บทที่ 10

การวิภาคกรรมรายได้
(Distribution of Income)
ในบทที่ 9 ได้พจิ ารณาการจ้างปจั จัยที่จะทําให้ได้กําไรสูงสุดในตลาดประเภท
ต่างๆ บทนี้จะเป็ นการพิจารณาผลตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่เจ้าของปจั จัยการผลิตทีม่ สี ว่ นใน
การผลิตในรูปของค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบีย้ และกําไร

ค่าเช่า (Rent)
ค่าเช่า ในความหมายทัวไปหมายถึ
่
ง การทีเ่ จ้าของทรัพย์สนิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้บุคคลอื่นใดใช้หรือได้รบั ประโยชน์ในทรัพย์สนิ นัน้ ภายในระยะเวลาอันจํากัด และผูเ้ ช่า
ตกลงให้เช่าเพือ่ การนัน้
ส่วนค่าเช่า ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ในความหหมายเดิม หมายถึง ค่า
เช่าทีไ่ ด้รบั จากการให้เช่าทีด่ นิ ซึง่ เป็ นปจั จัยการผลิตชนิดหนึ่ง
ต่อมานักเศรษฐศาสตร์ได้ขยายความค่า เช่า ให้กว้า งขวางออกไปจากเดิมให้
หมายรวมถึงผลได้จากปจั จัยการผลิตอื่นๆ ด้วย เช่น ค่าเช่าในค่าจ้าง ค่าเช่าในกําไร ค่า
เช่าในดอกเบี้ย ดังนัน้ เมื่อกล่าวถึงค่าเช่าในทางเศรษฐศาสตร์จงึ มักหมายถึง ค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic rent)

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic rent)
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic rent) หมายถึง ราคาหรือรายได้ของปจั จัยการ
ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ ช่ในการผลิต ซึง่ ได้เกินกว่าราคาหรือรายได้ขนั ้ ตํ่าสุดทีช่ กั จูงให้
นํ า เอาป จั จัย ในการผลิต เข้า มาใช้ หรือ อาจกล่า วได้ว ่า เป็ น รายได้ส ่ว นที่เ กิน กว่า
รายได้ข นั ้ ตํ่า สุด (minimum supply price) ซึง่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของปจั จัยการผลิตได้รบั เมื่อนํ า
ปจั จัยนัน้ ไปให้ใช้ในการผลิต
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ราคาหรือรายได้ขนั ้ ตํ่าสุดทีจ่ ะชักจูงให้ปจั จัยแต่ละชนิดมีโอกาสเข้ามาในการผลิต
(minimum supply price) อาจเรียกได้อกี ว่าเป็ นส่วนได้จากการโอน (Transfer earnings)
ซึ่งเป็ นเงินค่าตอบแทนปจั จัยการผลิต ซึ่งจะต้องมีจํานวนมากพอที่จะไม่ทําให้เจ้าของ
ปจั จัยการผลิตโยกย้ายปจั จัยการผลิตไปใช้ท่อี ่นื ดังนัน้ ถ้า ปจั จัยการผลิตใดมีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจง รายได้ขนั ้ ตํ่าของปจั จัยจะมีน้อย เพราะว่าโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นไปใช้งานอื่น
แทบจะไม่ม ี
นักเศรษฐศาสตร์สมัยก่อนมีค วามเชื่อว่า ค่า เช่า ทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ก็
เฉพาะกรณีทป่ี จั จัยการผลิตมีอุปทาน (Supply) คงที่ หรืออุปทานไม่มคี วามยืดหยุ่นอย่าง
สมบูรณ์ (Perfectly Inelastic) ซึง่ กรณีทวไป
ั ่ หมายถึง อุปทานของทีด่ นิ ทัง้ นี้เพราะทีด่ นิ มี
จํานวนจํากัด แต่นกั เศรษฐศาสตร์ปจั จุบนั มีความเห็นว่า ค่าเช่าทางเศรษฐกิจสามารถทีจ่ ะ
เกิดแก่ปจั จัยการผลิตทุกชนิดถ้าหากว่าปจั จัยชนิดนัน้ มีรายได้เกินกว่า minimum sypply
price ของปจั จัยแล้ว จํานวนทีเ่ กินไปกว่านัน้ ย่อมเป็ นค่าเช่าทางเศรษฐกิจทัง้ นัน้

