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ค ำนิยม 

อัมมาร  สยามวาลา 

 

หนังสือเล่มนีเ้ป็นหนังสือที่รวบรวมบทความบางเรื่องที่รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พัวพงศกรได้เขียนไว้ตลอด
ช่วงชีวิตท างานของท่านจนกระทั่งอายุ 60 ปี และที่บรรดาลูกศิษย์ และเพ่ือนร่วมงานในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์และที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้ช่วยกันคัดสรรมาพิมพ์เป็นเล่ม เพ่ือความสะดวก
แก่ผู้ที่สนใจติดตามงานของอาจารย์ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
อาจารย์นิพนธ์ได้ทุ่มเทชีวิตศึกษาอย่างละเอียด 

หากท่านผู้อ่านจะพลิกดูในหนังสือเล่มนี้ ก็จะเห็นได้ว่า อาจารย์นิพนธ์ได้ส่องแสงสว่างให้แก่วงการวิชาการ
ในเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกับเศรษฐกิจไทยมากมายหลายเร่ือง งานที่แสดงไว้ในเล่มนี้ มีทั้งส่วนที่เก่ียวกับภาค
เกษตร โดยได้วิเคราะห์ทั้งตลาดสินเชื่อ ตลาดผลิตผล และผลิตภาพของภาคเกษตรโดยรวม มีทั้งส่วนที่
เก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม โดยได้เน้นผลิตภาพของแรงงาน และแนวทางการปรับปรุงผลิตภาพดังกล่าว 
นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ยังได้ให้ความสนใจกับปัญหาของเศรษฐกิจนอกระบบ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ
นโยบายอันพึงมีต่อสุรา  บทความที่น าเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นแต่เพียงส่วนน้อยของงานทั้งหมดของอาจารย์  
ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่านี้มาก รวมไปถึงงานเก่ียวกับ การเช่าที่ดินท ากินของเกษตรกร ตลาดค้าปลีกและค้าส่ง 
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมรอบๆ กรุงเทพฯ  

ขอบเขตที่กว้างขวางมากมายเช่นนี้ อาจจะชวนให้บางท่านคิดไปว่า การที่คนๆ เดียวจะเป็นพหูสูตร รู้ไปหมด
ทุกเรื่องได้ ก็คงรู้อย่างฉาบฉวย  แต่ถ้าได้อ่านบทความที่น าเสนอในเล่มนี้ ก็จะเห็นได้ทันทีว่า งานที่อาจารย์นิพนธ์
เขียนน้ันเป็นงานที่ละเอียดรอบคอบ มีกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่ชัดเจน และที่ส าคัญที่สุดก็คือมีการน าเอา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาประกอบการวิเคราะห์เสมอ  ดังนั้น ภาพที่น าเสนอและบทสรุปเชิงนโยบายในบทความ
ต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม จะเป็นภาพที่ผู้อ่านจะต้องคล้อยตามเหตุผลและข้อเท็จจริงที่น าเสนอ เถียง
ได้ยาก  เป็นแบบฉบับของการเสนอความเห็นเชิงนโยบาย  ซึ่งเป็นความเห็นที่มิใช่ได้มาด้วยการนั่งคิดอยู่ในห้อง
แอร์ แต่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียร แสวงหาข้อมูลปฐมภูมิจากสนามอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
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ค ำนิยม 

เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ 

 

ดิฉันมีความเชื่อมาโดยตลอดว่า  ความส าเร็จในหน้าที่อาชีพการงานของคนใดคนหนึ่งนั้นเกิดจากการมี 
“นาย” ที่ดีและมี “ลูกน้อง”ที่ดี ดิฉันจึงไม่เคยลืมว่า การที่ดิฉันได้รับความส าเร็จในระดับหนึ่งในการท างานด้าน
การวิจัยที่ทีดีอาร์ไอทุกวันนี้ เป็นเพราะดิฉันโชคดีที่ได้อาจารย์นิพนธ์เป็นผู้คอยดูแลให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน าในช่วงแรกที่ดิฉันเข้ามาท างานที่สถาบันฯ หลังจากจบปริญญาเอกในปี พ.ศ.2538 ดิฉันขอขอบคุณ
คณะผู้จัดท าหนังสือเล่มนี้ที่ให้โอกาสดิฉันถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีๆ เก่ียวกับอาจารย์นิพนธ์ที่ติดตัวดิฉันตลอด 
13 ปีที่ได้รู้จักและได้ท างานร่วมกับอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ 

อาจารย์นิพนธ์คนปัจจุบันไม่ต่างจากอาจารย์นิพนธ์ที่ดิฉันรู้จักเมื่อ 13 ปีก่อน  คุณสมบัติที่โดดเด่นของ
อาจารย์นิพนธ์ที่เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนที่ได้มีโอกาสร่วมงาน คือ เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุก
คนทุกเวลาในทุกเร่ือง  และที่ส าคัญคืออาจารย์จะน าข้อคิดเห็นมาพิจารณาและวิเคราะห์หรือถกเถียงอย่าง
จริงจังจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมิใช่เป็นเพียงการรับฟังตามมารยาท  การเปิดกว้างทางความคิ ดของ
อาจารย์ท าให้ลูกน้องทุกคนสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้ เพราะอาจารย์จะไม่ปิดก้ัน หากแต่จะส่งเสริมให้
ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่   

นอกจากนี้แล้ว  อาจารย์ยังเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของ “นักวิชาการ” เต็มตัว มีความกระตือรือล้นที่จะเสาะหา
และค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเพ่ือที่จะสามารถอธิบายหรือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อยู่เสมอ 
อาจารย์ไม่เคยให้ข้อจ ากัดทางการเงินเป็นอุปสรรคขวางก้ันการสร้างงานวิจัยที่สมบูรณ์ บางโครงการที่มี
งบประมาณจ ากัด อาจารย์ก็พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาและทรัพยากรเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการ
อย่างเต็มที่ หากเห็นว่ายังมีบางประเด็นในงานวิจัยที่ยังไม่ชัดเจน แม้ประเด็นดังกล่าวจะอยู่นอกขอบเขตของ
งานวิจัยตามสัญญาจ้าง   

อาจารย์นิพนธ์มิใช่นักวิชาการประเภทที่อยู่ใน “หอคอยงาช้าง”  แต่เป็นนักวิชาการที่ “ติดดิน” อย่างมากคน
หนึ่ง  อาจารย์ชอบเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวและด้วยข้อจ ากัดของฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ต่างจากภาค
การเกษตร   งานวิจัยของอาจารย์ที่เก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมเกือบทุกชิ้นจึงมีงานภาคสนามที่ไปเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถามเสมอ  เช่น รายงานเรื่อง Training in Thai Industry,  Technical Change, 
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Workers’ Endowment and Returns and Investment in Firm Level Training, The Commercial Broiler and 
Swine Industry in Thailand  นโยบายภาษีสุราเพ่ือลดผลกระทบต่อสังคม และตลาดสินเชื่อนอกระบบในชนบท
ไทย ล้วนเป็นงานที่มีการเก็บและประมวลข้อมูลภาคสนามโดยทั้งสิ้น  นักวิจัยในกลุ่มของอาจารย์นิพนธ์จะมี
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างโชกโชนจนกระทั่งฝ่ายวิจัยของอาจารย์กลายเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัวในเรื่องของการท าเซอร์เวย์ในทีดีอาร์ไอ 

   ดิฉันยังจ าได้จนทุกวันน้ีว่า  โครงการแรกที่อาจารย์ได้มอบหมายให้คือโครงการศึกษาแนวโน้มการจ้าง
งานในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  ซึ่งต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารและดูกระบวนการผลิตในโรงงานเพ่ือเก็บข้อมูล
เก่ียวกับโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานของโรงงานผลิตอาหารแปรรูปทุกประเภท 300 แห่งทั่วประเทศ  
การท างานวิจัยภาคสนามครั้งนั้นท าให้ดิฉัน “ติดดิน” มากขึ้นหลังจากที่ต้องกระโดดข้ามสายพานที่ล าเลียงเม็ด
สาคูลงถังขนาดใหญ่ ด้วยร้องเท้าส้นสูงและกระโปรงระหว่างการชมขั้นตอนการผลิตที่โรงงานผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังที่จังหวัดนครราชสีมา   ในช่วงเวลาสั้นๆ นั้น ดิฉันได้สัมผัสและเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของธุรกิจ
การผลิตอาหารแปรรูปของไทยได้อย่างลึกซึ้งจริงๆ      

ความ “กระหายความรู้ใหม่ๆ” อย่างไม่จ ากัดขอบเขต ท าให้อาจารย์นิพนธ์เลือกโจทย์ในการศึกษาที่
หลากหลายและแนวทางการศึกษานั้นมักจะมิใช่การวิเคราะห์ในมุมแคบๆ เพ่ือตอบโจทย์ใดโจทย์หนึ่งเป็นพิเศษ 
หากแต่เป็นงานที่มีกรอบการวิจัยที่กว้างที่มีเป้าประสงค์ในการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแบบองค์รวม  

ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยเรื่อง The Commercial Broiler and Swine Industries in Thailand  ซึ่งยึดแนว
ทางการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมที่เรียกว่า structure–conduct-performance นั้น  ให้ข้อมูล
รายละเอียดมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในตลาด กฎ กติกาของ
รัฐที่ก ากับดูธุรกิจ การก าหนดราคาเน้ือหมูและไก่ การลงทุนและต้นทุนในการประกอบธุรกิจเลี้ยงหมูและไก่  
การส่งออกเนื้อหมูและไก่ ฯลฯ  ท าให้รายงานฉบับนี้สามารถมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “All you want to Know 
About Commercial and Swine Industries in Thailand”  

 อันที่จริงแล้ว  งานวิจัยของอาจารย์นิพนธ์ที่มีข้อมูลรายละเอียดมากมายอย่างน่าทึ่งที่เข้าข่าย “All You 
Know Series” มีอีกหลายเรื่อง เช่น งานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาด
ใหญ่จากต่างประเทศ” ที่มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจ านวนมาก เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคและของผู้ค้าปลีก ข้อมูลจ านวนร้านค้าปลีกขนาดย่อมที่ปิดกิจการไปเพราะผลกระทบ
ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในหลายพ้ืนที่ ตลอดจนข้อมูลปริมาณเข้าออกของรถยนต์จากห้างต่อนาทีในทุก
ช่วงเวลาเพ่ือประเมินผลกระทบต่อการจราจรในท้องถนน  

 ในลักษณะเดียวกัน  งานวิจัยเร่ือง “ตลาดสินเชื่อนอกระบบในชนบทไทย” มีข้อมูลที่ได้มาจากภาคสนาม
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการกู้เงินของคนในชนบท อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบ 
วิธีการช าระเงิน ฯลฯ ท าให้งานวิจัยของอาจารย์มีการวิเคราะห์ที่ลงลึก รวมทั้งยังมีมุมมองที่น่าสนใจที่ต่างไป
จากงานวิจัยทั่วไปที่อิงข้อมูลทุติยภูมิอย่างเดียว   
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งานวิจัยของอาจารย์นิพนธ์ไม่เพียงแต่มีข้อมูลจ านวนมาก  หากแต่มีการน าข้อมูลที่เก็บรวมรวมมา
วิเคราะห์ในกรอบแนวคิดหรือหลักทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจ  ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง “ท าไมจึงเกิด
มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพ” ของอาจารย์ในปี พ.ศ.2538 ท าให้ดิฉันทราบว่าเสื้อก๊ักเก่าๆ ของคนขับ
มอเตอร์ไซค์ในขณะนั้นอาจมีราคาสูงถึง 3,000–40,000 บาท เนื่องจากเสื้อก๊ักแต่ละตัวหมายถึงสิทธิในการขาย
บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาของเสื้อก๊ักของคนขับรถในวินจึงถูกก าหนดขึ้นตามอัตราค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 
(rent) ของบริการในแต่วิน กล่าวคือ เสื้อก๊ักของคนขับในวินที่มีจ านวนรถน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของอุปสงค์
ในพ้ืนที่ก็จะมีราคาสูง ราคาของเสื้อก๊ักจะลดลงตามจ านวนของคนขับในวินที่เพ่ิมขึ้น การศึกษาของอาจารย์
นิพนธ์จะมีข้อมูลและมุมมองที่แปลกและน่าสนใจเช่นนี้เสมอ 

 ดิฉันเชื่อว่างานวิจัยทุกชิ้นคือกระจกที่สะท้อนปรัชญาและวิธีคิดของผู้เขียนที่ร้อยเรียงมาเป็นตัวอักษร  
หนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมงานวิจัยของอาจารย์ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านสามารถท า
ความเข้าใจและรู้จักตัวตนของอาจารย์นิพนธ์ได้อย่างดี 

สุดท้าย  เนื่องในโอกาสที่อาจารย์นิพนธ์ครบรอบ 60 ปีนี้  ดิฉันขอให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
และประสบแต่ความสุขและความส าเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานตลอดไปค่ะ 
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เสี้ยวศตวรรษ (ของผม) กับอำจำรย์นิพนธ์* 

วิโรจน์  ณ ระนอง** 

 

ยี่สิบห้าปีก่อน ขณะที่ผมก าลังเรียนเภสัชที่จุฬาปีสุดท้าย และค่อนข้างจะผิดหวังกับการเรียนเภลัช (ต้อง
สารภาพด้วยว่าสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกเรียนเภสัชเพราะไม่อยากเรียนหมอ แต่อยากมีวิชาชีพที่มั่นใจว่าไม่ตก
งาน) ผมได้มีโอกาสไปฟังอาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ แนะน าโครงการปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ  และพบว่านอกจากจะเป็นโครงการที่น่าสนใจ และเป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตที่ไม่ได้จบคณะเศรษฐศาสตร์เข้ามาสอบแข่งขันได้โดยไม่มีข้อก าหนดเรื่องคณะ
ที่จบมาและเกรดเฉลี่ย1แล้ว  ยังเป็นโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์แห่งแรก (และอาจเป็นแห่งเดียวใน
ขณะนั้น) ที่นอกจากผู้เข้าเรียนส่วนใหญ่จะได้ทุนเรียนฟรีแล้ว ยังมีเงินเดือนให้อีกเดือนละ 2,200 บาทอีกด้วย 
(สมัยนั้นบัณฑิตปริญญาตรีที่เข้ารับราชการจะได้เงินเดือนประมาณ 2,800 บาท) จากที่ผมไม่เคยคิดจะเรียนต่อ
ปริญญาโทมาก่อน (เพราะตอนที่จบปริญญาตรี คุณพ่อก็เกษียณอายุแล้ว) ผมก็ตัดสินใจมาสอบเข้าโครงการ
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์ในปี 2526   

                                                   
* บทความนี้เขียนในลักษณะการร าลึก (หรือล าเลิก) ความหลังแบบไม่เป็นทางการ  ผู้เขียนจึงขอใช้ค าน าหน้าชื่อ “อาจารย์” ส าหรับ
อาจารย์ทุกท่านตามค าท่ีผู้เขียนเรียกขานท่านเหล่านั้นมาโดยตลอด (อาจจะยกเว้นเพื่อนท่ีกลายมาเป็นอาจารย์ในภายหลัง) ไม่ว่า
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีเป็นทางการของท่านเหล่านั้นจะเป็นอะไรในอดีตและปัจจุบัน 
** ผู้อ านวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
1 ในความเห็นของผมนั้น การท่ีไม่มีข้อจ ากัดเหล่านี้ (ในขณะท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รับเฉพาะบัณฑิตท่ีจบเศรษฐศาสตร์ และ
ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.5) มีส่วนช่วยให้คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สามารถดึงนักศึกษาต่างคณะท่ีสนใจเศรษฐศาสตร์เข้า
มาเรียนได้ไม่น้อย  และเนื่องจากคนเหล่านี้เข้ามาโดย self selection จึงมีโอกาสท่ีทางคณะจะได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงโดยเฉลี่ย  
ตัวอย่างเช่น ในรุ่นเดียวกับผมนั้น นักศึกษาท่ีจบมาจากคณะอ่ืนท้ังสี่คน (อีกสามคนคือ อาจารย์พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ จากรัฐศาสตร ์
จุฬาฯ ดร.สมถวิล (สังข์สุวรรณ) ปธาณวณิช จากคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ และอาจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ จากคณะ
เกษตรศาสตร์ ม.เกษตร) ต่างก็ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก และมีบทบาทไม่น้อยในวงการเศรษฐศาสตร์ (หรือแม้กระท่ังการเมือง) 
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ก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในโครงการนี้  นอกจากหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เคย
อ่านมาบ้างตั้งแต่สมัยมัธยม2แล้ว  ผมเคยเรียนเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่จุฬาเพียงตัวเดียว (และอีก
ไม่ก่ีชั่วโมงจากวิชา “มนุษย์และสังคม” ที่สอนโดยอาจารย์ณรงค์ เพชรประเสริฐ)  และมีค าถามถึงความ
น่าเชื่อถือของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคอย่างมากมาย  (แม้ว่าจะได้ค าตอบมาบ้างจากงานของ ดร.ศุภชัย 
พาณิชภักด์ิ อย่างเช่น “เศรษฐศาสตร์เพ่ือมนุษยชาติ” และงานของอาจารย์อัมมาร สยามวาลา “สองปรัชญา
เบื้องหลังการท างานของนักเศรษฐศาสตร์”)  ดังนั้น เมื่อผมเริ่มเข้ามาเรียนวิชา microeconomics กับอาจารย์ 
จีระ หงส์ลดารมภ์ ซึ่งจริงๆ แล้วอาจารย์สอนสนุกมาก จนพูดได้ว่าผมไม่เคยง่วงในชั่วโมงของอาจารย์เลย  
(และต่อมาอาจารย์ก็ได้ชวนผมไปร่วมโครงการวิจัยเรื่องเอกสารที่ดินของธนาคารโลกและรับเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย)  แต่จากปากค าของเพ่ือนร่วมชั้นคนหนึ่งที่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
(อาจารยพ์อพันธ์ อุยยานนท์ ซึ่งร่วมติวมาด้วยกันในช่วงก่อนสอบเข้าโครงการ) บอกผมว่าอาจารย์จีระเน้นการ
สอนตามแนวทางของกลุ่มชิคาโก  ซึ่งในขณะนั้นได้ชื่อว่าเป็นส านักที่มีความเชื่อมั่นในกลไกตลาดมากจนแทบ
จะเป็นความศรัทธาในเชิงอุดมการณ์  ดังนั้น เมื่อผมได้ยินมาว่าอาจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร จะสอนวิชาเดียวกัน
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทภาคภาษาไทยของคณะฯ (ซึ่งเป็นโครงการที่สอนตอนเย็น โดยนักศึกษาส่วนใหญ่
จะท างานกลางวัน)  ซึ่งผมได้เคยได้ยินชื่อ (โดยเฉพาะในความเป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรง3) และได้อ่านงานของ
อาจารย์นิพนธ์มาอยู่บ้าง  และยังเคยได้ยินมาด้วยว่าอาจารย์เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ไม่ยอมเซ็น
วิทยานิพนธ์เรื่องการผูกขาดในวงการค้าข้าวของอาจารย์ณรงค์  ผมจึงเชื่อว่าน่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์ในแง่มุมที่ต่างออกไปจากวิชาของอาจารย์นิพนธ์  ผม (และอาจารย์อัญชนา ณ ระนอง ซึ่งจะสอบ
เข้าโครงการปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษในปีถัดมา) จึงได้ไปหาอาจารย์ และขออนุญาตนั่งเรียนในวิชาของ
อาจารยใ์นช่วงตอนเย็นด้วย  

แม้ว่าสิ่งที่ผมพบจริงๆ เมื่อได้ไปเรียนกับอาจารย์นิพนธ์ จะต่างจากที่ผมคาดเอาไว้ (จากที่ฟังอาจารย์พอ
พันธ์) อยู่บ้าง  เพราะเอาเข้าจริงแล้ว แนวคิดพ้ืนฐานของอาจารย์นิพนธ์ดูจะไม่ได้ต่างจากแนวคิดของอาจารย ์
จีระมากนัก  (จริงๆ แล้ว ก็คงไม่น่าแปลกใจมากนัก  เพราะต่อมา ผมก็ได้พบจากอีกหลายเวทีว่า แม้กระทั่ง 
นักเศรษฐศาสตร์ที่ถูกจัดอยู่คนละฟาก ก็มักจะมีความเห็นพ้องกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคน

                                                   
2 หนังสือท่ีผมชอบในช่วงนั้นคือ “เศรษฐศาสตร์เพื่อมวลชน” ท่ีเขียนโดย วิภาษ รักษาวาที (นามปากกา) ซึ่งอธิบายเศรษฐศาสตร์
แบบมาร์กซ์ได้อย่างง่ายๆ และหนังสือ “ลทัธิเศรษฐกิจการเมือง” ของอาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
3 ในช่วงนั้นอาจารย์หนุ่มไฟแรงรุ่นราวคราวเดียวกันอีกท่านหนึ่งท่ีถูกกล่าวขวัญถึงอยูบ่่อยๆ คืออาจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (ซึ่ง
ผมเพิ่งจะทราบว่าท่านมีอายุครบ 60 ปีไปเมื่อสองปีก่อน  และขอถือโอกาสนี้ฝากความเคารพนับถือมายังอาจารย์ด้วย) 
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เหล่านี้อยู่ในเวทีเดียวกับนักรัฐศาสตร์หรือนักการเมือง4)  อย่างไรก็ตาม ชั้นเรียนของอาจารย์นิพนธ์ครอบคลุม
รายละเอียดเน้ือหามากกว่ามาก (ทั้งที่ตัวนักศึกษาเองมักจะมีความอ่อนล้ามากกว่าเพราะส่วนใหญ่ท างาน
มาแล้วทั้งวัน) ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักค่อนข้างน้อย (และ
ต้องการ input/information ค่อนข้างมาก) อย่างผมมาก ความประทับใจที่ผมมีกับอาจารย์นิพนธ์อีกประการหนึ่ง
คือ ในขณะที่อาจารย์ไทยจ านวนมากชอบนักศึกษาที่เชื่อฟังตนโดยปราศจากข้อสงสัย อาจารย์นิพนธ์ดูจะเปิด
กว้างและยินดีรับฟังค าถาม (รวมทั้งข้อกังขาหรือข้อโต้แย้ง) จากนักศึกษา โดยไม่มีอคติว่าเป็นการไม่เชื่อฟัง
หรือไม่เคารพครูบาอาจารยแ์ต่อย่างใด และดูเหมือนว่าความช่างซักของผมกลับท าให้มีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดี
ในสายตาอาจารย์เสียด้วยซ้ าไป 

การได้มีโอกาสเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคจากอาจารย์ที่สอนสนุกทั้งสองท่านท าให้วิชาเศรษฐศาสตร์
จุลภาคเป็นวิชาที่ผมชอบมากที่สุดในช่วงที่เรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์  และในช่วงที่ผมท าวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์จีระอยู่นั้น อาจารย์นิพนธ์ก็ได้มาชวนผมไปช่วยท าโครงการเล็กๆ โครงการหนึ่ง  และถึงแม้ว่าหลังจาก
จบการศึกษาผมจะห่างหายไปท างานที่ TDRI กับอาจารย์อัมมารเป็นเวลาประมาณสามปี แต่เมื่อผม (และต่อมา
อาจารย์อัญชนา) สมัครไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศ อาจารย์นิพนธ์ก็ได้กรุณาเขียน letter of 
recommendation ให้ด้วย ซึ่งก็ปรากฏว่าเราได้ไปเรียนปริญญาเอกที่ Vanderbilt University ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่อาจารย์เองก็เคยไปลองเรียนอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะไปเรียนที่ฮาวาย 

 หลังจากที่ผมจบการศึกษาปริญญาเอก ผมได้รับทุนจาก Yale University ไปเป็น Postdoctoral Fellow ที่ 
Economic Growth Center ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะเศรษฐศาสตร์ที่นั่นเป็นเวลาสองปี  (2538-40)  ในระหว่าง
นั้น ผมมีโครงการวิจัยเรื่องผลกระทบของตลาดสินเชื่อที่มีต่อการศึกษา และตั้งใจจะมาเก็บข้อมูลภาคสนามใน
ประเทศไทย  ผมก็ได้ทราบจากอาจารย์อัมมารว่าทาง TDRI ก าลังมีโครงการศึกษาสินเชื่อในชนบทไทยอีกครั้ง
หนึ่ง (หลังจากโครงการแรกที่ท าเมื่อประมาณ 15 ปีก่อน ซึ่งผมได้น าข้อมูลไปใช้ท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ของผมด้วย) และอาจารยน์ิพนธ์เป็นหัวเรือใหญ่ในการศึกษาครั้งใหม่นี้  ผมจึงได้ขอเข้ามาร่วมโครงการและร่วม
ออกแบบสอบถาม รวมทั้งร่วมทีมส ารวจภาคสนามกับทีมของ TDRI และธรรมศาสตร์  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่
ผมได้ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์อย่างใกล้ชิด  และได้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของอาจารย์ที่จะท างาน
ให้ออกมาดีเท่าที่จะท าได้ ถึงแม้ว่าจะต้องลงทุนลงแรงเพ่ิมขึ้นก็ตาม  รวมทั้งการให้ความสนใจกับกระบวนการ
ฝึกอบรมพนักงานส ารวจอย่างระมัดระวังเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 

เมื่อครบสองปีของ Fellowship ที่มหาวิทยาลัย Yale ผมก็กลับมาท างานที่ TDRI ในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจในปลายปี 2540  และเป็นอีกคร้ังหนึ่งที่ผมได้มาท างานกับอาจารย์นิพนธ์ โดยครั้งนี้อาจารย์มีฐานะ
                                                   
4 อาจจะยกเว้นเวทีพันธมิตรฯ ในยุคนี้สักเวทีหนึ่ง เพราะดูเหมือนว่าหลายคนจากหลายสาขาวิชา (รวมท้ังบางคนท่ีเคยมีทัศนะท่ี
แตกต่างกันมาก หรือแม้กระท่ังเคยวิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่งลับหลังอย่างถึงพรกิถึงขิง) กลับมาแสดงความเห็นต่อสาธารณะท่ีเห็นพ้องกัน
ได้ในแทบทุกเรื่องจนน่าพิศวงในบางครั้ง 
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เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วย  ในช่วงระยะเวลานี้ ผมได้ท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์หลายชิ้น  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงสี่ปีแรกซึ่งเป็นช่วงที่ผมท าวิจัยด้านเกษตรและชนบทเป็นหลัก (ไม่ว่าจะเป็นโครงการแผนแม่บท
กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล มันส าปะหลัง ยางพารา และปศุสัตว์)  และในช่วงต่อมาซึ่งผม
หันมาท างานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับอาจารย์อัมมารมากขึ้น ก็ยังได้ร่วมงานวิจัยในโครงการที่
เก่ียวกับผลกระทบของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งอาจารย์ได้กลับไปรับ
ต าแหน่งเป็นคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร ์เมื่อประมาณสามปีก่อน 

จุดเด่นของงานของอาจารย์นิพนธ์ อาจจะไม่ได้อยู่ที่ความลึกซึ้งเหมือนดังเช่นอาจารย์อัมมาร ซึ่งเป็น
ปรมาจารย์ของพวกเราแทบทุกคน (รวมทั้งอาจารย์นิพนธ์ด้วย)  แต่งานของอาจารย์นิพนธ์ (ซึ่งมีมากกว่าที่
น ามาตีพิมพ์ในเล่มนี้อีกอย่างน้อยสองสามเท่าตัว) สะท้อนถึงความกว้าง (breadth) หรือความหลากหลายของ
งานและความสนใจของอาจารย์ ซึ่งเริ่มชีวิตนักวิชาการในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ด้านแรงงาน แต่ได้ค่อยๆ ขยาย
ขอบเขตออกไปจนครอบคลุมเศรษฐศาสตร์ในแทบทุกด้าน  (ซึ่งในความเห็นของผมนั้น เป็นเพราะอาจารย์เป็น
นักวิชาการที่สนใจที่จะน าความรู้ที่เล่าเรียนมามาอธิบายปรากฏการณ์และตอบค าถามที่พบในชีวิตประจ าวัน  
ประกอบกับอาจารย์เป็นคนช่างคิดและมีความสนใจที่หลากหลายอยู่แล้ว)   รวมถึงในชีวิตการท างาน ซึ่งเริ่มต้น
จากการเป็นนักวิชาการ และขยายไปสู่การให้ค าปรึกษาและงานบริหาร รวมทั้งเป็นบอร์ดในหลายองค์กรรวมถึง
สถาบันการเงินด้วย  ความกว้างและประสบการณ์ที่หลากหลายท าให้ผมและอีกหลายๆ คนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และประสบการณ์ที่น่าสนใจจากอาจารย์อยู่เสมอๆ 

ถึงแม้ว่าวาระครบรอบหกสิบปีของอาจารย์จะเป็นหลักบอกระยะเวลาถึงหนึ่งส่วนสี่ของศตวรรษที่ผมได้เข้า
มารู้จัก เรียนรู้ และต่อมาก็ร่วมงานกับอาจารย์หลายคร้ัง  และถึงแม้ว่าเสี้ยวศตวรรษจะดูเป็นเวลาที่ยาวนาน
มาก (อย่างน้อยก็มากกว่าครึ่งชีวิตของผมเองในขณะนี้!) แต่ก็ดูเหมือนว่าชะตาชีวิตของผมและอาจารย์ก็จะยัง
เก่ียวข้องกันไปอีกนาน  เพราะหลังจากนี้อาจารย์ก็จะกลับมาเป็นประธาน TDRI ไปอีกไม่น้อยกว่าห้าปี และผม
เชื่อว่าอาจารย์จะยังคงท างานต่อไปอย่างกระตือรือร้นหลังจากนั้น  ดังนั้น ไม่แน่ว่าถ้าผมอยู่ได้นานพอ ใน
อนาคตผมอาจจะมีโอกาสกลับมาเขียนบทความเรื่องก่ึงศตวรรษ(ของผม)กับอาจารย์นิพนธ์! 
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ไหว้ครู 

สุวรรณา  ตุลยวศินพงศ์ 

 

หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรน้ี จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบทความและงานวิจัย ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของ
อาจารย์นิพนธ์  เพ่ือเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาผ่านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตลอดจนศิษย์
เก่า มิตรในแวดวงวิชาการของอาจารย์ และบุคคลทั่วไป  

อาจารย์นิพนธ์เริ่มต้นชีวิตนักวิชาการด้วยการเลือกวิชาชีพเป็น “อาจารย์” ในคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2513 แต่ด้วยฉันทะในการศึกษาค้นคว้าและปรารถนาจะใช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ นอกจากงานสอนแล้ว จึงมีผลงานศึกษาวิจัยปรากฎต่อสาธารณะอยู่
เสมอ ทั้งบทความและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและหนังสือทั้งในและต่างประเทศ ความติดดินของ
อาจารย์ ท าให้ผลงานวิจัยในยุคแรกๆ ตั้งแต่ปี 2518 เป็นงานศึกษาเก่ียวกับ “คนจน” ทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ภาคเกษตร และงานวิจัยด้านแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ แต่เมื่อสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) เชิญอาจารย์มาร่วมงานในฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา ยิ่งเป็นโอกาสอันดีที่ท าให้อาจารย์ได้ศึกษา 
ค้นคว้า และมีผลงานวิจัยที่แตกต่างหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากผลงานวิจัยด้านนโยบาย
การเกษตร ปศุสัตว์ และเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นฐานเดิมแล้ว อาจารย์ยังได้ขยาย
ขอบเขตการศึกษาวิจัยแผ่กว้างไปในประเด็นอื่นๆ ทั้งตลาดสินเชื่อชนบท เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การค้า
และการลงทุน นโยบายการค้าและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กฎกติกาการแข่งขันทางการค้า การ
ประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นทาง
สังคม เช่น ยุทธศาสตร์ตอ่ต้านคอรัปชั่น ประมาณการจ านวนผู้ติดยาเสพติด นโยบายภาษีสุราเพ่ือลดผลกระทบ
ทางสังคม ผลงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณูปการต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยทั้งสิ้น 
และเนื่องจากความรักในวิชาชีพความเป็น “ครู” ท าให้อาจารย์ไม่ทิ้งงานสอน แต่กลับน าความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จาก
การวิจัยในเชิงประจักษ์ไปต่อยอดกับความรู้ทางทฤษฎีและถ่ายทอดให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นผลงานทั้งบทความและงานวิจัยของอาจารย์ตลอดเวลาเกือบสี่ทศวรรษของการมีวิชาชีพเป็น “ครู” 
และ “นักวิจัย” จึงมีจ านวนมากตามรายละเอียดในประวัติและผลงานทางวิชาการในส่วนถัดไปของหนังสือนี้ ใน
ขั้นแรกของการจัดท าหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี คณะผู้จัดท าได้ขอให้อาจารย์ช่วยคัดเลือกผลงานที่อาจารย์
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อยากให้ตีพิมพ์ ปรากฎว่าอาจารย์กรุณาคัดเลือกบทความมาให้รวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง หากจัดตีพิมพ์เป็นหนังสือ
คงมีจ านวนมากกว่า 1,500 หน้า ด้วยข้อจ ากัดทางงบประมาณ คณะผู้จัดท าจึงจ าเป็นต้องรบกวนให้อาจารย์
ปรับลดจ านวนบทความลง จึงเป็นที่มาของบทความจ านวน 10 บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก  
"60 ปี นิพนธ์ พัวพงศกร" เล่มนี้ ส่วนบทความอื่นๆ โดยเฉพาะเร่ืองที่ไม่ได้น ามาตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้นั้น 
คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการแปลงต้นฉบับให้เป็นไฟล์ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและน าลงในเวปไซด์ 
www.nipon-poa.com ที่จัดท าขึ้นเป็นของขวัญ “แซยิด” ให้อาจารยด้์วย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา อาจารย์อัมมาร สยามวาลา ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง    
คุณพูนสิน วงศ์กลธูต ส าหรับค าแนะน าต่างๆ ในการจัดท าหนังสือนี้ ขอบคุณเพ่ือนร่วมงานในฝ่ายแผนงาน
เศรษฐกิจรายสาขาส าหรับความอุตสาหะในการจัดท าต้นฉบับ ขอบคุณสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่ส่งไปเผยแพร่ยังห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ 

แม้ดิฉันไม่เคยมีโอกาสเรียนในชั้นเรียนของอาจารย์ แต่ในมหาวิทยาลัยชีวิต ดิฉันได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์
ของอาจารย์และท างานใกล้ชิดมายาวนานกว่าทศวรรษ ได้เรียนรู้และซึมซาบวิธีการท างานของนักวิจัยแท้ที่
ท างานปราณีต พิถีพิถัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะท าให้ย่อหย่อนต่อหลักการในเชิงวิชาการ อีกทั้งยังต้องเปิด
ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญที่นักวิจัยพึงมี ในโอกาสที่อาจารย์
มีอายุครบรอบ 60 ปี ดิฉันและเพ่ือนร่วมงานในฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขาจึงจัดท าหนังสือที่ระลึกนี้ เพ่ือ
ใช้ต่างพานดอกไม้ธูปเทียนแพ น้อมคารวะขอบพระคุณแด่ครูผู้เป็นที่รักและเคารพ พร้อมทั้งส่งความรักและ
ความปรารถนาดีเพ่ือให้อาจารย์มีก าลังกายก าลังใจที่เข้มแข็งที่จะท างานวิจัยอันเป็นงานที่รักและมีผลกระทบใน
เชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป 
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ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. นิพนธ์  พัวพงศกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วัน เดือน ปีเกิด 31 มกราคม 2491 
สถำนที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่  
40 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 2  ถนนกัลปพฤกษ์   
บางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160   
กำรศึกษำ  
2513 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2516 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์)  Middle 

Tennesse State  University                                        
2522 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) University of 

Hawaii  
ทุนและรำงวัล 

1) ทุนนักเรียนที่สอบได้หนึ่งใน 50 คนแรกของ
ประเทศไทย อันดับที่  33 สวนกุหลาบ
วิทยาลัย  2510 

2) ทุน SEATO ส าหรับนักศึกษาเรียนดีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2511 

3) รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความส าหรับ
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ของศาสตราจารย์ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  2512 

4) ทุน USAID ศึกษาต่อปริญญาโททาง
เศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา  2514–2516 

5) ทุน East West Center ส าหรับศึกษาต่อ
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยฮาวาย 2518-2522 
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ต ำแหน่งปัจจุบัน :   ประธาน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 565 ซอยรามค าแหง 39 
  ถนนรามค าแหง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทร. 718-5460   แฟกซ์ 718-5461-2  e-mail : nipon@tdri.or.th 
ต ำแหน่งในอดีต :  คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม.ย.2549– ก.ย.2551 
  รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546-ปัจจุบัน 
 :   ที่ปรึกษาอาวุโส  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2541–2549 
 :   รองประธาน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 2539-2540 
 :   ผู้อ านวยการ ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
     ประเทศไทย (TDRI) 2536–2538 
 :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533-2546 
 :   อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2513-2533 
งำนอื่นๆ :   อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร           
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527 รุ่นที่ 1                 
  - รุ่นปัจจุบัน (รุ่นที่ 24) 
 :   นักวิจัย สถาบันประชากร อิสท์เวสท์เซ็นเตอร์ 2526 และ 2531–32 
 :   งานที่ปรึกษา ธนาคารโลก และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเซีย ในเรื่องสินเชื่อเกษตร   

 การฝึกอบรมแรงงาน นโยบายการตลาดและราคาสินค้าเกษตร 
กรรมกำรและที่ปรึกษำ      
 :   คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2541-2544 
 :   คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2541-2546 
 :   คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (ชุดแรก) กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2542-2544 
 :   คณะกรรมการธนาคารออมสิน พ.ศ. 2542-2546 
 :   คณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ  
  และการคลังของประเทศ พ.ศ.2542–ปัจจุบัน 
 :   คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2544-2548 
 :   คณะกรรมการ สถาบันยุทธศาสตร์การค้า หอการค้าไทย พ.ศ.2545-ปัจจุบัน 
 :   คณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549–2551 
 :   คณะท างานศึกษาวิเคราะห์ พิจารณารูปแบบ วิธีการในการก ากับดูแล 
  และส่งเสริมธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง พ.ศ.2549–ปัจจุบัน 
 :   คณะอนุกรรมการจ าหน่ายข้าวของภาครัฐในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
     แห่งประเทศไทย พ.ศ.2549–ปัจจุบัน 
 :   คณะอนุกรรมการไต่ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2549  

 - ปัจจุบัน  
 :   คณะกรรมการ TMB  2551–ปัจจุบัน      

mailto:nipon@tdri.or.th
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งำนวิจัยและสิ่งตีพิมพ์   

(A) เศรษฐศำสตร์แรงงำนและทรัพยำกรมนุษย์   
             (Labour Economics and Human Resources) 

1. งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาถึงดีมานต์ ต่อบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในตลาดแรงงาน โดย ลิลี่ โกศัยยานนท์ 
วรวรรณ ศุภจรรยา และนิพนธ์ พัวพงศกร. 2517. 

2.   “ Labour Supply, Demand for Children, and Wage Rates of Paid Employees in Thailand”.  Ph.D. 
dissertation, University of Hawaii. 1979. 

3. “ An Evaluation of the Rule Employment Creation 1980”, with Medhi Krongkaew, et.al. A report to 
the Committee on Rural Employment Creation, Office of the Prime Minister.  December 1980. 
(Thai). 

4. “ค่าจ้าง : ปัญหาของคนจน” วารสารธรรมศาสตร ์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3, กันยายน 2524 หน้า 70-109 
5.  รายงานวิจัยเรื่องโครงสร้างทางด้านการบริหารการศึกษาในระบบ. โดย จรินทร์ พิพัฒนกุล สุกัญญา นิ

ธังกร และ นิพนธ์ พัวพงศกร เสนอต่อ กองโครงการสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2524. 

6. “Economic Effects of the Government Policies on Controlled Tuition Fee and Subsidy to Private 
Schools”.  A Study of the Problems Relating to Administration of the Formal Educational System, 
submitted to National Economic and Social, Development Board. October 1981. (Thai). 

7. เอกสารประกอบในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจ้างงานในทศวรรษหน้า : ภาวะในเมืองและชนบท 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2524 ณ ห้องทับทิม โรงแรมอินทรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากร
มนุษย์.  

8. “Education and Employment in Thailand : An Analysis of Policy and Planning Trends”, with S. 
Nitugkorn and V. Thosanguan. Occasional Papers in Educational Planning Management and 
Facilities.  UNESCO, Bangkok. 1981.  

9. “Population Distribution and Urbanization”. The Comparative Study on Migration, Urbanization and 
Development in Development in Thailand. U.N., New York. 1982.  

10. “Child Labour Employment and the Employment Service Agency”.  A paper presented at a 
Seminar on Private Employment Service Agency and Child Labor, organized by the 
Foundation for Children Development, Thammasat University. Bangkok, January 8, 1983. 
(Thai). 

11. “Labor Market in Bangkok Metropolis”.  A paper presented at a Symposium on Thailand is 
Bangkok, Faculty of Economics, Thammasat University. Bangkok, February 17-18, 1983.  (Thai). 

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12P27Q822422Y.3940&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12P27Q822422Y.3940&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12P27Q822422Y.3940&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A.&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12P27Q822422Y.3940&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A.&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12P27Q822422Y.3940&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%20:%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
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1. Introduction 

During the past decade, there has been a 

tremendous expansion of the commercial 

broiler industry. The annual growth rates of the 

number of broilers and the amount of formula 

feed produced between 1974 and 1981 were 

30% and 24%, respectively. In the early 

1970s’, most farmers grew small numbers of 

indigenous chickens for on-farm-consumption 

and there were no exports, but by 1981 

Thailand became the eleventh largest chicken 

producing country in terms of number of 

broilers produced and the second largest 

chicken exporter to Japan. This success can be 

attributed mostly to the initiative and ability of 

a few private feed-mill companies. In fact, one 

of these firms has been so successful that its 

market share in every activity within the 

broiler industry is more than 50%. Such high 

market concentration has created serious  

 

 

 

public concern about possible exploitation of 

small farmers by such market power, and 

eventual monopolization of the market with 

consequent welfare loss to the consumers. 

Meanwhile, the swine industry, 

which before 1972 generated the largest 

share of value added in the livestock 

sector, has been growing very slowly in 

spite of the fact  that  technologies 

concerning breed,  production, nutrient and 

disease control as well as an abundance of feed 

supplies are available to Thai farmers. The 

industry has always been characterized by high 

price fluctuations, hog cycles and 

monopolistic power of the carcass 

wholesalers. In addition, swine growers have 

always suffered from low farmgate prices as a 

result of the monopolistic power of the 

carcass wholesalers. The virtual stagnation of 

the industry is the consequence of a long 

history of government intervention. 
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This paper addresses various governments 

policies-negative as well as positive-that affect 

the development of both industries. It will 

show that the rapid expansion of the poultry 

industry was mainly the result of the efforts of 

private entrepreneurs with some incentives 

provided by the investment promotion policy. 

On the other hand, there have been so many 

government regulations and interventions in 

the hog industry, particularly in the area of 

marketing and slaughtering, that it has not 

been commercially profitable for new private 

investors to invest and expand in the hog 

marketing and processing businesses. Besides  

appraising the effects of the government 

policies, the study also analyzes some 

economic and technological factors that affect 

production, market structure, marketing and 

processing of both broilers and swine. Finally, 

some policy recommendations will be made. 

A basic framework employed in this study 

is the structure-conduct-performance approach 

of industrial organization. Market structure 

relates to market organization and power. 

Organization refers to the nature of the actors 

in the market which are grouped functionally 

according to sellers (i.e. producers, processors, 

etc.) and to buyers (i.e. wholesalers, retailers, 

etc.). Power refers to the number in which 

actors appear and is represented by a 

concentration index as a proxy. Among the 

factors on the supply side determining these 

numbers are economies of scale, absolute 

costs, productivity, control over technical 

knowledge and government policies. Factors 

influencing numbers on the demand (buyers) 

side would be similar. The analysis of the 

price behavior and performance of the 

industry is based upon the estimates of 

marketing margins, the seasonal price index, 

price cycles and trends and qualitative analysis 

of the impact of government policy. 

The paper is organized into eight Chapters 

as follows: 

1. Introduction 

2. A brief historical development of the 

broiler and swine industries 

3. The relative significance of both industries 

in terms of GDP, employment, protein 

consumption, exports earnings, etc. 

4. The swine production, farming systems 

and investments costs and profits of pig 

farms. 

5. The swine marketing system 

6. The broiler production, farming systems, 

and cost and earnings 

7. The broiler marketing system 

8. Policy recommendations and conclusions. 

This study relies partly upon the previous 

work of this author (Poapongsakorn, 1980-a, 

1980-b, and 1982) and partly on new 

information and research. Information used in 

this study was obtained from semi-structured 

interviews with pig and broiler growers, 

slaughterhouse operators, feed-mill officers, as 

well as wholesalers and retailers in Bangkok, 

Nakhon Pathom, Ratchaburi, Chon Buri, and 

Chachoengsao in the summer of 1980 and late 

1981. Secondary data published by the 

Department of Business Economics, the 

Department of Livestock Development and the 

Office of Agricultural Economics were also 

extensively used. 

2. The Historical  Development of 
the Swine and Commercial Broiler 
Industries  

2.1 The Swine Industry 

The structure of pig production has 

undergone little development over the years. 

Most of the pigs are crossbreeds raised in the 

backyard of paddy farmers to provide cash 

income. A survey conducted by the Ministry 

of Agriculture and Cooperatives in 1978 

found that 86.26% of the pigs were from 

backyard production. However, there was still 

a small number of commercial pig farms
1
. 

In 1960, Sunanthiwat (1962) reported that 

4% of all pig raisers grew more than 110 

swine, while an Agricultural Census by the 
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National Statistical Office (NSO) revealed that 

in 1978 only 0.53% of all swine farms held 

more than 50 swine. Thus, most of the pigs 

produced and consumed in Thailand are still 

from the backyard of small farmers who use 

rice bran, broken rice and waste products, etc., 

for feeding 

During the last decade, commercial pig-

raising farms have gradually been developed 

in provinces around Bangkok mainly due to a 

rapid increase in urban demand for pork. These 

commercial farms use intensive fattening 

methods with high quality swine catering to 

more discerning markets in the cities. The 

important commercial-pig-raising areas are 

Nakhon Pathom, Chachoengsao, Chon Buri, 

Ratchaburi, and Suphan Buri. This develop- 

ment has been made possible by a few feed 

mill companies which are responsible for 

providing piglets, animal feeds, drugs as well 

as veterinarians services and farm management 

know-how. 

Although data on the production of swine 

has shown a cyclic movement around a 

stagnant trend
2
, there is some evidence to show 

that pig numbers have, in fact, increased. First, 

the pig population between the two agricultural 

censuses jumped from 3.28 million in 1963 to 

5.31 million in 1978. Second, the number of 

pigs legally slaughtered
3
 increased sharply 

from 1.67 million in 1972 to 3.67 million in 

1979. 

Since the largest market for pork is 

Bangkok where about 1.8-2.0 million heads of 

pigs are consumed each year, a large number 

of pigs have to be brought in from provinces in 

the North and in the Northeast. Since the 

development of intensive farms in the Central 

Plain, smaller numbers of pigs have been 

hauled to Bangkok. For instance, the number 

of pigs shipped from the North and the 

Northeast dropped from 279,128 head in 1972 

to 120,712 head in l979
4
. 

Existing literature indicates that pig 

marketing and slaughtering activities have not 

altered much from the situation two decades 

ago
5
. Most pigs are still illegally slaughtered, 

that is, they are slaughtered without a permit, in 

both the government and the unregistered 

slaughterhouses. Small middlemen, often the 

agents of large wholesalers still travel from 

village to village to assemble the required 

supply of pigs. 

2.2 The Broiler Industry 

The broiler industry has undergone 

significant structural changes only during the 

last decade. There were few attempts to 

stimulate the chicken growing activity during 

the years prior to 1970, for example the 

introduction of modern chicken-raising 

knowledge in 1946 and importation of a high-

yield layer parent stock in 1956. In the late 

1960s’ the modern method of raising was 

actually employed by the growers. The 

industrys’ big step forward was taken in 1973 

when the Charoen Pokphand Company 

(hereafter referred to as C.P.) exported the first 

lot of chickens to Japan. High chicken price 

was perhaps the strongest incentive for private 

firms to invest in this new and promising agro-

based industry. C.P. was the first to correctly 

foresee high profits and to establish the first 

modern chicken slaughterhouse in 1973 in 

order to process frozen chicken for export 

market. Then in 1977, the Bangkok Livestock 

Trading Company, which is a subsidiary firm 

of C.P., initiated a contract farming system in 

Sri Racha. Since then, slaughterhouses were 

established by five more firms and contract 

farming has become very popular. 

A survey of 10 provinces in the Central 

Plain in 1968 revealed that chickens raised in 

those provinces were assembled by many 

small middlemen and shipped to Bangkok  

either by truck or by rail. These chickens 

were then sold to the large Chinese 

wholesalers who killed and defeathered them 

before distributing them to their retailing 

outlets. Since 1973, the chicken farm size has 

been expanding rapidly, particularly in the 

major chicken-raising provinces of Nakhon 
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Pathom, Chachoengsao, Chon Buri and 

Thonburi. Most of the chickens shipped to 

Bangkok are from the large commercial farms 

as well as contract farms. The role of the small 

middleman in marketing, hence, has been 

continuously declining. 

Finally, since the late 1970s’ all the major 

feed mill companies, which also operate 

under a complete vertical integration system, 

have established their own slaughterhouses. 

This, in effect, has lessened their marketing 

dependence upon the large Chinese 

wholesalers because now they are not only 

superior in broiler procession to the Chinese 

wholesalers, but they also have marketing 

advantages in the export market. The structure 

of the industry, therefore, has now become 

highly concentrated in the hands of a few 

leading integrated firms. 

3. The Relative Size and Importance 
of the Swine and the Broiler 
Industries  

3.1 Value Added and Size of Production 

Livestock is the second most important 

subsector within the agricultural economy in 

terms of value added. In 1981 it accounted for 

3% of real GDP and 12.5% of the value added 

originating in the agricultural sector, while 

crops, fisheries and forestry sub-sectors 

generated 18.9%, 2.2% and 1.0% of real GDP, 

respectively (see Table 1). 

The major animals in the livestock sector 

are poultry, buffalo and cattle, and swine 

accounting for 29%, 20% and 21% of the 

livestock value added of 9.5 billion baht in 

1981. The poultry industry, in which chicken is 

the most important product, has been 

consistently the largest in terms of value-added 

with an annual growth rate of 5.2%. The swine 

industry, which is almost as large as the cattle 

industry in terms of value added, had a higher 

value-added growth rate, 8.9% during the 

1973-1981 period (see Table 1). However, data 

on the number of hogs and chickens shown in 

Table 2 do not lend support to the conclusion 

drawn from Table 1 because, while the number 

of chicken has been growing at the annual rate 

of 9.7% (or 64.3% in case of broilers), the 

number of hogs has not shown any increasing 

trend despite a rapidly rising demand for meat 

estimated at about 5% per year. (Panayotou, 1982). 

During the past decade, the higher 

demand for chicken has been satisfied by a 

rapid expansion of production which has 

significantly lowered its relative price
6
. On the 

other hand, the increased demand for pork has 

been absorbed by a forced curtailment 

ofexports
7 
and a higher relative retail pork price. 

Table 2 indicates that the number of 

broilers raised in the commercial intensive-

raising farms may have already exceeded 300 

million birds after 1981. If the total production 

of 288 million birds is compared to other 

countries, Thailand can be ranked as the 

eleventh largest chicken producing country
8
. 

3.2 Protein Consumption 

Although fish has always been the second 

most important source of protein consumption 

for Thai people-with rice as the most important 

source-meat could become the most important 

protein source in the future as peoples’ 

incomes rise since the income elasticity of 

demand is higher for meat than for fish. A 

study by the Office of Agricultural Economics 

during 1977-1978 found that farmers' income 

elasticity of demand for meat was 0.37 while 

that for fish was 0.27. 

The expenditure on meat (beef and pork) 

accounted for 16.9% of total food consumption 

compared to 12.4% for fish and 26.6% for rice 

and other cereals in 1977 (Konjing, K.,1983). 

Available data reveal that per capita 

consumption of red meat has increased slowly 

when compared to the consumption of poultry 

meat. For example, per capita meat 

consumption in 1978 was about 16 kg per 

annum compared to 13.5 in 1963 (Panayotou, 

1982, p.2). In 1962-63, the per capita 

consumption of poultry was 3 kg per year for 
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the whole nation, 5.4 kg for people in Bangkok 

and 2.8 kg in town. By 1982, however, the 

average poultry consumption in the Northeast 

was as high as 8.98 kg per year and per capita  

 

consumption of people in Bangkok slums was 

10.38 kg. Most of the increase in the poultry 

consumption can be accounted for by the 

Thais' preference for chicken and the 

availability of cheap supplies of chicken meat. 

   

Table 1 Value added originating from agriculture and livestock sectors at 1972 prices 

(million baht) 

 1973 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1. GDP 180,146 221,225 237,173 261,097 276,907 292,852 311,270 
2. Agriculture VA 56,237 65,898 65,537 72,513 71,408 72,784 77,701 
3. Crop VA 41,721 49,013 46,794 53,583 51,804 54,179 58,528 
4. Fisheries VA 5,360 5,898 7,499 7,414 7,281 6,276 6,777 
5. Forestry VA 2,877 3,365 3,142 3,001 3,392 3,318 2,896 
6. Livestock VA 6,279 7,622 8,102 8,515 8,931 9,001 4,500 
   (% of 2)a (11.2) (11.6) (12.4) (11.7) (12.5) (12.4) (12.2) 
   - Cattle and buffalo 1,784 1,926 2,091 2,101 2,077 2,194 1,858 
   - Swine 1,226 1,709 1,893 1,833 1,997 2,160 2,014 
   - Poultry 1,846 2,128 2,182 2,472 2,615 2,854 2,745 
   - Eggs 1,378 1,817 1,890 2,060 2,190 2,439 2,697 
   - Dairy 15 16 20 23 26 31 30 
   - Others 30 26 26 26 26 26 156 

 
VA = value added. 
a  Figures in parenthesis indicate livestock value added as a percentage of agriculture value added. 
Source: National Economic and Social Development Board, National Income, various issues. 

Table   2 Number of broilers, chicken and swine 1965-1981 (million units per year) 

Year Broiler1 Chicken2 Chicken3 Swine3 
1965 — — 47.02 3.72 
1966 — — 49.13 3.96 
1967 — — 51.34 4.22 
1968 — — 53.66 4.50 
1969 — — 56.10 4.81 
1970 — 136.3 58.79 5.13 
1971 — 150.7 53.98 3.88 
1972 — 166.8 52.78 3.98 
1973 — 180.2 61.82 4.51 
1974 36.4 190.6 47.81 3.85 
1975 41.6 198.5 53.86 3.55 
1976 58.2 206.4 49.89 3.40 
1977 78.0 211.6 56.31 3.28 
1978 104.0 216.9 65.32 5.32 
1979 130.0 (180)4 220.0 60.54 3.39 
1980 176.8 (200)5 301.9 73.71 4.93 
1981 (288.0)5 — 58.88 4.93 

Note: Number of chickens in column (3) included broilers and layers, while the figures in column (4) include only the indigenous chickens. Note 

also that the data on chicken and swine in columns (3)-(5) refer to stock concept at the survey data. Annual total production would 

be much higher. 

Source: (1) Thai Investment and Securities Co., Ltd., The Broiler Industry in Thailand, submitted to Japan Trade Center, December, 1979 p. 

6, (mimeograph). 

(2) National Economic and Social Development Board, cited in (1). 

(3) Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Agricultural Statistics of Thailand. 

(4) Ruam Prachachart Thurakit (People Union Business), November 12,1980, p. 7. 

(5) From interview with managers of some feed mill companies. 
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3.3 Linkages 

The activities comprising the swine, chicken 
and their meat-processing sectors are 
summarized in  Figure 1  indicating a high 
degree of linkage both within these sectors  and 
with other sectors. Activities generating 
backward linkages include crops and their by-
products, fish-meal, breeding farms, hatchery 
and drug and vaccine production. Excluded 
from the chart are construction and farm 
equipment production and veterinarian services. 
On the forward linkages side, important 
activities besides the animal raising are 
transport, slaughtering, meat processing, by-

product processing, wholesale and retail trade, 
restaurants, exports, and egg production. 

The degree of both forward and backward 
linkages of the livestock sector can be calculated 
from the Thai Input-Output Table of 1975. Due 
to time constraints we have obtained from 
elsewhere the values of linkages for only the 
slaughtering and animal feed industries (Table 
3). The figures shown in Table 4 support the 
argument that slaughtering and feed industries 
— two of the sectors related to the livestock 
production — have strong linkages, particularly, 
the slaughtering activity which has the second 
largest degree of backward linkage among 134 
manufacturing  products. 

Figure 1 Linked process in the poultry and swine sectors 
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Table 3 Forward and backward linkages 

 

 Forward linkage Backward linkage 

 index rank* index rank* 

Slaughtering 1.477 10 1.638 2 

Feed 1.700 7 1.339 5 

 
Rank standing among 134 manufacturing products. 
Source: Calculated from NESDB., Thailand Input-Output Table 1975, the National Economic and Social 

Development Board, Bangkok 1975. 

Table 4 Labor requirements of the slaughtering and animal feed industry, 1975 

                                                       (man-years per one million baht of value added) 

Industry Direct labor requirement Total labor requirement 

Slaughtering 29.4 81.9 

(rank) (8) (1) 

Animal feed 16.8 25.9 

(rank) (52) (28) 

Source: Tambunlertchai, S. et.al., Manufacturing Exports and Employment in Thailand, 1982, Table 24. 

 

3.4 Employment Impact 

It is difficult to assess the employment 

impact of the livestock sector due to the 

unavailability of data. Using information from 

the Thailand Input-Output Table of 1975 and 

national income accounts, we estimate that in 

1980 the livestock industry may have 

employed at least 0.6 million persons or at 

most 2.08 million persons in comparison with 

the agricultural employment of 16 million 

person.
9 The wage and salary payment in the 

livestock sector as a whole was also estimated 

at about 910 million baht in 1980; the figures 

for the swine and the poultry-raising sectors 

were 221 and 243 million baht, respectively
10

. 

As mentioned above, the livestock sector 

has a high degree of linkage. The 

slaughterhouses and feed activities directly 

created by the chicken-raising sector can generate 

more than 30,000 jobs
11

. Unfortunately we do 

not have the same information for the pig 

industry. 

A study by Tambunlertchai et. al. (1982) 

found that the slaughtering sector is one of 

the most labor-intensive activities among 134 

manufacturing products since its total labor 

requirements for one million baht of value 

added is the highest, i.e. 82 man-years and 

ranked seventy-fourth. Table 4 presents the 

direct and total labor requirements for these 

industries. 

Unfortunately, it is not possible to estimate 

the labor requirements of the livestock sector 

and its subsectors due to data unavailability. 

3.5 Export Earnings 

Among the subsectors within the livestock 

sector, the broiler industry has become the 

most important industry in terms of export 
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earnings. Total value of chicken export 

increased from 5 million baht in 1973 to 650 

million baht in 1980, an annual rate of increase 

of 70%. Thailand is also able to export pigs — 

live and frozen piglets — bovine and livestock 

by-products. Earnings from pig exports 

increased slowly from 18.79 million baht in 

1970 to 26.75 million baht in 1979. The total 

value of export of all kinds of livestock 

products in 1979 was estimated at about 

1,289.39 million baht which can be broken 

down into: (a) 228.8 million baht (17.7%) 

from the export of live animals, 91% of which 

were cattle and buffalo; (b) 573 million baht 

(44.4%) from meat exports, 90% of which was 

frozen chicken meat; (c) 342.89 million baht 

(26.6%) of by-products export, of which 

bones and feather were the most important 

items; and (d) 144.7 million baht (11.2%) from 

milk exports. 

Although, export earnings from livestock 

are still not large relative to export of cash 

crops, Thailand is among the few developing 

countries that can export meat, animals and 

animal products. In addition its potential for 

further development of the livestock sector is 

considerable. 

4. The Swine Industry : Production 
and Farming Systems 

Commercial production of swine in 

Thailand has developed slowly due to frequent 

and drastic fluctuations in the market price of 

pigs, the cost of feeds and government 

regulations. Before discussing government 

regulations and pricing problems affecting 

the swine industry, it is interesting to discuss 

some problems and constraints in production, 

processing and marketing in the industry. In 

this section, the swine farming system and 

constraints to further expansion of production 

will be described and analyzed. 

4.1 Production and Location of Swine 

Farms 

Although data in Table 2 shows that the 

swine production pattern has been fluctuating 

so much that we cannot conclude whether the 

production has increased, there are some 

reasons to believe that the swine production 

figures may be underestimated. First, the 

agricultural censuses by the National Statistical 

Office show that swine production increased 

by 4 percent per year between 1963 and 1978. 

Second, demand for pork has steadily 

increased due to the fact that the population  

grew at an annual rate of 2.7% during the past 

two decades and per capita pork consumption 

has also increased
12

. 

The main pig raising areas are provinces 

around Bangkok, such as Nakhon Pathom, 

Ratchaburi and Chachoengsao. This is 

because Bangkok is the largest single market 

of pork due to its sheer size of population and 

highest per capita income and because these 

provinces are near Bangkok and other major 

areas of abundant raw materials for feed 

production. Industrial experts and data in 

Table 5 confirm that the Central Plain has been 

the largest swine production area, accounting 

for about 36-40% of total production. This is 

because the Central Plain is the major rice 

producing area and farmers tend to raise swine 

in their backyard as a source of supplementary 

income. 

The Northern region, which used to be the 

third largest production area in the past, has 

now become number two, accounting for 

about 26-30 percent of total swine production. 

The Northeast now ranks third accounting for 

produces about 23-25 percent of total 

production, while the South accounts for only 

13-14 percent because many provinces in the 

Southern region are muslim-dominated. 

4.2 Farming Systems
13

 

Although there is no official classification 

and data of farm type, some experts classify 

swine farms into 3 types: backyard pig-raising 

farms, traditional small pig producers and 

medium-to-large-scale commercial farms. 

Backyard pig-raising farms may be 

divided into those which produce weaner  pigs  
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and those which fatten pigs only. In Thailand, 

pig production is traditionally associated with 

rice production which is the farmers' major  

occupation. Farmers usually raise a few pigs 

in their backyard. An Agricultural Census by 

the National Statistical Office in 1978 revealed 

that  about  79% of swine farms kept 1-4 pigs 

per farm (see Table 5). Most of the pigs raised 

were crossbreeds between native pigs and 

European or American breeding stock such as 

Large White, Landrace and Duroc Jersey 

which were introduced in the early 1960s’
14

. 

Native pigs are now very rare and can be 

found only among backyard farms of weaner 

pigs in remote rural areas. 

Traditional small pig producers usually 

deal with pig fattening and grow about 5-19 

pigs per farm. This type of grower can even be 

found in some slum areas in Bangkok. In 1978 

there were 0.225 million farms (or 18%) of 

this type situated mostly in the Central Plain. 

Both the backyard and the traditional small 

growers who make up 97% of all growers feed 

their pigs with low cost indigenous feed with a 

low-nutrition stems, aquatic plants, etc. The 

backyard pig farmers feed only minimum 

amounts of rice bran or broken rice to pigs, 

and these are usually boiled or mixed with 

waste products. Growth rate is therefore, 

extremely slow and the feed conversion ratio is 

as high as 5 to 1. Whether or not the savings 

from low-cost feeding are more than offset by  

the higher cost due to an increase in the feed 

conversion ratio is not yet known and should 

be an interesting research topic. 

It has been found, however, that village 

pigs are usually raised to heavier market 

weight (120-130 kg) than those in commercial 

operations (90-110 kg) because transportation 

and slaughter costs are charged on a per-pig 

basis. The average slaughter age of village 

barrow is around 270 to 300 days. These 

barrows yield dressed carcasses of around 55 

to 60 percent of slaughter weight. Carcass 

quality in terms of fat-meat ratio is 

marginally poorer than those from commercial 

operations. High fat carcass is desirable, 

however, as lard is still a major source of 

cooking fat for rural people. 

Basic statistics concerning production 

characteristics for swine are shown in Table 6. 

The average village sow produces about one 

litter a year, with 9-12 live pigs at birth. 

However, only 7.5 pigs are weaned per litter at 

an age of 8 weeks with an average weight of 8 

to 12 kg. Most sows will be kept for 6 to 10 

farrowings, or up to 5 to 6.5 years of age 

before disposal.  

Medium-scale and large-scale commercial 

intensive farms grow over 20 pigs per  farm. In 

1978, this category accounted for less than 3% 

of all swine farms. The 20-99 pig farms can be 

regarded as medium-scale commercial or  

semi-commercial farms, while those with 

more than 99 pigs are considered large-scale 

commercial farms. 

The commercial intensive pig production 

units have developed mainly within a radius 

of 100 km from Bangkok as already 

mentioned. Some of these enterprises have 

integrated weaner production with fattening 

operations. Most of the fattening farms 

purchase feeder stocks from other weaner 

producers or from integrated feed firms at 

about two months of age. The average number 

of sows in the weaner production farm is 

between 10 and 40, while a few large pig 

breeding enterprises have several hundred 

sows. The commercial fattening farms usually 

grow more than 100 pigs and a few large 

farms may keep as many as 5,000-10,000 pigs 

at one time. Differences in the farm size 

between these-two types of pig production 

indicate that weaner production is care-and-

labor-intensive, while fattening operations 

can enjoy economies of scale. 

The commercial pig farms employ varying 

degrees of sophistication in modern 

technology and management practices.
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Item Units Traditional Commercial 
Farrowings per sow per year No. 2.0 2.2 
Pig per litter, line No. 9-12 9-10 
Pig weaned per litter No. 7.5 8.5 
  (8 weeks) (4 weeks) 
Death loss, birth to weaning % 21-55 10 
Average weight per pig weaning kg. 8-12 6-8 
  (8 weeks) (4 weeks) 
Pigs weaned per sow per year No. 12-19 18-19 
No. of farrowings prior to sow disposal No. 6-10 4-8 
Age of gilt at first farrowing Mo. 12-24 11.8-12.6 
Age of sow at disposal Yr. 5.65 2.-2.5 
Sow/boar ratio Sow 65/85 20 
Average weight of barrows and gilt at slaughter kg. 120-130 90-110 
Average age at slaughter Days 270-300 180 
Net gain, weaning to slaughter weight Kg. 110-120 82-104 
Average daily post-weaning gain kg. 0.36-0.44 0.55-0.69 
Average age at first breeding Mo. 14-20 8-9 
Dressing percent % 55-60 60-65 

 

no. of swine Total holdings Size of holdings by no. of swine  

Provinces 
'000 % '000 % 1-4 5-19 20-49 50-99 100-499 

500 & 

over 

Whole Kingdom (%) 5,314 100 1,263 100 79.35 17.83 2.29 0.35 0.17 0.01 

Central (%) 1,883 35.43 206 100 60.71 29.85 7.03 1.51 0.83 0.07 

Northeastern Region (%) 1,291 24.29 428 100 84.86 13.72 1.28 0.11 0.04 — 

Southern Region (%) 718 13.51 210 100 80.92 17.65 1.33 0.08 0.02 — 

Northern Region (%) 1,422 26.76 419 100 82.12 16.19 1.49 0.16 0.04 — 

Source: National Statistical Office, 1978 Agricultural Census Report, Tables 4.4 and 4.5. 

Table 5 Number and percentage of holdings reporting swine,  

by specified number of swine, 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6 Production characteristics for swine in Thailand 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source: Estimated from various sources by Chantalakhana, C. The Village Farmer and His Livestock, a 

paper presented at the International Brahman Congress on "Beef in a Changing World", Queensland, 
Australia, August 1983. 

 

Sows and feeder stocks are usually fed on 

concentrated feeds and premixes in a sanitary 

standard pen. Average performance in these 

farms is remarkably high with each sow 

yielding 2.2 litters per year with 8-9 piglets 

per litter. Weaning pigs are fattened up to 90 

kg liveweight at the marketable age of about 5-

6 months. The average feed conversion rate 

varies between 3.0 kg and 3.5 kg of feed per 

kg of liveweight gain and carcasses are lean 

with good muscle development in the back, 

ham and shoulder. 

In 1977, one of the major feed companies 

initiated a commercial contract pig farming  

 

project in Chachoengsao. Under this project, 

the small growers are provided with a  

complete array of inputs and services, 

including land and credit for initial investment 

and working capital. They are to return to the 

firm, at a predetermined price, all the weaner 

gilts and a fraction of selected weaned male 

piglet units for breeding. These piglets are 

then sold to commercial pig growers as well as 

other contracted pig-fattening farms. 

Unfortunately, contract pig farms have not 

become as popular as the contracting of 

chicken production. So far there are no official 

data on the number of contract pig farms. 
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4.3 Costs and Profits 

Unfortunately, there is no study which 

systematically compares that cost of swine 

fattening for various types of farms. In 

particular, it is very difficult to obtain accurate 

measurements of the cost of backyard swine 

production. A study of some farmers in the 

rural Northeast in 1979 found that the unit cost 

of fattening a pig, excluding family and hired 

labor costs, was between 549 and 629 baht 

(with an average of ฿ while the average price 

for which a pig was sold was in the range of 

768-1,590 baht (Khon Kaen University, 1980, 

p.9). Therefore, only a small amount of profit (net 

of labor cost) can be made by these backyard 

farmers. Details of production costs given 

elsewhere (Khon Kaen University, 1980 p. 11) 

show that feeds and concentrates are the major 

production cost (more than 66% of total cost). 

Table 7 compares the production costs of 

semi-commercial farms and modern intensive 

farms which are taken from two different 

sources. Though a cost comparison has to be 

made with care due to differences in the 

definitions and coverage of cost items, some 

conclusions can be drawn. First, the two 

major costs of production are feed cost and  

the purchasing price of piglet. The semi-

commercial growers pay higher feed costs than 

the modern intensive farms (61% as 

compared to 47%), while the latter incur 

higher costs of piglets (32.9% as compared to 

28.7%). Since the profit margin is very small, 

or even negative, fluctuation in either the 

market price of live pigs or the price of feeds 

or price of piglets can easily drive the 

growers into large losses. Second, the 

modern intensive farms incur higher total 

production costs because they have higher 

fixed inputs and also pay a higher price for 

piglets as well as fees for technical services 

provided by the feed-mill company. 

The higher total cost of the modern 

intensive farms, however, does not imply that  

 

 

they will always make a loss. First, higher 

fixed costs due to more investment in fixed 

assets can be spread over a longer span, and 

hence the real average fixed cost per kilogram 

of pig may not be higher than that of semi-

commercial farms. Second, pigs from the 

modern intensive farms usually yield a higher 

percentage of dress carcasses (see Table 6) and 

a higher red meat-slaughter weight ratio. The 

price of red meat is higher than other types of 

pork products. The data of Table 7 however do 

not take these factors into account. 

5. The Swine Marketing System : 
Structure, Behavior, Performance 
and Government Regulations  

5.1 Market Structure 

The structure of pig marketing and 

slaughtering can be aptly termed "traditional 

commercial" because these activities are still in 

the hands of a large number of small 

middlemen and agents. Since most of the swine 

are raised in the backyard of small farmers 

scattered throughout the country, only the small 

middlemen can efficiently assemble the small 

number of pigs from those farms. Figures 2 and 

3 show the general relationship among the pig 

dealers in various marketing stages. There are 

several types of middlemen who purchase pigs 

directly from pig growers. 

5.1.1. Types of Middlemen of Live Pigs 

and Carcass Wholesalers 

Middlemen may be classified as follows: 

(a) agents who receive a commission in return 

for the service of locating and assembling  pigs 

for their principals; (b) local assemblers who 

buy pigs directly from the farmers and sell 

them to other middlemen in local areas or in 

a town; (c) shippers or provincial assemblers 

who buy a large number of live pigs from both 

farmers and other dealers and ship them to 

other provinces; and (d) Bangkok shippers. 

 

 



12 The Commercial Broiler and Swine Industries in Thailand 

 

Table 7 Cost and return of swine raising 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Raised for 5-6 months, 105 kg. liveweight 
b  Raised for 2 months, 15 kg. liveweight 
c  The piglet raised by the farmers was sent to the swine raising centers in the village where the production was run by the technician from 

the feed company. 
d  Cost of breeding from the parent stock in that village 
e  Supplied by the feed company. 
f  Payment to the technician provided by the feed company 
g  1981 market prices. 

Source:    

1. Economics of Livestock Section, Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture, Broilers: Problems and Measures, May    

    1981, pp. 15-16 (mimeograph in Thai)  

2. Bangkok Bank Ltd. and the Bangkok Farm. Quoted in R. Tokrisna, "A Comparative Economics of Different Livestock Systems in  

    Thailand," a paper presented at the Livestock Development in Asia Conference, IDRC, Singapore, March 1982, pp. 10-13. 

Figure 2   Flow chart of swine marketing 

 

 

 

 

 

 

 Semi-commercial1 
 

Modern2 

Items Fattening Fatteninga Breedb 

 
baht per 

animal 
percent 

baht per 

animal 
percent 

baht per 

animal 
percent 

Variable costs       

Labor 35.18 1.85 25.00 1.07 80.00 10.43 

Piglets 544.74 28.67 766.95c 32.89 307.82d 40.13 

Water 7.36 0.39 — — — — 

Equipment 1.04 0.06 — — __ — 

Medicine 1.83 0.62 62.74 2.69 26.86 3.50 
Feed 1,161.09 61.11 l,096.75e 47.03 103.04e 13.43 

Sterilization 5.00 0.26 — — — — 
Fuel 0.61 0.03 — — — — 

Technical expenses — — 91.47f 3.92 60.50f 7.88 

Opportunity cost 106.01 5.58 — — — — 

Total 1,872.86 98.57 2,042.91 87.61 578.22 75.39 

Fixed costs       

Land & building 20.53 1.08 120.38 5.16 103.81 13.53 

Interests 6.60 0.35 168.31 7.21 84.92 11.07 

Total 27.13 1.43 288.69 12.38 188.73 24.60 

Total costs 1,899.99 100.00 2,331.60 100.00 766.95 100.00 

Total costs per kg. 19.00  21.21  51.13  
Returns per kg. 18.00  21.00g  50.00g  

Profit per kg. 1.00 5.26 -1.21 -5.45 -1.13 -2.21 
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Figure 3 Marketing channels of swines in 8 provinces of the central region, 1968-1969 

 

 

 

 

 

 

Note:       The data do not include pig exports. 
Source:    Division of Agricultural Economics, Marketing and Prices of Agricultural Products in Upper Chao 

Phraya River Basin in Thailand 1968, Report No. 39. 

 

Middlemen of live pigs usually sell their 

assembled pigs to the carcass wholesalers who 

are the most powerful middlemen in the 

marketing system. Some local carcass 

wholesalers may buy live pigs directly from 

the farmers. Many carcass wholesalers outside 

the municipal areas are also the owners of 

slaughterhouses. These carcass wholesalers 

usually enjoy monopolistic as well as 

monopolistic power because there are only a 

few wholesalers in each slaughterhouse. This 

is the result of the government regulations on 

slaughterhouses to be discussed below. 

A survey by the Department of Business 

Economics in 1978 found that 68% of 

middlemen who buy live hogs from farmers in 

Nakhon Pathom and Ratchaburi were local 

carcass wholesalers, 18% were local 

assemblers and 15% were carcass wholesalers 

from Bangkok. On the other hand, in the 

Northeast, 60 percent of the 68 middlemen 

interviewed were provincial hog wholesalers 

(or their commission agents) who would ship 

most of their secured supply to Bangkok and 

about 40% were local assemblers — some of 

whom were also shippers (Hathamart, 1976). 

In Bangkok, it was found that the number 

of carcass wholesalers at the Livestock 

Cooperative Trading Company, the largest pig 

slaughterhouse, has been about 40-50 for more 

than a decade. Sometime, this group of 

middlemen was granted special privileges 

making them the only group who could legally 

market pig carcasses in Bangkok. 

Figure 3 shows the importance of each 

marketing channel in 1968-69. Each type of 

marketing agent (i.e. local assemblers, 

provincial assembler and wholesaler) handle 

almost the same proportion of pigs marketed. 

5.1.2 Types of Slaughterhouses 

Perhaps the most important stage of swine 

marketing is slaughtering. There are three  

types of slaughterhouses in Thailand. The first 

type consists of two modern abattoirs with 

well equipped slaughtering facilities. The one, 

established in 1959, belongs to the 

Sahasamakee Livestock Trading Company 

(LTC) under the control of Bangkok 

Municipal Authority. Unfortunately, the 

slaughtering equipment, worth ฿ 50 million in 

1959, has not been utilized for years and pig 

slaughtering is now done by a cruel and 

traditional manual method in which hogs are 

stunned and killed by hammer and knife. The 

second modern abattoir is at the Processed 

Consumer 100% 
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Food Organization (PFO) under the control of 

the Ministry of Defense. The PFO does not 

usually slaughter pigs for sale to the public as 

its main function is to produce canned food for 

military use. The second type is the municipal 

slaughterhouse which is found in the main 

districts (or amphoe) of various provinces. 

They are run by the municipal authority and 

are usually equipped with holding pens and 

cement killing floors. The last type is the small 

simple slaughterhouse of the local-government 

generally found in the rural areas. They usually 

have only small killing floors which are also 

used to perform all kinds of slaughtering 

activities including carcass treatment. 

In a survey of 12 provinces of the 

Northeast in 1976, Hathamart et.al., (1976) 

found 26 slaughterhouses of which 12 are 

municipal slaughterhouses and 14 are small 

simple ones. The average number of pigs 

slaughtered in the municipal slaughterhouses is 

73.5 pigs per day while that of the simple 

slaughterhouses is only 10 pigs. The capacity 

utilization is 59% for the former and 32.5% for 

the latter. None of the slaughterhouses surveyed 

was equipped with slaughtering machines and 

refrigeration facilities indicating that the 

general conditions of the slaughterhouses are 

very poor. 
The Department of Local Administration 

disclosed that in 1981 there were 142 
municipal slaughterhouses and 632 simple 
slaughterhouses in various sanitary districts or 
tambons. Most of them are more than 10 years 
old. Generally, there is one slaughterhouse for 
each administrative unit except in Bang kok 
where there are six slaughterhouses including 
the LTC. 

5.1.3 Number of Pork Retailers 

Pig carcasses are sold to pork retailers and 

meat processors. In 1968, the National 

Economic and Social Development Board 

reported that there were 1,295 pork retailers in 

130 consumer markets in Bangkok. Hathamart 

(1976) found 439 retailers in 33 consumer 

markets in Bangkok. Since there are now 220 

markets in Bangkok, there may be as many as 

2,900-3,000 retailers. 

The number of retailers in each market and 

their volume of business vary from location to 

location. Generally, small markets consist of 

less than 6 retailers, while larger ones may have 

up to 12 retailers. The number of pork carcasses 

sold per retailer is in the range of 2-20 carcasses 

per day (Hathamart, 1976, p. 137). 

5.1.4 Types of Meat Processors 

There are two main types of meat 
processors. The first group produces a variety 
of traditional meat products such as Chinese 
sausages, roasted pork slabs, local sausages 
such as Northern Naam, etc. These products 
are produced by an extensive cottage industry 
all over the country and the general quality and 
hygiene are relatively low. The total numbers  
of these producers are unknown. 

The second groups of meat processors 

produce hams, bacon and baloney. These 

products have become popular in Bangkok 

because of rising per capita incomes and the 

high income elasticity of these products. In 

1981, there were more than 12 small 

processors and one large firm producing 

about 300 tons of bacon, 350 tons of hams 

and 200 tons of sausage products per annum. 

The dominant firm is Belucky LP which 

markets about 35 product lines (most of which 

are catered to the orders of the international 

airlines and hotels) and controls about 50 

percent of the market share of processed meat 

(Vallentine, Laurie, and Davies, 1981, p. 42). 

Another group of traders in the pig 

marketing system are exporters of live pigs 

and frozen piglets. In past years, the Livestock 

Trading Company used to export a large 

number of live pigs to Hong Kong. Due to 

significant diseases of pigs such as hog cholera 

and FMD, however, Thailand temporarily lost 

the market in 1975-77. Besides exporting live 

pigs, Thailand has also been exporting frozen 

piglets to Hong Kong. The sole exporter of 

frozen piglets is the Preserved Food 

Organization (PFO), according to the regulation 
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of the Department of Foreign Trade. However, 

in practice pig export is undertaken by a few 

private firms such as Charoen Phokphand 

which are granted a quota from the PFO. 

It is difficult, without further information, 

to infer from the above discussion the type of 

market structure of the swine industry. 

Therefore, we will pursue a few more issues 

before we identify the type of market structure. 

However, it could be tentatively concluded 

here that the structure of the live pig market at 

the farm level is highly competitive for it is 

largely dominated by a large number of 

small middlemen and small growers — none 

of which has any influence on the hog prices. 

The market of carcass wholesaling, however, 

is characterized by a monopolistic and 

monopolistic structure as we will see below. 

Finally, although the industry is not yet 

dominated by a few vertically integrated feed 

mill firms, there is some evidence that these 

feed companies have slowly made inroads into 

the industry. Perhaps, their most important 

role in the industry is the provision of animal 

feed (in the form of concentrates and pre-

mix) and young crossbred piglets. A few 

major suppliers are C.P., Centago and Betagro. 

The market for these two types of inputs 

appear to be of oligopolistic structure with 

C.P. as a leader. Unfortunately, there is no 

data on the market share of pig feeds and 

piglet supply. 

Another important input used in swine 

raising is drugs and vitamins. Since most drugs 

have to be imported and are subject to low 

duty rate, there are numerous drug suppliers in 

the market. In addition, entry into the market 

is very easy
15

 because of the small initial 

investment required and the few government 

regulations in existence. This drug market can 

be termed monopolistic competition because it 

portrays the following characteristics: (a) 

product differentiation, (b) competition in 

advertising, (c) many sellers, and (d) products 

which are good but not perfect substitutes. 

5.2 Government Regulations in the 

Swine Industry
16

 

Since the government has imposed several 

regulations on the trading of live hogs and pig 

carcasses and on the slaughtering activities, 

we can better understand the behavior and 

performance of the swine industry if we first 

discuss these regulations and their impact on 

the industry. For convenience of discussion, 

we present a brief summary of some of the 

important government regulations and 

policies in both the swine and the broiler 

industries in Table 8. 

5.2.1 A Brief History of Government 
Intervention 

Among several government regulations 

summarized in Table 8, the Animal 

Slaughtering and Meat Sale Control Act 

(B.E. 2502) is the major constraint to the 

development of the swine industry, in 

general, and swine slaughtering, in particular. 

Since pork is the meat preferred by Thai 

people, the government feels that it is 

politically imperative to control the pig 

industry. 

The first government intervention in the 

industry was in 1938 when the government 

enacted a law to control the slaughtering and 

trading of cattle, buffaloes, pigs, sheep and 

goats. Since then various forms of intervention 

such as price controls, bans on private meat 

sale and slaughtering and consumer subsidies 

have been adopted. Most of the interventions 

usually generated monopolistic profit (or rent) 

to some particular groups of people. 

In 1959 the Minister of Interior at that time 

saw an opportunity to capture the rent. He 

employed three methods to transfer all the 

authority concerning pig slaughtering and meat 

sale control from other Ministries to the 

Ministry of Interior. First, he asked the 

military government to pass an Act of Animal 

Slaughtering and Meat Sale Control in 1959 

which would be enforced by the Ministry of 

Interior. Details of the law will be given 

below.  Second,   he  proposed  that  a  modern 
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Table 8 Government policies on broiler and hog industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Nipon  Poapongsakorn 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abattoir be set up by the Bangkok-Thonburi 

Municipal Authority and the Federation of Pig 

Cooperative by borrowing the necessary funds 

from the Development Loan Fund which was 

managed by USOM. In order to boost the 

business of this new slaughterhouse which was 

named "Saha Samakkee Kaset-or the LTC", 

the Ministry of Interior issued a ban on the 

shipment of pig carcasses slaughtered outside  

 

Bangkok into Bangkok-Thonburi. Moreover, 

the slaughterhouse operation and carcass 

trading were the sole responsibility of the 

Federation of Pig Cooperative managed by a 

notorious Chinese merchant named "Kung" or 

Mr. Pinthusophon. In 1962, the government 

ordered that the Federation of Pig Cooperative 

be dissolved and Mr. Pinthusophon was jailed 

on illegal trading charges. During the 1962-
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1968 period, the LTC took over the 

responsibility of managing the slaughterhouse 

and carcass trading. But heavy loss and 

political pressure forced the Bangkok 

Municipal Authority to order the LTC to deal 

only with animal slaughtering and to get out of 

the meat sale business. Carcass wholesaling 

business has, thus, fell in the hands of a group 

of Chinese wholesalers who became the sale 

agents of LTC. 

As already mentioned, carcass shipment 

into Bangkok was prohibited in 1959. The 

carcass wholesalers, thus, enjoyed both 

monopolistic and monopolistic power of 

price setting. When pork prices were high due 

to shortage of pig supply, Bangkokians started 

complaining about the high cost of meat. 

Therefore, the Ministry of Interior lifted the 

ban in 1968. However, trade liberalization in 

Bangkok means lower profit for carcass 

wholesalers and they, in turn, attempted to 

persuade the government to bring back the 

closed market system. As a consequence, 

during the 1959-1982 periods the closed  

market system was adopted several times, 

1959-1965, 1965-1968 (a semi-closed system 

period) and 1978-1979. It was no surprise 

when newspapers reported several cases of 

corruption and cheating in the industry. 

Finally, until 1980 the government used to 

control the retail and the wholesale price of 

pork. Although the control was not effective in 

general because of high cost of enforcement, 

it was effective in some particular cases, for 

example, when C.P. went into the 

slaughtering and carcass wholesaling business 

by renting part of the facilities at the LTC and 

renovated it for its purpose. The government 

announced price controls at the wholesale 

level. Since CP was too big a firm to evade the 

control, it had to sell the high quality carcasses 

it had bought from its contract farms to the 

retailers at the controlled price and was finally 

forced to withdraw from both businesses as it 

suffered losses. 

5.2.2  The Animal Slaughtering and Meat 

Sale Control Act and Its Effects 

This law stipulates that (a) all the 

slaughterhouses must be established and 

managed by the local authorities or by 

municipalities. Private individuals are able to 

establish slaughterhouses only if they are 

granted special permission from local authority 

and transfer all their property rights on the 

slaughterhouse to the local governments; (b) 

carcasses from each slaughterhouse cannot be 

shipped outside the legal market area of that 

slaughterhouse, except upon receiving a 

special permission from the Director General 

of the Department of Local Administration; (c) 

all pigs slaughtered must have been inspected 

and granted a slaughter permit. 

The purpose of the law, therefore, is: (a) to 

provide a regular source of income for the 

local government as well as for the local 

officers who control the slaughterhouses; (b) to 

control illegal slaughter and to ensure 

hygienic slaughter since the law is reinforced 

by a system of licensing livestock movements, 

meat inspection and slaughtering permits; and 

(c) to prevent monopoly. 

These purposes have never been achieved 

and some measures have not been enforced 

thus the effects of the law have been contrary 

to its purpose. 

First, standards of the slaughterhouses are 

so low that it is most likely that disease is 

rampant. The operators of the slaughterhouses 

have no direct interest in slaughterhouse 

standards since the property rights are not 

theirs. No improvement or investment in the 

slaughterhouses are required. The result is, 

thus, poor hygiene on the slaughterhouse 

floor, overall deterioration in slaughtering 

methods and procedures, as well as waste and 

air pollution. 

Second, the charges and income taxes 

levied on every pig traded or slaughtered 

(even if the wholesalers incurred loss) are so  
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high
17

 as to promote illegal slaughter both in 

the government and in private slaughterhouses. 

Pig wholesalers have to pay income tax on 

every pig sold and slaughtered. This explains 

why 50%-60% of pigs were illegally 

slaughtered during the 1962-1977 period. Even 

the modern slaughtering facilities at the LTC 

have not been used because the machine 

would automatically record the number of pigs 

slaughtered and carcass wholesalers feared 

that they would be subjected to full income 

tax assessment. 

Third, since meat inspection is under the 

control of the Department of Local 

Administration (DLA) instead of the 

Department of Livestock Development (DLD), 

as in the case of chicken processing, meat 

inspectors are either not qualified to undertake 

their duties or are intimidated and/or paid a 

facilitation fee to pass suspect organs or 

carcasses because the wholesalers want to evade 

taxes and charges. As a result, most of the meat 

sold to the consumers has not undergone any 

inspection for desease and has been prepared in 

unhygienic conditions. 

Fourth, the law has created a local 

monopoly in the carcass wholesaling trade 

because it prohibits the shipment of carcasses 

across the boundary of the trading area of each 

slaughterhouse. In practice, however, it is 

extremely difficult for the local government to 

prevent the shipment of pork carcasses across 

the trading area of each slaughterhouse. 

Therefore, the carcass wholesalers, who 

usually operate a slaughterhouse, have to 

employ threat of violence as a means of entry 

barrier, as evidenced by incidents reported in 

the local press. On the other hand, the 

Bangkok market has not been closed at all 

times. During the periods of lower pig prices 

(1964-65, 1968-78, and after 1979), shipment 

of pigs carcasses from other provinces into 

Bangkok was allowed because of political 

pressure from pork consumers. These periods 

can, thus be characterized as free trade periods 

which will be analyzed in Section 5.3. 

Moreover, in each administrative or 

trading area, only one private operator (and 

hence one slaughterhouse) is granted the 

privilege to run a slaughterhouse. Although, 

these local monopolists are too small to 

influence market prices which are still largely 

determined by the forces of demand and 

supply, they have a variety of means to derive 

monopoly rents under the constraint of having 

to buy hogs at market prices. These include (a) 

a delaying tactic which keeps the trucks of the 

hog shippers waiting for several hours in front 

of the slaughterhouse, and (b) underweighing 

the animal by using inaccurate weight scales 

and claiming that animals are injured after 

keeping them on the truck for a long time. 

Some carcass wholesalers, particularly those 

who slaughter their pigs at the slaughterhouse 

of the Livestock Trading Corporation, often 

lobby the government for the exclusive rights 

of slaughtering. 

During the periods of 1959-1962 and 

1978-1979, all the slaughter permits were 

given to the group of carcass wholesalers and 

pig growers who formed pig cooperatives. In 

both periods, the pork wholesaler trade in 

Bangkok was monopolized because pigs 

slaughtered outside Bangkok were not allowed 

to be shipped and sold in Bangkok. The 

carcass wholesalers did not only employ 

various means to suppress the price of live 

hogs paid to pig growers and pig wholesalers, 

but also charged the pork retailers some 

premium. 

During the 1978-79 period, there were two 

cooperatives formed, namely the Bangkok Pig 

Growers Cooperative (BPGC) and the 

Bangkok Pig Merchants Cooperative (BMC). 

The latter was just the same group of existing 

Chinese carcass wholesalers. Though all the 

slaughter permits in Bangkok were given to 

the former cooperative, it could not secure 

enough pig supply. It, therefore, had to rely 

upon the latter. The Pig Growers Cooperative 

simply acted as a middleman who sold the 

slaughter permit to the live pig wholesalers at a 
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price of 12 baht per permit in exchange for a 

service of collecting pig-selling money from 

the carcass wholesalers or BMC. Some 

members of the board of the Pig Merchants 

Cooperative, however, cheated by not paying 

for pigs bought. Therefore the Pig Growers 

Cooperative could not pay the live pig 

wholesalers and the pig growers. The Pig 

Growers Cooperative also had to pay high 

salaries and under-the-table money to some 

government officers. Finally, the Pig Growers 

Cooperative accumulated several million baht 

of debt and was dissolved in 1979. The result 

was that many pig growers did not get their 

money from pig sale (Poapongsakorn, 1980-b, 

pp. 52-58 and Thongsima, 1979). 

Finally, the welfare losses from these 

regulations can only be qualitatively evaluated 

because we do not have data on the quantity of 

pigs consumed and the calculation is quite 

complicated in this particular case where the 

pig carcass market at the wholesale level is 

monopolized and the pig markets at other 

levels are competitive. Since the law created 

monopolistic and monopolistic power for 

carcass wholesalers, it implies that prices 

received by pig growers are "too low" but 

prices paid by pork consumers are "too high", 

resulting in a reduction in pig production. This 

results in a dead-weight loss because part of 

the pig growers' and consumers' surplus (or 

real income) is dissipated. Other welfare losses 

such as higher transportation and marketing 

costs and loss of foreign exchange from pig 

exports will be discussed in section 5.3 below. 

Appendix 1 shows that in the short-run, more 

than 80% of the incidence of higher marketing 

costs is shared by pig growers. This estimate is 

based on an assumption that the pig market is 

competitive which is realistic only in periods 

where pig carcasses are allowed to be shipped 

across the boundary of each slaughterhouse. 

This issue of competition will be discussed 

below. 

5.3 Behavior and Performance of the 

Hog Marketing System 

This section will analyze the formation of 

hog prices, marketing margins of each type of 

middleman of hogs, the behavior of hog prices, 

and the performance and constraints of the 

swine industry. 

5.3.1 Price Formation and Marketing 

Channels 

Although there is no up-to-date survey of 

the marketing channels of hogs, the directions 

of marketing shown in Figure 3 may not differ 

much from the current phenomena because the 

structure of production and trade has not 

significantly changed. Trade is still in the 

hands of a large number of small wholesalers. 

A large but declining percentage of hogs 

grown in the North and the Northeast as well 

as in some provinces of the Central Region are 

still shipped down to be slaughtered in 

Bangkok
18

. Since exports are very small, 

except for those which are smuggled, Bangkok 

is the center of price formation because it is the 

largest deficit area of hog production. Prices in 

other provinces are highly correlated with 

those in Bangkok because merchants in other 

provinces would find it profitable to ship hogs 

to Bangkok if prices are much higher. As a 

result of trade, prices in those provinces will 

be equal to prices in Bangkok minus 

marketing costs (including profit of dealers) 

of shipping hogs to Bangkok. If profit is still 

high, more merchants will enter the market 

and compete for the profit. Since there are a 

large number of hog assemblers and 

wholesalers and even a larger number of pig 

growers, no single buyer or seller can 

influence the price. Therefore, the farm gate 

price of hogs will be determined by the retail 

prices of pork in Bangkok
19

 and the local 

forces of demand and supply will not be the 

important factors in determining the local 

farm-gate price. But such competitive forces of 

price determination will be in effect only in 

periods when pig carcasses from other  
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provinces can be sold in Bangkok. Statistical 

analysis of market integration in Appendix 2 

showed that wholesale pig prices in Bangkok 

were highly correlated with those in other 

regions during the period when pig carcasses 

from other provinces were allowed in 

Bangkok
20

. This result implies that the live pig 

markets can function actively. 

Another method to test this hypothesis is to 

compare the price margins (between the 

provincial farm-gate price and the Bangkok 

wholesale price) in various provinces with the 

marketing margins of shipping hogs from 

those provinces to Bangkok. Unfortunately, 

due to a lack of farm-gate prices in different 

provinces, we have to use the price margins 

between the provincial wholesale price of 

hogs
21

 and the wholesale price of hogs in 

Bangkok. The average margins between the 

wholesale price in Nakhon Pathom and that in 

Bangkok were 0.47 baht per kilogram in 1978 

and 1979, respectively. Since the transportation 

cost to Bangkok was 0.15 baht per kilogram, 

the net profit which accrued to the wholesaler 

was about 0.29-0.32 baht because the 

wholesale price in Nakhon Pathom already 

includes his marketing costs of assembling 

hogs from growers. This amount of profit is 

close to that (about 0.30-0.40 baht per 

kilogram) earned by the hog wholesalers who 

shipped live pigs from the Northeast to 

Bangkok (Poapongsakorn, 1980-b, p. 73). 

5.3.2 Marketing Margins 

Table 9 presents a breakdown of marketing 

margins of local assemblers, carcass wholesalers 

and pork retailers
22

. The total marketing margin 

for the live hog wholesalers was about 5% of 

the retail price, while it was 10% for the 

carcass wholesalers and 10% for the pork 

retailers. Table 10 shows that the average 

profit rates in 1978-79 for the hog 

wholesalers were 3.1% of the retail price. 

Carcass wholesalers earned 6.7%-8.4% and 

retailers received 12% profit rates. 

The high profit for retailers is questionable 

because, (a) the costs of unsold pork were not 

included in the cost estimate, (b) the implicit 

wages for family members who helped sell 

pork were not estimated and (c) the retailers' 

long hours of work (10-12 hours per day) were 

not taken into account. Moreover, their volume 

of business is small relative to the carcass 

wholesalers. 

While the profit earned by the live pig 

wholesalers (2%-3%) was not high when 

compared to that of the broiler assemblers 

(about 2%-4%), the hog carcass wholesalers 

received a higher profit rate (6.7%-8.4%) than 

the chicken carcass wholesalers (2.1%-10%) 

during the 1974-1980 period. Moreover, the 

hog carcass wholesalers may earn a higher 

amount of profit than other wholesalers since 

their volume of business is larger. 

There are several reasons for the high 

profit rate of the pig carcass wholesalers and 

the low profit rates earned by live pig 

wholesalers and growers
23

. First, when  there 

was excess supply of hogs which caused farm 

gate prices of hogs to go down, carcass - 

wholesalers were able to suppress hog prices 

paid to hog shippers (wholesalers). This is 

simply because during the excess-supply 

period there was a large number of unordered 

hogs supplied in front of the slaughterhouses. 

Second, it was also during a period of low 

prices of hogs that the government often 

banned bringing carcasses from other 

provinces into Bangkok and granted all the 

slaughtering privileges to the hog cooperatives 

(which were largely controlled by the carcass 

wholesalers). This explains why the carcass 

wholesalers earned higher profits during those 

periods
24. Then, after hog prices went up, the 

government, under pressure from the 

consumers, would temporarily lift the ban on 

carcasses from other provinces. The effects of 

this measure were that: (a) the Bangkok 

carcass wholesalers' profit went down because 

of competition from carcass wholesalers in the 

nearby provinces; (b) earnings of the live hog 

wholesalers in Bangkok were reduced  

since they  had  to  compete  with  the  carcass  
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Table 9 Marketing margins of hogs marketed to Bangkok in September 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Table 10 A comparisons of profit and marketing margins of broiler and hog traders (% of retail price) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a The Department of Agricultural Economics estimated that in 1977-1981, the hog growers' profit (loss) varied between —2.11 baht to 5.17 baht 

per kilogram, with an average of 0.15 baht (or less than one percent of retail price). 

Source:(1) Calculated from Poapongsakorn, N. Marketing and Prices of Broilers and the Future of Small Independent Growers, a Research 

Paper Submitted to the NESDB, 1981, pp. 66-68. 

 (2) Poapongsakorn, N. Marketing and Prices of Hogs and Government Intervention, a Research Paper Submitted to the NESDB, 1981 pp. 

76-80 and 83. Figures shown are average rates of profit. 

      (3) Calculated from Hathamart, P. et.al. Livestock Marketing System in Thailand, CAER, Kasetsart University, May 1976, P. 105. 

 Broilers
(1)

 Hogs
(2)

 Hogs from Northeast
(3)

 

Traders/profit and cost  1978-1979 1975 

Growers' profit 5.4 (-5.9)-4.60
a
 — 

Wholesalers of live animal    

Marketing costs 4.5 4.90 — 
Profit 4.3 3.11 2.28 

Wholesalers of carcass    

Marketing costs 6.6 9.98 __ 
Profit 6.3 6.67 8.39 

Retailers    

Marketing costs 5.3 10.90 — 

Profit 8.3 12.54 12.6 
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wholesalers from other provinces. Finally, 

since the hog market consists of a large 

number of small traders who usually handle a 

small number of pigs and hence incur higher 

marketing costs per pig and, since the carcass 

wholesale business is locally monopolized, it 

is understandable why the pig growers and the 

small live pig wholesalers received a small 

profit margin or often made a loss. 

Pig growers, therefore have no incentive to 

expand and improve their production. Small 

farmers still use traditional and inefficient 

methods of fattening their pigs. More 

importantly, uncertainties in government 

policies and slaughtering privileges granted to 

some carcass wholesalers have discouraged 

the commercial intensive pig growers from 

expanding their business for fear of heavy loss 

and being cheated by the cooperatives 

established by the government. 

5.3.3 Price Trend and Hog Cycles 

The farm gate price index (1976=100) for 
hogs varied between 72.92 in March 1967 to 
270.54 in March 1980 with an average of 
139.0. The coefficient of variation (CV) was 
about 35.45% which was even higher than the 

CV of chicken prices. Since prices at the other 
stages of marketing (wholesale and retail) 
tended to move in the same direction as the 
farm gate price, we will not discuss the trends 
of other prices. 

Large variations in the observed price of 

pigs are due to over-reaction of the market to 

local variations in supply and demand. 

Because most of the pig growers are small 

economic agents and the process of 

disseminating price information is slow, long 

hog cycles can be predicted. Since the 

production data (as well as number of pigs 

slaughtered)
25

 are extremely unreliable, we 

have to rely upon the price data to assess the 

hog cycles. Figure 4 reveals that during the 

1963-1980 period there were 6 hog price 

cycles ranging from an 18 month cycle to a 

48-month cycle. If a previous study on hog 

cycles in the 1947-1969 period, which used 

pork retail price, is taken into account, there 

were 12 cycles and the longest one lasted 84  

months. The average length of the hog cycles 

is about 4 years, which is consistent with the 

American experience (Harlow, A.A., 1963) of 

18 to 24 months lag supply response of pig 

Figure 4 'Hog cycle' — wholesale price of hog at BKK-slaughterhouse 
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growers
26

. It should be observed that hog 

cycles in the 1947-1969 period lasted longer 

than the later cycles for a variety of reasons. 

First, in earlier years, new breeds and 

advanced technologies in nutrition and farm 

management were not yet available in 

Thailand and it took 14-18 months to fatten 

hogs before they could be sold. Second, the 

1947-1969 period, when the length of the hog 

cycles was the longest, was also the period of 

frequent government interventions and 

uncertainties in government policies (see 

Poapongsakorn, 1980-b, pp. 131-132). Finally, 

the longer cycles in the past might reflect the 

fact that price information dissemination then 

was much slower than now. 

Among several factors affecting hog 

cycles, the hog-bran price ratio (which is a 

major factor determining hog profitability and 

supply) is, perhaps, the most important one. 

Unfortunately, since the number of pigs 

grown and the number of farrowing sows are 

not known, it is not possible to test the 

relationship between the hog-bran price ratio 

and the number of sows farrowing in the 

following period
27

. 

5.3.4 Export of Pigs 

In 1979, exports of swine products 

represented only 4 percent of the total tonnage 

of meat export. Table 11 gives a picture of 

Thailands’ pig export performance during the 

1967-1979 periods. The export patterns for 

both live hogs and frozen piglets were 

extremely unpredictable both in terms of 

volume exported and country of destination. 

This reflects the unwillingness of foreign 

countries to accept unhygienic pork meat or 

diseased hogs. 

It should be noted that small quantities of 

roasted pork slabs, bacons, hams and sausages 

are already exported to Hong Kong. Moreover 

from 1977-1979, about 700 tons of swine 

bristle, guts, bladder, sinew and pig stomach 

(used for Chinese medicine) were exported. 

The stagnation of Thai pork exports is 

attributable to the poor conditions of the 

slaughterhouses, as mentioned above, as well 

as to the fact that the meat processing sector 

is underdeveloped. 

5.3.5 Constraints of the Swine Industry 

Part 5.2 outlined the major factors which 

constrained the growth of the pig industry, i.e., 

the laws governing the swine industry and 

various government measures of intervention 

in the pig market. These laws constrain the 

pig industry in the ways described below. 

(a) Because the law prohibits shipping pig 

carcasses across the trading area of 

each slaughterhouse and because there 

is usually one slaughterhouse in each 

trading area, live pigs are usually 

hauled a long distance to the market. 

They are not well handled by the 

transport system because no premium 

price is guaranteed for a well-handled 

pig. Though they are usually 

transported in the cool of the night, the 

long distance (sometimes as far as 

several hundred kilometers) without 

water or feed  and  in  over-crowded 

conditions in 10-wheel trucks
28

 means 

that the pigs are in poor condition 

upon arriving at the slaughterhouse 

and are often dehydrated, bruised or 

more seriously injured and stressed
29

. 

In fact, if the law is changed, it would 

be far more economic to transport 

carcasses than live animals because 

eviscerated carcass and offal transport 

lends itself to higher loading capacity 

of animals per vehicle as they can be 

tightly hung and results in little loss due 

to bruising, etc.  

The present system of transport 

unnecessarily increases the marketing costs 

which means lower income for growers and 

wholesalers. The distribution of losses from 

the high marketing costs upon various traders 

and  growers  depends  upon  the  price 



Nipon  Poapongsakorn 25 

 

Table 11 Export of live pigs and frozen pork 

 Live hogs Fresh chilled frozen pork 

Year Total export Total import 

 Quantity % to % to Value Quantity % to % to Value 

 (1,000 heads) H.K. Laos (1,000 baht) (1,000 Kgs) Japan H.K. (1,000 baht) 

1967 10.9 83.1 16.9 12,694.9 — — — — 

1968 10.2 — 100 2,040.5 — — — — 

1969 4.2 — 100 854.0 — — — — 

1970 15.8 98.85 1.15 18,786.2 — — — — 

1971 9.5 — 100 10,531.5 — — — — 

1972 1.1 39.45 60.55 750.2 — — — — 

1973 10.8 83.25 16.75 12,845.2 . — — — — 

1974 1.3 — 100 442.2 — — — — 

1975 0 0 0 0 90.2 100 — 3,046.7 

1976 5.6 — 100 4,100.0 66.3 — 100 2,250.9 

1977 0.6 — 100 463.3 8.1 — 100 255.4 

1978 3.6 100 — 5,552.4 1,456.9 75 25 48,945.8 

1979 7.4 100 — 11,840.0 493.0 — 100 14,913.0 

1980 0.2 — — 24.5 38.1 — 98 2,274.7 

1981 0.6 — — 1,694.7 3.6 — — 180.4 

1982 10.9 74 — 19,667.2 27.5 — 57 1,404.1 

 
Note: H.K. = Hong Kong 
Source: Department of Livestock Development, Year Book of Statistics 1967-1979, Table 30-31. 

 

 

 

elasticities of demand for and supply of pork. 

Estimates in Appendix 1 show that most of the 

burden of higher marketing cost fall upon the 

pig growers.  

(b) It is difficult for producers to obtain 

undamaged, disease-free meat unless they 

also own a slaughterhouse or have some 

control over slaughtering and make a 

careful selection of carcasses. This 

increases their costs and makes it 

impossible to compete in the world 

market
30

, and thus constrains the 

development of pork meat processing. 

(c) The fact that there is only one 

slaughterhouse in each trading area 

authorized by local officials means that 

the alternative markets for hog 

wholesalers or shippers are limited. Once 

the truck-carried hogs arrive at one 

slaughterhouse, the pig owners have to 

sell their supply even if the prices offered 

are much lower than expected or if a large 

weight discount is claimed by the buyer. 

(d) Pig growers are not paid remunerative 

prices to allow them to improve their 

production efficiency because of the 

impediments in the marketing and the 

slaughtering sectors already mentioned. 

They continue to be smallholders using 

traditional production methods and waste 

products as feed and do not undertake 

serious disease control, since pigs are 

usually slaughtered without disease 

inspection. 

6. The Broiler Industry : Production 
and Farming System  

In this section, we will briefly examine the 

issues of poultry production. After presenting 

data on production trends, producing regions, 

and farm size, we will describe various types 

of farming systems and analyze the factors 
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causing the emergence of each system. Then 

some data on investment, costs, and returns 

from chicken raising will be presented. Finally, 

we will discuss some constraints facing the 

chicken growers. 

6.1 Broiler Production and Location 

According to the estimates of industrial 

sources, the number of broilers raised by the 

commercial farms jumped from 36.4 million 

birds in 1974 to 288 million in 1981. If the 

maximum rate of mortality of 5% is taken into 

account, the number of broilers marketed 

would be about 274 million birds in 1981. 

However, this number does not include the 

indigenous chickens raised in the backyard of 

small farmers. The data on the number of 

indigenous chickens is not known, but from 

Table 2 there might be as many as 60 million 

birds nationwide
31

. 

The rapid expansion in broiler production 

has been made possible by the increase in the 

number of commercial farms, especially large-

scale chicken farms with more than 10,000 

birds, in the provinces of Chachoengsao, 

Nakhon Pathom and Chon Buri. 

In 1968, it was found that there were 755 

commercial farms in 11 provinces of the 

Central Plain (Larsen and Sarasup 968, p. 7), 

while the Ministry of Agriculture found 3,609 

commercial farms in the country during 

1973-74. That year about 3.8% of farm 

operators surveyed by Larsen raised chickens 

as a sole occupation; the corresponding figure 

in a 1979 survey in Chachoengsao, Nakhon 

Pathom and Chon Buri was 48% out  

of 150 farms (Nimmarnpairoj,1980,p.14)
32

. 

Nimmarnpairoj also found that during the 

1973-1979 period, the number of farms in 

those three provinces increased by 27% from 

814 farms in 1973. Finally, the average farm 

size has also increased. 

While the most usual farm size in 1968 

was in the 500-1,000-birds-per-farm range, 

Table 12 shows that ten years later, a typical 

commercial chicken farm in the Central Plain 

was in the 10,000-20,000 birds-class size. 

The largest farm found in Nakhon Pathom 

can raise between 600,000-700,000 birds at a 

time. However, when backyard growers are 

included, Table 13 indicates that 69% of all 

growers still hold less than 20 birds.  

The major zone of broiler raising, as can be 

seen in Table 13, is the Central Plain where 

more than 35% of all broilers are grown. The 

largest chicken-raising provinces in Thailand 

are the provinces around Bangkok, namely, 

Chachoengsao (6.8% of all broilers), Nakhon 

Pathom (4.1%) and Chon Buri (4.3%)
33

. The 

next largest chicken raising provinces are 

Nakhon Ratchasima which is the nearest 

province from the Northeast to Bangkok, 

Songkhla in the South, Chiang Mai and 

Chiang Rai in the North. Based on the data in 

Table 13 which is taken from the Agricultural 

Census in 1978, the Northeast, the North and 

the South shared 26.9%, 25%, and 12.8% of 

total number of chickens, respectively. 

Although a large portion of chickens raised in 

other regions is of indigenous type, modern 

commercial farms that enter a contract with 

large feed mill companies or feed agents have 

begun to emerge in some high income 

provinces in the South and the North.  

Besides being close to the sources of 

animal feeds, another important reason for the 

rapid growth of chicken raising in the 

provinces around Bangkok is because the 

capital is the largest chicken market and the 

port of export. The issue of concentration of 

chicken farmers  will become clearer when we 

consider the structure of production, 

particularly when we break down commercial 

farms into three groups, namely independent 

growers, growers with price guaranteed 

contracts, and wage contract growers. 
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Table 12 Chicken farm size (percent) 

 

1977(1) 

 1981(2)  

1979(3) 

 

 
Flock size 

 
Independenta 

Wage 
contracta 

Price 
guaranteea 

 

Below 5,000 
5,001 -15,000 
10,001-15,000 
20,001-25,000 
Above 25,000 

3.74 
27.10 
25.23 
10.28 
18.69 

16.7 
16.7 
8.3 
- 

50.0 

58.7 
31.7 
7.9 
- 
- 

- 
64.1 
15.4 

- 
15.4 

Less than 10,000 
10,001-30,000  
30,001-50,000  
50,001 + 

8 
50 
30 
12 

Total (no.) 100.00 100 (12) 100 (63) 100 (39)  100 
 

a Independent growers include open-account growers. Price guarantee growers include independent growers who also enter a 

price — guarantee contract. There are two variants of wage contract, i.e. flat fee and combination contracts. 

Source:   (1) Office of Agricultural Business, Ministry of Agriculture and Co-operatives. The survey was done in 5 

provinces of the Central Region in 1977. 

(2) Pipatkusolsook, P. Market Structure, Contract and Contract Integration: A Case Study of Formula Feed 

industry M.A. Thesis, Faculty of Economics, Thammasat University. 

(3) Nimmarnpairoj, W. Contract Chicken Raising in the Central Plain of Thailand, M.A. Thesis, Faculty of 

Economics, Thammasat University, 1980, (Thai), p. 16. 

Table 13 Number and percentage distribution of chicken and holdings reporting chicken by 

specified numbers of chicken 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2 Farming Systems    

Chicken farms can be classified into 3 

types: (a) backyard farms (b) independent 

commercial farms and (c) contract farms of 

various types such as price guarantees, flat-fee 

contracts (or hire-to-grow) and open-account 

contracts. A brief discussion of the nature and 

origin of the various types of growers will shed 

some light on the structure of chicken  

 

production which is characterized by large  

scale growers. 

6.2.1 Backyard Growers 

It can be said that most farm households 

raise 5-10 native chickens each. These 

chickens provide meat, protein, a small 

amount of cash and in some occasions, eggs 

for the family and can also be used for cock 

fighting. The average flock size for all types of  
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farms, as shown in Table 13, is about 69 birds. 

About 58.3% of all growers raise less than 20 

birds
34

. 

The type of chickens these farmers have 

been raising for decades are native chickens 

known as Kai Ooh and Kai Tapao as opposed 

to Kai Kaow (or white chicken) raised by 

commercial farms (Chantalakhana, 1981). 

Generally, farmers who keep a small flock of 

chickens do not have a separate house for their 

chickens which are allowed to roam freely on 

the farm backyard. Indigenous low cost feeds 

such as broken rice, village wastes and forage 

are used. Although indigenous chickens have 

acquired resistance against some diseases, the 

survival rates of chicks even without disease 

outbreaks ranges from 70 to 87 percent. Due to 

the small scale and non-market orientation of 

village chicken raising, most chicken owners 

generally do not utilize vaccines against  

infectious diseases and when there are disease  

outbreaks, quick and high mortalities result.
35

 

Assuming that those who grew less than 

200 chickens per farm were backyard growers, 

we infer that there were 2,884,392 such 

growers in 1978 i.e. 99.7% of all growers were 

backyard growers (see Table 13). However if 

we add the total number of chickens (54 

million birds) reported in Table 13 with that 

(100 million broilers) in Table 2, we may say 

that the backyard growers were responsible for 

about 35% of the total production in 1978. 

6.2.2 Independent Commercial Growers 

These growers, who usually have longer 

experience in chicken raising (about 10 years 

or more) than other types of growers, usually 

employ modern farm management to grow 

their broilers and do their own marketing. 

Although they may buy their input on a short-

term loan basis from the feed dealers or from 

the feed manufacturers, they exercise complete 

control over their production and marketing 

decisions. Hence, they assume the risks of 

variation in production, marketing and prices. 

Besides raising their own broilers, these 

growers also engage in contract farming with 

smaller growers. 

Although data on the number of 

independent growers is not available, a survey 

by the Office of Agricultural Economics in 

1977 found that about 26% of growers in the 

Central Plain were of the independent type 

(see Table 14). Moreover, there are about 12-

15 large independent farms that raise more 

than 100,000 birds at one time in each of the 

provinces of Nakhon Pathom and 

Chachoengsao. It may be said that more than 

50 percent of all chickens  raised in these two 

provinces are in the hands of 25-30 

independent growers. 

Table 14 and information on the increasing 

chicken farm size discussed in section 6.1 

point to a tendency for the number of 

independent growers, particularly small 

growers, to decline because small farms are 

not able to utilize the benefits of cost saving 

that the large farms enjoy. This point will be 

discussed again when prices and profits are 

analyzed. 

6.2.3 Contract Growers 

While the introduction of contracts 

between chicken growers and hatcheries or 

feed companies which supply inputs in 

exchange for preemptive marketing of output 

date back to the mid-1960s’, it was not until 

C.P. introduced wage contracts and price-

guarantee contracts in 1976 that these 

arrangements become widespread. In 1981, a 

random sampling of chicken farms in the 

provinces of Nakhon Pathom, Chachoengsao, 

Chon Buri and Prachin Buri by 

Pipatkusolsook (1982) revealed that 99.5% of 

all growers are full or partial contract-growers 

(see Table 14). Four types of contracts have 

been found in Thailand, namely, open-account, 

price guarantee, wage and independent-cum- 

price guarantee contracts. Wage contracts may 

become the most popular form of contracts, 

representing about 53% in 1981. 
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Type 1977 1979 1981 

Independent 26.00 32 7.63 

Credit account 19.17 — 2.54 

Independent cum PG — — 3.39 

Price guarantee 27.66 34 29.66 

Wage contract 26.97 34 53.39 

Close down — — 3.39 

Total 100.00 100 100 

(Sample size) — (50) (118) 

 

Table 14 Types of broiler-raising farms 

(percent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: 1. 1977 data from Office of Agricultural Economics 

2. 1979 data from Nimmarnpairoj, Contract Chicken Raising in the Central Region of Thailand, M.A. Thesis, 

Faculty of Economics, Thammasat University, 1980. 

3. A Survey in Nakhon Pathom, Chachoengsao, Prachin Buri and Chon Buri during October-December 1981 by 

Preecha Pipatkusolsook, Market Structure, Conduct and Contract Integration, M.A. Thesis, Faculty of 

Economics, Thammasat University, June 1982. 

 

About 30% of all growers are under price-

guarantee contracts. A small number of 

independent growers also enter into price-

guarantee (PG) contracts or have credit 

account contracts with feed dealers.  

Under the open-account contract, the feed 

dealer generally agrees to furnish feeds, day-

old chicks and other inputs to the independent 

growers under the condition that (a) the 

growers have to sell their production to the 

dealers or (b) that the growers must obtain the 

dealers’ consent if they want to sell chicken 

elsewhere. The dealer will then deduct the 

outstanding debt from the sale proceeds and 

return the rest to the growers. If the proceeds 

do not cover the debt, the dealer will usually 

postpone the repayment schedule to the next 

period. Table 15 summarizes the terms and 

duration of arrangements in each type of 

contract. 

The growers who enter into a price 

guarantee contract are furnished with feed, 

chicks and other supplies at a stipulated charge 

and are guaranteed a certain price when the 

broilers are sold to the contractor. If the 

insured price exceeds the costs of supplies 

advanced, the growers get the excess. If 

receipts fall short of those costs, some 

contractors may bear all or part of the burden 

while other contractors may postpone the debt 

service schedule. Many chicken-processing 

firms such as the Bangkok Livestock Trading 

Company (a subsidiary of C.P.), Saha Farm, 

Sri Thai Livestock Company, etc. use this type 

of contract as a means to secure a regular 

supply of chickens. 

There are two variants of piece-rate 

contract, i.e., the wage contract and the 

combination contract. Under the former plan, 

which is a blueprint that C.P. copied from its 

multi-national firm partner in the U.S.A. — 

Arbor Acres — growers with or without 

chicken houses are hired on a piece-rate basis 

to grow chicken for the contractors. For 

growers who do not yet have chicken house, 

the company will help them to get a loan from 

the commercial banks to build the necessary 

facilities. 

However, the piece-rate contract does not 

provide enough incentive for growers and it 

also allows growers to perform quality 

shirking. Therefore, after a few years of 

experience, C.P. introduced the combination 

plan. Under this contract, a lower flat fee is 

offered for the  labor service of the growers but 

the contractor offers a bonus plan which 
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 Types of growers 

 Independent Price guarantee Flat-fee 

 Baht % Baht % Baht % 

1. Variable costs 18.68 96.4 25.55 96.8 0.69* 26.1 

    Chicks 5.29 27.6 5.73 21.9 — — 

    Feeds 12.09 63.0 18.25 69.7 — — 

    Medicine 0.27 1.4 0.70 2.7 — — 

    Labor 0.56 1.9 0.40 0.8 0.28 12.2 

    Others 0.47 2.5 0.47 1.7 0.32 13.9 

2. Fixed costs 0.70 3.6 0.84 3.2 1.70 73.9 

3. Total cost 19.38 100.0 26.39 100.0 2.30 100.0 

4. Revenue 21.43 — 26.95 — 2.69 — 

    Direct revenue 20.96 — 26.52 — 2.35** — 

    Indirect revenue 0.47 — 0.43 — 0.34 — 

5. Revenue minus variable cost 2.75 — 1.40 — 2.09 — 

6. Profit 2.05 — 0.56 — 0.39 — 

 

Table 15 Costs and return from broiler raising, 1979 (baht per bird) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Nimmarnpairoj, W., Contract Chicken Raising in the Central Region of Thailand, M.A. Thesis, Faculty of 

Economics, Thammasat University, 1980, p. 80, Table 4.4. 

 

 

relates to prices of broilers, feed conversion 

ratio and other efficiency indices. The details 

of each combination plan vary from contract 

to contract. Two examples of these contracts 

are as follows: (a) a flat fee payment including 

a feed conversion bonus, market price scaleand 

mortality clause, and (b) a flat fee plan tied to 

cost of production with a 50-50 profit sharing 

clause. The C.P.s’ contracted farms at Sri 

Racha in Chon Buri have employed the 

combination plan. At the end of 1981, there 

were 133 contracted farmers with a total of 

189 chicken houses with each house receiving 

10,000 birds. Moreover, other subsidiaries of 

the C.P. group also launched the same type of 

project in Amphoe Phanomsarakam of 

Chachoengsao and in Songkhla. The details of  

the contracts can be found in Pipatkusolsook 

(1982). 

6.3 Choices of Contractual 

Arrangements
36

 

We observe from Table 14 that during the 

past few years there has been a shift in the 

choice of contractual arrangements towards 

flat-fee contracts. This section will analyze 

factors that affect these choices. However, it 

should be noted here that there are no 

differences in production efficiency of the 

price-guarantee growers and that of the piece-

rate growers because the mean test of the feed 

conversion ratios and mortality rate between 

these two groups reveals no statistical 

differences. Rather, it is risk aversion and 

transaction costs that explain differential 

arrangements. Under the postulate of risk 

aversion, and individual will seek to avoid risk 

if the cost of doing so is less than the gain. He 

may avert risk either by searching for 

information about the future, by choosing less 

risky options when investing, or by choosing 

among arrangements with which his burden of 

risk can be dispersed to other individuals. 

(Cheung, 1969, p. 24). 

Independent and open-account growers 

apparently bear both the risk of variation in 

output yield such as sickness and death of 

birds and risk of price changes. The latter type 

of risk is very serious because chicken prices 

fluctuate widely and rapidly. The coefficient of 
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variation of farm-gate price was 25% during 

the 1970-1981 period. Under price guarantee, 

the variance of the output price is distributed 

among the contracting parties, while the risk of 

variation in output yield is borne entirely by 

the grower. This is because the integrator bears 

the loss when his guaranteed price is higher 

than the prevailing market price, but the 

growers bear the loss when the market price is 

higher than the guaranteed price. Finally, the 

integrator under the piece-rate contract will 

bear most, if not all, of both types of risks. 

The postulate of risk aversion can explain 

why the former independent growers have 

become price-guarantee growers, and why 

some of the latter growers switched to a flat-

fee contract. This postulate, however, would 

explain only the existence of the piece-rate 

contract. The existence of different contractual 

arrangements implies that there are other 

factors involved. One of these factors are the 

transaction costs which are associated with 

each arrangement. Price guarantee contracts 

involve higher transaction costs, particularly to 

the growers, than piece-rate contracts, because 

the quality of feed and health of chicks 

provided by the contractor are uncertain. 

Transaction costs accruing to piece-rate 

growers however are minimal while the cost to 

the contractor in terms of enforcing the quality 

of inputs and checking quality of output is 

relatively high. Accordingly, we would expect 

all growers to prefer flat-fee contracts, and all 

contractors to prefer price-guarantee contracts. 

The fact that some growers are still under 

price-guarantee contract can be explained as 

follows. Transaction costs accruing to price-

guarantee growers are partly minimized by the 

contractor because (a) a contractor always 

makes a catch at time agreed in the contract, 

(b) when an urgent catch of sick birds is 

requested, the contractor makes the catch 

without delay and (c) growers are some times 

compensated for part of their loss by a 

reduction in the price of day-old chicks or 

drugs. From the contractors’ standpoint, such 

compensation will be less costly than the 

transaction cost that will accrue to him when 

the growers seek other options. If the 

contracted growers turn to other contractors, 

they will face the additional information cost 

of finding these new contractors. If the 

growers switch to the less risky piece-rate 

contract, the contractors would also incur the 

high cost of enforcing input use and checking 

the quality of output. 

6.4 Investment, Cost and Profit 

Both the independent and the contracted 

growers employ modern farm management 

and imported technology to produce broilers. 

The types of broilers raised represent the 

results of lengthy research on poultry genetics. 

Ready-mixed feeds are computer formulated 

to produce maximum growth. According to 

these formulations broilers can be fed up to 

1.2-1.5 kilograms within 55-60 days with a 

feed conversion ratio of 1.95-2.10, and 

mortality rate of less than 5%. The performance 

of Thai broiler production is now almost as 

good as that in the U.S.A.
37

 as supported by 

evidence given in Appendix 4. 

In order to raise broilers at these levels of 

performance, a large investment is required or 

else the grower will not be able to enjoy the 

benefits of economies of scale
38

. One 

investment necessary is the construction of 

chicken houses. A house which will 

accommodate 10,000 birds with full facilities 

would cost about 270,000 baht in 1977 and 

420,000 baht in 1981. 

It can be seen from Table 15 that the major 

costs of chicken raising are feed (about 63-

7.0% of total cost) and day-old chicks (22-

27.6% of total cost). The total variable cost to 

the independent growers is the lowest among 

all types of growers. This is because the 

independent growers can freely decide to 

market their chicken after 40-45 days of 

feeding, while contracted growers are obliged 

to feed chicken up to 55 days. Biologically 

speaking, the feed conversion ratio of chicken 
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aged 40-45 days is lower than that of chickens 

aged 50-55 days
39

. The independent growers 

can, therefore, raise six broods of chicken in 

one house per year, while the price-guarantee 

growers can raise only five broods. This is 

why the average fixed cost of the independent 

growers is lower than other types of growers. 

Nimmarnpairoj (1980) found that the rate 

of return on investment of the independent 

growers in 1979 was 55.9%, per year, while 

the rates of return of the price-guarantee and 

the flat-fee growers were 12.7% and 5.9%, 

respectively, The independent growers receive 

the highest profits because they also face the 

highest risk of variation in chicken price. It 

was found that the coefficient of variation of 

the independent growers’ profit is as high as 

54%. The price-guarantee growers do not have 

to bear all the risks of price changes and thus 

earned lower profits. In addition, since the 

chicken turn-over rate of the independent 

growers is higher, they are more flexible in 

deciding the appropriate time of selling their 

birds to get the highest price possible. 

6.5 Constraints Facing Broiler 

Producers 

There does not seem to be any major 

problems in the production of chicken in the 

commercial farms because growers have been 

employing modern technology, good farm 

management and excellent disease control. 

However, a few constraints in the broiler 

production can still be identified
40

. 

First, the coefficient of variation of the 

farm-gate price was 25.11% during the 1970-

1981 period indicating that a problem facing 

the commercial growers is the fluctuation in 

broiler prices. Since the total cost of one 

kilogram of live chicken varies around 14-15 

baht, a few baht reduction in the chicken price 

can caused a huge loss to commercial chicken 

growers, particularly the small independent 

growers who have only a small amount of 

capital. We will discuss other factors that 

explain the rapid expansion of the large 

chicken farms later on. 

Second, high temperature and humidity 

during the summer months of March-April 

cause the live broilers to undergo stress and 

this makes them less resistant to disease. 

Coarse and damp litter in the chicken house 

can induce a rapid growth of pathogenic 

organisms. Litter is not only a source of dust, 

irritation and stress but it also causes breast 

blisters. Other factors include lack of mortality 

records, inexperienced and careless growers, 

houses not disinfected or left vacant more than 

a week, houses not prepared for chicks, and 

chicks overcrowded under brooders. 

7. The Broiler Marketing System : 
Market Structure, Behavior, 
Performance and Government 
Policies 

Figure 5 exhibits the circuit marketing 
flow of the broiler industry. Due to limited 
time and space, some elements shown in the 
chart such as hatchery, drug company, feed 
mill, and by-products processors will not be 
discussed or will be explained only briefly. 

7.1 Market Structure 

It will be shown below that large-scale 

production, marketing and processing and 

modern technology in the broiler industry can 

significantly cut down the costs of production 

and marketing. In order to capture these 

benefits, some feed mills, which imported 

modern technology into Thailand, have 

successfully introduced vertically integrated 

activities in the industry. As a result, the 

structure of the industry is characterized and 

dominated by a few integrated firms in an 

oligopolistic setting. 

7.1.1 Number of Large Growers 

According to Table 13, the largest 

chicken growers (raising more than 5,000 

birds) represent only 0.03% of all growers. 

This is misleading, however, because most of  
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the chickens consumed in the urban areas and 

exported are broilers grown by large growers, 

while indigenous chickens grown by 

backyard growers (35% of production) are 

consumed in the rural area. 
Although it is not possible to estimate the 

concentration index of the largest growers, 
we believe that their percentage share of total 
production may still be quite small. These 
large growers do not appear to have any 
monopolistic power to set their selling prices 
because the quantity supplied by each grower 
is still negligible and chickens grown by large 
producers are almost perfect substitutes of 
those supplied by other small growers. 
However, this does not imply that they do not 
have monopsonistic power in the factor 
market. Some of these largest growers are 
feed manufacturers and some are feed 
dealers

41 
who provide feed supplies, and other 

inputs including loans to their contract growers 
and other small growers. 

Although the number of broilers grown 
by any one large grower is small, the number 
of chickens grown by some feedmills and their 
contract growers is not. Table 16 and 
Appendix 5 present the production share of 
broilers raised by some important feed 
manufacturers and their contract growers. It 
can be seen that C.P. farms share about 26% of 
total production while Centago and Sri Thai 
Livestock are the second largest groups of 
producers. 

7.1.2 Traders and Distribution 

Figure 6 shows the marketing channels of 

chicken from the Central Plain to Bangkok. 

There are 4 groups of buyers of broilers, i.e. 

(a) large-scale independent growers who are 

usually feed dealers, (b) feed companies, (c) 

wholesalers from Bangkok chicken central 

markets, at Klongton, and (d) small middlemen. 

The last group of buyers is now playing the least 

important role because most growers sell 

their broilers directly to the wholesalers in 

Bangkok or they have contracts to supply all 

their chickens to the contractors. These small 

middlemens’ main role is in supplying 

chickens to small cities and native chickens to 

special consumer markets in Bangkok. 

The growers in the first group usually sell 

the secured supply either to the wholesalers in 

Bangkok or to the feed companies. The second 

group of buyers
42

 consists of (a) five chicken 

exporters who have their own slaughterhouses, 

and (b) the feed manufacturers such as First 

Farm, Welgro and Interindustry, who do not 

have their own chicken processing plants, but 

also enter into contracts with chicken growers. 

Table 16 and Appendix 6 show that C.P. 

controls more than 40% of the live chicken 

trading in Bangkok. The market share of the 

Chinese wholesalers in Klongton central 

market and elsewhere has been declining 

rapidly. One must be cautioned, however, that 

the Klongton market share in 1981 may be 

underestimated by 4 to 6 percentage points, 

given the fact that a large number of chickens 

bought by C.P. is obtained from these 

wholesalers. Larsen (1968) and interviews 

with some wholesalers in Bangkok confirm, 

nonetheless, that before the emergence of C.P. 

and other feed mills, about 80-90 percent of 

chickens traded in Bangkok were in the hands 

of a group of 50-60 wholesalers in Chinatown 

and Klongtoey who, later on, moved to 

Klongton. The decline in the business of the 

Chinese wholesalers is due to more 

competition from modern chicken processing 

firms. These firms do not only bring in modern 

production techniques but also modern 

management and marketing know-how. They 

also go into the export business which is more 

profitable than the domestic market. 

In spite of the increasing volumes of 

chickens traded, the Chinese wholesalers have 

gradually lost their old chicken suppliers 

because they still run their business on a 

traditional basis such as dealing on credit-and-

faith. This is also the reason why they can still 

survive in the business of small-scale 

wholesale trade. Presently there are only 20 

wholesalers in Klongton and 5 wholesalers in 

Klongtoey. The number of wholesalers has
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Figure 5 Product flows for chicken in Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arrow indicates direction of trading. 
a/ contract growers include wage contract and price guaranteed contract. 

Figure 6    Marketing channels of chicken from Central Plain growers to Bangkok markets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source: Adapted from Poapongsakorn, Marketing and Prices of Broilers and the Future of Small Independent Growers, a 

Research Paper Submitted to the NESDB, September, 1980, p. 96. 
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decreased by more than 50% during the 1968-

81 period to a market share of 10% — 15%. 

Some experts in the industry expect that there 

will be less than 5-8 wholesalers left in the 

next few years. 

7.1.3 Chicken Processing and 

Slaughterhouses 

Before C.P. started exporting frozen 

chicken in 1973, more than 90% of chickens 

sold in the retail markets were "New York 

dressed" (i.e. the chicken is not eviscerated; 

only the blood and feathers are removed; 

heads, feet and viscera are still intact). Since 

only a few parts of broilers are exported
43

, 

there is a need to find enough local market for 

the other parts of chicken. Therefore, these 

processors have aggressively expanded their 

local markets as well as built a large network 

for buying good quality chickens directly from 

growers without having to rely upon the 

services of Chinese wholesalers. The 

percentage shares of broilers slaughtered is the 

same as those of broilers trading given in 

Table 16. 

7.1.4 Retailers 

There are a large number of chicken 

retailers in the final consumer markets. A 

larger market in a more densely populated 

community may have as many as 10-15 

retailers, while a smaller market may have 3-6 

retailers. Since there are 220 markets in 

Bangkok, the number of retailers may be as 

high as 2,200-3,300, each retailer selling  

about  10-50  birds  per  day.  Since Chinese 

wholesalers supply only New York dressed 

chicken, retailers have to buy chicken parts 

from the modern slaughterhouses or else cut 

chicken carcasses up by themselves. 

In every market surveyed, we found at 

least one or more Islamic retailers. Thai 

Moslems’basic diet is chicken and they would 

eat only chicken that are slaughtered and sold 

by Moslems
44

. 

7.1.5 Vertical Integration 

Data on market shares in Table 16 show 

that a few feed manufacturers control 

significant shares in almost every stage of 

broiler production and procurement. There are 

essentially seven main stages under the vertical  

integrated structure
45

 of the broiler industry: 

 

(a) Backward integration: 

- animal breeder stock farming and 

hatchery 

-  feed ingredient production and formula-

feed production 

- veterinary drug and vitamin administration 

-  farm equipment manufacturing 

-  broiler grow-out farming and contract 

growing 

(b) Forward integration: 

- slaughtering and processing of meat and 

by-products 

- retailing, exporting and restaurant usage 

 Moreover, some firms also practice 

horizontal integration, i.e. they have a 

combination of firms at any single stage such 

as feed mills, hatchery, chicken farms, 

breeders farms, etc. 

The leading firms which perform vertical 

integration are C.P., Betagro, Centago, 

Laemthong, Sri Thai Livestock and P. 

Charoenhan
46

. It should be noted that some 

medium-scale feed manufacturers have also 

attempted to integrate vertically. For instance, 

the Siam Pokphan Feed Company has a plan 

to establish a chicken slaughtering and 

processing plant, while the Saha Patana Kaset 

Company has already launched a contracted 

hog-raising project similar to C.P.s’ Nongwa 

Project in Chachoengsao. Some large-scale 

independent growers also jointly invested in 

the hatchery business. The Saha Farm 

Company, the second largest chicken 

exporter, which has broiler farms, hatchery, 

and slaughterhouse, also entered into a 

contract with Welgro to supply feed for its 

contract growers because Saha Farm does not 

have its own feed mill. 
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Table 16 A summary of market and production concentration ratios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Poapongsakorn, et.al. Animal Feeds: Marketing and Prices, a research paper submitted to the NESDB, December 

1981; Bangkok Bank Report, Animal Feeds Industry, undated, (mimeograph), Poapongsakorn, Marketing and 

Prices of Broilers and the Future of Small Independent Growers, a research paper submitted to the NESDB, 

September 1980, p. 57, and interviews. 

 
 

Table 16 presents the production and 

market shares in different stages of the vertical 

integration of some leading firms. It should be 

noted that the C.P. group not only controls the 

largest shares in all stages of activities, but also 

has more subsidiary firms. The Bangkok 

Livestock Trading Company, the second largest 

firm in the C.P. group in terms of sales, has a 

complete structure of vertical integration. It 

operates two slaughterhouses-one of which 

can slaughter 70,000 chickens in 8 hours. 

Besides the concentration index in Table 

16, other indices can be used to measure the 

degree of vertical integration. They are (a) the 

ratio of value added to the firms’ sale revenue, 

and (b) the ratio of inventory to sale revenue. 

Due to data unavailability, the first index 

cannot be computed. The results of the second 

index for some feed companies, presented in 

Table 17, reveals that the C.P. group has the 

lowest average index of 0.07517 compared 

with 0.109, 0.1018 and 0.21552 of other large, 

medium, and small-scale feed manufacturers, 

respectively. The low value indicates that the 

vertically integrated firm can economize on 

stocks. Hence, the results are consistent with 

the hypothesis relating inventory, sale revenue 

and market concentration. 

The motives behind vertical integration 

will  be  discussed  briefly here  and  additional  
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Table 17 Inventory-sale ratio by firm, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explanations will be provided when we 

analyze pricing behavior. 

Firstly, vertical integration means that 

certain costs of using the market are avoided, 

such as the cost of procurement of supplies 

and costs of sales between vertical stages by 

direct passage of materials or goods-in-process 

from one stage to another. Handling costs of 

day-old chicks and feeds to the contract farms, 

for instance, can be cut down by (a) using 

returnable plastic chick-boxes instead of paper 

boxes (b) using bulk-feed trucks which can 

deliver feed in bulk and (c) planning the time  

schedule of trucks carrying broilers to the 

slaughterhouse. Secondly, technology in broiler 

production, which includes disease control, 

feed nutrition, breeding and farm management, 

has helped cut down the cost of growing 

chicken. Although, it is the feed companies 

who imported and introduced this modern 

technology in Thailand, every grower has 

learned some of the technology and its 

benefits; that is, technology is a public good 

that creates external economies. If the firms 

cannot capture part of these benefits, they will 

not have incentives to bring such technology 

into Thailand. This explains why these firms 

enter into various stages of related business, 

especially contract farming which obligates 

the growers to buy inputs from them. 

Thirdly, uncertainly about the quality of 

feed ingredients (used in the production of 
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formula feed) and other inputs may have 

encouraged the feed firms to integrate 

backward into the production of feed 

ingredients (such as fishmeal), the construction 

of feed storage facilities as well as the 

production of day-old chicks. Wide fluctuation 

in the market prices of broilers has prompted 

some feed firms to offer production contract-

price guarantee and flat-fee contracts to 

chicken growers. By contracting, they do not 

only have a regular and stable outlet for their 

feeds, but also guarantee the manufacturers, who 

also operate a slaughterhouse, a regular supply 

of live chickens for their plant. 

7.1.6 Technology and Productivity in the 

Chicken Processing Industry 

(a) Chicken processing: Chicken is 

slaughtered and enters the processing chain 

through three main avenues: (1) backyard 

slaughter at the point of sale such as 

restaurants and the consumer markets, (2) 

traditional slaughter by the wholesalers in the 

central chicken markets of Klongton and 

Klongtoey, and (3) slaughter at registered 

export slaughterhouses operated by the major 

feed mill companies. Basically, the method 

used in (1) and (2) is the same, except that 

defeathering is done manually in the former 

case. Live chicken are first killed manually by 

severance of the jugular vein. 

(b) Input Intensities and Capacities: Most 

small wholesalers use one or a few units of the 

commercial building as their slaughterhouse
47

. 

They employ 15-25 workers to slaughter and 

defeather the birds. Working hours usually 

start at 10-11 p.m. so that work can be finished 

by 3-4 a.m. and chicken can be shipped to 

retailers in different markets by 5 a.m. — just 

in time for housewives’early-bird shopping. 

On the average, each wholesaler can process 

about 2,000-3,000 birds a night
48

. But during 

the festival period, such as Chinese New Year, 

each may slaughter up to 6,000-7,000 birds by 

increasing the working hours and paying  

 

over-time wages. It may, thus, be concluded 

that the slaughtering activity of these 

wholesalers is relatively labor intensive
49

. 

Table 18 presents some important 

characteristics of the modern slaughterhouses. 

It should be observed that more slaughterhouses 

were established in recent years since profits 

from exporting frozen chicken have been very 

attractive. Most of these slaughterhouses have 

been granted investment promotion privileges 

from the Board of Investment. This explains 

the high value of capital investment since 

privileges are granted only to firms with 

investment worth at least 50 million baht. 

Therefore, the capital-labor ratio (as measured 

by asset-labor ratio) is quite high (0.112-

0.255 million baht per worker), compared to 

the ratio of 0.04-0.10 million baht for the 

traditional slaughterhouses or the value of 

0.113 million baht for 25 industries surveyed 

in 1978 (Sanguanrung, et.al, 1977). This 

implies that modern slaughterhouse activity 

has the same degree of factor intensity as the 

average industry
50

. It should be noted that 

most of the labor used in the plant (50% to 

60%) are in the cut-up section. 

Due to unavailability of cost data, the value 

added cannot be computed. In order to get 

some idea about input productivity, output and 

capacity per unit of input will be used as a 

proxy. Both ratios of output-labor and output-

asset show that the Bangkok Livestock Trading 

(C.P. group), Saha Farm and Centago are the 

three "best" firms in the industry in terms of 

high labor and capital productivity. While C.P. 

and Centago have high productivity of labor, 

Saha Farm has the highest output-capital 

ratio, because Saha Farm facilities have been 

gradually renovated and adjusted from their 

original state. The output-asset ratio is 

generally high because most firms utilize the 

latest type of slaughtering machines imported 

from abroad
51

. 

The rate of capacity utilization of the three 

firms mentioned is also quite high. A lower 
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Table 18 Some characteristics of chicken slaughterhouses, 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rate of utilization for Laemthong, Sri Thai and 

Betagro implies that there are some problems 

facing them. While Laemthong, which was the 

pioneer in this industry, has troubles with 

personnel management, Sri Thai’s and Betagro’s 

low rate of utilization (and low output-labor 

ratio) can simply be explained by the fact that 

both firms were new entrants in 1981. 

There are other important characteristics of 

these export-oriented slaughterhouses. First, 

the three slaughterhouses in Table 18 are joint-

ventures with Japanese firms because most 

frozen chickens are exported to Japan via 

Japanese trading firms. In 1981, a New 

Zealand firm also entered into a joint venture 

with P. Charoenphan. This is seen as an 

attempt by the private exporters to diversify the 

export markets as well as to obtain technical 

assistance from foreign firms. Second, all  

 

slaughterhouses operate for 8-10 hours during 

the night. This is due to the fact that Thai 

people still prefer eating fresh meat and 

going shopping early in the morning. 

7.1.7 Barriers to Entry 

The conditions of entry, which refer to the 

advantage in cost or price which existing firms 

in an industry have over potential entrant 

firms, are a factor determining the structure of 

the industry. 

It can be said that entry into the broiler and 

feed industry is moderately difficult. First, at 

least ten existing firms in the industry are 

already vertically integrated with hundreds of 

million baht of investment. Therefore, the 

capital requirement for a new entrant is very 

high. Besides, new entrants will incur higher 

average  costs  because  of  a  smaller scale  of  
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production and lack of regular input suppliers.
52

 

Second, as will be discussed in section 7.7, the 

government grants investment promotional 

privileges only to firms that have a working 

capital of at least 50 million baht. But after 

1977, the Board of Investment no longer gives 

any promotional privileges to the new entrants 

into the feed industry who establish their 

factories in the provinces around Bangkok, 

such as Nakhon Pathom, Chachoengsao, 

Chon Buri, Prachin Buri etc. These provinces 

are the major areas of animal production and 

also the nearest provinces to the largest 

consumer market in Bangkok. 

We can, therefore, conclude that the 

structure of the chicken industry is oligopolistic. 

