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Abstract 

Wealth Distribution in Thailand: Empirical Evidences and the Fiscal Policy to Help the Poors 
 
This paper constructs an estimate for household wealth from a survey data conducted by the National 
Statistical Office (SES2006) that contains rich information about household income, saving, debt and 
property ownership which are inclusive of land and houses, vehicles and financial assets.  Our findings 
confirm theoretical conjecture that wealth distribution is far more unequal than income inequality as the 
Gini coefficient for wealth found to be .70 in comparison to .52 for income.   Another topic of interest is 
about redistributive policy.  The author conducts simulation analyses to calculate the fiscal cost that will 
correspond to 3 alternative policy measures to: a) eliminate poverty gap, b) provide social assistances for the 
poor elderly groups; and c) grant subsidy to the community-arranged saving group groups in the from of 
‘partnership saving’ to motivate saving for old-age pension among the informal workers.  The government 
is assumed to tax from riches (say, top 30 percent of households) and the fiscal burden is estimated to range 
from 3-5% of the riches’ household income. 
      
Key words: property and wealth, wealth distribution, poverty gap, fiscal cost, old-age pension scheme. 
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บทความเสนอการศึกษาการกระจายความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยใชฐานขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (SES2549) ซ่ึงพบวา มีความเหลื่อมลํ้าทางดานทรัพยสินมากกวาความเหลื่อมลํ้าดานรายได 
สอดคลองกับการพยากรณตามทฤษฎี  ผูเขียนอภิปรายสนับสนุนใหมีการคนควาวิจัยหัวขอการกระจายความ
มั่งคั่งและการวิเคราะหนโยบายการคลังเพื่อชวยเหลือคนจนและการถายโอนรายได  พรอมกับวิเคราะห
สถานการณสมมติ ที่มีเปาหมาย ก) ลดชองวางความยากจน ข) สงเคราะหผูสูงอายุที่ยากจนดวยการใหบํานาญ 
ค) สนับสนุนใหมีระบบประกันสังคมในภาคประชาชน โดยที่รัฐสมทบเงินอุดหนุนใหแกสมาชิกกองทุนออม
ทรัพยและสวัสดิการภาคประชาชน  นโยบายนี้หมายถึงการเก็บภาษีจากครัวเรือนรํ่ารวยและการถายโอน
รายได พรอมกับคํานวณตนทุนทางการคลังซึ่งพบวาเทากับ 3-5% ของรายไดครัวเรือนคนรวย  
 
คําศัพทสําคัญ ทรัพยสินและความมั่งคั่ง การกระจายความมั่งคั่ง ชองวางความยากจน ตนทุนทางการคลัง 
ระบบบํานาญผูสูงอายุ 
  
 1.  คํานํา 
 
ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไดระหวางคนรวยคนจน   เปนปญหาโครงสรางที่นาเปนหวงทั้งยังมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น   ทําใหเกิดขอกังขาวา อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและพัฒนาการในสาขาการ
ผลิตตางๆทั้งอุตสาหกรรม การบริการ การลงทุนจากตางประเทศอาจจะไมชวยใหประชาชนทุกภาคสวน
ไดรับอานิสงสทางบวกเสมอไป?  และอาจจะเปนไปไดวาคนบางกลุม เชน แรงงานนอกระบบ คนที่ดอย
การศึกษา ไรที่ดินทํากิน หรือปราศจากอาชีพที่มั่นคง ผูประกอบการขนาดยอม ฯลฯ ไดรับผลกระทบในทาง
ลบจากกระแสโลกาภิวัตนจากแรงงานตางชาติ จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่นํามาทดแทนการจางงาน 
ถึงแมวาเศรษฐกิจสวนรวมของไทยเติบโตในอัตราที่นาพอใจและเปนความภาคภูมิใจของผูบริหาร นักวิชาการ
กลุมหนึ่งเสนอแนะใหภาครัฐผลักดันนโยบายการเจริญเศรษฐกิจเติบโตเพื่อคนจน (pro-poor growth)3  ควบคู
กับการปรับโครงสรางภาษีใหกาวหนา จัดสรรงบประมาณรายจายของภาครัฐใหตรงกลุมเปาหมายคนจน 
สินเชื่อการศึกษา การสรางหลักประกันสุขภาพ การจัดสวัสดิการและการคุมครองทางสังคม4  

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมามีความกาวหนาระดับหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยหัวขอการกระจายรายไดใน
ประเทศไทย  มีผลงานวิจัยที่วัดอัตราความยากจน วัดความเหลื่อมลํ้าของรายได พรอมกับเสนอมาตรการลด

                                                        
3 ดูหนังสือรวมบทความโดย  Giovanni Andrea Cornia ed. Pro-Poor Macroeconomics: Potentials and Limitations, United 
Nations Research Institute for Social Development, New York: Palgrave Macmillan. Cornia และบทความนําของ Giovanni 
Andrea “Potential and limitations of pro-poor macroeconomics: an overview,”  
4  ตําราเศรษฐศาสตรแทบทุกเลมอางอิง Richard Musgrave ซึ่งเขียนไวต้ังแตป ค.ศ. 1959 โดยจําแนก หนาที่ (ทางเศรษฐกิจ) 
ของภาครัฐ ออกเปน 3 ภารกิจ คือ บทบาทการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ บทบาทการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ  
และบทบาทการสรางความเปนธรรมทางสังคมและการกระจายรายได  
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ชองวางของรายไดระหวางคนรวยคนจน  ผลงานวิจัยสวนใหญยังจํากัดภายใตหัวขอการกระจายรายได ใน
บทความนี้ผูเขียนตองการขยายพรมแดนความรูเศรษฐกิจ โดยท่ีพยายามจะกาวลวงไปถึงหัวขอการกระจาย
ความมั่งคั่ง พรอมกับวิเคราะหนโยบายถายโอนรายได (redistributive policy measures)  ผานมาตรการการ
คลังของรัฐ 

เปนที่ทราบดีวา การวัดขนาดของทรัพยสินที่ครัวเรือนถือครองนั้นมีความซับซอนกวารายได 
ทรัพยสินเปนตัวแปรสตอคที่สะสมมาตลอดชีวิตหรือในบางกรณีจากมรดกตกทอดหลายชั่วคน  ในขณะที่
รายไดเปนตัวแปรกระแส หมายถึงรายไดที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งป   ตัวแปรรายได-การออม-และความมั่งคั่งนั้น
มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันที่ซับซอนและเกี่ยวของกับมิติเวลา  โดยทั่วไปทรัพยสินมีขนาดใหญกวารายได
หลายเทาตัว5    รายไดของครัวเรือนเกิดจากหลายแหลง  สํานักงานสถิติแหงชาติจําแนกรายไดของครัวเรือน
ออกเปน ก) เงินเดือนคาจาง ข) กําไรจากการประกอบการเกษตร ค) รายไดนอกภาคการเกษตร ง) คาเชา-
ดอกเบี้ย-และเงินปนผล จ) รายไดเงินโอน และ ฉ รายไดที่ไมเปนตัวเงิน  สวนตางระหวางรายไดกับรายจาย 
คือ การออม ซ่ึงจะถูกสะสมเปนความมั่งคั่ง   ตามหลักการที่ควรจะเปน (และสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง)  ทุกครัวเรือนควรจะอดออมเปนภูมิคุมกันและความไมประมาท แตในสภาพเปนจริงครัวเรือนไม
สามารถออมหรือการออมติดลบ สะทอนถึงความสามารถการของแตละครัวเรือนไมเทาเทียมกัน   

งานวิจัยนี้มีเปาหมายพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับรายได-การออม-และความ
มั่งคั่งของครัวเรือนในประเทศไทย พรอมกับวัดความเหลื่อมลํ้า   ผูเขียนพบวาฐานขอมูลการสํารวจครัวเรือน
ในป พ.ศ. 2549 ของสํานักงานสถิติแหงชาติมีขอมูลพอเพียงที่จะนํามาคํานวณความมั่งคั่งของครัวเรือน  พรอม
กับวิเคราะหลักษณะการกระจาย  ตอจากนั้นวิเคราะหนโยบายสาธารณะเชิงสมมติโดยตั้งคําถามวา หนึ่ง หาก
รัฐบาลประสงคจะถายโอนรายไดจากคนจนชวยเหลือคนจนใหพนจากเสนความยากจน จะเปนตนทุนทางการ
คลังเพียงใด  สอง วิเคราะหวาการปรับระบบเงินสงเคราะหผูสูงอายุที่ฐานะยากจน ใหไดรับเบี้ยยังชีพในอัตรา 
1,000 และ 1,500 บาทตอเดือน (แทนที่จะเปน 500 บาทตอเดือนเชนปจจุบัน) จะมีตนทุนทางการคลังมากนอย
เพียงใด  สาม รัฐบาลตองการสนับสนุนระบบประกันทางสังคมภาคประชาชน โดยรวมจายเงินสมทบ (อีกนัย
หนึ่ง การออมพันธมิตร) เพื่อกองทุนออมทรัพยและสวัสดิการภาคประชาชน จะเปนภาระทางการคลังมาก
นอยเพียงใด 

เนื้อหาของบทความนี้ประกอบดวย 5 ตอน ตอนที่สอง ทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตรและแบบจําลอง
รายได การออม และการสะสมทรัพยสินตามแบบจําลองวงจรชีวิต และแบบจําลองคนเหลื่อมรุน  พรอมกับ
เสนอขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการสะสมทรัพยสินของครัวเรือนตามทฤษฎีวงจรชีวิต ตอนที่สาม แสดงขอมูลเชิง
ประจักษ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือประมาณการความมั่งคั่ง พรอมกับเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ส่ิงสําคัญคือ
ตองการสื่อสารมายังเพื่อนนักวิจัยรุนใหมและรุนกลางวา  การกระจายทรัพยสินเปนอีกหัวขอหนึ่งที่นาคนควา 

                                                        
5  จากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองวงจรชีวิต (การเปนเด็ก ผูใหญในวัยทํางาน และเปนผูสูงอายุ)  ที่อิงขอสมมติบาง
ประการ พบวา ทรัพยสินมีแนวโนมใหญกวารายไดประมาณ 6 เทาตัว ดูหนังสือ Angus Deaton, consumption 
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และนาจะเปนพรมแดนความรูใหมที่นักวิจัยไทยมีหนทางจะรวมมือคนควากันจริงจัง ตอนที่ส่ี การอภิปรายผล
เชิงนโยบายการคลังเพื่อสังคมโดยสรางสถานการณสมมติเชิงนโยบายตามที่ตั้งโจทยไวขางตน  ตอนที่หา 
สรุปผล  ในภาคผนวกแสดงผลประมาณการ 3 สมการคือรายได การออม และความมั่งคั่งของครัวเรือนโดยใช
แบบจําลองเศรษฐมิติ 
 
2.  ทบทวนทฤษฎีการกระจายรายไดและการสะสมความมั่งคั่งตลอดชวงชีวิต 
 
ความมั่งคั่งเปนตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญและอยูในความสนใจของนักเศรษฐศาสตรตลอดมา ความ
มั่งคั่งนั้นมีความสัมพันธกับรายได การออม การโอนมรดกขามรุน   ปรมาจารยนักเศรษฐศาสตรทั้งในอดีต
จนถึงปจจุบันไดครุนคิดทฤษฎีและแบบจําลองเพื่ออธิบายปรากฎการณความมั่งคั่ง ที่ไดรับการอางอิงมาก
ไดแกทฤษฎีวงจรชีวิตและแบบจําลองคนเหลื่อมรุน6  Baranzini (1991) ประเมินวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรในยุค
แรกที่อธิบายลักษณะการกระจายรายไดและทรัพยสินไดรับอิทธิพลจากเคนส (John Maynard Keynes) และ 
คาเล็คกิ (Michael Kalecki) โดยจําแนกสมาชิกในสังคมออกเปนสองกลุม คือ กลุมผูใชแรงงาน (workers, 
wage earners) คือพวกที่มีรายไดสวนใหญจากเงินเดือนและคาจางเปนสําคัญ  อีกกลุมหนึ่งคือนายทุน 
(capitalists) หมายถึงพวกที่มีรายไดสวนใหญจากทุน คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร7   

รายไดเกิดจากการผลิต ทั้งนี้ตองอาศัยปจจัยการผลิตคือบุคคลสองกลุม ผูใชแรงงานและเจาของทุน   
ทฤษฎีและแบบจําลองการกระจายรายไดในยุคแรกๆใหความสําคัญกับผลตอบแทนของปจจัยการผลิต โดย
กําหนดขอสันนิษฐานวา  เงินเดือนและคาจางแปรผันตามผลิตภาพของแรงงานแตละบุคคล (labor 
productivity)   อยางไรก็ตาม ผลิตภาพของแรงงานอาจมิใชปจจัยอยางเดียวที่กําหนดเงินเดือนและคาจาง  ยังมี
ปจจัยที่ไมใชเศรษฐกิจ (noneconomic factors) ที่มีผลตอการกําหนดเงินเดือนและคาจาง เชน สถานภาพทาง
สังคมของครอบครัวชวยใหไดรับตําแหนงหนาที่สูงทั้งๆที่อายุนอย  การมีเครือขายและสายสัมพันธกับผูมี
อํานาจหรือนายทุนใหญ ในบางสังคมมีอคติดานชนชั้นวรรณะ หรืออคติตอแรงงานสตรี  อคติตอคนผิวดําหรือ
ผิวสี  อคติตอกลุมชาติพันธุ  ฯลฯ  ปจจัยที่กลาวถึงเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอโอกาสการมีงานทําและรายได
ของกลุมแรงงาน  