รูปที่ 10 – 1 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent)

จากรูปที่ 10 – 1 เส้น D แสดงอุปทานของปจั จัยการผลิต ซึ่งแสดงถึงจํานวน
ปจั จัยที่ผู้ผ ลิต ต้อ งการจะเสนอซื้อ ณ ระดับ ราคาป จั จัย ระดับ ต่ า งๆ กัน เส้น S แสดง
อุปทานของปจั จัยการผลิตซึง่ แสดงถึงจํานวนปจั จัยทีเ่ จ้าของปจั จัยจะเสนอขาย ณ ระดับ
ราคาทีเ่ ป็ นผลตอบแทนของปจั จัยระดับต่างๆ กัน หรือจะแสดงราคาขัน้ ตํ่าสุดของปจั จัยที่
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เจ้าของปจั จัยคิดว่าควรจะได้รบั จึงจะเสนอขายปจั จัยนัน้ ให้กบั ผูผ้ ลิต เช่นจากรูป ปจั จัย
จํานวน OF หน่วย รายได้ขนั ้ ตํ่าสุดทีเ่ จ้าของปจั จัยจะต้องได้เพื่อเสนอขายปจั จัยจํานวนนี้
เท่ากับ OG บาทต่อหน่วย
ราคาของปจั จัยกําหนดจากอุปสงค์ของปจั จัยและอุปทานของปจั จัย ซึ่งเท่ากับ
OA บาทต่อหน่ วย การใช้ปจั จัยจํานวน OF หน่ วย จะทําให้ได้รายได้เกินกว่ารายได้ขนั ้
ตํ่าสุด เท่ากับ AG บาทต่อหน่ วยและในการจ้างปจั จัยจํานวน OFหน่ วย จะได้ค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจทัง้ หมดเท่ากับพืน้ ที่ CGH บาท ดังนัน้ ในการใช้ปจั จัยจํานวน OB หน่ วย จะ
ทําให้ได้รบั ค่าเช่าทางเศรษฐกิจทัง้ หมดเท่ากับพืน้ ที่ AEC บาท
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อปจั จัยชนิดนัน้ มีค่าความยืดหยุ่นของ
อุปทานน้อยกว่าอิฟินิต้ี หรือมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Perfectly elastic เท่านัน้ ถ้าปจั จัย
นัน้ มีค่า ความยืด หยุ่นของอุ ปทานเท่า กับ อิน ฟิ นิ ต้ี หรือ มีค วามยืด หยุ่นเป็ น Perfectly
elastic จะไม่มคี ่าเช่าทางเศรษฐกิจเกิดขึน้ ทัง้ นี้เพราะราคาต่อหน่ วยของปจั จัยจะเท่ากับ
ราคาขัน้ ตํ่าสุดทีเ่ จ้าของปจั จัยจะต้องได้รบั (minimum supply price) พอดี ดังจะพิจารณา
ได้จากรูปที่ 10 – 2

