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บทสรุปผูบริหาร 
 

ประเทศไทยยังขาดแคลนงานวิจัยเชิงลึกท่ีประยุกตใชขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้า 
(household panel data) อาทิเชน การออกแบบระบบการเงิน (design of financial system) 
ปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การบริหารสินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท 
การติดตามปญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household indebtedness tracking) อุปสรรคและ
ขอจํากัดดานการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก และปญหาสังคมผู
สูงวัย (aging society) เปนตน จากปญหาดังกลาว ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนไทยจึงไดรับความรวมมือดานวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend ณ 
มหาวิทยาลัย MIT ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง 
และเศรษฐศาสตรทฤษฎี ท่ีศึกษาครัวเรือนไทยมาเปนเวลากวา 19 ป ท้ังนี้ Professor Robert M. 
Townsend และทีมงานไดพัฒนาฐานขอมูล Townsend Thai Data ข้ึนมาในป 1997 และยัง
ดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดกลายเปนตนแบบใหกับองคกรในประเทศตางๆ นําไปพัฒนา
ฐานขอมูลในลักษณะเดียวกัน  

งานวิจัยชิ้นนี้จึงสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายเดือน 
(monthly micro data) ใหมีขอมูลท่ีตอเนื่องและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และตอยอด
ไปสูโครงการวิจัยภายใตการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data รวมท้ังยังสนับสนุนใหเกิด
การประยุกตใชฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้า (panel data)  ซ่ึง ณ ปจจุบัน ประกอบไปดวย 5 โครงการ 
ไดแก 

1. โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม  
2. โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
3. โครงการการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพท่ีมีความไม

สมบูรณของตลาดการเงิน 
4. โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย 
5. โครงการการจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวะการทํางานของประชากร 

 
นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้จะนําเสนอบทความท่ีเก่ียวของกับขอมูล Townsend Thai Data 

จํานวน 6 บทความ ไดแก  
1. "Economic Development, Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of 

Financial Frictions." Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, 2016 
(Formerly as NBER Working Paper No. 19618, 2014.) 

2. "Risk and Return in Village Economies."  Krislert Samphantharak and Robert M. 
Townsend, revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013. 

3. บทความเรื่อง “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการพัฒนาองคความรูดาน
เศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data”, กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ 
กิเลนทอง, issue 14/2015, 18 Dec 2015, aBRIDGEd articles 

4. บทความเรื่อง “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย, 
issue 1/2016, 16 Jan 2016, aBRIDGEd articles 
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5. บทความเรื่อง “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือน
ไทย”, อาชว ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles 

6. บทความเรื่อง “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันท่ีสมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”, 
นราพงศ ศรีวิศาล, aBRIDGEd articles 



iv 
 

บทคัดยอ 
 

ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยไดใหการสนับสนุน 
Townsend Thai Data ใหเกิดการพัฒนาฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้า (panel data) 
อยางตอเนื่อง อันจะชวยพัฒนางานวิจัยและองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 
โดยในระยะแรกของโครงการฯ ไดมีโครงการยอยท่ีพัฒนาขอมูลและประยุกตใชขอมูลท้ังหมด 5 
โครงการ ไดแก โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ
สังคม, โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม, โครงการการศึกษา
การคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพท่ีมีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน, 
โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย และโครงการจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยาง
ซํ้าจากขอมูลภาวะการทํางานของประชากร 

ท้ังนี้ ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย มีความมุงหวังท่ีจะ
สรางเครือขายนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ ท้ังยังจะ
เชื่อมโยงกับเครือขายนักวิจัยในตางประเทศท่ีนําขอมูลชุดนี้ไปใชอยางแพรหลายมากอนหนานี้แลว ซ่ึง
จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน/เรียนรู ระหวางนักวิจัยท้ังสองกลุม  อันจะนําไปสูการสรางองคความรู
ใหมๆ ในดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยท่ีมากข้ึน และทายท่ีสุดจะชวยใหเราสามารถ
ออกแบบนโยบายโดยอาศัยงานวิจัยเชิงลึกท่ีมีคุณภาพ จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอประเทศได 
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Abstract 
 
 Thai panel data for economic and social research project supports the 
Townsend Thai data to ensure the continuity of the longest household panel 
database in Thailand, which can potentially generate a large amount of research that 
will enhance our knowledge and understanding about rural Thai economy.  The first 
phase of project consists of 5 separate but related projects, including “Household 
Panel Data for Socio-Economic Research”, “Household Financial Account Data for 
Socio-Economic Research”, “Occupational Choice, Financial Frictions, and Trade 
across Thai Villages Research”, “Poverty Dynamics in Rural Thailand Research” and 
“Constructing a Panel Data from the Labor Force Survey of Thailand Research”. 
          This project aims to encourage and motivate Thai researchers to study 
economic and social issues using this long household panel data. In addition, it will 
build a network of Thai and foreign researchers, who use the Thai Townsend data 
extensively. These activities should help broaden our knowledge about economic 
and social issues of Thai households. Finally, the project will enable the 
policymakers to design effective policies based on high-quality empirical research 
generated from this dataset. 
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บทที่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

ท่ีผานมาประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนงานวิจัยเชิงลึกท่ีประยุกตใชขอมูลระดับ
ครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้า (household panel data) ในประเด็นตางๆ อาทิ การออกแบบระบบ
การเงิน (design of financial system) ปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การบริหาร
สินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household 
indebtedness tracking) อุปสรรคและขอจํากัดดานการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือน
และธุรกิจขนาดเล็ก และปญหาสังคมผูสูงวัย (aging society)  ซ่ึงลวนแลวแตเปนประเด็นท่ีมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม 

จากปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดทําชุดโครงการพัฒนาองคความรูดาน
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยเพ่ือสรางองคความรูในประเด็นดังกลาว โดยชุดโครงการฯ ไดรับ
ความรวมมือดานวิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian 
Professor of Economics ณ มหาวิทยาลัย MIT ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรพัฒนา 
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง และเศรษฐศาสตรทฤษฎี ท่ีศึกษาครัวเรือนไทยมาเปนเวลากวา 19 
ป ท้ังนี้ Professor Robert M. Townsend และทีมงานไดพัฒนาฐานขอมูล Townsend Thai Data 
ข้ึนมาในป 1997 และยังดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดกลายเปนตนแบบใหกับองคกรในประเทศ
ตางๆ นําไปพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะเดียวกัน เชน ธนาคารกลางของประเทศเม็กซิโก ธนาคาร
กลางของประเทศชิลี และธนาคารกลางของประเทศสเปน เปนตน 

นอกจากนี้ ชุดโครงการฯ ยังมีความมุงหวังท่ีจะสรางเครือขายนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ และสามารถประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังจะเชื่อมโยงกับเครือขายนักวิจัยในตางประเทศท่ีนําขอมูลชุดนี้ไปใช
อยางแพรหลายมากอนหนานี้แลว ซ่ึงจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน/เรียนรู ระหวางนักวิจัยท้ังสองกลุม  
อันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหมๆ ในดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยท่ีมากข้ึน และ
ทายท่ีสุดจะชวยใหเราสามารถออกแบบนโยบายโดยอาศัยงานวิจัยเชิงลึกท่ีมีคุณภาพ จนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอประเทศได 
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย  
2. เพ่ือสรางเครือขายนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิต

งานวิจัยเชิงลึกโดยการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data 
3. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly micro data) ใหมี