                                                        
6 หนังสือของ Baranzini (1991) ไดทบทวนทฤษฎีและแบบจําลองเศรษฐศาสตรที่อธิบายปรากฎการณการสะสมความมั่งคั่ง 
และความเหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง    
7  การศึกษาหัวขอการกระจายรายไดระหวางผูใชแรงงานและเจาของทุนเรียกวา Functional distribution theory  ขออางอิงคํา
กลาวบางตอนในหนังสือของ Baranzini (1991, p.xx)  ‘… it seeks primarily to explain (a) the reward that the factors of 
production receive and (b) the way in which it is assigned to them.  Secondly, it seeks to explain the role that different 
socio-economic classes (as distinct from individuals) have in the process of accumulation of wealth, both life-cycle and 
inter-generational, and hence on the distribution of income among factors of production and classes…”  
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สําหรับกลุมผูประกอบการและนายทุน รายไดสวนใหญเกิดจากกําไร ดอกเบี้ย คาเชา เงินปนผล 
คาลิขสิทธิ์ซ่ึงถือวาเปนผลตอบแทนของทุน (returns to capital)  จึงสันนิษฐานวา รายไดแปรผันตามขนาดของ
ทุนหรือทรัพยสิน อัตราดอกเบี้ย คาเชา คาลิขสิทธิ์ อัตรากําไร ฯลฯ ซ่ึงเปน “ตัวแปรดานราคา” ซ่ึงแปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณเศรษฐกิจตามอุปสงคและอุปทาน  

การจําแนกระหวางผูใชแรงงานกับนายทุนเปนวิธีวิเคราะหอยางงาย  แตในสภาพความเปนจริงตอง
ยอมรับวา ไมชัดเจนเหมือนภาพขาว/ดํา  เนื่องจากในครัวเรือนหนึ่งประกอบดวยสมาชิกหลายคน (3-5 คน) 
บางคนเปนพนักงานลูกจาง บางคนเปนผูประกอบการและเปนเจาของทุน  ในตัวคนๆเดียวกันอาจจะประกอบ
หลายอาชีพดังนั้นมีรายไดจากหลายแหลง   ในการสํารวจครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติสอบถามวา
ครัวเรือนมีรายไดจากแหลงใดบาง โดยจําแนกออกเปน ก) เงินเดือนและคาจาง ข) กําไรจากการประกอบการ
เกษตร ค) กําไรจากธุรกิจที่ไมใชการเกษตร ง) รายไดจากทรัพยสิน จ) รายไดจากเงินโอน   

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็เปนปจจัยสําคัญที่ไมอาจจะละเลย  การคนพบและนวัตกรรมทําใหเกิด
ผลิตภัณฑใหม (new products) หรือการผลิตสินคาตัวเดิมแตวารูปแบบใหม (new options)  ผูประกอบการที่
ประสบความสําเร็จในการสรางนวัตกรรม  มีโอกาสแสวงหากําไรไดมากเพราะมีอํานาจผูกขาด (อยางนอยใน
ระยะหนึ่ง)  ความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนผลบวกตอเศรษฐกิจสวนรวม กลาวคือชวยเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตและมูลคา GDP  ซ่ึงปนผลดีตอผูบริโภค   เนื่องจากผูบริโภคจะมีหนทางเลือกในการซื้อสินคาหรือบริการ
ที่หลากหลาย  และราคาสินคาที่ลดลง ตัวอยางเชิงประจักษเชน ราคาคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่ลดลงอยาง
มากทั้งๆที่คุณภาพสูงขึ้น   อยางไรก็ตาม ความกาวหนาของเทคโนโลยีอาจจะเกิดผลทางลบตอธุรกิจดั้งเดิมดัง
ขอสังเกตของโจเซฟ ชุมปเตอรเกี่ยวกับ“การสรางสรรคที่มีผลทําลาย” (destruction creation)   หมายถึง 
ผลิตภัณฑแบบใหมทําใหเกิดผลทดแทนตอผลิตภัณฑเดิม  เชน กลองถายรูปดิจิตอลทําใหกลองถายภาพที่ใช
ฟลมลาสมัย  ไมเปนที่ตองการและทายที่สุดสูญหายจากตลาดในทายที่สุด   การนําคอมพิวเตอรและตูเอทีเอ็ม
มาใชในกิจการธนาคารมีผลลดจํานวนพนักงาน  การขยายตัวของหางสรรพสินคาขนาดใหญทําใหรานคายอย
และรานโชหวยไดรับผลกระทบ เปนตน   

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงไมไดมีผลทางบวกเพียงอยางเดียว แตเกิดผลทางลบทางสังคมและ
อาจจะซ้ําเติมความเหลื่อมลํ้าของรายได/ความมั่งคั่ง (ซ่ึงแตเดิมก็มีอยูแลว)  ผูเขียนเห็นวาเปนประเด็นที่สมควร
วิจัยกันอยางเอาจริงเอาจัง  เนื่องจากความเหลื่อมลํ้าที่มากเกินไปนั้น—มิใชส่ิงที่พึงปรารถนา  และอาจจะเปน
สาเหตุใหเกิดการแบงขั้วในสังคมระหวางคนจนคนรวย การประทวง ปญหาอาชญากรรม หรือแมแตการกอ
การราย ฯลฯ ซ่ึงเปนตนทุนทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางใหญหลวง  ในสวนนี้ทุกคนฝากความหวังไวกับ
ภาครัฐวาควรจะทําบทบาทแทรกแซงในทางใดทางหนึ่งเพื่อลดชองวางทางสังคม เพื่อเพิ่มพลังใหคนจน 
ถึงแมวามาตรการภาครัฐไมสามารถทําใหทุกคนรวยเสมอหนากัน  แตอยางนอยที่สุดชวยใหคนจนดํารงอยูได 
มีกําลังใจและความคาดหวังในชีวิต  

ผลตอบแทนของทุน (return to capital)  หมายถึงอัตราผลตอบแทนของเงินทุน ตัวอยางเชน อัตรา
ดอกเบี้ย คาเชา กําไร ราคาหุน เงินปนผล  คาลิขสิทธิ์ ฯลฯ  เปนสิ่งที่มีพลวัตหรือแปรผันตามเวลาและ
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สถานการณ  ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ภายใตระบบแขงขันเสรี-- ผูประกอบการหรือนายทุนจะ
ไดรับกําไรตามปกติ  แตภายใตระบบที่แขงขันไมสมบูรณ  กําไรและผลตอบแทนของทุนจะสูงกวากําไร
ตามปกติ  ตําราเศรษฐศาสตรเสนอการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบวาสวัสดิการของสังคมภายใตระบบแขงขัน
เสรีจะสูงที่สุด  ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาที่มีหลากหลายและราคาไมแพง  แตวาภายใตระบบผูกขาด
ผูบริโภคมีโอกาสเลือกนอย ตองซื้อสินคาในราคาแพง   ในสภาพความเปนจริง—ภาวะการผูกขาดอาจจะ
เกิดขึ้นดวยสาเหตุหลายประการ หนึ่ง  สภาวะการผูกขาดเนื่องจากเทคโนโลยี (ผานระบบสิทธิบัตรหรือ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา  ทําใหเจาของทุนหรือกิจการนั้นๆยึดกุมเทคโนโลยี สามารถทํากําไรได
มากกวากิจการธุรกิจทั่วไป   สอง ภาวะตลาดผูกขาดที่ไดรับคุมครองจากรัฐบาล หรือการผูกขาดโดยสัมปทาน 
สาม  กิจการบางอยางมีลักษณะผูกขาดตามธรรมชาติ คือกิจการขนาดใหญ ใชทุนและเทคโนโลยีสูง  หรือตอง
อาศัยเครือขาย (กิจการสื่อสารสนเทศ) จึงเปนอุปสรรคสําหรับทุนขนาดเล็กที่จะเขาไปแขงขันได   ส่ี การควบ
รวมของธุรกิจ  เพื่อไดอํานาจการผูกขาด  แตเปนผลเสียตอผูบริโภคและผูประกอบการขนาดยอมไมสามารถ
แขงขันได    ในหลายประเทศจึงไดตรากฎหมายควบคุมและปองกันการผูกขาด   การที่จะระบุวา ผูกขาด
หรือไมผูกขาด? นั้นแมวามีเครื่องชี้วัดแตมิใชทําไดงายดาย  การผูกขาดอาจจะซอนตัวใหดูเสมือนวาแขงขัน  
เชน การตั้งบริษัทลูกซึ่งดูเสมือนวามีคูแขงขัน   การประมูลดูเหมือนวามีคูแขงขันแตวาความจริงฮั้วกันตั้งแต
ตน   ในสหรัฐและประเทศแถบยุโรปจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ/ระบบองคกร อันประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
และระบบติดตามวัด/ประเมินการผูกขาด จากอัตราการกระจุกตัว การตั้งราคา หรืออัตรากําไร  การฟองรองตอ
ศาลรวมทั้งกําหนดมาตรการลงโทษปรับเปนครั้งคราว8    

ตําราเศรษฐศาสตรเบื้องตนอธิบายวา เงินเดือนและคาจางนั้นแปรผันตามผลิตภาพของแรงงาน 
นายจางเลือกวาจางแรงงาน  ณ จุดที่ คาจาง =  ผลิตภาพของแรงงาน  แตในสภาพความจริง--คาจางเงินเดือน
มิไดอิงกับผลิตภาพของแรงงานทั้ง 100%  มีปจจัยอ่ืนที่มิใชเศรษฐศาสตรเกี่ยวของดวย   ทฤษฎี/แบบจําลอง
เศรษฐศาสตรช้ันสูงมิไดเชื่อถือกับคําอธิบายขางตน ตัวอยางเชน  แบบจําลอง efficiency wage model อธิบายวา
นายจางกําหนดนโยบายจายเงินเดือนและคาจางที่สูงกวาผลิตภาพของแรงงาน  การจายคาแรงพรีเมียมเปน
วิธีการหนึ่งที่จูงใจใหแรงงานมีความจงรักภักดีกับองคกร  ขยันขันแข็ง หรือปองกันการอูงานหรือการถูกซื้อ
ตัวจากบริษัทคูแขงขัน  ซ่ึงจะเกิดความสูญเสียตอองคกรยิ่งกวา   การจายคาจางระดับพรีเมียมจึงเปนเสมือน
เกม  เนื่องจากการกํากับและติดตามลูกนองสําหรับองคกรนายจางเปนเรื่องยาก   อนึ่งคําวาผลิตภาพก็ไมใชวัด
ไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานเปนทีม9  ทฤษฎี insider model  ที่อธิบายพฤติกรรมของการกําหนดคาจาง
เงินเดือนขององคกรสมัยใหม ผูบริหารมืออาชีพมักจะไมใชเจาของกิจการ (ผูถือหุน)  ผูบริหารมืออาชีพมีอคติ

                                                        
8 เมื่อสองสามปกอนหนา บริษัทไมโครซอฟทของสหรัฐ ถูกลงโทษปรับในฐานขาดคุณลักษณะตลาดแขงขัน  โดย
คณะกรรมการอางอัตราการกระจุกตัวของผลิตภัณฑเกินกวาระดับมาตรฐาน 
9 ยกเวนงานบางอยางที่ทําคนเดียว เชน งานชางปน แกะสลัก จักสาน ฯลฯ เราอาจจะวัดไดวา แรงงานหนึ่งคนผลิตไดก่ีช้ินตอ
วัน  
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ที่จะเพิ่มคาจางเงินเดือนใหตนเองหรือลูกนองใกลชิดในรูปของโบนัส ประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน หรือเพิ่ม
คาใชจายเพื่อปรับปรุงสํานักงานชนิดหรูหรา เพื่อสรางภาพลักษณวาเปนองคกรขนาดใหญมีช่ือเสียงและเปน
เครดิตของผูบริหาร  แบบจําลองซุเปอรสตาร อธิบายการจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารระดับสูงองคกรธุรกิจ 
คาตอบแทนของนักกีฬาอาชีพนักแสดง - ซ่ึงก็มิไดอิงกับผลิตภาพเชนเดียวกัน  พรอมกับแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษวาผลิตภาพของนักกีฬานักแสดงและนักบริหารระดับสูงแตกตางเพียงเล็กนอย (20-30%) แตวา
ผลตอบแทนนั้นตางกันหลายเทาตัว (100%, 1000%) ระหวางคนที่เปนแชมเปยน นักกีฬาระดับแชมเปยนยังมี
รายไดหนทางอื่นจากคาโฆษณา คาปรากฏตัว ฯลฯ  ยิ่งในสังคมปจจุบันซึ่งเปนโลกาภิวัตนตลาดของนักกีฬา
และนักแสดงขยายพรมแดนออกไปทั่วโลก  

รายไดอันเกิดจากดอกเบี้ย-จากคาเชา-จากเงินปนผล-หรือจากคาลิขสิทธิ์   ในภาษาบัญชีประชาชาติ
เรียกวา รายไดจากทรัพยสิน    ขั้นตนมีขอสังเกตวารายไดจะงอกเงยตามขนาดของทุน การมีทุนขนาดใหญ 
(เงินฝากกอนใหญ) หมายถึงคาดอกเบี้ยที่แปรผันตามวงเงิน ยิ่งกวานั้นเงินฝากรายใหญสามารถตอรอง อัตรา
ดอกเบี้ยไดสูงกวาเงินฝากรายเล็กรายนอย  ระบบเศรษฐกิจและสังคมยังมีอคติเอื้อหรือใหโอกาสกับทุนใหญ 
เชน การเขาถึงหรือครอบครองธุรกิจสื่อสารมวลชน (ซ่ึงทําเปนเครือขายระดับนานาชาติ) ธุรกิจที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง  นายทุนขนาดเล็กจึงมีโอกาสนอยและทางเลือกในการลงทุนก็นอยกวานายทุนใหญ  โดย
ภาพรวมทุนขนาดใหญมีความไดเปรียบเมื่อเทียบกับทุนขนาดเล็ก   อยางไรก็ตามมิไดเปนกฎเหล็กอันตายตัว
วากิจการขนาดใหญจะตองไดกําไรสูงกวากิจการขนาดเล็กและทุนขนาดเล็กเสมอไป   ความไมแนนอน
เกิดขึ้นไดเสมอในธุรกิจ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสําเร็จดานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจนั้นๆดวย วา
มีความสามารถที่จะสรางผลิตภัณฑใหมที่ถูกใจตลาดและครองใจลูกคากลุมเปาหมายสําเร็จไดเพียงใด  มี
ผลงานศึกษาวิจัยทางธุรกิจที่ช้ีวา มีโอกาสที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางจะเติบโตและเบียดกับธุรกิจขนาด
ใหญไดดวยการพัฒนาสินคารูปแบบใหมหรือผลิตภัณฑใหม  

