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          การศึกษานี้เปนการวิเคราะหความสัมพันธของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการ

กระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  และทดสอบสมมติฐานของ  “Kuznets’ Inverted – 

U – Shape  Hypothesis” โดยใชขอมูล อนุกรมเว ลาระหวางป 2533 - 2547 รวมทั้ง การ

วิเคราะหและเปรียบเทียบการกระจายรายไดรายจังหวัดระหวางป 2543 และ ป 2547 โดยใชคา

สัมประสิทธิ์จินี่ (GINI Coefficient) ซึ่งจะจําแนกเปนรายภาคและรายจังหวัดจํานวน 76 จังหวัด 

รวมทั้งการศึกษาถึงปจจัยทางดานงบประมาณของรัฐที่อา จจะมีผลตอความแตกตางของการ

กระจายรายไดในรายจังหวัด 

 ผลการวิเคราะหพบวาในขณะที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศจะทําใหความไม

เทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลประโยชนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

สวนใหญตกอยูกับกลุมคนที่มีรายไดสูง  มีการอ พยพของแรงงานจากภาคเกษตรไปสู

ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเปนไปตาม สมมติฐานของ Kuznets ที่วาระดับในการพัฒนาประเทศมี

บทบาทสําคัญตอปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวจะมีความไม

เทาเทียมกันของรายไดลดลงในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะมีความไมเทาเทียมกั นของรายได

เพ่ิมข้ึน   

 สําหรับผลการวิเคราะหการกระจายรายไดในรายจังหวัดเปรียบเ ทียบระหวางป 2543 

และ 2547  พบวาในภาพรวม   ในชวงป 2547 นั้น ความแตกตางของการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนจะลดลง ในขณะเดียวกันรายไดเฉลี่ยในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  โดยพบวาจังหวัดในภาคใ ต

จะมีการกระจายรายไดที่มีความเทาเทียมกันเพ่ิมมากที่สุด  เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ของภาคใต  นั้นนับวามีความมั่นคงและไดเปรียบภูมิภาคอ่ืนเนื่องจากมีแหลงที่มาของรายไดที่

หลากหลาย  ทั้งจากสาขาการเกษตรที่มาจากพืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่สูง  และเปนสิน คา

สงออกสําคัญของประเทศ  เชน ยางพารา  น้ํามันปาลม เปนตน  ยังมีแหลงประมงชายฝงซึ่ง



 จ 

สามารถนําผลผลิตทางการประมงมาทําเปนอุตสาหกรรมสงออกไดเปนจํานวนมาก  ตลอดจนมี

แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง  เปนที่นิยมของชาวตางชาติ เชน เกาะภูเก็ต  กระบ่ี เปนตน  สวน

ตอนพิเศษ (กรุงเทพและปริมณฑล) พบวามีการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายไดที่มีความไม

เทาเทียมกันเพ่ิมข้ึน มากที่สุด  เนื่องมาจาก  กรุงเทพมหานครเปนภูมิภาคที่มีความพรอม

ทางดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) มากกวาจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาค สงผล

ตอการกระจุกตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และรายไดของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครมีคาสูงกวารายไดของประชากรในจังหวัดอ่ืนๆ  

 นอกจากนี้ การศึกษายังพบวา งบประมาณรายจายดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  และงบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ําที่มีผลตอการลดความไม

เทาเทียมกันของการกระจายรายได  ในขณะที่งบประมาณรายจายดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และการศึกษา ไมสงผลตอการลดลงของความไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายได        
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ABSTRACT 

 

       This research aims to investigate the relationship between the economic growth 

and the household income distribution of Thailand, following the light of “Kuznets’ 

Inverted – U – Shape Hypothesis” by employing time series data during 2000 - 2004. 

The study also analyzes the provincial income distribution by using GINI coefficient, and 

to study the distribution of income distribution among provinces. The factors on 

government budget determining the provincial income distribution are also investigated.  

The results of the study reveals that the pattern of income distribution evolution 

in Thailand during 1990 - 2004 will follow the “Kuznets’ Inverted – U – Shape 

Hypothesis”. The income distribution will be worse in the early stage of economic 

development, however GINI coefficient will show a sign of an improvement in national 

income distribution when economic growth entering into higher stage of economic 

development.   

        As far as provincial income distribution analysis is concerned, the study shows 

that household income distribution of Thailand in 2004 shows a sign of an improvement 

comparing with the year 2000, as well as an increase of an average income of 

household. As for provincial analysis, the study found that the provincial income 

distribution in South of Thailand has showed a largest improvement in 2004, relatively 

to the year 2000. This could be due to varieties of sources of incomes of the people in 



 ช 

the region. During the period of study, the prices of major crops of the region for 

instance, rubber and oil palm were to be in the booming period, as well as the 

continuing growth of tourism industry of the region fueling an increase in grass-root 

household’s income. On the other hand, the study also reveals that the worst 

improvement in provincial income distribution is found in the Bangkok and its vicinity 

area. This draws unsurprised result, since the congestive concentration of economic 

infrastructure in Bangkok and its surrounding area has lured immigration from all parts 

of the country to the region. Most of new and recent immigration are unskilled labors 

needed by industries situated in Bangkok’s vicinity and receiving sufficient income, while 

people living in Bangkok area mostly are well educated and semi-skilled workers and 

earning decent income.   

 Moreover, the study also suggests that budget on water supply development 

and government subsidies to local authorities have an influential on an improvement of 

income distribution among provinces, whereas the budget on infrastructure construction 

and education seem to have low significance to provincial income distribution.    
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคัญของปญหา 

 

       ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความไมเทาเทียมกันของ 

การกระจายรายไดโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน (ดูไดจากแผนภูมิที่ 1.1.1)  ซึ่งเปนผลพวงมาจากการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากประชากรสวน ใหญในประเทศไทยประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  โดยใชเทคนิคการผลิตแบบด้ังเดิมและสวนมากไมไดรับการศึกษา  จึงทําให      

ผลิตภาพของแรงงานต่ํา  สวนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของการกระจาย

รายไดเกิดจากอัตราการขยายตัวของรายไดที่ไมเทาเทียมกันระหวางภาคกา รเกษตร  และภาค

อ่ืนๆ ที่ไมใชภาคการเกษตร (ดูไดจากแผนภูมิที่ 1.1.2)  ในเวลาตอมารัฐบาลไทยเริ่มตระหนัก

ถึงปญหาที่เกิดข้ึนจึงเกิดความตื่นตัวและพยายามที่จะยกระดับความเปนอยูของประชากรใน

ประเทศใหดีย่ิงข้ึน  ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไทยสามารถบรรลุเปาหมายสําคัญในการบริหารประเทศ

เพียงสามประการเทานั้นคือ 

       1)  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic  Growth)  

       2)  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic  Stability) และ 

       3)  สรางเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic  Freedom)  

       แตเปาหมายประการสุดทายคือ  สรางความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic  Justice) 

และการกระจายรายไดที่เปนธรรม (Equality  of  Income  Distribution) นั้นยังไมบรรลุผลโดยที่

ความไมเทาเทียมกันของรายไดมีแนวโนมรุนแรงย่ิงข้ึน  สิ่งที่นาเปนหวงและนากังวลใจก็คือ  

ผลที่ไดจากการศึกษาของ World  Bank (1996) พบวาในป 2535 ประเทศไทยเปนประเทศที่มี

ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดสูงที่สุดในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก ผลดังกลาว  

นาจะสะทอนความลมเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยตลอดระยะเวลาที่ผานมา

ไดอยางชัดเจน 

       สาเหตุที่รัฐบาลไทยไมสามารถแกปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดนั้น  เนื่องมาจาก  

ความไมสมดุลในลักษณะการกระจาย ตัวของประชากร  การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรม

การกระจาย ตัวของผลผลิตระหวางภาคการผลิตตางๆ ประกอบกับความไมสมดุลของระบบ

การศึกษาการเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษามีอัตราต่ําโดยเฉพาะในเขตชนบท  และความไม

สมดุลในการถือครองทรัพยสินที่ตกอยูกับกลุมบุคคลบางกลุม  หากประชากรสวนใหญมีรายได

ต่ํา  ก็อาจจะเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของประเทศ  ดังเชนประเทศไทย  ซึ่งจะทําใหเกิด   
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แผนภูมิที่ 1.1.1  คาสัมประสิทธิ์ Gini ของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย   

                     และสวนแบงรายไดประจํา 
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ที่มา : กลุมสถิติเศรษฐกิจครัวเรือน  สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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แผนภูมิที่ 1.1.2  อัตรารอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนป 2547 จําแนกตาม 

                     แหลงที่มาของรายได  รายภาค 
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ที่มา : กลุมสถิติเศรษฐกิจครัวเรือน  สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือในอนาคตเนื่องจากบุตรหลานของประชากรที่มีรายไดนอย

ไมสามารถเขารับการศึกษาเพ่ือทดแทนหรือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม นอกจากนี้

ปญหาความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดยังสงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาเปนลูกโซ

อีกมากมายอันได แก  ปญหาการอพยพของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองเพ่ิมสูงข้ึน  ปญหา

ความยากจนในเขตเมืองจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  ซึ่งเปนผลของการอพยพเขาสูเมืองข อง

แรงงาน ไรฝมือในอัตราสูง  จึงเกิดปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย  ปญหาสุขภาพอนามัยและ

ปญหาอาชญากรรมเปนตน  ดังนั้นก ารลดความรุนแรงของปญหาความไมเทาเทียมกันของ

รายไดเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางแทจริง   

       การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ  มีการกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครเทานั้น  เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนภูมิภาคที่มีความพรอ มทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) มากกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ขอ งประเทศไทย  ผล

ของการกระจุกตัว จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครกอใหเกิด

ความแตกตางทางดานรายไดของประชากรในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  โดยเฉพาะรายได

ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครมีคาสูงกวารายไดของประชากรในภูมิภาคอ่ืนๆ 

มาก  และแตละภูมิภาคแตละจังหวัดมีข อจํากัดทางดานทรัพยากรภูมิ ภาคและภูมิอากาศที่

แตกตางกันไป  การสงเสริมการลงทุนในแตละภูมิภาคจึงจําเปนตองสงเสริมในสาขาเศรษฐกิจที่

มีความเหมาะสมกับภูมิภาคนั้นๆ เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนสูงสุด     

       อยางไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการกระจาย

รายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  มุงเนนการอธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจาก

ปจจัยในประเทศ (Endogenous  Growth) อาทิ Alesina และ Rodirk (1993) รวมทั้ง Person 

และ Tabellini (1994) ไดโตแยงแนวคิดของ Kuznets ดวยเหตุผลสําคัญคือ  ความไมเทาเทียม

กันของการกระจายรายไดในประเทศดอยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาสงผลตอการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางลบ  ทั้งนี้เพร าะการกระจายรายได   การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการกําหนดนโยบายการคลังของประเทศมีปฏิสัมพันธกัน  (Interaction) ดังนั้น

เปนไปไดวาการกระจายรายไดหรือนโยบายการคลังมีสวนในการกําหนดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีสวนในการกําหนดการกระจายรายไดหรือ

นโยบายการคลังเชนเดียวกัน  และที่สําคัญการกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจเปนผลมาจาก

กระบวนการทางการเมืองเชน  การกําหนดนโยบายการสงเสริมการลงทุน  การจํากัดการลงทุน

จากตางประเทศ  การกีดกันทางการคา  การใหการสนับสนุนทางดานมาตรการทางการเงิน  

รวมไปถึงการกําหนดทิศทางของนโยบายการคลังเพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจลวนมา

จากนโยบายของพรรคการเมืองที่บริหารประเทศ 

        นอกจากนี้ ในชวงของ รัฐบาล  พตท .ทักษิณ  ชินวัตร ไดใชแนวคิด Dualtrack โดยให

ความสําคัญในการพัฒนา ประเทศ เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภายนอก ดวยการเปด
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ประเทศ  เพ่ือเขาสูการคาเสรีอยางเต็มตัวและการเขามามีบทบาทของรัฐในการสนับสนุนการ

พัฒนาประเทศในภาคชนบทที่มีอํานาจในการแขงขันระหวางประเทศต่ํา  โดยการจัดสรร

งบประมาณในรูปแบบตางๆ เพ่ือการขยายตัวและสรางโอกาสใหกับกลุมที่ดอยโอกาสมากข้ึน จึง

เกิดประเด็นที่นาสงสัยวานโยบายของรัฐในชวงที่ผานมานี้ที่ใหความสําคัญตอกิจกรรมตางๆ ที่

ตางกันในแตละจังหวัดผานงบประมาณแผนดิน  ไดสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแต

ละภูมิภาคอยางเห็นไดชัดรวมทั้งในระดับจังหวัด  นอกจากการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจใน

แตละจังหวัดที่ตางกันจะสงผลตอ  โอกาสใ นการหารายไดของประชาชนในพ้ืนที่มากข้ึนหรือ

ลดลงตางกัน  ตามแนวคิดของ Kuznets อยางไรในชวงเวลาดังกลาว   

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

         1)  เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสรางรายไดและการ กระจายรายไดของครัวเรือนใน ประเทศ

ไทย  โดยแยกเปนรายภาคและรายจังหวัด  ในป 2543 กับป 2547 

       2)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนในประเทศไทย  ผานการทดสอบสมมติฐานของ  “Kuznets’ Inverted – U – Shape  

Hypothesis”  

       3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธของลักษณะโครงสรางงบประมาณรายจายของรัฐบาลที่ใหกับ

ทุกจังหวัด  กับการกระจา ยรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย โดยแยกเปนรายจังหวัด   ในป 

2543 กับป 2547 

 

1.3  สมมติฐาน  

 

       ไซมอน  คูซเนทส (Simon  Kuznets) นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกัน  ผูไดรับรางวัลโนเบล

สาขาเศรษฐศาสตรมีสมมติฐานสรุปไดวา  ในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นระยะเริ่มแรกที่สุด        

การกระจายรายไดจะเปนไปอยางเทาเทียมกัน  แตเมื่อเศรษฐกิจเคลื่อนเขาสูขบวนการพัฒนา  

การกระจายรายไดก็จะเพ่ิมความไมเทาเทียมกันมากข้ึนและเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวไปถึง    

ระดับหนึ่งการกระจายรายไดก็จะวกกลับมาเทาเทียมกันมากข้ึน  แนวความคิดนี้เปนที่รูจักกันใน

ชื่อ “Kuznets’ Inverted – U – Shape  Hypothesis” ดังนั้นเพ่ือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลของ

ประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาทั้งหลายตองเนนใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

และยอมใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกันในชวงแรกของการพัฒนา  ซึ่งการศึกษาครั้ง

นี้จะใชขอมูล รายจังหวัดเปนขอมูลในการทดสอบ Kuznets’ U - Shape  Curve ของระดับการ

กระจายรายได  โดยตั้งขอสมมติฐานวาจังหวัดที่มีรายไดสูงมากเกินระดับหนึ่งแลวจะมีการ
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กระจายรายไดที่ดี  เนื่องจากมีความพรอมและมี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง  จึงหัน

มาใหความสําคัญกับการพัฒนาความมั่นคงทางสังคมแทน 

       นอกจากนี้แนวทางแกปญหาของรัฐผานงบประมาณที่ใหกับจังหวัดตางๆ ที่แตกตางกันนั้น

อาจจะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดความแตกตางของการกระจายรายไดระหวางราย ภาคและ

รายจังหวัด   ผานงบประมาณที่ลงไปในแตละกิจกรรมที่ใหกับแตละจังหวัดก็จะมีผลตอการ

กระจายรายไดในแตละจังหวัดเชนกัน        

       การศึกษาการกระจายรายไดในประเทศไทยไดกําหนดสมมติฐานการศึกษาดังนี้ 

       1)  ความเทาเทียมกันของการกระจายรายไดมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันกับ การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหมายถึง  ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดจะ ลดลง  เมื่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน 

       2)  ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดจะเ พ่ิมสูงข้ึน  เมื่อมีงบประมาณ รายจาย

ดานหนวยงาน  และงาน / โครงการเพ่ิมข้ึนเมื่อใชจายเพ่ือการอ่ืนที่ไมไดใหความสําคัญกับการ

สรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่     หรืออาจจะลดลงก็ไดเมื่อ ใหความสําคัญกับการสราง

รายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

       3)  ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดจะเพ่ิมสูงข้ึน  เมื่อมี งบประมาณรายจาย

ดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมข้ึน เมื่อใชไปเพ่ือการอ่ืนที่ไมไดให

ความสําคัญกับการสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่    หรืออาจจะลดลงก็ไดเมื่อใชจายอยาง

เปนระบบ  โดยนําไปพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่  สงผลใหการเจริญเติบ โตทาง

เศรษฐกิจในแตละจังหวัดเพ่ิมข้ึน  แลวยังสงผลใหรายไดและความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน 

       4)  ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดจะเพ่ิมสูงข้ึน  เมื่อมีงบประมาณรายจาย

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเมื่อใชเพ่ือสงเสริมการสรางถนนหนทาง

ในการเชื่อมโยงการคมนาคมของจังหวัดเปนสําคัญโดยไมไดใหความสําคัญกับการสรางรายได

ใหกับประชาชนในพ้ืนที่   หรืออาจจะลดลงก็ไดเมื่อ ใหความสําคัญกับการสรางรายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

       5)  ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดจะเพ่ิมสูงข้ึน  เมื่อมีงบประมาณรายจาย

ดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ิมข้ึนเมื่อจัดสรรใหกับทองถิ่นที่มีศักยภาพ  และมีประชาชนจํานวน

มากซึ่งมีการศึกษาที่ดีอยูแลว  หรืออาจจะลดลงก็ไดเมื่อจัดสรรใหกับทุกทองถิ่นอยางทั่วถึงโดย

ไมสนใจจํานวน ประชากร แตใหความสําคั ญกับศักยภาพทางการศึกษาใหเทาเทียมกันในทุก

พ้ืนที่ 

       6)  ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดจะเพ่ิมสูงข้ึน  เมื่อมีงบประมาณรายจาย

ดานการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน เมื่อจัดสรรใหกับบางพ้ืนที่   หรืออาจจะลดลงก็ไดเมื่อ จัดสรร

ใหกับทุกพ้ืนที่เทาเทียมกัน  ก็นาจะสงผลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑในแตละภูมิภาค  เพราะ

สวนใหญประชากรมีอาชีพเกษตรกร  ซึ่งจะใชแหลงน้ําในการเพาะปลูกและการดํารงชีวิต 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 

       การศึกษาการกระจายรายไดจะทําการวัดคาความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนในประเทศไทย  ป 2543 กับป 2547  ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐบาล พตท.ทักษิณ  ชินวัตร 

เขามาบริหารประเทศ  กับชวงเวลาที่รัฐบาลไดดําเนินมาตรการดานการพัฒนาประเทศภายใต 

Dualtrack เปนระยะเวลาเกือบ 4 ป  โดยพิจารณาความสัมพันธของการกระจายรายไดกับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ซึ่งจะทําการวิเคราะหการถดถอย 

(Regression  Analysis)  ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least  Squares  Method) และโปรแกรม 

SPSS ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหทางสถิติ  ซึ่งจะศึกษาลักษณะโครงสรางรายจาย

กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยแยกเปนรายภาคและรายจังหวัด   การศึกษาจะใชขอมูล

ทุติยภูมิ  ตั้งแตกอนยุคนายกทักษิณและภายหลังนายกทักษิณเขามาบริหารราชการแผนดิน  

โดยแยกเปนรายภาคคือ  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  ตอนพิเศษ  

และรายจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด  

       การหาคาสัมประสิทธิ์จีนี่ (Gini  Coefficient) จะอาศัยขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่

ไดทําการสํารวจไวในการหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจากสมการที่กําหนด  โดยใชวิธีการทาง

เศรษฐมิติวิเคราะหในรูปของ Linear  Form และเทคนิคการวิเคราะหสมการกําลังสองนอยที่สุด  

และจากข อมูลดังกลาวนํามาใชวัดความเสมอภาคในการกระจายรายไดดวยวิธีการเขียนภาพ

เสนโคงลอเรนซ (Lorenz  Curve) เพ่ือกําหนดคาสัมประสิทธิ์จีนี่  สวนในการหาความสัมพันธ

ของการกระจายรายไดกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และความสัมพันธของลักษณะ

โครงสรางงบประมาณรายจายของรัฐบาลที่ใหกับทุกจังหวัดกับการกระจายรายไดของครัวเรือน

ในประเทศไทย  จะใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดจากโปรแกรม

สําเร็จรูป Eviews    

   

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

         

       1.6.1)  ทําใหทราบลักษณะโครงสรางรายไดและทราบผลการกระจายรายไดของครัว เรือน

ในประเทศไทย  ทั้งรายภาคและรายจังหวัด  ในชวงป 2543 กับป 2547   

       1.6.2)  ทําใหทราบความแตกตางของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  

ในชวงป 2543 กับป 2547   

       1.6.3)  ทําใหทราบและเขาใจถึงทฤษฎีและดัชนีตางๆ ที่นํามาใชในการศึกษาความไมเทา

เทียมกันของการกระจายรายได 
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       1.6.4)  ทําใหทราบความสัมพันธของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการกระจายรายได

ของครัวเรือนในประเทศไทย   

       1.6.5)  ทําใหทราบลักษณะโครงสรางงบประมาณรายจายของรัฐบาลที่ใหกับทุกจังหวัดวา

มีความแตกตางและมีปญหาตอการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทยอยางไร 

       1.6.6)  เพ่ือเปนขอมูลชวยในการปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ตอๆ ไป  ในการแกปญหาความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได 

 

1.6  คํานิยามศัพท 

 

การกระจายรายได 

   

       การกระจายร ายได  หมายถึง  การกระจายรายไดประชาชาติไปยังบุคคลหรือครัวเรือน

ตางๆ  โดยมุงใหความสนใจตอขนาดของรายไดหรือรายไดรวมที่บุคคลนั้นไดรับ  ทั้งนี้ไมคํานึง

วารายไดที่ไดรับนั้นจะอยูในรูปคาจาง  แรงงาน  คาเชา  ดอกเบ้ีย  กําไร  หรือไดรับบริจาค  

หรือรับมรดกเปนตน (รัตนา  สายคณิต ; 2539)  ซึ่งการวัดการกระจายรายไดใชคาสัมประสิทธิ์ 

จินี่ (Gini  Coefficient) โดยที่คาสัมประสิทธิ์จินี่อยูระหวาง 0 ถึง 1 ถามีคาเขาใกล 0 แสดงวา

การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  แตถามีคาเขาใกล 1 แสดงวาการกระจายรายได

มีความไมเทาเทียมกันเพ่ิมมากข้ึน 

 

ครัวเรือนสวนบุคคล  

  

       ครัวเรือนสวนบุคคล  ประกอบดวย 

       1)  ครัวเรือนหนึ่งคน  คือ  บุคคลคนเดียวซึ่งหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคที่

จําเปนแกการครองชีพ  โดยไมเก่ียวกับผูใดซึ่งอาจพํานักอยูในเคหสถานเดียวกัน 

       2)  ครัวเรือนหลายคน  คือ  ครัวเรือนที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมกันจัดหาและใชสิ่ง

อุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครองชีพรวมกัน  บุคคลที่มาอยูรวมกันในครัวเรือนอาจจะเปน

ญาติหรือไมเปนญาติกันก็ได  ซึ่งไดแก 

            2.1)  ครัวเรือนที่ประกอบดวยบุคคลที่มีความสัมพันธฉันญาติมาอยูดวยกันหรืออยู 

                   แบบครอบครัว 

            2.2)  ครัวเรือนที่ประกอบดวยบุคคลที่ไมมีความสัมพันธฉันญาติไมเกิน 5 คน  มา 

                   อาศัยอยูดวยกันชวยกันจายคาที่พักใหนับเปนครัวเรือนสวนบุคคล 1 ครัวเรือน 
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2.3) ครัวเรือนคนงานที่นายจางจัดใหอยูอาศัยรวมกันไมเกิน 5 คนถือเปน 1   

       ครัวเรือนสวนบุคคล 

            2.4)  ครัวเรือนที่มีบุคคลตั้งแต 6 คนข้ึนไปมาอยูรวมกัน  ซึ่งบุคคลเหลานั้นจะตอง    

                   มีบุคคลที่เปนญาติกันตั้งแต 4 คนข้ึนไปหรือเปนญาติไมเกิน 3 คนแตมีคนใดคน 

         หนึ่งรับผิดชอบคาใชจายของคนทั้งหมดถือเปนครัวเรือนสวนบุคคล 1 ครัวเรือน 

            

รายไดของครัวเรือน 

 

       รายไดทั้งสิ้นของครัวเรือน  ประกอบดวย 

       1)  รายไดประจํา (Current  Income) ซึ่งไดแก 

            1.1)  คาแรงและเงินเดือน  เงินรางวัลบริกร  เงินโบนัส เปนตน 

            1.2)  กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืนๆ 

            1.3)  รายไดจากทรัพยสิน เชน  คาเชาที่ดิน  คาลิขสิทธิ์  ดอกเบ้ียและเงินปนผล 

            1.4)  เงินไดรับเปนการชวยเหลือ  บําเหน็จ  บํานาญ  เงินสงเคราะหรวมทั้งเงินชดเชย   

                   การออกจากงานและเงินทดแทน 

            1.5)  รายไดที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก  มูลคาของสินคาและบริการที่ไดรับเปนสวนหนึ่ง 

                   ของคาจางเงินเดือน  มูลคาของสินคาหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง  

                   (รวมคาประเมินคาเชาบานที่ครัวเรือนเปนเจาของ) หรือไดรับมาโดยไมตองซื้อ  

       2)  รายรับที่เปนตัวเงินอ่ืนๆ เชน  เงินไดรับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต  เงินรางวัล

สลากกินแบงและรายรับอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน 

 

คาใชจายของครัวเรือน 

 

       คาใชจายทั้งสิ้นของครัวเรือน  ประกอบดวย 

       1)  คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ไดแก 

            1.1)  จํานวนเงินที่ครัวเรือนไดใชจายเพ่ือซื้อสินคาและบริการตางๆ เพ่ือใชในการ   

                   ดํารงชีพ 

1.2) มูลคาของสินคาและบริการที่ไดรับเปนสวนหนึ่งของคาจาง  เงินเดือน  สินคา 

       หรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมคาประเมินคาเชาบานที่ 

       ครัวเรือนเปนเจาของ) หรือไดมาโดยไมตองซื้อ 

       2)  คาใชจายที่ไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภคเชน  คาภาษี  เงินบริจาค  คาเบ้ียประกันภัย  

คาสลากกินแบง  ดอกเบ้ียจายและรายจายอ่ืนๆ ที่ไมใชเพ่ือการบริโภค 
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       ทั้งนี้คาใชจายของครัวเรือน ไมรวม  รายจายเพ่ือการเก็บออมหรือสะสมทุน เชน  คาซื้อ 

(หรือเชาซื้อ) บาน  ที่ดิ น  ของมีคา เชน  ทองคํา  เพชร  พลอย ฯลฯ  และเงินคาเบ้ียประกัน

ชีวิตประเภทสะสมทรัพย  เงินสมทบกองทุนตางๆ เชน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

 

สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 

 

       ในการเสนอผลของการสํารวจไดจัดแบงครัวเรือนเปนก ลุมตามฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม  โดยพิจารณาจากแหลงรายไดสวนใหญของครัวเรือน  สถานภาพการทํางาน  ประเภท

ของกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจและอาชีพเปนหลัก 

       ครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐสังคมแบงเปน 9 กลุม  คือ 

       1)  ผูถือครองทําการเกษตรซึ่งที่ดินสวนใหญเปนของตนเอง 

       2)  ผูถือครองทําการเกษตรซึ่งที่ดินสวนใหญเชาผูอ่ืน 

       3)  ผูดําเนินธุรกิจของตนเองที่ไมใชการเกษตร 

       4)  ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ  นักวิชาการและนักบริหารที่รับจาง 

       5)  คนงานเกษตร 

       6)  คนงานทั่วไป 

       7)  เสมียนพนักงาน  พนักงานขายและใหบริการ 

       8)  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 

       9)  ผูไมไดปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ 

       โดยทั่วๆ ไปการแบงประเภทของครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐสังคมนี้ข้ึนอยูกับ

แหลงที่มาของรายไดที่ใชในการดํารงชีวิตของครัวเรือนและสถานภาพการทํางาน ของผูรับเงิน

รายไดสูงสุดของครัวเรือนซึ่งปกติไดแก  หัวหนาครัวเรือน  อยางไรก็ดีหากรายไดของสมาชิก

หลายคนซึ่งทํางานอาชีพเดียวกันและสถานภาพการทํางานเหมือนกันรวมกันแลวเปนรายได

สวนใหญซึ่งใชในการดํารงชีพของครัวเรือนแลว  ครัวเรือนนั้นจะถูกจัดเขากลุมตามอาชี พและ

สถานภาพการทํางานของบุคคลเหลานั้น เชน  ครัวเรือนซึ่งมีหัวหนาครัวเรือนมีอาชีพทํานาแต

สมาชิกของครัวเรือนบางคนไปรับจางเปนกรรมกร  ซึ่งรายไดจากคาจางมากกวารายไดจากการ

ทํานา (รวมมูลคาของผลผลิตที่ครัวเรือนนํามาบริโภค) เชนนี้ถือวาครัวเรือนนี้จัดอยูในปร ะเภท

คนงาน 
 

       ตอนพิเศษ0

*  ไดแก  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

                                                
*

  ท่ีมาท่ีมา : กลุมสถิติเศรษฐกิจครัวเรือน  สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานสถิติแหงชาติ  



บทท่ี 2 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

       การกระจายรายได (Income  Distribution) คือ  การพิจารณาลักษณะการกระจายตัวของ

ประชากรในระดับชั้นตางๆ ของรายได  หรือคือการพิจารณาความแปรปรวนของรายไดของ

บุคคล (หรือครัวเรือน) ตางๆ ในสังคม  ถาการกระจายรายไดมีลักษณะที่มีความเทาเทียมกันสูง

หมายความวา  ความแตกตางของรายไดบุคคล (หรือครัวเรือน) ในสังคมมีนอย  ในทางกลับกัน  

ถาการกระจายรายไดมีลักษณะที่ไมเทาเทียมกันหมายความวา  ความแตกตางของรายไดของ

บุคคล (หรือครัวเรือน) ในสังคมมีมาก   

       การศึกษาปญหาค วามไมเทาเทียมกันจําเปนจะตองอาศัยความรูเก่ียวกับแนวคิดและ

ทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของรายได  เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความเขาใจสภาพ

ปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได  ความไมเทาเทียมกันของรายไดเปนสิ่งที่ไม พึงประสงค

ของทุกประเทศ  ถาประชาช นสวนนอยมีรายไดมากกวาคนอ่ืนๆ ในสังคมจะทําใหอํานาจ

ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจตกอยูกับบุคคลกลุมนั้นจนเกิดปญหาข้ึนทั้งทางดานสังคม  

เศรษฐกิจและการเมืองอันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นในบทนี้จะ

แสดงแนวคิดเก่ียวกับการกระจายรายไดที่ใชในการ ศึกษา  แนวคิดเก่ียวกับความไมเทาเทียม

กันของรายไดที่มีทั้งผูที่สนับสนุนและคัดคานดวยเหตุผลตางๆ แนวคิดเรื่องการกระจายรายไดที่

มีความสอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ   โดยตั้งอยูบนขอสมมติที่วาระบบเศรษฐกิจมี

ลักษณะทวิลักษณ (Dualistic) และอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได  

และทฤษฎีในการศึกษาความไมเทาเทียมกันของรายได  แสดงถึงประเภทของการกระจาย

รายไดซึ่งสามารถแบงเปนประเภทใหญๆ ไดเปน 2 ประเภท คือ  ทฤษฎีทางดานอุปทานและ

ดานอุปสงค  เพ่ือใหสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจนและจ ะแสดงคุณสมบัติที่สําคัญ

ของดัชนีที่ใชวัดความไมเทาเทียมกันของรายไดและแสดงดัชนีความไมเทาเทียมกันของรายได  

เพ่ือชวยใหเห็นข้ันตอนการพัฒนาดัชนีที่ใชวัดความไมเทาเทียมกัน  และทราบขอดีขอเสียของ

ดัชนีแตละประเภทเพ่ือใหสามารถเลือกใชดัชนีที่มีคุณสมบัติเห มาะสม   อีกทั้งแนวคิดเก่ียวกับ 

Inverted – U – Shape  Hypothesis กับแบบจําลองสมมติฐานในการศึกษาและงานวิจัยที่

เก่ียวของ 
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2.1  แนวคิดเก่ียวกับการกระจายรายได 

 

       การกระจายรายไดเปนสวนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตรเนื่องจากเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่

ศึกษาวาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการทําอะไร  อยางไรและเพ่ือใคร  จึงจะเกิด

ประโยชนสูงสุด  ดังที่ เดวิด  ริคารโด กลาวไววาผลผลิตของโลกแบงออกเปน  คาจาง  คาเชา  

และกําไร  ซึ่งเปนปญหาหลักของวิชาเศรษฐศาสตร  อยางไรก็ตาม  “การกระจายรายได ”

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ  ประเภทที่หน่ึงสามารถแบงออกไดเปนการกระจายรายได

สัมบูรณ (Absolute  Distribution)และการกระจายรายไดสัมพัทธ  (Relative  Distribution) 

ประเภทที่สองสามารถแบงออกไดเปนการกระจายรายไดตามปจจัยการผลิตหรือ หนาที่ในการ

ผลิต (Functional  or  Factor  Share  Distribution  of  Income) และการกระจายรายไดตาม

ขนาด (Size  Distribution  of  Income) หรือการกระจายรายไดสวนบุคคล (Personal  

Distribution  of  Income)  

  

2.1.1  การกระจายรายไดสัมบูรณ  

  

       การคํานวณหาระดับรายไดที่เพียงพอที่จะซื้อหาอาหารเพ่ื อดํารงชีพข้ันต่ําเรียกวา ระดับ

ความยากจนหรือเสนความยากจน (Poverty  Line) และหาจํานวนประชากรที่มีระดับรายไดต่ํา

กวาและสูงกวาเสนความยากจน  ถาสัดสวนของประชากรที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน

ลดลงเมื่อระดับรายไดเฉลี่ยของประชากรสูงข้ึน  กลาวไดวาการกระจายรา ยไดสัมบูรณของ

ประเทศดีข้ึน 

       โดยที่การกระจายรายไดสัมบูรณอาจจะมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการคํานึงถึงสารอาหารที่

คนจะไดรับในการดํารงชีพข้ันต่ํา  ซึ่งมีนักโภชนาการเปนผูที่กําหนดและนักโภชนาการแตละคน

อาจจะกําหนดระดับสารอาหารข้ันต่ําเพ่ือการดํารงชีพตางกัน  แมวาจะไดมีการปรับปรุงแนวคิด

ดังกลาวโดยมีการคํานึงความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ แตแนวคิดที่เก่ียวกับระดับความยากจนยังไม

ชัดเจนวาจะยอมรับไดเพียงใด  ตอมาเมื่อถึงยุคขาวสารไรพรมแดนไดมีผูเสนอวาการกําหนด

ระดับภาวะความยากจนควรจะไดจากความเห็นของคนสวนใหญ  เนื่องจากควา มจําเปนในการ

ครองชีพของคนในแตละสังคมอาจจะตางกัน  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแนวคิดดังกลาวทําได

ยาก  ดังนั้นแนวคิดการกระจายรายไดสัมพัทธซึ่งแสดงการเปรียบเทียบรายไดของคนในสังคม

เดียวกัน  โดยไมตองมีการกําหนดระดับในการเปรียบเทียบนาจะแสดงถึงระดับความเปนอยูของ

ประชากรไดดีกวาการกระจายรายไดสัมบูรณ 
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2.1.2  การกระจายรายไดสัมพัทธ  

 

       ความแตกตางของระดับรายไดที่ประชากรแตละคนหรือแตละครัวเรือนในสังคมไดรับ  ถา

ระดับรายไดดังกลาวมีความแตกตางกันมากแสดงวามีความไมเทาเทียมกันของรายไดมาก  ถา

ทุกคนหรือทุกครัวเรือนมีระดับรายไดเทากันแสดงวามีความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ  แตถาใน

สังคมมีผูมีรายไดเพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียวในขณะที่คนอ่ืนๆ หรือครอบครัวอ่ืนไมมี

รายไดเลยแสดงวามีความไมเทาเทียมกันอยางสมบูรณ 

       นักเศรษฐศาสตรสวนใหญเรียกการกระจายรายไดสัมบูรณวาระดับความยากจน  และเรียก

การกระจายรายไดสัมพัทธวาความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได  หรือความไมเทาเทียมกัน

ของรายได  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะยึดถือเปนแนวทาง 

 

2.1.3  การกระจายรายไดตามปจจัยการผลิตหรือหนาท่ีในการผลิต 

 

       การกระจา ยรายไดตามปจจัยการผลิตหรือหนาที่ในการผลิตหมายถึง  การที่รายไดถูก

แบงปนระหวางเจาของปจจัยการผลิตชนิดตางๆ ในรูปของคาจาง  เงินเดือนของแรงงาน  คา

เชาของเจาของที่ดิน  กําไรของนายทุนและผูประกอบการ  และรายไดในรูปดอกเบ้ียของผูให

กูยืมเงินทุนตางๆ ปจ จุบันการศึกษาเก่ียวกับผลของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่

กอใหเกิดการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันในประเทศกําลังพัฒนามีขอโตแยงวา  การนําเสนอ

ในรูปแบบนี้ไมตรงกับความเปนจริงเพราะประชากรสวนใหญในประเทศเปนเกษตรกรและ

ชางฝมือที่ประกอบธุรกิจสวนตัว (Self – Employed)  นอกจากนี้การกระจายรายไดที่แบงตาม

ปจจัยการผลิตมีขอบกพรองคือ  บางคนอาจไดรับรายไดจากหลายทางทั้งในรูปคาจาง  คาเชา  

ดอกเบ้ีย  และกําไรพรอมๆ กัน  ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถอธิบายและแสดงไดโดยการกระจาย

รายไดในรูปแบบนี ้

 

2.1.4  การกระจายรายไดตามขนาด  หรือการกระจายรายไดสวนบุคคล 

 

       การกระจายของประชากรผูมีรายไดในกลุมรายไดตางๆ เรียงตามขนาดรายได  การ

กระจายรายไดตามขนาดสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ประเภทที่หน่ึงการกระจายรายได

เปนกระบวนการที่เกิดจากความไมแนนอน (Stochastic  Process)  ประเภทที่สองการกระจาย

รายไดในความหมายของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรเชน  ความแตกตาง

ระหวางเพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา  ภูมิภาค  และการกระจายความมั่งค่ัง เปนตน 
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       เหตุที่ทําใหการกระจายรายไดตามขนาดมีความสําคัญมากข้ึนในการศึกษาความไมเทา

เทียมกันของรายได  เนื่องจากจุดมุงหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ  เพ่ือทําใหประชากร

ไดรับสวัสดิการทางเศรษฐกิจสูงสุดจากทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู  โดยที่สวัสดิการทาง

เศรษฐกิจนั้นข้ึนอยูกับรายได  ถาประชากรในกลุมใดมีขนาดใหญและมีระดับรายไดแตกตางกัน

มาก  การเปลี่ ยนแปลงของรายไดในกลุมนั้นนาจะมีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายได

โดยรวมมากกวากลุมอ่ืนที่มีขนาดเล็กและมีระดับรายไดแตกตางกันนอย  ดวยเหตุนี้ผลของ

การศึกษาการกระจายรายไดตามขนาดจะชวยใหรัฐบาลสามารถเลือกกลุมเปาหมายเพ่ือการ

แกไขปญหาไดถูกตอง 

  

2.2  แนวความคิดเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันของรายได  

 

       แนวคิดเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันของรายไดยังเปนประเด็นที่มีความขัดแยงกันอยู  โดย

แนวคิดเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันของรายไดแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 

 

2.2.1  แนวความคิดท่ีสนับสนุนความไมเทาเทียมกันของรายได   

 

       โดยที่กลุมนี้เห็นวาการปลอยใหมีความไมเทาเทียมกันของรายไดในระบบเศรษฐกิจจะ

เกิดผลดี คือ 

       1)  เปนการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการทํางานกลาวคือ  การที่คนทํางานแลวไดรับ

ผลตอบแทนเต็มที่ตามความสามารถ  จะเปนการกระตุนใหมีการทํา งานเพ่ิมข้ึน  ผลผลิตของ

ประเทศจะเพ่ิมสูงข้ึน  แตถาทุกคนมีรายไดเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงปริมาณงานและ

ความสามารถแลวคนจะหมดกําลังใจในการทํางานเพราะทํางานมากหรือนอย  ดีหรือไมอยางไร  

ก็จะไดเงินเดือนเทากัน  ผลผลิตของประเทศโดยรวมจะลดลง 

       2)  เปนการสงเ สริมใหมีการออมทรัพยและการสะสมทุนในประเทศมากข้ึน  การที่

สนับสนุนใหมีระดับรายไดตางกันจะชวยใหกลุมบุคคลบางกลุมมีรายไดสูงข้ึน  เมื่อมีรายได

สูงข้ึนก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีการออมทรัพยและการสะสมทุนเพ่ิมข้ึน  ถามีการจัดระดับของ

รายไดใหมโดยใหทุกค นมีรายไดเทาเทียมกัน  จะทําใหระดับการออมทรัพยของประชากรใน

ประเทศลดลง 
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2.2.2  แนวความคิดท่ีคัดคานความไมเทาเทียมกันของรายได  

 

       โดยที่กลุมนี้ไมเห็นดวยกับการปลอยใหมีความไมเทาเทียมกันของรายไดในระบบ

เศรษฐกิจ คือ 

       1)  เหตุผลทางดานความเป นธรรมในสังคมกลาวคือ  การที่มีคนมีรายไดสูงซึ่งมีอยูเปน

จํานวนนอย  มีความกินดีอยูดี  มีมาตรฐานในการครองชีพสูง  มีการใชจายฟุมเฟอยในขณะที่ผู

มีรายไดนอยตองอดอยาก  ถูกเอาเปรียบ  ขาดโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพจะมี

โอกาสในการเลื่อนฐานะของตนเองไดนอย  ความแตกตางดังกลาวทําใหเกิดความไมเปนธรรม

ในสังคม 

       2)  เหตุผลทางดานสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  การกระจายของกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยากรที่ไมเทาเทียมกัน  อันเกิดจากโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ  

ความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจตางๆ ที่เปนไปอ ยางไมสมบูรณ  นโยบายการบริหารของ

รัฐบาล  การขยายตัวและการกระจายตัวของประชากร  การแขงขันของตลาดที่ไมสมบูรณ  การ

ใหสินเชื่อและใหบริการข้ันพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของรัฐ  การรวมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   

       แนวคิดเรื่องของการกระจายรายไดนี้เปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับประเทศทุกประเทศ  การที่

จะใหประชาชนมีสวัสดิการทางเศรษฐกิจดีมากนอยแคไหน  ก็ข้ึนอยูกับการกระจายรายไดของ

คนในประเทศนั้นเปนสําคัญ  ถาประเทศของเรามีระดับรายไดเฉลี่ยที่กําหนดไวและรายไดที่วานี้

ถูกแบงปนไปอยางเสมอภาคแลว  สวัสดิการทางเศรษฐกิจข องสังคมจะสูงกวาอีกสถานการณ

หนึ่งที่มีระดับรายไดไมเทากัน 

 

2.3  สาเหตุท่ีทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได  

 
       เปนที่ยอมรับกันทั่วๆ ไปทุกประเทศไมวาจะมีระบบเศรษฐกิจแบบใดตางก็มีความไมเทา

เทียมกันของรายไดทั้งนั้น  สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได  

แมวาความไมเทาเทียมกันของรายไดจะเปนประเด็นที่มีความขัดแยงกันอยู  แตดวยความเชื่อ

ที่วา “ทุกคนเกิดมาดวยความเสมอภาคและความเสมอภาคควรจะดํารงอยูตลอดชีวิตของคน ”   

แนวคิดเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันของรายไดและสวัสดิการท างสังคมจึงไดเกิดข้ึน  โดยที่มี

เพียงประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้นที่ใหความสําคัญกับการแกปญหาความไมเทาเทียมกันของ

รายไดอยางจริงจัง  ดังนั้นความรุนแรงของปญหาดังกลาวจึงเกิดข้ึนในประเทศกําลังพัฒนาสวน

ใหญ  ซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางของประชากรในลักษณะตางๆ คือ  
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2.3.1  ความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจตางๆ เปนไปอยางไมสมดุล 

 

       ภาคเศรษฐกิจบางภาคไดรับการพัฒนาใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจบางภาคถูกละเลยไมไดรับความสนใจเทาที่ควรเชน  กรณีที่รัฐบาล

สงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  การสงเสริมการลงทุนในภาคนี้ทําใหการผลิตขยายตัว  

ใชเทคนิคการผลิตที่กาวหนาทันสมัยปรับปรุงประสิทธิภาพใหเพ่ิมสูงข้ึนมีผลทําใหผูประกอบ

อาชีพในภาคอุตสาหกรรมนี้ไดรับรายไดสูงกวาผูประกอบอาชีพในภาคอ่ืนๆ ที่ไมไดรับการ

พัฒนาเทาที่ควรเชน  ภาคเกษตรกรซึ่งเปนภาคที่มีผลผลิตภาพการผลิตต่ํามีอุปสรรคในการที่จะ

นําวิทยาการใหมๆ เขามาใชและปรับปรุงมาก  จึงทําใหการยอมรับวิทยาการเปนไปไดชาการ

เผยแพรวิทยาการใหมๆ เหลานี้ทําไดชาประกอบกับการขาดแคลนทุนทรัพยในการซื้อเครื่องมือ

เครื่องจักรและการทดลองใชวิทยาการใหมๆ ขาดสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาการทางดานการเกษตร  

สาเหตุตางๆ ดังกลาวเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหรายไดของเกษตรกรอยูในระดับต่ําการกระจาย

รายไดระหวางบุคคลซึ่งประกอบอาชีพอยูในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรจึงไมเทาเทียมกัน

มาก  จะเห็นไดวาปญหาความไมเทาเทียมกันขอ งรายไดจะเกิดจากหลายปจจัยโดยที่ความไม

สมดุลในโครงสรางการผลิตและการจางงานระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเปนปจจัย

ที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได 

  

2.3.2  การแขงขันของตลาดท่ีมีลักษณะไมสมบูรณ   

 

       ทําใหบางกลุมมีอํานาจผู กขาด (Monopolistic  Power) จึงอยูในฐานะที่ไดเปรียบทาง

เศรษฐกิจและมีโอกาสไดรับรายไดสูงกวาซึ่งลักษณะนี้มีอยูมากในประเทศกําลังพัฒนา  ทั้งนี้

เพราะผูประกอบการในประเทศยังมีนอยและมักจะรวมตัวกันข้ึนราคาสินคาเพ่ือใหตนเองได

กําไรสูงข้ึนเรื่อยๆ แมกระทั่งในตลาดแรงงานของประเทศกําลังพัฒนาผูประกอบการก็มีอํานาจที่

จะเปนผูกําหนดราคาคาจางแรงงานแตเพียงฝายเดียว  โดยที่คนงานไมมีอํานาจตอรองคนงาน

มักจะถูกนายจางเอาเปรียบทําใหไมไดรับคาจางแรงงานที่ยุติธรรมผลตอบแทนจากการผลิตสวน

ใหญจึงข้ึนอยูกับผูประกอบการซึ่งเปนช นกลุมนอย  จึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของ

รายได   

 

2.3.3  การกระจายกรรมสิทธิ์ของทรัพยากร 

 

       การกระจายกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรของประเทศตางๆ ไมเสมอภาคกันทั้งในแงปริมาณและ

คุณภาพ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่กําลังพัฒนา  ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีระบบศักดิ นาซึ่ง
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คนกลุมนอยพวกเจาขุนมูลนาย  ทหารและขาราชการชั้นสูงเปนกลุมอิทธิพลและเปนเจาของ

ที่ดินขนาดใหญ  คนในกลุมนี้ไดรับผลตอบแทนจากทรัพยสินในอัตราสูงและมีโอกาสที่จะสะสม

ทรัพยเพ่ือใหรายไดเพ่ิมพูนข้ึนไปอีก  ในทางตรงกันขามประชากรสวนใหญของประเทศซึ่งมเีนื้อ

ที่ถือครองต่ําหรือบางรายไมมีเนื้อที่ถือครองเลยและตองเชาที่ดินทํากินพวกนี้ไดรับผลตอบแทน

ในอัตราต่ํา  เมื่อระบบเศรษฐกิจขยายตัวมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศมากข้ึนพวก

เจาของที่ดินรายใหญๆ ซึ่งเปนผูมั่งค่ังอยูแลวก็สามารถเปลี่ยนไปเปนพอคาหรือนายทุนได งาย

และมีรายไดจากการประกอบการสูง  ตรงกันขามกับเกษตรกรและพวกกรรมกรที่รับจางทํางาน  

ซึ่งพวกนี้เปนพวกที่ยากจนไมมีโอกาสที่พัฒนายกฐานะของตนหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพเดิมไปสู

อาชีพใหมที่ใหรายไดสูงกวาเดิมไดเลย  ดังนั้นจึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายไดมา ก

ข้ึน  

  

2.3.4  การขยายตัวของประชากรไมสมดุล 

 

       กลาวคือกลุมคนยากจนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูง  

จึงตองรับภาระหนักในการเลี้ยงดูผูเยาว  ดวยเหตุที่ประชากรในกลุมนี้เพ่ิมข้ึนสูงที่ดินจึงตองถูก

แบงเปนแปลงเล็กๆ เพ่ือแบงใหกั บลูกหลาน  สงผลใหเกิดปญหาประสิทธิภาพในที่ดินลดลง  

ในขณะที่ประชากรในกลุมอ่ืนมีอัตราการเพ่ิมของประชากรต่ํา  ประชากรในประเทศที่กําลัง

พัฒนาสวนใหญมักจะมีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงในชนบท  โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมคน

ยากจนในสาขาเกษตร  การมีลูกหลานเพ่ิมข้ึนกอใหเกิดปญหาการแบงแยกที่ดินใหกับลูกหลาน  

เปนเหตุใหที่ดินถูกแบงออกเปนแปลงเล็กแปลงนอยการปรับปรุงที่ดินจึงทําไดอยากลําบากเปน

ผลใหประสิทธิภาพการผลิตของที่ดินลดต่ําลงกวาเดิม  ผลจากการที่ประชากรเพ่ิมข้ึนและ

ประสิทธิภาพการผลิตของที่ดินลดลงทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลง  นอกจากนี้จํานวนแรงงานใน

สาขาเกษตรที่เพ่ิมข้ึนทําใหเกิดปญหาการวางงานและการทํางานต่ํากวาระดับ  ปญหาการ

รับภาระเลี้ยงดูบุคคลในสาขาเกษตรลดต่ําลงทุกขณะ  นอกจากนี้แรงงานที่ลนทําใหแรงงานใน

สาขาเกษตรสวนหนึ่งไดอพยพเขาไปหางานทําในเมืองทําใหปริมาณแรงงานในเมืองเพ่ิมข้ึน  จึง

เปนแรงกดดันอีกประการหนึ่งที่ทําใหคาจางแรงงานในสาขาอ่ืนลดต่ําลงเชนกัน  สาเหตุดังกลาว

ทําใหเกิดความไมเสมอภาคกันในการกระจายรายไดมากย่ิงข้ึนคือ  กลุมคนที่มีรายไดสูงอยูแลว

ก็จะสูงย่ิงข้ึนและกลุมที่มีรายไดต่ําก็จะย่ิงต่ําลง   
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2.3.5  โอกาสในการศึกษาไมเทาเทียมกัน   

 

       โดยที่คนสวนใหญในชนบทยังมีโอกาสที่จะมีการศึกษานอย  ทั้งนี้เนื่องจากปญหาความ

ยากจน  บุคคลที่ไดรับการศึกษาฝกหัดและอบรมใหมีความรูความชํานาญมักมีโอกาสไดงานและ

ประกอบอาชีพที่ทําใหไดรับรายไดสูงกวา เชน  แพทย  วิศวกร  นักธุรกิจ เปนตน  สวนบุคคลที่

ไมไดรับการศึกษาฝกหัดและอบรมไมมีความรูความชํานาญพิเศษมักจะตองยอมทํางานที่ไดรับ

รายไดต่ํา  สําหรับในประเทศที่กําลังพัฒนาการกระจายบริการทางดานการศึกษาของรัฐบาลยัง

ไมทั่วถึงในชนบทยังขาดแคลนโรงเรียน  ขาดครูและอุปกรณการศึกษา  ทําใหชาวชนบทขาด

โอกาสทางดานการศึกษาประกอบกับการขาดแคลนทุนทรัพยในการสงบุตรหลานเขามาในเมือง  

ดวยเหตุนี้โอกาสที่บุตรหลานของชาวชนบทจะหางานดีๆ ที่มีรายไดสูงหรือยกฐานะทางสังคมให

สูงข้ึนก็จะมีโอกาสนอยลง  นอกจากนั้นรัฐบาลในประเทศที่กําลังพัฒนายังใหการศึกษานอ ก

ระบบในรูปของการใหการศึกษาอบรมระยะสั้น  การฝกฝนอาชีพชางฝมือตางๆ อยางไมทั่วถึง  

จึงเปนผลใหชาวชนบทไมมีโอกาสทํางานอยางอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษของตนใหมากข้ึนได   

 

2.3.6  ปจจัยทางสังคมอื่นๆ  

 

       1)  เพศของหัวหนาครอบครัว  ครัวเรือนที่มีหัวหนาเปนสตรีจะมีรายไดต่ํากวาครัวเรือนที่

มีหัวหนาครอบครัวเปนบุรุษ  แมแตในประเทศพัฒนาสตรีที่สําเร็จการศึกษามาเทาบุรุษเมื่อ

ไดรับมอบหมายใหทํางานในตําแหนงเดียวกันและมีความรับผิดชอบเทากันสตรีก็ยังไดรับ

เงินเดือนต่ํากวาที่บุรุษจะไดรับจากงานเดียวกัน 

       2)  เชื้อชาติ  ศาสนา  สีผิวและชนชั้น  ในบางประเทศมีการกีดกันเรื่องของเชื้อชาติและ

ศาสนา เชน  อังกฤษ  มาเลเซีย  บางประเทศคนผิวขาวมีรายไดมากกวาคนผิวดํา เชน  

ประเทศสหรัฐอเมริกาและพวกจัณฑาลมีรายไดต่ํากวาพวกพราหมณในประเทศอินเดีย 

       3)  ความแตกตางเรื่องอายุ และสุขภาพ  ถางานที่จําเปนตองใชกําลังกายผูทํางานจะมี

รายไดมากก็จะเปนชวงอายุกลางคนเมื่ออายุมากข้ึนรายไดก็จะลดลง  สวนผูที่ทํางานอาชีพ

อิสระหรืออาชีพที่ตองใชความรูและประสบการณมากย่ิงอายุมากก็ย่ิงรายไดสูงและคนที่มี

สุขภาพไมสมบูรณยอมหาเงินไดนอยกวาคนที่มีสุขภาพสมบูรณ 

       4)  ฐานะของครอบครัวและวงศตระกูล  โดยทั่วไปครอบครัวที่มีฐานะดีก็เปนปจจัยหนึ่งที่

ชวยสงเสริมใหบุคคลในครอบครัวไดมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี  มีโอกาสไดรับการฝกฝนหา

ประสบการณที่ดี  นอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะไดรับรายไดจากทรัพย สมบัติของวงศตระกูลที่

สะสมกันมา เชน  รายไดจากคาเชาที่ดิน  คาเชาบาน  คาดอกเบ้ียเงินกู  สิ่งตางๆ ดังกลาว

ขางตนตางกับครอบครัวที่มีฐานะยากจน  โอกาสสงเสียบุตรหลานใหเรียนสูงๆ ก็มีนอย  เมื่อ
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ลูกหลานเรียนสําเร็จออกมาซึ่งมีรายไดต่ําและไมมีรายไดอ่ืน ๆ จากสมบัติของครอบครัวมา

สมทบรายไดของคนที่มีฐานะดีจึงยอมสูงกวารายไดของคนที่มีฐานะดอยกวา 

       5)  ภาวะการทํางานของสตรี  การที่สตรีทํางานมากข้ึนในปจจุบันทําใหครอบครัวที่มี

รายไดระดับปานกลางมีรายไดสมทบมากข้ึนและมากกวาครัวเรือนในรายไดระดับต่ํา  ซึ่งถา ได

งานก็ไดคาจางต่ําหรือบางทีก็ไมไดงานเลยแตตองอยูกับบานเพราะตองดูแลลูกและทํางานบาน 

       6)  ทําเลที่ประกอบอาชีพ  ทําเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมี

รายไดตางกัน เชน  แพทยที่ไดเปดคลินิกอยูตามชนบทเล็กๆ ยอมมีรายไดนอยกวาแพ ทยที่ไป

เปดคลินิกอยูในเมืองใหญๆ 

       7)  โอกาสการเขาประกอบอาชีพ  ในสังคมที่มีการแขงขันคนที่มีความสามารถสูงหรือคนที่

มีพวกพองจะมีโอกาสเขาประกอบอาชีพที่ดีมีรายไดสูงมากกวาคนที่มีความสามารถหรือไมมี

พวกพอง 

 

2.4  ทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของรายได 

 

       ทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของรายไดเกิดข้ึนจากแนวคิดสําคัญของสํานักคลาสสิค

(Sorensen  and  Kelberg, 1981 อางถึงใน Chaiwat, 1982)  ที่อธิบายถึง  การกําหนดอัตรา

คาจางวาเปนผลของอุปสงคและอุปทานในตลาดแรงงาน  โดยที่อัตราคาจางจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามอุปสงคของสินคาที่แรงงานนั้นผลิตการเชื่อมโยงระหวางอัตราคาจางและมูลคาของผลผลิต

เกิดข้ึนไดโดยผานแนวคิดผลิตภาพสวนเพ่ิม  ธุรกิจจะทํากําไรสูงสุดและอยูในดุลยภาพก็ตอเมื่อ

มูลคาของผลผลิตสวนเพ่ิมเทากับตนทุนสวนเพ่ิมหรืออัตราคาจางของแรงงานในฐานะที่เปน

ปจจัยในการผลิต  ดวยเหตุนี้ทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของรายไดจึงสามารถแบงออกไดเปน 

2 ประเภทใหญๆ คือ  ประเภทที่หน่ึง เปนทฤษฎีทางดานอุปสงค  (Demand Side) ไดแก  

ทฤษฎีทวิลักษณ (The  Dualistic  Theory) และแนวคิดเก่ียวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

กับความไมเทาเทียมกันของรา ยได (Industrialization  and  Income  Inequality) ประเภทที่

สองเปนทฤษฎีทางดานอุปทาน (Supply  Side) ไดแก ทฤษฎีทุนมนุษย  (The  Human  

Capital  Theory)  

 

2.4.1  ทฤษฎีทางดานอุปสงค 

 

       ทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของรายไดที่พิจารณาทางดานอุปสงค  เกิดข้ึน จากการ

ประยุกตขอบกพรองของทฤษฎีทางดานอุปทานทฤษฎีนี้พบวาปจจัยทางโครงสราง เชน  อาชีพ 

สาขาการผลิต  มีผลกระทบตอการหารายไดของคนซึ่งจะแสดงใหเห็นไดดังนี้ 
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ทฤษฎีทวิลักษณ 

 

       ทฤษฎีทวิลักษณเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการกําหนดอัตราคาจางที่แทจริงในระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศกําลังพัฒนาที่ประกอบดวย 2 ภาคการผลิตคือ  ภาคการผลิตแบบด้ังเดิมและภาค

การผลิตสมัยใหม  โดยที่ภาคการผลิตแบบด้ังเดิมจะมีแรงงานสวนเกินอยูเปนจํานวนมากจึงทํา

ใหผลผลิตสวนเพ่ิมของภาคการผลิตนี้เปนศูนย  ดังนั้นถาแรงงานไดรับคาจางเทากับผลผลิต

สวนเพ่ิมแรงงานจะอดอยากแตถาแรงงานแตละคนแบงปนผลผลิตกันในครอบครัวซึ่งเทากับ

ผลผลิตเฉลี่ยแรงงานจะยังคงอยูตอไปได  ดวยเหตุนี้อัตราคาจางในภาคการผลิตนี้จึงเทากับ

ผลผลิตเฉลี่ยและถามีแรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรในที่สุดผลผลิตเฉลี่ยจะเทากับ

ระดับพอยังชีพ 

       ดวยเหตุที่ผลผลิตสวนเพ่ิมของแรงงานในภาคการผลิตแบบด้ังเดิมเปนศูนยการอพยพของ

แรงงานออกจากภาคการผลิตนี้จะไมทําใหผลผลิตลดลงแรงงานในภาคการผลิตดังกลาวจะ

อพยพไปสูภาคการผลิตสมัยใหม  ถาไดรับคาจางอยางนอยเทากับผลผลิตเฉลี่ยของภาคการ

ผลิตแบบด้ังเดิมการอพยพดังกลาวจะทําใหอัตราคาจางในทั้งสองภาคการผลิตซึ่งเทากับผลผลิต

เฉลี่ยสูงกวาระดับพอยังชีพ ณ อัตราคาจางดังกลาวเสนอุปทานของแรงงานในภาคการผลิต

สมัยใหมจะมีความยืดหยุนสมบูรณ  การลงทุนในภาคการผลิตสมัยใหมจะมีผลผลิตสวนเพ่ิมของ

แรงงานสูง  เนื่องจากการใชทุนและความสามารถในการดูดซับแรงงานสวนเกินในภาคกาผลิต

แบบด้ังเดิมนักลงทุนในภาคการผลิตสมัยใหมจะไดรับกําไรเปนสัดสวนที่สูง  การเพ่ิมการสะสม

ทุนในภาคการผลิตสมัยใหมจะทําใหผลผลิตสวนเพ่ิมของแรงงานเพ่ิมข้ึนและการจางงานมีการ

ขยายตัวตอไป  ดังนั้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมตามทฤษฎีของ Lewis จึงมีบทบาทสําคัญ

ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจขบวนการที่กลาวมาขางตนนี้จะสิ้นสุดลงเมื่ออุปทานของแรงงาน

สูงข้ึนคาจางในทั้งสองภาคการผลิตจะเพ่ิมข้ึน  ซึ่งอาจจะเปนเพราะประชากรในภาคการผลิต

ด้ังเดิมลดจํานวนลงในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนหรื อผลิตภาพของแรงงานในภาคการผลิต

ด้ังเดิมเพ่ิมสูงข้ึน  เนื่องจากมีการลงทุนเพ่ิมข้ึนและมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหรืออาจจะเปน

เพราะราคาสินคาเกษตรโดยเปรียบเทียบเพ่ิมข้ึนเพราะอุปสงคของแรงงานในภาคการผลิต

สมัยใหมเพ่ิมข้ึน  ในที่สุดขบวนการดังกลาวจะดําเนินไปสูจุดดุลยภาพ  ศูนยกลางของเศรษฐกิจ

จะเปลี่ยนแปลงจากภาคการผลิตแบบด้ังเดิมไปสูการผลิตสมัยใหมหรือภาคอุตสาหกรรม 

       อยางไรก็ตามทฤษฎีทวิลักษณมีขอจํากัดคือ  ภาคการผลิตสมัยใหมจะขยายตัวออกไปไดก็

ตอเมื่อมีตลาดสําหรับสินคานั้น  ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจเปนแบบปดตลาดสิ นคาสมัยใหมจะมี

ลักษณะจํากัดถาผลผลิตสวนเพ่ิมของแรงงานในภาคการผลิตแบบด้ังเดิมไมสูงข้ึนในเวลา

เดียวกัน  การขยายตัวของภาคการผลิตสมัยใหมก็ไมอาจเกิดข้ึนไดแตในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจ

เปนแบบเปดการทดแทนการนําเขาและการขยายตัวของการสงออกอาจจะทําใหมีการขยายตัว

ของภาคการผลิตสมัยใหมเกิดข้ึนได  อยางไรก็ตามขบวนการดังกลาวจะหยุดลงในไมชาถา
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ผลผลิตสวนเพ่ิมของภาคการผลิตแบบด้ังเดิมไมเพ่ิมสูงข้ึน  ความเปนไปไดในการทดแทนการ

นําเขาเปนไปไดยากและการขยายตัวของการสงออกในประเทศที่กําลังพัฒนาตองพบกับความ

ยุงยาก  เนื่องจากรู ปแบบและคุณภาพของผลผลิตยังไมดีพอทฤษฎีนี้ใหขอสรุปวาเมื่อ

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเต็มที่แลวจะสงผลใหแรงงานมีรายไดเพ่ิมและการเปลี่ยนแปลงของ

รายไดยอมมีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยตรง 

 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมกับความไมเทาเทียมกันของรายได 

 

       แนวคิดเก่ียวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกับความไมเทาเทียมกันของรายไดนั้นเทาที่

ทราบไดมีผูทําการศึกษา 2 ทานคือ Emile  Durkheim (1893 อางถึงใน Hurst, 1992) และ 

Lenski ผลงานของทั้งสองทานใหแนวคิดที่ไมแตกตางกันคือ  ไดสนใจปญหาการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมด้ังเดิมไปสูสังคมสมัยใหมที่ทําใหคนตองมีการแบงงานกันทํา  โดยที่แรงงานแตละคน

ตองทํางานดวยความชํานาญเฉพาะอยางและความสัมพันธระหวางคนในที่ทํางานจะถูกแบง

ออกเปนสองฝายคือ  นายจางและลูกจางเมื่อเปรียบเทียบคนทั้งสองฝายในองคกรเอกชนจะ

พบวาเมื่ออุตสาหกรรมมีขนาดใหญข้ึนแรงงานจะถูกกําหนดใหทํางานเฉพาะอยางมากข้ึนและมี

ความแตกตางกันมากข้ึน  ปจจัยดังกลาวจะทําใหเกิดชองวางระหวางนายจางและลูกจางย่ิง

อุตสาหกรรมมีขนาดใหญข้ึนเทาใดแรงงานจะย่ิงมีความแตกตางจากนายจางมากข้ึนเทานั้น  

ในขณะที่ตองทํางานดวยความชํานาญเฉพาะอยางมากย่ิงข้ึน  ซึ่งตรงขามกับอุตสาหกรรมขนาด

เล็กที่มีความแตกตางระหวางนายจางกับลูกจางมีนอยกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญผลของ

การศึกษาดังกลาว  นอกจากจะแสดงใหเห็นวาเมื่ออุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากข้ึนความไม

เทาเทียมกันของรายไดจะมีมากข้ึน  และยังแสดงใหเห็นวากลุ มคนที่มีอาชีพตางกัน  คนที่มี

สถานภาพในการทํางานตางกันมีความไมเทาเทียมกันของรายไดระหวางกลุมสูงข้ึนดวย  ตอมา 

Lenski (1966 อางถึงใน Hurst, 1992)  ไดทําการศึกษาความไมเทาเทียมกันในสังคมที่มีระดับ

เทคโนโลยีตางกัน  ตั้งแตการลาสัตวไปจนถึงการตกแตงสว นและสังคมเกษตร  จนถึง

อุตสาหกรรมที่โตเต็มที่พบวาความไมเทาเทียมกันจะเพ่ิมข้ึนตามระดับเทคโนโลยีที่กาวหนาข้ึน 

       จากผลงานศึกษาทั้งสองทานจึงอาจสรุปไดวาการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปนสาเหตุ

หนึ่งที่ทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดมีมากข้ึน  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณากรณีประเทศ

ไทยอาจจะกลาวไดวา  ลักษณะบางอยางของการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบ

ตอความไมเทาเทียมกันของรายได (Pranee  Tinakorn, 1995) ไดแก  ลักษณะที่หน่ึง บทบาท

ของการสงเสริมการลงทุนในอดีตที่เอ้ือประโยชนใหกับอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใชทุนมาก  การ

ใชนโยบายการคลังเพ่ือสงเสริมใหมีการนําเขาสินคาทุน  การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําทําให

ราคาโดยเปรียบเทียบของทุนต่ํากวาที่ควรจะเปนจึงทําใหมีการจางงานต่ําในภาคอุตสาหกรรม  
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ในขณะที่ภาคการเกษตรยังคงเปนภาคการผลิตที่รองรับแรงงานสูง 1  จึงทําใหผูประกอบ อาชีพ

เกษตรกรยังคงยากจน  ลักษณะที่สอง การวางแผนกระจายเขตโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้ง

อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกไมประสบผลสําเร็จ  ทั้งนี้เนื่องจากสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีการ

กระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางในขณะที่ภาคอ่ืนๆ มีไมเพียงพอ  จึงทําให

ความไมเทาเทียมกั นของรายไดในแตละภูมิภาคกวางข้ึน  ลักษณะที่สาม กลยุทธการ

เจริญเติบโตแบบไมสมดุลโดยการใหสิทธิพิเศษ  มีการปกปองคุมครองและใหการสงเสริมตอนัก

ลงทุนขนาดใหญในภาคอุตสาหกรรมทําใหเกิดการกระจุกตัวในภาคธุรกิจสูง 2  เกิดการผูกขาด

หรือก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาดเกิดผลเสียต อผูบริโภครายยอย  นอกจากนี้นักลงทุนขนาดเล็กหรือ

ผูประกอบการที่ไมไดรับประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจะไดรับผลเสียจากอัตราภาษีนําเขา

และภาษีการสงออกสงผลใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้การขยายตัว

ของอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งอาจจะไมไดรับความสนใจ  ทั้งที่

มีผลกระทบตอสวัสดิการของทุกคนโดยที่คนจนในชนบทอาจจะตองเปนผูที่แบกรับภาระมาก

ที่สุด3 

       อาจกลาวไดวา แนวคิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหวังผลทางดานการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยยอมใหมีความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึนนั้นจะเกิดผลดี

ตอระบบเศรษฐกิจในระยะแรกๆ เทานั้น  หลังจากที่ระบบเศรษฐกิจขยายตัวไปไดระยะหนึ่งและ

ความไมเทาเทียมกันของรายไดยังคงเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยที่การผลิตในสาขาเกษตรไมสามารถ

พัฒนาตามแลวในที่สุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะตองหยุ ดชะงักลง  ทั้งนี้เนื่องจากความไม

เทาเทียมกันของรายไดที่เพ่ิมข้ึนแสดงใหเห็นวารายไดประชาชาติที่เพ่ิมข้ึนมีการกระจุกตัวอยูใน

มือของคนกลุมหนึ่ง  โดยที่ประชากรสวนใหญมีระดับความยากจนโดยเปรียบเทียบเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ ทําใหอุปสงคในผลผลิตของคนกลุมนี้ไมเพ่ิมข้ึน  ตลาดภายในประเทศไมขยายตัวจึงตอง

พ่ึงพิงการสงออกในที่สุดการสงออกจะลดลงเนื่องจากปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได 

กลาวคือ  เกษตรกรหรือคนในชนบทไดรับการศึกษาต่ําเมื่อคนกลุมนี้อพยพไปทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมจึงเปนแรงงานที่ไมมีคุณภาพปญหาที่ตามมาคือคุณภาพของสินคาจึงไมไดรับ

การพัฒนาเทาที่ควร  เมื่อระดับอัตราคาจางสูงข้ึนหรือความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบหมดไป  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงตองหยุดลง 

                                                
1
 ในป 2533 ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตท่ีรองรับการจางงานสูงถึง 2 ใน 3 ของแรงงานท้ังหมด  ในขณะท่ีผลผลิตในภาคน้ีมีเพียง 1/7 

ของ GDP เทาน้ัน   
2
 งานศึกษาของ Krirkkiat (1981 อางถึงใน Pranee, 1995) ใหเห็นวา  มีหลายอุตสาหกรรมท่ีมีธุรกิจขนาดใหญเพียง 2-3 แหง  

ครอบครองสวนแบงท้ังหมดของตลาด  และในบางอุตสาหกรรมมีธุรกิจเพียง 3-4 แหง  ท่ีครอบครองสวนแบงของตลาด 50-70% 
3
 ตัวอยางเชน ดวยความพยายามท่ีจะผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว  รัฐบาลจึงไดมีโครงการ

เพิ่มการกอสรางเขื่อนขนาดใหญ  ซ่ึงไมเพียงแตเปนการทําลายปา  แตยังทําใหครัวเรือนในชนบทจํานวนมาก  ซ่ึงสวนใหญเปนคนจน

จะตองโยกยายถ่ินฐานบานเรือน 
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2.4.2  ทฤษฎีทางดานอุปทาน 

 

       ทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของรายไดที่พิจารณาดานอุปทานเปนทฤษฎีที่มีขอสมมติ วา

อุปสงค (ธุรกิจ  องคกร  หนวยงาน ) คงที่ ณ ระดับหนึ่งภายใตตลาดแขงขันไมสมบูรณ  

(Chaiwat, 1982)  แนวคิดนี้เห็นวาความแตกตางทางดานอุปทานเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความ

แตกตางในอัตราคาจางและการหารายได  โดยเฉพาะอยางย่ิงความแตกตางทางดานศึกษาซึ่งจะ

ไดแสดงใหเห็นดังนี้ 

 

ทฤษฎีทุนมนุษย 

 

       Adam  Smith  เปนผูคิดคนทฤษฎีทุนมนุษยข้ึนในป 1776 พบวาอัตราคาจางจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามตนทุนที่ใชเพ่ือการเรียนรูซึ่งเก่ียวของกับความสามารถในการผลิต  การ

อบรมทางอาชีพ  การอบรมเก่ียวกับงานทั่วไป  การเรียนรูจากการทํางาน เปนตน  ตอมา T.W. 