In the following section, we will analyze some 

of the factors responsible for the dominance of 

large growers, large traders and large 

processors in the structure of this industry. 

7.2 Factors Affecting the Growth and 

Dominance of Large Growers, Large Traders 

and Large Processors 

While the pig industry is still in an 

underdeveloped stage dominated by small 

growers and small traders, the chicken 

industry, particularly the broiler raising, has 

been dominated by the large-scale growers, the 

large-scale traders and the large-scale chicken 

processors. Factors affecting the expansion of 

the broiler industry will now be discussed. 

7.2.1 Technology and Management 

Before the growth of the broiler industry in 

1973 chickens were raised in the backyard of 

small farmers and sold to small merchants. 

New technology on nutrition, genetics, disease 

control and even farm management helped cut 

down drastically the costs of broiler growing 

by reducing the market age of chickens and by 

increasing the efficiency of the feed-

conversion ratio
53

 as can be seen in Appendix 

4. To be able to reap such benefits, however, 

pen size must be at least 5,000 birds to 10,000 

birds per house
54

. The farm size must be large 

enough so that economies of scale and other 

cost-saving methods can be exploited. Firstly, 

a house with 10,000 birds can be taken care of 

by one full-time worker. Secondly, large 

growers can buy feeds and drugs at a lower 

price and obtain longer (1-3 months) credit 

than small growers. Thirdly, a large-scale 

grower, who raises more than 100,000 birds 

and has contracts with small-scale growers, 

can profitably hire the services of 

veterinarians and animal scientists, while a 

smaller independent grower must rely upon his 

own experience. Similarly, modern 

slaughtering technology also enables the 

large chicken processors to process more 

chickens in a shorter time. While a drum-

shaped machine of defeathering used by small 

wholesalers can process only 200 birds per 

hour, the modern rubber-fingered feather 

picker used by the large export processors can 

remove the feathers of 2,800 to 9,000 birds per 

hour, depending on the scale used
55

. This 

drastically cuts down the time cost required 

to process a large number of chickens within a 

short time. 

7.2.2 Economic Factors 

As mentioned above, the feed manufacturers 

carry out vertical integration in order to obtain 

lower production and marketing costs as well as 

to capture the external economies arising from 

the adoption of modern technology in broiler 

production. However, internalization of these 

benefits requires a huge investment and a large-

scale and well-managed organization. As a 

result of these requirements, the organization of 

the industry has been rapidly moving toward a 

few firms with large organizations, each 

controlling a significant share in various stages 

of production and marketing. 

Another great advantage of the vertically 

integrated firms over the single activity firm is 

an ability to survive a chicken crisis. During 

the October 1980-81 period when chicken 

prices went down drastically, many 
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independent growers, particularly small 

growers, went bankrupt. Contract growers, 

however, have still survived because the 

integrated firms not only have more capital to 

overcome the hardship, but they also have a 

strong export market as another outlet for their 

products. Since the Chinese and other small 

wholesalers, who used to control 30%-40% of 

chicken trading, mostly rely upon the supply 

of independent growers, they had difficulties 

securing a regular supply of chicken at 

predictable prices. Therefore, the market share 

of small traders has rapidly diminished, as can 

be seen in Table 15. 

Finally, growth in the export of frozen 

chicken, which is examined in part 7.6, also 

favors the growth and dominance of larger 

processors. The underlying reasons for the 

dominance of large processors are the gamut 

of technological and financial advantages. 

High quality of graded and standardized frozen 

poultry products is extremely vital in 

international trade where competition is very 

keen and meat inspection is very important. A 

high quality of processed poultry implies a 

huge investment in the processing and 

handling technology. Small chicken processors 

who serve local markets can never compete in 

the already-established international market. 

7.2.3 Financial Factors 

Financial factors also work in favor of the 

large chicken growers as well as the large 

processors. 

Since the price of feed, which represents 

70%-75% of the production cost of chicken, 

and the price of broilers fluctuate widely and 

frequently, small independent growers face a 

high risk of loss. Suppose that the chicken 

price was ฿1 per kilogram below the break-

even price, a grower would lose ฿ 36,000 in 

55 days if he raised 20,000 birds with an 

average weight of 1.8 kg. per bird. If the 

chicken prices stayed at below the break-even 

price for a few months, this small grower 

might not be able to survive in the business. 

Had he decided to stay in the business, he may 

have to seek a loan from the unorganized 

credit market at an interest rate of 2%-5% per 

month. Commercial banks do not usually give 

loans to small entrepreneurs because of high 

risk and excess demand for cheap credit as a 

result of interest-rate controls in the organized 

sector. 

7.3 Price Formation and Marketing 

Channels 

Knowledge of the industrial structure will 

enable us to analyze the behavior and 

performance of the broiler industry. In this 

section, we will discuss the factors affecting 

chicken price and the process of price 

determination. 

7.3.1 Price Determination in Bangkok 

Market 

In the past when Chinese wholesalers at 

Klongton and Klongtoey used to control 

almost 90% of total chicken trade in Bangkok, 

prices of live chickens were competitively 

determined in these central markets. No 

wholesaler was large enough to influence the 

price
56

. Nor was there any evidence of 

collusion among wholesalers. Now that their 

market share has diminished to less than 15% 

and more than 80% of the market is controlled 

by five chicken processors, the latter certainly 

have some monopolistic power to set the price 

of live chickens in Bangkok. This is partly 

confirmed by Figure 6 which shows the 

important role played by six chicken 

processors in the chicken procurement process. 

Price formation, however, is much more 

complex. Theoretically speaking, the price of 

live chicken is determined by demand and 

supply. The demand for live chickens is a 

derived demand for chicken meat and the 

supply of chicken meat is in turn a derived 

supply of live chickens. The final product 

market (both domestic or foreign) where the 

prices of final product are set is the most 
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important source of price formation at all 

stages of marketing. 

The demand for chicken meat depends 

upon its own price, prices of substitutes such 

as pork and beef, prices of complementary 

goods, income and tastes. Since chicken meat 

supplied by each seller is almost homogeneous 

and there are a wide range of substitutes for 

this meat, we expect its demand to be highly 

elastic with respect to price change. 

The amount of chicken meat supplied is 

determined by the supply of live chickens 

which, in turn, depends upon the price of 

chicken, the price of animal feed, the price of 

day-old chicks, weather, etc. Since there is a 

wide variation in the number of chickens 

produced due to seasonal differences, as well 

as changes in the prices of major inputs, the 

supply of chicken meat plays a more important 

role than the demand in the price determination 

process. The feed mill companies realize this 

fact and have attempted to control the supply 

side by means of vertical integration and 

contract farming. Since the C.P. group controls 

about 40%- 45% of chicken supply and 50% 

of all other stages of production and 

marketing, it has assumed the role of price 

fixing. Every wholesaler in the market will 

buy live chicken at a price quoted daily by 

C.P., other large chicken processors also 

follow C.P.s’ prices. They cannot undercut the 

price quoted by C.P. since they lack the market 

share and financial capability to wage a price 

war with C.P. In effect, C.P. has become a 

dominant price leader in the Bangkok market. 

Although a price leader, C.P. still does 

not have an absolute power of price fixing. 

Demand and supply forces are still playing a 

major role in price formation. For instance, the 

seasonality in the price persists. Figure 7 

shows that prices are at the highest level 

during December-April. This is because of the 

high demand during the months of festivals 

and the high death rate of chicken during 

summer. 

When broiler prices crash, the leading 

chicken processors do not seem to have 

enough power to reverse the price trend. 

More important, during a broiler crisis in 

1980-81 when prices of broilers fell to ฿12.50 

per kg compared with the average cost of  

฿15.00, a group of major chicken processors 

and feed manufacturers attempted to raise the 

prices of broiler by forming a cartel named 

"Thai Broiler Business Club". The cartel 

agreed to spend 4 million baht to subsidize 

their contract growers. But the fund was too 

small to reverse the price trend. The club, 

therefore, agreed that every club member who 

owned a hatchery had to limit the number of 

eggs hatched according to the quota assigned 

by the club. Again this collusive action failed 

because there were many small independent 

hatchery operators who did not join the club. 

When prices of day-old chicks went up due to 

a decrease in their supply, these operators 

increased the number of eggs hatched. 

Moreover, some club members also chiselled. 

This suggested that even when C.P. and other 

leading chicken processors formed the cartel, 

they could not successfully control the market 

prices of broilers and day-old chicks. 

It should be noted that the major feed 

manufacturers also have significant monopolistic 

power in the day-old chick market. Before the 

chicken crisis in 1981, broiler production had 

been increasing rapidly due to high rates of 

return. This created excess demand for day-old 

chicks. At that time there were still relatively few 

hatcheries owned by the feed companies. They, 

therefore, used various techniques of pricing in 

order to capture the consumer’s surplus. First, 

besides selling chicks at a price of ฿5 per chick 

(compared with the cost of ฿1.50), the feed 

companies demanded that the buyers had to put a 

deposit worth four times the value of one-

month’s supply of chicks. Second, a tie-in sale 

was also practiced, i.e., buyers who wanted to 

buy chicks had to buy a stipulated amount of feed 

from the firm as well. 
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Figure 7 Seasonality index of prices of live chicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Price Formation in Other Provinces 

Although the poultry technology has begun 
to spread into other provinces, particularly in 
high per capita income provinces such as 
Chiang Mai and Lamphun in the North, 
Songkhla and Surat Thani in the South and 
Khon Kaen in the Northeast, chicken 
marketing is still largely done by small 
middlemen. C.P. is the only company that 
introduced the contract system with chicken 
growers in various provinces outside the 
Central Plain. But the number and the extent of 
contracts are still relatively small. 

Since most of the chickens raised in other 

provinces are consumed locally and most 

provinces are basically self-sufficient in 

chicken production, the prices of live chickens 

are determined by the local conditions of the 

chicken demand and supply. Statistical 

analysis shows that chicken prices in the North 

and in the Northeast appeared to have a strong  

 

 

positive correlation with those in Bangkok 

before 1975 and a low correlation after 1975
57

.
 

A simple explanation is that before the great 

expansion of the broiler-raising activity in the 

provinces around Bangkok in 1975, available 

chicken supply in those provinces was not 

enough to meet demand in Bangkok. 

Additional supplies of chickens were shipped 

from other provinces in the Central Region, 

the North and the Northeast. Therefore, local 

prices were partly determined by prices in 

Bangkok. After 1975, the four largest broiler 

production provinces could provide a 

sufficient supply of chickens for the Bangkok 

market and the price in Bangkok no longer 

affected the local chicken price, except in 

period of severe shortage in either market. 

7.4 Marketing Margins and Price 

Trends 

During the 1970-81 period, the farm-gate 

price index (1976=100) for chicken grew from  
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53 in April 1972 to 141.5 in December 1980. 

The rate of increase is much lower than that of 

hog prices discussed in section 5.3. 

The first important characteristic of the 

chicken price movement is the high variation 

of chicken prices. During the 1970-81 period, 

the coefficient of variation of the farm-gate 

price is estimated at 25%. Moreover, price 

changes are observed almost every other day.
58 

High price instability can be explained as 

follows. Supply response to changes in 

chicken price is high because it takes only 45-

60 days to raise chickens before they can be 

sold. Growers may sell chickens between the 

seventh and eighth week while after nine 

weeks, the efficiency of feed conversion drops 

rapidly. Thus, growers have to sell the 

chickens even if prices are very unfavorable. 
To estimate the profit of each trader, a 

detailed cost breakdown is required. 
Unfortunately, some cost items may change 
frequently. Moreover, there is no cost survey 
that covers a period long enough to allow one 
to measure the long-run cost and revenue. This 
makes if difficult and inaccurate to measure 
profits. Therefore, the estimates presented in 
Table 19 must be interpreted with great care. 

Table 19 shows that net profit accruing to 

chicken growers was 0.30 baht per kilogram 

(or 2% of farm-gate, price) in 1974 but up to 

2.26 baht (or 13% of farm-gate price) in 1980. 

These figures are consistent with the results 

from another study which found that in 1975-

77 the independent growers earned 1.62 baht 

while contract growers earned 0.22-0.37 baht 

(Ratchathorn, 1980, p.46). But sometimes 

growers also made a loss, especially in 1978 

and early 1981 when there were crises in the 

industry.
59

 A careful analysis of the production 

costs of chickens of the independent growers 

found that in 12 months there were 3 months 

of profit, 3 months of loss and 6 months when 

they broke even (Nimmarnpairoj, 1980, p.71). 

The profit rates for the wholesalers of live 

chicken varied from 2.9% in 1980 to 11.7% in 

1978. It is also possible that sometimes these 

assemblers incurred a loss as in 1980, when 

the farm gate prices were higher than the 

wholesale price of live chickens. 

In 1981, the margins between the 

wholesale (selling) price of dressed chickens 

(or carcass) and the wholesale (buying) price 

of live chickens in front of the slaughterhouse 

were in a range of 2.05-5.60 baht per kilogram, 

with an average of 3.71 baht per kilogram. 

Since the operating and administrative costs 

are 3.00-3.50 baht per kilogram
60

, net profits 

of the large processors are about 0.21-0.71 

baht per kilogram. Table 19 reveals that the net 

profits of the small wholesalers were in the 

range of 0.50-2.15 baht per kilogram, which 

were higher than that earned by the large 

processors. But the large processors and the 

small wholesalers can still compete with each 

other because the volume of chicken processed 

by the latter is twenty times higher than that of 

the latter
61

 and is more than enough to 

compensate for lower profit per broiler. 

It is difficult to confirm whether or not the 

profit rates are excessive. Firstly, there are 

times that middlemen, large or small, make a 

loss. In 1980, the Bangkok Livestock Trading 

Co. also reported a loss of 1.45 million baht. 

Moreover, it is not unusual for wholesalers to 

lose money as their selling prices fall below 

their purchasing prices as it happens in 1980. 

Thirdly, some wholesalers often sell their 

product to the retailers on a credit basis 

without charging interest cost.
62

 Finally, due to 

data unavailability, we used the profit per unit 

price instead of a better measure of profit rate, 

i.e. profit-investment ratio. We cannot, 

therefore, conclude that wholesalers enjoy a 

high level of excess profits. 

Finally, Table 19 reveals that the 

retailers’profit was between 0.69-2.50 baht 

per kilogram, or 4% to 12.5% of selling price. 

The cost estimates in Table 19, however, 

might exclude several items such as sellers’ 

opportunity costs, family labor costs, 

transaction costs of collecting debt, and cost  
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Table 19 Marketing margins of broilers 
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of unsold and spoiled meat. Moreover, long 

hours of work by the retailers are not taken 

into account in the estimate of cost and 

revenue. Therefore, we cannot conclude that 

the profit of the chicken retailers is excessive. 

7.5 Grading and Prices 

Data and information on chicken grading 

are almost non-existent, thus only a few 

remarks can be made in this section. 

The following characteristics will lead to a 

lower farm-gate price of broilers by about 1-2 

baht per broiler: (a) unhealthy chickens which 

display a lack of vigor, (b) wet chickens, (c)  

 

lack chickens which plumage feathers on their 

back, and (d) chickens which have defects 

such as bruises, scratches, calses and scaly 

shanks, and traces of feed in the stomach. 

Chickens are also divided into different 

types, each commanding a different price, 

namely, old hens retiring from a breeding  

farm, broilers, capon and native chickens. 

Capon is in demand for cooking a special dish 

of rice cooked in chicken fat, which is very 

popular. It commanded the highest wholesale 

price in Bangkok, e.g. 26 baht per kg versus 18 

baht for broiler in 1979. Native chickens 

(black feather) also command a higher price  
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(20 baht in 1979) than broilers because the 

Thais prefer the tough but highly flavored 

meat of native chickens. 

7.6 Growth in Export and Processed 

Output 

The first lot of frozen chickens exported 

from Thailand was in 1973 when the Bangkok 

Livestock Trading Company (a subsidiary of 

C.P.) exported 142 tons to Japan. Chicken 

export increased rapidly to 24,000 tons in 

1981, with an annual growth rate of 64% (see 

Table 19), while the annual growth rate of 

value of export is 68%. The big jumps 

occurred during the 1976-78 period when the 

quantity of exports increased by 500% in 1976 

and another 200% in the next two years. 

The major exporting firms are C.P. and 

Saha Farm
63

 which had about the same shares 

in 1980 as shown in Appendix 7. Laemthong 

slowly increased its share from 1% in 1978 to 

7.8% in 1980. Then, in 1981 Sri Thai and 

Centago also began exporting frozen chicken 

to Japan. 

It should also be noted that in 1980 

chicken export was the twenty-third largest 

foreign-exchange earning product of Thailand. 

In 1980, the world trade of chicken about 0.7 

million tons (which was 6% of world 

production). Exports from the U.S.A. was 

accounted for 23.8% of world trade (Driggs, 

1980, p.36) and from Thailand 3.4%. Most of 

Thai exports (99% during 1976-79) go to 

Japan. Thailands’ share of the Japanese market 

rapidly increased from 1.8% in 1975 to 8.5% 

in 1977 and 26% in 1980 (Poapongsakorn, 

1980-a, p.58)
64

. Only in recent years has 

Thailand slowly expanded into new markets 

such as Romania and Austria. In 1982, there 

was a good possibility that Singapore would 

become a new major customer
65

 but Thailand 

failed to capture the market because its 

products are more expensive than the 

subsidized exports from Europe and Canada. 

The most successful of the Thai exports to 

Japan are chicken parts, such as (a) boneless 

breast, (b) boneless leg, (c) fillets, (d) skinless, 

boneless breast, (e) wing sticks and (f) bone-in 

leg. Thailand cannot compete with the U.S.A. 

in the export of New York dressed chicken 

because our production cost is 30% higher, 

e.g. C & F price of dressed chicken from 

Thailand was $1,350 per ton, while that from 

the U.S.A. was $900 in December 1981. 

However, our labor cost of cutting up chicken 

is much cheaper, i.e. almost seven times 

cheaper because the daily minimum wage in 

1981 in Thailand was $2.84 compared to 

almost $20 in the U.S.A. This enables us to 

expand our export market in Japan. Also, since 

the distance from Thailand to Japan is shorter, 

freight is much cheaper, i.e. in 1981-82 freight 

charge for one ton of frozen chicken from 

Thailand using cold storage room was $131.50 

and $140 if shipped in a container. Finally, it 

cannot be denied that our success in the 

chicken export to Japan is made possible by 

the Japanese trading companies which perform 

an important function of marketing in Japan. 

The major firms, are Marubeni, Itoman, and 

Cooperative Farm of Japan. 

In the future, competition will be keener. 

First, most of the competing exporters in the 

world market are generally subsidized by their 

governments. They include Brazil, countries in 

the Common Market and Canada. This is why 

Thai chicken cannot be exported to Singapore 

and Middle East countries. Second, the 

Japanese tariff rates on whole chicken, wings 

and legs, which are the American major 

products, are lower (17.5%) than those (20%) 

on high quality boneless chicken parts from 

Thailand. Third, at a 1982-record of 33,216 

tons of chickens exports to Japan, exporters are 

finding it difficult to increase sales to Japan, as 

the Japanese demand for chicken parts appears 

saturated. Although about 55% of 1.47 million 

tons of chicken consumed in Japan are 

boneless chicken meat and cut-up parts, only 

5% are imports. In the past, most of the 

Japanese imports were New York dressed and 

legs. Finally the advances of the automatic cut-
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up machine will help reduce the American cost 

of cut-up parts, especially legs. 

Thailands’ prospect of a larger share in the 

world market depends upon her ability to raise 

chicken at a lower average cost. Among 

several factors affecting the cost of chicken 

production, feed cost is the most important. 

Although Thailand has an abundance of 

agricultural and fishery products, especially 

corn and fish meal, their quality is relatively 

low. High degrees of aflatoxin and moisture 

are always found in corn, while fish meal is 

sometimes mixed with alien objects and 

feather meal. Perhaps the basic problem in our 

method of production is that yield per hectare 

is still much lower than in other countries. 

Small farmers have no incentive to improve 

their productivity and methods of harvesting 

and drying because of export taxes and export 

control which have resulted in low farm-gate 

prices. This requires a change in government 

export and production policies. Moreover, the 

price of ready mixed feeds may be "too high" 

because of the oligopolistic structure of the 

industry (Poapongsakorn, N., 1980-c). Finally, 

soybean meal, which is an important feed 

ingredient, is still imported. 

7.7 Government Regulations of the 

Chicken Industry 

Table 8 above gave a summary of 

government policies and regulations in the 

chicken and the swine industries. The virtual 

absence of government regulations on poultry 

marketing and slaughtering
66

 appears to be one 

of the factors, besides those already discussed, 

that enabled the industry to modernize and 

expand very rapidly. Unlike pork meat, 

acceptance of Thailand’s chicken products in 

foreign markets has been enhanced by modern 

and hygienic slaughtering and processing 

practices of the private enterpreneurs who are 

granted investment promotion privileges, 

careful quality control and strict meat 

inspection by the veterinarians from the 

Department of Livestock Development (DLD). 

First, in 1977 the Board of Investment 

(BOI) extended investment promotional 

privileges to firms that export processed 

chicken. In 1981, there were 12 firms that were 

granted promotional certificates. However, 

only 4 firms have already begun operation, 

namely, Bangkok Livestock Trading (Plant II), 

Centago, Sri Thai and Laemthong. But by 

1983, Betagro and P. Charoenphan which have 

been granted certificates will start operating. 

The investment promotional privileges 

may include one or more of the following 

provisions: (a) exemption or reduction of duty 

on imported machines and raw materials, (b) 

50% reduction on sale tax for imported 

machines, (c) an exemption of export tax and 

sale tax, and (d) an exemption from income tax 

of 5% of the increase in export earnings 

(excluding insurance and transportation costs). 

Therefore, this policy provides high incentives 

for private investors to enter the chicken 

processing industry. Domestic production of 

broilers have been strongly stimulated because 

growers can partly benefit from the high price 

of exports. 

Second, export taxes on frozen chicken 

parts are minimal, i.e. 0.50 baht per kilogram. 

No export quota or other types of export tax 

have ever been imposed. Therefore, frozen 

chicken parts can be highly competitive in the 

Japanese market. 

Third, the government also plays an active 

role in expanding the export markets. For 

instance, the Singapore government used to 

ban chicken imports from Thailand on the 

belief that Thai chickens were unhygienic. But 

after a government-to-government negotiation, 

Singapore lifted the ban at the end of 1981. 

Singapore has been importing chicken from 

Thailand since 1982. 

Fourth, although the Bank of Agriculture 

and Agricultural Cooperatives has offered a 

low-interest loan for small farmers and 

growers, it has not yet been the major factor 

affecting chicken production because (a) the 

amount   of   short-term  loan  per  customer  is  
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Table 20 Export of frozen chicken
a
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hardly enough to raise a 10,000 bird flock; and 

(b) during the 1967-73 period, the poultry loan 

accounted for only 1.3% of the banks’ short-

term loan for agricultural activities. 

Finally, the Bank of Thailand (BOT) has 

rediscount facilities for animal raisers and feed 

manufacturers. Up to 80% and 90% of the 

total values of bills of exchange of the animal 

growers and feed producers, respectively, can 

be rediscounted. In effect, the animal raisers 

and feed producers will pay only 7% interest 

because BOT will rediscount the bill at 5% 

interest rate. However, the BOTs’ rediscount  

 

facilities have not been extensively used by 

animal raisers or feed producers. The total 

values of animal raising bills of exchange were 

184, 234 and 237 million baht in 1977, 1978 

and 1979, respectively. Many contract growers 

in the C.P. Sriracha contract project had 

obtained such facilities through the 

commercial banks. The total value of 

rediscount facilities rendered to animal feed 

manufacturers was 310.06 million baht in 

1977 and 376.06 million baht in 1978, and 

231.86 million baht in 1979.  The rediscount 

facilities have benefited only the large feed  
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manufacturers because the financial status of 

the borrowers is the important condition of 

credit eligibility. 

There are only a few policy measures and 

institutions that appear to negatively affect the 

growth of the chicken industry. Before 1982, 

the Ministry of Commerce used to maintain 

price controls on animal feed. The control was 

imposed on factory prices. This regulation has 

been analyzed by the author elsewhere 

(Poapongsakorn, 1980-c) and it was found that 

the price control resulted in lower quality feed 

during the period of high prices for feed 

ingredients. Although the Department of 

Livestock Development is responsible for the 

quality control of feeds, the law only widely 

specified the percentage points of each nutrient 

such as protein and calories. The law did not 

control the degree of amino acid which is 

necessary for the rapid growth of animals. 

Consequently, the feed-conversion ratio went 

up, directly increasing the production cost of 

growers. Moreover, the price of feed was no 

longer the signal of feed quality. Finally, the 

government price control policy amounted to 

an implicit collusive price which seriously 

deterred new entrants into the industry. 

In 1977, the BOI suspended the provision 

of promotional certificates to the new feed 

manufacturers who intended to locate their 

factories in the provinces around Bangkok. 

Since these provinces are the closest provinces 

to Bangkok, which is the major market for 

chicken meat, and since total transport costs of 

shipping feed ingredients from every part of 

the country to these provinces are minimum 

and since these provinces have better public 

utility services than other provinces, such 

policy becomes a legal barrier to entry in the 

feed industry. New entrants who locate their 

factory outside these provinces do not only 

incur high production costs, and higher 

transportation costs (of hauling both inputs and 

output), but also have to produce at a smaller 

scale of production because the major markets 

for feed are exactly these provinces where the 

privileges no longer apply. Producing at a 

smaller scale implies higher average production 

cost to the extent that feed production is 

characterized by economies of scale. 

7.8 Effects of Large-Scale Commercial 

Production, Processing and Distribution 

Systems 

7.8.1 Grower’s Income 

The present systems of production, 

processing and distribution all contribute to an 

increase in the grower’s income. The average 

net income of a grower, who has a house 

which can accommodate 10,000 birds, is about 

1,950-10,800 baht per month, assuming that he 

grows five batches of birds per year.
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Compared with the minimum wage income of 

1,387 baht per month in 1980, chicken 

growing provides a relatively high income to 

the farmers. 

Modern technology in chicken-raising 

helps reduce production cost by increasing 

feed-conversion efficiency and shortening the 

marketing age of broilers (see Appendix 4). 

This leads to a higher profit for growers. 

Moreover, had it not been for an improvement 

in the system of processing and distribution, 

marketing cost would still be relatively high 

and profit earned by growers might be much 

smaller than it is. Growers can also earn 

supplementary income from selling chicken 

manure, feed bags and paper boxes carrying 

day-old chicks. Indirect income accounts for 

2%-3% of total income from raising chicken. 

Although the income generated from 

chicken production is very high, the number of 

growers is still not very large because chicken 

raising is a large-scale activity requiring large 

capital investment.
68

 Therefore, only those 

farmers who have their own land and some 

working capital can become chicken 

growers. A system of contract-to-grow also 

benefits the growers since it makes it possible 

to share the risks with the feed manufacturers 

and this helps stabilize growers’ income. 
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However, the number of small independent 

growers will be fewer in the future because 

they usually do not have adequate working 

capital to survive a few months of heavy loss 

due to unexpected, but quite frequent, low 

chicken prices and high feed costs. The 

smallest growers left in the future may be 

only those with at least a householding 

10,000 birds and secure contracts with feed 

manufacturers or processors. 

7.8.2 Dependence on Imported 

Technology 

The success of the Thai chicken industry 

depends heavily on imported technology. It 

may be argued, however, the country’s benefit 

exceeds the cost of this dependency. Benefits 

are a large increase in the value added as 

discussed in the introduction, and foreign 

exchange earnings from chicken export worth 

656 million baht in 1980. Of course, Thailand 

has to pay for the costs of imported 

technology including the costs of breeders 

(which are a few dollars per pullet plus a high 

lump-sum fee for the right to use technology), 

imported machines and equipment, drugs and 

vaccines, etc. Unfortunately, information on 

these costs is not available. Social net benefit 

cannot, thus, be evaluated. But had these 

costs exceeded private benefits, the broiler 

industry would not have expanded so fast. 

Sometimes, the Thai firms may not have 

much choice of imported technology, as 

exemplified by their purchasing of processing 

equipment, since our only export market is 

Japan and since the Thai processors have to 

depend upon the marketing capability of the 

Japanese trading companies which for an 

unknown reason, ask the Thai processors to 

buy their processing machines and equipment 

from the Gordon Johnson Co., a U.K. - based 

firm. Only one out of five processors uses 

equipment of other makes. 

Thailand still has to rely upon imported 

technology because technological imitation 

cannot be done in case of breeders, stocks and 

drugs and vitamins. To produce high 

performance breeders, millions of dollars and 

long periods of painstaking research and 

development have to be carried out. Benefits 

from carrying this research, however, may not 

be worth it since we can now cheaply import 

the knowledge. 

7.9 Economic and Technological 

Constraints 

In addition to the constraints imposed by 

government regulations discussed in section 

7.7, there are several other constraints affecting 

chicken handling and processing activities, 

some of which occur before the birds are 

loaded for the market. 

7.9.1 Production and Processing Factors 

Since compulsory inspection of processing 

plants that prepare chicken for export is strictly 

enforced by the Department of Livestock 

Development, processors find, to their dismay, 

that an extra cost is added to their original 

costs, that of condemnations
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 of about 5%-

8% of chicken inspected. The majority of 

condemnations (of low grade carcasses) are 

largely the result of a combination of poor 

farm management, adverse weather conditions 

and processing errors. Low grade carcasses 

which are caused by skin virus (Marex’s 

disease) accounted for more than 30% of the 

rejection rate. 

7.9.2 Handling Constraints and 

Personnel Problems: 

Broilers are usually caught at night for 

loading because they struggle less and hence 

have fewer bruises. This constraint partially 

forces the processors to slaughter and process 

chickens at night.
70

 Operation of plants at 

night, however, requires that the firm be able 

to find a few highly responsible persons to 

supervise and run the factory. Since working 

during the night affects family life it is difficult 

to find such persons. Thus, the industry has a 
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problem of high labor turnover because of the 

undesirable working hours and because some 

workers are migrants from the rural areas who 

temporarily move to work in Bangkok during 

the dry season (January-April). High labor 

turnover can affect the quality of chickens, 

particularly the ability to detect defective 

chickens and the ability of cutting-up. 

7.9.3 Location Constraints 

Since the major domestic market for 

chicken and the export port are in Bangkok, 

modern slaughterhouses are located in 

Bangkok. The disadvantage of locating in 

Bangkok is that live chickens have to be 

transported from various nearby provinces. 

Since the average distance to the slaughterhouses 

is 100 kilometers, transportation time is 1.5-2.0 

hours. Death rate during transportation is 

about 1-2% at night (but may increase to 4-

5% if carried during the day), compared with 

0.3% in the U.S.A. Advantages, however, 

from locating in Bangkok may outweigh 

disadvantages as water supply is an 

important input needed in the slaughterhouse. 

7.9.4 Problems of Small Carcass 

Wholesalers 

While the prospect of expansion of the 

large processors’ business is still bright, the 

business of the small carcass wholesalers has 

been declining. Although their method of 

family management results in lower marketing 

cost, their business is also limited by such 

management. It is difficult for them to expand 

their market since everything has to be carried 

out by a few family members and hence 

transaction costs of handling more customers 

may be extremely high.
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 Moreover, they will 

increasingly find it difficult to secure chicken 

supplies because most of the growers now 

have contracts with the feed manufacturers 

who own processing plants. This hypothesis is 

confirmed by the facts that (a) in 1981 the 

market share in chicken trading of the small 

wholesalers in Bangkok quickly shrank, and 

(b) Saha Farm, the second largest exporting 

firm, had difficulty in securing a sufficient 

supply of chicken for its plant because it does 

not have a wide network of contract growers 

and feed mills. 

8. Some Policy Recommendations 
and Conclusions  

8.1 Summary of Findings 

Traditional low-input backyard small 

growers of swine continue to dominate the 

swine-raising industry. Although technology is 

available, intensive commercial farms are still 

very limited. Foot-and-mouth disease (FMD), 

hog cholera, pneumonia and viral influenza 

still plague the industry. Slaughterhouses are 

unhygienic, substandard, and disease 

spreading; illegal slaughter is universal and 

meat inspection is rare. Both wholesale and 

retail trades are in the hands of many small 

traders. Although the market at the producer’s 

level is characterized by competition, the 

carcass wholesalers and slaughterhouses are 

granted local monopolistic power. It is 

government intervention and the lack of 

understanding of the functions of the market 

that result in most of the above problems. 

As a consequence of the monopolistic 

power of the carcass wholesalers and limited 

market for live pigs, the swine growers receive 

a low farm-gate price. Their situation is made 

worse by the problems of hog cycles and 

increasing prices of feeds. This explains why 

the number of commercial hog farms is still 

very limited. Although the Department of 

Livestock Development has been providing 

piglets, sows, pure-bred boars, boar-loan 

service and vaccination at subsidized prices as 

well as some technical services to swine 

growers, the swine raising activity has not 

shown much progress. Pricing and marketing 

should be the prime concern to the policy-

makers in the future. Finally, the consumers 

are also worse off because they have to pay 

higher prices which have resulted from the 
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monopolistic power and high illegal charges 

paid to government officers, while the quality 

of meat consumed is of low standards and 

unhygienic. The country also lost the 

opportunity of earning foreign exchange 

because of slaughtering practices in Thailand 

which are not up to export standards. 

This study has demonstrated that the rapid 

growth of the broiler industry can be explained 

by technological and structural factors as well 

as by an absence of government intervention. 

Modern technology in nutrition, disease 

control, genetics and farm management as well 

as contracting institutions have significantly 

contributed to lower production and marketing 

costs. Thailand's abundance of feed grains and 

fishmeal have also indirectly contributed to 

this growth. To successfully capture the 

benefits from the industry, however, the feed 

manufacturers have to combine various 

vertical stages of production within their 

management. Vertical integration is necessary 

if regular chicken supply at stable prices and 

lower costs of production and marketing are to 

be attained. The gain from a reduction in the 

marketing costs also partially goes to the 

growers because the price elasticity of supply 

of chickens though high is not infinite. Finally, 

the consumers and the society as a whole are 

also better-off since they pay a lower price for 

chicken meat and the country gains in terms of 

employment and foreign exchange earnings. 

However, there are still some short-run and 

long-run difficulties. In the short-run, the 

broiler industry, which is still in a process of 

equilibrium adjustment, is plagued with 

problems of over-supply, wide fluctuation of 

prices, and some minor problems at the 

production and processing stages. A more 

serious problem, however, that requires 

additional attention, is the oligopolistic 

structure of the industry. There is evidence of 

increasing barriers to entry into the industry,  

preventing new entrants. In the past, existing 

firms were allowed to grow freely with some 

incentives provided by the government, 

particularly through the investment 

promotional policy. But since 1977, the BOI 

has stopped granting privileges to the new 

entrants in the feed industry who want to 

locate their factories around Bangkok. This 

suspension had the effect of increasing the 

average cost of the new entrants. In addition 

during the 1981 crisis of one day-old chicks, 

there were several attempts by the leading feed 

companies to form collusion. Fortunately, such 

collusion has not been very successful because 

of the high cost of enforcing the cartel’s 

agreement on limiting the number of eggs 

hatched. Some government offices, 

particularly the Ministry of Agriculture, 

however, have responded to the complaints 

from the feed companies and have already 

proposed measures to set an import quota of 

parent stock and grandparent stock pullets. 

8.2 Some Policy Recommendations for 
the Hog Industry 

We will not justify all our proposed 

recommendations here because it would be 

very lengthy and the reader is referred to the 

author’s previous work on policy 

recommendations (Poapongsakorn and 

Thanapornpun, 1980). The following is a brief 

outline of our suggestions. 
1. The Animal Slaughtering and Meat Sale 

Control Act should be nullified and 
rewritten. Private establishment and 
ownership of slaughterhouses should be 
allowed. Carcass or meat trade must also 
be liberalized. A change in the current 
law is necessary if the prime objective of 
the government is to promote pig 
production and free trade which will 
enhance the social welfare. 

2. Permission to establish a slaughterhouse 
should be granted by the Department of 
Factory. A strict and new system of animal 
and meat inspection by a veterinarian from 
the DLD should be devised. 

3. Existing practices of income tax 
collection from hog shippers and carcass 
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wholesalers should be reformed so that 
the incentive to evade taxes is reduced. 
The same system of income tax should be 
applied to both chicken and hog growers 
as well as other self-employed persons. 

4. Thailand is widely known for many types 

of pig diseases, especially foot-and-mouth 

disease. While commercial farms have 

incentives to keep animals healthy, hogs 

raised in the backyard of small farmers 

are still the major factors causing disease 

outbreaks. Some diseases such as FMD 

can infect not only swine but also cattle 

and buffalo. Although the DLD has been 

spending most of its resources, especially 

personnel, on disease control, the efforts 

are not very successful. Moreover, since 

Thailand has borders with Burma, 

Cambodia and Laos, disease control is 

extremely difficult and expensive. 

Probably it would be cheaper to identify 

specific sites for major pig production 

areas and to have comprehensive disease 

control for that location. The disease-free 

zone (DFZ) must not be too large (such as 

the whole Southern region) because in 

practice price differentials will encourage 

smuggling of animals into the DFZ. 

Moreover, if the inefficiency of 

government vaccination program and 

vaccine production by the DLD cannot be 

corrected, private companies should be 

encouraged to join the program. 

5. No export quota should be practiced but 

inspection of meat export must be strictly 

enforced. Variable export taxes and 

subsidies may be devised to help stabilize 

the domestic prices of pigs with the major 

aim of helping the producers. When the 

market is in reasonable balance, taxes and 

subsidies should not be used. Exports 

may be subsidized only when the 

domestic pig price is below the average 

cost of pig fattening. If the domestic price 

is very high due to export demand, an 

export tax may be imposed and the 

revenue used for export subsidies at times 

of low price. 

6. Small pig growers should be encouraged 

to grow weaner pigs, a care-and-labor-

intensive activity. This requires a package 

of measures ranging from credit 

provision, good breeding stock and 

nutrition, disease control, farm 

management and even good marketing. 

The Bank of Agriculture and Agricultural 

Cooperatives which makes loan to small 

farmers may be in a position to handle this 

project. Moreover, private companies 

should be given incentives to join the 

project and help solve the marketing 

problems. 

7. If the pig industry is liberalized, the 

government should grant investment 

promotion privileges not only to the 

slaughterhouse and pig-raising activities, 

but also to the traditional meat processing 

sector. The traditional processed products, 

such as dry shredded pork, Northern 

Naam, Moo Yaw, Northeast sour sausage, 

and Chinese sausage, are produced by the 

small-scale cottage industry. This sector 

would be the immediate outlet for pork 

meat, especially in a period of over-

supply of pigs. The development in the 

processing of these products would have a 

direct benefit in terms of income and 

employment. 

8. Expanding export markets already 

exists
72

, technical assistance in the 

slaughtering and meat processing is 

required to help overcome the poor image 

which Thai food products have in 

potential overseas markets. The 

development of the slaughtering industry 

requires the following aspects of technical 

development. First, after liberalizing the 

slaughtering sector, there must be 

improvements in the conditions of the 

slaughterhouses to provide Thai 

consumers with a "hygienic and safe" 
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product and to satisfy export market 

requirements by following the accepted 

standards of meat slaughtering. Second, 

the Government with private cooperation 

should launch a serious marketing 

promotion effort to convince foreign 

buyers of the changed conditions. These 

difficult tasks can never be achieved, 

however, if the law is not changed 

because there exists no incentive for 

private entrepreneurs to invest in this 

industry under the present system of 

marketing and slaughtering. 

8.3 Some Policy Recommendations for 

the Broiler Industry 

The problems of temporary over-supply or 
excess demand for broilers arise because of 
grower’s lack of information about price 
trends, the number of eggs hatched and the 
number of birds marketed during the week. 
Several solutions to the problems in the broiler 
industry may be proposed. First, although the 
future chicken production does not require any 
government assistance, an information center 
is needed. This center would collect and 
disseminate information to all the parties 
concerned in the industry. Since the 
information service provision is of a public 
good nature, it is difficult to expect private 
firms to assume the role. The government 
bureaucracy, however, may not be able to 
handle the task because the center must 
function very effectively and information 
collected must be updated every week. One 
possibility is a joint venture between the major 
chicken processors and the government. The 
center needs to be privately run and 
information subscription fees should be low. 
This information center could be financed by 
import duties (of specific nature) levied on 
imported grand parent stock or parent-stock 
pullets. Later on, it should be able to be self-
financed by relying upon advertisement. 

Second, the method of high standard 
deduction allowed for self-employed taxpayers 
(including chicken raisers) which encourages 
them not to use actual expense accounts 

(because keeping accounts may result in 
paying higher taxes) should be gradually 
phased out (Krongkaew, 1981, p.17). 

Third, various measures, policies and 
research should be devised to improve the 
productivity of the feed-grain farmers. For 
instance, research on new high-yield variety 
appropriate to our environment should be 
supported on a larger scale. Existing 
government export taxes and export quotas 
that depress the farm-gate prices of agricultural 
products which are feed ingredients should be 
revised. It seems that the government should 
urgently formulate a comprehensive livestock 
and oil complex policy. So far, the government 
policies toward imported soybean, imported 
soybean cake and soybean oil, domestic 
production of soybean, export tax on fishmeal, 
etc. are not clear because the government has 
not yet set its objective and priority in these 
cases. 

Fourth, the government must still take an 

active role in negotiating with foreign 

governments for more market access so that 

the risk of depending upon one market can be 

reduced through diversification. 

Moreover, backyard local chicken 

production should be more seriously 

encouraged and developed because it could be 

another potential source of meat protein for the 

majority of the rural poor. In order to finance 

the project, foreign aid programmes as well as 

tax proceeds from the industry should be 

harnessed to help develop local technology 

and local breeds suitable for production of 

both meat and eggs. 

Finally, if investment promotional 

privileges were still to be in effect, they should 

be used to redirect the location of the growing 

and processing industry into up-country areas 

where animal feeds are abundant. Such 

relocation policies can help reduce 

transportation costs as well as improve income 

distribution. The new policy must, however, be 

designed in such a way that it does not put 

legal barriers against new entrants as in the 

case of the investment promotion program for 

the feed industry. 
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Endnotes 

1
 Assuming that a commercial pig farm raises at least 50 pigs per farm. According to some 

experts in the pig industry, in 1982 there were only 4 large farms that raised more than 10,000 

pigs at a time in the provinces around Bangkok. Moreover, there were several hundred farms that 

grew more than 1,000 pigs in the same area. 

2
 Data from the Department of Livestock Development and the Office of Agricultural 

Economics show that pig population in 1980 was smaller than in 1960. 

3
 It is believed that illegally slaughtered pigs account for as much as 50% to 60% of all pigs 

consumed. 

4
 Data are obtained from Department of Livestock Development, Statistical Yearbook, 1972 

and 1979. 

5
 See Poapongsakorn (1980-b), Hathamart, et.al. (1976), and Division of Agricultural 

Economics (1963/1964). 

6
 The relative price of pork to chicken jumped from 1.10 baht per kilogram in 1960 to about 

1.40-1.47 baht in 1979. Moreover, while the farm price index of swine increased by 56% between 

1976-1980, the chicken price index went up by only 41%. 

7
 Total export of live pigs went down from a peak of 54,304 heads in 1959 to zero in 1975 and 

since then has begun to increase slowly. 

8
 Comparing the data reported in Table 3.2 with the world production in 1980 reported by 

Poultry International, July 1981. 

9
 The wage compensation in the livestock sector is assumed to be 18% of the livestock value 

added, or about 3,130 million baht in 1980. If we use the labor coefficient of the livestock sector in 

the input-output table, wage compensation is about 910 million baht. Assuming that one worker is 

paid about 1,500 baht per month (which equals the minimum-wage-income), then employment in 

the livestock sector may be around 0.6 to 2.08 million persons. 

10
 Wage and salary payment in the above sector is estimated by dividing the value-added 

generated in each sector by the labor coefficients of that sector. The labor coefficients are obtained 

from NESDB (1975) 

11
 Association of Chicken Raising Promotion in Thailand, "Some Information on Chicken-

Raising sector", unpublished document, 1981. The above data do not include employment in the 

small family slaughter-houses scattered around the country. 

12
 Farmers Surveys show that per capita pork consumption increased from 3.44 kilograms in 

1960/61 to 8.11 kg. in 1978, or an increase of 4.8% per year, (see Office of Agricultural 

Economics, (1979), pp. 16-18). Unfortunately, there is no data on per capita consumption for total 

population. 

13
 This section is based on Chantalakhana (1981). 

14
 One farm operator in Thonburi, who has been operating a slaughterhouse for more than two 

decades, claimed that her father and she were the first commercial growers who brought 
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European breeding stock to fatten in the 1960’s. People called the crossbreds "Moo Farm" 

meaning "farm pig". It should also be noted that Kasetsart University imported American Landrace 

sows in 1963. 

15
 "Wellknow" which is a relatively new entrant in the animal drug industry has been 

successfully expanding its business in the area of Nakhon Pathom and Ratchaburi. Some of its 

products, particularly vaccine, have become so popular that they replaced the products of 

Advance Pharma which belongs to the C.P. group. 

16
 This section is heavily drawn from the author’s earlier research. See Poapongsakorn (1980-

b), pp. 132-155. 

17
 All the taxes and charges total 48-58 baht per pig slaughtered, or about 2% of the selling 

price. If a carcass wholesaler sold 40 carcasses a day, he would have to pay about 1920 baht per day 

in taxes. 

18
 During the 1967-1977 periods, data shows that hogs shipped to Bangkok accounted for 

about 50% of hogs exported from various provinces. In 1966, a marketing survey by the Ministry 

of Agriculture revealed that 78% of pigs secured in 8 provinces in the Northeast were shipped to 

Bangkok slaughterhouses. Also see section 2.2 above. 

19
 Theoretically, since the demand for pigs is derived from the demand for pork, the farm-gate 

price of pigs is partly determined by the weighted  prices of all types of pork meat. 

20
 The correlation coefficient (R

2
) between Bangkok wholesale price and Central Plain price 

between 1971-1980 is 0.976; R
2
 between Bangkok and the Northeast prices is 0.969 and that 

between Bangkok and the Northprices is 0.32. All are statistically significant. 

21
 The provincial wholesale price is the price received by local wholesalers, so it already 

includes their marketing costs. 

22
 Details of the calculation of Table 9 can be found in Table 8 of the authors’ work 

(Poapongsakorn, 1980-b, pp. 76-80). Please note that there are peculiar items such as costs of 

weight cheating and illegal charges paid by shippers to patrolmen. These costs are the result of 

government intervention and will be discussed in the policy section. It should also be noted that a 

more meaningful analysis of profit is to compare profit with capital (or fixed assets). But data 

unavailability forces us to compare profit with retailing prices. 

23
 This issue is discussed in greater details in Poapongsakorn, (1981-b), pp. 60-88 

24
 The government banned bringing pork carcasses into Bangkok during the following periods, 

1959-1964, 1965-1968 and 1978-1979. Market integration analysis in Appendix 2 shows that 

during the free-trade period in 1968-1978 the correlation coefficients among the wholesale price of 

live hogs in various regions were relatively high. But during the trade restriction period in 1978-

1979 the Bangkok wholesale price of live pigs did not correlate with those in other regions. This 

implies that markets in various regions are highly connected and hence competitive during the 

free-trade period. 

25
 Only the number of legal slaughtering is recorded. 

26
 Hongpairot, (1979) pp. 29-48. But the 8-year cycle is inconsistent with the behavior of 

supply response. This causes some doubts on the reliability of data in earlier years. 
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27
 There were several attempts to test this relationship but all failed. Probably this is because (a) 

data on production is unreliable and (b) most growers in Thailand still use indigenous feeds and 

wastes with a small amount of bran. 

28
 One 10-wheel truck can carry 100 hogs but putting each of them in a bamboo coop. 

Sometimes it takes more than 10 hours to ship pigs to the slaughterhouse. 

29
 Ketosis is very common 

30
 The cabinet has recently voted to allow private firms to establish slaughterhouses for export 

purpose. But this does not change the structure of the industry. Besides, the minimum amount of 

capital investment of 100 million baht is required. This will predictably lead to a monopolistic 

industry in the future. 

31
 The Department of Livestock Development (DLD) estimated that there were 80-120 million 

backyard chickens. Again, these figures refer to the stock at the survey date. Actual annual 

production would be higher. 

32
 But most growers in the country still raise chicken as a side line with rice or crop production 

as their main occupation. 

33
 Experts in the chicken-processing industry reveal that each week there are about 3 million 

birds shipped from the Central provinces to Bangkok. Therefore, the production share of the 

Central region would be about 50% to 60% instead of 35%. Secondly, although the Agricultural 

Census found that in 1978 Nakhon Pathom has less chicken (4.10%) than Chon Buri (4.27%), 

informed sources in the industry confirmed that Nakhon Pathom is the second largest province in 

terms of production and number of farms. They estimated that each week Chachoengsao can 

produce 0.60 million birds; while Nakhon Pathom and Chon Buri produce 0.45 and 0.35 million 

birds, respectively. Therefore, the production shares of Chachoengsao, Nakhon Pathom and Chon 

Buri are 13.3%, 10.0% and 7.78%, respectively. 

34
 In a survey of 33 villages in 10 provinces of the Northeast in 1980, it was found that 27% of 

farmers grew 6-10 chicken, 22% had less than 6 birds and only 20% raised more than 20 birds. See 

Khon Kaen University, (1979), p. 136. 

35
 Appendix 3 compares some production characteristics of chicken raised in the backyard and 

the commercial farms. 

36
 This section is heavily drawn from the thesis by Pipatkusolsook (1982), pp. 136-157. 

37
 In Maine, U.S.A., the feed conversion ratio of broilers aged 46-50 days is 1.80-1.95 with a 

mortality rate of 3-3.5%. See Dansky, (1980), p. 18. 

38
 For example, a chicken farm with a feed silo can buy feed at a lower price because feed can 

be directly put into a silo from a silo truck. Thus, the feed manufacturer will save the costs of bags 

and loading expenses. 

39
 Nimmarnpairoj (1980), p.8, found that the average weight of marketable chickens of the 

independent growers is 1.33 kilogram per bird, while that of the price-guarantee and the flat-fee 

growers is 1.78 kg. 

40
 However, backyard chicken growing still faces several severe problems. See Khon Kaen University 

(1979). 
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41
 It is interesting to note that in 1981, there were 689 feed dealers (the sole agent of each feed 

manufacturer) of which 42.7% were the agents of the C.P. group. See Pipatkusolsook (1982), pp. 60-61. 

42
 They are C.P. and its subsidiaries, Centago, Sri Thai, Laemthong, and Saha Farm which 

is the only firm without a feed plant. To these P. Charoenphan and Betagro, which are now 

building a new slaughterhouse, will be added in 1983. 

43
 Chicken parts exported are boneless breast, boneless leg, fillet (sasami), wing stick, 

skinless-boneless breast with fillet, and bone-in leg. Only a small number of New York dressed 

are exported by Saha Farm. 

44
 Chicken must be slaughtered by severance of the jugular vein and blood must be dried up. 

45
 Vertical integration is broadly defined as the combination under the control of a single firm 

of two or more links in the chain of production that extends from the primary producer to the final 

consumer. Control may be exercised through higher ownership or contract of production. 

46
 The structure of a vertical integration system and the list of some vertically integrated firms 

with their subsidiaries are given in Pipatkusolsook, (1982), pp. 81-82. 

47
 The value of one unit of commercial house depends upon its location, e.g., one unit of three-

storey building costs one to two million baht. The investment costs of other slaughtering facilities 

are very small relative to the building value. 

48
 Some of these wholesalers not only sell New York dressed chickens but also trade in live 

chickens. 

49
 The above scanty data suggests that asset-labor ratio is in the range of 0.04-0.10 million baht 

per worker compared with 0.09-0.25 of the modern slaughterhouse in 1981. Capacity per man is 

between 230-350 birds per day. 

50
 Generally, the whole set of equipment and machines are imported from U.S.A. or U.K.. 

Gordon Johnson is one of the firms that sell the whole package of slaughtering facilities in 

Thailand. 

51
 There are various sizes of slaughtering machines that are available in Thailand ranging from 

a capacity of slaughtering 2,800 birds (in eight hours); 3,600; 6,000 and 9,000 birds. It seems that 

the 3,600 bird size is the optimum plant for Thailand, taking into account various constraints, such 

as domestic and foreign market sizes, marketing schedules, etc. 

52
 In this analysis of the formula feed industry, Pipatkusolsook (1982), pp. 33-46, found that 

besides location, and capital requirement, other barriers to entry are the scale economies of the 

existing firm, product loyalty, tie-in sales and technological knowledge. 

53
 Feed conversion ratio is the amount of feed (in kilograms) required to produce one kilogram 

of chicken meat. 

54
 Perhaps the most important development in poultry farm management has been the ability to 

house thousands of birds in the same pen of confinement with a corresponding decrease in the 

hours of labor required to handle a thousand birds. 
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55
 Several studies found that when the anesthesized birds were slaughtered and scaled at the 

right temperature, as practiced in modern plants, there was generally a great reduction of feather 

pulling force of more than 50%. 

56
 At Klongton and Klongtoey, there were 50-60 wholesalers. There were more small 

wholesalers in other parts of Bangkok. 

57
 We found that the correlation coefficients between the wholesale price of live chicken in the 

North and that of Bangkok were 0.61 and —0.05 during the 1970-74 and the 1975-79 periods, 

respectively. The coefficient between the Northeast and the Bangkok prices did not confirm our 

hypothesis; it was 0.64 in 1970-74 and has decreased to 0.37 in 1975-78. The high correlation in 

the latter period (0.37) may be due to the fact that the sample prices were taken from one province 

that supplies chicken to Bangkok. 

58
 For instance, during August-September 1980, the buying price of live chickens quoted by 

C.P., changed 22 times in 50 days of trading. 

59
 In 1981, the farmgate price decreased from 22 baht per kg in May to 14.5 in June. See Ruam 

Prachachart Thurakit (People Union Business), July 4,1981. 

60
 From interviews with officers at Laemthong and C.P. 

61
 While the largest slaughterhouse of C.P. slaughter 60,000 birds per night, the typical 

wholesaler at the central market can slaughter only 2,000 - 3,000 birds a night. 

62
 From interviews with wholesalers and retailers. 

63
 In 1981, Saha Farms’ export share shrank because of a crisis in the chicken industry and 

more new firms have begun exporting. In 1981, Saha Farm had difficulties in securing supply of 

live chicken because it buys most of the chicken from independent growers. 

64
 In 1980, Japan produced 1.4 million tons of chicken and imported 0.07 million tons. The 

U.S.A. is still the largest exporter to Japan, while Thailand has become the second largest exporter 

since 1978. Data on Japan’s production is from Poultry International, 29, (July 1981), pp. 30-3. 

65
 The Singapore Government just lifted a ban on import of meat from Thailand in December 

1981 and has already sent a team to inspect various slaughterhouses in Bangkok 

66
 Legally speaking, poultry slaughtering has to be under close control by the local government 

as in the case of swine. However, it is extremely difficult to enforce the chicken slaughtering 

activity because it has been in hands of small wholesalers for a long time. This is why the Ministry 

of Interior never issues a Ministerial Regulation on chicken slaughterhouses. Hence in 1973, C.P. 

obtained special permission from the high ranking officers at the Ministry of Interior to establish a 

chicken slaughterhouse. The success of C.P. in launching frozen chicken finally caught 

government attention. Then in 1977, chicken processing for export has been declared as another 

activity that qualifies for investment promotion privileges. 

67
 This is the average farm income net of all costs including the grower’s own labor cost. The 

independent grower earns 10,800 baht but with a relatively higher risk; the price-guarantee grower 

gets 3,300 baht with moderate risk of output variation, and the wage-contract grower obtains only 

1,950 baht with the lowest level of risk (see Ratchathorn 1980, p.46). 
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68
 The cost of building a house accommodating 10,000 birds, including equipment, was about 

300,000 baht or $14,286 in 1981. 

69
 However, condemnation is not so serious as in the U.S.A. because processors can market 

those defective chicken in local market, though of couse, at lower prices. 

70
 Another major reason for operating at night time is that fresh chicken processed must be 

delivered to the market before 4 a.m. 

71
 These wholesalers usually sell their chicken to retailers on a credit basis without charging 

explicit interest cost. Every day retailers will pay part of their debts, but not all of them. This results 

in higher chicken price sold to retailers and also higher contracting costs for wholesalers. 

72
 For example Hong Kong and Japan have already imported some pork meat and frozen 

piglets from Thailand. Singapore also just begins to buy Thai hogs from the Sing-Thai project. 

Other untapped markets include Korea, Taiwan and probably some countries in Europe. 
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APPENDIX  

Appendix 1  Incidence of Marketing Costs 

As described in the text, many government measures tend to create higher (artificial) marketing 

cost. These measures are (a) prohibition of shipment of pig carcasses across the trading area of 

each slaughterhouse, and (b) the government’s decision to issue all the slaughter permits to the pig 

cooperatives which forced the carcass wholesalers to pay extra money for the permits. If we 

assume that the market is competitive (which may be realistic in some periods as argued in 

Appendix 2), the demand and supply framework can be used to calculate the incidence of higher 

marketing costs. 

The distribution of incidence of the increase in the marketing costs can be computed from the 

following formula:  

Pig Grower’s incidence =   Ed /(Ed + Es) 

Consumer’s incidence =   Es/(Ed + Es) 

where Ed is the price elasticity of the final demand for pigs and Es is the price elasticity of serviced 

supply of pigs at the same market level. 
Since pigs are joint products and since we do not have direct estimates of Ed and Es we have 

to estimate them from the following formula: 

 

E d =  

 

where 

  Pi = the price per kilogram of pig product i 

 Wi = the fixed yield of product i per unit of pig 

 E   = the price elasticity of the final demand for product i. 
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Unfortunately, we know the price elasticities of only two products, namely pork and pork lard. 

To facilitate our estimation, we will assume that the demand schedules for other joint products are 

perfectly elastic with respect to price change. This assumption is defensible because pork and lard 

account for more than 65% of total weight of a pig. Therefore, E d  can be calculated as follow: 

     

 

E d =   

 

 

because all E3
-1,

, E4
-1
, ..., En

-1
 equal zero. 

Since E1 (pork) is -0.713 and E2 (lard) is -0.702, (Trairatvorakul, 1981) W = 0.2703,               

W = 0.1951, Ed equals -0.7099. 

Moreover, we do not have estimates of the price elasticity of derived supply of pig at the retail 

level. But we have the price elasticity of the supply of pig slaughtered (Ess) which is about 0.06-

0.108 in the short-run and 0.22-0.409 in the long-run (Hongpaiboon, 1979). If the marketing costs 

are assumed to be invariant of the number of pigs traded, then the price elasticity of derived 

supply at the retail level (Esr) can be derived from: 

 

Esr  =   
Where 

Ess = is the price elasticity of the supply of pigs slaughtered at the wholesale level 

Pr = is the weighted price of pig at the retail level or PiWi where Wi = is the fixed yield per 

unit of pig= ฿14.6433  

Ps  =  is the price of pig slaughtered at the wholesale level  = ฿1O.486.  

Esr = 0.0838 - 0.1508 in the short run.  

Or = 0.3072 - 0.5712 in the long run. 

 

Estimates of the percentage share of the burden of higher marketing costs are given in the 

following table. It can be seen that in the short-run the pig growers have to bear more than 80% of 

the burden and more than 55% in the long run. 
 

Table A-l Distribution of incidence of marketing costs 
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Appendix 2 Market integration test of the price linkage model
1
 

There are two alternative methodologies in the marketing studies, i.e. (a) pricing efficiency and 

gross margin analysis, and (b) price linkage analysis. The former, though popular, requires an 

expensive and careful market survey. The latter is much simpler because it requires only the price 

data which are generally available. A basic assumption of the price linkage analysis is that if two 

markets are highly integrated, i.e. price movements in each market are highly correlated, and then 

there is a high probability that the transfer of the commodities from one market to the other is 

relatively efficient. The hypothesis is that, for any two markets, the closer the relationship between 

prices in each market, the greater the degree of competition between those markets. This also 

corresponds to the concept of market integration. For example, if the consumer price in Bangkok 

were to increase by 1 baht per kg, there would be an increase in the price of pork in the Northeast 

and the North. 

The price linkage model is specified as follows: 

LNW    = f (LBW, LNEW) 

LNEW  = f (LBW, LNW) 

CNW    = f (CBW, CNEW) 

CNEW = f (CBW, CNW) 

where  

LNW    = wholesale price of live pigs in the North (฿/kg.) 

LNEW = wholesale price of live pigs in the Northeast (฿/kg) 

LBW    = wholesale price of live pigs in Bangkok (฿/kg.) 

CNW    = wholesale price of pork carcass in the North (  ฿/kg.) 

CNEW = wholesale price of pork carcass in the Northeast (฿/kg.) 

CBW    = wholesale price of pork carcass in Bangkok (฿/kg.) 

Required data are the absolute value of monthly wholesale prices of both live pigs and pork 

carcasses in various region. Dummy variables and lagged variables can be added into the model to 

capture the effects of seasonality and lagged adjustment in price movements. The results gave high 

values of R
2
 in every equation (0.972-0.988). All the price variables are statistically significant at 

95% level of confidence. This indicates a very high degree of integration between all three 

markets. But possible statistical biases, such as long price trends and cyclical price movements, 

leads us to doubt the validity of the test. Moreover, single equation regression assumes a one-way 

causation which may not be quite correct in this market model. Hence a correlation analysis should 

be more appropriate. But absolute price data is usually statistically unmanageable and may have 

problems of trends as well as seasonal and cyclical price movements. First differences of monthly 

wholesale price can be used to avoid the problems of absolute prices being insensitive to price 

changes. However, using first differences in time-series data is not appropriate since it may result 

in spurious correlation, loss of one pair of observations and give opposite direction to the original 

trend if the trend is non-linear. 

To avoid some of these problems, the time-series correlations are restricted to residuals 

remaining after the trend and seasonal components have been removed. The first step in a residual 

approach is to regress each price series on a time trend and a set of seasonal dummies (dummies 

                                                           
1
 This appendix is drawn from the work of Assawanich (1981). 

 



Nipon  Poapongsakorn 67 

 

for 12 months) to remove trends and seasonality from all the price series. Then, the correlation 

analysis of the residual prices is calculated. 

This approach is applied to the case of swine marketing. Since shipment of pork carcasses from 

the provinces to Bangkok has been occasionally prohibited, we hypothesize  that in a period of 

trade restriction (July 1978-July 1979), carcass wholesalers in Bangkok became monopsonists. 

This is because all the slaughter permits in Bangkok were given to the Pig Growers 

Cooperatives of Bangkok. On the other hand, during the free-trade-zone period during January 

1969 — June 1978 and August-December 1979, both live pigs and pork carcasses from other 

provinces were allowed in Bangkok markets. Hence, the monopoly right of the Bangkok carcass 

wholesalers was destroyed. The results of correlation coefficients are shown in Table A-2 and A-3. 

During the period of free-trade area, wholesale prices for live pigs in the three regions were 

highly and positively related and significant. The wholesale prices for pork carcasses in the 

North and the Northeast also showed the close relationship with the live pig wholesale prices in 

Bangkok. These results suggested well integrated and efficient markets. But the wholesale prices 

of pork carcasses had no significant relationship with those in other market. One possible reason is 

that there exists a large enough level of carcass inventories in Bangkok. 

On the other hand, during the trade-restriction period the wholesale markets for live pigs and 

pork carcasses in the North and the Northeast remained tightly integrated (Table A-3). But the 

wholesale prices of live pigs and pork carcasses in the North and the Northeast had low and 

insignificant relationship with Bangkok prices. This implies that prohibition of shipment of pork 

carcasses from the other provinces into Bangkok was effective. Therefore, pork carcass 

wholesalers in Bangkok became monopsonist and monopolist in the business of carcass wholesale. 

Table A-2 Correlations between monthly wholesale prices of live pigs and pork carcasses in 

markets in three regions of Thailand during January 1969 — June 1978 and August — 

December 1979 by residual method  

Free trade period 
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Table A-3 Correlations between monthly wholesale prices of live pigs and pork 
carcasses in markets in three regions of Thailand during July 1978 — July 1979  

by residual method  Trade restriction period 
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APPENDIX 4 Comparison of broiler performance 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 5  Production share of broilers raised (%) 
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APPENDIX 6 Market share of broiler traders in Bangkok
a  

(percent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDIX 7 Percentage share of frozen chicken export by exporting firm, 1973-1981 
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1
 Assuming that a commercial pig farm raises at least 50 pigs per farm. According to some 

experts in the pig industry, in 1982 there were only 4 large farms that raised more than 10,000 

pigs at a time in the provinces around Bangkok. Moreover, there were several hundred farms that 

grew more than 1,000 pigs in the same area. 

2
 Data from the Department of Livestock Development and the Office of Agricultural 

Economics show that pig population in 1980 was smaller than in 1960. 

3
 It is believed that illegally slaughtered pigs account for as much as 50% to 60% of all pigs 

consumed. 

4
 Data are obtained from Department of Livestock Development, Statistical Yearbook, 1972 

and 1979. 

5
 See Poapongsakorn (1980-b), Hathamart, et.al. (1976), and Division of Agricultural 

Economics (1963/1964). 

6
 The relative price of pork to chicken jumped from 1.10 baht per kilogram in 1960 to about 

1.40-1.47 baht in 1979. Moreover, while the farm price index of swine increased by 56% between 

1976-1980, the chicken price index went up by only 41%. 

7
 Total export of live pigs went down from a peak of 54,304 heads in 1959 to zero in 1975 and 

since then has begun to increase slowly. 

8
 Comparing the data reported in Table 3.2 with the world production in 1980 reported by 

Poultry International, July 1981. 
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9
 The wage compensation in the livestock sector is assumed to be 18% of the livestock value 

added, or about 3,130 million baht in 1980. If we use the labor coefficient of the livestock sector in 

the input-output table, wage compensation is about 910 million baht. Assuming that one worker is 

paid about 1,500 baht per month (which equals the minimum-wage-income), then employment in 

the livestock sector may be around 0.6 to 2.08 million persons. 

10
 Wage and salary payment in the above sector is estimated by dividing the value-added 

generated in each sector by the labor coefficients of that sector. The labor coefficients are obtained 

from NESDB (1975) 

11
 Association of Chicken Raising Promotion in Thailand, "Some Information on Chicken-

Raising sector", unpublished document, 1981. The above data do not include employment in the 

small family slaughter-houses scattered around the country. 

12
 Farmers Surveys show that per capita pork consumption increased from 3.44 kilograms in 

1960/61 to 8.11 kg. in 1978, or an increase of 4.8% per year, (see Office of Agricultural 

Economics, (1979), pp. 16-18). Unfortunately, there is no data on per capita consumption for total 

population. 

13
 This section is based on Chantalakhana (1981). 

14
 One farm operator in Thonburi, who has been operating a slaughterhouse for more than two 

decades, claimed that her father and she were the first commercial growers who brought 

European breeding stock to fatten in the 1960’s. People called the crossbreds "Moo Farm" 

meaning "farm pig". It should also be noted that Kasetsart University imported American Landrace 

sows in 1963. 

15
 "Wellknow" which is a relatively new entrant in the animal drug industry has been 

successfully expanding its business in the area of Nakhon Pathom and Ratchaburi. Some of its 

products, particularly vaccine, have become so popular that they replaced the products of 

Advance Pharma which belongs to the C.P. group. 

16
 This section is heavily drawn from the authors’ earlier research. See Poapongsakorn (1980-

b), pp. 132-155. 

17
 All the taxes and charges total 48-58 baht per pig slaughtered, or about 2% of the selling 

price. If a carcass wholesaler sold 40 carcasses a day, he would have to pay about 1920 baht per day 

in taxes. 

18
 During the 1967-1977 periods, data shows that hogs shipped to Bangkok accounted for 

about 50% of hogs exported from various provinces. In 1966, a marketing survey by the Ministry 

of Agriculture revealed that 78% of pigs secured in 8 provinces in the Northeast were shipped to 

Bangkok slaughterhouses. Also see section 2.2 above. 

19
 Theoretically, since the demand for pigs is derived from the demand for pork, the farm-gate 

price of pigs ispartly determined by the weighted  prices of all types of pork meat. 
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20
 The correlation coefficient (R

2
) between Bangkok wholesale price and Central Plain price 

between 1971-1980 is 0.976; R
2
 between Bangkok and the Northeast prices is 0.969 and that 

between Bangkok and the Northprices is 0.32. All are statistically significant. 

21
 The provincial wholesale price is the price received by local wholesalers, so it already 

includes their marketing costs. 

22
 Details of the calculation of Table 9 can be found in Table 8 of the authors’ work 

(Poapongsakorn, 1980-b, pp. 76-80). Please note that there are peculiar items such as costs of 

weight cheating and illegal charges paid by shippers to patrolmen. These costs are the result of 

government intervention and will be discussed in the policy section. It should also be noted that a 

more meaningful analysis of profit is to compare profit with capital (or fixed assets). But data 

unavailability forces us to compare profit with retailing prices. 

23
 This issue is discussed in greater details in Poapongsakorn, (1981-b), pp. 60-88 

24
 The government banned bringing pork carcasses into Bangkok during the following periods, 

1959-1964, 1965-1968 and 1978-1979. Market integration analysis in Appendix 2 shows that 

during the free-trade period in 1968-1978 the correlation coefficients among the wholesale price of 

live hogs in various regions were relatively high. But during the trade restriction period in 1978-

1979 the Bangkok wholesale price of live pigs did not correlate with those in other regions. This 

implies that markets in various regions are highly connected and hence competitive during the 

free-trade period. 

25
 Only the number of legal slaughtering is recorded. 

26
 Hongpairot, (1979) pp. 29-48. But the 8-year cycle is inconsistent with the behavior of 

supply response. This causes some doubts on the reliability of data in earlier years. 

27
 There were several attempts to test this relationship but all failed. Probably this is because (a) 

data on production is unreliable and (b) most growers in Thailand still use indigenous feeds and 

wastes with a small amount of bran. 

28
 One 10-wheel truck can carry 100 hogs but putting each of them in a bamboo coop. 

Sometimes it takes more than 10 hours to ship pigs to the slaughterhouse. 

29
 Ketosis is very common 

30
 The cabinet has recently voted to allow private firms to establish slaughterhouses for export 

purpose. But this does not change the structure of the industry. Besides, the minimum amount of 

capital investment of 100 million baht is required. This will predictably lead to a monopolistic 

industry in the future. 

31
 The Department of Livestock Development (DLD) estimated that there were 80-120 million 

backyard chickens. Again, these figures refer to the stock at the survey date. Actual annual 

production would be higher. 

32
 But most growers in the country still raise chicken as a side line with rice or crop production 

as their main occupation. 
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33
 Experts in the chicken-processing industry reveal that each week there are about 3 million 

birds shipped from the Central provinces to Bangkok. Therefore, the production share of the 

Central region would be about 50% to 60% instead of 35%. Secondly, although the Agricultural 

Census found that in 1978 Nakhon Pathom has less chicken (4.10%) than Chon Buri (4.27%), 

informed sources in the industry confirmed that Nakhon Pathom is the second largest province in 

terms of production and number of farms. They estimated that each week Chachoengsao can 

produce 0.60 million birds; while Nakhon Pathom and Chon Buri produce 0.45 and 0.35 million 

birds, respectively. Therefore, the production shares of Chachoengsao, Nakhon Pathom and Chon 

Buri are 13.3%, 10.0% and 7.78%, respectively. 

34
 In a survey of 33 villages in 10 provinces of the Northeast in 1980, it was found that 27% of 

farmers grew 6-10 chicken, 22% had less than 6 birds and only 20% raised more than 20 birds. See 

Khon Kaen University, (1979), p. 136. 

35
 Appendix 3 compares some production characteristics of chicken raised in the backyard and 

the commercial farms. 

36
 This section is heavily drawn from the thesis by Pipatkusolsook (1982), pp. 136-157. 

37
 In Maine, U.S.A., the feed conversion ratio of broilers aged 46-50 days is 1.80-1.95 with a 

mortality rate of 3-3.5%. See Dansky, (1980), p. 18. 

38
 For example, a chicken farm with a feed silo can buy feed at a lower price because feed can 

be directly put into a silo from a silo truck. Thus, the feed manufacturer will save the costs of bags 

and loading expenses. 

39
 Nimmarnpairoj (1980), p.8, found that the average weight of marketable chickens of the 

independent growers is 1.33 kilogram per bird, while that of the price-guarantee and the flat-fee 

growers is 1.78 kg. 

40
 However, backyard chicken growing still faces several severe problems. See Khon Kaen University 

(1979). 

41
 It is interesting to note that in 1981, there were 689 feed dealers (the sole agent of each feed 

manufacturer) of which 42.7% were the agents of the C.P. group. See Pipatkusolsook (1982), pp. 60-61. 

42
 They are C.P. and its subsidiaries, Centago, Sri Thai, Laemthong, and Saha Farm which 

is the only firm without a feed plant. To these P. Charoenphan and Betagro, which are now 

building a new slaughterhouse, will be added in 1983. 

43
 Chicken parts exported are boneless breast, boneless leg, fillet (sasami), wing stick, 

skinless-boneless breast with fillet, and bone-in leg. Only a small number of New York dressed 

are exported by Saha Farm. 

44
 Chicken must be slaughtered by severance of the jugular vein and blood must be dried up. 

45
 Vertical integration is broadly defined as the combination under the control of a single firm 

of two or more links in the chain of production that extends from the primary producer to the final 

consumer. Control may be exercised through higher ownership or contract of production. 
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46
 The structure of a vertical integration system and the list of some vertically integrated firms 

with their subsidiaries are given in Pipatkusolsook, (1982), pp. 81-82. 

 

47
 The value of one unit of commercial house depends upon its location, e.g., one unit of three-

storey building costs one to two million baht. The investment costs of other slaughtering facilities 

are very small relative to the building value. 

48
 Some of these wholesalers not only sell New York dressed chickens but also trade in live 

chickens. 

49
 The above scanty data suggests that asset-labor ratio is in the range of 0.04-0.10 million baht 

per worker compared with 0.09-0.25 of the modern slaughterhouse in 1981. Capacity per man is 

between 230-350 birds per day. 

50
 Generally, the whole set of equipment and machines are imported from U.S.A. or U.K.. 

Gordon Johnson is one of the firms that sell the whole package of slaughtering facilities in 

Thailand. 

51
 There are various sizes of slaughtering machines that are available in Thailand ranging from 

a capacity of slaughtering 2,800 birds (in eight hours); 3,600; 6,000 and 9,000 birds. It seems that 

the 3,600 bird size is the optimum plant for Thailand, taking into account various constraints, such 

as domestic and foreign market sizes, marketing schedules, etc. 

52
 In this analysis of the formula feed industry, Pipatkusolsook (1982), pp. 33-46, found that 

besides location, and capital requirement, other barriers to entry are the scale economies of the 

existing firm, product loyalty, tie-in sales and technological knowledge. 

53
 Feed conversion ratio is the amount of feed (in kilograms) required to produce one kilogram 

of chicken meat. 

54
 Perhaps the most important development in poultry farm management has been the ability to 

house thousands of birds in the same pen of confinement with a corresponding decrease in the 

hours of labor required to handle a thousand birds. 

55
 Several studies found that when the anesthesized birds were slaughtered and scaled at the 

right temperature, as practiced in modern plants, there was generally a great reduction of feather 

pulling force of more than 50%. 

56
 At Klongton and Klongtoey, there were 50-60 wholesalers. There were more small 

wholesalers in other parts of Bangkok. 

57
 We found that the correlation coefficients between the wholesale price of live chicken in the 

North and that of Bangkok were 0.61 and —0.05 during the 1970-74 and the 1975-79 periods, 

respectively. The coefficient between the Northeast and the Bangkok prices did not confirm our 

hypothesis; it was 0.64 in 1970-74 and has decreased to 0.37 in 1975-78. The high correlation in 

the latter period (0.37) may be due to the fact that the sample prices were taken from one province 

that supplies chicken to Bangkok. 
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58
 For instance, during August-September 1980, the buying price of live chickens quoted by 

C.P., changed 22 times in 50 days of trading. 

59
 In 1981, the farmgate price decreased from 22 baht per kg in May to 14.5 in June. See Ruam 

Prachachart Thurakit (People Union Business), July 4,1981. 

60
 From interviews with officers at Laemthong and C.P. 

61
 While the largest slaughterhouse of C.P. slaughter 60,000 birds per night, the typical 

wholesaler at the central market can slaughter only 2,000 - 3,000 birds a night. 

62
 From interviews with wholesalers and retailers. 

63
 In 1981, Saha Farms’ export share shrank because of a crisis in the chicken industry and 

more new firms have begun exporting. In 1981, Saha Farm had difficulties in securing supply of 

live chicken because it buys most of the chicken from independent growers. 

64
 In 1980, Japan produced 1.4 million tons of chicken and imported 0.07 million tons. The 

U.S.A. is still the largest exporter to Japan, while Thailand has become the second largest exporter 

since 1978. Data on Japan’s production is from Poultry International, 29, (July 1981), pp. 30-3. 

65
 The Singapore Government just lifted a ban on import of meat from Thailand in December 

1981 and has already sent a team to inspect various slaughterhouses in Bangkok 

66
 Legally speaking, poultry slaughtering has to be under close control by the local government 

as in the case of swine. However, it is extremely difficult to enforce the chicken slaughtering 

activity because it has been in hands of small wholesalers for a long time. This is why the Ministry 

of Interior never issues a Ministerial Regulation on chicken slaughterhouses. Hence in 1973, C.P. 

obtained special permission from the high ranking officers at the Ministry of Interior to establish a 

chicken slaughterhouse. The success of C.P. in launching frozen chicken finally caught 

government attention. Then in 1977, chicken processing for export has been declared as another 

activity that qualifies for investment promotion privileges. 

67
 This is the average farm income net of all costs including the grower’s own labor cost. The 

independent grower earns 10,800 baht but with a relatively higher risk; the price-guarantee grower 

gets 3,300 baht with moderate risk of output variation, and the wage-contract grower obtains only 

1,950 baht with the lowest level of risk (see Ratchathorn 1980, p.46). 

68
 The cost of building a house accommodating 10,000 birds, including equipment, was about 

300,000 baht or $14,286 in 1981. 

69
 However, condemnation is not so serious as in the U.S.A. because processors can market 

those defective chicken in local market, though of couse, at lower prices. 

70
 Another major reason for operating at night time is that fresh chicken processed must be 

delivered to the market before 4 a.m. 

71
 These wholesalers usually sell their chicken to retailers on a credit basis without charging 

explicit interest cost. Every day retailers will pay part of their debts, but not all of them. This results 

in higher chicken price sold to retailers and also higher contracting costs for wholesalers. 
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72
 For example Hong Kong and Japan have already imported some pork meat and frozen 

piglets from Thailand. Singapore also just begins to buy Thai hogs from the Sing-Thai project. 

Other untapped markets include Korea, Taiwan and probably some countries in Europe. 
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วัตถุประสงค์ 

บทความนี้เป็นฉบับสรุปสาระส าคัญของรายงาน
วิจัยเรื่อง ตลาดสินเชื่อนอกระบบในชนบทไทย : 
การศึกษาเรื่องสัญญากู้ โครงสร้างตลาด พฤติกรรม 
และอัตราดอกเบี้ย รายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจัยเรื่อง สินเชื่อชนบท 

สินเชื่อชนบทเป็นเร่ืองส าคัญที่นักวิชาการ และ
รัฐบาลต่างให้ความสนใจ ประเด็นที่มีการถกเถียงกัน
อย่างกว้างขวาง ได้แก่ เรื่องอ านาจการผูกขาดของ
ผู้ให้กู้ นักการเมืองและคนทั่วไปมักเชื่อว่าผู้ให้กู้มี
อ านาจผูกขาด สามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่
สูงลิบจากเกษตรกรที่ยากจน ตัวอย่างรูปธรรมที่ถูก
น ามาเป็นหลักฐาน ได้แก่ การที่เกษตรกรจ านวน
มากต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนเดิม นับตั้งแต่การกู้ยืมเงิน กู้
ปุ๋ย กู้ยาฆ่าแมลงจากพ่อค้ามาใช้ลงทุน พอเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้ก็ถูกบังคับให้น าผลผลิตทั้งหมดไปขายให้ 

 
 
พ่อค้าเพ่ือเป็นการช าระหนี้ พ่อค้าจึงอยู่ในฐานะ
ได้เปรียบ สามารถกดราคารับซื้อพืชผล โก่งอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ และขายปุ๋ย ขายปัจจัยการผลิตใน
ราคาเงินเชื่อที่แพงกว่าราคาเงินสด ตัวอย่างที่สอง
คือ การตกข้าวเขียว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ความเชื่อดังกล่าวใช่ว่าจะปราศจากข้อโต้แย้ง 
งานวิจัยในอดีตชิ้นส าคัญๆ (อุทิศ  นาคสวัสด์ิ 2501 
และ 2513, Thisyamondol, et.al. 1965; Long 
1968a; และ Rozenthal 1970) ต่างก็ยืนยันว่าตลาด
สินเชื่ อในชนบทไทยมีการแข่ งขันค่อนข้างสู ง 
เกษตรกรผู้กู้จ านวนมากมีแหล่งเงินกู้ให้เลือกกู้ได้
หลายแหล่ง ท าให้ไม่ต้องผูกพันกับผู้ให้กู้เพียงคน
เดียว ผู้กู้ส่วนใหญ่สามารถกู้เงินจากนายทุนเงินกู้ได้
มากกว่าหนึ่งคน การตกข้าวเขียวเร่ิมลดลงมากและ
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การกู้จากเจ้าของที่ดินก็มีค่อนข้างน้อย นอกจากนั้น
ปรากฎการณ์เหล่านี้แสดงว่าผู้ให้กู้มีอ านาจผูกขาด
จ ากัด นอกจากนั้นเหตุที่อัตราดอกเบี้ยในชนบทอยู่
ในเกณฑ์สูงก็เพราะการให้กู้ในชนบทมีความเสี่ยงสูง 
ค่าโสหุ้ยในการให้กู้และค่าเสียโอกาสของเงินทุนของ
ผู้ให้กู้ค่อนข้างสูงก าไรจากการผูกขาดจึงมีน้อยมาก 
อย่ างไรก็ตามเมื่ อเร็ วๆ นี้  พัชรา ละภะนันท์ 
(Lapanun 1986) พบว่าการที่ชาวไร่อ้อยขนาดใหญ่ 
(และหัวหน้าโควต้า) ได้สิทธิพิเศษในการส่งอ้อยเข้า
โรงงาน ท าให้ชาวไร่อ้อยเหล่านี้สามารถหาก าไรจาก
การให้กู้แก่ชาวไร่ขนาดเล็กซึ่งต้องการโควต้าส่งอ้อย
เข้าโรงงานจากผู้ให้กู้ 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นงาน
ศึกษากว่า 15 ปีก่อน สภาพชนบทไทยในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก การผลิต
เพ่ือการค้ามีเพ่ิมขึ้นมาก ในบางท้องที่โดยเฉพาะเขต
พืชไร่และผลไม้ ปรากฎหลักฐานว่าเกษตรกรต้อง
พ่ึงพาเงินลงทุนส่วนใหญ่จากพ่อค้า เกษตรกรเหล่านี้
ถูกขนานนามว่า “ลูกไร่” ดังนั้น การศึกษาเรื่องตลาด
สินเชื่อชนบทอีกครั้ งหนึ่งย่อมเป็นการเพ่ิมองค์
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจชนบทในปัจจุบัน และยังจะ
ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะโครงสร้างและการท างาน
ของตลาดสินเชื่อชนบทได้มากกว่าเดิม เพราะขณะนี้
ได้มีความก้าวหน้าทางด้านทฤษฎีตลาดสินเชื่อ
ชนบทค่อนข้างมากกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าปัญหาเรื่องสารสนเทศ (information) มาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการอธิบายต่างๆ ของตลาดสินเชื่อ 

เนื่ องจากโครงการเรื่ องสินเชื่ อชนบท ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการย่อย 6 โครงการ มีขอบเขต
การศึกษาค่อนข้างกว้าง ท าให้ต้องมีการเก็บข้อมูล
จ านวนมาก ประกอบกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
และความรู้ในชนบท การศึกษาครั้งนี้จึงตัดสินใจ
เลื อกศึ กษา เฉพาะสิ นเชื่ อชนบทในจั งหวัด

นครราชสีมา เพราะจังหวัดนี้มีพ้ืนที่กว้างขวางติดต่อ
กับภาคกลาง ท าให้หมู่บ้านบางแห่งมีลักษณะคล้าย
ภาคกลาง มีการเพาะปลูกพืชส าคัญทุ กชนิด
นับตั้งแต่ ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปอ ผลไม้ 
ฯลฯ มีพ้ืนที่ชลประทาน และมีพ้ืนที่ป่าสงวน จึงอาจ
กล่าวได้ว่าจังหวัดนี้มีลักษณะทางการผลิตเกือบทุก
ด้านที่มีในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ได้แก่ 

1. ประมาณการขนาดของตลาดสินเชื่อนอก
ระบบเทียบกับตลาดสินเชื่อในระบบและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสินเชื่อทั้งสอง ค าถาม
ส าคัญมี 2 ข้อ คือ ข้อแรก ตลาดสินเชื่อนอกระบบมี
ความส าคัญน้อยกว่าตลาดในระบบ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคยรายงานไว้หรือไม่ 
ค าถามที่สอง คือ สินเชื่อในระบบสามารถทดแทน
แหล่งสินเชื่อนอกระบบได้มากน้อยเพียงใด ใครเป็น
ผู้ได้ประโยชน์จากสินเชื่อในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ต่ าเป็นพิเศษ 

2. เนื่องจากตลาดสินเชื่อประกอบด้วยผู้ กู้ และ
ผู้ให้กู้ซึ ่งมาตกลงท าสัญญาเงินกู้ต่อกัน งานวิจัย
ครั้งนี้จึงต้องการศึกษาเรื่องสัญญากู้อย่างละเอียด 
เพราะงานวิจัยเรื่องสินเชื่อในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาเรื ่องนี ้อย ่างจร ิงจ ัง ม ีงานบางชิ ้นที่
กล่าวถึงสัญญากู้บ้างเล็กน้อย เช่น งานของอุทิศ  
นาคสวัสดิ์ (2500/01 และ 2510/11) กับงานของ
แตงอ่อน มั่นใจตน (1985) 

ในการวิเคราะห์เรื่ องสัญญากู้ เราจะสร้าง
หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทสัญญากู้ จากนั้นจะ
วิเคราะห์เงื่อนไขของสัญญากู้ สาเหตุที่เกิดสัญญากู้
แต่ละประเภท (รวมทั้งสาเหตุที่สัญญาบางประเภท
เริ่มเสื่อมความนิยมลง) การวิเคราะห์จะมองจาก
ผลประโยชน์สุทธิที่คู่สัญญาจะได้รับ การบังคับ
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สัญญา บทลงโทษเมื่อมีการเบี้ยวสัญญา ตลอดจน
การอะลุ้มอล่วยของเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการ
ช าระหนี้ ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง
อ านาจของผู้ให้กู้ และช่วยอธิบายสาเหตุที่สัญญากู้
แต่ละประเภทมีอัตราดอกเบี้ยต่างกันได้  

3. อธิบายโครงสร้าง และการท างานของตลาด
สินเชื่อนอกระบบในจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นที่
จะวิเคราะห์ประเด็นแรกคือ ผู้ให้กู้มีอ านาจผูกขาด
เพียงใด ผู้กู้มีทางเลือกมากน้อยเพียงใด ขนาดตลาด
ของผู้ให้กู้ใหญ่เท่าใด ประเด็นที่สองคือ พฤติกรรมใน
ตลาดสินเชื่อเป็นอย่างไร การวิเคราะห์จะมีข้อสมมุติ
ว่า ตลาดสินเชื่อเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์ ( imperfect 
credit market) เราจะไม่พยายามพิสูจน์ว่าตลาด
สินเชื่อสามารถจัดสรรสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ (market failure) 

4. วัตถุประสงค์ประการสุดท้ายจะเป็นการ
ทดสอบข้อคาดการณ์ต่างๆ เก่ียวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยนอกระบบ ปัจจัยเหล่านี้ คือ 
ค่าโสหุ้ยในการให้กู้และกู้ ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 
ต้นทุนเสียโอกาสของเงินทุนของผู้ให้กู้ และอ านาจ
การผูกขาดของผู้ให้กู้ สิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษ คือ
เรื่องความเสี่ยง และอ านาจการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ของผู้ให้กู้ 

บทความฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหารวม 7 ตอน 
ดังนี้  (1) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (2) กรอบ
ความคิดทางทฤษฎี วิธีการศึกษา และแหล่งข้อมูล 
(3) ขนาดและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสินเชื่อนอก
ระบบกับตลาดสินเชื่อในระบบ (4) การวิเคราะห์
สัญญากู้ (5) โครงสร้างและการท างานของตลาด
สินเชื่อนอกระบบ (6) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนด
อัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ และ (7) แนวคิดบาง
ประการเก่ียวกับนโยบายสินเชื่อการเกษตร 

กรอบความคิด วิธีการศึกษา และ
แหล่งข้อมูล 

กรอบความคิด 

งานวิจัยครั้งนี้อาศัยกรอบความคิดทางทฤษฎี 

(conceptual framework) ที่สมมุติว่าตลาดสินเชื่อ
นอกระบบเป็ นตลาดที่ ไม่ สมบู รณ์  ( imperfect 

market) กล่าวคือผู้ให้กู้ไม่มีสารสนเทศที่สมบูรณ์
เก่ียวกับความสามารถช าระหนี้ และ/หรือความเต็มใจ

ในการช าระหนี้ของผู้กู้ ปัญหาสารสนเทศดังกล่าว 
ซึ่งเรียกว่าความไม่สมมาตรของสารสนเทศ ท าให้

การให้กู้เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมาก ผู้ให้กู้จึงต้อง
เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการคัดเลือกผู้กู้ ค่าใช้จ่ายใน

การท าสัญญากู้ ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับให้ผู้กู้
มาช าระหนี้ หรือหากผู้กู้ไม่ช าระหนี้ ผู้ให้กู้ก็จะมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการติดตามหนี้คืน ความเสี่ยง
และค่าโสหุ้ยดังกล่าวท าให้เกิดนัยส าคัญเก่ียวกับ

โครงสร้างและพฤติกรรมในตลาดสินเชื่อหลาย
ประการดังต่อไปนี ้

ประการแรก เพ่ือความมั่นใจว่าการให้กู้จะได้
ผลตอบแทนคุ้มค่า สัญญาจึงถูกน ามาใช้เพ่ือช่วยลด
ปัญหาความไม่แน่นอนของกิจกรรมให้กู้ สัญญาเป็น
เครื่องมือที่ผู้ให้กู้ใช้ในการบังคับหนี้จากผู้กู้ โดยการ
ก าหนดเงื่อนไขและหลักประกันต่างๆ อาทิเช่น 
วงเงินกู้ วันที่กู้ ก าหนดการช าระคืน อัตราดอกเบี้ย 
หากครบก าหนดแล้วผิดสัญญาจะมีบทลงโทษ
อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ต้องเป็นที่
ยอมรับของผู้ กู้ด้วย ถ้าเงื่อนไขตึงเกินไป ผู้ กู้อาจ
ไม่ได้ประโยชน์จากการกู้เลย การกู้ย่อมไม่เกิดขึ้น 
การกู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สุทธิ 
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มากกว่าการไม่กู้ยืม ในลักษณะนี้สัญญากู้จึงไม่ใช่
เครื่องมือในการเอาเปรียบของผู้ให้กู้เสมอไป แต่
ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ผู้ให้กู้อาจใช้สัญญากู้
เอาเปรยีบผู้กู้ได้ 

แม้ว่าสัญญากู้จะช่วยลดความเสี่ยงของการให้กู้
ลง แต่สัญญากู้ทุกฉบับย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้นแก่
คู่สัญญา เรียกว่า Transaction cost เช่น ต้นทุนใน
การท าสัญญา ต้นทุนในการบังคับสัญญา ฯลฯ หาก
ต้นทุนเหล่านี้สูงมากถึงระดับหนึ่ง อาจท าให้การกู้ยืม
เป็นกิจกรรมที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ คู่สัญญาจึง
พยายามแสวงหาประเภทสัญญา (contractual 
arrangements) ที่มีต้นทุนต่ าที่สุด นี่คือสาเหตุที่ท า
ให้เราพบสัญญากู้หลายรูปแบบ แต่การที่สัญญาจะมี
ลักษณะเช่นใดย่อมขึ้นอยู่ กับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไป 

โดยสรุป สัญญากู้คือข้อตกลงที่ฝ่ายหนึ่งให้กู้เงิน
กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้กู้สัญญาจะช าระเงินต้น และ
ดอกเบี้ย (ซึ่งอาจเท่ากับศูนย์) ภายในก าหนด หาก
ไม่ช าระคืนภายในก าหนดผู้กู้ยินดีถูกลงโทษ 

ประการที่สอง การให้กู้และสัญญากู้ก่อให้เกิด
ต้นทุน หลายประเภท ดังนี้ (ก) ต้นทุนในการคัดเลือก
ลูกค้า (ข) ต้นทุนการท าสัญญาและบริหารหนี้ (ค) 
ต้นทุนบังคับหนี้ (ง) ต้นทุนจากหนี้สูญ และ (จ) ต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของเงินทุน ต้นทุนเหล่านี้จะมีผลต่อ
ลักษณะโครงสร้างตลาดสินเชื่อ การวัดต้นทุนจะต้อง
วัดจาก “ปริมาณสินค้า” (output) ในกรณีของสินเชื่อ 
สินค้าอาจวัดได้ 2 ลักษณะ คือ ขนาดเงินที่ให้กู้ต่อ
สัญญา 1 ฉบับ และจ านวนลูกค้าผู้กู้ 

ถ้าวัดต้นทุนเฉลี่ยต่อเงินกู้ 1 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การให้กู้บางประเภทข้างต้นจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อเงินกู้ 
1 บาทต่ าลงเมื่อวงเงินกู้ต่อสัญญาเพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่าย
เหล่านี้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในรายการ (ก) (ข) และบาง
รายการในข้อ (ค) เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวง

หนี้ แต่บางรายการในข้อ (ค) เช่น ค่าฟ้องร้อง อาจมี
ต้นทุนเฉลี่ยคงที่ ถ้าค่าทนายความคิดเป็นร้อยละ
ของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายในรายการ (ง) และ (จ) ก็น่าจะ
มีค่าเฉลี่ย (ต่อเงินกู้ 1 บาท) เช่นกัน 

แต่ถ้าวัดต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกหนี้หนึ่งคน ค่าใช้จ่าย
หลายรายการ จะมีต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น หรือคงที่ ท าให้
ต้นทุนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อขยายจ านวน
ลูกหนี้  การคัดเลือกลูกค้าและการบังคับหนี้จะมี
ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้น เพราะลูกค้าที่อยู่ไกลย่อมท าให้
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงขึ้น เวลาในการคัดเลือกน้อยลง ท า
ให้ต้นทุนการบังคับหน้ีสูงขึ้น หนี้สูญก็จะถูกกระทบ
ด้วย เพราะเมื่อได้ลูกค้าชั้นเลวมากขึ้น โอกาสที่จะ
เกิดหนี้สูญย่อมสูงขึ้น ต้นทุนการท าสัญญาเฉลี่ยต่อ
ลูกค้า 1 รายจะคงที่  เพราะการท าสัญญาย่อม
เสียเวลาและค่าอากรใกล้ เคียงกัน ส าหรับการ
ประเมินหลักทรัพย์อาจมีต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้า 1 คน 
ลดลงเพราะเมื่อมีลูกค้าเพ่ิม ความช านาญในการ
ประเมินก็จะสูงขึ้น แต่ถ้าหากลูกค้าอยู่ไกลก็อาจมี
ต้นทุนในการประเมินสูงขึ้นได้บ้าง 

การขยายจ านวนลูกหนี้จะท าให้ต้นทุนเฉลี่ย
สูงขึ้น ขนาดกิจกรรม (scale) ที่เหมาะสมที่สุดของ
ผู้ให้กู้แต่ละราย จึงเป็นกิจกรรมขนาดเล็กซึ่งมีลูกหนี้
จ านวนไม่มาก การขยายจ านวนลูกหนี้จะท าให้
ต้นทุนเฉลี่ยเพ่ิมอย่างรวดเร็วจนไม่คุ้มค่า ถ้าข้อ
คาดการณ์นี้เป็นจริงก็อาจแสดงว่าผู้ให้กู้ไม่มีปัญหา
ข้อจ ากัดด้านอุปทานของเงินให้กู้ เพราะตนอาจขอกู้
จากสถาบันการเงินได้หรืออาจมีเงินออมมากพอ แต่
ผู้ให้กู้จะไม่กล้าปล่อยเงินกู้เพ่ิมให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ 
เพราะต้นทุนเฉลี่ยจะเพ่ิมสูงดังกล่าวแล้ว 

ประการที่สาม เมื่อการให้กู้มีปัญหาความเสี่ยงสูง
จากการไม่ได้เงินคืน และถ้าการท าสัญญาค้ าประกัน
เพ่ือลดความเสี่ยงมีความยุ่งยากมาก มีต้นทุนสูง 
หรือผู้กู้ขาดหลักทรัพย์ที่มี เอกสารสิทธิ์รับรองทาง
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กฎหมาย การให้กู้จะต้องปล่อยให้กับบุคคลที่ผู้ให้กู้
รู้จักอย่างดีและไว้เนื้อเชื่อใจ นัยส าคัญที่ตามมาคือ 
การกู้จะเป็นการกู้จากผู้ให้กู้รายเดิมเพียงคนเดียว 
ในหมู่บ้านเดียวกันหรือจากคนที่ตนเคยติดต่อค้าขาย
เป็นประจ า ผู้ให้กู้จะไม่ให้เงินกู้แก่ผู้ที่ตนไม่รู้จัก 
ลั กษณะของความสั ม พันธ์ ในการ กู้  ซึ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงแหล่งกู้
จากผู้ให้กู้รายหนึ่งไปหาผู้ให้กู้รายอื่นจะท าได้ล าบาก 

ประการที่สี่  ความไม่สมมาตรของสารสนเทศ
ระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ (asymmetric information) ยัง
ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าการปันส่วนสินเชื่อ 
(credit rationing) (ดู Stiglitz and Weiss 1981) 
กล่าวคือผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ ากว่าอัตรา
ดุลยภาพซึ่งท าให้อุปสงค์ต่อเงินกู้เท่ากับอุปทานของ
เงินให้กู้ แล้วใช้หลักเกณฑ์อื่นๆ ในการคัดเลือกผู้กู้ 
ท าให้ผู้ กู้บางคนที่มีลักษณะและมีโครงการลงทุน
เหมือนกับผู้ได้เงินกู้ถูกปฏิเสธจากผู้ให้กู้ การปรับ
อัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพ่ือรักษาความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทาน จะท าให้ก าไรของผู้ให้กู้ลดลง 
เพราะเมื่อดอกเบี้ยแพงขึ้นจะเกิดปรากฎการณ์ 2 
อย่าง คือ ประการแรก ผู้ที่มาขอกู้เงินจะประกอบด้วยผู้
ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (higher risk class) เพราะ
โครงการกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นที่จะมีผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงพอช าระหนี้ได้ โครงการกู้ที่เสี่ยงน้อยจะให้
ผลตอบแทนต่ า ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ าจึงไม่สามารถกู้
เงินได้เมื่อดอกเบี้ยสูง ปรากฎการณ์นี้ เรียกว่ า 
adverse selection effect ปรากฎการณ์ที่สองคือ ผู้กู้
จะมีแรงจูงใจที่เบี้ยวหนี้ตั้งแต่เร่ิมต้นขอกู้เงิน เพราะ
ผู้กู้รู้ดีอยู่แล้วว่าโอกาสจะช าระเงินคืนล าบากมาก
เพราะดอกเบี้ยแพง (เรียกว่า incentive problem) 

นอกจากปัญหาสารสนเทศของการให้กู้แล้ว การ
ท าธุรกิจในชนบทยังประสบกับค่าโสหุ้ยที่ค่อนข้างสูง 
(transaction cost) เช่น ค่าขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อเป็นต้น ลักษณะของธุรกิจผันแปรไป
ตามฤดูกาล บางฤดูมีธุรกิจมาก บางฤดูธุรกิจซบเซา 
ท าให้พ่อค้ามีเงินสดเหลือในมือจ านวนมากโดยไม่
เกิดดอกออกผล เกิดต้นทุนเสียโอกาส ดังนั้นพ่อค้า
ในชนบทจึงต้องประกอบธุรกิจหลายๆ ชนิด เพ่ือ
ประหยัดต้นทุนเหล่านี้ (economies of scope)  เช่น 
นอกจากจะซื้อขายพืชผลแล้ว ก็จะขายปัจจัยผลผลิต
ต่างๆ ด้วย การให้กู้ก็เป็นการขายปัจจัยการผลิต
ชนิดหนึ่ง เพราะเมื่อเกษตรกรเดินทางเข้ามาซื้ อ
ปัจจัยการผลิตแต่ยังขาดเงินสด (เพราะเกษตรกรจะ
มีเงินสดมากๆ เฉพาะในฤดูขายผลผลิต) การให้กู้
ย่อมเป็นการเพ่ิมธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ยาฆ่า
แมลง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นของตน และยัง
ช่วยลดปัญหาเงินทุนส่วนเกินของพ่อค้าได้อีกด้วย 
เพราะตลอดฤดูการผลิต พ่อค้าจะอยู่ในภาวะรับเงิน
จากการขายปัจจัยการผลิตตลอดเวลา ดังนั้น พ่อค้า
จึงเป็นผู้ให้กู้รายส าคัญที่สุดในชนบท เพราะเป็น
บุคคลที่ถือครองเงินทุนมากที่สุด และรู้จักฐานะของ
เกษตรกรค่อนข้างดีที่สุดด้วย การให้กู้ในชนบทจึงมี
ลักษณะต่างๆ เช่น การให้กู้เป็นปัจจัยการผลิต การ
ผูกพันให้ผู้กู้น าผลผลิตมาขายให้ตน ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม การผูกพันการให้กู้กับการซื้อขาย
ผลผลิตและปัจจัยการผลิต (interlinkages) อาจเกิด
จากเหตุผลอื่นๆ ได้อีก เช่น ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในฤดูเพาะปลูกและเก็บเก่ียว อันเนื่องจาก
ปัญหาฤดูกาล เพราะการเกษตรในไทยยังคงต้องพ่ึง
ดินฟ้าอากาศเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูไถนาหรือเก็บเก่ียว 
ทุกคนจะต้องการแรงงานพร้อมกัน การขาดแคลน
แรงงานในฤดูเหล่านั้นเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรบาง
รายสร้างระบบผูกพันกับแรงงานในชนบทโดยการ
ให้ยืมเงิน 

เราจะใช้แนวความคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์
สัญญากู้ประเภทต่างๆ ในชนบท  แนวความคิด
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สุดท้ายที่จะใช้ วิเคราะห์เรื่ องอัตราดอกเบี้ยคือ 
แนวคิดที่ว่าอัตราดอกเบี้ยในชนบทอยู่ในระดับสูง 
เพราะปัจจัยต่างๆ 4 ปัจจัย ได้แก่ ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของเงินทุน ค่าโสหุ้ยในการให้กู้ ค่าตอบแทน
จากความเสี่ยงอันเน่ืองจากหนี้สูญ และบางคร้ังผู้ให้
กู้อาจมีอ านาจในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย ท าให้
เกิดก าไรเกินปกติ แนวความคิดนี้เป็นของบอตต้อมลี่ 
(Bottomley 1975) และไว (Wai 1975) 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตลาด
สินเชื่อนอกระบบกับในระบบ ขนาดและโครงสร้าง
ของตลาดสินเชื่อนอกระบบจะอาศัยข้อมูลการส ารวจ
ครัวเรือน 1,623 ครัวเรือน โดยท าตารางแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่สามารถอธิบาย
ขนาดและโครงสร้างของตลาดได้ ตารางที่จัดท าจะมี
การถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของประชากรที่ถูกเลือก
มาเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ผลที่ ได้เป็นตัวแทนของ
ประชากรชนบทของจังหวัดนครราชสีมา 

การวิเคราะห์เรื่องสัญญากู้จะใช้ทั้งข้อมูลการ
ส ารวจครัวเรือน ผลการวิจัยใน 6 หมู่บ้านและการ
สัมภาษณ์ เกษตรกรและผู้ ให้ กู้จ านวนหนึ่ ง วิธี
การศึกษาอาจจะจัดแบ่งประเภทของสัญญาเพ่ือ
วิเคราะห์เงื่อนไขของสัญญา การบังคับหนี้  การ
อะลุ้มอล่วย และประโยชน์ที่คู่สัญญาได้รับ 

ส่วนการศึกษาเรื่องความแตกต่างของอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างสัญญาต่างๆ จะใช้ข้อมูลสัญญากู้
จากการส ารวจครัวเรือน วิธีการทางสถิติได้แก่
สมการถดถอยที่น าปัจจัยต่างๆ เข้ามาอธิบายอัตรา
ดอกเบี้ยของแต่ละสัญญาพร้อมๆ กัน วิธีนี้ยังมี
จุดอ่อนหลายประการ แต่ก็สามารถตอบค าถาม
บางอย่างที่ต้องการได้ 

แหล่งข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจาก 3 แหล่ง 
แหล่งแรก คือ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน
ชนบท (สงกรานต์ 2527 ถึง สงกรานต์ 2528) ซึ่งเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2528 
การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบ stratified sampling 
method โดยจ าแนกอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา
ออกเป็นเขตเพาะปลูก 5 เขต ได้แก่ เขตนาน้ าฝน
และมันส าปะหลัง เขตนาชลประทาน เขตข้าวโพด 
เขตผัก และเขตผลไม้ เมื่อเลือกตัวอย่างอ าเภอได้
แล้ว จึงเลือกตัวอย่างต าบลหมู่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้าน
จะด าเนินการแจงนับก่อน แล้วจึงเลือกตัวอย่าง
ครัวเรือนแบบสุ่ม รายละเอียดของวิธีการสุ่มตัวอย่าง
และแบบสอบถามปรากฎอยู่ในรายงานการจัดเก็บ
ข้อมูลโดย นายประยงค์ เนตยารักษ์ (2530) 

ผลการส ารวจครอบคลุมตัวอย่าง 1,623 ครัวเรือน 
จาก 52 หมู่บ้าน ซึ่งกระจายอยู่ใน 12 อ าเภอของ
จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้นในเดือนสิงหาคม 
2528 เรายังได้ส่ งนักส ารวจออกไปเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมจากครัวเรือนเดิมที่ได้ข้อมูลมาไม่สมบูรณ์ 
จ านวน 500 ครัวเรือน 

แหล่งข้อมูลแหล่งที่สอง ได้จากการที่ผู้ วิจัย
สัมภาษณ์ผู้กู้ และผู้ให้กู้รวม 5 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 
8 มิถุนายน 2528 ถึง 25 พฤษภาคม 2529 โดย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์บุคคลในหมู่บ้านต่างๆ รวม 13 
หมู่บ้านจาก 9 อ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวนผู้ให้กู้ที่สัมภาษณ์รวม 21 คน ประกอบด้วย
ผู้ให้กู้ในหมู่บ้าน 6 ราย พ่อค้าพืชผล 7 ราย ผู้
จ าหน่ายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 3 ราย ร้านขายของช า
ในหมู่บ้าน 3 ราย ตัวแทนบริษัทเงินทุน 2 ราย ในแต่
ละหมู่บ้าน เรายังได้สัมภาษณ์ผู้กู้อีกหมู่บ้านละ 1-3 
คน การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ เราอาศัยคนรู้จักและ
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นักวิจัยเชิงคุณภาพในหมู่บ้าน (ดู แหล่งข้อมูลแหล่ง
ที่สาม) เป็นผู้แนะน า หากปราศจากการแนะน า ผู้ให้
กู้ส่วนใหญ่คงจะไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลแก่เรา การ
สัมภาษณ์ผู้ให้กู้แต่ละรายใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง 
บางรายเราเดินทางเข้าไปสัมภาษณ์ซ้ าอีก 1-2 ครั้ง 
เราจึงค่อนข้างมั่นใจว่า ข้อมูลจากผู้ให้กู้เป็นข้อมูลที่
น่าเชื่อถือสูง 

นอกจากนั้นเรายังได้สัมภาษณ์ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งในอ าเภอเมือง
นครราชสีมา และอ าเภอปากช่อง การติดต่อเข้า
สัมภาษณ์กระท าโดยการแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของธนาคารแต่ละแห่งในกรุงเทพฯ 

ข้อมูลแหล่งที่สาม คือ รายงานการวิจัยใน 6 
หมู่บ้านโดยนักวิจัยเชิงคุณภาพที่เข้าไปอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านระหว่างเดือนพฤษภาคม 2528 ถึง มิถุนายน 
2528 รวม 6 สัปดาห์ ซึ่งมีรายงานที่ตีพิมพ์ออกมา 3 
ฉบับคื อ อนุภาพ หัพพนานนท์  (2532)  นลินี 
ตันธุวนิตย์ (2532) และพรรณราย ช านาญช่าง (2532) 

ขนาดของตลาดสินเชื่อและความสัมพันธ์
ระหว่างตลาดสินเชื่อนอกระบบและในระบบ 

ปัญหาเรื่องการผูกขาดในตลาดสินเชื่อนอกระบบ
จนท าให้อัตราดอกเบี้ยแพงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
รัฐเข้าแทรกแซงตลาดสินเชื่อนอกระบบในภาค
การเกษตร มาตรการแรกที่รัฐบาลใช้ช่วยเหลือให้
เกษตรกรได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า คือ การจัดตั้ง
สหกรณ์ตั้งแต่ปี 2471 (วันรักษ์ 2531: 11) ต่อมาใน
ปี 2509 จึงมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพ่ือท าหน้าที่
หลักในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตร นอกจากนั้น ตั้งแต่ปี 2518 
รัฐบาลยังได้เร่ิมนโยบายก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ต้ องน าส่ วนหนึ่ งของเงิ นฝากปล่ อยกู้แก่ภาค

การเกษตร รายละเอียดของมาตรการเหล่านี้ปรากฎ
อยู่ในงานของวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) และ
เพลินพิศ สัตย์สงวน (2531) งานทั้ งสองเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องสินเชื่อเกษตร 

ค าถามที่น่าสนใจคือ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ย
ต่ า ช่วยให้เกษตรกรลดการพ่ึงพิงสินเชื่อจากนอก
ระบบได้มากน้อยเพียงใด ค าถามที่สองคือ สินเชื่อ
จากสถาบันการเงินมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดสินเชื่อนอกระบบหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ
ตอนนี้คือ  การตอบค าถามข้อแรก น่าเสียดายที่
ข้อมูลของเรายังไม่สามารถตอบค าถามข้อที่สองได้ 
แต่เราจะให้ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับผลกระทบ
ของสินเชื่อในระบบต่ออัตราดอกเบี้ยนอกระบบ 

ขนาดของตลาดสินเชื่อนอกระบบ 

ตารางที่  21 ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาเรื่อง
สินเชื่อในอดีตให้ข้อสรุปดังต่อไปนี ้

ประการแรก การพ่ึงพิงสินเชื่อการเกษตรจาก
ตลาดนอกระบบของเกษตรกรทั่วประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 95 ของปริมาณสินเชื่อทุกแหล่งที่
เกษตรกรพ่ึงพาในปี 2505/06 มาเป็นร้อยละ 66 ในปี 
2513/14 ร้อยละ 64 ในปี 2514/15 และร้อยละ 43 ใน
ปี 2518/19 แต่ตัวเลขในปี 2518/19 คงจะไม่ถูกต้อง
ดังจะได้ให้เหตุผลภายหลัง 

น่าเสียดายที่เราไม่มีสถิติหลังปี 2518/19 แต่
ธนาคารโลกรายงานว่า ปี 2521 ร้อยละ 50 ของ
สินเชื่อเกษตรอาจจะมาจากตลาดสินเชื่อนอกระบบ 

ประการที่สอง ในภาคกลางซึ่งมีการศึกษาเรื่อง
สินเชื่อค่อนข้างมาก เราพบว่าการพ่ึงพาสินเชื่อ
เกษตรนอกระบบลดลงจากร้อยละ 94 ในปี 2500/01 
มาเหลือร้อยละ 75 ในปี 2510/11 หลังจากนั้นก็ไม่มี
การส ารวจที่ครอบคลุมทั้ งภาค อย่างไรก็ตาม  
การส ารวจหมู่บ้าน  5  แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีของ 
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(3) Pantum Thisyamondol, Virach Arromdee and M.F. Long, Agricultural Credit in Thailand, Theory, Data, Policy (Bangkok: Kasetsart University, 

1965), page 37. 
(4) พันธุม ดิษยมณฑล สินเชื่อการเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2514 (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2515) 
(5) พันธุม ดิษยมณฑล สินเชื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2516) 
(6) กระทรวงเกษตรฯ ภาวะหน้ีสินของกสิกรทั่วประเทศ 2513/14 อ้างใน สินเชื่อการเกษตรในประเทศไทย โดยกลุ่มพัฒนาสินเชื่อการเกษตร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ตุลาคม 2523 หน้า 36 
(7) กระทรวงเกษตรฯ การส ารวจหน้ีสินของกสิกรทั่วประเทศ ปีการเพาะปลูก 2514/15 (เอกสารโรเนียว ไม่มีวันที่) หน้า 5,8 
(8) ประเจิด สินทรัพย์ “การสะสมทุนของเกษตรกรในประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2517-2518” วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 เล่มที่ 1 

(พฤศจิกายน 2519) หน้า 1-20 
(9) กระทรวงเกษตรฯ ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร พ.ศ. 2518/19 อ้างใน สินเชื่อการเกษตรในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หน้า 36 
(10) บริษัทอิลาโก/เอ็มไพร์ เอ็ม แอนด์ ที โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบนระยะที่ 2: รายงานเกี่ยวกับการตลาดและสินเชื่อใน

บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบน เสนอต่อ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พฤษภาคม 2522 หน้า 72 
(11) ธนาคารแห่งประเทศไทย การส ารวจภาวะหน้ีสินและความต้องการสินเชื่อของเกษตรกร ปี 2522-23 (โรเนียว) กรกฎาคม 2523 หน้า 23 
(12) Tangon Munjaiton, “Factors Affecting Variation in Interest Rates”, Ph.D.Dissertation, University of Hawaii, 1985, p.102. 
(13) Patchara Lapanun, “Credit Market for Sugar Cane Planting” M.A. Thesis, Thammasat University, 1986. 

ปี ชื่อรายงานการศึกษา ผู้ศึกษา ร้อยละของสินเชื่อนอกระบบ 
   ผู้กู้ วงเงินกู้ 

 (1) ทั่วประเทศ    
2505/06 สินเชื่อการเกษตรในประเทศไทย พันธุม ดิษยมณฑล และสหาย 92.1 94.5 
2513/14 ภาวะหน้ีสินของกสิกรทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรฯ - 65.6 
2514/15 การส ารวจหน้ีสินของกสิกรทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรฯ 72.2 63.7 
2517/18 การสะสมทุนของเกษตรกรในประเทศไทย ประเจิด สินทรัพย์ 53.0 - 
2518/19 ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ - 42.5 
 (2) ภาคกลาง    
2500/01 ภาวะหน้ีสินและการค้าข้าวของชาวนาภาคกลาง อุทิศ นาคสวัสดิ์ 90.1 93.9 
2505/06 สินเชื่อการเกษตรในประเทศไทย พันธุม ดิษยมณฑล 97.7 97.0 
2510/11 ภาวะหน้ีสินและการค้าข้าวของชาวนาภาคกลาง อุทิศ นาคสวัสดิ์ 71.8 74.9 
2522 การตลาดและสินเชื่อในเขตเจ้าพระยาตอนเหนือ บริษัทอิลาโกฯ 35.0 46.0 
2524/25 Factors Affecting Variation in Interest Rates (สุพรรณบุรี) แตงอ่อน ม่ันใจตน 44.7 62.0 
 (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
2505/06 สินเชื่อเกษตรในประเทศไทย พันธุม ดิษยมณฑล 92.4 89.2 
2514/15 การส ารวจหน้ีสินของกสิกรฯ กระทรวงเกษตรฯ 78.5 - 
2515/16 สินเชื่อเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันธุม ดิษยมณฑล 29.4 17.4 
2518/19 ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ - 30.6 
2526/27 Credit Market for Sugar Cane Planting (เฉพาะการกู้ของชาวไร่อ้อยจากโรงงานน้ าตาล

และชาวไร่อ้อยขนาดใหญ่) 
พัชรา ลาภานันท์ - 62.0 

 (4) ภาคเหนือ    
2505/06 สินเชื่อเกษตรในประเทศไทย พันธุม ดิษยมณฑล 89.7 90.2 
2514/15 สินเชื่อเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย พันธุม ดิษยมณฑล 54.0 39.3 
2522/23 การส ารวจภาวะหน้ีสินและความต้องการสินเชื่อของเกษตรกร (พะเยาและเชียงราย) ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18.3 
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แตงอ่อน มั่นใจตน พบว่าเกษตรกรยังต้องพ่ึงสินเชื่อ
นอกระบบสูงถึงร้อยละ 62 ข้อมูลของแตงอ่อน
น่าเชื่อถือกว่าข้อมูลอื่นๆ เพราะได้พยายามสอบถาม
ข้อมูลการกู้ทุกประเภทโดยละเอียด 

ขณะที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีการผลิตเพ่ือการค้า
มากที่สุด มีสาขาของธนาคารพาณิชย์และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมากกว่าภาค
อื่นๆ แต่เกษตรกรในภาคน้ียังพ่ึงสินเชื่อนอกระบบ
ถึงร้อยละ 50-60 แสดงว่าเกษตรกรทั่วประเทศน่าจะ
ยังต้องพ่ึงสินเชื่อส่วนใหญ่จากนอกระบบ คาดว่า
สินเชื่อนอกระบบทั่วประเทศจะมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 ของสินเชื่อทั้งหมดของที่เกษตรกรใช้    
ในภาคเหนือ ข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่านมาไม่
น่าเชื่อถือนัก เพราะจ านวนตัวอย่างค่อนข้างน้อย แต่
คาดว่าสินเชื่อนอกระบบต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-
60 ของสินเชื่อทั้งหมด 

ในภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ  เ ราพบ ว่ า 
ความส าคัญของสินเชื่อนอกระบบลดลงจากร้อยละ 
89 ในปี 2505/06 มาเหลือประมาณร้อยละ 78 ในปี 
2514/15 แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการส ารวจที่น่าเชื่อถือ 
การศึกษาของพัชรา ละภะนันท์ซึ่งศึกษาการกู้ของ
ชาวไร่อ้อย ในจังหวัดอุดรธานี พบว่าร้อยละ 62 ของ
สินเชื่อทั้งหมดที่เกษตรกรใช้มีข้อสังเกตว่า ตัวเลข
ของพัชรามิได้รวมหนี้สินที่เป็นการเซ็นเชื่อและผ่อน
ส่ง ฉะนั้น เราเชื่อว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตลาดนอกระบบคงจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุด
ของเกษตรกร คาดว่าสินเชื่อนอกระบบคงจะไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65 ของสินเชื่อทั้งหมด 

ขนาดของตลาดสินเชื่อในจังหวัด
นครราชสีมา 

ข้อมูลจากการส ารวจของเราแสดงในตารางที่ 22 
ตัวเลขสินเชื่อในตารางไม่ใช่สินเชื่อคงค้างในวันใดวัน

หนึ่ง แต่เป็นปริมาณการกู้ของเกษตรกรตลอดปี 
(ตัวเลขสัญญาที่กู้ใหม่ภายใต้หัวข้อ 2) และปริมาณ
การกู้ในอดีตแต่ยังค้างช าระมาถึงปีที่ส ารวจ หรือหลัง
ปีที่ส ารวจ (ตัวเลขภายใต้หัวข้อ 1 ในตารางที่ 22) 

ตารางที่ 22 แสดงการกู้ 4 ประเภท ประเภทแรก
ได้แก่ การกู้จากสถาบันการเงินซึ่งได้แก่ ธ.ก.ส. 
ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มที่ทางราชการตั้งขึ้น การกู้
ประเภทนี้คิดเป็นมูลค่า 1,329 ล้านบาท หรือร้อยละ 
44 ของสินเชื่อทั้งหมดที่เกษตรกรใช้ การกู้ประเภทที่
สองได้แก่ การกู้เงินสดจากผู้ให้กู้นอกระบบ ซึ่งมี
มูลค่า 1,210 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 การกู้ประเภท
ที่สามได้แก่ การซื้อสินค้าผ่อนส่ง เช่น รถมอเตอร์
ไซด์ รถไถ ทีวี วิทยุ เตาแก๊ส ตู้ กับข้าว มุ้ง ฯลฯ 
มูลค่าการผ่อนส่งประมาณ 388 ล้านบาท หรือร้อยละ 
12.9 การกู้ประเภทสุดท้ายได้แก่ การเซ็นต์เชื่อปุ๋ย 
ข้าวสาร-ข้าวเปลือก ยาฆ่าแมลง และสินค้าอุปโภค-
บริโภคต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 91 ล้านบาท หรือเพียง
ร้อยละ 3 ตัวเลขนี้ยังต่ ากว่าความจริงเล็กน้อยเพราะ
การส ารวจของเราไม่ได้บันทึกรายการเซ็นต์เชื่อที่มี
มูลค่าต่ ากว่า 100 บาท 

เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลจากการส ารวจของเรา
น่าเชื่อถือ เราจึงเปรียบเทียบปริมาณสินเชื่อที่ได้จาก
การส ารวจ กับปริมาณสินเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อย
ให้กู้ในปี 2527 ยอดหนี้สินเชื่อเกษตรคงค้างในวันสิ้น
ปีของสถาบันการเงินทุกประเภทเท่ากับ 1,611.7 
ล้านบาท ตัวเลขนี้สูงกว่าข้อมูลการส ารวจของเราถึง 
282.7 ล้านบาท ข้อแตกต่างนี้มีสาเหตุดังนี้ ประการ
แรก ข้อมูลจากรายงานของสถาบันการเงินเป็นยอด
หนี้ คงค้ าง แต่ตั วเลขของเราเป็นยอดหนี้ สิ น
ตลอดเวลา 1 ปี ดังนั้น ตัวเลขสินเชื่อจาก ธกส. และ
สหกรณ์ในการส ารวจของเราจึงสูงกว่าความจริงมาก 
กล่าวคือ ตัวเลขการส ารวจเท่ากับ 907 ล้านบาท แต่ 
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ตารางที่ 22 วงเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย อายุสัญญากู้ จ านวนครัวเรือนที่กู้ และจ านวนสัญญากู้  

จ าแนกตามแหล่งการกู้ 2527/2528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 
 

รายงานจาก ธกส. เท่ากับ 661 ล้านบาท รายงาน
ของ ธกส. มิได้รวมตัวเลขการให้กู้โดยกลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น ประการที่สอง เพลิน
พิศ สัตย์สงวน (2531) พบว่าธนาคารพาณิชย์บาง
แห่งได้ให้สินเชื่อการเกษตรแก่ผู้ กู้ที่มิได้ประกอบ
อาชีพการเกษตร หรือไม่ได้น าเงินไปใช้ในกิจการ
เกษตร เธอประเมินว่าร้อยละ 25 ของสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชย์เป็นการให้กู้ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์
ของนโยบายสินเชื่อเกษตร ดังนั้น ถ้าตัดตัวเลขการ

ให้กู้ผิดวัตถุประสงค์ออกไปจากรายงานของธนาคาร 
(เพราะการส ารวจของเรามิได้ครอบคลุมตัวอย่างผู้กู้
ในเมืองที่ได้เงินกู้การเกษตรไปใช้ในวัตถุประสงค์
อื่น) สินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยให้แก่
ภาคการเกษตรจะมีมูลค่า 713 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวม
กับของ ธกส. และสหกรณ์อีก 661 ล้านบาท ก็จะ
เท่ากับ 1,374 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าตัวเลขจากการ
ส ารวจของเราเพียงร้อยละ 3 ประการที่สาม สถิติของ 
ธกส. และสหกรณ์ เป็นสถิติ ณ วันสิ้นปีบัญชี คือ 31 

ประเภทการกู้ วงเงินกู้รวม (พันบาท) อัตราดอกเบ้ีย  
(%ต่อเดือน) 

อายุสัญญากู้ (เดือน) จ านวนสัญญา จ านวนครัวเรือนที่กู ้

  i>/0 i>0    
1. ทุกสัญญาที่ปรากฎระหว่างสงกรานต์ 2527 – สงกรานต์ 2528 
   1.1 การกู้ในระบบ 1,329,076 

(44.03) 
15.90 
(ต่อปี) 

15.9 13.4 120,844 
(31.39) 

74,909 

   1.2 การกู้เป็นเงินก้อนนอกระบบ 1,209,937 
(40.08) 

3.50 4.51 14.4 173,290 
(45.01) 

115,223 

   1.3 การกู้แบบซื้อสินค้าผ่อนส่ง 388,406 
(12.87) 

3.60 4.16 11.27 17,869 
(4.64) 

13,805 

   1.4 การกู้แบบเซ็นเชื่อ 91,043 
(3.02) 

3.77 4.38 6.70 72,986 
(18.96) 

71,459 

   1.5 รวม 3,018,462 
(100.00) 

- - - 384,989 
(100.00) 

- 

2. เฉพาะสัญญาที่กู้ใหม่ระหว่างสงกรานต์ 2527 – สงกรานต์ 2528 
   2.1 การกู้ในระบบ 731,121 

(38.60) 
- - - 68,765 

(24.32) 
31,646 

   2.2 การกู้เป็นเงินก้อนนอกระบบ 696,182 
(36.76) 

- - - 123,124 
(43.55) 

78,109 

   2.3 การกู้แบบซื้อสินค้าผ่อนส่ง 375,820 
(19.84) 

3.60 4.16 11.27 17,869 
(6.32) 

13,805 

   2.4 การกู้แบบเซ็นเชื่อ 90,941 
(4.80) 

3.77 4.38 6.70 72,986 
(25.81) 

71,459 

   2.5 รวม 1,894,064 
(100.00) 

- - - 282,744 
(100.00) 

- 
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มีนาคมของปีถัดไป ขณะที่สถิติของธนาคารพาณิชย์
ยึดปีปฏิทิ น แต่ การส ารวจของเราอยู่ ในช่ วง
สงกรานต์ 2527 ถึง สงกรานต์ 2528 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว เชื่อว่าตัวเลขการส ารวจของเราไม่น่าจะ
ต่างจากตัวเลขจริงเกินกว่าร้อยละ 5 

ลักษณะส าคัญบางประการของสินเชื่อใน
ระบบ 

ความเข้าใจลักษณะส าคัญของสินเชื่อในระบบจะ
ช่วยให้เราสามารถอธิบายภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
สินเชื่อในระบบและสินเชื่อนอกระบบในตอนต่อไปได้ดี 

ประการแรก สินเชื่อในระบบส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ
จาก ธกส. (ร้อยละ 42.9 ของเงินกู้ ในระบบ) 
รองลงมาคือสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 
31.7) สหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 19.9) กลุ่ม
เกษตรกร (ร้อยละ 0.8) และกลุ่มอื่นๆ ที่ราชการ
จัดตั้งขึ้น (ร้อยละ 4.7) แต่ถ้าคิดวงเงินกู้เฉลี่ยต่อ
สัญญาปรากฎว่าธนาคารพาณิชย์ให้กู้เฉลี่ยสูงสุด
ประมาณ 23,462 บาทต่อสัญญา ธกส. ให้กู้เฉลี่ย 
8,480 บาทต่อสัญญา ซึ่งใกล้เคียงกับวงเงินกู้ของ
สถาบันและกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ เฉลี่ย 8,348 บาท) 

ประการที่สอง ครัวเรือนที่ กู้ เงินจากสถาบัน
การเงินมีรายได้และฐานะดีกว่าครัวเรือนที่กู้เงินจาก
นอกระบบหรือครัวเรือนที่กู้เงินไม่ได้ แต่จะมีฐานะต่ า
กว่าครัวเรือนที่กู้เงินจากทั้งสถาบันการเงินและผู้ให้กู้
นอกระบบและครัวเรือนที่ไม่ต้องการ (หรือไม่มีความ
จ าเป็น) กู้เงิน (ดูตารางที่ 23) ครัวเรือนประเภทหลัง
นี้มีรายได้และฐานะพอที่จะลงทุนโดยใช้เงินออมของ
ตนได้ ขณะที่ครัวเรือนอีกประเภทหนึ่งกลับมีฐานะ
ยากจนไม่สามารถพ่ึงสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้ทุกแหล่ง 
ข้อมูลนี้จึงสอดคล้องกับผลงานของไมเออร์และอลิคบู
ซาน (Meyer and Alicbusan 1984:22) ที่กล่าวว่าใน

สังคมชนบทบางครัวเรือนจะมีอุปสงค์ต่อเงินกู้
ส่วนเกิน แต่บางครัวเรือนจะมีอุปทานของเงินออม
ส่วนเกิน การพัฒนาสถาบันการเงินในชนบทจะ
สามารถระดมทรัพยากรจากครัวเรือนประเภทหลัง
มายังครัวเรือนประเภทแรกได้ การใช้ทรัพยากรจะมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

ประการที่สาม สัญญากู้สถาบันการเงินส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 82.4 ของสัญญากู้ในระบบ) เป็นการกู้ระยะ
สั้นซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี การกู้เพ่ือลงทุนประเภทระยะ
ยาวและปานกลางยังมีค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 14.6) 

ประการที่ สี่  ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
มาตรการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งปล่อย
สินเชื่อเกษตร มาตรการแรกคือการก าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งปล่อยสินเชื่อเกษตรไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 11 ของยอดเงินฝาก และอีกร้อยละ 2 ให้
เป็นสินเชื่อแก่ธุรกิจการเกษตร

1
 ธนาคารที่ ไม่

สามารถปล่อยสินเชื่อเกษตรได้ตามเป้าหมายต้องน า
เงินส่วนที่ต่ ากว่าเป้าไปฝาก ธกส. มาตรการที่สอง 
ได้แก่ การควบคุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อการเกษตรให้
อยู่ในระดับต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไป ในปี 
2528-29 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรเท่ากับร้อยละ 
14 ต่อปีเทียบกับร้อยละ 18 ส าหรับเงินกู้ทั่วไป 

ประการที่ห้า การกู้เงินจากสถาบันการเงินมี
ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ค่อนข้างมาก นับตั้ งแต่
ขั้นตอนในการขอกู้เงิน การตรวจสอบหลักทรัพย์ 
การท าสัญญากู้ การท าจ านองหลักทรัพย์และการ
เดินทางไปกลับเพ่ือติดต่อกับธนาคาร ส าหรับผู้ กู้
ใหม่การกู้เงินจาก ธกส. จะใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 1 เดือน 
นับแต่เริ่มติดต่อกับ ธกส. ส่วนการกู้จากธนาคาร
พาณิชย์ จะใช้เวลา 1-2 เดือน นอกจากนั้นผู้กู้ยังมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะเงินค่าจ านองหลักทรัพย์ 
(เฉพาะการกู้จากธนาคารพาณิชย์ ) ค่ารถและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ือติดต่อกับธนาคารสถาบันการเงิน 



82                                  ตลาดสินเช่ือนอกระบบในชนบทไทย 

ตารางที่ 23 รายได้ สินทรัพย์ และที่ดิน ของครัวเรือนในนครราชสีมา แยกตามแหล่งสินเชื่อ 2527/28 

(หน่วย: บาทและไร่) 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 

ที่ ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรก็ต้องมีภาระค่าโสหุ้ย 
ต่างๆ เช่น ต้นทุนสารสนเทศ ต้นทุนอันเกิดจาก 
การบังคับหนี้ และต้นทุนการบริหารเงินกู้ พัชรา  
ลาภานันท์ ประมาณว่าค่าโสหุ้ยของผู้กู้และผู้ให้กู้ทุก
ประเภท (รวมทั้งค่าตอบแทนต่อความเสี่ยง   และ
ต้นทุนสารสนเทศของผู้ให้กู้) มีค่าประมาณร้อยละ 
10 ของเงินให้กู้ 100 บาท (Patchara Lapanun 
1986 Tables 4.6 and 4.14)  

การที่รัฐควบคุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตร 
ขณะที่การปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงมาก 
สถาบันการเงินจึงประสบภาวะขาดทุน ธนาคาร
พาณิชย์และธกส. จึงต้องด าเนินการบางอย่างเพ่ือลด
ภาวะการขาดทุนดังจะกล่าวถึงในตอนต่อไป 

ประการที่หก ธกส. ใช้ระบบสินเชื่อแบบก ากับ 
(supervised credit) ในการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร 
กล่าวคือมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้สมาชิกใน
กลุ่มค้ าประกันหนี้ร่วมกัน วัตถุประสงค์ก็เพ่ือเป็น
การลดปัญหาการช าระหนี้  และเปิดโอกาสให้
เกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินของตนสามารถกู้ยืมเงินได้ 
ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของสินเชื่อแบบก ากับ
ได้แก่ การตรวจสอบฐานะและลักษณะการท ามาหา
กินของเกษตรกรอย่างพิถี พิถัน มีระเบียบและ

ขั้นตอนการปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บหนี้ค่อนข้าง
แน่นอน 

ธนาคารพาณิชย์ไม่นิยมให้กู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
แต่จะให้กู้แก่เกษตรกรรายบุคคลโดยมีการจดจ านอง
หลักทรัพย์ค้ าประกัน ส่วนสหกรณ์การเกษตรจะ
อาศัยเงินทุนจากธกส. เพ่ือให้ กู้แก่สมาชิกของ
สหกรณ์ แต่การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์มักใช้การเมือง
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตั้งสมาชิก 

อาจกล่ าวไ ด้ ว่ าระบบสิ น เชื่ อแบบก า กั บ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ ธกส. และการที่ 
ธกส .  ไ ด้สิ น เชื่ อดอกเบี้ ยต่ าจากแหล่ ง เงิ น กู้
ต่างประเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ ธกส. สามารถ
ด าเนินกิจการปล่อยสินเชื่อโดยไม่ขาดทุน อัตรา
การค้างช าระหนี้ที่ครบก าหนดและหนี้สูญอยู่ในระดับ
ต่ า (ดูรายละเอียดในวันรักษ์ 2531 และ บทที่ 1) แต่
อย่างไรก็ตาม ธกส. ก็ยังมีปัญหาบางประการ เช่น 
สินเชื่อส่วนใหญ่ยังเป็นเงินกู้ระยะสั้น สินเชื่อเพ่ือการ
ลงทุนระยะยาวมีน้อยมาก ธกส. ไม่สามารถขยาย
สินเชื่อให้แก่เกษตรกรยากจนในท้องที่ซึ่ง ธกส. มี
บริการอยู่แล้ว เพราะเกษตรกรอื่นๆ ไม่ยอมรับ
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนเข้าร่วมกลุ่ม ธกส. ยังให้
สินเชื่อปีละครั้ง และวงเงินกู้สูงสุดค่อนข้างจ ากัด 

ประเ ทการกู้ จ านวนครัวเรือน รายได้รวม รายได้สุทธิ 
ในไร่นา 

รายได้สุทธิ 
นอกไร่นา 

มูลค่า 
สินทรัพย์ 

ท่ีดิน 
ท้ังหมด 

ท่ีดินมีเอกสาร
สิทธิ  (ไร่) 

ทุกสัญญา - 35,271 3,169 15,690 151,405 21.8  
ความต้องการ - 37,253 4,254 14,794 155,809 24.3  
 - กู้จากในระบบเท่าน้ัน 43,743 45,558 6,235 14,762 188,697 35.9 20.25 
 - กู้จากนอกระบบเท่าน้ัน 88,145 30,626 2,666 14,271 126,754 16.4 16.35 
 - กู้จากทั้ง 2 แหล่งเท่าน้ัน 26,671 47,673 6,392 16,957 204,702 33.7 33.67 
 - กู้ไม่ได ้ 4,670 25,016 3,463 12,610 116,927 11.6 5.65 
ไม่มีการกู้ (ไม่ต้องการกู้)   111,976 32,400 1,597 16,989 145,022 18.2 9.98 
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ขณะที่ เกษตรกรในหลายท้องที่ต้องการเงินทุน
หมุนเวียนหลายคร้ัง และวงเงินที่ต้องการกู้ค่อนข้าง
สูง ปัญหาประการสุดท้าย คือในปัจจุบัน ธกส. เร่ิม
ก าหนดให้ผู้ กู้ต้องซื้อปัจจัยการผลิตบางอย่างจาก 
ธกส. และ ธกส. ต้องสนองนโยบายทางการเมืองใน
เรื่องข้าว สิ่งเหล่านี้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ธกส. ใน
ระดับท้องถิ่นทุจริต หรือหาประโยชน์ส่วนตัวจาก
พ่อค้าท้องถิ่นที่จ าหน่ายปัจจัยการผลิตได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อในระบบและ
สินเชื่อนอกระบบ 

เราต้องการตอบค าถามต่อไปนี้ ค าถามแรก ใคร
ได้ประโยชน์จากสินเชื่อในระบบ ค าถามที่สอง คือ 
การที่รัฐด าเนินนโยบายอัดฉีดเงินจากสถาบันการเงิน
เข้าสู่ภาคชนบทจะสามารถทดแทน หรือลดความ
ต้องการสินเชื่อนอกระบบลงได้มากน้อยเพียงใด 

ก) พ้ืนที่ซึ่ งเกษตรกรพ่ึงสินเชื่อในระบบใน
สัดส่วนที่สูงที่สุด ได้แก่ อ าเภอด่านขุนทด ปากช่อง 
ห้วยแถลง โนนสูง และพิมาย ลักษณะส าคัญที่ท าให้
อ าเภอเหล่านี้สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้
มาก ได้แก่ การที่เขตเหล่านั้นมีผลผลิตการเกษตร
ส่วนเกิน มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด (ด่านขุนทด และ
ปากช่อง) มีการท านาสองครั้ง (พิมาย) ที่ดินมีราคา
เพราะมีเอกสารสิทธิ์และมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับ
อ าเภอเมืองสะดวก (โนนสูง) 

ครัวเรือนของผู้ที่ได้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เป็นผู้ที่มีรายได้ ที่ดินท ากิน และทรัพย์สินมากกว่า
ครัวเรือนที่ กู้เงินจากผู้ให้กู้นอกระบบเพียงแหล่ง
เดียว และครัวเรือนที่ไม่สามารถกู้เงินได้เลย (ดู
ตารางที่ 23) มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการที่ท าให้ผู้
มีฐานะดี และอ าเภอที่มีเศรษฐกิจดีได้สินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน 

ประการแรก ผู้บริหารของ ธกส. ให้สัมภาษณ์ว่า 
ธกส. ใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนที่มี
ผลผลิตเหลือส าหรับขาย ประการที่สอง ถึงแม้ ธกส. 
จะใช้ระบบการค้ าประกันร่วมเป็นกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่มีที่ดินได้กู้เงิน แต่ในทางปฏิบัติเกษตรกรที่
ฐานะดีจะไม่ยอมให้เกษตรกรยากจน ซึ่งไม่มีที่ดิน
เข้าร่วมกลุ่มลูกค้า ธกส. ของตน (วันรักษ์ 2531) 
และประการที่สาม ธนาคารพาณิชย์ต้องการลดความ
เสี่ยงของการให้กู้โดยวิธีการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร 
ซึ่งมีหลักทรัพย์ค้ าประกันเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมี
ข้อสังเกตว่าวงเงินกู้ต่อสัญญาของการกู้จากธนาคาร
พาณิชย์เฉลี่ยถึง 23,462 บาท วิธีนี้เป็นการลดค่า
โสหุ้ยเฉลี่ย (ต่อบาท) ของการให้เงินกู้อีกวิธีหนึ่ง 

นอกจากนั้น ครัวเรือนเกษตรกรที่มีฐานะดีแล้ว 
ธนาคารพาณิชย์ยังได้ให้สินเชื่อเกษตรแก่พ่อค้า
พืชผล หรือพ่อค้าอื่นๆ ที่มีที่ดินท าการเกษตร หรือ
ในบางกรณีก็เป็นการให้กู้แก่พ่อค้าพืชผลและบุคคล
ต่างๆ ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร แต่เชื่อว่าสินเชื่อ
เหล่านี้มิได้น าไปใช้เพ่ือการเกษตร เช่น การให้
สินเชื่อแก่เกษตรกรไปท างานต่างประเทศ เป็นต้น 
การส ารวจของเราพบว่าพ่อค้าพืชผลจ านวนมากได้
สินเชื่อการเกษตรจากสถาบันการเงินมาปล่อยให้กู้
ต่อแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน 

โดยสรุป นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจึงเป็นการ
โอนค่าเช่า หรือก าไรพิเศษ (economic rent) จากผู้กู้
บางกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรมายังเกษตรกรที่มีฐานะดี 
และพ่อค้าพืชผลซึ่งมีที่ดินท าการเกษตร 

ข) เราพบหลักฐานว่าสินเชื่อในระบบสามารถ
ทดแทนแหล่งสินเชื่อนอกระบบ และในบางกรณี
สินเชื่อในระบบและสินเชื่อนอกระบบมีบทบาทเสริม
ซึ่งกันและกัน ดังต่อไปนี ้

1. งานวิจัยหมู่บ้านในอ าเภอด่านขุนทด และ 
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อ าเภอปักธงชัยพบว่า เมื่อ ธกส. และธนาคาร
พาณิชย์เข้าไปปล่อยสินเชื่อในหมู่บ้าน ปรากฎว่า
ปริมาณการกู้จากผู้ ใ ห้ กู้นอกระบบลดลงมาก 
โดยเฉพาะผู้กู้ซึ่งมีฐานะดีจะหันไปกู้เงินจากสถาบัน
การเงินเกือบสิ้นเชิง (อนุภาพ หัพพนานนท์ 2532 
และ นลินี 2532) 

2. พ่อค้าพืชผลที่เราสัมภาษณ์ทุกคนในอ าเภอ
จักราช พิมาย โนนสูง และห้วยแถลง เล่าว่าตนได้กู้
เงินประเภทเบิกเกินบัญชี (ประเภทโอดีเกษตร) จาก
ธนาคารพาณิชย์มาปล่อยให้กู้ต่อแก่เกษตรกรที่ตน
ไว้วางใจในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 -5 ต่อเดือน 
ส าหรับผู้ให้กู้ในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้พ่ึงสินเชื่อ
จากธนาคารพาณิชย์เพ่ือเป็นเงินทุนในการให้กู้ 
เพราะปัญหาการคมนาคม แต่ก็มีผู้ให้กู้บางรายใน
อ าเภอด่านขุนทด และอ าเภอปักธงชัยที่กู้เงินสินเชื่อ
เกษตรจากธนาคารพาณิชย์มาให้กู้ต่อแก่เกษตรกร 
ข้อมูลนี้ แสดงว่าตลาดสินเชื่ อมีปัญหาต้นทุน
สารสนเทศ (information cost) ค่อนข้างสูง เพราะมี
เพียงผู้ให้กู้บางคนเท่านั้นที่สามารถกู้เงินจากสถาบัน
การเงินมาปล่อยกู้ต่อได้ ผลของการน าสินเชื่อใน
ระบบมาปล่อยกู้ต่อท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร
การเงินที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. หลักฐานที่แสดงว่า สินเชื่อในระบบเป็นแหล่ง
เงินเสริมสินเชื่อนอกระบบ ได้แก่ เหตุการณ์ในปี 
2528 เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย จ ากัดปริมาณ
สินเชื่อไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน 18% ปรากฎว่าพ่อค้า
ท้องถิ่ นซึ่ งถูกธนาคารพาณิชย์ลดปริมาณเงิน
เบิ กเ กินบัญชี ไ ด้ลดปริมาณเงิ นที่ ปล่ อยกู้แ ก่
เกษตรกรลง นอกจากนั้น ยังพบว่าการจ ากัดสินเชื่อ
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนอกระบบ 