การลงทุนในกิจการธุรกิจ (โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการขนาดใหญนั้น) มักจะมีปจจัยทางสังคมและ
การเมืองเจือปนอยูดวย  ตัวอยางเชนการเปดกิจการขนาดใหญ (โรงงานบางประเภท) หนวยธุรกิจตองไดรับ
ใบอนุญาตจากรัฐหรือบัตรสงเสริมการลงทุน  ในขั้นตอนนี้นักธุรกิจตองไดรับการชวยเหลือจากนักการเมือง
หรือจากขาราชการผูใหญ   การที่ธุรกิจเขาไปยึดกุมกิจการกอนคูแขงมีโอกาสจะไดรับกําไรมากกวาปกติ 
ภายใตกรอบการวิเคราะหเชนนี้ การวิ่งเตนเพื่อไดรับใบอนุญาตและ/หรืดกีดกันมิใหธุรกิจอื่นๆไมใหเขามา
แขงขัน เปนสิ่งที่คาดคิดได  โดยฝายธุรกิจจะแบงปนกําไรใหกับผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
แบบจําลองที่อธิบายปรากฎการณนี้เรียกวา renk-seeking theory และ rent dissipation theory   

ผลตอบแทนของทุน (return to capital)  หมายถึงอัตราผลตอบแทนของเงินทุนในรูปกําไร ดอกเบี้ย 
คาเชา เงินปนผล คาลิขสิทธและทรัพยสินทางปญหา  ซ่ึงมีความแตกตางกันไปตามสภาพของแตละประเทศ/
แตละสังคม   ทฤษฎีนีโอคลาสสิกสันนิษฐานวา อัตราผลตอบแทนของทุนไมควรจะแตกตางกันมากระหวาง
พื้นที่หนึ่งกับอีกพื้นที่หนึ่ง หรือระหวางประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่ง ทั้งนี้เพราะแบบจําลองนีโอคลาสสิก
สันนิษฐานวา   ทุนสามารถเคลื่อนยายจากประเทศหนึ่งซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา ไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีอัตรา
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ดอกเบี้ยสูงหรือเงินปนผลสูง    อยางไรก็ตามทฤษฎีนีโอคลาสสิกไดรับการวิพากษวิจารณวาหางไกลจากความ
เปนจริง ผูแยงเสนอการวิเคราะหวาทุนไมสามารถจะเคลื่อนยายโดยอยางเสรีระหวางประเทศ  เพราะวามี
ตนทุนและคาบริหารจัดการในการยายทุนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือแมแตภายในประเทศ
เดียวกันการยายจากกิจการหนึ่งไปประกอบกิจการอีกอยางหนึ่งก็ไมใชงาย สอดคลองกับคําศัพทที่วาทุนจม 
(sunk cost) เมื่อการลงทุนตั้งโรงงานการผลิตชนิดหนึ่ง ไมสามารถจะเปลี่ยนไปผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่งได   

ทฤษฎีทุนมนุษย เปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกอางอิงและใชเปนกรอบการวิเคราะหความเหลื่อมลํ้าของ
การกระจายรายไดฯ   Ljungqvist (1993)  เหตุผลสนับสนุนคือ หนึ่ง การลงทุนในทรัพยากรมนุษย มีผลทําให 
ความสามารถหารายได (earning ability) ของบุคคลแตกตางกัน ทั้งนี้เปนที่ทราบดีวาลูกคนรวยนั้นมีโอกาส
ศึกษาเลาเรียนมากกวาลูกคนจน  ดังนั้น โอกาสไตเตาหนาที่การงานสูงกวา สอง ความไมสมบูรณของตลาด
เงินและสินเชื่อ  ซํ้าเติมสถานการณของคนจนเพราะวาคนจนไมอยูในฐานะที่จะกูยืมเงินระยะยาวเพื่อลงทุน
ดานการศึกษา ยกเวนแตจะมีระบบสินเชื่อการศึกษาของภาครัฐที่เอื้อใหกับคนจนหรือใหนักเรียนทุกคนกูยืม
เรียน--โดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน นําเงินมาชําระใหรัฐในภายหลังจากมีงานทําและมีรายไดพอเพียง 
(หลักการของ income contingent loan  ซ่ึงไดนํามาใชในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ในป 2549) 

Champernowne and Cowell อธิบายสรุปวา Theory of Factor Reward สามารถจะอธิบาย
ปรากฎการณของความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไดและทรัพยสินไดระดับหนึ่ง แตวาไมสมบูรณ พรอม
กับแนะนําใหนักวิจัยสืบคนปจจัยสถาบัน สังคม และการเมือง ตัวอยางเชน 

o อํานาจการผูกขาด  
o ความไมเสมอภาคเนื่องจากปจจัยและคานิยมในสังคม ตัวอยางเชน โอกาสของการทํางานของ

หญิงดอยกวาชาย  โอกาสการดํารงตําแหนงสําคัญๆที่ปดกั้นผูบริหารสตรี การเลือกปฏิบัติหรือให
โอกาสเฉพาะกลุมของตนหรือ “มีเสนสาย”  ดังหลักฐานเชิงประจักษวาคาจางของหญิงต่ํากวา
ชายทั้งๆที่ผลิตภาพการทํางานไมไดแตกตางกันมากนัก 

o สังคมที่มีชนชั้น กลาวคือ ในบางสังคมมีขอกําหนดที่เขมงวดเกี่ยวกับชนชั้น   ซ่ึงมีผลตอตําแหนง
การงาน โอกาสการเลื่อนขั้นหรือการขยับฐานะ ทั้งๆที่มีความรูและความสามารถไมแตกตางจาก
คนที่มีสถานะสังคมสูง 

o ภาครัฐบาล อาจจะอํานวยสิทธิประโยชนใหกับบางกลุมที่มีพลังการเมืองและพลังธุรกิจ ตามหลัก
ที่ควรจะเปน--รัฐควรจะใชมาตรการภาษีเพื่อเปาหมายกระจายรายได โดยจัดเก็บภาษีกาวหนา แต
วาในสภาพเปนจริงอาจจะดําเนินการตรงกันขาม โดยนัยนี้ประชาชนกลุมคนยากจนจะจายภาษี
ในสัดสวนที่สูงกวาเปรียบเทียบกับรายได 

o ความไมแนนอนของระบบการผลิต เปนอีกปจจัยหนึ่งที่อาจจะพลิกผันไดตลอดเวลา อาจจะทํา
ใหคนรวยกลายเปนคนจน หรือคนจนกลายเปนรํ่ารวย 
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Baranzini (1991) ไดสํารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอธิบายปรากฎการณการกระจายรายไดและ
ความมั่งคั่ง สรุปวา นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดประยุกตใชแบบจําลองมหภาคและจุลภาคในการอธิบาย
ปรากฎการณ  พรอมกับแสดงขอแตกตางของแบบจําลองมหภาคและจุลภาค ดังนี้ 

แบบจําลองมหภาค แบบจําลองจุลภาค 
ใหความสําคัญกับตัวแปรอัตราดอกเบี้ยและกําไร ซึ่ง
จะมีผลกระทบตอการกระจายรายไดขึ้นอยูกับปจจัย
ดังตอไปนี้  

ใหความสําคัญกับแบบแผนการใชจายบริโภคของบุคคล/
ครัวเรือน ศึกษาความสามารถการออม การสะสมทุนและ
ทรัพยสิน 

- อัตราการออมของคนตางกลุม แรงงานและเจาของ
ทุน 

- อัตราดอกเบี้ยจากการออม 

- อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ - คาพารามีเตอรที่สะทอนพฤติกรรมของครัวเรือน (เชน
การบริโภค การออม ฯลฯ)  

- เทคโนโลยี ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบตอสัดสวนของ
ทุนและแรงงาน และทําใหเกิดวัฎจักรธุรกิจ 

- ปจจัยเชิงสถาบันอื่น เชน ชนช้ัน สิทธิ บทบาทของ
ภาครัฐในการกระจายรายได  

 - ปจจัยดานโครงสรางประชากร 
 - ปจจัยทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม  

ดัดแปลงจาก Mauro Baranzini (1991) A Theory of Wealth Distribution and Accumulation, p.27 
สรุปคือ แบบจําลองมหภาค ใหความสนใจประเด็นใหญๆท่ีเก่ียวกับชนชั้น (อยางงายๆ จําแนก

ออกเปนสองกลุม คือ ผูใชแรงงานและเจาของทุน) ใหความสนใจวาพฤติกรรมการออมของคนทั้งสองกลุม
เปนอยางไร ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีซ่ึงมีผลกระทบตอการกระจายรายได   
สําหรับแบบจําลองในแนวจุลภาคนั้นใหความสําคัญหนวยวิเคราะหยอย คือ ปจเจกและครัวเรือน โดยพยายาม
คนควาพฤติกรรมของการหารายได การเก็บออม และการสะสมความมั่งคั่งเปนรายครัวเรือน มักจะอางอิง
ทฤษฎีวงจรชีวิต  และแบบจําลองคนเหลื่อมรุน  

แบบจําลองรายได-การออม-และการสะสมทรัพยสินตามทฤษฎีวงจรชีวิต 
แบบจําลองวงจรชีวิต เสนอการวิเคราะหพฤติกรรมการหารายได การบริโภค และการออม โดย

คํานึงถึงวงจรชีวิต เร่ิมจากเปนเด็ก เขาสูวัยผูใหญและการทํางาน ทายที่สุดเปนผูสูงอายุ  ทั้งนี้คนตองเตรียมการ
ออมตั้งแตในวัยทํางาน  การออมเปนเสมือน“ขอตอ”ที่เชื่อมโยงระหวางปจจุบันกับอนาคต   ตามหลักเหตุผล 
ทุกครัวเรือนจําเปนตองออมเงินไวอยางนอยจํานวนหนึ่ง เพื่อเหตุผลหลายประการ  หนึ่ง เปนเงินสํารองเพื่อ
ความไมประมาท เนื่องจากความไมแนนอนอาจจะเกิดขึ้นไดเสมอ รายไดอาจจะลดลงอยางกะทันหันเพราะ
เหตุวาตกงาน หรือเกิดความจําเปนดานการใชจายอยางที่คาดไมถึงเพราะสาเหตุการเจ็บปวย อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
และภัยธรรมชาติ  มีผูเปรียบวาเงินออมทําหนาที่เปนเสมือน “กันชน” (cushion, buffer) ชวยใหครัวเรือนไม
ตองลดการใชจายตามปกติ   ถาหากวาปราศจากเงินออม—การใชจายบริโภคของครัวเรือนก็จะถูกตัดทอนลง
ทันทีเมื่อรายไดที่ลดลงอยางกระทันหัน  ในแงนี้เงินออมจึงเปนเครื่องมือชวยทําใหการบริโภคสม่ําเสมอ 
(หนาที่ consumption smoothing ดูคําอธิบายในหนังสือ Understanding Consumption, โดย Angus Deaton 
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1982) สอง บุคคลและครัวเรือนมีความจําเปนตองกันเงินออมไวสําหรับใชจายเลี้ยงดูตนเองในยามชรา 
เนื่องจากไมไดทํางาน ขาดรายได หรือรายไดลดลงอยางมาก10  สาม คนเราตองการจะเก็บเงินออมไวใหเปน
มรดกสําหรับลูกหลาน  ส่ี  การที่มีเงินออมเปนผลดีตอบุคคล/ครัวเรือน กลาวคือใหโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง ผานการศึกษาเลาเรียน (พัฒนาทุนมนุษย) หรือเมื่อสบโอกาสที่จะลงทุน คนที่มีเงินออมก็มีทางเลือก 
แตคนที่ขาดเงินออม—ขาดโอกาสและไมมีหนทางเลือก  เงินออมถูกนําไปจัดสรรเปนทรัพยสิน ซ่ึงอาจจะ
จําแนกเปนสองรูปแบบ คือ real asset ไดแก บาน ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง โรงงาน ฯลฯ และทรัพยสินทางการเงิน
ไดแก เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุน เปนตน 

แบบจําลองวงจรชีวิต ตั้งขอสันนิษฐานวา  บุคคลทุกคนมีความฉลาดและใชหลักเหตุผลในการ
วางแผนชีวิตซึ่งเกี่ยวของกับรายได-การบริโภค (อีกนัยหนึ่งการออม)-และการสะสมทรัพยสิน โดยคํานึงถึง
อรรถประโยชนในระยะยาว ตลอดชวงชีวิต (เชน 80-90 ป)  ตัวแปรที่สําคัญในแบบจําลองประกอบดวยรายได 
(Yt) การบริโภค (Ct) การออม (St) และทรัพยสินหรือความมั่งคั่ง (At) ทั้งสี่ตัวแปรนี้มีความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน เงินออมและความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นตามรายไดและตามอายุ (ในระหวางวัยทํางาน) และสูงที่สุดเมื่อเกณียณจาก
การทํางาน ในชวงปลายของชีวิตคนจะดึงเงินออมหรือขายทรัพยสินมาใชจายดํารงชีวิต – ดังนั้นเงินออมและ
ความมั่งคั่งลดลงเมื่อหลังอายุ 60 ปหรือเลิกจากการทํางาน เมื่อส้ินชีวิตจากโลกนี้ไปอาจจะมีทรัพยสินเปน
มรดกใหลูกหลาน  - การสะสมของทรัพยสิน (assets) เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เชน บานและที่ดิน เงินฝาก 
ธนบัตร หุนและตราสารทางการเงิน  ทั้งนี้มีตัวแปรหลายตัวซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลหรือครัวเรือน 
อาทิเชน อัตราดอกเบี้ย ซ่ึงจูงใจใหออมเพิ่มขึ้น (และลดการบริโภคในปจจุบัน) อัตราเงินเฟอเปนอีกตัวแปร
หนึ่งที่มีผลจูงใจใหคนตัดสินใจเพิ่มหรือลดการบริโภคในปจจุบัน ภาษีดอกเบี้ย ราคาหุนหรือราคาทองคําซึ่ง
เปนทางเลือกอื่นๆ ความรูสึกเสี่ยงภัยในสถานการณการเงินที่ผันผวน เปนตน    แบบจําลองฯ ตั้งขอ
สันนิษฐานเกี่ยวกับอัตราการออมวาแตกตางกันตามกลุมอาชีพ เชน บางอาชีพมีรายไดสูงแตชวงเวลาการ
ทํางานสั้น  (เชน นักกีฬาอาชีพ  จําเปนตองอดออมในสัดสวนที่สูง)     