Schultz ไดสรางทุนมนุษยสมัยใหมข้ึนในป 1950 (อางถึงใน Slottje, 1989) โดยมีเหตุผล

พ้ืนฐานวา  การลงทุนทางการศึกษาเปนการตัดสินใจที่สมเหตุผล  โดยการประมาณมูลคา

ปจจุบันที่นาจะเปนไปไดของกระแสรายไดตลอดชั่วอายุขัยของคน  แนวคิดดัง กลาวมีการ

วิจารณกันวาความพอใจสูงสุดในปจจุบันเมื่อคิดลดแลวเกินกวาจะควบคุมไดและความนาจะเปน

ที่จะไดรับความพอใจสูงสุดจากการประมาณกระแสรายไดตลอดชีวิต  โดยคิดลดจากอัตรา

ประมาณการอัตราเดียวไมเปนจริง  อยางไรก็ตามในป 1960 มีทฤษฎีทางการศึกษาที่เชื่อมโยง

กับการกระจายรายไดตามขนาดมากมาย  โดยมี Joseph  Hunt (1961 อางถึงใน Slottje, 

1989 ) เปนผูสนับสนุนทฤษฎีดังกลาวเปนคนแรก  ซึ่งพบวาความจํากัดทางกายภาพและ

สิ่งแวดลอมของแตละคนเปนสาเหตุอันดับแรกๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนรู  ตอมา 

Mincer (1958) และ Becker (1964 อางถึงใน Atkinson, 1983)  ไดประยุกตแนวคิดทฤษฎีทุน

มนุษยของ Smith (1776) ที่ยึดหลักผลประโยชนสุทธิ  กลาวคือคนที่เขารับการศึกษาจะมีรายได

ในอนาคตสูงกวาคาจางปกติ  หรืออยางนอยที่สุดจะเทากับกําไรปกติของทุนที่ใชในการศึกษา

และไดกําหนดขอสมมติข้ึน 2 ประการ คือ  ประการที่หน่ึง ตลาดแรงงานมีการแขงขันอยาง

สมบูรณ  ดังนั้นคนจะเลือกอาชีพไดอยางอิสระและมีโอกาสในการเขารับการศึกษาอบรมอยาง

เทาเทียมกัน  ประการที่สอง ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันทั้งในการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุน

มนุษย  ไมมีความแตกตางในความฉลาดหรือฐานะทางครอบครัว  อยางไรก็ตามผลงานดังกลาว

มีขอโตแยงวาความไมเทาเทียมกันของผลประโยชนสุทธิไมเปนจริง  เนื่องจากความแตกตางใน

ความสามารถและโอกาสในการเขารับการศึกษาของคนไมเทาเทียมกัน  นอกจากนี้คนที่มีระดับ
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การศึกษาเทากันอาจมีระดับรายไดตางกัน ทั้ งนี้ ดวยความแตกตางในอายุและประสบการณ  

(Atkinson, 1983) 

  

2.5  ดัชนีวัดความไมเทาเทียมกันของรายได  

 

       แมวาจุดประสงคหลักของวิทยานิพนธฉบับนี้ คือ  ตองการที่จะหาคําตอบวาความไมเทา

เทียมกันของรายเปนอยางไร  แตในการตอบคําถามดังกลาวจําเปนจะตองหาวิธีวัดความไมเทา

เทียมกันของรายไดที่เหมาะสมวาควรจะใชวิธีใด  ดังนั้นในสวนนี้จะกลาวถึงคุณสมบัติที่สําคัญ

ของดัชนีและการใชดัชนีวัดความไมเทาเทียมกันของรายไดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ทั้งนี้เพ่ือ

เลือกใชใหเหมาะสมกับการศึกษาตอไป 

 

2.5.1  คุณสมบัติท่ีสําคัญของดัชนีความไมเทาเทียมกัน 

 

       1)  ดัชนีที่ใชวัดความไมเทาเทียมกันจะตองประกอบดวยคุณสมบัติพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ  

Mean  Independence , Population  Replication และ Principle  of  Transfer           

            1.1)  Mean  Independence : I (kY ; n) = I (Y ; n) โดยที ่k > 0 หมายถึง  ถารายได

ของประชากรทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในสัดสวนเดียวกัน  จะทําใหการกระจายรายไดเปลี่ยนแปลง

และคาความไมเทาเทียมกันของรายไดจะคงเดิม 

            1.2)  Population  Replication : I (Y , Y , … , Y ; rn) = I (Y ; n) หมายถึง  ถามี

ประชากร r กลุม  แตละกลุมประกอบดวยประชากร n คนและแตละกลุมมีการกระจายรายไดที่

เหมือนกัน ดังนั้นถามีการรวมประชากรในแตละกลุมเขาดวยกันเปน rn คน  จะไมทําใหรูปแบบ

การกระจายรายไดและคาความไมเทาเทียมกันของรายไดเปลี่ยนแปลงไป  

            1.3)  Principle  of  Transfer หมายถึง  ถามีการโอนรายได Δy จากคนที่มีรายได yi 

+ t ; t > 0 ไปยังบุคคลที่มีรายได yi  โดยที่ Δy < t / 2 จะสงผลใหความไมเทาเทียมกันของ

รายไดลดลง  เพราะจะทําใหรายไดของสองกลุมมีคาใกลกันมากข้ึน  

       2)  ความไมเทาเทียมกันของรายไดสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ  ความไมเทาเทียมกัน

ภายในกลุมและความไมเทาเทียมกันระหวางกลุม  ซึ่งจะตองอยูในรูป Additive  Form  โดยที่ j 

จะอยูในรูป Additive  Form ก็ตอเมื่อ 

∑ +=
g

nGngg
G
g

G nInyIwnyyI
G
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1 µµµµ  

       โดยที่ I (Yg ; ng) เปนความไมเทาเทียมกันภายในกลุม g ซึ่งถวงน้ําหนักดวย G
gw  และ 

∑ =
g

G
gw 1  ดังนั้น );( gg

G

gg
nyIw∑  จึงเปนตัวแทนของความไมเทาเทียมกันภายในกลุมและ
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เทอมถัดมาไดแก  คา I  ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานของการกระจายคาเฉลี่ยในกลุมตางๆ เปนการ

จัดสรรรายไดใหมใหแกสมาชิกแตละกลุม  ใหมีรายไดเทากับรายไดเฉลี่ยของกลุมที่ตนอยู  จึง

ไมมีปญหาความไมเทาเทียมกันภายในกลุมเกิดข้ึน  สวนนี้จึงเรียกวาความไมเทาเทียมระหวาง

กลุม 

       3)  สวนประกอบของความไม เทาเทียมกันภายในกลุมไมไดข้ึนอยูกับสวนประกอบของ

ความไมเทาเทียมกันระหวางกลุม  คุณสมบัติขอนี้เปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการแบงกลุม  

เพ่ือไมใหเกิดปญหาคลุมเครือในการใหความหมายความไมเทาเทียมกันระหวางกลุม 

โดยที่การหาความไมเทาเทียมกันระหวางกลุมสามารถทําได 2 วิธี คือ 

            3.1)  หักความไมเทาเทียมกันภายในกลุมทั้งหมดจากความไมเทาเทียมกันโดยรวม  

ถาความไมเทาเทียมกันภายในกลุมเปนศูนยสวนที่เหลือ คือ  ความไมเทาเทียมกันในคาเฉลี่ย

ระหวางกลุมปญหาความคลุมเครือจะไมเกิดข้ึน 

            3.2)  ขจัดความไมเทาเทียมกันระหวางกลุมออกไปโดยใหคาเฉลี่ยของแตละกลุมมีคา

เทากับคาเฉลี่ยโดยรวมสวนที่เหลือ คือ  ความไมเทาเทียมภายในกลุมและพิจารณาคาความไม

เทาเทียมกันโดยรวมที่ลดลงแตสวนประกอบของความไมเทาเทียมภายในกลุม คือ  คาเฉลี่ยถวง

น้ําหนัก G
gw  ถาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภายในกลุม คือ  รายได  ปญหาความคลุมเครือจะเกิดข้ึน  

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของคาเฉลี่ยระหวางกลุมจะกระทบความไมเทาเทียมภายในกลุมโดย

ผานน้ําหนัก G
gw  แมวาความไมเทาเทียมภายในแต ละกลุม ( I ) จะไมเปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม 

ดังนั้น G
gw  จะตองเปนสัดสวนของประชากรเทานั้น  จึงจะไมทําใหความไมเทาเทียมภายในกลุม

ข้ึนอยูกับความไมเทาเทียมระหวางกลุม 

 

2.5.2  การใชดัชนีวัดความไมเทาเทียมกันของรายได 

  

       การนําดัชนีตางๆ มาใชวัดความไมเทาเทียมกันของรายไดนั้น  อาจทําไดทั้งการวัดใน

ภาพรวม  การแยกวิเคราะหเปนกลุมยอย เชน  ภูมิภาค  อาชีพ  กลุมอายุ  ภาคการผลิต  ระดับ

การศึกษาของหัวหนาครอบครัว ฯลฯ และการแยกวิเคราะหตามแหลงที่มาของรายได เชน 

รายไดจากคาจาง  รายไดจากทรัพยสิน  รายไดจากกําไร ฯลฯ  ดัชนีวัดความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดสามารถแบงไดหลายแนวทาง  ซึ่งสามารถแบงอยางกวางๆ ตามแนวคิดของ Sen 

(1973) ได 2 ประเภท คือ Positive  Measures และ Normative  Measures  โดยที่ Positive  

Measures เปนการวัดที่ตองใชเทคนิคทางสถิติในการคํานวณหาสวนเบ่ียงเบนของการกระจาย

รายไดที่กําหนดจากความเทาเทียมกันอยางสมบูรณวิธีวัดแบบนี้มีหลายวิธี  สวน  Normative  

Measures เปนวิธีที่ใชความคิดเห็น (Value  Judgement) เพ่ือประเมินสวัสดิการทางสังคม  

วิทยานิพนธฉบับนี้จะกลาวถึงเพียง 2 วิธี  ในสวนนี้จะกลาวถึงแนวทางในการเลือกวิธีวัดความ
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ไมเทาเทียมกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งมีหลายวิธี  แตละวิธีมีคุณสมบัติตางกันวิธีที่นิยมใชกัน

มากที่สุด คือ  Lorenze  Curve และ Gini  Coefficient วิธีทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  

ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีวัดความไมเทาเทียมกันที่ใชกันอยางทั่วไปอยางสั้นๆ ภายใตหัวขอ Positive  

Measures และ Normative  Measures ดังนี้ 

       1)  Positive  Measures เปนดัชนีที่วัดความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยใชสถิติและ

ไมไดนําเอาแนวคิดสวัสดิการ ทางสังคมมาใชอยางชัดเจน ซึ่งไดแก  พิสัย (Range : R)  สวน

เบ่ียงเบนเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบ (Relative  Mean  Deviation : M)  คาความแปรปรวน  

(Variance : V)  คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน  (Coefficient  of  Variation : C)  Lorenze  

Curve และ Gini  Coefficient ซึ่งตอมาไดมีการพัฒนาดัชนีวัดความไมเทาเทียมของรายไดอ่ืนๆ 

เพ่ิมข้ึน ไดแก Theil และ Shorrocks แตดัชนีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ  ดัชนี Gini , Theil 

และ Shorrocks ดังนี้ 

            1.1)  พิสัย 

R = Ymax - Ymin 

       วิธีนี้มีขอดอย คือ  มีการพิจารณาเฉพาะรายไดสูงสุดและต่ําสุดเทานั้นดังนั้นจึงละเลยคา

อ่ืนๆ ของขอมูล  ทําใหคาความไมเทาเทียมกันของรายไดผิดพลาดไดงาย 

            1.2)  สวนเบ่ียงเบนเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบ  
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       วิธีนี้ใหความสําคัญกับคาของขอมูลอ่ืนๆ มากข้ึนแตยังมีขอดอย คือ  การเปลี่ยนแปลงของ

รายได  ในกรณีที่ทั้งสองฝายตางก็อยูดานเดียวกันของรายไดเฉลี่ยจะไมมีผลใหคาสวนเบ่ียงเบน

เฉลี่ยโดยเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลง 

            1.3)  คาความแปรปรวน 
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       วิธีนี้เปนวิธีที่แกขอบกพรองของสวนเบ่ียงเบนเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบ  แตยังมีขอดอย คือ 

การเพ่ิมรายไดของทุกๆ คนเปนสองเทาจะทําใหไดคาความแปรปรวนเพ่ิมข้ึนเปนสี่เทาทั้งๆ ที่

การกระจายรายไดยังคงเดิม  นอกจากนี้ยังไมสามารถเปรียบเทียบการกระจายในกลุมที่ตางกัน

ได  ดังนั้นคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 

y
vC =  

       จึงมีความเหมาะสมในการวัดความไมเทาเทียมกันของรายไดมากกวา  เนื่องจากมี

คุณสมบัติของการไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของรายได ณ ทุกระดับรายไดและใหผลกระทบ



 

 

27 

 

เทากัน ณ ทุกระดับรายได  ซึ่งมีผูแยงวาการเปลี่ยนแปลง ณ รายไดที่ต่ํากวานาจะมีผลกระทบ

ตอความไมเทาเทียมกันของรายไดมากกวาการเปลี่ยนแปลง ณ ระดับรายไดสูง 

            1.4)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคา Log ของรายได (The  Standard  Deviation  of  

Logarithm) 
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       วิธีนี้ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของผูที่มีระดับรายไดต่ํามากกวาเปลี่ยนแปลงใน

จํานวนที่เทากันของผูที่มีระดับรายไดสูง  ทําใหสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคา Log มีลักษณะ

เปนรูประฆังควํ่า (Concave  Function) ของรายไดบุคคลและคาเฉลี่ยของรายไดอยูในรูปของ

คาเฉลี่ยเรขาคณิต  จึงไมควรใชในการวัดความไมเทาเทียมกันของรายได 

            1.5)  ดัชนี Gini เปนดัชนีความไมเทาเทียมกันของรายไดที่มีผูนิยมใชกันมาก  ซึ่ง

สามารถแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 
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       โดยที่ Yi คือ  รายไดของประชากรแตละคน F ( iy ) คือ  ฟงกชั่นของการกระจายรายได

สะสม yµ  คือ  รายไดเฉลี่ยของประชากรทั้งหมด  ดัชนี Gini มีคาอยูระหวาง 0 – 1  เมื่อ Gini 

= 0 แสดงวามีความเทาเทียมกันของรายไดอยางสมบูรณและเมื่อ Gini = 1 แสดงวามีความไม

เทาเทียมกันของรายไดอย างสมบูรณ  และเมื่อ Gini มีคามากแสดงวามีความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดมาก 

            1.6)  ดัชนี Theil (Sen, 1973 ; Cowell, 1995) ไดมาจากแนวคิดเก่ียวกับความนาจะ

เปนที่วาเหตุการณใดมีโอกาสในการเกิดสูง เมื่อเหตุการณนั้นเกิดข้ึนมีความนาสนใจนอยและ

ในทางตรงกันขามเหตุการณที่มีโอกาสในการเกิดนอย  เมื่อเหตุการณนั้นเกิดข้ึนมีความนาสนใจ

มากสามารถเขียนเปนสมการไดวา 

pLogph −=)(  
       และถามีเหตุการณ n เหตุการณความนาจะเปนในการเกิดเหตุการณจะมีคาเทากับ 
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       ถานําแนวคิดนี้มาประยุกตใชวัดความไมเทาเทียมกันของรายได  โดยให Si เปนสัดสวน

รายไดของประชากร 
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i i  และ T เปนวิธีการวัดความไมเทาเทียมกันของรายได  เมื่อ Si มี

คาเทากับ (1 / n) คาของ log n จะมีคาสูงสุดจะได 
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โดยที่ดัชนี Theil มีคุณสมบัติที่นาพอใจเชนเดียวกับ Shorrocks  order 2 

            1.7)  Shorrocks ไดนําเอาดัชนี Theil มาประยุกตไดดังนี้ 
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1 ∑ −=

i
iy

n
I µ

µ
               c = 2   ดัชนี  Shorrocks  order 2  

       โดยที่ I0 I1 และ I2 เปนดัชนี Shorrocks  order 1 , 2 และ 3 ตามลําดับ Yi คือ  รายไดของ

ประชากร  i µ คือ  รายไดเฉลี่ย  n คือ  จํานวนประชากร 

I0 และ I2 มีคุณสมบัติที่นาพอใจไมแตกตางกันคือ 

            1)  ไมเปลี่ยนแปลงเมื่อนําคาคงที่ที่เปนบวกไปคูณรายไดของประชากรทุกคนหรือทุก

กลุม (Scale  Independence)  

            2)  มีความไหวตัวตอการโอนรายไดจากคนรวยมาสูคนจนมากกวาคนมีรายไดปาน

กลางมาสูคนจน (Strong  Principle  of  Tranfer)  

            3)  ไมเปลี่ยนแปลงตอการขยายตัวอยางเปนสัดสวน (Proportionate  Growth)  

แต I2 มีคุณลักษณะที่นาพอใจมากกวาคือ  

            1)  สามารถนํามาแยกสวนเพ่ือหาสาเหตุของความไมเทาเทียมกันได (Additive  

Decomposability)  

            2)  คาจะเปลี่ยนแปลงไปเทากับคาที่นําไปบวก (Additive)(Sen, 1973 ; Isra, 1993 ; 

Cowell, 1995) 

       2)  Normative  Measures เปนวิธีที่นําเอาแนวคิดสวัสดิการทางสังคมหรือการสูญเสียทาง

สังคมอยางชัดเจนมาใชซึ่ง ไดแก  Dalton’s  Measure และ Atkinson’s  Measure วิธีการทั้ง

สองนี้  ผูที่จะนํามาใชจะตองมีพ้ืนความรูเก่ียวกับความสัมพันธระหวางรายไดและสวัสดิการทาง

เศรษฐกิจ  ดังนั้นจึงไมใชวิธีที่จะนํามาใชกันทั่วไปในทางปฏิบัติ  (Duangkamon  

Chotikapanich, 1990)  

            2.1)  Dalton’s  Measure 
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       วิธีนี้เปนการวัดความไมเทาเทียมกันที่เปรียบเทียบระหวางระดับอรรถประโยชนที่แทจริง  

แตมีขอดอยคือ  การเปลี่ยนแปลงของรายไดในระดับที่เทากันอาจจะกระทบกับขนาดของความ

พอใจในแตละบุคคลตางกันได 

            2.2)  Atkinson’  Index 

A = 1 – (Yede / u) 

       วิธีนี้แสดงวาถารายไดมีการกระจายอยางเทาเทียมกัน  สวัสดิการที่เกิดจากรายไดตอหัว

จะเทากับรายไดเฉลี่ย  โดยที่คาของ Atkinson’  Index จะตองอยูระหวาง 0 – 1 

       แมวาแนวคิดเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันของรายไดจะแบงออ กเปน 2 กลุม  ซึ่งมี

แนวคิดที่ขัดแยงกันแตรัฐบาลของประเทศตางๆ ก็เห็นวาความไมเทาเทียมกันของรายไดเปน

ปญหาที่ตองเรงแกไข  โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่พัฒนาแลว  ซึ่งที่ประเด็นการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมนาจะเปนประเด็นหลักในการศึกษาความไมเทาเทียมกัน ดังกลาว  ใน

การศึกษานี้จะใชดัชนีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือวัดความไมเทาเทียมกันในประเทศกําลังพัฒนา  

อยางประเทศไทย คือ  ดัชนี Gini เพ่ือวัดความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยรวม  เพ่ือให

สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาอ่ืนๆ ตอไป 

 

  2.6  เครื่องมือท่ีใชในการวัดความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได 

 

       การวัดความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดมีหลายวิธีดวยกัน  แตในการศึกษาครั้ง

นี้จะนําวิธีการศึกษาที่นิยมใชกัน ดังนี้ 

 

2.6.1  เสนโคงลอเรนซ (Lorenz  Curve) 

 

       วิธีการที่มักนํามาใชกันบอยๆ ในการวัดความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได คือ 

การอาศัยเสนโคงลอเรนซเปนเสนที่ไดรับการตั้งชื่อตามนักสถิติชาวอเมริกันชื่อ  ลอเรนซ 

(Conrad  Lorenz) ผูซึ่งไดเริ่มนําวิธีการนี้มาใชใน ค .ศ. 1905 เปนเสนที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางรอยละสะสมของกลุมบุคคลหรือประชากรกับรอยละสะสมของรายไดที่เขารับได  ดวย

การนํามาสรางเสนโคงลอเรนซภายในกรอบรูปสีเหลี่ยม (Box  Diagram) โดยที่เสนโคงลอเรนซ

จะเชื่อมโยงตัวแปรสองตัวที่แสดงถึงการกระจายรายไดในเชิงกราฟ  โดยที่แกนตั้งใชแทนรอยละ

ของรายไดรวมและแกนนอนใชแท นรอยละของครัวเรือน  ซึ่งการกระจายรายไดจะดูจากเสน

ทแยงมุมซึ่งเปนเสนตรงทํามุม 45 องศากับแกนนอนเปนหลัก  ถาหากการกระจายรายไดเทา

เทียมกันทั่วทั้งสังคม คือ  ทุกคนมีรายไดเทาเทียมกัน  เสนโคงลอเรนซจะทับกับเสนทแยงมุม

พอดี  นั่นคือการกระจายรายไดเปนไปตามเสนทแยงมุมซึ่งทุกๆ จุดบนเสนทแยงมุมจะแสดงถึง
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รอยละของครัวเรือน  ถาหากเสนโคงลอเรนซหางออกจากเสนทแยงมุมมากเทาใดก็แสดงวาการ

กระจายรายไดมีความไมเทาเทียมกันมากข้ึน  และถาเสนโคงลอเรนซหางออกจากเสนทแยงมุม

ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทับกับเสนประกอบมุมฉาก  ซึ่งแสดงวาการกระจายรายไดไมเทาเทียมกัน

อยางสมบูรณ 

 

ภาพท่ี 2.6.1.1 

Gini และ Lorenz  Curve 

                                                       

                                                   เสนแสดง Absolute  Equality 

รอยละสะสมของรายได 

         1 

 

 

 

    

 

                                      

                                                                          

                                                                         A                        

                                                                                   

                                                                                   Lorenz  Curve 

 

                                                                            B 

                    45 º 

        0 
                                                                                    รอยละสะสมของครัวเรือน 

                                                                                 

                                                               เสนแสดง Absolute  Equality  
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       คุณสมบัติของเสนลอเรนซ 

1)  เปนเสนโคงที่อยูใตเสนทแยงมุม 

2)  มีความลาดชันเปนบวก  คาอนุพันธอันดับแรกของสมการ y = f  ( x ) คา dy / d x  > 0 

3)  เปนเสนโคงที่โคงเขาหาแกนตั้ง (y) คาความลาดชันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เปนลักษณะเพ่ิมข้ึน     

     เมื่อ x  มีคาสูงข้ึน  คาอนุพันธอันดับที่สองของสมการ y = f ( x ) คา d2 y / d2 x  > 0 

 

       จากความสัมพันธระหวางความถี่สะสมของรายได (y) กับความถี่สะสมของประชากร ( x ) 

ที่มีรูปแบบสมการทั่วๆ ไป คือ  y = f  ( x ) จะกําหนดรูปแบบของสมการเสนลอเรนซในรูปแบบ

เฉพาะใหเหมาะสมกับขอมูลแตละสังคม  และนําสมการที่ประมาณคาไดมาคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์ในการวัดความไมเทาเทียมกันในการกระจายรายได  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ

ของเสนลอเรนซซึ่งแสดงรูปแบบของเสนลอเรนซโดยสมการ 

Y = A x e –b (1 – x )                                              (1) 

       จากสมการ (1) เราจะทําการ Take  Natural  Logarithm จะได 

ln y = ln A + ln x  + [ -b (1 – x ) ] ln e                            (2) 

       ในการประมาณคา parameter จากสมการเสนลอเรนซ (2)  โดยวิธี Ordinary  Least  

Squares จะตองแปลงรูปแบบของสมการใหอยูในรูปแบบของสมการเสนตรง (Linear  Form) 

ดังนี้ 

ln y – ln x  = C – b (1 – x ) 

                                         ln (y / x ) = C – b (1 – x )                               (3) 

โดยกําหนดให 

C = ln A 

A = ec 

การทดสอบคุณสมบัติโดยการหาอนุพันธอันดับสอง 

dy / d x  = Ae –b (1 – x )  (1 + b x ) 

d2y / d2 x  = Abe –b (1 – x ) (2 + b x ) 

       ถา b = 0 , คา d2y / d2 x  = 0 แสดงวาเสนลอเรนซเปนเสนเดียวกับเสนทแยงมุม  ซึ่ง

แสดงวาการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกัน 

       ถา b > 0 , คา d2y / d2 x  > 0 แสดงวาเสนลอเรนซอยูใตเสนทแยงมุม  มีปญหาความไม

เทาเทียมกันของการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน 
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2.6.2 คาสัมประสิทธิ์ Gini (Gini  Coefficient) 

 

       ในการวัดความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได  จะมีเครื่องชี้ที่สามารถเปรียบเทียบ

ลักษณะของความไมเทาเทียมกัน คือ  การคํานวณคาสัมประสิทธิ์จินี่หรือบางทีเรียกวาอัตรา

การกระจุกตัวของจินี่ (Gini  Concentration  ration) ซึ่งไดรับการตั้งชื่อตามนักสถิติชาวอิตา

เลียน ชื่อ ซี .จินี่ (C. Gini) ซึ่งไดเสนอวิธีการดังกลาวในการวัดความไมเทาเทียมกันขอ งการ

กระจายรายได  เมื่อ ค.ศ. 1912 ในการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์จินี่จะตองอาศัยเสนลอเรนซที่

บรรจุในกรอบสี่เหลี่ยม เชน  ถาไดจุดที่ (50 , 7) หมายถึง  รอยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ

มีระดับรายไดรอยละ 7 ของรายไดทั้งหมด 

       โดยทั่วไปการคํานวณคาสัมประสิทธิ์จินี่ของการกระจายรายได  มักจะกระทําโดยการรวม

เนื้อที่สามเหลี่ยมซึ่งสรางมาจากจุด Coordinates ภายใตเสนโคงลอเรนซ  จากนั้นคูณเนื้อที่นี้

ดวยสองแลวนําไปลบออกจากเนื้อที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสซึ่งมีคาเทากับหนึ่ง  สวนที่เหลือจะ

เทากับสองเทาของเนื้อที่ระหวางเสนเสมอภาคกับเสนลอเรนซซึ่งก็คือคาสัมประสิทธิ์จินี่สามารถ

แสดงได ดังนี้ 

Gini  Coefficient = 2 (เนื้อที่ระหวางเสนทแยงมุมกับเสนลอเรนซ)          (4) 

 

       การที่เราจะคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์จินี่ไดนั้นจําเปนจะตองหาเนื้อที่ระหวางเสนทแยงมุม

กับเสนโคงลอเรนซ  และสมการของเสนลอเรนซจากภาพที่ 1 ที่แสดงถึงความสัมพันธของการ

กระจายรายไดของประชากรกับเสนลอเรนซ  ในความเปนจริงนั้นลักษณะของการกระจาย

รายไดของประชากรในแตละสังคมจะไมเหมือนกันผลก็คือ  จะทําใหลักษณะของเสนลอเรนซแต

ละสังคมแตกตางกันออกไปดวยเราจะกําหนดสมการเสนลอเรนซที่แสดงความสัมพันธระหวาง

ความถี่สะสมของรายไดกับความถี่สะสมของประชากร 

โดยกําหนดให  

                                       y = ความถี่สะสมของรายได 

x = ความถี่สะสมของประชากร 

 

       รูปแบบความสัมพันธของเสนลอเรนซในรูปทั่วๆ ไปดังนี้ 

y = f ( x )                                       (5) 

       จากนั้นเราจะหาเนื้อที่ระหวางเสนทแยงมุมกับเสนโคงลอเรนซ  โดยกําหนดให 

A = เนื้อที่ระหวางเสนทแยงมุมกับเสนลอเรนซ 

           B = เนื้อที่ภายใตเสนลอเรนซ 
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โดยที ่

    A = 0.5 – B                                              (6) 

       คา A หมายถึง  เนื้อที่สามเหลี่ยมมุมฉาก (เนื้อที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีคาเทากับ 1 หักดวยเนื้อ

ที่ใตเสนลอเรนซ) และ 

                                                     B = f ( x )                   (7) 

       แตเนื่องจากเสนลอเรนซที่มีการกระจายรายไดไมสมบูรณ  จะทําใหมีลักษณะเปนเสนโคง  

ดังนั้นการหาพ้ืนที่ภายใตเสนโคงจะตองอาศัยวิธีการ Integrate  ตั้งแต 0 ถึง 1 ในสมการที่ (7) 

ซึ่งเราจะไดคาของ B ดังนี้ 

           B = ∫
1

0

f ( x ) d x                                           (8) 

       จากสมการที่ (4) เราจะไดเนื้อที่ของสามเหลี่ยมมุมฉาก  โดยแทนคา B ลงในสมการที่ (6) 

เราจะได 

    A = 0.5 – ∫
1

0

f ( x ) d x                                     (9) 

       จากสมการที่ (9) นําผลของคา A ที่ไดมาหาคาสัมประสิทธิ์จินี่  โดยแทนคาลงในสมการที่ 

(4) เราจะได 

           Gini  Coefficient = 2A 

                                                  = 2 [ 0.5 - ∫
1

0

f( x ) ] d x   

 = 1 – 2 ∫
1

0

f( x ) d x                                   (10) 

       จากความสัมพันธระหวาง Gini  Coefficient และเสน Lorenz  Curve 

       จากขอสมมต ิ                        y = A x e- b (1 – x)                            (จากสามการ 1) 

       สามารถเขียนคาสัมประสิทธิ์จินี่ใหมได คือ 

              Gini  Coefficient = 1 – 2 ∫
1

0

Ae-b (1 – x) d x   

        = 1 – 2 A (b – 1) / b2 – 2Ae-b / b2 , b > 0           (11) 

 

สูตรการคํานวณหา Gini  Coefficient 

Gini  Coefficient = [ ] i

N

i

SiN
N

121
1

+−∑
=
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โดยที่  N = 10 (Decile  of  Households) 

         Si (Share  of  Income)  i=1, 2, …,10 

          S1 > S2 > S3 …S9 > S10 

Gini  Coefficient = [ ]10987654321 97533579
10
1 SSSSSSSSSS −−−−−++++ % 

 

2.7  แนวคิดเก่ียวกับ Inverted – U – Shape  Hypothesis 

          

ภาพท่ี 2.7.1 

“Kuznets’  Inverted – U – Shape  Hypothesis”  

 

 

            Gini  Coefficient 

 

 

 

 

 

                                                                                   

           

 

                        รายได  

 

  

       การศึกษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีตอการกระจายรายได

ของครัวเรือนในประเทศไทยภายใตสมมติฐานวาในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น  ระยะเริ่มแรกที่สุด

การกระจายรายไดจะเปนไปอยางเทาเทียมกัน  จนกระทั่งเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ใน

ระยะแรกการกระจายรายไดก็จะเพ่ิมควา มไมเทาเทียมกันมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลจะให

ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

โดยสวนใหญกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ  จะมีความเก่ียวของกับกลุมคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ

และจะใหผลตอบแทนสูง  สงผลทําใหการกระจายรา ยไดของกลุมคนแตกตางกันมากข้ึน  
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จนกระทั่งเศรษฐกิจขยายตัวสูงไปถึงระดับหนึ่งแลว  รัฐบาลของประเทศที่มีรายไดสูงและมีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจสูง  จะใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม  

โดยจะเนนกิจกรรมทางสาธารณะและการพัฒนาจะมุงเขาหาประชาชน ที่ดอยโอกาสมากข้ึน  

รวมทั้งการกําหนดนโยบายตางๆ จะเนนการลดปญหาความแตกตางของกลุมคน เชน  ภาษี

รายไดอัตรากาวหนาที่สูง ฯลฯ  ซึ่งจะสงผลทําใหระดับการกระจายรายได ที่ไม เทาเทียมกัน

ลดลง  เสนของ Gini ก็จะวกกลับเพ่ิมข้ึน  แสดงถึงการเทาเทียมกันของรายไดของก ลุมคนมาก

ข้ึน ซึ่งแนวคิดนี้เปนที่รูจักกันในชื่อ “Kuznets’  Inverted – U – Shape  Hypothesis”  โดยได

กําหนดแบบจําลองของการกระจายรายไดที่ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ประกอบดวย  ปจจัยทางดาน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

  

εβββ +−+= 2
210 GDPGDPGini  

 

โดยที่    

       Gini  =  คาสัมประสิทธิ์ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได 

       Per  GDP  =  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ   

       Per  GDP2  =  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศยกกําลังสอง 

 

2.8 สมมติฐานในการศึกษา (Hypothesis  of  The  study) 

 

       การศึกษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงส รางรายจายที่มีผลตอการกระจายรายได

ของครัวเรือนในประเทศไทย  ไดกําหนดแบบจําลองของการกระจายรายไดที่ข้ึนอยูกับปจจัย

ตางๆ ประกอบดวย  ปจจัยทางดานงบประมาณดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ   

งบประมาณดานการพัฒนาสังคมและชุมชน สินเชื่อดานการเกษตรกรรมผานหนวยงานการเงิน

ของรัฐ  โดยกําหนดเปนแบบจําลองเศรษฐมิติไดดังนี้ 

 

WaterStudyStuctureLocalojectGini lnlnlnlnPrlnln 543210 ββββββ −−−−−=  

 

โดยที่   

       Gini  =  คาสัมประสิทธิ์ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได 

       Project  =  งบประมาณรายจายดานหนวยงาน  และงาน / โครงการ   

       Local  =  งบประมาณรายจายดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครอง 

                       สวนทองถิ่น 
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       Stucture  =  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

       Study  =  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษา 

       Water  =  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ํา 

       โดยคา 4321 ,,, ββββ  และ 5β  < 0  ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณรายดานหนวยงาน  และ

งาน / โครงการ  และงบประมาณรายจายดาน เงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  จะเปนการสรางงานใหกับประชาชนในทองถิ่น  หา กรัฐบาลเพ่ิมงบประมาณรายจาย

ใหกับทุกจังหวัด  ก็จะสงผลใหรายไดและความเปนอยูของประชาชนในแตละจังหวัดดีข้ึน  การ

เพ่ิมข้ึนของรายไดของครัวเรือนจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึน 

       เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนภูมิภาคที่มีความพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐานท าง

เศรษฐกิจ (Infrastructure) มากกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย  ผลของการกระจุกตัวของ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครกอใหเกิดความแตกตางทางดาน

รายไดของประชากรในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  โดยเฉพาะรายไดของประชากรที่อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหาน ครมีคาสูงกวารายไดของประชากรในภูมิภาคอ่ืนๆ มาก  ดังนั้นหาก

รัฐบาลเรงการสนับสนุนงบประมาณ รายจาย ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ใหกับทุกจังหวัดก็จะสงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละจังหวัดเพ่ิมข้ึน  แลวยัง

สงผลใหรายไดและความเปนอยูของประชาชนในแตละจังหวัดดีข้ึน  การเพ่ิมข้ึนของรายไดของ

ครัวเรือนจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึน 

       เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ  หากอุตสาหกรรมขยายตัวจะทําใหเกิด

ปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือในอนาคตที่เพ่ิมสูงข้ึน   เพ่ือ รองรับการขยายตัวของ

อุตสาห กรรมดังกลาว   อีกทั้งการ อบรม พัฒนาวิชาชีพ    การสรางงานสรางอาชีพ ใหกับ

ประชาชนจะสงผลใหประชาชนมีความกินดีอยูดีและมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นหากรัฐบาลเรงการ

สนับสนุนงบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษาใหกับทุกจังหวัดก็จะสงผลให รายไดและ

ความเปนอยูของประชาชนในแตละจังหวัดดีข้ึน  การเพ่ิมข้ึนของรายไดของครัวเรือนจะสงผล

ตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึน 

       เนื่องจากกวารอยละ 70 ของจํานวนประชากรที่อยูในแตละพ้ืนที่ของประเทศจะมีอาชีพ

เกษตรกร  โดยสวนใหญใชแหลงน้ําในการเพาะปลูกและการดํารงชีวิต  การพัฒนาสังคมและ

ชุมชนใหนาอยู  ใหความรูในการดํารงชีพ  การปองกันการระบาดของเชื้อโรค  ดังนั้นหาก

รัฐบาลเรงการสนับสนุนการใหงบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ําซึ่งเปนสิ่งสําคัญของ

ประชาชน  ก็นาจะสงผลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑในแตละภูมิภาค  การเพ่ิมข้ึนของรายได

ของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึนในภาพรวม  เนื่องจาก

การหมุนเวียนของเงินดังกลาวนาจะอยูในพ้ืนที่ดวยสัดสวนที่สูง 
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2.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

       ศิรินธร  เอ๊ียบศิริเมธี  (2545)  ศึกษาการกระจายรายไดของครัวเรือนในระดับจังหวัดของ

ประเทศ ไทย  ชวงป พ .ศ. 2539 และป พ .ศ. 2541 โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์จีนี่  

ปรากฏวาการกระจายรายไดในภาพรวมของประเทศมีแนวโนมของความเหลื่อมล้ําในการ

กระจายรายไดที่ดีข้ึนโดยเปรียบเทียบ  โดยคาสัมประสิทธิ์จีนี่ในป พ .ศ. 2539 เทากับ 0.389  

ลดลงเปน 0.328 ในป พ.ศ. 2541  สาเหตุของการลดลงในคาสัมประสิทธิ์จีนี่อาจจะเกิดมาจาก

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนสงผลกระทบตอรายไดและการดํารงชีพ

ของกลุมคนบางกลุมอยางรุนแรง  ในขณะที่คนบางกลุมไดรับผลกระทบที่ไมมากนักและ

ขณะเดียวกันก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการผลิตสูการผลิตทางดานอุตสาหกรรมและ

บริการมากข้ึน  โดยการผลิตภาคเกษตรยังคงมีบทบาทที่สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  

รายไดของชุมชนในภูมิภาคที่พ่ึงพิงภาคเกษตรกรรมไดรับผลกระทบคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ

กลุมคนที่ประกอบธุรกิจทางดานการเงิน  ธุรกิจบริหาร  ที่มีความเสี่ยงคอนขางสูงในสภาพการ

แขงขันทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจเปดดังเชนในปจจุบัน  ทําใหกลุมคนที่มีรายไดสูงมากลดลง

มาอยูในระดับเฉลี่ยมากข้ึนอันอาจจะเปนไปไดจากสัดสวนของรายไดของกลุมคนที่มีรายไดสูง

เริ่มมีแนวโนมลดลงในป พ .ศ. 2541 ในขณะเดียวกันรอยล ะของรายไดสะสมของกลุมคนที่มี

รายไดต่ําก็มีแนวโนมสูงข้ึนกวาเดิม  โดยภาคใตเปนภาคที่คาดวามีแนวโนมของความเหลื่อมล้ํา

ในการกระจายรายไดที่ดีที่สุด  และโครงสรางของการกระจายรายไดของแตละจังหวัดภายใน

ภาคมีแนวโนมที่ดีข้ึน  คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนลดลง  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธิ์

จีนี่ของแตละจังหวัดมีการกระจายตัวที่ดีข้ึน  ซึ่งจะพบวาสวนแบงรายไดของประชาชนในจังหวัด

ยโสธรและจังหวัดเพชรบุรี  กลุมคนที่มีรายไดสูงนั้นมีรายไดลดลงในขณะที่กลุมคนที่มีรายได

นอยนั้นกลับมีรายไดที่สูงข้ึน  อยางไรก็ตาม สวนแบงรายไดที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไดกระจายไป

ยังคนชั้นกลางทําใหมีสวนแบงของรายไดที่เพ่ิมมากข้ึน  นับวาเปนสิ่งที่ดีที่แสดงใหเห็นถึง

แนวโนมที่จะมีการกระจายสวนแบงรายไดที่ลดลงของคนที่มีรายไดสูงไปยังใหกลุมคนที่มีรายได

นอยในที่สุด  จากการศึกษาพบวาหากคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึนจะเปนผลทําใหคา

สัมประสิทธิ์จีนี่ลดลง  แสดงถึงความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดจะดีข้ึน  เชนเดียวกันกับ

อัตราการวางงานที่เพ่ิมสูงข้ึนจะเปนผลทําใหคาสัมประสิทธิ์จีนี่ลดลง  แตอยางไรก็ตาม  ในการ

คํานวณคาความยืดหยุน  โดยการเพ่ิ มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด  พบวาคาความ

ยืดหยุนของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตอคาสัมประสิทธิ์จีนี่มีคาเปนบวก  ทั้งนี้อาจจะเปน

เพราะวาเมื่อคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและมาก  จะมีคนบางกลุมเทานั้น

ที่มีโอกาสในการไดรับผลประโยชน มากกวากลุมอ่ืนๆ ทําใหความเหลื่อมล้ําของการกระจาย

รายไดมีชองวางมากข้ึน 
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       เสกพงศ  จิรมนัสนาคร  (2541)  ศึกษาความเชื่อมโยงผลผลิตการจางงานและรายได

ระหวางภาคในป 2533  โดยใชแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตระหวางภาค  ซึ่งจะแบง

ภูมิภาคของประเทศไทยออกเปน 3 ภูมิภาค  ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคอ่ืนๆ แบงเปน 16 กลุมสาขาเศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวาสาขา

เกษตรกรรมเปนสาขาเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจางงานสูงสุดในแตละ

ภูมิภาค  แตสาขาเกษตรกรรมไมใชสาขาเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรายไดของครัวเรือนสูง

มาก  เพราะผลของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคข้ันสุดทายของสาขาเกษตรกรรมจะเกิดข้ึนกับ

กําไรมากกวา  อีกทั้งผลจากการไมไดประมาณคาตนทุนคาเสียโอกาสจากการใชแรงงานใน

ครัวเรือนทําใหการเปลี่ยนแปลงในรายไดของครัวเรือนมีคาต่ํา  สวนสาขาที่ กอใหเกิดการจาง

งานและรายไดของครัวเรือนภายในภูมิภาคคอนขางสูงคือ  สาขาเศรษฐกิจที่เปนการผลิตแบบ

แรงงานหนาแนน และ /หรือ เปนสาขาเศรษฐกิจที่มีการผลิตเชื่อมโยงไปขางหลังสูงและเปน

อุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงานใกลแหลงวัตถุดับที่ผลิตไดในพ้ืนที่นั้นเปนหลัก  สะทอ นใหเห็นวา

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจในดานของการจางงานและรายไดของครัวเรือนที่เกิดจากความ

เชื่อมโยงการผลิตระหวางภูมิภาคตางๆ ในประเทศไทยนั้น  ยังมีอยูนอยมากอาจเปนผลสืบ

เนื่องมาจากผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่สงผลใหความเจริญตางๆ กระจุกตัวอยู

เฉพาะในสวนกลางมากกวาสวนภูมิภาค   

       มาริษา  พลอยกิติกูล  (2535)  ศึกษาการวิเคราะหตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มี

ผลตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  ภายใตสมมติฐานของ Neoclassics 

เก่ียวกับผลกระทบของอัตราการเติบโตของประชากร  Barro และ Lucas  เก่ียวกับผลกระทบ

ของเงินตรา  สมมติฐานดานอุปทาน (Supply – Side  Hypothesis) เก่ียวกับผลกระทบจาก

การใชจายของภาครัฐบาล  Tobin – Mundell เก่ียวกับผลกระทบของอัตราเงินเฟอที่มีตอ

สินคาทุน  ผลกระทบของการขยายการเปดประเทศ  ในสวนที่เก่ียวกับการคาระหวางประเทศ  

และการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจภายใต Partial  Adjustment  Hypothesis  โดยใชขอมูล

อนุกรมเวลา (Time  Series  Data) ระหวางป 2503 – 2532  จากการศึกษาพบวา  

เศรษฐกิจไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากประเทศที่พ่ึงพาการผลิตภาคเกษตรกรรมเปน

หลักมาเปนภาคอุตสาหกรรม  เปลี่ ยนแปบงโครงสรางการสงออกสินคาภาคเกษตรกรรมเปน

หลักถึงรอยละ 51.9 ในป 2522 มาเปนภาคอุตสาหกรรม ถึงรอยละ 64.5 ในป 2532 ผลจาก

การศึกษารัฐบาลควรที่จะลดขอกีดกันทางการคาลงเพ่ือสงเสริมการคาเสรีและรัฐบาลสมควรที่

จะใชนโยบาย Export – Led  Growth เพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่นาพอใจ  ควรที่จะ

ควบคุมเงินเฟอไมใหอยูในระดับสูงเกินไป  เนื่องจากจะสงผลลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ  และรัฐบาลควรจะเปลี่ยนบทบาทจากการแทรกแซงและบังคับ  มาเปนการสงเสริม

และสนับสนุน  ใหสามารถดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ                



 

 

39 

 

       คมสัน  เตชะพานิช  (2533)  ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินนโยบายในอดีตที่ผาน

มาและผลของนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงภาคใต  โดยอาศัยแบบจําลองปจจัยการผลิต

ผลผลิตมาใชในการศึกษา  การศึกษาไดรวมกลุมสาขาเศรษฐกิจจากแบบจําลองปจจัยกา รผลิต

ผลผลิตระดับประเทศของประเทศไทยป พ .ศ. 2528 ที่มีจํานวน 180 สาขาใหมีจํานวนสาขา

เศรษฐกิจเพียง 38 สาขาเศรษฐกิจหลักของภาคใต  ทั้งนี้ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ทางตรง

ของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตของภาคใตนั้น  เปนการประมาณคาแบบไมมีการสํารวจ

โดยวิธีสัดสวนแหลงที่ตั้งอยางงาย  (Simple  Location  Quotient : SLQ) ซึ่งเปนคาที่แสดง

ความสามารถของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งในการตอบสนองตอความตองการของสาขาเศรษฐกิจ

อ่ืนๆ และอุปสงคข้ันสุดทาย  ทั้งนี้การศึกษาพิจารณาผลคาของตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงอุปสงคข้ั นสุดทายของสาขาเศรษฐกิจตางๆ ในงานศึกษาพบวาสาขา

เศรษฐกิจที่มีความสําคัญตามผลของคาของตัวทวีคูณตางๆ ที่ไดจากการประมาณการจะมี

ดังตอไปนี้ 

       1)  คาตัวทวีคูณของผลผลิตของภาคใตของเอกชนจะมีผลกระทบตอสาขาเศรษฐกิจเกือบ

ทุกสาขาเศรษฐกิจในสัดสวนที่สูงกวาคาของภาครัฐ  ยกเวนสาขาอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมที่ไมมี

แอลกอฮอลและน้ําอัดลม  และสาขาการกลั่นและการผสมสุรา 

       2)  ตัวทวีคูณรายได  พบวาผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดของภาคเอกชน  ตัว

ทวีคูณรายไดภาคอุตสาหกรรมจะมีคาสูงโดยเฉพาะการผลิตในสาขาบริการ  สาขาการผลิตสิ่ง

ทอ  สาขาการขนสงและสาขาการผลิตเครื่องจักร 

       3)  ตัวทวีคูณของการวาจางแรงงาน  พบวาสาขาเศรษฐกิจที่มีผลตอการขยายการวาจาง

แรงงานสูงสุด  ไดแก  สาขากอสราง  สาขาการผลิตสิ่งทอและสาขาการขนสง 

       4)  การวิเคราะหผลกระทบตอการเชื่อมโยงผลผลิต 

           -  ความเชื่อมโยงการผลิตไปขางหนา  สาขาเศรษฐกิจที่สงผลตอสาขาเศรษฐกิจที่ใช

ผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจนั้นสูงไดแก  สาขาอุตสาหกรรมเคมีข้ันพ้ืนฐาน  สาขาผลิต

เครื่องจักรกลทางการแพทยและสาขาการผลิตสิ่งทอ 

           -  ความเชื่อมโยงการผลิตไปขางหลัง  สาขาเศรษฐกิ จสงผลตอสาขาที่ผลิตปจจัยการ

ผลิตใหสาขาเศรษฐกิจนั้นสูงไดแก  สาขาโรงสี  สาขาอุตสาหกรรมโลหะข้ันพ้ืนฐาน  สาขา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางและสาขาการกอสราง 

       ผลของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใตซึ่งทําใหมีการกอสรางสิ่งอํานวยความ

สะดวกสาธารณูปโภค  แล ะสาธารณูปการตางๆ จะมีผลทําใหโครงสรางการผลิตของภาคใต

เปลี่ยนจากการพ่ึงพิงรายไดจากภาคเกษตรกรรมเปนการพ่ึงพิงรายไดจากภาคอุตสาหกรรม

และบริการ  อีกทั้งหากพิจารณาจากคาตัวทวีคูณการพ่ึงพิง (Dependency  Multipliers) 

พบวาเศรษฐกิจของภาคใตจะมีแนวโนมของการพ่ึงพิ งนอกภาคเศรษฐกิจลดลงในอนาคต  
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เนื่องจากจะมีการผลิตผลผลิตโดยใชปจจัยการผลิตภายภูมิภาคมากข้ึนตามผลของโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต 

       นิรันดร  ชินรักษบํารุง  (2532)  ศึกษาผลกระทบของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนตอการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทยจาก

การศึกษาดวยแบบจําลอง Simultaneous  Equations  Model ซึ่งใชขอมูลในป พ .ศ. 2523 

และประมวลผลดวยวิธี Simulation เปรียบเทียบกรณีศึกษา 3 กรณี  กรณีที่ 1 โครงสรางทาง

เศรษฐกิจไมมีการสงเสริมการลงทุน  และการผลิตจากกิจก ารที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใน

ปจจุบันไมเกิดข้ึน  กรณีที่ 2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมมีการสงเสริมการลงทุนเชนเดียวกับ

กรณีศึกษาที่ 1 แตการผลิตในกิจการดังกลาวยังคงเกิดข้ึนโดยไมไดรับการสงเสริมการลงทุน  

กรณีที่ 3 โครงสรางทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจริงในปจ จุบันซึ่งมีการสงเสริมการลงทุน  การ

กระจายรายไดที่ดีที่สุด คือ กรณีศึกษาที่ 2 และยังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด  

เนื่องจากการใชปจจัยการผลิตภายในประเทศมากกวา  ในขณะเดียวกันก็มีการใชแรงงานเปน

จํานวนมาก  โดยใชแรงงานมากกวากิจการที่ไดรับการสงเส ริมการลงทุนเฉลี่ย 13.46 เทา  จึง

ทําใหการกระจายรายไดดีข้ึน  กรณีศึกษาที่ 1 เปนการกระจายรายไดที่ดีเปนอันดับที่สอง  แต

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกรณีนี้กลับต่ําที่สุด  เพราะระดับการผลิตลดต่ําลง  สงผลให

ระดับรายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือนลดต่ําลง  กรณีศึกษาที่  3 การกระจายรายไดแยที่สุด  แต

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับกลาง  เนื่องจากการสงเสริมการลงทุนจะทําให

กิจการที่เกิดข้ึนไดยากมีโอกาสเปดดําเนินการได  ดังนั้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในกรณี

นี้จึงสูงกวากรณีศึกษาที่ 1 แตต่ํากวากรณีศึกษาที่ 2 สวนสาเหตุที่การกระจายรายไดในกรณีนี้

เลวที่สุดเพราะวา  โครงสรางการผลิตในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีลักษณะการใช

ทุนมาก  ยังผลใหมีครัวเรือนจํานวนนอยที่ไดรับผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

แสดงวา  การใชนโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือการเจริญเติบโตท างเศรษฐกิจจะทําใหการ

กระจายรายไดของครัวเรือนเลวลง  แตหากประเทศไดพัฒนาไปจนกระทั่งการผลิตตางๆ 

เกิดข้ึนเองไดโดยไมตองมีการสงเสริมการลงทุนแลว  การกระจายรายไดของครัวเรือนก็จะดี

ตามไปดวยเมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโต  ซึ่งขอสรุปนี้สอดคลองกับขอสมมติฐานของ Kuznets 

       วรรณา  โชคบรรดาลสุข  (2530)  ศึกษาผลกระทบของรายจายรัฐบาลที่มีตอผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ  โดยศึกษาถึงลักษณะและโครงสรางรายจายรัฐบาลไทยในระหวางป พ .ศ. 

2513 – 2528 และหาความสัมพันธระหวางรายจายรัฐบาลกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและ

ผลิตภัณฑภาค  เพ่ือพิจารณาวารายจายรัฐบาลแตละดานมีผลกระทบกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง  ในผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศอยางไร  ผลการศึกษาพบวา  โครงสรางการใช

จายของรัฐบาลไดเปลี่ยนแปลงไป  โดยการใชจายดานเศรษฐกิจมีสัดสวนตอรายจายรวมลด

ต่ําลง  ไมสอดคลองกับการขยายตัวทางเศ รษฐกิจ  อาจมีผลเสียระยะยาว  รัฐบาลจึงควร
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พิจารณาเพ่ิมคาใชจายดานเศรษฐกิจใหสูงข้ึน  สวนดานการศึกษาดานการชําระหนี้เงินกูและ

ดานการปองกันประเทศ  มีสัดสวนตอรายจายรวมเพ่ิมสูงข้ึน  การวิเคราะหหาความสัมพันธของ

รายจายรัฐบาลที่มีตอผลิตภัณฑมวลรวมของทั้งประเทศ  พบวารายจายดานการสาธารณสุขและ

สาธารณูปการ  และรายจายดานการชําระหนี้เงินกูภายในประเทศ  สงผลกระทบใหผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  โดยรายจายดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   

       เมธี  ครองแกว  (2520)  ศึกษาความไมเทาเทียมกันของรายได  โดยใชขอมูลรายไดของ

ครัวเรือนที่เปนตัวเงิน (Money  Income) และรายไดของครัวเรือนที่ไดทําการปรับใหสมบูรณ

ข้ึน  โดยรวมรายไดที่ไมใชตัวเงิน (Income  Inkind) รายไดที่ประเมินใหกับผูที่มีบานอยูอาศัย

เปนของตนเอง (Imputed  Rent) เงินกําไรของบริษัทหลังจากที่ไดจัดสรรแลว  และหักภาษี

ทางออมออกไป  ทําการศึกษาดวยวิธีหาสวนแบงรายไดของประชากรที่จัดแบงออกเปน 5 กลุม

ตามลําดับรายได (Quintile  Groups) และใชดัชนี Gini วัดความไมเทาเทียมกันของการกระจาย

รายไดเพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน 3 ชวงเวลา คือป 2505  2512  และ 2515  เมื่อพิจารณาจาก

ขอมูลที่เปนตัวเงินโดยดัชนี Gini พบวาความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดในป 2501 

– 2512 ลดลงเล็กนอยจาก 0.5627 เปน 0.5550  และเพ่ิมข้ึนเปน 0.6051 ในป 2515 แตผลที่

ไดจากขอมูล รายไดที่ปรับให สมบูรณแลว  พบวาความไมเทาเทียมของรายไดเพ่ิมข้ึนทั้งสาม

ชวงจาก 0.4559 เปน 0.4822 และ 0.5348 ตามลําดับ  ความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน

อยางเห็นไดชัดในชวงป 2505 - 2515    

       Pranee  Tinakorn  (1995)  ศึกษาการกระจายรายไดตามหนาที่ในการผลิต (Functional  

Distribution  of  Income) โดยวิเคราะหขอมูลป 1960  1970  1980 และ 1990  พบวาสัดสวน

รายไดจากการจางงานของบุคคลมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยตลอดจาก 27.9% ในป 1960 เปน 

38.8% ในป 1990 สัดสวนรายไดจากทรัพยสินและธุรกิจเพ่ิมข้ึนจาก 9.7% เปน 12.3% ใน

ระยะเวลาเดียวกัน  ขณะที่รายไดจากการประกอบการอิสระ (Income  from  Unincorporated  

Enterprises) ลดลงจาก 62% เปน 48.3% การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปนผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสูขบวนการผลิตที่มีการจัดการ  และมีรูปแบบมากข้ึน  แมวา

สัดสวนรายไดจากการประกอบการอิสระจะมีแนวโนมลดลง  แตยังคงเปนรายไดสวนใหญของป 

1990 เมื่อพิจารณาการกระจายคาจางโดยแบงตามอุตสาหกรรมพบวา  สัดสวนคาจางในภาค

เกษตรลดลงจาก 16.2% ในป 1960 เปน 6.5% ในป 1990 ในขณะที่สัดสวนดังกลาวใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนสูงสุดเมื่อเทียบกับอุ ตสาหกรรมอ่ืนๆ จาก 8.2% เปน 27.3% ใน

ระยะเวลาเดียวกัน  สรุปวาสัดสวนการจางงานในภาคเกษตรที่มีขนาดใหญไดมีการอพยพไปสู

ภาคอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอย  จึงทําใหครอบครัวยากจนสวนใหญยังคงอยูในภาคเกษตร  

สงผลตอความไมเทาเทียมกันของรายได  โดยผานการเปลี่ยนแปลงของรายไดและการจางงาน   
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       Isra  Sarntisart  (1993)  ศึกษาผลกระทบของการคุมครองอุตสาหกรรมตอความไมเทา

เทียมกันของรายได  โดยใชแบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (General  Equilibrium  Model) มีการ

จําลองสถานการณ (Simulation) เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางการคุ มครอง

อุตสาหกรรมในป 1987 กับการลดอัตราการคุมครองอุตสาหกรรมลงรอยละ 10 พบวาถาไมมี

การคุมครองอุตสาหกรรมความไมเทาเทียมกันของรายไดจะลดลง  แตผลกระทบของการ

ชดเชยงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล  จะสงผลกระทบตอประโยชนที่ไดรับจากการลดการ

คุมครองอุตสาหกรรม  ผลกระทบตอความไมเทาเทียมกันของรายไดจึงข้ึนอยูกับนโยบายการ

ชดเชยงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล  หากรัฐบาลใชนโยบายเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีทางตรง  

จะใหผลที่นาพอใจมากกวาการเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีทางออม  และการกูยืมจาก

ตางประเทศ  เนื่องจากผลดีของภาษีทางตรงจะไปลดก ารบริโภคที่แทจริงของครัวเรือนที่มี

รายไดสูง  แตถารัฐบาลเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีทางออม  ผลกระทบรอบที่สองจะทําใหการ

จัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  หากรัฐบาลเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษี

ทางตรงเพ่ือชดเชยงบประมาณการลดการคุมครองอุตสาหกรรม  จะทํา ใหประเทศไทยไดรับ

ความสําเร็จจากการลดปญหาความไมเทาเทียมกันได  เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   

       Simon  Kuznets  (1955)  ศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมของความไมเทาเทียมกันใน

รายไดระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒน า  โดยวิธีพรรณนาพบวา  การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลว  จะทําใหความไมเทาเทียมกันของการกระจาย

รายไดในประเทศลดลง  ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาจะทําให

ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดในประเทศเพ่ิมข้ึน  โดยที่ความไมเทาเทียมกันของ

การกระจายรายไดในเมืองจะสูงกวาชนบท   
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2.10  สรุปงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

ตารางที่ 2.10.1  สรุปงานวิจัยและเอกสารที่เก่ียวของเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันของการ 

                     กระจายรายได 

 

ผูวิจัย เรื่อง ผลการศึกษา 

ศริินธร  เอ๊ียบศิริเมธี 

(2545) 

การกระจายรายไดของ

ครัวเรือนในระดับจังหวัดของ

ประเทศไทย 

ในป 2541 ความไมเทาเทียม

กันของการกระจายรายไดดี

ข้ึน  คาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดและอัตราการวางงาน

เพ่ิมสูงข้ึน  ทําใหคา

สัมประสิทธิ์จีนี่ลดลง   

เสกพงศ  จิรมนัสนาคร 

(2541) 

ความเชื่อมโยงผลผลิตการจาง

งานและรายไดระหวางภาค 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

จากการเชื่อมโยงการผลิต

ระหวางภูมิภาคตางๆ มีอยู

นอยมาก  อาจเปนเพราะ

ความเจริญตางๆ กระจุกตัว

อยูเฉพาะในสวนกลาง

มากกวาสวนภูมิภาค 

มาริษา  พลอยกิติกูล 

(2535) 

การวิเคราะหตัวแปรทาง

เศรษฐ ศาสตรมหภาคที่มีผล

ตออัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในประเทศไทย 

เศรษฐกิจไทยไดเปลี่ยนจาก

การพ่ึงพิงการผลิตภาค

เกษตรกรรมมาเปนพ่ึงพิง

อุตสาหกรรม  ควรลดขอกีด

กันทางการคาลง  เพ่ือให

เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่

นาพอใจ 

คมสัน  เตชะพานิช 

(2533) 

ผลกระทบที่เกิดจากการ

ดําเนินนโยบายในอดีตที่ผาน

มาและผลของนโยบายการ

พัฒนาพ้ืนที่ชายฝงภาคใต 

โครงสรางการผลิตของภาคใต

เปลี่ยนจากการพ่ึ งพิงรายได

จากภาคเกษตรกรรมมาเปน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  

มีแนวโนมของการพ่ึงพิงนอก

ภาคเศรษฐกิจลดลงในอนาคต 
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ผูวิจัย เรื่อง ผลการศึกษา 

นิรันดร  ชินรักษบํารุง 

(2532) 

ผลกระทบของกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนและ

ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน

ตอการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนในประเทศไทย 

นโยบายสงเสริมการลงทุนจะ

ทําใหความไมเทาเทียมกัน

ของการกระจายรายไดเลวลง  

แตหากการผลิตตางๆ เกิดข้ึน

เองโดยไมตองสงเสริมกา ร

ลงทุน  ความไมเทาเทียมกัน

ของการกระจายรายไดจะดี

เมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโต 

วรรณา  โชคบันดาลสุข 

(2530) 

ผลกระทบของรายจายรัฐบาล

ที่มีตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ 

การใชจายดานเศรษฐกิจมี

สัดสวนตอรายจายรวมลดลง  

จึงควรเพ่ิมคาใชจายดาน

เศรษฐกิจใหสูงข้ึน   

เมธี  ครองแกว 

(2523) 

รัฐบาลกับชองวางทางรายได

ของประชาชน 

ในป 2505  2512  และ 2515  

นโยบายการคลังของรัฐบาล  

โดยการกอหนี้สาธารณะเพ่ือ

ชวยใหงบประมาณสมดุล  ทํา

ใหความไมเทาเทียมกันของ

การกระจายรายไดลดลง

เล็กนอย  จึงไมควรนํามาใช

เปนนโยบายหลัก  ในการ

แกปญหา   

เมธี  ครองแกว  

(2520) 

การกระจายรายไดของ

ครอบครัวไทยป 2515 

ความไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายไดของครัวเรือนป 

2505  2512  และ 2515 

เพ่ิมข้ึน 

World  Bank 

(1996; 1993; 1990; 1989)  

Income  Distribution. ปญหาความไมเทาเทียมกัน

ของการกระจายรายไดสูงทีสุ่ด

ในป 2523 – 2524 และลดลง

มากในป 2531 เมื่อ

เปรียบเทียบในชวงป  

2518 - 2535 
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ตามภาคกา รผลิตพบวา

สัดสวนคาจางในภาคเกษตร

ลดลง  ในขณะที่สัดสวน

ดังกลาวในภาคอุตสาหกรรม

เพ่ิมข้ึน 

Isra  Sarntisart 
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Industrial  Protection  and  

Income  Distribution  in  
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ถาไมมีการคุมครอง

อุตสาหกรรมในป 1987 ความ

ไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายไดจะดีข้ึน  ควรใช

นโยบายเพ่ิมการจัดเก็บภาษี

ทางตรงเพราะใหผลที่ดี

มากกวาการเพ่ิมการจัดเก็บ

ภาษีทางออม  และการกูยืม

จากตางประเทศ 

Kuznets 

(1955) 

Economic  Growth  and  

Income  Inequality. 

ประเทศที่กําลังพัฒนาจะมี

ความไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายไดเพ่ิมข้ึน  

ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว

จะมีความไมเทาเทียมกันของ

การกระจายรายไดลดลง 

 



 

 

บทท่ี 3 

 

การกระจายรายไดและการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

 

3.1  ประวัติและความเปนมาของการกระจายรายไดในประเทศไทย 

 

       ประมาณ 400 ปกอนคริสตศักราช  เพลโต  และอริสโตเติล  เคยเสนอใหจักรพรรดิทํา   

การสํารวจจํานวน  และความเปนอยูของชาวโรมันข้ึนเพ่ือประโยชนในการปก ครอง  และตอมา

ในคริสตศตวรรษที่ 11 อังกฤษก็กลายเปนประเทศแรกที่มีการสํารวจประชากรและโภคทรัพย

ของชาติ  ทั้งนี้ก็เพ่ือจะทราบถึงศักยภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศในการที่จะทําสงครามกับ

ประเทศอ่ืน 

       แนวความคิดดังกลาวไดวิวัฒนาการเรื่อยมา  จนในป ค .ศ. 1691 เซอรวิลเลียม  เพตตี้  

นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษไดพิมพหนังสือชื่อ Political  Arithmetic อันถือไดวาเปนตนแบบ

ของสถิติทางเศรษฐศาสตรข้ึน  จึงทําใหนักเศรษฐศาสตรทั่วไปเริ่มสนใจที่จะอธิบาย

ปรากฏการณทางเศรษฐกิจดวยขอมูลสถิติ  ระบบบัญชีประชาชาติ (A  System  of  

National  Accounts หรือ SNA) นั้น  นักสถิติชาวอังกฤษ ชื่อเกรกอรี่  คิง  เปนผูเริ่มข้ึน  

โดยเสนอสถิติอันถือไดวาเปนสถิติรายไดประชาชาติข้ึนครั้งแรกในป ค.ศ. 1924 และตอมาในป 

ค.ศ. 1930 ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  และคนวางงานเปนจํานวนมาก  ทําใหนัก

เศรษฐศาสตร ในขณะนั้นย่ิงสนใจสถิติรายไดประชาชาติเปนหลัก  ในบรรดานักเศรษฐศาสตร

เหลานั้น        คอลิน  คลารค  ตองการจะคํานวณ “ความโนมเอียงในการบริโภคและลงทุน” กับ

พิสูจน “ทฤษฎีการกอใหเกิดรายได ” ของเคนศ และเซอร  ริชารด  สโตน  ซึ่งเปนผูทํางาน

เก่ียวกับขอมูลสถิติใหกับเคนสเองมาตั้งแตเริ่มแรก  ก็ไดมาเปนหัวหนาคณะทํางานขององคการ

สหประชาชาติ  จัดทําบัญชีประชาชาติใหเปนระบบมาตรฐานในที่สุด 

       ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศตางๆ ไดใหความสนใจกับสถิติรายไดประชาชาติ

มาก  โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและเพ่ิ งไดรับเอกราชใหมๆ ประเทศเหลานี้ตองการจะ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหสูงข้ึน  และทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว  จึงดําเนินการ

จัดทําสถิติรายไดประชาชาติข้ึน  เพ่ือใหรูถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศ  และ

นําไปวางแผนพัฒนาอีกทอดหนึ่ง  สําหรับประเทศที่พัฒนาแ ลวซึ่งไดจัดทําสถิติอนุกรมนี้ข้ึน   

ใชกอน  ก็ไดปรับปรุงใหมีประโยชนกวางขวางย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะในดานการกําหนดนโยบาย

ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ 
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       ประเทศไทยในชวงเดียวกันก็ประสบปญหาทางเศรษฐกิจและตองการจะพัฒนาเศรษฐกิจ

ใหสูงข้ึนเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ประสบการณที่ไดรับตั้งแตเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองถึง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดกอใหเกิดสภาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึนในป พ .ศ. 2493 และเริ่มวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศข้ึนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2504 กอนมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจดังกลาว  รัฐบาลไดขอตัว Dr. Joseph  S.  Gould จากองคการสหประชาชาติมา

วางรากฐานการคํานวณสถิติรายไดประชาชาติของประเทศไทยและไดรวมกับเจาหนาที่ฝายไทย

ทําการคํานวณผลิตภัณฑเชิงภูมิศาสตร (Gross  Geographical  Product) ข้ึนเปนครั้งแรก   

ในป พ .ศ. 2495 โดยไดทําการคํานวณสถิติประจําป พ .ศ. 2481 -  2482 และระหวางป พ .ศ. 

2489 – 2493 รวม 5 ป  สถิติรายไดประชาชาติของประเทศไทยชุดนี้เปนการคํานวณทางดาน

ผลผลิต (Production  Approach) และเปนรายไดประชาชาติในประเทศ (Domestic  

National  Income) เนื่องจากขณะนั้นยังไมมีการสํารวจรายไดกับรายจาย  และขอมูลสถิติ

เก่ียวกับ      การลงทุน  และรายไดจากตางประเทศยังมีไมมาก 

       ในป พ.ศ. 2497 สภาเศรษฐกิจแหงชาติไดจัดตั้งกองคํานวณรายไดประชาชาติข้ึน  เพ่ือ  

ใหรับผิดชอบคํานวณผลิตภัณฑประชาชาติโดยเฉพาะ  และไดขอตัว Mr. Abraham  

Aidenoff ที่ปรึกษาประจําองคการสหประชาชาติ   มาใหความชวยเหลือดานวิชาการดวย  

จนกระทั่ง   ในป พ .ศ. 2502 กองคํานวณรายไดประชาชาติไดขยายออกเปนสวนรายได

ประชาชาติ ประกอบดวย กองคํานวณรายไดประชาชาติ  กองคํานวณรายจายประชาชาติ  และ

กองคํานวณการสะสมทุน  โดยใหกองคํานวณรายจายประชาชาติและการสะสมทุน 

(Expenditure  Approach) มาจาก  คณะสํารวจเศรษฐกิจระหวางประเทศ  เพ่ือการบูรณะ

และวิวัฒนาการ  ซึ่งไดรวมกับ          คณะเจาหนาที่รัฐบาลไทย  รวบรวมและประมาณข้ึนเปน

ครั้งแรก 

       ในป พ .ศ. 2510 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  ไดแบงสวนราชการใหม  

เปลี่ยนชื่อสวนรายไดประชาชาติเปนกองบัญชีประชาชาติ  มีหนาที่รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน  คือ

ทําการคํานวณดานรายได (Income  Approach) ข้ึนดวย  ทําใหสถิติรายไดประชาชาติของ

ประเทศไทยมีครบทั้ง 3 ดานเปนครั้งแรก  และในระหวางป พ .ศ. 2501 – 2512 นั้นเองก็ได    

ทําการปรับปรุงสถิติอนุกรมนี้ใหทันสมัยและถูกตองตามขอมูลเบ้ืองตน คือ ผลการสํารวจ  และ

สํามะโน ฯลฯ ซึ่งหนวยงานตางๆ ไดจัดทําข้ึนในชวงหลังๆ  

       การพัฒนาสถิติรายไดประชาชาติเพ่ือใชประโยชนใหไดมากข้ึน  และกวางขวางย่ิงข้ึน  ได

ดําเนินไป 2 แนวทางคือ แนวทางที่หนึ่ง  พั ฒนาเพ่ือเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคหรือพ้ืนที่ 

(Inter – Spatial  or  Regional  Comparison) เปนการขยายสถิติรายไดประชาชาติซึ่งเคย

จัดทําทั้งประเทศรวมกัน  ออกไปเปนรายภาคหรือรายจังหวัด  เพ่ือประโยชนในการ



 

 

48 

 

เปรียบเทียบระหวางชวงระยะเวลา (Inter – Temporal  Comparison) ที่สั้นกวาคาบ 1 ป  

เปนการเรง    การจัดทําใหเร็วข้ึน  เพ่ือประโยชนในการแกปญหาและกําหนดนโยบายระยะสั้น  ๆ

       แนวทางที่หนึ่งนั้น  ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญใหความสนใจมากเนื่องจากประเทศ  

กลุมนี้ประสบปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ  และปญหาความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจระหวาง

ภูมิภาค  โดยเฉพาะระหวางเมืองและชนบท  สําหรับแนวทางที่สอง  ประเทศพัฒนาแลว      

สวนใหญไดดําเนินการจัดทํามานานแลว  ที่เปนเชนนี้ นอกจากประเทศเหลานี้มีขอมูลสถิติ

พ้ืนฐานดีกวาแลว  ยังเปนเพราะวาประเทศเหลานี้ใชสถิติรายไดประชาชาติ  ในก ารแกปญหา

และกําหนดนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นมากกวาใชในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอีกดวย 

       ประเทศไทยเริ่มพัฒนาสถิติรายไดประชาชาติเพ่ือเปรียบเทียบระหวางภูมิภาคข้ึนครั้งแรก

ในป พ.ศ. 2508 โดยสวนรายไดประชาชาติ  สภาเศรษฐกิจแหงชาติไดจัดทํา “สถิติผลิตภัณฑ  

ในประเทศรายภาค” ข้ึนเปนฉบับแรก  โดยจัดทํา 4 ป  เปนสถิติระหวางป พ .ศ. 2503 – 2506 

ซึ่งเปนระยะแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน  

ในการประเมินผลการพัฒนา  และเปนรากฐานในการวางแผนพัฒนาภาคตางๆ การจัดทําสถิติ

รายไดประชาชาติ รายภาคและรายจังหวัด (Inter – Regional) ไดชะงักไปหลายป  จนถึงป  

พ.ศ. 2511 ซึ่งเปนชวงระยะเตรียมทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519 ) 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  ไดจัดตั้งหนวยงานข้ึนหนวยหนึ่งในกองบัญชี

ประชาชาติ เรียกวา “งานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” (Need  Plan  Project) ทําหนาที่

คํานวณผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนรายจังหวัด  เพ่ือใชวิเคราะหและกําหนด

เปาหมายทางเศรษฐกิจเปนรายภาค  หนวยงานนี้ไดจัดทําสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัดตอมา

จนถึงปจจุบัน 

       สวนการพัฒนาเพ่ือเปรียบเที ยบระหวางชวงเวลาสั้นกวา 1 ปนั้น  หนวยวิจัยเศรษฐกิจ

ทั่วไป  ธนาคารแหงประเทศไทย  เคยทดลองจัดทําข้ึน  โดยอาศัยตัวแปรทางเศรษฐกิจที่

สามารถเก็บรวบรวมไดในระยะสั้นๆ คือ มูลคาธนบัตรและเหรียญกษาปณหมุนเวียน  กับ

จํานวนเงินที่ถอนจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  ประมาณผลิตภัณฑประชาชาติรายเดือนและ

รายไตรมาสจากผลิตภัณฑประชาชาติรายปของกองบัญชีประชาชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ระหวาง พ .ศ. 2508 – 2522  นาเสียดายที่การ

ประมาณสถิติรายไดประชาชาติเปนรายเดือนและรายไตรมาสโดยวิธีนี้  ไมสามารถประมาณ ไป

ขางหนาไดเนื่องจากสมการที่ใชตองทราบผลิตภัณฑประชาชาติรายปเสียกอน  ผลิตภัณฑ

ประชาชาติรายเดือนและรายไตรมาสชุดนี้จึงนําไปใชไดใน 

       หลังจากการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) 

ที่เนนการฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศเนื่องจากผลของความตกต่ําของเศรษฐกิจโลก  รัฐบาล

เริ่มวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาค   
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มากข้ึน  ผลของการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคจะทําใหความแตกตาง

ของรายไดของประชากรในแตละภูมิภาคลดนอยลง  แผนการกระจาย ความเจริญเติบโต       

ทางเศรษฐกิจไปสูระดับภูมิภาคของประเทศไทยจึงถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) เปนตนมา  โดยรัฐบาลไดวางแผนพัฒนาเมืองหลักข้ึน  

ในแตละภูมิภาคเพราะวาเมืองหลักในแตละภูมิภาคจะกระตุนความเจริญเติบโตทา งเศรษฐกิจ   

ในเขตรอบๆ เมืองหลักในแตละภูมิภาค ดังเชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกําหนดใหจังหวัด

นครราชสีมาและขอนแกนเปนเมืองหลัก  นอกจากการวางแผนการกระจายความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปสูยังระดับภูมิภาคนี้แลว  รัฐบาลยังทําหนาที่เปนผูทําการกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนใหไปลงทุนในภูมิภาคตางๆ เหลานี้ 

       แตทั้งนี้นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 จนถึงปจจุบัน  ยังพบวา

รายไดของประชากรในแตละภูมิภาคยังคงแตกตางกันมาก  รายไดยังคงกระจุกตัวอยูใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทั้งนี้การจัดทําแผนการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลไปยังระดับภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย  รัฐบาลควรศึกษาถึงพ้ืนฐานเศรษฐกิจ   

ในระดับภูมิภาคแตละภูมิภาคของประเทศไทย  เพ่ืออาศัยขอมูลทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  

ที่จัดหาไดมาชวยพิจารณาเพ่ือใ ชกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนนโยบายการแกปญหาและ

การสงเสริมการลงทุนในภูมิภาค  และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศสูงสุด นอกจากนี้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคจําเปนตองพัฒนา

เศรษฐกิจในสาขาเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับภูมิภาคนั้นดว ย  เนื่องจากแตละภูมิภาค        

มีขอจํากัดทางดานทรัพยากรภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกตางกันไป  การสงเสริมการลงทุน

ในแตละภูมิภาคจึงจําเปนตองสงเสริมในสาขาเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมกับภูมิภาคนั้นๆ 

เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนสูงสุด  อันจะชวยในการแกปญหาการกระจายรายได

ของครัวเรือนในประเทศ  ในแตละภูมิภาคและจังหวัดตางๆ ตลอดจนทราบสาเหตุของปญหาที่

ชัดเจนมากข้ึน  อันจะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวางนโยบายและแผนงาน  ตลอดจน

หาแนวทางในการแกไขตอไปในอนาคต  แตหากวาการสงเสริมการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจที่  

ไมเหมาะสมกับแตละภูมิภาคจะทําใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไมคุมกับมูลคาเงินลงทุน

และไมกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคควรที่จะพิจารณาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคหนึ่งที่ส งกระทบผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอ่ืนๆ

ภายในประเทศดวย  เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหนึ่งนอกจากจะสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจในภูมิภาคของตนเอง  แลวยังสงผลกระทบในดานบวกหรือดานลบ   ตอ

เศรษฐกิจของนอกภูมิภาคอีกดวย 

       ในปจจุบันรัฐบาลไทยไดพยายามที่จัดทําแผนสงเสริมการกระจายความเจริญเติบโต   ทาง

เศรษฐกิจไปสูยังภูมิภาคในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากเดิม  ดังเชน คณะกรรมการสงเสริมการ
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ลงทุนไดมีการสงเสริมการลงทุนไปสูภูมิภาคโดยการแบงเขตการสงเสริมการลงทุนออกเปน 3 

เขต  ที่เปนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีที่แตกตางกันในแตละเขตพ้ืนที่เพ่ือดึงดูดนักลงทุนให

ยายการลงทุนไปสูภูมิภาคมาข้ึน  สําหรับเขตสงเสริมการลงทุนทั้ง 3 เขตประกอบดวยจังหวัด

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

       เขต 1 ประกอบดวยพ้ืนที่ของจังหวัดตางๆ ดังนี้คือ  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  

สมุทรสาคร  ปทุมธานี  นนทบุรีและนครปฐม  โครงการที่ประกอบการหรือตั้งโรงงานในจังหวัด

เหลานี้จะไดรับการลดหยอนอากรสําหรับเครื่องจักรก่ึงหนึ่งและไดรับการยกเวนภาษีเงินได    

นิติบุคคล 3 ป  หากโครงการนั้นสงออกสินคาไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคายอดขาย  อีกทั้ง

มีการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับการผลิตเพ่ือการสงออกเปนเวลา 

1 ป  สําหรับโครงการที่สงออกไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคายอดขาย 

       เขต 2 ประกอบดวยพ้ืนที่ของจังหวัดตางๆ คือ สมุทรสงคราม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  

สุพรรณบุรี  อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  นครนายก  ฉะเชิงเทราและชลบุรี  โครงการ

ที่ประกอบการหรือตั้งโรงงานในจังหวัดเหลานี้จะไดรับการลดหยอนอากรสําหรับเครื่องจักร     

ก่ึงหนึ่งและไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป และเพ่ิมข้ึนอีก 7 ป  หากตั้งแหลง

ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ไ ดรับการสงเสริม  นอกจากนี้ โครงการตางๆ จะไดรับ     

การยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน  สําหรับการผลิตเพ่ือการสงออกเปนเวลา 

1 ป  สําหรับโครงการที่สงออกไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคายอดขาย 

       เขต 3 ประกอบดวย 60 จังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมแ หลมฉบังโดยเปนพ้ืนที่ที่อยู

นอกเหนือจากทั้ง 2 เขตที่ไดกลาวมาในขางตน  โครงการตางๆ ที่ประกอบการหรือตั้งโรงงาน  

ในพ้ืนที่ในเขต 3 จะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและไดรับการยกเวนภาษีเงินได     

นิติบุคคล 8 ป  นอกจากนี้โครงการที่เขามาตั้งโรงงานในเข ต 3 ยังไดรับการลดหยอนอากรเขา

รอยละ 75 ของอัตราปกติสําหรับการนําเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่นําเขามาผลิตเพ่ือจําหนาย

ในประเทศเปนเวลา 5 ป  โดยการอนุมัติจะทําการอนุมัติคราวละ 1 ป  โดยคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน  สําหรับโครงการที่มีการสงออกไมนอยกวารอยละ  30 ของมูลคายอดขาย    

จะไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน 5 ป 

       นอกจากนี้  รัฐบาลไดจัดทําแผนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกับประเทศ

เพ่ือนบานหลายประเทศ  ไดแก ประเทศมาเลเซีย  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย   

ประชาชนจีน  เพ่ืออา ศัยมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบานในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคตางของประเทศ ไทยที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเหลานี้  ใหมี

การเจริญเติบโตและลดการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจที่มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

นอกจากนี้  ประเทศเพ่ือนบานเหลานี้เปนต ลาดสําหรับรองรับสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย  

ดังเชน เครื่องใชไฟฟา  เสื้อผา  และชิ้นสวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ตลอดจนอาศัย

ประเทศเพ่ือนบานเปนชองทางในการขนสงสินคาที่ผลิตไดในประเทศไทยไปยังประเทศฮองกง  
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ไดรวดเร็ว มากข้ึนโดยการขนสงผานทาเรือวินหของป ระเทศเวียดนาม  ขณะเดียวกัน      

ประเทศไทยก็จะนําทรัพยากรธรรมชาติปาไมเขามาจากประเทศเพ่ือนบาน  จากผลของแผนงาน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของรัฐบาลทั้ง 2 แผนงานดังที่กลาวไวขางตนนี้จะสงผล

โดยตรงตอการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ แต ละภูมิภาคของ

ประเทศไทย 

 

3.2  การจัดสรรงบประมาณรายจาย 

 

3.2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 

 

       โดยทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2543 ไดใหความสําคัญใน

เรื่อง 3 เรื่องดังนี ้ 

       1)  การดําเนินการตอเนื่องเพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดานมนุษยและสังคม  

       2)  การปรับปรุงระบบบริหารและจัดการภาครัฐ  

       3)  การสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

            -  การเพ่ิมศักยภาพมนุษยและสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

            -  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน  

 

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543  

 

       เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในการแกไขปญหาระยะสั้น  และการสราง

พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  รัฐบาลจึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณในปงบประมาณ 2543 ไวดังนี ้ 

 

การพิจารณาความพรอมในการดําเนินงาน  

 

       1)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหงานและโครงการสําหรับหนวยงานที่มีความพรอมและ

ความสามารถในการดําเนินงานเทานั้น  

       2)  พิจารณาถึงขีดความสามารถของหนวยงานโดยลดการซ้ําซอนของงานภายใน

หนวยงานและระหวางหนวยงาน  รวมทั้งโครงการที่ดําเนินงานภายใตเงินกูจากแหลงตาง  ๆ 

       3)  โครงการลงทุนหรือโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการใหม  จะพิจารณาเฉพาะ
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โครงการที่ผานการพิจารณาตามข้ันตอนการอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

 

การปรับลดงานที่ไมมีความสําคัญและไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงไดแก  

 

       1)  งานและโครงการที่ไมสอดคลองกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 8  และขอตกลงกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ  

       2)  งานและโครงการที่ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลในการดําเนินงาน  และไม

สามารถบรรลุเปาหมายในระยะเวลาที่กําหนด  

       3)  งานและโครงการที่ภาคเอกชนหรือหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นมีความพรอม  และ

สามารถดําเนินการไดดีโดยไมมีความจําเปนที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการตอไป  

 

การสงเสริมงานที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

       1)  ใหความสําคัญกับงานและโครงการที่กอใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  

       2)  ใหความสําคัญกับงานและโครงการที่สามารถสรางงานและสรางรายไดใหกับคนไทย

และใหผลประโยชนกับผูมีรายไดนอย  และผูดอยโอกาส  

       3)  ใหความสําคัญกับงานและโครงการที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานทีส่ําคัญดานเศรษฐกิจและ