ขอมูลท่ีตอเนื่องและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
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1.3 กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
1.3.1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 
กิจกรรมหลัก 

1. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับนักวิจัย  สกว – ธปท เพ่ือใหขอเสนอ
โครงการตรงตามวัตถุประสงคของชุดโครงการ 

2. คัดกรองขอเสนอโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีประเมินโครงการวิจัย เพ่ือ
เสนอขอรับทุนในปงบประมาณ 2559 

3. ตรวจสอบขอเสนอโครงการท่ีนักวิจัยปรับแกกอนสงให สกว.ข้ึนสัญญาโครงการ 
4. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยและคณะทํางานชุดโครงการ 

 
1.3.2 กิจกรรมติดตามโครงการฯ 
กิจกรรมหลัก 

1. ติดตามการดําเนินงานในเดือนท่ี 3 หลังรับทุน 
กิจกรรมรอง 

• จัดการประชุมกับนักวิจัยเพ่ือรับทราบแผนการดําเนินงานรวมถึงปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนและหนทางแกไข 

2. ติดตามการดําเนินงานในเดือนท่ี 6 หลังรับทุน 
กิจกรรมรอง 

• จัดการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ี 1 ระหวางนักวิจัยและ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของโครงการวิจัย ปญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไข 

• ตรวจสอบรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ี 1 ของโครงการวิจัยท่ีรับทุน และ
จัดสงใหผูทรงคุณวุฒิประเมินผลความกาวหนา 

• สรุปผลการดําเนินงานใหกับ สกว. 
3. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนตามความเหมาะสม 
4. จัดประชุมแกไขปญหาและอุปสรรครวมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิและ สกว. ใน

กรณีประสบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
 

1.3.3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตอยอดหรือขยายผลผลงานวิจัย 
1. จัดการประชุมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนรวม เพ่ือระดมความคิดเพ่ือ

พัฒนาตอยอดหรือขยายผลงานท่ีไดรับทุน 
2. จัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีดําเนินเสร็จสมบูรณตอผูใช

ประโยชนและผูสนใจ 
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1.4 แผนการพัฒนาโครงการ/ การติดตามโครงการ/ การประเมินผลงานวิจัย ประมาณ 6 
โครงการ 

ชุดโครงการนี้จะพัฒนา ติดตาม และประเมินผลงานวิจัยยอย ประมาณ 6 โครงการ โดยมี
ประเด็นหลักในการศึกษาดังตอไปนี้ 
1. The financial life cycle of Thai households: management of assets, real and 

financial assets, saving for older age in theory and in practice. Regional 
comparison: northeast vs central or rich vs poor.  Related are case studies of 
the lives of Thai households, including debt management and other issues. 
Including studies of aging population. 

2. The role of the village, or community, as an informal network of support and 
assistance, including the role in gifts and loans in providing insurance, if not 
credit. Viewing the village or community as a financial market and the theory 
of portfolio diversification.  

3. The industrial organization of financial service providers and their use by Thai 
households and business in their financial strategies. The interaction among 
government and private sector banks in the location of branches and 
services.    

4. Obstacles and limitations, needs for improvement: the study of cash 
management, insurance against long term disability, investment and long 
term capital flows. 

5. Local, regional and national development, the role of within country trade 
and capital flows and quantification of welfare impact. The role of financial 
deepening. 

6. Aging society: effects of population structure on family institution and 
community in rural Thailand. 

 
1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับในแตละชวงเวลา 
 
ตารางท่ี 1.1: กิจกรรมในแตละชวงเวลา 

เวลา กิจกรรม ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (output) 
6 เดือนท่ี 1 1. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับ

นักวิจัย  สกว - ธปท เพ่ือใหขอเสนอโครงการ
ตรงตามวัตถุประสงคของชุดโครงการ 

ไดขอเสนอโครงการท่ีตรงตามวัตถุประสงค 

 2. คัดกรองขอเสนอโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ทําหนาท่ีประเมินโครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอรับ
ทุนในปงบประมาณ 2559 

ไดขอเสนอโครงการท่ีผานการคัดกรองแลว 
 

 3. ตรวจสอบขอเสนอโครงการท่ีนักวิจัย
ปรับแกกอนสงให สกว. ข้ึนสัญญาโครงการ 

ไดขอเสนอโครงการท่ีปรับแกแลว 
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 4.  จัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการ
วิจัยและคณะทํางานชุดโครงการ 

ไดรูปแบบและแนวทางในการดําเนินงาน 

 5. จัดการประชุมนําเสนอรายงาน
ความกาวหนา 6 เดือนท่ี 1 ระหวางนักวิจัย
และผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานของโครงการวิจัย ปญหาท่ีเกิดข้ึน
และการแกไข 

รับทราบความกาวหนาของงานวิจัยแตละ
โครงการ 

 6. ตรวจสอบรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ี 
1 ของโครงการวิจัยท่ีรับทุน และจัดสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลความกาวหนา และ
สรุปผลการดําเนินงานใหกับ สกว. 

ไดรายงานความกาวหนา 

6 เดือนท่ี 2 1. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนตาม
ความเหมาะสม 

รับทราบความกาวหนาของงานวิจัยแตละ
โครงการ 

2. ตรวจสอบและสรุปผล ไดองคความรูท่ีจะนําไปสูการออกแบบ
นโยบายดานเศรษฐศาสตรและสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ 

3. จัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัย
และพัฒนาท่ีดําเนินเสร็จสมบูรณตอผูใช
ประโยชนและผูสนใจ 

 
 
1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จส้ินท่ีเปนรูปธรรม และตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการ 

1. ในระหวางการดําเนินการวิจัย โครงการจะนําเสนอความกาวหนาของโครงการในรูปแบบ
รายงานการวิจัย รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานการสังเคราะหขอมูล และ
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการกําหนดนโยบายหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและความ
พรอมของขอมูลอยางนอยปละ 6 ชิ้น  

2. ภายในระยะเวลา 3 ป (ระยะเวลาของ MOU) โครงการจะสามารถผลิตงานวิจัยเชิงลึกจาก
ฐานขอมูล Townsend Thai Data ท่ีสามารถนําไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติไดอยาง
นอย 1 เรื่องตอ 1 โครงการ 
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1.7 แผนการดําเนินการ 
ตารางท่ี 1.2: แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. จัดประชุมพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับนักวิจัย  สกว - ธปท 
เพ่ือใหขอเสนอโครงการตรงตามวัตถุประสงคของชุดโครงการ 

               

2. คัดกรองขอเสนอโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีประเมิน
โครงการวิจัย เพ่ือเสนอขอรับทุนในปงบประมาณ 2559 

               

3. ตรวจสอบขอเสนอโครงการท่ีนักวิจัยปรับแกกอนสงให สกว.ข้ึน
สัญญาโครงการ 

               

4.  ติดตามการดําเนินงานในเดือนท่ี 3 หลังรับทุน                
5. จัดการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา 6 เดือนท่ี 1 ระหวาง
นักวิจัยและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย ปญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไข 

               

6. ติดตามการดําเนินงานในเดือนท่ี 6 หลังรับทุน                
7. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนตามความเหมาะสม                
8. จัดประชุมแกไขปญหาและอุปสรรครวมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ
และ สกว. ในกรณีประสบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

               

9. จัดการประชุมระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนรวม เพ่ือ
ระดมความคิดเพ่ือพัฒนาตอยอดหรือขยายผลงานท่ีไดรับทุน 

               

10. จัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีดําเนินเสร็จ
สมบูรณตอผูใชประโยชนและผูสนใจ 
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1.8 กระบวนการผลักดันผลงานออกสูการใชประโยชน 
1. การประชุมเชิงวิชาการ  

เชิญผูทรงคุณวุฒิจากสาขาและหนวยงานท่ีเก่ียวของมารวมประชุมเชิงวิชาการ 
2. การพิมพเผยแพรผลงาน  

โครงการจะเผยแพรผลการวิจัยผานเว็บไซตและการจัดประชุมวิชาการเปนหลัก 
3. การเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ  

ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เชน Econometrica, Journal of 
Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Journal of Development 
Economics เปนตน 

4. กระบวนการผลักดันผลงานดังกลาวออกสูการใชประโยชนอ่ืนๆ เชน ดานนโยบาย ดานการ
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
 
ในระยะยาว องคความรู ท่ีไดจากงานวิจัยจะถูกนํามาสังเคราะหเพ่ือออกแบบนโยบาย

เก่ียวกับระบบการเงินและการคลัง นโยบายเพ่ือลดความยากจนและความเหลื่อมล้ํา นโยบายท่ี
เก่ียวของกับสังคมผูสูงอายุ  รวมถึงชวยในการวางแผนพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ ซ่ึงคาดวาองคกรท่ี
มีบทบาทตอการกําหนดนโยบายของประเทศ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินท้ังภาครัฐและเอกชน จะ
สามารถใชประโยชนจากผลการวิจัยนี้ได   

 
ท้ังนี้ ชุดโครงการฯ จะจัดสัมมนาเสนอผลงานของโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีดําเนินเสร็จ

สมบูรณระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนรวมและผูสนใจ เพ่ือระดมความคิดเพ่ือพัฒนาตอยอด
หรือขยายผลจากองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยมาสังเคราะหเพ่ือออกแบบนโยบายดานเศรษฐศาสตร
และสังคมใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชนใหเปนระบบมากข้ึน 
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บทที่ 2 
การปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจ 

 
2.1 การสรางและสนับสนุนโครงการวิจัย 

ภารกิจหลักของชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” คือ 
การสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยท่ีใชฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าในประเทศไทย โดยใหความสําคัญกับ
ขอมูล Townsend Thai Data เปนพิเศษ ซ่ึงเปนขอมูลครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าท่ีสําคัญของประเทศ
ไทย อีกท้ังยังสงเสริมใหมีการรวบรวมและสรางขอมูลตัวอยางซํ้าอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดองคความรู
เก่ียวกับครัวเรือนไทยท่ีถูกตอง ลึกซ้ึง และมีประโยชน กิจกรรมหลักของชุดโครงการคือ การสนับสนุน
การเก็บขอมูล Townsend Thai Data เชิญชวนและสนับสนุนใหนักวิจัยไทยทําวิจัยโดยใชขอมูล 
Townsend Thai Data ผานโครงการยอยในชุดโครงการ อีกท้ังยังเชิญชวนใหนักวิจัยท่ัวไปนําเอา
ขอมูล Townsend Thai Data ไปใชวิจัยโดยไมจําเปนตองขอทุนผานชุดโครงการฯ อีกดวย  

ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ชุดโครงการฯ  ไดสนับสนุนโครงการยอยท้ังหมด 6 โครงการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1: โครงการตางๆ ภายใตชุดโครงการฯ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม (หัวหนาโครงการ) ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
สถานะ 

1. โครงการฐานขอมลูระดับครัวเรอืนแบบตัวอยางซ้ําเพ่ือการ
วิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ระยะท่ีหน่ึง 
หัวหนาโครงการ: ผศ.ดร. วีระชาต ิกิเลนทอง 

1 ป 
(1 ส.ค. 58 – 
31 ก.ค. 59) 

11.5 ลานบาท 
(รวมทุนกับ 

ธปท.) 

เสร็จสิ้นและ
ปดโครงการ
เรียบรอย 

2. โครงการฐานขอมลูบัญชีครัวเรอืนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐกิจ
และสังคม 
หัวหนาโครงการ: ดร.นราพงศ  ศรีวิศาล 

1 ป 
(1 พ.ย. 58 – 
31 ต.ค. 59) 

1.5 ลานบาท 
 

ขอขยายเวลา
ไปถึง 31 ธ.ค. 

59 
3. โครงการการศึกษาการคาระดบัหมูบานในไทยโดยใช
แบบจําลองการเลือกอาชีพท่ีมีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน 
หัวหนาโครงการ: ดร.อาชว ปวีณวัฒน 

1 ป 
(4 ม.ค. 58 – 
31 ธ.ค. 59) 

231,000 บาท 
 

ระหวาง
ดําเนินงาน 

4. โครงการฐานขอมลูระดับครัวเรอืนแบบตัวอยางซ้ําเพ่ือการ
วิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ระยะท่ีสอง 
หัวหนาโครงการ: คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร 

1 ป 
(1 ส.ค. 59 – 
31 ก.ค. 60) 

11.5 ลานบาท 
(รวมทุนกับ 

ธปท.) 

ระหวาง
ดําเนินงาน 

5. โครงการการเปลีย่นแปลงของความยากจนในชนบทไทย 
หัวหนาโครงการ: ดร.อนันต ภาวสทุธิไพศิฐ 

1 ป  
(15 ส.ค. 59 –  
15 ส.ค. 60) 

556,600 บาท 
 

ระหวาง
ดําเนินงาน 

6. โครงการจัดทําฐานขอมูลแบบตวัอยางซ้ําจากขอมูลภาวะการ
ทํางานของประชากร 
หัวหนาโครงการ: ดร.ภัทรพรรณ อดทน 

1 ป 
(3 ต.ค. 59 –  
2 ต.ค. 60) 

709,200 บาท 
 

ระหวาง
ดําเนินงาน 
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2.1.1 โครงการวิจัยฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเ พ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม ระยะท่ีหนึ่ง (Household Panel Data for Socio-Economic 
Research) 
 โครงการนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการเก็บและบริหารขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซํ้าใน Townsend Thai Data โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้าราย
เดือน (monthly micro data) ซ่ึงถือไดวา เปนขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าท่ี
สามารถนํามาวิจัยในประเด็นตางๆ ไดมากมาย ไมวาจะเปน การออกแบบระบบการเงิน 
(design of financial  system) ปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน การบริหาร
สินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท 
(household indebtedness tracking) อุปสรรคและขอจํากัดดานการเงิน (financial 
constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปญหาสังคมผูสูงวัย (aging society) เปน
ตน โครงการนี้เปนการรวมสนับสนุนระหวาง สกว. (6.5 ลานบาทตอป) และ ธปท. (5 ลาน
บาทตอป) 

การสํารวจขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือนจัดทําข้ึนใน 4 จังหวัด จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย โดยเลือก 1 อําเภอท่ีปรากฏ
อยูในฐานขอมูล SES ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ท่ีมีการสุมจัดทําการสํารวจอยางตอเนื่อง
มาทุกป ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถวิเคราะหเชื่อมโยงขอมูล SES และขอมูล Townsend Thai 
Data ได  และหลังจากนั้นจึงไดคัดเลือก 1 ตําบลๆ ละ 4 หมูบาน โดยพิจารณาจากปจจัย
ทางดานสภาพแวดลอมระหวางหมูบานตางๆ ใหมีความใกลเคียงกันเพ่ือจะดูผลจากปจจัย
สถาบัน โดยรวม การสํารวจขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly micro 
data) ประกอบดวย 16 หมูบาน โดยมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายในแตละหมูบานไมเกิน 45 
ครัวเรือน (อาจมีบางหมูบานมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือนเนื่องจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดใน
หมูบานขณะนั้นมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือน) โดยในปแรกมีครัวเรือนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
682 ครัวเรือน และในปจจุบัน (19 ปผานไป) มีครัวเรือนกลุมตัวอยางเหลืออยูท้ังหมด 670 
ครัวเรือน ในรอบปท่ีผานมา ทีมงานเก็บขอมูลสามารถสัมภาษณกลุมตัวอยางไดครบทุก
ครัวเรือนทุกเดือน ดังแสดงผลในตารางท่ี 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2: จํานวนครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือนท่ีถูกสัมภาษณในรอบ 12 เดือน 

เดือน ฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย ศรีสะเกษ รวม เปาหมาย 
จํานวนครัวเรอืนที่

หายไปจากกลุมตัวอยาง 
จํานวนครัวเรอืน

ทดแทน 
สิงหาคม 2558 161 177 171 161 670 638 0 0 
กันยายน 2558 161 177 171 161 670 638 0 0 
ตุลาคม 2558 161 177 171 161 670 638 0 0 
พฤศจิกายน 2558 161 177 171 161 670 638 0 0 
ธันวาคม 2558 161 177 171 161 670 638 0 0 
มกราคม 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
กุมภาพันธ 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
มีนาคม 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
เมษายน 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
พฤษภาคม 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
มิถุนายน 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
กรกฎาคม 2559 161 177 171 161 670 638 0 0 
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ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดเสร็จสิ้นการดําเนินการและปดโครงการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
และไดดําเนินการโครงการตอเนื่องในระยะท่ีสอง นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 

 
2.1.2 โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
(Household Financial Account Data for Socio-Economic Research) 

โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักในการนําขอมูล Townsend Thai Monthly Micro 
Data ซ่ึงเปนขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายเดือนท่ีละเอียดและซับซอนมา
ประมวลและจัดทําเปนบัญชีครัวเรือน ซ่ึงประกอบไปดวย บัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
(Balance Sheet) บัญชีรายรับรายจาย (Income Statement) และบัญชีการเคลื่อนไหวเงิน
สด (Statement of Cash Flows) ท้ังนี้ เนื่องจากขอมูล Townsend Thai Monthly 
Micro Data มีความซับซอนอยางมากทําใหยุงยากตอการใชงาน ไมวาจะเปนการคํานวณ
รายได คาใชจาย หรือการลงทุนของครัวเรือน ดังนั้นจึงจําเปนตองประยุกตใชหลักการบัญชี
การเงิน (financial accounting) เพ่ือแปลงขอมูลจากการสํารวจครัวเรือนใหอยูในรูปท่ีใช
งานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

เนื่องจากขอมูล Townsend Thai Monthly Micro Data ไมไดถูกออกแบบมาเพ่ือ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนตั้งแตแรก  เพราะฉะนั้น ในการจัดทําขอบัญชีครัวเรือนจําเปนตองมี
การตั้งขอสมมุติในบางประเด็นและตองมีการตรวจเช็คความเชื่อมโยงของขอมูลอยาง
ระมัดระวัง เพ่ือใหสามารถกําหนดเปนหลักเกณฑมาตรฐานในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและ
การนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหและวิจัยตอไปได โดยผลผลิตของโครงการจะรวมถึง
เอกสารคําชี้แจงท่ีชัดเจนเก่ียวกับสมมุติท่ีใชในการจัดทําบัญชีครัวเรือนดังกลาว  

โครงการนี้ไดเผยแพรขอมูลบัญชีครัวเรือนข้ันตนท่ีจัดทําข้ึนแตตองมีการปรับปรุง
เพ่ิมเติมจากเดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 160 เม่ือเดือนกันยายน 2559 ท่ีผานมา และเม่ือแลวเสร็จ
สมบูรณ โครงการฯ จะเผยแพรขอมูลบัญชีครัวเรือนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมผานเว็บไซตของชุด
โครงการฯ อีกครั้งเพ่ือใหนักวิจัยท้ังในและตางประเทศไดเขาถึงและนําไปศึกษาวิจัยตอไป 
นอกจากนี้  โครงการนี้จะพัฒนาบุคลากรผูชวยวิจัยใหมีความรูความเขาใจในขอมูล 
Townsend Thai Monthly Micro Data และสามารถชวยตอบขอสงสัยเก่ียวกับขอมูล
ดังกลาวของนักวิจัยภายใตชุดโครงการพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย   

ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดขอขยายเวลาดําเนินการออกไปอีกสองเดือน และคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในป 2559 นี ้
 
2.1.3 โครงการวิจัยการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือก
อาชีพท่ีมีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน (Occupational Choice, Financial 
Frictions, and Trade across Thai Villages) 

โครงการนี้ ผูวิจัยจะสรางแบบจําลองระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปด ซ่ึงประกอบ
ไปดวยตัวแทนจํานวนมากท่ีมีลักษณะแตกตางกันและตัวแทนแตละรายจะตัดสินใจในการ
เลือกอาชีพอยางเหมาะสม โดยระบบเศรษฐกิจดังกลาวมีภาคการผลิตจํานวน 2 ภาค และมี
ความไมสมบูรณของตลาดการเงิน เพ่ืออธิบายการลูออกของสัดสวนของราคาปจจัยการผลิต
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ท่ีพบใน Townsend Thai Data และจะทําศึกษาผลกระทบของตลาดการคาและตลาด
การเงินตอระบบเศรษฐกิจในระดับหมูบานผานแบบจําลองดังกลาว  ซ่ึงองคความรูท่ีไดจาก
การศึกษาขอมูลผาน Townsend Thai Data จะถูกนําไปใชวางแผนท้ังในเชิงยุทธศาสตร
และในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวของกับผลกระทบของตลาดการคาและตลาดการเงินตอระบบ
เศรษฐกิจในระดับหมูบานในประเทศไทย โดยจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 
ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  

ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดศึกษาผลกระทบของตลาดการคาและตลาดการเงินตอ
ระบบเศรษฐกิจในระดับหมูบานผานแบบจําลอง และคาดวาจะสามารถเขียนผลลัพธและ
รายงานฉบับสมบูรณแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 
 
2.1.4 โครงการวิจัยฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเ พ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม ระยะท่ีสอง (Household Panel Data for Socio-Economic 
Research) 
 โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการวิจัยฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ระยะท่ีหนึ่ง (หัวขอ 2.1.1) โครงการนี้
เปนการรวมสนับสนุนระหวางสกว. (6.5 ลานบาทตอป) และ ธปท. (5 ลานบาทตอป) 

โดยการสํารวจขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly micro data) 
ประกอบดวย 16 หมูบาน โดยมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายในแตละหมูบานไมเกิน 45 
ครัวเรือน (อาจมีบางหมูบานมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือนเนื่องจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดใน
หมูบานขณะนั้นมีจํานวนไมถึง 45 ครัวเรือน) โดยมีครัวเรือนกลุมตัวอยางเปาหมาย 638 
ครัวเรือน จากจํานวนท่ีเก็บขอมูลในระยะท่ีหนึ่งท้ังหมด 670 ครัวเรือน และหากเปนไปได 
ทีมงานจะพยายามเก็บขอมูลสัมภาษณกลุมตัวอยางไดครบท้ัง 670 ครัวเรือนทุกเดือน ดัง
เชนเดียวกับโครงการระยะท่ีหนึ่ง 