รูปที่ 10 – 2 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจไม่เกิดขึน้ เมื่ออุปทานมีความยืดหยุ่น
เป็ น Perfectly Elastic
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จากรูปที่ 10 – 2 เส้นอุปทานของปจั จัย (S) มี ES = ∞ แสดงว่าแม้จะมีการ
ผลิตและมีการซือ้ ปจั จัยในการผลิตเพิม่ ก็จะไม่ทําให้ราคาปจั จัยเพิม่ และเจ้าของปจั จัยจะ
ไม่นําปจั จัยมาเสนอขายถ้าไม่ได้รบั ผลตอบแทนขัน้ ตํ่าสุดเท่ากับ OA บาทต่อหน่ วย ณ
ระดับราคาปจั จัยทีต่ ลาดกําหนดนัน้ เจ้าของปจั จัยจะนํ าปจั จัยมาเสนอขายอย่างไม่จํากัด
จํานวน ณ ระดับการใช้ปจั จัยจํานวน OB หน่วย ราคาตลาดของปจั จัยจะเท่ากับราคาหรือ
รายได้ขนั ้ ตํ่าสุดของปจั จัยพอดี จึงไม่เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (Pure Economic Rent)
สํา หรับ ป จั จัย ที่อุ ป ทานมีค วามยืด หยุ่ น เท่า กับ ศูน ย์ หรือ มีค วามยืด หยุ่ น เป็ น
Perfectly Inelastic จะพบว่ารายได้ขนั ้ ตํ่าสุดของปจั จัย (minimum supply price) จะ
เท่ากับศูนย์จงึ ทําให้ค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั เรียกว่า ค่าเช่าทางเศรษฐกิ จที แ่ ท้จริ ง
(Pure Economic Rent)

รูปที่ 10 – 3 ค่าเช่าทางเศรษฐกิ จที่แท้จริ ง (Pure Economic Rent)
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จากรูปที่ 10 – 3 อุปทานของปจั จัย (S) มีความยืดหยุ่นเท่ากับศูนย์ ซึง่ ลักษณะ
เช่นนี้จะเป็ นลักษณะของอุปทานของทีด่ นิ เพราะทีด่ นิ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
จึงมีจํานวนจํากัดไม่สามารถเพิม่ หรือลดจํานวนทีด่ นิ ตามราคาหรือค่าเช่าได้ เมื่ออุปทาน
ของปจั จัยไม่มคี วามยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ รายได้ขนั ้ ตํ่าสุดของปจั จัย (minimum supply
price) เท่ากับศูนย์ ทัง้ นี้เพราะถ้าไม่มอี ุปสงค์สําหรับปจั จัยหรืออุปสงค์ของปจั จัยมีน้อย
กว่า อุปทานของปจั จัยก็จะไม่มผี ลตอบแทนของปจั จัย
ดัง นัน้ อาจสรุป ได้ว่า ค่า เช่า ทางเศรษฐกิจ ที่แ ท้จ ริง ของป จั จัย จะเกิด ขึ้น ได้ก็
ต่อ เมื่อ minimum supply price ของปจั จัยนัน้ เท่ากับศูนย์ ในกรณีน้ีไม่ว่าปจั จัยนัน้ จะ
ราคาเท่าใดก็ตาม ผลตอบแทนทีไ่ ด้นนั ้ ย่อมเป็ นค่าเช่าทางเศรษฐกิจทัง้ หมด ซึง่ จากรูปที่
10 – 3 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงเท่ากับพืน้ ที่ OAEB บาท