แบบจําลองคนเหลื่อมรุน 11  ใชกรอบคิดคลายคลึงกับทฤษฎีวงจรชีวิต เร่ิมจากความตระหนักวา  ทุก
คนจะตองผานชีวิต 3 วัยคือ วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยชรา ดังนั้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะมีคน 3 รุนอยูดวยกัน 
อาจจะมีสวนนอยที่อายุยืนยาว 90-100 ป  อาจจะทันเห็นเหลนโหลน คําวาหนึ่งรุนหมายถึงชวงเวลา 25 ป

                                                        
10 ทฤษฎี life-cycle consumption and saving ไดรับการพัฒนามาตั้งแตทศวรรษ 1950 โดยศาสตราจารย Franco Modigliani 
นักเศรษฐศาสตรอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียน ตอมาไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรจากผลงานคนคิดทฤษฎีการออม  
ผูสนใจโปรดศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดจาก Modigliani (1957, 1986) และ Deaton (1982)  และ Vaughan (1988) เปนตน  
11 ผลงานชิ้นบุกเบิกที่ถือวาเปนคลาสสิกไดแก Paul A. Samuelson 1958 “An exact consumption-loan model of interest with 
or without the social contrivance of money,” Journal of Political Economy, 467-82.  Henry Aaron (1966) “The social 

insurance model,” Canadian Journal of Economics and Political Sciences, 371-74. Perter A. Diamond 1965 “National 

debt in a neoclassical growth model,” American Journal of Economics, 1126-50. 
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โดยประมาณ ในบทความนี้ของตั้งขอสันนิษฐานวา คนสามรุนดํารงชีพคาบเกี่ยวกัน  รุนที่หนึ่งเรียกวารุนสูง
วัย (ปูยาตายาย) รุนที่สอง คนในวัยทํางาน (พอแม) รุนที่สามเรียกวารุนลูก  ใชสัญลักษณวา O=old, 
V=working, Y=young  แบบจําลองนี้เนนความสัมพันธขามรุนผานการถายโอนรายไดและการชวยเหลือกัน 
ในขณะที่เปนเด็ก—ไมมีรายไดของตนเอง จึงตองพึ่งพาเงินโอนและการชวยเหลือจากพอแม (คนในวัยทํางาน)   
คนรุนสอง (วัยทํางาน) นับวามีรับผิดชอบสูงนอกจากเลี้ยงดูบุตร ยังตองชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ  ความจริง
ผูสูงอายุบางสวนสามารถพึ่งตนเองได มีความมั่งคั่งและทรัพยสินที่สะสมมาในอดีต แตวาผูสูงอายุจํานวนมาก
ไมไดเก็บออมไวอยางพอเพียง ขาดรายไดหรืออาจมี--แตไมพอเพียง นอกเหนือจากการพึ่งพาดานเงินทองยัง
ตองพึ่งพาการชวยเหลือที่ไมเปนตัวเงิน เชน การดูแลสุขภาพ  

เพื่อใหเห็นความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ขอใชสัญลักษณแทนตัวแปรสําคัญๆ พรอมกับแสดงความ
เชื่อมโยงของตัวแปรดวยสมการดังตอไปนี้   

รายได  เกิดจากการทํางานเปนพนักงานลูกจางรับเงินเดือน อีกสวนหนึ่งคือรายไดจากทุน 
(1)-------   Yt =  wt  +  rKt  
การออม  เกิดจากรายไดหลังจากหักการบริโภคในปปจจุบัน 
(2)-------    St =  (1- γ )  Yt 
การสะสมทรัพยสิน    ทรัพยสินในปปจจุบัน เกิดจาก ทรัพยสินในปที่ผานมาที่เพิ่มขึ้นตามอัตรา

ผลตอบแทน (ดอกเบี้ยหรือเงินปนผล)  บวกกับ การออมที่เกิดขึ้นใหมในรอบป บวกกับ มรดกที่ไดรับถาย
โอน และหักดวยการถายโอนรายไดหรือมรดกใหลูกหลาน (ถามี)   ถาหากพิจารณาในแงรูปแบบ การสะสม
ทรัพยสินปรากฏในสองรูปแบบ คือ บาน ที่ดินโรงงาน ยานพาหนะ สินคาคงทนถาวร ซ่ึงเรียกวา “ทรัพยสิน
จริง” (real asset)  รูปแบบที่สองคือทรัพยสินทางการเงิน (financial asset) เชน เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หุน 

(3)-------   At   = At-1 (1+ r) +  St  +  It -  Bt  = RAt + FAt 
 
การตัดสินใจโดยคํานึงถึงอรรถประโยชน  อรรถประโยชนประกอบดวยสองสวนคือ ความพึงพอใจ

จากการบริโภค และความพึงพอใจจากการถือครองทรัพยสิน  
(4)--------    Maximize   E ∫ e-rt U(Ct) dt  + ∫ e-rt V(rKt) 
การตัดสินใจที่สําคัญของบุคคลตัวอยางนี้คือ พฤติกรรมการบริโภค โดยเปรียบเทียบระหวาง “การ

บริโภคในปจจุบัน”  กับ “การบริโภคในอนาคต”  โดยคํานึงถึงคาเสียโอกาส (อัตราดอกเบี้ย) การอดทนรอ
คอยอนาคต (สะทอนในตัวแปร ε)    

 
U(Ct) =  Ct 

(1-ε) / (1-ε) 
V(Ct) =  B (w + rk) (1-ε) / (1-ε) 

 
สัญลักษณที่ใชมีความหมายดังนี้ 
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Y =  รายได 
wt   = รายไดอันเกิดจากการทํางาน คาจางและเงินเดือน    
rkt   = รายไดจากทรัพยสิน คือ ดอกเบี้ย คาเชา เงินปนผล คาลิขสิทธ 
At-1  = ทรัพยสิน ซ่ึงจําแนกออกเปนทรัพยสินจริง (RA = real assets) กับ ทรัพยสินทางการเงิน 

(FA=financial assets) 
St  = การออม  
r  =  อัตราผลตอบแทนของทรัพยสินหรือการลงทุน (อัตราดอกเบี้ย)    
 It  = ทรัพยสินที่รับถายโอนหรือจากมรดก จากพอแมญาติพี่นองหรือแหลงอื่นๆ  
Bt =  ทรัพยสินที่โอนเปนมรดกใหลูกหลาน 
γ  =  คาสัมประสิทธิการบริโภค (average propensity to consume APC)  
  ε   =  intertemporal elasticity of substitution อัตราการทดแทนกันระหวางการบริโภคปจจุบันกับการ

บริโภคในอนาคต (ε  > 0)   
 
สมการที่หนึ่ง สะทอนรายไดของครัวเรือนซึ่งอาจจะมาจากสองแหลง  เงินเดือนคาจาง และผลกําไร

จากการประกอบการ  ตัวหอย t สะทอนมิติพลวัตร (เวลา) 
สมการที่สอง หมายถึง การออมซึ่งกําหนดนิยามคือ รายไดหลังหักการบริโภค อัตราสวนของการ

บริโภคซึ่งมีความสําคัญ สะทอนในคาสัมประสิทธิ์ γ    
สมการที่สาม แสดงความสัมพันธของทรัพยสิน ซ่ึงจะเทากับทรัพยสินในปที่ผานมาบวกดวยอัตรา

ผลตอบแทนในรอบป  บวกกับการออมที่เกิดใหมในรอบป  บวกกับมรดกที่ไดรับ ลบดวยการถายโอนรายได
ขามรุน (intergenerational transfer) คือมรดกใหลูกหลาน12   

ในการวิเคราะหนี้ สันนิษฐานวาทรัพยสินจําแนกออกเปนสองรูปแบบ หนึ่ง บานและที่ดิน (รวมทั้ง
ที่ดินที่ใชอยูอาศัยและที่ดินทํากิน)  ซ่ึงเรียกยอวา RA (real assets)  สอง สินทรัพยทางการเงินที่เรียกยอวา FA 

                                                        
12 L.J. Kotlikoff and J.H. Summers (1981) เสนอแนะวา วงการเศรษฐศาสตรพึงใหความสนใจการถายโอนรายไดขามรุน 
พรอมกับสนับสนุนใหจัดทําฐานขอมูลที่สะทอนถึง การใหมรดก (bequest) และการรับมรดก (inheritance)   อยางเอาจริงเอา
จัง  ผลงานวิจัยของสองทานนี้ซึ่งไดศึกษาการสะสมทรัพยสินของครัวเรือนชาวอเมริกัน  ใหผลสรุปวา  ทรัพยสินที่ถายโอน
จากรุนพอแมนั้นคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 80  ถาปราศจากการถายโอนคนอเมริกันจะจนลงไปถึง 80%  ทรัพยสินที่สะสม
ดวยตนเองตลอดชวงเวลาการทํางานเทากับรอยละ 20 เทานั้น  ผลการศึกษาของสองทานทําใหเกิด “วิวาทะ”ในวงการ
เศรษฐศาสตรโดยการจัดประชุมเสวนาโดยมีนักเศรษฐศาสตรช้ันนําของโลกมารวมนําเสนอบทความ หลังจากนั้นงานเขียน
ไดรับการตีพิมพเผยแพรเปนหนังสือ โดยบรรณาธิกรสองทาน Kessler and Masson (1988)   หนึ่งในบทความโตแยงคือ  
Franco Modigliani ซึ่งเปนผูคนคิดทฤษฎีวงจรชีวิต  แยงวาผลงานวิจัยของ Kotlikoff & Summers นั้นคลาดเคลื่อน  พรอมกับ
เสนอการคํานวณวา ความมั่งคั่งที่เกิดจากการรับมรดกนั้น (wealth from bequest) นาจะไมเกินรอยละ 20   อยางมากที่สุดไม
เกินกวารอยละ 50 
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(financial assets)  บานและที่ดินเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของทุกคน โดยทั่วไปทุกครัวเรือนตองพยายาม
มีบานและที่ดินเปนของตนเอง แตถาเงินออมไมพอ ก็อาจจะเชาอยู เชาซื้อ หรืออยูกับพอแมหรือญาติพี่นองไป
พลางกอน   การที่จะมีบานเปนของตนเองนั้นไมงายนัก-เพราะวามูลคาบานสูง  (สูงกวารายไดหลายเทาตัว)  
บุคคลโดยทั่วไปตองออมเงินเปนเวลานาน (หลายป)  กวาจะมีเงินพอเพียงที่จะซื้อบาน สําหรับทรัพยสินทาง
การเงิน นั้นสามารถจะเก็บออมไดตามที่ตองการ (กลาวคือถาหากมีเงินนอย--ก็ฝากเงินจํานวนนอย เมื่อมีเงิน
มากขึ้นก็เพิ่มการออมไดงายดายเทาที่ตองการ)  การฝากถอนเงินหรือการซื้อขายพันธบัตรทําไดงายกวาการ
ซ้ือ/ขายบานและที่ดิน (จึงกลาวกันวามีสภาพคลองต่ํา)    

Baranzini (1991, pp.16-17) อธิบายวาในการศึกษาความมั่งคั่ง พรอมกับเสนอแนะวานักวิจัยควรจะ
ใหความสําคัญกับตัวแปรตางๆดังนี้ กลาวคือ 

- ทุนดั้งเดิมของบุคคลหรือครัวเรือน (endowment)  
- รายได  
- พฤติกรรมการบริโภคและการออม  
- การสะสมทุนในชวงชีวิตและขามรุน  
- การถายโอนมรดกใหกับลูกหลาน (propensities to leave a bequests) 
- พลังการตอรองของคนกลุมตางๆ  
 

3.  การศึกษาเชิงประจักษและขอสังเกตบางประการ 
 
ฐานขอมูลที่นํามาใชวิเคราะหในบทความนี้ ไดจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2549  ประกอบดวยตัวอยาง 44,918 ครัวเรือน จํานวนสมาชิกของครัวเรือน
รวมกันเทากับ 145,513 คน  ตัวแปรสําคัญที่จะใหความสําคัญในงานวิจัยคร้ังนี้คือ รายไดของครัวเรือน  การ
ออมของครัวเรือน และการสะสมทรัพยสินของครัวเรือนในรูปบานที่ดินและตราสารทางการเงิน ซ่ึงจะนํา
คํานวณตัวแปรความมั่งคั่งตอไป 
 
 เพื่อใหมีกรอบการวิจัยเชิงประจักษ ผูเขียนตั้งขอสันนิษฐานบางประการดังนี้ 

ขอสันนิษฐานบางประการ  
H1:  รายไดอันเกิดจากการทํางาน เปนลูกจางและพนักงาน แปรผันตามอายุ (อีกนัยหนึ่งประสบการณ

ทํางาน และความผูกพันกับองคกรนายจาง) โดยทั่วไปคนที่มีประสบการณทํางานยาวนานมักจะสัมพันธกับ 
ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น (แตก็ไมเสมอไป)  แตเมื่อแรงงานมีอายุเกินกวาระดับหนึ่งก็ตองพนจากการทํางาน หรือบาง
อาชีพตองการพละกําลังวังชา ดังนั้น จึงไมเหมาะสมกับแรงงานที่สูงวัย (อายุเกินกวา 50 ปเปนตน) 