ณ ปจจุบัน โครงการนี้ไดเก็บขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือนอยางตอเนื่อง 
และกําลังจะครบปท่ี 20 ในเดือนสิงหาคมป 2560 

 
2.1.5 โครงการการเปล่ียนแปลงของความยากจนในชนบทไทย (Poverty Dynamics in 
Rural Thailand) 

โครงการนี้ ผูวิจัยจะศึกษาขอเท็จจริงและสถานการณของความยากจนรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทในชวงเวลาของการสํารวจจากขอมูล Townsend 
Thai ซ่ึงเปนขอมูลแบบตัวอยางซํ้ารายเดือนท่ีติดตามครัวเรือนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี 
บุรีรัมยและศรีสะเกษ โดยหากใชเสนแบงความยากจนของ สศช. กับขอมูลนี้เราจะพบวา 
สัดสวนคนจนในชวงตนของการสํารวจมีคาประมาณ 60% หรือมากกวาในแตละจังหวัด 
(ยกเวนท่ีฉะเชิงเทราซ่ึงมีคาประมาณ 50%) แตสัดสวนคนจนมีแนวโนมท่ีลดลงใน 3 จังหวัด
ยกเวนท่ีศรีสะเกษซ่ึงไมไดเกิดข้ึนอยางชัดเจนนัก เม่ือคํานวณสัดสวนของเวลาท่ีแตละ
ครัวเรือนตกอยูภายใตความยากจนเราจะพบวา คาเฉลี่ยแบบมัธยฐานอยูท่ี 0.55 หรือ
ครัวเรือนสวนใหญของการสํารวจไดใชเวลามากกวาครึ่งหนึ่งในชวงเวลาของการสํารวจอยู
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ภายใตความยากจน ดังนั้น จะมีครัวเรือนสวนหนึ่งท่ีหลุดออกจากความยากจนไดและไมกลับ
เขามาอีกหรือกลับเขามาเปนครั้งคราว ในขณะท่ีอีกสวนหนึ่งยังตกอยูภายใตความยากจน
หรือกลับเขามาสูความยากจนในความถ่ีท่ีสูงกวา โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา
เพ่ือหาสาเหตุของการตกหรือกลับเขาไปสูความยากจนของครัวเรือนในชนบท รวมท้ัง
วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมท่ีสามารถออกจากความยากจนไดและกลุมท่ียังตกอยู
ภายใตความยากจน 

ณ ปจจุบัน โครงการกําลังศึกษาการวัดความยากจนในขอมูล Townsend Thai 
และ SES โดยวิธีตาง ๆ ท่ีมีอยูและดูการเปลี่ยนแปลงของความยากจนท่ีเกิดข้ึนในขอมูล 
Townsend Thai และคาดวาจะสามารถนําเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการได
ภายในเดือนมกราคม 2560 

 
2.1.6 โครงการจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวการณทํางานของ
ประชากร (Constructing A Panel Data from the Labor Force Survey of 
Thailand) 

โครงการนี้จะนําขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor Force 
Survey: LFS) นับตั้งแตป 2545 – 2556 มาสรางขอมูลตัวอยางซํ้า (panel data) ดาน
แรงงานของประชากรไทยจากขอมูลสวน Out Rotation Group (ORG) และจะเผยแพร
ขอมูลท่ีสรางข้ึนในเวปไซตเพ่ือใหนักวิจัยไทยไดใชอยางท่ัวถึง แตหากไมไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติใหเผยแพรขอมูลท่ีสรางข้ึน นักวิจัยจะเผยแพร STATA code และ
คูมือการสรางขอมูลตัวอยางซํ้าในเวปไซตเพ่ือชวยใหนักวิจัยท่ีมีขอมูลการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากรสามารถสรางขอมูลไดอยางสะดวก 

ณ ปจจุบันโครงการกําลังศึกษาระเบียบวิธีการสุมตัวอยางแบบ Rotation Group 
ของโครงการสํารวจภาวะแรงงานของประชากรท่ีดําเนินงานโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือ
นํามาทดลองใชกับขอมูลตัวอยางขนาดเล็ก และคาดวาจะสามารถประชุมนําเสนอระเบียบวิธี
เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ และผูท่ีเก่ียวของจากสํานักงานสถิติ ซ่ึงอาจจะจัด
ประชุมภายในเดือน มกราคม 2560 

 
2.2 การประสานงานภายในและภายนอกชุดโครงการ และสนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยชนิด
บูรณาการ 

2.2.1 การจัดสัมมนาวิชาการ ในวันจันทรท่ี 14 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยท่ีเขารวม
สัมมนา และเฟนหานักวิจัยท่ีมีความสามารถเขารวมชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย ซ่ึงไดรับเกียรติจาก Professor Dr. Robert M. Townsend มา
ใหคําแนะนํา แกผูบรรยายและนักวิจัยท่ีเขารวมสัมมนา โดยมีหัวขอการบรรยาย ดังนี้ 

• “MORTALITY RISK AND HUMAN CAPITAL INVESTMENT: THE LEGACY 
OF LANDMINES IN CAMBODIA” โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู คณะ
เศรษฐศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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• “Did the Thai rice-pledging program improve the economic 
performance and viability of rice farming?” โดย ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวา-
นิช  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• “The Impact of Universal Health Coverage on Households’ 
Precautionary Savings in Thailand” โดย ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
2.2.2 การจัดประชุมโครงการพัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย ในวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือแนะนํา
และประชาสัมพันธชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย และ
การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีใชขอมูล Townsend Thai Data โดยมีหัวขอการบรรยายดังนี้ 

• ท่ีมาของ “โครงการรวมสนับสนุนวิจัยครัวเรือนไทย” ระหวางสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจปวย  อ๊ึงภากรณ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย ดร.ปติ  ดิษยทัต ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจปวย  อ๊ึงภากรณ  ศ.นพ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ ผู อํานวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศ.ดร.เสาวณีย  ไทยรุงโรจนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตามลําดับ 

• บรรยายพิเศษ เรื่อง “ท่ีมาและผลงานวิจัยท่ีใชขอมูล Townsend Thai Data” 
โดย Professor Dr. Robert M. Townsend  The Elizabeth & James 
Killian Professor of Economics at Massachusetts Institute of 
Technology และคุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร ผูอํานวยการโครงการวิจัย
ครอบครัวไทย (Thai Family Research Project) 

• แนะนํา “ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 
และการเขาถึง Townsend Thai Data” โดย  ผศ.ดร.วีระชาติ   กิเลนทอง 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย  

 

 
รูปภาพที ่2.1: การจัดประชุมโครงการพฒันาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 
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รูปภาพที ่2.2: การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ที่มาและผลงานวิจยัที่ใชขอมูล Townsend Thai Data” 

โดย Professor Dr. Robert M. Townsend 

 

 
รูปภาพที ่2.3: บรรยายพิเศษ เร่ือง “ที่มาและผลงานวิจยัที่ใชขอมูล Townsend Thai Data” 

โดย คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร 

 

 
รูปภาพที ่2.4: การแนะนาํ “ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย  

และการเขาถึง Townsend Thai Data” โดย ผศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง 
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2.2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรู
และนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ครั้งท่ี 1/2558 ในวันอังคารท่ี 15 
ธันวาคม 2558 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงมีวาระการประชุม ดังนี้ 

• กําหนดแนวทางการดําเนินงานและบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับทิศ
ทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 