รายได้คล้ายค่าเช่า หรือกึ่งค่าเช่า (Quasi - rent)
อย่ า งไรก็ต าม มีป จั จัย การผลิต บางประเภทที่ใ นระยะสัน้ อุ ป ทานไม่ม ีค วาม
ยืดหยุ่นเลย แต่ในระยะยาวปจั จัยนัน้ จะมีความยืดหยุ่นตามปกติ ปจั จัยเหล่านี้ส่วนมาก
ได้แก่ ปจั จัยประเภททุน ในระยะสัน้ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงอาจเกิดขึน้ แก่เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือในการผลิตทีเ่ ป็ นสินค้าลงทุนถาวร ซึง่ มักจะมีราคาตลอดจนค่าติดตัง้ ค่อนข้างสูง
ต้องใช้เวลานานพอควรในการเพิม่ อุปทาน ดังนัน้ อุปทานจึงมีความยืดหยุ่นเท่ากับศูนย์
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เมื่อมีความต้องการสินค้าเพิม่ ขึน้ ผู้ผลิตไม่สามารถหาเครื่องจักรเพิม่ ขึน้ ได้ จึงต้องใช้
เครื่องจักรทีม่ อี ยู่นนั ้ ผลิตสินค้าเพิม่ ขึน้ โดยถ้าตราบใดทีร่ ายได้เพิม่ จากการใช้เครื่องจักร
เดิมยังสูงกว่าต้นทุนผันแปร และสามารถชดเชยให้ปจั จัย คงที่บางส่วนได้ ก็ค วรจะใช้
เครือ่ งจักรนัน้ ผลิตสินค้าเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ รายได้สว่ นทีเ่ ครือ่ งจักรเดิมสามารถทําให้เพิม่ ขึน้ ใน
ระยะสัน้ นี้ จึงเป็ นรายได้ส่วนเกินหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงทัง้ หมด แต่เรียกเสีย
ใหม่ว่า รายได้คล้ายค่าเช่า หรือกึ่งค่าเช่า (Quasi - rent) ทัง้ นี้เพราะเครื่องจักรเดิมมี
minimum supply price เท่ากับศูนย์นนเอง
ั่
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริงนี้จะมีอยู่ในระยะ
สัน้ เท่านัน้ เพราะว่าในระยะยาวสามารถเพิม่ อุปทาน (Supply) เครื่องจักรให้พอกับความ
ต้องการได้

ทฤษฎีที่ใช้กาํ หนดอัตราค่าเช่าของที่ดิน
ทฤษฎีท่ใี ช้อธิบายการกําหนดอัตราค่าเช่าของที่ดนิ มีอยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
ผลผลิตเพิม่ ทีค่ ดิ เป็ นรายได้ (Marginal Revenue Product Theory) และหลักผลได้ทเ่ี กิด
จากความแตกต่างกันของทีด่ นิ (Differential Returns)
ทฤษฎีผลผลิ ตเพิ ม่ ที ค่ ิ ดเป็ นรายได้ (Marginal Revenue Product Theory)
อธิบายให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าของที่ดนิ ถูกกําหนดจากอุปสงค์ของที่ดนิ และอุปทานของ
ทีด่ นิ โดยทีอ่ ุปทานของทีด่ นิ จะมีความยืดหยุ่นเท่ากับศูนย์ (Perfectly Inelastic) ส่วนอุป
สงค์ของที่ดนิ จะมากน้ อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ผลผลิตเพิม่ ที่คดิ เป็ นรายได้ (MRP) ดังนัน้
อัต ราค่ า เช่ า จะสูง หรือ ตํ่ า เพีย งใดจึง ขึ้น อยู่ก ับ การเปลี่ย นแปลงการเสนอขอเช่ า ที่ดิน
(Demand ของทีด่ นิ ) เพียงอย่างเดียว ดังแสดงด้วยรูปที่ 10 – 4

รูปที่ 10 – 4 การกําหนดอัตราค่าเช่า
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ค่ าเช่ า อัน เกิด จากหลักผลได้ ที เ่ กิด จากความแตกต่ างกัน ของที ด่ ิ น
(Differential Returns)
การกํ า หนดอัต ราค่ า เช่ า โดยหลัก ผลได้ ท่ีเ กิด จากความต่ า งกัน ของที่ดิน
(Differential Returns) เกิดขึน้ จากแนวความคิดของ David Ricardo ซึง่ อธิบายว่า ค่าเช่า
เกิดจากความหายากหรือความขาดแคลนของทีด่ นิ ในสมัยโบราณมนุ ษย์สามารถเลือก
ครอบครองทีด่ นิ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์ได้ทวถึ
ั ่ งกัน ต้นทุนการผลิตจึงเท่ากัน ขายในราคาเดียวกัน
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากทีด่ นิ เท่ากัน ดังนัน้ ค่าเช่าจึงไม่ม ี ต่อมาประชากรเพิม่ ขึน้ ทีด่ นิ ที่
อุดมสมบูรณ์ถูกครอบครองหมด จึงต้องทําการเพาะปลูกในทีด่ นิ ประเภททีม่ คี ุณภาพตํ่าลง
มา และมีตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าทีด่ นิ ประเภทแรก จึงต้องขายผลผลิตในราคาทีส่ งู กว่า ทํา
ให้ผูผ้ ลิตในที่ดนิ ที่อุดมสมบูรณ์ขายสินค้าในราคาที่สูงนัน้ เช่นกัน ดังนัน้ ผูผ้ ลิตในที่ดนิ ที่
อุดมสมบูรณ์ยอ่ มได้ประโยชน์พเิ ศษทีม่ ไิ ด้เกิดจากแรงงานหรือทุนของตนเลย

