศ A และ B มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลติสินคาใด อธิบาย 
14.2 สราง production possibilities curve ของแตละประเทศโดยแสดงทั้งพีชคณิตและกราฟ     ( อธบิาย

จุด PT : pre-trade production point และจุด P : post-trade production point ) 
14.3 กําหนดใหมีการคาเนยแข็ง 36 ปอนด และไวน 9 ขวด จงอธิบายจดุ post-trade consumption : C 
14.4 จงพิสูจนวาทั้งสองประเทศไดรับผลไดจากการทําการคา 
14.5 จงหาความชันของเสนราคาเมื่อเร่ิมมีการคาเกิดขึ้น 

 
 
 

 ประเทศ A ประเทศ B 
Labor per pound cheese           10          10 
Labor per bottle wine           50           30 