ค) แต่เหตุผลต่อไปนี้แสดงว่าสินเชื่อในระบบไม่
สามารถทดแทนสินเชื่อนอกระบบได้อย่างสมบูรณ์ 

1. การกู้เงินจากสถาบันการเงินมีขั้นตอนมาก 
ยุ่งยาก เสียเวลา ท าให้ค่าโสหุ้ยในการกู้สูงดังกล่าว
แล้ว การควบคุมอัตราดอกเบี้ยท าให้สถาบันการเงิน
ประสบปัญหาขาดทุน สถาบันการเงินจึงพยายาม
ผลักภาระค่าโสหุ้ยในการให้กู้ (transaction cost) ไป
ยังผู้กู้ (Ladman 1984: 6) ตัวอย่าง เช่น การให้
เกษตรกรผู้กู้ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคารหลายครั้ง 
การให้เกษตรกรรอคอยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
หลักทรัพย์ การที่เกษตรกรต้องรวบรวมผู้กู้หลายๆ 
รายมาติดต่อขอกู้พร้อมกันถ้าต้องการได้เงินกู้เร็วขึ้น 
การก าหนดให้ผู้กู้มาติดต่อท าสัญญาหรือเบิกจ่ายเงิน
เฉพาะบางวันในแต่ละสัปดาห์ นอกจากนั้น การที่ 
ธกส. ก าหนดให้ผู้กู้ต้องน าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไป
ช าระภายในเดือนมีนาคมของทุกปีก็เป็นภาระให้
เกษตรกรที่ไม่มีเงินสดพอเพียงต้องไปขอกู้เงินจาก
ผู้ให้กู้นอกระบบโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าปกติ 
คือ ร้อยละ 10 ต่อ 7-15 วัน เพราะอุปสงค์ของผู้กู้ใน
ขณะนั้นมีความยืดหยุ่นต่อดอกเบี้ยต่ ามาก 

ความไม่สะดวกเหล่านี้ท าให้เกษตรกรยังคงต้อง
พ่ึงสินเชื่อนอกระบบโดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เช่น ลูกเมียป่วย งานศพ ฯลฯ 

นอกจากการสร้างความไม่สะดวกแล้ว การ
ควบคุมอัตราดอกเบี้ย ยังท าให้สถาบันการเงินมี
พฤติกรรมปันส่วนสินเชื่อ (credit rationing) โดยการ
จ ากัดการให้กู้เฉพาะผู้กู้ที่มีหลักทรัพย์ ทั้งๆ ที่ผู้ไม่มี
หลักทรัพย์อาจมีโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
เท่ากับโครงการของผู้มีหลักทรัพย์ พฤติกรรมอีก
ประเภทหนึ่ง คือ การจ ากัดวงเงินกู้ ดังนั้น คนที่มี
ฐานะดีบางรายจึงต้องหันไปพ่ึงสินเชื่อนอกระบบ
เพ่ิมเติมจากสินเชื่อในระบบ ดังปรากฎหลักฐานใน
ตารางที่ 23 ว่าผู้ที่กู้จากสองระบบเป็นผู้มีฐานะดีมาก 

2. ผู้ กู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งสูญเสียที่ดิน  
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เพราะค้างช าระหนี้จะไม่ได้สิทธิ์ขอเช่าที่ดินผืนเดิม
ของตนท ากินต่อไป เพราะธนาคารจะน าที่ดินไปขาย
ทอดตลาด ส่วนการกู้จากนอกระบบถึงแม้จะสูญเสีย
ที่ดินไป แต่ผู้กู้ยังสามารถขอเช่าที่ดินผืนเดิมท ากิน
ต่อไป ดังปรากฎหลักฐานจากการสัมภาษณ์ผู้ กู้ 3 
ราย ซึ่งสูญเสียที่ดินในอ าเภอพิมาย ข้อได้เปรียบนี้
เป็นเหตุผลส าคัญที่สุดที่แสดงว่าสินเชื่อในระบบไม่
อาจทดแทนสินเชื่อนอกระบบได้ 

3. ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ เกิดจากนโยบาย
ควบคุมอัตราดอกเบี้ย คือ สถาบันการเงินไม่กล้า
เสี่ยงให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่มีฐานะไม่ดี บุคคล
เหล่านี้จึงต้องพ่ึงแต่สินเชื่อจากผู้ให้กู้นอกระบบ 

4. กรณีที่ผู้ กู้ยังไม่ได้ช าระหนี้ให้ ธกส. หรือ 
สหกรณ์การเกษตร ผู้ กู้มักจะไม่สามารถขอกู้เงิน
เพ่ิมเติมได้ทั้งๆ ที่ยังมีหลักทรัพย์เพียงพอ แต่การกู้
จากนอกระบบ ผู้ให้กู้มักยินยอมให้เงินกู้เพ่ิมเติมแก่
ผู้กู้ที่มีปัญหาผลผลิตตกต่ า ตราบใดที่ยอดหนี้ยังต่ า
กว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ค้ าประกัน 

สัญญากู้ 

การศึกษาเรื่องสัญญากู้จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญและ
เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างและ
พฤติกรรมในตลาดสินเชื่อ แท้ที่จริงแล้ว สัญญากู้ก็
คือสถาบันที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ท าข้อตกลงกันว่าผู้กู้จะน า
เงินต้นและดอกเบี้ยมาช าระคืนให้ในก าหนดเวลาที่
ตกลงกัน (ซึ่งอาจตกลงกันอย่างชัดเจน หรือเป็น
เพียงความเข้าใจกันโดยไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร พิจารณาในแง่นี้แล้ว สัญญากู้ก็เป็นเครื่อง
แสดงแนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญา และก าหนด
บทลงโทษ เมื่อคู่สัญญาเบี้ยว (governance structure) 
บทลงโทษนี้รวมถึง การสูญเสียหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
สูญเสียชื่อเสียง ท าให้กู้จากนายทุนคนเดิมไม่ได้ 

สัญญากู้มิได้เกิดจากสูญญากาศ โครงสร้างของ
สังคมและเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลต่อการก าหนด
รูปแบบของสัญญากู้ในแต่ละยุคสมัยและแต่ละ
ท้องถิ่ น คู่ สัญญาจะเลื อกรูปแบบสัญญาที่ ใช้
ประโยชน์สุทธิและช่วยลดภาระความเสี่ยงของตนได้ 

ค าถามในตอนนี้ได้แก่ (ก) ท าไมสัญญากู้แต่ละ
ประเภทจึงมี เงื่ อนไขต่างกันอย่ างไร และ (ข) 
คู่สัญญาได้ประโยชน์อะไรจากสัญญากู้แต่ละประเภท 

ก่อนที่จะตอบค าถามเหล่านี้ จะขอจ าแนกสัญญา
กู้เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ต่อไป 

การจ าแนกประเ ทของสัญญากู้นอกระบบ 

เราสามารถจ าแนกสัญญากู้ได้ 5 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
ก) จ าแนกตามสิ่งของที่กู้ยืม เช่น กู้ยืมเป็นเงิน

สด กู้ยืมเป็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
สินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งการซื้อสินค้าผ่อนส่ง 
รายละเอียดเ ก่ียวกับวงเงิ นกู้  อัตราดอกเบี้ ย 
ระยะเวลากู้  และจ านวนสัญญากู้ของการกู้ยืม
ประเภทต่างๆ ปรากฎอยู่ในตารางที่ 24 การกู้ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 71 ของวงเงินกู้) เป็นการกู้เงินสด 
รองลงมาร้อยละ 23 เป็นการซื้อสินค้าผ่อนส่ง และ
ร้อยละ 5 เป็นการเซ็นเชื่อ 

ข) จ าแนกตามวิธีการจ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 23 
ของสัญญากู้เป็นสัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ย ในบรรดา
สัญญาที่คิดดอกเบี้ย สัญญาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.6) 
เป็นสัญญาที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนเป็นเงินสด ร้อยละ 
13.7 เป็นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือกเจ้า ส่วนที่
เหลือเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือกเหนียว 
ข้าวสาร และข้าวโพด 

ค) จ าแนกตามลักษณะการค้ าประกัน สัญญากู้
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.7 ของสัญญากู้) เป็นการกู้ที่ไม่
มีการค้ าประกันใดๆ การไม่มีการค้ าประกันเกิดจาก 
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การที่คู่สัญญารู้จักกันอย่างดีจนมีความไว้เน้ือเชื่อใจ
กัน การค้ าประกันที่นิยมกันมากได้แก่การจ านอง
หลักทรัพย์ (ร้อยละ 7.5) และการน าเอกสารสิทธิ์ไป
ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้ (ร้อยละ 8.1) เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิ ใ ห้ ลู กหนี้ ไป กู้ เงิ นจากเจ้ าหนี้ หลายๆ ราย 
นอกจากนั้นก็เป็นการจ าน าหลักทรัพย์ การมอบที่นา
ให้เจ้าหนี้ท ากินเพ่ือตัดดอกเบี้ย (เรียกว่าการท านา
ตัดดอก) การใช้บุคคลหรือผลผลิต หรือวัวค้ าประกัน 
(ดูตารางที่ 24) 

ง)  จ าแนกตามวิธีการท าสัญญา ได้แก่ สัญญาที่
มีลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ 28 ของสัญญา) และ
สัญญาปากเปล่าหรือเพียงแต่เซ็นชื่อผู้กู้ในสมุดกู้ยืม
ของเจ้าหนี้ (ร้อยละ 72) 

จ) การกู้ยืมที่ผู้ ให้ กู้มิ ได้ต้องการก าไรจาก
ดอกเบี้ ย  สัญญาประเภทนี้  ผู้ ใ ห้ กู้ ยืมมี ความ
จ าเป็นต้องได้แรงงานมาท างานให้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
หรือต้องการได้ผลผลิตในฤดูที่ผลผลิตมีราคาสูง ผู้ให้
กู้จึงให้เงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย สัญญากู้ประเภท
นี้ได้แก่ เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เจ้าของไร่อ้อยจ่ายให้
คนงานตัดอ้อย เงิน กู้ยื มที่ ผู้ รับ เหมาถอนมัน
ส าปะหลังจ่ายใช้คนงาน เงินลงทุนที่พ่อค้าน้อยหน่า
จ่ายให้ชาวสวนน้อยหน่า 

มีข้อสังเกตว่า การกู้ยืมในสัญญาประเภทสุดท้าย
นี้ เป็นการผูกพันกับการจ้างแรงงานหรือการซื้อขาย
น้อยหน่า ความสัมพันธ์เช่นน้ีเรียกว่า inter locking 
markets หรือ interlinkages กล่าวคือ ความสัมพันธ์
ในตลาดสินค้าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในตลาดปัจจัย 
หรือในทางตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ในตลาดปัจจัย
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ในตลาดสินค้า ตัวอย่างอื่นๆ 
ของความสัมพันธ์เหล่านี้เช่น การที่เจ้าของที่ ดิน
ปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ าให้แก่ผู้เช่า เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต (ดูการวิเคราะห์ของ 

Braverman and Stiglitz 1982) การที่พ่อค้าซื้อ
พืชผลก าหนดให้ลูกหนี้น าผลผลิตมาขายให้ตน ฯลฯ 

ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ เราจึงใช้ปัจจัย 2 ปัจจัย
เป็นหลักเกณฑ์จ าแนกสัญญา 

ปัจจัยแรก คือสิ่งของที่แลกเปลี่ยนกันในการกู้ยืม
หรือจ าแนกตามข้อ (ก) และ (ข) พร้อมๆ กัน  
กล่าวคือ สัญญาที่เงินต้นเป็นเงินสด อาจก าหนดให้ 
ช าระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยเป็นเงินสด หรือ
สิ่งของ หรือช าระคืนเป็นทั้งเงินสดและสิ่งของ สัญญา
ที่เงินต้นเป็นสิ่งของก็อาจก าหนดให้ช าระคืนได้ 3 
ประเภทเช่นกัน การที่เราใช้สิ่งของที่แลกเปลี่ยนเป็น
เกณฑ์การจ าแนกสัญญากู้ก็เพราะสัญญากู้เป็นการ
กู้ยืม “เงิน” หรือ “สิ่งของ” ในวันน้ี เพ่ือแลกกับ “เงิน
หรือสิ่งของจ านวนมากขึ้นในวันหน้า” บางครั้งผู้ กู้
มิได้ต้องการเงิน และบางคร้ังผู้ให้กู้ก็มิได้หวังอยาก
ได้เงิน แต่อยากได้สิ่งของเป็นเครื่องตอบแทน 

ปั จจั ยที่ สอง  ไ ด้แก่  การโยงกันของตลาด 
(interlinkages) ดังกล่าวแล้ว เพราะในสังคมชนบทค่า
โสหุ้ยในการแลกเปลี่ยน (transaction cost) สูงมาก การ
โยงกันของตลาดจะสามารถช่วยประหยัดค่าโสหุ้ย
ดังกล่าวได้ สัญญากู้จ านวนมากจึงมีความสัมพันธ์กับ
ตลาดการค้าพืชผลและตลาดปัจจัยการผลิต 

จากหลักเกณฑ์ทั้งสอง เราสามารถแบ่งสัญญากู้
ได้ 4 ประเภท คือ (1) สัญญากู้เป็นเงินสด และช าระ
คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินสด (2) สัญญากู้ที่
มีตลาดโยงกัน แต่สินเชื่อมีบทบาทรองจากปัจจัยอื่น
ที่คู่สัญญาน ามาแลกเปลี่ยนกัน (3) สัญญากู้ที่มีตลาด
โยงกัน และวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงตลาดเพ่ือ
แสวงหาก าไรจากการให้กู้ สิ่งของที่กู้ยืมและช าระหนี้
อาจไม่ใช่เงินสด ตัวอย่างเช่น การตกข้าว การกู้ข้าว
และกู้ปุ๋ย การก าหนดให้ลูกหนี้น าผลผลิตมาขายให้
เจ้าหนี้ เป็นต้น และ (4) สัญญากู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่ง 
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ตารางที่ 24 ร้อยละของสัญญากู้ วงเงินกู้ วงเงินกู้เฉล่ีย และอัตราดอกเบ้ีย  
และระยะเวลากู้ของสัญญาประเ ทต่างๆ (ร้อยละ, บาท และเดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
หมายเหตุ: * ข้อมูลถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของตัวอย่างที่สุ่มแล้ว   r คืออัตราดอกเบ้ีย 

ประเภทของสัญญา จ านวนตัวอย่าง
 (สัญญา) r > 0 r = 0 รวม r > 0 r = 0 รวม r > 0 r = 0 รวม r > 0 r = 0 รวม r > 0 r = 0 รวม

1. ส่ิงที่กู้ยืม 1,489
    เงินสด 65.4 72.9 27.1 173,290 77.2 22.8 12,099,372 7,400 5,800 6,986 4.11 - 3.48 10.17 8.13 9.48
    ขา้ว 1.3 77.3 22.7 7,370 81.2 18.8 82,038 1,170 920 1,113 7.65 - 6.21 5.65 3.17 5.60
    ปุ๋ย 23.2 93.9 6.1 59,003 88.1 11.9 748,718 1,190 2,502 1,270 4.00 - 3.53 6.91 4.35 6.75
    ยาฆ่าแมลง 0.6 20.1 79.9 1,462 52.1 47.9 22,680 4,036 930 1,551 3.20 - 1.66 2.15 3.27 3.04
    สินค้าอุปโภค-บริโภค 2.4 53.7 46.3 5,342 21.3 78.7 56,990 423 1,813 1,067 7.18 - 1.53 7.00 2.67 6.60
    ซือ้สินค้าผ่อนส่ง 7.1 77.2 22.8 17,683 86.9 13.1 3,884,064 24,735 12,600 21,965 4.45 - 3.90 11.34 8.40 12.20
2. การค  าประกัน
    (เฉพาะการกู้เป็นเงินสด) 974
    จ าน าหลักทรัพย์ 0.3 100 - 839 100.0 - 236,455 28,183 - 28,183 4.15 - 4.15 27.60 - 27.60
    จ านองหลักทรัพย์ 8.4 93.00 7.0 13,050 94.3 5.7 2,043,840 15,890 12,652 15,662 4.97 - 4.63 12.63 20.89 13.15
    น าหลักทรัพยไ์ปวาง 7.6 93.50 6.5 14,038 94.9 5.1 2,167,759 15,675 12,113 15,442 4.48 - 3.87 11.26 16.62 12.80
    ผลผลิต 0.2 100 - 221 100.0 - 2,652 1,200 - 1,200 3.72 - 3.72 - 8.00 8.00
    บุคคล 1.8 81.70 18.3 2,657 92.6 7.4 98,104 4,185 1,500 3,692 7.09 - 6.31 4.30 8.73 5.43
    ท านาตัดดอก 3.8 93.20 6.8 7,053 90.3 9.7 1,132,633 15,553 22,995 16,060 1.69 - 1.63 25.05 - 25.26
    อื่นๆ 0.3 100 - 503 100.0 - 136,949 27,226 - 27,226 3.09 - 3.09 21.50 5.25 21.50
      - ไม่มีการค้ าประกัน 76.3 50 50.0 2,036 37.2 62.8 99,307 3,630 6,130 4,870 4.96 - 2.73 9.52 8.65 8.75
      - ไม่มีการกู้เป็นเงินก้อน-ไม่ทราบ 1.2 67.50 32.5 132,893 62.0 38.0 6,181,674 4,275 5,435 4,652 5.13 - 1.90 8.21 3.68 8.01
3. ลักษณะการท าสัญญา 974
    เป็นลายลักษณ์อักษร 27.6 94.40 5.6 48,460 91.9 8.1 5,480,533 11,010 16,322 11,310 4.60 - 4.60 6.32 11.36 6.60
    ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 68.3 64.10 35.9 116,456 63.9 36.1 6,102,351 5,227 5,265 5,240 4.57 - 4.57 6.77 3.17 5.48
    ไม่ทราบ 4.1 70.50 29.5 8,373 79.2 20.8 516,488 6,876 4,355 6,168 2.90 - 2.90 7.45 3.22 6.20
4. วิธีการจา่ยดอกเบี ย 974
    ขา้วโพด 0.10 100 - 188 100.0 - 7,519 4,000 - 4,000 7.72 - 7.72 3.00 - 3.00
    ขา้วเปลือกเจ้า 13.2 94 6.0 23,874 78.8 21.1 939,460 3,300 13,920 3,935 4.70 - 4.70 8.06 11.85 8.30
    ขา้วสารเจ้า 0.1 100 - 146 100.0 - 2,186 1,497 - 1,497 4.61 - 4.61 23.83 - 23.83
    ขา้วเปลือกเหนียว 0.4 100 - 766 100.0 - 15,569 2,035 - 2,035 5.10 - 5.10 4.54 - 4.54
    จ่ายคืนเป็นเงินสด 86.2 69.20 30.8 148,316 77.0 33.0 11,134,638 8,352 5,606 7,507 4.50 - 4.50 6.36 3.40 5.45

ระยะเวลากู้เฉล่ีย* (เดือน)จ านวนสัญญา* (ถ่วงน  าหนัก) วงเงินกู้รวม* (%) วงเงินกู้เฉล่ียต่อสัญญา* อัตราดอกเบี ยเฉล่ีย* (%)
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ตารางที่ 25  เงื่อนไขบางประการของสัญญากู้ 4 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: จ านวนตัวอย่างจากการส ารวจ ไม่ได้ถ่วงน้ าหนัก 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 
 

เป็นสัญญาที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสัญญากู้ 3 
ประเภทแรก ตารางที่ 25 แสดงตัวอย่างของสัญญา
ทั้ง 4 ประเภท รวมทั้งเงื่อนไขบางประการของการกู้ยืม
การวิเคราะห์สัญญากู้จะแยกประเด็นวิเคราะห์เป็น 4 
ประเด็น ดังนี้ (1) เงื่อนไขหรือโครงสร้างของสัญญากู้ 
ได้แก่ ขนาดของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ 
วิธีค้ าประกัน วิธีช าระดอกเบี้ย เงื่อนไขในการกู้มีทั้ง 
 

เงื่อนไขที่เป็นตัวเงิน และเงื่อนไขที่ไม่ใช่ตัวเงิน (non-
price provisions) (2) เงื่อนไขเหล่านี้สามารถแบ่งสรร
ผลประโยชน์ให้คู่สัญญาได้อย่างไร และใครเป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ (3) ผู้ให้กู้มีวีธีการ
บังคับหนี้อย่างไร และ (4) เมื่อผู้กู้มีปัญหาในการช าระ
หนี้อันเนื่องจากดินฟ้าอากาศหรือเหตุสุดวิสัย ผู้ให้กู้ให้
ความอะลุ้มอล่วยอย่างไร (honest default or risk-sharing) 

 ประเภทสัญญา อัตราดอกเบี้ย  
(%ต่อเดือน) 

วงเงินกู้  
(บาท) 

ระยะเวลากู ้
(เดือน) 

จ านวนสัญญาหรือกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ 
(สัญญา/ตัวอย่าง) 

1. ตลาดโยงกันประเภทแรก 
   1.1 แรงงาน 
        - มันส าปะหลัง 
        - ตัดอ้อย 
   1.2 นาตัดดอก 
   1.3 น้อยหน่ากับคนกลาง   

 
0 
0 

1.8 
0 

 
100-1,000 

1,000-2,000 
14,000 

10-20%ของ
มูลค่าน้อยหน่า 

 
1-2 
3,7 
44 
6-7 

 
ปักธงชัย (นายจ้าง 2 คนงาน 2) 
ห้วยแถลง (หัวหน้ากลุ่ม 3 คน) 
เขตปลูกข้าว (37 สัญญา) 

ปากช่อง 

2. ตลาดโยงกันประเภทสอง 
   2.1 การกู้ข้าว 
        การตกขา้วเขยีว 
   2.2 การกู้ปุ๋ย 
        การกู้ยาฆ่าแมลง 
        เซน็เชื่ออื่นๆ 
        ผอ่นสง่ 
   2.3 น าข้าวเปลีอกมาขาย   

7.8 
7.7 
3.5 
1.7 
1.6 
3.9 
4.4 

2,984 
3,616 
1,310 
2,084 
206 

52,988 
6,000 

7 
9 

5-7 
5-7 
8 
10 
6 

20 
133 
345 
9 

104 
46 

เขตปลูกข้าวและข้าวโพด 
3. การกู้ยืมเป็นเงินสด (สัญญามาตรฐาน) 
   3.1 ไม่มีการค้ าประกัน 
   3.2 น าหลักทรัพย์ไปวาง 
   3.3 จ านอง (ชาวบ้าน) 
   3.4 ธุรกิจเงินทุน 
   3.5 รวมสัญญาที่คิดดอกเบี้ย   

4.4 
4.5 
4.6 
3.7 
3.5 

4,726 
12,611 
15,398 
7,791 
6,986 

9 
12 
13 
11 
10 

743 
74 
35 
37 
974 

4. การกู้ยืมแบบพิเศษ 
   4.1 กู้จากญาติและเพื่อน 
        ไม่มีดอกเบ้ีย 

 
0 

 
5,411 

 
7 

 
399 
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สัญญากู้เงินสด 
สัญญากู้นอกระบบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62 ของสัญญา 

และร้อยละ 71.6 ของวงเงินกู้นอกระบบ) เป็นการกู้เงินสด 
และช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินสด 

สัญญากู้ส่วนใหญ่จะไม่มีการค้ าประกัน (ร้อยละ 
77 ของสัญญากู้) สัญญาที่มีการค้ าประกันที่น่าสนใจ
คือการกู้จากบริษัทเงินทุน ซึ่งผู้กู้ต้องจ านองที่ดินค้ า
ประกัน สัญญากู้ประเภทนี้มีลักษณะเป็นแบบที่
คู่สัญญาไม่ต้องมีความผูกพันส่วนตัวกัน (arm’s  
length or impersonal market) 

ก) สัญญากู้เงินทั่วไป วงเงินกู้เฉลี่ยของสัญญา
ประเภทนี้ (ซึ่งคิดดอกเบี้ย) เท่ากับ 7,400 บาท 
อัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ าหนักด้วยวงเงินกู้เฉลี่ยร้อยละ 
4.5 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ประมาณ 7-12 เดือน ซึ่ง
สอดคล้องกับช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนเก็บ
เก่ียวข้าว (ดูตารางที่ 24) (implicit condition) ว่าผู้กู้
จะช าระหนี้หลังจากที่เก็บเก่ียวผลผลิตได้ 

1. ลักษณะส าคัญของสัญญากู้ อีก 3 ประการคือ 
ประการแรก สัญญากู้ที่มีวงเงินกู้ต่อสัญญาสูงมีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ ากว่าสัญญาที่มีวงเงินกู้น้อย (ดูตารางที่ 
26 ทั้งนี้ เพราะต้นทุนการให้กู้ (ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนการบริหารเงินกู้ ต้นทุนสารสนเทศ ฯลฯ) 
เฉลี่ยต่อเงินกู้ 1 บาท จะลดลงเมื่อวงเงินกู้สูงขึ้น 
ต้นทุนการให้กู้บางชนิดเป็นต้นทุนคงที่ (เป็นต้นทุน
สารสนเทศ) บางชนิดก็เพ่ิมขึ้นในอัตราที่น้อยลงเมื่อ
ขนาดเงินกู้เพ่ิมขึ้น ตารางที่ 26 ยังแสดงให้เห็นด้วย
ว่า ถ้าวงเงินกู้มากกว่า 3 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยจะ
แพงขึ้นอีก เพราะการกู้เงินก้อนโตส่วนใหญ่เป็นการ
กู้ไปต่างประเทศ ความเสี่ยงของการให้กู้สูง ดังที่จะ
ได้อธิบายเหตุผลในตอนที่ 6 และผู้กู้ร้อนเงินต้องการ
เงินเพ่ือจ่ายให้ส านักจัดหางานทันที ผู้ให้กู้จึงสามารถ
คิดดอกเบี้ยแพงได้ (price discrimination) 

ลักษณะประการที่สอง คือ ยิ่งระยะเวลากู้นานขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยยิ่งต่ าลง (ดูตารางที่ 27) การให้กู้ระยะ
สั้น 1-2 เดือน มีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงกว่าการให้กู้
ระยะยาว นอกจากนั้นความร้อนเงินยังท าให้อุปสงค์
ของการกู้มีความยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยต่ ามาก 
เช่น การที่ผู้ กู้ต้องน าเงินไปช าระหนี้  ธกส. เมื่อ
สัญญาครบก าหนด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการกู้
เงินงวดต่อไป 

ลักษณะประการสุดท้ายของสัญญากู้นอกระบบ คือ 
การกู้ยืมมีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาท า
สัญญาใช้เวลาน้อย เพราะอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ
ส่วนตัว สัญญาส่วนใหญ่จึงเป็นสัญญาปากเปล่า (ร้อยละ 
62) และไม่มีการใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน (ร้อยละ 77) 

หลักการตัดสินใจของผู้ ให้ กู้  ได้แก่ (ก) การ
พิจารณาความสามารถในการช าระหนี้จากฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้กู้ เช่น รายได้ ที่ดิน ความขยันขันแข็ง 
(ข) พิ จารณาความตั้ งใจในการช าระหนี้ จาก
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้กู้ 
(ดูการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของนายทุนจากบทที่ 4) 

ฉะนั้น ประโยชน์ที่ผู้กู้ได้รับจากการกู้ คือ ความ
สะดวกรวดเร็ว ค่าโสหุ้ยในการกู้ต่ า ยิ่งถ้ามีความ
ต้องการเงินในระยะสั้น การกู้จากนอกระบบย่อมมี
ต้นทุนรวมต่ ากว่าการกู้จากในระบบ  แต่การกู้นอก
ระบบไม่เหมาะต่อการกู้เพ่ือลงทุนระยะยาวเพราะ
ดอกเบี้ยแพง ส่วนในด้านของผู้ให้กู้การปล่อยกู้จะมี
ก าไรคุ้มค่าความเสี่ยงและต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
เงินทุน เพราะผู้ให้กู้รู้จักผู้กู้อย่างดี 

2. การบังคับสัญญากู้ ผู้ให้กู้มีวิธีการติดตามและ
บังคับให้ผู้กู้ช าระหนี้หลายวิธี แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าผู้ ให้กู้จะต้องใช้ทุกวิธีในการบังคับสัญญา วิธี
เหล่านี้ได้แก่ การติดตามสอบถามผลผลิตในไร่นา
ของผู้กู้ ในกรณีที่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้ 
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ตารางที่ 26 การกู้เป็นเงินก้อนจ าแนกตามวงเงินกู้ และอัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 
วงเงินกู้ต่อ
สัญญา (%) 

 
วงเงินกู้
เฉลี่ย 
(บาท) 

 
จ านวน
สัญญา 
(%) 

อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยทุกสัญญา อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยเฉพาะ
สัญญาที่คิดดอกเบ้ีย 

ชาวบ้านบอก  
% ต่อเดือน 

ค านวณ, 
 % ต่อเดือน 

ชาวบ้านบอก  
% ต่อเดือน 

ค านวณ %  
ต่อเดือน 

0-999 
1,000-1,999 
2,000-3,999 
4,000-6,999 
7,000-9,999 
10,000-19,999 
20,000-29,999 
30,000-39,999 
40,000 ข้ึนไป 

500 
1,090 
2,415 
4,835 
7,575 
11,430 
20,925 
31,400 
44,935 

12.9 
20.1 
23.5 
15.9 
3.5 
10.0 
7.6 
4.0 
2.5 

3.30 
3.16 
3.24 
3.58 
3.74 
3.57 
2.74 
3.28 
4.09 

5.50 
4.73 
4.23 
4.27 
3.83 
3.30 
2.55 
3.42 
3.67 

4.60 
4.38 
4.66 
4.90 
4.46 
4.68 
3.86 
3.77 
4.97 

7.68 
6.55 
6.09 
5.84 
4.57 
4.33 
3.60 
3.93 
4.46 

 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

ตารางที่ 27 การกู้เป็นเงินก้อน จ าแนกตามระยะเวลากู้ วงเงินกู้เฉล่ีย และอัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 

 
ระยะเวลากู้ 

 
วงเงินกู้เฉลี่ย 

(บาท) 

 
จ านวนสญัญา 

(%) 

อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยทุกสัญญา อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยเฉพาะสัญญา
ที่คิดดอกเบ้ีย 

ชาวบ้านบอก  
% ต่อเดือน 

ค านวณ  
% ต่อเดือน 

ชาวบ้านบอก  
% ต่อเดือน 

ค านวณ  
% ต่อเดือน 

น้อยกว่า 1 
1-3 
4-6 
7-9 
10-12 
13-24 
25ข้ึนไป 
ไม่มีก าหนด 
ไม่ตอบ 

7,255 
5,055 
4,940 
4,010 
6,140 
10,640 
9,020 
8,494 
6,640 

0.5 
10.4 
10.8 
16.8 
14.5 
5.8 
3.0 
37.3 
0.8 

2.96 
3.88 
4.15 
3.37 
3.05 
5.18 
2.97 
3.13 
3.13 

3.34 
4.50 
5.23 
4.29 
3.41 
3.02 
3.13 

- 
2.83 

3.52 
5.82 
4.81 
4.24 
3.71 
6.16 
3.94 

- 
127.30 

3.97 
6.76 
6.06 
5.40 
4.16 
3.59 
4.08 

- 
11.50 

รวม 6,982 100.0 3.38 3.48 43.74 45.06 

หมายเหตุ : ระยะเวลากู้เฉลี่ยของสัญญากู้ทุกฉบับ = 5.6 เดือน 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
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กู้จะน ายอดดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญากู้มารวมกับเงิน
ต้น แล้วเขียนเป็นยอดเงินกู้ในสัญญา วิธีนี้เป็นการ
ป้องกันการเบี้ยวเมื่อมีเรื่องฟ้องร้องกัน ผู้ให้กู้จะ
อาศัยนายหน้าไปติดต่อทวงหนี้หรือตนเองอาจไป
ทวงหนี้เอง ถ้าเป็นลูกหนี้ที่ช าระเงินตรงเวลา อาจมี
การลดหย่อนดอกเบี้ยให้ ถ้าลูกหนี้เบี้ยวจะใช้การ
ปล่อยข่าวเก่ียวกับการเบี้ยวหนี้ในหมู่บ้านเพ่ือเป็น
แรงกดดันทางสังคม แต่ผู้ให้กู้นิยมที่จะใช้วิธีผ่อน
ปรนก่อนโดยการเรียกผู้กู้มาช าระ ดอกเบี้ยและต่อ
สัญญาก่อน วิธีสุดท้ายที่ผู้ให้กู้จะสามารถใช้คือการ
ฟ้องร้อง หรือยึดทรัพย์ของผู้กู้ 

3. การอะลุ้มอล่วย เมื่อผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
ผู้ให้กู้จะใช้วิธีการต่างๆ เช่น ถ้าวงเงินกู้สูง ความ
อะลุ้มอล่วยจะมีมากกว่ากรณีวงเงินกู้น้อย   เพราะ
ผู้ให้กู้เกรงจะสูญเสียเงินจ านวนมาก ปรกติผู้ให้กู้จะ
เลือกวิธีผ่อนปรนมากกว่าการฟ้องร้อง เช่น การ
ขอให้ผู้กู้พยายามช าระดอกเบี้ยก่อน หรือมีการตกลง
ให้ผู้กู้ที่ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยน าที่ดินมาให้เจ้าหนี้
ท านาตัดดอกเบี้ย (นลินี 2532) หรือกรณีที่ผู้กู้ช าระ
คืนเพียงเงินต้น เจ้าหนี้บางคนอาจยอมให้ค้าง
ดอกเบี้ยโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพ่ิมจากเงินค่า
ดอกเบี้ยที่ยังค้างช าระ (อนุภาพ 2532) ส่วนในกรณี
ที่ผู้ กู้มีหลักทรัพย์ค้ าประกันสูงกว่ายอดหนี้คงค้าง 
ผู้ให้กู้อาจปล่อยเงินกู้เพ่ิม ผู้ ให้กู้บางรายในเขต
ชลประทานนิยมวิธีนี้เพราะอาจท าให้ตนสามารถยึด
ที่ดินจากลูกหนี้ค้างช าระได้ 

ข) สัญญากู้จากบริษัทธุรกิจเงินทุน ในจังหวัด
นครราชสีมา มีบริษัทเงินทุน 2 แห่ง ท าหน้าที่ระดม
เงินทุนจากนักธุรกิจและปล่อยเงินกู้แก่เกษตรกร 
บริษัททั้งสองจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ 
แต่ไม่ได้จดทะเบียนสถาบันการเงินกับกระทรวงการคลัง 

1. มูลเหตุที่เกิดบริษัท บริษัทธุรกิจเงินทุนเกิด
จากการรวมหุ้นของพ่อค้านักธุรกิจในเมือง ซึ่งหลาย
คนมีกิจการค้าพืชผลมาก่อน พ่อค้าเหล่านี้เคยปล่อย

สินเชื่อให้เกษตรกรมาก่อนและคงจะมีอุปทานเงินทุน
ส่วนเกิน แต่ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเพ่ิมให้ผู้กู้รายใหม่ 
เพราะความเสี่ยงสูงจึงรวมหุ้นกันเพ่ือตั้งบริษัทธุรกิจ
เงินทุน ด าเนินธุรกิจให้กู้ในลักษณะที่ผู้กู้ต้องจ านอง
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนความ
เสี่ยง แต่ก็ท าให้ต้นทุนการบริหารสูงขึ้น ดังนั้นการ
รวมหุ้นส่วน ซึ่งท าให้บริษัทมีลูกค้ามากขึ้น จะ
ก่อใ ห้ เ กิ ดการประหยั ดจากขนาดกิจการไ ด้ 
(economies of scale) แต่มีข้อสังเกตว่าพ่อค้า
หุ้นส่วนบางคนยังคงมีธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนตัวให้
ลูกค้าที่ดีของตน 

2. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้กู้: ต้นทุนต่ ากว่า
สถาบันการเงิน ผู้ขอกู้จะต้องน าโฉนดที่ดินหรือ นส.
3 ไปให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประเมินราคา บางครั้ง
บริษัทอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูที่ดินก่อน ราคา
ประเมินจะต่ ากว่าราคาตลาด แต่ที่ส าคัญ คือ วงเงิน
ให้กู้จะไม่เกินร้อยละ 16-20 ของมูลค่าตลาดของ
หลักทรัพย์ วิธีนี้ท าให้ผู้ กู้ไม่กล้าเบี้ยวหนี้ เพราะ
มูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่ายอดหนี้มาก อัตราดอกเบี้ย
คิดร้อยละ 3 ต่อเดือน แต่จะหักดอกเบี้ยล่วงหน้า
ก่อนทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ดังนั้น อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยจริงจึงสูงถึงร้อยละ 3.7 ต่อเดือน ซึ่ง
เรื่องนี้ผู้กู้ทราบดี แต่อัตราดังกล่าวก็ยังต่ ากว่าการกู้
นอกระบบทั่วไปในอัตราร้อยละ 5 (ซึ่งถ้าคิดอัตรา
เฉลี่ยจะเท่ากับร้อยละ 4.5 ต่อเดือน) 

แม้อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าการกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน แต่ขั้นตอนการกู้ใช้ เวลาเพียง 1 -2 วัน 
นับตั้งแต่เริ่มติดต่อจนกระทั่งรับเงิน ทว่าผู้ กู้จะมี
ค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากค่าจดจ านอง
ที่ดิน และค่ารถติดต่อกับบริษัท (ซึ่งถ้ากู้จากธนาคาร
ก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เช่นกัน) ได้แก่ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ดิน 300 บาท และค่าใช้จ่ายในการท า
สัญญาอีก 150 บาท ซึ่งจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
ถ้าวงเงินขอกู้ 10,000 บาท ผู้กู้จะถูกหักดอกเบี้ย 6 
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เดือน จึงได้เงินกู้ 8,200 บาท ค่าใช้จ่ายในการกู้
ทั้งหมดจะมีมูลค่าเพียงร้อยละ 7 ของเงินกู้ หรือคิด
เป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ซึ่งต่ า
กว่าค่าโสหุ้ยของการกู้จากสถาบันการเงินที่มี
ค่าประมาณร้อยละ 9 เมื่อรวมกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ร้อยละ 3.7 การกู้จากบริษัทธุรกิจเงินทุนจะเสียอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งสิ้นร้อยละ 4.2 ซึ่งยังต่ ากว่าการกู้นอก
ระบบทั่วไป สินเชื่อนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้กู้ 

3. การบังคับหนี้ : ลดต้นทุนการบังคับหนี้ 
นอกจากบริษัทจะสามารถลดความเสี่ยงของการให้กู้
โดยการจ ากัดวงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
หลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังก าหนดอัตราค่าปรับผู้กู้ที่
ช าระดอกเบี้ยล่าช้าอีกวันละ 100 บาท วิธีการเหล่านี้
ช่วยลดต้นทุนการให้กู้ของบริษัท ท าให้กิจกรรมให้กู้
สามารถท าก าไรแก่บริษัทได้ 

สินเชื่อกับตลาดล่วงหน้า: สัญญากู้ที่ตลาด
โยงกันประเ ทแรก 

สัญญากู้ประเภทนี้ผู้ ให้ กู้มิได้หวังก าไรจาก
ดอกเบี้ย แต่เป็นการให้เงินกู้ยืม เพ่ือจะได้แรงงาน
หรือสินค้ าจ านวนพอเพียงในอนาคต ( forward 
market) สัญญาที่จะอธิบายมี 3 ประเภท คือ สินเชื่อ
เพ่ือแรงงาน การให้สินเชื่อแก่ชาวสวนน้อยหน่า และ
สัญญานาตัดดอก 

ก) สินเชื่อเพ่ือแรงงาน (forward labor service 
purchase) ตัวอย่างของสัญญากู้ประเภทนี้ ได้แก่ 
สินเชื่อของนายทุนผู้มีอาชีพรับเหมามันส าปะหลัง 
จากชาวไร่เพ่ือน าไปขายให้พ่อค้า และสินเชื่อที่
เจ้าของไร่อ้อยให้แก่คนงานตัดไร่อ้อย โดยไม่มีการ
คิดดอกเบี้ยวงเงินกู้ในกรณีแรกครั้งละ 100-500 บาท 
ระยะเวลากู้ 1-4 สัปดาห์ ในกรณีหลัง วงเงินกู้ 
1,000-2,000 บาท ระยะเวลากู้ 1-2 เดือน หรือ
บางครั้งอาจนานถึง 12 เดือน  

เหตุผลที่นายจ้างต้องให้สินเชื่อแก่คนงานโดยไม่
คิดดอกเบี้ย เกิดจากความต้องการท างานให้เสร็จ
ทันเวลา เช่น ต้องถอนมันส าปะหลังส่งตลาดก่อนที่
ราคาจะลดลง เนื่องจากหมดโควต้าการส่งออกของ
แต่ละงวด หรือต้องตัดอ้อยส่งโรงงานตามคิวที่ทาง 
โรงงานก าหนดให้ นายจ้างหรือนายทุนไม่สามารถ
พยากรณ์ได้ว่าตนต้องการแรงงานเมื่อใด เมื่อมีความ
ต้องการขึ้นมา นายจ้างทุกคนจะมีความต้องการ
แรงงานพร้อมๆ กัน ฉะนั้น แม้ตลาดแรงงานชนบท
จะมีแรงงานส่วนเกิน แต่แรงงานจะเกิดประโยชน์กับ
ตนก็ต่อเมื่อแรงงานเหล่านั้นมีข้อผูกพันกับตน
โดยเฉพาะ การให้เงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยจึงเป็นการ
จองแรงงานล่วงหน้า เพราะเป็นการให้ผลตอบแทน
พิเศษแก่คนงานแลกกับข้อผูกพันว่าผู้ กู้ต้องมา
ท างานให้เมื่อนายจ้างต้องการ 

นายจ้างมีวิธีควบคุมให้คนงานที่รับสินเชื่อต้อง
มาท างานเมื่อต้องการดังนี้ ในกรณีมันส าปะหลัง ถ้า
นายจ้างเรียกตัวไปท างาน แต่คนงานมีงานอื่นติดพัน
ไม่สามารถมาท างานให้ได้ นายจ้างจะลงโทษงดจ้าง
ชั่วคราวโดยอ้างว่าขณะนั้นตนมีคนงานเพียงพอแล้ว 
วิธีนี้จะท าให้ลูกจ้างที่ยากจนเดือดร้อนยิ่ง เพราะ
รายได้รายวันเกือบไม่พอยังชีพอยู่แล้ว ส่วนกรณี
ชาวไร่ตัดอ้อย นายจ้างจะให้สินเชื่อผ่านหัวหน้า
คนงาน ถ้ามีคนงานเบี้ ยวงาน หัวหน้าจะต้อง
รับผิดชอบหาคนงานอื่นมาท างานแทน แต่หัวหน้าก็
จะได้รับรางวัลพิเศษเป็นเครื่องตอบแทนจากนายจ้าง 
อย่างไรก็ตาม  บางครั้งหัวหน้าคนงานเองก็เบี้ยว 
โดยการอพยพไปอยู่หมู่บ้านอื่น แต่ปรกติแล้วการ
อพยพไปทั้งครัวเรือนมีต้นทุนสูง เหตุการณ์เช่นนี้จึง
มีไม่บ่อยนัก 

ในทัศนะของคนงาน สัญญากู้ประเภทนี้ ให้
ประโยชน์ต่อไปนี้ คนงานได้เงินกู้โดยไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย แม้จ านวนเงินจะไม่มากนัก แต่ก็มีค่าอย่าง
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ยิ่งต่อคนงานโดยเฉพาะในฤดูที่ ไม่มีงานรับจ้าง 
เน่ืองจากความยากจน คนงานเหล่านี้จะไม่สามารถ
ขอกู้เงินจากผู้ให้กู้ทั่วไปได้ การที่คนงานยากจนต้อง
ผูกกับนายจ้างบางคนเช่นน้ี จึงท าให้ตลาดสินเชื่อมี 
ลักษณะแตกแยก ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ  
การลดต้นทุนของการหางานใหม่จากการผูกมัด
ตัวเองกับนายจ้าง 

สัญญากู้ประเภทนี้ คู่สัญญามิได้มีอ านาจต่อรอง
เท่าเทียมกัน เป็นที่ชัดเจนว่านายจ้างมีอ านาจในการ
ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ เพราะผู้กู้เป็นแรงงานยากจน
ไม่สามารถขอกู้เงินจากผู้ให้กู้รายอื่นได้ แม้ว่าการ
ผูกมัดกับนายจ้างจะให้ประโยชน์สุทธิแก่คนงาน
มากกว่าการด ารงตนเป็นแรงงานรับจ้างอิสระ แต่
ความผูกพันดังกล่าวก็ท าให้คนงานสูญเสียทางเลือก
ที่จะไปท างานที่อื่น ในบางขณะงานอื่นอาจให้ค่าจ้าง
สูงกว่างานประจ า หรือบางครั้งนายจ้างประจ าไม่มี
งานให้ท า ตนอาจไม่กล้าไปรับงานอื่นเพราะเกรงว่า
ถ้านายจ้างมาตามตัวไม่พบ ตนอาจถูกลงโทษ 
(พรรณราย 2532) 

ข) การให้กู้แก่ชาวสวนน้อยหน่า ในอ าเภอปาก
ช่อง การปลูกน้อยหน่าเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่ง 
เกษตรกรจะขายน้อยหน่าให้แก่ล้ง ซึ่งจะน าไปส่ง
ให้แก่พ่อค้าขายส่งที่ตลาดปากคลองตลาด และมหา
นาคอีกทอดหนึ่ง 

ล้งบางคนจะให้เกษตรกรยืมเงินไปลงทุนตัดแต่ง
ก่ิงน้อยหน่าและใส่ปุ๋ยหลังฤดูเก็บเก่ียวน้อยหน่า เงิน
ที่ให้กู้ยืมจะมีมูลค่า 1-3 พันบาท และในบางกรณี
อาจมีค่าหลายพันบาท ระยะเวลาให้ยืม 5-6 เดือน 
ไม่มีการคิดดอกเบี้ย ล้งจะหักหนี้สินเมื่อเกษตรกรน า
น้อยหน่ามาขายให้ในเดือนพฤษภาคม (ดูเงื่อนไข
การกู้ในตารางที่ 24) 

การที่ล้งให้สินเชื่อโดยไม่คิดดอกเบี้ยเกิดจาก 
 

ธรรมชาติของผลผลิตน้อยหน่า ในตอนต้นฤดู 
ปริมาณน้อยหน่ามีน้อย ราคาค่อนข้างสูง แต่พ่อค้า
คนกลางมีจ านวนมาก การแข่งขันท าให้พ่อค้าต้องหา
วิธีที่จะลดต้นทุนการค้า และสามารถหาซื้อน้อยหน่า
ป้อนตลาดได้เพียงพอ ล้งที่ซื้อน้อยหน่าตอนต้นฤดู
จะมีก าไรมาก ล้งจึงให้สินเชื่อแก่เกษตรกรโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย เพ่ือผูกพันให้เกษตรกรขายน้อยหน่าแก่ตน
ตลอดฤดู ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่ล้งจะได้รับคือ
ความได้เปรียบจากสารสนเทศด้านราคาน้อยหน่าถึง
กรุงเทพฯ จึงจะแจ้งราคา เมื่อราคาน้อยหน่าลดลงใน
กรุงเทพฯ ล้งจะซ้ือน้อยหน่าในราคาที่ลดลงเร็วมาก 
แต่ถ้าราคาสูงขึ้น ล้งจะยังไม่ปรับราคาทันที ล้งจึง
อาศัยจั งหวะเวลาดังกล่ าวหาก าไรจากความ
ได้เปรียบด้านสารสนเทศเก่ียวกับราคา 

ในด้านเกษตรกร ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากเงิน
ยืมซึ่งไม่เสียดอกเบี้ยแล้ว เกษตรกรยังได้ความมั่นใจ
ว่าตนสามารถขายผลไม้ได้หมดและขายน้อยหน่า
โดยอิสระไม่ผูกพันกับล้งคนใดคนหนึ่ง แต่การผูกพัน
กับล้งเป็นหลักประกันว่าเกษตรกรจะสามารถขาย
น้อยหน่าจ านวนมากในตอนกลางฤดู 

ดังนั้น การให้เงินยืมแก่ชาวสวนน้อยหน่า จึง
เป็นการซื้อน้อยหน่าในตลาดล่วงหน้า ล้งสามารถ
บังคับให้เกษตรกรน าเงินกู้มาช าระคืนได้ เพราะ
เกษตรกรต้องน าผลผลิตไปขายให้ล้ง ล้งจึงสามารถ 
หักหนี้จากเงินค่าน้อยหน่าได้ นอกจากนั้นเกษตรกร
ที่เบี้ยวหนี้ ย่อมเสียประโยชน์จากความสัมพันธ์
กับล้ง ซึ่งต้องใช้เวลาสร้างค่อนข้างนาน 

ค) การท านาตัดดอก สัญญาประเภทนี้เกิดจากผู้
มีที่ดินบางครัวเรือนเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
เช่น สมาชิกจะไปท างานต่างประเทศแต่ต้องการเงิน
ลงทุน ขณะเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันมีคนที่มีเงิน 
สดแต่ขาดที่ดินท ากิน จึงเกิดการกู้ประเภทท านาตัด 
 



94                                  ตลาดสินเช่ือนอกระบบในชนบทไทย 

 

ดอกเบี้ย สัญญาแบบนี้เกิดขึ้นในภาคอีสาน เพราะ
การกระจายทรัพย์สินมีลักษณะเท่าเทียมกันมากกว่า
ภาคอื่น 

เงื่อนไขของสัญญาคือ ผู้กู้ตกลงจะมอบที่ดินให้
เจ้าของเงิน น าไปท านาอย่างน้อย 2-3 ปี แทนการ
ช าระดอกเบี้ยรายปี อัตราดอกเบี้ยจึงมีค่าเท่ากับค่า
เช่าที่เจ้าของที่ดินต้องเสียสละไป เจ้าของที่ดินที่มี
คุณภาพสูงจะเรียกร้องเงินกู้ได้จ านวนสูงกว่าที่ดินที่
มีคุณภาพต่ า (ดูตารางที่ 28) เมื่อผู้กู้หาเงินต้นได้ก็
จะน ามาไถ่หนี้ สัญญาประเภทนี้คู่สัญญาต้องมีพยาน
รับรู้อย่างมั่นคง

2
 เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องสิทธิการใช้

ประโยชน์ในภายหลัง 
ส่วนในด้านผู้ให้กู้ ก็จะได้ที่ดินมาท ากินเป็นเวลา

หลายปีติดต่อกัน ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ดอกเบี้ยจาก
การให้กู้ลดลงมาก ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ทวงและบังคับหนี้ นอกจากนั้นการที่สัญญามีอายุ 2-
3 ปี ยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงด้านผลผลิต
และด้านราคาให้แก่เจ้าหนี้ 

สัญญากู้ประเภทนี้มีต้นทุนการท าสัญญาสูง  
 

เช่น การหาพยานและการสืบคุณภาพที่ ดิน แต่
ต้นทุนในการบังคับสัญญาใกล้เคียงศูนย์ เพราะผู้ให้
กู้ไม่จ าเป็นต้องตามเก็บดอกเบี้ย และถ้าการท า
สัญญามีพยานแน่ชัด เหตุการณ์ดังที่บรรยายไว้ใน
เชิงอรรถจะไม่เกิดขึ้น  ต้นทุนของการเบี้ยวสัญญา
ย่อมไม่สูงนัก นอกจากนั้นเนื่องจากอ านาจการ
ต่อรองของคู่สัญญาไม่ต่างกัน เพราะต่างฝ่ายต่างมี
ทรัพย์สินอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจึงต่ ามาก 

การโยงสินเชื่อกับผลผลิตและปัจจัยการผลิต
เพื่อก าไร: ตลาดโยงกันประเ ทที่สอง 

แม้ว่าสัญญากู้ในหัวข้อนี้จะมีความเก่ียวพันกับ
ตลาดผลผลิต หรือปัจจัยการผลิตเหมือนสัญญากู้ใน
หัวข้อ 4.3 แต่สาเหตุที่ผู้ให้กู้ในหัวข้อนี้ดึงเอาสินเชื่อ
ไปพัวพันกับตลาดผลผลิตหรือตลาดปัจจัยการผลิตก็
เพราะการกระท า ดังกล่ าวมีส่ วนส าคัญท าให้ 
เจ้าหน้าที่ได้ก าไรจากการให้กู้มากขึ้น ตัวอย่างของ
สัญญากู้ในหัวข้อนี้ได้แก่การกู้ข้าวและการตกข้าว
เขียว การก าหนดให้ผู้กู้น าผลผลิตมาขายให้เจ้าหนี้ 
และการกู้ปุ๋ย เป็นต้น 

ตารางที่ 28 การกู้เงินซึ่งมีเงื่อนไขการช าระคืนโดยการท านาตัดดอกจ าแนกตามวงเงินกู้ 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: (1) เฉพาะสัญญาที่ทราบข้อมูลสมบูรณ์ 33 สัญญามาจาก 37 สัญญา 
 (2) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยค านวณโดยการถ่วงน้ าหนักด้วย วงเงินกู้กรณีแรกคิดจากอัตราค่าเช่าหนึ่งในสาม 
 (3) อัตราดอกเบี้ยกรณีท่ีสองบวกค่าความเสี่ยง (risk premium) เพิ่มขึ้นอีก 5% 
ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
 

อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 
ต่อเดือน (%) 

 
วงเงินกู้ 

 
จ านวน 
สัญญา1 

 
วงเงินกู้ 

ต่อสัญญา (%) 

 
วงเงินกู้  

(%) กรณีที่ 12 กรณีที่ 23 

 
ปริมาณ 
ที่ดินเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 5,000 
5,000 – 10,000 
10,001 – 20,000 
20,001 – 30,000 
30,000 ขึ้นไป 

5 
10 
11 
6 
1 

3,392 
8,333 
18,070 
28,241 
45,290 

5.6 
8.4 
37.9 
31.2 
17.0 

3.12 
2.20 
1.84 
1.21 
0.53 

5.38 
2.73 
2.43 
1.48 
1.24 

15.40 
8.22 
11.68 
10.95 
10.00 

รวม 33 16,060 100.0 1.52 - - 
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ก) การกู้ข้าวและการตกข้าวเขียว สัญญากู้ข้าว
เป็นการที่เกษตรกรกู้ข้าวเปลือกมาสีเพ่ือบริโภคเมื่อ
ข้าวในยุ้งหมดในช่วงก่อนการเก็บเก่ียว (ระหว่าง
กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน) การช าระหนี้ในอดีตจะ
ช าระคืนทั้งต้นและดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือก ดอกเบี้ย
ที่คิดในโคราชได้แก่ ระบบ “พ่ีสอง น้องหนึ่ง” หรือถ้า
กู้ข้าวเปลือก 2 ถังจะเสียดอกเบี้ย 1 ถัง ในบางกรณี
ผู้ กู้ต้องช าระต้นเป็นเงินสด โดยมีข้อตกลงเทียบ
มูลค่าข้าวเป็นเงินสดในตอนกู้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ของการกู้ข้าวประมาณร้อยละ 6.3 ต่อเดือนซึ่งสูงกว่า
การกู้แบบอื่นๆ 

การตกข้าวเขียว หมายถึงการกู้เงินสด แต่ผู้ กู้
ต้องช าระดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือก หรือ ช าระเงินต้น
เป็นข้าว หรือช าระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นข้าว ใน
โคราชการกู้เงิน 100 บาท ต้องเสียดอกเบี้ย 1-3 ถัง 
(ราคาข้าวตอนช าระหนี้ถังละ 23 บาท ในปี 2528) 
ดอกเบี้ยจะลดลง หากระยะเวลากู้สั้นลง โดยเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยของการตกข้าว ร้อยละ 8.3 ต่อเดือน 
ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุด สัญญากู้แบบตกข้าวและกู้ข้าว
จะไม่มีการค้ าประกันใดๆ 

ผู้กู้แบบตกข้าวและผู้กู้ข้าวจะมีฐานะยากจนกว่า
ผู้กู้อื่นๆ กล่าวคือ รายได้ของผู้กู้ 2 ประเภทนี้เฉลี่ย 
26,758 บาท และ 30,000 บาทต่อครัวเรือน
ตามล าดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยของผู้กู้อื่นๆ คือ 44,067 
บาท นอกจากนั้นผู้กู้สองกลุ่มนี้ก็มีที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิ์เพียง 9-10 ไร่ ขณะที่ผู้กู้อื่นๆ มีที่ดินเฉลี่ย 30 
ไร่ ต่อครัวเรือน 

สาเหตุที่สัญญากู้ 2 ประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยสูง
กว่าสัญญากู้ทั่วๆ ไปได้แก่ ประการแรก ผู้กู้กลุ่มนี้
เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ กู้อื่นๆ เพราะความ
ยากจนท าให้ความสามารถในการช าระหนี้ต่ า 
ประการที่สอง เมื่อเกิดปัญหาด้านการผลิตจนท าให้ผู้
กู้ช าระหนี้ไม่ได้ ผู้ให้กู้มักอะลุ้มอล่วยหรือมีส่วนช่วย

รับภาระความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การผ่อนปรนให้
ช าระหนี้ในปีถัดไปโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพ่ิม ประการที่
สาม การกู้ประเภทนี้มีค่าโสหุ้ยในการให้กู้สูง เพราะ
การเก็บหนี้เป็นข้าวท าให้ผู้ให้กู้มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหนี้สูงขึ้น และการที่วงเงินกู้ 2 ประเภทนี้ต่ า
กว่าสัญญาอื่นๆ ค่าโสหุ้ยต่อเงินกู้ 1 บาทจึงสูงขึ้น (ดู
ขนาดวงเงินกู้ของสัญญาประเภทต่างๆ ในตารางที่ 
24) 

แม้ดอกเบี้ยจะแพง แต่ผู้กู้บางคนยังนิยมการกู้ 2 
ประเภทนี้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ ข้อแรก เมื่อผู้ กู้ไม่
สามารถช าระหนี้ผู้ให้กู้จะอะลุ้มอล่วยให้ดังกล่าวแล้ว 
ข้อสอง การกู้ข้าวมักกู้ในเดือนที่ราคาข้าวก าลังแพง 
และการช าระหนี้จะเป็นช่วงที่ราคาข้าวต่ าหากช าระ
หนี้เป็นข้าวเปลือก อัตราดอกเบี้ยย่อมถูกลง ข้อสาม 
ผู้กู้ประหยัดค่าโสหุ้ยเพราะผู้ที่ กู้ข้าวไม่ต้องไปซื้อ
ข้าว ส่วนผู้กู้ประเภทตกข้าวก็ไม่ต้องขนข้าวเปลือก
ไปขายช าระหนี้ เพราะผู้ให้กู้จะมาตวงข้าวที่หน้าลาน
เอง 

ผู้ให้กู้นิยมการให้กู้ประเภทนี้เพราะดอกเบี้ยสูง 
ยิ่งถ้าตลาดข้าวในท้องถิ่นมีคู่แข่งน้อย การเก็บหนี้
ย่อมท าได้ง่ายโดยการไปคุมการนวดข้าว ต้นทุนการ
ทวงหนี้จึงต่ า และที่ส าคัญคือการเข้าไปเก็บหน้ีเป็น
ข้าวพร้อมกับการซื้อข้าวจะลดค่าขนส่งเฉลี่ยของ
เจ้าหนี้ได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการกู้ข้าวและการ
ตกข้าวค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไปมากแล้ว จะมี
เหลืออยู่ก็เฉพาะในหมู่บ้านยากจนที่ยังมีปัญหาการ
คมนาคมขนส่งติดต่อกับอ าเภอต่างๆ เหตุผลส าคัญ
เกิดจากในปัจจุบันการคมนาคมดีขึ้น การค้าข้าวใน
หมู่บ้านมีการแข่งขันมากขึ้น เกษตรกรสามารถน า
ข้าวไปขายในอ าเภอได้สะดวกในราคาตลาด โดยเสีย
ค่าขนส่งน้อย การที่มีพ่อค้าข้าวมากขึ้นและมีผู้ให้กู้
เพ่ิมขึ้นท าให้การบังคับหนี้มีค่าโสหุ้ยสูงขึ้น เพราะผู้
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กู้อาจขายข้าวให้ผู้อื่นไปก่อน หรือน าเงินไปช าระหนี้
เจ้าหนี้รายอื่นๆ ก่อน ภาวะการแข่งขันท าให้พ่อค้า
ไม่สามารถเฝ้าคอยเวลาการเข้าไปตวงข้าวของ
ลูกหนี้ได้ นอกจากนั้นการผ่อนปรนให้ลูกหนี้เลื่อน
การช าระหนี้ยิ่งท าให้โอกาสที่จะได้เงินคืนน้อยลง 

ข) การกู้ปุ๋ย พ้ืนที่ซึ่งมีการซื้อปุ๋ยแบบเงินเชื่อ
ค่อนข้างมากจะเป็นเขตที่มีปัญหาดินจืด และใช้ข้าว
พันธุ์ผสม ได้แก่อ าเภอโนนสูง อ าเภอคง และห้วย
แถลง นอกจากนั้นก็จะเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทาน
ได้แก่อ าเภอปักธงชัย และพิมาย 

1) เงื่อนไขการกู้ วงเงินกู้ปุ๋ยเฉลี่ย 1,266 บาทต่อ
สัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อเดือน 
ระยะเวลากู้ 6.8 เดือน ร้อยละ 82 ของมูลค่าการกู้ปุ๋ยเป็น
การกู้โดยครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าปีละ 50,000 บาท 

พ่อค้าจะเริ่มให้กู้ปุ๋ยส าหรับการปักด าเมื่อฝนเริ่ม
ตกเพ่ือให้มั่นใจว่าตนจะได้รับเงินคืนปุ๋ยเงินเชื่อยาว
ที่กู้ในช่วงการหว่านกล้ามีราคาเงินเชื่อ 300 บาท 
ขณะที่ราคาเงินสดกระสอบละ 268 บาท ช าระคืน
หลังเก็บเก่ียวในเดือนมกราคม แต่ถ้ากู้ช้า ราคาเงิน
เชื่อจะลดลงเดือนละ 10-20 บาท นอกจากนั้นพ่อค้า
บางคนอาจให้กู้ปุ๋ยโดยเก็บเงินคืนเป็นข้าวเปลือก 
เช่น ปุ๋ยราคา 200 บาทต้องช าระคืนเป็นข้าว 6 ถัง 
แต่ปัจจุบันวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้ว นอกจากนั้นพ่อค้า
จ านวนหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเปลี่ยนจาก
การขายปุ๋ยเงินเชื่อมาเป็นการให้กู้เป็นเงินสด โดย
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 แทน ทั้งนี้เพราะเมื่อเกษตรกร
ไม่สามารถน าเงินค่าปุ๋ยมาช าระหลังการเก็บเก่ียวได้ 
พ่อค้าที่ยอมผ่อนผันการช าระหนี้จะไม่สามารถคิด
ดอกเบี้ยเพ่ิมได้อย่างเต็มที่ เช่น ถ้าราคาเซ็นเชื่อ 
300 บาท จะเรียกดอกเบี้ยได้อีกไม่เกิน 20 บาทต่อปี 
(หรือร้อยละ 6.7 ต่อปี) การให้กู้เป็นเงินสดแทนจะท า
ให้พ่อค้าได้รับดอกเบี้ยเต็มตามระยะเวลาที่เป็นหนี้ 

การคัดเลือกผู้กู้ก็ใช้หลักเกณฑ์เหมือนการกู้ทั่วไป
เช่นดูจากความสามารถในการผลิต  แต่ถ้าปริมาณการ
กู้สูง พ่อค้าจะท าสัญญากู้หรือให้ผู้กู้น าเอกสารสิทธิ์
ที่ดินมาให้ยืดถือ หรือให้มีบุคคลค้ าประกัน 

2) การบังคับหนี้  และการอะลุ้มอล่วย วิธีการ
บังคับหนี้ที่พ่อค้านิยมคือ การก าหนดให้ลูกหนี้น า
ข้าวมาขายให้ และเพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่ลูกค้าที่ ดี 
พ่อค้าจะลดราคาปุ๋ยให้ผู้ กู้ที่น าเงินมาช าระหนี้ตรง
ตามก าหนด เช่น ปุ๋ยราคา 320 บาท อาจลดราคาให้ 
10 บาท หรือลดเศษของดอกเบี้ยให้เป็นต้น ส่วน
ลูกค้าที่ไม่ช าระหนี้ตามก าหนดจะไม่ได้เงินกู้อีก 

สัญญาการเซ็นเชื่อปุ๋ยมีการอะลุ้มอล่วยกัน
ค่อนข้างมากดังที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันมี
งานรับจ้างในฤดูแล้งค่อนข้างมาก ผู้ให้กู้จ านวนมาก
จะไม่นิยมผ่อนผันให้เลื่อนก าหนดการช าระหนี้
ออกไป 12 เดือน แต่จะผ่อนปรนให้เพียง 2-3 เดือน
หลังการเก็บเก่ียว เพราะผู้กู้สามารถหาเงินมาช าระ
หนี้โดยการท างานรับจ้าง การผ่อนปรนนี้ ผู้ให้กู้จะไม่
คิดดอกเบี้ยเพ่ิมเติม 

ส าหรับสัญญาการกู้ยาฆ่าแมลงมีลักษณะคล้าย
กับการกู้ปุ๋ย ฉะนัน้จะไม่ขออธิบายอีก (ดูรายละเอียด
เงื่อนไขการกู้ในตารางที่ 24) 

ค) การก าหนดให้ผู้ กู้ต้องน าผลผลิตมาขาย 
สัญญากู้เป็นเงินสดที่ก าหนดให้ผู้กู้ต้องน าผลผลิตไป
ขายให้เจ้าหนี้ในราคาตลาดมีอยู่ร้อยละ 7.3 ของ
สัญญาทั้งหมด วงเงินกู้เฉลี่ยสัญญาละ 6,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.4 ต่อเดือนซึ่งสูงกว่าสัญญาที่
ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว (ร้อยละ 3.8) นอกจากนั้น
สัญญาการกู้ข้าวหรือกู้ปุ๋ยบางสัญญาก็มีข้อก าหนด
ให้ผู้กู้ต้องน าผลผลิตไปขายให้เจ้าหนี้เช่นกัน ดังนั้น
เงื่อนไขของสัญญา การบังคับหนี้และการอะลุ้มอล่วย
จึงไม่แตกต่างจากสัญญากู้ทั่วไป เงื่อนไขส าคัญของ
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สัญญาประเภทนี้คือ ลูกหนี้ต้องน าผลผลิตทั้งหมด
ของตนมาขายให้เจ้าหนี้ในราคาตลาด

3
 

เจ้าหนี้ที่นิยมสัญญากู้ประเภทนี้มักจะเป็นพ่อค้า
ข้าวเปลือก พ่อค้าข้าวโพด และพ่อค้าปอ แต่เจ้าของ
ลานมันส าปะหลังและพ่อค้ามันส าปะหลังจะไม่กล้า
ปล่อยเงินกู้ให้แก่ชาวไร่โดยก าหนดให้ผู้ กู้น ามัน
ส าปะหลังมาช าระหนี้  เพราะมันส าปะหลังไม่มี
ก าหนดการเก็บเก่ียวที่แน่นอนเหมือนข้าว และ
ข้าวโพด มันส าปะหลังสามารถเก็บเก่ียวได้ตั้งแต่ต้น
มันมีอายุ 8 เดือนถึง 15 เดือน ต้นทุนการบังคับ
สัญญากู้จึงสูงมาก ชาวไร่ที่เดือดร้อนเงินต้องอาศัย
การกู้ยืมจากญาติ 

1. เหตุผลที่เจ้าหนี้ก าหนดให้ลูกหนี้น าผลผลิตมา
ขายมีดังต่อไปนี้ (1) ในท้องถิ่นที่มีการแข่งขันด้าน
การค้าสูง พ่อค้าย่อมต้องการแหล่งรับซื้อข้าวที่
แน่นอนในจ านวนที่มากพอ (2) การที่พ่อค้าส่วนใหญ่
ก าหนดให้ผู้กู้ต้องน าผลผลิตทั้งหมดมาขายให้ตนท า
ให้ลูกหนี้ไม่สามารถติดต่อค้าขายกับพ่อค้ารายอื่นได้ 
ท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากพ่อค้าเหล่านั้นได้เพราะ
ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน วิธีนี้จึงสามารถ
ป้องกันมิให้ลูกหนี้กู้เงินจากเจ้าหนี้หลายคนในเวลา
เดียวกัน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่ออัตราการช าระหนี้ได้ 
(3) เหตุผลที่ส าคัญที่สุดของข้อก าหนดดังกล่าวได้แก่
การลดต้นทุนสารสนเทศให้กับเจ้าหนี้  กล่าวคือ
เจ้าหนี้จะได้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณผลผลิตซึ่งเป็นตัว
ชี้ก าลังความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ทุกๆ 
ปี นอกจากนั้นเมื่อลูกหนี้น าผลผลิตมาขาย เจ้าหนี้ก็
สามารถหักเงินค่าหนี้สินจากรายได้ของผู้กู้ได้ทันที 
ต้นทุนการบังคัญสัญญาจึงต่ าลง ในกรณีน าข้าวโพด
ไปขายให้พ่อค้าอื่นท าได้ยาก ต้นทุนการบังคับ
สัญญาจึงค่อนข้างต่ า 

2. เหตุผลที่ลูกหนี้น าสินค้าไปขายให้เจ้าหนี้ทั้ง
ในกรณีที่มีสัญญาบังคับ และกรณีที่ไม่มีสัญญา

บังคับ ได้แก่ (1) การน าสินค้าไปขายให้พ่อค้าเป็น
ประจ า นอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วน
บุ คคล แล้ วยั งท า ใ ห้ พ่ อค้ าสามารถประเมิ น
ความสามารถและความเต็มใจในการช าระหนี้ได้ เมื่อ
พ่อค้าไว้วางใจ การขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าก็
ง่ายและสะดวก เช่นการขอกู้เงินในยามเดือดร้อน
หรือฉุกเฉิน หากไปพ่ึงเงินกู้แหล่งอื่นๆ อาจจะเสีย
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสูงมาก (2) การขายสินค้าให้
พ่อค้าประจ าแม้จะได้ราคาเท่ากับพ่อค้าอื่นๆ แต่ก็มี
ข้อได้เปรียบบางประการ เช่น ไม่ถูกโกงน้ าหนัก 
หรือไม่เกิดปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องคุณภาพสินค้า  
การซื้อขายก็สะดวกรวดเร็วขึ้น หรือบางครั้งอาจขาย
ได้ในราคาสูงเป็นพิเศษ หรือในกรณีสินค้าล้นตลาด 
พ่อค้าอื่นๆ ไม่ต้องการซื้อสินค้าพ่อค้าประจ าอาจ
ยินยอมซื้อสินค้าทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม เราพบว่ามีลูกหนี้บางรายลักลอบ
น าผลผลิตไปขายให้พ่อค้าอื่น แสดงว่าผู้ กู้อาจไม่
พอใจเงื่อนไขบางประการของสัญญากู้ เราจะทดสอบ
ในตอนที่ 6 ว่าการบังคับซื้อผลผลิตท าให้ลูกหนี้
เสียเปรียบต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าปกติหรือไม่ 

การกู้ประเ ทไม่เสียดอกเบี้ยจากญาติและ
เพื่อน 

แม้ว่าญาติและเพ่ือนจะเป็นแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญ
มากแหล่งหนึ่ง (ร้อยละ 21.8 ของวงเงินกู้ในภาค
กลางในปี 2510/11) มาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่
ปรากฎว่ามีการศึกษาสัญญากู้ประเภทนี้อย่ าง
ละเอียด งานวิจัยครั้งนี้ก็มิได้สัมภาษณ์ผู้กู้และผู้ให้กู้
ที่เป็นญาติกัน แต่มีข้อมูลการส ารวจบางประการที่
น่าสนใจ 

1) ลักษณะของสัญญา การส ารวจของเราพบว่า
ร้อยละ 24.4 ของสัญญากู้ และร้อยละ 18.5 ของ
วงเงินกู้ เป็นสัญญากู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ยวงเงินกู้เฉลี่ย
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สัญญาละ 5,345 บาท ซึ่งต่ ากว่าสัญญาที่คิดดอกเบี้ย
ลักษณะที่ เด่นชัดของสัญญาที่ ไม่มีดอกเบี้ยคือ 
สัญญาจ านวนมากจะเป็นสัญญาระยะสั้น และสัญญา
ระยะยาวพร้อมๆ กัน กล่าวคือ ร้อยละ 16.5 ของ
สัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ยจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
เทียบกับร้อยละ 9 ของสัญญาที่คิดดอกเบี้ย และ
ขณะเดียวกันสัญญาที่มีอายุเกิน 2 ปี จะเป็นสัญญาที่
ไม่คิดดอกเบี้ย (54%) มากกว่าสัญญาที่คิดดอกเบี้ย 
(36%) 

สัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ยเกือบทั้งหมด (97%) เป็น
สัญญาปากเปล่าเทียบกับ 62% ในกรณีของสัญญาที่
มีดอกเบี้ย 

สัญญาไม่คิดดอกเบี้ยจะมีสัดส่วนของการไม่มี
การค้ าประกันสูงกว่าสัญญาที่คิดดอกเบี้ย (44% 
เทียบกับ 27%) 

2) ผู้ให้กู้ สัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะเป็น
การกู้จากญาติและเพ่ือน (85%) รองลงมาคือพ่อค้า 
(5%) และเกษตรกร (3.3 %) สัญญาที่คิดดอกเบี้ยจะ
กู้จากญาติในสัดส่วนที่สูงสุดเช่นกัน แต่สัดส่วน 
(37%) ต่ ากว่าสัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ยมากรองลงมา
คือพ่อค้า (34%) และเกษตรกร (15%) 

3) ผู้กู้ ผู้กู้ที่ไม่เสียดอกเบี้ยจะมีฐานะด้อยกว่าผู้กู้
ที่เสียดอกเบี้ย เช่น ร้อยละ 7 ของสัญญากู้ที่ไม่เสีย
ดอกเบี้ยเป็นของผู้กู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าปีละ 5,000 
บาท เทียบกับร้อยละ 4 ในกรณีของผู้ กู้ที่ เสีย
ดอกเบี้ย นอกจากนั้นร้อยละ 25 ของสัญญาที่ไม่เสีย
ดอกเบี้ยเป็นของผู้กู้ที่ไม่มีที่ดินของตน ขณะที่ร้อยละ 
15 ของสัญญาที่เสียดอกเบี้ยเป็นของผู้กู้ซึ่งไร้ที่ดิน 

4) เงื่อนไขอื่นๆ แม้ว่าสัญญากู้จ านวนมากจะไม่
มีดอกเบี้ย แต่ในทางปฏิบัติสัญญาเหล่านี้ใช่ว่าจะไม่
มีราคาโดยสิ้นเชิง แท้จริงแล้ว การกู้ประเภทนี้ถือ
เป็นการช่วยเหลือกันของสังคมชาวชนบท ความไม่
แน่นอนในชี วิตท าให้ชาวชนบทต้องหาวิธีการ

แก้ปัญหาร่วมกัน การให้ญาติและเพ่ือนบ้านกู้ยืมใน
ยามเดือดร้อนเป็นการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือ
ในอนาคต นอกจากนั้นบางครั้งผู้ กู้อาจตอบแทน
บุญคุณด้วยการช่วยงานของผู้ให้กู้ มีข้อสังเกตว่า
การให้กู้ประเภทไม่คิดดอกเบี้ยมักนิยมกันในหมู่คน
ยากจน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงยังมีการกู้ยืม
ลักษณะเช่นนี้ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ 

โครงสร้างและพฤติกรรมในตลาดสินเชื่อ
นอกระบบ 

ความขัดแย้งเรื่องนโยบายสินเชื่อเกษตรเกิดจาก
แนวคิดที่แตกต่างกันเก่ียวกับลักษณะของตลาด
สินเชื่อ นักวิชาการที่ เชื่อว่าตลาดสินเชื่อมีการ
ผูกขาดจะเสนอแนะให้รัฐเข้าแทรกแซงโดยตรง ส่วน
ผู้ที่เชื่อว่าตลาดสินเชื่อมีการแข่งขันจะเสนอให้รัฐ
หยุดการแทรกแซง การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ
ลักษณะการท างานของตลาดสินเชื่อนอกระบบจะ
เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการก าหนดนโยบายสินเชื่อ
เกษตร 

ประเด็นที่เราต้องการศึกษามีดังนี้ (1) ตลาด
สินเชื่อนอกระบบมีลักษณะเป็นตลาดผูกขาดหรือ
ตลาดแข่งขัน (2) พฤติกรรมในตลาดสินเชื่อนอก
ระบบเป็นอย่างไร พฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
ทฤษฎีตลาดสินเชื่ อทฤษฎี ใด อย่ างไรก็ตาม  
งานวิจัยครั้ งนี้มิได้มี วัตถุประสงค์ที่จะพิสูจน์ค า
พยากรณ์ของทฤษฎีตลาดสินเชื่ อทฤษฎีต่างๆ 
โดยตรง 

ล าดับความในตอนนี้จะแบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่ (1) 
สาระส าคัญของทฤษฎีตลาดสินเชื่อ (2) โครงสร้าง
ตลาดสินเชื่อนอกระบบในจังหวัดนครราชสีมา และ 
(3) การท างานและพฤติกรรม (conduct) ของตลาด
สินเชื่อ ส่วนเรื่องผลปฏิบัติการ (performance) ที่
เก่ียวข้องกับอัตราดอกเบี้ยจะน าไปกล่าวในตอนที่ 6 
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สาระส าคัญของทฤษฎีตลาดสินเชื่อ 

เราจะแบ่งทฤษฎีตลาดสินเชื่อออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังต่อไปนี ้

1) กลุ่มแรกเชื่อว่าตลาดสินเชื่อมีลักษณะเป็น
ตลาดก่ึงศักดินา (semi-feudalism) ผู้ให้กู้มีอ านาจ
ผูกขาดที่จะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้แต่ละราย
ในอัตราที่ต่างกัน อ านาจการผูกขาดมาจากอ านาจ
ทางการเมือง และกฎเกณฑ์ของสังคม (Bhaduri 
1973, 1977)  

2) กลุ่มสองเป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักส านักนีโอคลาสสิค กลุ่มนี้ เชื่อว่าแม้
กิ จ ก ร รม ใ ห้ กู้ จ ะมี ปั ญห าค วา ม ไ ม่ แ น่ น อ น 
(uncertainty) แต่กลไกราคาในตลาดสินเชื่อจะ
สามารถท าหน้ าที่ จั ดสรรสิ น เชื่ อ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลาดสินเชื่อเป็นตลาดแข่งขัน เหตุที่
อัตราดอกเบี้ยแพงไม่ใช่เกิดจากอ านาจผูกขาดแต่
เป็นเพราะการให้กู้เป็นกิจกรรมที่มีค่าโสหุ้ยในการ
บริหารงานสูงมีความเสี่ยงสูง และต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของเงินทุนในชนบทค่อนข้างแพง (Wai 1957; 
Long 1968-b) 

3) กลุ่มที่สามเชื่อว่าตลาดสินเชื่อมีปัญหาความ
ล้มเหลวของระบบราคา (market failure) อัน
เนื่องมาจากการที่ผู้ให้กู้ไม่รู้จักผู้ กู้ดีพอ ปัญหานี้
เรียกว่าความไม่สมมาตรของสารสนเทศ (asymmetric 
information) นัยส าคัญของทฤษฎีนี้คือ กลไกราคา
ไม่อาจจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้
กู้จึงต้องใช้วิธีการปันส่วนสินเชื่อ (credit rationing) 
(Akerlof 1972; Stiglitz and Weiss 1981) นอกจากนั้น
ผู้ให้กู้แต่ละคนยังมีสารสนเทศเก่ียวับผู้กู้คนหนึ่งไม่
เท่าเทียมกัน ท าให้ผู้ให้กู้ที่รู้จักผู้ กู้ดีที่สุดได้ก าไร
ส่วนเกินเพราะความได้เปรียบด้านสารสนเทศ 
(Shetty 1984; Virmani 1981) 

4) กลุ่มที่สี่จากการสังเกตสภาพความเป็นจริง
ของตลาดสินเชื่อชนบทของประเทศก าลังพัฒนา
พบว่า สัญญากู้มักผูกพันกับการแลกเปลี่ยนในตลาด
อื่นๆ (interlinkage) กล่าวคือ ผู้กู้มักเป็นลูกจ้างหรือ
เป็นผู้เช่านาของเจ้าหนี้ หรือมิฉะนั้นผู้ กู้ก็ต้องน า
ผลผลิตไปขายให้ เจ้ าหนี้  เหตุผลที่ คู่ ค้ ามีการ
แลกเปลี่ยนในหลายๆ ตลาดพร้อมกัน มีดังนี้ (1) ใน
การให้เช่าที่ดิน ผู้เช่าอาจไม่สนใจปรับปรุงที่ดิน ซึ่ง
จะเป็นผลเสียต่อเจ้าของที่ ดิน (ปัญหานี้เรียกว่า 
moral hazard) การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้เช่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ (2) นายจ้างต้องการ
แรงงานจ านวนหนึ่งเพ่ือท างานให้เสร็จทันเวลาใน
อนาคต ความจ าเป็นดังกล่าวท าให้นายจ้างต้องให้
สินเชื่อแก่คนงานเพ่ือแลกกับข้อผูกพันว่าผู้กู้ต้องมา
ท างานให้ เมื่ อนายทุนต้องการแรงาน ดังนั้ น 
interlinkage จึงช่วยแก้ปัญหาความไม่สมมาตรของ
สารสนเทศระหว่างคู่สัญญา โดยท าให้ค่าโสหุ้ยใน
การแลกเปลี่ยน (transaction cost) ลดลงเช่นต้นทุน
การควบคุมและตรวจสอบสัญญาต่ าลงได้ แต่
นักวิชาการบางคนเชื่อว่า interlinkage ท าให้คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่ง (นายจ้าง เจ้าหนี้ หรือเจ้าของที่ดิน) หา
ก าไรส่วนเกินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ เพราะต้นทุนที่
ผู้เสียเปรียบจะย้ายไปหาคู่สัญญารายใหม่ค่อนข้างสูง 
(Bardhan and Rudra 1980, 1981; Bhalla 1976; 
Braverman and Stiglitz 1982; Mitra 1983; Basu 1983) 

ทฤษฎีในสามกลุ่มหลังจะมีค าพยากรณ์และมีนัย
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ค าพยากรณ์จะต่างกันที่
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น งานวิจัยของเรา
จึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าตลาดสินเชื่อนอกระบบใน
ชนบทไทยสอดคล้องกับทฤษฎีใดมากที่สุด อย่างไรก็
ตาม ทฤษฎี เหล่ านี้ ก็ มี ค าพยากรณ์และมีนั ย 
(implications) บางส่วนที่แตกต่างกันบ้างดังต่อไปนี้ 
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นัยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างทฤษฎีของ
ส านักนีโอคลาสสิคกับทฤษฎีสองกลุ่มสุดท้าย (ความ
ล้มเหลวของตลาด และตลาดโยงกัน) อย่างชัดเจน
ได้แก่ทางเลือกของผู้กู้ ทฤษฎีของนีโอคลาสสิคมีข้อ
สมมุติว่าผู้กู้มีโอกาสเลือกเจ้าหนี้ได้ แต่ทฤษฎีสอง
กลุ่มสุดท้ายมีนัยว่าผู้กู้จะไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าหนี้
ได้ง่ายๆ เพราะปัญหาสารสนเทศ ผู้ให้กู้จะไม่ได้
ก าไรจากการแย่งลูกค้าจากผู้ให้กู้รายอื่น เพราะตน
ไม่รู้จักคนเหล่านั้นดีพอ 

นัยที่แตกต่างกันประการที่สอง คือ ทฤษฎีความ
ล้มเหลวของตลาดเชื่อว่าดุลยภาพในตลาดสินเชื่อ
เป็นผลจากการปันส่วนสินเชื่อซึ่งท าให้สวัสดิการของ
สังคมต่ าลง แต่ดุลยภาพในทฤษฎีนีโอคลาสสิคจะมี
การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการใช้
กลไกอื่นๆ ในการจดัสรรสินเชื่อนอกจากกลไกราคา 

ส่วนนัยและค าพยากรณ์ที่เหมือนกันในทฤษฎี
ทั้งสามกลุ่มมีดังนี้ (1) ทฤษฎีทั้งสามจะพยากรณ์ว่า
ดอกเบี้ยในตลาดนอกระบบจะอยู่ในเกณฑ์สูง ต่างกัน
แต่สาเหตุที่ท าให้ดอกเบี้ยสูง     ทฤษฎีของนีโอ
คลาสสิคเน้นสาเหตุ 3 ประการ คือ transaction cost, 
risk premium และต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุน 
แต่ทฤษฎีสองกลุ่มหลังเน้นเรื่องความไม่สมมาตร
ของสารสนเทศ (2) ทฤษฎีนีโอคลาสสิคและทฤษฎี
ความล้มเหลวของตลาดต่างก็พยากรณ์ว่าขนาด
ตลาดของผู้ให้กู้อาจมีขนาดเล็กเพราะค่าโสหุ้ยในการ
บริหารและบังคับสัญญากู้สูงมาก 

เราจะอาศัยค าพยากรณ์ที่เหมือนกันและต่างกัน
เหล่านี้เป็นแนวทางอธิบายตลาดสินเชื่อนอกระบบใน
จังหวัดนครราชสีมา 

โครงสร้างตลาดสินเชื่อนอกระบบ 

เร่ืองที่จะอธิบายในตอนนี้ได้แก่ (ก) อาชีพของ 
 

ผู้ให้กู้ (ข) จ านวนผู้ให้กู้ในแต่ละหมู่บ้าน (ค) ขนาด
ตลาดของผู้ให้กู้ (ง) ทางเลือกของผู้กู้ (จ) อุปสรรค
ต่อการแข่งขันและ (ฉ) ทวิลักษณะของตลาดสินเชื่อ 

ก) อาชีพของผู้ ใ ห้ กู้  เราอาจจ าแนกผู้ ใ ห้ กู้
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ให้กู้อาชีพ และผู้ให้กู้ที่ไม่
คิดดอกเบี้ย (Non-commercial lenders) สัญญากู้
ส่วนใหญ่จากผู้ให้กู้กลุ่มหลัง (ร้อยละ 85 ของสัญญา
ที่ไม่คิดดอกเบี้ย) จะเป็นการกู้จากญาติและเพ่ือน 
บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรในหมู่บ้าน 
รองลงมาคือ พ่อค้า และผู้มีรายได้ประจ าในหมู่บ้าน 
(ดูตารางที่ 29) แม้ว่าผู้ให้กู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ยอาจจะ
ไม่ใช่คู่แข่งของผู้ให้กู้อาชีพ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ผู้ให้กู้เหล่านี้เป็นแหล่งเงินกู้ที่ทดแทนแหล่งเงินกู้
อื่นๆ ได้ดี แต่การให้กู้ระหว่างเครือญาติจะค่อยๆ ลด
บทบาทลงเมื่อหมู่บ้านมีการค้ามากขึ้นดังในกรณีของ
หมู่บ้านภาคกลาง 

ส าหรับสัญญากู้ที่คิดดอกเบี้ย ส่วนใหญ่จะเป็น
การกู้จากเกษตรกรในหมู่บ้าน (32.4% ของสัญญากู้) 
รองลงมาเป็นการกู้จากพ่อค้านอกหมู่บ้าน (23.5%) 
พ่อค้าในหมู่บ้าน (15.3%) ผู้มีรายได้ประจ าใน
หมู่บ้าน (12%) ฯลฯ 

การที่เกษตรกรในหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้ส าคัญ
ที่สุดไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะผู้ให้กู้และผู้กู้อยู่ใน
หมู่บ้านเดียวกันจึงมีความรู้จักและไว้วางใจกันมาก 
ส่วนการกู้จากเกษตรกรนอกหมู่บ้านจะเป็นการกู้จาก
เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียงในต าบลเดียวกัน
มากกว่าการกู้จากหมู่บ้านไกลๆ เพราะต้องอาศัย
ความรู้จักกันเป็นส าคัญ 

พ่อค้านอกหมู่บ้านมีบทบาทส าคัญเป็นอันดับสอง 
เพราะพ่อค้าเหล่านี้จะเป็นพ่อค้าพืชไร่ที่ติดต่อซื้อขาย
กับชาวบ้านเป็นเวลาหลายปี จงึรู้จักฐานะของผู้กู้อย่าง
ดี พ่อค้านอกหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในอ าเภอหรือ 
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ตารางที่ 29 จ านวนสัญญากู้ และวงเงินกู้จ าแนกตามอาชีพผู้ให้กู้  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 
ต าบลที่ใกล้หมู่บ้านของผู้กู้ หรือมีการคมนาคมติดต่อ
กับหมู่บ้านของผู้ กู้สะดวกที่สุด ระยะทางระหว่าง
อ าเภอและหมู่บ้านเฉลี่ย 10-20 กิโลเมตร 

ส่วนพ่อค้าในหมู่บ้ านซึ่งมีความส าคัญเป็น 
อันดับสามมักจะเป็นเจ้าของร้านช า หรือพ่อค้า 
พืชผล แต่ละหมู่บ้านจะมีพ่อค้าเหล่านี้ประมาณ  
3-7 ราย 

ข) จ านวนผู้ให้กู้ในแต่ละหมู่บ้าน ถ้าใช้หมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ เราสามารถจ าแนกผู้ให้กู้เป็น 3 ประเภท 
คือ (1) ผู้ให้กู้ในหมู่บ้าน (2) ผู้ให้กู้ในหมู่บ้านหรือ
อ าเภอใกล้เคียง และ (3) ผู้ ให้กู้ในอ าเภอที่ ห่าง
ออกไปหรือในจังหวัดอื่นๆ ผู้ให้กู้สองกลุ่มแรกจะมี
บทบาทมากที่สุด ส่วนผู้ให้กู้กลุ่มที่ 3 มีเพียงร้อยละ 
9 ของผู้ให้กู้ทั้งหมด ผู้ให้กู้ที่อยู่ห่างไกลส่วนใหญ่จะ
เป็นญาติหรือคนรู้จักกันอย่างดีกับผู้กู้ เราจะรวมผู้ให้
กู้ในสองกลุ่มหลังเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน 

ข้อมูลในตารางที่ 30 แสดงว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่มี
ผู้ให้กู้จ านวนหลายคน  หมู่บ้านที่มีผู้ให้กู้ในหมู่บ้าน   
3-5  คน มีจ านวนร้อยละ 59 หมู่บ้านที่มีผู้ให้กู้เกิน
กว่า 15 คนมีถึง 4 หมู่บ้าน นอกจากนั้น หมู่บ้าน
เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.6) ยังสามารถพ่ึงเงินกู้จาก
ผู้ให้กู้นอกหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งคน โดยหมู่บ้านที่มี
ผู้ให้กู้นอกหมู่บ้าน 2-3 คนมีถึงร้อยละ 61 หมู่บ้าน
ซึ่งไม่มีผู้ ให้ กู้ในหมู่บ้านเลยมี เพียง 1 แห่ง แต่
หมู่บ้านดังกล่าวก็สามารถพ่ึงผู้ให้กู้นอกหมู่บ้านได้ 
หมู่บ้านไม่สามารถพ่ึงผู้ให้กู้นอกหมู่บ้านได้เลยมี 4 
แห่ง 

โดยสรุป หมู่บ้านส่วนใหญ่มีผู้ ให้ กู้หลายคน 
แม้กระทั่งหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ให้กู้ในหมู่บ้านหรือมีเพียง
รายเดียวก็ยังมีผู้ให้กู้นอกหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินกู้
เพ่ิมเติมอีกอย่างน้อย 1 ราย 

จ านวนสัญญากู้ วงเงินกู้เฉลี่ยต่อสัญญา  
 

อาชีพผู้ให้กู้ 
ทุกสัญญา 
(สัญญา) 

สัญญาท่ี 
คิดดอกเบี้ย 

(%) 

สัญญาท่ี 
ไม่เสีย

ดอกเบี้ย(%) 

 
วงเงินกู้ 

รวมทุกกรณี 
ทุกสัญญา

(บาท) 
สัญญาท่ีไม่
เสียดอกเบี้ย

(บาท) 
จ าแนกวิธีแรก 
   พ่อค้าในหมู่บ้าน 
   ผู้มีรายได้ประจ าในหมู่บ้าน 
   ผู้มีรายได้จากทรัพย์สินในหมู่บ้าน 
   เกษตรกรในหมู่บ้าน 
   เงินกลางสงฆ์ 
   พ่อค้านอกหมู่บ้าน 
   ผู้มีรายได้ประจ านอกหมู่บ้าน 
   ผู้มีรายได้จากทรัพย์สินนอกหมู่บ้าน 
   เกษตรกรนอกหมู่บ้าน 
   ธุรกิจเงินทุน 
   ไม่ทราบอาชีพ 
จ าแนกวิธีท่ีสอง 
   ญาติและเพื่อน 
   พ่อค้า 
   ผู้มีรายได้ประจ า 
   เกษตรกร 
   ธุรกิจเงินทุน 
   ไม่ทราบอาชีพ 

 
25,910 
20,480 
3,826 
66,371 
1,589 
31,099 
1,696 
916 

6,298 
1,873 
13,232 

 
84,265 
46,269 
9,644 
20,789 
1,873 
10,450 

 
77.5 
76.9 
73.4 
63.6 
54.4 
98.1 
100.0 
100.0 
88.2 
100.0 
63.7 

 
57.3 
95.4 
92.4 
93.3 
100.0 
77.5 

 
22.5 
23.1 
26.6 
36.4 
45.6 
1.6 
- 
- 

11.8 
- 

36.3 
 

42.7 
4.6 
7.6 
- 

6.7 
22.5 

 
135,679,600 
204,147,000 
39,875,500 
394,579,000 
17,392,400 
209,539,400 
19,426,400 
1,396,100 
55,910,300 
14,592,800 
117,368,700 

 
623,246,700 
274,598,200 
72,370,900 
130,575,500 
14,592,800 
94,553,200 

 
5,240 
9,970 
10,425 
5,945 
11,455 
6,740 
11,455 
1,524 
8,882 
7,792 
8,870 

 
7,396 
5,935 
7,505 
6,280 
7,790 
9,050 

 
3,080 
8,578 
12,915 
4,725 

- 
3,657 

- 
- 

2,800 
- 

5,870 
 

5,526 
2,960 
12,415 
3,030 

- 
2,450 
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ตารางที่ 30 จ านวนผู้ให้กู้ในและนอกหมู่บ้าน 

จ านวนผู้ให้กู้ในหมู่บ้าน จ านวนผู้ให้กู้นอกหมู่บ้าน 
จ านวนผู้ให้กู้ในหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้าน จ านวนผู้ให้กู้นอกหมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้าน 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
30 

1 
3 
4 
12 
11 
9 
2 
2 
1 
- 
5 
1 
2 
1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
- 
- 

4 
7 
14 
9 
6 
5 
5 
- 
- 
- 
2 
2 
- 
- 

หมายเหตุ: ตัวเลขจ านวนผู้ให้กู้เป็นจ านวนสูงสุดที่รายงานโดยชาวบ้านที่ถูกสัมภาษณ์ในแต่ละหมู่บ้าน 

ที่มา: แบบแจงนับในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

ค) ขนาดตลาดของผู้ให้กู้แต่ละราย ผู้ ให้กู้ใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่จะปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะคนใน
หมู่บ้านเดียวกัน การปล่อยสินเชื่อให้คนจากหมู่บ้าน
อื่นมีอยู่บ้างในกรณีที่ เป็นญาติกันหรือมีคนรู้จัก
แนะน าและค้ าประกันให้ 

ส าหรับผู้ให้กู้นอกหมู่บ้าน ซึ่งส่วนมากจะเป็น
พ่อค้าในระดับอ าเภอจะมีขนาดตลาดครอบคลุมพ้ืนที่
หลายหมู่บ้าน เพราะพ่อค้าเหล่านี้มีโอกาสติดต่อ
ค้าขายกับเกษตรกรจากหลายๆ ต าบล อย่างไรก็ตาม 
ลูกค้าเงินกู้ส่วนใหญ่จะมาจากหมู่บ้านที่อยู่ ใกล้
อ าเภอมากที่สุด หรือมีการคมนาคมติดต่อกันสะดวก 
ผู้ให้กู้ระดับอ าเภอจะไม่กล้าขยายตลาดการให้กู้ออก
ไปสู่ต าบลหรืออ าเภออื่นๆ ที่ตนไม่เคยติดต่อค้าขาย
ด้วย ส่วนผู้ให้กู้ที่เป็นคหบดีในอ าเภอจะให้เงินกู้แก่
คนแปลกหน้าที่มีคนรู้จักพามาแนะน า และค้ าประกัน 
 
 
 
 

เงินกู้ให้โดยการท าหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนั้นระยะทางจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การแข่งขันในตลาดสินเชื่อ 

การที่ตลาดของผู้ให้กู้ทั้งในและนอกหมู่บ้านมี
ขนาดค่อนข้างเล็ก และผู้ให้กู้ไม่นิยมขยายตลาดการ
ให้กู้ให้กว้างใหญ่ขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะผู้ให้กู้มีเงินทุน
จ ากัด เนื่องจากผู้ให้กู้ส่วนใหญ่มีฐานะดีพอจะพ่ึง
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ได้ แต่สาเหตุส าคัญคงจะ
เป็นเพราะต้นทุนสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้นทุนการบังคับสัญญา และความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมากเมื่อเพ่ิมจ านวนลูกค้ามากขึ้น กิจการให้กู้
จึงเป็นกิจการที่มีขนาดการผลิตซึ่งต้นทุนเฉลี่ยต่ าสุด
เมื่อมีลูกค้าเงินกู้จ านวนไม่เกิน 30-60 ราย การที่ 
หมู่บ้านแต่ละแห่งมีผู้ให้กู้หลายคน แต่ละคนปล่อย 
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เงินกู้ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านย่อมเป็นหลักฐานแสดงว่า
ตลาดของผู้ให้กู้มีขนาดค่อนข้างเล็ก 

ง) ทางเลือกของผู้กู้ นอกจากจะมีผู้ให้กู้หลายคน
ในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านแล้วผู้กู้อาจพ่ึงแหล่งเงินกู้
อื่นๆ เช่น ญาติ การซ้ือสินค้าผ่อนส่ง ร้านจ าหน่าย
ทองโดยน าทองรูปพรรณไปจ าน า เซ็นเชื่อสินค้า
อุปโภคบริโภคจากร้านขายของช าในหมู่บ้าน หรือ
การกู้เงินจากสถาบันการเงินในระบบ  

แต่การมีผู้ให้กู้หลายคนนั้นก็มิได้หมายความว่า 
ผู้กู้แต่ละคนมีทางเลือกที่จะกู้เงินจากผู้ให้กู้หลายๆ 
คนได้โดยเสรี หรือไม่ได้หมายความว่าผู้กู้สามารถ
เปลี่ยนแหล่งเงินกู้จากผู้ให้กู้รายหนึ่งไปสู่ผู้ให้กู้ราย
ใหม่ได้ง่ายๆ ข้อมูลในตารางที่ 31 แสดงว่าร้อยละ 
84 ของผู้กู้ต้องพ่ึงแหล่งเงินกู้นอกระบบเพียงแหล่ง
เดียว ข้อมูลนี้ขัดแย้งกับรายงานของพันธุมและสหาย 
(Thisyamondol, et al. 1965) ซึ่งพบว่าร้อยละ 70 
ของชาวนาที่เป็นหนี้ได้เงินกู้จากผู้ให้กู้มากกว่าหนึ่ง
แหล่ง การที่ผู้กู้ส่วนใหญ่พ่ึงเงินกู้จากผู้ให้กู้เพียงราย
เดียวจนท าให้ผู้ให้กู้มีอ านาจผูกขาดครอบง าผู้กู้ได้ 
(dominance of one lender) น่าจะเกิดจากปัญหา
สารสนเทศ กล่าวคือ สัญญากู้ในชนบทส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 76) เป็นการกู้โดยไม่มีการค้ าประกัน หรือ
แม้จะมีการค้ าประกันเช่น การยึดโฉนดที่ดินของผู้กู้
ไว้ก็เป็นวิธีการที่ไม่มีผลทางกฎหมาย การกู้ยืมจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญามีความรู้จักกันอย่างดี
หรือ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากันมานาน  แต่ 
ความสัมพันธ์ ดังกล่าวมิได้หมายความว่าผู้ให้กู้จะให้
เงินกู้กับคนรู้จักทุกคนที่มาขอเงิน ผู้ให้กู้หลายคน
อาจรู้จักและได้รับสารสนเทศเก่ียวกับผู้ กู้คนหนึ่ง 
 

เหมือนกัน แต่ความเชื่อมั่นในสารสนเทศและการ
ตีความสารสนเทศย่อมแตกต่างกัน ความเชื่อมั่นใน
สารสนเทศขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้กู้ได้ข้อมูลมาโดยวิธีใด
และจากแหล่งใดส่วนการตีความสารสนเทศจะขึ้นกับ
ประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวของผู้ให้กู้แต่ละ
คน ดังนั้นผู้ให้กู้แต่ละคนจะให้ความไว้วางใจผู้ขอกู้
คนหนึ่งไม่เท่าเทียมกัน ผู้ให้กู้ที่ให้ความไว้วางใจ
มากที่สุดจะสามารถเสนอเงื่อนไขการกู้แก่ผู้ขอกู้ราย
นั้นได้ดีที่สุด โดยที่ผู้ให้กู้รายอื่นไม่สามารถแข่งขัน
ได้ เพราะตนมีความไว้วางใจผู้กู้รายนั้นน้อยกว่าผู้ให้
กู้รายแรก ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราพบว่าผู้กู้ส่วน
ใหญ่จะกู้เงินจากผู้ให้กู้เพียงคนเดียว 

นอกจากนั้นยังมีเหตุผลบางประการซึ่งท าให้เชื่อ
ว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้เป็นเรื่องที่ท าได้ไม่
ง่ายนัก กล่าวคือ ประการแรก การเปลี่ยนเจ้าหนี้
นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์เพราะเงื่อนไขของการกู้
ของเจ้าหนี้ต่างๆ มักไม่ต่างกัน ยังจะท าให้มีปัญหา
ความล่าช้าในการกู้ยืม การไม่ได้รับความอะลุ้มอล่วย 
หรือไม่ได้ประโยชน์จากการค้าขายที่เคยได้รับจาก
เจ้าหนี้รายปัจจุบัน ประการที่สอง ผู้ให้กู้จะพยายาม
ไม่ให้ผู้กู้เปลี่ยนไปกู้เงินจากบุคคลอื่น หรือป้องกัน
ไม่ให้ผู้ กู้หันไปกู้เงินจากนายทุนหลายคนพร้อมๆ 
กัน วิธีการที่น ามาใช้ อาทิเช่น ก าหนดให้ผู้ กู้น า
พืชผลทั้งหมดมาจ าหน่ายให้ตน ผู้กู้จะได้ไม่สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กับพ่อค้ารายอื่น นอกจากนั้น
เจ้าหนี้บางรายจะลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่ช าระเงินตาม
ก าหนด ประการที่สาม ผู้ให้กู้จะไม่ใช้วิธีแย่งชิงลูกค้า
จากนายทุนรายอื่นโดยการลดดอกเบี้ยหรือเงื่อนไข
การให้กู้ วิธีดังกล่าวจะท าให้ตนแย่งได้เฉพาะลูกค้า 
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ตารางที่ 31 การกระจายของจ านวนแหล่งเงินกู้ในจังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 
แหล่งเงินกู้ 

จ านวนผู้กู้ จ านวนสัญญากู้ วงเงินกู้ (บาท) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย  
(1) (%ต่อเดือน) 

วงเงินกู้ต่อ
สัญญา (บาท) 

ในระบบ 
   1 
   2  
   3 
นอกระบบ 
   1 
   2 
   3  
   4 
   5 
   6 

 
426 
30 
2 
 

558 
82 
17 
3 
1 
0 

 
683 
91 
7 
 

697 
192 
57 
14 
5 
0 

 
7,906,379 
1,507,454 
175,000 

 
4,479,640 
1,204,600 
402,200 
83,240 
5,000 

0 

% ต่อปี 
15.56 
16.19 
17.10 

% ต่อเดือน 
3.60 
3.60 
2.90 
3.90 
14.10 
0.00 

 
11,575.95 
16,565.42 
25,000.00 

 
6,427.00 
6,273.90 
7,056.10 
5,945.70 
1,000.00 

0 
หมายเหตุ: (1) อัตราดอกเบี้ยถ่วงน้ าหนักสัญญาที่มีอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ (2) เป็นสัญญากู้ทุกฉบับทั้งที่เกิดก่อน 2527 และ

สัญญาที่เกิดขึ้นระหว่าง 2527-2528 แต่ยังไม่ได้ช าระคืน หรือได้ช าระคืนในระหว่างเมษายน 2527-เมษายน 2528 
ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

เลว เนื่องจากนายทุนคู่แข่งจะลดดอกเบี้ยแข่งโดยลด
ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่ดีเท่านั้น นายทุนผู้เปิดสงคราม
ดอกเบี้ยจึงแย่งได้เฉพาะลูกค้าชั้นเลว 

การที่ผู้กู้ส่วนใหญ่ต้องพ่ึงผู้ให้กู้เพียงรายเดียว 
จึงท าให้ตลาดเงินกู้มีผู้ให้กู้หลายคนและแต่คนมี
ตลาดขนาดเล็ก ผู้ กู้จะเปลี่ยนแหล่งเงินกู้ค่อนข้าง
ล าบาก ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดสินเชื่อไม่ใช่
ตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง การที่ผู้ ให้ กู้มีความ
ได้เปรียบเรื่องสารสนเทศเก่ียวกับตัวผู้กู้ช่วยท าให้
ผู้ให้กู้ท าก าไรส่วนเกินได้ ก าไรส่วนเกินอีกส่วนหนึ่ง
ที่ผู้ให้กู้ได้รับจะเป็นผลตอบแทนต่อความสามารถใน
การบริหารและบังคับเงินกู้ 

จ) การกู้จากผู้ให้กู้หลายคน อย่างไรก็ตามมี
ปรากฎหลักฐานบางประการว่าตลาดสินเชื่อมีการ
แข่งขันกันอยู่บ้าง กล่าวคือ เราพบว่าร้อยละ 12.4 
ของผู้กู้พ่ึงแหล่งเงินกู้ 2 แหล่ง และผู้กู้อีกร้อยละ 3 
สามารถกู้เงินจากผู้ให้กู้มากกว่า 3 แหล่ง (ดูตารางที่ 
31) นอกจากนั้นผู้ กู้บางคน (ร้อยละ 9.7 ของ

ครัวเรือนส ารวจ) ยังสามารถพ่ึงแหล่งเงินกู้ทั้งในและ
นอกระบบพร้อมๆ กัน 

เหตุผลที่ผู้ กู้สามารถกู้เงินจากเจ้าหนี้มากกว่า
หนึ่งรายในเวลาเดียวกันมีดังนี้ (ก) ผู้กู้จ านวนมากที่
กู้เงินจากผู้ให้กู้อาชีพสามารถกู้เงินจากผู้ให้กู้อาชีพ
สามารถกู้เงินจากญาติหรือเพ่ือนได้พร้อมๆ กัน การ
กู้ประเภทหลังนี้จะมีผลต่ออัตราการช าระคืนแก่ผู้ให้
ผู้อาศัยน้อยมาก เพราะหนี้จากญาติอาจขอผัดผ่อน
ได้ง่าย (ข) ผู้ กู้ เงินจากหลายแหล่งมีรายได้และ
ทรัพย์สินมากกว่าผู้กู้อื่นๆ (ค) ผู้ให้กู้บางคนยินยอม
ปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ที่กู้เงินจากหลายแหล่งเพราะถือ
เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็
เป็นการที่ผู้ให้กู้ร่วมกันรับภาระความเสี่ยงจากการ
ร่วมกันให้เงินกู้แก่คนยากจน เพราะไม่มีผู้ให้กู้รายใด
กล้าให้เงินกู้ก้อนโตแก่ผู้กู้ (ง) ในกรณีของการกู้จาก
ในระบบ ผู้ให้กู้นอกระบบจะไม่มีข้อกังขาเก่ียวกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ กู้  เพราะผู้ กู้
สามารถกู้เงินในระบบมาช าระหนี้ได้ 



นิพนธ์  พัวพงศกร 105 

 

การปล่อยให้ผู้กู้พ่ึงแหล่งเงินกู้หลายแหล่งพร้อม
กันอาจสร้างปัญหาท าให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการช าระหนี้ 
ปัญหาส าคัญคือลักษณะของสัญญานอกระบบไม่มี
ข้อก าหนดอย่างชัดเจนว่า สัญญาใดจะได้รับการ
ช าระหนี้ก่อน (debt seniority) ผู้ให้กู้หลายคนให้
สัมภาษณ์ว่าตนเคยพบเจ้าหนี้รายอื่นๆ ที่ลานนวด
ข้าวของลูกหนี้ ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ 
และหนี้สินรวมของลูกหนี้สูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ 
ผู้ให้กู้บางคนจะไม่ได้รับเงินคืน ท าให้เขาเหล่านั้นยุติ
การให้กู้ ตลาดสินเชื่ออาจหดตัวจนไม่พอเพียงกับ
ความต้องการสินเชื่อ เรียกว่าเกิดปัญหาความ
ล้มเหลวของระบบตลาด ผู้กู้ที่ซื่อสัตย์และสามารถ
ช าระหนี้ได้ก็พลอยจะถูกปฏิเสธค าขอกู้ไปด้วย 

ผู้ให้กู้ได้พยายามป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ 
ดังกล่าว มาตรการที่น ามาใช้คือ การก าหนดให้ผู้กู้
ต้องน าเอกสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดินมาให้เจ้าหนี้เก็บ
รักษาไว้เพ่ือป้องกันผู้กู้มิให้ไปกู้เงินจากแหล่งอื่นๆ 

ฉ) ปัจจัยพลวัตรที่มีผลต่อสภาพการแข่งขันใน
ตลาดสินเชื่อ แม้ว่าสารสนเทศและระยะทางจะเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการแข่งขันในตลาดสินเชื่อ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปมีปัจจัยบางประการที่ท าให้อ านาจของ
ผู้ ให้ กู้ลดลงได้ (ก) ความสะดวกที่ เกิดจากการ
คมนาคมและการสื่อสารระหว่างหมู่บ้านกับอ าเภอท า
ให้มีพ่อค้าพืชผลรายใหม่เข้ามารับซื้อพืชผล ส่วน
ชาวบ้านเองก็สามารถใช้รถสองแถวและรถตุ๊กตุ๊กน า
ผลผลิตเข้ามาจ าหน่ายได้ เกษตรกรจึงมีทางเลือกใน
การค้าขายมากขึ้น การแข่งขันในตลาดพืชผลย่อมมี
ผลกระทบท าให้ตลาดสินเชื่อมีการแข่งขันมากขึ้น 
เพราะพ่อค้ารายใหม่ที่สามารถสร้างสัมพันธ์ทาง
การค้ากับเกษตรกรจะเริ่มปล่อยเงินกู้ (ข) การ
คมนาคมและการเกษตรเพ่ือการค้าตลาดจนการออก 
 
 

เอกสารสิทธิ์ที่ดินให้เกษตรกรนอกจากจะท าให้ที่ดิน 
มีราคาสูงขึ้นแล้ว ยังท าให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดิน
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
และนี่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งท าให้เกิดบริษัทธุรกิจ
เงินทุนที่ให้กู้เงินแก่เกษตรกรดังกล่าวแล้ว (ค) ความ
เจริญทางเศรษฐกิจซึ่งท าให้มีการขยายตัวของ
ธนาคารพาณิชย์ในชนบทอาจมีส่วนท าให้พ่อค้าและ
เกษตรกรที่มีฐานะดีสามารถกู้เงินมาปล่อยกู้แก่
เกษตรกรได้มากขึ้น 

ช) ลักษณะบางประการของตลาดสินเชื่อนอก
ระบบ ค าถามที่ เก่ียวข้องกับโครงสร้างตลาดอีก
ค าถามหนึ่งคือ ผู้กู้ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจต่างกัน
จะมีโอกาสในการกู้แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าโอกาส
ต่างกัน เราจะกล่าวได้หรือไม่ ว่าตลาดสินเชื่อมี
ลักษณะเป็นตลาดแตกแยก (fragmented credit 
markets) 

1. ผู้ที่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าเพียงร้อยละ 1.17 ต่อเดือน จะเป็นผู้มี
ฐานะดี กล่าวคือ ร้อยละ 69 ของสัญญากู้ และร้อยละ 
63 ของวงเงินกู้ของเกษตรกรซ่ึงมีที่ดินมากกว่า 25 
ไร่ ส่วนผู้ที่กู้เงินจากนอกระบบส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจนกว่าเพราะร้อยละ 59 ของวงเงินกู้นอกระบบ
เป็นของผู้มีที่ดินน้อยกว่า 25 ไร่ (ดูตารางที่ 32) 

2. หากพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กู้เงิน
จากผู้ให้กู้ประเภทต่างๆ เรามีข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ผู้ที่กู้เงินจากบริษัทธุรกิจเงินทุนจะ
มีที่ดินถือครองที่มีเอกสารสิทธิ์สูงที่สุด (30 ไร่) ดังใน
ตารางที่ 33 รองลงมาคือ การกู้จากพ่อค้า (14 ไร่) ผู้กู้
จากธุรกิจเงินทุกๆคนจะมีที่ดินมากกว่า 10 ไร่ ผู้ให้กู้ที่
นิยมปล่อยเงินกู้แก่ผู้มีที่ ดินน้อย (ต่ ากว่า 10 ไร่) 
ได้แก่ผู้ให้กู้ที่มีรายได้ประจ าในหมู่บ้าน (81.5% ของ 
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ตารางที่ 32 สัญญากู้และวงเงินกู้จากในระบบ-นอกระบบจ าแนกตามขนาดการถือครองที่ดิน และรายได้ 

 จ านวนสัญญากู้ 
ในระบบ (%) 

จ านวนสัญญากู้นอก
ระบบ (%) 

วงเงินกู้รวม 
ในระบบ (%) 

วงเงินกู้รวม 
นอกระบบ (%) 

ท่ีดิน (ไร่) 
   ไม่มีที่ดิน 
   ต่ ากว่า 10 
   10.01-25 
   25.01-50 
   50.01-100 
   มากกว่า 100 
รายได้ (บาท) 
          0-4,999 
   5,000-14,999 
   15,000-29,999 
   30,000-49,999 
   50,000-74,999 
   75,000-99,999 
   มากกว่า 100,000 

 
4.0 
12.3 
24.3 
32.3 
22.5 
4.5 
 

1.7 
8.7 
26.3 
27.3 
15.4 
8.4 
12.3 

 
17.0 
29.7 
21.9 
20.2 
9.3 
1.9 
 

4.2 
22.8 
29.1 
20.3 
10.6 
4.4 
8.2 

 
3.6 
12.3 
20.8 
28.0 
27.9 
7.4 
 

1.1 
5.8 
19.7 
24.4 
17.1 
13.3 
18.6 

 
12.2 
27.8 
19.0 
21.1 
16.0 
3.9 
 

3.5 
13.0 
21.6 
19.7 
14.3 
7.6 
19.9 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

การกู้จากผู้มีรายได้ประจ าในหมู่บ้าน) ผู้มีรายได้
ประจ านอกหมู่บ้าน (74%) พ่อค้าในหมู่บ้าน (69.7%) 
และเกษตรกรในหมู่บ้าน (61%) (ดูตารางที่ 34) 

ประการที่สอง ผู้กู้ที่มีรายได้ต่ าส่วนใหญ่จะพ่ึง
เงินกู้จากพ่อค้าและเกษตรกร กล่าวคือ ผู้ที่กู้เงินจาก
ผู้ให้กู้ทั้งสองประเภทมีรายได้เฉลี่ยต่ าที่สุด (ดูตาราง
ที่ 33) นอกจากนั้นสัญญากู้และวงเงินกู้ส่วนใหญ่จาก
พ่อค้าและเกษตรกรจะเป็นการให้กู้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ า 
ตารางที่ 35 แสดงว่า ร้อยละ 57 ของเงินกู้จากพ่อค้า
นอกหมู่บ้าน และร้อยละ 51 ของเงินกู้จากเกษตรกร
นอกหมู่บ้านเป็นการกู้โดยผู้มีรายได้ต่ ากว่าปีละ 3 
หมื่นบาทต่อครอบครัว 

ประการที่สาม ตารางที่ 34 และ 35 ให้ข้อมูลที่
ต่างกันอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ ผู้ให้กู้ในหมู่บ้านมี
แนวโน้มจะให้กู้แก่ผู้ที่มีรายได้สูง ทั้งๆ ที่บุคคล 
 
 

เหล่านี้มีที่ดินน้อย ส่วนผู้ให้กู้นอกหมู่บ้านกลับให้กู้
แก่ผู้มีที่ดิน (และทรัพย์สิน) มาก ข้อมูลชุดนี้ท าให้
เกิดข้อคาดการณ์ (hypothesis) ดังนี้ ผู้ให้กู้นอก
หมู่บ้าน (โดยเฉพาะพ่อค้าและคหบดี) จะใช้ที่ดินและ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (ซึ่งแปรผันโดยตรง
กับที่ดิน) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กู้ แต่รายได้ 
(ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพาะปลูก) มีความสัมพันธ์
กับที่ ดินต่ า เพราะในปัจจุบันมีปัญหาฝนทิ้งช่วง
ค่อนข้างถี่ในโคราช ดังนั้นที่ดินจึงไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีที่
จะใช้ ในการตัดสินใจให้เงินกู้ ผู้ ให้ กู้ในหมู่บ้าน
สามารถคัดเลือกผู้กู้ที่มีรายได้สูงได้ดีกว่าผู้ให้กู้ที่อยู่
นอกหมู่บ้าน 

นัยที่ ไ ด้จากข้อคาดการณ์ข้อนี้ คื อ ต้นทุน
สารสนเทศแปรผันโดยตรงกับระยะทาง แม้ว่าผู้ให้กู้
นอกหมู่บ้านจะใช้หลักเกณฑ์ภววิสัย (objective 
criteria) ในการปล่อยเงินกู้ เช่นใช้ที่ ดินและ 
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ตารางที่ 33 อัตราดอกเบ้ีย วงเงินกู้ ระยะเวลากู้ ฐานะของผู้กู้ จ าแนกตามอาชีพผู้ให้กู้แบบที่สอง1 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: (1) ดูวิธีการจ าแนกอาชีพผู้ให้กู้ในเนื้อเรื่อง 
ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

ตารางที่ 34 จ านวนสัญญา และวงเงินกู้รวม จ าแนกตามอาชีพผู้ให้กู้  

และขนาดการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ของผู้กู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชพีผูใ้หกู้ ้ อตัราดอกเบีย้ วงเงนิกู ้ ระยะเวลากูต้อ่ครวัเรอืน รายได้ สนิทรพัยร์วม รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ 1 คน ทีด่นิถอืครองท ัง้หมด ทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธิ ์

(รอ้ยละ) (บาท) (เดอืน) (บาท) (บาท) (บาท) (ไร)่ (ไร)่

1. ญาติ 2.8242 7,396.27           9.04                              44,786.38         142,607.96      8,585.48                    17.29                          9.33                             

2. พอ่คา้ 6.4980 5,934.79           8.51                              34,127.80         155,788.38      6,583.51                    27.90                          14.07                           

3. คหบดี 6.0332 7,504.43           10.94                            42,957.21         92,305.77        7,387.10                    12.22                          5.54                             

4. เกษตรกร 5.1437 6,281.11           10.68                            34,042.95         146,112.66      6,794.10                    21.07                          10.64                           

5. ธรุกจิเงนิทนุ 3.7554 7,791.01           11.49                            42,602.12         199,173.33      7,786.57                    35.30                          29.87                           

 

อาชีพผู้ให้กู้ ไม่มีที่ดิน .01-10 10.01-25 25.01-50 50.01-100 มากกว่า 100 รวม (% ของทั งหมด)
1. พ่อค้าในหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 32.0 23.9 15.0 25.7 3.1 0.4 15.0
   วงเงินกู้ 34.9 34.8 12.8 16.1 1.3 0.1 11.2
2. ผู้มีรายได้ประจ าในหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 45.7 43.2 8.0 2.2 0.9 - 11.8
   วงเงินกู้ 32.3 49.2 14.5 2.7 1.3 - 16.9
3. ผู้มีรายได้จากทรัพย์สินในหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 38.2 30.8 24.0 4.6 2.4 - 2.2
   วงเงินกู้ 18.8 26.0 49.6 4.4 1.2 - 3.3
4. เกษตรกรในหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 45.2 23.6 16.6 10.7 3.5 0.4 38.3
   วงเงินกู้ 39.0 22.1 18.0 16.1 4.6 0.3 32.6
5. เงินกลางสงฆ์
   จ านวนสัญญา 76.2 - - - 23.8 - 0.9
   วงเงินกู้ 84.7 - - - 15.3 - 1.4
6. พ่อค้านอกหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 51.3 15.0 9.9 16.4 5.6 1.7 17.9
   วงเงินกู้ 39.1 12.3 9.5 18.1 12.9 8.1 17.3
7. ผู้มีรายได้ประจ านอกหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 40.0 34.5 19.3 - 6.2 - 1.0
   วงเงินกู้ 45.7 28.3 7.1 - 18.9 - 1.6
8. ผู้มีรายได้จากทรัพย์สินนอกหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 52.1 47.9 - - - - 0.5
   วงเงินกู้ 68.9 31.1 - - - - 0.1
9. เกษตรกรนอกหมู่บ้าน
   จ านวนสัญญา 42.7 13.3 20.5 16.2 7.3 - 3.6
   วงเงินกู้ 30.4 19.4 22.5 16.7 10.9 - 4.6
10. ธุรกิจเงินทุน
   จ านวนสัญญา - - 33.0 64.9 - 2.1 1.1
   วงเงินกู้ - - 14.9 80.8 - 4.3 1.2
11. ไม่ทราบอาชีพ
   จ านวนสัญญา 48.8 20.8 15.9 9.8 3.7 0.9 7.6
   วงเงินกู้ 31.1 11.6 23.5 25.6 8.1 0.1 9.7
จ านวนสัญญา 44.2 23.8 14.3 13.3 3.8 0.6 173,290
วงเงินกู้ 35.9 24.9 16.6 15.0 5.9 1.6 1,209,937,500

ขนาดการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ (ไร่)

ที่มา : การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
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ตารางที่ 35 จ านวนสัญญา และวงเงินกู้ จ าแนกตามอาชีพผู้ให้กู้ และรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของผู้กู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

นอ้ยกวา่ 5,000- 15,000- 30,000- 50,000- 75,000- ตั งแต่ อ่ืนๆ รวม 

5,000 14,999 29,999 49,999 74,999 99,999 100,000 (%ของทั งหมด)

1. พอ่ค้าในหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา 1.0 18.3 32.4 27.3 11.5 3.0 4.9 1.6 15.0

   วงเงินกูร้วม 0.8 8.8 17.0 15.6 20.0 13.9 22.5 1.5 11.2

2. ผูมี้รายได้ประจ าในหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา 4.4 20.6 25.5 19.9 11.2 7.1 10.9 - 11.8

   วงเงินกูร้วม 3.8 8.8 17.1 16.6 22.4 0.8 30.4 - 16.9

3. ผูมี้รายได้จากทรัพยส์นิในหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา - 6.3 24.7 18.9 - 9.6 40.6 - 2.2

   วงเงินกูร้วม - 1.8 20.9 22.9 - 21.3 33.1 - 3.3

4. เกษตรกรในหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา 5.0 24.6 32.2 18.7 10.5 2.3 6.7 - 38.3

   วงเงินกูร้วม 4.3 12.2 26.2 23.6 13.6 3.2 17.0 - 32.6

5. เงินกลางสงฆ์

   จ านวนสญัญา - 26.4 9.7 14.5 49.4 - - - 0.9

   วงเงินกูร้วม - 6.2 13.3 18.5 62.0 - - - 1.4

6. พอ่ค้านอกหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา 5.8 24.5 32.7 21.3 3.6 5.1 6.8 - 17.9

   วงเงินกูร้วม 3.8 21.9 31.0 19.2 6.1 4.3 13.7 - 17.3

7. ผูมี้รายได้ประจ านอกหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา 16.9 2.3 25.0 33.7 - 8.0 14.1 - 1.0

   วงเงินกูร้วม 37.9 0.4 7.7 23.5 - 4.7 25.9 - 1.6

8. ผูมี้รายได้จากทรัพยส์นินอกหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา 21.3 50.8 - 1.5 - - 26.5 - 0.5

   วงเงินกูร้วม 4.2 33.3 - 10.4 - - 52.1 - 0.1

9. เกษตรกรนอกหมู่บ้าน

   จ านวนสญัญา - 33.4 30.6 18.2 9.2 0.2 8.4 - 3.6

   วงเงินกูร้วม - 24.5 26.2 23.0 8.9 0.1 17.3 - 4.6

10. ธุรกิจเงินทุน

   จ านวนสญัญา - 40.7 12.8 33.7 10.4 - 2.3 - 1.1

   วงเงินกูร้วม - 21.9 6.6 57.1 11.8 - 2.6 - 1.2

11. ไม่ทราบอาชพี

   จ านวนสญัญา 3.3 12.2 11.1 13.0 15.5 13.5 11.2 3.1 7.6

   วงเงินกูร้วม 1.3 12.4 6.3 9.7 14.1 34.4 20.1 1.7 9.7
จ านวนสัญญารวม 4.2 22.8 29.1 20.3 10.6 4.4 8.2 0.5 173,290

วงเงินกู้รวม 3.5 13.0 21.6 19.7 14.3 7.6 19.9 0.3 1,209,937,500

ประเภทที่สอง (เฉพาะวงเงินกู)้

12. ญาติ 1.7 10.5 18.9 19.0 18.5 7.3 23.3 0.7 51.5

13. พอ่ค้า 3.3 20.1 30.4 19.8 9.1 3.3 14.0 - 22.7

14. คหบดี 17.5 4.1 19.8 28.0 8.0 2.2 20.4 - 6.0

15. เกษตรกร 7.1 20.7 30.5 17.1 10.7 0.2 13.8 - 10.8

16. ธุรกิจเงินทุน - 21.9 6.6 57.1 11.8 - 2.6 - 1.2

17. ไม่ประกอบอาชพี 1.6 3.9 4.9 15.3 12.3 37.2 24.9 - 7.8

3.5 13.0 21.6 19.7 14.3 7.6 19.9 0.3 1,209,937,500

รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน (บาท)

อาชีพผู้ให้กู้
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ทรัพย์สินของผู้กู้ แต่ตนก็ยังไม่สามารถคัดเลือกผู้กู้ที่
มีรายได้สูงๆ ได้ ข้อจ ากัดด้านสารสนเทศนี้จึงท าให้
การขยายตลาดสินเชื่อ (เพ่ิมลูกค้าเงินกู้) ต้องประสบ
กับต้นทุนต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อ
ที่ดินไม่สัมพันธ์กับรายได้ โอกาสจะเกิดหนี้สูญก็
สูงขึ้น ตลาดของผู้ให้กู้แต่ละคนจึงมีขนาดค่อนข้าง
เล็ก 

ประการที่สี่ ถ้าหากพิจารณาความเสี่ยงของผู้กู้
จากอาชีพของผู้กู้จะพบว่า ผู้กู้ที่มีรายได้ส่วนใหญ่ 
(เกินกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม) จากอาชีพท านา 
ปลูกข้าวโพด และปลูกไม้ยืนต้น (น้อยหน่า มะม่วง 
และขนุน) จะพ่ึงเงินกู้ส่วนใหญ่จากพ่อค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพ่อค้านอกหมู่บ้าน กล่าวคือ ร้อยละ 55 ของ
ยอดการกู้ของชาวไร่ข้าวโพด ร้อยละ 49 ของเงินกู้
ของชาวสวนไม้ยืนต้น และร้อยละ 44 ของการกู้ของ
ชาวนาเป็นการกู้จากพ่อค้า (ดูตารางที่ 36) พ่อค้าที่มี
บทบาทมากจะเป็นพ่อค้านอกหมู่บ้าน เพราะกว่า
ร้อยละ 70 ของการกู้จากพ่อค้ามาจากพ่อค้านอก
หมู่บ้าน ข้อมูลนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการค้าขาย
ท าให้พ่อค้ารู้จักเกษตรกรจนเกิดความไว้วางใจที่จะ
ปล่อยเงินกู้ แต่ส าหรับเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง
จะไม่สามารถพ่ึงพ่อค้าได้ เพราะการถอนหัวมัน
ส าปะหลังไม่มีก าหนดตายตัวดังกล่าวมาแล้ว 
เกษตรกรจึงต้องกู้เงินจากญาติ (ร้อยละ 66 ของการ
กู้ของผู้มีรายได้หลักจากมันส าปะหลัง) 

ส าหรับผู้มีรายได้หลักจากอาชีพอื่นๆ เช่น การ
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จะพ่ึงเงินกู้ส่วนใหญ่จากญาติ 
และเกษตรกรในหมู่บ้าน 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งจากตารางที่ 36 คือ 
เกษตรกรที่มี อาชีพท างานนอกภาคเกษตรใน
ครัวเรือน อาชีพรับจ้างการเกษตร รวมทั้ งผู้ ม ี
 

อาชีพท านาสามารถขอกู้เงินได้จากแหล่งเงินกู้หลาย
แหล่ง เกษตรกรเหล่านี้มีฐานะยากจนกว่าผู้มีอาชีพ
อื่นๆ จึงอาจสรุปได้ว่ายิ่งจนยิ่งมีแหล่งเงินกู้มาก
แหล่ง เพราะผู้ให้กู้แต่ละรายไม่กล้าให้เงินกู้ก้อนโต
แก่ผู้ยากจนดังกล่าวมาแล้ว  

ประการที่ห้า ตารางที่ 37 แสดงว่าถ้ารายได้ส่วน
ใหญ่ของผู้กู้ (75%ของรายได้รวม) มาจากผลผลิต
น้อยชนิด พ่อค้าและผู้มีรายได้ประจ าจะเป็นผู้ให้กู้
แหล่งส าคัญ แต่ถ้ารายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิต
หลายชนิด ผู้ให้กู้ส าคัญจะเป็นญาติและเกษตรกร 
ตัวอย่างเช่น 73% ของเงินกู้ของผู้มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 
75% จากพืช 2 ชนิดจะเป็นการกู้จากพ่อค้า นั่นคือ 
พ่อค้าใช้ปริมาณผลผลิตของพืชผล 1 หรือ 2 ชนิด
เป็นเครื่องตัดสินใจให้กู้และควบคุมการช าระหนี้ 
เ พ ร า ะ พ่ อค้ า ส าม า รถปร ะ เ มิ น ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรเหล่านี้ได้
ดีกว่าการประเมินรายได้ของบุคคลที่มีหลายอาชีพ 

ประการที่หก ผู้กู้ที่ยากจนจะมีวงเงินกู้เฉลี่ยต่ า
กว่าผู้กู้ที่มีฐานะดี และมีแนวโน้มต้องเสียดอกเบี้ยใน
อัตราที่แพงกว่าผู้ที่มีฐานะดีเล็กน้อย กล่าวคือ วงเงิน
กู้ของผู้มีรายได้ต่ ากว่าปีละ 15,000 บาท เฉลี่ย
สัญญาละ 6,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.3 ส่วน
วงเงินกู้ของผู้มีรายได้สูงกว่า 75,000 บาทเฉลี่ย
สัญญาละ 16,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับค าพยากรณ์ของส านักนีโอ
คลาสสิคที่ ว่าของดีต้องมีราคาแพง เพราะผู้ กู้ที่
ยากจนย่อมมีความเสี่ยงสูง อัตราดอกเบี้ยจึงสูงตาม 

ข้อมูลฐานะและความเสี่ยงของผู้กู้ข้างต้น แสดง
ให้เห็นว่าผู้ กู้ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งจะพ่ึงเงินกู้จาก
ผู้ให้กู้บางประเภทเท่านั้น 
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ตารางที่ 36 วงเงินกู้รวม จ าแนกตามแหล่งรายได้หลักและอาชีพผู้ให้กู้ (ร้อยละ) 

แหล่งรายได้หลัก อาชีพผู้ให้กู้ 
รวม   

(%ของยอดรวม) 
ญาติ พ่อค้า คหบดี เกษตรกร บริษัทเงินทุน 

ไม่ทราบ 
ข้าวนาปี 
ขา้วนาปี+นาปรัง 
มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด 
ฝ้าย 
ผัก 
ไม้ยืนต้น 
สัตว์ 
เกษตรนอกไร่นา 
ไม่ใช่เกษตร-ในครัวเรือน 
ไม่ใช่เกษตร-นอกครัวเรือน 

50.2 
34.5 
86.4 
66.0 
3.9 
33.3 
84.8 
42.1 
81.0 
36.4 
81.2 
70.3 

27.3 
43.8 

- 
13.0 
54.7 

- 
4.4 
48.7 
12.0 
24.4 
13.6 
10.7 

1.1 
4.9 
13.6 
1.6 
1.5 
- 
6.5 
- 
1.0 
19.4 
1.5 
11.4 

20.3 
13.6 

- 
19.4 
39.8 
66.7 
4.3 
9.2 
6.0 
19.8 
3.5 
7.1 

1.2 
3.3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0.3 
0.4 

7.9 
33.1 
0.2 
7.5 
0.8 
0.0 
2.5 
0.3 
1.9 
6.0 
12.9 
26.9 

รวม 55.9 24.6 6.5 11.7 1.3 100.0 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 

ตารางที่ 37 วงเงินกู้รวม จ าแนกตามอาชีพผู้ให้กู้ และจ านวนแหล่งรายได้ (ร้อยละ) 

อาชีพผู้ให้กู ้ 75%ของรายได้มาจากกี่แหล่ง 
ไม่ทราบ 1 2 3 4 5 6 รวม 

ญาต ิ
พ่อค้า 
คหบด ี
เกษตรกร 
ธุรกิจเงินทุน 
ไม่ทราบ 

0.7 
- 
- 
- 
- 

32.4 
50.4 
48.5 
32.2 
68.0 
17.4 

39.7 
23.4 
23.7 
30.9 
22.4 
33.5 

13.6 
20.2 
18.1 
16.6 
9.6 
29.9 

8.7 
2.5 
3.4 
9.1 
- 
3.6 

5.0 
3.4 
1.3 
11.2 

- 
13.5 

- 
0.2 
5.1 
- 
- 
2.0 

51.5 
22.7 
6.0 
10.8 
1.2 
7.8 

รวม 0.3 36.7 33.4 16.9 6.5 5.7 0.5 1,209,937,500 

ที่มา: การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 

 
โดยสรุป การที่ผู้กู้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ (ฐานะและ

ความเสี่ยง) อย่างหนึ่งต้องพ่ึงเงินกู้จากผู้ให้กู้บาง
ประเภท ขณะที่ผู้ กู้อื่นๆ กู้เงินจากผู้ให้กู้ที่ต่างกัน 
มิได้หมายความว่าตลาดสินเชื่อมีความแตกแยกใน
ลักษณะตลาดใครตลาดมัน แต่ปรากฎการณ์นี้เกิด
จากการที่ผู้ให้กู้แต่ละประเภทมีสารสนเทศเก่ียวกับผู้
กู้ไม่ เท่ ากัน ผู้ ให้ กู้แต่ละประเภทจึงต้องอาศัย 

สารสนเทศบางอย่างเป็นเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ 
เช่น พ่อค้านอกหมู่บ้านจะให้เงินกู้แก่ผู้มีที่ดิน หรือผู้
มี รายได้หลักจากพืชผลเพียง 1 -2 ชนิด ส่ วน
เกษตรกรในหมู่บ้านจะได้เปรียบด้านสารสนเทศ
เก่ียวกับฐานะของผู้กู้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้ให้กู้
เหล่านี้จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แตกต่างกันบ้างเพ่ือ
ชดเชยกับความเสี่ยงและสารสนเทศที่แตกต่างกัน 
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พฤติกรรมในตลาดสินเชื่อ 

ประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ในตอนนี้คือ สัญญากู้
และโครงสร้างตลาดที่อธิบายมาข้างต้นจะมีผล
อย่างไรต่อพฤติกรรมในตลาดสินเชื่อ 

1) การแข่งขันในตลาดสินเชื่อ ประการแรก 
เราจะพบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีผู้ให้กู้หลายคน 
แม้กระทั่งในหมู่บ้านที่มีผู้ให้กู้ของหมู่บ้านคนเดียว 
หรือไม่มีผู้ให้กู้อาชีพเลย แต่ชาวบ้านก็สามารถกู้เงิน
จากผู้ให้กู้อื่นๆ ที่อยู่นอกหมู่บ้าน หรือจากญาติพ่ี
น้องในหมู่บ้าน แต่เรายังพบอีกว่าผู้กู้ส่วนใหญ่จะกู้
เงินจากผู้ให้กู้เพียงคนเดียว 

ประการที่สอง เราไม่พบว่าผู้ ให้กู้ เหล่านี้จะ
แข่งขันกันลดดอกเบี้ยหรือเสนอเงื่อนไขการกู้ที่ดีกว่า
ผู้ให้กู้รายอื่น เพราะปรากฎว่าเงื่อนไขการกู้ของผู้ให้
กู้ทุกประเภทไม่แตกต่างกันนัก กล่าวคือ วงเงินกู้
ของผู้ให้กู้ที่เป็นพ่อค้าจะเฉลี่ยต่ าสุด 6,000 บาท 
ขณะที่วงเงินกู้จากคหบดีเฉลี่ย 7,500 บาทต่อสัญญา 
นอกจากนั้นผู้กู้ที่มีฐานะต่างกันจะสามารถกู้เงินได้
ไม่เท่ากันดังกล่าวมาแล้ว รยะเวลากู้ของผู้ให้กู้ทุก
ประเภทอยู่ระหว่าง 9-11 เดือน แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้
กู้แต่ละประเภทจะคิดดอกเบี้ยต่างกันเล็กน้อยคือ 
พ่อค้ าคิดดอกเบี้ ยสู งสุดร้อยละ 5.5 ต่อเดือน 
รองลงมาคือคหบดีนอกหมู่บ้าน (ร้อยละ 5) ผู้ให้กู้ที่
คิดดอกเบี้ยต่ าสุด (ร้อยละ 2.8) คือ เกษตรกรใน
หมู่บ้าน แต่ในขั้นน้ียังไม่อาจสรุปได้ว่าผู้ให้กู้เหล่านี้
คิดดอกเบี้ยต่างกันจนกว่าจะมีการพิจารณาปัจจัย
อื่นๆ ประกอบดังที่จะวิเคราะห์ต่อไปในตอนที่ 6 

การที่ ผู้ ใ ห้ กู้ไม่แข่ งขันกันลดดอกเบี้ ยหรือ
เงื่อนไขการกู้ก็เพราะวิธีดังกล่าวไม่สามารถประกัน
ได้ว่าตนจะได้ลูกค้าที่ ดี ตรงกันข้าม การแข่งขัน
ดังกล่าวจะท าให้ตนได้แต่ลูกค้าที่เสี่ยงสูง เช่น การ
ลดดอกเบี้ยจะท าให้คู่แข่งขันลดดอกเบี้ยตาม แต่คู่

แข่งขันจะลดดอกเบี้ยให้เฉพาะลูกค้าที่ดี จึงเหลือแต่
ลูกค้าเลวที่หันมาตน 

ประการที่สาม เราไม่พบว่าผู้ให้กู้พยายามขยาย
ตลาดของตนโดยการเพ่ิมลูกค้าจากท้องที่ซึ่งห่างไกล
ออกไป หรือโดยการแย่งลูกค้าจากผู้ให้กู้รายอื่น 
ทั้งนี้เพราะต้นทุนต่อหน่วยของการขยายจ านวนผู้กู้
จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่คุ้มค่าอันเนื่องจาก
ปัญหาสารสนเทศดังกล่าวมาแล้ว  ตลาดของผู้ให้กู้
จึงมีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งประกอบด้วยลูกค้าที่ตน
รู้จักและไว้วางใจที่สุด 

ประการที่สี่  เราพบว่าเมื่อการค้าขยายตัว การ
คมนาคมดีขึ้นก็มีผู้ให้กู้รายใหม่เกิดขึ้น แต่ก็มีผู้ให้กู้
บางรายที่เลิกอาชีพการให้กู้ไป 

ประการที่ห้า เราพบหลักฐานทางอ้อมว่าผู้ให้กู้
อาจมีอ านาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยเพราะปรากฎว่า
การกู้เงินไปต่างประเทศและการกู้เงินไปช าระหนี้ให้ 
ธกส. ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่แพงกว่าปกติ (ร้อย
ละ 10 ต่อเดือน เทียบกับร้อยละ 5 ในกรณีทั่วไป) 
การกู้ทั้งสองประเภทมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ (ดัง
จะอธิบายเพ่ิมเติมในตอนที่ 6) แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า
ความร้อนเงินของผู้กู้ที่จ าต้องหาเงินก้อนไปช าระหนี้ 
ธกส. ให้ทันก าหนด หรือน าเงินไปจ่ายค่านายหน้า
จัดหางานภายในก าหนด ท าให้อุปสงค์ต่อเงินกู้มี
ความยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยต่ ามาก  ผู้ กู้จึ ง
ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยอัตราแพง 

2) สารสนเทศไม่สมบูรณ์ พฤติกรรมต่างๆ ใน
ตลาดสินเชื่อที่ส่อให้เห็นว่าตลาดสินเชื่อมีปัญหา
ความไม่สมบูรณ์ของสารสนเทศมีดังต่อไปนี้ ประเภท
แรก ผู้ให้กู้นอกหมู่บ้านบางคนไม่กล้าปล่อยเงินกู้
โดยตรงแก่คนในหมู่บ้าน แต่จะให้กู้ผ่านตัวแทนหรือ
นายหน้า โดยให้ตัวแทนกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน 
แล้วตัวแทนจะน าไปปล่อยกู้ต่อในอัตราร้อยละ 5 ต่อ
เดือน ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนี้จึงเป็นเครื่องวัด
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ต้นทุนสารสนเทศได้ ประการที่สอง ผู้ให้กู้ที่กล้าเสี่ยง
ให้เงินกู้กับบุคคลแปลกหน้าก็ต่อเมื่อมีคนรู้จักเป็นผู้
ค้ าประกันรับผิดชอบในกรณีที่ มีการเบี้ ยวหนี้ 
ประการที่สาม ผู้ให้กู้อาศัยข้อมูลบางอย่างในการวัด
ฐานะและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ เช่น 
พ่อค้าจะอาศัยที่ดินของผู้กู้หรือปริมาณผลผลิตของผู้
กู้เป็นเคร่ืองวัดฐานะ แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่
สามารถสื่อสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น ประการที่สี่ การที่บริษัทธุรกิจเงินทุน
ประสบความส าเร็จในการให้กู้ก็เพราะบริษัทสามารถ
ลดต้นทุนสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับต้นทุนการ
บังคับหนี้ กล่าวคือ บริษัทก าหนดให้ผู้กู้น าที่ดินมา
จดจ านองการกู้และให้เงินกู้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
หลักทรัพย์ อีกทั้งคิดค่าปรับผู้ส่งดอกเบี้ยช้ากว่า
ก าหนดวันละ 100 บาทดังกล่าวมาแล้ว ประการที่ห้า 
การที่สัญญาการกู้ผูกพันกับตลาดปัจจัยและตลาด
สินค้าต่างๆ ดังค าอธิบายในตอนที่ 4 เกิดจากการที่
คู่สัญญาต้องการลดต้นทุนสารสนเทศโดยการติดต่อ
ค้าขายท าธุรกิจ (transactions) กันหลายๆ ครั้ง การ
ผูกพันสัญญากู้ กับการจ้ างงานช่วยลดต้นทุน
สารสนเทศในการหาคนงานในฤดูที่ต้องการแรงงาน 
การก าหนดให้ผู้กู้น าผลผลิตมาขายนอกจากจะท าให้
ทราบความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้แล้วยัง
ช่วยลดต้นทุนการบังคับหนี้ได้ และอาจเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ กีดกันไม่ให้พ่อค้าอื่นๆ มาแข่งขันปล่อย
เงินกู้ได้ ฯลฯ 