ทฤษฎีวงจรชีวิตอธิบายวารายไดของคนเราจะเพิ่มขึ้นในตอนแรก แตการเพิ่มขึ้นนั้นจะลดนอยลงเมื่อ
เกินกวาระดับหนึ่ง (เชน 50 ป หรือ 55 ป ซ่ึงเกิดจากเหตุผลเชน บางคนเลิกทํางาน สุขภาพไมดี) รวมถึงการ
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ลดลงของรายไดในชวงทายของชีวิต พฤติกรรมเชนนี้มีนัยตอการสะสมทรัพยสินตามกลุมอายุ (asset 
accumulation by age-cohort)  คือการเพิ่มขึ้นในอัตราลดลงในชวงหนึ่ง และการลดลงในชวงทาย ซ่ึงสะทอน
พลวัตรตามปกติ (ภายใต stationary state) หมายเหตุ อาจจะมีความผันผวนอื่นๆเชนภาวะวิกฤติเศรษฐกิจซึ่ง
กระทบกับทุกๆคนในเวลาชวงใดชวงหนึ่ง 

  
H2:  การประกอบอาชีพอิสระ จําเปนตองมีทุนระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการคานอกภาค

การเกษตร การที่บุคคลจะตั้งตัวไดนั้นมักกินจะใชเวลายาวนาน ส่ิงที่จะประจักษจากขอมูลคือ ในระยะแรก
ครัวเรือน (หัวหนาครัวเรือนที่มีอายุนอย) มักมีฐานะยากจน การออมอาจจะติดลบ จําเปนตองกูยืมเงินมาใชจาย
หรือเพื่อการลงทุน)  สําหรับผูประกอบอาชีพการเกษตร—การเขาไปประกอบอาชีพใชทุนนอยกวา ปจจัยการ
ผลิตที่สําคัญคือที่ดินและแรงงาน อุปสรรคที่จะเขาไปประกอบอาชีพการเกษตรต่ํากวาทั้งนี้มิไดหมายความวา
การประกอบอาชีพการเกษตรจะเปนที่นิยม (popular occupation) เพราะจะตองคํานึงถึงรายได ความเสี่ยง และ
วิถีชีวิต (แบบชนบท) ทางเลือกการประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ดังมีขอสังเกตวา เยาวชนรุนใหมไมประสงคจะสืบ
ทอดอาชีพการเกษตรเพราะวาดูเสมือนวายากจน ทํางานหนักแตวาไดรับผลตอบแทนไมคุมคา    

 
H3:  การสะสมทุนมนุษย เปนปจจัยสําคัญที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหบุคคล ทําใหมีโอกาสไดรับ

ตําแหนงหนาที่การงานและความรับผิดชอบสูง ทั้งนี้การศึกษาเลาเรียนในระดับสูง (อุดมศึกษา) มีตนทุนไดแก
คาเสียโอกาส (เนื่องจากเขาสูตลาดแรงงานชากวา)  และตนทุนการศึกษาเลาเรียน (คาธรรมเนียมการศึกษา คา
หนังสือ คาพาหนะ ฯลฯ)  

 
H4: สถานภาพการทํางานของบุคคลและครัวเรือนที่แตกตางกัน (socio-economic class) มีผลตอ

ความสัมพันธตอรายได – การออม – และการสะสมความมั่งคั่ง 
 
H5 : ทุกครัวเรือนตระหนักถึงความจําเปนตองอดออม เผ่ือเหตุฉุกเฉินและตระหนักวาการออมมี

คุณคาและเปน “ออพชั่น” ที่ดี กลาวคือ เมื่อสบโอกาสการลงทุน (ที่ดินหรือหุน) คนที่มีเงินออมสามารถจะ
ลงทุนไดทันที—แตสําหรับคนที่ปราศจากเงินออมนั้น--แมวาไดรับขอเสนอการลงทุนที่ดี ก็คงจะเปนเรื่องยาก
ที่จะดําเนินการ   บุคคลและครัวเรือนเก็บออมไวอีกสวนหนึ่งเพื่ออนาคตระยะยาว กลาวคือเพื่อใชจาย
ดํารงชีวิตหลังเกณียณจากการทํางาน  อยางไรก็ตามตองยอมรับพฤติกรรมการออมนั้น--มีความซับซอน 
หลากหลาย  เปนไปไดที่ บุคคลสองคนซึ่งมีฐานะระดับเดียวกัน—แตวาพฤติกรรมการออมแตกตางกันซึ่งใน
แบบจําลองเศรษฐศาสตร สะทอนในคาพารามีเตอร ε  = intertemporal elasticity of substitution ถาหากกลาว
เปนคําสามัญคือ การอดทนรอคอย นอกจากนี้อาจจะเปนไปไดวา คนจํานวนหนึ่ง “ไมคงเสนคงวาใน
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พฤติกรรมการออม” (time-inconsistency) กลาวคือ ครัวเรือนจํานวนมากมีความตั้งใจที่จะอดออมและสัญญา
กับตัวเอง แตในวันรุงนี้อาจจะไมเคารพกติกาที่ตั้งเอาไวดวยเหตุผลตางๆ13 
 
 นิยามศัพท 
 รายไดของครัวเรือน ตามสํานักงานสถิติแหงชาติ เกิดจากการรวมของรายไดของสมาชิกครัวเรือน 
รายไดนี้ยังสามารถจําแนกตามแหลง กลาวคือ เงินเดือนและคาจาง รายไดจากการประกอบการเกษตร รายได
จากการประกอบการนอกภาคเกษตร รายไดจากทรัพยสิน (คาเชาดอกเบี้ยเงินปนผล) รายไดจากเงินโอน   
 การออม หมายถึง รายได หัก ดวย รายจายการบริโภค 
 ทรัพยสิน หมายถึง มูลคาทรัพยสินจากบานและที่ดิน ยานพาหนะ และตราสารทางการเงิน  

ตารางที่ 1- 9 แสดงคาสถิติเชิงพรรณนาจากฐานขอมูล SES2549 ซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นพรอม
กับขอสังเกตและการอภิปรายผลดังนี้  ตารางที่ 1 แสดงลักษณะการกระจายของการสุมตัวอยางของครัวเรือน
เปนที่นาสังเกตวาการสุมตัวอยางครัวเรือนในเขตเมือง สูงกวาในเขตชนบท ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวของกับความ
สะดวกและตนทุนการเก็บตัวอยาง นอกจากนี้มีอาจมีเหตุผลอ่ืน14  

 
ตารางที่ 1 แสดงการกระจายของตัวอยางครัวเรือน ตามภมูิภาค เมือง/ชนบท 

ตัวอยางครัวเรือนในฐานขอมูล SES2549 
 เขตเมือง ชนบท รวม 
1 กทม 2,762 0 2,762 
2 ภาคกลาง 7,263 5,638 12,901 
3 ภาคเหนือ 6,797 4,435 11,232 
4 ภาคอีสาน 7,507 4,343 11,850 
5 ภาคใต 3,610 2,563 6,173 
    
รวม 27,939 16,979 44,918 

  ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49 
 
ตารางที่ 2  แสดงคาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรรายได การออม และทรัพยสินของครัวเรือน จําแนก

ตามภูมิภาค เมือง/ชนบท  โดยทั่วไปครัวเรือนในเขตเมืองมีสถานะเศรษฐกิจสูงกวาในชนบท  (ซ่ึงไมใชเร่ือง
แปลก) ทั้งนี้เปนเพียงขอสังเกตเบื้องตน (หมายเหตุ การวิเคราะหเชิงลึกที่ควบคุมปจจัยอ่ืนๆใหเหมือนกัน โดย
ใชแบบจําลองเศรษฐมิติจะกลาวถึงในตอนตอไป) 

 

                                                        
13 คําเรียกสามัญคือ ผัดวันประกันพรุง (procrastination)  ซึ่ง George Akerlof  วิเคราะหวาสะทอนถึงความไมคงเสนคงวาของ
พฤติกรรมมนุษย  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกๆคน  พรอมกับตั้งขอสังเกตวา  การผัดวันประกันพรุงมีนัยสําคัญตอพฤติกรรม
การออมของครัวเรือนจํานวนมาก    
14 อีกนัยหนึ่ง คาแวเรียนซในเขตเมืองสูงกวาในชนบท  ดังนั้น การสุมตัวอยางครัวเรือนในเขตเมืองจึงตองมีจํานวนมากกวา  
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ตารางที่ 2  สถิติพรรณนา ตวัแปรรายไดเฉลี่ย การออม ทรัพยสิน และขนาดครัวเรือน 
หนวย บาทตอเดือน และ จํานวนคน 

รหสั ภูมิภาค เมือง ชนบท  
  
1 กทม 36855.28  รายได
 10800.51  การออม
 2319.82  ทรัพยสิน (พันบาท) 
 3.16  ขนาดครวัเรือน 
 1.79  จํานวนผูมีรายได 
2  ภาคกลาง 23431.84 18778.27 รายได
 5060.61 3471.89 การออม
 1113.16 977.11 ทรัพยสิน (พันบาท) 
 3.12 3.36 ขนาดครวัเรือน 
 1.74 1.89 จํานวนผูมีรายได 
3  ภาคเหนือ 19153.93 11314.71 รายได
 3505.25 1422.66 การออม
 1081.42 609.56 ทรัพยสิน (พันบาท) 
 2.97 3.17 ขนาดครวัเรือน 
 1.70 1.83 จํานวนผูมีรายได 
4  ภาคอีสาน 20804.92 10123.56 รายได
 4668.36 746.24 การออม 
 1100.23 592.58 ทรัพยสิน (พันบาท) 
 3.34 3.60 ขนาดครวัเรือน 
 1.83 2.02 จํานวนผูมีรายได 
5  ภาคใต 23314.48 17471.61 รายได
 5102.94 3371.85 การออม
 980.83 826.26 ทรัพยสิน (พันบาท) 
 3.22 3.62 ขนาดครวัเรือน 
 1.73 1.93 จํานวนผูมีรายได 

  ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49 
ตารางที่ 3  รายไดและทรัพยสินของครัวเรือนจําแนกตามอายุของหัวหนาครัวเรือน 

  รายไดของครัวเรือน ทรัพยสินของครัวเรือน 

กลุมอายุ ป 
จํานวน

ครัวเรือน คาเฉล่ีย คามัธยฐาน คาเฉล่ีย คามัธยฐาน 
<25 1,721 12711.7 10397.0 181.485 40.0 

26-30 2,491 16440.0 12948.0 447.911 95.0 
31-35 3,607 19419.2 13215.0 698.989 288.0 
36-40 5,147 19145.8 13286.0 802.782 375.0 
41-45 5,712 20235.1 13604.0 966.675 455.0 
46-50 6,003 22862.0 14464.0 1148.477 545.0 
51-55 5,176 24245.7 14419.5 1320.918 600.0 
56-60 4,318 22468.8 12539.5 1348.748 575.0 
61-65 3,333 19119.1 10845.0 1363.591 575.0 
66-70 2,826 17080.0 9604.0 1233.819 510.0 
71-75 2,186 15696.0 8485.0 1185.222 475.0 
71-80 1,449 14365.3 7862.0 1146.548 445.0 
81-99 949 14162.7 7500.0 1163.805 435.0 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49  
หมายเหตุ   หนวยรายได  บาท/เดือน   

   หนวยทรัพยสิน พันบาท 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการคํานวณความสามารถการหารายไดและทรัพยสินของครัวเรือน--จําแนกตาม
อายุของหัวหนาครัวเรือน  ซ่ึงพบขอสังเกตวา แบบแผนการมีรายไดและครอบครองทรัพยสินสอดคลองกับ
คําอธิบายตามทฤษฎีวงจรชีวิต  กลาวคือ รายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามอายุ (การทํางานและประสบการณ 
รวมทั้งแปรผันตามจํานวนสมาชิกครัวเรือน ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผูหารายไดเขาครัวเรือน)  พบวา รายไดของ
ครัวเรือนมีสูงสุดเมื่ออายุระหวาง 51-55 ป  ตอจากนั้นคาเฉล่ียรายไดจะลดลงอยางชัดเจนซึ่งอาจจะเกี่ยวกับ
กอนกําหนด    

สําหรับตัวแปรทรัพยสินนั้นมีลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลง เพียงแตวาแบบแผนของตัวแปรทั้งสอง
ตางกันพอสมควร กลาวคือ คาเฉลี่ยของทรัพยสินสูงสุดเมื่ออายุระหวาง 61-65 ป  หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโนม
ลดลงอยางชาๆ ซ่ึงสอดคลองกับความคาดหมายทางทฤษฎี  คําอธิบายเสริม  อาจจะเปนเพราะวาผูสูงอายุสวน
หนึ่งมีรายไดจากทรัพยสิน ดอกเบี้ย คาเชา คาลิขสิทธิ ดังนั้น ถึงแมวาออกจากการทํางานไปแลวยังคงมีรายได
ทุกเดือนทุกป   
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบรายได การออม และทรัพยสินตามระดับการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 
รายได
ครัวเรือน 

การออมของ
ครัวเรือน ทรัพยสิน

ขนาด
ครัวเรือน

อายุของ
หัวหนาฯ 

คาเฉล่ีย 14516.10 2313.27 770.01 3.42 53.22 
คามัธยฐาน 9962 480 375 3 52 
คาตํ่า -92022 -311563 5 1 11 
คาสูง 2111623 2052506 81500 18 99 
จํานวนครัวเรือน 26250 26250 26250 26250 26250 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
คาเฉล่ีย 20969.47 4093.12 1082.65 3.13 43.41 
คามัธยฐาน 14377 1082 470 3 42 
คาตํ่า -8395 -123477 5 1 13 
คาสูง 941350 854386 76120 14 90 
จํานวนครัวเรือน 4583 4583 4583 4583 4583 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับหนึ่ง 
คาเฉล่ีย 24232.22 5016.84 1137.48 3.11 40.66 
คามัธยฐาน 17819.5 1618 535 3 40 
คาตํ่า -3214 -104754 5 1 16 
คาสูง 1000000 962249 45200 12 93 
จํานวนครัวเรือน 4698 4698 4698 4698 4698 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสอง 
คาเฉล่ีย 29424.66 5958.82 1552.83 2.94 40.75 
คามัธยฐาน 21806 2360 700 3 40 
คาตํ่า -38583 -151493 5 1 19 
คาสูง 584428 546553 49000 11 90 
จํานวนครัวเรือน 1599 1599 1599 1599 1599 

สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี 
คาเฉล่ีย 41978.75 12311.29 2213.73 2.73 42.44 
คามัธยฐาน 31928.5 5349.5 1121.5 3 43 
คาตํ่า 200 -293594 5 1 19 
คาสูง 3404711 3225567 153500 13 89 
จํานวนครัวเรือน 4428 4428 4428 4428 4428 

สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท 
คาเฉล่ีย 59521.64 16739.50 3969.72 2.82 45.71 
คามัธยฐาน 50012.5 9970 1967.5 3 46 
คาตํ่า 3380 -84827 5 1 24 
คาสูง 530167 339824 85000 12 72 
จํานวนครัวเรือน 514 514 514 514 514 

สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาเอก 
คาเฉล่ีย 74347.52 21175.56 5699.76 2.44 51.20 
คามัธยฐาน 51208 9118 2740 2 51 
คาตํ่า 8000 -14670 10 1 28 
คาสูง 323167 99823 30360 7 79 
จํานวนคน 25 25 25 25 25 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49  
 
หนวย   รายได  บาทตอเดือน 
           การออม  บาทตอเดือน 
           ทรัพยสิน  พันบาท 
          ขนาดครัวเรือน จํานวนคน 
          อายุของหัวหนาครัวเรือน  ป 
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ตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบรายไดและสถานะทางเศรษฐกิจตามระดับการศึกษา พบวาแบบ
แผนการกระจายสอดคลองกับกรอบคิดทฤษฎีทุนมนุษย กลาวคือ ผูมีการศึกษาสูงสามารถจะทํางานที่มีผลิต
ภาพสูง ดังนั้น มีรายไดสูงกวาหัวหนาครัวเรือนมีการศึกษาต่ํา  (หมายเหตุ  การเปรียบเทียบเชนนี้เปนการ
วิเคราะหอยางงายโดยมิไดควบคุมตัวแปรอื่นๆใหคงที่)  ขอนาสังเกตอีกประการหนึ่งคือ หัวหนาครัวเรือนที่
จบการศึกษาขั้นประถมศึกษามีอายุเฉลี่ยคอนขางสูง (53.22 ป)  หมายถึงคนรุนใหม (เกิดหลัง พ.ศ. 2500) มี
โอกาสการศึกษาเลาเรียนมากกวาคนรุนกอน (ผูที่เกิดกอน พ.ศ. 2500)  

 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบรายได การออม และทรัพยสินตามสถานะการทํางานของหัวหนาครัวเรือน 

1  นายจาง 

 
รายได
ครัวเรือน 

การออม
ครัวเรือน

ขนาด
ครัวเรือน

มูลคา
ทรัพยสิน

อายุของ
หัวหนาฯ 

คาเฉล่ีย 35921.8 13568.52 3.514428 2190.665 48.15622 
คามัธยฐาน 18920 2179.5 3 950 48 
คาตํ่า -38583 -311563 1 5 21 
คาสูง 3404711 3225567 14 76120 85 
จํานวนคน 3604 3604 3604 3604 3604 

2 เจาของกิจการ 
คาเฉล่ีย 14322.37 2008.052 3.40088 804.7324 49.78633 
คามัธยฐาน 9890 394.5 3 433 49 
คาตํ่า -92022 -193455 1 5 16 
คาสูง 1656629 1642727 16 42000 92 
จํานวนคน 16142 16142 16142 16142 16142 

3  ชวยงานครอบครัวไมมีคาจาง 
คาเฉล่ีย 19077.1 4022.433 3.956614 1141.632 55.00847 
คามัธยฐาน 12602 580 4 565 55 
คาตํ่า -706 -66932 1 5 20 
คาสูง 553712 472020 17 54490 88 
จํานวนคน 945 945 945 945 945 

4  ลูกจางรัฐบาล 
คาเฉล่ีย 32196.84 6799.637 2.975724 1455.93 44.02819 
คามัธยฐาน 26311 4055 3 835 45 
คาตํ่า -230 -292083 1 5 19 
คาสูง 455283 307525 12 79000 77 
จํานวนคน 5108 5108 5108 5108 5108 

5  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
คาเฉล่ีย 47734.89 14870.75 3.213303 2010.799 44.45413 
คามัธยฐาน 40401 8776.5 3 1202.5 45 
คาตํ่า 2924 -151493 1 5 18 
คาสูง 197642 137747 7 32300 69 
จํานวนคน 436 436 436 436 436 

6  ลูกจางเอกชน 
คาเฉล่ีย 17397.73 2679.162 3.048721 567.6095 40.38073 
คามัธยฐาน 12027 890 3 130 40 
คาตํ่า -688 -293594 1 5 14 
คาสูง 1641165 1556378 14 136000 99 
จํานวนคน 9852 9852 9852 9852 9852 

7  สมาชิกกลุมสหกรณ 
คาเฉล่ีย 18168 -4341.167 4.166667 2780.833 48.91667 
คามัธยฐาน 10113.5 -1210 3.5 692.5 52.5 
คาตํ่า 2569 -61832 2 105 21 
คาสูง 53400 22850 8 10500 62 
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จํานวนคน 12 12 12 12 12 
8  แมบาน 

คาเฉล่ีย 18010.02 3373.524 3.339859 1022.709 52.53725 
คามัธยฐาน 11251 456 3 435 54 
คาตํ่า 471 -57839 1 5 16 
คาสูง 922958 898362 13 67000 81 
จํานวนคน 1839 1839 1839 1839 1839 

9  นักศึกษา 
คาเฉล่ีย 10477.1 -1183.683 1.89521 164.4449 20.8024 
คามัธยฐาน 7928 -989 2 34 20 
คาตํ่า 333 -22890 1 5 15 
คาสูง 100433 73773 7 11000 84 
จํานวนคน 334 334 334 334 334 

10  ผูสูงอายุ 
คาเฉล่ีย 14399.32 2358.456 3.27477 1130.787 73.30787 
คามัธยฐาน 8189 310 3 440 73 
คาตํ่า -1397 -136218 1 5 50 
คาสูง 485900 423704 18 153500 99 
จํานวนคน 4895 4895 4895 4895 4895 

11  เจ็บปวย พิการ 
คาเฉล่ีย 13139.27 2559.185 3.247059 680.9847 60.52605 
คามัธยฐาน 7891 155 3 300 60 
คาตํ่า 151 -48819 1 5 25 
คาสูง 786282 748782 11 15515 99 
จํานวนคน 595 595 595 595 595 

12  ระหวางการหางานทํา 
คาเฉล่ีย 13720.95 -431.2632 2.815789 656 35.52632 
คามัธยฐาน 10473 189 2 182.5 29.5 
คาตํ่า 3030 -20586 1 5 17 
คาสูง 56118 12887 7 3465 59 
จํานวนคน 38 38 38 38 38 

13  วางงาน 
คาเฉล่ีย 19727.25 2329.301 3.179916 1347.245 50.26778 
คามัธยฐาน 12463 405 3 610 54 
คาตํ่า 1169 -83768 1 5 15 
คาสูง 176667 94286 11 21000 74 
จํานวนคน 239 239 239 239 239 

14  อ่ืนๆ 
คาเฉล่ีย 37007.39 11237.36 3.042353 2842.612 65.50941 
คามัธยฐาน 29365.5 7313 3 1617.5 64 
คาตํ่า 284 -92539 1 5 39 
คาสูง 456833 234120 10 63800 93 
จํานวนคน 850 850 850 850 850 

รวมท้ังส้ิน 
คาเฉล่ีย 19764.1 4046.5 3.256455 1036.83 49.88641 
คามัธยฐาน 12369 820 3 435 49 
คาตํ่า -92022 -311563 1 5 14 
คาสูง 3404711 3225567 18 153500 99 
จํานวนคน 44889 44889 44889 44889 44889 

ที่มา สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49  
หนวย   รายได  บาทตอเดือน 
         การออม  บาทตอเดือน 
        ทรัพยสิน  พันบาท 
        ขนาดครัวเรือน จํานวนคน 
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ตารางที่ 5 และ 6 แสดงการกระจายของรายไดและทรัพยสินจําแนกตามสถานะการทํางานของ
หัวหนาครัวเรือนและตามแหลงรายได กลาวคือผูใชแรงงาน ผูประกอบอาชีพการเกษตร และกลุมผูประกอบ
อาชีพนอกการเกษตร ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบรายได การออม และ ทรัพยสินตามกลุมอาชีพ 

กลุมผูใชแรงงาน
กลุมอายุ ความถี ่ อัตราการออม รายได ทรัพยสิน 

<25 1,013 -0.05337 13149.6 111.21 
26-30 1,608 0.02388 16285.3 302.21 
31-35 1,888 0.01959 18827.5 517.82 
36-40 2,237 0.00676 20475.2 697.60 
41-45 2,351 0.03746 22345.6 857.37 
46-50 2,421 0.09363 27579.3 1184.22 
51-55 1,852 0.12597 31455.8 1487.94 
56-60 1,236 0.13412 29806.5 1569.91 
61-65 682 0.03480 23983.7 1370.24 
66-70 566 0.07231 23676.6 1328.34 
71-75 433 0.09635 22697.3 1231.22 
76-80 264 0.09580 23612.5 1663.91 
81-99 179 -0.46631 25520.6 1536.59 

กลุมผูประกอบการ นอกภาคการเกษตร 
<25 116 -0.09651 23192.5 606.94 

26-30 452 -0.14445 19443.9 768.41 
31-35 818 0.02552 25561.7 1044.72 
36-40 1,254 -0.03058 23478.0 1041.42 
41-45 1,385 -0.04091 25405.1 1292.64 
46-50 1,336 -0.00937 27155.8 1349.86 
51-55 1,102 0.07393 28560.3 1420.06 
56-60 824 0.08074 27038.9 1612.18 
61-65 533 0.08639 25889.5 1537.13 
66-70 368 0.01107 21865.2 1574.64 
71-75 252 0.07900 27856.0 1956.92 
76-80 141 0.06953 20379.0 1296.05 
81-99 73 0.20712 25711.2 1711.54 

กลุมครัวเรือนเกษตรกร 
<25 26 0.12707 12644.2 525.78 

26-30 95 0.08190 11650.9 662.39 
31-35 270 0.09487 20249.4 925.85 
36-40 516 0.38594 15000.8 958.85 
41-45 644 0.56407 16779.9 1094.87 
46-50 630 0.52414 18073.4 1296.73 
51-55 564 0.04275 20552.3 1555.87 
56-60 418 0.15667 26412.4 1423.37 
61-65 350 0.19664 20356.8 1509.45 
66-70 260 0.34026 23249.4 1422.25 
71-75 177 0.29871 15642.4 1524.10 
76-80 95 0.07622 25802.4 1709.48 
81-99 78 0.19791 11647.6 1861.05 

ที่มา สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49 การคํานวณโดยผูเขียน 
หนวย อัตราการออม  สัดสวนของการออมตอรายได
 รายได  บาทตอเดือน 
 ทรัพยสิน  หนึ่งพันบาท
 ความถี ่จํานวนครัวเรือน
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ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความสามารถการออมของครัวเรือนตามชั้นรายได 

ชั้นรายได ความถี ่ ทรัพยสิน รายได การออม
ขนาด
ครัวเรือน 

       
1 3,487 374.26 3737.16 -2905.86 4.19 
2 3,819 385.35 6028.46 -1498.30 3.83 
3 4,002 424.12 7736.18 -1005.95 3.65 
4 4,144 506.72 9464.07 -403.76 3.53 
5 4,261 558.10 11432.29 293.69 3.43 
6 4,344 698.00 13974.94 939.85 3.37 
7 4,659 810.16 16519.78 1849.23 3.14 
8 4,979 979.54 20404.45 3335.67 2.94 
9 5,211 1432.41 27689.76 5855.37 2.81 

10 6,012 3068.28 58019.20 23640.84 2.43 

 

ชั้นรายได 
จํานวนผูมี
รายได อายุเฉล่ียฯ เขตชนบท

หัวหนาครัวเรือน 
เพศหญิง 

      
1 1.9659 52.72 0.6424 0.2813 
2 1.8507 53.39 0.5627 0.3001 
3 1.8138 52.58 0.5150 0.3256 
4 1.8528 51.80 0.4660 0.3417 
5 1.8688 51.07 0.4231 0.3426 
6 1.8989 50.08 0.3713 0.3412 
7 1.8635 48.73 0.3318 0.3254 
8 1.8024 46.69 0.2717 0.3336 
9 1.7674 46.66 0.2374 0.3381 

10 1.6025 48.08 0.1740 0.3518 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ SES49 การคํานวณโดยผูเขียน 
   หมายเหตุ    

หนวย ทรัพยสิน หมายถึง หนึ่งพันบาท 
หนวย รายได และ การออม  บาทตอเดือน 
หนวย ขนาดครัวเรือน ผูมีรายได   คน 
หนวย อายุของหัวหนาครัวเรือน  ป 
ตัวแปรหุน เขตชนบท   แสดงสัดสวน  
ตัวแปรหุนหวัหนาครัวเรือนเพศหญิง  แสดงสัดสวน  
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการกระจุกตวัของทรัพยสิน กับ การกระจุกตวัของรายได 

