อุปสงค์ (Demand)
อุปสงค์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า Demand หมายถึง ความต้องการซือ้ สินค้า
หรือบริการ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อกาหนดให้ปจั จัยอื่น ๆ คงที่
โดยอุปสงค์จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. ความต้องการทีจ่ ะซือ้ หรือ Willing to buy
2. ความสามารถในการจ่ายเพื่อซือ้ หรือ ability to pay
กฎของอุปสงค์คอื “หากกาหนดให้ปจั จัยอื่น ๆ คงที่ อุปสงค์หรือความต้องการซือ้ สินค้าจะลดลง เมื่อ
ราคาสินค้าแพงขึน้ หรือสูงขึน้ และอุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้าจะเพิม่ ขึน้ เมื่อราคาสินค้าถูกลง”
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยปกติ เส้นอุปสงค์ จึงมีลกั ษณะทีล่ าดลงจากซ้ายไปขวา
(Downward slope) และมีความชันของเส้นเป็ นค่าลบ ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซือ้
สินค้ากับราคาในทิศทางตรงกันข้าม แสดงเป็ นตารางอุปสงค์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และราคาสินค้า
ราคา (บาท/หน่วย)
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จะสังเกตเห็นว่า ความสัมพันธ์จะเป็ นไปในทิศทางทีต่ รงกันข้ามกัน คือ เมื่อราคาสินค้าแพงขึน้
ความต้องการหรืออุปสงค์กล็ ดน้อยลง ซึง่ เมื่อนามาแสดงในรูปของกราฟ จะเป็ นดังรูปที่ 1 และเมื่อนาอุปสงค์
ของแต่ละคนมารวมกัน ก็จะเป็ นอุปสงค์ของตลาด ณ ระดับราคาต่าง ๆ
รูปที่ 1 เส้นอุปสงค์

ปจั จัยทีก่ าหนดการเปลีย่ นแปลงในอุปสงค์ได้แก่
1. ราคาของสิ นค้า เมื่อราคาแพงขึน้ ความต้องการจะลดลง
2. รายได้ของผูบ้ ริโภค กล่าวคือ ในกรณีทเ่ี ป็ นสินค้าปกติ (Normal goods) เมื่อผูบ้ ริโภคมีรายได้เพิม่ ขึน้ ก็
จะบริโภคเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม หากรายได้เพิม่ ขึน้ แล้วผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้านัน้ ลดลง แสดงว่าสินค้านัน้ เป็ น
สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior goods) เช่น บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป ซึง่ อันทีจ่ ริงอาจจะไม่ได้หมายถึง คุณภาพของ
สินค้าจริงๆ ว่าบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูปไม่ดี แต่เป็ นเรื่องของการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคแต่ละคนทีอ่ าจมีมมุ มองแตกต่าง
กันไป เช่น ถ้ารวยขึน้ ก็ไม่อยากกินบะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป อาจหันไปกินอย่างอื่น เช่น ไก่ทอด แทน เป็ นต้น
3. ราคาสิ นค้าอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
„ สินค้าทีใ่ ช้ทดแทนกัน เช่น กรณีเมื่อหมูราคาแพงขึน้ ผูบ้ ริโภคจะบริโภคหมูลดลง
ขณะเดียวกัน ผูบ้ ริโภคก็อาจจะหันไปบริโภคไก่ หรือ ปลา หรือสัตว์น้าอื่น ๆ แทน
„ สินค้าทีใ่ ช้ประกอบกัน เช่น กรณีทร่ี าคาน้ามันแพงขึน้ ความต้องการซือ้ รถยนต์กจ็ ะลด
น้อยลงด้วย เป็ นต้น
4. รสนิ ยมของผูบ้ ริโภค เช่น หากรสนิยมในการบริโภคเปลีย่ นแปลงไป จะทาให้ความต้องการสินค้าทีเ่ คยใช้
อยู่เปลีย่ นแปลงไป
5. การคาดการณ์รายได้ในอนาคต เช่น หากผูบ้ ริโภครูว้ ่าจะได้มกี ารปรับขึน้ เงินเดือน ก็อาจจะบริโภค
ล่วงหน้าไปก่อน ทาให้ความต้องการบริโภคสินค้าสูงขึน้
6. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ฤดูกาล จานวนประชากร ฯลฯ
การเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์
หากเกิดจากราคาของสินค้านัน้ ๆ เอง (ปจั จัยกาหนดอุปสงค์ขอ้ 1.) การเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ บน
เส้นอุปสงค์เส้นเดิม (Move along the demand curve) แต่หากเกิดปจั จัยอื่น โดยทีร่ าคาของสินค้านัน้ ๆ คงที่
ั ยทีเ่ ข้ามา
การเปลีย่ นแปลงจะเลื่อนเส้นอุปสงค์ไปทางซ้าย หรือทางขวาของเส้นเดิมทัง้ เส้น ขึน้ อยู่กบั ปจจั
กระทบว่าจะส่งผลทางใด (Shift in demand curve) ดังแสดงในรูปที่ 2 เช่น หากรายได้ของผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้
เพราะได้รบั โบนัส แม้ราคาสินค้าจะไม่เปลีย่ นแปลงเช่นยัง 60 บาทเท่าเดิม แต่ผบู้ ริโภคก็สามารถซือ้ ได้
เพิม่ ขึน้ จาก 120 หน่วย เป็ น 170 หน่วย (จากเส้น D1 เป็ นเส้น D2 ในรูปที่ 2) เป็ นต้น