3) การปันส่วนสินเชื่อ (credit rationing) 
ทฤษฎีการปันส่วนสินเชื่อ กล่าวว่า ความไม่สมมาตร
ของสารสนเทศท าให้ผู้ให้กู้ไม่อาจใช้อัตราดอกเบี้ย
เป็นเคร่ืองแก้ปัญหาอุปสงค์ต่อเงินกู้ส่วนเกิน แต่จะ
ใช้วิธีคิดดอกเบี้ยราคาถูก แล้วคัดเฉพาะลูกค้าที่น่า
ไว้วางใจ และ/หรือจ ากัดวงเงินกู้ ผลคือตลาดสินเชื่อ
ขาดประสิทธิภาพ เพราะผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้บางคนมี

ลักษณะเหมือนผู้ที่ได้เงินกู้ หรือมีโครงการเงินกู้ที่ให้
ก าไรไม่น้อยกว่าผู้ที่กู้เงินได้ แต่เขาเหล่านี้กลับไม่ได้
รับสินเชื่อ หรือถ้าได้รับก็ไม่เพียงพอ 

ข้อมูลที่มีอยู่มีทั้งที่สนับสนุนทฤษฎีการปันส่วน
สินเชื่อและข้ดแย้งกับทฤษฎี หลักฐานที่สอดคล้อง
กับทฤษฎีนี้มี 2 ประการคือ ประการแรก ผู้กู้เงินจาก
นอกระบบบางรายต้องกู้เงินจากผู้ให้กู้หลายรายทั้งๆ 
ที่บุคคลเหล่านี้มีรายได้และฐานะดีกว่าผู้กู้นอกระบบ
อื่นๆ วงเงินกู้ต่อครัวเรือน (เฉลี่ย 16,500 บาท) ของ
ผู้กู้เหล่านี้จึงสูงกว่าผู้กู้เงินจากแหล่งเดียวเกือบสอง
เท่าตัว ประการที่สอง ผู้ที่ กู้ เงินจากบริษัทธุรกิจ
เงินทุนจะได้รับเงินกู้เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าหลักทรัพย์ 

ข้อมูลที่ขัดแย้งกับทฤษฎีปันส่วนสินเชื่อคือ 
ครัวเรือนของผู้ที่ไม่สามารถกู้เงินจากนอกระบบจะมี
รายได้ (25,016 บาทต่อปี) และที่ดินทั้งหมด (11.6 
ไร่) น้อยกว่าผู้ที่สามารถกู้เงินจากนอกระบบเพียง 
แหล่งเดียว (ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย 30,626 บาท และที่ดิน  
16.4 ไร่) ดังในตารางที่ 23 

4) อุปทานเงินกู้ส่วนเกิน เราพบว่าในบาง
ท้องที่ผู้ให้กู้อาจมีอุปทานเงินกู้ส่วนเกิน (หรืออีกนัย
หนึ่ง ต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินทุนเท่ากับศูนย์) 
ประการแรก พ่อค้าบางคนขายปุ๋ยเงินเชื่อในราคา
เท่ากันถึงแม้ระยะเวลากู้จะต่างกัน แต่ในท้องที่อื่นๆ 
ราคาปุ๋ยเงินเชื่อจะแปรตามระยะเวลาของการกู้ 
ประการที่สอง ผู้ให้กู้บางประเภท เช่น เกษตรกรจะมี
กระแสความต้องการเงินสด (cash flow) เหมือนผู้กู้ที่
เป็นเกษตรกร กล่าวคือ ช่วงเวลาตั้งแต่หลังการเก็บ
เก่ียวจนถึงก่อนการลงมือเพาะปลูก (มกราคมถึง
พฤษภาคม) จะเป็นช่วงที่ เขาเหล่านี้ มี เงินทุน
ส่วนเกินมากต้นทุนค่าเสียโอกาสต่ า แต่เมื่อถึงฤดู
เพาะปลูกจะมีความต้องการใช้เงินมาก ถ้าในช่วงแรก
ผู้ให้กู้มีอุปทานเงินทุนส่วนเกินจริงอัตราดอกเบี้ยของ
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สัญญากู้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะต่ ากว่า
อัตราดอกเบี้ยของสัญญากู้ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูการ
เพาะปลูก ตัวเลขของเราสนับสนุนข้อคาดการณ์นี้ 
กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ถ่วงน้ าหนักด้วย
วงเงินกู้) ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เท่ากับ
ร้อยละ 3.44 ต่อเดือน ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 3.52 ของ
เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม อย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนั้นถ้าจ าแนกตามอาชีพผู้ให้กู้จะพบว่า ผู้ให้
กู้ที่เป็นชาวนา และพ่อค้าจะคิดดอกเบี้ยในฤดูแล้งต่ า
กว่าในช่วงหลังของปี แต่ผู้ให้กู้อื่นๆ เช่น คหบดีจะ
คิดดอกเบี้ยในฤดูแล้งแพงกว่า 

อย่างไรก็ตามความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างช่วงเวลาทั้งสองนี้ยังต่างกันน้อยมาก ความ
แตกต่างนี้อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจาก
เรื่องอุปทานเงินกู้ส่วนเกินก็ได้ เช่น ในฤดูแล้ง 
อุปสงค์ต่อเงินกู้มีน้อยลงถ้าอุปทานคงที่  อัตรา
ดอกเบี้ยจะต่ าลง 

ปัจจัยที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ 
ค าถามในตอนนี้ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินเชื่อนอกระบบเป็นอัตราที่สูงเกินไปหรือสูงกว่า
ธรรมชาติหรือไม่  หรืออีกนัยหนึ่ ง หลั งจากที่
พิจารณาถึงปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัญหาสารสนเทศ 
และต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้ว ผู้ให้กู้จะมีก าไรส่วนเกิน
จากการผูกขาดหรือไม่ ค าถามข้อสองคือ ผู้ให้กู้แต่
ละประเภทคิดดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่และเราจะทดสอบว่าผู้ให้กู้มีอุปทาน
เงินทุนส่วนเกินจริงหรือไม ่

แบบจ าลองการก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
แบบจ าลองที่จะใช้ในการตอบค าถามข้างต้น

อาศัยแนวคิดของไว-บอตตอมลี่-อาดัมส์ และเนแมน 
(Wai 1975; Bottomley 1975; Adams and Nehman 
1979) ตามแนวคิดนี้อัตราดอกเบี้ยในตลาด
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการได้แก่ (1) 

ต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินให้กู้ (2) ต้นทุนค่าโสหุ้ย
ในการปล่อยกู้ (transaction cost) (3) ค่าธรรมเนียม
ตอบแทนความเสี่ยง (risk premium) และ (4) ก าไร
ส่วนเกินของผู้ให้กู้ (monopoly profit)  

เราจะอาศัยแบบจ าลองนี้สร้างสมการอธิบาย
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในสัญญาแต่ละฉบับ 
สมการอัตราดอกเบี้ยนี้จะถูกก าหนดโดยปัจจัยต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้

1)  ต้ นทุ นค่ า เสี ยโอกาส  ของเงิ นใ ห้ กู้ คื อ 
ผลตอบแทนสูงสุดจากกิจกรรมที่ผู้ให้กู้ต้องยอมสละ 
ผู้ ให้กู้แต่ละคนจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างกัน 
เพราะสารสนเทศเก่ียวกับช่องทางการลงทุนไม่
สมบูรณ์ ตลาดไม่สมบูรณ์ หรือผู้ให้กู้แต่ละคนมี
ทัศนะต่อความเสี่ยงไม่เหมือนกัน ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของผู้ ใ ห้ กู้ที่ เป็ นเกษตรกรอาจจะเป็น
ผลตอบแทนจากการน าเงินให้ กู้ไปลงทุนขยาย
กิจกรรมทางด้านการเกษตร ส่วนต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของพ่อค้าอาจเป็นผลตอบแทนจากการน าเงิน
ให้กู้ไปลงทุนด้านการค้าเพ่ิมเติม ฉะนั้น เราอาจใช้
อาชีพของผู้ให้กู้เป็นตัววัดต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
เงินให้กู้ได้ แต่มีข้อควรระวังคือ อาชีพของผู้ให้กู้อาจ
เป็นตัวแทนของปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากต้นทุนค่า
เสียโอกาส ดังจะได้กล่าวต่อไป 

เราแบ่งผู้ให้กู้ออกเป็น 6 ประเภท คือ ผู้ให้กู้ที่เป็น
ญาติ (COUSIN) ผู้ให้กู้ที่เป็นเกษตรกร (FARMER) 
ผู้ให้ กู้ที่ เป็นเจ้าของที่ ดินหรือมี เงินเดือนประจ า 
(RENTIER) ผู้ให้กู้ที่เป็นบริษัทเงินทุน (FINANCE) 
ผู้ให้กู้ที่เป็นพ่อค้า (TRADER) และ เงินกลางสงฆ์ ซึ่ง
เป็นเงินกู้จากวัด ในสมการอธิบายอัตราดอกเบี้ยเราจะ
วัดอาชีพผู้ให้กู้ 5 อาชีพแรกด้วยตัวแปรหุ่น (dummy 
veriable) ซึ่งมีค่า 0 และ 1 ส่วนการกู้จากวัดจะเป็น
กลุ่มเปรียบเทียบ (reference group) วิธีการวัดตัวแปร
ปรากฎอยู่ ในตารางที่ 38 
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เราคาดว่าผู้ให้กู้ที่เป็นพ่อค้าจะมีต้นทุนค่าเสีย
โอกาสสูงสุดท าให้ต้องเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ส่วน
ผู้ให้กู้ที่เป็นญาติก็จะเรียกดอกเบี้ยในอัตราต่ าเพราะ
การให้กู้ระหว่างญาติ จะเป็นการช่วยเหลือกันทาง
สังคมมากกว่าการหาก าไร ส่วนผู้ให้กู้ประเภทอื่นๆ 
จะต้องน าปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการอธิบายต่อไป 

นอกจากอาชีพของผู้ให้กู้แล้ว ระยะเวลาของการ
กู้ (DURATION) สามารถอธิบายเรื่องต้นทุนค่าเสีย
โอกาสได้ ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ผู้ให้กู้มิได้น าเงินทุนที่
มีอยู่ออกมาปล่อยเงินกู้จนหมด แต่จะมีปริมาณเงิน
เหลือเฟือ (excess capacity) นัยของพฤติกรรม
ดังกล่าวก็คือ สัญญากู้ 2 ฉบับที่มีระยะเวลาของ 

ตารางที่ 38 ตัวแปรในสมการอัตราดอกเบ้ีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตัวแปร ความหมาย หน่วย 

1. ตัวแปรตาม 
      INTERCOM 
      LINTERC 
2. ตัวแปรอิสระ 
(ก) เงื่อนไขในสัญญา 

 LOAN 
       LLOAN 

DURATON 
       LDUR 

DUR 
       LDUR1 

D0 
 
D1 
 
SALE 

       
       PAYKIND 

 
LAND 
LLAND 

(ข) การค้ าประกัน 
MORTGAGE 

       PAWN 
TITLE 

       TADDOK 
GROP 
REFERENCE 

 
อัตราดอกเบี้ยค านวณด้วย (สูตรมูลค่าปัจจุบัน) 
ค่าล๊อคของอัตราดอกเบี้ยค านวณ 
 
 
วงเงินกู้ต่อสัญญา 
ค่าล๊อคของวงเงินกู ้
ระยะเวลากู ้
ค่าล๊อคของเวลากู้ 
ระยะเวลา X D0 
LDur X D0 
สัญญามีก าหนดช าระคืน 
 
1- D0 
 
สัญญาก าหนดให้น าผลผลิตไปขายให้เจ้าหนี ้
 
จ านวนท่ีดินท าการเกษตรท้ังหมด 
 
จ านวนท่ีดินท าการเกษตรท้ังหมด 
ค่าล๊อคของจ านวนท่ีดินท าการเกษตรท้ังหมด 
 
จ านองหลักทรัพย ์
จ าน าหลักทรัพย ์
เอา นส.3 ไปวงไว้กับเจ้าหนี ้
กู้แบบให้ท่ีดินไปท านาตัดดอกเบี้ย 
มีพืชผลและบุคคลค้ าประกัน 
ตัวแปรอ้างอิงคือไม่มีการค้ าประกัน 

 
ร้อยละต่อเดือน 
ร้อยละต่อเดือน 
 
 
บาท 
บาท 
เดือน 
เดือน 
เดือน 
เดือน 
1 ถ้ามีก าหนดช าระ 
0 ไม่มีก าหนดช าระ 
1 ไม่มีก าหนดช าระ 
0 มีก าหนดช าระ 
1 = บังคับขายผลผลิต 
0 = ไม่บังคับ 
1 = จ่ายดอกเบี้ยเป็นสิ่งของ 
0 = อ่ืนๆ 
ไร ่
ไร ่
 
1 = จ านอง       0 = อ่ืนๆ 
1 = จ าน า         0 = อ่ืนๆ 
1 = วางเอกสาร  0 = อ่ืนๆ 
1 = นาตัดดอก   0 = อ่ืนๆ 
1 = ค้ าด้วยผลผลิต 0 = อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 38 ตัวแปรในสมการอัตราดอกเบ้ีย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : การส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 

 
 

การกู้ต่างกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน ภายใต้
เงื่อนไขว่าสิ่งอื่นๆ คงที่ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่
ค านึงถึงอีกหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งคือ เรื่องต้นทุนค่า
เสียโอกาสของการปล่อยเงินกู้ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 
1 เดือน ผู้ให้กู้อาจสูญเสียโอกาสที่จะให้กู้แก่ผู้กู้ราย
อื่นที่ต้องการกู้เป็นเวลานาน ในกรณีนี้ระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยจะสัมพันธ์แบบผกผันกัน ดังนั้นจึงเป็น
การยากที่จะคาดหมายได้อย่างชัดเจนว่าระยะของ 
การกู้จะมีผลอย่างไรต่ออัตราดอกเบี้ย นอกจากนั้น 
การให้กู้แก่ผู้ที่ กู้เงินจาก ธกส. (BAAC) อาจคิด

ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยกู้
เพียงช่วงเวลาอื่นๆ 2-3 สัปดาห์ เพ่ือให้ผู้ กู้น าไป
ช าระหนี้แก่ ธกส. ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี 
นับเป็นการให้กู้ที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสค่อนข้างสูง 
เพราะผู้ให้กู้อาจเสียโอกาสจากการน าเงินดังกล่าวไป
ให้ผู้อื่นกู้โดยมีระยะเวลาของสัญญานานกว่า 

2) ค่าโสหุ้ยในการปล่อยเงินกู้  ประกอบด้วย 
ต้นทุนสามส่วนคือ ต้นทุนในการคัดเลือกลูกค้า 
ต้นทุนการบริหารเงินกู้ เช่น การท าสัญญา และ
ต้นทุนการติดตามทวงหนี้ หรือการบังคับสัญญา 

ชื่อตัวแปร ความหมาย หน่วย 

(ก)  ประเภทสัญญา 
WRITTEN 

(ข) ประเภทผู้ให้กู ้
COUSIN 

       TRADER 
RENTIER 

       FARMER 
FINANCE 

      OUTSIDE 
      REFERENCE 
(ค)  พื้นท่ี (ความเสี่ยง) 

CASSAVA 
       CORN 

IRRIG 
       TREE 

VEGET 
       REFERENCE 
(ง) ลักษณะผู้กู ้

BAAC 
       NONFARM 

HIRE 
       FOREIGN 

FSIZE 
      ICONCEN 

 
ลักษณะการท าสัญญา 
 
ผู้ให้กู้เป็นญาต ิ
พ่อค้า 
คหบด ี
เกษตรกร 
บริษัทธุรกิจเงินทุน 
ผู้ให้กู้อยู่นอกหมู่บ้าน 
ตัวแปรอ้างอิงคือเงินกลางสงฆ์และผู้ให้กู้ท่ีไม่ทราบอาชีพ 
 
พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 
พื้นท่ีปลูกข้าวโพด 
พื้นท่ีปลูกข้าวนาชลประทาน 
พื้นท่ีปลูกผลไม ้
พื้นท่ีปลูกผัก 
พื้นท่ีปลูกข้าวนาน้ าฝน 
 
ผู้กู้ได้เงินกู้ของ ธกส. 
ผู้กู้ท างานนอกภาคเกษตร 
ผู้กู้มีอาชีพรับจ้าง 
กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ดัชนีการกระจุกตัวของรายได้ตามสูตรของ Hirschman  

 
1 = มีลายลักษณ์  0= ปากเปล่า 
 
1 = ญาติ           0 = อ่ืนๆ 
1 = พ่อค้า         0 = อ่ืนๆ 
1 = คหบดี         0 = อ่ืนๆ 
1 = เกษตรกร     0 = อ่ืนๆ 
1 = บริษัท         0 = อ่ืนๆ 
1 = อยู่นอกบ้าน 0= ในหมู่บ้าน  0 
 
1 = มันส าปะหลัง     0 = อ่ืนๆ 
1 = ข้าวโพด           0 = อ่ืนๆ 
1 = ข้าวชลประทาน  0 = อ่ืนๆ 
1 = ผลไม้              0 = อ่ืนๆ 
1 = ผัก                  0  = อ่ืนๆ 
0 
 
 
1 = กู้จาก ธกส.        0 = อ่ืนๆ 
1 = ท างานนอกเกษตร  0 = อ่ืนๆ 
1 = ท างานรับจ้าง      0 = อ่ืนๆ 
1 = เพื่อไปต่างประเทศ 0= อ่ืนๆ 
จ านวนคน 
มากกว่า 0 แต่ไม่เกิน 1 
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ต้นทุนเหล่านี้มีทั้งค่าเสียเวลา (time cost) และ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าจดจ านอง ค่ารถใน
การตรวจสอบหลักทรัพย์หรือทวงหนี้ เป็นต้น 

ต้นทุนในการคัดเลือกลูกค้า คือ ค่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบฐานะของลูกค้าผู้ให้กู้ที่อยู่
ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้กู้ หรือเคยติดต่อค้าขายกับผู้
กู้ย่อมมีต้นทุนการคัดเลือกลูกค้าต่ ากว่าผู้ ให้ กู้
ประเภทคหบดี หรือเกษตรกร หรือผู้ ให้ กู้นอก
หมู่บ้าน ฉะนั้นที่อยู่ของผู้ให้กู้ (OUTSIDE) และ
อาชีพของผู้ให้กู้ ก็จะมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ย 

นอกจากนี้ หากวงเงินกู้มีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้ให้กู้
อาจต้องยอมเสียเวลาและทรัพยากรในการคัดเลือก
ลูกค้ามากขึ้น แต่คาดว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อเงินกู้ 1 บาท 
จะลดลงเมื่อวงเงินกู้โตขึ้น ฉะนั้นวงเงินกู้ (Loan) จะ
มีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย 

ต้ นทุ น ในการบริ หารเ งิ น กู้ ประกอบด้ วย 
ค่าใช้จ่ายและค่าเวลาที่ใช้ในการท าสัญญาการจ่ายเงิน
และการรับเงิน การเจรจาต่อรอง ฯลฯ เนื่องจากต้นทุน
การบริหารเงินกู้บางส่วนเป็นต้นทุนคงที่ เราจึงคาดว่า 
หากสิ่งอื่นๆ คงที่  ต้นทุนเฉลี่ยในการบริหารเงินกู้ (ต่อ
เงินกู้ 1 บาทต่อ 1 เดือน) จะลดลง (1) ถ้าวงเงินกู้ 
(LOAN) มีขนาดใหญ่ขึ้น (2) ถ้ าระยะเวลากู้ 
(DURATION) นานขึ้น นอกจากนั้น สัญญากู้แต่ละ
แบบจะมีต้นทุนในการบริหารงานต่างกัน เช่น สัญญา
ที่ท าแบบปากเปล่าย่อมมีต้นทุนต่ ากว่าสัญญาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (WRITTEN) สัญญาที่มีการจ านอง 
(MORTGAGE) จะมีต้นทุนการบริหารสูงสุด รองลงมา
คือ สัญญาที่มีการจ าน าทรัพย์สิน (PAWN) สัญญานา
ตัดดอก (TADDOK) สัญญาที่น าพืชผลหรือบุคคลค้ า
ประกัน (CROP) และสัญญาที่ผู้กู้ต้องน าเอกสิทธิ์ไปให้
เจ้าหนี้ยืดถือไว้ (TITLE)  

ต้นทุนอีกประเภทหนึ่งของค่าโสหุ้ยในการปล่อย
กู้ คือ ต้นทุนในการบังคับ สัญญาและตรวจสอบให้

ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญา (enforcing and monitoring 
cost) ต้นทุนเฉลี่ยของการติดตามและบังคับสัญญา 
จะแปรผกผันกับ (ก) วงเงินกู้ (ข) สินทรัพย์ของผู้กู้ 
เพราะหลักทรัพย์ของผู้กู้ โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่
น ามาค้ าประกัน (LAND) จะท าหน้าที่ลดต้นทุนใน
การบังคับสัญญาให้แก่เจ้าหนี้ หลักทรัพย์ของผู้ กู้
เป็นข้อมูลอย่างดีว่าผู้กู้มีความสามารถในการช าระ
หนี้ หรือเป็นผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ านั่นเอง (ค) ส าหรับ
ผู้กู้ที่อยู่ไกล (OUTSIDE) ต้นทุนการบังคับหน้ีย่อม
สูงกว่าผู้กู้ที่อยู่ใกล้ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้กู้เพ่ิมความพยายามใน
การคัดเลือกและบริหารเงินกู้ จะท าให้ได้ลูกหนี้ที่ดี 
หรือได้สัญญากู้ที่ง่ายต่อการบังคับหนี้ ดังนั้นต้นทุน
การติดตามและบังคับหนี้ก็จะลดลง ตัวอย่างเช่น การ
ท าสัญญาแบบลายลักษณ์อักษร (WRITTEN) และมี
การจดจ านอง (MORTGAGE) อาจมีต้นทุนในการ
บริหารเงินกู้สูง แต่ขณะเดียวกันต้นทุนการบังคับ
สัญญาก็จะลดลงอย่างมาก ฉะนั้นเมื่อวงเงินกู้ใหญ่
ขึ้น ต้นทุนการคัดเลือกและต้นทุนการบริหารเงินกู้
อาจเพ่ิมขึ้น ขณะที่ต้นทุนการบังคับสัญญาจะลดลง 
พลังทั้งสองจึงท าให้ต้นทุนรวมหรือค่าโสหุ้ยในการ
ปล่อยเงินกู้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง ผลก็คือ ค่าโสหุ้ย
ต่อเงินกู้ 1 บาท จะลดลงเมื่อวงเงินกู้ใหญ่ขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ ยจึ งมีความสัม พันธ์ผกผันกับวงเงิน กู้ 
(LOAN) นอกจากนั้น สัญญาที่มีการจดจ านอง โดย
ผู้ให้กู้ที่ตีราคาหลักทรัพย์ต่ ากว่าปกติ เช่น สัญญากู้
ของบริษัทเงินทุน (FINANCE) จะเป็นสัญญากู้ที่คิด
ดอกเบี้ยต่ ากว่าสัญญาทั่วไป 

3) ค่าธรรมเนียมตอบแทนความเสี่ยง (Risk 
premium) การให้กู้เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้
สูญสูง ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นกับความสามารถในการ
ช าระหนี้ของผู้กู้ และเจตนาในการเบี้ยวหนี้ของผู้กู้ 

ความสามารถในการช าระหนี้ย่อมขึ้นอยู่กับฐานะ
และการท ามาหากินของผู้ กู้ ในภาคเกษตรกรรม 
ที่ดิน (LAND) นับเป็นหลักทรัพย์ส าคัญที่สุดที่แสดง
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ความสามารถในการช าระหนี้  รายได้ก็เป็นเครื่องวัด
ความสามารถในการช าระหนี้เช่นกัน เราจึงคาดว่า 
จ านวนที่ดินท ากิน (LAND) ของผู้กู้ รายได้ของผู้กู้ 
รวมทั้งสัญญากู้ของบริษัทเงินทุน (FINANCE) ซึ่งมี
การจ านองที่ดิน จะมีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตรา
ดอกเบี้ย นอกจากนั้นสัญญาที่มีการจดจ านองเพ่ือค้ า
ประกันการกู้ (MORTGAGE) จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ า
กว่าการค้ าประกันแบบอื่นๆ ส่วนสัญญาที่ไม่มีการ
ค้ าประกันน่าจะมีดอกเบี้ยสูงที่สุด 

ในจังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่ส ารวจแต่ละแห่งมี
การปลูกพืชต่างชนิดกัน พืชเหล่านี้นอกจากจะท า
รายได้ให้เกษตรกรแตกต่างกันแล้ว ความเสี่ยงจาก
การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกัน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเขตที่ ดินฟ้าอากาศ
ค่อนข้างแห้งแล้งและที่ดินคุณภาพต่ า ความเสี่ยงใน
ภาคการเกษตรค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการท านาจะมี
ผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าภาคอื่นๆ และความแปรปรวน
ของผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง หลักฐานทางอ้อมที่
แสดงว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงสูง
กว่าภาคอื่น คือ การเช่านาแบบแบ่งผลผลิต (share 
cropping) ซึ่งจะเกิดขึ้นในท้องที่ซึ่งมีความเสี่ยงของ
ผลผลิตสูง ดังนั้น เราจึงคาดว่าในเขตที่มีการท านา
น้ าฝน (RAINFED) และเขตท าไร่มันส าปะหลัง 
(CASSAVA) และเขตข้าวโพด (CORN) จะมีความ
เสี่ยงสูงกว่าในเขตที่มีการท านาชลประทาน (IRRIG) 
เขตปลูกผลไม้ (TREE) และเขตปลูกผัก (VEGET) 
เขตท านาชลประทานมีความเสี่ยงต่ า เพราะมีน้ าจาก
คลองชลประทานท าให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และความ
แปรปรวนลดลง เขตปลูกผลไม้นั้น รายได้เฉลี่ยจะ
สูงสุด และความแปรปรวนของรายได้ต่ า เพราะ
เกษตรกรมีรายได้จากผลไม้หลายชนิดตลอดปี เช่น 
น้อยหน่า ขนุน และมะม่วง และเกษตรกรบางคนยัง
ปลูกข้าวโพดแซมกับน้อยหน่าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ตน

อีกต่อไป ส่วนเกษตรกรที่ปลูกผักนอกจากจะมี
รายได้ตลอดปีแล้ว ในการเพาะปลูกแต่ละรุ่ น
เกษตรกรยังปลูกผักหลายชนิดพร้อมๆ กัน เพ่ือลด
ความเสี่ยงในด้านราคาผัก ดังนั้น เราจึงคาดว่าตัว
แปรหุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนเขตปลูกผลไม้ เขตปลูกผัก 
และเขตนาชลประทานจะมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ 
กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยในเขตดังกล่าวจะต่ ากว่าใน
เขตนาน้ าฝน ส่วนเขตไร่มันส าปะหลังและข้าวโพด
อาจมีอัตราความเสี่ยงใกล้เคียงเขตน้ าฝน 

ปรากฎการณ์ ที่ ส าคัญอย่ า งหนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การที่ชาวอีสานนิยมไป
ท างานต่างประเทศซึ่งท าให้เกิดความจ าเป็นในการ
กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าบริการจัดหางานให้แก่ส านัก
จัดหางาน ผู้ให้กู้ทราบดีว่ารายได้เฉลี่ยจากการ
ท างานต่างประเทศอยู่ในระดับสูง (เฉลี่ยเดือนละไม่
ต่ ากว่า 7 พันบาท) แต่ขณะเดียวกันโอกาสที่ผู้กู้จะ
ประสบความล้มเหลวก็สูงมากเพราะในเกือบทุก
หมู่บ้านที่เราเข้าไปส ารวจ จะมีชาวบ้านถูกนายหน้า
หรือสายของส านักจัดหางานหลอกลวง นอกจากนี้ยัง
มีความเสี่ยงอื่นๆ เช่น เมื่อไปถึงต่างประเทศ คนงาน
อาจป่วย หรือไม่มีความสามารถตามข้อตกลงใน
สัญญาหรือถูกจับติดคุกเพราะท าผิดกฎหมายอัน
เคร่งครัดในประเทศที่นับถืออิสลาม ฯลฯ เหตุการณ์
เหล่านี้ท าให้การเดินทางไปท างานต่างประเทศเป็น
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ฉะนั้น ผู้ที่ขอกู้เงิน
เพ่ือไปท างานต่างประเทศ (FOREIGN) ย่อมต้องเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าการกู้แบบอื่นๆ ที่มีขนาด
วงเงินกู้ และเงื่อนไขการกู้เหมือนกัน 

ความเต็มใจที่ผู้กู้จะช าระหนี้ (Willingness to 
repay) ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์จากการเบี้ยวหนี้ว่าสูง
หรือต่ ากว่าต้นทุนหรือความเสียหายในการเบี้ยวหนี้ 
ประโยชน์จากการเบี้ยวหนี้ ก็คือ จ านวนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่เป็นหนี้ ส่วนต้นทุนของการเบี้ยวหนี้คือ 
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มูลค่าของหลักทรัพย์ที่อาจถูกยึด การสูญเสียแหล่ง
เงินกู้ประจ า และการเสียชื่อเสียงในสังคม ในกรณี
ของเงินกู้จากบริษัทเงินทุน (FINANCE) ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้กู้น าที่ดินมา จดจ านองค้ าประกันเงินกู้
โดยให้เงินกู้เพียง 15%-20% ของมูลค่าหลักทรัพย์ 
ต้นทุนในการเบี้ยวหนี้สูงกว่าประโยชน์จากการเบี้ยว
หนี้หลายเท่า สัญญาประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงต่ า 
ฉะนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ของ FINANCE ย่อมมีค่าเป็น
ลบค่อนข้างแน่นอน 

สัญญาที่ช าระดอกเบี้ยเป็นข้าว (PAYKIND) 
หรือการตกข้าวเขียว เป็นสัญญาที่ผู้ให้กู้มักมีส่วน
ร่วมรับภาระความเสี่ยงจากดินฟ้าอากาศร่วมกับผู้กู้
ดังที่อธิบายในตอนที่ 4 นอกจากนี้การช าระดอกเบี้ย
เป็นผลผลิตจะท าให้เจ้าหนี้ต้องรับภาระความเสี่ยง
ของการที่ราคาผลผลิตลดลง  สัญญาประเภทนี้จึงมี
อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าสัญญาที่ช าระดอกเบี้ยเป็น 
เงินสด 

ถ้าผู้ กู้ที่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร (Non 
Farm) มีธุรกิจของตนเองฐานะของผู้กู้ประเภทนี้
ค่อนข้างดี ความเสี่ยงจากหนี้สูญจะต่ า อัตรา
ดอกเบี้ยก็จะต่ า แต่ถ้าผู้ กู้ เหล่านี้มีอาชีพที่ เป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่น การทอผ้า จักสาน เขา
อาจมีฐานะยากจน ความเสี่ยงจากหนี้สูญจะสูง 
เหตุผลข้อใดจะมีน้ าหนักกว่ากันขึ้นอยู่กับว่าผู้กู้ส่วน
ใหญ่มีฐานะดีหรือฐานะยากจน 

การกระจุกตัวของรายได้ (ICONCEN) ก็เป็น
เครื่องวัดความเสี่ยงจากการให้กู้เช่นกัน เราคาดว่า
ถ้าเกษตรกรมีรายได้จากหลายๆ แหล่ง รายได้ก็จะ
ค่อนข้างแน่นอนความเสี่ยงก็จะต่ า ส่วนครอบครัวที่มี
สมาชิกมาก (FSIZE) จะมีความต้องการบริโภคและ
ความจ าเป็นต่างๆ มาก โอกาสที่จะช าระหนี้ก็อาจ
ต่ าลงได้ 

 

4) ก าไรจากการผูกขาด ก าไรผูกขาดจากการให้
กู้ คือส่วนเกินระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของเงินให้กู้รวมถึง ค่าโสหุ้ยการให้กู้ และ
ค่าธรรมเนียมความเสี่ยง ก าไรจากการผูกขาดเกิด
จากอุปสรรคต่อการที่ผู้ให้กู้จะเข้ามาแข่งในตลาด
เงินกู้ ปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน 
คือ การที่ผู้ให้กู้ก าหนดให้ผู้กู้ต้องน าผลผลิตของตน
ไปขายให้แก่ตน (SALE) ปัจจัยดังกล่าวอาจท าให้ผู้กู้
ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ปัจจัยที่สอง ซึ่งอาจเป็น
หลักฐานทางอ้อมแสดงว่าผู้ให้กู้มีอ านาจผูกขาดก็คือ 
การที่ผู้กู้เงินซ่ึงเป็นลูกค้าของ ธกส. (BAAC) ต้องกู้
เงินในอัตราดอกเบี้ยแพงๆ จากผู้ให้กู้นอกระบบ 
เหตุผลคือ ผู้ให้กู้ทราบดีว่า ผู้ กู้ที่เป็นลูกค้า ธกส. 
ย่อมต้องพยายามรักษาโอกาสในการที่จะได้เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่ าจาก ธกส. เมื่อผู้กู้เหล่านี้เดือดร้อน 
และหันมาขอกู้จากนอกระบบ เพ่ือน าเงินไปใช้หนี้ 
ธกส. ภายในก าหนดเวลา อุปสงค์ของผู้กู้จึงมีความ
ยืดหยุ่น (ต่ออัตราดอกเบี้ยต่ า) ผู้ ให้ กู้จึ งเรียก
ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าปกติ ผู้ที่กู้เงินเพ่ือไปท างาน
ต่างประเทศ (FOREIGN) มักมีความต้องการใช้เงิน
กระทันหันเพ่ือจ่ายให้ส านักจัดหางาน ความจ าเป็น
ดังกล่าวท าให้อุปสงค์ต่อเงินกู้มีความยืดหยุ่นต่ า
เช่นกัน พฤติกรรมทั้งสองนี้อาจแสดงว่าผู้ให้กู้ด าเนิน
มาตรการ price discrimination 

จากแนวคิดข้างต้น เราสามารถจ าแนกปัจจัยที่มี
ผลต่อัตราดอกเบี้ยออกเป็น 6 กลุ่ม คือ เงื่อนไข
สัญญากู้ วิธีค้ าประกัน วิธีการท าสัญญา ประเภทของ
ผู้ให้กู้ ประเภทของผลผลิตหลักในพ้ืนที่ และลักษณะ
ของผู้กู้ (ดูตารางที่ 38) ค่าเฉลี่ยของตัวแปรเหล่านี้
แสดงไว้ในตารางที่ 39 
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ตารางที่ 39 (ก) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรในสมการอัตราดอกเบ้ีย 

ของตารางที่ 5.10: กรณีถ่วงน้ าหนัก 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
LINTERC 
COUSIN 
TRADER 
RENTIER 
FARMER 
FINANCE 
IRRIG 
TREE 
CASSAVA 
CORN 
VEGET 
CROP 
TADDOK 
PAWN 
TITLE 
PAYKIND 
MORTGAGE 
SALE 
LDUR 
D1 
LLAND 
LLOAN 
NONFARM 
BAAC 
FOREIGN 
WRITTEN 

19.386 
4.678 
4.506 
0.838 
2.069 
0.207 
0.766 
0.290 
2.727 
0.989 
0.679 
0.029 
0.589 
0.071 
1.529 
2.348 
1.281 
0.017 
3.839 
17.687 
1.062 

101.179 
2.295 
1.533 
1.208 
4.685 

11.43 
6.72 
6.43 
3.34 
4.79 
1.56 
2.22 
1.00 
5.91 
3.28 
3.11 
0.56 
2.79 
1.10 
4.40 
5.25 
3.98 
0.44 
6.38 
15.36 
3.695 
37.88 
5.37 
4.27 
4.10 
6.634 

 

หมายเหตุ: N = 694 

ที่มา: ข้อมูลสัญญาจากการส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
 



120                                  ตลาดสินเช่ือนอกระบบในชนบทไทย 

 

ตารางที่ 39 (ข) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรในสมการอัตราดอกเบ้ียของตารางที่ 5.10 เป็น

ค่าที่ค านวณจากตัวอย่างการส ารวจโดยไม่ได้ถ่วงน้ าหนัก 

ตัวแปร สัญญาที่คิดดอกเบ้ีย  
(724 สัญญา) 

สัญญาไม่คิดดอกเบ้ีย  
(220 สัญญา) 

สัญญาทุกฉบับ  
(974 สัญญา) 

 Mean SD. Mean SD. Mean SD. 
1. ตัวแปรตาม 
INTERCOM* 
LINTERC* 
2. อาชีพผู้ให้กู้ 
COUSIN 
FARMER 
RENTIER 
TRADER 
FINANCE 
3. พืชหลัก 
CASSAVA 
CORN  
IRRIG 
TREE 
VEGET 
4. การค้ าประกัน 
CROP 
MORTGAGE 
PAWN 
TADDOK 
TITLE 
5. ลักษณะสัญญา 
PAYKIND 
SALE 
WRITTEN 
6. ลักษณะผู้กู-้
วัตถุประสงค์การกู ้
BAAC 
FOREIGN 
NONFARM 
7. เงื่อนไขสัญญา 
LAND 
LOAN 
DURATION 
DURATION * D0 

D1 

 
5.643 
1.532 

 
.349 
.170 
.046 
.351 
.018 

 
.193 
.084 
.115 
.075 
.047 

 
.003 
.108 
.004 
.046 
.119 

 
.177 
.001 
.370 

 
 

.124 

.080 

.173 
 

22.68 
7000 
10.06 
7.14 
.290 

 
3.604 
.690 

 
.477 
.376 
.244 
.478 
.133 

 
.395 
.0278 
.319 
.263 
.212 

 
.053 
.310 
.064 
.209 
.324 

 
.382 
.037 
.483 

 
 

.330 

.272 

.378 
 

28.43 
10518.78 
8.32 
8.36 
.454 

 
.000 
.000 

 
.859 
.036 
.014 
.059 
.000 

 
.177 
.218 
.100 
.027 
.136 

 
.000 
.000 
.000 
.000 
.018 

 
.005 
.000 
.024 

 
 

.073 

.036 

.132 
 

17.35 
5436.95 
7.17 
3.19 
.555 

 
.000 
.000 

 
.349 
.188 
.116 
.836 
.000 

 
.383 
.414 
.301 
.163 
.344 

 
.000 
.000 
.000 
.000 
.134 

 
.067 
.000 
.152 

 
 

.260 

.188 

.339 
 

24.01 
7996.30 
6.94 
5.84 
.498 

 
4.320 
1.532 

 
.468 
.139 
.052 
.223 
.014 

 
.190 
.115 
.111 
.064 
.068 

 
.002 
.083 
.003 
.035 
.095 

 
.137 
.001 
.289 

 
 

.112 

.070 

.163 
 

22.02 
6761.13 
9.68 
6.24 
.352 

 
3.959 
0.690 

 
.499 
.346 
.222 
.951 
.117 

 
.392 
.320 
.315 
.244 
.252 

 
.046 
.275 
.056 
.184 
.294 

 
.344 
.033 
.454 

 
 

.316 

.255 

.370 
 

27.90 
10160.98 
8.31 
8.123 
.478 

หมายเหตุ: * ข้อมูลไม่มีการถ่วงน้ าหนักด้วยวงเงินกู้ 

ที่มา : ข้อมูลสัญญาจากการส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
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รูปแบบสมการและการวัดตัวแปรต่างๆ 

รูปแบบสมการอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คือ สมการ 
double logarithm เพราะหลังจากเปรียบเทียบกับ
สมการเส้นตรงแล้วปรากฎว่าสมการที่ เลือกให้
ค่าสถิติต่างๆ ที่น่าพอใจมากกว่า 

อัตราดอกเบี้ยในการศึกษาครั้งนี้  มี 2 อัตรา 
อัตราแรกเป็นสิ่งที่รายงานโดยชาวบ้านซึ่งคิดรวม
ดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นเงินและสิ่งของ อัตราดอกเบี้ยนี้
เป็นอัตราต่อเดือน แต่อัตราดอกเบี้ยที่ชาวบ้านบอก
อาจไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยจริงที่ชาวบ้านควักกระเป๋า
จ่าย เช่น ผู้กู้บอกว่าอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน แต่
ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้า 6 เดือน จากเงินกู้ 10,000 
บาท ผู้กู้จึงรับเงินสดเพียง 8,200 บาท ในกรณีนี้เรา 
ค านวณอัตราดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้น 8,200 บาท 
โดยใช้สูตรมูลค่าปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้ในสูตรคือ
จ านวนเดือนที่กู้จริงหรือจ านวนเดือนตามสัญญากู้ 
อัตราดอกเบี้ยที่ค านวณใหม่นี้จะรวมดอกเบี้ยที่จ่าย
เป็นเงินและสิ่งของด้วย เราจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่
ค านวณได้ ซึ่งเชื่อว่าถูกต้องกว่าอัตราที่รายงานโดย
เกษตรกร ในการประมาณการสมการอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตอีก 3 ประการเก่ียวกับ
อัตราดอกเบี้ย ประการแรก ในบางกรณีแม้ชาวบ้าน
จะบอกว่าตนไม่เสียดอกเบี้ย แต่หลังจากสอบถาม
ข้อมูลการช าระคืนปรากฎว่ามีการช าระดอกเบี้ยบ้าง 
กรณีเช่นนี้มี 54 สัญญา ประการที่สอง ในบางกรณีที่
สัญญายังไม่ครบก าหนดช าระคืนและเราไม่ทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับการช าระคืน เราก็ยังใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่ชาวบ้านบอก ประการที่สาม เป็นปัญหา
ระดับทฤษฎี กล่าวคือ สัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ยใน
ตัวอย่างของเรามีอยู่ 343 สัญญา จาก 974 สัญญา 
งานวิจัยนี้มิได้สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับสัญญา
เหล่านี้ เราจึงไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของ 

สัญญาที่ไม่คิดดอกเบี้ย แต่เราคาดว่าปัจจัยที่จะใช้
อธิบายสัญญากู้ที่ไม่คิดดอกเบี้ยน่าจะแตกต่างจาก
ปัจจัยชุดที่ก าหนด อัตราดอกเบี้ยในสัญญาที่คิด
ดอกเบี้ย ดังนั้นเราจึงตัดสินใจตัดสัญญาที่ไม่คิด
ดอกเบี้ยจ านวน 343 สัญญาออกจากการวิเคราะห์ 

นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์เฉพาะ
สัญญากู้เป็นเงินก้อนจากตลาดสินเชื่อนอกระบบ 
ส่วนสัญญากู้ประเภทเซ็นชื่อและเงินผ่อนจะน ามา
วิเคราะห์รวม 2 ประเภท เพราะเราขาดข้อมูล
บางอย่างของสัญญาเหล่านั้น 

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้  มีปัญหาว่ามีสัญญากู้
จ านวน 322  สัญญาที่เราไม่ทราบก าหนดช าระคืน 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความหมายของค าว่า “ไม่มี
ก าหนดช าระคืน” ไม่ได้แปลว่าสัญญานั้นไม่มีอายุ
การช าระหนี้ แต่แปลว่าสัญญานั้นมีอายุหนึ่งฤดูการ
ผลิต คือ เมื่อเก็บเก่ียวแล้ว ผู้กู้ต้องน าเงินคืน ดังนั้น 
เราจึงตัดสินใจไม่ทิ้งสัญญา 322 สัญญานี้ เพราะถ้า
ทิ้ งไปจ านวนสัญญาที่ เหลือจะมีน้อยมาก วิธี
แก้ปัญหามี 4 วิธี คือ (ก) แทนค่าสัญญากู้ที่ไม่ทราบ
ก าหนดด้วยค่าอายุเฉลี่ยของสัญญากู้ทุกฉบับที่เรา
ทราบค่า (ข) ค านวณระยะเวลาระหว่างเดือนที่เริ่มกู้
กับเดือนที่ เก็บเก่ียว แล้วถือตัวเลขนั้นเป็นอายุ
สัญญา (ค) ใช้ตัวแปรหุ่น (dummy variable)4 แทน
สัญญาที่ไม่มีก าหนดการช าระคืนและ (ง) ใช้ วิ ธี
พยากรณ์ค่าตัวแปรที่ไม่ทราบก าหนดการช าระคืน
จากตัวแปรต่างๆ ข้างต้น ในงานนี้เราเลือกใช้สองวิธี
หลัง เราจะรายงานวิธีที่ใช้ตัวแปรหุ่นในตารางที่ 40 
ส่วน วิธีการพยากรณ์ค่าระยะเวลากู้จะรายงานไว้ใน
รายงานฉบับสมบูรณ ์ 

วิธีการค านวณสมการอัตราดอกเบี้ยมี 2 วิธี (ก) 
ค านวณจากสัญญากู้ที่เก็บตัวอย่างมา 974 สัญญา 
โดยไม่ถ่วงน้ าหนัก ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากวิธีนี้ 
สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของการกู้ได้  แต่เป็น
พฤติกรรมเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา (ข) แต่ถ้า
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ต้องการตีความอ้างอิงถึงพฤติกรรมของประชากร
ทั้งหมด เราจะต้องถ่วงน้ าหนักตัวแปรทุกตัว (รวม
ทั้งตัวแปรหุ่น) ในสมการอัตราดอกเบี้ยโดยการคูณ
ตัวแปรต่างๆ ด้วยค่ากรณ์ที่สองของตัวถ่วงน้ าหนัก 
ซึ่งค านวณจากสัดส่วนของตัวอย่างที่เลือก (ดูตัวถ่วง
น้ าหนักในภาคผนวก ผ-1) วิธีการเช่นนี้เรียกว่า 
weighted least square 

รายงานนี้จะเสนอผลการค านวณโดยวิธี (ข) 
เพราะผลการค านวณให้ค่าทางสถิติดีกว่าวิธี (ก)  

ผลการค านวณสมการอัตราดอกเบี้ย 
หลังจากที่ตัดสัญญาที่ดอกเบี้ยเป็นศูนย์ออก 

และตัดสัญญาที่ตัวแปรบางตัวขาดค่าไป จะเหลือ
สัญญาอยู่  586 สัญญา สมการอัตราดอกเบี้ยที่
รายงานในตารางที่ 40 นั้นตัดตัวแปรบางตัวที่ไม่มี
นัยส าคัญออกไปแล้ว อาทิเช่น ผู้ กู้มีอาชีพรับจ้าง 
(HIRE) ผู้ให้กู้อยู่นอกหมู่บ้าน (OUTSIDE) จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนผู้ กู้  (FSIZE) ดัชนีความ
แปรปรวนของรายได้ (ICONCEN) ฯลฯ สมการน้ีมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R-SQUARE) เท่ากับ 
40.77% ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์สูงมากส าหรับข้อมูล
แบบภาพตัดขวาง  ค่า  F-STATISTICS ซึ่งเท่ากับ 
17.1 ถือว่าอยู่ ในเกณฑ์สู ง แสดงว่าสมการมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 99% 

จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 25 ตัว ปรากฎว่ามีอยู่ 
15 ตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อ 
99% และอีก 2 ตัวแปร มีนัยส าคัญ ณ ระดับ 90% ตัว
แปรส่วนใหญ่มีเครื่องหมายตรงความที่คาดหมายไว้ 

สัมประสิ ทธิ์ ของระยะเวลา กู้  (LDUR1)  มี
เครื่องหมายลบ แสดงว่าสัญญากู้ที่มีระยะเวลากู้
เพ่ิมขึ้น 1 เดือน จะท าให้อัตราดอกเบี้ยลดลง
ประมาณ 1.1%ต่อเดือน ส่วนสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
 
 

หุ่นที่เป็นตัวแทนของสัญญากู้ซึ่งไม่มีก าหนดช าระ 
คืนก็มีเครื่องหมายลบแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อายุ
เฉลี่ยของสัญญาที่ไม่มีก าหนดช าระคืนประมาณ 
3.37 เดือน (ค านวณจากค่า anti-log ของ 0.1991/0.16397) 
ซึ่งต่ ากว่าสัญญาที่มีการช าระคืน 

แม้ว่าเงินกู้ (LLOAN) จะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
แต่ก็มีเครื่องหมายลบซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ค่าโสหุ้ยในการให้กู้ 

ที่ดิน (LLAND) มีผลท าให้อัตราดอกเบี้ยลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่าการมีที่ดินช่วยลดความ
เสี่ยงของเจ้าหนี้ นอกจากนั้น ต้นทุนในการบังคับหนี้
จะมีค่าต่ าลงถ้าผู้กู้มีที่ดินมากขึ้น 

ตัวแปรที่เก่ียวกับการค้ าประกันมีเพียง 2 ตัว
แปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การท านาตัดดอก 
(TADDOK) และสัญญากู้ที่ผู้ให้กู้ยึดเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินของผู้กู้ไว้ (TITLE) การท านาตัดดอกเป็นการกู้
ที่มีความเสี่ยงในเรื่องหนี้สูญต่ ามาก ต้นทุนการ
บังคับให้ช าระหนี้ก็เท่ากับศูนย์ อัตราดอกเบี้ยจึงต่ า
มากกว่าการค้ าประกันแบบอื่นๆ เพราะสัมประสิทธิ์
ของการท านาตัดดอกมีค่าติดลบสูงที่สุด (-0.696) 
ส่วนการกู้ที่มีการยึดเอกสารสิทธิ์ไว้ย่อมเป็นการ
ป้องกันผู้กู้ไม่ให้ไปกู้เงินจากเจ้าหนี้อื่นๆ  ผลก็คือ
ความเสี่ยงในด้านหนี้สูญย่อมลดลง อัตราดอกเบี้ยจึง
ต่ ากว่าการกู้ที่ไม่มีการค้ าประกัน 

สาเหตุที่การค้ าประกันประเภทจ านองและจ าน า
ไม่มีความส าคัญต่ออัตราดอกเบี้ยอาจเกิดจาก (ก) 
ค าตอบเรื่องการค้ าประกันที่ได้รับจากชาวบ้านอาจ
สับสน เช่น สัญญาบางสัญญาที่ไม่มีการจ านอง แต่
ชาวบ้านกลับเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อเอา นส.3 ไปวางไว้
กั บ ผู้ ใ ห้ กู้  ( TITLE)  ก็ จ ะ เ รี ย ก ว่ า จ า น อ ง 
(MORTGAGE) (ข )  ทั้ งๆ ที่ เ ร าทราบจากการ 
สัมภาษณ์ว่าผู้ให้กู้จ านวนมาก มีการขอร้องให้กู้น า
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ตารางที่ 40 สมการอัตราดอกเบ้ีย (ตัวแปรตาม คือ ค่าล๊อคของอัตราดอกเบ้ีย) 

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธิ  t-statistics 
1) เงื่อนไขของสัญญากู้ 
      LLOAN 
      LDUR1 
      D1 
      LLAND 
2) อาชีพผู้ให้กู้ 
      COUSIN 
      TRADER 
      FARMER 
      RENTIER 
      FINANE  
3) การค้ าประกัน 
      MORTGAGE 
      PAWN 
      TITLE 
      TADDOX 
      CROP 
4) พืชหลักในพื้นท่ี 
      TREE 
      IRRIG 
      VEGET 
      CORN 
      CASSAVA 
5) วัตถุประสงค์ของการกู้และลักษณะผู้กู ้
      BAAC 
      FOREIGN 
      NONFARM 
6) ประเภทสัญญา 
      WRITTEN 
      PAYKIND 
      SALE 
7) Constant  

 
 

-0.02623 
-0.16397 
-0.199111 
-0.19702 

 
1.10680 
1.38483 
1.38678 
1.43023 
1.04102 

 
 

0.03046 
-0.02466 
-0.27049 
-0.74427 
-1.09074 

 
-2.55516 
-0.79862 
-0.22164 
-0.25535 
0.04630 

 
 

0.13937 
0.27238 
0.16039 

 
 

0.00048 
0.18267 
0.59251 
11.31678 

 
 

-1.230 
-3.665 
-1.844 
-2.073 

 
6.930 
8.719 
8.231 
7.849 
0.295 

 
 

-0.075 
-2.963 
-5.457 
-1.847 
-5.023 

 
-5.457 
-3.874 
-1.843 
-2.221 
0.670 

 
 

1.730 
2.796 
2.458 

 
 

0.077 
2.549 
0.779 
5.653 

Multiple R                  0.66711 
R Square                  0.44503 
Adjusted R Square      0.42426 
Standard Error            8.67583 
Analysis of Variance                                         
      DF 
Regression                     25 
Residual                        668 
     F  =  21.427 

 
 
 
 
 

Sum of Squares 
40,320.078 
50,280.433 

 
 
 
 
 

Mean Square 
1,612.803 
75.270 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่น 99% 

          ** มีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 

ที่มา: ข้อมูลสัญญาจากการส ารวจในจังหวัดนครราชสีมา 2528 
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ผลผลิตมาขายให้ตน แต่ข้อมูลของเรากลับปรากฎว่า
มีสัญญาเพียง 2 ฉบับ ที่ผู้กู้บอกว่ามีการค้ าประกัน
ด้วยพืชผล แสดงว่าค าตอบในเรื่องนี้ยังมีข้อผิดพลาด
สูงมาก (ค) แม้ว่าสัญญาแบบจ าน าจะมีเครื่องหมาย
ถูกต้อง แต่ก็ไม่มีนัยส าคัญ เพราะจ านวนตัวอย่าง
สัญญามีน้อยมาก 

สัญญาที่มีลายลักษณ์อักษร (WRITTEN) มี
เคร่ืองหมายลบ แต่ก็ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เหตุผล
ก็คือ สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรมิได้มีรูปแบบที่
เป็นทางการอันจะช่วยลดต้นทุนของการบังคับหนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการเซ็นชื่อลงในสมุดของ
เจ้าหนี้ ส่วนสัญญาตกข้าวเขียว (PAYKIND) มี
นัยส าคัญทางสถิติตามที่คาดเอาไว้ กล่าวคือการกู้
แบบจากข้าวเขียวจะมีระบบ risk-sharing ระหว่าง
คู่สัญญา อัตราดอกเบี้ยจึงสูงกว่าสัญญาอื่นๆ 

อาชีพและประเภทของผู้ ใ ห้ กู้ทุกตั วแปรมี
นัยส าคัญทางสถิติ แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ส่วนใหญ่จะ
มีค่าเป็นบวก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอ้างอิง 
(เงินกลางสงฆ์) ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอาชีพผู้ให้
กู้เป็นไปตามที่คาด กล่าวคือ การกู้เงินจากสงฆ์และ
จากเงินกลางสงฆ์มีอัตราดอกเบี้ยต่ าสุด เมื่อเทียบ
กับเงินกู้จากผู้ให้กู้อาชีพอื่นๆ บริษัทเงินทุนคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าสุด เพราะมีค่าสัมประสิทธิ์ เล็กที่สุด 
(0.90)  ถัดไปก็คือ ญาติ  (COUSIN เท่ากับ 
0.98) เกษตรกร (1.28) ส่วนผู้ให้กู้ที่เป็นคหบดี 
(RENTIER) จะคิดดอกเบี้ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
พ่อค้า (TRADER) ผลการค านวณนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่า พ่อค้าและคหบดีมีต้นทุนเสียโอกาสของ
เงินทุนสูงสุด นอกจากนั้น คหบดีผู้ให้กู้อาจเป็นผู้ที่มี
สารสนเทศเก่ียวกับผู้กู้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ให้กู้
อื่นๆ ซึ่งมักจะมีการติดต่อค้าขายให้ญาติหรือเป็น
เพ่ือนบ้านกัน บริษัทเงินทุนคิดดอกเบี้ยต่ าก็เพราะ 
สัญญากู้มีการจ านองและมีบทลงโทษ ผู้ที่ไม่ช าระ

เงินตามก าหนด ความเสี่ยงจากหนี้สูญจึงลดลง ส่วน
การที่ญาติคิดดอกเบี้ยต่ าก็เพราะความสัมพันธ์ใน
เชิงญาติจะช่วยลดความเสี่ยงของเงินกู้ได้ และการให้
กู้อาจถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลการ
ค านวณครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้ ให้กู้แต่ละประเภทคิด
ดอกเบี้ยต่างกันจริง ผลการศึกษานี้จึงไม่ขัดแย้งกับ
แนวคิดเรื่องตลาดแตกแยกที่ว่า ผู้กู้ที่มีลักษณะเฉพาะ
บางกลุ่มมักจะพ่ึงเงินกู้จากผู้ให้กู้ที่ตนรู้จักดีที่สุด 
เช่น ชาวนาต้องพ่ึ งพ่อค้ า เกษตรกรปลูกมัน
ส าปะหลังต้องพ่ึงญาติแล้ว แต่ผลการค านวณครั้งนี้ก็
ไม่ขัดแย้งกับแนวคิดของส านักนีโอคลาสสิคเช่นกัน 
กล่าวคือ การที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยต่างกัน เป็นผลจาก
การมีต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างกันมีสารสนเทศ
เก่ียวกับผู้กู้ต่างกัน ซึ่งท าให้การกู้มีความเสี่ยงไม่
เท่ากัน ในขั้นน้ีเรายังสรุปไม่ได้ว่าทฤษฎีใดสามารถ
อธิบายปรากฎการณ์ในตลาดสินเชื่อไทยได้ดีกว่ากัน 

ตัวแปรพ้ืนที่วัดความเสี่ยงด้านการผลิตของผู้กู้
ซึ่งปลูกพืชแต่ละชนิดเทียบกับความเสี่ยงจากการท า
นาน้ าฝนในตารางที่ 5.10 ปรากฎว่าการปลูกพืชทุก
ชนิดยกเว้นมันส าปะหลังมีความเสี่ยงต่ ากว่าการท า
นาน้ าฝน อัตราดอกเบี้ยจะต่ าสุดในเขตการปลูก
ผลไม้ (อ าเภอปากช่อง) เพราะค่าสัมประสิทธิ์ของ 
TREE มีค่าติดลบสูงสุด (-3.04) ถัดขึ้นมาคือเขตนา
ชลประทาน (-1.06) เขตปลูกผัก (-0.36) และเขตปลูก
ข้าวโพด (-0.33) ส่วนเขตปลูกมันส าปะหลังไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากเขตนาน้ าฝน 

การที่เขตผลไม้มีความเสี่ยงต่ ามากที่สุด เพราะ
เป็นเขตที่เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสูง  รายได้ค่อนข้าง
สม่ าเสมอตลอดปี เพราะมีทั้งรายได้จากน้อยหน่า 
มะม่วง ขนุน และข้าวโพด และยังมีแหล่งรายได้นอก
การเกษตรอื่นๆ อีกด้วย เขตชลประทาน (อ าเภอปัก
ธงชัยและพิมาย) ก็มีความเสี่ยงต่ า เพราะมีการท านา
สองครั้งในบางพ้ืนที่ มีการเพาะปลูกพืชอื่นท าให้



นิพนธ์  พัวพงศกร  125 

 

เกษตรกรมีรายได้สม่ าเสมอ ส่วนในอ าเภอเมืองที่มี
การปลูกผักก็มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี เพราะ
เกษตรกรจะกระจายความเสี่ยงโดยการปลูกผัก
หลายๆ ชนิด และสามารถตัดผักขายได้ตลาดปี 
ส าหรับเขตปลูกข้าวโพด ซึ่งมาจากอ าเภอด่านขุนทด
นั้น เราพบว่าเกษตรกรจะมีการปลูกถั่ว ท านา และ
เลี้ยงวัวรายได้จึงค่อนข้างสม่ าเสมอและแน่นอน 

ผู้กู้ที่กู้เงินจาก ธกส. (BAAC) ปรากฎว่าต้องกู้
เงินจากแหล่งนอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าผู้
กู้อื่นๆ แสดงว่าเร่ืองผลัดผ้าขาวม้าเป็นเรื่องส าคัญ 
เพราะถ้าผู้ กู้ไม่สามารถช าระหนี้แก่ ธกส. ได้ใน
ก าหนดก็จะสูญเสียโอกาสในการกู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า ผู้ให้กู้จึงสามารถหาประโยชน์จากการที่ 
ผู้กู้จะสูญเสีย credit standing โดยเรียกดอกเบี้ยสูง 
แต่การเรียกดอกเบี้ยแพงๆ อาจเป็นเพราะต้นทุนค่า
เสียโอกาสของการให้กู้เพียงช่วง 2 สัปดาห์อยู่ใน
ระดับสูงก็ได้ นอกจากนั้นผู้กู้เหล่านี้อาจมีความเสี่ยง
สูงกว่าคนอื่นๆ เพราะมีหนี้หลายแห่ง ส่วนสัญญากู้ที่
บังคับให้ผู้กู้น าผลผลิตไปขายให้เจ้าหนี้ (SALE) ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ เพราะจ านวนตัวอย่างมีน้อยมาก
เนื่องจากข้อบกพร่องในการเก็บข้อมูล แต่ผู้ที่กู้ไป
ต่างประเทศ (FOREIGN) ต้องเสียดอกเบี้ยแพงกว่า
ปกติ น่าเสียดายที่เราไม่สามารถแยกประเด็นเรื่อง
ความเสี่ยงของการกู้ไปต่างประเทศออกจากประเด็น
เรื่องอ านาจผูกขาดของผู้ให้กู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความ
ต้องการใช้เงินอย่างกระทันหันของผู้กู้ ท าให้เราไม่
อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ให้กู้มีอ านาจผูกขาดใน
การเรียกอัตราดอกเบี้ยแพงจากผู้ กู้ที่กู้เงินเพ่ือไป
ท างานต่างประเทศจริงหรือไม่ ความเสี่ยงอาจเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญเพียงปัจจัยเดียวก็ได้ แต่ในที่นี้เราไม่
อาจแยกผลของปัจจัยแต่ละตัวออกจากกันได้ 

หลักฐานที่ท าให้เราพอเชื่อได้ว่าอัตราดอกเบี้ย
นอกระบบอาจอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าต้นทุนค่าเสีย
โอกาสที่แท้จริงของเงินกู้ ได้แก่ ตัวเลขต้นทุนค่าเสีย
โอกาสของสังคมของการกู้เงินจาก ธกส. ดังนี้ (ก) 
ธกส. มีต้นทุนในการบริหารงานร้อยละ 5 ของวงเงิน
กู้ (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2530) (ข) ส่วนต้นทุนของ
เงินที่ ธกส. ระดมมาได้จะมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 
12 (แหล่งเงินกู้ต่างประเทศมีดอกเบี้ยต่ ากว่าเงินกู้
จากกระทรวงการคลังและธนาคารพาณิชย์) สมมุติว่า
ต้นทุนส่วนเพ่ิม (marginal cost) เท่ากับต้นทุนเฉลี่ย 
คือร้อยละ 12 (ค) ในแต่ละปี ธกส. จะมีหนี้สงสัยที่
เก็บไม่ได้ตรงเวลาประมาณ 20% ขณะที่จะมีเงินกู้ถึง
ก าหนดช าระคืนปีละ 17% ฉะนั้นต้นทุนอันเนื่องจาก
หนี้เสีย (หรือ risk premium) เท่ากับ 3.4% (ง) ถ้า 
สมมุติว่าค่าโสหุ้ยในการกู้เงินของผู้กู้เท่ากับ 9%5

ฉะนั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสของสังคมจะเท่ากับ 
29.4% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ (ถ่วง
น้ าหนักด้วยเงินกู้) เฉลี่ยสูงถึงเดือนละ 3.5% หรือปี
ละเกือบ 42% แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดนอก
ระบบยังค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ 

ตัวแปรสุดท้ายคือ ครัวเรือนของผู้กู้มีอาชีพนอก

ภาคเกษตร (NONFARM) ตัวแปรนี้มีค่าเป็นบวกและ

มีนัยส าคัญแสดงว่าครัวเรือนเหล่านี้ต้องเสียดอกเบี้ย

ในอัตราสูงกว่าครัวเรือนอื่นๆ ครัวเรือนเหล่านี้อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นครัวเรือนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนใน

สายตาของผู้ให้กู้จึงเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 

โดยสรุป ผู้ให้กู้อาจได้ก าไรเกินปกติจากการที่ผู้

กู้ร้อนเงินและจากการที่ตนมีสารสนเทศดีกว่าผู้ให้กู้

อื่นๆ แต่ขณะเดียวกันปัจจัยด้านความเสี่ยง ต้นทุน

ของเงินกู้ และค่าโสหุ้ยของการให้กู้ก็ล้วนแต่มีผล

ส าคัญต่ออัตราดอกเบี้ยนอกระบบ 
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แนวคิดบางประการเกี่ยวกับนโยบาย
สินเชื่อการเกษตร 

เนื่ องจากบทความฉบับนี้มี เนื้ อหายาวกว่า
ก าหนด เราจึงไม่สรุปผลการศึกษาในตอนสุดท้ายนี้ 
ผู้สนใจสามารถอ่านผลสรุปได้จากรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ในที่นี้เราจะเสนอแนวคิดเก่ียวกับนโยบาย
สินเชื่อการเกษตรดังต่อไปนี ้

1. บทบาทของ ธกส. เราพบว่า ในทัศนะของ
เกษตรกรผู้กู้ การกู้เงินจากสถาบันการเงินมีความไม่
สะดวกต่างๆ หลายประการ ท าให้ต้นทุนของผู้ กู้
สูงขึ้นมาก ธกส. จะเพ่ิมบทบาทเข้าทดแทนผู้ให้กู้
นอกระบบได้มากขึ้น ถ้าหากมีการลดขั้นตอนและ
อุปสรรคต่างๆ เก่ียวกับการกู้ยืม เช่นการที่ผู้กู้ต้อง
ไปเบิกและช าระเงินคืนเฉพาะที่ส านักงานใหญ่ใน
จังหวัดเท่านั้นท าให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้น การ 
เบิกจ่ายเงินที่หน่วยประจ าอ าเภอจะลดต้นทุนของผู้กู้
ลงได้มาก นอกจากนั้น การเปิดรับจ่ายเงินในวันเสาร์ 
และขยายเวลาท างานอาจลดต้นทุนของผู้กู้ได้ 

ในบางท้องที่ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชมากกว่า 1 
ชนิด ความต้องการใช้เงินจะเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ 
บางครั้ง ธกส. ก็ยังให้เงินกู้เพียงปีละครั้ง ท าให้
ปริมาณสินเชื่อที่ได้ไม่พอเพียงกับความต้องการ ใน
กรณีเหล่านี้ควรมีการให้สินเชื่อหลายๆ ครั้งตาม
ลักษณะของการผลิตในหนึ่งปีและควรพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของเงินกู้ในยามฉุกเฉินด้วย เพราะ
นายทุนนอกระบบยังมีบทบาทส าคัญมากในด้านนี้
อยู่ ขณะที่สถาบันการเงินยังไม่สามารถให้บริการ
ด้านนี้ได้เลย 

ในด้านของสถาบันการเงิน การอ านวยความ
สะดวกในการให้สินเชื่อย่อมท าให้ต้นทุนการบริการ
งานสูงขึ้น รัฐสมควรที่จะมีนโยบายให้ ธกส. หรือ
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ปล่อยสินเชื่อโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่เท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แท้จริง ซึ่งจะ

รวมต้นทุนของเงินทุนที่ระดมมาได้ บวกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานต่างๆ และค่าความเสี่ยงจากหนี้สูญใน
แต่ละปี แท้ที่จริงแล้วต้นทุนที่แท้จริงของการให้กู้
ของ ธกส. ก็ยังต่ ากว่าอัตราดอเบี้ยในตลาดนอก
ระบบ และผู้กู้ที่ได้ประโยชน์จากเงินกู้ในระบบ (ที่มี
การอุดหนุนโดยรัฐ) ก็คือ ผู้ซึ่งค่อนข้างมีฐานะดี 
ฉะนั้น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระบบให้เท่ากับต้นทุน
ที่แท้จริงย่อมไม่ส่งผลเสียต่อการกระจายรายได้  

นอกจากนั้น ถ้าหาก ธกส. เพ่ิมบทบาทในด้าน
การระดมเงินออมจากเกษตรกรมากขึ้นโดยให้ ธกส. 
แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ธกส. ก็จะมีโอกาส
ได้เก็บข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าของตนมากขึ้น ข้อมูล
ดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์ต่อการให้สินเชื่อภายหลัง 

2. ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ จะพบว่าตลาดสินเชื่อมี
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของสารสนเทศ แต่เราก็ไม่
พบหลักฐานว่ากลไกการท างานของตลาดสินเชื่อ
นอกระบบมีข้อบกพร่อง ยกเว้นเหตุการณ์เพียง 2 
กรณีที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาความบกพร่องของตลาด
สินเชื่อ กรณีแรกคือการที่เจ้าหนี้โกงลูกหนี้ และกรณี 
ที่สองคือ ลูกหนี้ได้กู้เงินจากเจ้าหนี้หลายๆ ราย
พร้อมกัน แต่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ตรงกันข้ามเรา
กลับพบรูปแบบของสัญญาต่างๆ มากมายที่เปิด
โอกาสให้ผู้กู้สามารถขอกู้เงินจากเจ้าหนี้ได้ ดังนั้น 
จึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีความจ าเป็นที่ รัฐจะเข้า
แทรกแซงตลาดสินเชื่อนอกระบบโดยตรง การ
แทรกแซงจะเกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากร 

อย่างไรก็ตาม รัฐอาจมีบทบาททางอ้อมที่จะช่วย
ให้ตลาดสินเชื่ อนอกระบบท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพอันอาจช่วยให้เกษตรกรกู้เงินได้ง่ายขึ้น 
และอาจท าให้อัตราดอกเบี้ยลดลงได้บ้าง มาตรการ
ทางอ้อมที่ส าคัญมี 2 ประการ 

ประการแรก มาตรการในการลดความเสี่ยงของ
กิจกรรมการเงินรวม ปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
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การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินคือ ที่ดินจ านวนมาก
ในการส ารวจไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ธนาคารพาณิชย์
ยอมรับเป็นหลักทรัพย์ในการจดจ านอง ได้แก่ โฉนด 
และ นส.3 ก. การออกหนังสือกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกร
ซึ่งมีที่ดนิถือครองอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเขตป่าที่หมด
สภาพไปนานแล้วย่อมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
โดยตรง ปัจจัยที่สอง คือ ปัญหาความแปรปรวนของ
ผลผลิตทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่ งเป็นผลจากการต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ในการ
เพาะปลูก การลดความแปรปรวนของผลผลิต การ
วิจัยหาพืชที่มีผลผลิตสูง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

ฯลฯ จะเป็นการเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงในภาค 
การเกษตรลงได้ นโยบายด้านนี้เป็นนโยบายการ
พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมในระยะยาว ซึ่ง
ต้องการเงินลงทุนสูง ปัจจัยที่สาม คือ การกู้เงินไป
ท างานต่างประเทศเสียดอกเบี้ยสูงเพราะความเสี่ยงที่
คนงานจะถูกหลอกลวงค่ อนข้ างสู ง การเ พ่ิม 
บทลงโทษนายหน้าจัดหางานที่กระท าผิดอาจช่วยลด
ความเสี่ยงตลาดสินเชื่อได้ และช่วยให้คนงานไม่
สูญเสียเงินค่าสมัครงาน 

ประการที่สอง คือ มาตรการลดต้นทุนการกู้ของ
ผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

เชิงอรรถ 

1 ในปี 2530 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการน้ี มาตรการใหม่คือธนาคารพาณิชย์ต้องปล่อยสินเชื่อไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ของยอดเงินฝากให้แก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2 ในกรณีที่ดิน นส.3 นส.3ก หรือ สค.3 ซึ่งผู้ถือสิทธิ์มีเพียงสิทธิในการใช้ประโยชน์ ถ้าปล่อยให้ผู้อื่นเข้าท า
กินเกิน 5 ปี ผู้ถือสิทธิ์จะหมดสิทธิการใช้ประโยชน์ ในปี 2530 มีคดีที่แสดงถึงความส าคัญของพยานใน
กรณีสัญญานาตัดออก กล่าวคือ นายพล ได้กู้เงินจากนายชื่น จ านวน 1,000 บาท โดยมอบที่ดินให้นาย
ชื่นท ากินต่างดอกเบี้ย แต่ภายหลังจะเอาที่ดินคืน นายชื่นไม่ยอมโดยอ้างว่าตนได้ซื้อที่ดินมาจากนายพล
แล้ว ไม่ได้เอามาท ากินต่างดอกเบี้ย สัญญาเงินกู้เป็นสัญญาปลอม (ดูพิพากษาศาลฎีกาที่ 1333/2530 
หรือไทยรัฐ 31 มกราคม 2530 หน้า 5 และ 4) 

3 มีข้อยกเว้นในบางท้องที่เช่น พ่อค้าบางคนก าหนดให้ลูกหนี้น าผลผลิตมาขายเพียงบางส่วน และพ่อค้า
ข้าวโพดในเขตป่าสงวนจะรับซื้อผลผลิตของลูกหนี้ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด (ดูเหตุผลในงานของ    
เจิมศักด์ิ และประยงค์ 2531) นอกจากนั้นเราพบว่าในกรณีของชาวสวนผักที่เพชรบูรณ์ พ่อค้าจะรับซื้อ
ถั่วลันเตาในราคาต่ ากว่าราคาตลาดกิโลกรัมละ 1 บาท เพราะถือว่าพ่อค้ามีส่วนรับภาระความเสี่ยงเมื่อ
เกิดความเสียหายต่อผลผลิต (ดู นิพนธ์ และประยงค์ 2531) 

4 ตัวแปรหุ่นที่ใช้มีลักษณะดังนี้ 

 LINTERC   =  a + b*LDUR1 + C*D1 
โดยที่ LINTERC   =  ค่าล็อกของอัตราดอกเบี้ย 

        LDUR1      =  D0X log (DURATION) 
            D1         =  1-D0 
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            D0         =  1 ถ้าเป็นสัญญากู้ที่มีก าหนดช าระคืน  
             D0        =  0 ถ้าสัญญาไม่มีก าหนด 

โปรดสังเกตว่าค่าสัมประสิทธิ์ b จะวัดผลของระยะเวลากู้ของสัญญาที่มีก าหนดช าระคืน และค่า
สัมประสิทธิ์ c/b จะเป็นอายุเฉลี่ยของสัญญาที่ไม่มีก าหนดช าระคืน 

5 พัชรา  ลาภานันท์ (Lapanum 1986) ค านวณว่าค่าโสหุ้ยของการกู้ของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีเท่ากับ 
16% ของวงเงินกู้ แต่การค านวณมีข้อผิดพลาด 
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1. Introduction 

To understand the transformation process 

of Thai agriculture, this study investigates the 

pattern of changes in agricultural sector during 

1980-2003. During the two decades of the 

1960s and 1970s, agriculture had made a 

relatively large contribution to Thai economy 

and was considered as the engine of industrial 

growth. Over the period, the economy grew at 

an average annual rate of 7.07 percent whereas 

the agricultural sector grew at about 4.61 

percent.  

However, the prospect of Thai agriculture 

was bleak. The importance of agriculture to the 

economy increasingly diminishes in favor of 

manufacturing and service industries over 

time. There was evidence that the share of 

agricultural value added in GDP ever peaked 

at 37.88 percent in 1951, but declined 

gradually to 20.20 percent in 1980, even 

though agricultural production more than 

tripled from 50,524 million baht to 184,576 

million baht in 1988 constant prices. Over the 

same period, manufacturing rose from 13.57 

percent to 23.10 percent. With the rapid 

growth of Thailand’s industrial sector, there 

has occurred a further drop in the share of 

agricultural value added in GDP, which fell to  

 

 

13.55 percent in 1990. In addition to the 

economic development based on foreign 

investment-driven export orientated 

industrialization, there were at least three 

main causes to explain the declining 

contribution of agriculture in the 1980s: 1) 

the end of land frontier, 2) worldwide 

agricultural depression (Siamwalla, 1991 & 

1996), 3) low-income elasticity of demand for 

agricultural products.  

Historically, Thailand’s land-abundant 

economy allowed agricultural growth through 

the expansion of land area under cultivation 

and enabled agriculture to continue to absorb 

large amounts of labor force. The land area per 

agricultural worker was about 0.76 hectare in 

1961, rose to as high as 1.15 hectare in 1978, 

and dropped to about 0.93 hectare in 1987 

(Siamwalla, 1991). Over the period before 

1990, the cultivated area substantially grew as 

agriculture expanded into previously forested 

areas. From the production aspect, total 

production for major and second rice has 

increased rapidly during the past 23 years. 

Statistics from the Office of Agricultural 

Economics indicate that major rice production  

increased more than 50 percent from 17  
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million tons in 1980 to 27 million tons in 2002. 

This happens partly because of the expansion 

of cultivation area. In addition, yields on  

average have also increased over the same 

period, which may reflect an increase in 

productivity through the introduction of new 

technologies, labor quality and a major 

expansion of irrigation.  

Although Thailand ever had economic 

advantage in plentiful availability of land and 

labor supplies, this advantage over the land 

frontier and low labor cost, however, has been 

diminishing and this has caused negative effect 

on the Thai agriculture. As the comparative 

advantage of agriculture has declined with the 

closing of land frontier coupled with massive 

industrial boom from trade preferential 

treatment of major export markets in the 

1980s, some adjustments were made in such a 

way that they encouraged labor migration into 

urban areas.  

After the industrial boom, agriculture that 

ever absorbed a major part of Thai labor force 

in the early 1980s played fewer roles in the 

labor market. The share of employment in 

agriculture gradually diminished over time 

from 69 percent in 1980 to as low as less than 

45 percent in the recent years. The full time 

farmers are much smaller since most farmers 

also have the second occupation. During that 

period, agriculture was no longer taking up 

most of the incremental increase in labor force. 

Specifically, the number of female population 

in agricultural sector during the wet season 

declined. A large pool of trainable and 

inexpensive labors started to move out of 

agriculture into industrial activities that were 

more remunerative or more attractive in terms 

of average higher real wage. Thus, the 

employment rate in the agricultural sector 

consistently declines over time. 

In addition, agriculture encounters another 

problem caused by the shift of terms of trade 

against agriculture. This could be partially 

explained with Engel effect as there is a low-

income elasticity of demand for agricultural 

products. When income increases, a smaller 

than proportional amount of an increase in 

income is spent on agricultural products. As 

demand for the products is growing slowly, the 

sector grows slower than the rest of the 

economy. Therefore, if production in the world 

agriculture increases, then it is likely that the 

terms of trade for agriculture in these markets 

will decline as well.  

As Thailand experienced economic boom 

and bust during 1980-2003 that has brought 

certain changes in the structure of input 

utilization in agricultural production, it 

is therefore essential to look into their  

consequences and the extent to which various 

input factors cause the output to change. This 

study focuses on the factors that contribute to 

the growth in Thai agricultural sector and its 

sub-sectors (including crop, livestock and 

fishery). 

From the theory of economic growth, the 

potential output of an economy is its average 

amount of goods and service produced in the 

economy. Labor and capital are two important 

inputs combined to make outputs. For an 

agricultural based economy like Thailand, land 

is also included as an input factor because the 

evidence in the past shows that the expansion 

in cultivated land area allowed the sector to 

grow substantially. In this study, we 

decompose growth that comes from using 

more inputs and from making better use of 

inputs in agriculture and its sub-sectors based 

on the growth-accounting framework used in 

Tinakorn and Sussangkarn (1998). The 

importance of output efficiency of factors or 

total factor productivity (TFP) is important in 

economic growth in the sense that technical 

change compensates for the diminishing return 

to factors. The overall results suggest that the 

rise in TFP growth may reflect that the Thai 

agricultural sector, particularly crop and 

livestock, struggles to survive by acquiring 

new comparative advantage. 

The rest of this paper proceeds as follows. 

Section 2 outlines the methodology in the 
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decomposition of growth based on the growth-

accounting framework. Section 3 describes 

data issues and measurements of related 

variables. The estimated results on TFP growth 

are discussed in Section 4. Section 5 concludes 

the paper. 

2. Growth-accounting 
Framework 

With the assumption of profit maximization, 

the growth-accounting approach solves the 

problem relating to the measurement of the 

unobservable output elasticity with respect to 

each input by using the share of factor income 

share. Then we can straightforward compute 

the technical change as described below. We 

first write the production function in a general 

form with inputs  i. 

 

            (1) 

Where 

 Y (t)   = output at time t 

 Xi (t)  =  input i at time t  ;i=t,…n 

 

Then equation 1 is differentiated with 

respect to time, we derive   

        

Or 

                                                                                                    (2) 

where the dot over a variable indicates 

differentiation with respect to time. 

Divide equation (2) by (1) and we get 

  

  

 

 

or   

where  =  Total Factor Productivity   

 

    = output elasticity with    

                                        respect to input i. 
 

From equation 3, we find that technical 

change is the difference between output 

growth and the sum of all input growth 

weighted by output elasticity with respect to 

each input. In order to compute the growth of 

total factor productivity, we need to know the 

output elasticity with respect to input i. 

Following the assumptions of profit 

maximization and producer’s equilibrium 

whereby each input is employed up to the 

point where its marginal product equals its 

cost, we can replace output elasticity with 

respect to input i with factor income shares 

going to input i. In principle, we can obtain the 

values of factor income shares from the 

national income account. There exist the 

problems involved in measuring TFP as 

residual. We must also note that factors other 

than technical change like economies of scale, 

cyclical effect, and the contribution of omitted 

inputs may also be captured by the TFP 

residual. This is a serious issue especially 

when we mismeasure the growth of inputs. A 

part of output growth could wrongly be 

interpreted with TFP growth when it should in 

fact be because of the growth of inputs. 

Therefore, when measuring TFP growth by the 

residual, we have to be certain that our 

measurement of inputs is correct, because 

otherwise part of output growth will 

inaccurately be attributed to TFP growth. By 

the same token, if we overestimate growth in 

inputs, too little of output growth will be 

attributed to TFP growth. 

3. Measurement of Output and 
Inputs 

The major sources of published 

agricultural data are from the National 

Economic and Social Development Board 

(NESDB), the Office of Agricultural  

dt

df

dt

tdx

tx

f

dt

dy n

i

i

i

(.))(

)(

(.)

1


 



(.))(
)(

(.)

1

ftx
tx

f
y i

n

i i

 
 



(.)

)(

)(

(.)

f

tx

tx

f i

i



)),(),...,((),(()( 21 ttxtxtxfty n

(.)

(.)

(.)

)(

)(

(.)

1 f

f

f

tx

tx

f

y

y i
n

i i




 



(.)

(.)

)(

)(

(.)

)(

)(

(.)

1 f

f

tx

tx

f

tx

tx

f

i

ii
n

i i




 



(.)

(.)

)(

)(

(.)

)(

)(

(.)

1 f

f

tx

tx

f

tx

tx

f

i

i
n

i

i

i













 



(.)

(.)

f

f

)(

)(

(.)

)(

)(

(.)

(.)

(.)

1 tx

tx

f

tx

tx

f

y

y

f

f

i

i
n

i

i

i











 

 

 (3) 



134 Total Factor Productivity Growth in Thai Agriculture during 1980-2003 

 

8
  

   T
o
tal F

acto
r P

ro
d
u
ctiv

ity
 G

ro
w

th
 in

 T
h
ai A

g
ricu

ltu
re d

u
rin

g
 1

9
8
0
-2

0
0
3
 

Economics, Department of Fishery and 

Department of Livestock Development. 

Although the national income source does 

disaggregate value-added of agricultural output 

into many sub-sectors, other sources for input 

factors do not. This study therefore encounters 

some difficulties in analyzing the productivity 

of agricultural sub-sectors in Thailand due to 

unavailability of relevant and accurate data. 

Nevertheless, we construct time series of 

certain input factors for the three sub-sectors 

based on agricultural census, marine fishery 

census and economic data of livestock. 

3.1 Output 

The output measure for each sector used in 

this study is the value added produced in a 

given period or GDP at 1988 prices as the 

measure of real income. We use the growth 

rate of GDP for each sector in measuring TFP. 

The series comes from the NESDB. However, 

an adjustment must be made to the series of 

agricultural GDP. The reason is that the 

NESDB changed the way of reporting the 

value added from simple agricultural 

processing by defining it to be a contribution 

from non-agricultural sector. Thus, we have to 

adjust either by simply excluding them from 

the 21-year series of agricultural GDP or by 

extrapolating for another two years. We, 

however, decide to make extrapolation instead 

of leaving out some information from the 

series with the estimation based on logarithmic 

trend regression. 

Table 1 shows the growth rate and share of 

GDP at constant prices for the whole 

economy, agricultural sector and agricultural 

sub-sectors. Agriculture was still predominant, 

contributing approximately 20 percent to GDP 

during the early 1980s. The growth rate of the 

agricultural sector is at an average rate of 3.43 

percent during 1980-2003. After the economic 

recession of 1981-1982, the growth has been 

achieved mainly in the non-agricultural 

sectors. Manufacturing output led the 

recovery. Although the economy grew at 

double digit during 1988-1990, agriculture 

could not keep pace with the overall growth of 

the economy and even experienced negative 

growth in 1990. The agriculture’s share of  

GDP shrank to 11.43 percent in 2003 from 

20.20 percent in 1980. This was mainly due to  

the drop of outputs in crop sector. 

Structural changes in livestock and fishery 

production have also taken place. The output 

of livestock has increased more than doubled 

while fishery has increased more than 

threefold. Specifically, Thailand’s value added 

generated from agriculture was estimated at 

395 billion baht in 2003, of which the fishing 

industry contributed 51 billion baht or about 

13.01 percent of total agricultural GDP, an 

increase from the average of 9.6 percent during 

the period 1980-1985. The fishery sector has 

contributed to the growth of economy, in terms 

of both export earnings and more employment 

opportunities. For the latter, average wage in 

this sector is much more attractive than other 

agricultural sub-sectors.  

3.2 Factor inputs 

3.2.1  Labor 

To measure labor input, we employ both 

quantity and quality of labor input that come 

from Labor Force Survey. We obtain quantity 

data of labor input such as total employment of 

each agricultural sub-sector and average 

weekly hours of work.  For the labor quality, 

we focus on age, sex and education of the 

labor force. The assumption behind is that 

employees of different age groups, sex and 

education attainment have different marginal 

productivity. 

With the reason to compare our results 

with those of Tinakorn and Sussangkarn (1996 

and 1998), we follow their way of categorizing 

age and education groups. Specifically, we 

group the ages of labor into 5 age groups – 15-

19, 20-29, 30-39, 40-49, and 50-Over. 

However, the total employment in this study 

does not include the 11-14 year age group but 
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Table 1: Growth rate and share of GDP at 1988 prices by major sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP Agriculture* Marine Fresh Water

Crop Livestock Fishery Fishery Fishery All Marine Fresh Water

(m. baht) (% of GDP) sectors All Crop Livestock Fishery Fishery Fishery

1980 913,733 20.20 61.64 10.22 8.80 7.28 1.52

1981 967,706 20.05 62.34 9.45 9.93 8.32 1.62 5.91 5.12 6.32 -2.78 18.70 20.20 11.57

1982 1,019,501 19.50 61.96 9.50 10.49 9.25 1.23 5.35 2.47 1.85 2.99 8.16 13.97 -21.79

1983 1,076,432 19.35 62.95 9.54 10.10 8.75 1.35 5.58 4.77 6.44 5.23 0.91 -0.89 14.36

1984 1,138,353 19.11 63.98 9.20 9.39 8.05 1.34 5.75 4.42 6.14 0.70 -2.89 -3.93 3.89

1985 1,191,255 19.08 64.64 9.06 8.88 7.59 1.29 4.65 4.51 5.58 2.96 -1.16 -1.45 0.62

1986 1,257,177 18.15 62.13 10.08 9.56 8.22 1.34 5.53 0.38 -3.51 11.70 8.04 8.61 4.64

1987 1,376,847 16.58 59.86 10.91 10.75 9.27 1.48 9.52 0.07 -3.58 8.26 12.57 12.91 10.47

1988 1,559,804 16.18 62.53 10.31 10.01 8.78 1.23 13.29 10.51 15.43 4.46 2.83 4.61 -8.27

1989 1,749,952 15.80 63.29 10.28 10.10 8.97 1.13 12.19 9.60 10.93 9.26 10.62 12.01 0.71

1990 1,945,372 13.55 60.77 11.04 11.39 10.09 1.31 11.17 -4.69 -8.48 2.32 7.50 7.18 10.04

1991 2,111,862 13.39 60.22 10.39 13.19 11.81 1.38 8.56 7.26 6.29 0.95 24.23 25.61 13.53

1992 2,282,572 12.98 59.75 10.23 13.59 12.22 1.37 8.08 4.79 3.96 3.18 7.89 8.39 3.63

1993 2,470,908 11.70 56.77 10.89 15.76 14.05 1.70 8.25 -2.43 -7.30 3.88 13.16 12.21 21.65

1994 2,692,973 11.27 56.42 10.37 16.38 14.58 1.81 8.99 4.95 4.31 -0.12 9.13 8.86 11.32

1995 2,941,736 10.67 57.32 10.09 16.14 14.40 1.74 9.24 3.45 5.10 0.72 1.93 2.23 -0.42

1996 3,115,338 10.49 58.78 9.89 15.33 13.45 1.88 5.90 4.14 6.79 2.10 -1.11 -2.77 12.58

1997 3,072,615 10.54 59.65 10.20 14.75 12.93 1.82 -1.37 -0.90 0.56 2.12 -4.64 -4.68 -4.34

1998 2,749,684 11.60 60.30 9.64 15.20 13.31 1.89 -10.51 -1.52 -0.45 -6.89 1.46 1.32 2.41

1999 2,871,980 11.35 60.89 9.55 14.85 12.72 2.13 4.45 2.17 3.16 1.21 -0.13 -2.34 15.44

2000 3,005,394 11.54 61.82 9.58 13.99 12.58 2.04 4.65 6.44 8.08 6.81 0.23 5.29 1.97

2001 3,063,705 11.62 62.14 10.16 13.69 11.93 2.07 1.94 2.68 3.20 8.81 0.49 -2.62 3.72

2002 3,237,559 11.23 61.42 10.61 13.69 11.62 2.07 5.67 2.12 0.94 6.67 2.09 -0.56 2.11

2003 3,460,044 11.43 62.30 10.54 13.01 11.01 2.00 6.87 8.71 10.26 8.01 3.33 2.99 5.23

Average growth rate:

1980-1985 1,051,163 19.55 62.92 9.49 9.60 8.21 1.39 5.45 4.26 5.26 1.82 4.74 5.58 1.73

1985-1996 2,057,983 14.15 60.21 10.30 12.59 11.12 1.47 8.78 3.54 2.96 4.14 7.97 8.20 6.71

1996-1998 2,979,212 10.88 59.58 9.91 15.09 13.23 1.86 -1.99 0.57 2.30 -0.89 -1.43 -2.04 3.55

1998-2003 3,064,728 11.46 61.48 10.01 14.07 12.20 2.03 2.18 3.43 4.20 4.10 1.24 0.68 5.15

1980-2003 2,136,354 14.47 60.99 10.07 12.46 10.88 1.61 6.07 3.43 3.57 3.59 5.36 5.53 5.00

* Including Simple Agricultural Processing

Source: National Economic and Social Development Board (NESDB)

GrowthShare

(% of Agricultural GDP)

Agriculture*
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starts from people with at least 15 years of age 

while their employment data includes the 11-

14 year age group. The reason is that the 

National Statistical Office (NSO) has changed 

the definition in its labor force survey to 

include only people with at least 15 years of 

age since 2001.   

We then group workers according to their 

level of education attainment. There are five 

educational classes in this study: a) the group 

of workers with no formal education, or with 

elementary education or lower, b) the group of 

workers with upper and lower secondary 

education, c) the group of workers with 

vocational education, d) the group of workers 

with university education or high level 

technical vocational education, and e) the 

group of workers with teacher training 

education. 

As our sample period covers 1980-2003, 

the study uses the second round survey for the 

period 1980-1983 due to the availability of 

only the second round survey in 1980-1983 

and the third round survey during 1984-2003. 

The labor force of Thailand was estimated at 

21.62 million in 1980, of which some 15.13 

million employees or about 70 percent of total 

employees were employed in the agricultural 

sector (Table 2). Poapongsakorn et al. (1998) 

document that the rapid economic 

development since the 1980s increased 

aggregate demand for labor in Thailand and 

led to an increasing competition for labor 

among sectors that was threatening the labor 

market in agriculture. They also show that, 

among the drop in the number of employed 

persons in agriculture, the decline was 

especially large for the 15-24 age group. One 

important reason for the decline in agricultural 

employment was due to intersectoral migration 

to sectors with higher real wages. 

Table 2 suggests that the relative share of 

agricultural employment in total employment 

has been decreasing since 1980. Its share 

decreased from 70 percent in 1980 to less than 

45 percent in 2003. Even within the sector 

itself, the employment structure has changed 

apparently. There might be an intrasectoral 

migration from one sector to another,  

specifically from crop sector to livestock and 

fishery sectors. The table shows that the 

proportion of the Thai labor force in the latter 

two sectors has increased in the recent years.  

During the period 1980-2003, the livestock  

and fishery sectors show an average growth  

rate of total employment at 11.4 percent and 

5.79 percent respectively while the crop sector 

appears unimpressive with negative average 

rate of employment growth. However, the 

intrasectoral migration could happen due to the 

government intervention that aims at reducing 

and replacing the production of lower value 

products with the production of higher value 

agricultural products. 

Consistent with the declining trend of the 

relative share of employment, average weekly 

working hours of workers in agricultural sub-

sectors declined over the period, except in the 

livestock sector. Caution is needed because the 

average weekly working hours computed 

based on the surveys in 1980 and 1982 were 

unexpectedly low. However, if we look at the 

shorter span of 12 years during 1985-1996, we 

still find about 1.01% growth of working hours 

in the livestock sector, but negative growth in 

other sectors. The sector’s positive growth in 

terms of both employment share and average 

working hours may be partly due to the 

economic boom in the second half of the 

1980s through the first half of the 1990s. 

Based on the NESDB statistics over the period 

1986-1995, the composition of value-added in 

livestock has shifted in favor of poultry and 

poultry products especially chicken meat and 

eggs. Its importance can be attributed to the 

expansion in the exports of chicken meat 

during the period. 

3.2.2 Land 

Although land is usually considered as a 

fixed factor of production in the industrialized 

countries, it is more appropriate to account for  
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Table 2: Total employment with at least 15 years of age by major sector 

 

Marine Fresh Water Marine Fresh Water
All sectors All Crop Livestock Fishery* Fishery* Fishery All sectors All Crop Livestock Fishery* Fishery* Fishery

1980 21.62 15.13 14.63 0.20 0.21 0.12 0.09
1981 23.38 16.64 16.01 0.23 0.33 0.18 0.15 8.14 9.93 9.44 14.23 57.92 55.03 70.78
1982 23.92 16.18 15.39 0.41 0.24 0.18 0.06 2.31 -2.73 -3.85 76.04 -25.39 0.33 -57.48
1983 24.08 16.43 15.79 0.28 0.27 0.18 0.10 0.70 1.53 2.57 -30.56 12.21 -2.08 54.30
1984 24.98 17.23 16.53 0.32 0.27 0.15 0.12 3.74 4.86 4.71 11.87 -0.17 -13.20 24.20
1985 24.84 16.79 15.95 0.37 0.36 0.23 0.13 -0.59 -2.52 -3.55 15.38 31.61 46.24 12.51
1986 25.67 16.94 16.21 0.30 0.36 0.23 0.13 3.36 0.84 1.65 -18.45 0.54 1.51 -1.12
1987 26.56 16.86 15.92 0.48 0.36 0.27 0.09 3.45 -0.47 -1.78 59.42 -0.16 17.67 -31.23
1988 28.28 18.55 17.75 0.35 0.32 0.21 0.10 6.51 10.03 11.50 -25.34 -12.66 -20.89 11.87
1989 29.67 19.59 18.75 0.40 0.35 0.22 0.13 4.91 5.64 5.65 13.85 10.86 2.91 27.64
1990 29.96 18.98 17.98 0.52 0.39 0.21 0.18 0.95 -3.11 -4.13 29.30 12.58 -2.57 38.34
1991 30.29 18.10 16.99 0.64 0.32 0.22 0.10 1.12 -4.65 -5.52 22.10 -18.46 2.06 -43.03
1992 31.68 19.13 18.06 0.62 0.36 0.23 0.12 4.57 5.68 6.33 -2.86 10.98 7.07 19.38
1993 31.63 17.84 16.57 0.75 0.40 0.21 0.19 -0.13 -6.73 -8.28 20.50 11.15 -10.68 53.14
1994 31.66 17.63 16.45 0.55 0.44 0.25 0.19 0.08 -1.20 -0.69 -25.86 11.19 17.29 4.35
1995 32.26 16.69 15.59 0.54 0.37 0.17 0.20 1.90 -5.31 -5.26 -1.63 -16.27 -30.54 1.73
1996 32.03 16.00 14.86 0.48 0.51 0.24 0.27 -0.70 -4.16 -4.66 -11.45 38.69 42.10 35.75
1997 32.94 16.54 15.49 0.45 0.44 0.24 0.20 2.84 3.43 4.22 -7.22 -13.03 -0.97 -23.90
1998 31.93 16.31 15.15 0.54 0.44 0.21 0.22 -3.06 -1.41 -2.18 20.22 -1.51 -11.04 9.66
1999 31.90 15.42 14.09 0.60 0.54 0.26 0.29 -0.10 -5.45 -6.97 10.75 23.88 19.85 27.72
2000 32.83 15.97 14.72 0.62 0.44 0.18 0.25 2.91 3.56 4.43 4.09 -19.09 -27.80 -11.31
2001 33.38 15.35 13.61 0.94 0.55 1.68 -3.92 -7.55 52.33 25.75
2002 34.26 15.80 13.95 1.06 0.58 2.63 2.96 2.49 11.87 5.23
2003 34.68 15.56 13.48 1.31 0.51 1.21 -1.51 -3.32 23.77 -12.72

Average growth rate:

1980-1985 23.80 16.40 15.72 0.30 0.28 0.17 0.11 2.86 2.22 1.86 17.39 15.24 17.26 20.86

1985-1996 29.54 17.76 16.76 0.50 0.38 0.22 0.15 2.12 -0.50 -0.73 6.25 6.67 6.01 10.78

1996-1998 32.30 16.28 15.17 0.49 0.46 0.23 0.23 -0.31 -0.71 -0.87 0.51 8.05 10.03 7.17

1998-2003 33.17 15.74 14.17 0.84 0.51 0.22 0.26 0.88 -0.96 -2.18 20.50 3.59 -6.33 8.69

1980-2003 29.35 16.90 15.83 0.54 0.39 0.21 0.16 2.11 0.23 -0.21 11.41 5.79 4.61 11.17

* Adjusted for foreign employees

Sources: LFS (Round 2) for 1980-1983, LFS (Round 3) for 1984-2003, Department of Fishery

Total Employment (in millions of persons)

Agriculture Agriculture

Growth
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Table 3: Average weekly working hours by major sector 

 

 

 

 

 

Marine Fresh Water Marine Fresh Water

All sectors All Crop Livestock Fishery Fishery Fishery All sectors All Crop Livestock Fishery Fishery Fishery

1980 57.96 59.79 60.00 36.83 61.92 69.09 53.26

1981 58.18 60.68 60.97 48.19 57.08 64.11 49.55 0.38 1.48 1.62 30.86 -7.81 -7.21 -6.98

1982 54.57 56.11 56.67 34.74 58.40 62.55 47.29 -6.21 -7.53 -7.06 -27.92 2.30 -2.42 -4.56

1983 55.01 56.91 57.21 44.00 55.84 58.44 51.50 0.82 1.44 0.96 26.67 -4.37 -6.58 8.92

1984 54.76 56.38 56.72 42.36 54.13 60.81 46.47 -0.47 -0.93 -0.85 -3.73 -3.06 4.06 -9.77

1985 53.95 55.26 55.60 44.89 52.80 56.88 46.64 -1.47 -2.00 -1.98 5.99 -2.46 -6.47 0.35

1986 54.19 55.53 55.78 45.68 53.97 57.77 48.06 0.44 0.49 0.33 1.76 2.20 1.56 3.05

1987 53.11 54.13 54.39 45.81 56.28 59.90 46.47 -2.00 -2.51 -2.49 0.27 4.28 3.68 -3.31

1988 53.44 54.24 54.44 44.74 54.90 59.63 45.94 0.63 0.20 0.09 -2.33 -2.44 -0.45 -1.13

1989 54.70 55.79 56.01 46.92 56.98 62.29 48.95 2.35 2.86 2.88 4.89 3.80 4.47 6.54

1990 52.07 52.16 52.40 43.46 53.66 56.70 50.48 -4.80 -6.51 -6.44 -7.38 -5.84 -8.98 3.12

1991 53.61 54.59 54.84 48.47 57.68 60.33 52.57 2.97 4.66 4.65 11.53 7.51 6.42 4.16

1992 53.51 54.34 54.46 48.99 59.77 63.87 52.69 -0.20 -0.47 -0.69 1.08 3.61 5.86 0.22

1993 52.08 52.15 52.59 44.68 50.17 54.60 45.85 -2.67 -4.02 -3.43 -8.79 -16.05 -14.52 -12.98

1994 52.99 54.13 54.42 46.04 56.53 60.22 52.45 1.74 3.80 3.49 3.03 12.66 10.29 14.39

1995 52.88 54.02 54.20 49.23 55.75 57.07 54.76 -0.19 -0.22 -0.41 6.94 -1.37 -5.22 4.41

1996 51.88 52.02 52.24 46.88 51.42 53.11 50.11 -1.90 -3.69 -3.62 -4.78 -7.77 -6.93 -8.49

1997 51.13 52.98 53.28 45.36 51.70 52.46 50.94 -1.45 1.84 2.00 -3.23 0.56 -1.23 1.66

1998 51.76 52.65 52.86 46.55 55.31 56.00 54.77 1.24 -0.62 -0.81 2.62 6.97 6.75 7.51

1999 50.87 50.93 51.20 45.60 51.67 57.75 47.46 -1.73 -3.26 -3.14 -2.04 -6.58 3.12 -13.34

2000 51.19 51.33 51.55 46.60 52.98 56.70 51.06 0.64 0.78 0.69 2.20 2.53 -1.83 7.57

2001 48.23 45.48 45.43 44.96 49.14 -5.78 -11.39 -11.87 -3.52 -7.24

2002 47.94 45.19 45.15 43.75 49.49 -0.60 -0.65 -0.61 -2.69 0.71

2003 47.71 44.21 44.24 41.88 50.25 -0.48 -2.16 -2.02 -4.29 1.53

Average growth rate:

1980-1985 55.74 57.52 57.86 41.83 56.70 61.98 49.12 -1.39 -1.51 -1.46 6.37 -3.08 -3.72 -2.41

1985-1996 53.20 54.03 54.28 46.32 54.99 58.53 49.58 -0.43 -0.62 -0.64 1.01 -0.16 -0.86 0.86

1996-1998 51.59 52.55 52.79 46.26 52.81 53.86 51.94 -0.71 -0.82 -0.81 -1.80 -0.08 -0.47 0.23

1998-2003 49.62 48.30 48.40 44.89 51.47 56.82 51.10 -1.12 -2.88 -2.96 -1.29 -0.35 2.68 0.58

1980-2003 52.82 53.38 53.61 44.86 54.49 59.06 49.87 -0.81 -1.24 -1.25 1.18 -0.71 -0.78 0.07

Sources: LFS (Round 2) for 1980-1983, LFS (Round 3) for 1984-2003, Department of Fishery

Growth

Agriculture Agriculture

Average weekly working hours
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land as one of important factor inputs in Thai 

agricultural sector.  Land  abundance  allowed 

Thailand   to   have   a   strong   comparative 

advantage in agriculture in the past decades. 

However, land was no longer in plentiful 

supply since 1980. The land area per 

agricultural worker since about 1980 has been 

declining at an annual rate of about 1 percent 

(Siamwalla, 1991) 

As our focus is on three different 

agricultural sub-sectors, the land utilization for 

each sub-sector is defined differently. Total 

land used in crop production includes the total 

area under cultivation for rice and other crops 

such as maize, cassava, sugarcane, soybean, 

mungbean, groundnut, cotton, sorghum, kenaf, 

coconut, kapok, sesame seed, tobacco, coffee, 

pineapple, oil palm, etc. For fishery sector, the 

land areas for fish and shrimp culture are used 

in the estimation. Finally, pasture areas 

adjusted with individually owned areas are 

used as an input factor for livestock. 

To account for the improvement in the 

quality of land, this study also adjusts the land 

input with access to irrigation. As Siamwalla 

(1991) pointed out that most of the irrigation 

structures were designed for rice production, 

we should expect the positive impact of 

irrigation on the yield of crop outputs. In the 

estimation of TFP growth, we therefore adjust 

total cultivated area used in the crop sector 

with the proportion of irrigated area. 

Table 4: Land used in agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit: Hectare

Culture area Area

 in fishery for livestock

Rice Other crops Total % Growth Area %  Share (fish & shrimp) (public & private)

1980 9,617,534 6,790,291 16,407,825 3,001,406 18.29 54,231 1,117,209

1981 9,595,248 7,176,034 16,771,282 2.22 3,171,450 18.91 56,076 1,263,313

1982 9,621,407 7,345,280 16,966,687 1.17 3,320,366 19.57 61,166 1,307,687

1983 10,015,357 7,461,104 17,476,461 3.00 3,464,980 19.83 75,968 1,327,840

1984 9,972,692 7,694,706 17,667,399 1.09 3,658,580 20.71 71,787 1,315,290

1985 10,147,496 7,814,131 17,961,627 1.67 3,822,264 21.28 81,107 1,329,219

1986 9,851,373 7,789,015 17,640,388 -1.79 3,911,532 22.17 87,123 1,344,806

1987 9,463,571 7,780,650 17,244,221 -2.25 3,996,117 23.17 101,825 1,315,236

1988 10,334,071 8,104,201 18,438,272 6.92 4,120,885 22.35 114,830 1,283,729

1989 10,310,172 8,172,835 18,483,007 0.24 4,158,242 22.50 119,785 1,274,713

1990 9,905,624 8,101,486 18,007,109 -2.57 4,238,069 23.54 109,399 1,256,351

1991 9,547,338 8,122,061 17,669,399 -1.88 4,349,196 24.61 120,695 1,268,489

1992 9,672,434 7,988,356 17,660,790 -0.05 4,432,616 25.10 124,709 1,284,145

1993 9,480,202 7,862,486 17,342,688 -1.80 4,536,978 26.16 128,506 1,313,683

1994 9,708,343 7,870,575 17,578,918 1.36 4,589,677 26.11 135,344 1,353,647

1995 10,136,480 7,656,003 17,792,483 1.21 4,642,083 26.09 137,351 1,315,474

1996 10,196,429 7,739,027 17,935,456 0.80 4,713,738 26.28 139,777 1,324,396

1997 10,270,271 7,464,413 17,734,684 -1.12 4,748,774 26.78 143,450 953,979

1998 10,031,708 7,585,662 17,617,370 -0.66 4,789,062 27.18 164,030 882,136

1999 10,310,968 7,477,084 17,788,052 0.97 4,948,254 27.82 173,926 977,441

2000 10,638,741 7,445,110 18,083,850 1.66 4,998,190 27.64 186,360 850,811

2001 10,603,532 7,451,007 18,054,538 -0.16 5,050,600 27.97 189,855 880,657

2002 10,630,440 7,526,495 18,156,935 0.57 5,122,676 28.21 182,252 899,629

2003 10,657,144 7,440,218 18,097,362 -0.33 5,248,527 29.00 238,198 936,595

Average growth rate:

1980-1985 9,828,289 7,380,258 17,208,547 1.83 3,406,508 19.76 66,722 1,276,760

1985-1996 9,896,128 7,916,735 17,812,863 0.16 4,292,616 24.11 116,704 1,305,324

1996-1998 10,166,136 7,596,367 17,762,503 -0.33 4,750,525 26.75 149,086 1,053,504

1998-2003 10,478,755 7,487,596 17,966,351 0.34 5,026,218 27.97 189,103 904,545

1980-2003 10,029,941 7,660,760 17,690,700 0.45 4,293,094 24.22 124,906 1,182,353

Sources: Office of Agricultural Economics

Department of Livestock Development

Department of Fishery

Cultivated land Irrigation
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Table 4 shows that irrigated area increases 

gradually from about 3 million hectares in 

1980 to 5.24 million hectares in 2003, with 

average annual growth rate of about 2.46 

percent. The area accounts for more than 28 

percent of total cultivated land for rice and all 

other crops. Based on the Agricultural Census 

in 1993 and 1998, about 72–74 percent of 

irrigated area is used in rice production while 

field and permanent crops account for nearly 

26 percent. One reason that irrigation becomes 

an important component for productive 

agriculture is that irrigated land provides a 

better quality and allows multiple crops per 

year. However, the expansion of irrigated area 

is constrained by the availability of capital 

investment that limits the investment in water  

supply and effective irrigation system. 

The total public and private area for 

livestock tends to increase until 1996 and starts 

to decline. However, the decline does not 

come from the reduction in pasture area but 

from the individually owned areas as surveyed 

by the Department of Livestock Development. 

The report shows the decline in privately 

owned area for beef cattle in 1997 by nearly 

one-thirds the area of the previous year. 

3.2.3 Capital 

Capital is another important factor of 

production. In a country that moves from the 

use of labor-intensive to capital-intensive 

methods, the capital inputs’ contribution to the 

growth of output should be increasing. Based 

on the NESDB statistics on capital stock, it is 

observed that the net capital stock in 

agriculture increased over year. However, its 

share to total capital stock declined sharply 

from well above 14 percent in 1980 to just 

about 7.45 percent in 2003. In contrast to this, 

the net capital stock of the manufacturing 

sector has increased tremendously in terms of 

Table 5: Net capital stock of Thailand at 1988 price by major sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All sectors

(m. baht) (m. baht) (% share) (m. baht) (% share) All sectors Agriculture Manufacturing

1980 1,958,342 282,485 14.42 221,262 11.30

1981 2,109,620 288,052 13.65 239,513 11.35 7.72 1.97 8.25

1982 2,251,264 291,672 12.96 249,992 11.10 6.71 1.26 4.38

1983 2,425,614 298,429 12.30 279,500 11.52 7.74 2.32 11.80

1984 2,611,594 300,604 11.51 304,000 11.64 7.67 0.73 8.77

1985 2,775,039 307,789 11.09 317,605 11.45 6.26 2.39 4.48

1986 2,930,305 321,683 10.98 338,577 11.55 5.60 4.51 6.60

1987 3,134,639 325,415 10.38 379,010 12.09 6.97 1.16 11.94

1988 3,415,707 333,053 9.75 445,113 13.03 8.97 2.35 17.44

1989 3,785,324 341,623 9.02 527,357 13.93 10.82 2.57 18.48

1990 4,298,800 356,852 8.30 620,933 14.44 13.56 4.46 17.74

1991 4,877,760 380,197 7.79 732,691 15.02 13.47 6.54 18.00

1992 5,480,415 404,247 7.38 845,710 15.43 12.36 6.33 15.43

1993 6,127,058 439,632 7.18 963,347 15.72 11.80 8.75 13.91

1994 6,848,472 479,721 7.00 1,089,692 15.91 11.77 9.12 13.12

1995 7,549,430 510,359 6.76 1,209,463 16.02 10.24 6.39 10.99

1996 8,389,886 550,875 6.57 1,363,425 16.25 11.13 7.94 12.73

1997 8,930,490 603,389 6.76 1,469,067 16.45 6.44 9.53 7.75

1998 9,019,444 623,822 6.92 1,467,914 16.27 1.00 3.39 -0.08

1999 9,102,169 633,473 6.96 1,472,378 16.18 0.92 1.55 0.30

2000 9,213,961 655,315 7.11 1,471,707 15.97 1.23 3.45 -0.05

2001 9,305,348 671,987 7.22 1,489,929 16.01 0.99 2.54 1.24

2002 9,435,260 693,618 7.35 1,520,165 16.11 1.40 3.22 2.03

2003 9,632,773 717,273 7.45 1,566,704 16.26 2.09 3.41 3.06

Average growth rate:

1980-1985 2,355,246 294,839 12.66 268,645 11.39 7.22 1.73 7.53
1985-1996 4,967,736 395,954 8.52 736,077 14.24 10.25 5.21 13.40
1996-1998 8,779,940 592,695 6.75 1,433,469 16.33 6.19 6.95 6.80
1998-2003 9,284,826 665,915 7.17 1,498,133 16.14 1.27 2.93 1.08
1980-2003 5,650,363 450,482 9.03 857,711 14.21 7.25 4.17 9.06

Source: National Economic and Social Development Board (NESDB)

GrowthManufacturingAgriculture
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amount and share. The sector’s net capital 

stock in 2003 surged about 7 times the amount 

in 1980. 

There still exists the problem because the 

capital stock data of NESDB does not show 

how much the capital is accumulated in each 

agricultural sub-sector. As our attempt is to 

figure out how the effect of capital 

accumulation on outputs in each sub-sector has 

been changing, we therefore use alternative 

sources of information to estimate capital 

inputs for crop, fishery and livestock sectors. 

For crop, we collect the number of units 

of agricultural equipment – tractors, water 

pumps and threshing machine – held by  

 

each farm household that came from 

Agriculture Census and Inter-Census at six 

different points of time. The data is 

adjusted with the number reported by the 

Office of Agricultural Economics. Table 6 

confirms the evidence of mechanization in 

agriculture. The average growth rates of 2- 

wheel tractors, big tractors, water pumps and 

threshers used in the sector are relatively high. 

However, the unit-value of farm equipment for 

the whole series is not available. We indirectly 

use the values of farm property per farm in 

1995/1996 in imputing the values of the 

agricultural equipment for the whole period 

1980-2003. 

 

Table 6: Number of agricultural equipments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Growth Unit Growth Unit Growth Unit Growth

1980 280,591 37,177 517,975 18,394

1981 284,351 1.34 50,044 34.61 603,548 16.52 20,601 12.00

1982 323,846 13.89 61,840 23.57 780,610 29.34 30,091 46.07

1983 364,948 12.69 68,024 10.00 858,671 10.00 33,100 10.00

1984 360,243 -1.29 28,340 -58.34 564,915 -34.21 28,243 -14.67

1985 402,082 11.61 31,415 10.85 614,791 8.83 30,762 8.92

1986 450,033 11.93 34,823 10.85 669,095 8.83 33,352 8.42

1987 515,075 14.45 40,450 16.16 768,328 14.83 34,884 4.59

1988 582,753 13.14 45,544 12.59 851,349 10.81 37,028 6.15

1989 660,685 13.37 51,279 12.59 943,387 10.81 39,352 6.28

1990 750,542 13.60 57,739 12.60 1,101,850 16.80 41,876 6.41

1991 854,279 13.82 65,101 12.75 1,220,726 10.79 44,626 6.57

1992 984,530 15.25 79,801 22.58 1,387,529 13.66 49,637 11.23

1993 1,135,742 15.36 98,096 22.93 1,577,220 13.67 55,240 11.29

1994 1,311,426 15.47 120,751 23.09 1,792,953 13.68 61,510 11.35

1995 1,515,693 15.58 148,841 23.26 2,038,314 13.68 68,527 11.41

1996 1,753,368 15.68 183,704 23.42 2,317,392 13.69 76,386 11.47

1997 2,022,467 15.35 218,237 18.80 2,624,304 13.24 83,575 9.41

1998 2,378,815 17.62 282,057 29.24 3,012,948 14.81 95,829 14.66

1999 2,786,704 17.15 351,171 24.50 3,448,297 14.45 107,645 12.33

2000 3,279,303 17.68 439,139 25.05 3,954,160 14.67 122,088 13.42

2001 3,851,541 17.45 553,623 26.07 4,532,258 14.62 138,387 13.35

2002 4,523,635 17.45 697,956 26.07 5,194,774 14.62 156,862 13.35

2003 5,109,060 12.94 821,014 17.63 5,821,329 12.06 169,455 8.03

Average growth rate:

1980-1985 336,010 7.65 46,140 4.14 656,752 6.10 26,865 12.46

1985-1996 909,684 14.10 79,795 16.97 1,273,578 12.51 47,765 8.67

1996-1998 2,051,550 16.22 227,999 23.82 2,651,548 13.91 85,263 11.85

1998-2003 3,654,843 16.71 524,160 24.76 4,327,294 14.20 131,711 12.52

1980-2003 1,520,071 13.54 190,257 16.56 1,966,530 11.75 65,727 10.52

Source: Office of Agricultural Economics

2-wheel tractors Big tractors Water pumps Threshing equipment
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For fishery, this study takes into account 

the estimated investment value of fishing 

assets (hull, engine and gear) for marine 

fishery and the investment cost in culture units 

and equipment for fresh water fishery. We also 

use the number of unregistered fishing boats 

based on the Marine Fisheries Census to adjust 

the total number of boats used in marine 

capture fisheries reported by the Department of  

 

 

Fishery because the latter source does not 
include unregistered small-scale vessels that 
take a significant proportion of vessels in 
Thailand (Table 7). The problem remains, as 
the investment costs of fresh water fishery are 
not available. We therefore assume that culture 
units and equipment are straight-line 
depreciated over their expected life, and use 
the depreciation amount to compute the initial 
capital investment.  

Table 7: Number of fishing units 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. of registered fishing units No. of all fishing units

1980 19,511 45,371 64,882

1981 14,723 34,237 48,960

1982 19,756 45,941 65,697

1983 17,386 40,430 57,816

1984 16,806 39,081 55,887

1985 15,977 36,973 52,950

1986 15,916 37,191 53,107

1987 16,054 37,210 53,264

1988 15,550 37,871 53,421

1989 20,979 32,601 53,580

1990 21,547 32,191 53,738

1991 18,260 35,637 53,897

1992 16,820 37,237 54,057

1993 18,146 36,071 54,217

1994 17,657 36,720 54,377

1995 17,281 37,257 54,538

1996 17,950 38,014 55,964

1997 18,182 38,506 56,688

1998 18,439 39,050 57,489

1999 16,921 35,835 52,756

2000 17,295 36,627 53,922

2001 15,945 33,768 49,713

2002 15,924 33,724 49,648

2003 15,983 33,849 49,832

Average growth rate:

1980-1985 17,360 40,339 57,699

1985-1996 17,678 36,248 53,926

1996-1998 18,190 38,523 56,714

1998-2003 16,751 35,475 52,227

1980-2003 17,459 37,141 54,600

* Estimated and adjusted for unregistered vessels based on Marine Fisheries Census in 1985 and 1995

Sources: Office of Agricultural Economics

Department of Fisheries

No. of unregistered vessels*
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For livestock, we recognize that the 

inventory of breeding animals is a major 

capital input to livestock production. The 

inventories of major productive livestock like 

breeding swine, milking cows, non-dairy 

cattle, laying hens, and buffaloes are included 

in the analysis. The investment cost of housing 

unit and equipment per unit for each type of 

livestock is calculated based on average 

depreciation and expected useful life. 

3.3 Estimates of factor income shares 

In calculating the factor income shares, we 
compute the cost of inputs as a portion of 
sectoral GDP at factor cost. The derived 
income shares are retained for the end points 
due to data limitation, but are smoothed by a 
three-year moving average for other points of 
time to reduce the short-term effects of 
business fluctuations before they can be used 
to calculate TFP. However, the difficulty is on 
the calculation of the cost of inputs for land, 
labor and capital. 

For the factor income share with respect to 

labor inputs, we adjust average yearly wage of 

all private workers from the Labor Force 

Survey with the wage payment from the 1995 

and 2001 Social Accounting Matrix (SAM), 

which is constructed by Sussangkarn (1995 & 

2001). The reason for this adjustment is to take 

care of the earnings of own account workers. 

In addition, as qualitative change of labor 

inputs may have some influential effects on 

labor productivity, we take the composition of 

age, sex and education attainment into account 

and adjust the labor inputs as explained in 

Tinakorn and Sussangkarn (1996). 

Specifically, the composition of workers by 

age, sex and education is computed each year 

by multiplying the percentage of workers in 

each age-sex-education group by the 

corresponding average wage differential index 

and summing the products.  

For the income share of land, the rent for 

sub-sectors (crop, fishery and livestock) other 

than all sectors and agricultural sector is 

estimated based on average rent per hectare, 

which is imputed from the actual rent in the 

National Income Account. However, this 

poses an assumption that the rent per hectare 

paid by a farmer is the same irrespective of the 

type of land utilization. After computing both 

of the income shares of labor and land inputs, 

we can calculate the factor income shares with 

respect to capital as a residual. 

4. TFP Growth of the Thai 
Economy 

In this section, we analyze the extent to 

which factor inputs and TFP contribute to the 

growth of the economy according to the  

growth accounting framework described in 

Section 2. Table 8 provides a summary result 

of the computation based on the yearly 

estimates in Tables 10-16. Note that the labor 

input factor is adjusted with the labor quality 

measured in terms of age-sex-education 

composition. 

Table 8 suggests that average annual 

growth rate of the overall Thai economy 

during 1981-2003 grows at an average rate of 

6.07 percent, of which about 86.23 percent  

(78.7 percent) of the growth is attributable to 

the contribution of all factor inputs when using 

total employment (total working hours) as the 

index of labor input. Among the three inputs,  

the main contribution to economic growth 

comes from capital stock. Its contribution is highest 

at 54 percent. That capital accumulation has 

been the largest source of agricultural GDP 

growth should not be surprising. This is 

probably because there was an increase in 

private investment in farm machinery, starting 

in the early 1990s and continuing to the early 

2000s. Next, the labor inputs make the second 

largest contribution to the growth. We find that 

the total labor quality adjusted employment 

shows a larger contribution of 31.77 percent 

when compared with total working hours 

adjusted for labor quality that accounts for 

24.24 percent of GDP growth. The contribution 

from land is trivial, less than 0.5 percent for all 

sectors. Adjusting the labor quality for total 
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Table 8: Contribution of inputs and TFP to growth by major sector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP growth Employment (1) Working hours (2) Land Capital TFP (1) TFP (2)

a) All sectors

1981-1985 5.45 2.45 1.51 0.07 2.35 0.58 1.52

1985-1996 8.78 1.84 1.61 0.02 4.88 2.04 2.27

1996-1998 -1.99 0.96 0.63 0.01 3.30 -6.27 -5.94

1998-2003 2.18 1.24 0.69 0.01 0.66 0.26 0.81

1981-1995 8.14 2.26 1.89 0.04 4.14 1.70 2.07

1981-2003 6.07 1.93 1.47 0.03 3.28 0.84 1.29

(100.00) (31.77) (24.24) (0.46) (54.00) (13.77) (21.30)

b) Agriculture

1981-1985 4.26 1.03 0.40 0.36 0.84 2.03 2.65

1985-1996 3.54 -0.17 -0.43 0.12 2.62 0.97 1.24

1996-1998 0.57 0.03 -0.32 0.07 3.04 -2.57 -2.22

1998-2003 3.43 -0.11 -1.33 0.12 1.45 1.98 3.20

1981-1995 3.68 0.40 0.15 0.19 2.07 1.03 1.27

1981-2003 3.43 0.23 -0.28 0.16 2.06 0.98 1.50

(100.00) (6.81) (-8.09) (4.64) (59.90) (28.65) (43.55)

c) Crop

1981-1985 5.26 0.92 0.22 0.47 2.46 1.41 2.11

1985-1996 2.96 -0.46 -0.79 0.18 0.91 2.33 2.66

1996-1998 2.30 -0.32 -0.75 0.18 1.97 0.47 0.90

1998-2003 4.20 -1.01 -2.43 0.17 0.99 4.04 5.47

1981-1995 3.30 0.24 -0.05 0.26 1.41 1.39 1.68

1981-2003 3.57 -0.11 -0.70 0.23 1.35 2.09 2.68

(100.00) (-3.03) (-19.64) (6.52) (37.86) (58.66) (75.27)

d) Livestock

1981-1985 1.82 2.53 3.06 0.16 3.55 -4.42 -4.95

1985-1996 4.14 1.19 1.36 0.00 0.33 2.62 2.45

1996-1998 -0.89 0.27 -0.02 -0.46 -6.75 6.06 6.34

1998-2003 4.10 6.65 5.85 0.00 -2.28 -0.26 0.53

1981-1995 3.58 1.83 2.11 0.05 1.17 0.54 0.25

1981-2003 3.59 2.73 2.65 -0.02 -0.28 1.16 1.24

(100.00) (76.12) (73.73) (-0.42) (-7.89) (32.20) (34.59)

e) Fishery

1981-1985 4.74 8.63 6.17 0.03 2.36 -6.28 -3.82

1985-1996 7.97 2.53 2.44 0.02 4.22 1.20 1.30

1996-1998 -1.43 1.90 1.64 0.02 6.16 -9.50 -9.25

1998-2003 1.24 1.02 0.78 0.03 4.82 -4.62 -4.38

1981-1995 8.11 3.09 2.50 0.02 3.48 1.52 2.11

1981-2003 5.36 2.54 1.99 0.02 3.96 -1.16 -0.61

(100.00) (47.36) (37.03) (0.42) (73.90) (-21.68) (-11.35)

f) Fresh Water Fishery

1981-1985 1.73 3.54 3.01 0.11 9.17 -11.10 -10.56

1985-1996 6.71 3.20 3.31 0.11 6.48 -3.08 -3.19

1996-1998 3.55 2.42 2.19 0.18 5.45 -4.49 -4.27

1998-2000 6.61 3.24 2.99 0.27 6.62 -3.53 -3.28

1981-1995 5.06 3.00 3.19 0.11 6.96 -5.00 -5.19

1981-2000 5.20 2.91 2.83 0.13 6.66 -4.50 -4.41

(100.00) (56.00) (54.36) (2.46) (128.00) (-86.46) (-84.82)

g) Marine Fishery

1981-1985 5.58 12.89 9.38 0.64 -7.95 -4.44

1985-1996 8.20 3.57 3.31 3.73 0.90 1.16

1996-1998 -2.04 2.01 1.18 5.89 -9.94 -9.11

1998-2000 1.42 -0.45 -0.70 4.05 -2.17 -1.93

1981-1995 8.70 4.20 3.37 2.74 1.76 2.59

1981-2000 6.37 3.48 2.69 3.14 -0.26 0.54

(100.00) (54.73) (42.17) (49.36) (-4.09) (8.47)

Labor adjusted for quality
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employment (total working hours), this renders 

the average growth of TFP during the 1981-

2003 to be about 13.77 percent (21.30 percent) 

of GDP growth. Although the TFPs to some 

extent contributed to the overall economy 

during the period, it is found that average TFP 

growth was negative during 1996-1998. This 

is mainly due to the adverse effects from the 

1997 financial crisis that made the economy 

highly vulnerable; however, it resumed 

growing at 4 percent later in 1999-2000. 

Similar to the results for the overall 

economy, all the factor inputs in aggregate 

have a major contribution to the growth of 

outputs in agriculture, albeit at a smaller 

proportion. Regardless of which type of labor 

input is used, the total percentage contribution 

of all factor inputs to agricultural growth is 

well above 50 percent for the period 1980-

2003. Among the three inputs, the capital 

inputs make the greatest contribution to the 

growth of value added originated from 

agriculture while the labor and land factors 

play the least important role in the growth of 

agricultural sector. Even when we analyze the 

factor contribution to agricultural growth for 

the earlier period 1981-1995, we can find 

similar conclusion regarding the significant  

contribution of capital and TFP to the sectoral  

 

growth. One important point should be 

mentioned about the total working hours that 

become less important contributing factor. 

This happens because there is an overall  

decrease in the number of agricultural workers  

and their average weekly hours. 

Compared with the estimates obtained by 

Tinakorn and Sussangkarn (1998) that use 

similar methodology, average calculated TFP 

growth in our study is higher for the same 

period of 1981-1995. The differences are 

probably due to the following reasons. Firstly, 

the definition of employment used in this study 

includes only those with at least 15 years of 

year while their definition includes the people 

with 11 years or above. This could make total 

working hours and wage payment on average 

in this study smaller. Secondly, the adjustment 

ratio on annual wage based on average wage 

from the Social Accounting Matrix (SAM) is 

also different because we use total annual 

wage from the 1995 and 2001 SAM data. 

Thirdly, we define land areas for agriculture to 

include not only planted areas for major crops 

but also areas for fish and shrimp culture and 

for livestock. Finally, our rent figures are from 

land use while their figures cover the rent from 

land and buildings. 

  

Table 9  Comparison of Total Factor Productivity Growth in Thailand  
for the period 1981-1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFP Contribution TFP Contribution TFP Contribution TFP Contribution

1981-1985 0.07 1.28 1.81 42.49 0.43 13.87 0.55 17.82

1986-1990 2.81 27.18 0.19 5.99 1.33 27.73 1.73 36.08

1991-1995 -0.09 -1.05 0.81 21.83 1.30 34.84 1.67 44.98

1981-1995 0.93 11.45 0.93 25.07 0.37 35.14 0.48 12.78

* reestimated, base year=1950

Shintani (2003)*

With quality adjusted employment

Stock Flow

Agriculture

All sectors Agriculture

Tinakorn & Sussangkarn (1998)
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Different from the study of Tinakorn and 

Sussangkarn (1998) and this study,  

Shintani (2002)  uses input-output data of  Thai 

agriculture, constructs a series of related data 

for the period of 1950-1997, and estimates the 

TFP index from the Divisia production index 

and the Divisia total input index. The 

Shintani’s estimated results show that the TFP 

decreases or stagnates until the 1970’s, but 

increases afterwards. During 1981-1995, the 

author insists that the production growth of 

agriculture is largely explained by the flow 

labor input and the flow land input instead of 

stock-based series. Based on the results from 

these studies, we find that the rates of TFP 

growth differ widely. This depends largely on 

the definition of variables in use, period, data 

set and methodology. 

To understand better about the growth and 

changing pattern of the Thai agriculture, this 

study further investigate the agricultural 

development in its sub-sectors. We emphasize 

on crop, livestock and fishery sectors, but do 

not include forestry sector as its share accounts 

for only small percentage of agricultural GDP. 

Applying the same methodology described 

above, we measure the TFP growth for each 

sub-sector separately. Except for crop and 

livestock sectors, the contribution of the TFP 

in fishery sector and its sub-sectors is negative. 

The contribution of land on the growth of 

livestock and fishery sectors is low relative to 

the crop sector. This is not surprising because 

livestock and fishery sectors do not use much 

land area as compared to the crop production. 

In the crop subsector, the TFP growth is 

the largest source of value-added growth, 

followed by capital accumulation. Moreover, 

the sector shares similar pattern of TFP growth 

with the whole agricultural sector; however, 

the crop sector shows a higher rate of TFP 

growth and contribution to the sector’s GDP 

growth. It is also interesting that the average 

TFP growth is relatively high in the recent 

post-crisis period. Specifically, the average 

rate of TFP growth was well above 5 percent 

per annum during 1998-2003, compared with 

an average rate of 1.68 percent per annum 

during 1981-1995. 

The livestock subsector presents different 

results. It happens that the growth in value-

added of livestock is most attributable to the 

growth in quality labor inputs. This suggests 

that livestock sector is labor-intensive, 

although not comparable to the crop sector. Its 

contribution to the sectoral growth accounts 

for more than 70 percent. The second largest 

contributing factor comes from the TFP 

growth. Using the index of total working hours 

as labor input, TFP on average grows at an 

average rate of 1.24 percent during 1981-2003, 

and shares about 35 percent of the value-added 

growth in the livestock sector. Overall, an 

increase in TFP growth in crop and livestock 

sectors may be caused by research and 

extension activities (R&E) during the 1980s - 

early 1990s. The evidence shows that the 

proportion of total annual budget expenditure 

on research and extension to agricultural GDP 

(3.43 percent) in 1997 increased about 1.9 

times the proportion (1.82 percent) in 1988. In 

addition to the government budget allocated 

for research and extension, the higher TFP 

growth rate may come from the improvement 

in production technology and advances in 

resource management. Poapongsakorn (2006) 

suggests that there are three main lines of 

technological development in agriculture, 

which include genetic improvement, 

mechanization, and better resource 

management practices. Although it is hard to 

draw firm conclusion from this study, the 

higher TFP may be an indicator of the strong 

comparative advantage of the sector.  

Comparing with the two sectors, the 

fishery sector draws a different conclusion 

about the role of TFP. However, the 

interpretation should be treated with care, 

because of the limitation of available 

information. Overall, the average TFP growth 

in this sector is negative. The largest source  

of the sector’s value-added comes from  capital  
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accumulation, followed by labor inputs. As the 

fishery sector includes mainly fresh water and 

marine fishery subsectors and they have  

different nature, we therefore treat them 

separately. The results show that, between 

1981 and 2000, the average TFP growth of the 

marine fishery and its contribution to output 

growth are high when compared with those of 

the fresh water fishery. However, the average 

TFP growth for marine fishery activities has 

been declined in the recent years. Between 

1981 and 1995, technical change averaged 

2.59 percent annually compared to an annual 

average rate of -9.1 percent between 1996 and 

1998 and -1.93 percent between 1998-2000. 

This could be primarily because of 

overexploitation that leads to the depletion 

of marine fishery resources. For freshwater 

fishery, the result shows a very high negative 

TFP growth. Nevertheless, this should not be 

overemphasized because of the limitation on 

capital data. 

Table 10: Growth accounting (Whole economy) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land adjusted Net Capital

GDP growth Employment (1) Working hours (2) for irrigation Stock TFP (1) TFP (2)

1981 5.91 5.51 5.79 0.09 2.43 -2.12 -2.40

1982 5.35 2.27 -2.04 0.08 2.09 0.91 5.23

1983 5.58 1.95 2.51 0.07 2.45 1.12 0.55

1984 5.75 2.22 1.91 0.08 2.52 0.93 1.24

1985 4.65 0.30 -0.63 0.06 2.24 2.05 2.98

1986 5.53 3.25 3.52 0.03 2.24 0.01 -0.26

1987 9.52 2.59 1.42 0.02 2.98 3.93 5.10

1988 13.29 3.88 4.24 0.03 4.09 5.29 4.93

1989 12.19 2.47 3.75 0.01 5.12 4.59 3.31

1990 11.17 1.14 -1.35 0.01 6.61 3.40 5.89

1991 8.56 1.38 2.97 0.01 6.38 0.78 -0.81

1992 8.08 3.51 3.40 0.01 5.63 -1.07 -0.96

1993 8.25 1.21 -0.20 0.01 5.65 1.38 2.79

1994 8.99 0.45 1.30 0.01 6.02 2.51 1.66

1995 9.24 1.83 1.74 0.01 5.63 1.77 1.86

1996 5.90 0.06 -0.80 0.01 5.98 -0.15 0.72

1997 -1.37 2.88 2.17 0.01 3.42 -7.67 -6.96

1998 -10.51 -0.04 0.54 0.01 0.52 -10.99 -11.57

1999 4.45 1.22 0.41 0.03 0.48 2.71 3.53

2000 4.65 1.62 1.93 0.01 0.64 2.38 2.07

2001 1.94 1.76 -1.08 0.01 0.51 -0.34 2.50

2002 5.67 1.38 1.09 0.01 0.71 3.57 3.86

2003 6.87 1.52 1.28 0.02 1.08 4.25 4.49

Average growth rate:

1981-1985 5.45 2.45 1.51 0.07 2.35 0.58 1.52

1985-1990 9.39 2.27 1.83 0.03 3.88 3.21 3.66

1990-1996 8.60 1.37 1.01 0.01 5.98 1.23 1.59

1996-1998 -1.99 0.96 0.63 0.01 3.30 -6.27 -5.94

1998-2003 2.18 1.24 0.69 0.01 0.66 0.26 0.81

1981-2003 6.07 1.93 1.47 0.03 3.28 0.84 1.29

Labor adjusted for quality

All Sectors
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Table 11: Growth accounting (Agriculture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land adjusted Net Capital

GDP growth Employment (1) Working hours (2) for irrigation Stock TFP (1) TFP (2)

1981 5.12 4.09 4.75 0.40 1.04 -0.41 -1.07

1982 2.47 -1.12 -4.14 0.34 0.65 2.60 5.62

1983 4.77 0.76 1.41 0.31 1.13 2.56 1.92

1984 4.42 2.43 1.98 0.40 0.33 1.25 1.71

1985 4.51 -1.03 -1.97 0.33 1.06 4.14 5.09

1986 0.38 0.33 0.54 0.16 2.22 -2.33 -2.54

1987 0.07 0.19 -0.84 0.14 0.61 -0.88 0.15

1988 10.51 3.90 3.99 0.17 1.27 5.17 5.08

1989 9.60 2.52 3.80 0.04 1.37 5.67 4.39

1990 -4.69 -1.22 -3.87 0.08 2.42 -5.95 -3.31

1991 7.26 -1.93 -0.05 0.09 3.54 5.55 3.67

1992 4.79 2.65 2.44 0.08 3.33 -1.28 -1.06

1993 -2.43 -2.93 -4.62 0.12 4.36 -3.99 -2.29

1994 4.95 -0.30 1.35 0.07 4.56 0.62 -1.03

1995 3.45 -2.36 -2.46 0.08 3.09 2.65 2.74

1996 4.14 -1.83 -3.54 0.11 3.56 2.30 4.01

1997 -0.90 1.86 2.82 0.05 4.10 -6.91 -7.87

1998 -1.52 0.07 -0.24 0.06 1.45 -3.11 -2.80

1999 2.17 -2.30 -3.81 0.24 0.68 3.55 5.06

2000 6.44 1.74 2.12 0.08 1.58 3.04 2.66

2001 2.68 -1.09 -5.94 0.08 1.25 2.44 7.29

2002 2.12 1.11 0.85 0.10 1.75 -0.85 -0.59

2003 8.71 -0.18 -0.97 0.15 1.96 6.78 7.57

Average growth rate:

1981-1985 4.26 1.03 0.40 0.36 0.84 2.03 2.65

1985-1990 3.40 0.78 0.28 0.15 1.49 0.97 1.48

1990-1996 2.50 -1.13 -1.54 0.09 3.55 -0.01 0.39

1996-1998 0.57 0.03 -0.32 0.07 3.04 -2.57 -2.22

1998-2003 3.43 -0.11 -1.33 0.12 1.45 1.98 3.20

1981-2003 3.43 0.23 -0.28 0.16 2.06 0.98 1.50

Agricultural Sector

Labor adjusted for quality
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Table 12: Growth accounting (Crop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land adjusted

GDP growth Employment (1) Working hours (2) for irrigation Capital TFP (1) TFP (2)

1981 6.32 4.31 5.11 0.47 -1.02 2.56 1.75

1982 1.85 -1.80 -4.99 0.44 1.83 1.38 4.57

1983 6.44 1.33 1.83 0.43 0.57 4.10 3.61

1984 6.14 2.65 2.16 0.57 10.82 -7.90 -7.41

1985 5.58 -1.92 -3.03 0.46 0.12 6.91 8.03

1986 -3.51 0.83 1.01 0.21 -0.43 -4.12 -4.29

1987 -3.58 -0.66 -1.90 0.19 -0.60 -2.50 -1.27

1988 15.43 5.48 5.53 0.28 -0.64 10.30 10.25

1989 10.93 2.96 4.52 0.06 -10.35 18.26 16.71

1990 -8.48 -2.09 -5.27 0.11 5.51 -12.00 -8.83

1991 6.29 -2.86 -0.53 0.13 5.72 3.31 0.98

1992 3.96 3.73 3.31 0.12 4.74 -4.63 -4.21

1993 -7.30 -5.02 -6.97 0.16 3.95 -6.39 -4.45

1994 4.31 -0.31 1.79 0.10 -1.22 5.74 3.64

1995 5.10 -3.03 -3.26 0.15 2.14 5.85 6.08

1996 6.79 -2.61 -4.68 0.16 1.98 7.26 9.33

1997 0.56 2.60 3.86 0.27 1.97 -4.28 -5.54

1998 -0.45 -0.95 -1.43 0.12 1.96 -1.57 -1.09

1999 3.16 -3.96 -5.74 0.32 1.28 5.53 7.31

2000 8.08 2.61 3.03 0.21 0.46 4.80 4.38

2001 3.20 -3.81 -9.57 0.10 0.55 6.36 12.11

2002 0.94 1.13 0.87 0.14 0.43 -0.76 -0.50

2003 10.26 -1.08 -1.76 0.15 1.27 9.91 10.59

Average growth rate:

1981-1985 5.26 0.92 0.22 0.47 2.46 1.41 2.11

1985-1990 2.73 0.77 0.14 0.22 -1.06 2.81 3.43

1990-1996 1.53 -1.74 -2.23 0.13 3.26 -0.12 0.36

1996-1998 2.30 -0.32 -0.75 0.18 1.97 0.47 0.90

1998-2003 4.20 -1.01 -2.43 0.17 0.99 4.04 5.47

1981-2003 3.57 -0.11 -0.70 0.23 1.35 2.09 2.68

Crop

Labor adjusted for quality
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Table 13: Growth accounting (Livestock) 

 

 

GDP growth Employment (1) Working hours (2) Land Capital TFP (1) TFP (2)

1981 -2.78 2.98 8.26 0.56 8.77 -15.09 -20.36

1982 2.99 9.60 2.57 0.16 5.98 -12.75 -5.72

1983 5.23 -5.07 -1.21 0.07 -1.17 11.39 7.53

1984 0.70 2.45 1.60 -0.04 1.26 -2.96 -2.11

1985 2.96 2.69 4.08 0.05 2.92 -2.69 -4.08

1986 11.70 -3.14 -2.88 0.05 -0.98 15.78 15.52

1987 8.26 9.38 9.45 -0.08 -1.90 0.86 0.79

1988 4.46 -3.39 -3.67 -0.07 -0.29 8.20 8.49

1989 9.26 2.18 3.14 -0.02 0.96 6.14 5.18

1990 2.32 7.32 5.38 -0.03 4.67 -9.63 -7.69

1991 0.95 2.72 5.76 0.02 -3.03 1.24 -1.80

1992 3.18 0.63 0.96 0.03 1.87 0.65 0.33

1993 3.88 6.28 2.91 0.07 -1.94 -0.54 2.83

1994 -0.12 -7.66 -6.88 0.13 2.31 5.11 4.33

1995 0.72 0.41 2.21 -0.13 -1.94 2.38 0.58

1996 2.10 -3.20 -4.14 0.03 1.28 4.00 4.93

1997 2.12 -1.22 -1.76 -1.15 -11.61 16.10 16.64

1998 -6.89 5.22 5.85 -0.27 -9.92 -1.92 -2.55

1999 1.21 2.43 1.97 0.39 0.69 -2.31 -1.84

2000 6.81 0.77 1.34 -0.45 -2.34 8.83 8.25

2001 8.81 15.43 13.81 0.12 -5.39 -1.35 0.27

2002 6.67 3.12 1.98 0.07 1.53 1.95 3.10

2003 8.01 12.91 10.17 0.14 1.75 -6.78 -4.05

Average growth rate:

1981-1985 1.82 2.53 3.06 0.16 3.55 -4.42 -4.95

1985-1990 6.49 2.51 2.58 -0.02 0.89 3.11 3.03

1990-1996 1.86 0.93 0.89 0.02 0.46 0.46 0.50

1996-1998 -0.89 0.27 -0.02 -0.46 -6.75 6.06 6.34

1998-2003 4.10 6.65 5.85 0.00 -2.28 -0.26 0.53

1981-2003 3.59 2.73 2.65 -0.02 -0.28 1.16 1.24

Livestock

Labor adjusted for quality
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Table 14: Growth accounting (Fishery) 

GDP growth Employment (1) Working hours (2) Land Capital TFP (1) TFP (2)

1981 18.70 30.43 23.78 0.01 -4.59 -7.14 -0.49

1982 8.16 -13.59 -12.57 0.03 11.98 9.73 8.71

1983 0.91 5.60 2.95 0.09 0.81 -5.60 -2.95

1984 -2.89 2.18 0.18 -0.02 1.53 -6.58 -4.58

1985 -1.16 18.54 16.50 0.05 2.07 -21.80 -19.77

1986 8.04 0.76 2.18 0.03 2.10 5.16 3.74

1987 12.57 -0.71 1.43 0.05 6.90 6.32 4.19

1988 2.83 -4.12 -5.10 0.04 7.24 -0.33 0.65

1989 10.62 3.38 4.98 0.01 11.09 -3.86 -5.46

1990 7.50 4.55 2.23 -0.02 -0.46 3.42 5.75

1991 24.23 -5.32 -3.39 0.02 3.01 26.52 24.59

1992 7.89 2.86 3.93 0.00 1.34 3.69 2.62

1993 13.16 2.51 -2.06 0.00 2.07 8.58 13.15

1994 9.13 2.95 6.38 0.01 3.47 2.70 -0.73

1995 1.93 -3.63 -3.92 0.00 3.60 1.97 2.25

1996 -1.11 8.63 6.08 0.00 8.21 -17.95 -15.40

1997 -4.64 -2.71 -2.59 0.01 1.88 -3.83 -3.95

1998 1.46 -0.24 1.42 0.04 8.39 -6.73 -8.40

1999 -0.13 5.74 3.91 0.02 0.78 -6.66 -4.83

2000 0.23 -4.85 -4.36 0.02 7.61 -2.55 -3.04

2001 0.49 7.09 4.68 0.01 -3.50 -3.10 -0.70

2002 2.09 2.05 2.28 -0.01 0.03 0.03 -0.20

2003 3.33 -3.69 -3.26 0.13 15.60 -8.71 -9.14

Average growth rate:

1981-1985 4.74 8.63 6.17 0.03 2.36 -6.28 -3.82

1985-1990 6.73 3.73 3.70 0.03 4.82 -1.85 -1.82

1990-1996 8.96 1.79 1.32 0.00 3.03 4.13 4.60

1996-1998 -1.43 1.90 1.64 0.02 6.16 -9.50 -9.25

1998-2003 1.24 1.02 0.78 0.03 4.82 -4.62 -4.38

1981-2003 5.36 2.54 1.99 0.02 3.96 -1.16 -0.61

Fishery

Labor adjusted for quality



152 Total Factor Productivity Growth in Thai Agriculture during 1980-2003 

 

 

Table 15: Growth accounting (Fresh Water Fishery) 

 

GDP growth Employment (1) Working hours (2) Land Capital TFP (1) TFP (2)

1981 11.57 9.15 7.56 0.03 4.97 -2.58 -1.00

1982 -21.79 -8.13 -8.41 0.10 10.11 -23.88 -23.59

1983 14.36 7.81 9.87 0.30 15.59 -9.34 -11.39

1984 3.89 8.52 5.57 -0.08 4.24 -8.78 -5.84

1985 0.62 0.37 0.46 0.20 10.93 -10.89 -10.98

1986 4.64 1.09 1.76 0.13 8.35 -4.92 -5.59

1987 10.47 -6.20 -6.65 0.33 18.41 -2.08 -1.63

1988 -8.27 3.67 3.39 0.27 14.93 -27.14 -26.85

1989 0.71 5.23 7.38 0.08 4.81 -9.42 -11.56

1990 10.04 10.69 11.85 -0.14 -7.50 6.98 5.82

1991 13.53 -10.04 -9.46 0.14 9.23 14.21 13.62

1992 3.63 5.50 5.57 0.05 1.26 -3.18 -3.25

1993 21.65 12.72 7.33 0.05 1.37 7.50 12.89

1994 11.32 3.58 8.94 0.12 2.18 5.44 0.09

1995 -0.42 1.04 2.64 0.04 5.48 -6.98 -8.58

1996 12.58 10.72 6.50 0.05 8.34 -6.53 -2.31

1997 -4.34 -7.22 -6.72 0.07 0.56 2.25 1.75

1998 2.41 3.76 6.80 0.41 7.44 -9.20 -12.24

1999 15.44 10.17 4.23 0.17 1.94 3.16 9.09

2000 1.97 -4.20 -2.05 0.21 10.50 -4.54 -6.69

Average growth rate:

1981-1985 1.73 3.54 3.01 0.11 9.17 -11.10 -10.56

1985-1990 3.03 2.48 3.03 0.15 8.32 -7.91 -8.47

1990-1996 10.33 4.89 4.77 0.04 2.91 2.49 2.61

1996-1998 3.55 2.42 2.19 0.18 5.45 -4.49 -4.27

1998-2000 6.61 3.24 2.99 0.27 6.62 -3.53 -3.28

Fresh Water Fishery

Labor adjusted for quality
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Table 16: Growth accounting (Marine Fishery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP growth Employment (1) Working hours (2) Capital TFP (1) TFP (2)

1981 20.20 40.75 32.15 -4.35 -16.20 -7.61

1982 13.97 1.00 1.89 7.98 5.00 4.10

1983 -0.89 -4.22 -9.81 -1.47 4.80 10.39

1984 -3.93 -9.02 -7.56 0.87 4.22 2.76

1985 -1.45 35.92 30.22 0.18 -37.55 -31.85

1986 8.61 -0.55 0.78 0.53 8.63 7.30

1987 12.91 11.06 15.19 2.74 -0.89 -5.02

1988 4.61 -9.54 -10.19 3.64 10.51 11.16

1989 12.01 0.74 2.16 17.29 -6.02 -7.44

1990 7.18 -0.43 -4.16 4.26 3.34 7.07

1991 25.61 0.48 3.51 -0.47 25.60 22.57

1992 8.39 1.89 3.44 1.39 5.11 3.56

1993 12.21 -2.24 -5.92 2.58 11.87 15.55

1994 8.86 3.05 5.52 4.39 1.43 -1.05

1995 2.23 -5.89 -6.71 1.59 6.52 7.34

1996 -2.77 8.40 5.91 6.64 -17.80 -15.32

1997 -4.68 -0.35 -0.65 2.92 -7.26 -6.95

1998 1.32 -2.01 -1.71 8.11 -4.77 -5.07

1999 -2.34 3.67 3.39 -0.51 -5.51 -5.22

2000 5.29 -3.02 -3.76 4.55 3.75 4.50

Average growth rate:

1981-1985 5.58 12.89 9.38 0.64 -7.95 -4.44

1985-1990 7.31 6.20 5.67 4.77 -3.66 -3.13

1990-1996 8.82 0.75 0.23 2.91 5.15 5.67

1996-1998 -2.04 2.01 1.18 5.89 -9.94 -9.11

1998-2000 1.42 -0.45 -0.70 4.05 -2.17 -1.93

Marine Fishery

Labor adjusted for quality
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5. Conclusion  

The growth of Thai agriculture still 

benefits from the contribution of capital 

accumulation and TFP. The rise in TFP in 

agriculture, particularly the crop subsector in 

the post-crisis period and the livestock 

subsector during 1986-1997, reflects the 

agriculture sector’s ability to acquire new 

comparative advantage. There is still a 

challenge how to make the sector sustainable 

and able to grow into the future. Thailand may 

not be able to compete in the international  

 

markets without building up its core 

competency in the production. The evidence 

suggests that the Thai agriculture has never 

been technologically static, allowing the Thai 

farmers to enjoy the benefits from acquiring 

and developing new comparative advantage. 