รูปที่ 10 – 5 ค่าเช่าอันเกิดจากหลักผลได้ที่เกิดจากความต่างกันของที่ดิน
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จากรูปที่ 10 – 5 สมมติตลาดผลผลิตเป็ นตลาดแข่งขันอย่า งสมบูรณ์ ถ้า ใน
ตลาดแรกใช้ทด่ี นิ แปลงแรกทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ในระยะยาวผูผ้ ลิตจะได้เพียงกําไรปกติ
(normal profit) เท่านัน้ ต่อมาทีด่ นิ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์หมดไป จึงต้องใช้ทด่ี นิ แปลงทีส่ องซึ่ง
อุดมสมบูรณ์น้อยกว่า ราคาสินค้าจึงต้องสูงกว่าแปลงแรก เพราะต้นทุนในการผลิตสูงกว่า
ทีด่ นิ แปลงแรกก็จะได้สว่ นเกินขึน้ ซึง่ ถือว่าเป็ นค่าเช่า (ดังพืน้ ทีท่ แ่ี รเงา)
ข้อบกพร่องของทฤษฎีของ Ricardo คือไม่ได้นําเอาค่าเสียโอกาส (Opprtunity
Cost) ทีจ่ ะเอาทีด่ นิ ไปใช้ผลิตอย่างอื่น นอกจากเพาะปลูกมาพิจารณาเลย

ค่าจ้าง (Wages)
ค่าจ้างเป็ นผลตอบแทนของแรงงานทีผ่ ผู้ ลิตนําไปใช้ในการผลิต โดยกําหนดขึน้
จากอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
อุปสงค์ของแรงงาน (Demand for Labour) แสดงถึงจํานวนแรงงานที่ผู้ผลิต
ต้องการ ณ ระดับอัตราค่าจ้างต่างๆ กัน ถ้าค่าจ้างแรงงานสูง ความต้องการแรงงานก็จะมี
น้อย และถ้าค่าจ้างแรงงานตํ่า ความต้องการแรงงานก็จะมาก เส้นอุปสงค์ของแรงงานจึงมี
ลักษณะทอดลงจากซ้ายไปขวา มี slope เป็ นลบ
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ส่วนอุปทานของแรงงาน (Supply of Labour) แสดงถึงจํานวนแรงงานที่ผูเ้ ป็ น
เจ้าของแรงงานจะเสนอขาย ณ ระดับอัตราค่าจ้างต่างๆ กัน ถ้าค่าจ้างแรงงานสูง คนงาน
จะเสนอขายแรงงานมากขึน้ และถ้าค่าจ้างแรงงานตํ่า คนงานจะเสนอขายแรงงานน้อยลง
จึงทําให้เส้นอุปทานของแรงงานมีลกั ษณะทอดขึน้ จากซ้ายไปขวา มี slope เป็ นบวก ใน
บางกรณีการขึ้น ค่าจ้า งแรงงานเพื่อ ให้อุ ป ทานของแรงงานเพิ่ม ขึ้นไม่เป็ น ผล ในกรณี
พิจารณาถึงคนงานเพียงคนเดียว ถ้าคนงานนี้มรี ายได้เพียงพอดํารงชีพอย่างสบายแล้ว
การทีค่ ่าจ้างเพิม่ ขึน้ แทนทีค่ นงานจะทํางานเพิม่ ขึน้ เขาอาจจะลดชัวโมงทํ
่
างานลง จึงทํา
ให้เส้นอุปทานแรงงานในกรณีน้ีมลี กั ษณะวกกลับ (Backward Bending Supply Curve)
ก่อนทีจ่ ะมีการแซกแซงของรัฐบาลหรือสหภาพแรงงาน ค่าจ้างถูกกําหนดขึน้ จาก
อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ดังแสดงด้วยรูปที่ 10 – 6