ชั้น
ทรัพยสิน 

ความถี ่
ครัวเรือน 

ทรัพยสิน 
บาท 

บานและ
ท่ีดิน 
บาท 

ท่ีดิน
การเกษตร 
บาท

ยานพาหนะ 
บาท

ตราสาร
การเงิน 
บาท

รวม
ทรัพยสิน
ตามชั้น 
ลานบาท 

รอยละของ
ยอดรวม

1 4,624 21906.9 5066.0 449.7 8504.1 8504.1 101.3 0.0022 
2 4,447 74887.1 34302.4 4110.5 20696.2 20696.2 333.0 0.0072 
3 4,304 153349.7 85648.0 19077.0 30277.9 30277.9 660.0 0.0142 
4 3,991 270505.2 146277.8 49431.5 48937.8 48937.8 1079.6 0.0232 
5 4,107 387342.9 200043.9 79593.9 71071.3 71071.3 1590.8 0.0342 
6 4,086 549129.4 278020.5 117004.8 103724.8 103724.8 2243.7 0.0482 
7 4,320 724962.4 356349.0 157410.1 146770.5 146770.5 3131.8 0.0673 
8 4,574 988706.8 484878.1 203685.3 198672.0 198672.0 4522.3 0.0972 
9 4,951 1469399.0 727766.7 300467.5 276373.6 276373.6 7275.0 0.1563 

10 5,514 4644329.0 2186809.0 982471.2 536284.2 536284.2 25608.8 0.5502 
รวม 44,918      46546.5 1.0000 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
ตารางที่ 8 แสดงการกระจายของทรัพยสินพรอมกับจําแนกวิธีการคํานวณ ซ่ึงมีขอสังเกตวามีความ

เหล่ือมลํ้าของทรัพยสินสูงมาก ช้ันรายไดที่สิบครอบครองทรัพยสินเกินกวาครึ่งของทั้งหมด ผลคํานวณคา
สัมประสิทธิ์จินี (Gini coefficient) กรณีทรัพยสินตอหัวเทากับ .696  เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์จินีกรณี
รายไดตอหัวเทากับ .516    
 
4.  การวิเคราะหสถานการณสมมติ นโยบายการคลังเพื่อสังคม15 
 
ในสวนนี้เสนอการวิเคราะหนโยบายการคลังเพื่อสังคม โดยอาศัยสถานการณสมมติ – ทั้งนี้โดยอิงหลักฐาน
เชิงประจักษตามที่รายงานในตอนตน พรอมกับขอสังเกตและการอภิปรายดังตอไปนี้ 

 
P1:  นโยบายชวยเหลือคนจนใหมีรายไดเหนือเสนความยากจน  
ขอสมมติ  ในบทความนี้ผูเขียนกําหนดใหเสนความยากจนเทากับ 1,500  บาทตอเดือนตอคน จาก

ตัวเลขนี้สามารถคํานวณโดยคูณตัวแปรจํานวนสมาชิก  จะได “รายไดระดับวิกฤต” (Y*) คือรายไดขั้นต่ําที่
ควรจะเปน นําตัวแปรนี้ไปเปรียบเทียบกับรายไดตามสภาพเปนจริง (Y) ของแตละครัวเรือน และไดตัวแปร
หุน ที่สะทอนครัวเรือนที่ยากจน  

Dummy = 0 ถา y > y* 

                                                        
15  มีผลงานวิชาการโดยเพื่อนนักวิชาไทยหลายทานที่เสนอการวิเคราะหนโยบายการคลังเพื่อสังคมและชวยเหลือคนจน อาทิ
เชน มัทนา พนานิรามัย (2550)  วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550)  เกียรติพงศ และคณะ  (2550)  ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ (2550)  
และ นฤมล นิราทร (2550) เปนตน   
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Dummy = 1 ถา y <= y* 
จากตัวอยางครัวเรือนใน SES49, พบวา มีสัดสวนครัวเรือน 21.67% ที่ตกสภาวะใตเสนความยากจน16 

(หมายเหตุ สัดสวนนี้สูงกวาการคํานวณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เนื่องจากการกําหนดนิยามที่ตางกัน เสนยากจนที่เปนฐานการคํานวณครั้งนี้สูงกวา ซ่ึงอาจจะรวม near poor 
หากอิงคํานิยามของสภาพัฒนฯ)  

มาตรการปดชองวางความยากจนโดย Amartya Sen ไดเสนอตัวช้ีวัดชองวางแหงความยากจน 
(poverty gap measure) เพื่อสะทอนวาจะมีตนทุนตอสังคมมากนอยเพียงใดเพื่อปดชองวางความยากจน  

T1: การถายโอนรายไดจากครัวเรือนไมยากจน—เพื่อชวยเหลือคนจน ผลการคํานวณแสดงวา การเก็บ
ภาษีจากครัวเรือนกลุมไมยากจนรอยละ 3.16   จะพอเพียงที่จะยกระดับรายไดในกลุมยากจนใหพนเสนความ
ยากจน  อยางไรก็ตาม ผูเขียนไมเห็นดวยกับมาตรการเชนนี้ เนื่องจากจะมีครัวเรือนจํานวนหนึ่งซึ่งใกลเสน
ยากจนจะมีรายไดลดลง – ตกลงไปใตเสนความยากจน ซ่ึงจะขัดแยงกับวัตถุประสงคของนโยบาย 

T2: การถายโอนรายไดจากครัวเรือนรวย เพื่อชวยเหลือคนจน  ผลการคํานวณพบวา การเก็บภาษีจาก
กลุมครัวเรือนที่รายไดเทากับ 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป (ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.48 ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด) หมายถึงการจัดเก็บภาษี (จากสภาพเดิมที่มีอยูแลว) รอยละ 4.77 17 ก็พอเพียงที่จะชวยใหครัวเรือนคน
จนพนจากเสนความยากจน เงินโอนตอ 

หมายเหตุ  การวิเคราะหนี้หมายถึงการขับเคลื่อนมาตรการสองแบบ คือ การถายโอนรายไดผานภาษี 
(redistributive tax) และ การจัดสรรรายจายงบประมาณที่มีเปาหมายเพื่อคนจน โดยที่ไมมีการร่ัวไหลและ
คาใชจายการจัดเก็บหรือการบริหารรายจายเทากับศูนย 

 
P2:  นโยบายสงเคราะหผูสงูอายุท่ีมีฐานะยากจน 
ขอสมมติ  จากฐานขอมูลนี้พบวารอยละ 13.5 ของบุคคลในตัวอยางทั้งสิ้น (146,513 คน ใน 44,918 

ครัวเรือน) เปนผูสูงอายุ (กําหนดนิยามหมายถึงผูมีอายุเทากับหรือมากกวา 60 ป)  พรอมกับตั้งขอสันนิษฐานวา 
รอยละ 50 ของผูสูงอายุมีฐานะยากจน  การชวยเหลือในลักษณะเงินสงเคราะห (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ทั้งนี้โดย
คํานวณสองแบบ  คือ ก) เบี้ยยังชีพ 1,000 บาทตอเดือนตอคน และ ข) เบี้ยยังชีพ 1,500 บาทตอเดือนตอคน การ
ถายโอนรายไดจากกลุมครัวเรือนที่มีรายไดเทากับหรือสูงกวา 20,000 บาท/เดือน  

ผลการคํานวณ  ในกรณีแรก ภาระภาษีเทากับ 2.06%  และกรณีที่สองเทากับ 3.09%  

                                                        
16  ตามฐานขอมูล SES49  ครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนยากจนมีจํานวน 9,733 ครัวเรือน เปรียบเทียบกับจํานวนทั้งสิ้น 
44,918 ครัวเรือน  ในกลุมยากจนนั้นมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 3,059.14 บาทตอเดือน 
17  ฐานขอมูล SES49  ครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนยากจนมีจํานวน 9,733 ครัวเรือน เปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีรายได
เทากับหรือมากกวา 20,000 บาท/เดือน มีจํานวนทั้งสิ้น 10,996 ครัวเรือน ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 43832.10 บาทตอเดือน 
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หมายเหตุ  การวิเคราะหนี้หมายถึงการใชมาตรการสองแบบ คือ การโอนรายไดผานกระบวนการภาษี 
(redistributive tax) และ การจัดสรรรายจายงบประมาณที่มีเปาหมายเพื่อผูสูงอายุที่ยากจน (targeting for the 
poor & elderly population)  โดยไมมีการรั่วไหลและสมมติวาคาใชจายการจัดเก็บหรือการบริหารรายจาย
เทากับศูนย 

 
P3:  นโยบายกระตุนการออมและเตรียมการบํานาญภาคประชาชน 
ขอสมมติ  จากขอมูลทุติยภูมิหลายแหลงพอจะอนุมานวา สองในสามของประชากรในวัยทํางาน (อายุ

เทากับ 15 หรือสูงกวาจนถึง 60 ป)  ขาดหลักประกันทางสังคม  
มาตรการคือ การสนับสนุนใหจัดระบบประกันสังคมภาคประชาชน โดยมีทางเลือกหลายรูปแบบ 

เชน กองทุนสัจจะออมทรัพยและสวัสดิการภาคประชาชน หรือกลุมบํานาญตามอาชีพ  โดยเสนอแนะใหอด
ออมเปนสัดสวนของรายได เชน รอยละ 3 ของรายได  ทั้งนี้ภาครัฐ (สวนกลางและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมกัน) ใหเงินอุดหนุนในลักษณะการออมพันธมิตร (partnership saving)  

จากการคํานวณรายไดของแรงงานนอกระบบ (ไมอยูในประกันสังคม) พบวา คาเฉลี่ยการออมรอยละ 
3 ตอคนทํางาน เทากับ 222 บาท  สมมติวา รัฐใหการอุดหนุนโดยเติมเงินออม คาเฉลี่ยเทากับ 150 บาทตอ
เดือนตอคน) ซ่ึงหมายถึง อัตราการสมทบจะเทากับ 60:40 โดยประมาณ  [ 150 / (150+222) ] โดยนัยนี้ภาครัฐ
จะตองเรงรัดการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

ผลการคํานวณ  ตามสถานการณสมมตินี้ ภาระภาษีจากกลุมครัวเรือนรายไดสูงจะเพิ่มขึ้น 2.5% 
โดยประมาณ  

 
5.  สรุป  
 
การสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับการกระจายความมั่งคั่งในประเทศไทยเปนภารกิจที่ทาทาย หากรวมมือกัน
วิจัยอยางเอาจริงเอาจังจะเปนพัฒนาการกาวสําคัญและชวยสานตอการบุกเบิกความรูวาดวยการกระจายรายได
ตามรอยเทาของนักเศรษฐศาสตรรุนกอนหนา18 บทความนี้มิไดตั้งเปาหมายอยางทะเยอทะยาน เพียงแต
ตองการเรียบเรียงความรูทฤษฎีและแบบจําลองที่เกี่ยวของ พรอมกับรวบรวมขอมูลเชิงประจักษเทาที่หาได 
โดยใชผลสํารวจครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2549  จึงนํามาสรางเปนตัวแปรความมั่งคั่ง  พรอม
กับวิเคราะหแบบแผนการสะสมความมั่งคั่งตามกลุมอายุ (ของหัวหนาครัวเรือน) ตามกลุมอาชีพ และระดับ
การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ผลการศึกษาพบวาความเหลื่อมลํ้าของการกระจายทรัพยสิน สูงกวาการ
กระจายรายได – ซ่ึงไมใชเร่ืองแปลก เพราะสอดคลองกับขอสันนิษฐานทางทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ดําเนินการ

                                                        
18 ผูเขียนนึกถึงรุนพี่นักเศรษฐศาสตรที่มีผลงานคนควาเกี่ยวกับการกระจายรายไดในประเทศไทย อาทิเชน เอี้อย มีศุข  เมธี 
ครองแกว ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท เกริกเกียรต์ิ พิพัฒนเสรีธรรม เปนตน 
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ในประเทศพัฒนาแลวหลายแหง  การคนควาอีกสวนหนึ่งโดยใชแบบจําลองเศรษฐมิติ เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธกับ อายุของหัวหนาครัวเรือน  ระดับการศึกษา อาชีพและสถานะการทํางาน สภาพเมือง/ชนบท  
พรอมกับแสดงผลประมาณการตัวแปร รายไดของครัวเรือน การออม และความมั่งคั่ง พรอมอภิปรายวา
นักวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหสถานการณสมมติโดยควบคุมตัวแปรอื่นๆคงที่ 

การวิเคราะหในสวนหลังเพื่อตอบคําถามเชิงนโยบายการคลัง โดยกําหนดโจทยวา ก) การปดชองวาง
ความยากจน ข) การจัดสวัสดิการชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจน และ ค) การขยายหลักประกันสังคมให
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยสนับสนุนใหมีการออมภาคบังคับและรัฐสมทบบางสวน  มาตรการทั้งสาม
จะเปนภาระทางการคลังตอรัฐเพียงใด? และ (ถาหาก) รัฐจําเปนตองเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากคนรวยภาษีนั้นคิดเปน
สัดสวนตอรายไดเทาใด พบวา ภาระภาษีจะเพิ่มขึ้นเทากับ 2.5 – 5% ของรายไดของครัวเรือนคนรวย  พรอม
กับอภิปรายวาไมสูงเกินไป (หมายเหตุ การกลาวเชนนี้อิงวิจารณญาณสวนตน และการประเมินคุณคา จึงขอ
เตือนใหผูอานพิจารณาอยางระมัดระวัง)   การทําตัวเลขเหลานี้ขึ้นมาเปนการทําหนาที่ของนักวิชาการเพื่อ
ส่ือสารวา  การปฏิรูปทางการคลังหรือมาตรการถายโอนรายไดนั้น  ไมใชมาตรการที่รุนแรงหรือนากลัวและ
ไมไดทําใหคนรวยกลับกลายเปนคนจน  

ทายที่สุดเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายสาธารณะมาตรการคลังเพื่อสังคม เปนเรื่องที่ยิ่งใหญเกินกวาคน
ใดคนหนึ่ง ผูเขียนยึดถือคติการทํางานวานักเศรษฐศาสตรควรจะถนัดที่ตนถนัดโดยเนนการทํางานวิชาการเพื่อ
ขยายพรมแดนแหงความรู พรอมกับเสนอหนทางเลือกที่ดีกวา  นักวิชาการเปนสวนหนึ่งของ “ทฤษฎีสาม
เหล่ือมเขยื้อนภูเขา” เมื่อนักวิชาการคนพบความจริงหรือประเด็นที่นาสนใจก็นาจะนํามาเผยแพรในวงกวางให
ประชาชน  ใหส่ือมวลชนฝายการเมืองและนิติบัญญัติตอไป การเขยื้อนภูเขาที่วายากเย็นและหนักหนวงก็ยัง
สามารถจะเกิดขึ้นได   
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ภาคผนวก 
 