• กําหนดกรอบประเด็นวิจัย และแนวทางการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend 
Thai Data 

• การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน 
โดยคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรูและ

นโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย มีบทบาทหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1. กํากับทิศทางการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ชุดโครงการ “พัฒนาองค

ความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” 
2. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอแนะทางนโยบายจากงานวิจัยและการนํา

งานวิจัยไปใชประโยชนดานนโยบายและอ่ืนๆ 
3. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูล Townsend Thai Data 
4. ใหแนวทางในการดําเนินงานชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือนไทย” ในภาพรวม 
 
2.3 การติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินโครงการ ตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา 
ตามเกณฑและแนวทางท่ี สกว. กําหนด  

2.3.1 การประชุมลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนา โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ในวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ณ อําเภอ
บานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  

เพ่ือติดตามงานระหวางนักวิจัยในโครงการและผูใหทุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศ จากการ
ติดตามโครงการฯ และการดําเนินงานของทีมงานโครงการวิจัยครอบครัวไทย พบวา 
ชาวบานยังใหความรวมมือในการใหขอมูลแกเจาหนาท่ีสัมภาษณอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
พนักงานเขาไปสัมภาษณครัวเรือนมาเปนระยะเวลายาวนาน อีกท้ังพนักงานสัมภาษณยังเปน
คนในพ้ืนท่ีท่ีมีความคุนเคยและเขาใจกับชาวบานเปนอยางดี จึงทําใหโครงการสามารถเก็บ
ขอมูลในระยะถัดไปไดอยางตอเนื่องและไมติดขัด 
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รูปภาพที ่2.5: การประชุมติดตามโครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้า 

เพื่อการวจิัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม ณ หมู 13 ตําบลบานกรวด อาํเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัย 

 

 
รูปภาพที ่2.6: การรายผลความกาวหนาของโครงการ จากคุณสมบัติ ศกุนตะเสถียร  

และทีมงานในโครงการวิจยัครอบครัวไทย ณ ที่ต้ังสํานักงานตําบลบานกรวด อาํเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

 

 
รูปภาพที ่2.7: การลงพื้นที่เขาสัมภาษณครัวเรือน ณ ตําบลบานกรวด อาํเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
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2.3.2 การจัดทํารายงานความกาวหนาและรายงานการเงิน ครั้งท่ี 1 ของโครงการ
ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตร  

ดําเนินการสง สกว. ไปเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 และไดรับการอนุมัติเงินทุน
งวดท่ี 2 จาก สกว. และ ธปท. ไปเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2559 หลังจากการประชุมติดตาม
โครงการฯ ไปเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ณ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
 
2.3.3 การประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาและขอเสนอโครงการภายใตชุด
โครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงประกอบไปดวยการนําเสนอโครงการตางๆ 
ดังนี้ 

• รายงานความกาวหนาโครงการ “ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐกิจและสังคม”  โดย ดร.นราพงศ  ศรีวิศาล คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• รายงานความกาวหนาโครงการ “การศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใช
แบบจําลองการเลือกอาชีพท่ีมีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน” โดย ดร.อาชว 
ปวีณวัฒน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

• ขอเสนอโครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจน” โดย ดร.อนันต ภาวสุทธิ
ไพศิฐ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ขอเสนอโครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวะการ
ทํางานของประชากร” โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน นักวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการ
ประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การจัดประชุมครั้งนี้จัดข้ึนเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ตอการดําเนินงานของโครงการในระยะเวลา 6 เดือนแรก เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขสําหรับการ
ดําเนินงานของโครงการในระยะถัดไป และเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอ
ขอเสนอโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาภายใตชุดโครงการฯ 

 

 
รูปภาพที ่2.8: การประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาและขอเสนอโครงการ 

ภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคารแหงประเทศไทย 
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รูปภาพที ่2.9: เครือยขายผูทรงคุณวุฒิ ภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”  

ณ ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
2.3.4 การนําเสนอรายงานความกาวหนาของชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย ครั้งท่ี 1 ตอคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ
พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ในวันท่ี 3 มิถุนายน 
2559 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีหัวขอดังนี้ 
• การรายงานความกาวหนาของโครงการยอยในชุดโครงการฯ ซ่ึงไดแก 

1. โครงการ “ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” 
รับผิดชอบโดย ดร.นราพงศ  ศรีวิศาล สนับสนุนโดย สกว. จากการรายงาน
ความกาวหนา ครั้งท่ี 1 ตั้งแต พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 ไปเม่ือ
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธปท.  

2. โครงการ “การศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือก
อาชีพท่ีมีความไมสมบูรณของตลาดการเงิน” รับผิดชอบโดย อาชว ปวีณวัฒน 
สนับสนุนโดย สกว. จากการนําเสนอรายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1 ตั้งแต 
มกราคม 2558 – เมษายน 2559 ไปเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธปท. 

3. โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม” รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สนับสนุน
โดย สกว. และ ธปท.  

• เรื่องเพ่ือพิจารณาสําหรับการยื่นขอเสนอโครงการในปถัดไปภายใตชุดโครงการฯ ซ่ึง
ไดแก 

1. โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐศาสตรและสังคม” (โครงการตอเนื่อง) ผูรับผิดชอบโครงการ คุณสมบัติ 
ศกุนตะเสฐียร ผูอํานวยการโครงการวิจัยครอบครัวไทย ระยะเวลาดําเนินงาน 
12 เดือน (สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560) 
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2. โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” ผูรับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร  ด ร . อ นั น ต  ภ า ว สุ ท ธิ ไ พ ศิ ฐ  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน งบประมาณท้ัง
โครงการ 556,600 บาท  

3. โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวะการทํางานของ
ประชากร” ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทรพรรณ อดทน สังกัดสถาบันวิจัยเพ่ือ
การประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระยะเวลา
ดําเนินงาน 12 เดือน งบประมาณท้ังโครงการ 709,200 บาท  

• การนําเสนอแผนการดําเนินงานในระยะตอไปของชุดโครงการฯ 
ทางชุดโครงการฯ ไดระบุชวงเวลาสําหรับนักวิจัยท่ีจะขอทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใตชุดโครงการฯ โดยมีกําหนดรอบของการสงขอเสนอ
โครงการ ดังนี้  

รอบท่ี 1 
เมษายน  >> จัดสงขอเสนอโครงการฯ ใหชุดประสานงาน 
พฤษภาคม  >> นําเสนอ 
มิถุนายน  >> ทําสัญญา 

รอบท่ี 2 
พฤศจิกายน  >> จัดสงขอเสนอโครงการฯ ใหชุดประสานงาน 
ธันวาคม  >> นําเสนอ 
มกราคม  >> ทําสัญญา 

และการกําหนดหัวของานวิจัยในชุดโครงการฯ โดยมีประเด็นหลักในการศึกษา
ดังตอไปนี้  

1. การปรับตัวและการลงทุนในภาคเกษตรของครัวเรือนไทย 
2. ผลิตภาพ (productivity) ของครัวเรือนในภาคเกษตร 
3. ผลกระทบของกองทุนการเงินชุมชน  
4. พฤติกรรมการออมและการกูยืมของครัวเรือนไทยในชนบท 
5. ประเด็นดานสุขภาพ (health) ของครัวเรือนไทยในชนบท  
6. พลวัตของโครงสรางครอบครัว (family structure) ในชนบท และผลกระทบท่ี