รูปที่ 10 – 6 การกําหนดอัตราค่าจ้าง

จากรูป ที่ 10 – 6 ตรงจุดุล ยภาพจะได้ว่า ปริม าณแรงงานทีธ่ ุร กิจ ต้อ งการ
(Demand for Labour) จะเท่า กับ ปริม าณแรงงานทีค่ นงานจะเสนอขายแรงงาน
(Supply of Labour) จํานวน ON1 คน ณ ระดับอัตราค่าจ้างเท่ากับ OW1 บาทต่อคน
ถ้าอัตราค่าจ้างเพิม่ ขึน้ เป็ น OW2 บาทต่อคน จะมีผูต้ ้องการเสนอขายแรงงานมากกว่า
จํานวนความต้องการแรงงาน หรือเกิดอุปทานของแรงงานส่วนเกินเท่ากับ N2N2′ คน
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ทําให้อตั ราค่าจ้างแรงงานลดลง ปริมาณความต้องการแรงงานจะเพิม่ ขึน้ ทํา ให้อตั รา
ค่า จ้า งกลับ เข้า สู่ดุล ยภาพตามเดิม แต่ถ้า อัต ราค่า จ้า ง OW2 บาทต่อ คนนี้ เป็ น อัต รา
ค่าจ้างขัน้ ตํ่าซึ่งรัฐบาลได้เข้ามาแซกแซงตามคําเรียกร้องของสหภาพแรงงานจะมีผล
ทําให้เกิดการว่างงานจํานวน N1N2′ คน และรายได้ของคนงานจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจะ
ขึน้ อยู่กบั ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของแรงงาน ถ้าอุปสงค์ของแรงงานมีความยืดหยุ่น
มากจะมีผ ลทํา ให้ร ายได้ข องคนงานลดลงและมีค นงานบางส่ว นต้อ งว่า งงาน แต่ถ ้า
อุป สงค์ข องแรงงานมีค วามยืด หยุ่น น้อ ยจะทํา ให้ร ายได้ข องแรงงานเพิม่ ขึน้ แต่จ ะมี
คนงานบางส่ว นต้อ งว่า งงานเช่น กัน จะเห็น ว่า จะกํา หนดอัต ราค่า จ้า งขัน้ ตํ่า จะทํา ให้
คนงานบางคนต้องว่างงาน

การแบ่งปั นรายได้ให้แก่เจ้าของปั จจัยการผลิต
ในการวิเคราะห์ราคาปจั จัยการผลิตทุกชนิดทีม่ สี ่วนร่วมในการผลิตสินค้าชนิด
ชนิดหนึ่งพร้อมๆ กันไม่สามารถพิจารณาให้เห็นได้ดว้ ยกราฟ จึงต้องสมมติปจั จัยเพียง
2 ชนิด และให้อกี ชนิดหนึ่งคงที่ เช่นให้ทด่ี นิ เป็ นปจั จัยคงที่ และแรงงานเป็ นปจั จัยแปร
ผัน เป็ นต้น
ถ้า พิจ ารณาแรงงานในขณะใดขณะหนึ ่ง อุป ทานของแรงงานจะมีค วาม
ยืด หยุ ่น เท่า กับ ศูน ย์ (Perfectly Inelastic) ดัง แสดงด้ว ยรูป ที่ 10 – 7 ทัง้ นี้เ พราะ
ประชากรในขณะใดขณะหนึ่งจะมีจาํ นวนแรงงานทีค่ งที่