สังคม  อันจะนําไปสูการสรางระบบภายในประเทศที่ย่ังยืน  

       4)  ปรับลดยกเลิกและใหความสําคัญในระดับต่ํากับงานและโครงการที่ตองใชจายเปน

เงินตราตางประเทศสูง ยกเวนกรณีจําเปน ในการจัดหาอุปกรณดานการแพทย การศึกษา และ

การวิจัย  ทั้งนี้เพ่ือใหเงินที่มีจํานวนจํากัดหมุนเวียนภายในประเทศและลดปญหาการไหลออก

ของเงินตราตางประเทศ 

 

การเพิ่มศักยภาพคนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

       1)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

            1.1)  การขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใหม  

            1.2)  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร

ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร  โดยการประยุกตใชอุปกรณที่ผลิตภายในประเทศ  

            1.3)  สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนตอการฟนฟู
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และพัฒนาประเทศ  

            1.4)  สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและผลิต

บุคลากร  โดยจํากัดบทบาทของรัฐใหเหลือเทาที่จําเปน  

            1.5)  สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของผูดอยโอกาสในรูปของการใหทุนการศึกษาและ

สวัสดิการตางๆ  

            1.6)  สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาการพัฒนาครู  หลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางสถาบัน  

       2)  การพัฒนาสุขภาพ  พลานามัย  และคุณภาพชีวิต  

            2.1)  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งในสวนกลาง  สวนภูมิภาคและทองถิ่นเพ่ือให

ประชาชนทุกกลุมมีโอกาสไดรับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  

            2.2)  สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน  และควบคุมโรคโดยเนนการใหสุข

ศึกษาและขยายการสาธารณสุขมูลฐานเขาสูชุมชนและครอบครัว  

            2.3)  การสงเสริมสวัสดิการสังคมและการชวยเหลือผูดอยโอกาส  

            2.4)  สงเสริมบริการสุขภาพอนามัยแมและเด็กรวมทั้งสงเสริมเด็กนักเรียนใหรับการ

สงเสริมดานอนามัย  อาหารเสริม  นมและอาหารกลางวันอยางเพียงพอและมีคุณภาพ  

            2.5)  สงเสริมการจัดระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสําหรับประชาชน

โดยเฉพาะเด็ก  คนพิการ  ผูมีรายไดนอย  ผูสูงอายุและผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล  

            2.6)  เรงรัดพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งวิชาการ

แพทยแผนไทยและสมุนไพร  และสงเสริมใหนําผลการศึกษาไปใชอยางจริงจังในงาน

สาธารณสุข  และการบําบัดรักษา  สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยเพ่ือทดแทนการ

นําเขา  

            2.7)  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ  และมี

การกระจายอยางทั่วถึง  

            2.8)  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาเอดส  

       3)  แกไขปญหาความยากจนและชุมชนชนบทใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  โดย

ใชระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ  และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน  

 

       1)  การพัฒนาฝมือแรงงาน  

            1.1)  ยกระดับคุณภาพและฝมือแรงงานใหทัดเทียมกับมาตรฐานฝมือแรงงานสากล
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รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาฝมือแรงงาน  โดยมีการรวมมือระหวางรัฐ

และเอกชน  

            1.2)  เพ่ิมเงินกองทุนพัฒนาฝมือใหพอเพียงแกสถานประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก  นําไปพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน  

       2)  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

            2.1)  การกอสรางและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่จะ

ดําเนินการได  

            2.2)  พัฒนาและขยายโครงสรางพ้ืนฐาน  เตรียมความพรอมชุมชนเพ่ือรองรับการ

พัฒนาไปสูภูมิภาคและทองถิ่นตามพ้ืนที่ยุทธศาสตรหลักของการพัฒนา  รวมถึงพ้ืนที่ชายแดนที่

มีศักยภาพดานการคา  การลงทุนและการทองเที่ยวดวย  

            2.3)  พัฒนาและกอสรางแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน  

       3)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

            3.1)  อนุรักษและพัฒนาปาไมในเขตปาอนุรักษปาชุมชน  ปาชายเลนรวมไปถึงการ

ปลูกปาเพ่ือฟนฟูตนน้ําลําธาร  

            3.2)  สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรวมถึงดิน  น้ําและระบบนิเวศน

ตางๆ 

            3.3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอมและสงเสริมใหทองถิ่น  และ

ชุมชนมีสวนรวม  

            3.4)  ควบคุมมลพิษ  อนุรักษและฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม  การกําจัดการของเสียวัตถุ

อันตราย  และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน  

            3.5)  ศึกษาสํารวจเพ่ือจัดหาแหลงพลังงาน  รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทนและ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

            3.6)  จัดทําระบบพยากรณน้ําและระบบเตือนภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ลุมน้ําเจาพระยา  

            3.7)  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําเพ่ือการเกษตร  โดยสงเสริมการชลประทานระบบทอ

และระบบน้ําหยด 

 

3.2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

       โดยทิศทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2547 ไดใหความสําคัญใน

เรื่อง 4 เรื่องดังนี ้ 

       1)  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ  



 

 

55 

 

       2)  ลดความยากจน  

       3)  ระดับคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

       4)  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 

การเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

 

       1)  เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของระบบขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน 

            1.1)  สงเสริมการลดตนทุนในการขนสงและการเดินทาง  พัฒนาระบบการคมนาคม 

ทางน้ําและระบบราง 

            1.2)  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบคมนาคมขนสงทางบก  ระบบขนถายสินคาให

สามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ  กํากับดูแลใหการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดไว  รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมพ้ืนฐานเดิมใ ห

เกิดความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 

       2)  ฟนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            2.1)  พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุล  ระหวางการ

ใชประโยชนกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชน 

            2.2)  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึก

รวมทั้งการมีสวนรวมของทองถิ่น และภาคีการพัฒนาตาง ๆ 

            2.3)  บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  การปองกันและกําจัดมลพิษ  การลดปริมาณ 

ของเสียจากแหลงกําเนิดและการนํากลับมาใชใหม 

            2.4)  เสริมสรางองคความรู  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัย  การพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งพัฒนาฐานขอมูล  

ระบบเครือขายการใหบริการขอมูลขาวสารและขอมูลภูมิสารสนเทศ 

 

การพัฒนาสังคม  การแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

       1)  แกไขปญหาความยากจน 

            1.1)  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสคนยากจน 

                   1.1.1)  สรางกระบวนการเรียนรูของคนยากจน  สนับสนุนการเปดเวทีประชาคม

ทองถิ่น  เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมใหคนในชนบท 
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                   1.1.2)  สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมคนยากจน  ผูดอยโอกาสใหเปนองคกรชุมชน

และเครือขายการพัฒนาที่เขมแข็ง  รวมทั้งสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาท

หลักในการแกไขปญหาความยากจน 

            1.2)  แกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร  สนับสนุนการพักชําระหนี้เกษตรกรรายยอยและ

ฟนฟูเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ 

            1.3)  สนับสนุนการดําเนินมาตรการปองกันการสูญเสียที่ดินทํากิน 

            1.4)  สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

                   1.4.1)  พัฒนาการใหบริการทางสังคมที่เขาถึง  สอดคลองกับความตองการของ

คนยากจนและผูดอยโอกาส 

                   1.4.2)  พัฒนาฝกอาชีพใหมีความหลากหลายมีทางเลือกเหมาะสมกับความ

ตองการของทองถิ่นหรือสอดคลองกับระดับทุพพลภาพ  และขีดความสามารถของคนยากจน 

                   1.4.3)  จัดสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับปญหาของชุมชนกลุมเปาหมาย  คน

ยากจน  ผูดอยโอกาส  โดยเริ่มจากจัดระบบฐานขอมูลของชุมชนใหมีมาตรฐาน 

                   1.4.4)  พัฒนาเครือขายระบบคุมครองทางสังคม  โดยใหความสําคัญกับแรงงาน

นอกระบบและเกษตรกร 

            1.5)  สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือคนยากจน 

                   1.5.1)  สนับสนุนการจัดทําสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่ยากจนที่เปน

เปาหมายและปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนแออัดในเมือง 

                   1.5.2)  สงเสริมการจัดทําโครงการที่อยูอาศัย  ลดภาระรายจายดานที่อยูอา ศัย

สําหรับผูมีรายไดนอยในเขตเมืองและคนยากจนในชนบท 

       2)  บรรเทาปญหาการวางงานและพัฒนาแรงงาน 

            2.1)  เพ่ิมศักยภาพและฝมือแรงงาน  โดยเฉพาะแรงงานที่ยากจนและไรฝมือ  จัดทํา

ระบบการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ  และการจัดระบบการทํางานของแรงงานตางดาว 

            2.2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนามาตรฐาน 

แรงงาน  การคุมครองแรงงานไทย  การสรางหลักประกันใหแกผูใชแรงงาน  พัฒนาและสงเสริม

ระบบแรงงานสัมพันธ 

       3)  การปฏิรูปการศึกษาและเติมปญญาใหสังคม 

            3.1)  พัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยหลักสูตรแนวใหมใหเกิดการบูรณาการความรู

ในสาขาวิชาตางๆ ที่มีผลชัดเจนทันตอการพัฒนาประเทศ 

            3.2)  สรางสังคมแหงความรูใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มเพ่ือเตรียมสังคมไทยใหเปน

สังคมฐานความรู  การเรียนรูตลอดชีวิต  รวมทั้งวิจั ยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองตอนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล  ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
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            3.3)  รณรงคและสนับสนุนใหคนไทยรักการอาน  การเรียนรูภาษาตางประเทศผานสื่อ

ทุกรูปแบบ  สนับสนุนใหมีการแปลตําราเพ่ือความหลากหลายและความคลองตัวในการเขาถึง

ความรูใหมหรือการอางอิง 

            3.4)  สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การเรียนรูของนักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง 

            3.5)  สนับสนุนการสํารวจทรัพยากร (resource  and  skill  mapping) ในแตละพ้ืนที่ 

ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบ  ใหมีการสรางองคความรูที่จําเปนสําหรับพ้ืนที่  รวมทั้งเรงรัด

การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสาขาที่จําเปนตอยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ 

            3.6)  สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถานศึกษาทุกระดับในแตละพ้ืนที่ 

            3.7)  สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร  ครู  คณาจารยทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

            3.8)  เติมปญญาใหสังคม  โดยสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  รวมทั้งการ   

ถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย 

       4)  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

            4.1)  สงเสริมพัฒนาศาสนา  สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งการเรียนรู 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีจากตางประเทศ 

            4.2)  ฟนฟู  ทํานุบํารุงพัฒนาศาสนสถาน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑ 

หอสมุดและมรดกทางวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรู  แหลงรายไดของประชาชน 

            4.3)  สรางสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย  เอกลักษณไทย  ตลอดจนสงเสริม

การเผยแพรความรูความเขาใจในภูมิหลัง  ประวัติศาสตรของชาติและทองถิ่นตน 

            4.4)  สงเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  โดยพัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีความรูและ

ทักษะในการถายทอดหลักธรรมอยางเปนระบบตอเนื่อง  โดยเนนใหบุคลากรทางศาสนาที่มี

คุณภาพมีโอกาสเผยแผศาสนธรรมผานสื่อทุกรูปแบบ 

            4.5)  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในระดับชุมชน  ประเทศและนานาชาติ 

       5)  การสาธารณสุขและการประกันสุขภาพถวนหนา 

            5.1)  สงเสริมการสรางสุขภาพ  การปองกันโรค  การควบคุมโรคและการคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพ 

            5.2)  สงเสริมการใหความรูดานการบริโภคอาหาร  ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและการมี 

พฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกตอง  สงเสริมการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาอยางตอเนื่อง  ทั้งใน

สวนกลางและสวนทองถิ่นทุกระดับ 
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            5.3)  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงได

สะดวก  โดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ  การใชยาและเทคโนโลยีทางการแพทย  ราคา

ของสินคาดานสุขภาพและบริการ 

            5.4)  พัฒนาการบริหารจัดการนโยบายหลักประกันสุขภาพ  และจัดบริการสาธารณสุข

ใหมีประสิทธิภาพ  คุณภาพมาตรฐานและเปนธรรม 

            5.5)  พัฒนาบุคลากรสงเสริมการวิจัยดานการแพทย  การสาธารณสุข  การจดและ     

คุมครองสิทธิบัตรยา  พัฒนาระบบแพทยแผนไทย  การแพทยพ้ืนบานไทย  การแพทย

ทางเลือกและผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน  รวมทั้งการนําผลิตภัณฑพ้ืนบานมาใชในการบริการ

สุขภาพ 

       6)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการจัดระเบียบสังคม 

            6.1)  พัฒนาระบบการปองกัน  สื บสวน  ปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนา

ฐานขอมูลเก่ียวกับอาชญากรรมขามชาติที่ทันสมัย  มีเครือขายเชื่อมโยงเปนระบบ 

            6.2)  การปองกัน  เตือนและบรรเทาความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ 

            6.3)  สงเสริมใหชุมชนภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบปองกันเตรียม 

ความพรอมสําหรับสาธารณภัย  อุบัติภัยในสถานที่สาธารณะและสถานที่ทํางาน 

            6.4)  สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการจัดระเบียบวินัยที่ดีในสังคม 

       7)  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

            7.1)  ควบคุม  ปราบปรามผูเก่ียวของกับการคาและผลิตยาเสพติดอยางเขมงวด 

            7.2)  สนับสนุนใหสถาบันครอบครัว  โรงเรียน  วัด  ชุมชน  สถาบันทหาร  ตลอดจน

องคกรภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ มีสวนรวมในการปองกัน  การบําบัดรักษาและแกไขปญหายาเสพ

ติด 

            7.3)  สรางความรวมมือกับตางประเทศ  เพ่ือควบคุมกําจัดแหลงผ ลิตและเครือขาย

การจําหนายยาเสพติดขามชาติ 
 



 

 

บทท่ี 4 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

       ในสวนนี้ของการศึกษาจะเปนผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดของจังหวัดกับ

ระดับการกระจายรายไดวาเปนไปตามแนวคิดของ “Kuznets’ ที่การศึกษาตางๆ แสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธในเชิงผกผันระหวางรายไดกับระดับการกระจายราย ไดเมื่อรายไดอยูในระดับต่ํา 

แตความสัมพันธดังกลาวจะเปลี่ ยนไปเปนความสัมพันธในทิศทางเดี ยวกันเมื่อรายไดเพ่ิมข้ึน 

กลาวคือ การกระจายรายไดจะดีข้ึนเมื่อระดับรายไดของคนในสังคมนั้นๆ อยูในระดับที่สูงข้ึน 

นอกจากนี้ ยังแสดงผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่อาจจะมี ผลตอการกระจายรายไดในระดับ

จังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งระดับความไมเทาเทียมกันของรายได ของจังหวัดตางๆ  ซึ่งผล

การศึกษาผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลแสดงไดดังนี้      

 

4.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดกับการกระจายรายได 

 

      จากการศึกษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีตอการกระจาย

รายไดของครัวเรือนในประเทศไทยภายใตสมมติฐานที่วาในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น  ระยะ

เริ่มแรกที่สุดการกระจายรายไดจะเปนไปอยางเทาเทียมกัน  จนกระทั่งเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว

เพ่ิมข้ึน  ในระยะแรกการกระจายรายไดก็จะเพ่ิมความไมเทาเทียมกันมากข้ึน  ทั้งนี้เนื่องจาก

รัฐบาลจะใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจสูง โดยสวนใหญกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ  จะมีความเก่ียวของกับกลุมคนที่มีโอกาส

ทางเศรษฐกิจและจะใหผลตอบแทนสูง  สงผลทําใหการกระจายรายไดของกลุมคนแตกตางกัน

มากข้ึน  จนกระทั่งเศรษฐกิจขยายตัวสูงไปถึงระดับหนึ่งแลว  รัฐบาลของประเทศที่มีรายไดสูง

และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง  จะใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

ทางสังคม  โดยจะเนนกิจกรรมทางสาธารณะและการพัฒนาจะมุงเขาหาประชาชนที่ดอยโอกาส

มากข้ึน  รวมทั้งการกําหนดนโยบายตางๆ จะเนนการลดปญหาความแตกตางของกลุมคน เชน  

ภาษีรายไดอัตรากาวหนาที่สูง ฯลฯ  ซึ่งจะสงผลทําใหระดับการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน

ลดลง  เสนของ Gini ก็จะวกกลับเพ่ิมข้ึน  แสดงถึงการเทาเทียมกันของรายไดของกลุมคนมาก

ข้ึน ซึ่งแนวคิดนี้เปนที่รูจักกันในชื่อ “Kuznets’  Inverted – U – Shape  Hypothesis”        

 



 

 

ภาพที่ 4.1.1 

“Kuznets’  Inverted – U – Shape  Hypothesis”   

 

            Gini  Coefficient 

 

 

 

 

 

                                                                                   
           

 

                        รายได  

 

      เปนสมมติฐานที่วาระดับในการพัฒนาประเทศมีบทบาทสําคัญตอปญหาความไมเทาเทียม

กันของรายไดนั้น  ไดศึกษาเปรียบเทียบแนวโนมของความไมเทาเทียมกันในรายไดระหวาง

ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนาโดยวิธีพรรณนา  พบวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  เยอรมัน เปนตน  จะทําใหความไมเทา

เทียมกันของรายไดในประเทศเหลานี้ลดลง   

       จากการศึกษานี้ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา  จะทําใหความ

ไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  สาเหตุที่ทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  ก็คือ 

สาเหตุที่หนึ่ง  เงินออมสวนใหญเปนของกลุมคนที่มีรายไดสูง  สาเหตุที่สอง การอพยพของ

แรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม  ไดสงผลใหภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแ ละเกิด

การขยายตัวของในเมือง  โดยที่ปกติความไมเทาเทียมกันของรายไดในเมืองจะสูงกวาชนบท  

ดังนั้น การอพยพดังกลาวจึงทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  แตอยางไรก็ตาม  ใน

ระยะยาวความไมเทาเทียมกันของรายไดไมไดเพ่ิมสูงข้ึนตลอดไป  ดวยเหตุผลหลายประก าร 

คือ ประการแรก  นโยบายของรัฐบาลที่จํากัดการสะสมทุนโดยผานภาษีมรดก  หรือภาษีอ่ืนๆ  

ประการที่สอง โดยทั่วไปกลุมคนที่มีรายไดสูงมีอัตราการขยายตัวของประชากรต่ํากวากลุมที่

รายไดต่ํา  สัดสวนของประชากรที่มีรายไดสูงโดยเปรียบเทียบจึงลดลง เปนตน  สรุปวา การ

ขยาย ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา  จะทําใหความไมเทาเทียมกันของรายได

เพ่ิมข้ึน  ปจจัยทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายได  ปจจัยทาง

สังคมที่มีผลกระทบตอความไมเทาเทียมกันของรายไดอยางมีนัยสําคัญ ไดแก เงินโอนทางสังคม  
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และสัดสวนการจางงานในภาครัฐ  โดยประเทศที่มีภาครัฐขนาดใหญ ดังเชน ประเทศในกลุม

สังคมนิยมมีความไมเทาเทียมของรายไดต่ําสุด  เนื่องจากอัตราคาจางมีความแตกตางกันนอย

กวาประเทศอ่ืนๆ และปจจัยดังกลาวยังมีผลมากกวาปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอความไมเทาเทียมกัน

ในทางเพ่ิมข้ึน  อยางไรก็ตามผลกระทบของรายไดประชาชาติและปริมาณเงินโอนในระดับสูง  

สามารถลบลางขนาดของภาครัฐลงได  จึงทําใหประเทศที่มีลักษณะดังกลาว  มีความไมเทา

เทียมกันของรายไดคอนขางต่ําใกลเคียงกับประเทศในกลุมสังคมนิยม  สรุปวาปจจัยทางสังคมมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดระดับของความไมเทาเทียมกันของรายได  และความสําคัญของตัว

แปรทางสังคมจะมีมากข้ึนเมื่อระดับรายไดของประเทศนั้นสูงข้ึน ดังนั้น จึงเปนไปตามสมมติฐาน

ของ Kuznets ที่วาระดับในการพัฒนามีบทบาทสําคัญตอปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได  

ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวจะมี ความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง  ในขณะที่ประเทศที่กําลัง

พัฒนาจะมีความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน   

 

ภาพที่ 4.1.2 

“Inverted – U – Shape  Hypothesis” รายจังหวัดป 2543   
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รูปภาพที่ 4.1.3 

“Inverted – U – Shape  Hypothesis” รายจังหวัดป 2547   
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       จากรูปที่ 4.1.2 และ 4.1.3 แสดงผลการศึกษา ความสัมพันธ ระหวาง คาสัมประสิทธิ์ของ

ความไมเทาเทียมกัน (Gini  Coefficient) ของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย

ทั่วราชอาณาจักร  โดยใชขอมูลรายจังหวัดในป 2543 และ 2547 ตามแนวคิดของ Kuznets ซึ่ง

พบวาการขยายตั วทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา จะทําใหความไมเทาเทียมกันของ

รายไดย่ิงแยลงกวาเดิม ซึ่งหากพิจารณาเทียบกับแนวคิดของ  Kuznets จะพบวาการคน พบใน

การศึกษาครั้งนี้เป นไปตามแนวคิดของ Kuznets ใ 1นระยะสองของวัฎจักรของความสัมพันธ

ระหวางความเทาเทียมกันของรายไดกับ ระดับรายได  โดยในการพัฒนาเศรษฐกิ จนั้นระยะ

เริ่มแรกที่สุด การกระจายรายไดจะเปนไปอยางเทาเทียมกัน แตเมื่อเศรษฐกิจเคลื่อนเขาสู

ขบวนการพัฒนา การกระจายรายไดก็จะเพ่ิมความไมเทาเทียมกันมากข้ึ นและเมื่อเศรษฐกิจ

ขยายตัวไปถึงระดับหนึ่งการกระจายรายไดก็จะวกกลับมาเทาเทียมกันมากข้ึน 

       ในการหาสวนแบงรายไดของประชากร  ไดจัดแบงครัวเรือนเปน 10 กลุมเทาๆ กัน โดย

เรียงลําดับครัวเรือนตามรายไดประจําตอคนตอเดือนจากนอยไปหามาก นอกจากนี้ เพ่ือใหการ

พิจารณาสัดสวนรายไดกลุมประชากรที่ร่ํารวยที่สุดชัดเจนข้ึน จึงจะไดแยกพิจารณาประชากร 

10% ของผูมีรายไดสูงสุด และหาสวนแบงรายไดในแตละกลุม เพ่ือศึกษาวาสวนแบงรายไดของ

ประชากรเรียงตามลําดับรายไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยหนวยที่ใชในการศึกษา คือ รายได

ของครัวเรือน การแบงกลุมประชากรตามลําดับ 
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        การเจริญเติบโตที่ไมสมดุลของรายไดตอหัวระหวางภาคเกษตรและภาคการผลิตอ่ืนที่มิใช

เกษตร  เปนลักษณะที่เห็นชัดเจนที่สุดที่ทําใหการกระจายรายไดของประเทศไทยเลวลง  

ในขณะที่การอพยพโยกยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูบริเวณที่ เจริญกวาหรืออาชีพที่ดีกวา  

จะชวยลดความรุนแรงของปญหาการกระจายรายได  สัดสวนการจางงานในภาคเกษตรที่มี

ขนาดใหญไดมีการอพยพไปสูภาคอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอย  จึงทําใหครอบครัวยากจนสวน

ใหญยังคงอยูในภาคเกษตร  สงผลตอความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยผานการเปลี่ยนแปลง

ของรายไดและการจางงาน  การกระจายรายไดในภาคเกษตรมีความเทาเทียมกันมากกวาภาคที่

มิใชเกษตร  และความแตกตางระหวางภาคการผลิตอ่ืนที่มิใชเกษตรมีผลกระทบตอความไมเทา

เทียมกันของรายได  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว ไดแก ปจจัยทางภูมิภาค  ปจจัยทาง การ

ศึกษา  นโยบายการคลัง  และโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ     

       ผลกระทบของความแตกตางระหวางภูมิภาคไดรับการยอมรับกันมานานวา  มีผลตอ

ปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได  โดยใชหนวยรายไดและรายจายของครัวเรือนเฉลี่ย  

และแบงประชากรออกเปนกลุมตามภูมิภาค  เขตการปกครอง  ทําการเปรียบเทียบรายไดและ

รายจายเฉลี่ยของแตละกลุมประชากร  ผลการศึกษาพบวา โดยทั่วไปความแตกตางของรายได

และรายจายระหวางเขตการปกครองในระยะเวลาดังกลาวลดลง  และชองวางของรายไดใน

ชนบทระหวางภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ก็ลดลงดวย  เนื่องจากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและราคา

สินคาเกษตรที่เพ่ิมสูงข้ึน  ทําใหการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เปนการปรับฐานะของ

ครัวเรือนในชนบทใหดีข้ึน  ราคาสินคาเกษตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการยกระดับมาตรฐานการ

ครองชีพของประชากรในชนบท  ชี้ใหเห็นวาความแตกตางระหวางภูมิภาค  เขตการปก ครอง  

และระดับราคาสินคาเกษตร  มีอิทธิพลตอความไมเทาเทียมกันของรายได 

       การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สามารถอธิบายความไมเทาเทียมกันของรายไดที่ไดจาก

คาจางและเงินเดือน  หากประชากรมีความเทาเทียมกันทางการศึกษาจะชวยทําใหความไมเทา

เทียมกันของรายไดที่ไดจากคาจางและเงินเดือนลดลง  ซึ่งเทากับชวยใหความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดโดยรวมลดลง  แมวาความไมเทาเทียมกันของคาจางเมื่อแบงประชากรตามระดับ

การศึกษา  จะชี้ใหเห็นวาระดับการศึกษาสูงมีความไมเทาเทียมกันของรายไดนอยกวา  การ

เปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกันของคาจาง  และสัดสวนของประชากรภายในกลุมระดับ

การศึกษาเดียวกันทําใหความไมเทาเทียมกันของคาจางเพ่ิมข้ึน  ถาไมมีการชดเชยจากการ

ลดลงของรายไดเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบ  แสดงใหเห็นวาการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปน

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจมีผลใหความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง  แตอยางไรก็ตาม

ความไมเทาเทียมกันของรายไดดังกลาวอาจจะเพ่ิมได  หากคุณภาพของการศึกษาในแตละ

ระดับไมเทาเทียมกัน  การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคามีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายได

แตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของสินคา  ถาสินคาหมวด อาหารมีราคาเพ่ิมข้ึนมาก  จะมีผลทําให

ความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  แตถาราคาสินคาที่เพ่ิมข้ึนมากเปนสินคาหมวดที่ไมใช
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อาหารจะทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง  ชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของราคา

สินคาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายได 

 

รูปภาพที่ 4.1.4 

“Inverted – U – Shape  Hypothesis” ทั่วราชอาณาจักรป 2533 - 2547 
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252.679.531.0 GDPGDPGini −+=  
                                           (5.58)       (2.15)       (-2.08) 

 

       R-squared = 0.48     Adjusted  R-squared = 0.28 

       Durbin-Watson  stat = 2.47 

       คาในวงเล็บ คือ คา t - statistic  

       มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 90 

       อยางไรก็ตาม  จากการศึกษาดวยขอมูล time  series ของคาสัมประสิทธิ์ของความไมเทา

เทียม กัน (Gini  Coefficient) ของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทยทั่ว

ราชอาณาจักร ระหวาง ป 2533 - 2547  พบวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกําลัง

พัฒนา  จะทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของ Kuznets 

ที่วาระดับในการพัฒนามีบทบาทสําคัญตอปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได  ซึ่งประเทศที่

พัฒนาแลวจะมีความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง  ในขณะที่ประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีความ
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ไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  ในการพัฒนาเศรษฐกิ จนั้นระยะเริ่มแรกที่สุด   การกระจาย

รายไดจะเปนไปอยางเทาเทียมกัน  แตเมื่อเศรษฐกิจเคลื่อนเขาสูขบวนการพัฒนา  การกระจาย

รายไดก็จะเพ่ิมความไมเทาเทียมกันมากข้ึนและเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวไปถึง    ระดับหนึ่งการ

กระจายรายไดก็จะวกกลับมาเทาเทียมกันมากข้ึน     

 

4.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงสรางรายจายท่ีมีผลตอการกระจาย     

      รายไดของครัวเรือนในประเทศไทย 

 

 ในการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรทางดานงบประมาณและรายจายของรัฐในดาน

ตางๆ ในแตละจังหวัดที่มีตอระดับของการกระจายรายได จะทําการทดสอบโดยวิธีการสมการ

เสนตรงเชิงถดถอย ซึ่งผลการคํานวณสามารถแสดงไดดวยสมการในรูป Double Logarithm 

ขางลาง  

 

WaterStudyStuctureLocalojectGini ln42.0ln42.0ln18.0ln46.0Prln14.072.14ln −++−+=                      
            (5.47)              (2.16)*           (-2.26)*                (0.90)            (2.37)*           (-3.70)* 

 

       R-squared = 0.30     Adjusted  R-squared = 0.25 

       Durbin-Watson  stat = 1.79 

       คาในวงเล็บ คือ t - statistic     

     * มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95  

โดยที่   

       Gini  =  คาสัมประสิทธิ์ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายได 

       Project  =  งบประมาณรายจายดานหนวยงาน  และงาน / โครงการ   

       Local  =  งบประมาณรายจายดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครอง 

                       สวนทองถิ่น 

       Stucture  =  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

       Study  =  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษา 

       Water  =  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ํา 

 

       R-squared = 0.30  หมายความวา  ความสามารถของสมการหรือตัวแปร  งบประมาณ

รายจายดานหนวยงาน  และงาน / โครงการ  งบประมาณรายจายดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก

องคการปกครองสวนทองถิ่น  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง
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เศรษฐกิจ  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษา  งบประมาณรายจายดานการพัฒนา

แหลงน้ําสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์จีนี่ไดถูกตองเทากับ  30%   

       t-Statistic  หมายความวา  คา t-Statistic ของงบประมาณรายจายดานหนวยงาน  และ

งาน / โครงการมีคาเทากั บ 2.16  งบประมาณรายจายดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นมีคาเทากับ -2.26  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษามีคา

เทากับ 2.37  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ํามีคาเทากับ -3.70  ณ ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95  งบประมาณรายจายดานก ารพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมีคา

เทากับ 0.90 

       Adjusted  R-squared = 0.25  หมายถึงสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดที่ปราศจากความ

เบ่ียงเบนซึ่งมีคาเทากับ 25% 

       Durbin-Watson  stat = 1.79  แสดงคาการทดสอบความเปนอิสระระหวางคาความ

ผิดพลาด  หรือการทดสอบเดอรบิน-วัตสันซึ่งมีคาเทากับ 1.79  พบวา d ที่คํานวณไดอยูระหวาง 

du กับ 4 - du ดังนั้นสรุปวาคาความผิดพลาดของตัวแบบการถดถอยนี้ไมมีความสัมพันธกัน  

หรือคาความผิดพลาดเปนอิสระจากกัน     

        จากการศึกษานี ้พบวา  การใชจายงบประมาณในสวนขององคกรทองถิ่นและการศึกษา

จะมีผลที่ดีตอการยกระดับการกระจายรายไดในแตละจังหวัด ในขณะที่ตัวแปรดานงบประมาณ

ดานอ่ืนๆ มีผลไมตรงกับขอสมมติฐานที่ตั้งไว และงบประมาณดานการกอสรางสาธารณูปโภคจะ

มีนัยสําคัญในทิศทางตรงกันขามกับขอสมมติฐานที่วางไว  

       งบประมาณรายจาย ดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เนื่องจาก

การจัดสรรงบประมาณที่ใหกับทุกจังหวัดอยางเปนระบบและพิจารณาจากปจจัยหลายๆ ดานทั้ง 

เศรษฐกิจและสังคมในแตละจังหวัดของหนวยงานที่เก่ียวของ ทําใหลดปญหาความไมเทาเทียม

กันของรายไดของคนในพ้ืนที่ลดลง  เงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะนําไป

พัฒนาความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่  สงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละ

จังหวัดเพ่ิมข้ึน  แลวยังสงผลใหรายไดและความเปนอยูของประชาชนในแตละจังหวัดดีข้ึน  การ

เพ่ิมข้ึนของรายไดของครัวเรือนจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึนทําใหประชาชนในพ้ืนที่มี

ความเปนอยูที่ดีข้ึน 

       งบประมาณรายจายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สวนใหญจะอยูในมือ

กรมทางหลวง  และกรมทางหลวงชนบท  ซึ่งสวนใหญใชเพ่ือสงเสริมการสรางถนนหนทางใน

การเชื่อมโยงการคมนาคมของจังหวัดเปนสําคัญ  โดยไมไดใหความสําคัญกับการสรางรายได

ใหกับประชาชนในพ้ืนที่  ทําใหคนในพ้ืนที่มีการอพยพของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองเพ่ิม

สูงข้ึน  ปญหาความยากจนในเขตเมืองจะทวีความรุนแรงมากข้ึน  ซึ่งเปนผลของการอพยพเขาสู

เมืองของแรงงาน ไรฝมือในอัตรา สูง  จึงเกิดปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย  ปญหาสุขภาพ
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อนามัยและปญหาอาชญากรรมเปนตน  ซึ่งทําใหเกิดความรุนแรงของปญหาความไมเทาเทียม

กันของรายไดเพ่ิมข้ึน 

       งบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษา  ใหจัดสรรงบประมาณอยูในมือองคการสวน

ทองถิ่นมากข้ึน  หากอยูสวนกลางซึ่งไมทราบปญหาของคนในพ้ืนที่  การจัดสรรงบประมาณจะ

ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  เนื่องจากการจัดสรรเงินงบประมาณจะจัดสรรใหกับทองถิ่นที่มี

ศักยภาพ  และมีประชากรจํานวนมากซึ่งมีการศึกษาที่ดีอยูแลว  แตกับบางพ้ืนที่ที่มีประชากร

นอย  จะไมไดรับการจัดส รรงบประมาณสวนนี้ ทําใหคนในพ้ืนที่ตองสงลูกหลานไปศึกษายัง

พ้ืนที่ใกลเคียงที่มีความพรอมทางดานการศึกษามากกวา  ที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณให  

แตบางครอบครัวไมสามารถสงบุตรหลานไปเรียนยังตางพ้ืนที่ไดทําใหคนในพ้ืนที่ไมไดรับการ

พัฒนาทางดานการศึกษา  ค วามไมสมดุลของระบบการศึกษา  การเขาเรียนตอในระดับ

ประถมศึกษามีอัตราต่ําโดยเฉพาะในเขตชนบท  ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานที่

มีฝมือในอนาคตเนื่องจากบุตรหลานของประชากรที่มีรายไดนอยไมสามารถเขารับการศึกษา

เพ่ือทดแทนหรือรองรับการขยายตัวของประเทศไทยได   ซึ่งหากรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ

สวนนี้ใหกับทุกพ้ืนที่อยางเทาเทียมกันจะสงผลให  ประชาชนในทุกพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา

ทางดานการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  และประชาชนจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนทําใหมีรายได

เพ่ิมข้ึนสงผลใหมีการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันมากข้ึน   

       งบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ํา  จะทําใหลดปญหาความไมเทาเทียมกันของ

รายไดของคนในพ้ืนที่ลดลง เนื่องจากกวารอยละ 70 ของจํานวนประชากรที่อยูในแตละพ้ืนที่

ของประเทศจะมีอาชีพเกษตรกร  โดยสวนใหญใชแหลงน้ําในการเพาะปลูกและการดํารงชีวิต  

ดังนั้นหากรัฐบาล ปรับเพ่ิมงบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ําซึ่งเปนสิ่งสําคัญของ

ประชาชน  ก็นาจะสงผลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑในแตละภูมิภาค  การเพ่ิมข้ึนของรายได

ของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึนในภาพรวม  เนื่องจาก

การหมุนเวียนของเงินดังกลาวนาจะอยูในพ้ืนที่ดวยสัดสวนที่สูง  การพัฒนาแหลงน้ําใหกับทุก

จังหวัด  เพ่ือนําไปพัฒนาสังคมและชุมชนใหนาอยู  ใหความรูในการดํารงชีพ  การปองกันการ

ระบาดของเชื้อโรค  การสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนจะสงผลใหประชาชนมีความกินดี

อยูดีและมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ซึ่งก็จะสงผลใหรายไดและความเปนอยูของประชาชนในแตละจังหวัด

ดีข้ึน  การเพ่ิมข้ึนของรายไดของครัวเรือนจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึน 

       แมวานโยบายการคลังจะไมสามารถนํามาใชเปนนโยบายหลัก  ในการแกปญหาความไม

เทาเทียมกันของรายได  แตผลกระทบของนโยบายก ารคลังอาจมีผลตอเนื่องใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและทําใหปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดรุนแรงมากข้ึนได  หากรัฐบาลใช

นโยบายการคลังเพ่ือชวยเหลือกลุมคนที่มีรายไดนอยในดานตางๆ จะชวยลดความไมเทาเทียม

กันของรายไดลง  แตหากใชเพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  จะทํา ใหปญหาความไมเทาเทียม

กันของรายไดมีความรุนแรงมากข้ึน  ดังนั้น ถารัฐบาลใหความสนใจที่จะแกปญหาความไมเทา
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เทียมกันของรายไดอยางจริงจังและไดผล  การใหความสําคัญกับทุกๆ ปจจัยที่เก่ียวของ  และ

ศึกษาผลกระทบของปจจัยตางๆ อยางเดนชัด  จะชวยทําใหการกําหนดนโยบายหลัก  นโยบาย

รองเปนไปไดอยางถูกตอง  และสามารถแกไขปญหาดังกลาวอยางไดผล 

       การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกันของรายได  ไดมีความเขาใจกัน

โดยทั่วไปวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได  

จากการศึกษ าพบวาไมไดเปนไปตามที่คนทั่วไปเขาใจ  ตัวแปรที่นาจะเปนมูลเหตุใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกันของรายไดนั้น ก็คือ การขยายตัวที่ไมสมดุลระหวางภาค

การผลิตตางๆ  ซึ่งเปนผลมาจากความไมสมดุลในโครงสรางการผลิตและการจางงาน  นาจะ

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายไดในกลุมประชากรตางๆ เนื่องจาก

พบวาความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง  ทั้งๆ ที่ในปนั้นมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในระดับสูง   

 

4.3  การกระจายรายไดของประเทศไทย 

 

 สวนนี้จะเปนการศึกษาถึงโครงสรางการกระจายรายไดของจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

และในแตละภาคในป 2543 และ 2547 ซึ่งผลการศึกษาสามารถแสดงไดดังนี้   

 

ท่ัวราชอาณาจักร 

 

แผนภูมิที่ 4.3.1  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ทั่วราชอาณาจักรป 2543  

                           และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.1  คาสถิติการกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ทั่วราชอาณาจักรป 2543  

                        และ 2547 

 

  GINI43WH GINI47WH 

N Valid 76 76 

  Missing 0 0 

Mean .3578 .3389 

Std. Error of Mean .00742 .00698 

Median .3610 .3485 

Mode .26(a) .35 

Std. Deviation .06470 .06089 

Variance .00419 .00371 

Skewness -.295 -.665 

Std. Error of Skewness .276 .276 

Kurtosis .259 .319 

Std. Error of Kurtosis .545 .545 

Range .34 .30 

Minimum .18 .15 

Maximum .52 .45 

Percentiles 10 .2661 .2490 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

       จากแผนภูมิที่ 4.3.1 และตารางที่ 4.3.1  พบวาในภาพรวมคาสัมประสิทธิ์ของความไม

เสมอภาคดานการกระจายรายไดของครัวเรือนทั่วประเทศมีคาลดลงจาก 0.439 ในป 2543 เปน 

0.411 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดมีแนวโนมที่ดีข้ึน   

       คา Standard  Deviation  ลดลงจาก 0.06470 ในป 2543 เปน 0.06089 ในป 2547  

แสดงใหเห็นวากระจายตัวของคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนลดลง   