Nevertheless, there still exist some obstacles to 

the development of the sector. Research and  

technological development in agriculture  

should be further encouraged and implemented 

to come up with new varieties, production 

methods, and better resource management 

practices. 
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ภาคที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับตลาดแรงงาน 

 

 



 

 

พิมพ์ครั้งแรกในวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2526. 

คนงานไทยในต่างประเทศ :  
สาเหตุ ผลกระทบ ปัญหา และนโยบาย* 

นิพนธ์  พัวพงศกร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

                                                   
* บทความฉบับนี้ดัดแปลงแก้ไขจากบทความช่ือเดียวกัน ซึ่งเสนอในที่ประชุมสัมมนาเรื่อง “แรงงานไทยในต่างประเทศ” จัดโดยสถาบันไทยคดี
ศึกษาและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 เมษายน 2525  

1. ความเบื้องต้น 

ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เราพบว่ามนุษย์มัก

ด้ินรนอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ หรือไปท างานชั่วคราว

ในท้องที่อื่นๆ เช่น การอพยพของชาวยุโรปสู่ทวีป

อเมริกาและออสเตรเลีย การอพยพของชาวเมดิเตอร์

เรเนียน สู่ยุโรปตะวันตก ฯลฯ 

ถึงแม้จะเคยมีคนไทยผู้มีการศึกษาสูงอพยพไป

ท ามาหากินในอเมริกาและยุโรปมาเป็นเวลานาน 

เช่น แพทย์ พยาบาล และวิศวกร แต่เพ่ิงจะมีคนไทย

จ านวนมากโดยเฉพาะผู้ที่มิได้มีการศึกษาสูงนักแต่ 

 

 

 

 

 

เป็นเพียงช่างมีฝีมือ เดินทางไปท างานในตะวันออก 

กลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และจ านวนก็เพ่ิมสูงขึ้นทุก 

ปี ดังตัวเลขในตารางที่ 1 ปี พ.ศ. 2520 เป็นปีที่มี 

คนงานไปต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่นับ 

ปี 2522 ซึ่งสถิติอาจผิดพลาด อัตราการเพ่ิมของ

คนงานที่ เดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยปีละเกือบ 

400% ในระหว่าง พ.ศ. 2518-2524 จนถึงขณะนี้มีการ 

ประมาณการไว้ว่าคนงานไทยในตะวันออกกลางและ 

สิงคโปร์มีจ านวนทั้งสิ้น 169,000 คน (ดูตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 จ านวนคนงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศต่อปี 
ปี ตะวันออกกลาง1 อัตราเพิ่มต่อป ี สิงคโปร์3 อัตราเพิ่มต่อปี 

2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525* 

2932 
- 

984 
1,287 
3,870 
15,265 
8,522 
20,809 
24,472 
55,664 

- 
- 

117.9 
30.8 
200.7 
294.4 
-44.2 
144.2 
17.6 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

441 
660 
191 
606 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

49.7 
-71.1 
217.3 

- 
ประมาณการจ านวนคนงานทั้งหมด 

2523 
2524 

98,000 
159,000 

- 
- 

ไม่ทราบ 
10,0004 

- 
- 

ท่ีมา: (1)  กองทะเบียนจัดหางานและการท างานต่างประเทศ กรมแรงงาน สถิติค าขออนุมัติต าแหน่งท่ี 
              กรมแรงงานพิจารณาอนุมัติ 
  (2)  ปี 2516 จาก “ทางออกของแรงงานไทย ‘ไปซาอุฯ’ “ มติชน 18 กันยายน 2525 
         (3)  กองทะเบียนจัดหางานและการท างานต่างประเทศ กรมแรงงาน รายงานการจัดหางาน 
              และคุ้มครองแรงงานในต่างประเทศประจ าปี 2525 และธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลเบื้องต้น 
         (4)  ประมาณการไว้ในวัชรียา โตสงวน (2525) 
หมายเหตุ: เฉพาะเดือนมกราคม-กันยายน 2525 

 
คนงานเหล่านี้ได้มีส่วนเพ่ิมพูนรายได้แก่ประเทศไทย
ในรูปของเงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าถึงกว่า 
7,300 ล้านบาท

1
 ในปี 2524 และคงจะมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นอีก เพราะเพียง 6 เดือนแรกของปี 2525 ก็มี
คนงานเดินทางไปท างานในตะวันออกกลางอีก 
43,605 คน และมียอดเงินส่งกลับจากตะวันออก
กลางและสิงคโปร์ถึง 4,275 ล้านบาท  

การอพยพไปท างานนอกประเทศจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงแก่คนงานผู้โชคดีได้ไปท างาน  
(โดยไม่ถูกหลอกก่อน) และเป็นประโยชน์แก่นายจ้าง
ผู้ว่าจา้ง แต่เรายังไม่มั่นใจว่าประโยชน์ที่ประเทศโดย
ส่วนรวมได้รับจะคุ้มกับต้นทุนสังคมหรือไม่ การมี
คนงานไปท า งานในต่ า งประเทศอาจไม่ ไ ด้ 
ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของประเทศ  เพราะผู้ที่ไป
ท างานอาจไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาและกรรมกรผู้ยากไร้  
แต่อาจเป็นช่างฝีมือและผู้มีการศึกษาซึ่งมีข้อมูล 

เก่ียวกับโอกาสของงานในต่างประเทศดีกว่า ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นที่เราจะต้องศึกษาถึงสาเหตุที่มี
คนงานไปท างานในต่างประเทศ ตลอดจนผลของการ
อพยพต่อระบบเศรษฐกิจ 

บทความเรื่ องนี้ มี วั ตถุประสงค์ที่ จะศึ กษา
ปรากฎการณ์ ดังกล่าวจากทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ 
โดยจะน าข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่น าเสนอใน
บทความอื่นๆ ซึ่งเสนอในการสัมมนาเรื่องแรงงานไทย
ในต่างประเทศ และงานวิจัยด้านนี้

2
 มาวิเคราะห์

ภายใต้กรอบของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษา
ประกอบด้วย 

ก) การน าเสนอทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุของการ
อพยพทั้งภายในและระหว่างประเทศ นอกจากนั้น 
เราจะพยายามแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการตัดสินใจ
อพยพสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ถึงแม้ว่า
ข้อมูลจะมีอยู่อย่างจ ากัดก็ตาม 
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ข) การบรรยายถึงผลกระทบของการอพยพ
ระหว่างประเทศที่มีต่ออัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ราคาปัจจัยระหว่างประเทศ  อัตราเงินเฟ้อ
ดุลการช าระเงิน อัตราการว่างงาน  รายได้และฐานะ
ของครอบครัวของคนงานที่ไปท างานต่างประเทศ ฯลฯ 

ค) การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดส่งคนงานไปต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาอัตรา
ค่าบริการจัดหางาน ปัญหาการหลอกลวงคนงาน และ
ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วของคนงาน จากนั้นจึงจะ
กล่าวถึงข้อเสนอแนะบางประการพอสังเขป  

ก่อนที่จะเร่ิมการศึกษา ขอกล่าวถึงความหมาย
ของการอพยพระหว่างประเทศก่อน การอพยพ
ระหว่างประเทศอาจหมายถึง (ก) การที่บุคคลสัญชาติ
หนึ่ง โดยเฉพาะผู้มีการศึกษาและ/หรือครอบครัวของ
เขาอพยพไปอาศัยในอีกประเทศหนึ่งอย่างถาวร (ข) 
การที่บุคคลสัญชาติหนึ่ งอพยพไปท างาน ในอีก
ประเทศหน่ึงเพียงชั่วคราวแล้วเดินทางกลับประเทศ
บ้านเกิด เพราะประเทศผู้ ว่าจ้างมีกฎเกณฑ์ห้าม
คนงานต่างชาติไปตั้งถิ่นฐานถาวร หรือแต่งงานกับ
คนพ้ืนเมือง ดังเช่นกรณีของสิงคโปร์ (ค) การที่
บุคคลสัญชาติหนึ่งอพยพไปท างานในอีกประเทศ
หนึ่งในบางฤดูกาล เช่น การอพยพในบริเวณทวีป
อาฟริกา บทความเรื่องนี้จะกล่าวถึงการอพยพใน
ความหมายที่สอง แต่ในบางกรณีจะพาดพิงไปถึง
กรณีแรกด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั้นจ านวนผู้อพยพในความหมายของ
เราจะหมายถึง เฉพาะคนไทยที่เดินทางไปท างาน
หรือไปอาศัยในต่างประเทศ โดยไม่หักจ านวนคน
ต่างชาติซึ่ งเดินทางเข้ามาท างานหรืออาศัยใน
ประเทศ กล่าวคือ เราสนใจเฉพาะปัญหา gross 
migration ไม่ใช่ net migration 

2. สาเหตุที่คนงานไทยไปท างานใน
ต่างประเทศ 

การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับสาเหตุของ
การอพยพส่วนใหญ่จ ากัดเฉพาะสาเหตุที่คนงาน
อพยพอยู่ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการอพยพจาก
จังหวัดหนึ่งหรือภาคหนึ่งไปสู่เขตอื่นๆ หรือการ
เปลี่ยนอาชีพก็ตาม ส่วนการศึกษาถึงสาเหตุของการ
อพยพระหว่างประเทศทั้งระดับทฤษฎีและการวิจัย
นับว่ามีน้อยมาก (Bhagwati and Krugman, 1976:42)
งานวิจัยเกือบทั้งหมดมักกล่าวถึงแรงจูงใจในการ
อพยพอย่างผิวเผินแค่การแจกแจงถึงเหตุผลของการ
อพยพ โดยไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุผลแต่ละข้อมี
ความส าคัญเพียงใด (Myers,1972:42) ทั้งนี้นอกจาก 
จะเป็นเพราะปัญหาขาดแคลนสถิติข้อมูล เหตุผลอีก
ข้ออาจเป็นเพราะนักวิชาการเห็นว่า สาเหตุของการ
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเป็นเร่ืองค่อนข้างชัดเจน
จนไม่ต้องศึกษาวิเคราะห์ อาทิเช่น เหตุผลหลักของ
คนงานตุรกี ซึ่งไปท างานในเยอรมนีคือ รายได้ 
(Miller, 1976:13) การอพยพคร้ังใหญ่จากยุโรปสู่
อเมริกาในระหว่างปี ค.ศ. 1844-1854 เกิดจากความ 
หายนะในภาคการเกษตรของยุโรปและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรของอเมริกา 
(Thomas, 1961: 10-11) ส่วนการอพยพของชาวยิว 
ในรัสเซียสู่ประเทศอิสราเอล ชาวเยอรมันจาก
เยอรมนีตะวันออกสู่กรุงเบอร์ลินตะวันตก หรือชาว
อินโดจีนสู่ประเทศต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้มีสาเหตุจาก
ด้านการเมืองเป็นหลัก 

ฉะนั้นเพ่ือช่วยให้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการ
อพยพระหว่างประเทศได้ดีขึ้น เราจะกล่าวถึง
งานวิจัยเก่ียวกับการอพยพภายในประเทศก่อน
จากนั้นจึงจะอธิบายสาเหตุของการอพยพระหว่าง
ประเทศ เพราะงานศึกษาเร่ืองสาเหตุของการอพยพ 
ระหว่างประเทศมีน้อยมาก การจะเข้าใจพฤติกรรม
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ดังกล่ าวจึ งต้ องอนุมานเอาจากผลการศึกษา
ภายในประเทศเป็นหลักส าคัญ 

2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพ
ภายในประเทศ 

ปัญหาประสิทธิภาพการท างานของตลาดแรงงาน 
ปัญหาการเจริญเติบโตของตัวเมืองอันเนื่องมาจาก
ความยากจนในชนบท ฯลฯ ล้วนเก่ียวข้องกับการ
อพยพทั้งสิ้น ถึงแม้จะมีนักประชากรและนักสังคม
วิทยาศึกษาถึงสาเหตุแห่งการอพยพจ านวนมากมาย
ทั่วโลก งานศึกษาวิจัยที่อาศัยเครื่องมือทางเศรษฐมิติ
เท่านั้นที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า  ปัจจัย
ใดบ้างที่มีความส าคัญ ความส าคัญนั้นมีทิศทาง
อย่างไรและความส าคัญนั้นมีขนาดเพียงใด 

งานวิจัยเก่ียวกับการอพยพในประเทศประสบ
ปัญหาเรื่องนิยามที่ใช้ในการวัดจ านวนผู้อพยพมาก 
เพราะนักประชากรต่างก็ยังมีความเห็นขัดแย้งกันว่า 
อะไรคือการอพยพกันแน่ บางคนคิดว่า การเปลี่ยนที่
อยู่อาศัยก็พอเพียงจะถือเป็นการอพยพ บางคนเชื่อ
ว่าต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยชนิดที่ข้ามเขตหรือจังหวัด 
ฯลฯ และถึงแม้ประชากรเหล่านี้จะยอมรับนิยามเรื่อง
อพยพนิยามเดียวกัน เราก็ยังมีปัญหาเร่ืองข้อมูลอีก
เพราะผู้อพยพบางคนกว่าจะอพยพมาตั้งหลักใน
กรุงเทพฯ อาจจะเคยเปลี่ยนที่อยู่มาก่อนหน้านี้แล้ว
หลายแห่ง หรือบางคนอาจอพยพไปท างานในเมือง 
1-2 ปี แล้วอพยพกลับมาในชนบท ฯลฯ ปัญหา
เหล่านี้สร้างความล าบากต่อการศึกษาเรื่องการ
อพยพอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นักวิจัยมักนิยมวัด
จ านวนผู้อพยพจากสถิติประชากรที่มิได้อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน และจ านวนผู้อพยพเมื่อ 5 
ปีก่อน (ซึ่งถือว่าเป็นการอพยพถาวร) นอกจากนั้นใน
กระบวนการวิเคราะห์ยังจ าแนกจ านวนผู้อพยพ
ออกเป็นจ านวนผู้อพยพรวม (gross migration) และ
จ านวนผู้อพยพสุทธิ (net migration) ศัพท์แรก

หมายถึงจ านวนประชากรทั้งหมดที่อพยพ จากเขต
หนึ่งไปอีกเขตหนึ่ง ส่วนศัพท์ตัวหลังหมายถึงจ านวน
ประชากรที่ย้ายจากเขต ก ไปเขตอื่นๆ ลบด้วย
จ านวนประชากรที่ย้ายจากเขตอื่นๆ เข้าสู่เขต ก 
การศึกษาเรื่องการตัดสินใจอพยพจะเก่ียวข้องแต่
เฉพาะศัพท์ตัวแรกเท่านั้น นอกจากนั้น การเก็บสถิติ
การอพยพสุทธิ และจ านวนผู้อพยพกลับยังเป็นเร่ือง
ที่ค่อนข้างยุ่งยากด้วยเช่นกัน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอพยพสามารถ
สรุปได้ด้วยสมการต่อไปนี ้

Mij = f (Yi, Yj, Ui, Uj, Zi, Zj, Dij, Cij, S) 
โดยที่รูปแบบสมการมักเป็นสมการล๊อกเส้นตรง 

Mij คือจ านวนผู้อพยพจากเขต i สู่เขต j บางครั้งตัว
แปรตามอาจเป็นอัตราผู้อพยพต่อจ านวนประชากร
ในกลุ่มอายุเดียวกันในเขตที่มีผู้อพยพออก (เขต i) Y 
คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้ (หรือค่าจ้าง) U 
คืออัตราการว่างงาน Z คือดัชนีวัดความเป็นนาคร  
(urbanization index) Dij คือระยะทางระหว่างเขต i 
กับ j ซึ่งบางครั้งอาจวัดด้วยเวลา ระยะทางหรือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ Cij คือตัวแปรหุ่นที่วัด
ว่าผู้อพยพมีญาติมิตรในเขตที่อพยพเข้าไปอยู่
หรือไม่ S คือปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้อพยพ 
นอกจากนั้นก็อาจมีการเพ่ิมตัวแปรควบคุมอื่นๆ เช่น 
อายุของผู้อพยพ หรือลักษณะการกระจายรายได้ใน
เขต i องค์ประกอบของเพศในเขต i ตลอดจนเชื้อชาติ 
ฯลฯ 

เน่ืองจากมีงานวิจัยเก่ียวกับการตัดสินใจอพยพ
ภายในประเทศจ านวนมากจนนับไม่ถ้วน เราจะขอ
สรุปผลการวิจัยของงานบางชิ้นเท่านั้นและขอแนะน า
ให้ผู้สนใจติดตามอ่านงานส ารวจของนายกรีนวูด 
(Greenwood, 1975) และงานของ นางสาวแย๊ป 
(Yap, 1975) 
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การศึกษาต่างๆ ยืนยันว่า ความแตกต่างระหว่าง
รายได้ในท้องที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโยกย้าย
ที่สุด

3
  ถ้าแยกตัวแปรรายได้ในเขตบ้านเกิดออกจาก

รายได้ในเขตที่รับผู้อพยพ (ปลายทาง) จะพบว่า    
ค่าความยืดหยุ่นของการอพยพต่อรายได้ในเขต
ปลายทางมี ค่ า ร ะห ว่ า ง  0 . 5  เ ช่ น  งานของ 
Greenwood (1975) สหรัฐอเมริกา จนถึง 2.7 ใน
กรณีของการศึกษาในกาน่า

4
 ส่วนค่าความยืดหยุ่น

ของการอพยพต่อรายได้ในเขตบ้านเกิดมีค่าระหว่าง 
-0.77 ถึง -3.35

5
  

ผลการวิจัยส่วนมากพบว่า การศึกษาอาจมี
อิทธิพลทั้งในทางบวกและลบต่อจ านวนผู้อพยพ
เพราะตัวแปรดังกล่าว (จ านวนปีการศึกษา) อาจใช้
วัดความรู้เรื่องข่าวสารตลาดแรงงานในเขตปลายทาง
ของผู้มีการศึกษา ซึ่งท าให้การศึกษามีผลต่อการ
อพยพในทางบวก หรืออาจใช้วัดสภาพการณ์ที่ว่า 
เขตใดมีผู้มีการศึกษาสูงจ านวนมาก เขตนั้นย่อมไม่มี
ใครอยากอพยพเข้าไปอยู่ อย่างไรก็ตาม งานวิจัย
ส่วนใหญ่ยืนยันว่า การศึกษามีผลต่อแนวโน้มเอียง
ในการอพยพ เช่น นายโบล์วส์พบว่า จ านวนผู้อพยพ
แปรผันโดยตรงกับรายได้ในเขตปลายทางและยิ่งถ้า
การศึกษาเฉลี่ยของผู้อพยพสูงขึ้น ความสัมพันธ์ 
ดั ง กล่ า ว ก็ จ ะยิ่ ง มี ข น าด ใหญ่ ขึ้ น  ดู  Bowles 
(1970:361-362) และ Yap (1975:18)  

นอกจากนั้น การศึกษาก็พบว่า ผู้อพยพมักมี
อายุในวัยหนุ่มสาวดังเหตุผลที่จะอธิบายในภายหลัง 
ดัชนีความเป็นเมือง (ซึ่งอาจใช้วัดสภาพความเป็นอยู่
ในเมือง โอกาสที่จะได้งานท าบริการสาธารณูปโภค
ในเมือง) ก็มีอิทธิพลในทางบวกเช่นกัน ถึงแม้ว่า
บางคร้ังผลการค านวณอาจไม่ให้ผลน่าพึงพอใจนัก 
เพราะปัญหาในการวัดตัวแปรดังกล่าว ระยะทาง
ระหว่างถิ่นที่อยู่กับเมืองปลายทางก็ดูเหมือนจะมี 
อิทธิพลต่อการอพยพในทางลบค่อนข้างรุนแรงตามที่ 

Sjaastad (1962) เชื่อถือ เพราะนอกเหนือจากต้นทุน
ในการเดินทาง

6
 รายได้ที่สูญเสียระหว่างเดินทางแล้ว 

ยังมีต้นทุนอันเกิดจากการจากบ้านเกิดเมืองนอนไป
อยู่ในถิ่นที่มีคนแปลกหน้า และนี่เองที่มีผลให้ตัวแปร
หุ่นที่ ใช้ วัดว่าผู้อพยพเคยมีญาติ พ่ีน้องในเมือง
ปลายทางหรือไม่มักเป็นตัวแปร ซ่ึงมีผลในทางบวก 
เพราะการมีเพ่ือนฝูงญาติมิตรนอกจากจะช่วยลด
ต้นทุนทางจิตใจแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินอัน
เกิดจากความเดือดร้อนระหว่างการอพยพใหม่ๆ 
หรือเป็นแหล่งข้อมูลเก่ียวกับต าแหน่งงานว่างใน
เมืองก็ได้ 

ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทยเก่ียวกับการ
อพยพแม้จะไม่มี งานศึกษาที่ ใช้ เครื่ องมือทาง   
เศรษฐมิติอย่างพิถีพิถันอันเนื่องจากปัญหาข้อมูล 
แต่ ก็พอจะสรุปได้ว่า ความแตกต่างของรายได้
ระหว่างภาคเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ใช้อธิบายอัตรา
การอพยพสุทธิในปี 2511 (Rachaniwan Thavornjit, 
1973:chap. 4) แต่อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นของ
การอพยพต่อรายได้มีค่าต่ าเพียงประมาณ 0.0394 
งานวิจัยของสาวิตรี  กาญจนกุญชร (S. Garnjana-
Goonchorn, 1974:chap. 5) ก็พบว่า รายได้ของ
จังหวัดใดต่ าจ านวนผู้อพยพสู่กรุงเทพฯ จะเพ่ิมขึ้น 
และความยืดหยุ่นของการอพยพต่อรายได้ในจังหวัด
บ้านเกิดมีค่าประมาณ -0.917 ซึ่งใกล้เคียงกับผล
การศึกษาในประเทศอื่นๆ (ประมาณ -0.77 ถึง -
3.35) ดังปรากฎในรายงานของ Bhagwati and 
Krugman (1976: 35-37) แต่น่าเสียดายที่สาวิตรี
ไม่ได้น ารายได้ของกรุงเทพฯ เข้าไว้ในสมการอพยพ 
ท าให้ไม่มีทางทราบได้ว่า ความยืดหยุ่นของการ
อพยพต่อรายได้ในกรุงเทพฯ จะมีค่าเท่าไร 

นอกจากรายได้แล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การอพยพในประเทศไทยคือ การเป็น เมือง
การศึกษา(จังหวัดใดมีเปอร์เซนต์ของนักเรียนชั้น
ประถมปลายขึ้นไปในระดับสูง จะมีอัตราการอพยพ
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เข้าจังหวัดนั้นต่ า)
7
 ระยะทาง และอัตราการว่างงาน 

เป็นต้น
8
 

การทบทวนงานวิจั ย เ ก่ี ยวกับการอพยพ
ภายในประเทศอาจช่วยให้เราน าผลการค้นพบไปใช้
ในการศึกษาเรื่องคนงานในต่างประเทศได้แต่การ 
กระท าดังกล่าวต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวัง 
เพราะประการแรกค่าความยืดหยุ่นที่ค านวณได้ 
(ประมาณ 0.5 ถึง 2.7) อาจไม่ใกล้เคียงกับความ
ยืดหยุ่นของการอพยพระหว่างประเทศ เพราะขนาด
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประเทศมีมากกว่า
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างภาคหลายเท่าตัว 
ประการที่สอง การอพยพระหว่างประเทศมักถูก
จ ากัดโดยกฎหมายของประเทศต้นทางและประเทศ
ปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานที่มีฝีมือ 
ฉะนั้นค่าความยืดหยุ่นของผู้อพยพระหว่างประเทศ
อาจต่ ากว่าความยืดหยุ่นของการอพยพในประเทศ
ต่ออัตราค่าจ้าง ณ เมืองปลายทางก็ได้ (ดู Bhagwati 
and Krugman, 1976:41) 

2.2 ปัจจัยที่ก าหนดการอพยพระหว่าง
ประเทศ 

ก่อนจะกล่าวถึงสาเหตุแห่งการอพยพระหว่าง
ประเทศ เราขอเสนอเค้าโครงทฤษฎีที่จะน ามา
อธิบายการตัดสินใจอพยพระหว่างประเทศก่อน เค้า
โครงที่จะกล่าวถึงนี้มาจากผลงานของนักเศรษฐศาสตร์
หลายคน อาทิเช่น Sjaadstad (1962), Todaro (1969), 
Myers (1972) และ Bowles (1970) เป็นต้น 

นักเศรษฐศาสตร์ เชื่ อว่าสามารถวิ เคราะห์
กระบวนการตัดสินใจอพยพระหว่างประเทศได้ โดย
ถือว่า การอพยพเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
อีกรูปหนึ่ง ผู้ที่ตัดสินใจจะอพยพ (หรือจะไม่อพยพ) 
ย่อมมีทางเลือกได้หลายทาง เช่น เลือกว่าจะอยู่ใน
ประเทศถิ่นก าเนิดต่อไป เลือกว่าจะไปท างานใน
ต่างประเทศชั่ วคราว เลือกไปเรียนหนังสือใน

ต่างประเทศหรือในประเทศ  เลือกว่าหลังจากนั้นจะ
ท างานอะไรและที่ไหน ฯลฯ หลักการส าคัญที่นัก
เศรษฐศาสตร์เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจเลือก คือหลักความพอใจสูงสุด (หรือหลัก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้สูงสุด) นั่นเอง 

สมมุติว่า คนงานคนหนึ่งจะต้องตัดสินใจเลือก
ระหว่างการไปท างานในต่างประเทศกับการท างาน
ภายในประเทศ นักเศรษฐศาสตร์มองขบวนการ
ตัดสินใจดังกล่ าวโดยสมมุติ ว่ า คนงานผู้นี้ จะ
เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิจาก
การไปท างานต่างประเทศ เทียบกับการท างานใน
ต่างประเทศ

9
 ฉะนั้นโอกาสในการอพยพของ

ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (หรืออัตราในการอพยพ
สุทธิ) จะแปรผันโดยตรงกับส่วนต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิทั้งสอง

10
 

ความรู้ เ ก่ี ยว กับแหล่ งงานและรายได้ ใน
ต่างประเทศมิได้มีแพร่หลายทั่วไปในหมู่ คนงาน
ทั้งหมด หากแต่จะมีจ ากัดอยู่ เฉพาะบางท้องที่
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่เคยมี
ฐานทัพอเมริกันตั้งอยู่ เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ ตุรกี และ
เกาหลีใต้ ซึ่งมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างของอเมริกา
และยุโรปเข้าไปด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องจักรต่ างๆ และว่าจ้างคนงานใน
ท้ อ งถิ่ น  หลั งจ ากที่ กิ จกรรมทางทหารของ
สหรั ฐอ เมริ กา ในประ เทศเหล่ านี้ ลดน้ อยลง 
บริษัทเอกชนต่างชาติเหล่านี้ก็หันไปลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาหรับ ซึ่งต้องการพัฒนาประเทศ  เพราะมี
รายได้มหาศาลจากการขายน้ ามัน ทว่าปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและทัศนคติที่ชาวอาหรับดูแคลน
งานกรรมกร (Birks and Sindair, 1977:4-9) ท าให้
บริษัทเหล่านี้จ าต้องอาศัยแรงงานราคาถูกจาก
ประเทศด้อยพัฒนาที่ ตนเคยว่าจ้างโดยอาศัย
นายหน้าในท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเรื่องการว่าจ้าง 
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ฉะนั้น ข้อคาดการณ์ของเราคือ ประการแรก คนงาน
ที่ไปท างานในต่างประเทศจะเป็นคนงานที่เคยมี
ประสบการณ์และคุ้นเคยกับระบบการท างานของ 

บริษัทต่างชาติ
11
 ประการที่สอง ท้องที่หรือเขตที่จะมี

คนงานไปท างานในต่างประเทศจะจ ากัดอยู่เฉพาะใน
บริเวณที่ เคยมีฐานทัพของอเมริกาหรือมีบริษัท
ต่างชาติเข้าไปด าเนินกิจการอยู่ ตารางที่ 2 ซึ่งแสดง
ภูมิล าเนาของคนงานไทยสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว 
และดูเหมือนยิ่งเวลาผ่านไปจะมีคนงานจากจังหวัด
อื่นๆ ไปท างานในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  เพราะ
ข่าวสารคงจะกระจายไปกว้างขวางขึ้นและตารางที่ 3 
ซึ่งแสดงจ านวนคนงานไทยในต่างประเทศจ าแนก
ตามระดับฝีมือยืนยันข้อคาดการณ์ที่ว่า คนงานที่
อพยพไปต้องมีฝีมือพอสมควร ตารางที่ 4 ซึ่งแสดง
ระดับการศึกษาของผู้อพยพก็เป็นไปตามค าท านาย
เช่นกัน กล่าวคือ แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศจะ
มีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานในประเทศ 

คนงานที่อพยพไปท างานในต่างประเทศซึ่งมี
อายุวัยกลางคนขึ้นไปจะสูญเสียประสบการณ์เกือบ
ทั้งหมดที่สะสมมา มิหน าซ้ าถ้าหมดสัญญาการจ้าง
งานในต่างประเทศก็ต้องกลับมาเริ่มต้นงานใหม่ใน
ประเทศบ้านเกิด ประสบการณ์ที่สะสมมาจากงานใน
ต่างประเทศอาจไม่มีประโยชน์ที่จะน ามาใช้ใน
ประเทศบ้านเกิด ดังเช่นกรณีของคนงานตุรกี ซึ่ง
ก ลั บ จ า กท า ง า น ใ น เ ย อ รมนี (Miller,1976:24) 
นอกจากนี้ ประโยชน์จากรายได้จากการท างานใน
ต่างประเทศส าหรับผู้มีอายุอาจลดลง เพราะความ
เสี่ยงจากการตายสูงกว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้อพยพส่วน
ใหญ่จึงมักเป็นผู้มีอายุในวัยหนุ่มสาว ดังปรากฎ
หลักฐานยืนยันในตารางที่ 5 

สาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ มีอาทิเช่น (ก) 
โอกาสในการได้งานท าตรงตามวิชาความรู้ที่ได้รับมา 
สภาพการท างานในประเทศก็มีส่วนผลักดันให้คน

อพยพไปต่างประเทศ เช่น วิศวกรและแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญบางสาขาไม่อาจหางานท าในประเทศ
บ้านเกิดตามความช านาญของตน เพราะขาดแคลน
เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่าง แต่สาเหตุนี้คงมีผล
ส าคัญเฉพาะกับกลุ่มคนจ านวนน้อยเท่านั้น (ข) 
สภาพความเป็นอยู่ในประเทศบ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็น
สภาพทางสังคม  สภาวะทางการเมือง ตลอดจน
ข้าวสารที่จะกรอกหม้อ งานวิจัยเรื่องหนึ่งของ
องค์การ UNITAR พบว่า บุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยมี
แนวโน้มจะอพยพไปต่างประเทศมาก เพราะมักถูก
กีดกันและเป็นที่ รั ง เกียจในประเทศบ้ านเกิด 
(Bhagwati and Krungman, 1976:43) 

งานวิจัยศึกษาสาเหตุของการอพยพไปท างาน
ต่างประเทศเท่าที่ส ารวจพบเป็นการศึกษาปัญหาการ
สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง (Brain Drain) ผล
การศึกษาของงานเหล่านั้นประมวลอยู่ในบทความ
เร่ืองการตัดสินใจอพยพของนายคลักแมนและนาย
ภัควัตตี (Bhagwati and Krugman, 1976:41-50) 
บทความเรื่องนี้จะขอกล่าวถึงผลการศึกษาเหล่านั้น
เพียงโดยย่อดังต่อไปนี ้

เนื่องจากการวัดรายได้ของผู้อพยพเป็นเรื่อง
ยุ่งยาก งานวิจัยส่วนใหญ่จึงใช้รายได้ประชาชาติ
เฉลี่ยต่อหัวซึ่ งไม่ ใช่ตัวแทนรายได้ที่ ดีของผู้มี
การศึกษาสูง ดังนั้น งานวิจัยหลายชิ้นจึงไม่พบว่า
รายได้มีผลต่อการอพยพ เช่น งานของ Myers 
(1972) และงานของ Sen (1971) แต่ผลการสอบถาม
ผู้อพยพโดยตรงมักพบว่า รายได้เป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้คนอพยพ เช่น งานของกลาเซอร์ (Glaser, 
1973) ส่วนงานของเกาและลี (Kao and Lee, 1973)
ซึ่ งใช้ เทคนิคสมการถดถอยวิ เคราะห์ค าตอบ 
ที่ได้รับจากคนจีนไต้หวัน   ซึ่งมีอาชีพนักวิชาการใน 
สหรัฐอเมริกา พบว่ารายได้ในอเมริกาเป็นปัจจัยที่มี 
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ตารางที่ 2 ภูมิล าเนาของคนงานไทยในตะวันออกกลาง 

จังหวัด 
ร้อยละของทั่วประเทศ 

25201 25242 

กรุงเทพฯ 
อุดรธานี 

ชลบุรี 

ล าปาง 

อุบลราชธานี 

ระยอง 

นครราชสีมา 
สมุทรปราการ 

หนองคาย 

นครพนม 
สกลนคร 

นครสวรรค์ 

ตาก 
ขอนแก่น 

จังหวัดอื่นๆ 

22.6 
14.5 

13.1 

12.4 

5.9 

5.4 

3.3 
2.3 

1.6 

1.6 
1.2 

1.5 

- 
- 

14.60 

14.84 
20.08 

3.50 

6.60 

- 

1.52 

5.46 
2.31 

2.56 

2.56 
2.08 

2.27 

2.78 
2.65 

33.35 

รวม 100 100 
 
ท่ีมา: (1) กองการจัดหางาน กรมแรงงาน อ้างในธนาคารแห่งประเทศไทย แรงงานไทยในต่างประเทศ  
            เอกสารโรเนียว (ธันวาคม 2521) 
 (2) แบบบันทึกถ้อยค าจากแรงงานไทยท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศท่ีกรมแรงงาน 

 
ตารางที่ 3 อัตราส่วนร้อยของแรงงานไทยซ่ึงไปท างานในต่างประเทศ  

จ าแนกตามงานฝีมือที่ท า 2521-2524 

ระดับฝีมือ 
ตะวันออกกลาง1 สิงคโปร์2 

2521 2523 2524 2523 

แรงงานไร้ฝีมือ* 23.00 36.77 30.44 66.67 

แรงงานกึ่งฝีมือและฝีมือ 77.00 63.23 69.56 33.33 
 
ท่ีมา: (1) สถิติค าขออนุมัติต าแหน่งท่ีกรมแรงงานพิจารณาอนุมัติ อ้างในบทความของ พีรเทพ รุ่งชีวิน   และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) 
 (2) วัชรียา โตสงวน (2525) 
หมายเหตุ * หมายถึง กรรมกร พนักงานท าความสะอาด ท างานในครัว คนขนกระเป๋า และอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ต้องใช้ฝีมือ 
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ตารางที่ 4 อัตราส่วนร้อยของแรงงานไทยในตะวันออกกลาง และประเทศไทย 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 2524 

ระดับการศึกษา ร้อยละของคนงาน 
ในตะวันออกกลาง1 

ร้อยละของคนงานใน
ต่างประเทศ2 

ร้อยละของก าลังแรงงาน 
ในประเทศ (2523)3 

ประถม 4 
ป. 4-ม.ศ. 5 
อาชีวะและอนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
อื่นๆ 

83.2 
14.2 
2.0 
0.4 
- 

76.8 
11.8 
3.4 
 
- 

71.19 
16.82 
3.38 
1.03 
7.58 

 
ที่มา: (1) การส ารวจของกองวางแผนประชากรและก าลังคน อ้างใน พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525)  
            ตารางที่ 6 
 (2) สุมาลี  ปิตยานนท์ (2525) 
 (3) ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจแรงงาน พ.ศ. 2523 รอบ 2 

ตารางที่ 5 ร้อยละของแรงงานไทยในต่างประเทศจ าแนกตามอายุ 

อายุ แรงงานไทยในตะวันออกกลาง อายุ แรงงานไทยในสิงคโปร์ 
25201 25242 กรมแรงงาน3 วัชรียา3 

ต่ ากว่า 21 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

50 ขึ้นไป 
ไม่ทราบ 

1.7 
13.0 
22.8 
26.4 
20.1 
10.2 
4.3 
0.8 
0.7 

0.4 
17.3 
27.8 
23.6 
16.9 
8.0 
2.6 
0.4 
3.0 

ต่ ากว่า 20 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 

- 
- 
- 
- 

16.87 
64.70 
18.63 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

12.12 
53.03 
22.73 
7.58 
4.55 

- 
- 
- 
- 

 
ที่มา:    (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2521:15)   
    (2)  แบบบันทึกถ้อยค าของแรงงานที่เข้ารับการปฐมนิเทศจากกรมแรงงานอ้างในบทความของ  
                    พีรเทพ รุง่ชีวิน  และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525: ตารางที่ 5)   
    (3) วัชรียา โตสงวน (2525) 
หมายเหตุ : บทความของ สุมาลี ปิตยานนท์ (2525) พบว่าร้อยละ 69 ของคนงานที่ไปท างานต่างประเทศในหมู่บ้านที่ 
                ส ารวจ มีอายุระหว่าง 21-40 ปี และร้อยละ 22.9 มีอายุ 41-50 ปี 
 
 
 
อิทธิพลสูงสุด

12
 งานของซาคาโรปูลอส (Psacharopoulos, 

1973) ถึงจะไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
อพยพ    (ซึ่งวัดโดยใช้จ านวนผู้อพยพหารด้วย
จ านวนนักศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับผู้อพยพ แต่
ก าลั งศึ กษาในประเทศบ้ านเ กิด)  กับรายได้

ประชาชาติต่อหัวของประเทศบ้านเกิดและระยะทาง 
แต่กลับพบว่า ถ้าเปลี่ยนรูปแบบของสมการมาเป็น
สมการดับเบิลล๊อกระหว่างอัตราการอพยพกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการศึ กษา

13
 กลั บพบ ว่ ามี

ความสัมพันธ์กันทางสถิติ และสามารถประมาณการ
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ได้ ว่ า ความยืดหยุ่ นของการอพยพต่ ออั ตรา
ผลตอบแทนจากการศึกษา ในประเทศบ้านเกิด (ซึ่ง
ใช้เป็นตัวแทนวัดมูลค่าปัจจุบันของรายได้)

14
 มีค่า

เท่ า กับ -1.07 และค่ าความยืดหยุ่ นต่ ออั ตรา
ผลตอบแทนจากการศึกษาในประเทศที่อพยพไปอยู่
เท่ า กับ + 1.563 ผลการศึกษานี้ นอกจากจะ
สอดคล้องกับค าท านายของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว
ยังนับว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยถึงสาเหตุของการ
อพยพภายในประเทศ ซึ่งให้ค่าความยืดหยุ่นระหว่าง 
0.5 ถึง 2.0 ดังกล่าวแล้วข้างต้น งานวิจัยอีกชิ้นของ
นายซาคาโรปูลอสที่ใช้ประกอบการสัมมนาเรื่องการ
สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงกับนโยบายภาษี 
พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการอพยพกับอัตรา
ค่าจ้างในสหรัฐอเมริกาและพบว่า ความยืดหยุ่นของ
การอพยพมีค่าเพียง 0.543 ฉะนั้น จึงพอสรุปได้ว่า 
การอพยพจะถูกก าหนดโดยรายได้อย่างแน่นอน แต่
เรายังไม่อาจบอกได้ว่า ความยืดหยุ่นของการอพยพ
จะมีค่าสูงกว่าหนึ่งหรือไม่ อย่างไรก็ตามงานวิจัยอีก
ชิ้นหนึ่งของนายควิกลีย์ (Quigley, 1972) ซึ่งศึกษา
กรณีชาวสวีเดนที่อพยพไปอยู่สหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 
19 พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของการอพยพสูงถึง 3 
ผลการศึกษานี้ท าให้พอจะสรุปได้ว่า ความยืดหยุ่น
ดังกล่าวอาจมีค่าประมาณ 0.5-3.0 นับเป็นการยืนยัน
ว่าปฏิกริยาของการอพยพต่ออัตราค่ าจ้ างใน
ต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง จึงไม่น่าแปลก
ใจที่มีคนงานจ านวนมากยินดีเสี่ยงและกู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ยสูงลิบลิ่วเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 

ปัจจัยอื่นๆ ที่พบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ของผู้มีการศึกษาที่อพยพไปท างานในต่างประเทศมี
อาทิเช่น ภาวะการเมืองในประเทศบ้านเกิด (Myers, 
1972) โอกาสในการได้งานท าดีๆ ในบ้านเกิด  
การเป็นชนกลุ่มน้อย  สภาพการท างานในบ้านเกิด
และ การมีผลการศึกษาที่ดีก็มีอิทธิพลต่อการอพยพ 

เช่นกัน (Glaser, 1973) ฯลฯ 

2.3 ท าไมคนไทยจึงตัดสินใจไปท างานใน
ต่างประเทศ 

คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เหตุผลส าคัญที่คน
ไทยจ านวนมากไปท างานในตะวันออกกลางและ 
สิงคโปร์ คือ “เพ่ือหาเงิน” การส ารวจคนงานที่เคยไป
ท างานในต่างประเทศ ซึ่งมีภูมิล าเนาใน 9 จังหวัดใน
ปี พ.ศ. 2524 ของนาย พีรเทพ รุ่งชีวิน และคณะ 
(2525) พบว่ารายได้เดิมจากการท างานในประเทศ
ของผู้เคยไปท างานในตะวันออกกลาง เฉลี่ยปีละ 
27,012 บาท แต่รายได้เฉลี่ยซึ่งรวมค่าล่วงเวลาจาก
การท างานในตะวันออกกลางสูงถึงปีละ 150,636 
บาท ซึ่งต่างกันถึง 5.5 เท่าตัว ตารางที่ 6 และ7 
เปรียบเทียบค่าจ้างในตะวันออกกลาง (ไม่รวมค่า
ล่วงเวลา) กับค่าจ้างขั้นต่ าในประเทศไทย  จ าแนก
ตามอาชีพของคนงานในตะวันออกกลาง เราพบว่า 
รายได้ในต่างประเทศสูงกว่าในประเทศประมาณ 2.3 
เท่าตัว ถึง 5.3 เท่าตัว สิ่งที่น่าแปลกใจ คือ ค่าจ้าง
ของโฟร์แมนในต่างประเทศสูงกว่าค่าจ้างในประเทศ
เพียง 2.6 เท่าตัว ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์เกือบต่ าสุด 
แต่ปรากฎว่าโฟร์แมนมีเงินเหลือส่งกลับบ้านสูงเป็น
อันดับสาม  รองจากช่างเครื่องยนต์และช่างไฟฟ้า 
แสดงว่าโฟร์แมนคงมีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนประจ าอาชีพที่มีค่าจ้างในต่างประเทศสูงสุด
เมื่ อเทียบกับค่าจ้างในประเทศ คือ อาชีพช่าง 
เครื่องยนต์และพนักงานขับรถ เพราะอุปทานของ
คนงานในอาชีพทั้งสองประเภทมีมากในประเทศไทย
อันเนื่องจากระบบการฝึกฝนช่างเครื่องยนต์และ
คนขับรถ ท าให้ค่าจ้างในประเทศค่อนข้างต่ า 

เหตุผลง่ายๆ อีกข้อหนึ่ง ซึ่งวัชรียา โตสงวน 
ได้รับจากการสัมภาษณ์คนงานหญิงไทยในสิงคโปร์ 
คือ ความต้องการมาเที่ยว “เมืองนอก” 
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ตารางที่ 6 ค่าจ้างในประเทศไทยและตะวันออกกลาง  
เงินส่งกลับและค่าใช้จ่ายเพื่อไปท างานต่างประเทศ 

ต าแหน่ง ค่าจ้างใน
ประเทศไทยก 

เงินเดือนใน 
ต.อ.กลางข 

รายได้รวมใน 
ต.อ.กลางข 

ค่าใช้จ่ายเพื่อไป
ต่างประเทศข 

เงินส่งกลับ 
ตลอดปีข 

1. กรรมกร1 
2. พนักงานท า    
   ความสะอาด1 
3.ช่างไม้2 
4.ช่างปูน2 
5.ช่างเหล็ก2 
6.ช่างเครื่องยนต์3 
7.ช่างเชื่อม2 
8.ช่างไฟฟ้า2 
9.ช่างสี2 
10.พนักงานขับรถ2 
11.พนักงานปรุง
อาหาร3 
12.โฟร์แมน3 
13.อื่นๆ3 

1,404 
 

1,404 
2,540 
2,548 
3,596 
2,251 
2,600 
2,236 
2,080 
2,392 

 
2,251 
4,379 
3,849 

5,135 
 

5,336 
8,273 
8,199 
9,961 
12,004 
9,131 
9,691 
9,015 
11,295 

 
7,192 
11,416 
9,133 

7,729 
 

6,963 
12,670 
12,636 
12,307 
17,445 
15,536 
13,532 
14,020 
13,999 

 
14,634 
16,737 
13,299 

24,098 
 

16,641 
19,033 
22,777 
22,126 
16,258 
13,694 
22,922 
21,477 
21,944 

 
15,609 
16,635 
19,152 

78,085.91 
 

84,911.76 
124,754.55 
121,099.46 
114,259.74 
188,045.71 
124,028.57 
171,352.94 
136,358.82 
154,116.28 

 
139,000.00 
170,538.46 
160,072.81 

เฉลี่ย 2,251 8,522 12,553 20,498 102,928.22 

 
ที่มา: (ก) ค่าจ้างในประเทศได้ข้อมูลมาดังนี้ (1) อัตราค่าจ้าง 54 บาท คูณ 26 วัน (2) ช่างไม้ ค่าจ้าง 97.7 บาทต่อวัน ช่างปูน 98 บาท ช่างเหล็ก 

138.3 บาท ช่างเช่ือม 100 บาท ช่างไฟฟ้า 86 บาท ช่างสี 78.9 บาท พนักงานขับรถ 92 บาท อัตราค่าจ้างเหล่านี้ได้จากการส ารวจบริษัท

รับเหมาก่อสร้าง 47 ราย ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2523 ของฝ่ายวางแผนค่าจ้างและการมีงานท าสภาพัฒนาฯ การส ารวจความ

ต้องการแรงงานฝีมือประเภทช่างก่อสร้าง พ.ศ. 2523 เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อที่ 6 การสัมมนาเรื่องการก าหนดนโยบายการมีงาน

ท า ค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ 13-15 ตุลาคม 2523 (3) ค่าจ้างของช่างเครื่องยนต์ 

พนักงานปรุงอาหาร โฟร์แมน อื่นๆ และค่าจ้างเฉลี่ยได้จากตารางที่ 11 ในบทความของ พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) 

 (ข) จากตารางที่ 14 และข้อมูลเบื้องต้นจากการส ารวจของ พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) 

หมายเหตุ:  

 (ก) รายได้รวมในตะวันออกกลาง หมายถึง เงินเดือนบวกค่าล่วงเวลา 

 (ข) ค่าใช้จ่ายเพื่อไปต่างประเทศ คือ ค่านายหน้าจัดหางาน ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าทดสอบฝีมือ ฯลฯ 

 (ค) เงินส่งกลับตลอดปี หมายถึง เงินที่ส่งกลับทั้งโดยวิธีซื้อดราฟท์ น าติดตัวกลับเอง และวิธีอื่นๆ  

     เงินส่งกลับโดยทางดราฟท์มักส่งเป็นรายเดือน 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบรายได้จากการท างานในต่างประเทศกับรายได้ในประเทศไทย 
ต าแหน่ง ค่าจ้างต่างประเทศ 

÷ ค่าจ้างใน
ประเทศ1 

มูลค่าปัจจุบันของ
รายได้สุทธิจาก
ต่างประเทศ2  
(บาทต่อปี) 

Benefit – Cost 
Ratio3 

อัตราผลตอบแทน
ของเงินส่งกลับ4 

กรรมการ 
พนักงานท าความ
สะอาด 
ช่างไม้ 
ช่างปูน 
ช่างเหล็ก 
ช่างเครื่องยนต์ 
ช่างเชื่อม 
ช่างไฟฟ้า 
ช่างสี 
พนักงานขับรถ 
พนักงานปรุงอาหาร 
โฟร์แมน 
อื่นๆ 

3.657 
3.801 
3.257 
3.218 
2.770 
5.330 
3.512 
4.334 
4.334 
4.722 
3.195 
2.607 
2.373 

13,040.4 
22,498.2 
38,033.3 
33,473.1 
41,231.2 
80,823.4 
51,315.6 
51,285.1 
47,554.0 
66,676.5 
33,574.1 
53,411.3 
33,445.0 

2.34 
3.13 
2.46 
2.61 
2.35 
4.41 
2.86 
3.18 
3.63 
4.09 
2.56 
4.13 
1.80 

2.794 
3.038 
2.356 
2.280 
1.525 
4.008 
2.289 
3.677 
3.146 
3.091 
2.963 
1.869 
1.979 

เฉลี่ย 3.786 41,923.6 1.69 2.194 
ที่มา: ค านวณจากตารางที่ 6 

หมายเหตุ :  (1) ค่าจ้างรายเดือนในประเทศ ÷ ค่าจ้างรายเดือนในตะวันออกกลาง 

(2) มูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิจากต่างประเทศ      =   

  

(3) Benefit – Cost ratio            =  

  

(4) อัตราผลตอบแทนของเงินส่งกลับ           = 

  

โดยที่ Yi  = เงินเดือน (เฉพาะค่าจ้าง) ในตะวันออกกลางในแต่ละเดือน 

 Xi  = เงินเดือน (เฉพาะค่าจ้าง) ในประเทศไทยในแต่ละเดือน 

 REM = จ านวนเงินที่คนงานส่งกลับบ้านทุกประเภท (โดยสมมุติว่า คนงานส่งเงินทั้งหมดกลับบ้านตอนสิ้นปี เพราะไม่มี   

                     ข้อมูลเงินส่งกลับรายเดือน) 

 r = อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อเดือน 

 i = เดือนที่ 1 ถึง 12 

 c = ค่าใช้จ่ายของคนงานที่เสียให้กับส านักจัดหางานและอื่นๆ เพื่อไปท างานในตะวันออกกลาง 

 (5) น่าสังเกตว่า การค านวณของเราอาศัยข้อมูลค่าจ้างเท่านั้น เพราะเราไม่มีข้อมูลค่าจ้างและรายได้อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาของการ

ท างานในประเทศไทย ดังนั้น ตัวเลขที่ได้ข้างต้นอาจจะต่ ากว่าที่ควรเป็น กล่าวคือ การไปท างานในตะวันออกกลางน่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่

แสดงไว้ในตารางข้างต้น 
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  การวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์แบบ
จ าแนกความแตกต่าง (discriminate analysis) ของ
นายพีรเทพ รุ่งชีวินและสหาย (2525) พบว่า  
ก) ผู้มีการศึกษาต่ ากว่าประถมปีที่ 4 มีแนวโน้มที่

จะตัดสินใจไปท างานต่างประเทศมากกว่าผู้ ที่มี
การศึกษาระดับอื่นๆ และผู้ที่ จบอาชีวศึกษามี
แนวโน้มที่จะไม่ไปท างานต่างประเทศ  สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีการศึกษาต่ าอาจมีรายได้
ต่ าด้วย การศึกษาจึงมีอิทธิพลในทางลบต่อการ
ตัดสินใจไปท างานในต่างประเทศ 

ข) รายได้เดิมของคนงาน ก็เป็นปัจจัยส าคัญ
อันดับสองที่ ผลั กดันให้คนงานซึ่ งมี รายได้ต่ า 
ตัดสินใจไปท างานต่างประเทศ แต่รายได้ที่คาดว่าจะ
ได้รับในต่างประเทศกลับไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ค) คนงานที่มีประสบการณ์ท างานในประเทศสูง 
มีแนวโน้มจะตัดสินใจท างานในประเทศมากกว่าไป 
ต่างประเทศ สอดคล้องกับผลของปัจจัยการศึกษา 
เพราะผู้มีประสบการณ์ท างานสูง ย่อมจะสูญเสีย
รายได้และโอกาสความมั่นคงในต าแหน่งการงานถ้า
ลาออกไปต่างประเทศ 

ง) ความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และการที่เคยผ่านการอบรมฝีมือ
แรงงานมาก่อน ท าให้คนงานตัดสินใจไปท างาน
ต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ด้าน
การอบรมฝีมืออาจไม่ ใช่ปัจจัยที่ท าให้คนงาน 
ตัดสินใจไปต่างประเทศ แต่เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ผ่าน
การอบรมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกไปท างาน
ต่างประเทศมากกว่าผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม 

จ) ค่าใช้จ่ายที่คนงานคาดว่าจะต้องเสียเพ่ือ
เตรียมตัวไปท างานต่างประเทศ ความกลัวว่าจะถูก
หลอก และดัชนีต้นทุนทางจิตใจ (ความกังวลและ
ความกลั ว เ ก่ี ยว กั บชี วิ ต ในขณะท า ง าน ใน
ต่างประเทศ) ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในทางลบ 
ท าให้คนงานตัดสินใจไม่ไปท างานต่างประเทศ 

น่าเสียดายที่ เราไม่สามารถค านวณค่าความ
ยืดหยุ่นของการอพยพต่อรายได้ นอกจากนั้นการ
วิจัยครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องบางประการ ท าให้ผล
การศึกษาไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่น 

ก) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตัดสินใจไม่ไป
ท างานในต่างประเทศ แม้จะได้คัดเลือกจากท้องถิ่น
เดียวกับผู้ที่ เคยไปท างานในต่างประเทศและผู้ที่
ก าลังจะไปก็ตาม แต่เน่ืองจากจ านวนตัวอย่างที่ได้
น้อยมากเพียง 79 ราย เพราะตัวอย่างส่วนใหญ่ (292 
ตัวอย่าง) จัดอยู่ในกลุ่มผู้ไม่แน่ใจ ท าให้ตัวอย่างผู้
ตัดสินใจไม่ไปท างานต่างประเทศ อาจไม่มีลักษณะ
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรในท้องถิ่นที่สุ่มตัวอย่าง
เพราะตัวอย่างกระจายอยู่ถึง 9 จังหวัด 

ข) การที่ปัจจัยบางตัวให้ผลตรงกันข้ามกับที่
คาดคะเนไว้ หรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจึงอาจเป็น
ผลมาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง หรือผลจากความ
ผิดพลาดในการวัดก็ได้  เช่น รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 
ในต่างประเทศ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไป
ท างานในต่างประเทศ ผลการค านวณดังกล่าว
ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ท าให้สงสัยว่า รายได้คาดคะเน
ที่ได้จากการสัมภาษณ์คงจะไม่ถูกต้องนัก อันที่จริง
ผู้วิจัยน่าจะใช้รายได้เปรียบเทียบระหว่างรายได้ที่
คาดว่าจะได้รับในต่างประเทศกับรายได้ในประเทศ 

นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ผู้ที่เคย
ท างานในฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยมัก
ตัดสินใจไม่ไปท างานต่างประเทศมากกว่าผู้ที่ไม่เคย
ท างานในฐานทัพฯ การตีความเช่นน้ีอาจไม่ถูกต้อง 
เพราะประการแรกผู้ที่เคยท างานในฐานทัพสหรัฐฯ 
มักเป็นพวกที่เดินทางไปต่างประเทศรุ่นแรกๆ พวก
ที่ ไม่ ไปอาจเป็นพวกที่ ไ ด้ตั ดสิ นใจที่ จะไม่ ไป
ต่างประเทศและถูกสุ่มตัวอย่างให้เป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจ
ไม่ไป ส่วนตัวอย่างกลุ่มผู้ที่รอจะไปต่างประเทศส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เคยท างานในฐานทัพ เพราะเป็น
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คนงานรุ่นหลังๆ จึงมีสัดส่วนของผู้ที่เคยท างานใน
ฐานทัพน้อย ประการที่สอง การส ารวจพบว่าร้อยละ 
28.5 ของผู้เคยไปท างานต่างประเทศเคยท างานใน 
ฐานทัพ และร้อยละ 13.9 ตัดสินใจไม่ไปต่างประเทศ 
แต่การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มนี้ ไม่
พบว่าประสบการณ์ในฐานทัพมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แต่เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้รอจะไป
ต่างประเทศ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 3.3 ที่เคยท างานใน
ฐานทัพ กับกลุ่มผู้ตัดสินใจไม่ไปต่างประเทศกลับ
พบว่าประสบการณ์ในฐานทัพมีเครื่องหมายลบ ผล
การค้นพบดังกล่าวจึงไม่ใช่เคร่ืองยืนยันว่า ผู้ที่เคย
ท างานในฐานทัพตัดสินใจไม่ไปท างานต่างประเทศ 
เพราะผลการค านวณเกิดจากสภาพตัวเลขที่ปรากฎ
อยู่ในขณะรวบรวมข้อมูล หาได้เกิดจากพฤติกรรมที่
แท้จริงไม่ 

2.4 รายได้ในต่างประเทศคุ้มหรือไม่? 
เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวกับเรื่องนี้มิได้ตอบ

ค าถามข้อนี้ เราจึงได้น าข้อมูลการส ารวจคนงานไทย
ที่กลับจากตะวันออกกลางของพีรเทพ รุ่งชีวิน และ   
สุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) มาค านวณดูว่า การไป
ท างานในต่างประเทศให้ผลคุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ แต่ 
เนื่องจากการประมวลข้อมูลในงานวิจัยนี้ไม่ได้
จ าแนกตัวเลขรายได้ของคนงานก่อนไปต่างประเทศ
ตามอาชีพดังที่แสดงในตารางที่ 7 เราจึงต้องใช้ข้อมูล
อัตราค่ าจ้ างจากการส ารวจของกองวางแผน
ประชากรฯ ในปี 2523 ฉะนั้น สถิติที่ปรากฎในตาราง
ที่ 7 จึงอาจไม่ตรงกับรายได้ที่แท้จริงของคนงาน
เพราะคนงานจะมีรายได้อื่นๆ อีกนอกเหนือจาก
เงินเดือนประจ า 
ข้อสรุปจากตารางที่ 7 มีดังนี้ 
(ก) การที่คนงานซึ่งไปท างานครบสัญญา 

(หรือ 1 ปี) มีเงินส่งกลับเฉลี่ยปีละหนึ่งแสนบาท

แสดงว่าการไปต่างประเทศเป็นเรื่องคุ้มค่ามาก 
เพราะในปีเดียวคนงานก็สามารถท างานได้เงินมา
พอซื้อที่ดินหรือรถยนต์ที่ใช้แล้วได้

15
 ซึ่งการท างาน

ในประเทศนอกจากจะไม่มี เงินออมเหลือแล้ว 
คนงานอาจเป็นหนึ้อีกด้วย 

(ข) ถ้าเราค านวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้
สุทธิจากต่างประเทศ (รายได้ในต่างประเทศหัก
ค่าใช้จ่ายและรายได้ในประเทศ) เราพบว่าผู้ที่เป็น
ช่างเครื่องยนต์และพนักงานขับรถจะมีรายได้สุทธิ
สูงสุด ส่วนอาชีพกรรมกรและพนักงานท าความ
สะอาด ซึ่งเป็นงานไร้ฝีมือจะมีรายได้สุทธิสัมบูรณ์
ต่ าสุด แต่นี่มิได้แปลว่า คนงานไร้ฝีมือไม่ควรไป
ต่างประเทศ (ดูข้อ ค) 

(ค) ผลการค านวณอัตราส่วนระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของรายได้สุทธิในต่างประเทศต่อรายได้ใน
ประเทศพบว่าอาชีพกรรมกรและพนักงานท าความ
สะอาดให้อัตราผลตอบแทนสูงพอควร 

(ง) สถิติอัตราส่วนดังกล่าวในช่องที่ 4 ของ
ตารางที่  7 ก็ยืนยันว่า อาชีพช่ างเครื่ องยนต์ 
พนักงานขับรถ โฟร์แมน และช่างสี ให้ผลตอบแทน
สูงสุด 

(จ) แต่ถ้าคิดเฉพาะอัตราส่วนระหว่างเงิน
ส่งกลับต่อรายได้ในประเทศ เราพบว่า อาชีพช่าง
เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างสี และพนักงานขับรถ 
เป็นอาชีพที่ให้อัตราผลตอบแทนในรูปของปริมาณ
เงินส่ งกลับสู งสุด  ในขณะที่ โฟร์แมนมีอัตรา
ผลตอบแทนในรูปของเงินส่งกลับค่อนข้างต่ า และที่
ต่ าที่สุดคือช่างเหล็ก 

เราหวังว่า ในภายหลังจะมีข้อมูลที ่สมบูรณ์
กว่านี้ เพ่ือจะได้สามารถค านวณอัตราผลตอบแทนที่
ถูกต้องยิ่งขึ้น ประโยชน์ส าคัญของการทราบค่า
อ ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเดินทางไป
ท างานต่างประเทศ คือ  
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(ก) คนงานที่จะไปต่างประเทศสามารถใช้
สถิติดังกล่าวประกอบการตัดสินใจที่จะไปท างาน
ต่างประเทศได้ 

(ข) หากรัฐทราบว่า อาชีพใดให้ผลตอบแทน
สูง เราก็คาดได้ว่าจะมีบุคคลในอาชีพนั้นหลั่งไหลไป
ต่างประเทศมาก รัฐก็สามารถด าเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
คนงานเหล่านั้นได้ทันเวลา 

3. ผลกระทบของการอพยพระหว่าง
ประเทศ 

การศึกษาผลกระทบของการอพยพระหว่าง
ประเทศเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากสลับซับซ้อนทั้งใน
ระดับทฤษฎี และกรรมวิธีการวัดผลกระทบดังกล่าว 
เพราะการอพยพจะส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อระบบ
เศรษฐกิจ หากยังมีผลถึงระบบสังคมและการเมือง 
ทั้ ง ในประเทศปลายทางและประเทศต้นทาง 
นอกจากนั้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์  ซึ่ งศึกษา 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการอพยพระหว่าง
ประเทศก็ยังมีความเห็นไม่ลงรอยกัน อันจะเห็นได้
จากการเสนอแนวคิดและข้อคาดการณ์ที่ขัดแย้งกัน 
ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนี้ เกิดจากข้อสมมุติที่
แตกต่างกัน และอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มี
ผลการวิจัยมากพอที่จะใช้สนับสนุนหรือคัดค้าน
แนวคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (Berry, 1974: 405-422) 
ยิ่งกว่านั้นปัญหาการศึกษาผลกระทบยังเพ่ิมความ
ยุ่งยากขึ้นอีกเมื่อบางคนเสนอแนวคิดจากแง่ดุลย
ภาพเฉพาะส่วน บางคนเสนอให้วิเคราะห์แบบ    
ดุลยภาพทั่วไป (Painc, 1974: chap.2) และบางคน
เสนอให้ใช้หุ่นจ าลองแบบภาพเคลื่อนที่ (dynamic 
analysis) (Blomqvist, 1980) ประการสุดท้าย การ
วิเคราะห์ปัญหาผู้อพยพยังต้องจ าแนกผู้อพยพเป็น 2 
กลุ่ม คือ ผู้อพยพถาวรโดยเฉพาะในกรณีของการ

สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ระดับสูง และผู้อพยพ
ชั่วคราวที่ไปท างานชั่วคราวในต่างประเทศ เพราะ
แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้อพยพสองกลุ่มนี้แตกต่างกัน 

เราอาจแบ่งทฤษฎีผลกระทบของการอพยพ
ระหว่างประเทศออกได้ดังต่อไปนี ้

ก) ผลของการอพยพต่ออัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวและต่อราคาปัจจัย 

ข) ผลต่อสวัสดิการของประเทศผู้ สูญเสีย
ก าลังคน โดยเฉพาะในกรณีของการอพยพของชน
ชั้นมันสมอง 

ค) ผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
นอกจากนั้นการวิเคราะห์อาจกระท าได้จากแง่ของ
ประเทศผู้รับ หรือประเทศผู้สูญเสียก าลังคนก็ได้ ใน
บทความเรื่องนี้ เราจะกล่าวถึงเฉพาะผลต่อประเทศผู้
สูญเสียก าลังคน ผู้สนใจอาจหาอ่านผลกระทบของ
การอพยพได้จากงานของ Thomas (1961: 19-50); 
Berry (1974); Bhagwati (1976); Spengler (1958: 
chap.2); Lerner (1958:chap.3); Karmel (1953) ฯลฯ 
นอกจากนั้น เราจะหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงผลกระทบ
ทางสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคมใหม่ 
ปัญหาทางสังคมเก่ียวกับผู้อพยพที่กลับภูมิล าเนา 
ปัญหาครอบครั วของผู้ อพยพที่ ถูกทอดทิ้ งไ ว้
เบื้องหลัง ฯลฯ 

3.1 ผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและผลต่อราคาปัจจัย 

3.1.1 การค้าเสรีอาจใช้ทดแทนการเคลื่อนย้าย
ปัจจัยโดยเสรีได้ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใน
ตอนต้นเช่นทฤษฎีของ A.P. Lerner (1953) และ 
Samuelson (1948) เชื่อว่าภายใต้ข้อสมมุติที่มี
การค้าเสรี การแข่งขันเสรีในโลกสมมุติซึ่งมีประเทศ
เล็กๆ สองประเทศผลิตสินค้า 2 ชนิด โดยใช้ปัจจัย
การผลิต 2 ประเภท เทคโนโลยีในการผลิตของสอง
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ประเทศเหมือนกัน ถ้าสินค้าที่ผลิตได้นี้สามารถส่งไป
ขายอีกประเทศหนึ่งได้โดยเสรี ในที่สุดดุลยภาพจะ
หยุดอยู่ที่ภาวะซึ่งราคาปัจจัยในสองประเทศเท่ากัน 
ท าให้ผลผลิตรวมของสองประเทศสูงสุดโดยไม่
จ าเป็นต้องมีการโยกย้ายปัจจัยการผลิตระหว่าง
ประเทศทั้งสอง แซมมวลสันเองถึงกับเสนอแนะว่า 
ประเทศอังกฤษสามารถพัฒนาประเทศได้ ถ้ามี
การค้าเสรีซึ่งน าวัตถุดิบต่างๆ มาผลิตที่อังกฤษ 
เพราะการโยกย้ายคนงานมีฝีมือจากอังกฤษไปท า
การผลิต (สินค้าเกษตร) ในประเทศอาณานิคมไม่มี
ทางก่อให้เกิดรายได้แก่คนงานสูงเท่าในอังกฤษ 

แนวคิดดังกล่าวถูกนักเศรษฐศาสตร์หลายคน
คัดค้านอย่างรุนแรง เพราะแม้ว่าทฤษฎีของแซมมวล
สันจะไม่มีข้อผิดพลาดทางตรรกวิทยาแต่ข้อสมมุติที่
ใช้ค่อนข้างจะจ ากัดวงแคบมาก นักเศรษฐศาสตร์บาง
คนถึงกับพยายามพิสูจน์ว่า ถ้าไม่อาศัยข้อสมมุติ
ดังกล่าวอาจพบว่า การค้าเสรีท าให้ราคาปัจจัยการ
ผลิตแตกต่างกันมากขึ้น  ความสับสนในหมู่นัก
เศรษฐศาสตร์เริ่มสลายตัวลงหลังจากบทความชิ้น
เอกของ Johnson (1958) ซึ่งให้ข้อสรุปว่า การค้าเสรี
จะท าให้ราคาปัจจัยเปรียบเทียบเท่ากันได้ ในกรณีที่
มีประเทศคู่ค้าสองประเทศ ซึ่งผลิตสินค้าเพ่ือการค้า
สองชนิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีเงื่อนไขพิเศษว่า 
ลักษณะเทคโนโลยีในสองประเทศไม่แตกต่างกันมาก
นัก และต้องไม่มีปัญหาสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต
เปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่า factor reversal 

เนื่องจากข้อสมมุติเหลานี้ยังค่อนข้างจ ากัดมาก 
Meade (1955) ผู้เขียนต าราทฤษฎีนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศอันโด่งดังได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ภายใต้
ข้อสมมุติที่ไม่จ ากัดมากเกินไปนัก การค้าระหว่าง
ประเทศผนวกกับนโยบายการโยกย้ายปัจจัยระหว่าง
ประเทศสามารถจะท าให้ผลผลิตของประเทศคู่ค้าสูงสุด
ได้ ข้อสมมุติที่นายมีดก าหนดขึ้นมีอาทิเช่น 

(ก) ต้นทุนในการผลิตถูกก าหนดโดยความ
แตกต่างของขนาดการผลิตและบรรยากาศในการ
ผลิตของสองประเทศ 

(ข) ต้นทุนในการขนส่งสินค้าถูกรวมเข้าไว้ใน
การวิเคราะห์ด้วย 

(ค) จ านวนปัจจัยการผลิตต้องมีมากกว่า
จ านวนสินค้าที่ค้าขายกัน 

(ง) ประเทศแต่ละประเทศต้องมีความช านาญ
ในการผลิตสินค้าบางอย่างเท่านั้น 

(จ) การใช้ปัจจัยต่างๆ ทดแทนกันภายในแต่
ละอุตสาหกรรมของประเทศคู่ค้าต้องแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม นายมีดเองกลับไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายการเคลื่อนย้ายปัจจัยโดยเสรี และกลับเสนอ
ให้รัฐบาลเข้าควบคุมขบวนการเคลื่อนย้ายปัจจัย
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการโยกย้ายคนงานด้วย
เหตุผลส าคัญสองประการคือ ประการแรก ถ้า
ประเทศ ก มีปัญหาการเพ่ิมของประชากรที่ควบคุม
ไม่ได้ ขณะที่ประเทศ ข สามารถควบคุมอัตราการ
เพ่ิมของประชากรได้ย่อมไม่เป็นการสมควรที่จะให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี เพราะจะก่อให้เกิด
ปัญหาการไม่สามารถควบคุมอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรในประเทศ ข กรณีนี้ เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของรัฐบาลในประเทศ ก ที่จะควบคุม
อัตราการเกิดการตายของตนก่อน ประการที่สอง ถ้า
ประเทศคู่ค้ามีวัตถุประสงค์ในการด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจภายในแตกต่างกัน เช่น ประเทศ ก ด าเนิน
นโยบายเน้นหนักด้านการกระจายรายได้และ
สวัสดิการสังคม ขณะที่ประเทศ ข เน้นนโยบาย
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยอาศัยระบบแรงจูงใจ
เป็นหลัก ถ้าปัจจัยสามารถโยกย้ายได้โดยเสรี ปัจจัย
ที่มีความสามารถสูงย่อมย้ายไปกระจุกตัวอยู่ ใน
ประเทศ ข จนท าให้การกระจายรายได้ของประเทศ
ทั้งสองแตกต่างกันมากขึ้น นายมีดจึงเสนอให้มี
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การค้าเสรี แต่ให้มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายของ
ปัจจัยการผลิตบ้าง (Meade, 1955: 569-570) 

นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกคิดค้นทฤษฎีเหล่านี้
ขึ้นมาเพ่ืออธิบายสาเหตุที่กลุ่มประเทศตะวันตก
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศรอบสาม
ศตวรรษที่ผ่านมาโดยอาศัยขบวนการการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ ตลอดจนแรงงานอพยพและวัตถุดิบ
จากประเทศอาณานิคมและประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ 
ประกอบกับผลแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาการ
สมัยใหม่ แต่ผลประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว
แทบจะไม่ได้ตกไปถึงมือของประเทศด้อยพัฒนาเลย 
ตราบจนกระทั่งในทศวรรษที่ผ่านมานี้ กลุ่มประเทศ
ด้อยพัฒนาได้พยายามผลักดันให้มีการจัดระเบียบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ โดยหวังที่จะเพ่ิม
ปริมาณการผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
บางอย่างที่ ใช้แรงงานมาก เพราะเศรษฐกิจของ
ประเทศด้อยพัฒนานั้นพ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศ
มาก แต่สินค้าส่งออกจากประเทศด้อยพัฒนามักถูก
สะกัดก้ันไม่ให้เข้าไปตีตลาดของประเทศพัฒนาโดย
อาศัยระบบก าแพงภาษี และนโยบายกีดกันอื่นๆ 
ทั้งๆ ที่องค์การระหว่างประเทศ เช่น UNCTAD และ 
GATT พยายามที่จะให้ประเทศต่างๆ ผ่อนคลาย
นโยบายการกีดกันลง 

3.1.2 การอพยพสัมพันธ์กับวงจรแห่งการ
ลงทุน (investment cycles) ในยุคทองของการ
อพยพระหว่างประเทศในปี  ค.ศ. 1844 – 1913 ซึ่ง
เป็นสมัยที่สหรัฐฯ ยังไม่มีนโยบายจ ากัดจ านวนผู้
อพยพเข้าประเทศ นักเศรษฐศาสตร์พบว่า เมื่อใดก็
ตามที่มีการอพยพจากประเทศ ก (ซึ่งเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมผู้ให้กู้) ไปสู่ประเทศ ข (ซึ่งยังด้อย
พัฒนาแต่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ) เรามักจะ
พบว่า การก่อสร้างในประเทศข จะรุ่งเรืองขึ้น แต่จะ
ซบเซาในประเทศ ก ท าให้มีการโยกย้ายทุนจาก ก  

มายัง ข  จนกระทั่งการก่อสร้างในประเทศ ข ลดลง
ถึงขีดต่ าสุด การอพยพของคนงานจะลดลงและการ
ก่อสร้างในประเทศ ก จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นเงินทุนของ 
ประเทศ ก ที่เคยส่งไปลงทุนในประเทศ ข หรือใน 
สาขาเศรษฐกิจอื่นๆ ก็จะไหลกลับมาสู่ กิจการ
ก่อสร้างของ ก  อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้มีงานวิจัย
สนับสนุนไม่มากนัก

16
 และอาจไม่มีความส าคัญใน

กรณีของประเทศไทยเพราะจ านวนคนงานไทยใน
ต่างประเทศมีไม่เกินร้อยละ 0.45 ของผู้มีงานท าทั่ว
ประเทศไทย 

3.1.3 ผลของการอพยพต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศปลายทาง เน่ืองจากหัวข้อนี้อยู่นอกเหนือ
ขอบข่ายของบทความเรื่องนี้ จึงขอกล่าวแต่เพียง
สรุปว่า ผลส าคัญของการอพยพระหว่างประเทศต่อ
ประเทศปลายทางมีอาทิเช่น 

(ก) ถ้ามีผู้อพยพจ านวนมากพออาจท าให้รายได้
เฉลี่ยของคนงานซึ่งมีอาชีพเดียวกับผู้อพยพลด
น้อยลงเมื่อเที่ยบกับรายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ (เรียกว่า
ผลแห่งการทดแทน) ส่วนรายได้ของคนงานในอาชีพ
อื่นๆ จะสูงขึ้น เพราะผลแห่งการใช้ปัจจัยร่วมกัน 
(complementary effect) จะส่งผลให้อุปสงค์ต่อ
แรงงานเหล่านี้ (ซึ่งวัดด้วยประสิทธิภาพส่วนเพ่ิม
ของแรงงาน) สูงขึ้น 

(ข) กระแสผู้อพยพอาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อใน
ประเทศที่ รับผู้อพยพดังเช่นกรณีของประเทศ
ออสเตรเลียและอิสราเอลหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็
ได้ เหตุผลคือ เมื่อมีประชากร (ทั้งคนงานอพยพและ
สมาชิก) เพ่ิมขึ้น นอกจากระดับการบริโภคจะเพ่ิมขึ้น
แล้ว การลงทุนก็ต้องเพ่ิมขึ้นด้วย โดยเฉพาะการ
ลงทุนจัดสวัสดิการสาธารณูปโภคต่างๆ ของรัฐบาล 
(ดู Thomas, 1961:29-32) 
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3.2 ผลการอพยพของชนชั้นมันสมอง (Brain 
Drain) ต่อสวัสดิการของประเทศผู้สูญเสีย
ก าลังคน 

บทความเร่ืองนี้จะสรุปทฤษฎีที่เก่ียวกับผลของ
การอพยพของชนชั้นมันสมองต่อสวัสดิการของ
ประเทศผู้สูญเสียเพียงประเด็นเดียว 

มี นั ก เศรษฐศาสตร์ หลายคนที่ เสนอแนะ
แบบจ าลองต่างๆ ขึ้นมาศึกษาผลกระทบของการ
อพยพของชนชั้นมันสมอง ซึ่งปรากฎว่าข้อสรุปที่ได้
แตกต่างกันมาก เช่น  

(ก) งานของ Bhagwati and Hamada (1974) 
สรุปว่า การอพยพของแรงงานที่มีการศึกษาจะท าให้
รายได้ประชาชาติของประเทศผู้สูญเสียก าลังคน
ลดลงได้ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ ข้อแรก การศึกษา 
ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกในทางบวก (external 
economies) ท าให้ผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้
อพยพน้อยกว่าผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก
คนงานคนนั้นถ้าเขาท างานในประเทศ ฉะนั้นถ้า
คนงานอพยพไปท างานต่ างประเทศ รายได้
ประชาชาติของประเทศผู้สูญเสียย่อมลดลง ข้อสอง 
ถึงแม้ว่าเราจะสมมุติ ว่า การศึกษาไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบภายนอก และยังยึดหลักการแข่งขัน
สมบูรณ์  การอพยพอาจเกิดผลร้ายต่อประเทศผู้
สูญเสียก าลังคนได้ ถ้าอัตราค่าจ้างในประเทศด้อย
พัฒนาถูกก าหนดไว้ตายตัวให้ลดลงไม่ได้ ด้วย
เหตุผลที่ว่า กลุ่มผู้มีการศึกษาพยายามเลียนแบบ
ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลที่มีฐานะการศึกษา
เหมือนตนในประเทศพัฒนาแล้ว และเนื่องจากกลุ่มผู้
มีการศึกษาเหล่านี้เป็นชนชั้นผู้น า (elite group) ใน
ประเทศ จึงมีอ านาจในการก าหนดอัตราค่าจ้างที่สูง
กว่าความจริง อัตราค่าจ้างดังกล่าวยังมีส่วนท าให้
แรงงานที่มีการศึกษาต่ ากว่าพยายามเรียกร้องค่าจ้าง

ของตนให้สูงตามด้วย ดูรายละเอียดในงานของ 
Bhagwati and Hamada (1976:114-138) ข้อสาม 
การสูญเสียชนชั้นมันสมอง คือ การสูญเสียเงินลงทุน
ทางการศึกษาที่ประเทศลงทุนไว้เป็นเวลานาน 

(ข) งานของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนใน
ทศวรรษ 1960 เช่นงานของ Grubel and Scott (1966); 
Berry and Soligo (1969; Berry (1974 ; Harry Johnson 
(1967) ล้วนสนับสนุนแนวคิดข้างต้น หากแต่ว่า
ข้อสรุปดังกล่าวจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพส่วน
เพ่ิมของคนงานที่มีการศึกษาสูงกว่ารายได้ (หรือ
ค่าจ้าง) ในประเทศของเขา ถ้าประสิทธิภาพของเขา
ต่ ากว่าค่าจ้างที่เขาได้รับสวัสดิการของประเทศกลับ
จะดีขึน้เมื่อมีการอพยพของผู้มีการศึกษา ทั้งนี้เพราะ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้บรรดาประเทศด้อยพัฒนา
ทั้งหลายมีการลงทุนเพ่ือขยายการศึกษาชั้นสูงจน
สามารถผลิตก าลังคนระดับสูงได้เกินกว่าความ
ต้องการ เพราะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไม่ทัน 
ขณะเดียวกันภาครัฐบาลกลับด าเนินนโยบายค้ าจุน
อัตราค่าจ้างของคนงานเหล่านี้ไม่ให้ลดลง (เช่นขยาย
การจ้างงานในภาครัฐบาล) ผลคือ ประสิทธิภาพส่วน
หนึ่งโดยเฉลี่ยของผู้มีการศึกษาพวกนี้ต่ ากว่าอัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับ ถ้ามีการโยกย้ายคนงานเหล่านี้ออกไป
จากประเทศบ้าง รายได้เฉลี่ยของประเทศจะดีขึ้น 

ค) Blomqvist (1980) พยายามเสนอแบบจ าลอง
แบบพลวัตร (dynamic analysis) เพ่ือแสดงให้เห็นว่า 
ข้อสรุปที่ขัดแย้งกันระหว่างนักเศรษฐศาสตร์สองฝ่าย 
แท้จริงแล้วเกิดจากการใช้ข้อสมมุติที่แตกต่างกัน ถ้า
อัตราผลตอบแทนต่อการศึกษาและต่อปัจจัยการผลิต
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน การอพยพจะไม่ท าให้สวัสดิการ
ของประเทศผู้สูญเสียก าลังคนลดลง รายได้ประชาชาติ
จะลดลงหรือเพ่ิมขึ้นก็ต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนทั้ง
สองแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีเหตุผลสนับสนุนให้มีการ
เก็บภาษีจากแรงงานผู้มีการศึกษาที่อพยพไปท างาน
ในต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่
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ประเทศด้อยพัฒนาผู้ลงทุน ให้การศึกษาแก่คนงาน
เหล่านั้น (อัจนา วัฒนานิจ 2525) 

การพิสูจน์ว่า การที่ไทยสูญเสียชนชั้นมันสมอง
ไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วจะเกิดผลเสียหรือผลดีต่อ
ประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้าวิจัยกันต่อไป 
ถึงแม้ว่าความรู้สึกส่วนบุคคลของคนส่วนใหญ่อาจ
เชื่อว่า การที่แพทย์และวิศวกรจ านวนมากอพยพไป
ท างานในสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นผลเสียแก่ประเทศ
มากกว่าจะเกิดผลดี อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์
ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่จะกระท ากันได้ง่ายๆ แต่ทฤษฎี
ที่น าเสนอมาข้างต้นก็พอจะให้แสงสว่างแก่เราได้ 
อาทิ การทราบข้อมูลบางอย่าง เช่น ประสิทธิภาพ
ส่วนเพ่ิมของแพทย์และอัตราตอบแทนต่อการลงทุน 
ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ จะช่วยให้เราประมาณ
ได้ว่า การสูญเสียแพทย์จะเกิดประโยชน์หรือเกิด
ผลเสียต่อประเทศมากน้อยเพียงใด 

3.3 ผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ17 

การวิเคราะห์ผลกระทบของคนงานที่ไปท างาน
ในต่างประเทศต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ อาจ
กระท าได้สองวิธี วิธีแรกคือ ใช้แนวการวิเคราะห์แบบ
ดุลยภาพเฉพาะส่วน (partial equilibrium) วิธีที่สอง
คื อ  วิ เ คร า ะ ห์ แบบ ดุ ลยภาพทั่ ว ไป  ( general 
equilibrium) การวิเคราะห์แบบแรกจ ากัดเฉพาะ
การศึกษาผลของการอพยพต่อจ านวนและอัตราการ
ว่างงาน หรือจ านวนแรงงานประเภทต่างๆ ตลอดจน
ผลต่อดุลการช าระเงิน การศึกษาวิธีนี้จะมีประโยชน์
และไม่ผิดพลาดมากนัก ถ้าจ านวนคนงานที่อพยพไป
ท างานในต่างประเทศเป็นเพียงส่วนน้อยของจ านวน
แรงงานในประเทศ และเงินรายได้ที่คนงานส่งกลับมา
ก็เป็นเพียงส่วนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากการ
ส่งออกหรือรายจ่ายเพ่ือการน าเข้า มิฉะนั้ นการ
วิเคราะห์จักต้องใช้แบบดุลยภาพทั่วไปเพราะจ านวน
ผู้อพยพและเงินรายได้ที่ส่งกลับดังกล่าวจะมีผลต่อ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆ ค่อนข้างมาก 

ในกรณีของคนงานไทยซึ่งอพยพไปท างานใน
แถบประเทศตะวันออกกลางและสิงคโปร์ ยังนับว่ามี
จ านวนน้อยมากเพียงร้อยละ 0.45 ของผู้มีงานท าให้
ปี 2523 (ดูตารางที่  1) และรายได้ที่ส่งกลับมา
ประเทศไทยก็เพียงปีละ 7 พันล้านบาทเศษหรือคิด
เป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้าออกหรือร้อยละ 3.47  
ของมูลค่าสินค้าเข้า

18
 (ดูตารางที่ 8) ถึงแม้ว่ารายได้ 

จากเงินโอนส่งกลับยังไม่สูงนัก แต่สถิติในตารางที่ 8 
แสดงว่า รายได้ดังกล่าวเริ่มมีบทบาทส าคัญต่อดุล
บริการอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พอสรุปได้ว่า แรงงาน
ไทยซึ่งอพยพไปท างานในต่างประเทศคงจะไม่มี
ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิจอย่ างกว้ างขวางนั ก 
การศึกษาจึงเหมาะที่จะใช้แนวการวิเคราะห์แบบ 
ดุลยภาพเฉพาะส่วน อย่างไรก็ตาม เราจะกล่าวถึง
ผลกระทบที่อาจมีต่อตัวแปรอื่นๆ ด้วยพอสังเขปเพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านแนวความคิด

19
 

ประการแรก การอพยพมีผลให้จ านวนแรงงานใน
ประเทศลดลงประมาณเกือบ 1 แสนคน โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งแรงงานในวัยหนุ่ มสาว (ดูตารางที่  5 
ประกอบ) ถ้ามีแรงงานอพยพออกไปท างานมากๆ ใน
อนาคต การอพยพอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอายุ
แรงงานในประเทศ (เช่น คนงานที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นคน
แก่และเด็ก) ผลต่ออัตราการเพ่ิมของประชากร ผลต่อ
อัตราการเข้าสู่ก าลังแรงงาน (ซึ่งอาจลดลง แต่จะถูก
ลบล้างไปบ้างจากการที่สตรีเพ่ิมอัตราการเข้าสู่ก าลัง
แรงงาน) และผลต่อความเป็นเมือง ฯลฯ 

ถ้าหากแรงงานไทยที่ไปท างานในต่างประเทศ
เป็นแรงงานไร้ฝีมือทั้งหมดหรือเป็นผู้ว่างงานมาก่อน 
การอพยพออกอาจช่วยให้อัตราการว่างงานดีขึ้นบ้าง 
แต่เนื่องจากแรงงานที่ไปท างานในต่างประเทศมัก   
มีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานในประเทศ
ดังกล่าวมาแล้วในตอนต้น (ดูตารางที่  4) และ 
จากการส ารวจของวัชรียา โตสงวน  เฉพาะคนงาน 
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ตารางที่ 8 จ านวนเงินที่คนงานไทยในต่างประเทศส่งกลับผ่านระบบธนาคาร 
เทียบกับมูลค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก (ล้านบาท) 

 
 
ปี 

ปริมาณเงินส่งกลับจากต่างประเทศ มูลค่า
สินค้าออก3  

 
(5) 

มูลค่า
สินค้าเข้า3  

 
(6) 

(3) ÷ (5) 
 
 
(7) 

(3) ÷ (6) 
 
 
(8) 

ต.อ.กลาง1 

 
(1) 

สิงคโปร์2 

 
(2) 

รวม (1+2) 
 
(3) 

รวม 
ทั่วโลก1 

(4)* 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
(2524) 
2525 

15.0 
87.7 
511.7 
1,296.0 
4,243.7 
6,977.5 
7,303.3** 
4,175.0*** 

- 
- 

24.96 
42.46 
120.67 
192.69 
190.69 
100.07*** 

15.0 
87.7 
536.66 
1,338.46 
4,364.37 
7,170.19 
7,496.00 
4,275.07 

862.8 
899.7 
2,111.6 
3,823.3 
7,716.4 
10,510.8 
10,836.6 
6,352.7*** 

60,187 
70,398 
81,252 
106,881 
132,042 
150,186 
150,186 
88,827 

72,877 
94,177 
108,899 
153,934 
190,025 
215,945 
215,945 
102,600 

0.02 
0.12 
0.66 
1.25 
3.31 
4.77 
4.99 
4.81 

0.02 
0.09 
0.49 
0.87 
2.30 
3.32 
3.47 
4.17 

ที่มา: (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายดุลการช าระเงิน ข้อมูลเบื้องต้น 
 (2) วัชรียา โตสงวน (2525) ตารางที่ 17 
 (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจประจ าเดือน ฉบับต่างๆ 
หมายเหตุ: *  รวมทั่วโลก หมายถึง เงินโอนส่งคลังจากตะวันออกกลาง สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา ถ้าน าตัวเลขในช่องที่ (4) มาคิดจะเท่ากับ  

ร้อยละ 7.2 ของมูลค่าสินค้าออก หรือร้อยละ 5 ของสินค้าเข้า 
**  หมายถึง เงินโอนที่ส่งกลับในรูปของดร๊าฟท์ และเงินตราต่างประเทศที่คนงานน าติดตัวมาแลกผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 
7,125.9 ล้านบาท รวมกับเงินที่ผ่านธนาคารอินโดสุเอช 47.3 ล้านบาท และผ่านธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้อีก 130.1 ล้านบาท  

 ***  เป็นเงินส่งกลับเฉพาะเดือนมกราคม – มิถุนายน 2525 
 

หญิงในสิงคโปร์จ านวน 60 คน   พบว่าก่อนไป
ท างานในสิงคโปร์ร้อยละ 28.8 ของคนงานกลุ่มนี้
ท างานก่ึงมีฝีมือ ในขณะที่ร้อยละ 18.97 ของแรงงาน
ในป ร ะ เทศ เ ป็ น แ ร ง ง าน ก่ึ ง มี ฝึ มื อ ขึ้ น ไ ป
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นอกจากนั้ นแรงงานส่ วนใหญ่ที่ ไปท างานใน
ต่างประเทศมักเป็นผู้มีงานท าอยู่ก่อนแล้ว เช่น การ
ส ารวจของวัชรียา โตสงวน พบว่า คนงานส่วนใหญ่มี
งานท าก่อนอพยพไปสิงคโปร์ หรือผลจากการส ารวจ
ของสุมาลี ปิตยานนท์ ก็พบว่า มีคนงานตัวอย่างซึ่ง
ไปท างานต่างประเทศเพียง 3.5% ที่ว่างงานก่อน
เดินทาง ฉะนั้น การอพยพอาจไม่ช่วยคลี่คลาย
ปัญหาการว่างงาน ตรงกันข้ามอัตราการว่างงานอาจ
สูงขึ้นบ้าง เพราะข้อแรกการบรรจุคนงานโดยเฉพาะ
ประเภทที่พอมีฝีมือในต าแหน่งงานที่ว่างไม่ใช่เรื่องที่

กระท าได้โดยง่ายดายและปราศจากต้นทุน ข้อสอง 
เมื่อคนงานมีฝีมือลาออกย่อมท าให้เกิดปัญหา    
ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ  เช่น  เมื่อขาดแคลน
แรงงานบางประเภทในกิจการก่อสร้างและช่าง
ไฟฟ้า

21
 นายจ้างในกิจการเหล่านั้นอาจตัดสินใจเลิก

จ้างคนงาน แล้วหันไปใช้ เทคนิคการผลิตที่ ใช้
เครื่องจักรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคนงานที่ไป
ท างานในต่างประเทศส่งเงินกลับมายังครอบครัวใน
ประเทศไทย หรือเมื่อคนงานกลับมาประเทศไทย
พร้อมด้วยเงินออมจ านวนหนึ่ง ย่อมก่อให้เกิดการใช้
จ่ายทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และการลงทุนต่างๆ 
การใช้จ่ายเหล่านี้ย่อมกระตุ้นให้มีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นในประเทศ แต่ประเด็นนี้ยังไม่มีหลักฐาน
เพียงพอต่อการสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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ยิ่งกว่านั้น หากจ านวนผู้อพยพมีมากพอก็จะมี
ผลต่อปริมาณการผลิตในประเทศตลอดจนอัตรา
ค่าจ้างและราคาสินค้าซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

ประการที่สอง ถ้าคนงานกลับจากต่างประเทศ
พร้อมทั้งเงินออม และตัดสินใจด าเนินธุรกิจอิสระ 
เช่น การค้าขาย ฯลฯ ย่อมมีผลให้การจ้างงานและ
ผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจนอกระบบ ( informal 
sector) ขยายตัว งานวิจัยของ สุมาลี ปิตยานนท์ 
และวัฒนา จ่ันเจริญ (2525) พบว่า ร้อยละ 4.5 ของ
ครัวเรือนที่มีสมาชิกไปท างานต่างประเทศ ได้น าเงิน
มาลงทุนค้าขาย ร้อยละ 8.2 ลงทุนเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 
13.6 ลงทุนพัฒนาที่เพาะปลูก ร้อยละ 2.3 ลงทุนซ้ือ
ควายเหล็ก จะเห็นได้ว่า รายได้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้
น าไปใช้ลงทุน เงินส่วนใหญ่มักถูกน าไปใช้ซื้อที่ดิน 
ปลูกบ้านหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน ฝากธนาคารและ
ใช้หนี้สินเก่า 

ประการที่ ส าม  คนงานซึ่ ง ไปท า ง าน ใน
ต่างประเทศมักจะท างานกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มี
ระบบการจัดการบุคคลที่ทันสมัย ท าให้คนงาน
เหล่านี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเคยชินกับชีวิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนเพ่ิมพูนทักษะในการ
ท างานจนกลายเป็นคนงานที่มีฝีมือดังปรากฎ
หลักฐานจากการส ารวจของ วัชรียา โตสงวนว่า 
ร้อยละ 33.33 ของคนงานไทยในสิงคโปร์ท างาน
ประเภทกึ่งมีฝีมือขึ้นไป ในขณะที่คนงานกลุ่มนี้เมื่อ
อยู่ ในประเทศไทยนั้นเพียงร้อยละ 28.8 ท างาน
ประเภทก่ึงมีฝีมือ หากคนงานเหล่านี้ได้มีโอกาส
กลับมาท างานประเภทเดียวกันในประเทศไทยรายได้
ของเขาเหล่านั้นย่อมสูงกว่าก่อนการไปท างานใน
ต่างประเทศ ในแง่นี้แล้วการไปท างานในต่างประเทศ
นับได้ ว่ามีส่ วนเพ่ิมพูนทักษะแรงงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย แต่ทว่าหลักฐานที่ได้จาก
กรณีของคนงานตุรกี ซึ่งไปท างานในเยอรมนี  พบว่า 

คนงานจ านวนน้อยซึ่งกลับมาท างานในตุรกีได้มี
โอกาสท างานประเภทเดียวกับที่ท าในเยอรมัน  
(ดู Miller, 1976: table 12) ส่วนกรณีของไทยนั้นยัง
ไม่มีหลักฐานน ามาสนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะเพ่ิงจะ
เริ่มมีคนงานไทยกลับจากต่างประเทศ  หากพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่ว่า คนงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เดิมเคยมี
อาชีพเกษตรกรรมและกรรมกร ถ้ากลับมาท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมคงจะต้องเริ่มต้นจากระดับไร้
ฝีมือในขั้นทดลองก่อน ท าให้ทักษะที่ได้มาจาก
ต่างประเทศไม่มีประโยชน์มากนัก 

ประการที่สี่ ตราบใดที่จ านวนเงินที่คนงานจาก
ต่างประเทศส่งกลับมายังประเทศไทยมากกว่ารายได้
ที่ยอมสละ (foregone income) เมื่อไม่ท างานใน
ประเทศไทย อุปสงค์มวลรวม (ในรูปของตัวเงิน) จะ 
เพ่ิมขึ้น ถ้ารายได้เหล่านี้ถูกน าไปใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภค โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย หรือ
สินค้าที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบจากต่างประเทศ
สูงหรือสินค้าจากต่างประเทศโดยตรง นอกจากจะไม่
ช่วยกระตุ้นให้ผลผลิตภายในสูงขึ้นเท่าที่ควรแล้ว ยัง
จะก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้ออีกด้วยถ้ารัฐบาลไม่
ด าเนินนโยบายการเงินและการคลังลบล้างผล
ดังกล่าว จากการส ารวจเศรษฐกิจหมู่บ้านที่มีผู้ไป
ท างานต่างประเทศจ านวนมากของสุมาลี ปิตยานนท์
พบว่า ปริมาณการค้าในหมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น แต่
ไม่ได้ประมาณการผลที่มีต่อระดับราคาสินค้าไว้ 

แต่อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางคน เช่น 
นายคินเดิลเบอร์เกอร์ (Kindleberger) แย้งว่า 
เงินตราต่างประเทศจากคนงานที่ ไปท างานใน
ต่างประเทศมีข้อดีกว่ารายได้จากการส่งออก เพราะ
ไม่ต้องมีการจ่ายเงินบางส่วน ซื้อวัตถุดิบและปัจจัย
การผลิตจากต่างประเทศดังกรณีการผลิตสินค้าออก  
และหากว่าแนวโน้มในการออมเงินที่ ได้รับจาก
ต่างประเทศสูงกว่าแนวโน้มในการออมเงินที่ได้จาก
การท างานในประเทศ (marginal propensity to 
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22

 หรือหากว่าแนวโน้มในการบริโภคสินค้า  
ขาเข้า โดยใช้เงินจากการท างานในต่างประเทศต่ า 
เพราะผู้ที่ไปท างานในต่างประเทศมักเป็นคนจน ซึ่ง 
ต้องการเงินก้อนมาซื้อที่ดินท าไร่ท านา ซื้อหุ้นหรือ
ลงทุนในกิจการต่างๆ ระดับการผลิตในประเทศก็จะ
เพ่ิมขึ้นได้ ดูเหมือนว่าแนวคิดของนายคินเดิลเบอร์
เกอร์ จะสอดคล้องกับผลการส ารวจครอบครัวของผู้ที่
ไปท างานต่างประเทศจากภาคอีสานของ สุมาลี  
ปิตยานนท์ (2525) และพีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย 
ปิยภัณฑ์ (2525) กล่าวคือ  

(1) ตารางที่ 9 ซ่ึงมาจากการส ารวจของพีรเทพ 
และสุชาย แสดงว่า ร้อยละ 46.82 ของคนงานที่ไป
ท างานในตะวันออกกลางมีอาชีพเกษตรกร ซ่ึงมีผล
ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานเกษตรถึงขนาดว่าอัตรา 
 

ค่าเช่าแบบแบ่งผลผลิตในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัด
นครราชสีมาที่สุมาลี ปิตยานนท์เข้าไปส ารวจ ลดลง
จากเดิมเจ้าของนาได้คร่ึงหนึ่งมาเหลือเพียง 1 ส่วน 
และผู้เช่าได้ 2 ส่วน 

(2) เงินที่ส่งกลับมาจากการท างานในต่างประเทศ
โดยเกษตรกรเหล่านี้คงจะถูกน ามาซื้อที่ ดินเพ่ือ
การเกษตรมาก สุมาลี ปิตยานนท์ พบว่า จ านวนเงินที่
ครอบครัวส ารวจในหมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีใช้ซื้อ
ที่ดินเฉลี่ย 23,233 บาท และในจังหวัดนครราชสีมา
เฉลี่ย 50,910 บาทต่อครอบครัว ดังนั้น จึงไม่น่าแปลก
ใจที่สุมาลีพบว่า ราคาที่ ดินในหมู่บ้านของจังหวัด
อุดรธานี และนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น ประมาณ 174% ถึง 
198% ในระหว่างปี 2522-2524 ทั้งๆ ที่มีเพียงร้อยละ 
15.8 ของครอบครวัส ารวจที่ใช้เงินซื้อที่ดิน 

ตารางที่ 9 อัตราส่วนร้อยของแรงงานไทยในต่างประเทศจ าแนกตามอาชีพเดิม 

อาชีพเดิม ร้อยละของแรงงานทั้งหมด 
ตะวันออกกลาง1 สิงคโปร์2 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย 
รับจ้าง 
ช่างไม้ 
ช่างก่อสร้าง 
ช่างเชื่อม 
ช่างไฟฟ้า 
ช่างเครื่องยนต์ 
ช่างเหล็ก 
ช่างสี 
ขับรถ 
ปรุงอาหาร 
อื่นๆ 
เรียนหนังสือ 

46.82 
5.83 
4.77 
6.18 
7.78 
1.77 
1.77 
3.53 
0.88 
1.06 
7.42 
0.71 
11.48 

- 

25.76 
- 

25.76* 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

31.82** 
16.67 

รวม 100.00 100.00 
ที่มา: (1)  การส ารวจของกองวางแผนประชากรและก าลังคน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        

อ้างในพีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย  ปิยภัณฑ์ (2525) 
 (2) วัชรียา  โตสงวน (2525) 
หมายเหตุ: *  หมายถึง รับจ้างในโรงงาน 
         ** หมายถึง การท างานในสาขานอกระบบ (informal sector) เช่น ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 
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นอกจากนั้น การส ารวจของพีรเทพ รุ่งชีวิน และ
สุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) และสุมาลี  ปิตยานนท์ 
(2525) ให้ข้อมูลที่มีค่าควรสนใจบางประการ 

(ก) พีรเทพ และสุชาย พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว
คนงานที่ไปท างานในตะวันออกกลางเป็นเวลา 1 ปี 
จะส่งเงินตราต่างประเทศกลับเฉลี่ยคนละ 82,230 
บาทตลอดปี (หรือตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน) และ 
จะน าเงินสดติดตัวกลับประเทศไทยอีกเฉลี่ยคนละ 
19,200 บาท รวมเป็น 101,430 บาทต่อคนต่อ 
สัญญา

23
 ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมการส่งเงินกลับด้วย

วิธีอื่นๆ ตลอดจนสินค้าจ าพวกเครื่องไฟฟ้าที่คนงาน
ซื้อติดตัวมาจากต่างประเทศ 

(ข) การส ารวจของสุมาลี ก็พบว่า คนงานซึ่ง
ไปท างานในตะวันออกกลางส่งเงินกลับเฉลี่ยคนละ 
8,676.19 บาทต่อเดือน หรือ 104,114 บาทต่อปี ซึ่ง
สูงกว่าตัวเลขของพีรเทพเล็กน้อย 

(ค) ถึงแม้สุมาลีจะไม่ได้บันทึกจ านวนเงินโอนที่
ครอบครัวต่างๆ น าไปซื้อสินค้าแต่ละประเภท แต่เธอ
ได้บันทึกรายการสินค้าต่างๆ ที่ครอบครัวเหล่านี้
นิยมซื้อ

24
 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่อง

ไฟฟ้า เช่น สเตอริ โอ (พบว่าร้อยละ 41 ของ
ครอบครัวทั้งหมดใช้เงินซื้อสเตอริโอ) ตู้เย็น วิทยุ 
และโทรทัศน์ สินค้าเหล่านี้มีชิ้นส่วนจากต่างประเทศ 
(import content) สูงถึง 25.68 ของมูลค่าสินค้า
จ าพวกเตารี ดและ พัดลม  ซึ่ งมี ชิ้ น ส่ วนจาก
ต่างประเทศปริมาณร้อยละ 12.50 แต่สุมาลีพบว่า 
เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้มีหนี้สินค่อนข้างสูง ดังนั้น
เงินที่ได้มาส่วนใหญ่คงจะถูกน าไปใช้หนี้ ท าให้เธอ
พบว่า สัดส่วนของครอบครัวที่น าเงินโอนไปซื้อ
สินค้าต่างๆ มีไม่มากนัก

25
 

ประการที่ห้า ถึงแม้ สุมาลี ปิตยานนท์ (2525) จะ
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมและลดเวลาในการท า
การเกษตรในครัวเรือนส ารวจที่ได้รับเงินโอนจาก

ต่างประเทศบ้าง แต่ไม่อาจสรุปได้ว่าสมาชิกใน
ครัวเรือนท างานมากขึ้นหรือลดลง แต่การขาดแคลน
แรงงานเนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนเดินทางไป
ต่างประเทศ ท าให้เกิดการว่าจ้างคนงานรับจ้างมาก
ขึ้น ร้อยละ 25 ของครัวเรือนส ารวจได้จ้างคนงาน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยงานด้านการเกษตร 

ประการที่หก ถึงแม้ว่าปริมาณเงินส่งกลับจาก
คนงานไทยในต่างประเทศจะยังมีมูลค่าน้อยเมื่อ
เทียบกับมูลค่าการส่งออกของไทย (ดูตารางที่ 8) แต่
มูลค่าดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นรวดเร็ว ซึ่งย่อมจะ
ก่อให้เกิดผลต่างๆ ดังนี ้

(ก) ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินของ
ไทยทั้ งปัจจุบันและอนาคตได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 7 
พันล้านบาท หากนับปริมาณเงินโอนจากทุกประเทศ
จะมีมูลค่าถึงร้อยละ 10 ของการขาดดุลการค้าในปี 
2524 ส าหรับหกเดือนแรกของปี 2525 ปรากฎว่า 
เงินโอนรวมมีมูลค่าถึงร้อยละ 46 ของการขาด
ดุลการค้า 

(ข) เงินที่ถูกส่งกลับมาบางส่วนอาจถูกน าไปซื้อ
สินค้าจากต่างประเทศ หรือแม้แต่สินค้าที่ผลิตใน
ประ เทศแต่ มี ส่ วนประกอบของ วัตถุ ดิบจาก
ต่างประเทศ ซึ่งอาจท าให้เราขาดดุลเพ่ิมขึ้นได้ 

(ค) อาจมีชาวต่างประเทศจากกลุ่มประเทศที่รับ
คนงานไทยไปท างานมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น เพราะมีโอกาสทราบเรื่องประเทศไทยมากขึ้น 

(ง) ในบางครั้ งคนงานไทยซึ่ งไปท างานใน
ต่างประเทศมักบริ โภคสินค้าจากประเทศไทย
โดยเฉพาะอาหารต่างๆ ท าให้ไทยได้ส่งสินค้าออก
ไปสู่ประเทศเหล่านั้นได้บ้าง ถึงจะเพียงปริมาณ
เล็กน้อย แต่ก็มีผลดีต่อดุลการค้า โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา เราจะพบร้านค้าของช าและอาหารแห้ง
ของคนไทยในเมืองต่างๆ มากมาย ซึ่งในที่สุดสินค้า
ไทยที่เคยขายเฉพาะในร้านของคนไทยก็มีโอกาสไป
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ขายในซุปเปอร์มาร์เกตของคนอเมริกัน เช่น แป้งมัน 
น้ าปลา เส้นหมี่ ฯลฯ 

(จ) การที่จะให้คนงานส่งเงินกลับประเทศโดย
ผ่านระบบธนาคารน้ัน รัฐบาลจะต้องด าเนินนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่ท าให้เงินบาทสูง
กว่าความเป็นจริงมากนัก มิฉะนั้นคนงานจะหันไป
พ่ึงตลาดมืดอันจักท าให้การควบคุมปริวรรตเงินตรา
ยุ่งยากขึ้น 

ประการที่เจ็ด การอพยพของคนงานไปท างานใน
ต่างประเทศมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออกและอุตสาหกรรมทดแทนสินค้าน าเข้า
ของประเทศไทย และประเทศผู้ส่งแรงงานออก
ต่างประเทศอื่นๆ ด้วย กล่าวคือ อุตสาหกรรมเหล่านี้
แทนที่จะเติบโตในประเทศไทยหรือประเทศด้อย
พัฒนาที่มีแรงงานราคาถูก กลับยังคงยืนหยัดอยู่ได้
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (เช่น สิงคโปร์)

26
 โดยอาศัย

แรงงานราคาถูกจากประเทศด้อยพัฒนา ( ILO, 
1976:76) แทนที่สิงคโปร์เป็นประเทศผู้ซื้อสินค้าที่
ผลิตโดยเทคนิคการใช้แรงงานเข้มข้น ( labor-
intensive technique) จากประเทศไทย สิงคโปร์กลับ
กล ายม า เป็ นคู่ แ ข่ ง ส า คั ญของ ไทย ใน ด้ าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอิเล็กทรอนิก หรือแทนที่กลุ่ม
ประเทศทางตะวันออกกลางจะหันมาซื้อเนื้อไก่จาก
ไทย กลับจ้างคนงานไทยไปท างานในประเทศของ
ตน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของนายโบนนิ่ง 
(Bohning, 1975) ซึ่งศึกษาผลกระทบของการอพยพ
ต่อประเทศผู้จ้างงานในยุโรปและประเทศผู้ส่งคนงาน
ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน พบว่า ประเทศผู้จ้างงานมัก
น าคนงานต่างชาติไปท างานในอุตสาหกรรมที่พัฒนา
อย่างรวดเร็ว มากกว่าจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมซึ่ง
ใช้แรงงานเข้มข้น แต่ก็มีตัวอย่างการน าแรงงาน
ต่างชาติไปใช้ผลิตสินค้าแข่งกับประเทศด้อยพัฒนา 
และกีดขวางโอกาสแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือ

การส่งออกของประเทศด้อยพัฒนา อันมีผลเสียต่อ
ความพยายามขององค์การสหประชาชาติที่จะปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศเสียใหม่ ทว่าถ้า
พิจารณาตัวเลขทั้งหมด นายโบนนิ่งสรุปว่า การ
อพยพระหว่างประเทศดูเหมือนจะช่วยกระตุ้นการ
ส่งออกของประเทศด้อยพัฒนามากกว่าจะเป็น
อุปสรรค 

นอกจากนั้น การอพยพระหว่างประเทศอาจมีผล
ให้การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี่ในประเทศพัฒนาผู้
จ้างแรงงานต่างประเทศ ยังคงมีลักษณะการใช้
แรงงานเข้มข้นแทนที่ จะเป็นการใช้ทุนเข้มข้น 
(Paine, 1974:11) 

ประการที่แปด คนงานและ/หรือครอบครัวของ
คนงานที่ไปท างานในต่างประเทศจะมีฐานะการเงินดี
ขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า (ก) รายได้จากการท างานใน
ต่างประเทศสูงกว่าต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจไป
ท างานในต่างประเทศบวกกับค่าใช้จ่ายเมื่ออยู่
ต่างประเทศ ซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 2.3 (ข) เมื่อ
เขาหรือเธอเหล่านั้นกลับมาประเทศไทย เขาหรือเธอ
มีโอกาสได้งานซึ่งให้รายได้สูงกว่าเดิม และมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีกว่าเดิมหรือไม่ การส ารวจของสุมาลี 
ปิตยานนท์ (2525: 30-37) พบว่าระดับความเป็นอยู่
ของครัวเรือนที่มีคนไปท างานต่างประเทศดีขึ้นมาก 
เพราะมีการใช้จ่ายในหมวดการศึกษาและการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นมาก มีการเพ่ิมรายจ่ายด้าน
อาหารโดยเฉพาะเน้ือสัตว์และค่าเครื่องแต่งกายด้วย 
นอกจากนั้น ร้อยละ 25 ของครัวเรือนยังได้น าเงินมา
ซ่อมแซมบ้าน และร้อยละ 63 มีเงินออมในธนาคาร
โดยเงินออมเฉลี่ยเดือนละ 5,900 บาท นอกจากนี้ยัง
มีประเด็นอื่นๆ ที่ต้องน ามาคิดอีก เช่น ต้นทุนสังคม
อันเกิดจากการที่ครอบครัวต้องแยกจากกัน การ
ท างานในบรรยากาศและสภาพที่น่าเบื่อโดดเด่ียวใน
ต่างประเทศ ทัศนคติทางการเมืองและสังคมที่ผู้
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อพยพรับกลับมาในประเทศไทย ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้
คงจะไม่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดในระยะเวลา 1-2 
ปีข้างหน้า และคงต้องรอให้มีผู้หันมาศึกษาเรื่องนี้
มากกว่าเดิมโดยเฉพาะการศึกษาของนักสังคมวิทยา
มานุษยวิทยาและนักจิตวิทยา 

ประการสุดท้าย การอพยพของคนงานย่อมมีผล 
ต่อประชาชนอื่นๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลต่อการกระจายรายได้ (ถ้าปริมาณผู้อพยพมี
มากพอ) กล่าวคือ ถ้าผู้อพยพเป็นคนที่จนที่สุดจาก 
ภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม การกระจายรายได้
ย่อมดีขึ้น แต่ถ้าผู้อพยพมาจากชนชั้นที่มีฐานะสูงขึ้น
ไป การกระจายรายได้อาจเลวลง แต่นี่เป็นเพียง
ผลกระทบในรอบแรกเท่านั้น ยังมีผลกระทบทางอ้อม
ในรอบต่อๆ ไป ซึ่งยากจะท านายได้ จึงไม่ขอ
กล่าวถึงต่อไป 

ในกรณีของประเทศไทย ดูเหมือนว่าผู้ที่จะไป
ท างานในต่ างประเทศต้องมี ฐานะพอสมควร
โดยเฉพาะผู้ที่จะไปตะวันออกกลางซึ่งต้องลงทุนถึงสี่
หมื่นบาท ถึงแม้คนงานเหล่านี้จะไม่มีเงินสดแต่คง
ต้องมีสินทรัพย์ไว้จ านองขอกู้เงิน การส ารวจ
ครอบครัวผู้ไปท างานในตะวันออกกลางที่อยู่ในภาค
อีสานของสุมาลี ปิตยานนท์ พบว่าก่อนที่จะมีคนงาน
ไปท างานต่างประเทศครอบครัวเหล่านั้นมีรายได้
เฉลี่ยสูงถึงปีละ 43,079.77 บาท

27
 ซึ่งนับว่าสูงมาก

เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลในปี 2524 ซึ่ง
เท่ากับ 17,200 บาท เราจึงพอสรุปได้ว่า คนที่ไป
ท างานในต่างประเทศมาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ค่อนข้างดีในชนบท ซึ่งคงจะมีผลให้แบบแผนการ
กระจายรายได้ของชนบทในระยะสั้นเลวลงได้ 

4. ปัญหาและนโยบาย 
4.1 ปัญหา: ทุกข์ ? 
ในตอนที่สามเราได้แสดงให้เห็นว่า การที่คนงาน

อพยพไปท างานในต่างประเทศไม่จ าเป็นต้องเกิด

เฉพาะผลดีแก่ประเทศไทย บางครั้งก็อาจเป็นผลเสีย
หรือสร้างปัญหาแก่เศรษฐกิจไทยได้เช่นกัน ถ้า 
สิงคโปร์และประเทศตะวันออกกลางทั้งหมดหยุดรับ 
คนงานจากไทยโดยกระทันหัน เช่นที่สิงคโปร์ก าลัง
จะปิดก้ันคนงานต่างชาติในปี พ.ศ. 2526

28
 ประเทศ

ไทยจะประสบปัญหาการลดลงของเงิ นตรา
ต่างประเทศในรูปของเงินโอน

29
 หรือปัญหาที่ว่า เมื่อ

มีแต่แรงงานมีฝีมืออพยพไปท างานต่างประเทศ 
นายจ้างไทยอาจหันไปใช้เทคนิคการลงทุนแบบใช้
ทุนเข้มข้นอันจะก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นใน
ประเทศ ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ท าให้รัฐบาล
จ าต้องมีมาตรการหรือนโยบายที่เหมาะสม เพ่ือท าให้
การส่งคนงานไทยไปท างานในต่างประเทศเกิด
ประโยชน์แก่ไทยให้มากที่สุด และลดผลเสียที่จะเกิด
ให้น้อยที่สุด โดยมีข้อสมมุติว่า รัฐบาลยังคงต้องการ
ด าเนินนโยบายส่งคนงานไปท างานในต่างประเทศ
ต่อไป  

แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จ าเป็นที่
เราจะต้องศึกษาถึงปัญหาอื่นๆ ที่ เกิดจากการมี
คนงานไทยไปท างานในต่างประเทศ พร้อมทั้ ง
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้นก่อน เพราะการ
จะด าเนินนโยบายใดๆ จ าต้องเข้าใจถึงปัญหาและ
สาเหตุแห่งปัญหาก่อน 

พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) และ 
วัชรียา  โตสงวน (2525) ได้กล่าวถึงปัญหาอันเกิด
จากการที่คนไทยเดินทางไปท างานต่างประเทศ
มากมาย จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องกล่าวซ้ าอีกในที่นี้ 
เพียงแต่จะขอสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากนั้น
บทความเรื่องนี้จะเสนอแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
หัวข้อ เช่น ปัญหาเก่ียวกับอัตราค่าบริการของ
ส านักงานจัดหางานเอกชน และปัญหาการคดโกง
ผู้สมัครงาน 

ปัญหาต่ างๆ ที่ เ กิ ดขึ้ นพอจะประมวลได้
ดังต่อไปนี ้
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4.1.1 ปัญหาที่เกิดก่อนการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ เช่น 

(ก) ปัญหาอัตราค่าบริการจัดหางานสูงมาก 
(ข) ปัญหาส านักงานจัดหางานเถื่อน และการ

หลอกลวงของนายหน้า
30

 
(ค) ปัญหาการแข่งขันกันหาคนงานให้นายจ้าง

ในตะวันออกกลางท าให้อัตราค่าจ้างที่คนงานได้รับ
ลดน้อยลง

31
 

(ง) ปัญหาการบริหารการจัดส่งแรงงานไป
ต่างประเทศของทางราชการ 

(จ) ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างวิธีปฏิบัติของกรม
แรงงานกับส านักจัดหางานเอกชน เช่น กรณี
ส านักงานจัดหางานหาสัญญาการจ้างระยะ 2-3 ปี ใน
ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ท างาน  กรมแรงงาน
กลับเน้นให้ท าสัญญา 1 ปี ซึ่งบางกรณีเป็นผลเสียทั้ง
ผู้จ้างและผู้รับจ้าง หรือกรณีการเดินทางไปท างาน
สิงคโปร์  ซึ่ งกรมแรงงานให้จัดเดินทางโดยทาง
เครื่องบินเท่านั้น (สุภชัย มนัสไพบูลย์ 2525: 47) ฯลฯ 

4.1.2 ปัญหาที่เกิดระหว่างที่แรงงานท างาน
ในตะวันออกกลาง 

(ก) สัญญาจ้างหละหลวมท าให้เกิดการขัดแย้ง
ระหว่างคนงานกับบริษัทผู้ ว่าจ้าง ดังเช่น กรณี
คนงานไทย 50 คน ซึ่งจัดส่งโดยบริ ษัทวิงทัตกา
เมนต์ ผ่านกรมแรงงานร้องเรียนว่าเงินเดือนและค่า
ครองชีพไม่ตรงตามสัญญา ฯลฯ

32
 

(ข) ปัญหาคนงานขาดฝีมือ ส านักงานจัดหางาน
ไม่พิถีพิถันในการทดสอบฝีมือ เมื่อไปถึงตะวันออก
กลางจึงได้รับเงินเดือนต่ ากว่าตามสัญญา เพราะต้อง
ลดชั้นลงไปท างานไร้ฝีมือ (สุภชัย มนัสไพบูลย์ 2524) 

(ค) ปัญหาคนงานไทยบางคนไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจ้างที่ท าไว้ โดยอ้างว่าค่าจ้างต่ าไปเพราะตั้ง

ความหวังไว้สูงไป หรือเพราะบางคนอาจไม่เข้าใจ
สัญญาอย่างถ่องแท้ เช่น กรณีคนงานไทย 700 คน 
ในอิรัก ซึ่งจัดส่งโดยบริษัทโกลเด้นเฟรม

33
 

(ง) ปัญหาเรื่องการปรับตัวในการท างานและ 
ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งขาดสิ่งบันเทิงท าให้มีการ 
เล่นการพนัน ด่ืมเหล้าเถื่อน ปล้นและฆ่า

34
 ปัญหา

คนไทยไม่เข้าใจภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น ฯลฯ 

(จ) ปัญหาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพียงพอจาก
รัฐบาลไทยเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน 

(ฉ) ปัญหาการส่งรายได้กลับ เช่น ลิ เบีย มี
ข้อบังคับเก่ียวกับจ านวนเงินสูงสุดที่จะส่งออกนอก
ประเทศ หรือคนงานไทยไม่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ท าให้มีปัญหาการส่งเงินกลับ ฯลฯ 

4.1.3 ปัญหาที่เกิดเมื่อคนงานไทยใน
ต่างประเทศกลับมาท างานในประเทศ 

(ก) ปัญหาในระดับชาติ คือ การขาดแคลนแหล่ง
รายได้จากเงินตราต่างประเทศ ถ้าประเทศทาง
ตะวันออกกลางเริ่มสะกัดก้ันคนงานไทย 

(ข) ปัญหาการจมไม่ลง เพราะคนงานเคยมีรายได้
สูง และมีระดับความเป็นอยู่ที่ ฟุ่มเฟือย เมื่อต้อง
กลับมาท างานที่ได้รับค่าจ้างต่ าอาจเกิดความไม่พอใจ 

(ค) ปัญหาการปรับตัวกับครอบครัว ฯลฯ ปัญหา
เหล่านี้ถึงจะยังไม่เกิดขึ้น แต่รัฐบาลก็จ าต้องให้ความ
สนใจเ พ่ื อหาทางป้ อง กั นก่ อนจะ เ กิ ดปัญหา 
ตัวอย่างเช่น ถ้าคนงานไทยในต่างประเทศต้อง
เดินทางกลับประเทศไทยอย่างกระทันหันหมดทั้ง 1 
แสนคน ภาระของรัฐในการจัดบริการสาธารณูปโภค 
บ้าน และจัดหางานให้บุคคลเหล่านี้ท า คงเป็นเรื่อง
ใหญ่หลวงพอสมควร ผู้ สนใจเรื่ องปัญหาและ
มาตรการช่วยเหลือผู้อพยพกลับ เช่น การจัดตั้ง
บริษัทเงินทุนช่วยให้ผู้อพยพกลับสามารถน าเงินไป
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ลงทุนได้ผลตอบแทนสูง กรุณาอ่านงานของ Rien 
Van Gendt (1977). 

4.2 สาเหตุแห่งปัญหากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : 
สมุทัย? 