ั ยอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ราคา
รูปที่ 2 การเปลีย่ นแปลงเส้นอุปสงค์ แบบเลื่อนไปทัง้ เส้น จากปจจั

อุปทาน (Supply)
อุปทานในวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า Supply หมายถึง ความต้องการจะขายสินค้า
หรือบริการของผูข้ าย ณ ระดับราคาต่าง ๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ได้กาไรสูงสุด เมื่อกาหนดให้
ปจั จัยอื่น ๆ คงที่
โดยอุปทานจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. ความต้องการทีจ่ ะขาย หรือ Willing to sell
2. ความสามารถในการผลิต หรือ ability to produce
กฎของอุปทานคือ “หากกาหนดให้ปจั จัยอื่น ๆ คงที่ อุปทานหรือความต้องการขายสินค้าจะลดลง เมื่อ
ราคาสินค้าถูกลง และอุปทานหรือความต้องการขายสินค้าจะเพิม่ ขึน้ เมื่อราคาสินค้าแพงขึน้ ”
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยปกติ เส้นอุปทาน จึงมีความชันของเส้นเป็ นค่าบวก ซึง่ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการขายสินค้ากับราคาทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงเป็ นตารางอุปทานได้
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและราคาสินค้า
ราคา (บาท/หน่วย)
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จะสังเกตเห็นว่า ความสัมพันธ์จะเป็ นไปในทิศทางทีเ่ ดียวกัน กล่าวคือ เมื่อราคาสินค้าแพงขึน้ ความต้องการ
จะขายหรืออุปทานก็มากขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ เมื่อนามาแสดงในรูปของกราฟ จะเป็ นดังรูปที่ 3 โดยเมื่อนา
อุปทานของผูข้ ายแต่ละรายมารวมกัน ก็จะเป็ นอุปทานของตลาด ณ ระดับราคาต่าง ๆ
รูปที่ 3 เส้นอุปทาน