       คา Mean ลดลงจาก 0.3578 ในป 2543 เปน 0.3389  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของครัวเรือนลดลง  หรือก็คือในภาพรวม

ประชากรสวนใหญมีความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง   

       คา Kurtosis เพ่ิมข้ึน(ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาโดงมากและกระจุกตัวอยูตรงกลาง) จาก 

0.259 ในป 2543 เปน 0.319 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาความไมเท าเทียมกันของรายไดจะ
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กระจุกตัวอยูตรงกลาง  หรือก็คือ มีความแตกตางของความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง

นั่นเอง  

ตารางที่ 4.3.2  อัตรารอยละการกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ทั่วราชอาณาจักร 

                        ป 2543 

Cumulative  

Percent 

Gini 

Valid 

Frequency Valid  Percent Cumulative  

Percent 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0-0.052 

0.053-0.105 

0.106-0.158 

0.159-0.211 

0.212-0.264 

0.265-0.317 

0.318-0.370 

0.371-0.423 

0.424-0.476 

0.477-0.528 

- 

- 

- 

3 

4 

13 

28 

17 

10 

1 

- 

- 

- 

3.95 

5.26 

17.11 

36.84 

22.37 

13.16 

1.32 

- 

- 

- 

3.95 

9.21 

26.32 

63.16 

85.53 

98.69 

100.00 

Total  76 100.00 100.00 

ตารางที่ 4.3.3  อัตรารอยละการกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ทั่วราชอาณาจักร 

                        ป 2547 

Cumulative  

Percent 

Gini 

Vaid 

Frequency Valid  Percent Cumulative  

Percent 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0-0.045 

0.046-0.091 

0.092-0.137 

0.138-0.183 

0.184-0.229 

0.230-0.275 

0.276-0.321 

0.322-0.367 

0.368-0.413 

0.414-0.459 

- 

- 

- 

1 

2 

8 

18 

17 

25 

5 

- 

- 

- 

1.32 

2.63 

10.53 

23.68 

22.37 

32.89 

6.58 

- 

- 

- 

1.32 

3.95 

14.48 

38.16 

60.53 

93.42 

100.00 

Total  76 100.00 100.00 
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ตารางที่ 4.3.4  อัตรารอยละการกระจายตัวของรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

                        ทั่วราชอาณาจักรป 2543 

Cumulative  

Percent 

Income 

Valid 

Frequency Valid  Percent Cumulative  

Percent 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0-2,690.90 

2,690.91-5,381.81 

5,381.82-8,072.72 

8,072.73-10,763.63 

10,763.64-13,454.54 

13,454.55-16,145.45 

16,145.46-18,836.36 

18,836.37-21,527.27 

21,527.28-24,218.18 

24,218.19-26,909.09 

- 

2 

20 

25 

16 

8 

1 

2 

0 

2 

- 

2.63 

26.32 

32.89 

21.05 

10.53 

1.32 

2.63 

0 

2.63 

- 

2.63 

28.95 

61.84 

82.89 

93.42 

94.74 

93.37 

93.37 

100.00 

Total  76 100.00 100.00 

 

 

ตารางที่ 4.3.5  อัตรารอยละการกระจายตัวของรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

                        ทั่วราชอาณาจักรป 2547 

Cumulative  

Percent 

Income 

Valid 

Frequency Valid  Percent Cumulative  

Percent 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0-2,984.30 

2,984.31-5,968.61 

5,968.62-8,952.92 

8,952.93-11,937.23 

11,937.24-14,921.54 

14,921.55-17,905.85 

17,905.86-20,890.16 

20,890.17-23,874.47 

23,874.48-26,858.78 

26,858.79-29,843.09 

- 

- 

8 

30 

15 

13 

5 

2 

2 

1 

- 

- 

10.53 

39.47 

19.74 

17.11 

6.58 

2.63 

2.63 

1.32 

- 

- 

10.53 

50.00 

69.74 

86.85 

93.43 

96.06 

98.69 

100.00 

Total  76 100.00 100.00 
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แผนภูมิที่ 4.3.2  การกระจายตัวของรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  ทั่วราชอาณาจักร  

                           ป 2543 และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.6  คาสถิติการกระจายตัวของรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  ทั่ว 

                        ราชอาณาจักรป 2543 และ 2547 

 

  IN43WH IN47WH 

N Valid 76 76 

  Missing 0 0 

Mean 10627.3289 13356.7895 

Median 9758.0000 12004.0000 

Mode 4826.00(a) 9817.00 

Std. Deviation 4035.31981 4436.10912 

Variance 16283805.93035 19679064.08842 

Skewness 1.737 1.491 

Std. Error of Skewness .276 .276 

Kurtosis 4.260 2.532 

Std. Error of Kurtosis .545 .545 

Minimum 4826.00 8095.00 

Maximum 26909.00 29843.00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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       อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณารายไดเฉลี่ยของประชากรในแตละกลุม  จากแผนภูมิที่ 4.3.2 และ

ตารางที่ 4.3.6  พบวาครัวเรือนในกลุมที่ 1 ที่มีรายไดต่ําสุดนั้น  มีรายไดประจําตอคนตอเดือน

เพ่ิมข้ึนจาก 556 บาท ในป 2543 เปน 830 บาท ในป 2547  ในขณะที่ครัวเรือนกลุมที่ 10 มี

รายไดประจําเฉลี่ยตอคนในป 2547 เพ่ิมข้ึนจาก 15,407 บาท เปน 18,863 บาทตอเดือน  หรือ

คิดเปน 23 เทาของครัวเรือนกลุมแรก  

       คา Standard  Deviation  เพ่ิมข้ึนจาก 4035.31981 ในป 2543 เปน 4436.10912 ในป 

2547  แสดงใหเห็นวากระจายตัวของรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน   

       คา Mean เพ่ิมข้ึนจาก 10627.3289 ในป 2543 เปน 13356.7895  แสดงใหเห็นวา

คาเฉลี่ยของรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  หรือก็คือในภาพรวมประชากรสวนใหญมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  

       คา Kurtosis ลดลง(ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาเตี้ยลงและกระจุกตัวอยูตรงกลาง คอนไป

ทางซาย) จาก 4.260 ในป 2543 เปน 2.532 ในป 2547  แสดงใหเห็นวารายไดเฉลี่ยตอเดือนตอ

ครัวเรือนจะกระจุกตัวอยูตรงกลาง คอนไปทางซาย   หรือก็คือคนจนมีรายได เฉลี่ยตอเดือนตอ

ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนและมีความแตกตางของรายไดลดลงนั่นเอง  

       ในภาพรวมทั่วราชอาณาจักร ในป พ .ศ.2547  จากการศึกษาพบวา  การกระจายรายไดมี

ความเทาเทียมกันมากข้ึนกวาป พ.ศ.2543  กลาวคือ  ครัวเรือนสวนใหญมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึนและ

มีความแตกตางของรายไดลดลง  คนรวยมากข้ึน  รายไดของคนรวยเพ่ิมข้ึน   

       การพิจารณาการกระจายรายไดของครัวเรือนในรายภาค  พบวามีแนวโนมของการ

กระจายรายไดที่มีความไมเทาเทียมกันมากข้ึนในป พ.ศ.2547  ไดแกภาคเหนือ  และตอนพิเศษ     

ในขณะที่ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  จะมีแนวโนมของ การกระจาย

รายไดที่มีความเทาเทียมกันมากข้ึนกวาป พ .ศ.2543  โดยที่ภาคใตจะมีการกระจายรายไดที่มี

ความเทาเทียมกันเพ่ิมมากที่สุด   
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4.3.3  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                           ป 2543 และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.7  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2543   

                        และ 2547 

  GINI43NE GINI47NE 

N Valid 19 19 

  Missing 0 0 

Mean .3711 .3418 

Std. Error of Mean .01008 .00969 

Median .3720 .3460 

Mode .29(a) .37 

Std. Deviation .04394 .04222 

Variance .00193 .00178 

Skewness -.450 -.399 

Std. Error of Skewness .524 .524 

Kurtosis -.283 -.313 

Std. Error of Kurtosis 1.014 1.014 

Range .15 .16 

Minimum .29 .25 

Maximum .44 .41 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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       สําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด  19 จังหวัด ประกอบดวย  กาฬสินธุ  

ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  รอยเอ็ด  

เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร  หนองคาย  หนองบัว ลําภู  อุดรธานี  อุบลราชธานีและ

อํานาจเจริญ  จากแผนภูมิที่ 4.3.3 และตารางที่ 4.3.7  พบวามีการเปลี่ยนแปลงของการกระจาย

รายไดที่มีความไมเทาเทียมกันลดลงกวาป พ.ศ.2543  เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาประเทศ  ทําให

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  และจากผลของ

การพัฒนาที่ผานมาทําใหคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

และสังคมมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  และรายได

ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไมแตกตางกันมากนัก 

       คาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีคาลดลงจาก 0.390 ในป 2543 เปน 0.353 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดมี

แนวโนมที่ดีข้ึน  สําหรับจังหวัดที่มีการกระจายรายไดดีที่สุด 3 อันดับแรกไดแก   มหาสารคาม  

อุบลราชธานี  และศรีสะเกษ  สวนจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการ

กระจายรายไดที่มีคาเพ่ิมข้ึนไดแก  นครพนมและอุดรธานี  คือมีความไมเทาเทียมกันของการ

กระจายรายไดเพ่ิมข้ึน     

       คา Standard  Deviation  ลดลงจาก 0.01008 ในป 2543 เปน 0.00969 ในป 2547  

แสดงใหเห็นวากระจายตัวของคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนลดลง   

       คา Mean ลดลงจาก 0.3711 ในป 2543 เปน 0.3418  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของครั วเรือนลดลง  หรือก็คือในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประชากรสวนใหญมีความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง   

       คา Kurtosis เพ่ิมข้ึน(ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาโดงมากและกระจุกตัวอยูตรงกลาง) จาก 

-0.283 ในป 2543 เปน -0.313 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาความไมเทาเทียมกันของรายไดจะ

กระจุกตัวอยูตรงกลาง  หรือก็คือมีความแตกตางของความไมเทาเทียมกันของ การกระจาย

รายไดลดลงนั่นเอง  
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ภาคใต 

 

แผนภูมิที่ 4.3.4  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคใตป 2543 และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.8  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคใตป 2543 และ 2547 

  GINI43SO GINI47SO 

N Valid 14 14 

  Missing 0 0 

Mean .3567 .3084 

Std. Error of Mean .01524 .01334 

Median .3455 .3005 

Mode .40(a) .24(a) 

Std. Deviation .05704 .04990 

Variance .00325 .00249 

Skewness .232 .499 

Std. Error of Skewness .597 .597 

Kurtosis -.896 -.421 

Std. Error of Kurtosis 1.154 1.154 

Range .20 .17 

Minimum .26 .24 

Maximum .46 .41 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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       สําหรับในภาคใตมีทั้งหมด 14 จังหวัดประกอบดวย  กระบ่ี  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  

นราธิวาส  ปตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูลและสุราษฎรธานี  จาก

แผนภูมิที่ 4.3.4 และตารางที่ 4.3.8  พบวาจะมีการกระจายรายไดที่มีความเทาเทียมกันเพ่ิม

มากที่สุด  เนื่องจากโครงสรางทางเศรษฐกิจของภาคใต  นั้นนับวามีความมั่นคงและไดเปรียบ

ภูมิภาคอ่ืนเนื่องจากมีแหลงที่มาของรายไดที่หลากหลาย  ทั้งจากสาขาการเกษตรที่มาจากพืชที่

มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่สูง  และเปนสินคาสงออกสําคัญของประเทศ เชน ยางพารา  น้ํามันปาลม 

เปนตน  ยังมีแหลงประมงชายฝงซึ่งสามารถนําผลผลิตทางการประมงมาทําเปนอุตสาหกรรม

สงออกไดเปนจํานวนมาก  ตลอดจนมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง  เปนที่นิยมของชาวตางชาติ 

เชน เกาะภูเก็ต  กระบ่ี เปนตน  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเศรษฐกิจของภาคใตอยูในระดับที่คอนขางดี  

และทําใหไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจไมมากนัก  รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับ

จากรัฐบาลอยูในระดับสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

       คาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ ภาคใต มีคาลดลงจาก 

0.374 ในป 2543 เปน 0.330 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดมีแนวโนมที่ดีข้ึน

สําหรับจังหวัดที่มีการกระจายรายไดดีที่ สุด 3 อันดับแรกไดแก   นราธิวาส  ยะลา  และระนอง   

สวนจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดที่มีคาเพ่ิมข้ึนไดแก  

กระบ่ี  คือมีความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดเพ่ิมข้ึน       

       คา Standard  Deviation  ลดลงจาก 0.05704 ในป 2543 เปน 0.04990 ในป 2547  

แสดงใหเห็นวากระจายตัวของคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนลดลง   

       คา Mean ลดลงจาก 0.3567 ในป 2543 เปน 0.3084  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดข องครัวเรือนลดลง  หรือก็คือ ในภาคใต

ประชากรสวนใหญมีความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง   

       คา Kurtosis ลดลง(ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาเตี้ยลงและกระจุกตัวอยูตรงกลาง คอนไป

ทางซาย) จาก -0.896 ในป 2543 เปน -0.421 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาความไมเทาเทียมกั น

ของรายไดจะกระจุกตัวอยูตรงกลางคอนไปทางซาย  หรือก็คือมีความแตกตางของ ความไมเทา

เทียมกันของการกระจายรายไดเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอ

ภาคดานการกระจายรายไดนอยนั่นเอง  
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ตอนพิเศษ 

 

แผนภูมิที่ 4.3.5  การกระจายตัวของคาสมัประสิทธ์ิ Gini ตอนพิเศษป 2543 และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.9  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ตอนพิเศษป 2543 และ 2547 

  GINI43GR GINI47GR 

N Valid 4 4 

  Missing 0 0 

Mean .2833 .2883 

Std. Error of Mean .03760 .04096 

Median .2925 .2860 

Mode .18(a) .20(a) 

Std. Deviation .07520 .08192 

Variance .00565 .00671 

Skewness -.718 .086 

Std. Error of Skewness 1.014 1.014 

Kurtosis 1.689 -3.926 

Std. Error of Kurtosis 2.619 2.619 

Range .18 .18 

Minimum .18 .20 

Maximum .37 .38 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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       สําหรับตอนพิเศษ ไดแก  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  จาก

แผนภูมิที่ 4.3.5 และตารางที่ 4.3.9  พบวามีการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายไดที่มีความไม

เทาเทียมกันเพ่ิมข้ึนกวาป พ .ศ.2543เนื่องมาจาก  ความไมสมดุลในลักษณะการกระจายของ

ประชากร  การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ประกอบกับความไมสมดุลของระบบ

การศึกษา  การเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษามีอัตราต่ําโดยเฉพาะในเขตชนบท  บุตรหลาน

ของประชากรที่มีรายไดน อยไมสามารถเขารับการศึกษาเพ่ือทดแทนหรือรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม  และความไมสมดุลในการถือครองทรัพยสินที่ตกอยูกับกลุมบุคคลบางกลุม  

ปญหาการอพยพของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองเพ่ิมสูงข้ึน  ปญหาความยากจนในเขตเมืองจะ

ทวีความรุนแรงมากข้ึน  ซึ่งเปนผลของการอพยพเขาสูเมืองของแรงงาน ไรฝมือในอัตราสูง  จึง

เกิดปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย  ปญหาสุขภาพอนามัยและปญหาอาชญากรรมเปนตน  

เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ  มีการกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครเทานั้น  เพราะกรุงเทพมหานครเปนภูมิภาคที่มีความพรอมทางดานโครงสราง

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) มากกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย  ผลของการ

กระจุกตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครกอใหเกิดความ

แตกตางทางดานรายไดของประชากรในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  โดยเฉพาะรายไดของ

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครมีคาสูงกวารายไดของประชากรในภูมิภาคอ่ืนๆ มาก 

       คาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ ตอนพิเศษมีคาเพ่ิมข้ึน

จาก 0.350 ในป 2543 เปน 0.361 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดมีแนวโนมที่แย

ลง สําหรับจังหวัดที่มีการกระจายรายไดแยที่สุด ไดแก  สมุทรปราการ  นนทบุรี  และ

กรุงเทพมหานคร  สวนจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดที่

ดีข้ึนไดแก  ปทุมธานี  คือมีความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดลดลง       

       คา Standard  Deviation  เพ่ิมข้ึนจาก 0.07520 ในป 2543 เปน 0.08192 ในป 2547  

แสดงใหเห็นวากระจายตัวของคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดา นการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน   

       คา Mean เพ่ิมข้ึนจาก 0.2833 ในป 2543 เปน 0.2883  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดา นการกระจายรายไดของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน   หรือก็คือในตอน

พิเศษประชากรสวนใหญมคีวามไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน   

       คา Kurtosis ลดลง (ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาโดงมากแล ะกระจุกตัวอยูทางซาย และ

ทางขวา) จาก 1.689 ในป 2543 เปน -3.926 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดจะกระจุกตัวอยูทางซายและทางขวา หรือก็คือมีความแตกตางของความไมเทาเที ยม

กันของการกระจายรายไดลดลง  โดยที่คนรวยรวยข้ึนแตคนจนกลับแยลง 
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ภาคกลาง 

  

แผนภูมิที่ 4.3.6  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคกลางป 2543 และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.10  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคกลางป 2543 และ 2547 

  GINI43CE GINI47CE 

N Valid 22 22 

  Missing 0 0 

Mean .3351 .3197 

Std. Error of Mean .01648 .01370 

Median .3495 .3375 

Mode .26(a) .35 

Std. Deviation .07732 .06426 

Variance .00598 .00413 

Skewness .328 -1.086 

Std. Error of Skewness .491 .491 

Kurtosis .243 1.271 

Std. Error of Kurtosis .953 .953 

Range .32 .27 

Minimum .20 .15 

Maximum .52 .41 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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       สําหรับในภาคกลางมีทั้งหมด 22 จังหวัดประกอบดวย  กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  

ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด  นครนายก  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  

เพชรบุรี  ระย อง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแกว  สระบุรี  สิงหบุรี  

สุพรรณบุรีและอางทอง  จากแผนภูมิที่ 4.3.6 และตารางที่ 4.3.10  พบวาการกระจายรายได

ของภาคกลางนั้นมีแนวโนมของความ ไมเทาเทียมกัน ลดลงกวาป พ .ศ.2543  และมีความ

แตกตางของรายไดนอยลง  ในป พ .ศ.2543 รายไดจะมีการกระจุกตัวและมีความแตกตางของ

รายไดมาก  แตในป 2547 มีความเทาเทียมกันมากข้ึน  ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมสูงข้ึน  

       คาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของภาคกลางมีคาลดลงจาก 

0.350 ในป 2543 เปน 0.349 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดมีแนวโนมที่ดีข้ึน

สําหรับจังหวัดที่มีการกระจายรายไดดีที่สุด 3 อันดับแรกไดแก  อางทอง  สมุทรสาคร  และ

ชัยนาท   สวนจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดที่มีคา

เพ่ิมข้ึนไดแก  ชลบุรี  ตราด  นครปฐม  ปราจีนบุรี  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  สมุทรสงคราม  

สระบุรีและสิงหบุรี  คือมีความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดเพ่ิมข้ึน       

       คา Standard  Deviation  ลดลงจาก 0.07732 ในป 2543 เปน 0.06426 ในป 2547  

แสดงใหเห็นวากระ จายตัวของคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนลดลง   

       คา Mean ลดลงจาก 0.3351 ในป 2543 เปน 0.3197  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของครัวเรือนลดลง  หรือก็คือในภาคกลาง

ประชากรสวนใหญมีความไมเทาเทียมกันของรายไดลดลง   

       คา Kurtosis เพ่ิมข้ึน(ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาเตี้ยลงและกระจุกตัวอยูตรงกลางคอนไป

ทางขวา) จาก 0.243 ในป 2543 เปน 1.271 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดจะกระจุกตัวอยูตรงกลางคอนไปทางขวา  หรือก็คือมีความแตกตางของความไมเทา

เทียมกันของการกระจายรายไดเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไ มเสมอ

ภาคดานการกระจายรายไดมากนั่นเอง  
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ภาคเหนือ 

 

แผนภูมิที่ 4.3.7  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคเหนือป 2543 และ 2547 
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ตารางที่ 4.3.11  การกระจายตัวของคาสัมประสิทธ์ิ Gini ภาคเหนือป 2543 และ 2547 

  GINI43NO GINI47NO 

N Valid 17 17 

  Missing 0 0 

Mean .3906 .3974 

Std. Error of Mean .01200 .00793 

Median .3820 .3980 

Mode .34 .32(a) 

Std. Deviation .04947 .03269 

Variance .00245 .00107 

Skewness .195 -.733 

Std. Error of Skewness .550 .550 

Kurtosis -1.073 .852 

Std. Error of Kurtosis 1.063 1.063 

Range .17 .13 

Minimum .31 .32 

Maximum .47 .45 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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       สําหรับในภาคเหนือมีทั้งหมด 17 จังหวัดประกอบดวย  กําแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม  

ตาก  นครสวรรค  นาน  พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  แพร  แมฮองสอน  ลําปาง  

ลําพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถและอุทัยธานี  จากแผนภูมิที่ 4.3.7 และตารางที่ 4.3.11  พบวาจะมี

ปญหาการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกันเพ่ิมข้ึนกวาป พ.ศ.2543  เนื่องจากเศรษฐกิจของ

ภาคเหนืออาศัยผลผลิตทางการเกษตรที่ไดจากพืชเพียงไมก่ีชนิด  โดยที่ในระยะของการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ  คาดวาการผลิตสาขาเกษตรกรรมมีความสําคัญลดลง

รวมทั้งความผันผวนทางธรรมชาติไดสงผลตอความไมแนนอนของรายได  ในขณะที่อาชีพทาง

อุตสาหกรรม  การกอสราง  การคาและบริการที่เริ่มมีบทบาทมากข้ึนก็ไมสามารถกระจายผลไป

ยังกลุมตางๆ ไดกวางขวาง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต)ิ  

       คาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของ ภาคเหนือ มีคาเพ่ิมข้ึน

จาก 0.398 ในป 2543 เปน 0.407 ในป 2547  แสดงใหเห็นวาการกระจายรายไดมีแนวโนมที่แย

ลงสําหรับจังหวัดที่มีการกระจายรายไดแยที่สุดไดแก  พะเยา  เชียงใหม และอุตรดิตถ   สวน

จังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดที่ดีข้ึนไดแก  

กําแพงเพชร  ตาก  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  ลําปาง  ลําพูนและอุทัยธานี   คือมีความไม

เทาเทียมกันของการกระจายรายไดลดลง       

       คา Standard  Deviation  ลดลงจาก 0.04947 ในป 2543 เปน 0.03269 ในป 2547  

แสดงใหเห็นวากระจายตัวของคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการก ระจายรายไดของ

ครัวเรือนลดลง   

       คา Mean เพ่ิมข้ึนจาก 0.3906 ในป 2543 เปน 0.3974  แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคา

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานการกระจา ยรายไดของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  หรือก็คือ ใน

ภาคเหนือประชากรสวนใหญมีความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน   

       คา Kurtosis เพ่ิมข้ึน(ถาดูจากภาพจะเห็นรูปภูเขาเตี้ยลงและกระจุกตัวอยูตรงกลางคอนไป

ทางขวา) จาก -1.073 ในป 2543 เปน 0.852 ในป 2547  แสดงใหเ ห็นวาความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดจะกระจุกตัวอยูตรงกลางคอนไปทางขวา หรือก็คือมีความแตกตางของความไมเทา

เทียมกันของการกระจายรายไดลดลง  โดยเฉพาะจังหวัดที่มีคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอ

ภาคดานการกระจายรายไดมากนั่นเอง 

 

4.4  รายไดของครัวเรือนและแหลงท่ีมาของรายได 

 

       ครัวเรือนในประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 18.9 ลานครัวเรือน  และมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.4 

คน  โดยครัวเรือนสวนใหญอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5.9 ลานครัวเรือนหรือรอยละ 
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31.1)  ขณะที่ภาคใตมีครัวเรือนอยูนอยที่สุด (2.3 ลานครัวเรือนหรือรอ ยละ 12.4)  ซึ่งทั้งสอง

ภาคดังกลาวมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเทากันคือ 3.7 คน  ซึ่งสูงกวาภาคอ่ืนๆ (ตาราง 7) 

       ครัวเรือนทั่วประเทศ  มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 14,963 บาท  ตอครัวเรือนหรือ 4,337 บาท

ตอคน (เปนรายไดของครัวเรือนในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  แลวนํามาเฉลี่ ยตอเดือน )  โดยเปน

รายไดประจํารอยละ 98.8 หรือ 14,778 บาท  ซึ่งประกอบดวยรายไดที่เปนตัวเงินและไมเปนตัว

เงิน  รายไดที่เปนตัวเงินสวนใหญมาจากคาจางและเงินเดือน (รอยละ 43.8)  รองลงมาเปนกําไร

จากการทําธุรกิจสวนตัวที่ไมใชการเกษตรรอยละ 17.8  กําไรจากการทําการเกษตรรอยละ 10.7 

และเงินที่ไดรับจากการชวยเหลือรอยละ 9.4  สําหรับรายไดที่ไมเปนตัวเงินคิดเปนรอยละ 15.7 

ของรายไดทั้งหมด 

       เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวาครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และ

สมุทรปราการมีรายไดเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือ นละ 28,135 บาท  รองลงมา คือ ครัวเรือนในภาค

กลาง  ภาคใตและภาคเหนือมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 16,355  14,469  และ 10,885 บาท

ตามลําดับ  สําหรับครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดต่ํากวาภาคอ่ืนๆ (10,139 

บาท)  รายไดสวนใหญของครัวเรือนในทุกภาคมาจากคาจางและเงินเดือน  โดยเฉพาะครัวเรือน

ในกรุงเทพมหานคร  และ 3 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครมีสัดสวนของรายไดจากคาจางและ

เงินเดือนสูงถึงรอยละ 60.2  สําหรับแหลงที่เปนรายไดหลักอันดับรองลงมาจะเปนรายไดจาก

กําไรจากการทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตร (รอยละ 17-19)  ยกเวนครัวเรือนในภา คใตจะเปน

รายไดจากกําไรจากการทําการเกษตร (ตาราง 8 – 9) 

 

4.5  คาใชจายของครัวเรือนและประเภทของคาใชจาย 

 

       ครัวเรือนทั่วประเทศ  มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 12,297 บาทตอครัวเรือน  หรือ 3,564 

บาทตอคน (ไมรวมคาใชจายที่เปนการเก็บออมหรือสะสมทุน เชน คาซื้อ/เชาซื้อบาน  ที่ดินและ

ของมีคาตางๆ)  ซึ่งคิดเปนรอยละ 82.2 ของรายไดทั้งสิ้น (ตาราง 11)  ในจํานวนนี้เปนคาใชจาย

เพ่ือการอุปโภคบริโภครอยละ  88.5 และคาใชจายที่ไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภคอีกรอยละ 

11.5 ซึ่งไดแก  คาภาษี  ดอกเบ้ีย  คาเบ้ียประกัน  เงินบริจาคหรือเงินซื้อของขวัญ  เงินซื้อสลาก

กินแบง เปนตน   สําหรับคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคนั้น  สวนใหญเปนคาอาหารและ

เครื่องด่ืม (รอยละ 30.6)  รองลงมา ไดแก คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร 

(รอยละ 21.7)  คาที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน (รอยละ 20.4)  สวนรายจายประเภทอ่ืนๆ มี

การใชจายไมมากนัก 

       ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  มีคาใชจายสูงกวา

ครัวเรือนในภาคอ่ืนๆ มาก คือ เฉลี่ยเดือนละ 21,716 บาท  ครัวเรือนในภาคกลาง  ภาคใตและ
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ภาคเหนือมีคาใ ชจายเฉลี่ยเดือนละ 13,270  12,891  และ 9,361 บาทตามลําดับ  ขณะที่

ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใชจายต่ํากวาภาคอ่ืน (8,484 บาท)  ซึ่งสอดคลองกับ

รายไดที่ต่ํากวาภาคอ่ืนเชนเดียวกัน  ครัวเรือนในทุกภาคมีลักษณะการใชจายเพ่ือการอุปโภค

บริโภคเปนไปในแนวท างเดียวกัน  กลาวคือ มีคาใชจายสวนใหญเปนคาอาหารและเครื่องด่ืม 

(รอยละ 26-35)  รองลงมาเปน  คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร (รอยละ 19-

23)  และคาที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน (รอยละ 18-22)  ตามลําดับ ยกเวน ครัวเรือนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคาใชจายเก่ียวกับที่อยูอาศัยฯ สูงกวาคาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะฯ  

โดยมีขอสงเกตวา  ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนของคาใชจายเก่ียวกับอาหาร

และเครื่องด่ืมสูงกวาภาคอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด (รอยละ 35.2)  และมีคาใชจายเก่ียวกับ

ยานพาหนะและคาบริการสื่อสารต่ํากวาภาคอ่ืนๆ (รอยละ 18.8) (ตาราง 10 และ 11)  

       หากพิจารณาความพอเพียงของรายไดที่นํามาใชจายในครัวเรือนตามภาคตางๆ  โดยดู

จากอัตรารอยละของคาใชจายตอรายได (ตาราง 11)  พบวาครัวเรือนในทุกภาคมีรายไดสูงกวา

คาใชจาย (ไมรวมคาใชจายเพ่ือการเก็บออมหรือสะสมทุน เชน ซื้อ/เชาซื้อบาน  ที่ดิน  และของ

มีคาตางๆ )  โดยเฉพาะครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครมี

สัดสวนของเงินรายไดที่เหลือจายสําหรับนําไปชําระหนี้และเพ่ือการเก็บออม  ในป 2547 มาก

ที่สุด (รอยละ 23)  สวนครัวเรือนในภาคใตมีรายไดเหลือจากการใชจายในสัดสวนที่ต่ําที่สุด 

(รอยละ 11) 

 

4.6  หน้ีสินของครัวเรือน 

 

       ครัวเรือนทั่วประเทศ  มีหนี้สินโดยเฉลี่ย 104,571 บาทตอครัวเรือน  ซึ่งคิดเปนประมาณ 7 

เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ในจํานวนนี้เปนหนี้สินเพ่ือการ ใชจายในครัวเรือน 68,747 บาท 

หรือรอยละ 65.7  ซึ่งเปนหนี้สินที่เกิดจากการซื้อ /เชาซื้อบานและที่ดินรอยละ 36.5 และใชจาย

อุปโภคบริโภครอยละ 29.2  นอกจากนี้ยังมีหนี้สินที่กูมาเพ่ือใชทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตร

จํานวน 15,888 บาท (รอยละ 15.2)  และกูมาเพ่ือใชทําการเกษตร 16,952 บาท (รอยละ 16.2)  

ที่เหลือเปนหนี้สินอ่ืนๆ เชน หนี้จากการคํ้าประกันบุคคลอ่ืน  หนี้คาปรับหรือชดเชยคาเสียหาย 

เปนตน 

       เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวาครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  และ

สมุทรปราการมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงสุด คือ 155,622 บาท  และมีสัดสวนของหนี้สินเพ่ือ

การใชจายในครัวเรือนสูงกวาภาคอ่ืนๆ คือ รอยละ 78.3  สําหรับครัวเรือนในภาคกลาง  

ภาคเหนือ  ภาคใต  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน 115,184  94,893  

92,126  และ 83,278 บาทตามลําดับ  โด ยมีสัดสวนของหนี้สินเพ่ือการใชจายในครัวเรือนอยู
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ระหวางรอยละ 56-64 และมีขอสังเกตวา  ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร  และ 3 จังหวัดรอบ

กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งภาคกลางและภาคเหนือ  มีสัดสวนของหนี้สินเพ่ือใชในการซื้อ/เชาซื้อ

บานและที่ดินคอนขางสูง คือ รอยละ 54.0  39.2  และ 32.5  ตามลําดับ  และสูงกวาการใชใน

การอุปโภคบริโภค  ขณะที่ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนี้สินเพ่ือการอุปโภคบริโภค

สูงกวาภาคอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด (รอยละ 38.5) (ตาราง 12) 

 

4.7  รายได  คาใชจาย  และหน้ีสินของครัวเรือน  ตามสถานะทางเศรษฐสังคม 

        ของครัวเรือน 

 

       เมื่อพิจารณารายได  คาใชจายและหนี้สินของครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐสังคม 

(กําหนดตามอาชีพและสถานภาพการทํางานของผูมีรายไดสูงสุดในครัวเรือน )  พบวาครัวเรือน

ลูกจางปฏิบัติงานวิชาชีพ  นักวิชาการและนักบริหาร  เปนกลุมที่มีรายไ ดมากที่สุด คือ เฉลี่ย

เดือนละ 37,080 บาท  โดยมีการใชจายและจํานวนหนี้สินสูงตามระดับรายไดดวย คือ ใชจาย 

26,783 บาทตอเดือน (รอยละ 72.2 ของรายไดทั้งสิ้น )  และมีหนี้สินเฉลี่ย 318,913 บาทตอ

ครัวเรือน (9 เทาของรายไดตอเดือน)  รองลงมา คือ ครัวเรือนผูดําเนิ นธุรกิจของตนเองที่ไมใช

การเกษตรและครัวเรือน  เสมียนพนักงาน  พนักงานขายและใหบริการ  ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยเดือน

ละ 19,056 และ 16,225 บาท  มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 15,138 และ 14,229 บาท  โดยมี

หนี้สินเฉลี่ย 166,097 และ 96,163 บาทตอครัวเรือนตามลําดับ  สําหรับกลุ มครัวเรือนคนงาน

เกษตรมีรายได  คาใชจายและหนี้สินต่ํากวากลุมอ่ืน  คือมีรายไดเฉลี่ยเพียงเดือนละ 6,421 บาท   

โดยใชจายเดือนละ 6,499 บาท (รอยละ 101.2 ของรายไดทั้งสิ้น )  และมีหนี้สินเฉลี่ย 27,383 

บาทตอครัวเรือน (4 เทาของรายไดตอเดือน)  

       เมื่อพิจารณาความพอเพียงของรายไดที่นํามาใชจายในครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐ

สังคม  พบวาครัวเรือนเกือบทุกกลุมมีรายไดมากกวาคาใชจาย (ไมรวมคาใชจายเพ่ือการเก็บ

ออมหรือสะสมทุน )  ยกเวนครัวเรือนคนงานเกษตรเพียงกลุมเดียวที่มีรายไดไมเพียงพอกับ

คาใชจาย  กลาวคือ มีคาใชจายมากกวารายไดประมาณรอยละ 1.2 (ตาราง 13) 

 

4.8  รายได  และคาใชจายของครัวเรือนในระดับจังหวัด 

 

       ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงที่สุด คือ 29,843 บาทตอครัวเรือน  

สําหรับจังหวัดที่มีรายไดสูงในลําดับรองลงมา 4 อันดับ คือ จังหวัดนนทบุรี  ภูเก็ต  ชลบุรี  และ

ปทุมธานี  มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 26,658  25,082  22,286 และ 21,530 บาทตอครัวเรือน

ตามลําดับ  และเมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน  
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พบวามีทั้งสิ้น 18 จังหวัด  โดยสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 11 จังหวัด (รอยเอ็ด  

ยโสธร  มุกดาหาร  ชัยภูมิ  สกลนคร  กาฬสินธุ  ศรีสะเกษ  บุรีรัมย  หนองบัวลําภู  นครพนม

และสุรินทร)  ภาคเหนือ 6 จังหวัด (อุทัยธานี  พะเยา  เพชรบูรณ  ตาก  เชียงราย  แมฮองสอน) 

และภาคใต 1 จังหวัด (นราธิวาส) 

       หากพิจารณาความพอเพียงของรายไดที่นํามาใชจายในครัวเรือน  พบวาเกือบทุกจังหวัด

ทั่วประเทศมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวาคาใชจาย  โดยเฉพาะครัวเรือนในจังหวัดชลบุรี  

พระนครศรีอยุธยา  สระแกว  สระบุรี  สุโขทัย  อุบลราชธานี  และพังงา  มีรายไดเหลือจากการ

ใชจายมากกวารอยละ 25 ของรายไดทั้งสิ้น  ยกเวนจังหวัดนครพนมเพียงจังหวัดเดียวเทานั้น  

ที่ครัวเรือนมีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนมากกวารายไดประมาณรอยละ 6.6 (ตาราง 14) 

 

4.9  เปรียบเทียบรายได  คาใชจายและหน้ีสินของครัวเรือนป 2547 กับป 2543 

 

       เมื่อเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้กับผลการสํารวจในป 2543 พบวารายได

เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนโดยรวมทั่วประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 12,150 บาท  เปน 14,963 บาท  ใน

ป 2547  หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 5.8 ตอป  และมีการใชจายเพ่ิมข้ึนจากเดือนละ 9,848 บาท  

เปน 12,297 บาท  ซึ่งคิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.2 ตอป  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา

ครัวเรือนในเกือบทุกภาคตางก็มีรายไดและคาใชจายเพ่ิมข้ึน  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ

คาใชจายสูงกวาการเพ่ิมข้ึนของรายได  กลาวคือ ครัวเรือนในภาคตางๆ นั้นมีอัตราการเพ่ิมข้ึน

ของรายไดอยูระหวางรอยละ 5 - 9  ขณะที่การใชจายเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 - 9 ตอป (ตาราง 15 และ 

16) 

       สําหรับหนี้สินของครัวเรือนโดยรวมทั่วประเทศในป 2547  เพ่ิมข้ึนคิดเปนอัตรารอยละ 

13.2 ตอป  เมื่อเทียบกับป 2543  โดยจํานวนหนี้สินที่เพ่ิมข้ึนสวนใหญเปนกา รกูยืมเพ่ือใชจาย

ในครัวเรือนและเพ่ือใชทําการเกษตร  เมื่อพิจารณาเปนรายภาคพบวาครัวเรือนเกือบทุกภาคมี

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเหนือและภาคใตมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนใน

อัตรารอยละ 17.2 และ 17.5 ตอป  ตามลําดับ  (ตาราง 17)  หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวน

ของหนี้สินตอรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  พบวาครัวเรือนเกือบทุกภาคมีสัดสวนดังกลาว

เพ่ิมข้ึนจากป 2543   

 

4.10  แบบแผนการใชจายของครัวเรือนป 2547 เปรียบเทียบกับป 2543 

 

       แบบแผนการใชจายของครัวเรือนโดยรวมทั่วประเทศในชวง 4 ป  มีการเปลี่ยนแปลงบาง

เล็กนอย  กลาวคือ สัดสวนของคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 86.9  ในป 
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2543  เปนรอยละ 88.5  ในป 2547  ขณะที่ครัวเรือนมีคาใชจายที่ไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค

ลดลง  เมื่อพิจารณาแตละหมวดของคาใชจายเพ่ือการอุป โภค  พบวาครัวเรือนมีการใชจาย

เพ่ิมข้ึนมากในหมวดคาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะและคาบริการสื่อสาร  โดยมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน

จากรอยละ 14.9  เปนรอยละ 21.7  ในป 2547  รวมทั้งคา การบันเทิงและการอาน  และ

คาใชจายเบ็ดเตล็ดเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 1.8 และ 0.9  เปนรอยละ 1.9 และ 1.2  

ตามลําดับ  ในขณะที่สัดสวนของคาใชจายในหมวดอ่ืนๆ ลดลง 

       สําหรับแบบแผนการใชจายของครัวเรือนในแตละภาคนั้น  พบวาครัวเรือนเกือบทุกภาคมี

สัดสวนของคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน (ตาราง 18) 

 

4.11  เปรียบเทียบการกระจายรายไดของครัวเรือน ป 2547 กับป 2543 

 