เราจะไม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทุกอย่าง
เพราะปัญหาบางอย่างไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 
และปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลาและเนื้อกระดาษ แต่เรา
จะหยิบยกปัญหาที่คิดว่าส าคัญที่สุดมาวิเคราะห์ นั่น
คือ ปัญหาอัตราค่าบริการจัดหางาน ปัญหาการ
หลอกลวงและปัญหาการตัดราคากันเองในการเสนอ
จัดหางานของส านักจัดหางาน 

4.2.1 อัตราค่าบริการจัดหางาน ที่ทางส านัก
จัดหางานเรียกเก็บจากคนงานย่อมแตกต่างกันไป
ตามประเภทฝีมือ จ านวนอุปทานคนงานและจ านวน
ความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ แต่
โดยทั่วไปแล้วค่าบริการส าหรับงานในสิงคโปร์เฉลี่ย
คนละ 8,500-10,000 บาท (วัชรียา โตสงวน 2525)  
ส่วนค่าบริการส าหรับงานในตะวันออกกลางมีมูลค่า

ประมาณ 10,000-52,000 บาท
35
 ซึ่งนับว่าค่อนข้าง

สูง ถ้าสมมุติ ว่า รายได้เฉลี่ยของคนงานไทยใน
สิงคโปร์และตะวันออกกลางเท่ากับปีละ 60,000 บาท 
(วัชรียา โตสงวน 2525) และ 150,635 บาท (พีรเทพ 
รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ 2525) ตามล าดับ อัตรา
ค่าบริการจัดหางานจะคิดเป็นร้อยละ 15.4 และร้อย
ละ 20.6 ของรายได้ที่จะได้รับตลอดปีในสิงคโปร์ และ
ตะวันออกกลางตามล าดับ อัตราค่าบริการน้ีสูงกว่า
อัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ถึง 7.4-9.9 เท่าตัว เพราะ
กฎหมายกระทรวงฉบับที่ 5 ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2511 ก าหนดให้เรียกเก็บเงิน
ค่าบริการจากลูกจ้างหรือนายจ้าง หรือจากทั้งสอง
ฝ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนค่าจ้างที่ลูกจ้าง

ได้รับจากนายจ้างเป็นรายเดือนหรือในระยะเวลา
สามสิบวันแรกที่ลูกจ้างเข้าท างาน 

ปัญหาส าคัญ 2 ข้อที่นักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ควรตั้งโจทย์ ถามตัวเอง คือ 

ก) ท าไมอัตราค่าบริการจัดหางานจึงค่อนข้าง
สูง และมีหนทางที่จะลดอัตราค่าบริการดังกล่าวลง
หรือไม่ 

ข) ท าไมการควบคุมอัตราค่าบริการของรัฐจึง
ไม่ได้ผล 

ก) ในตลาดแรงงานที่ มีการแข่ งขันกันสู ง 
กล่าวคือ มีผู้ต้องการจ้างแรงงานและผู้เสนอท างาน
จ านวนมากมาย นายจ้างจะเสนออัตราค่าจ้างที่
ลูกจ้างทุกคนยินดีท างาน เช่น ที่อัตราค่าจ้าง OW0 
อันเกิดจากแรงก าหนดของอุปสงค์และอุปทาน
แรงงานในรูปที่ 1 และจะมีการจ้างคนงานจ านวน 
OL0 คนเกิดขึ้น แต่ในกรณีของการจ้างงานจาก
ต่างประเทศโอกาสที่นายจ้างและลูกจ้างจะมาพบกัน
เพ่ือเจรจาท าสัญญาจ้างงานแทบจะไม่มีเลย ลอง
หลับตานึกถึงนายจ้างที่เดินทางมาคัดเลือกคนงาน
ด้วยตนเอง (หรือลูกจ้างเดินทางไปหางานกับ
นายจ้างที่ตะวันออกกลางสมมุติว่าไม่มีปัญหาเร่ือง
การตรวจลงตราการเดินทาง) ต่างฝ่ายต่างคนต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงลิบลิ่ว เราจะสมมุติว่า ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับ 1 แสนบาทต่อการจ้างลูกจ้าง
หนึ่งคน (หรือเท่ากับระยะทาง W1W4 ในรูปที่  1) 
ฉะนั้นจะมีการจ้างคนงานเพียง OL1 คน ซึ่งน้อยกว่า
กรณีที่ไม่มีค่าโสหุ้ยในการจ้างถึง L1L0 คน โดยที่
ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเพียง OW1 บาท ซึ่งต่ ากว่า
กรณีที่ไม่มีค่าโสหุ้ยในการจ้าง 

แต่ค่าโสหุ้ยดังกล่าวอาจลดลงได้ กล่าวคือ 
แทนที่นายจ้าง (หรือลูกจ้าง) จะลงทุนแสวงหาลูกจ้าง 
(หรือนายจ้าง) เอง แต่หันมาใช้บริการของนายหน้า
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จัดหางานแทน นายหน้าเหล่านี้คือ ผู้เชี่ยวชาญ ใน
การแสวงหาสารสนเทศ (information) เก่ียวกับ 
ต าแหน่งงานว่าง ลักษณะของงานและผลตอบแทน 
ตลอดจนการหาคนงานที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม 
นายหน้าเองก็ย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศดังกล่าว แต่เนื่องจากตนมีอาชีพทางนี้
โดยตรงเป็นประจ า  ต้นทุนในการเสาะหาสารสนเทศ
จึงต่ ากว่าการที่นายจ้างหรือลูกจ้างจะท าเอง สมมุติ
ว่าต้นทุนน้ีบวกกับก าไรของนายหน้ามีมูลค่าเท่ากับ 
30,000 บาท หรือระยะทาง W2W3 ดังในรูปที่ 1 
ปริมาณการจ้างงานจะเพ่ิมจาก OL1 เป็น OL2 คน 
และลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง OW2 บาท สูงกว่ากรณีที่
นายจ้างเดินทางมาคัดเลือกคนงานเอง หรือลูกจ้าง
เดินทางไปหางานท าเอง ลูกจ้างก็จะได้รับประโยชน์
จากการจัดบริการของนายหน้าเท่ากับพ้ืนที่ FAC  
ส่วนนายจ้างจะได้รับประโยชน์เท่ากับพ้ืนที่ BDG 
เช่นกัน ตัวนายหน้าเองจะได้รับผลตอบแทนบวก
ก าไรเท่ากับ DC บาท (หรือ W2W3 บาทต่อคน) 

ฉะนั้น เหตุผลข้อแรกที่ค่าบริการจัดหางาน
ค่อนข้างสูง ก็คือ ต้นทุนสารสนเทศ ( information 
cost) ที่นายหน้าต้องเสียในการรวบรวมข้อมูล 
เก่ียวกับต าแหน่งงานและคนงาน เช่น การเดินทาง
ไปติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศ การต้อนรับ
นายจ้างหรือนายหน้าตัวแทนนายจ้าง  ค่าโทรเลข
และโทรพิมพ์ติดต่อต่างประเทศ ค่านายหน้าซึ่งจ่าย
ให้แก่นายหน้าฝ่ายนายจ้าง (ตกประมาณ 4,000 
บาทถึง 10,000 บาท ต่อคน) ค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบฝีมือและจัดท าเอกสารการเดินทาง ค่า
อ านวยความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการ 
ค่านายหน้าให้แก่สายและสาขาของตน ผู้ติดต่อกับ 
คนงานโดยตรง (ดูค่านายหน้าเหล่านี้ ในตาราง 
10)

36
 นอกจากนั้นวัชรียา โตสงวน ยังพบว่า ค่า

นายหน้าที่ส านักงานในกรุงเทพฯ จ่ายให้แก่สายและ

สาขาในต่างจังหวัดเพ่ือจัดหาคนงานหญิง แพงกว่า
การจัดหาคนงานชาย เพราะค่าใช้จ่ายในการ
แสวงหาคนงานหญิงอาจสูงกว่า และ/หรือผู้ที่จะไป
ชักจูงบิดามารดาของเด็กสาวให้ยินยอมส่งลูกสาวไป
ท างานต่างประเทศย่อมต้องสนิทสนมและเป็นที่ไว้
เนื้อเชื่อใจของครอบครัวนั้นพอควร ค่าบริการนายหน้า
ส าหรับการหาคนงานจึงต้องสูงเป็นเงาตามตัว

37
 

ถ้าผลตอบแทนดังกล่าวเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วยัง
มีก าไรสูงกว่าอาชีพอื่นๆ จะมีบุคคลเข้ามาแย่งกัน
ประกอบอาชีพดังกล่าว เมื่อต้องแข่งขันกัน ต้นทุน
ในการแสวงหาข้อมูลก็ต้องถูกบีบให้ลดน้อยลง และ
ก าไรก็จะลดลงจนเหลือแค่ก าไรปรกติ 

แต่ในทางปฏิบัติ ตลาดนายหน้าบริการจัดหา
งานมีอุปสรรคกีดกันการเข้ามาแข่งขัน เพราะมีการ
จ ากัดจ านวนส านักจัดหางานเอกชนโดยรัฐ กล่าวคือ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 กันยายน 
2518 ซึ่ งออกตามความในมาตรา  11  แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 
2511 ไ ด้ก าหนดจ านวนส านั กจั ดหางานใน
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย ให้มีไม่เกินเขตละ 20 ส านักงาน เขตคลองสาน 
เขตธนบุรี และเขตปทุมวันให้มีได้ไม่เกินเขตละ 10 
ส านักงาน เขตอื่นให้มีไม่เกินเขตละ 5 ส านักงาน
จ านวนส านักงานดังกล่าวไม่นับรวมส านักงานจัดหา
งานของกรมแรงงานตามมาตรา 6 

จ านวนส านักงานจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมแรงงานมีประมาณ 219 แห่งในปี 2525 ดังที่
แสดงไว้ในตารางที่ 11 แต่ยังมีส านักจัดหางานเถื่อน
ซึ่งบางรายจดทะเบียนในลักษณะของบริษัทกับกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

38
 แต่บางรายก็

ไม่ได้จดทะเบียนใดๆ เลย 
การจ ากัดจ านวนส านักงานจัดหางานเอกชนจึงมี

ผลสองประการ คือ 
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รูปที่ 1 ประโยชน์ของส านักงานจัดหางาน 

 

 

 

 

 

S  =  อุปทานแรงาน 
D  =  อุปสงค์แรงงาน 
W  =  อัตราค่าจ้าง (บาทต่อเดือน) ซึ่งรวมถึงค่าล่วงเวลาและผลตอบแทนอื่นๆ ด้วย 
 
 

ประการแรก อัตราค่าบริการจัดหางานอยู่ใน
ระดับสูง และก่อให้เกิดก าไรส่วนเกินแก่ส านักจัดหา
งานที่มีใบอนุญาต เพราะกรมแรงงานไม่อนุมัติให้มี
การจัดตั้งส านักจัดหางานเพ่ิมขึ้นจากที่ก าหนด ผู้ที่
ประสงค์จะเข้าแข่ งขันในธุ รกิจเช่นนี้ อย่างถูก
กฎหมายจะถูกปิดก้ันโอกาสท าให้อัตราค่าบริการไม่
ลดลงอย่างที่ควรจะลดลง  อัตราค่าบริการดังกล่าว
แสดงอยู่ในตารางที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้นทุนใน
การแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับตัวคนงานค่อนข้างสูง 
เพราะส านักงานจัดหางานในกรุงเทพฯ ต้องจ่ายเงิน
ถึงร้อยละ 17-24 แก่สายและสาขาในต่างจังหวัด ซึ่ง
เป็นผู้ติดต่อกับคนงานโดยตรง แต่น่าเสียดายที่เรา
ไม่มีรายการต้นทุนการด าเนินงานของส านักจัดหา
งาน ท าให้ไม่อาจตอบได้ว่า ส านักงานเหล่านี้ได้ก าไร
ส่วนเกินหรือไม่

39
 

อย่างไรก็ตาม ค าอธิบายข้างต้นนี้ยังไม่เพียง
พอที่จะตอบปัญหาว่าท าไมค่าบริการจึงมีค่าสูงถึง 3 

หมื่นบาทต่อคน เราจะให้เหตุผลเพ่ิมเติมอีกในหัวข้อ
ถัดไป 

ประการที่สอง เมื่อก าไรจากการขายบริการ
นายหน้าสู งผิดปรกติ  ทั้ งๆ ที่กฎหมายไม่ เปิด  
โอกาสให้มีการเปิดส านักงานจัดหางานอย่างเสรี   
แต่เนื่องจากโทษที่ระบุไว้ในมาตรา 27 และ 28   
แห่ง พ.ร.บ. จัดหางานฯค่อนข้างต่ า  เพียงแค่ระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง   
พันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ จึงมีผู้เสี่ยงท าผิดกฏหมาย
เปิดส านักจัดหางานเถื่อนกันทั่วไป

40
 แต่ เนื่อง    

จากการเสี่ ยงท าผิ ดกฎหมายเหล่ านี้  ย่ อมมี     
ต้นทุนแห่งการเสี่ ยง เช่น เงินได้ต่างๆ ที่ จ่ าย    
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ เ ก่ียวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่าย      
ทั้งเงินและเวลาเมื่อถูกจับได้ หรือความเสี่ยงที่    
อาจถูกคนงานผู้ถูกโกงท าร้ายเอา ดังนั้นอัตรา
ค่าบริการจัดหางานจึงสูงถึง 30,000-40,000 บาท 
ต่อคน 
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ตารางที่ 10 ค่านายหน้าและส่วนแบ่งการตลาด 

นายหน้า 
ค่านายหน้าหางานตะวันออกกลาง ค่านายหน้าหางานในสิงคโปร์ 

บาท/คน ร้อยละ บาท/คน ร้อยละ 

สนง.ในกรุงเทพ  
สนง. สาขาต่างจังหวัด 

สายหรือนายหน้า 

25,000* 
4,500 

500 

83.33 
15.00 

1.67 

7,600 
2,000 

400 

76 
20 

4 

รวม 30,000 100.00 10,000 100 
 
ที่มา : วัชรียา โตสงวน (2525) ตารางที่ 2 

หมายเหตุ : * ส านักงานจัดหางานในกรุงเทพฯ ต้องแบ่งรายได้ประมาณ 4,000 ถึง 10,000 บาทให้แก่นายหน้าใน 

ตะวันออกกลาง ท าให้รายได้รวมของส านักงานในกรุงเทพฯ ตกประมาณ 18,000 บาท ต่อคนงานหนึ่งคน น่าเสียดายที่ยังไม่มีการ

รวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของส านักงานจัดหางาน ท าให้ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า ก าไรสุทธิของส านักงานจัดหางานเป็นเท่าไรแน่ 

 
ตารางที่ 11 จ านวนส านักงานจัดหางานเอกชน 

 
ปี กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวม 

2521*1 

2523**2 

2524**2 
2525**2 

45 

124 

113 
110 

47 

116 

109 
109 

92 

240 

222 
219 

 

ที่มา : (1) ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2521) 

(2) เจตน์ เจริญโท มาตุภูมิ 17 พฤศจิกายน 2524 (ข้อมูลจากกรมแรงงาน) 

หมายเหตุ : * หมายถึง เฉพาะจ านวนส านักงานจัดหางานที่ส่งคนงานไปต่างประเทศ 

** หมายถึง จ านวนส านักงานจัดหางานทั้งงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

(ข) ท าไมรัฐจึงไม่สามารถควบคุมอัตราค่าบริการ

ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าจ้างเดือนแรก

ของคนงาน ค าตอบจึงค่อนข้างชัดเจน และไม่ต้อง

อธิบายยืดยาวกล่าวคือ 

 1) ค่าใช้จ่ายของส านักงานจัดหางานสูงมาก 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุนสารสนเทศ 

2) การจ ากัดจ านวนส านักงานจัดหางานนับว่า 

เป็นการลดการแข่งขันของบรรดานายหน้าท าให้

อัตราค่าบริการสูงกว่าที่ควรจะเป็น 

3) อัตราค่าบริการย่อมถูกก าหนดโดยอัตรา

ค่ าจ้ างที่ คนงานจะได้รับ เมื่ ออั ตราค่ าจ้ างใน

ต่างประเทศสูงกว่าในประเทศมาก จึงมีผู้ต้องการไป
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ท างานในต่างประเทศมาก แต่จ านวนส านักงาน

จัดหางานกลับถูกจ ากัดไว้ อัตราค่าบริการจึงสูง

ผิดปกติ 
4.2.2 ปัญหาการหลอกลวง คนงานจ านวนมาก

ที่ ประสงค์จะไปท างานในต่ างประเทศมักถู ก
ส านักงานบางแห่งทั้งที่ถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย
หลอกลวงเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ แล้ว มิได้จัดส่ง
คนงานไปตามที่ตกลงกันไว้ จัดส่งไปแล้วไม่มีงานท า 
คนงานไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัญญา คนงานถูกผู้
แอบอ้างตัวเป็นนายหน้าจัดหางานหลอก เป็นต้น

41
 

เราจะอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 2 ทฤษฎีมาอธิบาย
สาเหตุที่ท าให้ส านักงานจัดหางานบางแห่งหลอกลวง
คนงานทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรม
ของบุคคลธรรมดา (ซึ่งมิได้เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมี
กมลสันดานเป็นโจรมาแต่ก าเนิด) ที่ตัดสินใจท าผิด
กฏหมาย

42
 โดยเฉพาะผลงานของ Becker (1974); 

Ehrilich (1974) ทฤษฎีที่สองคือ ทฤษฎีการขาย
บริการ หลอกลวงเช่นการที่แพทย์หลอกให้คนไข้ตัด
ต่อมทอมซินหรือตัดไส้ติ่งหรืออู่ซ่อมรถหลอกเจ้าของ
รถสุภาพสตรีว่าแบตเตอรี่ในรถใช้ไม่ได้แล้วต้อง
เปลี่ยนใหม่ ฯลฯ ผลงานนี้เป็นของ Darby and Karin, 
(1973 และ Akerlof (1970: 488-500) 

(ก) อุปทานการประกอบอาชญากรรม  บุคคล
บางคนจะตัดสินใจใช้เวลาประกอบอาชญากรรมถ้า
เขาคิดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าผิด
กฎหมาย มากกว่าการประกอบอาชีพถูกกฏหมาย

43
 

โดยไม่จ าเป็นว่าบุคคลผู้นี้จะมีสันดานชอบท าผิด
กฏหมายเลย ดังนั้ น บุคคลจะตัดสินใจท าผิด
กฏหมายมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่ กับปัจจัย
ดังต่อไปนี ้

  
       O  =  O (P, f, U) 

โดยที่ O คือ จ านวนครั้งในการประกอบ
อาชญากรรม  หรื ออุ ปทานในการประกอบ
อาชญากรรม P คือ โอกาสที่จะถูกจับได้ f คือ โทษ
เมื่อถูกจับได้ ซึ่งรวมทั้งโทษจ าคุก (คิดเท่ากับรายได้
ที่สูญเสียในระหว่างติดคุก) และโทษปรับ U คือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนก าหนดการตัดสินใจท าผิด เช่น 
อายุ รายได้ อัตราการว่างงาน ฯลฯ 

สมการนี้กล่าวว่า ถ้าสิ่งอื่นๆ คงที่  การเพ่ิม
โอกาสในการถูกจับหรือการเพ่ิมโทษ จะลดประโยชน์
ที่บุคคลคาดว่าจะได้รับจากการท าผิดซึ่งจะมีผลให้
จ านวนอาชญากรรมลดลง 

สมการน้ีมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเราสามารถ
พิสูจน์ได้ว่า

44
 การเพ่ิมโอกาสในการถูกจับ (เช่น 

เพ่ิมก าลังต ารวจ) จะมีผลให้จ านวนอาชญากรรม
ลดลงมากกว่าการเพ่ิมบทลงโทษในอัตราที่เท่ากัน 
ส าหรับบุคคลที่มีทัศนคติรักการเสี่ยง (risk lover) แต่
ถ้าบุคคลนั้นไม่ชอบเสี่ยง (risk averter) การเพ่ิม
บทลงโทษจะมีผลต่อการลดอาชญากรรมได้มากกว่า 
ส าหรับบุคคลที่ไม่ยินดียินร้ายต่อการเสี่ยง (risk 
neutral) การเพ่ิมโทษหรือการเพ่ิมโอกาสในการถูก
จับย่อมมีผลต่อการลดอาชญากรรมได้เท่ากัน 

ในกรณีของการหลอกลวงคนงานโดยส านักงาน
จัดหางานนั้น อาจกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ส านักงาน
คาดว่าจะได้รับจากการท าผิดกฏหมายสูงมาก ทั้งนี้
ด้วยเหตุผลต่อไปนี ้

(1) อัตราค่าบริการที่เก็บจากคนงานสูงถึงคนละ 
3 หมื่นบาท 

(2) บทลงโทษตามมาตรา 27-30 แห่ง พ.ร.บ. 
จัดหางานฯ ต่ ามาก เช่น ในปี 2523 ถึงจะมีผู้
ถูกกรมแรงงานด าเนินคดีข้อหาฝ่ าฝืน
กฏหมายการจั ดตั้ งและเรี ยกเก็บเงิ น
ค่าบริการไม่ถูกต้องตามกฏหมายถึง 72 ราย 
แต่โทษที่ผู้ฝ่าฝืนรับก็เพียงการเปรียบเทียบ
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ปรับรวมมูลค่า 28,200 บาท หรือเฉลี่ยโทษ
ปรับเพียงรายละ 391.67 บาท ซึ่งนับว่าต่ า
กว่าโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ. จัดหางานฯ ส่วน
ใน 8 เดือนแรกของปี 2525 มีการปรับส านัก
จัดหางานเพียง 9,000 บาท

45
 

(3) กรมแรงงานพยายามขอร้องให้กรมต ารวจ
ด าเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนกฏหมายตามประมวล
กฏหมายอาญา เพ่ือลงโทษในอัตราสูง

46
 แต่

ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างน่าพอใจ เพราะ
เป็นการเพ่ิมภาระของเจ้าหน้าที่สืบสวน 

(4) โอกาสที่ส านักงานจัดหางานจะถูกจับลงโทษ
ค่อนข้างต่ า ตัวอย่างเช่น คนงานที่เสียเงินให้
ส านักงานจัดหางานไปแล้วถูกเบี้ยว และน า
ความไปแจ้งต ารวจ ส านักงานจัดหางาน
สามารถอ้างได้ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และ
เงินที่รับมาทั้งหมดคือค่าใช้จ่ายในการท า
หนังสือเดินทาง ตรวจโรค ทดสอบฝีมือ ฯลฯ 
โ ดยมี หลั ก ฐ าน ใบ รั บ เ งิ น ใ ห้ ถู กต้ อ ง 
นอกจากนั้นอัตราการด าเนินคดีส านักงานที่
ท าผิดกฏหมายก็ค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 
14.9 ของจ านวนข้อร้องเรียนในปี 2523 ร้อยละ 
22.7 ในปี 2524 และร้อยละ 14.8 ในปี 2525 

(5) การที่กฏหมายไม่เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานจัดหางานโดยเสรี ก็มีส่วนท าให้นัก
ธุรกิจที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพโดยซื่อสัตย์ไม่
มีโอกาสเข้ามาด าเนินการ ท าให้ผู้ที่ตั้งใจจะ
หลอกลวงประชาชนเข้ ามาด าเนินการ
หลอกลวงประชาชนอย่างเป็นล่ าเป็นสัน 
เพราะเมื่อหลอกได้แล้วก็ปิดส านักงาน ย้าย
สถานที่ และเปลี่ยนชื่อเสียงใหม่
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(ข) การหลอกลวงเพราะปัญหาความไม่สมมาตร
ของสารสนเทศ ส านักงานจัดหางานบางแห่งจัดส่ง
คนงานที่ฝีมือไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง

ไปต่างประเทศ ท าให้คนงานที่ ไปได้รับความ
เดือดร้อน ในขณะที่บางแห่งก็ชักจูงให้คนงานยอมรับ
อัตราค่าจ้างซึ่งต่ ากว่าปกติ โดยการหลอกลวงว่า
คนงานจะได้รายได้พิเศษจากการท างานล่วงเวลา 
ฯลฯ การหลอกลวงลักษณะเช่นนี้ เกิดจากการที่
คนงาน (หรือนายจ้าง) ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ
ของงาน และต้นทุนในการที่ลูกจ้างจะสืบทราบความ
จริงก็ค่อนข้างสูง กล่าวคือ กว่าจะพบความจริงก็
ต่อเมื่อได้เซ็นสัญญาและเดินทางไปท างานแล้วจึงรู้
ว่าถูกหลอกลวง ปัญหาน้ี นอกจากจะเกิดจากส านัก
จัดหางานเป็นบุคคลเดียวที่มีข้อมูลจ้างงานแล้ว ยัง
เกิดจากบริษัทจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบในการท า
สัญญาจ้างงาน และส่งมอบตัวคนงานให้นายจ้าง
พร้อมๆกัน คนงานที่ต้องการสืบเสาะข้อมูลจาก
ส านักงานจัดหางานอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบเงื่อนไข
ของสัญญาจ้างงานจะต้องลงทุนเสียค่าใช้จ่ายจ านวน
หนึ่งก่อนจึงจะทราบรายละเอียดของสัญญา
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 ท าให้

คนงานไม่อาจใช้ เวลาแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง
ประกอบการตัดสินใจได้ จึงเป็นโอกาสให้คนงานถูก
หลอกลวงได้ง่าย 

4.2.3 ปัญหาการที่ส านักงานจัดหางานตัด
ราคาอัตราค่าจ้างของคนงาน เพ่ือให้ส านักงาน
ของตนได้มาซึ่งสิทธิในการจัดส่งคนงานแก่นายจ้าง 
มีการกล่าวถึงสาเหตุของปัญหานี้ ว่าเกิดจากการ
แข่งขันกันท าธุรกิจของส านักจัดหางานท า
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 ข้ออ้าง

นี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลน่าเชื่อถือ แต่นักเศรษฐศาสตร์
จะเชื่ออะไรง่ายๆ ย่อมไม่เกิดผลดี 

การแข่งขันกันระหว่างส านักงานจัดหางานจะมี
ผลให้อัตราคาจ้างที่คนงานได้รับลดต่ าลงภายใต้
เงื่อนไข 2 ข้อ 

(1) มีนายจ้างที่ต้องการจ้างงานเพียงรายเดียว 
และส านักงานจัดหางานในประเทศไทยต้อง
แย่งกันเพ่ือให้ได้สัญญาจ้างงานฉบับนั้น 
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(2) มีนายจ้ างในต่ างประเทศหลายรายแต่
นายจ้างเหล่านั้นต้องสามารถรวมตัวกัน
ก าหนดเงื่อนไขในการจ้างงานแล้วปล่อยให้
ส านักงานจัดหางานแย่งกันประมูลสัญญา
จ้างทีละฉบับ 

แต่เงื่อนไขทั้งสองไม่เป็นจริง เพราะนายจ้างใน
ต่างประเทศมีมากราย และก็มีมาจากหลายๆ 
ประเทศ ท าให้นายจ้างไม่อาจรวมตัวกันได้เด็ดขาด 

ผู้อ่านที่ ดีคงตั้งค าถามว่า แล้วอะไรคือปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้อัตราค่าจ้างของงานในต่างประเทศมี
แนวโน้มลดลงดังที่กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ 4.1.1 ค าตอบ
ง่ายๆ คือ สภาพอุปสงค์ และอุปทานของแรงงาน 

ทางด้านอุปทานนั้นปรากฎว่า เมื่อรายได้จาก
การเดินทางไปท างานในต่างประเทศสูงมากและ
ข่าวสารเก่ียวกับโอกาสที่จะได้งานท าแพร่กระจายไป
ทั่วประเทศ อุปทานแรงงานย่อมเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว เมื่อปริมาณการเสนอขายแรงงานเพ่ิมขึ้น อัตรา
ค่าจ้างย่อมลดลง 

ประการที่สอง ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ส่ง
แรงงานไปท างานในตะวันออกกลางและสิงคโปร์ แต่
ยังมีประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ เกาหลี อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย อินเดีย ปากีสถาน ฯลฯ ฉะนั้นอุปทาน
แรงงานจากทั่วโลกจึงอยู่ในระดับสูงมาก 

ประการที่สาม ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย
อาจมีส่วนผลักดันให้แรงงานไทยอยากไปท างานใน
ต่างประเทศมากขึ้น เพราะอัตราค่าจ้างที่แท้จริงมิได้ 
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ไทยประสบปัญหาฝนแล้ง ในปี 2522 ปัญหาเงินเฟ้อ
รุนแรง (ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
20) ในปี 2523 และถูกกระหน่ าด้วยมรสุมเศรษฐกิจ
ตกต่ าในปี 2524-2525 

ประการที่ สี่  ภาวะเศรษฐกิจทั่ วโลกซบเซา
สิงคโปร์ ก็มีนโยบายจะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ไปเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง กลุ่มประเทศ
ตะวันตกก็ประสบปัญหาผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ 
และเศรษฐกิจตกต่ าในประเทศตะวันตก ซึ่งเป็นลูกค้า
น้ ามันรายส าคัญ ท าให้เกิดภาวะน้ ามันล้นตลาด 
ราคาน้ ามันทรงตัว ในขณะที่มีปัญหาเงินเฟ้อ ฉะนั้น
งบประมาณในการพัฒนาของกลุ่มประเทศเหล่านี้
อาจชะลอตัวลง ซึ่งมีผลให้อุปสงค์ต่อแรงงานเพ่ิมขึ้น
ช้ากว่าอุปทานแรงงานจากทั่วโลกที่เสนอตัวขอไป
ท างานในประเทศตะวันออกกลาง 

4.2.4 ปัญหาค่าใช้จ่ายในการติดต่อไปท างาน
ในต่างประเทศสูง นอกเหนือจากค่านายหน้าซึ่ง
จ่ายให้แก่ส านักงานจัดหางานประมาณ 3 หมื่นบาท 
ถ้าไปตะวันออกกลาง (หรือ 6,000-7,000 บาท ถ้าไป
สิงคโปร์) คนงานยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า
ท าหนังสือเดินทางและค่าลัดขั้ นตอนประมาณ 
2,000-4,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพ่ือเดินทางเข้า
มาติดต่อหางานและท าหนังสือเดินทาง ประมาณ 
2,900-3,300 บาท ค่าสอบทะเบียนประวัติ 1,000 
บาท ค่าทดสอบความสามารถและตรวจสุขภาพอย่าง
ละ 500 บาท ค่าวีซ่า ค่าเสื้อทีม ค่าแปลเอกสาร ค่า
โทรเลข และอื่นๆ อีกประมาณ 700-800 บาท ซึ่ง
นับว่าสูงมากจนท าให้คนงานบางคนที่ไม่มีเงินสด
ต้องกู้เงินจากนายทุนท้องถิ่นในอัตราดอกเบี้ยที่สูง
ถึงร้อยละ 10 ต่อเดือน หรือสูงกว่านั้น เราจะไม่ขอ
กล่าวถึงเหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างสูง 
เพราะบทความของวัชรียา โตสงวน ได้กล่าวถึง
สาเหตุต่างๆ แล้ว เพียงแต่จะขอเพ่ิมเติมว่า ความ
ต้องการใช้เงินกระทันหันก็มีส่วนท าให้อัตราดอกเบี้ย
สูงผิดปกติได้ 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ค่าใช้จ่ายของคนงานสูงคือ 
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(ก) การติดต่อท าหนังสือเดินทางและตรวจลงตรา
ต้องท าที่กรุงเทพฯ เพราะการรวมอ านาจเข้า
ศูนย์กลางของระบบการบริหารราชการไทย 

(ข) การจ ากัดจ านวนส านักจัดหางานท าให้ท้องที่
บางแห่งไม่มีส านักงานจัดหางาน คนงาน
จ าต้องเดินทางเข้ามาติดต่อส านักงานใน
กรุงเทพฯ เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

(ค) การจ ากัดจ านวนส านักงานจัดหางานท าให้
ส านักงานจัดหางานสามารถโก่งราคา
ค่าบริการต่างๆ จากคนงานเกินกว่าที่ควรจะ
เสี ย  เ ช่ น  ค่ า จั ดท าหนั ง สื อ เ ดิ นท า ง 
นอกจากนั้น ยังมีผลให้คนงานบางคนต้อง
เสียเงินค่ าท าหนั งสือเดินทาง ค่ าสอบ
ทะเบียนประวัติ และอื่นๆ โดยที่ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะได้ไปหรือไม่ และถ้าไม่ผ่านการทดสอบ
ความสามารถ เงินค่าใช้จ่ายเหล่านั้นก็จะสูญ
ไปเปล่า เท่ากับว่าผู้ที่ได้เดินทางไปท างาน
ได้รับเงินเอื้อเฟ้ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
จากผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
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4.3 ข้อเสนอแนะบางประการ  
บทความนี้จะไม่พยายามเสนอแนะนโยบายหรือ

มาตรการอย่างมากมาย เพราะมีผู้กล่าวถึงแล้ว 
นอกจากนั้น ผู้เขียนยังรู้สึกว่า ผลการศึกษาเท่าที่มี
อยู่ เวลานี้อาจยังไม่ เพียงพอจะให้นักวิชาการ
เสนอแนะนโยบายที่ละเอียดละออและพิถีพิถันได้ 
ฉะนั้น ข้อเสนอแนะในที่นี้จึงเป็นเพียงแนวทางซึ่ง
อาจต้องแก้ไขดัดแปลงอีกมากมายก่อนจะน าไปใช้
ด าเนินการ ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ในบทความนี้จะ
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ข้างต้นเท่านั้น ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่เรามิได้วิเคราะห์ 
เราก็จะไม่ให้ข้อเสนอแนะใดๆ 

4.3.1 เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า นโยบายจ ากัด
จ านวนส านักงานจัดหางาน มีส่วนท าให้อัตรา

ค่าบริการจัดหางานสูงกว่าที่น่าจะเป็น และมีส่วน
ก่อให้เกิดปัญหาส านักงานเถื่อน ซึ่งมักด าเนินการ
ฉ้อโกงคนงาน ดู เหมื อนว่าการจ า กัดจ านวน
ส านักงานจัดหางานจะไม่มีเหตุผลเพียงพอและมิได้
เกิดผลดีแต่ประการใด แต่กลับท าให้รัฐสูญเสียรายได้
ที่ควรได้จากการเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทเหล่านั้น 
นอกจากนั้น จ านวนส านักงานจัดหางานที่ ดีจะมี
เพียงน้อยราย อัตราค่าบริการของบริษัทเหล่านี้จึงสูง
กว่าปรกติ ฉะนั้นจึงสมควรยกเลิกนโยบายดังกล่าว 
แล้วปล่อยให้มีการเปิดกิจการดังกล่าวโดยเสรี แต่มี
เงื่อนไขเก่ียวกับบทลงโทษผู้ละเมิดกฏหมาย ซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไป 

4.3.2 เมื่อการควบคุมอัตราค่าบริการไม่เคย
ได้ผลตามที่ก าหนด รัฐควรยกเลิกการควบคุม แล้ว
หันมาส่งเสริมให้มีการแข่งขันในหมู่บริษัทจัดหางาน 
ซึ่งจะมีผลให้อัตราค่าบริการลดลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนั้น ควรด าเนินมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดต่อส านักจัดหางานลง เช่น 

(ก) การลดต้นทุนการเดินทาง โดยจัดให้มี
ส านักงานที่จะออกหนังสือเดินทางแก่ประชาชนใน
ต่างจังหวัด
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(ข) การเลิกควบคุมจ านวนส านักงานจัดหางานก็
จะมีส่วนให้มีส านักงานจัดหางานแพร่หลายขึ้นอันจะ
มีผลท าให้ค่าใช้จ่ายของคนงานในการติดต่อกับ
นายหน้าลดน้อยลง นอกจากนั้นปัญหาการหลอกลวง
อาจลดลงได้ เมื่อบริษัทจัดหางานต้องแข่งกับบริษัท
อื่นๆ ภายใต้กรอบของกฏหมายเพราะเมื่อกิจการ
นายหน้าจัดหางานเป็นงานที่ถูกกฏหมาย ย่อมมี
ผู้ประกอบการจ านวนมากกล้าเสี่ยงมาลงทุน (ถ้า
ก าไรสูงพอ) บริษัทที่ตั้งใจด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
ย่อมทุ่มโฆษณาเพ่ือแย่งลูกค้า การโฆษณาจะมีผลให้
ข้อมูลต่างๆ แพร่กระจาย ในที่สุดคนงานก็สามารถ
แยกแยะบริษัทที่ดีออกจากบริษัทที่เลวได้บริษัทที่ดี
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ย่อมมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่นิยมจนชื่อของบริษัท
กลายเป็นเคร่ืองหมายประกันคุณภาพที่น่าไว้ใจของ
คนงานได้

52
 

(ค) ในปัจจุบันการจัดส่งคนงานไปต่างประเทศมี
ขั้นตอนมาก ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง กล่าว
โดยสรุปคือ ส านักงานจัดหางานต้องส่งสัญญาการ
จ้างงานมาขออนุมัติจากกรมแรงงานซึ่งใช้เวลา 15-
30 วัน จากนั้นต้องให้กรมต ารวจสอบประวัติ
อาชญากรรมของคนงานซ่ึงกินเวลา 15-20 วัน และ
การท าหนังสือเดินทางอีกไม่เกิน 15 วัน ถ้าทุก
ขั้นตอนด าเนินไปอย่างราบรื่น ส านักงานจัดหางาน
จะต้องใช้เวลาถึง 30-60 วัน ซึ่งอาจไม่ทันตามสัญญา
ที่ต้องจัดส่งคนงานให้ต่างประเทศ จึงมีการว่ิงเต้น
เป็นพิเศษ ซึ่งจะใช้เวลา 15 วัน ขั้นตอนเหล่านี้ ถ้า
ไม่จ าเป็น เช่น การขออนุมัติจากกรมแรงงานน่าจะ
ตัดทอนลง นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังได้มีมติใน
เดือนสิงหาคม 2525 ให้จัดตั้งศูนย์จัดส่งแรงงานแบบ
เบ็ดเสร็จ (one-stop service) ขึ้นในกรมแรงงาน
เพ่ือให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยเอกชนเพียงแต่มาติดต่อที่ศูนย์จัด
แรงงานเพียงจุดเดียว

53
 

4.3.3 การที่ส านักงานจัดหางานบางแห่ง
ตลอดจนสายหรื อนายหน้ าบางคนของ
ส านักงานไปหลอกลวงและฉ้อโกงบุคคล  ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ เป็น
ปัญหาที่ป้องกันได้ค่อนข้างยาก นอกจากการเพ่ิม
บทลงโทษผู้กระท าผิดกฏหมายเก่ียวกับการจัดหา
งานแล้ว

54
 ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่รัฐควรด าเนินการ

ดังต่อไปนี ้
ปัญหาการหลอกลวงมักจะเป็นการเรียกเก็บเงิน

ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจโรค ค่าทดสอบฝีมือ 
ในอัตราที่สูงกว่าความจริง จากนั้นก็แจ้งแก่ผู้สมัคร
ว่าไม่มีคุณสมบัติพอ ดังนั้นเพ่ือป้องกันมิให้คนงาน

ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะต้องมีมาตรการ
ดังต่อไปนี ้

(ก) กรมแรงงานน่าจะจัดให้มีศูนย์ทดสอบฝีมือ
แรงงานขึ้น ศูนย์ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีเครื่อง
ทดสอบทุกอย่าง แต่อาจขอความร่วมมือในการ
ทดสอบจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
ราชการตลอดจนบริษัทเอกชน แต่หน้าที่ส าคัญของ
ศูนย์ คือ การออกใบรับรองฝีมือว่าบุคคลผู้ที่ผ่านการ
ทดสอบนี้มีฝีมือด้านใด ระดับใด มีความช านาญ
เพียงใด สามารถท างานอะไรได้บ้าง ฯลฯ ผู้เข้าการ
ทดสอบจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบเต็มตามต้นทุนที่เกิดจากการทดสอบ การตั้ง
ศูนย์ ดั งกล่ าวจะช่ วยให้บริ ษัทเอกชนไม่ต้ อง
ด าเนินการทดสอบเองเท่ากับลดรายจ่ายของบริษัท
ลง ใบรับรองดังกล่าวอาจมีอายุใช้ได้ 6-12 เดือน 
เป็นต้น ใบรับรองเช่นน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งคนงานที่มีฝีมือมาตรฐานไปต่างประเทศ ช่วย
ใ ห้ คนงานไม่ ต้ อ ง ไปถู กลดขั้ น เ งิ น เ ดื อน ใน
ต่างประเทศแล้ว

55
 อาจมีประโยชน์ช่วยให้งาน

ช่างฝีมือต่างๆ ภายในประเทศมีมาตรฐาน เพราะใน
ปัจจุบัน ผู้บริโภคในประเทศที่ ว่าจ้างช่างฝีมือให้
ท างานให้มักประสบปัญหาว่า งานที่ได้ไม่เข้าขั้น
มาตรฐาน เพราะช่างฝีมือหยาบ ฯลฯ 

(ข) รัฐบาลควรออกหนังสือเดินทางที่มีสีต่าง
จากหนังสือเดินทางอื่น ส าหรับผู้ที่จะไปท างาน
ต่างประเทศ โดยขอความร่วมมือจากสถานทูตต่างๆ 
ให้ตรวจลงตราแก่ผู้จะไปท างาน เฉพาะผู้ที่มีหนังสือ
เดินทางชนิดพิเศษเท่านั้น วิธีนี้ยังไม่อาจป้องกันการ
หาก าไรจากหนังสือเดินทางได้จึงต้องมีมาตรการ
เพ่ิมขึ้น 

(ค) นั่นคือ รัฐบาลควรจัดตั้งส านักงานขึ้นมา
แห่งหนึ่งในกระทรวงต่างประเทศ หรือกรมแรงงานก็
ได้ ส านักงานนี้มีหน้าที่ออกหนังสือส าคัญรับรอง
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ต าแหน่งงานของบริษัทจัดหางานเพ่ือน าไปเป็น
หลักฐานของหนังสือเดินทางชนิดพิเศษ ดังนั้นบริษัท
จัดหางานที่ได้รับสัญญาจ้างงานจะต้องส่งหลักฐาน
ดังกล่าวให้แก่ส านักงานนี้เพ่ือขอให้ออกเอกสาร
รับรองต าแหน่งงานต าแหน่งละ 1 ฉบับ ข้อส าคัญคือ 
ส านักงานดังกล่าวต้องสามารถออกเอกสารรับรอง
ให้แก่บริษัทจัดหางานได้ภายใน 3 วัน และการออก
เอกสารฉบับนี้จะต้องไม่ถือว่าเป็นการขออนุมัติจาก
กรมแรงงานดังที่ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ เมื่อบริษัทได้
เอกสารดังกล่าวจึงจะน าไปท าหนังสือเดินทางชนิด
พิเศษได้ วิธีนี้จะท าให้บริษัทไม่สามารถเรียกร้องเงิน
จากผู้สมัครงานเป็นค่าจัดท าหนังสือเดินทางและ
ทดสอบฝีมือ 

(ง) อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันการท าสัญญา
จ้างงานปลอมของบริษัท รัฐบาลอาจบังคับให้บริษัท
ส่งเอกสารว่าได้จัดส่งคนงานไปต่างประเทศแล้ว คืน
มายังส านักงานแห่งนี้  

(จ) มาตรการเหล่ านี้ จะมีประโยชน์สอง
ประการคือ นอกจากป้องกันการที่ คนงานถูก
หลอกลวงแล้ว ยังจะช่วยให้รัฐสามารถเก็บสถิติ
ข้อมูลผู้ไปท างานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องด้วยซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบายการท างานในต่างประเทศ 

4.3.4 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การเพ่ิมโทษของ
การหลอกลวงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยลดจ านวน 
ผู้กระท าผิดได้มากนัก เพราะการเพ่ิมโทษจะมีผลดี
เฉพาะกับบุคคลที่ไม่ชอบเสี่ยงเท่านั้น ฉะนั้นรัฐต้อง
ด าเนินการทุกวิถีทางที่จะเพ่ิมโอกาสในการที่
ผู้กระท าผิดจะถูกจับ 

4.3.5 รัฐบาลอาจขอความร่วมมือจากรัฐบาล
ของประเทศที่มีคนงานจากไทยไปท างาน ให้
ช่วยเหลือจัดบริการต่างๆ เก่ียวกับความเป็นอยู่และ
สภาพการท างานให้ดีขึ้น แต่ถ้ารัฐประสบผลส าเร็จใน

การส่งเสริมใหบริษัทคนไทยไปลงทุนท าธุรกิจใน
ประเทศตะวันออกกลาง หรือประเทศอื่นๆ โดยมี
เงื่อนไขให้จ้างคนงานไทย ปัญหาเร่ืองความเป็นอยู่ 
และสภาพท างานอาจลดน้อยลง เพราะรัฐบาล
สามารถควบคุมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทไทยได้
ง่ายกว่า 

4.3.6 ปัญหาเรื่องเงินโอนส่งกลับประเทศไทย
เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
เพราะเงินโอนคือผลประโยชน์ที่เห็นชัดอย่างเดียวที่
ประเทศไทยจะได้รับ นอกเหนือจากการส่งเสริมให้มี
สาขาธนาคารไทยในต่างประเทศเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่คนงานในเรื่องการส่งเงินกลับบ้านแล้วยังมี
มาตรการส าคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลสมควรจะด าเนินการ คือ  

(ก) เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนงานไทยน าเงินกลับ
ประเทศมากที่สุด รัฐบาลอาจเสนอโครงการออม
ทรัพย์ประเภทสินมัธยะที่มีดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษ 
ส าหรับการฝากเงินเป็นประจ าทุกเดือนติดต่อกัน
ระยะหนึ่ง (contractual savings schemes) 

(ข) นอกจากนั้นรัฐอาจพยายามเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับช่องการลงทุนในประเทศ

56
 ตลอดจนแหล่ง

เงินออมต่างๆ เพ่ือช่วยให้คนงานไม่ต้องน าเงิน
ออกไปเสี่ยงลงทุนในกิจการขนาดเล็กซึ่งมีอัตรา
ความล้มเหลวสูง 

4.3.7 รัฐบาลควรจัดให้มีบริการจัดหางาน
และข่าวการจ้างงานในประเทศไทย ให้คนงานที่
อยู่ต่างประเทศซึ่งก าลังจะเดินทางกลับ นอกจากนั้น 
รัฐอาจมีหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ออก
ใบรับรองเก่ียวกับประเภทงาน และประสบการณ์
ท างานของคนงานไทยในต่างประเทศ ใบรับรอง
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคนงานไทย ที่กลับมา
ท างานในประเทศไทย 

4.3.8 มาตรการสุดท้ายที่เราจะขอเสนอคือรัฐ
ต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเก่ียวกับคนงาน
ไทยในต่างประเทศโดยด่วน ถึงแม้เราจะไม่มีโอกาส
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เก็บข้อมูลในอดีตได้อีก แต่ในอนาคต เราควรจะต้อง
รู้สถิติจ านวนคนงานไทยในต่างประเทศให้แน่ชัด 
(ข้ อ เสนอ 4.3.3 จะช่ วยให้ เรามี ข้ อมู ล ดีขึ้ น) 
นอกจากนั้น เราควรมีสถิติเงินส่งกลับที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 
สถิติอาชีพของคนงานไทย รายได้ และค่าใช้จ่าย 
ฯลฯ สถิติ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบายแรงงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศโดย
ส่วนรวม 

4.4 ปัจฉิมบท : บทเรียนจากตุรกี 

ตุรกีเป็นประเทศที่อาจมีคนงานเดินทางไป
ท างานในยุโรปชั่วคราวมากที่สุดในโลก ผลกระทบ
จากปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลของ
ประเทศอื่นๆ ควรเรียนรู้ เพ่ือเป็นหนทางน าไปสู่การ
ด าเนินนโยบายส่งคนงานไปต่างประเทศที่ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศสูงสุด 

ประการแรก การที่จะมีคนงานสามารถเดินทาง 
ไปท างานในอีกประเทศหนึ่งมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่ 
กับความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งว่าง) ในประเทศ
ผู้ว่าจ้างเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลไทยควรตัดสินใจ
ก่อนคือ เราต้องการควบคุมจ านวนคนงานไทย ซึ่งจะ
ไปท างานต่างประเทศหรือไม่ ถ้าไม่มีการควบคุมเลย 
 
 
 

จะมีผลเสียอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศผู้ 
ว่าจ้างหยุดว่าจ้างอย่างกระทันหันเพราะปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ า ประการที่สอง หากรัฐบาลไม่ด าเนิน
มาตรการต่างๆ อย่างจริงจัง แทนที่ประเทศจะได้รับ
ประโยชน์จากการส่งคนงานไปต่างประเทศกลับจะมี
แต่ผลเสีย ประการที่สาม ประโยชน์จากการส่ง
คนงานไปต่างประเทศอาจไม่ตกถึงมือประชาชนผู้
ยากไร้ซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หากรัฐไม่มีมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้มีโอกาสเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศ ประการสุดท้าย การส่งคนงาน
ไปต่างประเทศมากๆ อาจมีผลเสียต่อการพัฒนา การ
ที่ประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการส่งคนงานออกมาก
ขึ้นอาจท าให้รัฐบาลละเลยที่จะวางแผนพัฒนาและ
สร้างงานในประเทศอย่างรัดกุม เพราะปัญหาการ
ว่างงานถูกชะลอไปในอนาคต 

สิ่งที่รัฐบาลควรคิดแก้ปัญหาไว้แต่ต้นมือ คือ เรา
จะท าอย่างไร เมื่อไม่มีการจ้างงานจากต่างประเทศ
ท าให้เงินโอนจากต่างประเทศลดน้อยลงและคนงาน
ไทยจ านวนมากต้องกลับมาหางานท าในบ้าน หรือว่า
มีช่องทางที่ไทยจะส่งคนงานไปท างานในประเทศ
อื่นๆ ที่ก าลังต้องการพัฒนา (เช่น บรูไน) แทนตลาด
ในตะวันออกกลางหรอืไม่ 

 

เชิงอรรถ 
1
 หมายถึง เงินโอนจากตะวันออกกลาง ซึ่งรวมส่วนที่คนงานน าติดตัวกลับมาแลกที่ผ่านธนาคารกรุงเทพฯ 

ธนาคารอินโดสุเอส และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 
2
 งานวิจัยที่น ามาอ้างอิงในบทความนี้คือ พีรเทพ รุ่งชีวิน และสหาย (2525) และสุมาลี ปิตยานนท์ และวัฒนา 

จัน่เจริญ (2525) 
3
 กล่าวคือ ตัวแปรรายได้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการอพยพได้กว่าร้อยละ 50 
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4
 ดูผลสรุปการศึกษาต่างๆ ใน Bhagwai and Krugman (1976:33-41), Yap (1975:13-23) และ 

Greenwood (1975) น่าสังเกตด้วยว่า Yap (1975) รายงานผลการศึกษาของฮั้นติงตั้นในคีเนียว่า ความยืดหยุ่น
สูงถึง 6.79 

5
 การที่ค่าความยืดหยุ่นดังกล่าวมีค่าลบแสดงว่า การยกระดับรายได้ในชนบทจะสามารถลดการเคลื่อนย้าย

ออกจากชนบทได้ แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชนบทจะมีผลต่อการอพยพของประชาชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในชนบทอาจท าให้ชาวบ้านที่มีการศึกษาต่ าไม่ต้องด้ินรนอพยพไปท างานหาเงินสด
นอกหมู่บ้าน แต่อาจมีผลให้การศึกษาในหมู่บ้านขยายตัว จนท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาอพยพเข้าสู่ตัวเมืองมาก
ขึ้นได้ 

6
 โดยเฉพาะในการตัดสินใจไปท างานต่างประเทศ ต้นทุนในการเดินทางมาติดต่อกับส านักจัดหางานจะสูง

มาก เพราะต้องเดินทางไปมาหลายเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเฉพาะเพ่ือการติดต่อส าหรับผู้อพยพจากต่างจังหวัด
บางคนอาจสูงถึง 5 พันบาท ซึ่งนับว่าแพงกว่าค่าท าหนังสือเดินทาง (ประมาณสองพันบาท) 

7
 Savitri (1974) พบว่า ถ้าระดับการศึกษาของจังหวัดใดสูง จังหวัดนั้นจะมีผู้อพยพสู่กรุงเทพฯ มาก 

8
 ดูงานของ Rachaniwan Thavornjit (1973:ch.3) และงานของ Savitri Garnjana-Goonchorn (1974:ch.5) 

และงานส ารวจของ ประดิษฐ์ ชาสมบัติ (2517) ซึ่งแสดงการแจกแจงค าตอบเก่ียวกับเหตุผลของการอพยพ 
9
 มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิของการท างานในต่างประเทศ เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับ ลบด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการอพยพ ส่วนมูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์สุทธิของการท างานในประเทศจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่จะได้รับ ลบด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของต้นทุน ระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณ คือ จ านวนปีที่ไปท างานต่างประเทศ 

10
 ปัญหาในการวิจัยสาเหตุของการอพยพ คือ การวัดมูลค่าปัจจุบันของรายได้ ทั้งจากการอพยพไปท างาน

ในต่างประเทศ และรายได้จากการท างานในประเทศ เพราะผู้อพยพอาจประสบปัญหาการว่างงานได้ในบาง
โอกาสท าให้ตัวเลขรายได้ที่ค านวณได้ผิดจากความเป็นจริง 

11
 นอกจากนั้นเรายังสามารถคาดคะเนได้ชัดว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะอพยพมากกว่าผู้มี

การศึกษาน้อย เพราะผู้มีการศึกษาสูงย่อมมีข้อมูลเก่ียวกับงานและรายได้ในต่างประเทศดีกว่า นอกจากนั้น ผู้มี
การศึกษาสูงอาจมีช่องโอกาสที่ดีกว่า ถ้าอพยพไปท างานในต่างประเทศ ดังจะกล่าวถึงต่อไป 

12
 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการอพยพเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ ความพอใจเก่ียวกับชีวิตความ

เป็นอยู่ในสหรัฐฯ ระยะเวลาที่อยู่ในสหรัฐฯ โอกาสในการแข่งขันเพ่ือความก้าวหน้าในไต้หวัน เสรีภาพทาง
การเมืองในสหรัฐฯ และความผูกพันกับญาติพ่ีน้องในไต้หวัน 

13
 การใช้สมการดับเบิลล๊อกนับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีที่ตัวแปรทั้งสองข้างของสมการถดถอยต่ ากว่า

ค่าที่เป็นจริง ดังในกรณีการวัดอัตราการเกิดอาชญากรรมจากข้อมูลบันทึกประจ าวันของต ารวจ เพราะมีคดีที่
เจ้าทุกข์อาจไม่ได้น าไปรายงานต่อต ารวจจ านวนมาก 

14
 โปรดสังเกตว่า อัตราผลตอบแทนต่อการศึกษาไม่ใช่ตัวแทนที่ดีที่จะน ามาวัดรายได้ของผู้อพยพ 
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15
 อย่างไรก็ตาม คนงานบางคนต้องน าเงินบางส่วนไปใช้หนี้เงินกู้ พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ 

(2525) พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วค่าดอกเบี้ยตลอดปีตกประมาณ 5,500 บาท/หรือ 1,400-11,000 บาท โดยที่ผู้มี
อาชีพกรรมกรและพนักงานปรุงอาหารมีภาระดอกเบี้ยสูงที่สุด 

16
 เช่นงานของ Simon  Kuznets และ R.C.O Matthews ซึ่งอ้างไว้ในหนังสือของ Thomas (1961:28-29) 

17
 การวิเคราะห์ในตอนนี้อาศัยข้อมูลจากการส ารวจของ วัชรียา โตสงวน (2525) และของ สุมาลี ปิตยานนท์ 

(2525) 
18

 จากบทความต่างๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์และตัวเลขเงินรายได้จากคนงานไทยในต่างประเทศ ท าให้
พอประมาณได้ว่ามีคนไทยในต่างประเทศประมาณ 100,000 คนในปี 2523 และในปีเดียวกันจ านวนผู้มีงานท า
ทั่วประเทศมีประมาณ 22.46 ล้านคน เงินรายได้จากคนงานเฉพาะที่ผ่านระบบธนาคารในปี 2524 ตกประมาณ 
7,303 ล้านบาท สินค้าเข้าและสินค้าออกมีมูลค่า 215,945 ล้านบาท และ 150,186 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไร
ก็ตาม ยังมีผู้เคยประมาณไว้ว่า รายได้จากการส่งกลับทั้งหมดอาจสูงถึงปีละ 10,000 ล้านบาท หรืออาจสูงกว่า
นั้นถ้ารวมมูลค่าสินค้าที่คนงานน ากลับประเทศไทย ฉะนั้น รายได้จากเงินโอนส่งกลับอาจสูงถึงร้อยละ 6.66 
ของมูลค่าสินค้าออก หรือ 4.63% ของมูลค่าสินค้าเข้า 

19
 ผู้สนใจศึกษาผลกระทบในแง่ดุลยภาพทั่วๆไป กรุณาอ่านผลงานของ Suzanne Paine (1974:chaps.2,4) 

20
 หมายถึง คนงานที่มีการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมตอนต้นขึ้นไปตามการส ารวจแรงงานในปี 2522 แต่ถ้า

นับเฉพาะผู้จบมัธยมขึ้นไป สัดส่วนนี้จะลดลงเหลือ 12.7% 
21

 อย่างไรก็ตาม สุมาลี ปิตยานนท์ (2525) พบว่าไม่มีหลักฐานพอจะสรุปได้ว่า มีปัญหาขาดแคลนช่าง
ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีคนงานไปท างานในตะวันออกกลางมาก บริษัทก่อสร้างที่ให้สัมภาษณ์กล่าว
ว่าค่าจ้างช่างก่อสร้างในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย แต่จากการ
ส ารวจบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 43 ราย ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2523 ของฝ่ายวางแผนค่าจ้างและ
การมีงานท า สภาพัฒนาฯ พบว่า ร้อยละ 60 ของบริษัทรับเหมาตอบว่า มีปัญหาขาดแคลนคนงานก่อสร้าง
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะช่างกึ่งมีฝีมือ และดูเหมือนว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางจะประสบปัญหาขาดแคลน
มากกว่าบริษัทใหญ่ เพราะบริษัทใหญ่ให้ค่าจ้างค่อนข้างสูง 

22
 ทั้งนี้เพราะ ตามทฤษฎีรายได้ถาวรของฟรีดแมนกล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลมีรายได้ชั่วคราว (จากการไป

ท างานต่างประเทศ) สูงผิดปกติ คนส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มจะน าเงินก้อนนั้นออมไว้ มากกว่าการจับจ่ายใช้สอย
เพราะรายได้ถาวรของตนอาจไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากมายนัก 

23
 ถ้าเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศที่น ากลับทุกประเภทจะมีมูลค่า 102,928 บาทต่อคนต่อปี 

24
 สุมาลี พบว่า ร้อยละ 29.7 ของครอบครัวที่มีคนไปท างานต่างประเทศได้น าสเตอริโอกลับประเทศไทย

ร้อยละ 13.8 น ากล้องถ่ายรูปกลับ และร้อยละ 12.9 น าโทรทัศน์กลับ ฯลฯ 
25

 ดูตารางที่ 3 และ 7 ในงานวิจัยของ สุมาลี ปิตยานนท์ และวัฒนา จั่นเจริญ (2525: 27-40) 
26

 ดูสาเหตุที่สิงคโปร์ขยายอุตสาหกรรมแบบใช้แรงงานเข้มข้นอย่างรวดเร็วในต้นทศวรรษ 1970 จาก
บทความของวัชรียา โตสงวน (2525) 



194                                        คนงานไทยในต่างประเทศ : สาเหตุ ผลกระทบ ปัญหา และนโยบาย 

 

27
 การส ารวจของ พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) ก็พบว่า รายได้เฉลี่ยของคนงานก่อนจะไป

ท างานต่างประเทศสูงถึงเดือนละ 2,251 บาท ซึ่งนับว่าสูงกว่าการท างาน 30 วันโดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 61 
บาท ถึง 23% ของเงินเดือนขั้นต่ า 

28
 ดูเหตุผลที่สิงคโปร์จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ในบทความ

ของ วัชรียา โตสงวน (2525) (ดูหัวข้อที่ 2) 
29

 หรือถ้าเศรษฐกิจของประเทศทางตะวันออกกลางตกต่ าจนต้องงดโครงการพัฒนาต่างๆ จ านวนคนงาน
ต่างชาติย่อมลดลง ยังผลให้ปริมาณเงินโอนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยอาจผันแปรอย่างรุนแรงได้ 

30
 ดูตัวอย่างในบทความ “การท างานต่างประเทศกับแนวทางป้องกันการหลอกลวง” สยามรัฐ 1 กรกฎาคม 

2524 
31

 อัตราค่าจ้างที่คนงานไทยได้รับในปี 2523 เฉลี่ยเดือนละ 7,488 บาท เทียบกับ 8,609 บาทในปี 2522 
และ 11,038 บาทในปี 2518 รายได้จากค่าล่วงเวลาก็ลดลงจาก 3,583 บาทต่อเดือนในปี 2518 มาเป็น 3,795 
บาท และ2,680 บาทในปี 2522 และ 2523 ตามล าดับ ดู กองวางแผนประชากรและก าลังคน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ รายงานสถานการณ์แรงงาน 2524 (เอกสารโรเนยีว) ไม่มีวันที่ หน้า 4 

32
 ดู เดลิมิเร่อร ์10 มีนาคม 2525 หน้า 1-2 

33
 สยามรัฐ 23 มกราคม 2525 

34
 สะอาด จันทร์ดี “ค าตอบขั้นสุดท้าย” : ไทยปล้นแขก” มติชน 1 ตุลาคม 2524 

35
 น.ส.พ.แนวหน้า (29 ธ.ค. 24) รายงานค่าบริการ 10,000-52,000 บาท สยามรัฐ (1 ก.ค. 2524) รายงาน

ค่าบริการ 22,000-30,000 บาท มาตุภูมิ (17 พ.ย. 24) ในบทความของเจตน์ เจริญโท รายงานว่า ค่าบริการ
เท่ากับ 10,000-26,000 บาท วัชรียา โตสงวน (2525) รายงานว่า ค่าบริการเท่ากับ 25,000-30,000 บาท และ 
พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) ให้ตัวเลขประมาณ 20,000-40,000 บาท 

36
 ดูรายละเอียดเรื่องนี้ในงานของวัชรียา โตสงวน (2525) 

37
 นักเศรษฐศาสตร์เรียกผลตอบแทนประเภทนี้ว่า economic rent to specialized factor. 

38
 ตัวอย่างเช่น ส านักงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดหาคนรับใช้ อาศัยวิธีรับสมัครสมาชิก 

39
 ก าไรส่วนเกินนี้เรียกว่า economic rent 

40
 ในปี 2523 กรมแรงงานด าเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนกฏหมายคือ จัดตั้งและเรียกเก็บเงินค่าบริการไม่ถูก

กฎหมายจ านวน 72 ราย แต่ในกรณีของการเรียกเก็บค่าบริการเกินอัตรานั้น โอกาสที่ส านักงานจัดหางานจะถูก
จับต่ ามาก ท าให้ส านักงานจัดหางานกล้าท าผิดกฏหมาย เพราะถ้าคนงานที่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสูงๆ ได้ไป
ต่างประเทศท างาน เขาก็ย่อมเต็มใจเสียค่าบริการ และไม่น าเรื่องนี้ไปฟ้องร้อง ฉะนั้น โอกาสที่ส านักงานจะถูก
จับจึงมีค่าต่ ามากดังกล่าวแล้ว 

41
 กองทะเบียนจัดหางานรายงานว่า ในปี 2523 มีข้อร้องเรียนเร่ืองการหลอกลวง 596 ราย มีคนงาน

เก่ียวข้อง 2,866 คน กรมแรงงานไกล่เกลี่ยให้คนงานได้ผลประโยชน์คืน 228 ราย ปี 2524 มีข้อร้องเรียน 379 
ราย เก่ียวข้องกับคนงาน 2,496 คน และมีการไกล่เกลี่ยให้คนงานให้ผลประโยชน์คืน 207 ราย คิดเป็นเงินที่
คนงานได้คืน 1.95 ล้านบาท 
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42
 ผู้ที่วิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมในแง่เศรษฐศาสตร์ มีอาทิ G.S. Becker, G.J. Stigler, W.M. Landes 

และ I. Ehrlich ดูผลงานของเขาเหล่านี้ใน Becker and Landes (1974) 
43

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการประกอบอาชีพถูกกฏหมายเท่ากับ E (U1) = Y ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า
ต้องได้ แต่ถ้าเขาตัดสินใจท าผิดกฏหมายจะเกิดความเสี่ยงขึ้น ถ้าท าผิดแล้วไม่ถูกจับ ความพอใจของเขาจะ
เท่ากับ (1-P) U (X) แต่ถ้าถูกจับ ความพอใจลดลงเหลือ (P) U (x-f) นั่นคือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ท าผิดกฏหมายคือ E (Ui) = (1-P) U (X) + (P) U (x-f) โดยที่ E (U) คือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ i คือ การท า
ผิดกฏหมาย 1 คือ การประกอบอาชีพถูกกฏหมาย Y คือ รายได้จากอาชีพถูกกฏหมาย P คือ โอกาสถูกจับ x 
คือ รายได้จากอาชีพผิดกฏหมาย f คือ โทษที่ได้รับถ้าถูกจับ 

44
 ดูการพิสูจน์ใน Becker (1974:11) 

45
 กองทะเบียนจัดหางานฯ กรมแรงงาน ข้อมูลเบื้องต้น กรมแรงงานได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติแก้ไข

กฏหมายเพ่ือเพ่ิมโทษแก่ส านักงานจัดหางานที่กระท าผิดกฏหมายตั้งแต่ต้นปี 2523 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการ
แก้ไขกฏหมาย 

46
 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงอธิบดีกรมต ารวจเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2523 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ

ว่าระหว่างที่รอการแก้ไขกฏหมายการจัดหางาน ห้ามเปรียบเทียบคดี (ปรับ) แต่ให้เจ้าหน้าที่ส่งฟ้องศาลทุกราย 
47

 การอนุญาตให้มีการจัดตั้งส านักงานจัดหางานโดยเสรี จักต้องเป็นนโยบายที่ท าควบคู่กับมาตรการอื่นๆ 
จึงจะมีผลช่วยลดปัญหาการหลอกลวงได้ เราจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในภายหลัง 

48
 ในแผ่นโฆษณาของบริษัท Slot คนงานจะได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาจ้างในขั้นที่ห้า คือ 

หลังจากกรอกใบสมัคร ผ่านการสัมภาษณ์ทดสอบฝีมือ และตรวจโรคแล้วเท่านั้น (ซึ่งหมายความว่าต้องเสียเงิน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปแล้ว) 

49
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2521) 

50
 นักเศรษฐศาสตร์เรียกเงินอุดหนุนดังกล่าวว่า cross subsidy 

51
 เหตุผลส าคัญที่ต้องด าเนินนโยบายลดต้นทุนในการเตรียมตัวไปท างานต่างประเทศ คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า 

ในปัจจุบันร้อยละ 40 ของคนงานไทยที่ไปต่างประเทศมีอาชีพเป็นเกษตรกรในต่างจังหวัดผู้มีฐานะพอสมควร
มาตรการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศมากขึ้น อันจะ
ช่วยยกฐานะของเขา และช่วยให้การกระจายรายได้ดีขึ้นด้วย 

52
 การโฆษณาของส านักงานจัดหางานและชื่อเสียงของส านักงานจัดหางานเอกชนจะเป็นข้อมูลที่มีค่า

ส าหรับคนงาน และข้อมูลนี้จะแพร่กระจายไปรวดเร็วกว่าการที่ทางราชการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

53
 มีข้อสังเกตว่า หากมีการเสนอแนะให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมขึ้น มักจะได้รับการตอบสนองอย่าง

รวดเร็วจากฝ่ายราชการ แต่ปัญหาส าคัญ เช่น การเลิกควบคุมจ านวนส านักงานจัดหางาน กลับไม่ได้รับความ
เอาใจใส่ แสดงว่าผลประโยชน์ส่วนตัวย่อมต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนรวม 
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54
 อันที่จริงประมวลกฏหมายอาญาก็มีบทลงโทษผู้กระท าผิดดังกล่าว ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้ว และทั้งๆ ที่

กระทรวงมหาดไทยก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมต ารวจในเรื่องนี้ แต่ปรากฎว่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง
เท่าที่ควร เพราะเป็นการเพ่ิมภาระของเจ้าหน้าที่สืบสวน 

55
 การออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือ ถ้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีผลให้เงินเดือนของคนงานไทย

สูงขึ้นก็ได้ เพราะในตลาดการจ้างงานต่างประเทศนี้ ไทยมีคู่แข่งหลายประเทศ จึงจ าเป็นที่ไทยควรหาทาง
ปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน นอกจากนี้การจ ากัดอายุผู้ไปท างานต่างประเทศก็อาจช่วยให้จ านวนผู้สมัครงาน
ลดลง และถ้าประเทศคู่แข่งร่วมมือกับไทยในการจ ากัดจ านวนคนงานส่งออก อัตราค่าจ้างก็สูงขึ้นได้ 

56
 เช่น ในกรณีของตุรกี มีข้อเสนอให้จัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนของคนงานต่างประเทศ เพ่ือเป็นแหล่ง

สะสมทรัพย์และลงทุนของคนงาน ดู Miller (1976:33-34) 
 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย ค าแนะน าส าหรับผู้ที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ เอกสารโรเนียว 
(ธันวาคม 2524) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย แรงงานไทยในต่างประเทศ เอกสารโรเนียว (ธันวาคม 2521) 
ประดิษฐ์  ชาสมบัติ การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่ในเมืองและประโยชน์ที่มีต่ออุตสาหกรรม รายงาน

การวิจัยเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ เอกสารทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สิงหาคม 2517) 

พีรเทพ  รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ “การขุดทองในทะเลทรายของแรงงานไทย” บทความเสนอต่อที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 

พีรเทพ รุ่งชีวิน และคณะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานในตะวันออกกลางและปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
แรงงานไทย รายงานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทยเรื่อง 
“ประชากรและการพัฒนา” (กรกฎาคม 2525) 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 38 วันที่ 30 
เมษายน 2511 และกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2511) ถึงกฏกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2511) และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนดจ านวนส านักงานจัดหางาน ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2518 

วัชรียา โตสงวน “การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ : ศึกษาในกรณีของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์” 
บทความประกอบการสัมมนาเรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยคณะกรรมการจัดระเบียบใหม่
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2525 
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สุมาลี ปิตยานนท์ “แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย” บทความประกอบการสัมมนา
เรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2525 

สุมาลี ปิตยานนท์ และวัฒนา ส. จั่นเจริญ ผลกระทบของการเดินทางไปท างานต่างประเทศตามสัญญาจ้างระยะ
สั้นของแรงงานไทยที่มีต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนชนบท : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศ
ไทยเรื่องประชากรและการพัฒนา กรกฎาคม 2525 

อัจนา วัฒนานุกิจ “การย้ายถิ่นแรงงานที่มีการศึกษาสูง” บทความประกอบการสัมมนาเรื่อง แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ จัดคณะกรรมการจัดระเบียบใหม่เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบัน
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2525 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองวางแผนประชากรก าลังคน “แรงงานไทย
ในต่างประเทศ” เอกสารประกอบการสัมมนาหัวที่ 5 การสัมมนาเรื่อง “การก าหนดนโยบายการมีเงินท า
ค่าจ้าง และสวัสดิการแรงงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับวันที่ 5” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 13-15 ตุลาคม 
2523 
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 สุมาลี พบว่า ร้อยละ 29.7 ของครอบครัวที่มีคนไปท างานต่างประเทศได้น าสเตอริโอกลับประเทศไทย

ร้อยละ 13.8 น ากล้องถ่ายรูปกลับ และร้อยละ 12.9 น าโทรทัศน์กลับ ฯลฯ 
25

 ดูตารางที่ 3 และ 7 ในงานวิจัยของ สุมาลี ปิตยานนท์ และวัฒนา จั่นเจริญ (2525: 27-40) 
26

 ดูสาเหตุที่สิงคโปร์ขยายอุตสาหกรรมแบบใช้แรงงานเข้มข้นอย่างรวดเร็วในต้นทศวรรษ 1970 จาก
บทความของวัชรียา โตสงวน (2525) 

27
 การส ารวจของ พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) ก็พบว่า รายได้เฉลี่ยของคนงานก่อนจะไป

ท างานต่างประเทศสูงถึงเดือนละ 2,251 บาท ซึ่งนับว่าสูงกว่าการท างาน 30 วันโดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 61 
บาท ถึง 23% ของเงินเดือนขั้นต่ า 

28
 ดูเหตุผลที่สิงคโปร์จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ในบทความ

ของ วัชรียา โตสงวน (2525) (ดูหัวข้อที่ 2) 
29

 หรือถ้าเศรษฐกิจของประเทศทางตะวันออกกลางตกต่ าจนต้องงดโครงการพัฒนาต่างๆ จ านวนคนงาน
ต่างชาติย่อมลดลง ยังผลให้ปริมาณเงินโอนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยอาจผันแปรอย่างรุนแรงได้ 

30
 ดูตัวอยา่งในบทความ “การท างานต่างประเทศกับแนวทางป้องกันการหลอกลวง” สยามรัฐ 1 กรกฎาคม 

2524 
31

 อัตราค่าจ้างที่คนงานไทยได้รับในปี 2523 เฉลี่ยเดือนละ 7,488 บาท เทียบกับ 8,609 บาทในปี 2522 
และ 11,038 บาทในปี 2518 รายได้จากค่าล่วงเวลาก็ลดลงจาก 3,583 บาทต่อเดือนในปี 2518 มาเป็น 3,795 
บาท และ2,680 บาทในปี 2522 และ 2523 ตามล าดับ ดู กองวางแผนประชากรและก าลังคน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ รายงานสถานการณ์แรงงาน 2524 (เอกสารโรเนียว) ไม่มีวันที่ หน้า 4 

32
 ดู เดลิมิเร่อร ์10 มีนาคม 2525 หน้า 1-2 

33
 สยามรัฐ 23 มกราคม 2525 

34
 สะอาด จันทร์ดี “ค าตอบขั้นสุดท้าย” : ไทยปล้นแขก” มติชน 1 ตุลาคม 2524 

35
 น.ส.พ.แนวหน้า (29 ธ.ค. 24) รายงานค่าบริการ 10,000-52,000 บาท สยามรัฐ (1 ก.ค. 2524) รายงาน

ค่าบริการ 22,000-30,000 บาท มาตุภูมิ (17 พ.ย. 24) ในบทความของเจตน์ เจริญโท รายงานว่า ค่าบริการ
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เท่ากับ 10,000-26,000 บาท วัชรียา โตสงวน (2525) รายงานว่า ค่าบริการเท่ากับ 25,000-30,000 บาท และ 
พีรเทพ รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ (2525) ให้ตัวเลขประมาณ 20,000-40,000 บาท 

36
 ดูรายละเอียดเรื่องนี้ในงานของวัชรียา โตสงวน (2525) 

37
 นักเศรษฐศาสตร์เรียกผลตอบแทนประเภทนี้ว่า economic rent to specialized factor. 

38
 ตัวอย่างเช่น ส านักงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้จัดหาคนรับใช้ อาศัยวิธีรับสมัครสมาชิก 

39
 ก าไรส่วนเกินนี้เรียกว่า economic rent 

40
 ในปี 2523 กรมแรงงานด าเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืนกฏหมายคือ จัดตั้งและเรียกเก็บเงินค่าบริการไม่ถูก

กฎหมายจ านวน 72 ราย แต่ในกรณีของการเรียกเก็บค่าบริการเกินอัตรานั้น โอกาสที่ส านักงานจัดหางานจะถูก
จับต่ ามาก ท าให้ส านักงานจัดหางานกล้าท าผิดกฏหมาย เพราะถ้าคนงานที่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสูงๆ ได้ไป
ต่างประเทศท างาน เขาก็ย่อมเต็มใจเสียค่าบริการ และไม่น าเรื่องนี้ไปฟ้องร้อง ฉะนั้น โอกาสที่ส านักงานจะถูก
จับจึงมีค่าต่ ามากดังกล่าวแล้ว 

41
 กองทะเบียนจัดหางานรายงานว่า ในปี 2523 มีข้อร้องเรียนเร่ืองการหลอกลวง 596 ราย มีคนงาน

เก่ียวข้อง 2,866 คน กรมแรงงานไกล่เกลี่ยให้คนงานได้ผลประโยชน์คืน 228 ราย ปี 2524 มีข้อร้องเรียน 379 
ราย เก่ียวข้องกับคนงาน 2,496 คน และมีการไกล่เกลี่ยให้คนงานให้ผลประโยชน์คืน 207 ราย คิดเป็นเงินที่
คนงานได้คืน 1.95 ล้านบาท 

42
 ผู้ที่วิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมในแง่เศรษฐศาสตร์ มีอาทิ G.S. Becker, G.J. Stigler, W.M. Landes 

และ I. Ehrlich ดูผลงานของเขาเหล่านี้ใน Becker and Landes (1974) 
43

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการประกอบอาชีพถูกกฏหมายเท่ากับ E (U1) = Y ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า
ต้องได้ แต่ถ้าเขาตัดสินใจท าผิดกฏหมายจะเกิดความเสี่ยงขึ้น ถ้าท าผิดแล้วไม่ถูกจับ ความพอใจของเขาจะ
เท่ากับ (1-P) U (X) แต่ถ้าถูกจับ ความพอใจลดลงเหลือ (P) U (x-f) นั่นคือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ท าผิดกฏหมายคือ E (Ui) = (1-P) U (X) + (P) U (x-f) โดยที่ E (U) คือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ i คือ การท า
ผิดกฏหมาย 1 คือ การประกอบอาชีพถูกกฏหมาย Y คือ รายได้จากอาชีพถูกกฏหมาย P คือ โอกาสถูกจับ x 
คือ รายได้จากอาชีพผิดกฏหมาย f คือ โทษที่ได้รับถ้าถูกจับ 

44
 ดูการพิสูจน์ใน Becker (1974:11) 

45
 กองทะเบียนจัดหางานฯ กรมแรงงาน ข้อมูลเบื้องต้น กรมแรงงานได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติแก้ไข

กฏหมายเพ่ือเพ่ิมโทษแก่ส านักงานจัดหางานที่กระท าผิดกฏหมายตั้งแต่ต้นปี 2523 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการ
แก้ไขกฏหมาย 

46
 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงอธิบดีกรมต ารวจเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2523 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ

ว่าระหว่างที่รอการแก้ไขกฏหมายการจัดหางาน ห้ามเปรียบเทียบคดี (ปรับ) แต่ให้เจ้าหน้าที่ส่งฟ้องศาลทุกราย 
47

 การอนุญาตให้มีการจัดตั้งส านักงานจัดหางานโดยเสรี จักต้องเป็นนโยบายที่ท าควบคู่กับมาตรการอื่นๆ 
จึงจะมีผลช่วยลดปัญหาการหลอกลวงได้ เราจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในภายหลัง 
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48

 ในแผ่นโฆษณาของบริษัท Slot คนงานจะได้รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับสัญญาจ้างในขั้นที่ห้า คือ 
หลังจากกรอกใบสมัคร ผ่านการสัมภาษณ์ทดสอบฝีมือ และตรวจโรคแล้วเท่านั้น (ซึ่งหมายความว่าต้องเสียเงิน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปแล้ว) 

49
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2521) 

50
 นักเศรษฐศาสตร์เรียกเงินอุดหนุนดังกล่าวว่า cross subsidy 

51
 เหตุผลส าคัญที่ต้องด าเนินนโยบายลดต้นทุนในการเตรียมตัวไปท างานต่างประเทศ คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า 

ในปัจจุบันร้อยละ 40 ของคนงานไทยที่ไปต่างประเทศมีอาชีพเป็นเกษตรกรในต่างจังหวัดผู้มีฐานะพอสมควร
มาตรการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศมากขึ้น อันจะ
ช่วยยกฐานะของเขา และช่วยให้การกระจายรายได้ดีขึ้นด้วย 

52
 การโฆษณาของส านักงานจัดหางานและชื่อเสียงของส านักงานจัดหางานเอกชนจะเป็นข้อมูลที่มีค่า

ส าหรับคนงาน และข้อมูลนี้จะแพร่กระจายไปรวดเร็วกว่าการที่ทางราชการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

53
 มีข้อสังเกตว่า หากมีการเสนอแนะให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานเพ่ิมขึ้น มักจะได้รับการตอบสนองอย่าง

รวดเร็วจากฝ่ายราชการ แต่ปัญหาส าคัญ เช่น การเลิกควบคุมจ านวนส านักงานจัดหางาน กลับไม่ได้รับความ
เอาใจใส ่แสดงว่าผลประโยชน์ส่วนตัวย่อมต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนรวม 

54
 อันที่จริงประมวลกฏหมายอาญาก็มีบทลงโทษผู้กระท าผิดดังกล่าว ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้ว และทั้งๆ ที่

กระทรวงมหาดไทยก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมต ารวจในเรื่องนี้ แต่ปรากฎว่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง
เท่าที่ควร เพราะเป็นการเพ่ิมภาระของเจ้าหน้าที่สืบสวน 

55
 การออกใบรับรองมาตรฐานฝีมือ ถ้าท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีผลให้เงินเดือนของคนงานไทย

สูงขึ้นก็ได้ เพราะในตลาดการจ้างงานต่างประเทศนี้ ไทยมีคู่แข่งหลายประเทศ จึงจ าเป็นที่ไทยควรหาทาง
ปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน นอกจากนี้การจ ากัดอายุผู้ไปท างานต่างประเทศก็อาจช่วยให้จ านวนผู้สมัครงาน
ลดลง และถ้าประเทศคู่แข่งร่วมมือกับไทยในการจ ากัดจ านวนคนงานส่งออก อัตราค่าจ้างก็สูงขึ้นได้ 

56
 เช่น ในกรณีของตุรกี มีข้อเสนอให้จัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนของคนงานต่างประเทศ เพ่ือเป็นแหล่ง

สะสมทรัพย์และลงทุนของคนงาน ดู Miller (1976:33-34) 
 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย ค าแนะน าส าหรับผู้ที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ เอกสารโรเนยีว 
(ธันวาคม 2524) 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย แรงงานไทยในต่างประเทศ เอกสารโรเนียว (ธันวาคม 2521) 
ประดิษฐ์  ชาสมบัติ การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่ในเมืองและประโยชน์ที่มีต่ออุตสาหกรรม รายงาน

การวิจัยเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ เอกสารทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สิงหาคม 2517) 

พีรเทพ  รุ่งชีวิน และสุชาย ปิยภัณฑ์ “การขุดทองในทะเลทรายของแรงงานไทย” บทความเสนอต่อที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 

พีรเทพ รุ่งชีวิน และคณะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท างานในตะวันออกกลางและปัญหาที่เกิดขึ้นแก่
แรงงานไทย รายงานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทยเรื่อง 
“ประชากรและการพัฒนา” (กรกฎาคม 2525) 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 38 วันที่ 30 
เมษายน 2511 และกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2511) ถึงกฏกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2511) และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการก าหนดจ านวนส านักงานจัดหางาน ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2518 

วัชรียา โตสงวน “การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ : ศึกษาในกรณีของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์” 
บทความประกอบการสัมมนาเรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยคณะกรรมการจัดระเบียบใหม่
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2525 

สุมาลี ปิตยานนท์ “แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย” บทความประกอบการสัมมนา
เรื่อง แรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2525 

สุมาลี ปิตยานนท์ และวัฒนา ส. จั่นเจริญ ผลกระทบของการเดินทางไปท างานต่างประเทศตามสัญญาจ้างระยะ
สั้นของแรงงานไทยที่มีต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนชนบท : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศ
ไทยเรื่องประชากรและการพัฒนา กรกฎาคม 2525 

อัจนา วัฒนานุกิจ “การย้ายถิ่นแรงงานที่มีการศึกษาสูง” บทความประกอบการสัมมนาเรื่อง แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ จัดคณะกรรมการจัดระเบียบใหม่เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์และสถาบัน
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2525 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองวางแผนประชากรก าลังคน “แรงงานไทย
ในต่างประเทศ” เอกสารประกอบการสัมมนาหัวที่ 5 การสัมมนาเรื่อง “การก าหนดนโยบายการมีเงินท า
ค่าจ้าง และสวัสดิการแรงงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับวันที่ 5” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 13-15 ตุลาคม 
2523 
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มิถุนายน 2525 
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*
 This study is part of the NESDB/UNDP project on "Studies of National Manpower Planning for the Development of 

Industrial and Service Sectors." However, the views expressed in the study need not necessarily reflect those of NESDB, 

UNDP, or the author's affiliated institution. 

1. Introduction 

A number of recent developments - the 
shortage of skilled and educated manpower as 
a result of unusual rapid industrial expansion; 
the belief among the planners and 
technologists that if the Thai industry is to 
catch up with the NICs and to take advantage 
of technological opportunities, a better-
trained workforce is required; and the 
perception that if there is not enough training 
of highly skilled craftsmen and engineer, 
Thailand will still have to be dependent upon 
imported machines and technology - have 
combined to increase planners' interest in 
enhancing the education and training of the 
Thai labor force. Although this interest has 
led to some increases in resources devoted to 
the expansion of engineering schools and a 
proposal to enact the training law, we do not 
yet have a good knowledge about the training 
of the Thai workforce. We know little about 
who receives training, what types of training 
programs are provided and where, and the 
impact of training on the wages and wage 
growth of workers. Any policy recommend-  
 
 

 
dations based upon inadequate information 
may result in undesirable effects. 

There are additional reasons why training 

is a crucial factor in the development of the 

Thai industrial economy. Firstly, most of the 

Thai workforce are poorly educated in the 

formal education, i.e., in 1988 almost 10 

percent of employed workers receive no 

education or less than primary education and 

about 74 percent have only primary 

education (National Statistical Office 1988). 

If lack of education was largely responsible 

for the high incidence of poverty in Thailand, 

training the workforce would help alleviating 

the poverty through improved productivity. 

Studies in the developed countries show that 

on-the-job training accounts for half of the 

investment in human capital which is the 

most important factor explaining occupational 

wage differential. Moreover,   there is an 

emerging sign of labor shortage and rising real 

wage rate (Bauer and Poapongsakorn 1986). 

The growth rate of labor force has now 

declined from 3-4 percent to 2-3 percent per 

year. In the next decade the proportion of 
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youth will decline by 11 percentage points to 

20 percent of labor force. But most of the new 

entrants will still have low education since the 

enrollment ratio for the secondary education is 

still below 40 percent which is much lower 

than the ASEAN countries. The main concern 

is that rising wage rate without a simultaneous 

increase in labor productivity will not benefit 

the unskilled labor because the Thai industry 

will no longer be competitive in the world 

market and unemployment may become serious. 

This paper focuses on training provided by 

the private employers in the manufacturing 

and service sectors. The main issue is whether 

or not there is enough amount of investment in 

training. If not, what can be done? After an 

introductory part, the paper defines the concept 

of on-the-job training and discusses the 

measurement difficulties. Part 3 presents the 

pattern and extent of on-the-job training (OJT 

hereafter). Then the paper analyses factors 

affecting OJT and the employers incentives to 

train their workers. Part 5 discusses some of 

the reasons why the optimum amount of 

training may not be provided by the 

competitive labor market. The discussion   will 

provide a rationale for government intervention 

in the training investments and ways in which 

the government can encourage more efficient 

provision of on-the-job training will be considered. 

This paper is based upon an analysis of 

data from 100 firms in 26 industries (see 

Appendix 1). The data were obtained from the 

interview of the personnel managers and/or 

factory managers and a few workers per 

company. The number of workers were not 

randomly chosen. The workers chosen for 

interview are (1) one or two workers with 

primary or secondary education, (2) one 

worker with a vocational education certificate 

in industry (Por-vor-chor) (3) one worker with 

a diploma in industry (Por-vor-sor) and (4) one 

engineer. These workers must have at least a 

few years of work experience in the company. 

The sample is, therefore, biased upward in 

term of the amount of training received. 

Another weakness of the sample is that female 

and workers with other type of education are 

under-represented. 

2. Measuring Training and Key 
Concepts 

To determine whether or not there is too 

little workplace training in the Thai industries, 

one must understand and the concepts of OJT 

and must develop a working definition to 

measure the amount of training. 

The first concept is that training is 

essentially an investment decision, involving 

incurring costs in expectation of future returns. 

The costs typically include the workers' time 

as well as that of co-workers, supervisors and 

instructors, various materials, and the indirect 

costs of mistakes or breakage made by the 

inexperienced worker such as lost customers. 

The benefits are the higher future productivity 

of the trained worker. Because these returns 

and costs are distributed over time, the 

financing aspects of the transactions are 

important as well. The issue is not only what is 

the cheapest form to provide training (which is 

the technological problem) but also who pays 

for the training because the worker has a 

problem of access to capital as a result of the 

present structure of the property right system. 

There is a growing literature that argue that the 

financing of intensive OJT activity is a serious 

obstacle to the efficient provision of a highly 

trained work force (Parsons, 1989; Galenson 

1981; Riddell 1991). Besides the capital 

market imperfections, there are also other 

conditions that will inhibit the market forces to 

produce socially desirable amount of training. 

These conditions will be discussed in part 5. 

Another aspect of the financing issue is the 

distinction between general training and 

specific training (Becker 1964). General 

training is training for transferable skills that is 

usable in other firms, not just in firms that 

provide the training. Hence, in a competitive  

 

market, other firms will bid for this training by 

offering a wage premium equal to the value of 
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training. Since competition ensures that the 

trainee reaps the full benefits of general 

training in the form of higher earning, then the 

trainee would be willing to bear the cost of 

training which may be in the forms of lower 

wage during the training period, or training fee 

payment. Firms that provide such training are 

not willing to pay for it because they would 

still have to bid against other companies for 

the services of the trainee. 

With specific training, however, the 

training is useful only in the company that 

provide the training. It may involve 

orientation to the specific company, or training 

on particular equipment, or understanding the 

idiosyncrasies of the company. Becker's 

analysis shows that the costs and benefits of 

such investment would be shared between the 

worker and his employer. The employer has 

the incentive to pay for the training because he 

receives part of the benefits in the form of 

higher productivity. The worker also receive 

parts of the benefits because the sponsoring 

company must pay trainees a wage premium 

to reduce their turnover. Since the benefits are 

shared, the high turnover risk faced by the 

employer and the workers' risk of lay off are 

reduced. Consequently, it follows that the 

costs of training would also be shared. 

In practice, most training has both 

general and specific components. In a well 

functioning labor market, market forces ensure 

that those who benefit from training pay for 

the training and the decisions of the 

participants thereby yield the privately optimal 

amount of training (Riddell 1991: 11-12). 

However, the socially desirable amount of 

training may not be undertaken under certain 

conditions. These conditions will be outlined 

in part 5. 

Besides the conceptual issues of optimal 

amount of training, research on OJT also face 

the problems associated with determining the 

amount of training.  The physical training 

activity is difficult to conceptualize because of 

the diversity of skill acquired. "Some job skills 

are learned in the formal training programs, 

either on-site or in specialized centers not 

unlike public schools, while others are the 

informal outcome of work activity (learning-

by-doing)." (Parsons, 1990: 1-2). 

On-the-job training (OJT) is defined here 

as both formal and informal training 

undertaken in conjunction with work activity. 

Formal training has an identifiable start and 

end, and one should in principle be able to 

determined either how many hours the 

workers spent or how many baht the employer 

spent on any particular training program. 

Formal training includes instruction in job-

related skills either at the workplace or in 

specialized training centers not unlike 

schools. It can be organized by the company, 

input suppliers, product purchasers as well as 

training institutions. In contrast, informal 

training is defined as learning by doing 

through the accumulation of work 

experience. Workers learn from watching 

other workers, from being directly instructed 

or indirectly instructed whenever a supervisor 

constructively criticizes their work, and they 

may share easier ways to do the work. It is 

difficult to measure the informal training in 

hours or in cost not only because the time 

spent by supervisors and other workers is not 

logged, but also because the worker's 

productivity is likely to be reduced and the 

company's output is negatively affected while 

in training. There is another reason why the 

amount of informal workplace training, its 

costs and how these training costs are financed 

are extremely difficult to determine, i.e. the 

market for informal OJT is implicit (Rosen, 

1972). The firms determine the supply of 

workplace training by choosing the amount 

of time and effort devoting by supervisors 

and coworkers to orienting new workers. 

Similarly, workers choose among jobs with 

differing amount of training and associated 

earning streams. The interaction between the 

choices made by employers and employees 

determines the amount of training. This 



204 On-the-job Training in the Thai Industry 

 

implicit market for training make it difficult to 

determine the amount of informal OJT. 

Although these factors pose problems for 

understanding the role of private training, it is 

possible to study the qualitative nature of the 

informal training by identifying the pattern of 

training and by obtaining information about the 

length of time it requires the average workers to 

learn how to perform each particular job. 

3.  Pattern and Amount of Training 

The objectives of this part is to describe the 

pattern and amount of private training in the 

private manufacturing and service sectors. It 

will also attempt to estimate the size of formal 

training provided by both private and public 

institutions. 

3.1    Pattern of Formal Training 

Most of the large-scale and medium-scale 

firms provide both formal and informal OJT 

for their employees while the small firms tend 

to rely mainly on informal OJT. 

There are 3 types of formal training 

programs, i.e., (a) work orientation, (b) formal 

training programs for new workers and (c) 

formal training programs for experienced 

workers which may take place in the company, 

in the training institutions or abroad. 

Most companies reported that they provide 

work orientation for new workers. On the 

other hand, about half of the workers we 

interviewed reported that their companies do 

not have work orientation. The discrepancy 

arises because the employers consider a brief 

informal description of workers' responsibility 

as work orientation. 
The work orientation usually involves 

work rules and disciplines, description of the 
company's activities, introduction to 
coworkers, supervisors and the managers, etc. 
The length of orientation ranges from a few 
hours in the small companies to a few weeks in 
the large corporations. A few corporations will 
expose their newly recruited workers from the 
university to all departments in the company. 

This method of orientation will enable the new 
employees to be acquainted with both the 
company's activities and other employees. 

There are only a few companies that 

provide the formal pre-work training for their 

new workers. About 37 percent of workers  

reported that their companies provide pre-work 

training program. These companies are the 

electronic producers, car assemblers, and 

banks. In some computer part companies, new 

workers in the quality assurance will be trained 

in the class- room for a few weeks so that they 

learn how to identify defect products. Some 

commercial banks provide the management 

trainee program for 6-9 months. Moreover, 

there are some industries that open training 

schools for the general public. They are the 

hotel and the jewelry industries. On hotel 

offers the 3 month and 6 month courses with 

expensive tuition fee of Baht 20,000 and Baht 

30,000 per course, respectively. A few jewelry 

companies offer the 3 month course in jewelry 

cutting with the tuition fee of Baht 300- 500. 

Some small firms also provide semi-formal 

training for persons who want to become gem-

cutters and gem-polishers. The tuition fee is also 

very cheap. There are a few reasons why the 

companies can open the training school. First, 

the skills are general skill within the industry but 

they are industry- specific. Secondly, the 

number of new employees demanded is large 

enough for the firms to exploit the economy of 

scale in training activities. 

The formal training for experienced 

workers will be different for each type of 

workers. Factory workers will attend the 

courses on quality control circle (QCC), 5-sor 

courses
1
 and safety orientation. Most of the 

trainings for factory workers are in-house 

training. Five of the 12 samples of metal 

working factories organize the training 

program in technical know-how and basic 

principle for plant workers who have low level 

of education. The second level of workers who 

are leaders, foremen and supervisors will 

attend the QCC course, 5-sor courses, human 

relation, psychology, personnel management, 
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marketing, business law, tax and technical 

know-how. The management staff will usually 

attend the courses on government policy, 

economic situation, and management. Some 

companies send their employees to attend the 

expensive MBA and mini-MBA program as 

well as the engineering bachelor degree 

program. The training for supervisors and 

management staff is usually organized by 

specialized training institutions. But some 

large-scale firms organize their own 

programs (such as the Mini-MBA program) 

because of economies of scale. Some hire 

outside instructors from the educational 

institutions, while others use both outside 

instructors and their experienced workers. 

It is more popular for private firms to send 

their employees to attend the training 

programs organized by specialized training 

associations rather than to organize their own 

formal training program. The training centers 

include government, universities and nonprofit 

private organizations. The most popular 

government training centers are the National 

Institute of Skill Development (NISD) which 

provide pre-work, up- grading and on-the job 

training, the Center of Productivity Improvement, 

the Department of Textile Industry and the 

Metal Work and Machinery Industry 

Development Institute (MIDI) which was just 

established in 1987. The most popular private 

training associations are the Technological 

Promotion Association (Thai- Japan) and the 

Thailand Management Association (TMA). Other 

associations include the Personnel Management 

Association of Thailand (PMAT), the 

Federation of Thai Industries (FTI), etc. 

Most training courses last for one or two 

days. But some courses are as long as 5 days 

per episode. The tuition fee is about Baht 500-

2,000 per worker. The popular courses are 

management, marketing, production planning, 

labor and tax laws, labor relations, quality 

control circle, etc. Besides courses and 

seminars, some associations also organize 

formal in-house trainings that satisfy the 

needs of the companies. Most of the instructors 

of the private training institutions are 

experienced employees of the companies that 

are member of the association and university 

lecturers. 

It should be noted that a few large 

corporations even set a target of the average 

number of training days that their employees 

should attend in each year. For example, in 

the Siam Cement Group the factory workers 

are expected to receive 7 days of formal 

training while other employers should receive 

10 days of training in each year. 

A few companies also send their 

employees, especially the management staff 

for training and factory tour abroad. Besides 

the engineer and management staff, the 

companies prefer to send the technicians who 

have vocational education to be trained 

abroad. This is because new technology and 

machine have to be employed. The training 

agencies are either the suppliers of machine 

and raw materials or the foreign joint venture 

partners. In many cases, the management 

staff are sent to visit trade exhibition and 

factory tour in order to do shopping on 

machines and equipment. 

3.2    Amount of Formal Training 

Most of the large scale and medium scale 

companies are found to provide both the 

formal and informal training, while most small 

scale firms provide only informal training. 

Table 3.1 shows that 35.6 percent and 43.8 

percent of the medium-scale and large-scale 

firms, respectively, provide orientation 

programs for new workers, while only 6.8 

percent of small firms do so. For experienced 

workers, almost 52 percent and 79 percent of 

the medium-scale and large-scale firms, 

respectively, provide formal training, 

comparing with only 7.5 percent for small 

firms. Information from the workers' survey in 

Table 3.2 is also consistent with Table 3.1. 
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More than 80 percent of workers in the 

small firms reported that there was no pre-

work, in-house training and training abroad. 

(a) Incidence and Length of Training . The 

employers reported that in the survey year they 

sent their workers to join almost 12 programs 

per company. Large- scale employers sent 

more workers to more training programs than 

the smaller ones (see Table 3.3). However, the 

percentage of workers receiving formal 

training in the large firms is smaller than that 

of other firm sizes. On the average, less than 5 

percent of workers have participated in the 

formal training programs. This is very small 

comparing to the USA where 10 percent to 20 

percent of employees have ever received 

training (Haber 1988; Lillard and Tan 1986; 

Dumcan and Hoffman 1978). 

Information from the workers' survey 

which is presented in Table 3.4 shows that on 

the average, the workers in the small firms 

receive much less training than their fellows 

in the bigger firms. The average worker 

participates in about 2 training programs 

which last almost 13 days per year-or about 5 

percent of annual working days. One US 

study reported that each worker received 15 

days of training. Therefore, the Thai workers  

do not seem to receive less formal OJT than 

the American workers. This result is different 

from the employers' information. The 

differences can be reconciled as follows. This 

study did not draw a random sample of 

workers. In fact, most workers are 

experienced employees who have greater 

chance to receive training than other  

workers. Alternatively, it is possible that the 

companies failed to keep complete record of 

workers who were sent to training programs 

by their immediate boss. However, information 

from Tables 3.1-3.4 definitely indicate that 

the small firms provide much less formal 

training than their larger counterparts. 

Industries that provide the largest amount 

of formal training are financial institutions, 

cement manufacturing, car assembly, electronic 

and electrical equipment. The average 

sample workers in these industries spent 

about 20 days in the formal training program. 

Industries with the second largest amount of 

training are auto parts manufacturing, hotel, 

metal working, textile and toy manufacturing. 

Those with the smallest amount of training 

are sport goods manufacturing, food processing, 

construction, publishing, transport and department 

store. The first 3 industries which are labor 

intensive do not provide any formal training 

(see Table 3.5). 

Most of the firms tend to send their 

workers to attend the training programs 

organized by specialized training centers 

because it is cheaper than organizing their 

own in-house training. Table 3.5 shows that 

workers spent more time in the off-the-firm 

training programs than the in-house programs. 

It should be noted that industries that send 

more workers abroad for training, factory tour 

and trade exhibition are toy manufacturing, 

electrical goods, car assembly and auto parts 

manufacturing. Toy industry needs to do 

marketing and marketing research, while other 

industries rely upon foreign technology. 

It is also found that employees in the 

Japanese companies tend to receive more days of 

formal training than those in Thai firms, i.e. 23.7 

days vis-a-vis 11.4 days per year. Japanese firms 

prefer in-house training and training abroad to 

off-the-firm training. This implies that most of 

their training may be of specific nature. 

  (b) Training Institutions Off-the-firm 

training programs are more important than in-

house training programs in terms of number of 

days of training. Since the former is organized 

by specialized centers, it is useful to determine 

the amount of training by them and discuss the 

role of the public and private training institutions. 

Most of the training programs of the public 

institutions, especially the Department of 

Vocational Education (DOVE) and the 

Department of Non-formal Education (DNFE), 

are short course pre-work training. The annual   
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Table 3.2 Formal Training As Reported by Workers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.1 Formal Training As Reported by Employers 
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Table 3.3 Size of Formal Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.4 Formal Training Received by Workers 
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Table 3.5 Formal Training by Industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.6 Formal Training by Government Agencies 
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enrollments of the DNFE is about 0.29 million, 

while those of the DOVE is more than one 

hundred  thousand  persons  per  year (see Table 

3.6).But about 70 percent of these enrollments 

are in the agricultural and home economics 

programs. So one cannot expect these two 

departments to be the main suppliers of semi-

skilled workers for the industrial sector. In 

fact, the objective of a large number of people 

who enroll in those programs is primarily for 

consumption rather than investment purposes. 

Perhaps, the most important supplier of 

pre-work training programs is the National 

Institute of Skill Development (NISD) which 

has the annual enrollments of 4,000 in the 

pre-work training program. Its graduates can 

be frequently found in many large scale 

companies. The number of enrollments has 

increased from its peak of 6,100 persons in 

1985 to 7,375 persons in 1990. These 

graduates can quickly find jobs in the large-

scale firms because they possess necessary 

skills to perform the assigned task. The 

trainees are trained on the jobs and some 

courses are suggested by the private 

companies. However, there are some 

complaints about the weakness of lack of 

basic concept among the NISD's graduates. 

Another important pre-work training 

centers are the private schools which offer 

hundred of short vocational courses ranging 

from language, typing, bartender to computer 

programming and repairing of electrical 

appliances. In 1990, there were 1,439 schools 

with the enrollments of 0.29 million. But it 

should be cautioned that about 0.16 million 

persons enrolled in the language and typing 

courses. Most of them are students in the 

formal school system. In the last decade, the 

number of enrollments in these vocational 

schools has increased by almost 3 times (see 

Table 3.7). The expansion may be caused by 

the increase in demand for training and that 

schools are exempted from income tax. It is 

noted that entry into and exit out of this 

industry are very high. School that offer 

courses not in demand or locate in poor 

location will have to close down. The 

competitive forces guarantee that these 

schools have to run efficiently.  

While the public training centers 

dominate the pre-work training programs, the 

private institutions play bigger role in the 

formal OJT programs for private companies. 

The 5 private associations in Table 3.8 

provided training for 35,490 workers in 1990. 

The most important non-profit associations are 

the Technological Promotion Association 

(Thai-Japan) or TPA, the Thailand 

Management Association (TMA) and the 

Employers Confederation Organization of 

Thailand (ECOT). There are also many other 

associations which regularly provide formal 

training for their members as well as a 

number of profit oriented consultant 

companies and universities. The most 

important programs offering by many 

universities are the MINI MBA and IMET.
2
 

The tuition fee of the MINI MBA programs is 

about  Baht  25,000-30,000  while  the  fee for 

the short courses offered by the non-profit 

associations is only Baht 500 per day. 

Some public agencies also provide OJT 

for the private companies. NISD enrolls 

about 3,500 persons in its OJT programs 

which actually send trainees to work in the 

companies. Other important agencies are those 

in the Department of Industrial Promotion 

(DIP), especially the Division of Textile 

Industry, PIC and MIDI. In 1989, DIP 

trained 30,551 workers, 36 percent of which 

are employees in the large scale and medium-

scale firms in the formal industrial sector, 

and the rest are workers in the cottage and 

handicraft industries. 

Persons who are in charge of the OJT 

training programs in both the private and 

public training centers admit that most of the 

trainees come from the large-scale and 

medium scale firms. For example, most 

trainees in the TPA's programs are from the 

Japanese firms despite the fact that it wants to 

provide more training for the small Thai firms. 
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Table 3.7 Number of Persons Enrolled in the Vocational Programs of the 
Private Schools in the Non-Formal System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.8 Formal Training by Private Institutions 
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Another pattern of these training 

programs is that most programs are 

management courses because they are in the 

greatest demand. But there are also a few 

institutions that attempt to provide 

technological training, i.e., MIDI, TPA, the 

Productivity Improvement Center, the 

Division of Textile Industry and some 

engineering schools. However, the number of 

trainees are relatively small and most trainees 

also come from the large- scale firms. 

In summary, in 1990 there were about 

0.597 million trainees in the industrial sector. 

About 0.52 million (or 86.8 percent) were in 

the pre-work training programs, while about 

79,000 workers received formal OJT. Table 

3.9 shows that the number of workers trained 

represented about 5.5 percent of non-

agricultural workers. In terms of man-days, it 

is about 1.6 percent of manufacturing working 

days and less than 0.5 percent of total working 

days in the non-agricultural sector. The  

number of formal OJT days is even a smaller 

fraction of total working days. Moreover, in  

1990 the public expenditure on job training 

was only 1,883 million or only 2 percent of 

total educational expenditure. In effect, 

Thailand still invest very marginal amount of 

resources on one of the most important human 

capital investment. 

3.3 Pattern of Informal OJT 

Informal training is observed in every 

firm. The small firms mainly use the informal 

training as a means to develop the workers' 

skills. The informal training is observed to 

have the following characteristics. 

Each factory consists of a few dozen jobs, 

which make up for one or a few progression 

lines. A progression line is a sequence of jobs 

through which workers are promoted. There is 

a great diversity in the formation of the 

progression line. Workers will usually start at 

the lower end of the line and gradually climb 

up the ladder. Job sequence, therefore, enables  

 

the workers to master complicated skills at 

low training cost because the workers will 

begin with the simple task before progressing 

to the more difficult ones. 
Except for the jobs that require almost no 

skill, every company will place the new 
workers at the simplest task and after they 
learn the skill, they will be assigned the more 
difficult task. 

As will be discussed in the next section, 

each job skill requires different time period to 

master. For those jobs that take a long time to 

learn the skills, an informal apprenticeship is 

employed, e.g. machinists and welders. In 

every kind of jobs including the labor intensive 

industries that require almost no mental skills, 

workers will learn the rudimentary skills such 

as work discipline, the value of punctuality and 

cooperation from OJT. 

Experienced workers and supervisors play 

the key role in the informal training. New 

workers will be taught, instructed, and criticized 

by them. Foreman and supervisors, in turn, will 

also be taught by their immediate principals 

who can be engineer, factory manager and 

sometimes the owners themselves. 

In the large-scale factories, foremen and 

experienced workers have incentive to teach 

the new workers how to perform the task as 

soon as possible because they can be free to do 

their supervisory jobs. Moreover, the 

informal training in the large- scale factories 

tend to be more systematic than that in the 

smaller firms because the former is more likely 

to have work manual and work procedure 

clearly spelled out or written and the 

foremen and supervisors have enough basic 

knowledge (i.e. principle) to teach and to 

explain to the new workers. 

In the small-scale firms, especially when 

employment is on a piece-rate basis, the 

informal training is less systematic and the 

foremen may not have incentive to train the 

new workers. In most cases, the new workers 

are treated as the apprentice. But the 

apprenticeship is not so formal or systematic  

 



Nipon  Poapongsakorn 213 

 

Table 3.9 Size of Formal Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as that in the developed countries. The new 

workers will be instructed to do all the dirty 

works which include servant job. Most 

workers have to observe and remember the 

work by themselves. There are three possible 

reasons why they are not systematically 

trained. Firstly, the employer and the 

foremen are afraid that if the workers learn 

the skills, which are mostly general and can 

be used elsewhere, they will quit. In the piece 

rate work contract, the employer agrees to pay 

the experienced worker on a piece rate basis. 

The latter then hires some workers on the time 

rate basis. He does not have incentive to 

teach the workers for reason to be explained 

later. Secondly, many employers and 

foremen do not let the new workers carry out 

the job independently because mistake is 

very costly. This is perhaps the most 

important reason why it takes too long a time 

for new workers to acquire the skill. Thirdly, 

many uneducated foremen simply do not know 

how to teach. 

However, it is observed that if the new 

workers are relative of the foremen, they will 

be seriously taught the skills. This is why 
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many small and medium scale companies 

prefer to hire workers who are referred by 

their current employees. 

The third characteristics of the informal 

training is that most workers (about 81 percent 

of sample workers) are trained to work in one 

department. The job ladder is a vertical one 

within the department. But workers also have 

chance to observe the work in the related 

departments. In the large scale firms, workers 

are encouraged to visit other departments 

when they first join the company. In the 

small-scale factories, the workers who have 

strong motivation are observed to be interested 

in the work of the other departments and 

sometimes volunteer to help workers in those 

departments. Such behavior allows them to 

progress quickly. 

However, in many large companies, the 

new employees, who are university graduate, 

are trained in many departments in the first 

month of their employment. The companies 

expect these employees to understand the 

whole system of the company because their 

career path is to become the management staff 

in the future. 

The fourth characteristics of training is 

observed in the Japanese firms and the Thai-

Japanese joint-venture companies. These 

companies adopt the Japanese employment 

practices. One of them is an emphasize on 

workers relationship and the system of 

problem solving. Workers are encouraged to 

discuss the daily production problems with 

their foremen and to use group discussion as a 

means to solve the problems. The foremen and 

supervisors are also required to regularly write 

the report to evaluate the performance of their 

teams. As the incentive for the workers to 

acquire the training, the company will avoid 

laying off the trained workers. For this reasons, 

the company's productivity can be enhanced. 

3.4    Measuring Informal OJT 

As mentioned above, it is extremely 

difficult to measure the amount of informal 

training because it is the by product of work 

activity. However, it is widely believed that 

most of the skills required in most jobs are 

acquired at the beginning of the employment. 

Therefore, one possible measure of the 

informal training is the minimum time that it 

takes the average workers to be able to 

perform the job. Table 3.10 presents the 

amount of informal training in some selected 

occupation. A few observations can be drawn. 

Firstly, it is obvious that it now takes a shorter 

time for the average worker to learn the skill 

than in the past because of changes in 

technology. For instance, it used to take more 

than 3 years to become a sand mould maker 

ten to fifteen years ago while today it takes 

only 18-24 months. This is because of the 

innovation of the chemical ingredients that 

help hardening the sand. However, new 

technology also affects the amount of training 

Workers in certain industries such as 

petrochemical, specialized truck service and 

electronic industries must undergo certain 

period of both formal and informal training on 

the technology before they can be allowed to 

perform the job. For example, after receiving a 

one-month formal training course, workers in 

the quality assurance division in the computer 

factories must learn how to detect the defect 

product from the sample for at least one more 

week. A driver of the ready-mixed cement and 

petroleum products must also accompany the 

experienced drivers for a few days before he 

will be allow to operate the truck. Moreover, in 

some industries where there are a number of 

complicated government regulations such as 

trucking business and freight forwarding 

services, the workers must learn how to deal 

with those regulations from their co-workers. 

 The second observation is that workers 

with higher level of education will be able to 

acquire the necessary skills faster than their 

fellow workers with primary education. For 

example, workers with secondary education 

will be able to understand the drawings much 

faster than those with primary education
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Table 3.10 Duration of Informal Training for New Workers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

because of the better numeracy skills. The 

wooden mould makers told us that it takes the 

former a few year earlier than the latter to 

become a skilled mould maker. Numeracy 

skills are particularly important in the work of 

machining, drawing and quality assurance, etc. 

Moreover, literacy skills are also important 

because the instruction of imported machines 

is in foreign language. 
The third observation is that large-scale 

companies tend to have a more systematic 
way of informal training than the smaller 
firms. Therefore, workers in the large-scale 
firms can learn the skills faster than those in 
the smaller firms. For example, it takes more 
than a year for the Por-Vor-Chor graduates in  
 

the quality assurance division of the medium 
scale iron casting factory to be able to 
independently do their work, while it takes 
only a few months of systematic informal 
training for the same type of workers in the 
large scale companies to perform the task. 

But it is also observed that in some 

medium-scale and large scale firms where 

there is a problem of poor management, it 

usually takes longer time for workers to 

acquire the necessary skills. Some companies 

such as one English press purchased new 

technology without much attention on training 

its employees to fully utilize the new facilities. 

Obviously, there is a failure of some employers 

to respond to incentives to provide training. 
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The fourth observation is that the 

occupations that require longer time of training 

such as the machinist and mould makers, pay 

higher earnings. But during the training period 

their earnings are lower than the unskilled jobs 

that do not require training. 

In conclusion, data on the volume and cost 

of informal OJT are even more difficult-if not 

impossible-to obtain than data on formal OJT. 

The cost of trainees and trainer, the cost of 

disruption to production and the cost of 

equipment and facilities are all hard to 

measure in a context where training is the by- 

product of work activity and that the nature of 

training is heterogeneous and dispersed. But 

given the fact that the average worker receive 

only 12 days of formal training, while informal 

OJT is the on-going process of learning by  

doing, it is fair to say that the informal OJT is 

far more important than the formal OJT both 

in term of time, effort and resources.  

4.  Factors Affecting OJT 

The part will attempt to address two main 

issues, i.e., what are the factors that affect 

OJT?; and how do firms manage to keep the 

workers who have been specifically trained? 

4.1    Which workers are trained? 

The information obtained from 251 

workers will be exploited to analyze the 

factors affecting OJT. After that we will 

supplement the analysis by making use of the 

qualitative information. 

Several factors are postulated to affect the 

probability and the amount of training received 

by workers. These factors are personal 

characteristics, workers' position, and the 

firms' characteristics. First, the human capital 

theory predicts that those with more education 

and work experience will be more likely to be 

trained because education and OJT is 

complementary. Workers who are supervisor 

or management staff are often observed in the 

field survey to receive more formal training  

than the factory workers. Japanese firms and 

capital intensive firms tend to provide more 

training because the former can capture the 

benefits of their investment in specific training 

while the latter has to use advanced 

technology which must be taught to their 

workers. Small firms provide less training not 

because they are irrational but may be because 

they use simple technology which can be 

learned quickly and that the opportunity cost 

of the manager's time is high. 

Table 4.1 provides logit estimates of the 

probability that workers will receive various 

kinds of formal training. In all 4 equations, it 

is definitely that workers in the small firms 

have less chance to receive formal training 

including in-house training. This is not 

surprising for reasons explained above. 

Workers with primary and secondary 

education have less chance to be trained in the 

formal programs abroad and in the off-firm 

programs. Workers who have extra education 

and longer experience also have higher 

probability to receive training because they 

may be more trainable. The result is consistent 

with the prediction of the human capital 

theory. The rate of return from investing more 

in those with high education is higher than 

investing in the poorly educated workers. Such 

a result is worrisome because OJT does not 

help reducing income inequality. Male 

workers also have higher training chance as 

predicted by the human capital theory. 

Laborers and craftsmen also tend to receive 

less training than other workers. After 

controlling by many factors, workers in the 

Japanese firms are surprisingly found to have 

the same chance to receive training as those in 

the Thai firms. It is also interesting to note that 

workers who receive work orientation and 

have chance to learn skills in other section 

have higher probability of being trained. Firms 

with work orientation and those that encourage 

workers to learn multi- skills probably have 

better management and training system. This 

is why orientation variable is statistically 

significant only in the over all equation and in 

the in-house training equation. Opportunity to 
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learn multi-skill is significant in the overall, 

off-the-firm and overseas training equations. 

The second set of regressions in Table 4.2 

are the attempt to explain the number of 

training events (or episodes) in which the 

workers participate. The results are similar to 

those in Table 4.1. Only two more 

observations need to be made. Firstly, workers 

in the internal labor market participate in more 

training events than other workers because 

their employers do not fear that they will quit 

after the training. Secondly, younger 

employees tend to receive more training as 

predicted by the theory because they have 

longer period to capture the benefits of 

training. Hence, their investment produces 

higher rate of return. 

4.2 Factors Explaining Informal OJT 

Unlike the formal OJT, there is no well 

established conceptual framework to explain 

the duration of skills acquired. However, we 

attempt to explain the length of skill 

acquisition in Table 4.3. The results are 

completely unsatisfactory. But there is a 

tendency that workers who are exposed to 

off-the-firm training programs take less time 

to acquire necessary skill This may support 

the findings in Tables 4.1-4.2 that formal and 

informal OJT are in fact complementary 

investment. The result also indicate that those 

with extra education and those who are male 

tend to take longer time to acquire skills. 

Perhaps, it is because they decide to choose the 

occupations that require more human capital 

investment. But all the variables representing 

their first position in the present company are 

not statistically significant. There is also a 

tendency, though not statistically significant, 

for those in the small firms to take longer time 

to acquire needed skills. In conclusion, there 

may still be a number of unobserved 

variables that explain the duration of skill 

acquisition via OJT, e.g., the company's 

management system, the supervisors teaching 

method, etc. 

Interview with factory managers and 

supervisors reveal that there are a few more 

factors that affect the duration of skill 

acquisition. Firstly, it is found that in all firm 

sizes and in some occupations such as shoes 

carpenter, machinist, etc., relatives and 

friends play important role in teaching the new 

workers. Co-workers and supervisors in the 

small and medium-scale firms are reluctant to 

teach new workers until they become 

acquainted with each other. Secondly, firms 

with strong training culture and good 

management or firms with progressive 

managers tend to establish a well-defined 

system of training. The system will specify 

the training methods, assign some workers to 

be responsible for training, writing job manuals, 

job description and job procedure and even 

require that career progression will depend also 

on training. Thirdly, technology and jobs with 

highly mental skills are found to positively 

affect the amount of training. Advanced 

technology forces the company to seriously 

train their workers so that they can use new 

technology. The examples are firms in the car 

assembly, electronic industries are even hotels.  

Government regulations also affect the 

amount of training. There are several cases to 

substantiate the hypothesis. Truck drivers are 

found to receive both formal and informal 

OJT on the traffic regulations while transport 

companies also provide training on custom 

clearance procedures. After the government 

reduced the import duty and business tax on 

gem stone and export taxes on jewelry in the 

1980-81 period, the industry has been rapidly 

expanded. As a consequence, more training is 

needed. The high import duty on chemical 

products is also claimed to be the factor that 

discourage the Thai dyeing firms to train their 

workers. Finally, the auto assembly and parts 

industries are found to provide a large volume 

of formal training partly because of 

technological requirement and also portly 

because of the protection measures which 

greatly enhance their profit. 
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Table 4.1 Factors Affecting Probability of Formal Training  
(Logit Estimates) 
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Table 4.2 Factors Explaining Number of Formal Training Events 
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Table 4.3 Regression of Duration of Skill Acquisition 
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4.3    Incentives to Train: Apprenticeship, 

General and Specific Training 

Apprenticeship or any other initial training 

is still the important means of entering some 

occupations for a large number of new entrants 

into the labor force. If the skills acquired are 

transferable (or general), an apprentice is in a 

position to appropriate all the benefits of the 

training. After the training the apprentice can 

move elsewhere if the training employer does 

not offer him the market wage. Since the 

employer cannot reap any part of the benefits 

of the training, he cannot be expected to bear 

any part of the training costs, and will shift  

them  to  the  apprentice  by  offering  a wage 

lower than that of the unskilled worker who is 

not trained. All workers in the small firms 

and workers in some large firms reported that 

they receive a wage lower than the minimum 

wage. For example, the apprentices in the car-

repairing shop receive a monthly salary of 

Baht 500-600. Trainees in the garment, textile 

and food processing industries also receive 

probationally wage in the first 3 months. After 

the probation or training period, if the workers 

fail to reach the work target, they will be laid off. 

Jewelry apprentices receive monthly allowance 

of Baht 1,000 until they master the skill. 

However, in some cases the net 

productivity of the trainee during the training 

period is lower a subsistence wage. If the pay 

is according to the trainee's productivity, it 

would deter potential trainees from training. 

The problem has been solved in several ways. 

Firstly, the apprentices usually receive 

accommodation and free meals from their 

employer: In return, they have to do household 

work for their boss. This is widely observed 

for apprentices in the lady beauty parlor, tailor 

and mechanics. 

Secondly, another popular solution is to 

extend the term of apprenticeship artificially, 

reducing the rate of training input made by the 

employer and giving him more time to recover 

his costs.
3
 This is why there is a large number 

of child apprentices in many occupations and 

the employers do not train them intensively. 

But the jobs must not be ones that require 

physical strength. A third solution is to charge 

fees. This practice is now widely observed in 

the jewelry, garment and hotel industries. 

Some jewelry factories which set up a training 

school charge tuition fee of a few hundred 

baht. After the training about 50-70 percent of 

the jewelry and garment trainees decide to 

work with the training firms. The fourth 

solution is to bond the trainee to continue to 

work for the employer for a number of years 

after the training. This is widely observed in 

the firms that sent their employees to be 

trained abroad and the firms that pay tuition 

fees for the employees who enroll in the MBA 

and evening engineering schools. The Thai 

code of civil and commerce affairs allow firms 

and trainees to enter into such a contractual 

arrangement. A large number of people who 

receive scholarship to study abroad in 

exchange for a contract to work in the public 

sector and who violate the contract are sued in 

the court and ordered to pay back the 

scholarship as well as the salary received 

during the studying period. 

Currently, the labor protection law allows 

employer to pay workers below the minimum 

wage for 60 days. This provides legal 

incentive for him to provide general training 

for the new workers. But the maximum period 

of 60 days will not certainly be enough to train 

apprentices in some skilled occupations. 

There is also evidence that most of the 

off-the-firm training events for experienced 

workers and general training since the course 

contents are general knowledge such as 

management, quality control circle, tax law, 

etc. The employers are be willing to incur the 

training expenses because in a salary 

regression (not shown here), workers who 

receive off-the-job training receive lower 

salary than those who do not participate in 

the training programs. 

Firms may be willing to bear part of the 

costs of general training under certain 
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conditions. Firstly, it is found that many large-

scale firms are willing to train young workers 

rather than recruiting skilled workers despite 

the fact that they have to pay minimum wage 

to the young workers. In the interview, some 

factory managers argued that if they recruit 

the skilled workers trained by small firms 

they may not follow the firm's work 

procedure. Such behavior can result in 

serious damage to the employers. Moreover, 

many small employers are willing to incur the 

training cost because workers have high cost 

of mobility. Some workers cannot change job 

because of housing problem, while others are 

afraid to quit because of social sanction. 

They get their job via personal connection 

between the employer and their relatives. 

Thirdly, some employers and skilled 

craftsmen who are contracted to work on a 

piece-rate basis may be willing to train their 

sons or relatives. This kind of practice is 

found in the shoes and machining work. 

On the other hand, the employers have all 

the incentives to bear the cost of specific 

training. Examples of specific training found 

in the survey are: (a) socialization-oriented in- 

house training and (b) training workers how to 

properly operate the complicated machines so 

that serious production damage can be 

avoided. The first type of training are found 

in the Japanese firms, Siam Cement group 

and commercial banks where the companies' 

organization structure is complex. Firms 

usually organize in-house seminars or mini-

MBA programs so that the management staff 

from all departments will get to know each 

other and future co-ordination will be 

enhanced. The second type of training is found 

in the highly capital intensive industries such 

as synthetic fibre, electronic and petrochemical 

industries. New workers are paid the wages 

above the minimum wage. The issue of how 

the firms manage to lower labor turnover in 

order to recoup the benefits of their investment 

is the next topic. 

4.4    Methods to reduce Labor 

Turnover 

As for specific training, it is in the interest 

of the employer to reduce labor turnover so 

that they can reap future benefits from their 

training investment. The most popular method 

to reduce turnover is to offer efficiency wage 

above the minimum wage for new workers 

and intensively train them. This study found 

that the electronic firms pay the new workers 

5-7 percent higher than the minimum wage. 

Moreover, workers with 10 year experience in 

one Japanese textile company, which provides 

specific OJT, earn about 150 baht per day and 

their annual wage increase is about 3-10 baht 

per day. In the other Thai company which 

produces similar product, workers with same 

experience earn only 115 baht per day and 

annual wage increase is 2-3 baht. Moreover 

the Japanese managers try to maintain a 

friendly relation environment so that workers 

will feel at home. 

Firms that provide specific training also 

adopt the practice of internal labor market 

(Poapongsakorn 1991: 69-75). They recruit 

workers at the lowest job ladder for each 

occupation, fill the vacant management 

positions by promoting existing employees, 

and they delayed rewards as means to 

encourage workers to work hard. Starting 

salary of the newly college graduates in these 

firms is higher than the market wage. For 

example, Siam Cement Group's starting salary 

is 15-20 percent higher than elsewhere. 

Moreover, senior workers are entitled to more 

bonus and fringe benefits. A few Japanese 

firms even use training experience as a criteria 

to establish career path of each worker. 

Finally, workers and managers in the firms 

that provide specific training report that their 

company would not fill vacant management 

and supervising positions by recruiting persons 

from other companies. 
Since a large number of firms, especially 

the small scale ones, tend to provide general 
training, they must offer market wage once the  
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employee has qualified. The small firms uses 
various methods of compensation. Piece rate 
payment is very popular because capable 
workers will receive earnings equal to his 
productivity. Moreover, the employer will 
promote some qualified and reliable workers 
to become foreman or supervisor. These 
workers will not only receive higher salary but 
also receive more annual bonus. If the worker 
quits, it is difficult to get the same position in 
other firms because his skill is not certified. 
Moreover, he will not enjoy the status of being 
the respectable leader. Many employers are 
found to offer low-interest housing loan for 
their experienced workers. These are a clever 
method to keep the workers after the employer 
pays part of the cost of general training. 

5. Problems in the Provision of OJT 
and Policy 

The above discussion implies that the 

decisions of the firms and the workers to invest 

in training are determined by the market 

forces. But this does not necessarily mean that 

the amount of OJT as determined by the 

market forces will have to be efficient. 

Theoretically, under certain conditions, the 

private decisions of employers and employees 

should yield the optimal amount of OJT. These 

conditions are : (a) both parties have perfect 

information about the costs and benefits of 

training: (b) the labor markets are competitive 

and that the workers who receive general 

training must be able to move costlessly (c) 

the private costs and benefits of training to 

the employers and employees also equal the 

costs and benefits to the society, i.e., training 

does not involve externalities : and (d) there is 

no market failure, e.g. both the employers and 

employees must have access to credit at the 

market interest rate (or the social discount rate). 
Behavior in the labor market shows that 

conditions (a) and (b) may be satisfied, while 
other conditions are violated. 

Although workers do not have perfect 

information about job training and other job 

characteristics, there are evidences that the 

workers can obtain correct information on the  

amount of training provided by each job 

through informal and formal information 

networks. Most workers who have low level 

of formal education usually obtain job 

information from their friends and relatives in 

the company. Moreover, if they found that the 

firms do not provide the type of training that 

they would like to have, they can change the 

jobs. A significant proportion of workers have 

changed jobs a few times before they join the 

present company. The most important reasons 

for job changes are that the previous jobs did 

not pay well enough and had bad working 

conditions. This implies that once the workers 

acquire the general skill, they can easily 

change job if the earning is lower than their 

productivity. 

The facts that in some occupations workers 

are willing to accept a lower wage during the 

training period and that other workers prefer to 

choose the jobs that pay the market wage rate 

imply that the workers have choices to determine 

the amount of training. The occupations that 

provide general training to the workers are, for 

example, auto mechanics, machinists, mould 

makers, carpenters, etc. The earnings of 

apprentices in these occupations are usually 

lower than the minimum wage for a long 

period. And yet there are workers who are 

willing to choose the jobs because they know 

that the investment in such training is 

worthwhile. 

5.1    Rationale for Government 

Intervention 

Even if the above two conditions are 

satisfied, the other two conditions are still 

violated. Market failure and externalities, 

therefore, provide strong justification for 

government intervention in the training 

market. Moreover, there are two more 

arguments for the subsidization of training, 

i.e., equity and social considerations.
4
 

(a) Market Failure: There are evidence 

that employers and workers way fail to 

respond to training incentives. As a result, 

investment in OJT is not enough. 
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The first problem is that the training of 

highly skilled craftsmen and operatives usually 

takes place in the small firms and takes too 

long a time. Had there been a more systematic 

training method, training period can be greatly 

reduced. It is found that the experienced 

craftsmen have incentive to prolong the 

training period of the apprentices. If the 

apprentices acquired the skill, they would quit 

because they would be awarded the piece rate 

contract to produce the product by the other 

employers. Therefore, the experienced 

craftsman have to provide incentive for the 

helpers to stay with him by paying high 

enough wage. But at the same time, he has to 

extend the term of apprentice ship. Many 

mould makers who have the piece-rate work 

contract complain that nowadays there are 

fewer persons who would be willing to 

become apprentice. This is because the 

potential benefits are less certain, the longer 

the training is. Therefore, the risks of investing 

in training is greater. Market forces are not 

likely to yield a socially optimum amount of 

investment because private risks exceed the 

social risk. 

Owners of the car repairing shop and the 

experienced mechanics are also unwilling to 

let the apprentices repair the car. They prefer 

to instruct them to do simple and dirty jobs. 

They are afraid that the damage and loss 

created by the apprentices may be too high. 

One mechanics told us that he had to use his 

own money to buy the auto parts so that he 

could repair the car in his own way. 

All these problems would not occur if the 

workers would pay the tuition fee to the 

experienced craftsmen or the employers. But 

the workers do not have ability to borrow. If 

the worker borrow money to invest in 

training, the acquired human capital cannot 

be used as the collateral. Lenders, thus, will 

not be willing to provide loan. This leads to the 

second problem of imperfect capital market 

which we now turn to. 

The second problem is that poor workers 

are unable to invest in training especially the 

one that requires large investment. Even if the 

poor could borrow, they would have to borrow 

at the high interest rate from the informal 

sector. Rich people can easily finance the 

training because they have their own money. 

Therefore, the social rate of discount for the 

poor is much higher than that of the rich. This 

means that if the poor want to invest in 

training, they will have to sacrifice a large 

amount of today consumption. This is, the 

important reason why poor workers have to 

choose the unskilled job that pay the market 

wage rate instead of the job that requires long 

period of training. Poor workers, therefore, 

will not be able to escape from poverty 

because their earning profile is very flat. 

The next question is that if the workers 

cannot borrow to invest in training, can the 

employer finance the training investment and 

capture the benefits from training over certain 

employment period. Given the fact there is a 

large number of small employers and high 

degree of worker turnover, there is a small 

likelihood that the employer will not be able 

to capture their share of investment. The 

problem is more severe, the larger the amount 

of training investment. So the only 

possibility for such investment is that 

workers have to bear the cost of training by 

accepting lower wage. However, the poorer 

the worker is, training becomes more and 

more unattractive because he has to reduce 

today consumption in exchange for training. 

The third problem is that training of highly 

skilled workers will be more productive if the 

employer has good machine. But in the metal 

industry which is dominated by a large 

number of small employers, they usually have 

credit problem and may have to borrow from 

the informal credit market at the high interest 

rate. This credit problem, therefore, may has 

indirect negative effect on training. 

The fourth problem is that in some 

occupations, the employers still rely upon 
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imported technician, e.g. cloth dyeing in the 

textile factories. The workers do not have 

incentive to be trained because the demand for 

such workers is still very small. The 

investment in such training is very risky. 

Moreover, the workers who can be trained in 

such jobs must have at least technical 

education or university degree. These workers 

usually have many other job alternatives which 

have much better working conditions than the 

textile factories. The employers do not have 

incentive to train new worker because the cost 

of chemicals is very high as a result of high 

import duty on chemical products. 

The fifth problem is that the minimum 

wage may adversely affect the employers 

incentive to provide training. Employers tend 

to increase the hiring standards by recruiting 

better educated workers instead of primary 

education graduates. Studies in the developed 

countries confirm that those who receive the 

minimum wage receive less training (Bishop 

1982; Leighton and Mincer 1981). But there 

are also studies that find that the evidence is 

in conclusive (Lazear and Miller 1981, 

Hashimoto 1982). 

There is also a problem of under-provision 

of general training as a result of high mobility 

of labor. Although most of in-house OJT is of 

specific nature, parts of the training may be 

general training. Human capital theory argues 

that in case of transferable training, the firm 

will shift the training cost to the employee by 

reducing his wage during the training period.  

This practice is feasible in the case of 

apprentices. But the firm cannot reduce the 

salary of experienced workers. If the firm 

offers the transferable training and fails to raise 

pay in line with productivity, it will risk losing 

both the new investment in general training 

and all its previous investment in specific 

training. Transferable skills, therefore, will be 

under-provided (World Bank 1991: 24). This 

problem is more serious when there is sudden 

shortage of labor. Public subsidization of the 

transferable part of in-house training can be 

used to solve the problem. 

Finally, this study found that small firms 

fail to organize structured in-house training 

and do not make much use of off-firm 

training. Under-training by the small firms 

may not be caused by irrationality, but it is 

caused by high overhead cost of organizing 

training and high opportunity cost of their 

managers to locate suitable training courses. In 

this case it may be possible for the government 

to support the industry to establish a training 

center. But the center should be self- financing 

(Dougherty and Tan 1991:20) 

(b) Externalities: When the social  

benefits of training exceed private benefits, 

externalities exist. Investment in training is 

suboptimal because firms cannot capture all 

the benefits. Dougherty and Tan (1991) listed 

5 sources of externalities, i.e. bottleneck-

breaking, the development of a pool of skilled 

labor, raising of skill development standards, 

improved utilization of underemployed 

manpower and reduction of inflation. If these 

are genuine, government intervention is needed. 

In Thailand, the call for public 

subsidization of training is often based upon 

the first 3 sources of externalities. Briefly 

speaking, a shortage of skilled labour will 

reduce the growth of the economy. An 

increase in skill training, thus, will confer 

benefits to both the trainees and the society at 

large. Secondly, a large pool of skilled labor in 

excess of expected requirements should be 

created since it is infrastructural investment 

which can lead to an increase of effective labor 

demand. Thirdly, the market forces will not 

result in desired quality of training because the 

training firms cannot capture all of the 

benefits of training. A discrepancy between the 

social and private benefits of training, hence, 

justifies public subsidization. 

(c) Equity and Social Consideration: In 

Thailand, equity and social concerns are 

increasingly important reason for government 

intervention. The government should subsidize 
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training because secondary and higher 

education are heavily subsidized, while most 

of the poor who have only primary education 

have to enter the labor market with almost no 

skills at all. Some people may also argue that 

training does not only benefit the workers 

and the firms but also the society at large. 

5.2    Policy Recommendations 

A few policy measures will be suggested, 

i.e., and apprenticeship system, pre-work 

training, support of training centers for small 

firms, promotion of in-house training and 

subsidy and training loans for workers. We 

will also provide comments on the training law 

draft proposed by the Department of Labor. 

(a) Apprenticeship: There are several 

solid arguments to support apprenticeship, 

i.e., equity as well as market failure or 

efficiency arguments. 

The apprenticeship system is crucial for 

some trades that require long period of 

training. Apprenticeship will allow workers 

with low level of education to acquire more 

skills which will increase their future 

earnings. The success of a development of 

the apprenticeship program will critically 

depend upon the following factors. 

The main purpose of apprenticeship is to 

create broad- based transferable training. The 

theory of general training predicts that the 

trainee will bear most, if not all, of the 

training cost by accepting low apprentice 

wage. After the training, his wage will rise 

steeply. As mentioned above, there are 

several ways to shift the training cost to the 

trainees, i.e., slow training, bonding, tuition 

fee and asking the trainees to do household 

work. If the government-regulated apprenticeship 

system is to be successful, it must ensure that 

all the market rigidities and factors that 

prohibit the training employer from shifting 

the training costs to the apprentice must not 

exist. The proposed training law will exempt 

training employers from the labor law. 

However, the law does not allow the training 

employers to charge the tuition fee. It fails to 

realize that the recent expansion of number of 

skilled workers in the jewelry, hotel and 

garment industries is made possible by 

employers who set up their own training 

school. 
But slow training is not desirable because 

it increases the trainees' risk of investment. 
The possible solution is to use wage subsidy 
and training loan. 

Even if most of the rigidities can be 

eliminated, parts of the training cost will still 

be borne by the employers. If bonding or 

training contract were not legally possible, 

they may lose the apprentices and hence their 

investment. The apprenticeship law, then, 

should allow certain period of training 

contract and bonding to allow the employers 

to recoup their investment. 

The German dual system of apprenticeship 

is always cited as the successful social 

institution that can provide large pool of 

skilled labor. The success of the German 

apprenticeship depends upon a few critical 

factors. Firstly, there are institutional 

pressures that force most school leavers to 

secure training place rather than entering 

unskilled occupations with short-term 

generous compensation (Dougherty and Tan 

1991). It is doubtful that these pressures can be 

established in the Thai labor market. One 

possible remedy is to provide subsidy grant to 

the apprentices and training firms. Secondly, 

educational institutions must be flexible 

enough to provide realistic courses to the 

apprentices. Thirdly, there are powerful 

socio-institutional constraints on the 

competition among firms for trained workers. 

The high cost of labor mobility allows the 

training employers to recoup their investment. 

A careful levy-grat scheme may be the 

substitutes for such constraints. And formally, 

in the German apprenticeship system, the 

meister has a higher status and pay than an 

ordinary skilled workers. Such social status 

provides strong incentive for the meister to 

train the apprentice and for the young workers 

to be willing to become apprentice. In 
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Thailand, skilled workers and technicians 

neither has high status nor career 

advancement. The most respectable persons in 

the companies are the management staff. 

(b) Pre-Work Training: Currently there 

are both public and private institution 

that provide pre-work training for 0.5 million 

people. One of the weaknesses of the public 

institutions is that their programs fail to 

respond to market forces. Once established, the 

programs last forever. The private institutions 

respond quickly to the market forces. One 

possible solution is that the government 

should provides training coupon to the 

school leavers. The coupon can be used in 

both the public and the private training centers. 

At the same time the public institutions must 

charge a cost-recovery tuition fee. 

But tuition fee subsidy will not be 

enough to encourage the poor to attend the 

training programs. Wage subsidy for the 

poor should be introduced. 

(c) Training Intermediaries For Small 

Firms: It is found that most small firms do not 

undertake formal in-house training because 

of the problems of economies of scale and 

opportunity cost of time of the managers. A 

few small firms that provide structured 

training also face the problem of labor 

turnover if they fail to pay the market wage 

after the training. So far even the training 

centers of the non-profit organizations fail to 

provide services for the small firms. Therefore, 

government intervention to encourage the 

small firms to establish the training centers is 

necessary. In this case, some forms of 

government subsidy such as wage subsidy 

may be useful because it can help reducing 

the employers' cost of training. Another  

possible form of intervention is for the 

government to provide lump-sum grant to the  

 

 

private institutions to provide technological 

training for small firms in some key 

industries. 

(d) In-House Training: German firms treat 

in-house training as one of their core activities 

whereas in Thailand it still remains a 

marginal activity subject to the company's 

financial and production situations. As a 

consequence, German firms are much better 

placed for product and process innovation 

(Dougherty and Tan 1991: 24). This is 

mainly because there are labor market 

imperfections in the form of tacit agreements 

among enterprises not to poach each other's 

workers. Imperfect labor mobility allows the 

employers to recoup the cost of their 

investment. In Thailand, high labor mobility 

obviously affect the firm's incentive to provide 

transferable skills. The proposed training law 

does not yet tackle this issue. Perhaps there 

should be a feasibility study to determine the 

viability of the levy-grant scheme in some 

selected industry. 

Another factor that can be used to 

stimulate in-house training is the issue of the 

burden of training costs. If firms are to be 

willing to provide general training, they must 

be able to recoup the costs of training. Training 

contract could be one possible solution. 

It should be noted that the proposed 

training law does not realize the implications 

of these two key issues. The law, therefore, 

does not contain any clause that will reduce 

labor mobility and training cost. On the other 

hand, the law even stipulates that the 

employers must pay normal salary to the 

workers who are voluntarily trained outside 

the normal working hours. Such a clause will 

certainly discriminates against daily-wage 

employees who tend to be the least skilled workers. 
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Endnotes 

1
 Five-sor is the Japanese concept, i.e., (a) Seiri - getting rid of mess, (b) Seiton - properly 

placed, (c) Sei soo -cleanliness, (d) Sei ketsu - healthy and (e) Sei chisukei - good habit. 
2
 Each year, Thammasat University enroll about 5,100 persons in the continuing education 

programs. Other universities may have total enrollments of another 5,000 persons. There are now 7 

universities in the IMET programs with annual enrollments of about 500 trainees. 
3
 However, if the trainees do not have other alternatives, the purpose of slow training may 

not be the solution of the wage problem. The real purpose would be the monopsonistic 

exploitation. 
4
We will not provide detailed discussion of these cases. Readers are referred to Riddell (1991), 

World Bank (1991) and Parsons (1989).  
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1. Introduction 

It has been increasingly accepted that the 

accumulation of human capital is crucial in 

productivity growth at both firm and aggregate 

levels. Among various types of the 

investments in human capital, training in 

workplace play crucial roles in the 

accumulation of human capital. While 

schooling investment mainly contributes to the 

accumulation of general human capital, 

training investments in workplace concentrate 

on skill formation specific to production 

technologies. Though the importance of skill 

formation and training investments is 

recognized in the context of productivity 

growth in developing countries, the 

quantitative assessment of the impact of 

training investments on productivity growth 

has not been seriously attempted, except 

qualitative case studies (e.g., Inoki and 

Koike,1990). The main reason for the lack of 

econometric analyses is conceptual difficulty 

in identifying the content and actual practices 

of training in workplace in different industries 

and firms due to heterogeneity at firm and 

industry levels, which furthermore make it 

difficult to design a framework to collect  

 

 

 

reliable information on training investments at 

individual level. The literature provides some 

theoretical studies postulate the roles of 

training and learning-by-doing on productivity 

(e.g., Lucas, 1993), but empirical attempts 

have only recently emerged to identify returns 

to training in developing and developed 

countries (e.g., Schaffner, 2001). In contrast to 

much well established measurements and 

accumulated evidence on returns to schooling, 

there still remains a large gap between 

qualitative case studies and quantitative 

analysis on investments in and returns to firm-

level training. 

In this paper, we challenge the above issue 

to evaluate the productivity effects of training 

from various angles, using two recent 

employee surveys in Thailand. The first survey 

was fielded in July to October 2001 by the 

Thailand Development Research Institute 

(TDRI), selectively focusing on the region of 

greater Bangkok and four industries therein. 

To resolve the measurement problem, the data 

were collected specifically on incidence, 

frequency and average length of on-the-job 

training and off-the-job training. We 
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interviewed workers directly and asked them 

about training experienced at individual level. 

In addition to quantifying training, the unique 

feature of this data set is the coverage over 

three years of 1998 to 2001, which enables the 

dynamic analysis of the causality from training 

investments to wage and productivity changes. 

The second survey was fielded in 2003, 

following up a subset of workers and firms 

captured in the 2001 survey. The purpose of 

this follow-up survey was to collect detailed 

information on i) technical changes and 

training investments at firm and individual 

levels and ii) turnover behavior.
1
 In the second 

survey, we identified timing of technical 

changes at plant level and what changes 

workers had experienced, associated with the 

technical changes. Section 3 describes the 

surveys and data in detail.  

Our motivation of this paper is to 

disentangle factors which determine 

investments in and returns to training. In 

addition to individual-level human capital 

stock as such measured by years of schooling, 

tenure and past experience, the focus of this 

study is placed on other supply-side factors 

such as technical change and workers’ 

unobserved endowment. First, technical 

change describes discrete changes in 

production technologies at firm or industry 

levels. As hypothesized in the seminal work by 

Schultz (1975) and evidenced by Foster and 

Rosenzweig (1996), general human capital 

such as schooling is required to make optimal 

decisions when agents are in disequilibria as 

such induced by technical changes. When 

firms introduce new technologies, workers are 

required to adjust themselves to a new state of 

production technology and training methods 

also need to be changed so as to maximize the 

efficiency of new technologies and to enhance 

workers’ learning capabilities in workplace. 

An interesting question is whether on-the-job 

training or off-the-job training is more required 

to hasten such an adjustment and for what 

types of workers the investment in training is 

most effective. Therefore, technical change 

may require certain types of training, both ex 

post and ex ante, as well as alter the returns to 

training.
2
 

Second, we analyze the role of unobserved 

productive endowment in the returns to 

training investments. For the purpose of this 

analysis, we use an experimental event at the 

1997 Thailand’s financial crisis, which enables 

us to identify the effects of workers’ 

unobserved endowment on returns to training. 

In other words, we use a consequence that the 

financial crisis had in Thai labor markets, as an 

instrument to control endowment distribution 

among sample workers. That is, better-

endowed workers were selected when firms 

cut production and work force in the face of 

the 1997 financial crisis and therefore survived 

the crisis. Importantly, this change can be 

regarded as exogenous to most individual 

workers in labor markets. In our study, this 

exogenous selection serves as an experimental 

shift in the distributions of both observable and 

unobservable characteristics of workers. For 

example, those who were selected to remain in 

the firms through the financial crisis can be 

more productive or better matched to the firms 

than those who left the firms. Therefore, the 

comparison of postcrisis dynamics of wage 

and human capital investments between 

survivors and postcrisis entrants can identify 

the effect of unobservable productive 

endowment on the returns to human capital 

investments.
3
 Using our detailed information 

on training investments available from our 

survey, we estimate the returns to training 

investments and identify whether the 

unobservable endowment augments or 

decreases the returns in the  postcrisis  period: 

1998 - 2001. 

The next section sets up our empirical 

framework. We estimate wage growth 

equations, eliminating fixed effects, from the 

panel data of 1867 workers from 1998 to 2001. 

The estimation of wage growth  equations - 

first differenced log wage - with training 



Futoshi Yamauchi,Nipon Poapongsakorn and Nipa Srianant 233 

 

investment variables is robust to unobserved 

fixed effects contained in the level of wage. 

Section 3 describes briefly our surveys and 

data from Thailand. In particular, the 

construction of training variables and the 

potential problems are explained in detail. 

Section 4 examines the impacts of 

technical changes on training investments, 

using both 2001 and 2003 surveys. The 2003 

survey on technical change and training clearly 

shows that technical changes induce on-the-job 

training. In statistical analysis using the panel 

data from 1998 - 2001, we also confirmed that 

technical change, measured by the growth rate 

of net fixed capital in a previous year, 

increases investments in both on-the-job and 

off-the-job training.  

Sections 5 and 6 shows summarizes 

estimation results on returns to training. First, 

in general, on-the-job training has a more 

significant positive effect on productivity 

changes than off-the-job training.
4
 Controlling 

technical change in a previous year, the returns 

estimates for on-the-job training become 

larger, which implies a positive correlation 

between technical change and on-the-job 

training, causing underestimation of the returns 

if omitting technical change. Second, higher 

endowment substitutes for off-the-job training 

significantly. Controlling the unobserved 

endowment, off-the-job training is shown to 

have significant and positive returns.
5
 

Therefore, both technical change and 

unobserved endowment matter in returns to 

training. The former influences on-the-job 

training, while the latter affects off-the-job 

training. 

Policy implications of these findings are 

discussed in details. 

2. Empirical Framework 

We use wage equations to infer 

productivity effects of training. It is of course 

arguable whether training investments are 

linked with changes in wage if they raise 

productivity in a short period. As discussed in 

human capital theory (Becker, 1962), the 

investment in general human capital is 

financed by employees, since it raises 

productivity in other workplaces. Employers 

do not have incentives to pay the costs of the 

investment. On the other hand, the investment 

in purely firm-specific human capital is 

financed by employers, because the 

productivity gain accrues to only the company 

where the investment is done. However, most 

firm-specific investment is partially specific to 

the company, so the cost is likely to be shared 

by employees and employers. Although the 

magnitudes may differ between on-the-job and 

off-the-job training, we assume that the effects 

of training investments on workers’ 

productivity  are captured by the marginal 

effect of the training on log of wage (i.e., rate 

of return). Furthermore, our interest is to 

disentangle the heterogeneity in the returns 

along with individual characteristics such as 

schooling, tenure past experience, and 

unobserved ability, and firm-level changes 

such as technical changes.  

We assume that log wage is linearized as 

below. 

 

ln  

 

where subscripts i, j, and t represent 

individual, firm and year respectively, hijt is 

human capital that has been accumulated 

through training investments, Si is years of 

schooling, Xit is a vector of individual 

characteristics including age and sex, μi is 

fixed effect and εijt is a composite shock to 

worker and firm. We accept a possibility that 

parameters differ across different groups of 

workers, i.e. production workers, and 

technicians and engineers. We next assume 

that human capital accumulates through 

 

 

where θjt−2 is technical change and zi 

includes predetermined individual 

characteristics, which potentially affect the 
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effectiveness of training investments and the 

depreciation rate of the past investments. We 

make two important assumptions. First, 

training investment is a function of technical 

change in a previous year. Second, technical 

changes that affect the returns to training are 

also from a previous year. In empirical 

analysis, we examine the effects of schooling, 

past full-time job experience, technical change 

(proxied by growth rate of net fixed capital in a 

previous year), and entry year indicators. 

There are T types of training, each of which 

has a different α function. If training is 

complementary to technical change and 

schooling, the function α is increasing in both 

arguments. In other words, technical changes 

raise the necessity of training investments, and 

the productivity effect of training is larger for 

the educated since they can learn fast. 

Similarly, since technical change often 

involves the introduction of new machines, it 

accelerates depreciation of skills accumulated 

through training investments in the past, the 

function is increasing in θjt−2. 

An increment of human capital is written as, 

 

 

 

It is therefore assumed that an increase in 

human capital depends on technical changes 

and schooling that represent general human 

capital, through complement artily of training 

to technical change and schooling and the 

depreciation of past investments. We use, as 

measures of training investment, incidence and 

estimated number of days that workers 

received on-the-job training and off-the-job 

training.  

In the above equation, the past history of 

training investments is likely to be correlated 

with the individual fixed effect that includes 

trainability if firms screen those who are 

trainable, and with shocks if firm or workers 

face borrowing constraints and shocks are 

serially correlated. Therefore, the OLS 

estimate will be biased. To avoid biased 

estimates, we take the first difference. 

 

 

 

 

where technical change θjt−2 is measured by 

growth rate of net fixed capital. Alternatively, 

we may also use firm-year specific indicators 

to absorb technical changes at firm level. To 

avoid possible bias due to a correlation 

between changes in capital stock (i.e., 

investment) and past profit shocks under 

liquidity constraint, we use the capital growth 

rate in a previous year. 

We have several remarks. In the wage 

growth equation, liquidity constraint at both 

individual and firm levels may lead to negative 

bias in both α and d. For example, training 

investments in workers can be correlated with 

past shocks to firm profit, i.e.           .  

We include firm-specific year dummies when 

we use only individual-level variables. 

However, we do not include firm-specific year 

dummies when our focus is on technical 

changes. 

Second, technical change is an important 

determinant of training investments. With 

technological changes that introduce new 

production methodologies, on-the-job training 

is required so that workers need to master the 

new production methods. Therefore, it is 

important to control technical changes to avoid 

omitted variable bias in the returns estimates. 

Evidence for this point is provided in Sections 

4 and 5. 

Third, another potential concern in the 

estimation of the wage growth equation is a 

possibility of fixed effects even in wage 

growth. For example, if training investments 

are more likely to be provided to more 

productive workers, who experience a higher 

wage growth. Under some circumstances, 

changes in wage may capture ability or 

unobserved productivity of workers. If this 

factor is strong, we obtain upward bias in 
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training effect estimates even in the wage-

growth equations.6  

Fourth, we also have a potential 

measurement problem of human capital stock 

hijt−1 in wage growth equations. We take the 

simplest way to use tenure, i.e. years in which 

workers have been working in the current firm, 

as a proxy for the human capital stock. Since 

this measure ignores accumulated training 

investments and depreciations, tenure has 

measurement errors.  

3. Data 

3.1 Employee Survey in 2001 

The data we use is from our employee 

survey targeted on selected manufacturing 

industries in Thailand, fielded by the Thailand 

Development Research Institute (TDRI) in 

July through October 2001. The main purpose 

of this survey is to assess productivity gain that 

is attributed to various training investments 

conducted on-the-job, off-the-job, in formal 

education and training centers, and at 

related/parent companies, in selected 

manufacturing industries. For this purpose, we 

collected information on wages, training, 

education, technical changes, job experience 

and various family backgrounds from 

individual employees in face-to-face 

interviews in Thailand.
7
 The data can contain 

measurement errors as workers were asked to 

recall the past. The choice of industries in this 

survey is selective: Hard Disk Drive, PC/IC, 

Auto Parts, and Food Processing manufactures, 

all located in Bangkok. The total of 20 firms 

were fielded and the sample size of employees 

is 1867. In this survey, we tried to cover past 

three years. Information is collected on wages 

as of January 1998, 1999, 2000 and as of the 

previous month of survey week in 2001, and 

training incidences and training amounts within 

each of the past three years. 

3.2 Training Data: 2001 Survey 

In Thailand, as for on-the-job training, we 

asked individual workers whether or not they 

had training, types of training, frequency and 

average hours since 1998. We can easily  

construct incidence measures of different types 

of training. In the questions on training 

frequency, we prepared several options such as 

daily, twice a week, weekly, and so on. In each 

choice, workers were asked to answer the 

average hours in which they had training. 

Therefore, we can construct the estimated 

numbers of days of training in each year. For 

details, we assigned following numbers of 

days for each option of training. 

 

daily    258  

weekly   51.6 

twice a week   103.2 

twice a month   24 

every month   12 

annually   1 

x times a year   x 
 
For the answer of irregular basis, we used 

the sample average of estimated days in the 
sample excluding observations that answer 
irregular basis (27.36774 in 2001, 27.18369 in 
2000, 28.18492 in 1999, and 17.99239 in 
1998). About 60% of the answers belong to 
irregular basis. In the conversion from answers 
on hours of training to days, we assigned as 
follows 

  
less than 1 hour   1/8 

1 − 3 hours    3/8 

3 − 6 hours    6/8 

less than or equal to 2 days  1 

more than 2 days   3 

 

The multiplication of these two measures 

gives the estimated total number of days of on-

the-job training. Some obvious outliers, those 

larger than 250 days in Thailand, are omitted 

in the analysis.  
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On off-the-job training, we asked workers 

to answer the number of times and the average 

number of days in each event of training. It is 

therefore possible to estimate the number of 

days in off-the-job training. 

3.3 ICSEAD-TDRI 2003 Survey 

In September - December, we have 

conducted engineer and worker surveys, 

visiting a subset of companies that we have 

surveyed in 2001 in three out of four 

manufacturing industries: Hard Disk Drive, 

Auto Parts, and PC/IC. The number of firms is 

10 in the 2003 survey.  

The survey consists of 2 stages: on the first 

stage, we interviewed one senior engineer or a 

person who knows in detail the whole history of 

new technology introduction in the period of 

1998 to 2003. This engineer survey provides 

timing and nature of new technologies 

introduced during the period. Given the 

information available from the first stage, the 

second stage is to know individual experience 

such as changes in work responsibility and 

training when they encountered those new 

technologies during the period. 

3.3.1 Engineer Survey 

The interviewees are mostly senior 

engineers. In many cases, they are managers, 

managing directors and executive directors 

who control engineering and R&D activities. 

Information from the three industries are 

summarized as follows. 

Auto Parts: Three firms are in our sample. 

In Firm A, main technological changes were 

the introduction of computer design (CAD) in 

die and jig production to replace the manual 

process. Another change was to introduce a 

new machine to save a long lead time. In Firm 

B, workers started producing two new 

products. One was an automatic machine to be 

supplied to other manufacturers. Another 

change was to introduce a new machine to 

produce parts, which were previously 

purchased from outside suppliers. These 

changes required new production lines. Firm C 

experienced three changes. First, they 

introduced a new program in parts 

measurement after the production stage (i.e., 

cutting). This program guarantees higher 

reliability in their products for customers. 

Second, they introduced the Robot Welding to 

hasten welding. Third, it was a progressive 

press machine, which integrated all production 

processes, substituting for previous ones which 

were only capable of producing one process in 

each production line. 

Hard Disk Drive: Firm A totally changed 

production processes for the new model 

products as such transforming from 20 

KB/patter to 40 KB/patter or more. The 

advantage of new technology is time saving, 

with no need of inventory in various 

production steps. This is a drastic change from 

mass production to cell production methods. 

Firm B also introduced a big change from 

mass production to cell production methods. 

After the change, they introduced a new 

machine in some production steps to improve 

productivity. Firm C has not experienced large 

changes in technology, but constantly revised 

the production lines in general. 

PC/IC: Firm A introduced cell production 

method, totally replacing mass production 

method. This transformation enables it to 

produce one final product in each cell, at less 

production time and smaller  production areas. 

This case is the only one in this industry, 

which experienced a drastic technical change. 

Firms B to D only experienced partial changes 

in their production lines as such introducing 

new machines, additional new line, and new 

materials.  

In terms of frequency of technical changes, 

the above changes can be divided into two 

groups. The first group is high technology 

industries: Hard Disk Drive and PC/IC, which 

have always adapted and supplied new 

products to markets. These cases often involve 

production reorganization and/or 

reengineering, while they remain using same 
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technologies for some products. The major 

change happened in 1999 and 2000. This 

change to cell production methods induces 

totally new ways to organize workers, 

production processing, and machines, and 

requires multiple skills and high speeds. It is 

easy to make partial adjustments with new 

machines, materials and/or products, in 

response to customers’ requests (i.e., supply 

chain management). 

The second group is Auto Parts. Technical 

changes happened mostly in 2000 and 2001. 

The introduction of new technologies has 

taken place in some steps of production lines, 

involving new machines, additional new lines 

or processing, new products, leading to the 

improvement of productivity and quality. The 

changes require various skills (i.e., multiple 

skilling). Training system for new technology 

has two steps: in-firm engineers and 

supervisors were trained with venders or 

outside engineers, and then workers were 

instructed by engineers and supervisors in 

production lines. 

3.3.2 Worker Survey 

The questionnaire was designed to ask 

about circumstantial changes associated with 

technical changes, such as nature and 

magnitude of changes, changes in responsibility 

and requirement, adjustment (learning) and 

implementation, and timing and types of 

training. The sample size of workers is 533. 

The distribution of observations by industries 

is: Auto parts 123, Hard Disk Drive 182, and 

PC/IC 228. 

The survey has a series of questions: i) 

circumstances: positions, whether technical 

change happened in their line, and whether or 

not they were transferred to lines with 

technical changes. ii) involvement: whether or 

not they were involved to deal with new 

technologies, position changes, changes in 

responsibility, and magnitude of technical 

change. iii) implementation: who instructed 

new methods and length of period to master 

and adjust to new technologies. iv) training: 

whether or not they receive training, when 

received (before, after and both), types of 

training (on-the-job and off-the-job) and  

amount of training. 

Information from these questions enables 

disentangling the impacts of technical change 

on changes in work environment including 

training. 