ตารางที่ 10 ผลประมาณการแบบจําลองฯ  ตัวแปรตาม รายไดของครัวเรือน 
Number of obs = 44889     
F( 35, 44853) = 206.43     
Prob > F = 0     
R-squared = 0.1387     
Adj R-squared = 0.1381     
Root MSE = 35615     
       
       
Hinc Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf. Interval] 
       
Age 990.943 77.555 12.78 0.00 838.933 1142.952 
Agesq -7.378 0.757 -9.75 0.00 -8.862 -5.895 
Earn 6350.791 190.581 33.32 0.00 5977.250 6724.333 
Female -314.962 386.040 -0.82 0.42 -1071.607 441.682 
_Ireg_2 -11054.150 802.074 -13.78 0.00 -12626.230 -9482.071 
_Ireg_3 -16215.150 821.407 -19.74 0.00 -17825.130 -14605.180 
_Ireg_4 -16204.860 812.807 -19.94 0.00 -17797.970 -14611.740 
_Ireg_5 -13226.960 910.154 -14.53 0.00 -15010.880 -11443.040 
_Iarea_2 -818.514 934.696 -0.88 0.38 -2650.534 1013.507 
_IregXar~2_2 -1403.078 1119.284 -1.25 0.21 -3596.894 790.738 
_IregXar~3_2 -1668.944 1150.524 -1.45 0.15 -3923.990 586.102 
_IregXar~4_2 -2927.496 1149.177 -2.55 0.01 -5179.903 -675.090 
Edu_primary 2215.826 733.911 3.02 0.00 777.349 3654.304 
Edu_lowsecondary 9891.853 911.905 10.85 0.00 8104.504 11679.200 
Edu_uppersec1 13570.890 927.224 14.64 0.00 11753.510 15388.260 
Edu_uppersec2 18978.180 1183.464 16.04 0.00 16658.570 21297.790 
Edu_univ1 31035.510 988.143 31.41 0.00 29098.740 32972.290 
Edu_univ2 46374.690 1797.397 25.80 0.00 42851.760 49897.620 
Edu_univ3 60480.030 7173.796 8.43 0.00 46419.270 74540.790 
_Iworkstat_2 -16886.710 665.989 -25.36 0.00 -18192.060 -15581.360 
_Iworkstat_3 -17340.840 1313.952 -13.20 0.00 -19916.210 -14765.470 
_Iworkstat_4 -9255.685 940.411 -9.84 0.00 -11098.910 -7412.463 
_Iworkstat_5 6861.778 1888.580 3.63 0.00 3160.130 10563.430 
_Iworkstat_6 -11717.880 837.633 -13.99 0.00 -13359.660 -10076.110 
_Iworkstat_7 -12575.780 10302.580 -1.22 0.22 -32769.020 7617.460 
_Iworkstat_8 -5436.975 1109.668 -4.90 0.00 -7611.943 -3262.007 
_Iworkstat_9 -9013.742 2210.199 -4.08 0.00 -13345.770 -4681.714 
_Iworksta~10 -8617.702 994.788 -8.66 0.00 -10567.500 -6667.901 
_Iworksta~11 -10026.910 1621.102 -6.19 0.00 -13204.300 -6849.527 
_Iworksta~12 -12106.640 5830.313 -2.08 0.04 -23534.150 -679.131 
_Iworksta~13 -5998.590 2411.241 -2.49 0.01 -10724.660 -1272.517 
_Iworksta~14 -942.104 1478.117 -0.64 0.52 -3839.239 1955.031 
dum_w -868.593 538.995 -1.61 0.11 -1925.031 187.847 
dum_nf 7235.085 541.604 13.36 0.00 6173.532 8296.637 
dum_f 5250.392 667.277 7.87 0.00 3942.518 6558.266 
_cons -5024.311 2317.729 -2.17 0.03 -9567.100 -481.522 

สัญลักษณที่ใชมีความหมายดังตอไปนี ้
ตัวแปรตาม  hinc  หมายถึง รายไดของครัวเรือน 
ตัวแปรอิสระ 
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- age และ agesq หมายถึง อายุ และ อายุยกกําลังสอง 
- earn  จํานวนสมาชิกที่ทํางานและมีรายได 
- female  หัวหนาครัวเรือนที่เปนเพศหญิง 
- reg  ตัวแปรหุน รหัสภูมิภาค 
- area  ตัวแปรหุน เมือง/ชนบท 
- dum_w  ตัวแปรหุน  ครัวเรือนที่มีรายไดสวนใหญจากคาจางเงินเดือน 
- dum_nf  ตัวแปรหุน  ครัวเรือนที่มีรายไดสวนใหญจากการประกอบการนอกภาคการเกษตร 
- dum_f  ตัวแปรหุน  ครัวเรือนที่มีรายไดสวนใหญจากการประกอบการในภาคการเกษตร 
- ed*     ตัวแปรหุนที่สะทอนระดับการศกึษาของหัวหนาครัวเรือน ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาตามลําดับ   
- workstat  ตัวแปรหุนที่สะทอนสถานภาพการทํางานของหัวหนาครัวเรือน 
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ตารางที่ 11   ผลประมาณการแบบจําลองฯ  ตัวแปรตาม การออมของครัวเรือน 
Number of obs 44889      
F( 37, 44851) 10298.49      
Prob > F 0      
R-squared 0.8947      
Adj R-squared 0.8946      
Root MSE 10709      
       
Save Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf. Interval] 
       
Hinc 0.6878 0.0023 299.76 0.00 0.6833 0.6923 
Incsq 1.0800E-07 1.2000E-09 89.56 0.00 0.0000 0.0000 
Age -288.0391 23.4813 -12.27 0.00 -334.0628 -242.0155 
Agesq 2.4970 0.2291 10.90 0.00 2.0480 2.9460 
Size -1376.6990 33.5608 -41.02 0.00 -1442.4790 -1310.9200 
Female 432.1425 116.4209 3.71 0.00 203.9555 660.3295 
_Ireg_2 2741.1920 242.5510 11.30 0.00 2265.7880 3216.5960 
_Ireg_3 4461.3780 249.3700 17.89 0.00 3972.6080 4950.1470 
_Ireg_4 5606.7360 247.0318 22.70 0.00 5122.5490 6090.9220 
_Ireg_5 3910.8760 275.2192 14.21 0.00 3371.4420 4450.3110 
_Iarea_2 333.8402 281.1710 1.19 0.24 -217.2597 884.9400 
_IregXar~2_2 468.6687 336.5723 1.39 0.16 -191.0187 1128.3560 
_IregXar~3_2 1004.7740 345.9944 2.90 0.00 326.6190 1682.9290 
_IregXar~4_2 745.8998 345.5889 2.16 0.03 68.5397 1423.2600 
Edu_primary -1434.8510 220.7794 -6.50 0.00 -1867.5820 -1002.1190 
Edu_lowsecondary -4063.9130 275.1379 -14.77 0.00 -4603.1880 -3524.6380 
Edu_uppersec1 -5147.6730 280.3783 -18.36 0.00 -5697.2190 -4598.1270 
Edu_uppersec2 -8026.2740 358.4403 -22.39 0.00 -8728.8230 -7323.7250 
Edu_univ1 -10433.8600 304.1113 -34.31 0.00 -11029.9200 -9837.7980 
Edu_univ2 -17070.3200 549.6115 -31.06 0.00 -18147.5700 -15993.0700 
Edu_univ3 -23994.3600 2160.9140 -11.10 0.00 -28229.7800 -19758.9300 
_Iworkstat_2 2945.1100 202.4341 14.55 0.00 2548.3360 3341.8840 
_Iworkstat_3 2666.3860 395.2250 6.75 0.00 1891.7380 3441.0330 
_Iworkstat_4 741.6467 282.4058 2.63 0.01 188.1267 1295.1670 
_Iworkstat_5 -1420.5330 566.9658 -2.51 0.01 -2531.7950 -309.2699 
_Iworkstat_6 3128.1260 252.2895 12.40 0.00 2633.6340 3622.6180 
_Iworkstat_7 -5026.0300 3097.8230 -1.62 0.11 -11097.8100 1045.7550 
_Iworkstat_8 2311.6640 328.8679 7.03 0.00 1667.0770 2956.2510 
_Iworkstat_9 3002.8860 662.0835 4.54 0.00 1705.1920 4300.5810 
_Iworksta~10 2285.1480 292.8915 7.80 0.00 1711.0750 2859.2200 
_Iworksta~11 3960.1500 484.2216 8.18 0.00 3011.0670 4909.2320 
_Iworksta~12 3378.3930 1752.0900 1.93 0.05 -55.7339 6812.5200 
_Iworksta~13 1310.5850 721.6327 1.82 0.07 -103.8278 2724.9970 
_Iworksta~14 1563.0060 438.7347 3.56 0.00 703.0788 2422.9340 
dum_w -484.4638 158.8416 -3.05 0.00 -795.7960 -173.1316 
dum_nf -811.4638 163.2947 -4.97 0.00 -1131.5240 -491.4035 
dum_f 1823.2640 200.3500 9.10 0.00 1430.5740 2215.9530 
_cons -920.8190 696.6527 -1.32 0.19 -2286.2700 444.6321 

หมายเหตุ  รหสัตัวแปรตางๆ เชนเดยีวกับขางตน  save หมายถึง การออมของครัวเรือน 
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ตารางที่ 12 ตารางที่ 11   ผลประมาณการแบบจําลองฯ  ตัวแปรตาม มูลคาทรัพยสินของครัวเรือน 
Number of obs = 44889     
F( 37, 44851) = 464.73     
Prob > F = 0     
R-squared = 0.2771     
Adj R-squared = 0.2765     
Root MSE = 2269.1     
       
       
asset1000 Coef. Std. Err. T P>t [95% Conf. Interval] 
       
Hinc 0.0445 0.0005 91.17 0.00 0.0435 0.0455 
Incsq -1.2800E-08 2.5500E-10 -50.36 0.00 -1.3300E-08 -1.2300E-08 
Age 39.0702 4.9642 7.87 0.00 29.3403 48.8002 
Agesq -0.1996 0.0484 -4.13 0.00 -0.2944 -0.1048 
Earn 1.6839 12.4677 0.14 0.89 -22.7529 26.1208 
Female -90.0785 24.5958 -3.66 0.00 -138.2867 -41.8703 
_Ireg_2 -616.1777 51.3898 -11.99 0.00 -716.9026 -515.4528 
_Ireg_3 -638.7294 52.8404 -12.09 0.00 -742.2974 -535.1614 
_Ireg_4 -689.1387 52.3003 -13.18 0.00 -791.6481 -586.6293 
_Ireg_5 -834.4092 58.2963 -14.31 0.00 -948.6709 -720.1475 
_Iarea_2 108.1252 59.5528 1.82 0.07 -8.5992 224.8497 
_IregXar~2_2 -90.0007 71.3136 -1.26 0.21 -229.7765 49.7751 
_IregXar~3_2 -243.6381 73.3067 -3.32 0.00 -387.3205 -99.9557 
_IregXar~4_2 -168.6548 73.2307 -2.30 0.02 -312.1882 -25.1214 
Edu_primary 162.2857 46.7760 3.47 0.00 70.6039 253.9675 
Edu_lowsecondary 454.9770 58.2916 7.81 0.00 340.7244 569.2296 
Edu_uppersec1 481.7168 59.4217 8.11 0.00 365.2492 598.1843 
Edu_uppersec2 713.7006 75.9293 9.40 0.00 564.8779 862.5234 
Edu_univ1 946.9025 64.3900 14.71 0.00 820.6971 1073.1080 
Edu_univ2 1870.3080 116.4592 16.06 0.00 1642.0460 2098.5710 
Edu_univ3 2629.2920 457.8872 5.74 0.00 1731.8250 3526.7590 
_Iworkstat_2 -482.2775 42.9215 -11.24 0.00 -566.4043 -398.1508 
_Iworkstat_3 -416.4325 83.9737 -4.96 0.00 -581.0224 -251.8426 
_Iworkstat_4 -800.0943 59.9884 -13.34 0.00 -917.6726 -682.5159 
_Iworkstat_5 -933.4155 120.4315 -7.75 0.00 -1169.4630 -697.3676 
_Iworkstat_6 -631.0449 53.5465 -11.78 0.00 -735.9970 -526.0927 
_Iworkstat_7 1381.5650 656.4181 2.10 0.04 94.9741 2668.1550 
_Iworkstat_8 -407.0887 70.7197 -5.76 0.00 -545.7005 -268.4769 
_Iworkstat_9 -783.0565 140.8477 -5.56 0.00 -1059.1200 -506.9926 
_Iworksta~10 -426.6206 63.4438 -6.72 0.00 -550.9716 -302.2697 
_Iworksta~11 -646.2858 103.3485 -6.25 0.00 -848.8507 -443.7210 
_Iworksta~12 -603.1777 371.4882 -1.62 0.10 -1331.3010 124.9453 
_Iworksta~13 -311.4084 153.6370 -2.03 0.04 -612.5395 -10.2773 
_Iworksta~14 -194.3737 94.1988 -2.06 0.04 -379.0049 -9.7425 
dum_w -325.3042 34.3420 -9.47 0.00 -392.6151 -257.9934 
dum_nf -184.9536 34.6574 -5.34 0.00 -252.8826 -117.0246 
dum_f 217.7785 42.5528 5.12 0.00 134.3744 301.1827 
_cons -249.2025 147.7221 -1.69 0.09 -538.7403 40.3354 

หมายเหตุ  รหสัตัวแปรตางๆ เชนเดยีวกับขางตน  asset1000 หมายถึง มลูคาทรัพยสิน หนวย พนับาท 
 
 