ปจั จัยทีก่ าหนดการเปลีย่ นแปลงในอุปทานได้แก่
1. ราคาของสิ นค้า เมื่อราคาแพงขึน้ ความต้องการขายก็มากขึน้ ด้วย
2. ราคาของปัจจัยการผลิ ตหรือต้นทุนการผลิ ต เช่น หากต้นทุนค่าขนส่งแพงขึน้ เพราะราคาน้ามันแพง
ขึน้ แต่ราคาสินค้าทีน่ าไปวางขายไม่เปลีย่ นแปลง จะทาให้ผผู้ ลิตอยากขายสินค้าในปริมาณทีน่ ้อยลง เพราะได้
กาไรน้อยลง
3. ราคาสิ นค้าอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรณีทร่ี าคาสินค้าอื่นแพงขึน้ อาจมีผลทาให้อุปทานของสินค้าชนิดที่
ผลิตอยู่ลดลง ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เช่น เมื่อราคาข้าวโพดแพงขึน้ คนทีเ่ คยปลูกมันสาปะหลังอยู่ อาจหันไป
ปลูกข้าวโพดแทน และลดการปลูกมันสาปะหลังลง ซึง่ ผลทาให้อุปทานของมันสาปะหลังสูงขึน้ ขณะทีอ่ ุปทาน
ของข้าวโพดลดลง เป็ นต้น
4. เทคโนโลยีในการผลิ ตสิ นค้า เช่น หากมีการคิดค้นเทคโนโลยีในการผลิตให้ดขี น้ึ ทาให้ผลิตได้ปริมาณ
สินค้ามากขึน้ ด้วยต้นทุนเท่าเดิม จะทาให้ปริมาณการเสนอขายสินค้าเพิม่ ขึน้ ได้
5. การคาดการณ์ในอนาคต เช่น หากผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว ก็เสนอขายสินค้าใน
ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นต้น
6. ปัจจัยอื่น เช่น ฤดูกาล ภาษีและเงินอุดหนุน จานวนผูข้ าย และโครงสร้างตลาดสินค้า ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงของอุปทาน
จะเกิดขึน้ ในลักษณะคล้ายกันกับการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์ กล่าวคือ หากเกิดจากราคาของสินค้า
นัน้ ๆ เอง (ปจั จัยกาหนดอุปทานข้อ 1.) การเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้ บนเส้นอุปทานเส้นเดิม (Move along the
supply curve) แต่หากเกิดปจั จัยอื่น โดยทีร่ าคาของสินค้านัน้ ๆ คงที่ การเปลีย่ นแปลงจะเลื่อนเส้นอุปทานไป
ทางซ้าย หรือทางขวาของเส้นเดิมทัง้ เส้น ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีเ่ ข้ามากระทบว่าจะส่งผลทางใด (Shift in supply
curve) ดังแสดงในรูปที่ 4 เช่น หากต้นทุนการผลิตของผูผ้ ลิตสูงขึน้ ณ ระดับราคาขายสินค้าทีเ่ ท่าเดิม ผูข้ าย
จะเสนอขายสินค้าในปริมาณทีล่ ดลง เช่น ณ ระดับราคาสินค้า 60 บาทเท่าเดิม แต่ตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จึงทาให้เส้น
อุปทานเลื่อนไปทางซ้ายของเส้นเดิมทัง้ เส้น จาก S1 ไปยัง S2 แสดงถึงผูข้ ายต้องการขายสินค้าน้อยลงจาก
140 หน่วย เหลือ 80 หน่วย เป็นต้น
ั ยอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ราคา
รูปที่ 4 การเปลีย่ นแปลงเส้นอุปทาน แบบเลื่อนไปทัง้ เส้น จากปจจั

ดุลยภาพ (Equilibrium price and output)
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วถึงความต้องการซือ้ และความต้องการขายสินค้า ณ ระดับราคาต่าง ๆ ของ
ทัง้ ผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต ระดับดุลยภาพ ก็คอื ระดับราคาทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ ายเห็นพ้องต้องกัน หรือระดับราคาทีอ่ ุป
สงค์เท่ากับอุปทาน หรือเส้นอุปสงค์ตดั กับเส้นอุปทาน

รูปที่ 5 แสดงเส้นอุปสงค์ อุปทาน และระดับดุลยภาพ

จากรูปแสดงให้เห็นถึงระดับดุลยภาพทีค่ วามต้องการซือ้ และความต้องการขายเท่ากันพอดี (เส้น
D ตัดกับเส้น S ณ จุด E) โดย ณ ราคาสินค้า 60 บาทต่อหน่วย ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายมีความต้องการสินค้าที่ 120
หน่วย
ทัง้ นี้ จุดทีร่ าคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess supply) และจะมีการ
ปรับตัวเข้าสูร่ าคาดุลยภาพ
ส่วนจุดทีร่ าคาอยูต่ ่ากว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงค์สว่ นเกิน (Excess demand) และจะมีการ
ปรับตัวสูร่ าคาดุลยภาพ