3.4 Physical Capital Investments 

For a measure of technical change in 

econometric analysis, we use information on net 

fixed capital from company balance sheets in 

Thailand which had been submitted to the 

Department of Commercial Registration and are 

publicly available. The net fixed-capital 

contains land, structure and machinery and 

equipment, net of depreciation. We particularly 

use the growth rate of net fixed capital for θjt. A 

large problem in the use of this measure is that 

this measure includes not only machinery and 

equipment that embody technology, but 

includes land and structure that are less related 

to production technology. Though for some 

companies the gross asset in machinery and 

equipment is available, unfortunately the use of 

this finer measure substantially reduces the 

sample size. The second problem is that this 

measure is firm-specific and does not vary 

across workers inside firms. It is often the case 

that some workers face technical change but 

some workers still use old technologies even 

inside the same plant. Therefore, the use of 

firm-specific net fixed-capital assumes the 

homogeneity of technical change effects on 

workers in different sections. To resolve this 

problem, we will estimate technology effects in 

sub-samples such as those directly engaged in 

production, and technicians and engineers. 

Finally, we could not get the information on two 

firms in Thailand, because the two firms do not 

submit the balance sheets to the Department of 

Commercial Registration. In the analysis of 
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technology-training complementarities, therefore, 

the sample  contain workers in the 18 firms. 

4. Technical Change and Training 
Investments 

4.1 Impacts of technical Change 

We use data from the 2003 worker survey 

on technical change and training. First, we 

assess the direct involvement of workers in 

new technology. In the sample, 191 out of 416 

workers have experienced technical changes 

on their production lines that they had worked 

at technical change. Even among those 

workers without technical change in their 

lines, 49 workers were transferred to the lines 

where technical changes happened. In total, 

240 workers experienced technical changes 

directly in production lines. More interestingly, 

311 out of 494 workers answered that they 

were assigned to deal with new technologies. 

Therefore, even if they were not in the places 

where new technologies were introduced, they 

had opportunities to deal with technical 

changes directly or indirectly. Table 1 shows 

the tabulations of the above two questions. 

Even among those who were not in the lines 

with new technologies before the change, 

nearly a half of them had actually dealt with 

new technologies. This observation suggests 

that in our sample, a substantial portion of 

workers had involved in technical changes
8
 

What is the actual consequence of technical 

changes in work environment? For many, 

technical change did not involve changes in 

position. 285 out of 313 workers did not 

experienced any position changes at the time of 

technical change. Therefore, the majority of 

workers remain in the same position. However, 

229 out of 312 workers experienced some 

changes in their responsibility and work 

requirements. Table 2 shows the details on 

specific changes. Here we tried to assess 

workers’ responsibilities in team work, problem 

solving, multiple skills, supervising, and amount 

of work. In all measures, responsibilities 

increased.9 Table 2 also shows three measures 

of work performance: speed, defect rate, and 

monitoring. Again, in all these measures, the 

standards required had increased.10 Therefore, 

when technical change occurred and workers 

were assigned to deal with them, both 

responsibility and requirement increased despite 

the fat that they remained in the same positions. 

4.2 On-the-Job Training or Off-the-Job 

Training 

We focus on the causality from technical 

changes to training investments. 294 out of 451 

workers received some forms of training when 

technical change occurred. Table 3 shows that 

the majority received training both before and 

after technical change.11 The table also clearly 

shows that training incidences are concentrated 

in on-the-job training. This implies that 

technical changes require implementation of 

new methods in production lines and/or 

organizations, that workers must learn about 

and adjust to. 

This observation is consistent with our 

previous finding that technical change increases 

workers’ responsibilities and requirements, both 

of which neccesitates further investments on-

the-job rather than off-the-job. Next we 

examine the effects of technical change on 

training investments using the 1998 -2001 panel 

data from the 2001 ADBI-TDRI survey. 

4.3 The Effect of Physical Capital 

Investments on Training 

In this section, we use growth rate of net 

fixed capital in a previous year as a proxy of 

technical change to identify the effect on 

incidence and amount of training in both on-the-

job and off-the-job. Since the 2003 survey has a 

different timeframe than the 2001 survey 

comprising panel data of 1998 - 2001, we 

decided to restrict our analysis to the period of 

1998 - 2001 using firm-level capital growth 

measures. 

 Table 4 summarizes the estimation results. 

All  specifications  include   company  and  year  
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Table 1  Technical change and workers' involvement 

  Technical change occurred in your lines 

    yes no  

Assigned to deal  yes 157 107 

with new technology  no 33 117 

 

2003 ICSEAD-TDRI Survey on Technical Change and Training. 

 

 

Table 2  Impacts of technical change 

  Team work Problem solving  Multi skill  Supervision  Work amount 

Increased 179 166 181 169 211 

Decreased 16 16 7 13 6 

 

  Speed Defect rate Monitoring 

Higher 224 19 207 

Similar 19 38 13 

Lower 5 176 22 

 

2003 ICSEAD-TDRI Survey on Technical Change and Training. 229 workers experienced changes  

in their responsibility and requirement, and 83 did not. 

 

Table 3 Timing and types of training when technical change occurs 

 

Timing of training  Before  After Before and after 

Number of response 45 56 181 

        

Before technical change  Off the job training 

(Percentage %)   no yes 

On the job  no  31.63 8.16 

training yes 57.14 3.06 

      

After technical change  Off the job training 

(Percentage %)   no yes 

On the job  no  28.62 14.14 

training yes 52.76 4.48 

 

 

2003 ICSEAD-TDRI Survey on Technical Change and Training. The sample is 294 workers who received some training. 
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Table 4 Incidence and days of training investments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numbers in parentheses are absolute asymptotic Z values.  

Net fixed capital is taken from official balance sheets reported to the Department of Commercial Registration. 

 

 

fixed effects, but do not include the 

interactions since the capital growth rate is 

time-varying but firm-specific. In columns 1 

and 2, we estimate Probit and Tobit equations 

for on-the-job training incidences and days 

respectively. In both cases, the growth rate of 

net fixed capital in a previous year has a 

significant and positive effect. Columns 4 and 

5 show the results on off-the-job training. As 

in the cases of on-the-job training, the effects 

of the capital growth on off-the-job training are 

also significant and positive. Therefore, our 

results are stronger than the previous findings 

that technical changes are associated with  

on-the-job training. Note that technical change 

has larger impact on the length of on-the-job 

training than that of off-the-job training. 

Columns 3 and 6 include precrisis entry 

indicator which takes the value of one if 

workers entered the firm before or in 1997, 

and zero otherwise, to investigate whether 

training is provided differentially to workers 

who survived the financial crisis. The results 

show that selection through the financial crisis 

does not matter in training amount. In the next 

section, we obtain returns to training 

investments consistent with the above results. 

5. Returns to Training Investments 
and Technical Change 

In this section, we summarize results on 

returns to training. 

In Table 1, we use estimated days of 

training on-the-job and off-the-job during the 

period from January to December for each year. 

Column 1 uses the sample of all workers. We 

observe a clear contrast between on-the- job and 

off-the-job training. On-the-job training effect 

on wage growth is significant, while that of off-

the-job training is insignificant. 

Incidence Probit Days Tobit Days Tobit Incidence Probit Days Tobit Days Tobit

Growth % Net fixed capital 0.3854 12.2460 12.2580 0.3577 3.3879 3.4452

(t-1) (3.38) (1.77) (1.77) (2.20) (2.07) (2.04)

Years of schooling -0.0677 -2.9820 -2.9570 0.0129 0.2330 0.2470

(5.71) (5.11) (5.05) (1.28) (1.73) (1.80)

Tenure -0.0334 -1.8940 -2.0150 -0.0104 -0.0297 -0.0859

(3.18) (3.91) (3.69) (1.00) (0.28) (0.70)

Age -0.0227 0.6600 0.5436 0.0167 0.1899 0.1674

(0.64) (0.40) (0.33) (0.68) (0.53) (0.45)

Age squared 0.0001 -0.0124 -0.0124 -0.0001 -0.0024 -0.0021

(0.19) (0.56) (0.49) (0.36) (0.44) (0.38)

Male -0.1966 -0.7134 -7.1822 -0.0749 0.1859 0.1590

(1.82) (2.03) (2.05) (0.99) (0.23) (0.19)

Enter before 1997 0.0000 0.0000 1.8069 0.0000 0.0000 0.7906

(0.00) (0.00) (0.48) (0.00) (0.00) (0.89)

Position fixed effect yes yes yes yes yes yes

Firm fixed effect yes yes yes yes yes yes

Year fixed effect yes yes yes yes yes yes

Number of observations 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490

Pseudo R squared 0.1070 0.0123 0.0123 0.1042 0.0089 0.0089

On the job training On the job training
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Table 5 Returns to training and individual human-capital stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robust estimates are used for robust standard errors, with company clusters. 

The estimation excludes boservations of extremely large numbers in estimated days of OJT, i.e. those larger than 

200 days. 

 

 

With interactions of year and firm dummies, the 

results are robust to liquidity constraint which is 

possibly binding for training investments.  

Column 2 includes interactions of training 

investments with years of schooling, tenure 

and previous experience. Contrary to the 

benchmark result in column 1, returns to on-

the-job training become insignificant. 

Interestingly, tenure is substitutable to off-the-

job training, and previous experience is 

complementary to on-the-job training. The 

latter finding implies that past experience 

augments the value of specific human capital. 

Workers are likely to have worked in similar 

jobs where they accumulated specific human 

capital which substitutes on-the-job training in 

the current workplace.  

Columns 3 and 4 focus on only production 

workers. Interestingly, returns to on-the-job 

training are significant and larger than those 

estimated in the whole sample. Returns to off- 

the-job training remain insignificant, as in 

column 1. Column 4 includes the interactions 

of training days with individual characteristics. 

Except the interaction of previous experience 

and on-the-job training, parameter estimates 

are insignificant. The result suggests some 

transferability of specific human capital from 

previous workplaces to the current firm, 

augmenting the current on-the-job training. 

Dependent : differenced base wage

Days OJT 0.0004 0.0011 0.0005 0.0009 0.0001 0.0071

(2.66) (1.61) (2.84) (1.12) (0.50) (2.83)

*Years of schooling -0.00007 -0.00006 -0.0004

(1.70) (1.00) (2.63)

*tenure 0.0000 0.00004 -0.0002

(1.09) (0.90) (1.35)

*previous experience 0.0000 0.00003 0.00003

(2.39) (1.94) (0.42)

Days OFF JT -0.00016 0.0032 -0.0002 0.00410 0.0018 0.0328

(0.76) (0.55) (0.87) (0.58) (1.61) (1.39)

*years of schooling -0.00007 -0.0001 -0.0019

(0.17) (0.24) (1.42)

*tenure -0.0004 -0.0004 -0.0006

(1.09) (1.13) (0.82)

*previous experience -0.00007 -0.00007 -0.0005

(0.89) (0.53) (1.63)

years of schooling 0.0026 0.0036 0.0025 0.0017 0.0038 0.0201

(1.11) (0.89) (0.96) (0.38) (0.55) (1.61)

Tenure 0.0010 0.0016 0.0017 -0.0004 -0.0032 0.0042

(0.62) (0.23) (0.78) (0.05) (0.70) (0.34)

*years of schooling 0.00002 0.0003 -0.0002

(0.04) (0.52) (0.19)

Agre, age squared and male dummy

Position, firm,year,and firm-year fixed effects included

R squared 0.1122 0.1136 0.1321 0.1333 0.1044 0.1219

Number of observations 3,881 3,881 3,086 3,068 513 513

All workers Production workers Technical workers
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Columns 5 and 6 use the sample of 

technicians and engineers only. In contrast to 

production workers, returns to off-the-job 

training are large (but still marginally 

insignificant) and returns to on-the-job training 

become insignificant. This result suggests that 

general human capital, accumulating through 

off-the-job training, is more important to 

productivity gain than training investments in 

specific human capital. In column 6, schooling 

is substitutable to both on-the-job (significant) 

and off-the-job training (marginally 

insignificant). Interestingly, controlling the 

heterogeneity due to workers’ characteristics, 

returns to on-the-job training turn to be 

significantly positive. General technical 

education seems to be important in augmenting 

experience specific to firm. 

The findings can be recapitulated as 

follows. First, on-the-job training is important 

in general but it is particularly so among 

production workers. Second, off-the-job 

training does not affect productivity 

significantly among production workers, while 

it matters among technicians and engineers. 

Third, schooling is substitutable to on-the-job 

training and past full-time job experience is 

substitutable to off-the-job training among 

technicians and engineers. There seem to be 

some qualitative differences in the content of 

training as well as the nature of on-the-job 

training between production and technical 

workers. 

We incorporate technical change measures 

to assess the impacts on the returns to training 

investments. In the previous section, we have 

observed from the 2003 worker survey that 

technical changes induce training investments, 

especially on-the-job training. The following 

specifications include the growth rate of net 

fixed capital in a previous year. The growth 

rate in the current year (concurrent with 

training investments) was used in preliminary 

analyses, but the effects on returns to training 

were found insignificant. The technical change 

measure from a previous year is desirable 

since we can minimize the endogenously 

problem in physical capital investments in 

wage growth equations. 

Columns 1 to 3 include the growth rate of 

previous year’s net fixed capital additively. 

Specifications do not include the interactions 

of firm and year dummies since the fixed  

capital growth is time-varying but firm-

specific. Columns 2 and 3 are estimated for 

production workers, and technicians and 

engineers respectively. With technical change 

measure, returns to on-the-job training remain 

significant but become larger. This effect does 

not exist among technicians and engineers. 

This finding is consistent with our 

understanding, since technical change in a 

previous year is positively correlated with 

error terms in the previous year, which causes 

a negative correlation between the technical 

change and wage growth. On the other hand, 

technical change in a previous year is found to 

be positively correlated with training 

investments in the current year. Therefore, 

without technical change measure, we expect 

upward omitted-variable bias. This bias is 

large in the returns to on-the-job training 

among production workers. Since technical 

change induces on-the-job training, this 

finding is consistent with those in Section 4. 

In columns 4 to 5, interactions of training 

and technical change are included. 

Interestingly, we observe a clear contract 

between production workers and technicians 

and engineers. The basic findings in columns 1 

and 2 remain the same among production 

workers. Technical changes do not directly 

augment returns to training but seem to change 

the amount of training, which affects the 

returns estimates. For technicians and 

engineers, technical change decreases returns 

to off-the-job training, which implies that their 

general human capital is depreciated when 

technical change is rapid.12 

We recapitulate the above results in the 

framework of Section 2. Returns to training 

are expressed as 
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Table 6  Technical change and returns to training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numbers in parentheses are absolute t values, based on robust standard errors with firm-level elusters.  
Net fixed capital is taken from official balance sheets reported to the Department of Commercial Registration. 

 

 

 

 

 

where α changes with technical change θ, 

individual characteristics (human capital) z 

including schooling , and endowment μi. The 

results basically confirmed that α
OJT

 > 0. In 

this section, endowment is assumed out. We 

found that 

 

 

While 

 

 

where τ = OJ T, OF F . Technical change 

induces investment in on-the-job training, but 

does not alter the returns to training per se. The 

former leads to underestimation of returns to 

on-the-job training if technical change is 

omitted in wage-growth equations. At glance, 

the effects of z on α and Tr are complicated. 

However, with technicians and engineers, we 

may conclude that  

 

 

 
which implies that general technical 

education is unrelated to or substitutes for 
firm-specific training investments. Among 
production workers, however, human capital 
measures, except previous work experience 
which is complementary to on-the-job training, 
do not alter the returns to training. 

6. Productive Endowment and the 
Returns to Training 

In this section, we examine how workers’ 

entry time affects the productivity effects of 

on-the-job and off-the-job training 

investments. Appendix discusses with 

evidence that worker’s entry time matters in 

the distribution of workers’ unobserved 

productivity under the circumstance that the 

1997  Thailand financial crisis caused 

downward shift of labor demands, exogenous 

to individual workers. If the selection of 

workers has occurred as such in the Thailand 
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Dependent : differenced base wage All workers Production Technical All workers Production Technical

Days OJT 0.00059 0.00069 0.00026 0.00058 0.00066 0.00023

(2.18) (2.20) (0.73) (2.22) (2.14) (0.58)

*Growth % Net fixed capital -0.00084 -0.00055 -0.00140

(t-1) (0.87) (0.48) (0.65)

Days OFF JT -0.00039 -0.00045 0.00157 0.00040 0.00074 -0.00065

(1.55) (1.64) (1.59) (0.35) (0.50) (0.38)

*Growth % Net fixed capital 0.00513 0.00770 -0.01337

(t-1) (0.78) (0.87) (1.75)

*Growth % Net fixed capital -0.1635 -0.1993 -0.1420 -0.1638 -0.2142 0.1102

(t-1) (1.39) (1.21) (0.13) (1.18) (1.17) (0.69)

years of schooling, tenure, age, 

age squared and male dummy

Position,and firm-year fixed effects included

R squared 0.0976 0.1137 0.0948 0.0981 0.1142 0.0994

Number of observations 2,380 1,864 336 2,380 1,864 336
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financial crisis, those who are selected can 

serve as a semi-experimental treatment group.  

The unobserved productivity which are, by 

construction, correlated with wage levels from 

which productivity effects of training 

investments can be inferred. To solve this 

problem, we use first difference forms by 

which log-wages are differenced overtime to 

eliminate the unobserved fixed components in 

errors. Therefore, the inclusion of precrisis 

entry does not pick up part of correlations 

between fixed effects and explanatory variables. 

This procedure has another advantage for 

the purpose of this study. The first differencing 

enables using information on training 

investments.
13

 This procedure wipes out not 

only the correlation between training investments 

and earnings endowment (contained in errors) 

but also potentially eliminates the correlation 

between workers’ entry time and their 

endowments. Since workers’ entry time is 

correlated with their unobserved productivity 

through selection process (as shown in 

Appendix), it is important to eliminate the 

latter correlation to obtain consistent estimates 

of training effects 

Table 7 shows estimation results with 

various demarcation points: 1989 to 1999. The 

estimation controls for education levels, 

tenure, squared tenure, gender, positions, firms 

and years. In particular, it is necessary to 

control possibly nonlinear effects of tenure to 

obtain correct inference on the effects of entry-

time demarcation since entry time is by 

definition correlated with years of tenure.  

There are several interesting findings. First, 

the survivor group experienced a higher 

growth of wage in the post-crisis period than 

new entrants did.
14

 Since those who survived 

(were selected) have a longer average tenure, 

this finding is contrary to a conventional 

finding that wage growth slows down as 

tenure increases.  

Second, the productivity effects of training 

investments - both on and off-the-job - depend 

on a demarcation point. Without any 

demarcation, the effect of off-the-job training 

is insignificant and the sign is negative, 

although on-the-job training has a significant 

positive effect on wage growth. Among 

various demarcation points, the most preferred 

specification is again those using years around 

1997 - 1998. The results show that those who 

survived the crisis have some characteristics 

that substitute for off-the-job training 

significantly (i.e., the interaction is negative) 

and weakly so for on-the-job training. It is 

therefore shown that endowment is 

substitutable for training investments. In terms 

of the framework in Section 2, we found that 

 

 

 

 

 

for both τ = OJT, OFF . On the other hand, 

Section 4.3 showed that 

 

 

 

 

 

  

In contrast to technical change, therefore, 

workers’ endowment alters returns to training 

but does not induce training investments. 

7 Policy Implications 

Perhaps, one of the most important policy 

implications drawn from the results is a need 

to reconsider the educational curriculum and 

teaching approach at the vocational and 

engineering levels. The study shows that 

schooling is substitutable for on-the-job 

training for technicians and engineers, despite 

the fact that on-the-job-training significantly 

increases the wage growth of all workers. The 

result may reflect the fact that the extra years 

in vocational and engineering schools are 

spent on exposing to practical training so that 

the newly graduated technicians and engineers 

0
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Table 7  Returns to training and entry-time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entry time is an indicator variable which takes the value of one if a worker entered the current firm before the 
corresponding year and zero if entered in or after the year. All specifications include education, male, position, year 

and firm dummies,tenure, tenure squared, age and age squared. Tenure and age variables control spurious 

correlation between Entry time and wage growth. 

 

 

 

can be readily employed without further on-

the-job training.15 If extra years of schooling in 

the upper vocational and engineering schools 

are to be complementary to on-the-job 

training, the curriculum and teachings should 

be reoriented towards basic sciences and basic 

engineering subjects.
16

 But an alternative 

explanation is that some type of on-the-job 

training is in a form of general training 

because technicians with less years of 

education may lack the required knowledge in 

basic sciences.
17

 If this is a case, an implication 

is that schools should be encouraged to 

strengthen the teaching of basic sciences 

relevant to the industry in the early years of 

vocational education. 

The finding that technical change has 

indirect positive effect on the wage growth of 

production workers via its impact on the OJT. 

This finding is consistent with the investment 

policy of the manufacturing firms in Thailand 

where there are abundant semi-skilled workers 

with secondary education.
18

  Since their wage 

cost is getting more expensive (Nipon and 

Surachai, 1997; World Bank, vol.2, 2000:  4), 

it is rational for the firms to maintain their 

competitiveness by investing in the technical 

change that can most effectively enhance the 

Entry time before 1989 1990 1991 1992 1993

Days OJT 0.00044 0.00044 0.00045 0.00044 0.00047 0.00053

(2.90) (2.84) (2.73) (2.56) (2.68) (2.74)

Days OFF -0.00026 -0.00028 -0.00026 -0.00026 -0.00033 -0.00010

(1.31) (1.32) (1.25) (1.28) (1.05) (0.85)

Entry time -0.0309 -0.0171 -0.0357 -0.0440 -0.0449

(2.61) (1.14) (2.20) (2.19) (2.60)

Entry time*Days OJT 0.00002 -0.00002 0.00083 -0.00060 -0.00022

(0.05) (0.11) (0.47) (0.38) (1.03)

Entry time*Days OFF 0.0020 -0.00042 -0.00063 -0.00020 -0.00037

(1.38) (0.23) (0.39) (0.57) (0.77)

R squared 0.0624 0.0628 0.0626 0.0635 0.0640 0.0647

# Obs. 3875 3875 3875 3875 3875 3875

Entry time before 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Days OJT 0.00053 0.00050 0.00059 0.00064 0.00089 0.00167

(2.56) (2.32) (2.24) (1.80) (1.28) (1.72)

Days OFF -0.00010 -0.00003 0.00196 0.00358 0.00846 0.00709

(0.84) (0.25) (1.69) (2.01) (2.33) (1.96)

Entry time -0.0256 -0.0149 0.0088 0.0587 0.1181 0.1293

(1.32) (0.85) (0.48) (3.32) (4.27) (3.24)

Entry time*Days OJT -0.00020 -0.00015 -0.00025 -0.00030 -0.00051 -0.00128

(0.93) (0.60) (0.95) (0.80) (0.74) (1.35)

Entry time*Days OFF -0.00043 -0.00053 -0.00231 -0.00394 -0.00877 -0.00737

(0.89) (1.03) (1.95) (2.16) (2.40) (2.05)

R squared 0.0634 0.0630 0.0631 0.0661 0.0709 0.0675

# Obs. 3875 3875 3875 3875 3875 3875
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productivity of those workers with secondary 

education. Another explanation has to do with 

the legal minimum wage which is higher than 

the average wage in the informal sector. 

Moreover, the minimum wage frequently 

adjusted upward almost every year, taking into 

account the increases in cost of living and 

profitability of the industries. Thus, it is 

possible that the impact of technical change on 

workers’ productivity is marginal or less than 

the increases in the minimum wage.
19

 Still the 

third explanation is possible. In the electronics 

and automotive industries, the demand for 

final products is subject to cyclical growth and 

the product life-cycle has been shorten. In such 

situation, firms need to reinvest their surplus in 

new technologies so that they can readily 

expand their business in the next boom. 

Although technical change brings about higher 

productivity, workers’ productivity does not 

increase permanently unless they are trained to 

use the new technology (because new 

machines are complementary with specialized 

human capital). Therefore, the returns from 

increased productivity go to the capital owners 

and the costs of training incurred by the 

employers. 

The surprising result is that technical 

change reduces the returns to off-the-job 

training investment for technicians and 

engineers. However, this does not mean that 

technical change is always bad for the 

technicians and engineers. In fact, if they stay 

longer with the company and acquire 

cumulative experience, the technical change 

(and years of schooling) will augment their 

productivity. One implication is that the senior 

workers will not oppose new technology 

because the risk of being laid off could be 

offset by higher wage growth. Moreover, if  

the education process for the engineers and 

technicians could be improved in such a way 

that engineers and technicians acquire higher 

capability to cope with technical change, their 

productivity could be enhanced. The kinds of 

new basic skills required by the employers are 

ability in solving problems and finding 

creative solution.  

One possible explanation, which is 

consistent with the above interpretation, is that 

the technical change is exogenously introduced 

by importing new production process and 

machinery while the engineers have played 

almost no role in technological development 

within the company. Most firms in Thailand 

have still heavily depended on imported 

technology. Foreign subsidiaries always 

import machine and new production process 

from their parent companies or machinery 

suppliers. A study by Technopolis (2001) 

shows that most of the large scale Thai 

manufacturing companies do not have 

technological development activities because 

there are uncertainties about returns to and 

high cost of such activities. Such market 

failure implies that there is a need for a 

government intervention to provide necessary 

financial incentives for firms to carry out the 

technological development activities. These 

activities would augment returns to education 

of engineers and technicians. Secondly, the 

kinds of off-the job training received by 

engineers and technicians are mostly in the 

areas of management, quality control, tax and 

other government regulations which are not 

directly related to the technical change 

introduced in the firms. So those who receive 

off-the-job training will have less time to deal 

with the new technical changes. If firms begin 

to carry out their own technological 

development, they will certainly reorient the 

contents of their off-the-job training 

programs.
20

 

Finally, further researcher should focus on 

the measurement of training. One suggestion is 

that the researcher should investigate the 

training history of each worker from the first 

year of their work with the current company. It 

is also useful to measure the subject content of 

training, particularly the courses provided in 

the off-the-job training. 
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8. Conclusion 

This paper examined the determinants of 

investments and returns to training in 

manufacturing industries, using two recent 

employee surveys in Bangkok, Thailand. Our 

empirical findings demonstrate significant 

returns to both on-the-job and off-the-job 

training in first-difference fixed effect 

estimation of wage equations, controlling 

technological change and workers’ ability 

(endowment) which are shown to influence, 

but differentially, both training investments 

and the returns. 

Technical change significantly induces 

investments in firm-level training. This effect 

is particularly strong in on-the-job training, 

since firms need to train workers to be capable 

of handling new technologies and/or adjust to 

new production organizations. However, 

technical change does not directly affect 

returns to training. 

In contrast, unobserved ability alters the 

returns to training investments. Using the 

significant selection of better workers that 

occurred in electronics, auto-parts and hard-

disk drive industries around 1997-1998 

through the financial crisis in Thailand, it is 

shown that high unobserved productive 

endowment substitutes for training, especially 

off-the-job training in the postcrisis period and 

that returns to off-the-job training are 

significantly positive. However, workers’ 

endowment does not enhance investments in 

training. The empirical results show that the 

efficacy of firm-level training investments 

depend on not only training and education 

policies but also other supply-side factors such 

as dynamics of technological change and 

screening in labor markets.  

Appendix: Survivors and New 
Entrants at Financial Crisis 

To provide further empirical foundations to 

Section 6, Appendix characterizes unobserved 

productivity of the financial-crisis survivors 

and postcrisis entrants using log-wage 

residuals. First, log of wage in 2001 is 

regressed on observable worker characteristics 

and the residuals are interpreted as unobserved 

earnings endowment and some stochastic 

shocks. This earnings endowment - individual 

fixed effect - reflect productivity components 

that are not directly observable to researchers, 

but employers and workers may have better 

inference on it through learning-by-doing in 

workplace. We compare the distributions of 

the unobserved productivity between the 

groups of survivors and new entrants. If 

selection of better workers occurred in the face 

of financial crisis, the endowment distribution 

from the survivor group should stochastically 

dominate that of postcrisis entrants. Table A1 

shows benchmark estimates of wage 

regressions, which use cross section of year 

2001 (our survey period). All workers are 

included in the sample.
21

 Wage equations are 

estimated in two specifications, which differ in 

the assumptions on cross-firm heterogeneity. 

In the first column, firm dummies do not interact 

with any other characteristics. In the second, firm 

dummies interact position dummies, which 

capture firm-specific position effects. 

The residuals are estimated from each of 

the above two specifications. These two forms 

of residuals are useful to investigating the 

robustness of our observations. In preliminary 

t-tests, it is shown that in electronics, auto-

parts and hard-disk drive industries, it appears 

that some selections of workers occurred 

around 1997-1998, which corresponds to the 

time of Thailand’s financial crisis.
22 

 Since the 

residual means of the crisis survivors are 

statistically larger than those of new entrants 

after the crisis, better workers were screened 

during the period. However, the results 

become less clear in the tests using residuals 

from column 2 in Table A1. 

For the purpose of identifying a structural 

change in the endowment, the wage residuals 
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Table A1 Wage Equations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The numbers in parentheses are t values. Robust standard errors are used with company clusters.  

Observations of no education are dropped from sample, and elementary school graduates are chosen 
as a benchmark. School quality (level) is not constructed for postgraduate level, so those observations 

are dropped. Education dummies: educ 1= elementary (omitted), educ2=lower secondary, 

educ3=upper secondary, edu4=lower vocational, educ5=upper vocational, educ6 to educ9=university 
degrees with different majors. 

 

Dependent: log monthly base wage 2001

(1) (2)

educ 2 0.0850 0.0602

(2.62) (2.38)

educ 3 0.0953 0.0775

(2.44) (2.27)

educ 4 0.1585 0.1512

(3.71) (4.31)

educ 5 0.2600 0.2390

(6.97) (6.68)

educ 6 0.3790 0.3343

(5.97) (6.75)

educ 7 0.6317 0.5592

(8.14) (7.81)

educ 8 0.5647 0.5449

(7.08) (8.08)

educ 9 0.8750 0.8215

(6.89) (7.13)

tenure 0.0229 0.0229

(5.40) (5.66)

age 0.0446 0.0451

(4.63) (4.82)

age squared -0.00047 -0.00052

(2.83) (3.54)

male 0.1121 0.0846

(3.28) (2.42)

level 2 0.0512 0.0554

(2.37) (2.69)

level 3 0.1003 0.1127

(5.49) (5.17)

position dummies yes yes

firm dummies yes yes

firm* position dummies no yes

firm*educ dummies no no

firm dummies*tenure no no

R sq 0.7410 0.7798

#obs. 1662 1662
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Table A2-1 Structural Change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d_time is a dummy variable which takes the value of one if a worker entered the current firm before the 
corresponding year, and zero if entered in or after the year. Interactions with industry dummies are estimated.  

Ind2=Electronics,PC/IC; Ind3=Auto parts; Ind4=Hard disk drives. Industry dummies and other individual 

characteristics such as education, tenure and age also included. Education dummies, tenure and age are insignificant 
in all specifications. 

 

 

are regressed on a demarcation dummy, its 

interactions with industry dummies, and 

observable workers’ characteristics. The 

results are shown in Tables A2. In each 

definition of the wage residuals, estimation 

results look quite similar. Since education, 

age, and tenure are already controlled in the 

wage regressions (Table A1), they  

are insignificant at this second stage  

(not shown in Tables A2). Consistent with the 

t-test results in our preliminary analysis,   

the effects  of  demarcation dummies and 

their interactions with industry dummies 

prove our conjecture. While food processing 

industry experienced an increase in 

unobservable quality among recent entrants, 

the other industries more capital-intensive 

experienced a decrease in workers’ 

productivity after the financial crisis. Better 

workers were selected during the period in 

electronics, auto-parts and hard-disk drives 

industries. 

  

 

 

Dependent: Residuals from wage equation (1)

Entry time before 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Entry time -0.0857 -0.0820 -0.1161 -0.1433 -0.1361 -0.0862 -0.0949 -0.0695

(2.44) (2.66) (3.47) (2.69) (2.75) (1.79) (2.36) (1.42)

*Ind2 0.0786 0.0528 0.1052 0.1074 0.1161 0.1038 0.1292 0.1264

(1.76) (0.72) (1.61) (1.91) (2.31) (2.39) (3.12) (2.77)

*Ind3 -0.1039 -0.0540 0.0691 0.0782 0.0797 0.0992 0.0956 0.0679

(3.33) (1.96) (1.07) (1.11) (1.23) (1.92) (1.49) (1.15)

*Ind4 -0.3448 0.1630 0.1863 0.2107 0.1550 0.1400 0.1559 0.1217

(9.94) (1.42) (2.63) (3.89) (2.28) (2.36) (2.92) (2.60)

R sq 0.0079 0.0056 0.0064 0.0108 0.0089 0.0072 0.0102 0.0085

# obs 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662

Entry time before 1997 1998 1999

Entry time -0.0176 0.0108 0.0003

(0.64) (0.34) (0.01)

*Ind2 0.0904 0.0705 0.0777

(2.88) (2.33) (2.59)

*Ind3 0.0952 0.0940 0.0847

(2.96) (2.47) (2.43)

*Ind4 0.0658 0.0172 0.0143

(2.24) (0.57) (0.58)

R sq 0.0018 0.0090 0.0065

# obs 1662 1662 1662
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Table A2-2 Structural Change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Entry time is a dummy variable which takes the value of one of one if a worker entered the current firm before the 

corresponding year, and zero if entered in or after the year. Interactions with industry dummies are estimated. 

Ind2=Electronics, PC/IC; Ind3=Auto parts; Ind4=Hard disk drives. Industry dummies and other individual 
characteristics such as education, tenure and age are also included. Education dummies, tenure and age are 

insignificant in all specifications. 

 

Endnotes 

1
 Linking the two surveys, Yamauchi, et al (2004) identified turnover behavior over the two 

years 2001 - 2003 and its relationship to individual background factors including parental 

schooling. 

2
 On the other hand, technical change has another important effect on the effectiveness of 

human capital in workplace: obsoleting accumulated human capital. Technical change may not 

only augment the returns to training but also can reduce the returns if accumulated labor skills are 

not useful to handling a new technology. These two offsetting effects are also examined in our 

empirical analysis. 

Dependent: Residuals from wage equation (2)

Entry time before 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Entry time -0.0666 -0.0668 -0.1044 -0.1238 -0.1238 -0.0831 -0.0912 -0.0818

(1.92) (2.13) (3.79) (2.49) (2.64) (2.04) (3.00) (1.84)

*Ind2 0.0442 0.0748 0.0949 0.0718 0.0868 0.0918 0.1210 0.1211

(1.20) (1.40) (2.09) (1.57) (2.12) (2.24) (2.72) (2.34)

*Ind3 -0.0501 -0.0172 0.0551 0.0625 0.0617 0.0722 0.0681 0.0531

(0.97) (0.32) (0.72) (0.78) (0.88) (1.34) (1.14) (0.94)

*Ind4 0.0349 0.1861 0.2348 0.2206 0.1481 0.1267 0.1290 0.1044

(1.03) (2.09) (8.42) (5.17) (2.45) (2.60) (3.31) (2.55)

R sq 0.0034 0.0044 0.0083 0.0120 0.0089 0.0064 0.0088 0.0079

# obs 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662 1662

Entry time before 1997 1998 1999

Entry time -0.0360 -0.0097 -0.0150

(1.27) (0.25) (0.51)

*Ind2 0.0902 0.0718 0.0779

(2.02) (1.53) (1.60)

*Ind3 0.0868 0.0866 0.0790

(2.53) (2.08) (2.04)

*Ind4 0.0557 0.0009 0.0018

(2.10) (0.02) (0.05)

R sq 0.0061 0.0070 0.0055

# obs 1662 1662 1662
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3
 Comparison of wage residuals, which reflect productivity components that observable factors 

cannot explain, between those who entered the current firms before and after a particular year 

proves it most likely for structural change to have occured around 1997 - 1998. Electronics 

(PC/IC), auto-parts, and hard-disk drive industries screened productive workers during this period, 

while there was no substantial selection in food processing industry. Between 1996 and 1998, real 

value added of the automotive and electronics sectors fell by 66.9% and 1.1% per year, 

respectively, but the food processing still grew at 13.4% per year. Evidence show that during the 

same period a 72% reduction in car production is accompanied by a 30.6% fall in employment 

(Nipon 2004). Therefore, unobserved productivity is higher among survivors than new postcrisis 

entrants in the capital-intensive industries, which were severely affected by the financial crisis. 

4
A study in 1991 found that OJT had significant and positive effect on log of wage of industrial 

workers, while off-the-job training did not (Nipon, et.al., 1992). 

5
Workers who survived the crisis with higher endowment - higher productivity - experience 

larger wage growth in the postcrisis period. This finding contradicts a conventional view in labor 

economics that seniority leads to slower wage growth. If wage is linked to productivity, this 

finding implies that workers with higher endowment (but more senior) demonstrated rapid 

productivity growth in the postcrisis period. However, we should be careful about the 

interpretation, since those who survived the crisis might have larger training before the crisis, 

which substitutes for additional investments. 

6
 The estimation of wage-level equations with individual dummies would not solve this 

problem. Since wage empirically increases as tenure (years of working in the current firm) 

increases, most likely in a concave way, wage increases for many workers without any explicit 

form of training investments. Therefore, unless this tenure effect (with no training) is controlled, 

upward bias likely occurs in the training effect on wage level. Moreover, if the wage growth with 

no training is positively correlated with ability (e.g., through learning by doing) and training 

incidence is also positively correlated with ability, positive bias is likely to be in training effects in 

both level and differenced specifications. Our results of negative sign of schooling - training 

interactions, however, imply that the positive bias mentioned above is not large enough. This may 

call for another caution that positive correlation between past shock and training investment leads 

to negative bias in the training effect in differenced specifications. In this case, however, our results 

of a positive sign to on-the-job training and a negative sign of schooling-OJT training interaction 

suggest that it is rather unlikely so. 

7
 We also conducted a similar survey in the Philippines. However, we only collected the 

information on training from human resource profiles, which the sample firms keep for each 

individual worker. In contrast to face-to-face interviews with workers, this method adopted in the 

Philippines likely leads to under-estimation of training investments, especially in the on-the-job 

training. 

8
 The percentages of workers who were assigned to deal with new technologies are 59.48 % for 

Auto parts, 68.82 % for hard disk drive and 60.10 % for PC/IC industries. 

9
 The decompositions into three industries are as follows. 71.01 (Auto parts), 69.10 (HDD) and 

78.57 (PC/IC) percentages of workers experienced some changes in the responsibilities. 
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10
 Differences across the three industries are very small. 

11
In Auto parts industry, 56.48 percentage of workers had experienced some form of training 

when technology has changed. The figures are 75.68 and 62.05 percentages for HDD and PC/IC 

industries, respectively. 

12
 Some interpretations are needed for the gap in the effects. It might be in Thailand that i) 

capital accumulation substituted for technicians and engineers and complemented those in 

production, ii) labor hoarding might have been larger among technicians and engineers than 

production workers in our sample period after financial crisis. There is an evidence of labor 

hoarding practice in the automotive industry. During 1996 and 1998, vehicle sales dropped by 72 

percept, but employment in the industry fell by only 30.6 percent (Nipon, 2001). Most of the 

skilled workers were maintained as most firms expected only a temporary downturn. But working 

hours and nominal wages were reduced. When the care sales began to pick up in the 2001-2002, 

most part companies did notincrease the employment of permanent workers. They depended 

heavily on the employment of temporary contract workers. iii) labor costs of production workers 

are variable and those of technicians and engineers are fixed in nature, or iv) technicians and 

engineers who were overpaid during the boom years of 1990-1996 have been experiencing 

relatively low rate of wage adjustment after the crisis because of excess labor supply. 

13
 Although human-capital stock specific to firms is often proxied by tenure, it contains 

measurement errors. When we want to identify the impact of human-capital accumulation on 

productivity inside firms, it is necessary to use more precise information on the accumulation of 

specific human capital. Training investment is an increment to the stock of human capital, and is 

supposed to have smaller measurement errors than the stock does. The first differencing proposed 

above gives a specification in which wage growth rate (differenced log wage) is regressed on 

changes in human-capital stock, which is training investments in this paper. 

14
 However, it is possible that the high wage growth of the survivor group is only temporary 

because during the crisis their nominal wages were either freezed or reduced. After the crisis, their 

wages have been adjusted to compensate for the loss, resulting in a higher wage growth. 

15
 During the period of labor shortage in the 1990’s, there were studies which reported the 

employer’s complaints about the guilty of newly vocational graduates, particularly a claim that 

those graduates could not be readily put to work (TDRI, 1995: 63). Some employers demanded 

that vocational students were exposed to more practical training in schools. 

16
 A study comissioned by the World Bank (2000, Volume 2) found that the current education 

system is not producing enough graduates at the secondary or post-secondary level who have new 

kinds of basic skills required by new forms of work organization and production systems, e.g., 

ability in problem solving, finding creative solution, working in teams and language skills 

(particularly English) to communicate effectively with others. 

17
 A tabulation of the content of OJT for technicians and engineers during the probation period 

between 1998 and 2001 shows that higher percentage of technicians with no more than 12 years of 

schooling (48% - 90%) receive the training in job responsibility, safety, machine maintenance and 

direction to use machine and equipment. On the other hand, technicians and engineers with more 
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than 12 years of schooling have higher incidence in the training of new production process, new 

products and new machines. 

18
 There has been rapid increase in the secondary education enrollment since the mid 1990’s. 

Secondary enrollment jumped from 35-40 percent in the early 1990’s to 75 percent in 1998. 

19
 Between 2000 and 2001, the average wage of production workers in our sample grew by 1.9 

percent p.a., while the minimum wage in Bangkok increased by 1.8 percent p.a. It should be also 

noted that the average wage of workers with long tenure is not much higher than that of new 

workers as the wage distribution is highly skewed to the right. 

20
Since the off-the-job training and schooling are complementary in the Philippines in our 

preliminary studies (but are not statistically significant for the Thai data), there should be a further 

in-depth analysis which compares the content of off-the-job training and education system in both 

countries. 
21

We assume that this population represents the distribution of unobserved endowment in the 

sample firms. Alternatively, if postcrisis entrants represent the population distribution of 

unobserved endowment, we should estimate the log-wage residuals  using  only the postcrisis 

entrants. 
22

Nipon (2001) found that during 1996 and 1998, the Thai automotive firms were forced to 

reduce employment by 30.6 percent in response to the sharp decline in vehicle sales of 72 percent. 

Many particularly the unskilled, semi-skilled and less abled workers. 
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1
 Linking the two surveys, Yamauchi, et al (2004) identified turnover behavior over the two 

years 2001 - 2003 and its relationship to individual background factors including parental 

schooling. 
2
 On the other hand, technical change has another important effect on the effectiveness of 

human capital in workplace: obsoleting accumulated human capital. Technical change may not 

only augment the returns to training but also can reduce the returns if accumulated labor skills are 

not useful to handling a new technology. These two offsetting effects are also examined in our 

empirical analysis. 
3
 Comparison of wage residuals, which reflect productivity components that observable factors 

cannot explain, between those who entered the current firms before and after a particular year 

proves it most likely for structural change to have occured around 1997 - 1998. Electronics 

(PC/IC), auto-parts, and hard-disk drive industries screened productive workers during this period, 

while there was no substantial selection in food processing industry. Between 1996 and 1998, real 

value added of the automotive and electronics sectors fell by 66.9% and 1.1% per year, 

respectively, but the food processing still grew at 13.4% per year. Evidence show that during the 

same period a 72% reduction in car production is accompanied by a 30.6% fall in employment 

(Nipon 2004). Therefore, unobserved productivity is higher among survivors than new postcrisis 

entrants in the capital-intensive industries, which were severely affected by the financial crisis. 
4
A study in 1991 found that OJT had significant and positive effect on log of wage of industrial 

workers, while off-the-job training did not (Nipon, et.al., 1992). 
5
Workers who survived the crisis with higher endowment - higher productivity - experience 

larger wage growth in the postcrisis period. This finding contradicts a conventional view in labor 

economics that seniority leads to slower wage growth. If wage is linked to productivity, this 

finding implies that workers with higher endowment (but more senior) demonstrated rapid 

productivity growth in the postcrisis period. However, we should be careful about the 

interpretation, since those who survived the crisis might have larger training before the crisis, 

which substitutes for additional investments. 
6
 The estimation of wage-level equations with individual dummies would not solve this 

problem. Since wage empirically increases as tenure (years of working in the current firm) 

increases, most likely in a concave way, wage increases for many workers without any explicit 

form of training investments. Therefore, unless this tenure effect (with no training) is controlled, 

upward bias likely occurs in the training effect on wage level. Moreover, if the wage growth with 

no training is positively correlated with ability (e.g., through learning by doing) and training 

incidence is also positively correlated with ability, positive bias is likely to be in training effects in 

both level and differenced specifications. Our results of negative sign of schooling - training 

interactions, however, imply that the positive bias mentioned above is not large enough. This may 

call for another caution that positive correlation between past shock and training investment leads 

to negative bias in the training effect in differenced specifications. In this case, however, our results 

of a positive sign to on-the-job training and a negative sign of schooling-OJT training interaction 

suggest that it is rather unlikely so.  
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7
 We also conducted a similar survey in the Philippines. However, we only collected the 

information on training from human resource profiles, which the sample firms keep for each 

individual worker. In contrast to face-to-face interviews with workers, this method adopted in the 

Philippines likely leads to under-estimation of training investments, especially in the on-the-job 

training. 
8
 The percentages of workers who were assigned to deal with new technologies are 59.48 % for 

Auto parts, 68.82 % for hard disk drive and 60.10 % for PC/IC industries. 
9
 The decompositions into three industries are as follows. 71.01 (Auto parts), 69.10 (HDD) and 

78.57 (PC/IC) percentages of workers experienced some changes in the responsibilities. 
10

 Differences across the three industries are very small. 
11

 In Auto parts industry, 56.48 percentage of workers had experienced some form of training 

when technology has changed. The figures are 75.68 and 62.05 percentages for HDD and PC/IC 

industries, respectively. 
12

 Some interpretations are needed for the gap in the effects. It might be in Thailand that i) 

capital accumulation substituted for technicians and engineers and complemented those in 

production, ii) labor hoarding might have been larger among technicians and engineers than 

production workers in our sample period after financial crisis. There is an evidence of labor 

hoarding practice in the automotive industry. During 1996 and 1998, vehicle sales dropped by 72 

percept, but employment in the industry fell by only 30.6 percent (Nipon, 2001). Most of the 

skilled workers were maintained as most firms expected only a temporary downturn. But working 

hours and nominal wages were reduced. When the care sales began to pick up in the 2001-2002, 

most part companies did notincrease the employment of permanent workers. They depended 

heavily on the employment of temporary contract workers. iii) labor costs of production workers 

are variable and those of technicians and engineers are fixed in nature, or iv) technicians and 

engineers who were overpaid during the boom years of 1990-1996 have been experiencing 

relatively low rate of wage adjustment after the crisis because of excess labor supply. 
13

 Although human-capital stock specific to firms is often proxied by tenure, it contains 

measurement errors. When we want to identify the impact of human-capital accumulation on 

productivity inside firms, it is necessary to use more precise information on the accumulation of 

specific human capital. Training investment is an increment to the stock of human capital, and is 

supposed to have smaller measurement errors than the stock does. The first differencing proposed 

above gives a specification in which wage growth rate (differenced log wage) is regressed on 

changes in human-capital stock, which is training investments in this paper. 
14

 However, it is possible that the high wage growth of the survivor group is only temporary 

because during the crisis their nominal wages were either freezed or reduced. After the crisis, their 

wages have been adjusted to compensate for the loss, resulting in a higher wage growth. 
15

 During the period of labor shortage in the 1990’s, there were studies which reported the 

employer’s complaints about the guilty of newly vocational graduates, particularly a claim that 

those graduates could not be readily put to work (TDRI, 1995: 63). Some employers demanded 

that vocational students were exposed to more practical training in schools. 
16

 A study comissioned by the World Bank (2000, Volume 2) found that the current education 

system is not producing enough graduates at the secondary or post-secondary level who have new 

kinds of basic skills required by new forms of work organization and production systems, e.g., 
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ability in problem solving, finding creative solution, working in teams and language skills 

(particularly English) to communicate effectively with others. 
17

 A tabulation of the content of OJT for technicians and engineers during the probation period 

between 1998 and 2001 shows that higher percentage of technicians with no more than 12 years of 

schooling (48% - 90%) receive the training in job responsibility, safety, machine maintenance and 

direction to use machine and equipment. On the other hand, technicians and engineers with more 

than 12 years of schooling have higher incidence in the training of new production process, new 

products and new machines. 
18

 There has been rapid increase in the secondary education enrollment since the mid 1990’s. 

Secondary enrollment jumped from 35-40 percent in the early 1990’s to 75 percent in 1998. 
19

 Between 2000 and 2001, the average wage of production workers in our sample grew by 1.9 

percent p.a., while the minimum wage in Bangkok increased by 1.8 percent p.a. It should be also 

noted that the average wage of workers with long tenure is not much higher than that of new 

workers as the wage distribution is highly skewed to the right. 
20

Since the off-the-job training and schooling are complementary in the Philippines in our 

preliminary studies (but are not statistically significant for the Thai data), there should be a further 

in-depth analysis which compares the content of off-the-job training and education system in both 

countries. 
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Transformations in the Thai Rural Labor Market  

Nipon  Poapongsakorn  

 

This chapter analyzes the effects of 

structural transformation on the rural labor 

market and nonagricultural employment in 

Thailand. The first portion describes 

performance and structural change in the 

Thai economy during the past three decades. 

The second part analyzes transformations in 

rural labor markets. Nonagricultural activities 

and rural employment issues in rural areas are 

discussed in the third part. The conclusion 

offers an agenda for future research. 

Economic Performance and Structural 

Change 

The Thai economy has been growing 

steadily throughout the past three decades 

(Table 6.1). Even in the early 1980s, when 

there was a worldwide recession, the Thai 

economy still managed to grow at a moderate 

rate of about 4 percent, while many Asian 

countries experienced zero or even negative 

growth rates.
1
 The Thai economy has achieved 

record economic growth since the second half 

of 1986, characterized by surging exports, an 

investment boom, and a large influx of foreign 

private capital. Thailand had a narrowing 

fiscal deficit that turned into a surplus after 

1987. Though the trade and current account 

deficits remained, debt service as a percentage 

of exports was stabilized well below 20 

percent.
2
 

Although agricultural sector growth has 

been quite impressive during the last three 

decades, as can be seen in Table 6.1, the rate 

has always been lower than the growth rate of 

the overall economy. As a consequence, the 

share of agriculture in the Thai economy has 

systematically declined, while the share of 

industrial activities has systematically grown 

(see Table 6.2). In 1988, the GDP share of the 

agricultural sector was only 17 percent, 

compared to almost 40 percent in 1960. The 

manufacturing sector share increased to 24 

percent in 1988. However, the agricultural 

labor force still constitutes the largest share of 

the total labor force (i.e., 64 percent in 1988). 

This is quite a high figure by international 

standards (World Bank, 1986), although it is 

somewhat exaggerated because it is based on 

data from the peak agricultural season when 

labor demand in the agricultural sector is at the 

highest level. But even if the dry season figure 

is used (Table 6.3), the agricultural sector still 

accounts   for  almost   60   percent   of  total 

employment.
3
 Overall, Thailand has experienced 

rapid structural change, moving from an 

agricultural economy to an industrial economy 

that is distinctly export-oriented.  
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Table 6.1   Growth Rates of Real GDP and Its Components in Thailand, 1950-1989 (percent) 
 

 GDP Agriculture Industrya Servicesb 

1950-1960 4.5 2.7 5.7 6.2 

1960-1970 8.0 5.2 11.5 8.6 

1970-1980 6.9 4.2 10.0 7.3 

1980-1989 6.5 3.6 7.1 7.2 

1980-1986 5.4 4.3 5.3 6.0 

1987-1989 10.8 5.9 12.3 10.5 

 

Sources: National Economic and Social Development Board, National Income of Thailand (Bangkok: NESDB), various 

years. 
Note: The growth rates are obtained by fitting a log-linear least squares time trend.  

a Includes mining, manufacturing, construction, electricity, and water supply.  
b Includes transportation and communication; wholesale and retail trade; banking, insurance, and real estate; 

ownership of dwellings; public administration; and defense services. 

 

Table 6.2   Shares of Major Sectors in GDP in Thailand, 1960-1988  

(current market prices, percent) 

 

  Industrya  

 Agriculture All Manufacturing Servicesb 

1960 39.8 18.6 12.5 41.7 

1965 34.9 22.7 14.2 72.5 

1970 28.3 25.3 16.0 46.4 

1975 31.5 24.8 18.7 43.7 

1980 25.4 28.5 19.6 46.1 

1985 16.8 34.0 22.1 49.2 

1986 16.5 34.3 23.3 49.2 

1987 16.1 34.7 23.9 49.2 

1988 16.9 35.1 24.4 48.0 

 
 

Sources: National Economic and Social Development Board, National Income of Thailand  

(Bangkok: NESDB), various issues. 
a Includes mining, manufacturing, construction, electricity, and water supply. 
b Includes transportation and communication; wholesale and retail trade; banking, insurance, and real 

estate; ownership of dwellings; public administration; and defense services. 
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Table 6.3  Total Employment and Share by Major Sectors in Thailand, 1960-1988 

 

 Agriculture Industry Services Total 
 No. % No. % No. % No. % 

1960 11,334 82.3 858 4.3 1,853 13.5 13,772 100 
1970 13,202 79.3 976 5.9 2,474 14.9 16,652 100 
1980 16,499 70.5 2,378 10.6 4,426 18.9 23,300 100 
January         
   1971 12,322 74.3 1,390 8.4 2,879 17.4 16,591 100 
   1976 8,644 62.6 1,971 14.3 3,200 23.2 13,816 100 
   1981 9,280 53.4 3,016 17.4 5,084 29.3 17,380 100 
   1986 13,597 57.9 3,689 15.7 6,195 26.4 23,481 100 
   1988 14,264 56.6 3,874 15.4 7,050 28.0 25,188 100 
August         
   1971 13,260 78.2 1,013 6.0 2,678 15.9 16,964 100 
   1976 14,167 74.5 1,611 8.5 3,231 17.0 19,014 100 
   1981 17,422 71.6 2,380 9.8 4,519 18.6 24,325 100 
   1986 16794 65.9 2,940 11.5 5,754 22.6 25,488 100 
   1988 17,789 64.4 3,251 11.8 6,599 23.9 27,639 100 

 

Sources: National Statistical Office, Population Census I960, Population and Housing Census 1970 (Bangkok: 
NSO); National Statistical Office, A Report of the Labor Force Survey, Round 1 (January-March, 1971-

1988), Round 2 (July-September, 1971-1983), and Round 3 (August, 1984-1988) (Bangkok: NSO) 

 

The incidence of poverty as measured by 

the proportion of the population living below 

the poverty line has substantially declined. The 

percentage of poor in the total population fell 

from 57 percent in 1963 to 24.7 percent in 

1981 but increased to 31 percent in 1986 as a 

result of a slump in the prices of most 

agricultural products (Meesook, 1979; World 

Bank, 1985; Pinthong, 1990). However, over 

the same period, there was an increase in 

income inequality. The Gini coefficient 

increased from 0.414 in 1963, to 0.429 in 

1969, 0.451 in 1976, 0.437 in 1981, and 0.50 

in 1986 (Meesook, 1979; Krongkaew, 1988; 

Hutaserani and Jitsuchon, 1988). The income 

share of the richest 10 percent increased from 

33.4 percent in 1976 to 39.2 percent in 1986, 

and that of the poorest 10 percent decreased 

from 2.43 percent to 1.8 percent over the same 

period. 

Among the most prominent factors that 

account for the nation's economic growth have 

been the nation's ability to take advantage of 

an abundant supply of land and cheap energy, 

its efficient industrialization policy, its sound  

macroeconomic management and political 

stability, its avoidance of large public sector 

projects, and its reliance on the private sector 

to make investment decisions (Siamwalla and 

Setboonsarng, 1987: 14-15; Meesook et al., 

1988: 3.13-3.43; World Bank, 1989: 50-55). 

Thailand has also successfully managed its 

external debt and has taken advantage of op-

portunities in the international economy. 

Growth in the Agricultural Sector 

The respectable growth of the agricultural 

sector shown in Table 6.1 has been made 

possible by the ability of the smallholder to 

exploit the open land frontier. The outward 

orientation of the agricultural sector enabled 

incremental output to be marketed abroad. Total 

cultivated acreage per worker rose from 

4.83 rai per worker in 1961 to 6.33 rai per 

worker in 1985 (one rai equals 0.16 hectare). 

Moreover, the size distribution of agricultural 

holdings has remained unchanged over the 

entire postwar period, despite the relatively 

rapid growth rate of the agricultural labor force. 

The Thai farmers' response to growing 

demand in the world market was to increase 

the agricultural production surplus, despite 
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several negative policy measures that heavily 

taxed farm incomes. Income from agricultural 

exports enabled the economy to maintain a 

fixed nominal exchange rate at 20 to 21 baht 

per dollar in the 1954-1981 period 

(Siamwalla and Setboonsarng, 1987: 14). As a 

consequence, inflation was held to a low rate. 

Over the 1961-1985 period, gross 

agricultural crop value increased by 4.6 

percent per annum. This was the consequence 

of increases in: (1) the number of agricultural 

workers (up by 48 percent), (2) the cultivated 

land area (up by 61 percent), (3) the average 

years of school completed (up 57 percent), and 

(4) the average size of farm capital stock (up 

by 9 percent). Using the growth accounting 

method, a Thailand Development Research 

Institute (TDRI) study found that 60.6 percent 

of the increase in the crop value during the 

1961-1985 period was explained by increases 

in labor productivity, 11.2 percent by increases 

in the land-to-labor ratio, 12.7 percent by 

increases in schooling, 2.4 percent by increases 

in the capital stock, and -1.1 percent as a result 

of declines in crop prices (TDRI, 1987: 37). 

The study essentially found that growth in the 

agricultural sector can be explained by 

increases in agricultural productivity per 

worker made possible by the availability of 

land, improvements in educational attainment, 

government expenditure on irrigation and 

research, and other capital improvements. 

Now that the land frontier has already closed, 

further productivity improvement and growth 

will have to come from other sources. 

Intensification of production, both in terms of 

human and physical capital, is the new 

alternative to land expansion. 

Structural Change in the 
Agricultural Sector 

There have been three major characteristics 

of structural change in the Thai agricultural 

sector: commodity diversification, slow shifts 

of rural labor to employment outside of 

agriculture, and the emergence of agricultural 

labor shortages in the Central Region. 

Although rice production has steadily 

increased, its relative role in the economy 

has significantly declined as new upland 

crops began to be cultivated in growing 

amounts. The expansion of maize production 

occurred in the late 1950s and early 1960s, 

followed by kenaf in the mid-1960s (though 

kenaf expansion was quickly reversed). 

Cassava and sugar boomed at the end of the 

1960s. These crops are now important export 

commodities and major sources of livelihood 

for millions of farmers. Fishery and livestock 

products, especially chicken, have also become 

important since the 1970s. However, given 

the fact that most countries subsidize the 

agricultural sector, the outlook for Thai exports 

of upland crops is not very good. Indeed, the 

only products with healthy future prospects are 

fruits, vegetables, and cut flowers (Siamwalla 

and Pinthong, 1986). 

Several factors prompted this crop 

diversification. First, the rice premium and 

other rice export restriction measures, which 

negatively affected the return to land used for 

rice production, induced farmers to switch to 

other products (Loohawenchit, 1977). Second, 

road construction that connected Bangkok 

with the Northeast in the 1960s allowed 

farmers to expand agricultural production into 

upland areas in response to world demand 

(Koomsup, 1973). Finally, medical advances 

in malaria control enabled farmers to settle 

down and clear forest lands that were suitable 

for upland agriculture. 

Although the agricultural growth rate has 

been quite satisfactory, it is lower than the 

growth rates of other economic sectors (Table 

6.1). Similarly, productivity per worker in 

agriculture is much lower than that of other 

sectors. The low share of agricultural product 

in the GDP, combined with a very high share 

of agricultural labor in the total labor force, 

indicates a very large differential in 

productivity between sectors. Hence, most 

farmers have to supplement their on-farm 

income by working off-farm. The slow 
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structural shift in the percentage of agricultural 

employment can be seen in Table 6.3. 

Between 1971 and 1988, the employment 

share of the agricultural sector declined from 

78 percent to 64 percent. This phenomena has 

not yet been fully understood, but a tentative 

explanation can be advanced. 

Oshima (1987) has argued that the 

monsoon winds have imposed the distinctive 

seasonality of wet rice agriculture in Southeast 

Asia. Farming methods and institutions have 

been developed by Asians to cope with the 

seasonal patterns of rainfall and humidity 

defined by the monsoon. High concentrations 

of rain in a few months have resulted in 

relatively small farm sizes (about 20 to 25 rais 

per family) because work must be done 

quickly by family labor. It is extremely 

difficult for Asians to adopt the capitalistic 

farming methods that arose from the 

agricultural revolution in the West because the 

kind of work required on the Asian farm 

cannot be done well by low-paid wage 

workers. Moreover, it is difficult to draw 

labor out of the agricultural sector for two 

reasons, which will be discussed later. To 

attract labor for year-round industrial work, the 

factories have to pay high wages to compensate 

workers for forgone food production. 

Until the mid-1980s in Thailand, the 

availability of new lands to be cleared 

probably accounted, in large part, for the slow 

rate of decline in agriculture's share of the 

labor force. Although the growth rate of the 

agricultural labor force was 2.65 percent per 

year between 1971 and 1985, the availability 

of land on the frontier helped maintain the size 

distribution of landholdings and cultivated area 

per worker. Because most Thai farmers 

employ family labor and own most of their 

land and capital, they do not reduce their level 

of production in response to a price reduction. 

When output prices drop, the returns to these 

inputs can fall to accommodate the drop in 

revenue. In other words, they reduced their 

cost of production by accepting lower returns 

to their own factors of production. Moreover, 

some of these factors are fixed, and some 

factors even have zero sunk cost (e.g., their 

stock of farming knowledge). Therefore, the 

farmers can put up with a continuous decline 

in their real standard of living by producing the 

same output. 

Although there are a large number of 

rural-to-urban migrants, it can be so costly 

and risky to migrate to work in the urban areas 

that the net return from doing so may be lower 

than that from farming. This point is only a 

conjecture, and further research would be 

necessary to confirm or reject such a 

hypothesis. But in any case, there are two 

more reasons why rural residents are reluctant 

to migrate to the cities. The first is the 

availability of forest land that can be cleared 

and occupied. The second is that much of the 

newly settled land (usually former forest area) 

remains untitled, and someone must remain on 

the land in order to retain any family claim to it. 

The third structural change in the 

agricultural sector was caused by labor 

shortages, especially in the Central Region, 

resulting from the irrigation projects and land 

consolidation policy first introduced in the 

Upper Chao Phraya River Delta of the Central 

Plains in 1969-1970. Although irrigation and 

land consolidation projects have allowed 

farmers to engage in multiple-cropping, they 

have also resulted in labor shortages because 

the planting periods are uniformly dictated by 

fixed water delivery schedules. Consequently, 

labor shortages in the peak season became so 

severe that mechanization and other less labor-

intensive farming methods, such as the seed 

broadcasting technique, became feasible. And 

like the increase in the agricultural real wage 

rate, employment practices and institutions 

have also begun to change, as I will discuss 

further. 

Growth and change in the agricultural 

sector has not occurred without cost. As crop 

production expanded on newly cleared land, 

the amount of forest area has declined, causing 
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a drop in the output of the forestry subsector 

and increasing ecological problems. Another 

serious problem is the transfer of real resources 

out of the agricultural sector. Although the 

government has provided general infrastructure 

(e.g., roads, irrigation, and research) that 

benefits farmers, it has also employed pricing 

policies to keep down the domestic prices of 

agricultural products. Moreover, industrial 

protection policies and exchange rate policies 

have negatively affected the domestic prices of 

agricultural products. Some 32,750 million 

baht (at 1972 prices) were transferred out of 

the agricultural sector during the 1967-1984 

period. In terms of income distribution effects, 

government interventions resulted in lower 

incomes for farmers, and rice farmers, es-

pecially those who had marketable surpluses, 

suffered the most. The beneficiaries of 

interventions that reduced domestic food 

prices were mainly the urban rich and middle-

income consumers (Siamwalla and Setboon-

sarng, 1987). 

Industrialization Policy 

The primary explanation for the growth of 

the manufacturing sector, especially in the 

early period of industrialization, has to be 

protective government policies. Compared to 

farmers who have had to endure heavy 

agricultural export taxes, those in the 

manufacturing sector have enjoyed high rates 

of effective protection, financed, in part, by the 

resources extracted from agriculture 

(Christensen, Dollar, Siamwalla, and 

Vichyanond, 1992). 

After the failure of economic nationalism 

and the fall of the Plak Phi-boon government 

in 1957, the Sarit Thanarat government 

pursued a growth-oriented policy by 

promoting private investment, building up 

physical infrastructure, and giving first priority 

to the manufacturing sector. During the first 

two development plans (1961-1966 and 1967-

1971), an import-substitution strategy was 

adopted. Investment incentives (in terms of tax 

holidays and import duty exemptions) and 

tariff protection were granted to selected large-

scale import-substituting industries. 

Akrasanee's (1973) study found that high rates 

of protection for the manufacturing sector 

supported the growth of import-substitution 

industries with limited growth potential and 

high domestic resource costs at the expense 

of export industries with lower domestic 

resource costs.
4
 

However, import-substituting industrialization 

was leading the economy into structural 

difficulties. Large amounts of imported raw 

materials and capital goods were required by 

the protected industries, resulting in widening 

deficits in the trade balance. Growth stagnated 

once the domestic market for consumer goods 

was saturated, and the protected industries 

failed to generate backward linkages and 

employment. The contribution of the import-

substituting industries to the growth of 

demand for manufacturing output declined 

from 29.4 percent in 1966-1972 to 7.7 percent 

in 1975-1978 (World Bank, 1980). Then, in 

response to criticisms by Thai technocrats, the 

government announced an export-promotion 

policy in 1972. In addition to the exemption 

from export duties and business taxes for ex-

port products, there were other incentives 

offered, including tax exemptions for 

imported material inputs and imported 

products to be re exported. 

As a result of the commodity boom in 

1973-1974, there was a rapid expansion of 

exports, including processed goods. During the 

1970-1980 period, manufactured exports 

grew in real terms by 19.3 percent per year. 

Export growth slowed down significantly 

between 1980 and 1985, largely due to the 

world recession in the early 1980s and 

depressed commodity prices. With recovery of 

the world economy under way after 1986 and 

with a long period of political stability in 

Thailand, the Thai economy achieved an 

impressive record of economic expansion 

during the second half of the 1980s and into 
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the 1990s. Significant changes have occurred 

in trade and investment. Merchandise exports 

have surged by an average of more than 25 

percent per annum since 1986, indicating a 

long-term shift in the Thai economy toward a 

greater manufacturing export orientation. The 

export boom was, in large part, caused by the 

30 percent depreciation of the real exchange 

rate and the ability of Thai exporters to 

diversify their markets and improve product 

quality. Strong economic growth in Thailand 

has led to the current expansion of private 

investment, at an annual rate of 25 to 30 

percent. Sharp increases in private foreign 

investment have resulted in the sudden 

appreciation of property values and stock 

prices. 

Although small-scale and rural industries 

have received government support since the 

third plan was enacted, the previous promotion 

policy of the Board of Investment had 

discriminated against small-scale firms and 

small investment projects. However, in 1987, 

the promotion criteria were revised, and the 

biases against small firms were reduced, 

principally by revising the minimum 

investment requirements and by reducing 

exposure to corporate income taxes. Firms 

locating further away from the Bangkok 

metropolitan region now also receive more 

generous promotional privileges. However, 

past policy biases were not the only factors 

responsible for the failure of rural industry 

development. Other problems that constrained 

the growth of rural industry included business 

taxes that discouraged the use of 

subcontracting by downstream firms, lack of 

efficient infrastructure and business services, 

credit constraints, and small firms' lack of 

marketing and information technology. 

It is important to recognize that significant 

policy biases persist. Although export 

industries benefit from the incentives provided 

by the government, their continued success 

depends on the effort of individual firms 

because they have to compete in the 

international market (Meesook et al., 1988). 

On the other hand, the protection of import-

substituting industries creates high social costs 

and inefficient enterprises that enjoy 

comfortably high economic rents. These 

industries remain a strong vested interest group 

in the modern Thai economy. 

Adjustments in the Rural Labor Market 

Since Thailand was opened to free trade 

by the Bowring Treaty of 1855, Thai farmers 

have responded vigorously to the opportunities 

that international trade presents. There were 

seasonal labor shortages in peak seasons, but 

it was not until the late 1960s that a serious 

labor shortage began to emerge in the Central 

Plains. Several important factors account for 

this. 

First, as already mentioned, the flexibility 

of the planting period and hence the abilities of 

agricultural households to make independent 

decisions on labor allocation and demand were 

sharply reduced as irrigation expanded in the 

1960s and 1970s and as water delivery was 

increasingly placed on a fixed, areawide, and 

externally determined schedule. Second, a 

rapid decline in the population growth rate 

since the 1970s resulted in a slowdown of 

labor force growth, apparent by the later 

1980s. Third, a large number of teenagers in 

the villages of the Central Plains have mi-

grated to Bangkok and other urban areas. For 

example, a study (Kong-kaew, 1990) of a 

village in the Central Plains in 1989 found that 

out of the 707 living children in 177 

households, only 44.6 percent were still living 

in the village. Some 8.5 percent had moved to 

other villages, where they were still engaged 

primarily in agricultural activities, and 46.9 

percent had moved to urban areas and were no 

longer engaged in agricultural work. 

The Central Plains region has not been the 

only area to experience labor shortages. The 

Southern region has had to import labor from 

other areas to fill employment requirements 
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throughout the year. The economy of the 

South is dominated by rubber production and 

mining, both of which are year-round 

activities. Fisheries, which operate nine to ten 

months a year, are also found extensively in 

the upper parts of the Southern region. 

Finally, the unusually rapid economic 

growth during the 1988-1991 period has 

generated a large increase in manufacturing 

employment. As more rural teenagers move to 

urban areas to fill these new positions, a labor 

shortage is now felt in the agricultural sector in 

every region. Sugarcane plantation owners, for 

example, complain that their contract workers 

are being "poached" by urban labor recruiters, 

and Burmese and Cambodian laborers are 

being smuggled into Thailand to work on 

farms and on fishing boats. 

Faced by higher real wage rates, farmers 

began to revise their labor demand. This 

section of the chapter will identify the pattern 

of changes in on-farm labor demand. 

However, changes in labor demand are not 

the only means of adjustment. Farmers can 

still rely upon certain labor market devices to 

solve their labor shortage problems (e.g., 

recruitment methods and employment 

contracts); this is the second issue in this 

section. The third issue is the adjustment of the 

farmers as suppliers of labor in response to the 

heavy implicit tax burden they bore in the 

form of low farm-gate prices for their 

agricultural products, particularly rice. The 

fourth issue is an analysis of why Thai farmers 

do not send their children to secondary schools 

but choose, instead, to invest in on-the-job 

training in nonagricultural jobs. 

Wage Movements and 
Determinants of Wage Rates  

Before discussing labor demand adjust- 

ment, it is necessary to understand the pattern 

of wage movements that signal labor market  

 

conditions. Unfortunately, rural wage rate data 

are not systematically collected. The longest 

and most systematic series data are those on 

the average wages collected by the Labor 

Force Survey since 1977. The data are 

obtained from a household survey. Therefore, 

in assessing labor market conditions, it is 

necessary to rely upon several data sources, 

which may not be entirely consistent with one 

another. 

Table 6.4 shows that from 1965 to 

1972, nominal and real wages were very 

stable. After 1972, they increased 

significantly as a result of the commodity 

boom in the early 1970s. Prices of major 

agricultural products, especially rice and 

sugar, were much higher in real terms than 

in the 1960s. Moreover, the increase in 

labor demand was caused by an expansion 

of double-cropping in the Northern Chao 

Phraya irrigation area. In the Northeast, the 

cassava boom caused rapid expansion of 

the cultivated area, which, in turn, 

increased the demand for labor. The data 

obtained from the Labor Force Survey are 

shown in Table 6.5. Before the fall in the 

agricultural-nonagricultural terms of trade 

in 1981, real wages remained very stable. 

The decline in prices of agricultural 

products in the 1981-1985 period resulted 

in a lower real wage rate. After 1985,  

the agricultural price index increased again, 

and so did the rural wage rate.  

For example, data from a survey of  

one Northern village confirm that the  

reference wage rate jumped significantly in 

the 1974-1975 and 1985-1986 periods, 

when there were significant increases  

in agricultural prices (Fuangfa, 1990).  

In effect, the agricultural wage rate is 

strongly related to the prices of the 

agricultural products. This wage behavior 

is consistent with marginal productivity 

theory.
5
 But several other factors also influ-

ence agricultural wage rates. 
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Table 6.4 Farm Wage Rates on the Central Plains in Thailand, 1965-1976 

 Wage Rate (per day) 

 Nominal Reala 

1965 10.0 10.0 

1967 10.0 9.2 

1970 12.0 10.4 

1972 12.6 10.6 

1975 25.0 13.6 

1976 30.0 15.6 

 

Sources: Data from Bertrand and Squire (1980). 
a 1965 prices, deflated by the consumer price index for the Central Region obtained from the 
Bank of Thailand. One baht = US$0.05. 

Table 6.5   Rural Wage Rates in Thailand's Agricultural Sector, 1977-1988 

   Both Sexes   

 Male Female Nominal Reala Agricultural 

Price Indexb 

Terms of 

Tradec 

1977 - - - - 181.8 1.14 

1978 - - - - 193.4 1.10 

1979 - - - - 220.9 1.17 

1980 - - - - 247.4 1.16 

1981 - - - - 250.3 1.06 

1982 - - - - 233.8 0.93 

1983 1,129.6 940.3 1,036.3 391.2 264.9 1.09 

1984 1,271.5 1,123.9 1,199.9 506.7 236.8 0.91 

1985 1,106.2 970.4 1,040.5 481.0 216.3 0.81 

1986 1,120.4 976.4 1,052.7 458.3 229.7 0.84 

1987 1,170.5 972.5 1,077.4 419.4 256.9 0.92 

1988 1,262.4 1,061.9 1,165.5 394.1 295.7 1.00 

 

Sources: National Economic and Social Development Board, National Income of Thailand, various issues; National 
Income Account Division; National Statistical Office, Labor Force Survey Tape, Round 2 (July-

September, 1983), Round 3 (August, 1984-1988).  
— indicates not available. 
a Deflated by consumer price index of the whole kingdom. 
b 1972 prices. 
c Agricultural price index divided by nonagricultural price index. 

 

 

 

Seasonal factors. Rice farming in monsoon 

Asian countries is characterized by a high 

labor demand and labor shortages during some 

brief intervals, particularly during the 

harvesting season. The data in Table          

6.6 show that wage rates during the peak  

harvesting season are 10 to 50 percent higher 

than during the transplanting period. But the 

differences in Table 6.6 are not entirely the 

result of seasonal shifts in labor demand. 

Because the harvesting and transplanting  
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Table 6.6  Wage Rates for Rice Farming in Selected Thai Villages, 1971-1990 (baht per day) 

Regional Location of Sample Villages and Year Transplanting Harvesting 

Upper North region   

    1971-1973 15-20 25-30 

     1974-1975 30 35-36 

     1978-1979 40 40-45 

     1985-1986 45 50 

     1988-1989 50 55-60 

Northeast region   

     1989 25-30 30-40 

Lower North region   

     1989 40 40-60 

Western Central region   

     1989 40 45-60 

Central region   

     1988-1989 Na 105-120 

     1989-1990 90-112 135-165 

 

 

wages are calculated on a piece-rate basis, 

some of the differences stem from work 

performance  and  variations in the hours  of 

work. For example, data from the Ministry of 

Agriculture in 1978 revealed that the seasonal 

variation of wages in operations carried out 

mainly in the off-season is 10 to 20 percent 

below that for harvesting operations (World 

Bank, 1983: 109). Seasonal variation of wages 

is also observed in the operation of other 

agricultural products.  

For instance, the daily wage rates for 

planting upland crops (e.g., corn, cassava, 

cotton) are 12 to 50 percent below the wage 

rate for harvesting (Table 6.7). 

Gender. Table 6.8 shows that the male 

wage rates in all but one region are 3 to 16 

percent higher than the female wage rates. In 

the South, where labor force participation 

among Muslim women is the lowest, the wage 

differential is as large as 50 percent. Although 

the average wages of females tend to be lower 

than those of males, the former are usually 

hired for relatively light work. When both 

female and male workers are hired to 

perform the same tasks on a piece-rate basis, 

the wage rate is identical, implying that there 

is no wage discrimination against women in 

casual agricultural work. These tasks include 

transplanting, weeding, and harvesting. 

Nonpecuniary factors. Each agricultural task 

differs in its degree of difficulty. There are at 

least two ways to differentiate the wage rate. 

First, those who perform a difficult task may 

receive the same wage as they would for an 

easier operation, but their employer will 

provide employees engaged in difficult work 

with a free meal. For example, the normal 

daily wage rate in the Northeast in 1989 was 

30 baht. In addition to 30 baht, those who are 

hired to do weeding and cassava root-digging 

will also receive a free lunch. The second 

method is simply to pay different wage rates. 

For example, data from a village in the 

Central Plains reveal that there are three 

wage rates for paddy harvesting: 80 baht, 100 

baht, and 120 to 150 baht per rai for the 

harvesting of three different kinds of paddy. 

The first two types of paddy are grown in 

upland circumstances; the third one, called kao 

nak, is grown on flat plains. The wage rate 

for work on kao nak is the highest because 

working conditions in a flooded and muddy 

field are more difficult, but the yields are also, 
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Table 6.7   Daily Wage Rates for Upland Crop Activities in Thailand, 1989 (baht per day) 

Crop and Region Planting Weeding Harvesting 

(peak season) 

Corn    

     Lower North 35 60 60 

     Western Central 50 - 56-105 

Cassava    

     Northeast - 25-30+meal 30+meal
a
 

   100
b
 

     Lower North - - 100 

     Western Central 50-60 50 100 

Cotton    

     Western Central 38-45 - 40-81 

 
Sources: Compiled from various village studies (Charonchi, 1990; Chompoopa, 1990; Thongprapa, 1990). 

—  indicates not available. 
a Daily wage rate. 
b Transformed into an eight-hour daily rate from the piece-rate basis. 

 

Table 6.8   Average Wages (in baht) of Male and Female Agricultural Workers in Thailand, 

1979 and 1987 

 1979
a
 1987

b
 

 Male Female Male Female 

North 23.1 24.5 39.3 34.5 

Northeast 20.6 20.3 35.6 34.5 

South - - 80.2 52.2 

Center 31.7 27.4 52.0 44.7 

Whole kingdom - - 46.8 38.9 

 

Sources: National Statistical Office, Labor Force Survey Tape, Round 3 (August 1987);  
                World Bank (1983: 110).  

—  indicates not available. 
a Wage rate per eight-hour day classified by occupation. Data from World Bank (1983). 
b Derived from the monthly wage rate by assuming that workers work twenty-five days per month. Data classified by 

industry. Data from National Statistical Office. 
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greater. It should be noted that the harvesting 

time for the third type also coincides with the 

period of highest demand for labor. Therefore 

the high wage rate is also influenced by this 

seasonal factor. In the Central Region, the 

wage (piece) rate for harvesting paddy on the 

flooded field is higher for similar reasons. In 

addition, workers face the risk of being bitten 

by poisonous snakes. 

Transportation cost. When there is not 

enough hired labor within one village, farmers 

hire workers from other villages. Because their 

wage rate is the same as that received by 

residents, the employer must bear the cost of 

transporting the nonvillage workers. 

Otherwise, imported workers will receive a 

higher wage rate (Chompoopa, 1990). It 

should also be noted that the wage rate is 

higher in the provinces that are closer to 

Bangkok (Table 6.6). One reason is because 

most rice harvested in these areas is 

transported to Bangkok for urban consumption 

or export; thus, the harvest has a higher cash 

value. Another reason, as indicated earlier, is 

that workers closer to Bangkok can consider 

employment in Bangkok's burgeoning 

manufacturing and construction sectors. 

Mechanization and Method of 
Production 

The theory of induced innovation predicts 

that changes in relative factor prices will 

induce a new method of production that 

economizes on the expensive factor of 

production (Hayami and Ruttan, 1971). E.O. 

Heady (1949) also argued that changes in 

relative factor prices would result in 

mechanization and technical change. In this 

section, evidence is presented to support the 

hypothesis that rising costs of labor will lead to 

farm mechanization and adoption of methods 

of production that are less labor intensive. 

When such adjustments in demand are not 

readily feasible, farmers will, instead, adjust 

their labor supply. 

Mechanization. A number of studies report 

evidence of a significant expansion of 

mechanization processes in the Central Plains 

(World Bank, 1983: 62-70). An extensive land 

consolidation program and decreased 

flexibility in timing agricultural activities with 

double-cropping have contributed to the 

increased wage rates in the Northern Chao 

Phraya. This is why the degree of 

mechanization as measured by tractor 

horsepower is highest in that area. In a 1980 

cross-sectional analysis, Nongluck Jong-suwat 

(1980) found that the more widespread use 

of small, two-wheel tractors in the Central 

Plains area was due to the relatively high 

agricultural wage rate there. 

Mechanization can, therefore, help to 

reduce the cost of production because it 

economizes on labor utilization and time, 

compared to using bullock power (Issavilanon 

and Watlanijchariya, 1989). This is why the 

Central Plains, which has the highest rate of 

mechanization, has the lowest labor use per 

hectare in price production (Bot and 

Gooneratne, 1982: 105-106). Sriboonchitta 

(1975) showed that there was a difference of 

500 man-hours of labor use for 40 rai of rice 

between tractor and buffalo farms in land 

preparation and 800 man-hours in threshing. 

For these reasons, mechanization has been 

rapidly adopted in the Central Plains and the 

North. For example, in 100 percent of the rice-

growing area in the Central Plains and more 

than 80 percent of the irrigated areas in the 

North and Northeast, tractors were used for 

land preparation in 1986. Tractors are now also 

very popular for land preparation on rubber 

farms because the cost is approximately half 

that of hired labor. Rising wage rates are also 

the main reason for adopting the cutting 

machine to harvest sugarcane on the large 

plantations of the West Central Plains 

(Manarangsan and Kaewthep, 1987). 
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Rice threshing has also become 

mechanized very rapidly in the Central Plains 

as a result of the large proportion of labor costs 

in the total cost of threshing and the shortage 

of labor (Rasanand, 1977). Renu Pathanopas 

(1980) found that the total cost of threshing 1 

ton of paddy by using bullocks was 192 

baht—93 percent of which was labor cost. On 

the other hand, if a threshing machine was 

used, the cost was much lower. This is largely 

a result of reduction of labor use, from 22 

man-hours when a buffalo is used to 2.7 man-

hours when of a threshing machine is used. As 

a consequence, threshing machines have 

become increasingly popular in the Central 

Plains. Another study confirmed that a higher 

wage rate would increase the propensity to use 

tractors (Jongsuwat, 1980). In fact, the elas-

ticity of substitution between labor and tractor 

power is found to be close to unity (0.97) 

(Montreevat, 1983). 

Choices of technique. An increase in 

labor cost also has an impact on the choice of 

the technique used—broadcasting or 

transplanting—in rice production. Although 

transplanting requires 40 to 45 percent more 

labor than broadcasting, the former also gives 

a higher yield. Therefore, the choice of 

technique will be determined by the location 

and availability of family labor. When the 

wage rate increases, it will no longer be 

profitable to use the transplanting method. A 

survey by the Ministry of Agriculture found 

that the ratio of sample farmers transplanting 

rice declined from 90 percent to 81 percent in 

the North and from 67 percent to 61 percent 

in the Central Plains between 1970 and 1973. 

One study of the East Central Plains region 

found that most farmers (87 percent) used the 

broadcasting method because it cut the cost by 

almost one-third and because it was difficult to 

find and hire labor in Chachangsao Province, 

where good nonfarm employment opportunities 

existed (Lokaphadhana, 1976). 

A higher wage also induces farmers to shift 

toward another type of cultivation, in which 

sprouted seeds are broadcast into the fields and 

the water level is increased in line with the 

growth of seedlings. It should be noted that 

this method is only popular in the Central 

Plains, where the farmers have low capital 

costs, because the technique is more capital-in-

tensive than the transplanting and broadcasting 

methods. 

Recruitment and Contracts 

Labor shortages in some periods may 

compel the farmer employer to recruit workers 

from outside the village. Sometimes, 

employers must travel several hundred 

kilometers to find such workers. In other 

cases, poor farmers who want jobs will 

contract with employment brokers. The 

recruitment process is generally an informal 

one, but some degree of formality is also 

observed. As the need for hired agricultural. 

labor increases the recruitment process is 

gradually evolving into employment contracts 

Recruitment and teams of hired labor. 

Recruiting workers from other villages is 

widely practiced in rice and sugarcane 

harvesting operations. Occasionally, paddy  

transplanting also requires labor from outside 

the village. The farmer employer (usually a 

female) will normally visit some of her friends 

in other villages and ask them to recruit a 

number of workers by promising to pay a 

certain wage rate.
6
 In the case of rice 

harvesting, the employer will make a contract 

a few days in advance and inform her contact 

person of the number of workers needed and 

of the date that they will be picked up. For 

sugarcane cutting, the employer has to pay a 

visit 1 to 2 months before the harvesting 
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season (Table 6.9). Most of the time, both the 

rice and sugarcane employers will have to give 

advance money to the team leader who, in 

turn, will distribute the money to team 

members. The amount of money received by 

each sugarcane employee is 500 to 2,000 baht. 

Some team members may decide not to take 

any advance money, but those who do receive  

 

an advance are morally obligated to do the 

work. The employer will deduct the 

employees' debt from their wage income 

without any interest on the advance money. 

The scheme is, in fact, a labor forward 

contract (Tables 6.9 and 6.10). This form of 

contract arises because there is a labor shortage 

in the harvesting season. Thus, the employer is  

  

Table 6.9   Labor Forward Contracts 

 Rice Sugarcane Cassava 

Operation Harvesting and handling 

Transplanting 

Cutting and handling Root Pulling 

Occupation of team 

leader 

Rice farmer Rice farmer Trader or 

vehicle owner 

Origin of workers Everywhere within 150 km Northeast  Northeast 

Advance payment 

with no interest 

A few hundred baht 500 to 2,000 baht None 

Period of work  2 to 4 weeks 4 to 16 weeks 2 to 4 weeks 

Group size 10 to 30 15 to 50 5 to 30 

Payment basis Piece-rate Piece-rate Piece-rate 

Leader fee 1 to 2 baht per worker 50 to 100 baht per worker None 
Sources: Compiled from various village studies (Harnvajanawong, 1991; Kongkaew, 1990; Thongprapa, 1990; 

Charonchi, 1990; Chompoopa, 1990; Fuangfa, 1990). 

Table 6.10   Classification of Contracts and Main Reasons for Their Existence 

 

 Reasons Example 

Future contract (team)    

     Forward contract Shortage of labor and information cost 

reduction  

Rice harvesting  

Sugarcane cutting 

 Price-risk allocation Cassava digging  

    Tied contract Shortage of labor and seasonal pattern 

of income cash flow 

Tok Raeng 

Form of hired labor   

     Exchange labor Shortage of labor Rice harvesting 

     Hired labor Shortage of labor and high cost of 

enforcement  

All agricultural operation 

Basis of payment   

     Daily rate Quality shirking Weeding 

  Harvesting in small fields 

     Piece-rate Quality shirking and low cost of 

quality supervision 

Harvesting 
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willing to book labor in advance by lending 

the money at no interest. Having enough 

workers is crucial to preventing huge losses 

caused by delays in harvesting. In the case of 

sugarcane, failure to deliver the agreed quota 

of sugar to the sugar mill means a loss of quota 

rights to sell sugarcane to the factory. From the 

employees' viewpoint, the labor contract offer 

is attractive because they do not have to pay 

interest on the money. By contracting in 

advance, they will be certain to get jobs for a 

known period of time, thus reducing job-

search costs. Moreover, the employees also 

economize on negotiation costs because 

contract negotiations are the responsibility of 

the team leader (or the broker). 

The team leader receives a return for 

service as a broker. In the sugarcane business, 

the leader may receive 50 to 100 baht per 

worker recruited plus some other benefits, 

such as the privilege to borrow money from 

his or her boss (with interest). The team leader 

for rice harvesting receives 1 to 2 baht per 

worker. The rice broker's fee is lower than that 

for the sugarcane broker because the number 

of working days differs. The employer is 

responsible for providing free transport service 

for all workers; he or she also provides shelter, 

water, a stove, and a few other necessary items 

for guest workers, who will have to bring 

their own rice. Each team typically consists 

of 10 to 30 workers. The sugarcane-cutting 

team is relatively larger (about 15 to 50 

workers) because the size of the harvested area 

is much larger in sugar crops than in rice 

crops. Most workers will have a few family 

members accompanying them, and most of the 

team members are relatives or close friends of 

the team leader. If any of the team members 

become ill and can no longer work, the team 

leader has the responsibil i ty of finding 

others to replace them. 

These workers receive the same wage    

rate as the local workers. Because they receive  

some fringe benefits, their actual wage rate is 

slightly higher. Most of the tasks are paid on a 

piece-rate basis. For example, the wage rate 

for paddy harvesting in the Central Plains is 80 

to 160 baht per rai. The reward for sugarcane 

cutting is 30 to 40 baht per bundle (each of 

which contains 10 to 15 stems). The wage rate 

for loading the sugarcane bundles onto the 

truck is 20 baht per ton. 

Labor recruitment through team leaders 

results from high information costs in the 

labor market. Despite this, it is fascinating to 

observe that both the employer and the 

employees, who live far away from each other 

and do not know each other, can successfully 

develop an information network and 

employment link. And although the network is 

an informal one, it is highly efficient. Of 

course, some employers may have friends or 

acquaintances in other villages thought to have 

an available supply of labor, and they will 

work this contact. Most others, however, hire 

an employment broker for the first contract to 

recruit workers on their behalf. After the first 

contract, these employers will go back to the 

same person in the same village. If that person 

is not available, another team member can be 

contacted and asked to be the new team leader. 

Moreover, many employees also introduce 

their farmer friends who want to hire workers 

to the villagers. Thus, workers from the same 

village have a tendency to work in the same 

province. The team leader will, in turn, contact 

the villagers whom he or she knows best. 

Workers who are known to shirk or be difficult 

to manage will not be selected. This explains 

why the size of the team is relatively small 

(10 to 50 workers). Moreover, workers from 

the same village tend to work in the same area 

because they will be persuaded and given job 

information by their friends. At the same time, 

many employers also take their friends who 

want to hire workers to visit the same village, 

and they introduce them to the villagers. 

Several studies found that most villagers in 

one village who go to work on the sugarcane 
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farms will go to the same district (Panpiemras 

and Krusuansombat, 1985; Thongprapa, 

1990). 

It should also be noted that most, if not all, 

sugarcane workers are from the Northeast. 

The paddy harvesting season in the Northeast 

ends just before the sugar mills open, and after 

rice harvesting, Northeasterners do not have 

any additional on-farm work. Also, the 

Northeastern farmers are the poorest and have 

to accept jobs that people from other areas do 

not prefer. Sugarcane cutting, for example, is 

an extremely harsh job, involving 

backbreaking labor. On the other hand, 

workers in rice-harvesting operations come 

from every part of the country. Poor farmers 

who live in the Southern area, where the 

harvesting season comes late, will go North for 

harvesting work. When it is time to harvest 

the rice crop in their villages, farmers from 

the Northern villages who have already 

completed their rice harvest will be hired to 

harvest paddy in the South. 

There are a few problems with this 

employment network. Sometimes, a team 

leader, who has received the advance money 

from the employer, runs away, and the 

employer has to recruit a new leader. Then, 

too, if team members who have already 

received advances go to work with another 

employer, the team leader must take full 

responsibility. This phenomenon happened 

during the sugarcane harvesting season in the 

Central West in 1990 because there was an 

increased labor demand in the Lower North. 

Employers in the latter region offered higher 

wage rates to attract the workers. A third 

problem is that some employers may not be 

satisfied with the quality of work of the 

contracted team. In this case, they will tend to 

go to other villages in the following season, 

where they may have to begin the search 

process all over again. 

Cassava diggers. Another type of team 

employment observed in Thailand involves 

cassava digging. Here, the main employer is 

not the cassava farmer but the cassava trader or 

truck owner. In the 1970s, cassava was mainly 

grown in the Northeast, but cassava cultivation 

has since spread to the North and to the 

Central Plains, where there is usually a labor 

shortage. However, the nature of the labor 

shortage in cassava-digging operations is 

different from that in harvesting or 

transplanting activities for rice: The latter 

must be done almost simultaneously across 

many farms, but there is no fixed date for 

cassava harvesting. It may be dug out when 

it is six months old or when it is sixteen to 

eighteen months old. Farmers should, 

therefore, have no labor problem. 

However, 90 percent of cassava is 

exported under a voluntary export restraint 

system, and the Ministry of Commerce has 

thus set up a quota-exporting system that sets a 

ceiling on exports for each period. Conse-

quently, the domestic price of cassava 

fluctuates wildly, shooting to a peak when 

exports are allowed and falling to a floor when 

the export quota for that period is fulfilled. For 

this reason, the price risk is very high, and it is 

the cassava trader who takes the risk. Prior to 

the harvesting period, he or she will offer to 

buy whole crops from the cassava farmers. 

The trader will make an offer after inspecting 

the cassava field. When the contract is agreed 

upon, the trader will harvest the product with a 

team of workers from the Northeast. If the 

cassava price remains too low, the trader will 

delay harvesting the crop. Because there is an 

agreed deadline for harvesting the entire crop,  

if the trader fails to meet it, he or she must 

compensate the farmers for their opportunity 

cost of using the land. 

Traders speculate on price increases, and 

they will make purchasing contracts with 

many farmers. A trader, therefore, needs to 

recruit large numbers of workers from the 

Northeast because he or she must be able to 

finish harvesting the contract crop before the 

prices go down (Table 6.10). Moreover, there 

are economies of scale in harvesting and 
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marketing cassava. The process of recruitment 

is similar to that for rice-harvesting workers, 

except that the cassava workers may work 

for only a short period. 

Tied contract. In some villages where  

there are ample job opportunities in the 

agricultural sector, one observes the highest 

percentage of landless workers living in the 

village. In certain cases, landless families 

account for 20 to 30 percent of all village 

households (Chompoopa, 1990; Harnva-

janawong, 1991)—much higher than the 

national average of 10 percent. However, 

during the peak season, the total village  

supply of labor still falls short of demand. 

Therefore, the employers have to make future 

arrangements with the workers. At the same 

time, landless workers do not have jobs in the 

dry season, and the annual cash income of the 

landless worker is typically not enough to   

get through this lean period, especially if 

there is an emergency in the household. 

Because their need for cash can be solved    

by borrowing from the rich farmers, who also 

need their labor, both sides gain by entering 

the so-called tok raeng contract (Table 6.10). 

In this case, the employment contract is tied  

to the credit contract. The employer will 

provide needed cash advances to the landless 

workers; they, in turn, will have to repay their 

debt by working on the employer's farm. The 

rate of interest charged by the employer is 

about 5 percent per month. But the high 

interest rate is not the result of labor market 

monophony. Rather, it is dictated by the 

imperfect credit market (Poapongsakom and 

Netayarak, 1989).  

In some technologically stagnant villages, 

the landless workers borrow paddy from the 

employers. In certain villages, employment 

brokers provide credit to the landless workers 

and, in return, ask them to provide labor 

services to other farmers with whom the 

brokers have contracted (Chompoopa, 1990). 

Exchange labor and hired labor. In 

Thailand, the numbers of rural wage laborers 

increased slowly because there was abundant 

new land on the frontier until the 1980s and 

because the population growth rate rapidly 

declined after 1970. Therefore, landless rural 

labor as "a class" is not a problem (Bot and 

Gooneratne, 1982). However, many farm 

owners and farm tenants have become part-

time hired laborers as a result of changes in 

technology and the development process. 

The traditional form of exchange labor has 

rapidly disappeared and been replaced by hired 

labor. The pace of change has occurred most 

rapidly in the Central Plains, starting in the 

early 1970s, and in the Upper North, in the late 

1970s. By the late 1980s, there was almost no 

exchange labor except in remote and 

technologically stagnant villages. 

The reason for such an institutional change 

appears to be the high opportunity cost of 

continuing traditional arrangements in the 

presence of new and more profitable 

technology. Irrigation and modern seed vari-

eties allow multiple-cropping, leading to a 

highly concentrated labor requirement during 

short periods of time. Because every farmer 

has to perform each operation simultaneously, 

labor demand cannot be met by family and 

exchange labor with neighboring farmers. In 

the traditional system, farmers grow different 

types of native seeds according to locational 

factors and conditions. All the work did not 

have to be done at the same time, so exchange 

labor was possible. This is no longer the case. 

Also, there are more off-farm employment 

opportunities outside the village than before. 

Under these circumstances, the exchange labor 

system cannot survive because some workers 

who owe labor services to other families may 

be unable to provide timely farm work or they 

may shirk in their efforts, resulting in delays in 

cultivation and high costs of contract 

enforcement. Data from the Northern villages 

reveal that the percentage of exchange labor on 

owner-cultivated fields declined sharply, from 

30 percent of holdings in 1980 to 10 percent in 

1981 (Ganjanapan, 1989: 116). 
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It is interesting to note that during the 

period in which institutions were changing, 

there was a transitory system of exchange 

labor in the Upper North. After the 

introduction of multiple cropping in northern 

villages, Ganjanapan (1989) found a new type 

of contract that compensated workers with a 

percentage of the crop harvested. Known as 

chang roi thon, this contract featured the 

participation of hired laborers in a network of 

exchange labor on behalf of the employer, 

recruiting others to participate in the network. 

The wage rate was 13 to 15 percent of the crop 

harvested for harvesting operations or 18 to 20 

percent for a combination of transplanting and 

harvesting, compared with 33 to 50 percent 

under customary sharecropping practices. 

However, the system quickly disappeared, 

giving way to the hired labor system, and there 

are interesting reasons for its rise and fall. 

Chang roi thon is a hybrid form of traditional 

exchange labor and hired labor. Although a 

large number of farmers who adopted 

multiple-cropping were kept busy during short 

periods of transplanting and harvesting, there 

were still, in the same village, other farmers 

who did not practice multiple-cropping. The 

implicit wage rate of chang roi thon was, at the 

time, attractive to these farmers. From the 

employers' view, the system reduced enforce-

ment costs because they did not have to 

closely monitor the work. The system allowed 

the farmer-employers more leisure time 

without reducing output because their 

employees had incentives to select good 

coworkers and monitor them. Because leisure 

is a normal good (i.e., one for which the 

quantity demanded increases when income is 

higher), it is not surprising to find that the 

system was more popular among rich farmers. 

Yet there were several difficulties with 

chang roi thon. Some landowners had cheated 

by substituting low-priced glutinous rice for 

the higher-priced non glutinous crop 

harvested. Moreover, the cost of contract 

enforcement for employees was very high. 

Also, the employee had to recruit other 

workers as exchange helpers, and as labor 

shortages became more severe and more job 

opportunities arose outside the village, it was 

hard to recruit enough helpers without 

providing more incentives. And chang roi thon 

employees had complained about the high cost 

of serving lunch to recruited exchange helpers. 

Basis of payment: Piece-rate and time-rate 

contracts. Daily wage labor is the most 

common form of hired labor observed.
7
 The 

time-rate payment system will be adopted first 

in those activities in which quality shirking is 

difficult to monitor (e.g., in chemical or 

fertilizer application). When traditional labor 

arrangements begin to disappear, the wage 

system for most activities will be established 

on a time-rate basis. On the other hand, 

where effort shirking is easily monitored by 

inspection, a piece-rate system will be chosen; 

quality shirking is the major problem 

encountered under the piece-rate system. 

Finally, in more specialized activities, a piece-

rate system with teamwork will be used 

because it can further reduce the excess burden 

(or waste) associated with the use of hired 

labor by lowering the supervision cost. 

Decentralization of supervision lessens both 

effort shirking and quality shirking 

(Roumasset and Uy, 1980). 

The data in Table 6.11 are derived from six 

villages covered in TDRI's employment study 

Only two villages, which have surplus rice  

production and thus commercialized and 

specialized production of rice, report that 

they use the piece-rate payment system for 

transplanting and harvesting operations. 

However, a daily wage (time-rate) system for 

harvesting work is also found in these two 

villages. Daily wages are adopted in lower-

yield paddy fields or in areas of low-yielding, 

shallow-water rice. (Such rice is appropriate 

on elevated land that has insufficient water for 

high-yielding varieties). In other villages, the  
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Table 6.11    Characteristics of Thai Villages and Wage Payment Methods  

 

 Villages from 

 

Items 

Nakorn 

Swan (LN) 

Lopburi 

(C) 

Uthai-

Thani 

(UC) 

Kon-Kaen 

(NE) 

Udon 

(NE) 

Lampoon 

(N) 

Main occupation Rice and 

upland crop 

Rice Cassava Rice and gem 

cutting 

Rice Rice and 

off-farm 

employment 

Multiple-cropping No Yes No No No No 

Rice surplus Yes Yes No No No No 

Landholding size Large Large Small Medium Small  

       

Labor contract type       

   Rice       

       Harvesting P P T T T T 

       Transplanting P P T T T T 

   Cassava digging P - P - P - 

   Corn       

       Seeding  T - T - - - 

       Harvesting P - P - - - 

       Weeding P - T, P - - - 

   Sugarcane cutting P - - - P - 

Sources: Charonchi (1990); Chompoopa (1990); Fuangfa (1990); Harnvajanawong (1990); Kongkaew (1990); 

Thongprapa (1990). 

— indicates no activity reported. 

C   = Central. 

LN = Lower North. 

N   = North. 

NE = Northeast. 

P    = Piece-rate. 

T   = Time-rate. 

UC= Upper Central. 

 

 

time-rate payment system is used because farm 

size is relatively small and farmers are 

producing mainly for their own consumption. 

Because these farmers also work closely with 

the hired labor, the cost of supervision is low. 

The village studies reported various tactics that 

farm employers used to control their 

employees' pace of work. 

Cassava digging is compensated on a piece-

rate basis because most employers in this 

sector are cassava traders. They do not have 

time to supervise all employees because, as 

traders, they buy the whole cassava crop of 

many farms at the same time and must finish 

the harvesting job rapidly or risk a decrease in 

the cassava price. For supervisory work, all the 
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trader has to do is check the amount of 

cultivated output against the estimated output 

and inspect the field. Moreover, quality is not 

critical in cassava digging, and the piece-rate 

system provides sufficient incentives for the 

workers.  

The two villages in the TDRI study that 

produce corn have adopted the same system of 

wage payments. Seeding is paid on a daily 

basis because the employer wants to make sure 

most seeds will grow at the same rate. In all 

cases, the employer will work side by side 

with his or her helpers. On the other hand, corn 

harvesting and weeding, as well as sugarcane 

cutting, are paid on a piece-rate basis to give 

employees an incentive to work harder and for 

longer hours. It is also very easy for the 

employer to check the output performance of 

each worker by simply looking at the size of 

the output. It should be noted that piece-rate 

payments in sugarcane cutting have 

encouraged some workers to take stamina-

enhancing medicine that may damage their 

health in the future. 

Adjustments of Labor Supply 

David Feeny (1982) has argued 

convincingly that in the prewar period, Thai 

underdevelopment was largely attributable to 

the ruling elite's lack of interest in investing in 

productivity improvement projects in the 

agricultural sector. In the postwar period, 

policy discrimination against the agricultural 

sector and in favor of the urban-industrial 

sector explains the poverty of the farmers. 

Moreover, even though the government has 

pursued irrigation and agricultural research 

projects that have led to productivity 

improvements, the average agricultural 

productivity is still extremely low. Hence, it is 

not surprising to find that poverty is highly 

concentrated in the agricultural sector. For 

these reasons, farmers have had to adjust their 

patterns of labor supply in order to increase 

income and provide for the consumption needs 

of their households. They may migrate to work 

outside the village or even outside the country, 

and farmers are increasing inclined to take up 

nonagricultural jobs. Investment in development 

of new job skills is another choice. Such 

changes may, in turn, lead to shifts in 

production patterns on the farm itself. 

Shifts in production patterns. Throughout 

the postwar period, rice and rubber export 

taxes and export quotas lowered the farm-gate 

prices of rice and rubber. Low prices for 

outputs, coupled with the protection of the 

domestic fertilizer industry, reduced the 

private returns to farm crop production. The 

discriminatory taxes on rice and rubber, as 

well as development of roads and 

infrastructure, stimulated crop diversification 

into maize, cassava, and kenaf production 

(Feeny, 1982). It is difficult to qualify the 

effects of specific taxes on crop diversification, 

but it is likely that discrimination against rice 

led to some social costs. In addition, part of the 

resources poured into nonrice production could 

possibly have been more efficiently used in 

rice production in the absence of an export tax. 

Expansion of upland crops was made 

possible by the availability of unused land on 

the frontier. The encroachment into forest 

lands has had two opposing effects. The first is 

the negative effect on the environment for the 

forest area shrank drastically from 55 percent 

of total land in 1960 to less than 25 percent in 

1987. The second effect is that the availability 

of unused land has helped maintain the 

standard of living of the poor families. 

Internal migration. Between 1960 and 

1970, rural-to-rural migration accounted for 

the largest stream of permanent migrants 

because the availability of forest land allowed 

people to move from densely populated rice-

growing areas to thinly populated, upland 

crop-growing areas. The proportion of rural-to-

rural migration in total migration declined 

from 62.6 percent between 1965 and 1970 to 

52 percent between 1975 and 1980. The 

decline is a result of the gradual exhaustion of 

the land frontier. The second largest migration 
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stream, rural-to-urban, has increased. In the 

poorest region, the Northeast, the number of 

rural-to-urban migrants was greatest, totaling 

more than 110,000 between 1975 and 1980. 

Aside from permanent migrants, there are 

also large numbers of seasonal migrants from 

rural areas. Unfortunately, there are no reliable 

data on the magnitude of this type of 

migration. One study estimated that in 1981, 

there was about 366,000 seasonal agricultural 

jobs (such as sugarcane cutting) that attracted 

rural migrants. Another group of at least 

122,000 temporary migrants moved from the 

rural areas to seek jobs in Bangkok 

(Panpiemras and Krusuansombat, 1985: 331). 

The main reasons for migrating are the lack of 

employment opportunities in villages during 

the dry seasons and inadequate income. 

Most migrants to Bangkok receive 

information about job opportunities prior to 

their departure—information supplied by 

friends and relatives who have already worked 

there. Only a quarter of migrants venture on 

their own to search for jobs in Bangkok. And 

yet, they can easily obtain casual work. As a 

result, the unemployment rate among migrants 

is less than 2 percent. However, the 

information prospective migrants receive is 

not perfect. One study found that significant 

numbers of potential seasonal migrants do not 

migrate because they lack job information. 

Thus, the rate of seasonal migration  

is reduced by a lack of information 

(Sussangkarn, 1987).  

Studies indicate that almost 60 percent of 

seasonal migrants failed to remit money back 

to their villages, and 30 percent remitted less 

than 500 baht each time. Migration, 

therefore, does not seem to improve the 

living conditions of the migrants' families 

beyond providing temporary relief from the 

hardship of poverty (Panpiemras and 

Krusuansombat, 1985: 337). Moreover, 

migrants also experience numerous social 

problems. For example, many rural parents 

send their children to work in urban factories 

or even to Bangkok's notorious bars and 

massage parlors, and these young migrants 

often end up l iving in the urban slums. 

Indeed, the number of slums in Bangkok 

increased from 361 areas in 1960 to 1,020 

areas in 1985, and the total slum population 

now exceeds 1 million. Many children in the 

slums do not have proper household 

registration and, hence, cannot attend school 

in Bangkok. A large number of teenagers 

become drug addicts, and some eventually 

become criminals. 

Overseas migration. Job opportunities in 

the Middle East and, more recently, in Asia 

and Europe, with relatively high wage rates, 

encouraged Thai rural laborers to venture 

abroad. The number of overseas migrants 

jumped from 293 persons in 1973 to 118,957 

in 1988. The expansion of overseas migration 

primarily reflects the activities of both Thai 

workers and employment agencies; the 

government did not play any direct role in 

international labor migration until after 1980. 

More than 85 percent of these overseas 

workers are farmers and relatively young. The 

most significant fact is that about half of the 

overseas migrants come from the Northeast. 

Out-migration is concentrated heavily in some 

villages of certain provinces, such as 

Udonthani and Nakorn Ratchasima 

(Poapongsakorn and Sangthanapurk, 1989). 

The heavy concentration of migrants 

results in severe labor shortages in those 

villages. A careful two-village study by 

Poapongsakorn and Sangthanapurk (1989) in 

the district of Udonthani looked at the 

adjustments in several markets caused by out-

migration. As expected, the loss of family 

labor due to emigration led to the use of 

hired labor and increased labor inputs from 

those left behind. It also led to the renting out 

of land to other families. The amount of rice 

production on the farms belonging to the mi-

grants' families was seriously affected by 

emigration, but the impact on the total village 

production appeared to be very small (less 
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than a 2 percent reduction) because the 

nonimmigrant families responded by 

increasing their output. 

Income and land distribution in the 

village with heavy emigration improved after 

remittances were received. Conversely, land 

distribution in the village with few migrants 

worsened because returning migrants from 

other villages began to purchase land in the 

poorer villages with low levels of out-

migration. Land transactions also increased in 

the village with more out-migration, not so 

much because of increased incomes among 

the migrants but rather because of the need to 

raise capital to finance emigration. These land 

sales, however, were not large enough to affect 

land prices. 

As noted, the expansion of international 

labor migration has been facilitated 

principally by private employment agencies 

and brokers. Many villagers report being 

cheated by employment agents, leading, in 

some cases, to the loss of their land; about 49 

percent of returned overseas labor migrants in 

the study villages reported they had been 

cheated at least once (Nipon and Hongpha, 

1990). And there are social problems, as well, 

when a husband goes abroad for a long time, 

as suggested by a popular saying: "Losing the 

land when going abroad and losing a wife 

when coming back”. 

Investment in Human Capital 

There is a paradox in the Thai educational 

system. Most Thais long for higher education, 

and almost half of those who finish upper 

secondary school will go on to university 

education. However, the overall enrollment in 

secondary education continues to be low. For 

1987, it is estimated that 30 percent of all 

secondary-school-age children were, in fact, 

enrolled in school, compared to 68 percent in 

the Philippines and 94 percent in South Korea. 

Clearly, there has not yet been a transformation in 

the secondary education sector comparable to 

the transformation in the structure of the Thai 

economy. But this should not, perhaps, be 

surprising, considering that Thailand was 

only able to offer universal compulsory 

primary education in the 1970s. In fact, 

although the nation launched a program of 7 

years of compulsory education in 1960, it was 

not until 1977 that this became a reality. By 

that time, the government had made progress 

in addressing problems of inadequate 

educational facilities and a corresponding lack 

of teachers. 

Farmers realize the benefits of primary 

education for basic numeracy and literacy 

enables them to read the instructions on 

fertilizer, pesticide, and insecticide bags. One 

study found that farmers with primary 

educations had higher productivity than 

those with no formal education (Jamison and 

Lau, 1982), which helps explain why rural 

parents are willing to send their children to 

primary school. However, many farmers still 

do not see the benefit or relevance of 

secondary education. Even if they or their 

children migrate to the cities, the labor-

intensive industries in which they are most 

likely to find work require only that they have 

rudimentary skills that can be learned on the 

job in a few days. Moreover, those who have 

completed primary school earn the same  

minimum wage rate as those who went on to 

secondary school. Even if better-educated 

workers become self-employed, one study 

(Sussangkarn, 1987) indicates that their 

earnings do not significantly differ from those 

of less-educated people. 

Farmers know that if they are going to 

send their children to secondary schools, they 

must make a commitment to finance them 

through a university education.
8
 However, 

university entrance depends on passing 

entrance examinations, and secondary schools 

outside the cities often cannot adequately 

prepare students for these exams. Added to 

all this, farmers have to hire workers to do 

work that could have been done by their stu-

dents. Consequently, both direct and indirect 
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costs of postprimary education are too high for 

many farmers (Chutikul, 1989). 

Yet this does not mean that farmers do not 

invest in educating their children. For 

example, village studies show that richer 

farmers in the Central Plains will send their 

male children to vocational schools, teacher 

colleges, and military and police schools. 

(Vocational and military educations only 

require a few years of study.) Most female 

children are sent to take short courses in 

hairdressing and dressmaking after they finish 

primary school, and girls from poorer families 

who cannot afford such formal education often 

become apprentices of beauty parlor 

operators or female dressmakers. 

Most rural children and teenagers who do 

not go to secondary school and who migrate to 

work in the cities acquire skills through 

various on-the-job experiences. This method 

of learning by doing is obviously a substitute, 

although an imperfect one, for secondary 

education, designed to increase the supply of 

semiskilled and skilled workers. Meanwhile, 

concerns are rising that Thailand will not be 

able to sustain its high growth rate if it fails 

to significantly increase enrollment in 

secondary  schools. 

Transitions in the Rural Labor 
Markets 

Thai rural labor markets are in a 

transitional stage. Traditionally, demand for 

rural employment is dictated by the seasonality 

of agricultural labor demand. Off-farm 

employment during the slack season is viewed 

as an opportunity for the family to supplement 

its income. However, there are reasons to 

believe that Thai rural labor markets are now 

less dominated by agricultural seasonality than 

by the demand for nonfarm employment that 

draws labor away from the farm. As a result, 

nonagricultural employment has increased 

from an estimated 3.8 million (or 27.3 percent 

of total rural employment) in 1977-1978 to 6.6 

million (or 31.3 percent of total rural 

employment) in 1987-1988. 

If seasonal employment in the 

nonagricultural sector were predominantly 

caused by large numbers of agricultural 

workers becoming available during the slack 

season, then the nonagricultural wage rate 

should be lower than that of the peak period of 

agricultural labor demand. However, data in 

Table 6.12 show that for rural men between 

the ages of fifteen and fifty-nine who were 

privately employed in manufacturing, average 

monthly wages were higher during the slack 

season than during the peak season in all but 

the Central Region. Wages for private 

employees in construction were higher during 

the slack period for every region but the North, 

and wages in commerce were higher in the dry 

season in the Central and Southern regions. 

These data, although hardly conclusive, do 

suggest that seasonal variation in the overall 

demand for labor in nonagricultural industries 

is more important than seasonal growth of 

surplus agricultural labor in influencing the 

character of the rural labor market (Chutikul 

and Thosaguan, 1989). 

Moreover, not only has the share of 

agricultural employment in total employment 

decreased but the absolute number of females 

employed in the agriculture sector has also 

been declining since 1985. By contrast, the 

rapid growth of labor-intensive industries has 

resulted in a major increase in the demand for 

young female workers. During the 1974-1979 

period, a large majority of the increase in 

male and female employment (80 percent and 

87 percent, respectively) in the dry season 

occurred in the agricultural sector. Between 

1981 and 1988, only 61 percent of the increase 

in female employment was in the agricultural 

sector, compared to 74 percent for males. 

Nonagricultural Activities in the Rural 

Economy 

The persistence of significant levels of 

rural poverty in Thailand is mainly caused by a 
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range of policy biases against the rural sector 

and by the dominance of low-productivity 

rural employment. Many studies show that ex-

pansion of nonagricultural employment is one 

of the most promising ways to alleviate rural 

poverty. There are problems, however, in 

applying this expectation to rural Thailand. 

First, most nonagricultural activities are lo-

cated in urban centers. Seasonality, limited 

market size, and high transportation costs limit 

the extent of rural (as compared to urban) 

industrialization. Second, although many 

nonfarm employment opportunities do exist in 

rural areas, the growth rate of such  employment 

has been severely constrained by the slow 

growth of agricultural income. 

Extent and Significance of Rural 
Nonfarm Activities 

Table 6.13 shows the extent of rural 

nonfarm activities. In 1975-1976, roughly one 

out of five rural households specialized in 

nonfarm activities. Although there are 

Table 6.12 Average Wage for Privately Employed Thai Males (ages 15 to 59)  

by Industry, 1986 (baht per month) 

 Agriculture Manufacturing  Construction Commerce 

Nonmunicip

al Areas 

R1 R3 R1 R3  R1 R3 R1 R3 

Central 1,182 1,470 2,501 2,760  2,426 2,148 2,208 2,129 

South 1,806 1,710 2,155 1,974  2,935 2,213 3,203 2,165 

North 904 na 1,590 1,271  1,890 2,545 1,515 3,958 

Northeast 1,268 na 1,639 1,403  1,949 1,527 1,566 3,322 

 

Source: World Bank (1989: Table 5.1). Reprinted with permission. 

R1 = Round 1 (February). 

R2 = Round 3 (August). 

Table 6.13   Percentage of Rural Nonfarm Households in Thailand, 1975/76, 1981, and 1986 

 

Area/Household 1975/76 1981 1986 

Municipal 14.8 16 20.9 

Sanitary    

     Farm 6.5 - 2.7 

     Nonfarm 5.8 - 6.1 

Rural    

     Farm 60.3 58
a
 45.6 

     Nonfarm 12.6 26
a
 24.7 

Total
b
 100.0 100.0 100.0 

Sources: TDRI (1987: p. 21); World Bank (1983: p. 36).  

— indicates no data. 
a Sanitary areas and villages are combined. 
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variations in the definitions of household type, 

it is clear that the number of rural nonfarm 

households had rapidly increased to almost 

one in four by 1986. Available information 

reveals that the richer regions, such as the 

Central East, have a larger number of 

nonfarm households than the poorer regions. 

The nonagricultural rural sector employed 

about 5.55 million in 1987-1988. This 

represents about 24.3 percent of the total rural 

employment in the peak agricultural season. 

Manufacturing employment accounted for 6.4 

percent, and the construction, commerce, and 

transport sectors employed 1.9 percent, 7.3 

percent, and 1.4 percent, respectively. 

Seasonality also characterized rural 

employment in manufacturing, construction, 

and commerce. During the dry season, when 

agricultural employment declined by 3.5 

million, nonagricultural employment increased  

by 1.14 million. 

Nonagricultural income accounted for an 

increasing percentage of total income in rural 

areas. It jumped from 35 percent in 1975-

1976 to 46 percent in 1986 (Tables 6.14 and 

6.15). Furthermore, the poor had more 

diversified sources of labor income. Table 6.15 

shows that higher proportions of the total 

income of poor farmers came from off-farm 

sources, as compared to rich farmers. Poor 

nonfarmers, on the other hand, earned a higher 

proportion of their income from farming than 

their rich nonfarm counterparts. The evidence 

suggests that income from secondary sources 

is an option forced on the poor more by 

necessity than by opportunity (TDRI, 1987: 

20). One fact to support this interpretation is 

that poor farmers have to work much harder 

than rich farmers by taking on all kinds of 

available jobs outside the agricultural sector. 

Table 6.16 reveals that females and males in 

the low-income villages work about 1,755 

and 1,812 hours per year, respectively. In 

contrast, in well-off villages, they work only 

1,560 and 1,548 hours, respectively. Poor 

villages and poor regions also have a higher 

 

Table 6.14 Sources of Income of Agricultural Households in Thailand, 1975/76 and 1986 

 1975/76 1986 

Sources of Income % Baht % Baht/Month 

Total income 100.0 1,623.2 100.0 2,665.7 

Agriculture 65.3 1,060.1 54.2 1,443.2 

     On-farm 56.7 920.8 26.9 716.4 

     Off-farma 8.6 139.3 27.3 726.8 

Nonagricultural 34.7 563.2 45.8 1,222.3 

     Wage 18.0 292.8 9.2 245.2 

     Otherb 16.7 270.4 36.6 977.1 

 
 
Sources: TDRI (1987: p. 75); World Bank (1983: pp. 41-42). 

a Agricultural off-farm income in 1975/76 includes rents from hiring out animals, farm equipment, land 
and living quarters, and wages. In 1986, only wages are included. 

b Other nonagricultural income in 1975/76 consisted of sale of non raised animals, off-farm crops, and 
homemade goods, as well as transfer income, interest, and other sources (such as mining). In 1986, it 
included salary and wages for hired work, profit, transfer income, and property income. 
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Table 6.15 Percentage of Income from Different Sources in Rural Households in Thailand, 

1975/76, 1981, and 1986 

 1975/76a 1981a 1986b 

Income Groups Farm Off-

farm 

Wages 

Off-

farm 

Other 

Farm Off-

farm 

Wages 

Off-

farm 

Other 

Farm Off-

farm 

Wages 

Off-

farm 

Other 

Rice          

   Rich 73 11 16 63 4 32    

   Medium 70 16 56 8 36 36    

   Poor 65 13 22 49 9 42    

Non rice          

   Rich 65 10 24 58 7 36    

   Medium 58 16 26 53 11 36    

   Poor 52 17 31 41 16 43    

Nonfarm          

   Rich 4 43 52 2 49 49    

   Medium 5 47 48 4 42 55    

   Poor 3 48 49 5 47 49    

Agricultural 

household 

         

Quintile 5 (richest)       61 4 35 

  4       63 4 33 

  3       58 8 36 

  2       50 12 28 

  1 (poorest)       48 12 40 

Nonagricultural          

Quintile 5 (richest)       16 33 51 

  4       12 32 56 

  3       8 34 58 

  2       4 38 58 

  1 (poorest)       1 34 65 

Sources: TDRI (1987: p.74) and Siamwalla and Setboonsarng (1987: p.21). 

 a  Rural households. 

 b  All households. 

Table 6.16 Average Work Hours of Active Rural Workers in Thailand,  

Classified by Income Level, 1980-1981 (per year) 

  1980 1981  
Village 

Type 

Farm Nonfarm 

(Hours) 

Nonfarm 

(%) 

Nonfarm 

(Hours) 

Nonfarms 

(%) 

Total 

(Hours) 

Low-income       
    Male 650 753 41.6 428 23.6 1,812 
    Female 565 345 19.7 844 48.1 1,755 
Medium-
income 

      

    Male 941 272 16.4 443 27.0 1,662 
    Female 730 400 27.1 345 23.4 1,474 
High-
income 

      

    Male 770 235 15.2 543 35.1 1,548 
    Female 640 585 37.5 335 21.5 1,560 

Source: Akrasanee et al. (1983: 40). 
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proportion of nonagricultural income 

(Akrasanee et al., 1983; World Bank, 1983). 

The data in Table 6.15 also show that diversity 

in income sources seems to have increased. 

Such diversity may be viewed as a reaction to 

increased hardship rather than a desirable 

structural shift (Siamwalla, 1991). 

As a result of the monsoon, agricultural 

income is subject to wide seasonal and yearly 

fluctuations, resulting in negative cash flows 

during the dry season and positive flows 

during other months. For example, data from 

Kasetsart University Rural Off-Farm 

Employment Assessment Project indicate that 

the cash flow in richer villages fluctuates more 

than the flow in poorer villages.  

Factors Affecting the Existence of 
Rural Industry 

To understand the factors explaining the 

existence of nonfarm activities in rural areas, it 

is first necessary to characterize these 

activities.
9
 The most visible types of 

manufacturing found in rural areas are: (1) 

rice mills, tin mining and processing, sugar 

refining, and those involving a weight-re-

duction process for bulk shipments like 

tapioca pellets; (2) those producing raw 

materials for construction, such as bricks and 

cement blocks; and (3) industries that use 

perishable raw materials (such as canned 

fruits, vegetable oil, fish products, and frozen 

seafood) and cold storage. Most of the 

factories are small- and medium scale, with the 

exception of sugar mills and ore-processing 

plants, which are subject to economies of 

scale. For the first two types, transportation 

cost is the key factor explaining their location 

in the rural area. Both transportation cost and 

the perishable nature of the product are crucial 

in the third category. 

Many small rice mills (more than 30,000) 

and small factory houses that produce highly 

perishable foods purchased almost daily by 

households are also found everywhere in the 

country. The former are located in almost all 

villages in the North and the Northeast. In the 

Central Plains, only medium- and large-scale 

rice mills are found because the transport 

system is very good and a large number of 

farmers are specialized in rice production. 

These farmers do not store the paddy but 

instead sell it all right after the harvest and 

buy rice for consumption from middlemen; 

this is cheaper than storing the paddy and 

paying a rice mill to process it for future con-

sumption. In the North and the Northeast, 

most households store their own paddy 

because transportation costs make purchased 

rice more costly than keeping rice in storage. 

The small factories that produce highly 

perishable products, such as noodles, 

meatballs, fish balls, and pickles, are mostly 

located in the suburbs of cities and towns. 

Their products are in daily demand, and 

transportation costs are high. However, 

advances in technology, which make it 

possible to preserve noodles and some food 

products by dehydration, have allowed some 

manufacturers to expand their scale of  

production and locate their plants at the point 

of minimum transportation cost. Services 

constitute another important category of 

nonfarm rural activities. Examples include 

grocery stores, noodle shops, tractor and 

motorcycle repair shops, gas stations, tailors, 

and barbers. 

Backward and forward linkage of the 

agricultural sector. The steady expansion of 

the export-oriented agricultural sector has 

greatly stimulated the growth of metal 

workshops, agricultural machinery 

manufacturing, and other input-supplying 

activities, such as the production of livestock 

feed. The agricultural machinery industry 

evolved out of traditional black-smithing. The 

invention of new or locally adapted 

machinery designs often followed from the 

suggestions of customers dissatisfied with 

imported machines or because spare parts 

were unavailable (Loohawenchit, 1980). 
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The emergence of medium- and large-

scale feed factories in rural areas is a 

response to the expansion of the livestock 

sector. Livestock demand itself has increased 

with the growing per capita income and 

expanding foreign demand. Feed factories tend 

to be located near livestock farms, which are, 

of course, the main users (Poapongsakorn, 

1980). Animal feed production requires the 

use of grain and fish meals, and these raw 

materials come from different locations. 

Maize comes from the Lower North and the 

North, but fish meal and soybean meal must 

be imported. It should be noted that most 

modern animal feed factories are capital 

intensive and employ only a handful of 

operators, supervisors, and quality-control 

workers. For example, some factories in the 

high-labor-cost area of the eastern seaboard 

have mechanized the loading process. 

The expansion of the agricultural 

processing industries just described is also the 

result of the growth in the agricultural sector. 

And agricultural growth is driven by the Thai 

farmers' response to domestic and world de-

mand. Expansion of the agricultural sector 

also generates forward linkages to the 

transportation sector, which explains why 

transport workers make up a particularly 

important proportion of the nonagricultural 

labor force in the Upper Northeast and the 

South. 

Agricultural income. The expansion of 

the agricultural sector increases the income 

of the majority of Thais, and this, in turn, 

creates demand for goods and services 

produced in both the urban and rural areas. 

Casual observation shows that when the 

prices of agricultural products go up, sales of 

durable and nondurable goods also 

increase—goods like radios, television sets, 

garments, light trucks, motorcycles, bicycles, 

liquor, cigarettes, tractors, and water pumps. 

The growth of village grocery stores is also 

consistent with the rising-income hypothesis. 

Moreover, sales of the village grocery stores 

tend to increase in the peak agricultural 

seasons when farmers do not have time to 

process food from their own farms 

(Chompoopa, 1990; Charonchi, 1990). This 

explains why sales activities are the most 

important nonfarm activities in terms of 

employment share (30 percent). 

Data from village studies and field visits 

reveal that most villages have at least one retail 

shop. Villages with higher agricultural income 

can accommodate more grocery stores, food 

stalls, motorcycle and tractor repair shops, gas 

stations, and so on (Charonchi, 1990; 

Thongprapa, 1990; Harnvajanawong, 1991). 

These enterprises are often established by peo-

ple who obtain nonagricultural skills while 

working in the cities and then return to their 

rural homes. 

The hypothesis that there is a demand 

linkage between the agricultural sector and 

the output of the manufacturing sector is 

consistent with the findings of a study by 

Ammar Siamwalla (1991). He found that a 1 

percent increase in agriculture and mining 

income induces an increase in manufacturing 

output of about 0.20 percent. This is accounted 

for primarily by the fact that agricultural 

processing accounts for 10 to 15 percent of 

manufacturing value added. 

A more direct approach to ascertaining the 

influence of demand linkages is to look at the 

behavior of rural consumers in response to an 

increase in their income. Available data from 

the household expenditure surveys indicate 

that as rural income rises, there is a change in 

consumption patterns from food to nonfood, 

nondurable to durable goods, and traditional to 

higher-value-added goods produced in both 

the urban and rural areas. Regional income 

elasticities computed from 1986 data are found 

to be greater than 1 for most goods in the 

following categories: alcoholic beverages, 

housing materials, fuel and lights, minor 

equipment, vehicle parts, musical instruments, 

reading materials, and miscellaneous items 

used for festivals and ceremonies. Food, 
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tobacco, cloth and clothing, drugs and 

medicines, and personal care items have 

elasticities between 0 and 1 (Grandstaff, 

1989). Because most of the items are 

produced in urban areas but typically sold in 

rural areas, increasing rural income will 

certainly boost sales activities and, to some 

degree, rural employment. To the extent that 

goods are produced in the rural area, higher 

income will stimulate rural nonfarm activities. 

Another approach to test the linkage 

hypothesis is to look at the marginal budget 

shares for various categories of goods and 

services. Siamwalla (1991) found that as 

income increases, the marginal budget share 

going to food declines 27 percent for poor 

families and 7.6 percent for rich families. 

Rural people, therefore, spend relatively little 

extra money on food. Siamwalla also found 

that most of the demand linkages from an 

increase in rural income accrue to service 

suppliers (especially for transport and shelter) 

in the local area. 

Urban demand. Urban consumer demand 

has a powerful effect on the spatial 

distribution of agricultural activities,
10

 

especially the production of livestock, milk, 

fruits, and vegetables. It also influences the 

pattern of nonfarm activities. A survey 

conducted by the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives in 1978 and 1979 shows that 

farmers in the provinces adjacent to Bangkok 

had the highest proportion of income from the 

nonagricultural sector. This implies that 

farmers were able to sell homemade goods to 

urban consumers if they were close to the 

market. The goods produced and sold in-

cluded items like homemade Thai desserts and 

preserved food products. 

Effect of seasonality. As a result of highly 

concentrated monsoon rains in a narrow 

period, the pattern of rural labor utilization is 

characterized by peak demand in the wet 

season and low demand in the long dry season. 

In the wet season, agricultural work has to be 

finished quickly, and all the family labor must 

be fully utilized. Nonfarm activities in rural 

areas must follow a pattern of labor utilization 

that does not conflict with the utilization 

pattern of the agricultural sector. Because 

capital is scarce and nonfarm capital 

equipment will tend to be idle for most of the 

wet season, nonfarm activities must have 

very low capital intensity, as is commonly 

observed in rural areas. Examples of these 

activities include subcontracted garment work, 

silk production, and production of artificial 

flowers for export. One of the most fascinating 

nonfarm activities is the rapidly emerging 

gem-cutting work in Northeastern villages, 

which requires an investment of only 3,200 

baht for cutting equipment (Kongkaew, 

1990). In 1989, 28 of 36 households in one 

village of Khon Kaen were in this 

occupation. However, they still cultivated 

their rice fields and even stopped cutting gems 

in the harvesting season, despite the fact that 

net income from gem cutting was higher than 

that from rice production. 

The background of gem-cutting activities 

in this area can be explained as follows. Cut 

gems are typically used for domestic jewelry 

decoration and export. In previous times, the 

activities were performed in Bangkok, where 

laborers from the Northeast went to be 

trained. But with rising labor costs in 

Bangkok, some Northeastern gem cutters 

found that it was more profitable to do the job 

in the village and sell the cut gems to the 

jewelry stores or middlemen. These 

Northeasterners then began to invest in gem-

cutting production in their home villages. Such 

villages must have electricity and good road 

conditions so that transactions in the nearby 

towns can be conducted fairly often. The 

entrepreneur usually relies upon family labor, 

though other villagers who are eager to 

become gem cutters can also pay the 

entrepreneur for the training, which lasts one 

to three months; the training fee is 500 to 

1,000 baht for the first month. Because skill 

can be rapidly acquired, the number of gem-
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cutting households rapidly increased from 2 to 

28 within three years. 

Limited extent of the market. Perhaps one 

of the most important factors limiting the 

growth and scope of rural nonfarm activities is 

the extent of the rural market. Rural villages 

are small, ranging in size between 50 and 

1,000 households, with an average size of only 

200 households. Village size is limited by the 

amount of cultivable land. When there is no 

longer any vacant land in the village, residents 

migrate to the land frontier and settle in a new 

village. Because the rate of settlement has been 

very rapid and the rural sector has not been 

considered as the top priority in terms of 

development budgets, infrastructure is usually 

lacking. Road conditions are poor, and many 

villages cannot be accessed in the rainy season. 

For these reasons, most nonfarm activities 

fail to expand because their size and growth 

are limited by the extent of the market. For 

example, the size of provincial industries 

tends to be larger if they are Bangkok 

oriented or export oriented. On the other hand, 

the provincial industries that mainly serve  

the rural market tend to be small  

(Chintayarangsan, 1989). 

Conclusion 

Despite the heavy export taxation on 

specific crops that has resulted in a net 

resource transfer out of the agricultural 

sector, agricultural performance throughout 

the postwar period has been respectable. With 

abundant unused land on the frontier and the 

increased export orientation of the sector, 

Thai farmers have vigorously and successfully 

exploited the opportunities through land 

expansion and crop diversification. But 

because farm-gate prices are low due to the 

export tax and because agricultural 

productivity is low, low incomes and even 

poverty are widespread in the rural areas. The 

farmers have no choice but to adjust by 

migrating internally, working abroad, diversifying 

their crops, and working in other nonfarm 

activities as a last resort. 

At the same time, the agricultural sector 

has also benefited from some government 

development projects, especially road 

construction, irrigation investment, land 

consolidation, and the development and 

diffusion of high yield seeds. As a result, 

multiple-cropping has become possible, and 

severe labor shortages have begun to emerge 

in the Central Plains and some parts of the 

Northern region. The dynamic farmers 

moved quickly to solve the labor shortage via 

farm mechanization and adoption of less labor-

intensive techniques of production. 

Employment contracts and labor market 

institutions have also gradually evolved to 

cope with the problems associated with labor 

shortages, information needs, and monitoring 

costs. These adjustments are possible because 

there is little government intervention in the 

agricultural sector, apart from the export tax on 

specific crops, protection of the fertilizer and 

fish meal industries, and import quotas to 

protect soybean production. The growth of the 

agricultural sector is a major factor in the 

emergence and growth of rural nonfarm 

activities and employment. If growth is 

positive, backward and forward linkages 

appear and help generate higher-productivity 

nonfarm jobs. If agricultural growth is weak, 

the result is not only a slowdown in the growth 

of high-value-added nonfarm activities but 

also a push for poorer farmers to seek 

employment in low-productivity nonfarm jobs. 

Growth in agriculture is, therefore, the key. 

Rural poverty cannot be eliminated as long as 

agricultural productivity is low. 



Nipon  Poapongsakorn 285 

 

Endnotes 

1.
 In 1985, Hong Kong, Singapore, Malaysia and Philippines had negative real GDP growth 

rates. Indonesia grew at only 2.5 percent while Thailand grew at 3 to 5 percent (Asian 

Development Bank. 1991: 278). 

2.
 Asian Development Bank (1991: 297-306). 

3.
 The World Bank has argued that the Thai Labor Force Survey may be overstating the size of 

agricultural employment (World Bank, 1989: 191-193). 

4.
 This led to the view that the growth-oriented policy was designed for the benefit of those 

who controlled the political machinery and for urban big businesspeople that controlled economic 

resources (Feeny, 1982: 117; Meesook et al., 1988: 5-48). After his death, it was disclosed that 

Sarit's cash holding was well over 2,000 million baht. A few families who owned the local 

banks and had close connections with the military, as well as the political leaders, also prospered 

through the industrial-promotion policy (Meesook et al., 1988). 

5.
 One may argue that wage rates do not reflect labor market conditions because hired labor 

represents only 10 percent of all agricultural labor. However, the argument ignores the fact that 

most rural household owners, as well as tenants, become part-time hired laborers during the 

transplanting and harvesting periods. 

6.
 It is interesting to note that even after the contract is agreed upon, an employee who finds 

another job at a higher wage can freely terminate the contract or can renegotiate for better terms. 

7.
 In fact, exchange labor is a sort of daily in-kind payment labor. 

8.
 Studies have found that primary education has the highest rate of both social and private 

return and that college education has the second-highest private return. Secondary education has 

a lower private rate of return than primary and college education, but it has a higher social return 

than a college education (Blaug, 1971; National Education Commission, 1989). 

9.
 The section draws from a World Bank study (1983) and recently completed village studies 

by Chompoopa (1990), Charonchi (1990), Thongprapa (1990), Kongkaew (1990), Fuangfa (1990), 

and Harnvajanawong (1991). 

10.
 One recent study (Greenberg, 1991) finds that the spatial distribution of agricultural 

activities in five provinces around Bangkok is significantly affected by the large influx of 

factories into the provinces. Significant improvements in transportation and exorbitant land prices 

in Bangkok are considered the principal factors responsible for this. 
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ภาคที่ 3  นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ 

 



 

พิมพ์ครั้งแรกใน สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2537. 

ท ำไมจึงเกิดมอเตอร์ไซต์รับจ้ำงในกรุงเทพฯ* 

นิพนธ์ พัวพงศกร 

 

                                                   
* บทความนี้สรปุและเรยีบเรียงจาก (1) Nipon  Poapongsakorn, “The Informal Sector in Thailand,” The Silent Revolution, edited 
by A.L. Chickering and M. Salehdine 1991 ; (2) N. Kasemsukworatat, “The Economic Analysis of Hired Motorcycle Service 
in Bangkok,” M.A. Thesis, Thammasat University, 1990. 