       ในการวิเคราะหการกระจายรายได  โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค 

(Gini  Coefficient) ไดจัดแบงครัวเรือนเปน 10 กลุมเทาๆกัน  โดยเรียงลําดับครัวเรือนตาม

รายไดประจําตอคนตอเดือนจากนอยไปหามาก  ซึ่งกลุมที่ 1 จะเปนกลุมที่มีรายไดนอยที่สุดและ

กลุมที่ 10 จะเปนกลุมที่มีรายไดมากที่สุด  จากนั้นนําสัดสวนของรายไดประจําของทุกกลุมมา

คํานวณคาสัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค  จากผลการวิเคราะหพบวา  คาสัมประสิทธิ์ของ

ความไมเสมอภาคดานการกระจายรายไดของครัวเรือนทั่วปร ะเทศมีคาลดลงจาก 0.439 ในป 

2543 เปน 0.411 ในป 2547 แสดงใหเห็นวาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดของ

ครัวเรือนทั่วประเทศมีแนวโนมลดลง  กลาวคือ ครัวเรือน 10% แรก (เดไซลที่ 1) ที่มีรายได

ต่ําสุด  มีสวนแบงของรายไดประจํามากข้ึน  จากรอยละ 2.2 เปนรอยละ 2.5 ของรายไดประจํา

ทั้งสิ้นของครัวเรือนทั่วประเทศในป 2547 และครัวเรือนกลุมเดไซลที่ 2 ถึง 7 ตางก็มีสัดสวนของ

รายไดเพ่ิมข้ึน  ขณะที่กลุมที่ 8 และ 10 ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดสูงกลับมีสวนแบงของรายไดในป 

2547 ลดลง 

             อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณารายไดเฉลี่ยของประชากรในแตละกลุม  พบวาครัวเรือนใน

กลุมที่ 1 มีรายไดประจําตอคนตอเดือนเพ่ิมข้ึนจาก 556 บาท  ในป 2543 เปน 830 บาท  ในป 

2547 ขณะที่ครัวเรือนกลุมที่ 10 มีรายไดประจําตอคนเพ่ิมข้ึนจาก 15,407 บาท  ในป 2543  

เปน 18,863 บาทตอเดือน  ในป 2547 หรือคิดเปน 23 เทาของครัวเรือนกลุมแรก (ตาราง 19) 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย   
 
       ตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความไมเทาเทียมกันของ 

การกระจายรายไดโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน  ซึ่งเปนผลพวงมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  อีกทั้ง

ยังสงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  จากการศึกษานี้จะทําการวิเคราะห โครงสราง

รายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  โดยหาความสัมพันธของอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและหาความสัมพันธของลักษณะโค รงสรางงบประมาณรายจายของ

รัฐบาลที่ใหกับทุกจังหวัด  กับการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  วามีผลกระทบ

ตอความไมเทาเทียมกันของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทยอยางไร   โดยใช

ดัชนีจีนี่ (Gini  Coefficient) และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ซึ่งจะทํากา รวิเคราะหการ

ถดถอย (Regression  Analysis)  ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least  Squares  Method) และ

โปรแกรม SPSS ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหทางสถิติระหวางชวงเวลาป 2543 และ 

ป 2547  เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกันของการก ระจาย

รายไดในชวงเวลาดังกลาว 

       จากการศึกษานี้ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา  จะทําใหความ

ไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  สาเหตุที่ทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  ก็คือ 

สาเหตุที่หนึ่ง  เงินออมสวนใหญเปนของกลุมคนที่มีรา ยไดสูง  สาเหตุที่สอง การอพยพของ

แรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม  ไดสงผลใหภาคอุตสาหกรรมขยายตัวและเกิด

การขยายตัวของในเมือง  โดยที่ปกติความไมเทาเทียมกันของรายไดในเมืองจะสูงกวาชนบท  

ดังนั้น การอพยพดังกลาวจึงทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  สรุปวา การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา  จะทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน   ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานของ Kuznets ที่วาระดับในการพัฒนามีบทบาทสําคัญตอปญหาความไม

เทาเทียมกันของรายได  ซึ่ง ประเทศที่พัฒนาแลวจะมีความไมเทาเทียมกันของรายได ลดลง  

ในขณะทีป่ระเทศที่กําลังพัฒนาจะมีความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  แตอยางไรก็ตามใน

ระยะยาวความไมเทาเทียมกันของรายไดไมไดเพ่ิมสูงข้ึนตลอดไป   เพราะโดยทั่วไปกลุม  
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คนที่มีรายไดสูงมีอัตราการขยายตัวของประชากรต่ํากวากลุมที่มีรายไดต่ํา  สัดสวนขอ ง

ประชากรที่มีรายไดสูงโดยเปรียบเทียบจึงลดลง   การศึกษาก็เปนอีก  ปจจัยสําคัญที่สามารถ

อธิบายความไมเทาเทียมกันของรายไดที่ไดจากคาจางและเงินเดือน  หากประชากรมีความเทา

เทียมกันทางการศึกษาจะชวยทําใหความไมเทาเทียมกันของรายไดที่ไดจากคาจางและเงินเดือน

ลดลง  ซึ่งเทากับชวยใหความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยรวมลดลง  แมวาความไมเทาเทียม

กันของคาจางเมื่อแบงประชากรตามระดับการศึกษา  จะชี้ใหเห็นวาระดับการศึกษาสูงมีความไม

เทาเทียมกันของรายไดนอยกวา  การเปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกันของคาจาง  และ

สัดสวนของประชากรภายในกลุมระดับการศึกษาเดียวกันทําใหความไมเทาเทียมกันของคาจาง

เพ่ิมข้ึน  ถาไมมีการชดเชยจากการลดลงของรายไดเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบ  แสดงใหเห็นวาการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา  เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจมีผลใหความไมเทาเทียมกันของ

รายไดลดล ง  แตอยางไรก็ตามความไมเทาเทียมกันของรายไดดังกลาวอาจจะเพ่ิมได  หาก

คุณภาพของการศึกษาในแตละระดับไมเทาเทียมกัน   

       แมวาการขยายตัวของเศรษฐกิจเกิดจากการหลายสาเหตุ  แตสาเหตุหนึ่งคือการกระตุน

ของรัฐบาลผานงบประมาณรายจายและเปนกลไกสําคัญที่ผลักดัน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

รายไดเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมสูงข้ึน  แตก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกัน

ของการกระจายรายไดตามมา  แสดงใหเห็นวาปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดที่เพ่ิม

สูงข้ึนนั้น  สวนหนึ่งเกิดจากการกระตุนของรัฐบาลผานงบประมาณรายจายที่นาจะอธิบายความ

ไมเทาเทียมกันของรายไดไดดี   

      

5.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
       จากผลการศึกษานี้พบวา   

       1)  การใชจาย งบประมาณ ในสวนขององคกรทองถิ่นและการศึกษาจะมีผลที่ดีตอการ

ยกระดับการกระจายรายไดในแตละจังหวัด ในขณะที่ตัวแปรดานงบประม าณดานอ่ืนๆ มีผลไม

ตรงกับขอสมมติฐานที่ตั้งไว 

       2)  งบประมาณดาน  การกอสรางสาธารณูปโภคจะมีนัยสําคัญในทิศทางตรงกันขามกับ

ขอสมมติฐานที่วางไว   

       3)  งบประมาณรายจาย   ดานเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เนื่องจากการจัดสรรง บประมา ณที่ใหกับทุกจังหวัดอยาง เปนระบบและพิจารณาจากปจจัย

หลายๆ ดานทั้งเศรษฐกิจและสังคมในแตละจังหวัดของหนวยงานที่เก่ียวของ  ทําใหลดปญหา

ความไมเทาเทียมกันของรายไดของคนในพ้ืนที่ลดลง  เงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจะนําไปพัฒนาความเปนอยูของปร ะชาชนในพ้ืนที่  สงผลใหการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจในแตละจังหวัดเพ่ิมข้ึน  แลวยังสงผลใหรายไดและความเปนอยูของประชาชนในแตละ

จังหวัดดีข้ึน  การเพ่ิมข้ึนของรายไดของครัวเรือนจะสงผลตอการกระจายรายไดที่ดีข้ึนทําให

ประชาชนในพ้ืนที่มีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

         4)  งบประมาณรายจาย   ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  ไมไดให

ความสําคัญกับการสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่  ทําใหคนในพ้ืนที่มีการอพยพของ

แรงงานจากชนบทเขาสูเมืองเพ่ิมสูงข้ึน  ปญหาความยากจนในเขตเมืองจะทวีความรุนแรงมาก

ข้ึน  ซึ่งเปนผลของการอพยพเขาสูเมืองของแรงงาน ไรฝมือในอัตราสูง  จึงเกิดปญหาการขาด

แคลนที่อยูอาศัย  ปญหาสุขภาพอนามัยและปญหาอาชญา กรรมเปนตน  จึงทําใหเกิดความ

รุนแรงของปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  

        5)  สวน งบประมาณรายจาย   ดานการพัฒนาการศึกษา  เนื่องจากการจัดสรรเงิน

งบประมาณจะจัดสรรใหกับทองถิ่นที่มีศักยภาพ  และมีประชากรจํานวนมากซึ่งมีการศึกษาที่ดี

อยูแลว  แตกับบางพ้ืนที่ที่มีประชากรนอย  จะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสวนนี้ ทําใหคนใน

พ้ืนที่ตองสงลูกหลานไปศึกษายังพ้ืนที่ใก ลเคียงที่มีความพรอมทางดานการศึกษามากกวา  ที่

ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณให  แตบางครอบครัวไมสามารถสงบุตรหลานไปเรียนยังตาง

พ้ืนที่ไดทําใหคนในพ้ืนที่ไมไดรับการพัฒนาทางดานการศึกษา  ความไมสมดุลของระบบ

การศึกษา  การเขาเรียนตอในระดับประถมศึกษามีอัตรา ต่ําโดยเฉพาะในเขตชนบท   สงผลให

เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือในอนาคตเนื่องจากบุตรหลานของประชากรที่มีรายได

นอยไมสามารถเขารับการศึกษาเพ่ือทดแทนหรือรองรับการขยายตัวของประเทศไทยได   

       6)  สวนงบประมาณรายจายดานการพัฒนาแหลงน้ํา  จะทําใหลดปญหาความไมเทาเทียม

กันของรายไดของคนในพ้ืนที่ลดลง และก็นาจะสงผลตอการขยายตัวของผลิตภัณฑในแตละ

ภูมิภาค  การเพ่ิมข้ึนของรายไดของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอการกระจายรายได

ที่ดีข้ึนในภาพรวม  เนื่องจากการหมุนเวียนของเงินดังกลาวนาจะอยูในพ้ืนที่ดวยสัดสวนที่ สูง  

การพัฒนาแหลงน้ําใหกับทุกจังหวัด  เพ่ือนําไปพัฒนาสังคมและชุมชนใหนาอยู  ใหความรูใน

การดํารงชีพ  การปองกันการระบาดของเชื้อโรค  การสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนจะ

สงผลใหประชาชนมีความกินดีอยูดีและมีรายไดเพ่ิมข้ึน  แมวานโยบายการคลังจะไมสามารถ

นํามาใชเปนนโยบายหลัก  ในการแกปญหาความไมเทาเทียมกันของรายได  แตผลกระทบของ

นโยบายการคลังอาจมีผลตอเนื่องใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและทําใหปญหาความไมเทาเทียมกัน

ของรายไดรุนแรงมากข้ึนได  หากรัฐบาลใชนโยบายการคลังเพ่ือชวยเหลือกลุมคนที่มีรายได

นอยในดานต างๆ จะชวยลดความไมเทาเทียมกันของรายไดลง  แตหากใชเพ่ือสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรม  จะทําใหปญหาความไมเทาเทียมกันของรายไดมีความรุนแรงมากข้ึน  

        การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความไมเทาเทียมกันของรายได  ไดมีความเขาใจกัน

โดยทั่วไปวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได  

พบวาไมไดเปนไปตามที่คนทั่วไปเขาใจ  ตัวแปรที่นาจะเปนมูลเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
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ความไมเทาเทียมกันของรายไดนั้น ก็คือ การขยายตัวที่ไมสมดุลระหวางภาคการผลิตตางๆ  

ซึ่งเปนผลมาจากความไมสมดุลในโครงสรางการผลิตและการจางงาน  นาจะเปนสาเหตุสําคัญที่

ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายไดในกลุมประชากรตางๆ เนื่องจากพบวาความไมเทา

เทียมกันของรายไดเพ่ิมข้ึน  ทั้งๆ ที่ในปนั้นมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง  ดังนั้น

รัฐบาลควรจะตองเฝาติดตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของบางพ้ืนที่ก็อาจจะสงผลตอ

ความแตกตางของรายไดในชุมชน  อันจะสงผลตอปญหาสังคมและอ่ืนๆ ตามมา   

 
โดยแนวทางที่รัฐบาลอาจจะตองพิจารณามี ดังนี้ 

       1)  เพ่ิมงบประมาณใหอบต.  และอบจ.จัดสรรเอง  รัฐใหอํานาจแกอบต.  และอบจ .ในการ

ตัดสินใจ  เพราะทราบปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่  เนนการเพ่ิมศักยภาพ

ของประชาชนในพ้ืนที่เปนหลัก 

       2)  ใหงบประมาณรายจายตกอยูกับองคกรสวนทองถิ่นมากข้ึน  เนื่องจากปจจุบันอยูที่

สวนกลาง  ทําใหไมทราบปญหาที่แทจริงการแกปญหาจึงไมถูกจุด 

       3)  งบประมาณรายจายดานหนวยงานและงาน / โครงการ  เนนใหมีผลตอประสิทธิภาพ

การผลิตเปนสําคัญ  และการบริการสาธารณะสุขที่ดี 

       4)  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  เนนใหกับกรม

ทางหลวงชนบท  พิจารณาเรื่องการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหกั บคนในพ้ืนที่ขยายเศรษฐกิจ

ของคนในพ้ืนที่เปนหลัก  มากกวาการสนใจเรื่องการเชื่อมโยงการคมนาคมของจังหวัด   

เนื่องจากสวนใหญจะอยูในมือกรมทางหลวง  โดยใชเพ่ือสงเสริมการสรางถนนหนทางในการ

เชื่อมโยงการคมนาคมของจังหวัดเปนสําคัญ  และจางงานคนนอกพ้ืนที่ในการกอสรางถ นน

หนทาง  ควรหันมาใหความสนใจกับการสรางงาน  สรางรายไดใหกับคนในพ้ืนที่  และให

ผลประโยชนกับผูมีรายไดนอย  และผูดอยโอกาสเปนหลัก  

       5)  งบประมาณรายจายดานการพัฒนาการศึกษา  ใหจัดสรรงบประมาณอยูในมือองคกร

สวนทองถิ่นมากข้ึน  เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรใหกับทองถิ่นที่มีศักยภาพ  และ

มีประชากรจํานวนมากที่มีการศึกษาที่ดีอยูแลว  แตกับบางพ้ืนที่ที่มีประชากรนอยจะไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณสวนนี้  ทําใหคนในพ้ืนที่ตองสงลูกหลานไปศึกษายังพ้ืนที่ใกลเคียงที่มี

ความพรอมทางดานการศึกษามากกวา  แต บางครอบครัวไมสามารถสงบุตรหลานไปเรียนยัง

ตางพ้ืนที่ไดทําใหคนในพ้ืนที่ไมไดรับการพัฒนาดานการศึกษา  จึงเกิดความไมสมดุลของระบบ

การศึกษา  การศึกษาก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายไดที่ไดจากคาจาง

และเงินเดือน  
 
 



 

 

93 

 

5.3 ขอเสนอแนะทางการศึกษา 

 

       1. ควรพิจารณาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายไดในระดับจังหวัดโดยใชขอมูล

อนุกรมเวลา เพราะจะทําใหทราบถึงการพัฒนาการกระจายรายไดของแตละจังหวัด 

       2. การพิจารณานําเอาลักษณะเฉพาะของจังหวัดมาพิจารณาประกอบรวมกับลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของระดับการกระจายรายได เพ่ือศึกษาถึงขอจํากัดหรือขอสนับสนุน ในการ

พัฒนาการกระจายไดในจังหวัดนั้นใหดีย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 

การกระจายรายไดของครัวเรือน  และคาสัมประสิทธิ์จีน่ี(Gini  Cofficent) 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 1 คาสัมประสิทธิ ์Gini  ของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  และสวนแบงรายไดประจํา 

ป คาสัมประสิทธิ์ของความไมเทาเทียมกัน สวนแบงรายไดประจํา 

2543 0.439 2.2 

2545 0.428 2.3 

2547 0.411 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2 คาสัมประสิทธิ ์Gini ของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทยป 2533 – 2547 

ป คาสัมประสิทธิ์ของความไมเทาเทียมกัน 

2533 0.385 

2535 0.445 

2537 0.431 

2539 0.429 

2541 0.421 

2543 0.439 

2545 0.428 

2547 0.411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 3 อัตรารอยละของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนป 2547  จําแนกตามแหลงที่มาของรายไดรายภาค 

 

ภาค 

 

คาจางและเงินเดือน 

กําไรสุทธิจากการทํา

ธุรกิจสวนตัวที่ไมใช

การเกษตร 

 

กําไรสุทธิจากการทํา

การเกษตร 

 

รายไดเปนตัวเงินจาก

แหลงอ่ืนๆ 

 

รายไดที่ไมเปนตัวเงิน 

ทั่วราชอาณาจักร 43.8 17.8 10.7 12.0 15.7 

กทม.  นนทบุรี 

ปทุมธานีและ

สมุทรปราการ 

60.2 17.4 0.5 9.0 12.9 

กลาง 45.2 19.4 11.8 9.2 14.4 

เหนือ 36.5 17.7 14.3 14.3 17.2 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 31.2 15.3 14.6 18.5 20.4 

ใต 32.0 21.0 22.0 10.0 15.0 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จําแนกเปนรายภาค  และจังหวัด  พ.ศ. 2543 และ  พ.ศ. 2547  

จังหวัด 

2543 2547 

GINI GPP GPP2 GINI GPP GPP2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.390 515,488 265,727,878,144 0.353 682,274 465,497,811,076 

กาฬสินธุ 0.369 20,111 404,452,321 0.303 28,050 786,802,500 

ขอนแกน 0.401 66,453 4,416,001,209 0.366 92,081 8,478,910,561 

ชัยภูมิ 0.384 25,530 651,780,900 0.367 30,727 944,148,529 

นครพนม 0.290 14,833 220,017,889 0.403 18,674 348,718,276 

นครราชสีมา 0.372 87,695 7,690,413,025 0.363 118,142 13,957,532,164 

บุรีรัมย 0.397 30,301 918,150,601 0.330 39,689 1,575,216,721 

มหาสารคาม 0.348 19,947 397,882,809 0.252 25,575 654,080,625 

มุกดาหาร 0.431 7,983 63,728,289 0.367 9,787 95,785,369 

ยโสธร 0.295 11,383 129,572,689 0.289 14,906 222,188,836 

รอยเอ็ด 0.296 27,184 738,969,856 0.279 36,082 1,301,910,724 

เลย 0.361 16,764 281,031,696 0.323 21,682 470,109,124 

ศรีสะเกษ 0.394 25,698 660,387,204 0.312 34,356 1,180,334,736 

สกลนคร 0.443 21,930 480,924,900 0.408 29,557 873,616,249 

สุรินทร 0.420 26,739 714,974,121 0.392 33,735 1,138,050,225 

หนองคาย 0.385 17,885 319,873,225 0.340 26,295 691,427,025 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จําแนกเปนรายภาค  และจังหวัด  พ.ศ. 2543 และ  พ.ศ. 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

2543 2547 

GINI GPP GPP2 GINI GPP GPP2 

หนองบัวลําภู 0.352 7,708 59,413,264 0.346 11,039 121,859,521 

อุดรธานี 0.347 39,232 1,539,149,824 0.372 50,542 2,554,493,764 

อุบลราชธานี 0.408 41,245 1,701,150,025 0.325 52,774 2,785,095,076 

อํานาจเจริญ 0.357 6,867 47,155,689 0.357 8,581 73,633,561 

ภาคใต 0.374 465,005 216,229,650,025 0.330 647,894 419,766,635,236 

กระบ่ี 0.352 16,619 276,191,161 0.381 33,178 1,100,779,684 

ชุมพร 0.333 22,720 516,198,400 0.282 32,594 1,062,368,836 

ตรัง 0.310 28,597 817,788,409 0.298 44,026 1,938,288,676 

นครศรีธรรมราช 0.401 74,821 5,598,182,041 0.352 98,499 9,702,053,001 

นราธิวาส 0.422 20,212 408,524,944 0.266 32,280 1,041,998,400 

ปตตาน ี 0.459 30,913 955,613,569 0.405 33,958 1,153,145,764 

พังงา 0.264 15,161 229,855,921 0.238 21,735 472,410,225 

พัทลุง 0.368 15,173 230,219,929 0.356 22,945 526,473,025 

ภูเก็ต 0.323 38,794 1,504,974,436 0.316 54,845 3,007,974,025 

ยะลา 0.422 17,659 311,840,281 0.272 26,763 716,258,169 

ระนอง 0.401 11,518 132,664,324 0.303 12,308 151,486,864 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จําแนกเปนรายภาค  และจังหวัด  พ.ศ. 2543 และ  พ.ศ. 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

2543 2547 

GINI GPP GPP2 GINI GPP GPP2 

สงขลา 0.339 101,957 10,395,229,849 0.312 126,942 16,114,271,364 

สตูล 0.298 17,987 323,532,169 0.294 20,260 410,467,600 

สุราษฎรธาน ี 0.302 52,874 2,795,659,876 0.242 87,561 7,666,928,721 

ทั่วราชอาณาจักร 0.439 4,922,731 24,233,280,498,361 0.411 6,503,492 42,295,408,194,064 

ตอนพิเศษ 0.350 2,103,136 4,423,181,034,496 0.361 2,557,832 6,542,504,540,224 

กทม. 0.365 1,579,297 2,494,179,014,209 0.378 1,908,140 3,640,998,259,600 

นนทบุร ี 0.287 65,361 4,272,060,321 0.335 83,749 7,013,895,001 

ปทุมธานี 0.298 130,459 17,019,550,681 0.203 149,211 22,263,922,521 

สมุทรปราการ 0.183 328,019 107,596,464,361 0.237 416,732 173,665,559,824 

ภาคกลาง 0.350 1,400,647 1,961,812,018,609 0.349 2,054,814 4,222,260,574,596 

กาญจนบุร ี 0.419 43,593 1,900,349,649 0.353 50,993 2,600,286,049 

จันทบุร ี 0.353 21,201 449,482,401 0.351 26,930 725,224,900 

ฉะเชิงเทรา 0.314 73,683 5,429,184,489 0.273 160,511 25,763,781,121 

ชลบุร ี 0.207 223,838 50,103,450,244 0.351 300,829 90,498,087,241 

ชัยนาท 0.519 17,244 297,355,536 0.413 19,354 374,577,316 

ตราด 0.267 13,519 182,763,361 0.338 16,639 276,856,321 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จําแนกเปนรายภาค  และจังหวัด  พ.ศ. 2543 และ  พ.ศ. 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

2543 2547 

GINI GPP GPP2 GINI GPP GPP2 

นครนายก 0.354 10,798 116,596,804 0.291 14,691 215,825,481 

นครปฐม 0.256 78,448 6,154,088,704 0.282 111,665 12,469,072,225 

ประจวบคีรีขันธ 0.383 30,108 906,491,664 0.337 39,561 1,565,072,721 

ปราจีนบุรี 0.264 29,405 864,654,025 0.318 62,164 3,864,362,896 

พระนครศรีอยุธยา 0.295 179,771 32,317,612,441 0.233 264,679 70,054,973,041 

เพชรบุร ี 0.346 31,717 1,005,968,089 0.308 39,114 1,529,904,996 

ระยอง 0.368 235,270 55,351,972,900 0.385 364,026 132,514,928,676 

ราชบุรี 0.362 55,145 3,040,971,025 0.390 87,737 7,697,781,169 

ลพบุรี 0.318 51,840 2,687,385,600 0.351 60,578 3,669,694,084 

สมุทรสงคราม 0.203 9,881 97,634,161 0.205 11,500 132,250,000 

สมุทรสาคร 0.264 151,733 23,022,903,289 0.147 225,790 50,981,124,100 

สระแกว 0.353 16,521 272,943,441 0.346 22,521 507,195,441 

สระบุร ี 0.293 64,593 4,172,255,649 0.315 99,890 9,978,012,100 

สิงหบุร ี 0.373 13,005 169,130,025 0.380 16,364 267,780,496 

สุพรรณบุร ี 0.449 36,047 1,299,386,209 0.380 42,907 1,841,010,649 

อางทอง 0.413 13,287 176,544,369 0.287 16,371 268,009,641 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จําแนกเปนรายภาค  และจังหวัด  พ.ศ. 2543 และ  พ.ศ. 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

2543 2547 

GINI GPP GPP2 GINI GPP GPP2 

ภาคเหนือ 0.398 438,455 192,242,787,025 0.407 560,678 314,359,819,684 

กําแพงเพชร 0.343 31,312 980,441,344 0.324 51,754 2,678,476,516 

เชียงราย 0.343 31,573 996,854,329 0.373 41,856 1,751,924,736 

เชียงใหม 0.365 72,588 5,269,017,744 0.451 93,540 8,749,731,600 

ตาก 0.462 17,258 297,838,564 0.420 22,358 499,880,164 

นครสวรรค 0.350 39,597 1,567,922,409 0.383 52,596 2,766,339,216 

นาน 0.394 12,243 149,891,049 0.417 15,490 239,940,100 

พะเยา 0.307 13,232 175,085,824 0.441 16,935 286,794,225 

พิจิตร 0.429 18,001 324,036,001 0.390 22,058 486,555,364 

พิษณุโลก 0.432 35,247 1,242,351,009 0.425 40,146 1,611,701,316 

เพชรบูรณ 0.455 26,036 677,873,296 0.389 39,198 1,536,483,204 

แพร 0.370 14,257 203,262,049 0.395 17,514 306,740,196 

แมฮองสอน 0.361 5,888 34,668,544 0.386 7,462 55,681,444 

ลําปาง 0.430 32,356 1,046,910,736 0.404 37,358 1,395,620,164 

ลําพูน 0.382 44,239 1,957,089,121 0.336 47,263 2,233,791,169 

สุโขทัย 0.406 17,730 314,352,900 0.413 22,088 487,879,744 
 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จําแนกเปนรายภาค  และจังหวัด  พ.ศ. 2543 และ  พ.ศ. 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

2543 2547 

GINI GPP GPP2 GINI GPP GPP2 

อุตรดิตถ 0.338 15,569 242,393,761 0.398 20,047 401,882,209 

อุทัยธานี 0.474 11,329 128,346,241 0.410 13,015 169,390,225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 5 คาสัมประสิทธิ ์Gini ของการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย  และ GDP ป 2533 – 2547 

ป คาสัมประสิทธิ์ของความไมเทาเทียมกัน GDP GDP2 

2533 0.385 2,183,542 4,767,860,000,000 

2535 0.445 2,830,916 8,014,090,000,000 

2537 0.431 3,629,341 13,172,100,000,000 

2539 0.429 4,611,041 21,261,700,000,000 

2541 0.421 4,626447 21,404,000,000,000 

2543 0.439 4,922,731 24,233,300,000,000 

2545 0.428 5,450,643 29,709,500,000,000 

2547 0.411 6,489,847 42,118,100,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 

จังหวัด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,139 

กาฬสินธุ 8,908 

ขอนแกน 13,088 

ชัยภูมิ 9,161 

นครพนม 8,168 

นครราชสีมา 11,398 

บุรีรัมย 8,632 

มหาสารคาม 10,178 

มุกดาหาร 9,284 

ยโสธร 9,410 

รอยเอ็ด 9,817 

เลย 10,013 

ศรีสะเกษ 8,745 

สกลนคร 8,971 

สุรินทร 8,095 

หนองคาย 11,466 

หนองบัวลําภู 8,318 

อุดรธานี 10,789 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

อุบลราชธานี 11,697 

อํานาจเจริญ 11,423 

ภาคใต 14,469 

กระบ่ี 16,877 

ชุมพร 11,482 

ตรัง 17,038 

นครศรีธรรมราช 14,079 

นราธิวาส 9,240 

ปตตาน ี 11,837 

พังงา 16,965 

พัทลุง 14,985 

ภูเก็ต 25,082 

ยะลา 11,886 

ระนอง 14,328 

สงขลา 15,481 

สตูล 11,826 

สุราษฎรธาน ี 16,150 

ทั่วราชอาณาจักร 14,963 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

ตอนพิเศษ 28,135 

กทม. 29,843 

นนทบุร ี 26,658 

ปทุมธานี 21,530 

สมุทรปราการ 19,946 

ภาคกลาง 16,355 

กาญจนบุร ี 12,122 

จันทบุร ี 15,897 

ฉะเชิงเทรา 16,938 

ชลบุร ี 22,286 

ชัยนาท 13,383 

ตราด 14,080 

นครนายก 13,096 

นครปฐม 20,701 

ประจวบคีรีขันธ 13,806 

ปราจีนบุรี 15,032 

พระนครศรีอยุธยา 14,980 

เพชรบุร ี 13,040 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

ระยอง 18,962 

ราชบุรี 19,867 

ลพบุรี 15,003 

สมุทรสงคราม 12,528 

สมุทรสาคร 15,347 

สระแกว 10,777 

สระบุร ี 18,742 

สิงหบุร ี 14,788 

สุพรรณบุร ี 15,781 

อางทอง 12,855 

ภาคเหนือ 10,855 

กําแพงเพชร 12,776 

เชียงราย 8,920 

เชียงใหม 12,586 

ตาก 9,549 

นครสวรรค 10,200 

นาน 10,751 

พะเยา 9,643 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

พิจิตร 10,951 

พิษณุโลก 12,751 

เพชรบูรณ 9,572 

แพร 11,333 

แมฮองสอน 8,676 

ลําปาง 10,576 

ลําพูน 11,843 

สุโขทัย 11,427 

อุตรดิตถ 10,940 

อุทัยธานี 9,817 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 7  จํานวนครัวเรือนในเดือน  กรกฎาคม 2547  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครอง 

ภาค 

เขตการปกครอง 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

กรุงเทพมหานคร  และ 3 จังหวัด1 

3,374,900 3,077,100 297,800 

3.2 3.2 3.6 

  -  กรุงเทพมหานคร 

2,560,800 2,560,800 - 

3.2 3.2 - 

  -  นนทบุร ี ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 

814,100 516,300 297,800 

3.3 3.1 4 

กลาง 

3,606,200 1,145,300 2,460,900 

3.4 3.1 4 

เหนือ 

3,702,900 803,000 2,899,900 

3.2 3 3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5,875,200 1,068,800 4,806,400 

3.7 3.4 4 

ใต 

2,346,200 611,000 1,735,200 

3.7 3.2 4 

                                                
1 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  



 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 7  จํานวนครัวเรือนในเดือน  กรกฎาคม 2547  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครอง (ตอ) 

ภาค 

เขตการปกครอง 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

ทั่วราชอาณาจักร 

18,905,400 6,705,200 12,200,200 

3.4 3.2 4 

 

หมายเหต ุ :  1.  จํานวนครัวเรือนไดมาจากการคํานวณ  โดยใชคาคาดประมาณจํานวนประชากรของประเทศไทย  พ.ศ. 2533 – 2536 

                     ที่ไดปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม 2538  สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที่ 8  หารดวยขนาดของ 

                     ครัวเรือนโดยเฉลี่ยที่ไดจากการสํารวจ 

                 2.  ตัวเลขในวงเล็บ  เปนขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 8  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน1  จําแนกตามแหลงที่มาของรายได  รายภาคป 2547 

 

 

แหลงที่มาของรายได 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด2 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอย

ละ 

รายไดทั้งสิ้น 14,963 100.0 28,135 100.0 16,355 100.0 10,885 100.0 10,139 100.0 14,469 100.0 

รายไดประจํา 14,778 98.8 28,011 99.6 16,190 99.0 10,690 98.2 9,933 98.0 14,237 98.4 

รายไดที่เปนตัวเงิน 12,423 83.0 24,387 86.7 13,833 84.6 8,817 81.0 7,868 77.6 12,039 83.2 

  คาจางและเงินเดือน 6,558 43.8 16,944 60.2 7,400 45.2 3,974 36.5 3,165 31.2 4,583 31.7 

  กําไรสุทธิจากการทํา  

  ธุรกิจสวนตัวที่ไมใช     

  การเกษตร 

 

 

2,668 

 

 

17.8 

 

 

4,899 

 

 

17.4 

 

 

3,169 

 

 

19.4 

 

 

1,920 

 

 

17.7 

 

 

1,557 

 

 

15.3 

 

 

3,004 

 

 

20.7 

  กําไรสุทธิจากการทํา          

  การเกษตร 

 

1,591 

 

10.7 

 

130 

 

0.5 

 

1,932 

 

11.8 

 

1,558 

 

14.3 

 

1,477 

 

14.6 

 

3,241 

 

22.4 

 

 

                                                
1
 เปนรายไดในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา  แลวนํามาเฉลี่ยตอเดือน 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 8  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน1  จําแนกตามแหลงที่มาของรายได  รายภาคป 2547 (ตอ) 

 

 

แหลงที่มาของรายได 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด2 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอย

ละ 

  เงินที่ไดรับเปนการ     

  ชวยเหลือ3 

 

1,412 

 

9.4 

 

1,963 

 

7.0 

 

1,167 

 

7.2 

 

1,212 

 

11.1 

 

1,555 

 

15.4 

 

1,034 

 

7.2 

  รายไดจากทรัพยสิน 194 1.3 451 1.6 165 1.0 153 1.4 113 1.1 176 1.2 

รายไดที่ไมเปนตัวเงิน4 2,354 15.7 3,624 12.9 2,357 14.4 1,873 17.2 2,066 20.4 2,199 15.2 

รายรับที่เปนตัวเงิน

อ่ืนๆ 

186 1.3 124 0.4 165 1.0 194 1.8 206 2.0 231 1.6 

 

 

 

                                                
1
 เปนรายไดในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา  แลวนํามาเฉลี่ยตอเดือน  

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 

3
 รวมเงินสงเคราะห  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินชดเชยจากการออกจากงาน 

4
 รวมคาประเมินคาเชาบานท่ีครัวเรือนเปนเจาของ 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 9  รายไดทั้งสิ้นและรายไดประจําเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครองป 2547 

ภาคและ 

เขตการปกครอง 

รายไดทั้งสิ้น (บาท) รายไดประจํา (บาท) อัตรารอยละของรายได 

ประจําตอรายไดทั้งสิ้น ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

ทั่วราชอาณาจักร 14,963 4,337 14,778 4,284 98.8 

กรุงเทพมหานครและ

3 จังหวัด1 

 

28,135 

 

8,820 

 

28,011 

 

8,781 

 

99.6 

กลาง 16,355 4,805 16,190 4,757 99.0 

  ในเขตเทศบาล 18,453 5,953 18,301 5,904 99.2 

  นอกเขตเทศบาล 15,502 4,392 15,332 4,343 98.9 

เหนือ 10,885 3,438 10,690 3,377 98.2 

  ในเขตเทศบาล 15,945 5,297 15,755 5,234 98.8 

  นอกเขตเทศบาล 9,564 2,979 9,369 2,919 98.0 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 10,139 2,754 9,933 2,698 98.0 

  ในเขตเทศบาล 17,163 5,063 16,952 5,001 98.8 

  นอกเขตเทศบาล 8,727 2,333 8,522 2,279 97.7 

ใต 14,469 3,918 14,237 3,855 98.4 

  ในเขตเทศบาล 18,514 5,732 18,356 5,683 99.1 

  นอกเขตเทศบาล 13,274 3,466 13,022 3,400 98.1 

                                                
1
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน1  จําแนกตามประเภทของคาใชจาย  รายภาคป 2547 

 

 

ประเภทของคาใชจาย 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด2 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

คาใชจายทั้งสิ้น  12,297 100.0 21,716 100.0 13,270 100.0 9,361 100.0 8,484 100.0 12,891 100.0 

คาใชจายเพื่อการ

อุปโภคบริโภค 

 

10,885 

 

88.5 

 

18,816 

 

86.7 

 

11,865 

 

89.4 

 

8,232 

 

87.9 

 

7,634 

 

90.0 

 

11,525 

 

89.4 

  คาใชจายอาหาร     

  เครื่องดื่ม  และยาสูบ 

    อาหารและเครื่องด่ืม 

 

 

3,769 

 

 

30.6 

 

 

5,769 

 

 

26.6 

 

 

3,984 

 

 

30.0 

 

 

2,848 

 

 

30.4 

 

 

2,985 

 

 

35.2 

 

 

4,271 

 

 

33.1 

    เครื่องด่ืมที่ม ี

    แอลกอฮอล 

 

206 

 

1.7 

 

322 

 

1.5 

 

277 

 

2.1 

 

161 

 

1.7 

 

127 

 

1.5 

 

215 

 

1.7 

   ยาสูบ 107 0.9 175 0.8 136 1.0 65 0.7 63 0.7 155 1.2 

 

 

 

                                                
1
 คาใชจาย  ไมรวมคาใชจายท่ีเปนการสะสมทุน เชน ซ้ือ / เชาซ้ือบาน  ท่ีดิน  และของมีคาตางๆ เชน เพชร  พลอย 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน1  จําแนกตามประเภทของคาใชจาย  รายภาคป 2547 (ตอ) 

 

 

ประเภทของคาใชจาย 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด2 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

  คาใชจายสินคาและ 

  บริการ 

    คาใชจายเก่ียวกับ 

    ยานพาหนะและ 

    คาบริการสื่อสาร 

 

 

 

 

2,671 

 

 

 

 

21.7 

 

 

 

 

4,962 

 

 

 

 

22.8 

 

 

 

 

3,022 

 

 

 

 

22.8 

 

 

 

 

2,001 

 

 

 

 

21.4 

 

 

 

 

1,598 

 

 

 

 

18.8 

 

 

 

 

2,938 

 

 

 

 

22.8 

    ที่อยูอาศัยและ 

    เครื่องใชในบาน(รวม 

    คาประเมินคาเชา  

    บานที่ครัวเรือนเปน 

    เจาของ) 

 

 

 

 

2,511 

 

 

 

 

20.4 

 

 

 

 

4,864 

 

 

 

 

22.4 

 

 

 

 

2,720 

 

 

 

 

20.5 

 

 

 

 

1,825 

 

 

 

 

19.5 

 

 

 

 

1,709 

 

 

 

 

20.2 

 

 

 

 

2,270 

 

 

 

 

17.6 

 

 

                                                
1
 คาใชจาย  ไมรวมคาใชจายท่ีเปนการสะสมทุน เชน ซ้ือ / เชาซ้ือบาน  ท่ีดิน  และของมีคาตางๆ เชน เพชร  พลอย 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน1  จําแนกตามประเภทของคาใชจาย  รายภาคป 2547 (ตอ) 

 

 

ประเภทของคาใชจาย 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด2 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

    เครื่องนุงหมและ 

    รองเทา 

 

385 

 

3.1 

 

489 

 

2.3 

 

411 

 

3.1 

 

331 

 

3.5 

 

282 

 

3.3 

 

550 

 

4.3 

    คาใชจายสวนบุคคล 320 2.6 510 2.4 357 2.7 253 2.7 240 2.8 321 2.5 

    คาตรวจ 

    รักษาพยาบาลและคา 

    ยา 

 

 

262 

 

 

2.2 

 

 

460 

 

 

2.1 

 

 

285 

 

 

2.1 

 

 

203 

 

 

2.2 

 

 

177 

 

 

2.1 

 

 

279 

 

 

2.1 

    การศึกษา 266 2.2 717 3.3 213 1.6 197 2.1 135 1.6 208 1.6 

    การบันเทิงและการ 

    อาน 

 

237 

 