รูปที่ 10 – 7 การแบ่งปันผลตอบแทนของปัจจัย
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จากรูปที่ 10 – 7 จะแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ค่าจ้างแรงงานหรือ
ค่ า เช่ า ที่ ดิ น มี ม ากน้ อ ยเพี ย งใดขึ้น อยู่ ก ั บ ความยื ด หยุ่ น ของอุ ป สงค์ ข องแรงงาน
ผลตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่แรงงาน จํานวน OB คนทีใ่ ช้ในการผลิตจะเท่ากับพืน้ ที่ OWEB
บาท และผลตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่ทด่ี นิ ทีม่ สี ว่ นในการผลิตเท่ากับพืน้ ที่ WAE บาท จะเห็น
ได้ว่า ถ้าอุปสงค์สําหรับแรงงานมีความยืดหยุ่นมาก การแบ่งปนั ผลตอบแทนจะตกแก่
แรงงานมากกว่าทีด่ นิ

ดอกเบีย้ (Interest)
ดอกเบี้ย เป็ น ตอบแทนของป จั จัย ทุ น ที่เ ป็ น ตัว เงิน (Money Capital) ซึ่ง เป็ น
เงินทุนทีเ่ กิดจากการเสียสละไม่บริโภคของผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้ซง่ึ ก็คอื เงินออม (Saving)
และจะกลายเป็ นเงินทุนทีบ่ ุคคลอื่นกูเ้ พือ่ นําไปใช้
ทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายในเรือ่ งการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ทีส่ าํ คัญมี 3 ทฤษฎีคอื
1. ทฤษฎีความพอใจด้านเวลา (Time Preference Theory)
2. ทฤษฎีความพอใจสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory) และ
3. ทฤษฎีปริมาณเงินกู้ (Loanable Fund Theory)
1. ทฤษฎีความพอใจด้านเวลา (Time Preference Theory)
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เป็ นทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์สาํ นัก Classic โดยพิจารณาว่าผูม้ เี งินได้ชอบที่
จะได้รบั ความพอใจในปจั จุบนั มากกว่า ในอนาคต ดังนัน้ การที่ผู้บริโภคหรือผู้มเี งินได้
จะต้องเสียสละการบริโภคในปจั จุบนั ให้ผอู้ ่นื กูไ้ ปลงทุนจึงควรได้รบั ผลตอบแทนจากการ
เสียสละในการบริโภคในปจั จุบนั เป็ นอัตราดอกเบีย้ นันคื
่ อ อัตราดอกเบีย้ เป็ นผลตอบแทน
ให้แก่ผมู้ รี ายได้หรือผูบ้ ริโภคในการเสียสละการบริโภคในปจั จุบนั และอัตราดอกเบีย้ จะถูก
กําหนดจากความต้องการลงทุน (Investment) และความสมัครใจทีจ่ ะออม (Saving)
2. ทฤษฎีความพอใจสภาพคล่อง (Liquidity Preference Theory)
เป็ น ทฤษฎีของ Keynes ซึ่งกล่า วว่า อัตราดอกเบี้ย ถูก กํา หนดขึ้น จากความ
ต้องการถือเงิน (Demand for Money) และปริมาณเงิน (Supply of Money) ในระบบ
เศรษฐกิจในขณะใดขณะหนึ่ง Keynes ได้แบ่งความต้องการถือเงินเป็ น 3 อย่างคือ
1. ความต้องการถือเงินไว้เพื่อใช้จ่ายประจําวัน (Transaction Motives : M1)
ซึง่ จะมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั รายได้ และความถีแ่ ต่ละครัง้ ทีจ่ ะได้รบั รายได้
2. ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Motives : M2) ซึง่
ขึน้ อยูก่ บั รายได้และนิสยั ของเจ้าของรายได้
3. ความต้องการถือเงินไว้เพือ่ เก็งกําไร (Speculative Motives : M3) ซึง่ ขึน้ อยู่
กับอัตราดอกเบีย้ และการคาดคะเนอัตราดอกเบีย้ ในปจั จุบนั และอนาคต ถ้าอัตราดอกเบีย้
สูง ความต้องการถือเงินไว้เพือ่ เก็งกําไรจะน้อย และถ้าอัตราดอกเบีย้ ตํ่า ความต้องการถือ
เงินไว้เพือ่ เก็งกําไรจะมาก
สําหรับปริมาณเงิน (Money Supply) ในขณะใดขณะหนึ่งในระบบเศรษฐกิจจะ
คงทีโ่ ดยปริมาณเงินจะประกอบด้วยธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากเผือ่ เรียก
อัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดขึน้ จากความต้องการถือเงินและปริมาณเงิน ดังแสดง
ด้วยรูปที่ 10 – 8