ก่อนปี 2524 มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการ
รับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพฯ ไม่ถึงร้อยคัน แต่ในปี 
2531 จ านวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 
16,000 คัน จากจ านวนคิว (หรือวิน) รวมเกือบ 900 
คิว และในปัจจุบันน้ีจากข้อมูลของกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (มติชน 31 มีนาคม 2537:13) พบว่า 
มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งสิ้น 37,500 คัน โดยมี 
วินมอเตอร์ไซค์ถึง 1,570 วินในกรุงเทพฯ 

อะไรเป็นสาเหตุให้อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็น
ที่นิยมอย่างรวดเร็ว จนกรุงเทพฯ กลายเป็นเมือง
เดียวในโลกที่ประชากรใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มากที่สุด มอเตอร์ไซค์รับจ้างเกิดขึ้นคร้ังแรกเมื่อใด 
ท าไมจึงเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว ผู้โดยสาร
โดยเฉพาะผู้หญิงจะได้รับความปลอดภัยเพียงใด 
บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีการแข่งขันกันหรือไม่ 
การแข่งขันมีผลต่อราคา คุณภาพของบริการและ
รายได้ของคนขับอย่างไร มอเตอร์ไซค์รับจ้างถูก

กฎหมายหรือไม่ และจ าเป็นหรือไม่ที่รัฐควรจะเข้า
ควบคุมมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

1. บทบำทของมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงใน
ระบบกำรขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ 

ในปี 2527 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณว่าในวันท างาน
จะมีผู้ใช้รถ 6.3 ล้านคน โดยร้อยละ 60 จะใช้รถเมล์ 
ร้อยละ 22 ใช้รถส่วนบุคคล ร้อยละ 10 ใช้รถแท็กซี่
และสามล้อ ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่ได้รวมผู้โดยสารที่ใช้
บริการของรถรับจ้างสาธารณะที่ไม่มีใบอนุญาตรถ
รับจ้าง ได้แก่ รถสองแถวสี่ล้อเล็ก และมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา รถรับจ้างนอกระบบ 
(informal sector) เหล่านี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชีวิต
ของคนกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2519-2532 จ านวนรถ
สองแถว เพ่ิมจาก 2,075 คันเป็น 10,627 คัน ขณะที่
จ านวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ิมจากจ านวนไม่ถึง 100 
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คันในปี 2529 มาเป็นกว่า 16,000 คันในปี 2531 
หรือเพ่ิมขึ้นกว่า 160 เท่า ดังนั้นเราประมาณได้ว่าใน
ปี 2531 รถสองแถวและสี่ล้อเล็กได้ให้บริการโดยสาร 
แก่คนกรุงเทพฯ จ านวน 1.3 ล้านคนต่อวัน ส่วน
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถให้บริการได้ถึง 1.2 ล้าน
คนต่อเที่ยวต่อวันในปี 2531 และในปี 2536 อาจ
ให้บริการได้ถึง 2.2 ล้านคนต่อเที่ยว (จ านวนคนต่อ
เที่ยว (man trips) ของรถ 1 คัน ค านวณจากรายได้ 
300 บาทต่อวัน หารด้วยราคาค่าโดยสารเฉลี่ยซึ่ง
เท่ากับ 4 บาทในปี 2531 ฉะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ 1 
คัน จะให้บริการได้ 75 คนต่อเที่ยวต่อวัน) 

การที่รถรับจ้างนอกระบบมีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วในเวลาอันสั้นสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐ
ในการจัดบริการขนส่งมวลชน เพราะขณะที่ประชากร
ในกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2.5 ล้านคนใน
ปี 2513 เป็น 8 ล้านคนในปี 2531 และเพ่ิมเป็นเกือบ 
10 ล้านคนในปี 2536 (นับรวมผู้อพยพและคน
ต่างจังหวัดที่เข้ามาท างานในกรุงเทพฯ ตอนกลางวัน) 
แต่กลับปรากฎว่าช่วงเวลา 10 ปี ระหว่างปี 2521 ถึง 
2531 จ านวนรถเมล์ รถแท็กซี่ และสามล้อเกือบไม่
เพ่ิมขึ้นเลย กล่าวคือ จ านวนรถเมล์เพ่ิมขึ้นเพียง 
125 คัน เพ่ิมจาก 4,740 คันเป็น 4,865 คัน ส่วนรถ
แท็กซี่มีจ านวนคงเดิมคือ 13,500 คัน เป็นต้น 

สาเหตุประการแรกที่บริการขนส่งมวลชนของรัฐ
ล้มเหลวเกิดจากการที่รัฐบาลโอนกิจการรถเมล์จาก
เอกชนมาเป็นรัฐวิสาหกิจในปี 2518 ท าให้การ
บริหารงาน ขาดประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง ประการ
ต่อมาก็คือปัจจัยทางการเมืองที่ท าให้รัฐไม่อาจปรับ
ค่าโดยสารเพ่ิมได้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) จึงประสบปัญหาขาดทุนสะสมจนไม่อาจ 
 
 
ขยายการให้บริการเพ่ิมขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิด

ปัญหาขาดบริการขนส่งมวลชนอย่างรุนแรงในปี 
2520-2523 รถสองแถวเถื่อน (ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว เป็น
ระลอกแรกในช่วงก่อนปี 2514 เน่ืองจากเป็นยุคที่ 
รถเมล์ในกรุงเทพฯ ยังเป็นของเอกชน แต่รัฐบาล
ควบคุมราคาค่าโดยสารท าให้บริษัทรถเมล์ไม่อาจ
ขยายกิจการเพราะต้นทุนค่าน้ ามันแพงขึ้นมาก) จึง
เพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วเป็นระลอกที่ สองเพ่ือ
ให้บริการแก่คนโดยสารตามซอยและถนนที่ไม่มี
รถเมล์ ขสมก. ต่อมาก็เริ่มว่ิงทับเส้นทางรถเมล์ จน
ในที่สุดในปี 2523 รัฐบาลต้องผ่อนปรน ยอมออก
ใบอนุญาตการประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้
รถสองแถวเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขให้เปลี่ยนตัวรถเป็น
รุ่นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และอนุญาตให้รถสอง
แถวเอกชนว่ิงทับเส้นทางรถเมล์ของ ขสมก. ได้  

อย่างไรก็ตาม บริการรถสองแถวและรถโดยสาร
สาธารณะก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิม
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประชากร
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ในบริเวณชานเมือง ท าให้มีความ
จ าเป็นในการเดินทางเข้ากลางเมืองกรุงเทพฯ มาก
ขึ้น บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงขยายตัวอย่าง
รวดเร็วหลังปี พ.ศ. 2525 

ในปัจจุบันมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่จึง
ให้บริการโดยสารแก่ประชาชนซึ่งอยู่ตามซอกซอยที่
ไม่มีบริการรถเมล์ ให้สามารถเดินทางมาขึ้นรถเมล์
ตามถนนใหญ่ได้ในเวลาอันรวดเร็วทันใจ และ
ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์ส่วน
บุคคล คิวมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จึงจอดอยู่ตามปาก
ซอย ตามตลาดสด ศูนย์การค้า หรือท่ารถเมล์ตลาด
สด ท่ารถเมล์บางแห่งจะมีคิวมอเตอร์ไซค์หลายสาย 
เช่น ตลาดบางแคมีคิวรถมอเตอร์ไซค์ถึง 6 คิว ทั้ง ๆ  
 
 
ที่บริเวณดังกล่าวมีทั้งคิวรถเมล์เอกชน 4 สาย และ
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รถสองแถวอีก 1 สาย เพราะรถแต่ละสายจะให้บริการ
ระหว่างท่ารถเมล์กับปากซอยเข้าหมู่บ้านเท่านั้น 
ส่วนมอเตอร์ไซค์ให้บริการถึงหน้าบ้าน เราจะสังเกต  
ความแตกต่างได้จากสีเสื้อก๊ัก (หรือเสื้อคลุม) ของแต่
ละคิว คิวรถใหญ่บางคิวจะมีรถบริการถึงกว่า 100 
คัน บางคิวมีบริการไม่ถึง 10 คัน แต่โดยเฉลี่ยคิว
ส่วนใหญ่ จะมีรถบริการ 15-30 คัน 

ปัญหาการจราจรที่รุนแรงขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่าน
มา ท าให้เกิดคิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ ๆ ขึ้น เช่น คิวรถ
บริเวณปากซอยที่ถนนเพชรบุรีเพ่ือรับผู้โดยสารไป
ส่งถนนสุขุมวิท เพราะการจราจรบนถนนอโศกมี
ปัญหาการเคลื่ อนตัวร้ายแรงที่ สุดแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพฯ หรือคิวรถหน้าตึกระฟ้าบนถนนสายธุรกิจ
หลัก เช่น สีลม อโศก สุขุมวิท เป็นต้น รถ
มอเตอร์ไซค์เหล่านี้จะมีคิวจอดอยู่ริมถนนใหญ่
แตกต่างจากคิวรถกลุ่มแรก นอกจากบริการรับส่ง
ผู้โดยสารระหว่างจุดที่มีปัญหาการจราจรแล้ว รถ
เหล่านี้ยังให้บริการพิเศษอื่น ๆ เช่น รับส่งผู้โดยสาร
ไปยังจุดต่าง ๆ ในยามที่จราจรติดขัดเพ่ือให้ทันนัด
หมาย ซึ่งแม้แต่นักธุรกิจ นักการเมือง และ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จ านวนมากต่างก็เคยพ่ึงพา
บริการมอเตอร์ไซค์ ด้วยวัตถุประสงค์ ดังกล่าว 
นอกจากนั้นคิวรถเหล่านี้ยังให้บริการส่งเอกสาร
โดยเฉพาะในเวลานอกราชการ ตลอดจนบริการ
สั่งซื้ออาหารให้พนักงานตามย่านธุรกิจต่าง ๆ ด้วย 

เดิมเมื่อให้บริการอยู่ในสายของตน คนขับรถ
มอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องสวมเสื้อก๊ัก ซึ่งมีหมายเลขติด
อยู่ด้านหลัง แต่ถ้าว่ิงออกนอกเส้นทางเพราะมี
ผู้โดยสารจ้างเหมาให้ไปส่ง คนขับมักจะถอดเสื้อก๊ัก
ออก เพราะเป็นการออกนอกท้องที่ที่ตนได้รับความ 
 
 
คุ้มครองจากสถานีต ารวจ แต่ในปัจจุบันคนขับไม่

จ า เป็ นต้ องถอดเสื้ ออี กต่ อไป เพราะมี คิ วรถ
มอเตอร์ไซค์กระจัดกระจายทั่วกรุงเทพฯ จนไม่มีใคร
สามารถจดจ าได้ว่าคิวใดมีเสื้อสีอะไร 

คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่จะเป็นชาย
วัยรุ่นและวัยฉกรรจ์ แต่บางคิวและบางเวลาเราก็พบ
คนขับผู้หญิงและคนขับที่มีอายุ 35-50 ปี คนขับส่วน
ใหญ่จะยึดการขี่รถเป็นอาชีพหลัก แต่มีบางคนที่ยึด
เป็นอาชีพรองเสริมรายได้จากงานราชการหรืองาน
ลูกจ้าง คนขับส่วนใหญ่จะมีการศึกษาระดับมัธยม
และ ปวช. แต่หลายคนก็มีการศึกษาระดับ ปวส. 
อนุปริญญา และปริญญา 

2. ก ำเนิดมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

คงมีคนไม่มากนักที่ทราบว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง
กลุ่มแรกเกิดจากชาวสวนยางทางภาคใต้ เน่ืองจาก
ชาวสวนยางจ าเป็นต้องน ายางแผ่นไปขายให้พ่อค้า 
และสภาพถนนจากสวนยางไปยังชุมชนเป็นทาง 
เล็ก ๆ และทุรกันดาร การมีมอเตอร์ไซค์รับส่งจึงเป็น
สิ่งส าคัญมาก ส่วนในกรุงเทพฯ คาดว่ามอเตอร์ไซค์
รับจ้างสายแรกเกิดขึ้นที่ซอยงามดูพลี (Thailand 
Business, October 1983:7) และย่านชานเมือง
บริเวณดอนเมืองและบางกะปิ เรือเอกสมบูรณ์  
บุญศักด์ิดี อดีตผู้จัดการคิวรถมอเตอร์ไซค์ ในซอย
งามดูพลีให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Thailand 
Business เก่ียวกับเหตุผลของการจัดตั้งคิวรถ
มอเตอร์ไซค์ดังนี ้

“ในซอยงามดูพลีมีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
แฟลตทหารเรือซึ่งอยู่ห่างจากถนนพระรามสี่ถึง 0.8 
ก.ม. มีคนอาศัย 300 ครัวเรือน และมีครัวเรือนอีก 
200 ครัวเรือนในชุมชนที่ห่างจากถนน 1.2 ก.ม. คน 
 
 
เหล่านี้มีรายได้น้อยจึงไม่มีเงินจ้างแท็กซี่หรือค่าสาม
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ล้อเข้าออกจากซอย สมัยก่อนตอนเย็นคนเหล่านี้ต้อง
เดินเข้าซอยมืดๆ ซึ่งอันตรายเพราะมักมีการจี้ปล้น
บ่อยๆ ในซอย ครอบครัวเหล่านี้จึงต้องคอยดูแล 
ลูกหลานของตนเวลาเข้าออก พ่อบางคนต้องไปรอ
รับลูกสาวที่กลับบ้านมืด เวลานั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ 4-
5 คันที่แฟลตทหารเรือ เจ้าของจะช่วยรับส่งคนรู้จัก
เข้าออกจากซอยโดยไม่คิดเงิน ต่อมาคนอาศัยรถ
รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจึงออกเงินช่วยค่าน้ ามัน ในเดือน
มิถุนายน 2524 นายทหารเรือกลุ่มหนึ่งจึงรวบรวม
คนในแฟลตที่มีรถมอเตอร์ไซค์มาตั้ งเป็นชมรม
มอเตอร์ไซค์แฟลตทหารเรือ เพ่ือให้บริการรับส่งคน
ตอนเช้าและเย็นโดยคิดค่าโดยสาร 2-3 บาทต่อคน 
ในไม่ช้าบริการนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยม ท าให้คนขับหาเงิน
ได้มาก จึงเริ่มมีคนขับมาร่วมชมรมมากขึ้นจนกลายเป็น
ธุรกิจไป” (แปลจากบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ) 

ค าสัมภาษณ์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่าความต้องการ
บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างระยะแรกๆ เกิดจากความ
จ าเป็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยลึกๆ ห่างจาก
ถนนใหญ่ ความจ าเป็นดังกล่าวเกิดจากลักษณะการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ ไปสู่ชานเมือง ประชากรของ
กรุงเทพฯ และชานเมือง (คือ นนทบุรีและปทุมธานี) 
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 4.4 ต่อปี) เร็วกว่าในเมืองอื่นๆ 
(ร้อยละ 4) หมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 42 ต่อ
ปี ประชากรจ านวนมากที่มีฐานะปานกลางและต่ า
ต้องอพยพไปอยู่ชานเมืองเพราะไม่สามารถซื้อที่ดิน
ราคาแพงในตัวเมืองได้ แต่ด้วยเหตุที่ลักษณะการ
ขยายตัวของเมืองเป็นการปล่อยไปตามธรรมชาติ
โดยขาดการวางผังเมืองที่ดี พ้ืนที่ถนนทุกประเภทใน
กรุงเทพฯ จึงมีน้อยมาก คือเพียงร้อยละ 9 ของพ้ืนที่
ในเขตเทศบาล เทียบกับระดับมาตรฐานสากลร้อยละ  
 
 
20 ดังนั้นที่อยู่อาศัยส่วนมากจึงต้องอยู่ตามซอย

ต่างๆ ซึ่งมีอยู่กว่า 10,000 ซอย ซอยส่วนใหญ่จะไม่
มีบริการรถเมล์เพราะซอยมีขนาดเล็ก ถนนเล็กๆ 
บางสายตามชานเมืองก็ไม่มีรถเมล์ให้บริการ ดังนั้น 
ลักษณะการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยตามตรอกซอย
ลึกๆ เช่นน้ี จึงก่อให้เกิดความต้องการบริการรถ
สาธารณะเพ่ือเดินทางไปยังถนนใหญ่ที่มีบริการ
รถเมล์รับส่ง 

นอกจากนี้ การที่กรุงเทพฯ มีปัญหาจราจรติดขัด 
และการที่คนกรุงเทพฯ มีรายได้สูง ท าให้ค่าเวลาใน
การเดินทางมีราคาแพงขึ้น คนกรุงเทพฯ จึงต้องการ
พาหนะเดินทางที่ประหยัดเวลา และมอเตอร์ไซค์
รับจ้างนั่นเองที่เป็นพาหนะที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด 

แม้ว่าตามซอยบางแห่งจะมีรถสี่ล้อเล็ก (ซูบารุ) 
ให้บริการผู้อยู่อาศัยในซอย แต่ในที่สุดประชาชนเริ่ม
เสื่อมความนิยมที่จะใช้บริการรถสี่ล้อเล็ก ถึงแม้ว่าสี่
ล้อเล็กจะเก็บค่าโดยสารถูกกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เล็กน้อย แต่บริการรถสองแถวเหล่านี้ไม่สะดวกและ
ล่าช้า รถแต่ละคันต้องรอจนคนโดยสารเต็มรถจึงจะ
ออกว่ิง ท าให้คนโดยสารเสียเวลาคอย 10-20 นาที 
ขณะที่มอเตอร์ไซค์สามารถรับผู้โดยสารเพียงหนึ่ง
คนจากหน้าประตูบ้านและจากซอยเล็กซอยน้อยไป
ส่งถึงหน้าป้ายรถเมล์ ค่าโดยสารก็ไม่แพงนักคือ 3 
บาทต่อ 1-2 กิโลเมตรแรกในปี 2530 (ขณะนี้เท่ากับ 
5 บาท) อัตราค่าโดยสารนี้ยังสูงกว่าต้นทุนแปรผันใน
การด าเนินธุรกิจบริการ จากการศึกษาของวิศวกร
จราจรพบว่า การเดินทางออกจากประตูบ้านเป็นจุด
ที่ไหวตัวต่อราคาค่าเดินทางมากที่สุด กล่าวคือ ถ้า
ราคาค่าเดินทาง (ซึ่งหมายถึงค่ารถบวกค่าเสียเวลา
รอรถ และค่าเวลาเดินทาง) ของพาหนะชนิดหนึ่ง
ลดลงเพียงเล็กน้อย ความต้องการใช้พาหนะดังกล่าว 
 
จะเพ่ิมขึ้นมาก และที่ส าคัญ มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไม่
มีปัญหารถติดในซอยเหมือนรถอื่นๆ 
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หลังจากที่กลุ่มทหารเรือในซอยงามดูพลีประสบ
ความส าเร็จในการตั้งกลุ่มให้บริการรับส่งคนเข้าออก 
จากซอยในตอนเช้าและตอนเย็น ก็เริ่มมีเจ้าของ
มอเตอร์ไซค์น ารถมาร่วมในวินมากขึ้น ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องวางระบบการบริหารคิวรถแบบมืออาชีพ 
โดยคนขับมอเตอร์ ไซค์ ในวินร่วมกันก าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการให้บริการ 
กฎเหล่านี้ได้แก่การก าหนดอัตราโดยสารตายตัวเพ่ือ
ป้องกันคนขับบางคนโก่งราคาค่าโดยสาร ระเบียบ
การจอดรถและการจัดคิวรถ การห้ามแข่งรถในขณะ
มีผู้โดยสาร เพ่ือรักษาความปลอดภัย ห้ามด่ืมสุรา
และเล่นการพนันระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ปรากฏว่าระบบการบริหารคิวรถมอเตอร์ไซค์
ประสบความส าเร็จ ท าให้บริการขนส่งเป็นไปอย่างมี
ระเบียบ มีบริการสม่ าเสมอและมีความปลอดภัย คน
ในซอยงามดูพล ีจึงนิยมใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
มากขึ้น ต่อมาในภายหลังคนขับมอเตอร์ไซค์บางคน
ที่ วินงามดูพลีได้แยกตัวออกไปจัดตั้ งวินใหม่ที่
บริเวณซอยสะพานคู่และซอยตากสิน โดยน าเอาการ
บริหารคิวของวินงามดูพลีไปใช้ 

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ท า
ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขยายตัวอย่าง
รวดเร็วเกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นปีที่กองก ากับ
การต ารวจนครบาล มีข้อสรุปว่าการใช้รถ
มอเตอร์ ไซค์ ใ ห้บริการขนส่ งผู้ โดยสารไม่ผิ ด
พระราชบัญญัติการใช้รถยนต์ และอธิบดีกรมการ
ขนส่งทางบกก็ลงความเห็นเช่นกันว่า มอเตอร์ไซค์
รับจ้างไม่ผิดกฎหมายการใช้รถและกฎหมายการ
ขนส่งทางบก ความเห็นดังกล่าวท าให้สถานีต ารวจ 
 
 
ในกรุงเทพฯ ยินยอมให้มีการตั้งวินมอเตอร์ไซค์ใน
ท้องที่ของตนเพ่ิมขึ้น จากการส ารวจคิวรถ

มอเตอร์ไซค์จ านวน 49 วิน ปรากฏว่า 22 วิน (เกือบ
ร้อยละ 45) จัดตั้งในระหว่างปี 2525-2527 

3. กำรจัดตั้งวินและรำคำซื้อขำยวิน 

ความต้องการบริการขนส่งสาธารณะท าให้ซอย
และถนนบางสายกลายเป็นเส้นทางเดินรถที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจ ก่อนจัดตั้งวิน ผู้ก่อตั้งจะมาส ารวจปริมาณ
ผู้โดยสารในซอยหรือตามถนนต่างๆ ก่อนว่าจะมีมาก
พอหรือไม่ ควรมีรถบริการจ านวนเท่าไร เป็นต้น ผู้
ก่อตั้งส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ ข้าราชการ ทหารหรือ
ต ารวจ (ส่วนใหญ่เป็นชั้นประทวน) หรือผู้มีอิทธิพลใน
ท้องที่ ส่วนใหญ่ผู้ก่อตั้งจะเลือกเส้นทางที่ยังไม่มี 
วินมอเตอร์ไซค์มาก่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงการมีเรื่องวิวาท
กัน ในกรณีที่เส้นทางที่เลือกมีรถสี่ล้อเล็กหรือซาเล้ง
หรือสามล้อเครื่องให้บริการอยู่ก่อน ผู้ก่อตั้งวินมักท า
ข้อตกลงร่วมธุรกิจกับคนขับรถเหล่านั้น ในบางครั้ง
กลุ่มสี่ล้อเล็ก บางสายอาจไม่เข้าร่วมด้วย แต่ภายหลัง
ธุรกิจสี่ล้อเล็กและซาเล้งจะค่อยๆ ซบเซาเพราะไม่มีคน
นิยมจนคนขับต้องหันมาร่วมวินมอเตอร์ไซค์ แต่ก็มี
บางกรณีที่ หั วหน้ าคิ วสี่ ล้ อเล็ กสามารถจัดตั้ ง 
วินมอเตอร์ไซค์ใหม่แข่งกับวินเดิม 

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์จะไม่
ส าเร็จหากไม่ได้รับการอนุญาต (อย่างไม่เป็น
ทางการ) จากสถานีต ารวจที่รับผิดชอบท้องที่
ดังกล่าว แม้จะไม่มีกฎหมายห้ามมอเตอร์ไซค์
จัดบริการรับส่งคนโดยสาร แต่ต ารวจมีหน้าที่รักษา
กฎหมายการจราจรทางบก หากต ารวจเข้มงวดกับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือมีการกลั่นแกล้งจับกุมข้อหา 
 
 



300 ท าไมจึงเกิดมอเตอร์ไซด์รับจ้างในกรุงเทพฯ 

 

ผิดกฎจราจร เช่น รถไม่มีไฟท้าย เลี้ยวรถไม่ให้
สัญญาณ ฯลฯ ธุรกิจมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะอยู่ไม่ได้ 

ดังนั้นการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์จึงมีค่าใช้จ่าย
พิเศษ 2 ประเภทคือ ค่าจัดตั้งวินซ่ึงเฉลี่ย 3,000-
5,000 บาทต่อรถหนึ่งคัน (ราคาในปี 2532) แต่ 
วินบางแห่งโดยเฉพาะวินของข้าราชการอาจไม่ต้อง
เสียเงินส่วนน้ี ค่าใช้จ่ายประเภทที่สองคือ เงินค่า 
วินซึ่งคนขับมอเตอร์ไซค์ต้องจ่ายให้ต ารวจบางคน
เป็นรายวันและเจ้าของวินวันละ 10 บาทต่อรถหนึ่ง
คัน เงินค่าวินวันละ 10 บาทจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นเงินค่าบริการคิวรถซึ่งคนขับจ่ายให้
เจ้าของวิน ส่วนที่สองจ่ายให้ต ารวจ ในปี 2536 เงิน
ค่าวินเฉลี่ยวันละ 20 บาทต่อคัน การส ารวจพบว่า
เจ้าของวินจะแบ่งเงินประมาณร้อยละ 22 ถึงร้อยละ 
50 ให้แก่ต ารวจ ค่าใช้จ่ายก้อนน้ีจึงถือเป็นการซื้อ
ความสะดวกในการท าธุรกิจบริการนอกระบบ ซึ่ง
ไม่ใช่กิจการที่ผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นกิจการที่
กฎหมายยังไม่ได้ให้การยอมรับอย่างถูกต้อง ผู้อยู่
นอกระบบจึงเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจในระบบ เช่น 
เจ้าของรถเมล์และรถแท็กซี่ซึ่ งไม่ต้องเสียเงิน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

แต่เหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ต ารวจก าหนดให้
ผู้ก่อตั้งวินมอเตอร์ไซค์ต้องมาขออนุญาตก็คือการ
ป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้โดยสาร ดังนั้นต ารวจทุกโรงพักจึงจัดท า
ทะเบียนประวัติคนขับรถทุกคน ตลอดจนหมายเลข
ทะเบียนและลักษณะของรถ และนี่อาจเป็นเหตุผลว่า
คนขับมอเตอร์ไซค์ต้องใส่เสื้อมีเบอร์ทุกคน หาก
เจ้าของวินจะเพ่ิมจ านวนรถก็ต้องน าชื่อคนขับและ
รายละเอียดต่ างๆไปแจ้งให้ต ารวจทราบก่อน 
นอกจากนี้ในบางท้องที่ต ารวจยังได้อาศัยคนขับรถ 
 
 

มอ เตอร์ ไ ซค์ เป็ นสายคอยสอดส่ อ งปั ญหา
อาชญากรรมด้วย เราจึงพอกล่าวได้ว่าอย่างน้อยการ
จัดท าประวัติคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างน่าจะมี
ส่วนช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย ด้าน 
ทรัพย์สินและร่างกายแก่ผู้ใช้บริการมอเตอร์ไซค์ 
รับจ้างไม่มากก็น้อย 

โดยปรกติต ารวจมักจะอนุญาตให้มีวินมอเตอร์
ไซค์เพียง 1 วินในแต่ละซอย (ยกเว้นซอยที่เชื่อม
ถนนใหญ่ 2 สาย ก็อาจมี 2 วิน โดยแบ่งพ้ืนที่ในซอย
คนละครึ่งซอย) ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาการวิวาทแย่ง
ผู้โดยสารระหว่างวิน ส่วนจ านวนรถในแต่ละวินจะถูก
ก าหนดจากปริมาณความต้องการบริการของคนใน
เส้นทางเดินรถ โดยปรกติเจ้าของวินจะจ ากัดจ านวน
มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ให้มีมากหรือน้อยเกินไปเพราะ
คนขับต้องมีรายได้มากพอที่จะดึงดูดให้มีคนหนุ่มๆ 
มาประกอบอาชีพนี้ ดังนั้นทั้งวินมอเตอร์ไซค์และเสื้อ
ก๊ักของคนขับมอเตอร์ไซค์ (ซึ่งแสดงสิทธิว่าเจ้าของ
เสื้อสามารถเอารถมาว่ิงรับส่งคนในวินดังกล่าวได้) 
จึงมีราคาซื้อขายกันทั่วไป เจ้าของวินที่ไม่ต้องการ 
ด าเนินธุรกิจต่อไปหรือประสบปัญหาทางธุรกิจ อาจ
ขายวินให้คนอื่นได้ราคาค่าวินเฉลี่ย 40,000-300,000 
บาท ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของวินและที่ตั้ง ของวิน ส่วน
เสื้อก๊ักจะมีราคาตัวละ 3,000-40,000 บาท ขึ้นกับ
ว่าวินดังกล่าวมีรายได้ดีเพียงใด ราคาซื้อขายวินและ
เสื้อนี้เรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) 
ซึ่งเป็นผลตอบแทนส่วนเกินที่ตกแก่เจ้าของวินเจ้า
แรกหรือเจ้าของเสื้อก๊ักคนแรก สาเหตุที่วินและเสื้อ
ก๊ักมีราคาเพราะมีการจ ากัดจ านวนวินและจ านวน
เสื้อก๊ัก (หรือจ านวนรถในแต่ละวิน) หากเพ่ิมวินรถ 
หรือจ านวนรถในแต่ละวิน ราคาวินและราคาเสื้อก๊ัก
จะค่อยๆ ลดลงจนในที่สุดราคาเท่ากับศูนย์ 
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การที่วินและเสื้อก๊ักมีราคาซื้อขายมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกิจมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คือผู้ประกอบการต้อง
ด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการต้องดี
เพ่ือจะได้มีลูกค้าตลอดเวลา ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ 
ก่อตั้งวินคนแรกๆ คือ ข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่น เราพบว่าในภายหลังคนที่บริหารไม่เก่งก็จะ
ขายวินให้แก่นักธุรกิจอาชีพ นอกจากนั้น คนขับ
มอเตอร์ไซค์ที่เป็นเจ้าของเสื้อก๊ักบางคนก็สามารถ
ขายเสื้อให้คนขับอื่นๆ ได้ หากต้องการเลิกอาชีพ ใน
บางวินเจ้าของวินไม่ขายเสื้อให้คนขับ คนขับใหม่
จะต้องเช่าเสื้อ (หรือเช่าสิทธิการเข้ามาขายบริการ) 
จากเจ้าของวิน การซ้ือขาย (หรือเช่า) ทรัพย์สินทั้ง
สองประเภทนี้จึงผลักดันให้ธุรกิจนี้มีประสิทธิภาพ
และบริการที่ดี เพราะจะมีผู้บริหารอาชีพที่เห็น
ช่องทางท าก าไรเข้ามาซื้อกิจการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
สายที่มีปัญหาด้านการบริการ 

แต่ทรัพย์สิน 2 ประเภทนี้ก็มีข้อจ ากัด เพราะ
บางครั้งผู้มีอิทธิพลอาจใช้ก าลังเข้ามาแย่งวินได้  
หรือต ารวจอาจยอมให้มี วินใหม่เข้ามาแข่งขันกับ 
วินเดิมก็ได้ 

4. โครงสร้ำงและพฤติกรรมของ
มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง 

ดังที่กล่าวแล้วว่าในปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ในกรุงเทพฯ ประมาณ 37,500 คันจากวินทั้งหมด
ประมาณ 1,570-2,500 วิน (กองก ากับการต ารวจ
นครบาลรายงานว่า มีวินที่จดทะเบียนกับสถานี
ต ารวจต่างๆ 1,570 วินในปี 2537 แต่ก็ยังมีวิน 
“เถื่อน” อีกจ านวนหนึ่ง วินเถื่อนส่วนใหญ่จะมีขนาด
เล็ก บางแห่งอยู่ในขั้นเริ่มธุรกิจ) โดยเฉลี่ยวินหนึ่ง 
แห่งจะมีรถให้บริการ 20 คัน เจ้าของวินมี 2 ประเภท 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะเป็นเจ้าของคนเดียว แต ่
 
 

บางวินมี เจ้ าของเป็นกลุ่ มในลักษณะหุ้นส่วน 
ข้อสังเกตคือ วินที่มีหุ้นส่วนจะมีรถน้อยกว่าวินที่มี
เจ้าของคนเดียว เพราะหุ้นส่วนกลัวว่ารายได้ของตน
จะลดลงหากมีรถว่ิงมากเกินไป 

วินส่วนใหญ่จะจอดอยู่หน้าปากซอย แต่ตอนเช้า
รถจะว่ิงเข้าไปหาผู้โดยสารในซอย รองลงมาจะเป็น 
วินตามตลาด อู่รถประจ าทาง หรือศูนย์การค้า แต่
ปัจจุบันเริ่มมีวินบางแห่งจอดอยู่ริมถนนใหญ่ 

แม้ ว่าในซอยหรือเส้นทางส่วนใหญ่จะมี วิน
ให้บริการเพียงรายเดียว แต่ตลาดมอเตอร์ไซค์กลับมี
ลักษณะก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด บางแห่งก็มีการแข่งขัน
สูงมากเพราะมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องแข่งกับพาหนะ
อื่นๆ เช่น สามล้อ สองแถว บางเส้นทางก็มีวิน
มากกว่าหนึ่งวิน แต่ที่กล่าวว่ามีลักษณะก่ึงผูกขาด
นั้นก็เพราะวินใดที่สามารถยึดครองเส้นทางที่มีคน
โดยสารมากก็จะมีโอกาสท าก าไรได้สูง แต่คนขับก็
ต้องจ่ายเงินค่าเสื้อ (หรือค่าเข้าวิน) สูงขึ้น
เช่นเดียวกัน หลักฐานที่แสดงว่าตลาดนี้มีการแข่งขัน
กันสูงมาก อาทิ มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกจาก
กิจการสูง บางวินก็ต้องเลิกกิจการไปเพราะขาดทุน 
และค่าโดยสารในวินต่างๆ จะมีอัตราใกล้เคียงกัน
มากส าหรับระยะทางที่เท่ากัน 

ในขณะนี้คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกคนยึดถือ
กฎร่วมกันว่าจะต้องไม่รับผู้โดยสารหน้าวินของคน
อื่นหรือรับผู้โดยสารในเส้นทางของวินอื่นๆ เพราะ
อาจก่อให้เกิดปัญหาการวิวาทกันได้ 

วินมอเตอร์ไซค์ที่มีเส้นทางซ้อนกัน เช่น วินที่ตั้ง
อยู่ปากซอยกับท้ายซอย มักตกลงกันว่าเขตวินของ 
แต่ละสายจะสิ้นสุดที่กลางซอย และวินปากซอยต้อง
ไม่รับผู้โดยสาร จากเขตของวินท้ายซอยด้วย 

นอกจากนั้นในบางพ้ืนที่ที่ไม่มีใครจัดตั้งวินก็ถือ
ว่าเป็นพ้ืนที่เสรีทุกคนมีสิทธิรับผู้โดยสารได้ 
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ข้อตกลงเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการที่ค่อยๆ เกิดขึ้น
จากผลของความขัดแย้ง การเจรจาออมชอมและการ
วิวาทกันในอดีต ดังนั้นในปัจจุบันธุรกิจมอเตอร์ไซค์ 
รับจ้างจึงด าเนินไปได้อย่างสงบเรียบร้อย เพราะ
คนขับมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่พยายามเคารพในกติกา
ที่ คนส่ วนใหญ่ เ ห็ นชอบที่ จ ะปฏิ บั ติ ร่ วม กั น 
ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าบางครั้ง รัฐก็ไม่
จ าเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงการด าเนินธุรกิจขนส่ง
มวลชนของเอกชน 

การแข่ งขันกันท าให้อัตราค่าโดยสารของ
มอเตอร์ไซค์ทุกสายมีอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก ใน
ปัจจุบันถ้าใช้บริการภายในเขตบริการซึ่งมีความยาว 
1-1.5 ก.ม. วินทุกแห่งจะคิดค่าโดยสาร 5 บาท ถ้าจะ
ไปนอกเส้นทางต้องใช้วิธีต่อรอง ในเวลากลางคืนค่า
โดยสารในบางสายที่มีคนน้อยจะแพงกว่ากลางวัน
เพราะคนขับมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่าเดิม แต่ในย่าน
ชุมชนหนาแน่นค่าโดยสารจะเท่ากัน จากการศึกษา
อัตราค่าโดยสารของวินต่างๆ จ านวน 48 วิน พบว่า 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถอธิบายความแตกต่าง
ของค่าโดยสารระหว่างวินได้ถึงร้อยละ 77 ปัจจัย
เหล่านี้ได้แก่ ระยะทาง รองลงมาคือความหนาแน่น
ของผู้โดยสาร การมีคู่แข่งในสายเดียวกันและการที่
คนขับสามารถรับผู้โดยสารได้ 2 เที่ยว คือเที่ยวไป
และเที่ยวกลับ ปัจจัย 3 ตัวหลังนี้ท าให้ค่าโดยสารถูกลง 

นอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว การแข่งขัน
ด้านบริการก็เป็นเรื่องส าคัญที่จะชี้ชะตาการอยู่รอด
ของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง การที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมี
อุบัติเหตุค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค ์
ส่วนตัว มิได้เป็นเพราะคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมี
ฝีมือดีกว่า แต่เกิดจากความช านาญและกติกาที่
เจ้าของคิวก าหนดขึ้นมา หากเกิดอุบัติเหตุ นอกจาก 
 
 

เจ้าของคิวจะสูญเสียก าไรไปแล้ว คนขับเองก็เสีย
รายได้ด้วย มอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงมีกฎห้ามด่ืมสุรา
และเล่นการพนันระหว่างท างาน ห้ามขับซิ่งเมื่อมี
ผู้โดยสาร บางสายห้ามแซงกัน ถ้ามีผู้โดยสารมาร้อง 
ทุกข์คนขับอาจถูกลงโทษพักงาน นอกจากนี้การที่
เจ้าของวินส่วนใหญ่ไม่ร่วมภาระค่าเสียหายจาก
อุบัติเหตุก็เป็นตัวบังคับให้ คนขับต้องระวัง อย่างไร
ก็ตาม หากรถส่วนบุคคลมีอุบัติเหตุชนกับรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เจ้าของรถส่วนบุคคลมัก
เสียเปรียบ ประการแรก ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ คนขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างรายอื่นๆ จะเข้ามารุมล้อม
ช่วยเหลือพวกของตน ประการที่สองถ้าขึ้นโรงพัก 
คนขับมอเตอร์ ไซค์ จะได้ เปรี ยบเพราะคนขั บ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีคนรู้จักกับต ารวจคอยช่วยเหลือ 

คุณภาพอีกประการหนึ่งคือบริการที่สม่ าเสมอ 
ไม่มีปัญหารถขาดตอนต้องรอนานแบบรถเมล์ ทั้งนี้
เพราะเส้นทางว่ิงมีระยะสั้น คนขับท าเวลาได้เพราะ
ไม่ติดจราจร แต่ที่ส าคัญคือทุกวินจะมีกฎว่าคนขับที่
ไม่มาขับรถต้องจ่ายเงินค่าวินวันละ 20 บาท หรือ
ต้องเอาเสื้อก๊ักมาให้หัวหน้าวินเพ่ือหาคนขับแทน 
และถ้าขาดหลายวันอาจถูกลงโทษ ด้วยเหตุนี้แต่ละ 
วินจึงมีรถให้บริการจ านวนสม่ าเสมอ นอกจากนั้น
ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีการเพ่ิมจ านวนรถ โดยมี
คนขับบางคนที่ขับเฉพาะบางเวลาเท่านั้น 

การที่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าโดยสารราคาถูก 
มีบริการที่ไว้วางใจได้เช่นนี้เป็นผลพวงจากที่มีรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างหลายสายแข่งขันกันในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังต้องแข่งขัน 
กับรถรับจ้างสาธารณะอื่นๆ อีกด้วย มอเตอร์ไซค์
รับจ้างจึงไม่สามารถโก่งค่าโดยสารสูงๆ ได้ 
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แม้ว่าในขณะนี้อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะสร้าง
งานได้เพียง 30,000 งานเศษ (ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
การจ้างงานในกรุงเทพฯ) แต่อาชีพนี้ก็สามารถ
ให้บริการโดยสารได้วันละไม่ต่ ากว่า 2.2 ล้านคนต่อ
เที่ยว และสร้างรายได้ปีละ 3,150 ล้านบาท การ 
ส ารวจพบว่าในแต่ละวันคนขับซึ่งท างาน 10 ชั่วโมง
จะมีรายได้รวมเฉลี่ยวันละ 350-400 บาท (ในปี 2536 
คนขับมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท 
ท างานปีละ 300 วัน และมีคนขับประมาณ 30,000 
คน การส ารวจในปี 2532-2533 พบว่า คนขับมี
รายได้วันละ 245 บาท ขณะนั้นอัตราค่าโดยสาร
ส าหรับระยะทาง 1-2 กิโลเมตรแรกเท่ากับ 3 บาท 
ปัจจุบันเป็น 5 บาท) คนขับจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ร้อย
ละ 23.5 เป็นค่าเช่ารถ ร้อยละ 8.8 เป็นค่าเช่าเสื้อ 
ร้อยละ 3.1 เป็นค่าวินซึ่งรวมส่วนที่จ่ายให้ต ารวจกับ
เจ้าของวินด้วย และร้อยละ 21.4 เป็นค่าน้ ามันและ
ค่าสึกหรอต่างๆ 

หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว คนขับรถ
มอเตอร์ไซค์จะมีรายได้เฉลี่ยวันละ 150-170 บาท 
(ประมาณร้อยละ 43 ของรายได้รวม) รายได้นี้นับว่า
สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ า (125 บาทต่อวันในปี 2536) และ
สูงกว่าอาชีพอื่นๆ ที่ใช้ความสามารถเท่ากัน แต่ต้อง
ไม่ลืมว่ารายได้จากงานนี้อาจมีความไม่แน่นอน  
รวมทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนน จากการต้องท างานบนถนนที่ร้อน เต็มไป
ด้วยฝุ่นละออง บางครั้งต้องเปียกฝนและสูดดม
สารพิษจากท่อไอเสียที่มาจากรถนานาชนิดบนท้อง
ถนนอีกด้วย หากเขาเหล่านั้นมีอาชีพอื่นที่ดีกว่า เขา
คงไม่อยากประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

5. สรุป 
แม้ว่าการบริการขนส่งมวลชนจะเป็นหน้าที่ของ 

 
 

รัฐ แต่รัฐบาลไทยกลับประสบความล้มเหลวเกือบ 
สิ้นเชิง ประชาชนในกรุงเทพฯ จึงต้องหาหนทาง
ช่วยเหลือตนเอง บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างของ
เอกชนจึ งเกิดและเติบโตได้อย่ างรวดเร็ วโดย 
ปราศจากความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ แท้ที่จริงแล้วผู้
ประกอบกิจการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลับต้องเสียเงิน
ค่าคุ้มครองให้แก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยซ้ าไป ต่าง
จากธุรกิจขนาดใหญ่จ านวนมากที่ได้รับการอุ้มชูและ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล คาดว่าในแต่ละวัน
มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถให้บริการคนในกรุงเทพฯ 
ได้กว่า 2 ล้านคนต่อเที่ยว หากปราศจากบริการ
ดังกล่าว คนกรุงเทพฯ คงจะสูญเสียเวลากับการ
เดินทางเป็นมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตาม ยังมี
ปัญหาที่น่าห่วง 3 ประการ ประการแรก แม้ว่าบริการ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะมีความปลอดภัยสูง แต่เมื่อ
เทียบกับรถเมล์ รถยนต์ หรือรถไฟฟ้า รถ
มอเตอร์ไซค์มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า แม้จะมี
การออกกฎหมายให้คนขับและคนน่ังซ้อนต้องสวม
หมวกนิรภัย และมีกฎหมายการประกันบุคคลที่สาม 
แต่คนกรุงเทพฯ น่าจะได้รับบริการขนส่งมวลชนที่ดี
และปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือแม้กระทั่ง
มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลไม่ใช่หรือ ประการที่สอง การ
สัมภาษณ์พบว่าผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ส่วนใหญ่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ซึ่งไม่น่าจะเป็นเรื่อง
ถูกต้อง และประการที่สาม แม้ว่าบริการมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง จะไม่ใช่กิจการที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้
รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐ สถานภาพ
เช่นนี้ท าให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องอยู่ภายใต้การ 
คุ้มครองของสถานีต ารวจ จริงอยู่ การที่สถานีต ารวจ 
เป็นผู้ควบคุมวินและประวัติคนขับมอเตอร์ไซค์ท าให้ 
ประชาชนไ ด้ รั บความปลอดภั ยจากบริ การ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ถ้าหากรัฐจะยอมให้มีการจด 
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ทะเบียนวินและทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่าง 
ถูกต้อง โดยให้สถานีต ารวจเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
เช่นเดิม เราเชื่อว่านอกจากจะท าให้บริการดีขึ้นแล้ว ยังจะ
ท าให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องได้อีกด้วย นอกจากนั้น 
จ านวนเงินที่จ่ายให้แก่ต ารวจ (ประมาณปีละกว่า 30 ล้าน
บาท) อาจลดลงได้หากมีระบบการจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก 

ในอนาคตอันใกล้ กรุงเทพฯ ก็จะมีรถไฟฟ้าของ
บริษัทเอกชนประมาณ 3 สาย แต่รถไฟฟ้าจะ
ให้บริการอยู่เฉพาะในตัวเมืองเท่านั้น และค่าโดยสาร
ค่อนข้างแพง (อย่างต่ า 15 บาทต่อเที่ยว) ส าหรับคน
ส่วนใหญ่ที่อาศัยตามตรอกซอย ก็จะยังคงต้องใช้ 
บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ือเดินทางจากบ้านไปยัง 
 
 
 

ป้ายรถเมล์ เฉกเช่นที่กระท าอยู่ในปัจจุบัน และอาจ 
เป็นไปได้ว่าคนที่มีฐานะปานกลางลงไปจะไม่ใช้ 

บริการราคาแพงของรถไฟฟ้า การเดินทางบาง
จุดต้องเสียค่าโดยสารหลายทอด ท าให้คนจนไม่อาจ
ใช้บริการรถไฟฟ้าได้ ส่วนคนมีฐานะดีก็อาจไม่ใช้
รถไฟฟ้า เพราะความไม่สะดวกอันเกิดจากปัญหา
การเดินทางขึ้นลงสถานี ซึ่งสูงจากพ้ืนดิน 10-15 
เมตร และความไม่สะดวกในการที่จะต้องต่อรถไฟฟ้า
หลายสายโดยเสียค่าโดยสารให้บริษัทละไม่ต่ ากว่า 
15 บาท เมื่อคนจ านวนมากไม่นิยมใช้บริการของ
รถไฟฟ้า ปัญหาจราจรคงจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันไม่มาก
นัก ดังนั้นเราคาดว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างคงจะมี
บทบาทส าคัญกลางกรุงเทพฯ อีกต่อไป 
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1. Introduction 

The new competition law promulgated in 

Thailand in 1999 has received wide public 

attention and created high expectations that it 

would enable the prosecution of the 

monopolists that have been exploiting 

consumers. Two major cases were filed with 

the Office of the Trade Competition (OTC) in 

late 1999. After almost six months of 

investigation, the Trade Competition 

Commission (TCC) ruled that the two accused 

firms did not technically violate the law 

because the ministerial notification on the 

definition of market dominance had not yet 

been decreed, and so the charges against both 

firms were dropped. The rulings led to 

widespread criticism in the press. Since then 

the public seems to have lost faith in the 

enforcement of Thai competition law.  

This paper analyzes the causes of this 

failure to enforce the law. In fact, the rulings 

were hardly a surprise for any observer who 

had closely monitored the law, as there had 

been several newspaper reports based on 

informed sources at the Ministry of Commerce 

that both accused firms did not violate the law 

 

 

To the public, the failure to successfully 

prosecute the two dominant firms was a 

consequence of political lobbying. However, 

this article argues that the causes were more 

complex than that suggested by the 

newspapers. 

Section II of the paper briefly describes the 

history of Thai competition law and notes the 

changing structure of the Thai business sector. 

Section III assesses the performance of 

competition law enforcement by summarizing 

the two anti-monopoly cases brought to date. 

Section IV discusses the causes of the failure 

of the Thai competition law, and Section V 

offers some concluding remarks on the need 

for new attitudes and institutional structures. 

2. A Brief History of Competition 
Law in Thailand 

The Trade Competition Act BE 2542 

(1999) was first drafted in 1991 with several 

sections drawn from the previous anti-

monopoly law. It is, therefore, instructive to 

understand the political and economic 

conditions both in the mid 1970s when the 

1979 Anti-Monopoly Act was legislated, and 
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in the early 1990s when the new law was 

drafted.  

2.1 Political and Economic Changes as 

the Pre-Conditions   

In the mid 1970s Thailand was dominated 

by agriculture. The manufacturing sector was 

relatively small, accounting for less than 20% 

of GDP, while manufacturing exports 

comprised only 32% of total exports in 1977-

81. Yet industry and trade were highly 

concentrated, mostly as a result of government 

policies, including factory licensing, capacity 

controls, concessions, investment promotion 

policies of the Board of Investment which 

favored large-scale and well established firms, 

and tariff surges in the early 1970s (World 

Bank (1993, 142–144). Bang-on (1972) 

showed that in 1967, 40 out of 78 industries 

had four firm concentration ratios of at least 

67%. Narong (1975) found that agricultural 

trade was dominated by trade associations that 

acted as the collusive instrument of large 

traders, made possible by the government's 

export quota policy. Other studies (Riggs 

(1966), Krirkkiat (1982)) found that many 

firms did business using the political influence 

of the military and politicians. 

But it was the political changes in the 

1970s that led to the 1979 anti-monopoly law. 

The changes began with the opening up of 

politics following the student uprising in 1973. 

The high inflation caused by the first oil crisis 

and the commodity boom forced the 

government to enact the Prevention of 

Excessive Profit Trade Act in 1974. Following 

a military coup in 1976 the country swung 

from the left to the extreme right. After the 

military staged another coup in 1977, the new 

government prepared for national elections and 

civilian rule, aiming to ease the tensions that 

had developed during the previous 

government. In responding to the public outcry 

about the widespread collusive behavior of 

businessmen and the ineffectiveness of the 

excessive profit trade law, the government, 

supported by a group of radical army 

commanders, enacted the Price Determination 

and Anti-Monopoly Act in 1979.
1
 The law was 

passed when the trade balance began to worsen 

as a result of the appreciation of the baht. 

The Act had two objectives. The first was 

consumer protection and price regulation, with 

administrative measures provided to prevent 

rapid increases in the prices of goods and 

services. The second objective was anti-

monopoly. The law contained three major 

sections: price regulation; cartel agreements; 

and business conduct such as vertical restraints 

and other behavior designed to destroy, impair 

or obstruct a competitor's property. Any 

violation of the law was subject to criminal 

penalties. This was not surprising, as the law 

was enacted by a military government. 

Because the period was characterized by 

political and economic instability and both 

domestic and regional tensions, neither the 

government nor the bureaucrats could tolerate 

any undesirable business behavior that would 

affect consumers. Although the law contained 

similar prohibitions as those in developed 

countries, the anti-monopoly section was 

totally ineffective. The law could be enforced 

only when a certain business was declared as 

"the business under control" in the 

Government Gazette. However, except for ice 

trading, no business was ever declared as a 

controlled business. In addition, there was 

strong political opposition to the law.  

Meanwhile, as a result of an industrial 

boom, several industries experienced increased 

concentration. Roonglawan (1987) found that 

the highly concentrated industries had an 

average concentration ratio of 92% of sales in 

1983, which was higher than that of a previous 

study (Bang-on (1972)) using different year of 

industry data. A large number of studies of 

industrial structure in this period found that 

most important industries were dominated by 

either a monopolist or a few large oligopolists. 

Industries operating as monopolies included 

tin refining, fertilizers, glass sheet, gas tanks, 
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castor oil, and aluminum. Duopolists included 

the producers of zip fasteners and buttons, 

vegetable oil, and monosodium glutamate. 

Three-firm industries included cement, rubber 

tires, and condensed milk. The market share of 

the largest producers in these industries usually 

exceeded 40%. Most studies found that the 

government's protection policy was the major 

factor explaining the highly concentrated 

industrial structure of heavily protected traded 

goods. Besides high tariff rates (with an 

average nominal rate of around 30%–40%), 

the other most important factor was an 

investment policy that tended to grant tax 

incentives to only one or two firms so that they 

could enjoy economies of scale in an economy 

with a relatively small market. Another 

important policy measure was the regulation 

limiting the number of factory permits. These 

regulations generated high economic rents and 

rent-seeking behavior. It was not possible for 

new investors – local as well as foreign – to 

enter some of the highly protected industries 

because of the industrial license and protection 

policies. As a result, in the early 1990s new 

investors lobbied the Board of Investment to 

grant more investment certificates in the highly 

protected industries, particularly in the cement, 

glass sheet and steel industries. These lobbies 

faced strong opposition from the incumbents.  

Conflicts between the government and the 

military resulted in the 1991 coup. One of the 

reasons for the coup was the widespread 

corruption, particularly the hasty and non-

transparent process of granting concessions to 

the private sector to develop several multi-

billion baht infrastructure projects. The 

military appointed a former diplomat-turned 

businessman Anand  Panyahachoon as the new 

Prime Minister. He launched a series of 

economic reforms during the short period of 

his government. This was only the second time 

since 1958 that a Thai government had 

expressed a clear vision of a free market 

policy. It adopted policies of economic 

liberalization, deregulation, and privatization. 

In addition to a freer trade policy, it instructed 

the Minister of Commerce to establish a 

committee consisting of bureaucrats and law 

academics to revise the anti-monopoly law so 

that it could be enforced. The draft competition 

law was approved by the cabinet within eight 

months, but the Parliament was dissolved 

before the law was passed. It took eight more 

years and four more governments to pass the 

law. The final 1999 version, however, differed 

only slightly from the 1991 version. 

2.2 Important Aspects of the 1999 Trade 

Competition Law  

The Trade Competition Act aims to protect 

competition and the competitive process,
2

 

which is the objective of most competition 

laws. Competitive markets are the best way to 

promote economic efficiency and maximize 

social welfare, but in moving towards this goal 

a conflict may arise if producer surplus 

increases at the expense of consumer surplus, 

even if the total surplus of society as a whole 

rises.
3
 Today, in most developed countries 

competition policy assigns greater importance 

to consumer surplus (World Bank and OECD 

(1999, p.5)), but in a country like Thailand 

with a civil law tradition and predominantly 

English-educated judges it is not yet clear how 

the objective of promoting the competitive 

process will be interpreted. There were 

different opinions about the objectives of 

competition law during the process of law 

drafting. Some members of the drafting 

committee wanted to state explicitly that 

achievement of economic efficiency was one 

of the objectives of the law. Other members, 

mostly the bureaucrats, put more emphasis on 

the need for a clear set of legal rules to prevent 

the private business restraints that adversely 

interfere with the competitive process.
4
 The 

final draft of the law was a compromise – 

promoting the competitive process remains the 

sole objective, but an economic efficiency 

consideration is explicitly incorporated in a 

few sections of the law by giving authorization 
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powers to the TCC.
5
 In granting permission for 

business operators to merge (sections 26 and 

37) or to engage in acts otherwise prohibited 

under sections 27(5)–27(10),
6
 the TCC will 

take into account factors that affect economic 

efficiency as well as the competitive process 

and consumers' interests. During the TCC's 

investigation of the two cases considered so 

far, some commissioners, particularly the 

bureaucrats and the OTC officials, interpreted 

the law strictly on its language, while other 

commissioners preferred to consider specific 

facts, including economic efficiency, in the 

application of the law. 

The Thai competition law prohibits 

numerous practises:  

 A business operator having market 

domination from fixing or maintaining 

unreasonable purchase or selling prices; 

from unreasonably fixing compulsory 

conditions (or vertical restraints) between 

an upstream firm and a downstream firm; 

from suspending, reducing or restricting 

services, production, purchase, 

distribution, deliveries or importation, 

without justifiable reasons; from 

destroying or causing damage to goods 

in order to reduce the quantity to that 

lower than the market demand; and from 

intervening in the operation of the 

business of other operators without 

justifiable reasons (section 25 (1)–25(4));  

 Any business operator from price fixing 

and other collusive agreements with 

another business operator (section 27(1)–

27(10)); firms may, however, request 

permission to engage in the acts 

otherwise prohibited in sections 27(5)-

27(10) if they do not result in an increase 

in market power (section 37); 

 A business operator from restricting 

opportunities of persons in Thailand 

intending to purchase goods and services 

directly from foreign business operators 

with whom the business operator itself 

has a business relationship (section 28); 

 A merger which may result in monopoly 

or unfair competition unless permission 

is granted (section 26); 

 A business operator from carrying out 

any anti-competitive acts that destroy, 

impair, obstruct or restrict the business 

operation of other business operators 

(section 29). Section 29 is a catch-all 

section.
7
 

All prohibited conduct is subject to 

criminal penalties stipulated in section 51, i.e., 

"any person who violates sections 25 to 29 or 

fails to comply with the conditions of a merger 

permitted by the TCC (section 39) shall be 

liable to imprisonment for a term not exceeding 

three years or to a fine not exceeding six 

million baht [approximately US$136,360 with 

an exchange rate of 44 baht to the dollar] or 

both, and, in the case of a repeated offence, 

shall be liable to double the penalty". Section 

27 on price-fixing and other collusive behavior 

specifies conduct that is per se illegal.
8
 The 

court may also, under section 34, issue an 

order instructing a business operator to 

suspend, cease, rectify or vary an act that is in 

violation of section 25. These orders are likely 

to be similar to the orders issued by the TCC 

under section 31 (see below). The decision 

with respect to the type and size of fines or 

prison terms imposed by the courts will 

depend on the severity of the violation. 

Generally, the aim will be to impose a penalty 

that is sufficiently severe so that gains from 

having violated sections 25-29 are outweighed 

by the penalty. It should be noted that the 

penalties for prohibited conduct are harsher 

than those in the 1979 anti-monopoly law.  

2.3 Administration and 
Enforcement of the Law 

The trouble with the 1979 anti-monopoly 

law was that no company was ever prosecuted 

because the government had declared only one 

industry to be a regulated industry. To ensure 
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that the new law would be enforceable, the 

draft committee introduced a legal novelty. It 

divided the 1979 law into two acts: the Price 

Determination Act 1999 and the Trade 

Competition Act 1999. The rationale was that 

price regulation is politically determined, 

while the enforcement of competition law 

should be based on rigorous economic and 

legal analysis rather than political factors. The 

semi-independent TCC was therefore 

established as an expert body with the 

responsibility of enforcing the new 

competition law. Except for the Minister of 

Commerce, the Commissioners must be 

neither politicians nor holders of a position 

with responsibilities in the administration of 

the political parties. The TCC consists of the 

Minister of Commerce as Chairman, the 

Permanent Secretary for Commerce as Vice 

Chairman, the Permanent Secretary for 

Finance, the Secretary General of the TCC and 

eight to twelve qualified persons, at least half 

of whom must be from the private sector. Such 

a composition obviously affects its degree of 

independence, and leads to the likelihood of a 

conflict of interests. The TCC is vested with 

the following powers and duties: 

 To issue notifications defining market 

domination (section8(2)) and notifications 

prescribing the criteria for the merger of 

businesses (section 8 (3)); and making 

rules, procedures and conditions for an 

application for permission to merge 

businesses (section 8(7)); 

 To consider an application for permission 

to merge businesses (section 8(8)) and to 

grant permission (section 37); 

 To consider complaints of allegedly 

illegal practices in violation of the Act 

(section 8(3));  

 To consider taking criminal proceedings 

as per complaints lodged by an injured 

person;  

 To perform other acts prescribed by the 

law to be powers and duties of the   TCC. 

The TCC is thus, by design, an executive 

body with judicial power. It can also appoint 

specialized sub-committees to consider and 

give opinion on various matters specified 

under section 13, and in the execution of the 

Act, the TCC's members shall also be officials 

under the penal code (section 23). The TCC's 

judicial powers permit it to make a decision on 

a complaint and take action against a business 

operator found violating the Act. If a business 

operator has market domination, with a market 

share of over 75% (section 30), or violates 

sections 25–29 (section 31), the TCC has the 

power to issue written orders instructing it to 

suspend, cease or change such conduct. 

Moreover, divestiture orders may be imposed 

if section 30 is violated. Violation of the TCC's 

order under sections 30 and 31 is also subject 

to imprisonment for a term of one to three 

years and/or to a fine of US$45,455 to 136,364 

and to a daily fine not exceeding US$1,136 

throughout the period of such violation 

(section 52).  The rationale for vesting such 

judicial power with the TCC is that the 

prohibited conduct is subject to criminal 

penalties that require proof beyond doubt. As 

the burden of proof lies with the TCC, 

bringing a case to court will involve high 

transaction costs for both the state and the 

defendant. 

To prevent the TCC from abusing its 

power, the law imposes a framework and 

procedures governing its power. For example, 

in the consideration of a case under section 31, 

it must afford the accused business operator, 

members of a specialized subcommittee, 

members of an inquiry sub-committee or 

competent officials concerned, a reasonable 

opportunity to give explanations and present 

supporting evidence. In issuing an order under 

section 31, the TCC must specify reasons for 

such an order both in respect of questions of 

fact and questions of law (section 32). Finally, 

a business operator that receives an order 

under section 30 and disagrees therewith has 
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the right to appeal to the Appellate Committee 

(section 46). 

To facilitate both the administrative and 

executive work of the TCC (as well as other 

committees and subcommittees established by 

the Act), the OTC was established within the 

Department of Internal Trade, Ministry of 

Commerce, with the Director General of the 

Department of Internal Trade as the Secretary 

General. The OTC has the following powers 

and duties: to perform activities in the 

implementation of Notifications, regulations, 

and resolutions of the TCC; to perform such 

acts as entrusted by the TCC, Appellate 

Committee, or sub-committees appointed by 

the TCC; to carry out administrative tasks and 

to receive complaints about conduct in 

violation of the Act as well as to consider 

submitting the complaints to the TCC for its 

consideration in accordance with the 

regulations prescribed by the TCC (section 

18). In addition, the OTC can monitor and 

oversee the conduct of business operators and 

report to the TCC, and finally may conduct 

studies and research on industries and their 

conduct and make recommendations to the 

TCC on the prevention of market domination, 

anti-competitive practices, and mergers. Since 

the TCC's Commissioners, the Appellate 

Committee members, and all other sub-

committee members are not full-time 

positions, the OTC officials have to assume 

most of the tasks of the TCC and its 

subcommittees, including the secretariat-

tasked investigations of allegedly anti-

competitive practices. The OTC's tasks and 

workload are, therefore, very demanding. 

The law allows private persons to become 

actively involved in two ways. They can file 

complaints about alleged unlawful conduct 

with the OTC, or those suffering injury as a 

consequence of unlawful conduct can initiate 

an action claiming compensation from the 

violator. The law also allows the Consumer 

Protection Commission or consumer associa- 

tions to initiate actions for compensation on 

behalf of consumers. 

Should the TCC find that a violation of 

sections 25 through 29 or sections 30 to 31 has 

taken place, it will refer the matter to the 

District Attorney, who will decide whether to 

take the matter to the criminal courts. Since the 

prohibited conduct is subject to criminal 

penalties, the prosecution process has to follow 

the regular Criminal Procedure Code, which 

allows the Police Commissioner General or the 

provincial governor to object to the public 

prosecutor's non-prosecution order. Although 

the procedure is intended as a checks-and-

balances mechanism between the police and 

the public prosecutor, it opens the way for 

political intervention. To reduce political 

interference in the process of submitting the 

TCC's opinion for prosecution, the 1999 

competition law sets up a specific rule which is 

distinct from the Criminal Procedure Code by 

transferring the power of objection to a non-

prosecution order to be exercised by the 

Chairman of the TCC (section 16). 

3. Operation of the 1999 
Competition Law: Two Cases of 
Market Dominance 

3.1 Background 

After the appointment of 16 Trade 

Competition Commissioners in November 

1999, the TCC began to investigate three 

complaints of violations of the Trade 

Competition Act, two of which are briefly 

described here.
9
 Two subcommittees were set 

up to investigate the complaints and to report 

to the TCC. Both cases received wide public 

attention as they involved charges against two 

of the country's largest firms. 

The first complaint was an allegation by a 

consumer protection group that a cable 

television company (UBC) formed by a 

merger of two cable company operators (UBC 
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(formerly IBC) and UTV Cable Network) 

unfairly increased the prices of its services 

after the merger. Before their merger, both 

firms (which obtained their operating licenses 

from the Mass Communications Organization 

of Thailand (MCOT), which is responsible for 

the regulation and supervision of the cable TV 

market) competed vigorously by offering 

consumers a variety of program packages. 

After MCOT had approved the merger, UBC 

sought approval to change the structure of its 

program packages, to increase its installation 

fee, and to implement a sharp increase in its 

monthly subscription fees. Since it was not 

allowed to raise the fee for its cheapest 

package (designed for low income subscribers), 

it asked MCOT for permission to not offer this 

package to new subscribers.   But it then 

withheld from subscribers details on another 

cheap package it promised MCOT it would 

offer as an alternative to the higher priced 

package. 

After receiving the complaint from 

consumers, the TCC set up a subcommittee to 

investigate the complaint. It found that UBC 

was in fact a monopoly in the national cable 

TV market, protected by high entry barriers. It 

found that while there were enough reasons to 

justify the higher price of its services, UBC 

limited the choices of new customers to only 

one package at the highest price. The bundling 

strategy was adopted after the competition law 

went into effect, even though the company 

promised to maintain its service quality. 

The complainant in the second case was 

the country's largest beer producer, Singha 

Beer, which charged that its competitor, the 

Surathip Group (a liquor monopoly and owner 

of Chang beer), used unfair tie-in sale practices 

by dumping Chang beer in the market, 

resulting in serious damage to Singha beer. 

Chang beer was sold at a cheaper price 

because it was bundled and sold with whiskies 

that commanded higher prices because of a 

lack of competitors. After liberalization of the 

beer market in 1992, Surathip, which 

monopolized the whisky market, decided to 

enter the beer business, using aggressive 

strategies to compete for market share, such as 

the higher-than-usual alcoholic content of 

Chang beer to attract rural drinkers, and a huge 

sales promotion budget. But Surathip's most 

powerful and threatening strategy was a tie-in 

sales policy that required all wholesalers of its 

monopolized whiskies to buy Chang beer at 

some fixed ratio. The tying resulted in a sharp 

fall in Chang beer prices as the wholesalers 

were forced to get rid of the excess stock of 

beer. Since Chang beer was 28% to 45% 

cheaper than Singha beer, the market share of 

the latter declined from 85% in 1996 to 69% in 

1997. Singha struck back by using various 

marketing strategies, including the 

introduction of a new brand "Leo" with lower 

prices and a higher alcoholic content. It also 

brought a complaint to the TCC, charging that 

the unfair tie-in sales policy inflicted serious 

damage on Singha beer. 

A subcommittee on tie-in sales established 

by the TCC spent four and a half months 

investigating. It found the tie-in sales conduct 

was in fact practised but that it was imposed 

by Surathip's distributors as a condition for 

wholesalers who wanted to buy their whiskies. 

The condition depended on the business 

situation. Sometimes the wholesalers who 

ordered whiskies only would not get them, or 

the delivery might be delayed. None of the 

sub-distributors (or sales agents) linked the 

conduct to the distributors of whiskies and 

Chang beer producers. However, examination 

of the shareholders of the distributors, the 

whiskies producer, and the Chang beer 

producer revealed extensive cross-share 

holdings among the companies involved, and 

some companies even had common directors.  

On the legal issues, the TCC agreed with 

the subcommittee's recommendation that the 

tie-in sales policy was one of the actions 

prohibited in section 25(2), and it concluded 

that the conduct was unlawful. But section 25 

applies only to a firm with market domination 
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and could only be enforced when the 

Notification on the definition of market 

domination had been approved by the Council 

of Ministers and published in the Government 

Gazette.  

In addition, the subcommittee also 

considered whether the conduct violated 

sections 27(3) and (10). It concluded that the 

conduct was more clearly and specifically 

stipulated as prohibited conduct under section 

25 (2) than under these sections. Moreover, the 

majority of the TCC also agreed that the 

conduct that violated sections 27(3) and (10) 

had to be acts jointly agreed upon by business 

operators that were competing in the same 

market,
10

 and in the same stage of production 

or marketing. Since beer and whiskies were 

not in the same market and there was no 

evidence that the distributors, the producers of 

whiskies, and the beer producer were colluding 

to dominate the market, the tie-in sales conduct 

did not violate sections 27(3) and (10). Section 

29 was also not relevant because the 

wholesalers and retailers of beer had an 

alternative source of beer supplies. 

3.2 The Trade Competition 

Commission’s Decisions 

The subcommittees' investigations took 

several months of studies, hearings, and 

deliberation. But it took the TCC only three 

meetings to decide to apply section 25, which 

prohibits a business operator with market 

domination from conducting certain practises, 

to both cases. Although the TCC found that the 

conduct of the firms was "inappropriate", both 

cases were dismissed on technical grounds 

because a by-law on the definition of "market 

domination" had not yet been put into effect. 

The decision drew widespread criticism from 

the mass media,11 consumer protection groups, 

and academics (Vatchareeya et al. (2001)). 

Several economic and legal questions were 

raised on the validity of the decision, and more 

importantly, the willingness of the government 

to enforce the competition law was queried. 

In the cable TV case, the TCC agreed with 

the subcommittee (see Subcommittee 

Overlooking Complaints Regarding Cable TV 

Business and Video Business Rights (2000)) 

that it was necessary for the cable company to 

charge higher prices for its programming 

services to compensate for the financial losses 

inflicted by the depreciation of the baht and the 

high cost of foreign programs. Thus, the 

company did not violate section 25(1). 

However, the subcommittee found that after 

the merger, UBC had used its monopolistic 

power to limit its clients' choices of program 

packages by bundling. Since bundling is a way 

to extract more consumer surplus, it could be 

interpreted as one of the prohibited actions of a 

dominant firm under section 25(3), but the 

sub-committee did not deliberate whether or 

not the bundling behavior fell under this 

section.
12

 Instead, the TCC decided to inform 

MCOT that to avoid violating the law, UBC 

needed to increase its customers' choices of 

programming packages.  

The case involving tie-in sales, in which 

wholesalers who ordered whiskies were forced 

to buy beer, was more complicated and 

controversial, as it involved the country's 

liquor monopolist and its largest beer 

producer, both of which had extensive political 

connections.
13

 Although the TCC ruled that 

the tying conduct was unlawful, it could only 

conclude that it was "inappropriate".
14

 This is 

because section 25(2) applies only to a 

business operator with market dominance. 

Although the TCC had agreed on the 

definition of market dominance on 19 June 

2000, the government had not promulgated the 

Notification in the Government Gazette at the 

time of the Commission's ruling on 4 

September 2000. 

Both decisions raise two related legal 

issues. The first is the failure of the 

government to pass a generic law on the 

definition of market dominance. The second 

involves the definition of a business operator 

that will determine the appropriate legal 
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section under which action will be taken for 

alleged misconduct.  

The OTC has fully recognized that without 

a generic law on market dominance, 

competition law is partly crippled. It 

commissioned a comparative study on 

competition laws in five countries (Institute of 

Social and Economic Policies (1999)), which 

recommended that the dominant firm should 

have a market share of at least 33.3% and 

annual sales of either more than US$11.36 

million or more than US$22.7 million. The 

TCC agreed with the recommended market 

share of at least 33.3% and annual sales of 

more than US$22.7 million.
15

 The OTC sent 

the draft Notification to Cabinet for approval, 

but fifteen months later it had still not been 

promulgated. At first the OTC officials 

claimed that the delay was caused by the 

Ministry of Finance,  (the regulator of the 

liquor industry). Even if this claim were true, 

the OTC still has the prime responsibility to 

explain the importance of the Notification on 

market dominance to all concerned parties and 

ensure that the Notification is approved by 

Cabinet in a timely manner. The OTC's failure 

to push strongly for the approval allowed the 

business community to successfully block the 

draft Notification.  

One can argue that even without such a 

definition on dominance, the tie-in sales ruling 

might successfully have deterred the dominant 

firm from its prohibited conduct. Hence, the 

objective of the law would have been achieved 

without costly law enforcement. But in reality, 

six months after the decision, the distributors 

of beer and liquor not only maintained the tied 

sales strategy, but they extended it to force 

their liquor wholesalers/retailers to buy the 

drinking and soda water products of the liquor 

company as well.
16

 The complainant, the 

largest beer producer in Thailand, had to use 

TV advertisements to rally against such 

behavior by telling the public that such 

business practices were neither proper nor 

ethical.  

Noteworthy in the two decisions is the 

inconsistency of the TCC in defining "a 

business operator". At least two companies 

were involved in both cases. The question of 

whether the business was conducted by one or 

two operators would determine which section 

of the law was to be applied. What constitutes 

a business operator can be either strictly 

determined on a legal basis, as practised by the 

Thai court, or on a behavioral basis. In the 

cable TV case, the TCC disagreed with the 

subcommittee's recommendation that IBC and 

UTV were still two separate legal entities, and 

instead ruled that they were in practise one 

single entity as both companies were run by 

the same management and owned by the same 

shareholders. As a result, the company's 

alleged misconduct was evaluated under 

section 25 of the law, rather than section 27, 

which prohibits collusive conduct per se. 

However, the TCC was silent on the definition 

of business operator in the tie-in sales case. It 

sidestepped the issue by accusing only the 

distributors of misconduct, despite the fact that 

the distributors, the liquor producers and the 

beer producer were controlled by the same 

shareholders through a complex mixture of 

boards of directors, common directors who 

had the right to make decisions on behalf of 

the companies, and that each sub-distributor 

was the sole distributor in each geographic 

area. The TCC failed to conduct any 

investigation as to whether these companies 

were in fact controlled by the same group of 

major shareholders or whether they comprised 

a cartel of independent producers and 

distributors of beer and liquor. There was no 

attempt to connect the behavior of the 

distributors to the liquor producers or the beer 

producer.  

If the group of liquor producers, the Chang 

beer producer, and the distributors were in fact 

separate companies, the TCC should have 

determined whether they formed a cartel and if 

so, investigated the case under section 27, 

which prohibits collusion.
17

 But the majority 
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members of the subcommittee dismissed this 

issue, arguing that since tying behavior is 

specifically identified in section 25, 

deliberations should be conducted only in the 

context of this section. They also asserted that 

the collusive agreements covered by section 27 

should be restricted to business operators in the 

same market and at the same stage of 

production and marketing. Since production 

and distribution of whiskies and beer are not in 

the same stage of production, and beer and 

whiskies are not in the same market, section 27 

cannot be applied to such a situation. So the 

subcommittee concluded that there was no 

evidence of any collusive agreements to 

control the market. But the wholesalers 

interviewed by OTC officials said that they 

were required to buy beer when they 

purchased whiskies.  

The TCC's decision that collusive 

agreements must be made by producers or 

sellers at the same stage of production is 

controversial. If the decision becomes 

precedent, it will restrict the scope of the 

section on collusive agreements. Two 

producers can easily evade it if one of them 

sets up a separate distribution company that in 

turn makes a collusive agreement with the 

other company. 

In effect, the TCC's rulings were a political 

compromise. On the one hand, the government 

was under pressure from big business whose 

support it desperately needed as the election 

was only a few months away. Moreover, if the 

companies were found guilty of unfair 

business practices, the government might not 

have wanted the TCC to go further and deal 

with the root cause of the monopoly. On the 

other hand, the Minister of Commerce, who is 

the TCC chairman, had to agree with the 

majority of the TCC that the alleged unfair 

business practices were unlawful. In addition, 

the government was also under public pressure 

to deal with monopolies that have been the 

main sources of corruption in both political 

and bureaucratic quarters. The need to please 

both sides explains why the TCC had to rule 

that the conduct was illegal, but that no 

company violated the law because the legal 

definition of market dominance had yet to be 

promulgated. 

The TCC's rulings raise some other 

important and unsettled economic issues. Even 

if the by-law on the definition of market 

dominance had been passed and the companies 

in both cases had been found guilty, the 

decisions did not tackle the root of their 

alleged monopoly practises. Much of their 

monopolistic power is the result of policies by 

both the state-owned MCOT and the Finance 

Ministry. In granting cable licenses to IBC and 

UTV, which were eventually allowed to 

merge, MCOT faced a conflict of roles as a 

profit maximizing operator and as a regulator. 

On the one hand, its main concern was the 

revenue it would earn rather than consumer 

benefit and industry growth. The revenue 

sharing in the contract gives MCOT an 

incentive to allow the merged company to 

charge higher subscriber fees. On the other 

hand, as a regulator to protect the consumers' 

interests, it also tampered with the UBC's 

subscriber packages by demanding that it 

maintain an unrealistically low fee on other 

packages in exchange for the higher fee on the 

premium package (a bundle of all of its 

programs). Since the 1,200 baht 

(approximately US$28) package is too 

expensive for the average household, the 

number of subscribers has not reached the 

break-even point. The high subscriber fee is 

also partly the result of the cable law, which 

does not allow any commercial 

advertisements, and the costly past practices of 

the two merging firms inherited by UBC, 

whereby both IBC and UTV bought exclusive 

rights for some foreign programs to thwart 

competitors. Thus, the UBC issue was too 

complex for the TCC to tackle without 

cooperation from MCOT. But MCOT has no 

incentive to loosen its grip on UBC, because 

this would negatively affect its revenue.  
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If the UBC case is complex, the tying sale 

of whiskies and Chang beer is even more 

complicated. Even if the TCC had ruled that the 

tied sales violated the law, the subcommittee did 

not provide any economic analysis of why such 

conduct is illegal. Tying is common and is often 

motivated by a firm's desire to maintain or 

improve quality, reputation, or product 

reliability. But in some cases, it may be 

motivated by a desire to increase market power. 

This raises competition concerns when it 

excludes rivals by either limiting the number of 

buyers available to the rivals or raising rivals' 

costs leading to their exit from the market or 

their inability to enter the market in the first 

place. More importantly, the whiskies company 

exploited its monopolistic power granted by the 

government concession in the whiskies market 

to unfairly expand its share in the liberalized 

beer market The conduct was analogous to that 

of Microsoft, which exploited its monopolistic 

power in the computer operating system market 

to monopolize the applications market. Since 

there was no such analysis in the TCC's report, 

there are no clear guidelines for the treatment of 

tying behavior in the future. 

These unsettled issues arise from the fact 

that the competition law is very brief and there 

is no investigation guideline for the TCC. The 

issues are also too complex for the 

inexperienced and part time commissioners to 

master. All the commissioners are either full-

time government officers or businessmen, plus 

two full-time academics, an economist and a 

legal scholar. There was no experienced 

economist on the subcommittee in the tie-in 

case. The OTC officials who help prepare data, 

research and reports are either former price 

regulators and commodity experts or newly 

recruited officials. None of them have research 

experience in industrial organization.  

3.3 Political Pressure 

A discussion of legal and economic issues 

is not sufficient to explain why the TCC's 

decisions so disappointed the public. Regular 

intense political interventions and lobbies 

occurred throughout the investigation periods 

(both explicitly and behind the scenes), as the 

perpetrators of the alleged misconduct were 

subject to criminal penalties. Businessmen 

expressed concern that the maximum penalties 

for breaching the law (three years jail or a 

US$136,400 fine or both) were too severe.
18

 

Moreover, TCC rulings might become 

precedent, even though the Thai legal system 

does not operate under a common law 

system.
19

  

To understand how vulnerable the process 

of investigation and deliberation is, one has to 

begin with the institutional arrangements of 

competition law enforcement. As already 

mentioned the TCC consists of the Minister, 

bureaucrats and qualified persons, half of 

whom are from the private sector. Such a 

composition clearly shows that the process of 

investigation is not free of political influence. 

Since the senior bureaucrats are under the 

command of the Minister, one should not be 

surprised if the majority of the Commissioners 

are sympathetic to the opinion of big business. 

Moreover, the government officials at the 

OTC under the Ministry of Commerce are also 

not independent of political intervention.  

Perhaps the most important effect of 

business lobbying was the delay in the 

promulgation of the generic law on market 

dominance. While the TCC had made a 

decision on 19 June 2000, the law had not 

been passed by the time of the rulings on both 

cases on 4 September 2000. After the rulings, 

key members of the Federation of Thai 

Industries (FTI) publicly opposed the proposed 

definition of market dominance.20 The 

lobbying intensified after the election in 

January 2001. Finally the FTI successfully 

convinced the new government to send the 

generic draft law back to the OTC. The FTI 

wanted a new market domination definition 

with a higher market share and sales volume 

limit. The main arguments by one of its 

members were that competition is good for the 
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economy as long as it is competition among 

enterprises of comparable size and with more 

or less the same technological capability, and 

that  small local companies cannot compete 

with the subsidiaries of multi-national 

corporations unless there are trade barriers or 

government subsidies for the local firm (see 

Bodin (2001)). Of course, some members of 

the FTI are large companies with considerable 

market power. Nevertheless, the President of 

the FTI argued that local subsidiaries of 

multinational firms could have an unfair 

advantage over Thai firms as they might be 

subsidized by their parent companies. 

All this implies that the complexity and 

political sensitivity of the anti-competitive 

practises used by large Thai firms are not 

matched by the sophistication of the 

competition law. The OTC, whose legal status 

is only a division of the Department of Internal 

Trade under the control of the Ministry of 

Commerce, cannot be expected to 

independently deal with the monopolies that 

are regulated by other higher-level government 

agencies. Tackling the country's monopolies 

means that the TCC, headed by the Commerce 

Minister, needs to consult and cooperate with 

other government agencies to loosen their grip 

on those businesses. They will have no 

incentive to do so until the government 

develops a strong political will to adopt a 

serious competition policy and to create a 

coherent institutional framework dealing with 

cases that involve multi-government agencies. 

4. The Weaknesses of the 
Competition Institutions 

Political lobbying can stall the enforcement 

of competition law. However, even without 

such lobbying, competition law in Thailand 

would not be expected to have much popular 

support. Not only does the law suffer many 

weaknesses, but Thailand has yet to develop 

the necessary institutions, policies, and 

commitment to competitive markets. 

4.1 Weaknesses of Thai Competition Law  

Although the Trade Competition Law was 

legislated in March 1999 and modeled after the 

anti-monopoly laws of several European and 

two East Asian countries (Suthee 1999, 

pp.140–141), its substance is not much 

different from the 1979 anti-monopoly law it 

replaced. This creates several problems. 

First, Thailand has no experience in 

enforcing competition law. As the law is very 

short, there is a clear need for detailed 

guidelines on how to interpret it, as well as 

guidelines for investigation procedures. The 

World Bank had provided some technical 

assistance to the OTC and guidelines have 

been prepared, but they have yet to be 

considered by the TCC. Given that the 

commissioners and the OTC officials do not 

appear to understand the law, and that under 

the civil law system Thai lawyers interpret the 

law based upon its language, it is not 

surprising that the officials and commissioners 

differ widely on numerous issues, such as the 

inconsistent definition of a business operator in 

the above two cases and the disagreement 

among the commissioners that collusive 

agreements have to be made by business 

operators in the same stage of production or 

distribution. More importantly, without the 

guidelines the commissioners can either abuse 

their extensive discretionary powers or simply 

make wrong decisions that could severely 

damage the economy. For example, the TCC 

will have to consider a merger request on the 

basis of only one single section, compared to 

nine sections in the German law that spell out 

in detail various kinds of merger as well as the 

conditions for approval, in 34 subsections. 

Another problem is the interpretation of the 

meaning of "a dominant firm unreasonably 

fixing or maintaining purchasing or selling 

prices" in section 25(1). Do price 

discrimination and predatory pricing constitute 

prohibited conduct under this section? If so, 

under what conditions? Without guidelines, 
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the inexperienced TCC will find it difficult to 

reach a common interpretation. 

Failure to recognize other objectives, 

particularly economic efficiency, has some 

important implications. Under the rapidly 

changing open international economy, it is not 

clear that a narrow objective to protect the 

competitive process will ensure maximum 

economic welfare for society as a whole (as 

opposed to maximum consumer welfare). 

Bodin (2001) argues that enterprises can be 

strong and competitive (vis a vis large foreign 

competitors) only when they experience 

economies of scale, and that enacting a new 

competition law when the economy is in crisis 

could have an enormous negative impact on 

business.
21

  

The approach to controlling market power 

that might stem from mergers is also subject to 

criticism. The Thai law does not prohibit 

mergers per se. Section 26 provides that "No 

business operator shall merge businesses that 

cause a monopoly or unfair competition as 

prescribed in the Government Gazette, except 

where permission thereof is obtained from the 

Commission. Mergers that have market shares, 

the amount of capital, stocks or assets in 

excess of those specified in the Gazette are 

prohibited unless an authorization is granted." 

The law adopts substantive structural criteria 

in asking whether the size of the merged 

businesses would result in monopoly or unfair 

competition. But in determining whether the 

merger is to be reported to the TCC, the OTC 

will only consider the size of business, i.e., 

market shares and assets. Suthee (2001) 

believes that this approach is inadequate, 

arguing that complementary qualitative 

criteria, such as competitive conditions and 

exposure to imports should also be considered. 

The market share and asset value approach 

fosters the diffusion of economic power and 

protects competition, but at the expense of 

economic efficiency. A cost-benefit approach 

that focuses more on the actual or possible 

market behavior of merging firms is needed 

(World Bank and OECD (1999, pp. 6–7)). 

Another difficulty with the current civil 

law is that all the prohibited conduct is subject 

to criminal penalties.
22

 The drafters of the law, 

mostly conservative lawyers and bureaucrats, 

believed that the practises prohibited in 

sections 25 to 29 are serious criminal actions. 

The maximum penalties are threatening to 

business operators. However, criminal 

penalties mean that heavy burdens of proof lie 

with the authorities. If these strict legal and 

economic standards and burdens of proof are 

all to be met, the competition institution has to 

have sound evidence to be effective. If not, the 

law becomes a dead letter. 

Last but not least, the most visible anti-

competitive business practises in Thailand 

have involved regulated businesses and state-

owned enterprises. Exclusive licensing, 

concessions, and privileges in these businesses 

do not only contribute to an uneven playing 

field, but also result in high economic rents 

and generate extensive rent-seeking and 

corrupt behavior (Duenden, (2001)). Yet state-

owned enterprises and government 

organizations are exempt from the law. 

Although the OTC is assigned to coordinate 

with other government agencies concerned 

with competition law (section 16), the law 

does not give the TCC any mandate, let alone 

power, to deal with such cases. So far, the 

government does not have any over-arching 

competition policy framework for this issue. 

4.2 Weak Institutions and Lack of 

Competition  

Even if these legal problems are overcome, 

there may not be much improvement in law 

enforcement as long as the competition agency 

remains weak. Its weaknesses and ineffective- 

 ness arise from poor institutional design and 

inadequate resources. As already mentioned, 

neither the TCC nor the OTC is independent. 

While many members of the TCC are 

politically independent, those who are 

government officials are subject to pressure  
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from both politicians and the business sector. 

Since there is no explicit criterion to appoint 

qualified persons from the private sector, some 

commissioners could have a serious conflict of 

interests. As a division of the Department of 

Internal Trade (DIT) under the Commerce 

Ministry, the officials of the OTC cannot be 

expected to be independent. Their direct 

supervisor is the Director General of the DIT, 

who has many responsibilities, including price 

regulation, market development, and other 

domestic trade policies. Some of these 

functions may conflict with the objective of 

competition law. Moreover, since the TCC 

chairman is the Commerce Minister, 

enforcement of competition law will depend 

heavily on government policy and the 

Minister's attitude towards competition. 

The institutional arrangements of the TCC 

may also seriously affect its performance. The 

TCC is not a full-time body and convenes 

occasional meetings that last only two to three 

hours per session, for which only a small fee of 

US$6.67 for each meeting is paid. It is very 

difficult for some commissioners who are 

neither legal experts nor economists to master 

the complex issues of business abuses and 

mergers. Worse, since the Commission has not 

yet established its investigation procedures and 

guidelines, its investigations and rulings have 

suffered serious flaws.  

The OTC also has a serious shortage of 

qualified professional staff. As a small newly 

created agency, the OTC has had to employ 

some officials who were price regulators and 

commodity specialists from other divisions of 

the DIT and recruit a handful of new university 

graduates, most of whom do not have research 

experience. Recognizing these weaknesses, the 

World Bank has provided technical assistance 

that includes training, preparation of 

guidelines, and implementing regulations for 

sections 25-27 and 29 of the competition law. 

Yet after three years, these documents have 

never been considered and approved by the 

TCC. Lack of official data and information on 

industrial structure and business practices will 

also make it more difficult for the OTC 

officials to conduct investigations into alleged 

business abuses. Although the OTC has begun 

to commission research and data collection, its 

resources are meager. 

Finally, the legal powers of the TCC are 

much more limited than those specified in 

the law. There are extensive sectoral and 

macroeconomic management policies that 

affect businesses. These policies are 

independently implemented by various 

government agencies under laws assigning 

them power and responsibilities. If a business 

is found to violate the competition law, and the 

case involves rules and regulations of other 

government agencies, the TCC may not be 

able to penalize the violator without 

cooperation from those agencies, as shown in 

the UBC case. Sectoral policies are highly 

fragmented, with no coherent coordination 

among government agencies. As a result, 

without a coherent and strong overall 

competition policy, the competition law will 

probably have limited power and effect. 

5. Conclusion 

The Thai experience shows that enactment 

of a competition law in itself cannot promote 

competition. The ineffectiveness of Thai 

competition law is caused by a combination of 

complex factors – political, economic, legal, and 

institutional. Even if Thailand initiated a series 

of economic reforms, including liberalization, 

privatization, and deregulation, they would not 

be perfect substitutes for competition policy. 

Many forms of anti-competitive practices by big 

business arising from government interventions 

remain widespread. Many government officials 

and agencies themselves have become powerful 

interest groups aiming to preserve or increase 

their share of economic rents, privilege, and 

power. These problems point to the importance 

of having in place proper policy design, 

institutional structure, and administrative 

capacity. The existing competition institution 
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needs to be strengthened by turning it into an 

independent and accountable body and by 

providing it with sufficient resources. Moreover, 

populist support for competition policy also 

needs to be built through competition advocacy 

in both the private sector and the government. 

The last two years of experience in 

implementing the law also points to a need to 

revise some important sections of the 1999 

competition law, let alone replacing it with a 

more detailed law. 

Last but not least, introducing competition  

policy and strengthening the law require that  

account be taken of the specific characteristics 

and capabilities of the Thai economy overall, 

as well as of the private sector. Although the 

core principles of competition policy aimed at 

preventing monopolistic behavior such as 

price-fixing, bid rigging, and other collusive 

behavior should remain intact, it is necessary 

to take into account other important economic  

objectives of competition policy and to use  

more proper legal and economic standards in 

assessing anti-competitive practices. The 

criminal penalties for all forms of anti-

competitive conduct should be revamped. 

Finally, it is necessary to have an institutional 

design that insulates the competition officers 

and commissioners from political and business 

interference. 

Endnotes 

1
 In the same year, the government also passed the Consumer Protection Act, aimed at 

protecting consumers and their rights to true information about goods and services. 

2
 However, Section 29, which prohibits firms from engaging in certain types of behavior, could 

result in the protection of a firm against its competitors, rather than protection of the competitive 

process. Section 29 stipulates that "A business operator shall not carry out any act which is not free 

and fair competition and has the effect of destroying, impairing, obstructing, impeding, or 

restricting operation of other business operators, or preventing other persons from carrying out 

business, or causing their cessation of business".  

3
 Consumers' complaints about high prices, product quality and safety are outside the scope of 

the competition law. They are dealt with under the Price Control Act and the Consumer Protection 
Act. But conduct such as charging unreasonably high prices or predatory pricing by a dominant 
firm, are dealt with by the competition law. 

4
 When the anti-monopoly law was revised in 1991, the public's main concern was that there 

were monopolies that could not be prosecuted by the law. 

5
 "Authorization" is one of the methods of the civil law system to deal with exceptions. The 

rule of reson is a principle for granting authorisation. 

6
 These prohibited acts involve horizontal arrangements such as fixing geographical areas for 

each business operator, fixing the quantity of goods and services which each business operator 
may manufacture, purchase or distribute, etc. 

7
 See Duenden (2002) for an economic analysis of the unfair trade practises prohibited under 

section 29. 

8
 While the TCC does not have to prove that the conduct amounts to monopoly or restriction of 

competition, the law officers of the OTC argue that the TCC must prove that there is an agreement 

between at least two firms, or the conduct results in a monopoly or restriction of competition, or 

one of the first four prohibited types of conduct has been carried out. 
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9
 The third complaint was filed by a video rental store accusing another store of asking a large 

movie distributor to withhold supply of movies to the complainant. Although the case has already 

been considered by a subcommittee, the TCC has not yet prepared a deliberation. 

10
 A consumer survey carried out by the subcommittee showed that beer and whiskies were not 

good substitutes. The TCC agreed with the subcommittee' that beer and whiskies were in two 

different markets. But it should be noted that the executives of the whiskies producings group 

admitted that there were a significant number of whisky customers who switched to the higher-

than-usual alcoholic content Chang beer after the tying strategy which resulted in a much cheaper 

price for Chang beer. 

11
 Bangkok Post 5-6 September 2000 and 2 October 2000; Thai Post 6 September 2000. 

12
 This is because it argued that since UBC still consisted of two separate legal entities, the 

companies violated section 27(1) which says that any business operator shall not agree with 

another business operator to reduce competition by fixing selling prices, or restricting the sales 

volume of goods and services. But the TCC did not agree with the subcommittee's definition of 

business operator. 

13
 Both the lucrative liquor and beer industries used to be monopolies regulated by the Ministry 

of Finance and the Ministry of Industry. It is not surprising, therefore, that these monopolists 

needed extensive political and bureaucratic connections, as their licenses had to be renewed 

periodically.  

14
 See Subcommittee Overlooking Complaints Regarding Discrimination in the Alcoholic 

Beverages Industry (2000).  

15
 Some commissioners from the private sector wanted to increase the market share threshold 

to 50% and over. 

16
 See Bangkok Post 22 January 2001 and 13 November 2001. 

17
 See the comment by Vatchareeya et al.  (2001). 

18
 Bangkok Post 2 October 2000. 

19
 Although the Thai legal system operates under a civil law tradition which tends to interpret 

the law literally, most of its judges were educated in England and make decisions based on 
previous cases. 

20
 Bangkok Post 2 October 2000. 

21
 It is possible that many large scale firms that experienced financial difficulties in 1997 have 

aggressively used business practices at risk of violating the law. If there is a legal complaint against 

their conduct, they fear losing their competitive position as they will have to become engaged in 

the investigation process. 

22
 Under civil law, all unlawful practices are subject to criminal penalties, even if the court 

decides that it will only impose fines on the wrongdoers.  
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 In the same year, the government also 

passed the Consumer Protection Act, aimed at 

protecting consumers and their rights to true 

information about goods and services. 
2

 However, Section 29, which prohibits 

firms from engaging in certain types of 

behavior, could result in the protection of a 

firm against its competitors, rather than 

protection of the competitive process. Section 

29 stipulates that "A business operator shall 

not carry out any act which is not free and fair 

competition and has the effect of destroying, 

impairing, obstructing, impeding, or restricting 

operation of other business operators, or 

preventing other persons from carrying out 

business, or causing their cessation of 

business".  3
 Consumers' complaints about high 

prices, product quality and safety are outside 
the scope of the competition law. They are 
dealt with under the Price Control Act and the 
Consumer Protection Act. But conduct such as 
charging unreasonably high prices or predatory 
pricing by a dominant firm, are dealt with by 
the competition law. 4

 When the anti-monopoly law was 
revised in 1991, the public's main concern was 
that there were monopolies that could not be 
prosecuted by the law. 5

 "Authorization" is one of the methods of 
the civil law system to deal with exceptions. 
The rule of reson is a principle for granting 
authorisation. 6

 These prohibited acts involve horizontal 
arrangements such as fixing geographical areas 
for each business operator, fixing the quantity 
of goods and services which each business 
operator may manufacture, purchase or 
distribute, etc. 

7
 See Duenden (2002) for an economic 

analysis of the unfair trade practises prohibited 

under section 29. 
8

 While the TCC does not have to prove 

that the conduct amounts to monopoly or 

restriction of competition, the law officers of 

the OTC argue that the TCC must prove that 

                                                                         

there is an agreement between at least two 

firms, or the conduct results in a monopoly or 

restriction of competition, or one of the first 

four prohibited types of conduct has been 

carried out. 
9

 The third complaint was filed by a video 

rental store accusing another store of asking a 

large movie distributor to withhold supply of 

movies to the complainant. Although the case 

has already been considered by a 

subcommittee, the TCC has not yet prepared a 

deliberation. 
10

 A consumer survey carried out by the 

subcommittee showed that beer and whiskies 

were not good substitutes. The TCC agreed 

with the subcommittee' that beer and whiskies 

were in two different markets. But it should be 

noted that the executives of the whiskies 

producings group admitted that there were a 

significant number of whisky customers who 

switched to the higher-than-usual alcoholic 

content Chang beer after the tying strategy 

which resulted in a much cheaper price for 

Chang beer. 
11

 Bangkok Post 5-6 September 2000 and 

2 October 2000; Thai Post 6 September 2000. 
12

 This is because it argued that since 

UBC still consisted of two separate legal 

entities, the companies violated section 27(1) 

which says that any business operator shall not 

agree with another business operator to reduce 

competition by fixing selling prices, or 

restricting the sales volume of goods and 

services. But the TCC did not agree with the 

subcommittee's definition of business operator. 
13

 Both the lucrative liquor and beer 

industries used to be monopolies regulated by 

the Ministry of Finance and the Ministry of 

Industry. It is not surprising, therefore, that 

these monopolists needed extensive political 

and bureaucratic connections, as their licenses 

had to be renewed periodically.  
14

 See Subcommittee Overlooking Complaints 

Regarding Discrimination in the Alcoholic Beverages 

Industry (2000).  
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15

 Some commissioners from the private 

sector wanted to increase the market share 

threshold to 50% and over. 
16

 See Bangkok Post 22 January 2001 and 

13 November 2001. 
17

 See the comment by Vatchareeya et al.  

(2001). 18
 Bangkok Post 2 October 2000. 19
 Although the Thai legal system 

operates under a civil law tradition which 
tends to interpret the law literally, most of its 
judges were educated in England and make 
decisions based on previous cases. 20

 Bangkok Post 2 October 2000. 
21

 It is possible that many large scale 

firms that experienced financial difficulties in 

1997 have aggressively used business practices 

at risk of violating the law. If there is a legal 

complaint against their conduct, they fear 

losing their competitive position as they will 

have to become engaged in the investigation 

process. 
22

 Under civil law, all unlawful practices 

are subject to criminal penalties, even if the 

court decides that it will only impose fines on 

the wrongdoers.  
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นโยบายภาษีสุราเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม*  

นิพนธ์  พัวพงศกร และคณะ 

 

                                                   
* บทต่างๆที่อ้างถึงในบทความฉบับนี้หมายถึงบทในรายงานวิจัยฉบับดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา “นโยบายภาษี
สุราเพ่ือลดผลกระทบต่อสังคม” มีดังนี้ (1) ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ กลุ่ม
ต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  (2) 
ประมาณการค่าความยืดหยุ่นต่อราคา และต่อรายได้
ของอุปสงค์ต่อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ  
ได้แก่ เบียร์ วิสก้ีน าเข้า สุราสี เหล้าขาว และไวน์  
รวมทั้งค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เมื่อราคาสุราชนิดอื่นที่ทดแทนกัน
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นจะวัดความยืดหยุ่นต่อ
ราคาของอุปสงค์ของผู้ที่ด่ืมสุราในปริมาณที่ต่างกัน
ด้วย  (3) ศึกษาระบบภาษีสุราของไทยและปัญหา
ส าคัญในระบบภาษีสุราของไทย (4) ทบทวน
ผลงานวิจัยในต่างประเทศและในประเทศเก่ียวกับ
ทฤษฎีภาษีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลของการ
ด าเนินนโยบายขึ้นภาษีและนโยบายราคาต่อการ 
 

 
บริโภคสุรา  (5) ประเมินผลกระทบเบื้องต้นทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
และการเพ่ิม/ลดอัตราภาษีสุรา (6) ให้ข้อเสนอแนะ 
มาตรการอัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพต่อการลดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของการบริโภคสุรา  

2. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 หัวข้อดังนี ้

พฤติกรรมของผู้บริโภคสุราและอุปสงค์ต่อสุรา 

การศึกษาครั้งนี้อาศัยการส ารวจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้
ด่ืมสุรา) จ านวน 4,215 ตัวอย่าง ในจ านวนนี้มีผู้ติด
สุราเรื้อรัง 169 ตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างใช้วิธี
แบ่งตัวอย่าง 3 ชั้นๆ แรกเป็นตัวอย่างผู้ด่ืมและไม่ด่ืม
สุรา ชั้นที่สองเป็นการกระจายตัวอย่างตามภาค และ
ชั้นที่สามเป็นการกระจายตัวอย่างตามกลุ่มผู้ด่ืมสุรา
ที่แบ่งตามอายุ อาชีพ และที่อยู่อาศัย  การส ารวจ
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ครอบคลุมพ้ืนที่  9 จั งหวัด ใน 5 ภาค ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ แพร่ ลพบุรี อุทัยธานี 
นครราชสีมา สุรินทร์ สงขลา และตรัง ระยะเวลา
ส ารวจ คือ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2548 
นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริโภค 69 กลุ่ม 
แยกตามกลุ่มอายุ อาชีพ และที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น
ก็มีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสุรา  ข้าราชการของ
กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะลึก (Focus 
groups) และการส ารวจ (Survey) พฤติกรรมของ
กลุ่มผู้บริโภคในพ้ืนที่ 9 จังหวัด 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
เชียงใหม่  แพร่  ลพบุรี  อุทัยธานี นครราชสีมา 
สุรินทร์ สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ครั้ง
แรกเมื่ออายุ 15- 20 ปี โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจ
ด่ืม นั่นคือ ต้องการที่จะทดลองด่ืมเอง และเกิดจาก
การชักชวนของเพ่ือนหรือญาติให้ร่วมวงสังสรรค์กัน 
ส่วนเหตุผลที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังด่ืมอยู่ในปัจจุบัน 
เพราะต้องการสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง และต้องการ
ร่วมงานสังคม งานเลี้ยงต่าง ๆ ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เกือบทุกกลุ่มอายุนิยมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ รองลงมา ได้แก่ สุราขาว สุราสีอื่นๆใน
ประเทศ และวิสก้ีน าเข้า เป็นต้น ยกเว้นกลุ่มอายุ 60 
ปีขึ้นไปที่นิยมด่ืมเหล้าขาวมากกว่าเบียร์ (ดูรูป 1) 
คนเกือบทุกกลุ่มอาชีพก็นิยมด่ืมเบียร์มากที่สุด 
ยกเว้นกลุ่มเกษตรกรที่นิยมด่ืมเบียร์และเหล้าขาว 
พอๆกัน (ดูรูปที่ 2) นอกจากนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่
ด่ืมสุราบ่อยมาก

1
 จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

กลุ่มคนงานในชนบท และกลุ่มชาวชนบท โดยจะ
บริโภคสุราเกือบทุกวัน ส่วนกลุ่มผู้บริโภคอื่น ๆ ถือ
ว่าด่ืมสุราไม่ค่อยบ่อยมากนัก  

ถ้ าสิ่ ง อื่ นๆคงที่  แต่ ร าคาของ เครื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ที่นิยมด่ืมเป็นประจ า ปรับตัวเพ่ิมขึ้น

(ลดลง) ร้อยละ 10 จากราคาปกติ  ผู้บริโภคส่วนใหญ่
รายงานว่าปริมาณการบริโภคสุราจะคงเดิม ยกเว้น
กลุ่ มแม่บ้ านที่พบว่า  เกือบครึ่ งหนึ่ งของผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์  จะซื้ อสุ ราลดลงหรือเลิกซื้ อไปเลย 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภค โดยจ าแนก
ตามความถี่ในการบริโภคสุรา ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
คือ 1) กลุ่มผู้ที่ด่ืมน้อย

2
 2)  กลุ่มผู้ที่ด่ืมปานกลาง

3
 

และ 3) กลุ่มผู้ที่ด่ืมเป็นประจ า
4
 การส ารวจพบว่า 

เมื่อราคาของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 
จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ด่ืมน้อย มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ ด่ืมเป็น
ประจ า ส่วนในกรณีที่ราคาของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ลดลง ร้อยละ 10 จากราคาปกติ จะส่งผลท าให้
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่ ด่ืมสุราเป็นประจ ามี
โอกาสที่จะด่ืมสุราเพ่ิมมากขึ้น มากกว่าผู้บริโภคที่
ด่ืมสุราน้อย 

ผลการสัมภาษณ์ข้างต้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ 
นอกเหนือจากราคา เพ่ือให้มั่นใจว่าการปรับราคา
สุราจะมีผลอย่างไรต่อการบริโภคสุรา  นักวิจัยจึงได้
ใช้  แบบจ าลองการถดถอยโพรบิท (Probit 
regression model) เพ่ืออธิบายสาเหตุที่ผู้บริโภค
บางคนด่ืมสุราและบางคนไม่ด่ืมสุรา (ความถี่ในการ
ด่ืมน้อยกว่า 12 ครั้งต่อปี) ตัวแปรอธิบายที่ใช้ ใน
สมการถดถอยโพรบิท คือ ราคา รายได้ และลักษณะ
ทางสังคม จากการค านวณ  พบว่า ถ้าปัจจัยอื่นๆ 
คงที่ที่ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน ถ้าเพ่ิมราคาเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 1% ผู้บริโภคที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
10,000 คน จะเลิกด่ืมประมาณ 8 คน 

ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคสุรา ได้แก่   การ
เกิดอุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, การขาดงาน และเกิด
ปัญหาครอบครัว เป็นต้น    การวิเคราะห์ด้วยสมการ 
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รูปที่ 1 ประเภทของเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากคนกลุ่มอายุต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมตามกลุ่มอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



326 นโยบายภาษีสุราเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม 

 

ถดถอยตามหลักเศรษฐมิติ พบว่า ถ้าสิ่งอื่นๆ คงที่
ปริมาณการด่ืมสุรามีผลให้ผู้ ด่ืมสุรามีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุ มีโอกาสเจ็บป่วย โอกาสขาดงานและเกิด
ปัญหาครอบครัวขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้การเจ็บป่วยก็มีผลท าให้ผู้ด่ืมสุรามีโอกาส
ขาดงานมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ส าหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคสุราหนีภาษี 
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน เคยมีประสบการณ์การบริโภคสุราชุมชน
หนีภาษี ที่มีอยู่ทั่วไปตามต าบลและอ าเภอต่าง ๆ 
อาทิเช่น อ.หางดง อ.สันป่าตอง และอ.แม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ต.ก าปัง ต.ท่าช้าง และต.บ้านมะดัน 
จังหวัดนครราชสีมา และต.ไพล ต.ประทัดบุ และต.
ดองกระเหม็ด จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น แต่ส าหรับ
ผู้บริโภคในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะเคยมีประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเรื่องของสุราต่างประเทศที่มีการลักลอบ
น าเข้ามา สุราต่างประเทศหนีภาษีที่ผู้บริโภคนิยม
เลือกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นวิสก้ี  อาทิ เช่น แบล็ค 
และเรด เรเบิ้ล เป็นต้น ทั้งนี้แหล่งที่มีการลักลอบ
จ าหน่ายสุราน าเข้าหนีภาษีในกรุงเทพฯ ได้แก่ ย่าน
เยาวราช ดอนเมืองและพันธ์ุทิพย์ ในจังหวัดสงขลา 
ได้แก่  ตลาดกิมหยง  ด่านสะเดาและปาดังเบซาร์  
และ ด่านช่องเม็ก ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 
นอกจากนี้ผลการประมาณปริมาณการลักลอบสุรา
ต่างประเทศ พบว่า ปริมาณวิสก้ีลักลอบมีประมาณ
ร้อยละ 10-11 ของปริมาณการน าเข้าวิสก้ีทั้งหมด 
และปริมาณไวน์ลักลอบมีประมาณร้อยละ 40%-55% 
ของปริมาณการน าเข้าไวน์ทั้งหมด 

เน่ืองจากผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าบางรายท าการหนี
ภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้น ผู้บริโภคบางส่วนจึง
สามารถหาซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จากตลาดมืด 
(Black market) ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาในตลาดถูก
กฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ระบบภาษีไม่สามารถ

ท างานได้อย่างเต็มที่ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
จ าลองสถานการณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer 
Simulation) ภายในสภาวการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ 
ของตลาดวิสก้ีน าเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้กรอบ
การวิเคราะห์แบบ partial equilibrium analysis 
พบว่า อัตราภาษีที่เหมาะสมจะมีค่าต่างกันมากตามแต่
สภาวการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน 
วิสก้ีน าเข้าจากต่างประเทศจะถูกเก็บภาษีในอัตรา
ประมาณ 260% ซึ่งผลการจ าลองสถานการณ์ได้แสดง
ให้เห็นว่า ภายใต้ข้อสมมติต่างๆ ที่แบบจ าลองก าหนด
ขึ้นมา ถ้าในปัจจุบันนี้มีการหนีภาษีมากกว่า 18% 
ของปริมาณน าเข้าจริงทั้งหมด อัตราภาษีที่เก็บใน
ปัจจุบันจะเป็นอัตราที่สูงเกินไป 

การประมาณค่าความยืดหยุ่นต่อราคาของอุป
สงค์ ต่ อ สุ ร าป ร ะ เภทต่ า งๆ   คณะผู้ วิ จั ย ใ ช้
แบบจ าลองและวิธีการประมาณที่ใช้ใน Manning, 
Blumberg และ Moulton (1995) เรียกว่า แบบจ าลอง
การถดถอยแบบ Quantile  

แบบจ าลองการถดถอยควอนไทล์ (Quantile 
regression model) แบบจ าลองการถดถอย 
ควอนไทล์จะถูกน ามาใช้ เพ่ือแยกความแตกต่าง
ระหว่างผู้บริโภคที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ออกเป็น 
ผู้บริโภคที่ด่ืมจัด ด่ืมปานกลาง และด่ืมน้อย ในการ
วิเคราะห์นี้ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ถูกแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามชนิดของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
คือ วิสก้ีที่น าเข้าจากต่างประเทศ สุราสีที่ผลิตใน
ประเทศ สุราขาว เบียร์ และ ไวน์ในประเทศ 

ผลการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคา อุปสงค์ต่อราคาสินค้าทดแทน และอุปสงค์ต่อ
รายได้ ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทต่าง  ๆเป็นดังนี ้

อุปสงค์ของวิสก้ีน าเข้าจากต่างประเทศมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่า 1 (-0.576 ถึง -0.863) โดย
ที่ผู้ที่ด่ืมน้อยและผู้ที่ดื่มมากจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
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ผู้ที่ด่ืมปานกลาง ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของวิสกี้
น าเข้าต่อราคาสุราสีในประเทศมีค่าสูงมาก แสดงถึง
การทดแทนกันอย่างสูงความยืดหยุ่นต่อรายได้
ใกล้เคียงศูนย ์

อุปสงค์ของสุราสีที่ ผลิตในประเทศมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาใกล้  -1 หรือค่อนข้างยืดหยุ่ น  
(-0.8  ถึง  -1.6) โดยที่ผู้ที่ด่ืมน้อยมีความยืดหยุ่นสูง
กว่าผู้ที่ ด่ื มปานกลางและผู้ ที่ ด่ืมมาก และผล 
การวิเคราะห์พบว่า ผู้บริโภคจะนิยมหันไปด่ืมเบียร์ที่
ถูกลงเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง  และถ้ารายได้
เพ่ิมขึ้น 1% อุปสงค์ของสุราสีที่ผลิตในประเทศจะ
เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.33% - 0.50% 

อุปสงค์ของสุราขาวมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูง
กว่า 1 (-1.1  ถึง -1.59) โดยที่ผู้ที่ด่ืมน้อย ผู้ที่ ด่ืม
ปานกลาง และผู้ที่ด่ืมมาก มีความยืดหยุ่นใกล้เคียง
กัน ผู้ที่ ด่ืมสุราขาวมากจะด่ืมสุราขาวและสุราสี
ทดแทนกันสูง และโดยเฉลี่ยแล้ว ถ้ารายได้เพ่ิมขึ้น 
1% อุปสงค์ของสุราขาวจะเพ่ิมขึ้น 0.27 ถึง 0.43 

อุปสงค์ของเบียร์มีความยืดหยุ่นต่อราคาต่ ากว่า 
1 (-0.35 ถึง -0.9)โดยที่ผู้ที่ด่ืมน้อยและผู้ที่ด่ืมมากมี
ความยืดหยุ่นสูงกว่าผู้ที่ด่ืมปานกลาง แต่ผู้ด่ืมปาน
กลางจะด่ืมเบียร์น้อยลงมากเมื่อราคาสุราสีและสุรา
ขาวลดลง และถ้ารายได้เพ่ิมขึ้น 1% อุปสงค์ของสุรา
สีที่ผลิตในประเทศจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.34% - 
0.46%  

อุปสงค์ของไวน์ในประเทศมีความยืดหยุ่นสูง   
(-1.3 ถึง -2.29) โดยที่ผู้ที่ด่ืมน้อยจะมีความยืดหยุ่น
ต่ ากว่าผู้ที่ด่ืมปานกลางและผู้ที่ด่ืมมาก ผู้ด่ืมไวน์ใน
ประเทศจะด่ืมไวน์ในประเทศน้อยลงมากเมื่อราคา
เบียร์ลดลง และรายได้ของผู้ที่บริโภคไวน์ในประเทศ
ในปัจจุบันไม่มีผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคในกลุ่มที่
ส ารวจมานี้อย่างมีนัยส าคัญ 

ระบบภาษีสุราในไทย : ปัญหาและผลกระทบ 

การจัดเก็บภาษีเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ใน
ปัจจุบันประกอบด้วยภาษี 5 ประเภทด้วยกัน  คือ 
(1)  ภาษีศุลกากร (Customs Duty) ในกรณีอาฟต้า 
มีอัตราภาษีร้อยละ 5 และในกรณีอื่น ๆ มีอัตราภาษี
ร้อยละ 60 (2)  ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) มีฐาน
ภาษี 2 แบบคืออัตราภาษีตามสภาพ และอัตราตาม
มูลค่า นอกจากนั้นสุราแต่ละประเภทก็มีอัตราภาษี
แตกต่างกัน โดยไม่มีแบบแผนชัดเจน  (3)  ภาษี
ท้องถิ่น (Local Tax) คิดเป็นร้อยละ 10 ของภาษี
สรรพสามิต (4)  ภาษีสุราและบุหรี่ เพ่ือสุขภาพ 
(Health Tax) คิดเป็นร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต 
และ (5)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax) เก็บใน
อัตราร้อยละ 7 โดยคิดจากฐานภาษีที่รวมภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือ
สุขภาพเข้าไว้แล้ว  

เนื่องจากรัฐมีเป้าหมายในการหารายรับสูงสุด 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของเครื่ อง ด่ืมที่ มี
แอลกอฮอล์ จึงเป็นการจัดเก็บภาษีแบบผสมผสาน 
(Combination Rate) คือมีการเลือกที่จะจัดเก็บภาษี
ในอัตราตามมูลค่า (Advalorem Rate) ของราคาหน้า
โรงงานหรือราคาน าเข้าที่รวมภาษีศุลกากร หรือ 
จัดเก็บภาษีแบบตามสภาพ (Specific Rate) โดย
ค านวณภาษีจากปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  หาก
ฐานภาษีใดท าให้รัฐได้รายรับสูงสุด ก็เก็บภาษีตาม
ฐานภาษีดังกล่าว  การจัดเก็บภาษีโดยใช้อัตราภาษี
แบบผสมผสานเช่นนี้ ส่งผลให้เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ที่มีราคาแพง ถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีตามมูลค่า 
(แม้ ว่าจะมีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เท่ ากับ
เครื่องด่ืมที่มีราคาถูกก็ตาม) เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่
มีราคาแพงส่วนใหญ่จะเป็น ไวน์ เบียร์ วิสก้ี และ
บรั่ น ดี  (โดยเฉพาะเครื่ อง ด่ืมที่ น าเข้ ามาจาก
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ต่างประเทศ) ส่วนเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีราคาถูก 
(เช่น สุราแช่พื้นเมือง สุราขาว และสุราปรุงพิเศษบาง
ชนิด)  จะถูกจัดเก็บภาษีโดยใช้อัตราภาษีตามสภาพ 
ท าให้สุราเหล่านี้เสียภาษีต่ า  ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์สูงก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงได้
ประมวลข้อดีข้อเสียของภาษีตามสภาพเทียบกับ
ภาษีตามมูลค่า 

ระบบภาษีที่ ใช้ ในการจัดเก็บภาษีเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาบางประการ
คือ (1)  การค านวณภาษีสรรพสามิตด้วยสูตรภาษี
แบบฝังใน (inclusive tax) ท าให้อัตราภาษีที่แท้จริง
สู งก ว่ าอั ตราภาษี ในนาม ในกรณี เครื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์ที่ ผลิตภายในประเทศมู ลค่ าภาษี
สรรพสามิต  จะค านวณจากราคาขายหน้าโรงงาน 
บวกกับภาษีสรรพสามิต และภาษีท้องถิ่น  ส่วนใน
กรณี ของเครื่ อง ด่ื มแอลกอฮอล์ ที่ น า เข้ าจาก
ต่างประเทศ จะค านวณจากราคา ณ ด่านศุลกากร 
(CIF) บวกด้วยภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
(ถ้ามี) ภาษีสรรพสามิต และภาษีท้องถิ่น  

(2) การก าหนดราคาหน้าโรงงานของสุราบาง
ชนิดเพ่ือใช้ประเมินภาษีสรรพสามิต ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน (Non – level 
playing field) กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงราคาหน้า
โรงงานของเบียร์ตามประเภทเบียร์  ภายหลังจาก
เดือนสิ งหาคม 2546 ส่ งผลใ ห้ เบี ยร์ ประเภท 
economy มีราคาหน้าโรงงานต่ ากว่าเบียร์ standard 
ซึ่งมีราคาต่ ากว่าเบียร์ premium ผลที่ตามมาคือ 
เบียร์ที่ ถูกจัดเกรดเป็นเบียร์คุณภาพเสียภาษี
มากก ว่ า เบี ย ร์ เ ก รดประหยั ด  นอกจากนั้ น 
ส่วนต่างของภาษีระหว่างเบียร์ประหยัดกับเบียร์
มาตรฐาน กลับต่างกันมากกว่าส่วนต่างระหว่างเบียร์
มาตรฐานกับเบียร์พรีเมียมอย่างน่าสงสัย 

 (3) สุราบางชนิดที่มีแอลกอฮอล์สูงเสียภาษีต่ า 
กว่าสุราที่มีแอลกอฮอล์ต่ าหรือใกล้เคียงกัน เช่น 
เหล้าขาวเสียภาษีต่อขวดน้อยกว่าเบียร์ นอกจากนั้น
อั ตราภาษีตามสภาพของสุ ราหลายชนิ ดที่ มี
แอลกอฮอล์ใกล้เคียงกันกลับมีอัตราภาษีต่างกัน เช่น 
สุราพิเศษ 35 ดีกรีเสียภาษีสรรพสามิต 400 บาทต่อ
ลิตรแอลกอฮอล์เทียบกับ 70 บาทส าหรับสุราขาว 
240 บาทส าหรับสุราผสม และ 240 บาทส าหรับวิสกี้
น าเข้า  

(4) แม้ว่าโครงสร้างฐานภาษีที่ให้รัฐเลือกใช้ฐาน
ภาษีที่ได้รายรับภาษีมากกว่า แต่ในทางปฏิบัติรัฐ
มิได้ก าหนดอัตราภาษีตามสภาพและอัตราตามมูลค่า
ให้สอดคล้องกัน (ดูตารางที่ 1) เช่น เหล้าขาวมีภาษี
ตามมูลค่า 25% แม่โขง 50% แต่ภาษีตามสภาพของ
แม่โขง (400 บาทต่อลิตร) สูงกว่าเหล้าขาว (70 บาท
ต่อลิตร) เกือบ  6 เท่าตัว โครงสร้างภาษีแบบนี้แสดง
ว่ารัฐอาจมีเหตุผลแอบแฝงอื่นๆที่มิใช่การหารายได้
สูงสุดจากการเก็บภาษี 

โครงสร้างอัตราภาษีและฐานภาษีในปัจจุบันจึง
ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นเคร่ืองมือหารายได้
ของรัฐ และไม่สามารถลดปริมาณการบริโภคสุราหรือ 
การน าเข้าสุ ราได้ ทั้ งๆที่มีการปรับอั ตราภาษี
สรรพสามิตและภาษีศุลกากรถึง 7 คร้ัง ในระหว่างปี 
2536-47 ก็ตาม (ดูรูปที่ 3-4) ดังเหตุผลต่อไปนี้ 

ประการแรก การปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
สูงขึ้นชดเชยการลดภาษีศุลกากรท าให้อัตราภาษี
เก็บจริงสูงขึ้น เพราะวิธีคิดภาษีสรรพสามิตแบบฝัง
ใน แต่ผู้ประกอบการหาทางลดภาระภาษีของตนโดย
การรายงานราคาน าเข้า (ราคา cif ตาม invoice) 
ต่ าลง หรือรายงานราคาหน้าโรงงานต่ าลง แต่พฤติกรรม
ส าคัญ คือ ผู้น าเข้าสุรามองเห็นช่องทางการขยาย
ตลาดวิสก้ีน าเข้าราคาถูกจากการที่ภาษีน าเข้า
ภายในกลุ่มอาฟต้าลดเหลือ 5% จึงมีการน าเข้า 
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ตารางที่ 1 ความไม่สอดคล้องของอัตราภาษีสุรากับเป้าหมายการแสวงหารายรับภาษีสูงสุดของรัฐ 

ประเภทสุรา อัตราภาษีตามมูลค่า (%) อัตราภาษีตามสภาพ  
(บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์) 

จ านวนแอลกอฮอล ์

เหล้าขาว 25 70 28-40 
สุราผสม 
(เชี่ยงชุน) 

50 240 28-35 

สุราพิเศษ 
(แม่โขง) 

50 400 35 

วิสกี ้ 50 400 40+ 
เบียร ์ 55 100 3.5-7.3 

 

รูปที่ 3  ปริมาณการบริโภคสุราเม่ือมีการปรับอัตราภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4 อัตราการเพิ่มภาษีและสุราน าเข้า 
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ที่มา : ค านวณโดยนักวิจัย จากข้อมูลรูปที่ 6.4 ก 
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วิสกี้สก๊อตราคาถูกมาจากฟิลิปปินส์ เน่ืองจากราคา
แจ้งน าเข้าต่ ามาก ภาษีสรรพสามิตก็ต่ าลงด้วย 
ปริมาณการน าเข้าวิสก้ีราคาถูกจึงเพ่ิมขึ้นแบบก้าว
กระโดด (ดูรูปที่ 5) พฤติกรรมนี้เรียกว่าการโยกการ
บริโภคสุราแพงไปสู่สุราราคาถูก (trade down 
hypothesis) ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้เศรษฐ
มิติ พบว่ามีพฤติกรรมนี้จริง แต่สาเหตุส าคัญที่ท าให้
คนไทยเพ่ิมการบริโภควิสก้ีน าเข้า (รวมทั้งเบียร์) คือ  
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในวัย 15-40 ปี 

ประการที่สอง การที่เบียร์เกรดประหยัดเสียเงิน

ภาษีต่อขวด (หรือกระป๋อง) น้อยกว่าเบียร์เกรด

มาตรฐาน และเกรดพรีเมียม ท าให้ส่วนแบ่งตลาด

เบียร์เกรดประหยัดเพ่ิมขึ้น  แต่เบียร์มาตรฐานมีส่วน

แบ่งลดลง รัฐจึงได้ภาษีต่อหน่วยน้อยลง แต่การ

บริโภคเบียร์โดยรวมกลับสูงขึ้น ในที่สุดผู้ผลิตส่วน

ใหญ่ก็จะมุ่งผลิตเบียร์เกรดประหยัด เพราะภาษีที่

ต่ าลงท าให้ขายเบียร์ได้ในราคาถูก 
ประการที่สาม การที่ภาษีสุราแต่ละประเภทมี

อัตราภาษีแตกต่างกัน    โดยปราศจากเหตุผลที่
โปร่งใส (ตารางที่ 1)     ท าให้สุราบางชนิดที่มี
แอลกอฮอล์สูงขายได้ในราคาต่ ามาก เพราะเสียภาษี
ตามสภาพในอัตราต่ า เช่น เหล้าขาว และเชี่ยงชุน จึง
ไม่น่าแปลกใจที่การบริโภคเหล้าขาวไม่มีแนวโน้ม
ลดลง ขณะเดียวกันวิสก้ีน าเข้าราคาถูกก็สามารถเสีย
ภาษีต่ า แม้อัตราภาษีตามมูลค่าจะสูงถึง 50% เพราะ
สามารถแจ้งราคาน าเข้าต่ า และเสียภาษีศุลกากร
ต่ าลง โดยน าเข้าจากประเทศสมาชิกอาฟต้า ดังนั้น
โครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตของไทยจึงสนับสนุน
ให้ผู้บริโภคด่ืมสุราในประเทศที่มีราคาถูก ด่ืมเบียร์
ราคาถูก และด่ืมวิสก้ีน าเข้าราคาถูก เพราะสุรา
เหล่านี้เสียภาษีต่ ากว่าสุราคู่แข่ง 

 

รูปที่ 5 ปริมาณน าเข้าวิสก้ี จ าแนกตามกลุ่มราคา 
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ประการที่สี่ มีการลักลอบน าเข้าสุราบางประเภท
ในปริมาณสูง โดยเฉพาะวิสก้ีสก๊อตและไวน์ราคา
แพง ดังจะเห็นได้จากการมีสุราเถื่อนขายอย่าง
กว้างขวางในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้ชายแดนลาว
และมาเลเซีย เพราะอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งคิด
แบบฝังในท าให้ผู้น าเข้าเสียภาษีจ านวนมาก สาเหตุ
ที่สองเกิดจากลาวมีสิทธิ์ขนสินค้าน าเข้าส่งออกผ่าน
แดนไทยเนื่องจากลาวไม่มีอาณาเขตติดทะเล และ
เหตุผลสุดท้ายคือ ประเทศมาเลเซียมีเขตปลอดภาษี
บนเกาะลังกาวี ท าให้มีการลักลอบน าเข้าไวน์ 
นอกจากนี้ตั้งแต่รัฐบาลเปิดเสรีให้มีการตั้งโรงงาน
สุรา ท าให้เกิดโรงงานสุราชุมชนจ านวนกว่า 6,000 
แห่ง ขณะเดียวกันรัฐไม่สามารถควบคุมโรงงานสุรา
เหล่านี้ได้ ท าให้มีสุราชุมชนที่ไม่เสียภาษีขายตาม
ชุมชนชนบทอย่างกว้างขวาง ปัญหาเหล่านี้ท าให้การ
บริโภคสุราของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 

ทฤษฎีภาษีแอลกอฮอล์ที่ เหมาะสมที่สุด 
(Optimal Alcohol Tax Theory)  แนวคิดเร่ือง
ห ลั ก ก า ร เ ก็ บ ภ า ษี สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค 
(Consumption Tax) มีวัตถุประสงค์สองประการคือ   
(1) หลักความมีประสิทธิภาพของภาษี (Efficiency) 
ซึ่ งหมายถึ งการเก็บภาษีให้ได้มากที่ สุ ด  โดย 
ท าให้สังคมยังคงได้สวัสดิการสูงสุด  และ (2) หลัก
ความเท่าเทียมทางสังคม (Social Equity) ซึ่งมีผลต่อ
การกระจายรายได้ของประชาชน (Redistribution) ใน
ทางอ้อม   หลักการค านวณภาษีดังกล่าวจะยึด
แนวคิด Optimal Taxation ของ Ramsey (Ramsey 
Rule) ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาโดย Diamond and 
Mirrlees (1970) ในกรณีที่มีหลายครัวเรือน (Many-
Household Model) โดยสรุปอัตราภาษีที่เหมาะสมจะ
ขึ้นอยู่กับ บรรทัดฐาน หรือ ค่านิยม (Social Value) 
ของสังคมนั้นๆ กล่าวคือ อัตราภาษีที่จะเก็บขึ้นอยู่
กับการให้น้ าหนัก (weight) ความส าคัญระหว่างเรื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพข อ ง ก า ร เ ก็ บภ า ษี  (Revenue 
Maximisation)  กับเร่ืองความเท่าเทียมในสังคม 
(Equity Consideration) ในกรณีของภาษีสรรพสามิต 
นักเศรษฐศาสตร์ได้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การก าหนด
อัตราภาษีที่เหมาะสมอีกประการหนึ่ง คือ หลักการ
ลดผลกระทบภายนอกใ ห้ ต่ าสุ ด  (Externality 
minimization) เพราะในปัจจุบันวัตถุประสงค์หลัก
ของภาษีสรรพสามิตไม่ใช่การหารายได้สูงสุด แต่
เป็นการเก็บภาษี เพ่ือลดผลกระทบต่อสังคม และการ
จ ากัดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยบางชนิด 

การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ต่อราคาของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ละชนิดมี
ค่าต่างกัน ผลการค้นพบนี้จึงสนับสนุนแนวทางการ
เก็บภาษีสุรา แต่ละชนิดด้วยอัตราภาษีที่ต่างกัน  
(Non-Uniform Taxation)  ตามหลักของ Modified 
Ramsey Tax Rule  ส่วนประเด็นเรื่อง Equity และ 
Efficiency (รวมไปถึงประเด็นเรื่อง Tax Evasion) ก็
สามารถปรับน้ าหนักการให้ความส าคัญได้ตาม
เจตนารมย์ของสังคมแต่ละสังคม 

นักเศรษฐศาสตร์อาศัยทฤษฎีภาษีที่เหมาะสม
ข้างต้นในการตอบค าถามสองข้อ ข้อแรกคืออัตรา
ภาษีสรรพสามิตสุราในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม
หรือยัง ข้อสอง อัตราภาษีสรรพสามิตควรเป็นเท่าไร 
ส าหรับค าถามข้อแรก วิธีการประเมินอัตราภาษีที่
เหมาะสมมี 2 ทาง ทางแรก คือ การใช้แบบจ าลอง
ดุลยภาพทั่วไป แต่วิธีที่ง่ายกว่า คือ การค านวณหา
ต้นทุนส่วนเพ่ิมต่อสังคมของการเก็บภาษี (marginal 
social cost of public fund, MSCF) เคร่ืองมือ
ดังกล่าวเป็นการวัดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรที่
เกิดจากการที่รัฐพยายามเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น ถ้ารัฐ
ต้องการแสวงหารายรับจากภาษีสูงสุด อัตราภาษีที่
เหมาะสมที่สุด คือ อัตราที่ท าให้ MSCF มีค่าต่ าสุด 
โดยมีข้อสมมติว่าการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 1 บาทจะท า
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ให้ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้น 1 บาทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
การวัดค่า MSCF จะต้องพิจารณาทั้งผลการบิดเบือน
ที่เกิดจากการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น และการบิดเบือนที่
เกิดจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (non-tax distortions)  
ซึ่งได้แก่ (1) การบิดเบือนที่เกิดจากผลกระทบ
ภายนอกจากการบริโภคสุรา (private sector 
externalities)  (2) การบิดเบือนที่เกิดจากผลกระทบ
ภายนอกต่อรายจ่ายของรัฐด้านสาธารณสุข (public 
expenditure externalities)  (3) การบิดเบือนอัน
เนื่องจากผู้ด่ืมสุรามีปัญหาในการควบคุมตัวเอง และ 
(4) การบิดเบือนอันเน่ืองจากมีการลักลอบหนีภาษี 
และ (5) การบิดเบือนจากโครงสร้างตลาดผูกขาด 
(Chandoevwit and Dahlby,2006) 

งานวิจัยของ Chandoevwit and Dahlby (2006) 
พบว่า ต้นทุนส่วนเพ่ิมต่อสังคม (MSCF)  ของการ
จัดเก็บภาษีสุราและบุหรี่มีค่าสูงสุด (คือ 1.95 และ 
2.22 ตามล าดับ) ส่วนภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงท าให้เกิด
ต้นทุน MSCF เพียง 0.512 แสดงว่าภาษีสุราและ
บุหรี่มีอัตราสูงเกินไป อย่างไรก็ตามหากค านึงถึงผล
การศึกษาในบทที่ 6 ซึ่งพบว่าอุปสงค์ต่อสุราหลาย
ชนิดมี ความยืดหยุ่ นต่ อราคาสู งกว่างานของ 
Chandoevwit and Dahlby (2006) เช่น สุราขาว และ
ไวน์ในประเทศ (ซึ่งล้วนมีความยืดหยุ่นเกินกว่า 1) 
การสรุปว่าภาษีเหล้ า -บุหรี่สุ ราเกินไปก็ไม่น่ า
ผิดพลาด เพราะสุราที่มีความยืดหยุ่นต่อราคาสูงจะ
ท า ใ ห้ เ กิ ดผลการทดแทนสู ง  เมื่ อ ราคาสุ ร า
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดต้นทุนสังคมค่อนข้างสูง 
อีกทั้งในการค านวณของ Chandoevwit and Dahlby 
(2006) ยังใช้วิธีค านวณภาษีสรรพสามิตแบบฝังนอก 
ไม่ใช่แบบฝังในตามวิธีคิดของกรมสรรพสามิต ดังนั้น
อัตราภาษีที่ใช้แทนค่าในแบบจ าลองจึงต่ ากว่าความ
จริงมาก  แม้กระนั้นก็ตามผลการค านวณก็ยังแสดง
ว่าภาษีสุราและบุหรี่ก่อให้เกิดต้นทุนสังคมสูงกว่า

ภาษีสินค้าชนิดอื่นๆ  นอกจากนั้นเมื่อมีการขจัด
ผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุราออกจาก
สมการ ปรากฏว่าค่า MSCF ของสุราจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
2.012 (เดิมเมื่อรวมผลกระทบดังกล่าว ค่า MSCF 
เท่ากับ 1.95) แสดงว่าถ้ามีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น
เพ่ือลดผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุรา 
MSCF จะลดลง แต่ถ้ามีการหนีภาษีจะท าให้ MSCF 
สูงขึ้น 

ค่า public sector externalities contribution มีค่า
เท่ากับ -0.192 เป็นการสนับสนุนว่ารัฐควรเพ่ิมภาษี
ที่สะท้อนผลกระทบภายนอกต่อรายจ่ายสาธารณสุข
ของรัฐที่ ใช้รักษาคนไข้จากโรคสุรา  ส่วนค่า 
contribution of addiction ต่อ MSCF ของสุรา คือ  
-0.132 และบุหรี่เท่ากับ -0.302 แสดงว่ารัฐมีเหตุผล
พอเพียงที่จะเก็บภาษีสุราและบุหรี่เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดผล
การบิดเบือนที่เกิดจากผู้บริโภคติดเหล้า และติดบุหรี่ 

ประโยชน์ข้อสองของทฤษฎีภาษีที่เหมาะสม คือ 
ใช้เป็นหลักในการค านวณหาอัตราภาษีสรรพสามิตที่
สามารถแก้ไข (internalize) ผลกระทบภายนอกหรือ
ต้นทุนสังคมจากการบริโภคสุรา การศึกษาครั้งนี้
อาศัยข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (2546) ผลการค านวณพบว่า
ภาษีสรรพสามิตที่ จะสามารถแก้ไขผลกระทบ
ภายนอกได้ควรมีอัตราไม่ต่ ากว่า 20.6%-44.6% ของ
ราคาหน้าโรงงาน โดยแบ่งเป็นผลกระทบภาย
นอกจากการบริโภค 12% ผลกระทบภายนอกต่อ
ค่ าใช้ จ่ ายด้านสาธารณสุขของรั ฐ 1.3% และ
ผลกระทบจากปัญหาการควบคุมตัวเองของผู้ด่ืมสุรา 
7.3%  (ดูตารางที่ 2) โปรดสังเกตว่าต้นทุนสังคมนี้ยัง
ต่ ากว่าความเป็นจริง เพราะยังมิได้นับรวมผลกระทบ
ภายนอกของการด่ืมสุราที่มีต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
หรือผลกระทบต่อครอบครัว นอกจากนั้นข้อมูล
ต้นทุนการรั กษาพยาบาลก็ยั งใช้ ต้ นทุนด้าน
งบประมาณที่มิใช่ราคาตลาด 
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3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราภาษีสรรพสามิต   

เพ่ือลดปัญหาการบิดเบือนที่เกิดจากการบริโภค
สุรา  ผลการศึกษา พบว่า อัตราภาษีขั้นต่ าที่จะลด
ผลกระทบภายนอกและปัญหาการควบคุมตัวเองของ
คนด่ืมสุราคือ 20.6 – 44.6% ส่วนอัตราภาษีขั้นสูงที่
จะไม่ท าให้มีการหนีภาษีมากเกินกว่าปัจจุบัน คือ 
101 -156% (ดูตารางที่  2) โปรดสังเกตว่า (ก) 
นักวิจัยได้ค านวณหาอัตราภาษีที่เหมาะสมเฉพาะ
กรณีวิสก้ีน าเข้าราคาสูง โดยใช้ตัวอย่างของวิสกี้
ตราด า (black label)  (ข) อัตราภาษีที่เสนอต่ ากว่า
อัตราภาษีที่จัดเก็บจากวิสก้ีตราด าในปัจจุบัน (ภาษี
น าเข้าบวกสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และสุขภาพ
ไทยเท่ากับ 259%) อัตราภาษีขั้นสูงนี้สอดคล้องกับ
ผลการ simulation ในบทที่ 6 ที่พบว่าหากมีการ
ลักลอบน าเข้าเกิน 10% อัตราภาษีไม่ควรเกิน 220%  
อนึ่งอัตราภาษีที่ค านวณได้นี้รวมภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเทศบาล และภาษีสุขภาพ 

เมื่อแปลงอัตราภาษีขั้นสูงเป็นภาษีตามสภาพ 
จะเท่ากับ 610-950 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์

3.2 ข้อเสนอเกี่ยวกับฐานภาษี   

หากวัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีสรรพสามิต
สุ ร า  คื อ  ก า รลดต้ นทุ นคว าม เ สี ยหายจาก 
การบริโภคสุรา หรือลดการบริโภคสุราและรัฐบาลไม่
ต้องการใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การแสวงหารายได้ รัฐบาลควรหันมาจัดเก็บภาษี
ตามสภาพแทนระบบภาษีปัจจุบันที่มีฐานภาษี 2 
ระบบ คือ อัตราภาษีตามสภาพ และอัตราตามมูลค่า 
แล้วเลือกฐานภาษีที่ให้รายรับภาษีสูงสุด เหตุผล
ส าคัญ คือ อัตราภาษีตามสภาพจะท าให้ผู้บริโภคลด
การด่ืมสุราที่มีแอลกอฮอล์สูง แล้วหันมาบริโภคสุรา
ประเภทที่มีแอลกอฮอล์ต่ า และจะลดปัญหาการ
รายงานราคาน าเข้า (cif price) หรือราคาหน้าโรงงาน
ต่ ากว่าความเป็นจริง  ผลคือสุราที่มีแอลกอฮอล์สูง
เสียภาษีมากขึ้น และราคาจะสูงขึ้น การบริโภคสุราที่
มีแอลกอฮอล์สูงจะลดลง  อย่างไรก็ตามในกรณีที่
โครงสร้างตลาดมีการแข่งขันน้อยราย ภาษีตาม
สภาพจะก่อให้เกิดรายรับภาษีแก่รัฐบาลน้อยกว่า
ภาษีตามมูลค่า รัฐจึงควรละทิ้งเป้าหมายการแสวงหา
รายได้จากภาษีสุรา 

ตารางที่ 2 อัตราภาษีข้ันต่ าและข้ันสูง 

ต้นตอการบิดเบือน อัตราภาษี (% ของราคาcif หรือราคาหน้าโรงงาน) 
1. อัตราภาษีข้ันต่ า 20.6-44.6 
    - ผลกระทบภายนอกต่อบุคคลท่ีสามจากการดื่มสุรา 12-36 (1) 
   - ผลกระทบภายนอกต่อค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของรัฐ 1.3 (2) 
   - การติดสุรา (ปัญหาการหักห้ามใจหรือการควบคุมตวัเอง) 7.3(2) 
2. อัตราภาษีข้ันสูง  
   - การหนีภาษีสุรา 101-156 (3) 

ที่มา : (1) จากเนื้อหาตอนที่ 8.1 

(2) ผลการศึกษาของอังกฤษ (Smith, 2005) 

(3) จากเนื้อหาตอนที่ 8.2 
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3.3 อัตราภาษีส าหรับสุราประเภทต่าง ๆ และ
วิธีคิดภาษี มีดังนี้ 

 ข้ อ เสนอแรก คื อ  ใ ห้ เลิ กระบบคิ ดภา ษี
สรรพสามิตแบบฝังใน แล้วหันมาใช้วิธีค านวณแบบ
ฝังนอก วิธีน้ีจะท าให้อัตราภาษีมีความโปร่งใส 

 ข้อเสนอที่สอง  ส าหรับสุราชนิดเดียวกันที่มี
แอลกอฮอล์จ านวนเท่ากัน ควรเสียภาษีเป็นจ านวน
เงินเท่ากัน   การหันมาจัดเก็บภาษีตามสภาพ คือ 
เก็บภาษีต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จะเป็นวิธีที่ท าให้
บริษัทเอกชนทุกบริษัทสามารถแข่งขันกันในสนามที่
มีกฎกติกาเหมือนกัน (level-playing field) แต่ที่
ส าคัญ คือ สุราที่มีแอลกอฮอล์สูงจะเสียภาษีมากกว่า
สุราที่มีแอลกอฮอล์ต่ า ท าให้การบริโภคสุราที่มี
แอลกอฮอล์สูงลดลง 

 ข้อเสนอที่สาม มีดังนี ้

ทางเลือกแรก คือ สุราทุกชนิด (เบียร์ ไวน์ วิสกี้ 
ฯลฯ) ให้เสียภาษีต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ในอัตรา
เดียวกัน เช่น 650-950 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ (LPA) ข้อดี คือ สุราทุกชนิดเสียภาษีต่อลิตร
แอลกอฮอล์เท่ากัน เพราะแอลกอฮอล์ คือ ต้นตอ
ก่อให้เกิดต้นทุนสังคม 

ทางเลือกที่สอง คือ การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า
ตามปริมาณแอลกอฮอล์  โดยก าหนดให้สุราที่มี
แอลกอฮอล์สูงเสียภาษีตามสภาพสูงกว่าสุราที่ ม ี
แอลกอฮอล์ต่ า  ข้ อ ดี  คื อ ผู้ บริ โภคจะด่ืมสุ รา 
แอลกอฮอล์สูงลดลง แต่จะมีการบริโภคเบียร์ และ
ไวน์เพ่ิมขึ้น ส าหรับประเทศไทยอาจก าหนดอัตรา
ภาษีสุรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

0.01-4   ดีกร ี เสียภาษี 650 บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (LPA) 

4.01-20 ดีกรี  เสียภาษี 750 บาท/LPA 

20.01-30 ดีกร ี เสียภาษี 850 บาท/LPA 
เกิน 30 ดีกร ี เสียภาษี 950 บาท/LPA 
ทางเลือกที่สาม  คือ แบ่งประเภทสุราเป็น 4 

ประเภท แต่ละประเภทเสียภาษีต่างกัน โดยสุราที่มี
แอลกอฮอล์ต่ าให้เสียภาษีอัตราต่ ากว่าสุราที่มี
แอลกอฮอล์สูง ข้อดี-ข้อเสียของทางเลือกนี้คล้ายกับ
ทางเลือกสอง แต่ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาแยกเบียร์
ออกตามปริมาณแอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่น 

เบียร ์ เสียภาษี 550  บาท/ลิตรแอลกอฮอล์ 
ไวน ์ เสียภาษี 650  บาท/ลิตรแอลกอฮอล์ 
วิสก้ีและสุราอื่นๆ เสียภาษี 9 5 0  บ า ท / ลิ ต ร

แอลกอฮอล์ 
เหล้าขาวอัตราพิเศษก่อนปรับเป็น 900-950 

บาท/ลิตรแอลกอฮอล์  

 ข้อเสนอที่สี่  

หากรัฐกังวลกับปัญหาขาดดุลการค้า เพราะใน
อนาคตภาษีน าเข้าสุราจากบางประเทศจะลดต่ าลงถึง
ศูนย์ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ท าให้มีการน าเข้า
สุราที่มีราคาแพงจ านวนมากขึ้น ในกรณีเช่นนี้รัฐอาจ
เพ่ิมภาษีสรรพสามิต อีกประเภทหนึ่งเพ่ือลดการ
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย แต่เพ่ือป้องกันผู้น าเข้า
รายงานราคาน าเข้า (cif price) ต่ ากว่าความจริง 
รัฐควรก าหนดภาษีสรรพสามิตจากฐานราคาขาย
ปลีก แต่เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเลือกปฏิบัติ ควรจัดเก็บ
ภาษีฟุ่มเฟือยอัตราก้าวหน้าดังนี้  

สุราที่มีราคาขาย
ปลีกต่อลิตร
ของเหลวต่ ากว่า 

100  บาท อัตราภาษี 
5% 

สุราที่มีราคาขาย
ปลีกต่อลิตร
ของเหลวต่ ากว่า 

100 -
499 

บาท อัตราภาษี 
10% 

สุราที่มีราคาขาย
ปลีกต่อลิตร
ของเหลวต่ ากว่า 

500-
999 

บาท อัตราภาษี 
15% 
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สุราที่มีราคาขาย
ปลีกต่อลิตร
ของเหลวต่ ากว่า 

1000 บาทขึ้น
ไป 

อัตราภาษี 
20% 

3.4 อัตราภาษีส าหรับเหล้าขาว  มีข้อเสนอดังนี้ 

ข้อเสนอแรก  คือ tax concession ในปีแรกรัฐจะ
ไม่เก็บภาษีเหล้าขาวจากแอลกอฮอล์ 20 ดีกรีแรก ปี
ต่อ ๆ ไปจะลดจ านวนดีกรีที่ได้รับการยกเว้นภาษี
จนถึงปี 5 จะไม่ยกเว้นภาษีอีก ดังนี้ 

ปีแรก ยกเว้นภาษี 25 ดีกรีแรก 
แอลกอฮอล์ที่เหลือ (15 = 40 - 25  
หรือ 3 = 28-25) ดีกรีต้องเสียภาษีอัตรา
ปกติ (900 บาทต่อลิตร) 

ปีสอง ยกเว้นภาษี 20 ดีกรีแรก  
ปีสาม ยกเว้นภาษี 15 ดีกรีแรก 
ปีสี ่ ยกเว้นภาษี 10 ดีกรีแรก 
ปีห้า ยกเว้นภาษี 5  ดีกรีแรก 
ปีหก เสียภาษีเต็มตามปกติ 
ข้อเสนอที่ สอง  คือ ทยอยปรับอัตราภาษี 

เหล้าขาว เป็น 5 ช่วง ดังนี ้
ช่วงแรก (ทันที)  ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 

ของภาษีที่ต้องปรับเพ่ิมขึ้น  
ช่วงสอง (12-24 เดือน) ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 
ช่วงสาม (24-36 เดือน)ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 

ช่วงสี่ (36-48 เดือน) ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 

ช่วงห้า (ปีที่ 5) เก็บภาษีตามสภาพเท่ากับสุราอื่น  ๆ

3.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

อนึ่งงานวิจัยครั้ งนี้ยังมีข้อจ ากัดส าคัญบาง
ประการ  ปัญหาแรกคื อ  วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ า ง  
มีปัญหาการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง (stratified sample) 
ท าให้ตัวอย่างที่ได้อาจไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริงของ
ประชากรที่ด่ืมสุรา ปัญหาที่สอง คือ การประมาณ
การอุปสงค์ต่ อสุ ราแบบเชิ ง เ ด่ี ยว  ท าใ ห้ค่ า 
ความยืดหยุ่นต่อราคาของผู้ด่ืมสุรามาก และด่ืมน้อย
มีผลต่างจากการวิจัยในต่างประเทศ และอาจไม่ตรง
กับสภาพความเป็นจริงที่ว่าคนไทยมีพฤติกรรมด่ืม
สุราหลายๆ ประเภทในรอบเดือน ปัญหาที่สาม คือ 
อัตราภาษีที่ค านวณขึ้นมาเพ่ือเยียวยาผลกระทบ
ภายนอกจากการบริโภคสุรา ยังต่ ากว่าความจริง 
เพราะปัญหาข้อจ ากัดข้อมูล และการค านวณมิได้
รวมผลกระทบภายนอกครบทุกรายการ เช่น ผลของ
สุราต่อความเสียหายด้านทรัพย์สินและปัญหา
ครอบครัว   ปัญหาที่สี่ คือ การประมาณการเรื่องการ
ลักลอบหนีภาษียังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลอัตราการหนี
ภาษีที่ค านวณได้มาจากการลักลอบวิสก้ีตราด า จึง
ท าให้ข้อเสนออัตราภาษีขั้นสูงที่จะไม่ชักจูงให้มีการ
หนีภาษีเพ่ิมขึ้นอาจสูงเกินไป  ปัญหาที่ห้า คือ การ
ประเมินอัตราภาษีที่เหมาะสมยังขาดข้อมูลส าคัญ
บางตัว ท าให้ต้องอาศัยผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
ปัญหาสี่ข้อหลังท าให้อัตราภาษีที่เสนออาจไม่ใช่
อัตราภาษีที่เหมาะสมส าหรับสุราชนิดอื่นๆ จึงควร
ศึกษาเพ่ือก าหนดอัตราภาษีในรายละเอียดอีกครั้ง 
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เชิงอรรถ 
1 ผู้บริโภคที่ดื่มสุราบ่อยมาก คือ ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการด่ืมสุรามากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน 
2 กลุ่มผู้ที่ดื่มน้อย คือ กลุ่มผู้ที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา 1-2 ครั้งต่อเดือน 
3 กลุ่มผู้ที่ดื่มปานกลาง คือ กลุ่มผู้ที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา 3-15 ครั้งต่อเดือน 
4 กลุ่มผู้ที่ดื่มเป็นประจ า คือ กลุ่มผู้ที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา มากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน 
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