1.9 

 

457 

 

2.1 

 

305 

 

2.3 

 

191 

 

2.0 

 

129 

 

1.5 

 

199 

 

1.6 

    เบ็ดเตล็ด 151 1.2 91 0.4 155 1.2 157 1.7 189 2.3 119 0.9 

 

 

                                                
1
 คาใชจาย  ไมรวมคาใชจายท่ีเปนการสะสมทุน เชน ซ้ือ / เชาซ้ือบาน  ท่ีดิน  และของมีคาตางๆ เชน เพชร  พลอย 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 10  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน1  จําแนกตามประเภทของคาใชจาย  รายภาคป 2547 (ตอ) 

 

 

ประเภทของคาใชจาย 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด2 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 

คาใชจายที่ไมเก่ียวกับ

การอุปโภคบริโภค3 

 

1,411 

 

11.5 

 

2,899 

 

13.3 

 

1,405 

 

10.6 

 

1,129 

 

12.1 

 

850 

 

10.0 

 

1,366 

 

10.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 คาใชจาย  ไมรวมคาใชจายท่ีเปนการสะสมทุน เชน ซ้ือ / เชาซ้ือบาน  ท่ีดิน  และของมีคาตางๆ เชน เพชร  พลอย 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  

3
 รวมคาภาษี  ของขวัญและเงินบริจาค  เบี้ยประกันภัย  เงินซ้ือสลากกินแบง  ดอกเบี้ยเงินกูและคาใชจายอื่นๆ ท่ีไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค  



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 11  คาใชจายทั้งสิ้น  และคาใชจายเพ่ือการอุปโภคเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครองป 2547  

 

 

ภาคและ 

เขตการปกครอง 

 

คาใชจายทั้งสิ้น (บาท) 

คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

(บาท) 

อัตรารอยละ

ของคาใชจาย

อุปโภคบริโภค

ตอคาใชจาย

ทั้งสิ้น 

อัตรารอยละ

ของคาอาหาร 

และเครื่องด่ืม1 

ตอคาใชจาย 

อุปโภคบริโภค 

อัตรารอยละ

ของคาใชจาย

ทั้งสิ้นตอ 

รายไดทั้งสิ้น 

 

ตอครัวเรือน 

 

ตอคน 

 

ตอครัวเรือน 

 

ตอคน 

ทั่วราชอาณาจักร 12,297 3,564 10,885 3,155 88.5 34.6 82.2 

กรุงเทพมหานคร

และ3 จังหวัด2 

 

21,716 

 

6,808 

 

18,816 

 

5,898 

 

86.6 

 

30.7 

 

77.2 

กลาง 13,270 3,899  11,865 3,486 89.4 33.6 81.1 

  ในเขตเทศบาล 14,637 4,722 12,993 4,191 88.8 33.0 79.3 

  นอกเขตเทศบาล 12,715 3,602 11,406 3,231 89.7 33.9 82.0 

เหนือ 9,361 2,957 8,232 2,600 87.9 34.6 86.0 

  ในเขตเทศบาล  12,827 4,261 11,084  3,682 86.4 31.7 80.4 

  นอกเขตเทศบาล 8,456 2,634 7,487 2,332 88.5 35.7 88.4 

 

 

                                                
1
 ไมรวมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 11  คาใชจายทั้งสิ้น  และคาใชจายเพ่ือการอุปโภคเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรอืน  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครองป 2547 (ตอ) 

 

 

ภาคและ 

เขตการปกครอง 

 

คาใชจายทั้งสิ้น (บาท) 

คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

(บาท) 

อัตรารอยละของ

คาใชจาย

อุปโภคบริโภค

ตอคาใชจาย

ทั้งสิ้น 

อัตรารอยละ

ของคาอาหาร 

และเครื่องด่ืม1 

ตอคาใชจาย 

อุปโภคบริโภค 

อัตรารอยละของ

คาใชจายทั้งสิ้น

ตอ 

รายไดทั้งสิ้น 

 

ตอครัวเรือน 

 

ตอคน 

 

ตอครัวเรือน 

 

ตอคน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 8,484  2,304 7,634 2,074 90.0 39.1 83.7 

  ในเขตเทศบาล 13,333  3,933 11,657 3,439 87.4 32.8 77.7 

  นอกเขตเทศบาล 7,509 2,008 6,825 1,825 90.9 41.3 86.0 

ใต 12,891 3,491 11,525 3,121 89.4 37.1 89.1 

  ในเขตเทศบาล 15,660 4,848 13,859 4,291 88.5 34.7 84.6 

  นอกเขตเทศบาล 12,074 3,153 10,837 2,830 89.8 37.9 91.0 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 ไมรวมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 12  จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน  จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม  รายภาค  และเขตการปกครองป 2547 

 

 

ภาคและ 

เขตการปกครอง 

 

 

รวมหนี้สินทั้งสิ้น 

วัตถุประสงคของการกูยืม 

เพ่ือใชจายในครัวเรือน  

เพ่ือใชทําธุรกิจ

ที่ไมใช

การเกษตร 

 

เพ่ือใชทํา

การเกษตร 

 

หนี้อ่ืนๆ1  

รวม 

ซื้อ / เชาซื้อ

บานและที่ดิน 

ใชจายอุปโภค

บริโภค 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

ทั่วราชอาณาจักร 104,571 100.0 68,747 65.7 38,140 36.5 30,607 29.2 15,888 15.2 16,952 16.2 2,94 2.9 

กรุงเทพมหานคร

และ3 จังหวัด2 

 

155,622 

 

100.0 

 

121,851 

 

78.3 

 

84,003 

 

54.0 

 

37,848 

 

24.3 

 

27,678 

 

17.8 

 

1,425 

 

0.9 

 

4,668 

 

3.0 

กลาง 115,184 100.0 73,641 63.9 45,165 39.2 28,476 24.7 15,723 13.6 24,488 21.3 1,332 1.2 

  ในเขตเทศบาล 123,362 100.0 81,347 65.9 49,406 40.0 31,941 25.9 31,736 25.7 8,967 7.3 1,312 1.1 

  นอกเขตเทศบาล 111,862 100.0 70,510 63.0 43,442 38.8 27,068 24.2 9,219 8.3 30,794 27.5 1,339 1.2 

เหนือ 94,893 100.0 57,750 60.9 30,798 32.5 26,952 28.4 11,560 12.2 24,043 25.3 1,540 1.6 

  ในเขตเทศบาล 130,723 100.0 87,360 66.8 46,244 35.4 41,116 31.4 31,069 23.8 9,039 6.9 3,255 2.5 

  นอกเขตเทศบาล 85,540 100.0 50,020 58.5 26,765 31.3 23,255 27.2 6,468 7.5 27,960 32.7 1,092 1.3 

                                                
1
 หน้ีอื่นๆ ไดแก  หน้ีจากการคํ้าประกันบุคคลอื่น  หน้ีคาปรับหรือจายชดเชยคาเสียหาย เปนตน 

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 12  จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน  จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม  รายภาค  และเขตการปกครองป 2547 

 

 

ภาคและ 

เขตการปกครอง 

 

 

รวมหนี้สินทั้งสิ้น 

วัตถุประสงคของการกูยืม 

เพ่ือใชจายในครัวเรือน  

เพ่ือใชทําธุรกิจ

ที่ไมใช

การเกษตร 

 

เพ่ือใชทํา

การเกษตร 

 

หนี้อ่ืนๆ1  

รวม 

ซื้อ / เชาซื้อ

บานและที่ดิน 

ใชจายอุปโภค

บริโภค 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

บาท รอย

ละ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 83,278 100.0 52,429 63.0 20,332 24.4 32,097 38.5 11,981 14.4 16,985 20.4 1,883 2.3 

  ในเขตเทศบาล 190,233 100.0 132,798 69.8 65,184 34.3 67,614 35.5 47,432 24.9 5,897 3.1 4,106 2.2 

  นอกเขตเทศบาล 61,770 100.0 36,267 58.7 11,312 18.3 24,955 40.4 4,853 7.9 19,214 31.1 1,436 2.3 

ใต 92,126 100.0 51,930 56.4 25,356 27.5 26,574 28.8 17,516 19.0 14,514 15.8 8,166 8.9 

  ในเขตเทศบาล 130,491 100.0 93,217 71.4 53,438 40.9 39,779 30.5 29,499 22.6 5,970 4.6 1,805 1.4 

  นอกเขตเทศบาล 80,801 100.0 39,743 49.2 17,066 21.1 22,677 28.1 13,978 17.3 17,037 21.1 10,043 12.4 

 

 

 

 

                                                
1
 หน้ีอื่นๆ ไดแก  หน้ีจากการคํ้าประกันบุคคลอื่น  หน้ีคาปรับหรือจายชดเชยคาเสียหาย เปนตน 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 13  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน  และหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน  จําแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคม 

สถานะทางเศรษฐสังคม รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ

ครัวเรือน (บาท) 

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของ

ครัวเรือน (บาท) 

หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน 

(บาท) 

อัตรารอยละของคาใชจาย

ตอรายได 

ครัวเรือนทั้งหมด 14,963 12,297 104,571 82.2 

ผูถือครองทําการเกษตร 

  เปนเจาของที่ดินเปนสวนใหญ 

 

9,937 

 

8,522 

 

65,738 

 

85.8 

  เชาทีดิ่นเปนสวนใหญ 10,595 8,446 84,359 79.7 

ผูดําเนินธุรกิจของตนเองที่

ไมใชการเกษตร 

 

19,056 

 

15,138 

 

166,097 

 

79.4 

ลูกจาง 

  ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ   

  นักวิชาการ  และนักบริหาร 

 

 

37,080 

 

 

26,783 

 

 

318,913 

 

 

72.2 

  คนงานเกษตร 6,421 6,499 27,383 101.2 

  คนงานทั่วไป 7,383 7,169 29,560 97.1 

  เสมียนพนักงาน  พนักงานขาย   

  และใหบริการ 

 

16,225 

 

14,229 

 

96,163 

 

87.7 

  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 11,512 10,208 51,619 88.7 

ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 10,192 8,831 49,613 86.6 

 

 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 14  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนและตอคน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 

จังหวัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

อัตรารอยละของคาใชจายตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,139 2,754 8,484 2,304 83.7 

กาฬสินธุ 8,908 2,510 7,011 1,976 78.7 

ขอนแกน 13,088 3,770 10,642 3,066 81.3 

ชัยภูมิ 9,161 2,523 7,579 2,087 82.7 

นครพนม 8,168 2,216 8,704 2,362 106.6 

นครราชสีมา 11,398 3,064 9,141 2,457 80.2 

บุรีรัมย 8,632 2,313 7,585 2,033 87.9 

มหาสารคาม 10,178 2,681 8,061 2,123 79.2 

มุกดาหาร 9,284 2,584 8,792 2,447 94.7 

ยโสธร 9,410 2,575 8,927 2,443 94.9 

รอยเอ็ด 9,817 2,684 9,282 2,537 94.6 

เลย 10,013 2,684 8,500 2,278 84.9 

ศรีสะเกษ 8,745 2,446 7,085 1,982 81.0 

สกลนคร 8,971 2,338 8,004 2,086 89.2 

สุรินทร 8,095 2,246 7,020 1,947 86.7 

หนองคาย 11,466 3,085 10,075 2,710 87.9 

 



 

 

ตารางภาคผนวกที่ 14  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนและตอคน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

อัตรารอยละของคาใชจายตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

หนองบัวลําภู 8,318 2,212 7,594 2,020 91.3 

อุดรธานี 10,789 2,872 8,365 2,227 77.5 

อุบลราชธานี 11,697 3,056 8,619 2,252 73.7 

อํานาจเจริญ 11,423 3,036 9,865 2,622 86.4 

ภาคใต 14,469 3,918 12,891 3,491 89.1 

กระบ่ี 16,877 4,700 15,737 4,382 93.2 

ชุมพร 11,482 3,455 10,667 3,209 92.9 

ตรัง 17,038 4,437 13,768 3,585 80.8 

นครศรีธรรมราช 14,079 3,710 12,815 3,377 91.0 

นราธิวาส 9,240 2,120 9,040 2,074 97.8 

ปตตาน ี 11,837 2,865 11,097 2,686 93.7 

พังงา 16,965 4,813 11,280 3,200 66.5 

พัทลุง 14,985 4,491 12,391 3,713 82.7 

ภูเก็ต 25,082 7,319 19,665 5,739 78.4 

ยะลา 11,886 2,696 9,937 2,254 83.6 

ระนอง 14,328 4,216 12,910 3,799 90.1 

 



ตารางภาคผนวกที่ 14  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนและตอคน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

อัตรารอยละของคาใชจายตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

สงขลา 15,481 4,833 14,738 4,601 95.2 

สตูล 11,826 2,969 10,296 2,585 87.1 

สุราษฎรธานี 16,150 4,491 14,841 4,127 91.9 

ทั่วราชอาณาจักร 14,963 4,337 12,297 3,564 82.2 

ตอนพิเศษ 28,135 8,820 21,716 6,808 77.2 

กรุงเทพมหานคร 29,843 9,459 22,982 7,285 77.0 

นนทบุรี 26,658 8,054 20,357 6,150 76.4 

ปทุมธานี 21,530 6,092 17,112 4,842 79.5 

สมุทรปราการ 19,946 6,384 15,669 5,015 78.6 

ภาคกลาง 16,355 4,805 13,270 3,899 81.1 

กาญจนบุรี 12,122 3,298 10,701 2,912 88.3 

จันทบุรี 15,897 7,818 13,823 4,190 87.0 

ฉะเชิงเทรา 16,938 4,810 15,398 4,372 90.9 

ชลบุรี 22,286 7,024 15,614 4,921 70.1 

ชัยนาท 13,383 4,214 12,214 3,846 91.3 

ตราด 14,080 4,221 10,660 3,196 75.7 

นครนายก 13,096 3,750 12,141 3,477 92.7 



ตารางภาคผนวกที่ 14  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนและตอคน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

อัตรารอยละของคาใชจายตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

นครปฐม 20,701 6,072 18,674 5,478 90.2 

ประจวบคีรีขันธ 13,806 4,024 11,528 3,360 83.5 

ปราจีนบุรี 15,032 4,098 13,118 3,576 87.3 

พระนครศรีอยุธยา 14,980 4,547 11,071 3,360 73.9 

เพชรบุร ี 13,040 3,837 10,736 3,159 82.3 

ระยอง 18,962 5,691 14,649 4,397 77.3 

ราชบุรี 19,867 5,934 15,984 4,774 80.5 

ลพบุรี 15,003 4,196 13,287 3,716 88.6 

สมุทรสงคราม 12,528 3,808 10,451 3,177 83.4 

สมุทรสาคร 15,347 4,897 12,759 4,071 83.1 

สระแกว 10,777 3,164 7,489 2,199 69.5 

สระบุร ี 18,742 5,242 13,492 3,774 72.0 

สิงหบุร ี 14,788 4,491 12,899 3,917 87.2 

สุพรรณบุร ี 15,781 4,498 12,901 3,677 81.8 

อางทอง 12,855 3,812 10,248 3,039 79.7 

ภาคเหนือ 10,885 3,438 9,361 2,957 86.0 



ตารางภาคผนวกที่ 14  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนและตอคน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

อัตรารอยละของคาใชจายตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

กําแพงเพชร 12,776 3,651 11,554 3,302 90.4 

เชียงราย 8,920 2,921 8,428 2,760 94.5 

เชียงใหม 12,586 4,058 11,121 3,586 88.4 

ตาก 9,549 2,826 8,799 2,605 92.1 

นครสวรรค 10,200 3,391 8,307 2,762 81.4 

นาน 10,751 3,526 10,479 3,437 97.5 

พะเยา 9,643 3,186 7,905 2,611 82.0 

พิจิตร 10,951 3,386 9,454 2,923 86.3 

พิษณุโลก 12,751 4,106 11,208 3,609 87.9 

เพชรบูรณ 9,572 2,822 7,829 2,308 81.8 

แพร 11,333 3,572 9,480 2,988 83.6 

แมฮองสอน 8,676 2,622 7,682 2,321 88.5 

ลําปาง 10,576 3,365 8,660 2,756 81.9 

ลําพูน 11,843 3,886 10,247 3,362 86.5 

สุโขทัย 11,427 3,660 8,347 2,674 73.0 

อุตรดิตถ 10,940 3,452 8,754 2,763 80.0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 14  รายได  คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนและตอคน  จําแนกตามจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

อัตรารอยละของคาใชจายตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

อุทัยธานี 9,817 2,880 8,125 2,384 82.8 



ตารางภาคผนวกที่ 15  เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป 2543  และ 2547  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครอง 

ภาคและเขตการปกครอง 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ของครัวเรือน(บาท) 

อัตรารอยละของ 

การเปลี่ยนแปลง 

ตอป 

ดัชนีความแตกตาง 

ของรายได1 

อัตรารอยละของ 

การเปลี่ยนแปลง 

ตอปของรายไดที่แทจริง 2543 2547 2543 2547 

ทั่วราชอาณาจักร 13,736 14,963 4.4 - - 2.1 

   กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด2 28,239 28,135 -0.2 100 100 -2.2 

   กลาง 14,128 16,355 7.6 50 58 4.4 

   เหนือ 9,530 10,885 6.9 34 39 4.4 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,279 10,139 4.5 33 36 1.7 

   ใต 12,487 14,469 7.6 44 51 4.9 

ในเขตเทศบาล 

   กลาง 16,312 18,453 6.4 58 66 3.2 

   เหนือ 13,952 15,945 6.9 49 57 4.5 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 16,678 17,163 1.4 59 61 -1.3 

   ใต 16,811 18,514 4.9 60 66 2.3 

 

 

                                                
1
 คือ ตัวชี้วัดท่ีแสดงความแตกตางของรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเมื่อเทียบกับรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร  และ 3 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร  

2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ   



ตารางภาคผนวกที่ 15  เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป 2543  และ 2547  จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง (ตอ) 

ภาคและเขตการปกครอง 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ของครัวเรือน(บาท) 

อัตรารอยละของ 

การเปลี่ยนแปลง 

ตอป 

ดัชนีความแตกตาง 

ของรายได1 

อัตรารอยละของ 

การเปลี่ยนแปลง 

ตอปของรายไดที่แทจริง 2543 2547 2543 2547 

นอกเขตเทศบาล 

   กลาง 13,245 15,502 8.2 47 55 4.6 

   เหนือ 8,374 9,564 6.9 30 34 3.2 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 7.791 8,727 5.8 28 31 3.2 

   ใต 11,214 13,274 8.8 40 47 4.5 

 

หมายเหต ุ: อัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงตอป =         มูลคาในป 2547     1/2 (ป)       x 100 

                                                                         มูลคาในป 2543       - 1        

 

 

 

                                                
1
 คือ ตัวชี้วัดท่ีแสดงความแตกตางของรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเมื่อเทียบกับรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร  และ 3 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร   



ตารางภาคผนวกที่ 16  เปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป 2543 และ 2547  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครอง 

ภาคและเขตการปกครอง 

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของ 

ครัวเรือน (บาท) อัตรารอยละของ 

การเปลี่ยนแปลงตอป 

ดัชนีความแตกตางของคาใชจายตอเดือน 1 

2543 2547 2543 2547 

ทั่วราชอาณาจักร 10,889 12,297 6.3 - - 

   กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด 2 21,087 21,716 1.5 100 100 

   กลาง 11,227 13,270 8.7 53 61 

   เหนือ 7,747 9,361 9.9 37 43 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 7,550 8,484 6 36 39 

   ใต 10,701 12,891 9.8 51 59 

ในเขตเทศบาล 

   กลาง 12,935 14,637 6.4 61 67 

   เหนือ 10,823 12,827 8.9 51 59 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 12,032 13,333 5.3 57 61 

   ใต 14,002 15,660 5.8 66 72 

 

                                                
1
 คือ  ตัวชี้วัดท่ีแสดงความแตกตางของคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  เมื่อเทียบกับคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  ใน 

         กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร   
2
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 



ตารางภาคผนวกที่ 16  เปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป 2543 และ 2547  จําแนกตามภาค  และเขตการปกครอง (ตอ) 

ภาคและเขตการปกครอง 

คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของ 

ครัวเรือน (บาท) อัตรารอยละของ 

การเปลี่ยนแปลงตอป 

ดัชนีความแตกตางของคาใชจายตอเดือน 1 

2543 2547 2543 2547 

นอกเขตเทศบาล 

   กลาง 10,537 12,715 9.8 50 59 

   เหนือ 6,942 8,456 10.4 33 39 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,648 7,509 6.3 32 35 

   ใต 9,730 12,074 11.4 46 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1
 คือ  ตัวชี้วัดท่ีแสดงความแตกตางของคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  เมื่อเทียบกับคาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  ใน 

         กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร   



 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ  เปนอัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงตอป  เมื่อเทียบกับป 2543 

                                                
1
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 

2
 รวมการซ้ือ / เชาซ้ือบานและท่ีดิน 

3
 หน้ีอื่นๆ ไดแก  หน้ีจากการคํ้าประกันบุคคลอื่น  หน้ีคาปรับหรือจายชดเชยคาเสียหาย เปนตน 

ตารางภาคผนวกที ่17  เปรียบเทียบจํานวนหนี้สินเฉลีย่ตอครัวเรือน ป 2543 และ 2547  จําแนกตามวัตถุประสงคของการกูยืม  รายภาค 

วัตถุประสงคของ 

การกูยืม 

 

ทั่วราชอาณาจักร 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด1 กลาง เหนือ 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใต 

2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 2,543 2547 2543 2547 

หนี้สินทั้งสิ้น 

82,485 104,571 157,730 155,622 76,278 115,184 57,535 94,893 66,034 83,278 76,124 92,126 

 12.6  -0.7  22.9  28.4  12.3  10 

เพ่ือใชจายในครัวเรือน2 

52,403 68,747 118,790 121,851 44,670 73,641 30,853 57,750 40,943 52,429 41,864 51,930 

 14.5  1.3  28.4  36.8  13.2  11.4 

เพ่ือใชทําธุรกิจที่ไมใช 

การเกษตร 

16,597 15,888 36,954 27,678 14,524 15,723 9,938 11,560 10,601 11,981 19,101 17,516 

 -2.2  -13.5  4  7.9  6.3  -4.2 

เพ่ือใชทําการเกษตร 

12,071 16,952 1,743 1,425 16,080 24,488 16,037 24,043 11,607 16,985 14,275 14,514 

 18.5  -9.6  23.4  22.4  21  0.8 

หนี้สินอ่ืนๆ3 

1,413 2,984 243 4,668 1,005 1,332 708 1,540 2,882 1,883 885 8,166 

 45.3  338.3  15.1  47.5  -19.2  203.8 



ตารางภาคผนวกที่ 18  เปรียบเทียบแบบแผนการใชจายของครัวเรือนป 2543 และ 2547 จําแนกตามภาค 

ประเภทของคาใชจาย 

ทั่วราชอาณาจักร 

กรุงเทพฯ และ 

 3 จังหวัด1 กลาง เหนือ 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใต 

2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 

คาใชจายทั้งสิ้น (บาท) 10,889 12,297 21,087 21,716 11,227 13,270 7,747 9,361 7,550 8,484 10,701 12,891 

อัตรารอยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 88.2 88.5 86.8 86.7 88.8 89.4 87.5 87.9 89.3 90.0 89.3 89.4 

  คาใชจายอาหาร  เครื่องดื่มและยาสูบ 

     อาหารและเครื่องด่ืม 33.5 30.6 27.4 26.6 33.8 30 34.6 30.4 39.4 35.2 36.7 33.1 

     เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 1.3 1.7 1.2 1.5 1.7 2.1 1.6 1.7 1.2 1.5 1.2 1.7 

     ยาสูบ 1.0 0.9 0.8 0.8 1.2 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 1.3 1.2 

  คาใชจายสินคาและบริการ 

     คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะและ 

     คาบริการสื่อสาร 17.7 21.7 19.7 22.8 18.5 22.8 16.1 21.4 14.9 18.8 18.3 22.8 

     ที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน 

     (รวมคาประเมินคาเชาบานที ่

    ครัวเรือนเปนเจาของ) 21.1 20.4 23.1 22.4 21.4 20.5 19.9 19.5 19.9 20.2 18.9 17.6 

     เครื่องนุงหมและรองเทา 3.3 3.1 2.7 2.3 3.0 3.1 3.7 3.5 3.6 3.3 3.9 4.3 

                                                
1
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ   



ตารางภาคผนวกที่ 18  เปรียบเทียบแบบแผนการใชจายของครัวเรือนป 2543 และ 2547 จําแนกตามภาค (ตอ) 

ประเภทของคาใชจาย 

ทั่วราชอาณาจักร 

กรุงเทพฯ และ 

 3 จังหวัด1 กลาง เหนือ 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใต 

2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 

     คาใชจายสวนบุคคล 2.7 2.6 2.6 2.4 2.7 2.7 2.8 2.7 2.9 2.8 2.5 2.5 

     คาตรวจรักษาพยาบาลและคายา 2.3 2.2 2.8 2.1 2.0 2.1 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 2.1 

     การศึกษา 2.4 2.2 3.5 3.3 1.6 1.6 2.4 2.1 1.7 1.6 1.9 1.6 

     การบันเทิงและการอาน 2.0 1.9 2.6 2.1 2.1 2.3 1.8 2.0 1.5 1.5 1.5 1.6 

     เบ็ดเตล็ด 0.9 1.2 0.4 0.4 0.8 1.2 1.6 1.7 1.4 2.3 0.9 0.9 

คาใชจายที่ไมเก่ียวกับการ 

อุปโภคบริโภค2 11.8 11.5 13.2 13.3 11.2 10.6 12.5 12.1 10.7 10 10.7 10.6 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ   

2
 รวมคาภาษี  ของขวัญ  และเงินบริจาค  เบี้ยประกันภัย  เงินซ้ือสลากกินแบง  ดอกเบี้ยเงินกู  และคาใชจายอื่นๆ ท่ีไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค  



ตารางภาคผนวกที่ 19  เปรียบเทียบอัตรารอยละของรายไดประจําของครัวเรือน  โดยการจําแนกครัวเรือนเปน 10 กลุม  เรียงตามลําดับรายไดประจํา 

                             ตอคนตอเดือน ป 2543 และ 2547 

อัตรารอยละของครัวเรือน 

อัตรารอยละของ 

ประชากรแตละกลุม 

ขนาดของครัวเรือน 

เฉลี่ยแตละกลุม 

อัตรารอยละของรายได 

ประจําแตละกลุม 

รายไดประจําตอคนตอเดือน 

แตละกลุม (บาท) 

 2543 2547 2543 2547 2543 2547 2543 2547 

10 12.8 12.8 4.5 4.4 2.3 2.5 684 830 

20 11.8 11.7 4.2 4 3.4 3.6 1,113 1,311 

30 11 11.1 3.9 3.8 4.2 4.5 1,479 1,715 

40 10.4 10.5 3.6 3.6 5.1 5.3 1,867 2,164 

50 10.2 10.1 3.6 3.5 6.2 6.3 2,339 2,693 

60 9.8 10 3.4 3.4 7.5 7.9 2,951 3,366 

70 9.3 9.4 3.3 3.2 9.3 9.5 3,840 4,329 

80 8.9 8.6 3.1 3 11.9 11.6 5,144 5,766 

90 8.2 8.2 2.9 2.8 15.7 15.7 7,347 8,197 

100 7.6 7.6 2.7 2.6 34.4 33.1 17,351 18,863 

สัมประสิทธิ์ของความไมเสมอภาค 0.428 0.411   

รายไดประจําตอคนตอเดือน 3,844 4,284 

 

 

 



ภาคผนวก  ข 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  จําแนกเปนรายจังหวัดป 2547 

(หนวย : พันบาท) 

ตารางภาคผนวกที ่20  งบประมาณรายจายรายจังหวัดป 2547     

จังหวัด การพัฒนาแหลงน้ํา 

การพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษา 

หนวยงานและงาน 

 / โครงการ 

อุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

กระบ่ี 48,135,200.00 194,697,000.00 24,524,920.00 9,500,831.00 152,870,416.00 

กทม. 33,600,000.00 3,287,543,870.00 159,071,700.00 1,635,357,764.00 5,986,072,000.00 

กาญจนบุร ี 125,645,859.00 299,294,547.00 22,634,300.00 1,337,492.00 247,728,551.50 

กาฬสินธุ 100,795,435.00 248,906,400.00 22,328,200.00 6,450,831.00 476,772,093.50 

กําแพงเพชร 103,451,400.00 190,584,000.00 23,169,000.00 13,916,661.00 206,320,552.00 

ขอนแกน 253,352,000.00 300,706,400.00 75,277,400.00 6,738,323.00 625,563,994.00 

จันทบุร ี 166,342,390.00 86,736,020.00 16,678,500.00 9,673,323.00 201,342,725.00 

ฉะเชิงเทรา 65,291,740.00 120,872,800.00 33,571,300.00 222,902,492.00 227,221,726.00 

ชลบุร ี 167,645,700.00 269,835,000.00 105,151,200.00 143,264,460.00 321,529,594.50 

ชัยนาท 57,903,180.00 60,705,800.00 36,913,800.00 3,596,661.00 119,875,275.00 

ชัยภูม ิ 195,469,288.00 211,349,299.00 38,606,500.00 2,370,831.00 361,285,366.00 

ชุมพร 110,056,760.00 71,737,165.00 13,741,200.00 5,496,661.00 164,569,697.50 

เชียงราย 221,035,378.00 349,276,669.00 51,396,600.00 370,476,723.00 556,746,117.50 



ตารางภาคผนวกที ่20  งบประมาณรายจายรายจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด การพัฒนาแหลงน้ํา 

การพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษา 

หนวยงานและงาน 

 / โครงการ 

อุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

เชียงใหม 97,254,839.00 188,470,781.00 36,954,990.00 67,388,323.00 450,802,434.00 

ตรัง 88,371,700 125,493,381 28,594,900 99,988,323 232,636,846.50 

ตราด 46,779,441.00 113,828,000.00 12,565,800.00 3,325,831.00 71,634,606.00 

ตาก 107,304,649.00 112,838,358.00 22,387,100.00 13,061,661.00 229,332,193.00 

นครนายก 14,239,200.00 79,859,280.00 8,537,500.00 3,605,831.00 109,053,500.00 

นครปฐม 84,053,300.00 195,830,000.00 101,950,700.00 11,062,003.00 239,688,422.50 

นครพนม 174,828,974 146,909,665 26,273,800 35,325,831 342,571,963 

นครราชสีมา 288,191,950 616,795,000 99,232,300 9,992,476 742,980,628.50 

นครศรีธรรมราช 115,336,121 224,068,242 66,006,600 14,258,492 624,205,981 

นครสวรรค 204,856,860.00 270,054,602.00 43,560,700.00 11,428,664.00 317,313,886.50 

นนทบุร ี 33,384,000.00 58,193,000.00 15,477,400.00 10,235,985.00 213,763,275.50 

นราธิวาส 69,264,758 174,723,564 26,699,770 11,714,153 325,770,398.50 

นาน 89,112,458.00 161,651,238.00 22,454,400.00 4,525,831.00 208,500,452.50 

บุรีรัมย 171,657,766 207,935,351 49,740,520 15,663,323 1,038,655,504 

ปทุมธาน ี 34,601,000.00 96,775,000.00 30,262,300.00 10,254,324.00 139,125,235.50 

ประจวบคีรีขันธ 94,122,778.00 156,772,462.00 31,405,800.00 44,804,492.00 162,682,584.00 

ปราจีนบุร ี 68,917,760.00 87,810,934.00 17,735,900.00 3,596,661.00 156,715,505.50 



ตารางภาคผนวกที ่20  งบประมาณรายจายรายจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด การพัฒนาแหลงน้ํา 

การพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษา 

หนวยงานและงาน 

 / โครงการ 

อุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

ปตตาน ี 44,805,800 107,033,400 34,952,660 12,633,661 289,986,964 

พระนครศรีอยุธยา 74,742,200.00 138,820,000.00 31,683,300.00 111,319,615.00 292,444,714.50 

พะเยา 107,225,316.00 221,650,000.00 15,151,100.00 3,596,661.00 214,866,982.00 

พังงา 54,900,500 36,405,000 8,355,600 2,116,661 102,368,254.50 

พัทลุง 76,417,679 78,727,705 22,074,300 3,626,661 235,093,915.50 

พิจิตร 62,606,500.00 97,943,000.00 30,079,980.00 3,867,492.00 210,914,751.00 

พิษณุโลก 73,670,500.00 172,268,000.00 44,515,500.00 78,970,171.00 253,765,807.00 

เพชรบุร ี 97,268,751.00 163,880,175.00 23,869,080.00 6,438,323.00 203,773,288.50 

เพชรบูรณ 116,971,831.00 252,126,436.00 28,244,000.00 26,456,661.00 285,422,499.50 

แพร 53,914,700.00 169,770,000.00 23,769,700.00 3,596,661.00 167,773,781.00 

ภูเก็ต 13,866,500 69,070,000 13,570,600 4,498,323 149,376,096 

มหาสารคาม 136,275,000 153,218,200 36,759,300 7,450,831 372,234,364 

มุกดาหาร 87,692,849 70,650,122 11,574,900 1,320,831 145,538,221.50 

แมฮองสอน 76,272,697.00 155,996,476.00 13,329,600.00 5,970,831.00 109,151,261.00 

ยโสธร 67,502,694 102,380,000 30,204,900 122,995,831 223,009,862 

ยะลา 101,870,100 293,450,000 31,807,900 5,861,661 303,232,119.50 

รอยเอ็ด 86,882,600 133,758,000 39,679,900 5,636,661 476,231,328 



ตารางภาคผนวกที ่20  งบประมาณรายจายรายจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด การพัฒนาแหลงน้ํา 

การพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษา 

หนวยงานและงาน 

 / โครงการ 

อุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

ระนอง 73,271,914 99,582,863 9,049,100 3,465,831 77,746,382 

ระยอง 61,144,000.00 125,452,685.00 18,637,800.00 13,173,984.00 191,480,456.00 

ราชบุรี 162,494,770.00 191,819,500.00 12,953,500.00 7,554,984.00 261,802,791.50 

ลพบุรี 113,866,686.00 272,360,172.00 50,714,240.00 8,043,493.00 240,967,574.00 

ลําปาง 190,996,600.00 192,884,000.00 46,638,300.00 141,735,001.00 256,350,100.50 

ลําพูน 64,544,000.00 94,108,000.00 22,257,600.00 7,920,831.00 136,759,966.00 

เลย 80,935,422 207,987,414 17,576,000 3,596,661 547,041,202 

ศรีสะเกษ 205,880,148 157,858,223 56,500,700 4,121,661 569,347,502 

สกลนคร 162,699,513 138,964,612 40,928,100 113,213,492 378,584,698.50 

สงขลา 99,268,457 238,094,124 39,456,400 93,208,576 470,721,290.50 

สตูล 59,490,903 80,425,932 15,440,800 4,390,831 130,174,333.50 

สมุทรปราการ 3,770,000.00 78,242,400.00 28,164,600.00 8,806,629.00 239,388,408.50 

สมุทรสงคราม 37,075,300.00 110,611,000.00 25,339,000.00 3,071,661.00 91,004,336.50 

สมุทรสาคร 94,191,000.00 67,404,000.00 36,094,500.00 18,029,153.00 164,074,528.00 

สระแกว 70,976,175.00 127,878,822.00 15,108,800.00 4,971,661.00 146,814,296.50 

สระบุร ี 79,621,800.00 148,184,000.00 37,231,000.00 5,230,815.00 246,945,176.50 

สิงหบุร ี 18,344,800.00 81,234,720.00 17,920,500.00 3,200,831.00 80,110,136.50 



ตารางภาคผนวกที ่20  งบประมาณรายจายรายจังหวัดป 2547 (ตอ) 

จังหวัด การพัฒนาแหลงน้ํา 

การพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษา 

หนวยงานและงาน 

 / โครงการ 

อุดหนุนทั่วไปใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

สุโขทัย 152,153,215.00 139,900,000.00 20,642,000.00 120,931,461.00 244,932,241.50 

สุพรรณบุร ี 94,517,300.00 122,706,000.00 15,042,800.00 8,683,323.00 265,968,799.50 

สุราษฎรธาน ี 150,897,315 268,444,000 43,077,040 13,254,153 360,418,004.50 

สุรินทร 150,006,851 154,724,767 45,954,300 5,496,661 497,257,125.50 

หนองคาย 166,144,464 108,552,431 29,435,800 9,867,492 420,267,584 

หนองบัวลําภู 106,619,461 122,875,000 11,150,300 3,867,492 204,121,596.50 

อางทอง 6,487,200.00 80,585,400.00 36,063,700.00 4,971,661.00 135,611,075.00 

อํานาจเจริญ 51,651,740 74,957,000 8,095,500 163,249,831 150,313,208.50 

อุดรธานี 197,427,490 206,930,256 57,095,600 8,534,153 618,520,660 

อุตรดิตถ 108,810,821.00 165,914,854.00 6,442,300.00 9,396,661.00 192,004,530.00 

อุทัยธาน ี 124,708,001.00 129,690,319.00 12,028,600.00 3,325,831.00 123,829,689.00 

อุบลราชธานี 143,614,553 296,031,034 59,411,600 9,318,323 765,615,829.50 

 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวกที่ 21  ผลของสมการการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายได  กับการ 

                             กระจายรายได 

 
Dependent Variable: GINI 
Method: Least Squares 
Date: 06/12/07   Time: 07:48 
Sample: 1 8 
Included observations: 8 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.306323 0.054849 5.584792 0.0025 

GDP 5.79E-08 2.70E-08 2.146543 0.0846 
GDP2 -6.52E-15 3.13E-15 -2.083889 0.0916 

R-squared 0.482234     Mean dependent var 0.423625 
Adjusted R-squared 0.275128     S.D. dependent var 0.018723 
S.E. of regression 0.015941     Akaike info criterion -5.159883 
Sum squared resid 0.001271     Schwarz criterion -5.130093 
Log likelihood 23.63953     F-statistic 2.328437 
Durbin-Watson stat 2.468637     Prob(F-statistic) 0.192901 

 

ตารางภาคผนวกที่ 22  ผลของสมการการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงสรางรายจายที่มีผล 

                             ตอการกระจายรายไดของครัวเรือนในประเทศไทย 

 
Dependent Variable: LNGINI 
Method: Least Squares 
Date: 06/12/07   Time: 07:53 
Sample: 1 76 
Included observations: 76 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 14.71642 2.692067 5.466588 0.0000 

LNPROJECT 0.135463 0.062733 2.159359 0.0343 
LNLOCAL -0.457901 0.202796 -2.257941 0.0271 

LNSTUCTURE 0.182466 0.203734 0.895610 0.3735 
LNSTUDY 0.418518 0.176791 2.367300 0.0207 
LNWATER -0.419108 0.113309 -3.698800 0.0004 

R-squared 0.296655     Mean dependent var 11.01632 
Adjusted R-squared 0.246416     S.D. dependent var 0.780287 
S.E. of regression 0.677361     Akaike info criterion 2.134431 
Sum squared resid 32.11724     Schwarz criterion 2.318437 
Log likelihood -75.10839     F-statistic 5.904873 
Durbin-Watson stat 1.786138     Prob(F-statistic) 0.000131 
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ประวัติผูเขียน 

 

       นางสาวนิตยา  วรากิจสถาพร  เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  สําเร็จการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต  สาขาบัญชีการเงิน  จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เมื่อปการศึกษา 

2545  และศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ในปการศึกษา 2548 

  

ประสบการณ : 

 

       ป พ.ศ. 2544  ฝายหาทุน  ชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท   

       ป พ.ศ. 2544  ฝกหัดงานตรวจสอบบัญชีกับ  สํานักงานสอบบัญชี ดีไอเอ   

       ป พ.ศ. 2545  ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Accounting  Simulation  Games” 

       ป พ.ศ. 2545  ทําธุรกิจสวนตัว 
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