รูปที่ 10 – 8 อัตราดอกเบีย้ ดุลยภาพ
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จากรูปที่ 10 – 8 เส้น Md คือเส้นความต้องการถือเงินซึ่งประกอบด้วย M1 +
M2 + M3 เส้น MS คือเส้นอุปทานของเงินซึ่งในขณะใดขณะหนึ่งคงทีไ่ ม่ขน้ึ อยู่กบั อัตรา
ดอกเบี้ยจึงมีลกั ษณะตัง้ ฉากกับแกนนอน อัตราดอกเบี้ยที่ทําให้อุปสงค์และอุปทานของ
เงินเท่ากันเท่ากับ Or1 บาท
อัตราดอกเบี้ยจะสูงหรือตํ่าเพียงใดจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของเงิน ดัง
แสดงด้วยรูปที่ 10 – 9

รูปที่ 10 – 9 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ดุลยภาพ
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2. ทฤษฎีปริ มาณเงิ นกู้ (Loanable Fund Theory)
ทฤษฎีป ริม าณเงิน กู้ก ล่ า วว่ า อัต ราดอกเบี้ย จะถู ก กํ า หนดโดยอุ ป สงค์ท่ีม ีต่ อ
ปริมาณเงินกู้ (Demand for Loanable Fund) และปริมาณเงินที่จะมีให้กู้ (Supply of
Loanable Fund)
ความต้อ งการขอกู้เ งิน หรือ Demand for Loanable Fund จะถูก กํา หนด
ด้ว ยอัต ราดอกเบี้ย และอัต ราผลตอบแทนของเงิน ลงทุ น หน่ ว ยที่เ พิ่ม (Marginal
Efficiency of Capital : MEC) หน่ วยธุ รกิจ จะกู ้ก ็ต่อ เมื่อ อย่า งน้ อ ยที่ส ุด แล้ว อัต รา
ดอกเบี้ย จะต้อ งเท่า กับ MEC โดย MEC มีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงเมื่อผูผ้ ลิตขยายการลงทุน
ออกไป ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูง ความต้องการขอกู้เงินจะลดลง และเมื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า
ความต้องการขอกูเ้ งินจะมากขึน้
ส่วนอุปทานของเงินกูห้ รือ Supply of Loanable Fund จะหมายถึง จํานวนเงิน
ออมซึ่งพร้อมจะให้กู ้ย มื ได้ใ นระยะเวลาหนึ่ง ๆ ณ ระดับ อัต ราดอกเบี้ย ต่า งๆ กัน เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยสูงขึน้ อุปทานของเงินกูจ้ ะเพิม่ ขึน้ และเมื่ออัตราดอกเบีย้ ตํ่า อุปทานของ
เงินกูจ้ ะน้อย
อัต ราดอกเบี้ ย ตามทฤษฎี ป ริม าณเงิน กู้ จ ะถู ก กํ า หนดจาก Demand for
Loanable Fund และ Supply of Loanable Fund ดังแสดงด้วยรูปที่ 10 – 10
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