เก่ียวของ 
7. The role of the village, or community, as an informal network of 

support and assistance. 
8. The industrial organization of financial service providers and their 

use by Thai households and business in their financial strategies. 
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2.3.5 การจัดทํารางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในโครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม  

ดําเนินการสง สกว. ไปเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 จากการท่ีโครงการฯ ไดมีการ
ดําเนินการเก็บและบริหารจัดการขอมูล Townsend Thai Data ไปตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 
2558 จนถึง 31 กรกฎาคม 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน ซ่ึงสิ้นสุดระยะเวลาตาม
โครงการฯ ดังนั้น ทางชุดโครงการฯ จึงไดรวบรวมและจัดทํารางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
เพ่ือนําสงตอ สกว. ประกอบการพิจารณาเพ่ืออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ในป
ถัดไป  

 
 นอกจากการจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวแลวนั้น ชุดโครงการฯ ยังใหความรวมมือกับฝาย
ประชาสัมพันธ  สกว. ในการเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือการผลักดันสูการใชประโยชน จากกิจกรรมตางๆ
ดังตอไปนี้ 
 
2.4 การเผยแพรผลงานวิจัยในชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ไทย” 
 

• PIER Discussion Paper  

 
 

• aBridge Article 

 
 
 
 



20 
 

 
 

• เว็บไซตสําหรับชุดโครงฯ  1http://riped.utcc.ac.th/panel/ 

 
 

• หนังสือ 1http://riped.utcc.ac.th/projects 

 
 

2.5 การเขารวมประชุมในกิจกรรมท่ี สกว. จัดข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี สกว. มอบหมาย
เปนครั้งคราว  

2.5.1 การเขารวมประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนทุนป 2558 ชุด “การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร (SRI 
9)” ในวันศุกรท่ี 11 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 14 สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยมีกําหนดการดังนี้ 

• การรายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “การสังเคราะหงานวิจัยวาดวยการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ่ันคงทางการเงิน
ของประชากร” โดย ดร.จิระวัฒน ปนเปนมรัษฏ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

• การรายงานฉบับสมบูรณ โครงการ “ผลกระทบของปจจัยประชากรตอสถาบัน
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น ช น บ ท ” โ ด ย  ด ร . อ นั น ต  ภ า ว สุ ท ธิ ไ พ ศิ ฐ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

http://riped.utcc.ac.th/panel/
http://riped.utcc.ac.th/projects
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• การรายงานความกาวหนา โครงการ “ความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย”  โดย ผศ.
ดร.ภูเบศร สมุทรจักร มหาวิทยาลัยมหิดล 

• การรายงานความกาวหนา โครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนรอยปในประเทศ
ไทย” โดย ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล มหาวิทยามหิดล 

 
2.5.2 การเขารวมการประชุมสัมมนาประจําป 2559 “มองโจทยสังคมไทยหลัง 2015” 
จัดโดยฝายชุมชนและสังคม (ฝาย 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันศุกรท่ี 12 
กุมภาพันธ 2559 ณ โรมแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา  

การประชุมสัมมนาจัดข้ึนโดยวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
มุมมองใหมๆ และตั้งโจทยท่ีสอดคลองกับบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนไป อันจะเปนประโยชนในการ
กําหนดทิศทางและประเด็นโจทยวิจัยของ สกว. รวมท้ังเพ่ือเปนการพัฒนาผลงานวิจัยให
สามารถนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ตอไป ซ่ึงมีหัวขอในการเสวนา ดังนี้ 

• Disruptive technology กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม โดย ดร.ทิตนันท 
มัลลิกะมาส กลุมงานยุทธศาสตรองคกร ธนาคารแหงประเทศไทย 

• สังคมไทยในกํามือ generation Y สรางสรรคหรือปญหา โดย ดร.ภูเบศร สมุทรจักร 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ภาคธุรกิจกับกิจการเพ่ือสังคม โดยคุณวิเชียร พงศธร มูลนิธิยุวพัฒน 
• โจยทของชนบทไทยหลัง 2015 โดย ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักย ภาควิชา

ประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
2.6 กิจกรรมท่ีจัดข้ึนตามกรอบภารกิจรอง 

2.6.1 การพัฒนาฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในสํานัก
ประสานงาน  

ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ไดจัดทํา
ฐานขอมูลผานเว็บไซต เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธฐานขอมูลภายใตชุดโครงการฯ ใหแก
นักวิจัยและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจใชประโยชนจากขอมูล Townsend Thai Data โดยมีสถิติ
การขอใชขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.3: สถิติการขอใชขอมูลจาก FEDR: http://riped.utcc.ac.th/fedr 

ขอมูล ป ผูขอใชขอมูล  
ป 2559 

ผูขอใชขอมูล  
ป 2558 

Townsend Thai Annual Data (Rural Survey) 1997-2014 

8 คน 4 คน Townsend Thai Annual Data (Urban Survey) 2005-2015 

Townsend Thai Monthly Data เดือนท่ี 1-196 

Monthly Survey Household Financial Accounting เดือนท่ี 0-160 2 คน - 

*ผูที่ขอใชขอมูล นับเฉพาะผูที่ไมเกี่ยวของกับชุดโครงการฯ 

 

http://riped.utcc.ac.th/fedr
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2.6.2 การจัดทําเว็บไซตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรู เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย” 
 ผูวิจัยและทีมงานไดจัดทําเว็บไซตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนไทย” http://riped.utcc.ac.th/panel/ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
ฐานขอมูล Townsend Thai Data โครงการวิจัยตางๆ ขาวสารและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใต
ชุดโครงการฯ รวมท้ังบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรสูสาธารณะและการขยายผลตอยอดงานวิจัย
เพ่ือใชประโยชนตอไป  
 

 
รูปภาพที ่2.10: หนาเว็บไซตชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 

 
นอกจากนี้ ทางชุดโครงการฯ ไดประสานกับหนวยงานภาคราชการ และสถาบันวิจัยภาครัฐ

และเอกชน ในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของโครงการและฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมองคความรู
ทางดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังสงเสริมใหนักวิจัยท่ีมีความรูความสามารถได
มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงไดรับความรวมมือจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 
ธนาคารแหงประเทศไทย ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยจํานวนหนึ่ง โดยจะเนนโครงการวิจัยท่ีสรางองค
ความรู เ ก่ียวกับเศรษฐกิจไทย และเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายสาธารณะ ปจจุบัน
สถาบันวิจัยปวยฯ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ไดใหการสนับสนุน โครงการ
ประสานงานชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ซ่ึงเปนโครงการ
ท่ีสนับสนุนการสรางและประยุกตใชขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้า (household panel 
data) เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาประเด็นตางๆ เก่ียวกับการเงินภาคประชาชน รวมท้ัง ปญหาความ
เหลื่อมล้ําและความยากจน ซ่ึงลวนแลวเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังในดาน
เศรษฐกิจและสังคม 
    
 

http://riped.utcc.ac.th/panel/
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ตารางท่ี 2.4: รายละเอียดผลการดําเนินงานของชุดโครงการตามแผนงานโดยสรุป 
กิจกรรม 6 เดือนท่ี 1 วัน/เดือน/ป ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ผลการดําเนินงาน 

1. การจัดสัมมนาวิชาการ ณ สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหง
ประเทศ  
 

14 ธันวาคม 
2558 

1. แลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยท่ีเขารวม
สัมมนา  
2. เฟนหานักวิจัยท่ีมีความสามารถเขารวมชุด
โครงการพัฒนาองคความรู และนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 

ไดนักวิจัยรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถเพ่ือ
เขารวมชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย 

2. การจัดประชุมโครงการพัฒนาองค
ความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย ณ ธนาคารแหงประเทศไทย 

15 ธันวาคม 
2558 

1. แนะนําและประชาสัมพันธชุดโครงการ
พัฒนาองคความรู เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย  
2. เผยแพรผลงานวิจัยท่ีใชขอมูล Townsend 
Thai Data 

มีผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัยไทยใหความสนใจเขา
รวมประชุมรวมท้ังสิ้น 58 ทาน นอกจากนี้
นักวิจัยหลายๆ ทานยังมีความประสงคจะนํา
ขอมูล Townsend Thai Data ไปใชเพ่ือตอ
ยอดงานวิจัยซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอไปใน
อนาคต  
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3. การจัดประชุมคณะกรรมการกํากับทิศ
ทางการวิจัยชุดโครงการพัฒนาองคความรู
และนโยบายเศรษฐกิจและสั งคมของ
ครัวเรือนไทย ครั้งท่ี 1/2558 ณ ธนาคาร
แหงประเทศไทย 

15 ธันวาคม 
2558 

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและบทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย
ชุดโครงการพัฒนาองคความรูและนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 
 

1. กํากับทิศทางการวิจัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับ 
ชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ 
และสังคมของครัวเรือนไทย 
2. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอแนะทาง
นโยบายจากงานวิจัยและการดําเนินงานวิจัยไป
ใชประโยชนดานนโยบายอ่ืนๆ และใหคําแนะนํา
เพ่ือผลักดันใหผลงานวิจัยเชิงนโยบายดังกลาว
ลงไปสูหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง 
3.  กํ าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ฐานขอมูล Townsend Thai Data 
4. ใหแนวทางในการดําเนินงานชุดโครงการ
พัฒนาองคความรู เศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนไทย ในภาพรวม 

  2. กําหนดกรอบประเด็นวิจัย และแนวทางการ
ประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data 

คณะกรรมการฯ ทาบทามนักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และมีความสนใจเฉพาะดาน
เศรษฐศาสตร เทานั้น (มุ งเนนไปท่ีกลุมนัก
เศรษฐศาสตรรุนใหม) หากมีนักวิจัยดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานเศรษฐศาสตรท่ีสนใจจะใช
ขอมูล Townsend Thai Data เพ่ือยื่นขอเสนอ
โครงการ ทางคณะกรรมการฯ จะมีหนาท่ีให
คําแนะนําและประสานงานสงตอไปยัง สกว. 
เพ่ือดําเนินการตอไป     
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3. การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการ
นํางานวิจัยไปใชประโยชน 

การจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยของโครงการท่ี
ดํ า เ นิ น เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ  ร ะ ห ว า ง นั ก วิ จั ย 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนรวมและผูสนใจ เพ่ือระดม
ความคิดในการพัฒนาตอยอดหรือขยายผลจาก
องคความรูท่ีไดเพ่ือนําไปสูการออกแบบนโยบาย
ดานเศรษฐศาสตรและสังคม ตลอดจนวาง
แผนพัฒนาชุมชนใหเปนระบบมากข้ึน โดยจะมี
การเผยแพรผลการวิจัยของชุดโครงการฯ ผาน
เว็บไซตและการจัดประชุมวิชาการเปนหลัก 

กิจกรรม 6 เดือนท่ี 2 วัน/เดือน/ป ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  ผลการดําเนินงาน 
4. การประชุมลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนา
โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
และสังคม” 

22 มีนาคม 
2559 

ติดตามความกาวหนาของโครงการ“ฐานขอมูล
ระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัย
ดานเศรษฐศาสตร” 6 เดือนท่ี 1 ระหวาง
นักวิจัยในโครงการและผูใหทุน (สกว. และ 
ธปท.) เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ
โครงการวิจัย ปญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกไข 

รับทราบผลการดําเนินโครงการและข้ันตอน
ตางๆ ในการไดมาซ่ึงขอมูล Townsend Thai 
Micro Monthly Data จากทีมงานในพ้ืนท่ี 
พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวาง
การทํางาน และพิจารณาให ทุนสนับสนุน
โครงการฯ ในงวดถัดไป 
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5 .  ก า รประชุ มกา รนํ า เ สนอราย ง าน
ความกาวหนาและขอเสนอโครงการภายใต
ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย” ณ ธนาคาร
แหงประเทศไทย  

19 พฤษภาคม 
2559 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีตอการดําเนินงานของโครงการในระยะเวลา 
6 เดือนแรก เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขสําหรับ
การดําเนินงานของโครงการในระยะ 6 เดือน
ถัดไป 

การจัดทํารายงานความกาวหนาโครงการ 
“ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐกิจและสังคม” และ โครงการ“การศึกษา
การคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลอง
การเลือกอาชีพท่ีมีความไมสมบูรณของตลาด
การเงิน” ครั้ ง ท่ี  1 นํา เสนอตอ สกว. เ พ่ือ
พิจารณางบประมาณการดํ า เนินงานของ
โครงการในงวดท่ี 2 

2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอขอเสนอ
โครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาภายใตชุด
โครงการฯ  

การจัดทําขอเสนอโครงการ “การเปลี่ยนแปลง
ของความยากจนในชนบทไทย” และขอเสนอ
โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้า
จากขอมูลภาวะการทํางานของประชากร” 
นําเสนอตอ สกว. เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดทํา
โครงการภายใตชุดโครงการฯ  

6. การนําเสนอรายงานความกาวหนาของ
ชุดโครงการ“พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนไทย” ครั้งท่ี 1 ตอ
คณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุด
โครงการพัฒนาองคความรูและนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

3 มิถุนายน 
2559 

ขอ คิด เห็นและขอ เสนอแนะต อแผนการ
ดําเนินงานของชุดโครงการฯ ในระยะ 6 เดือน
แรก  เ พ่ื อนํ า ไปปรับปรุ งและ พัฒนาการ
ดําเนินงานใหตรงตามวัถตุประสงคของชุด
โครงการฯ ในระยะถัดไป 

การจัดทําแผนการดําเนินงานในระยะตอไปของ
ชุดโครงการฯ โดยกําหนดใหนักวิจัยสามารถยื่น
ขอเสนอโครงได 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม และการกําหนดหัวขอหลักในการ
ทําวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับทิศทางของชุด
โครงการฯ   
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2.7 สรุปงานเชิงปริมาณ 
1. การเดินทางไปเจรจาเรื่องการรวมทุนวิจัย  

- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้ 
2. การเดินทางไปพบนักวิจัย เพ่ือประสานงานใหทํา proposal 2 ครั้ง  

- ครั้งท่ี 1 ขอเสนอโครงการ โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน 
- ครั้งท่ี 2 ขอเสนอโครงการ โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี 

3. การประชาสัมพันธรูปแบบอ่ืน 1 ครั้ง  
- การจัดประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาและขอเสนอโครงการภายใตชุด

โครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” ในวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2559 ณ ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงทางชุดโครงการฯ ไดเรียนเชิญนักวิจัย
จากหลากหลายสถาบันเขารวมการประชุม อาทิเชน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
(TDRI), วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยวิจัยสังคมผูสูงอายุ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนตน เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธชุดโครงการฯ  

4. การประชุมรวมติดตามความกาวหนา 2 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 การประชุมลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาโครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือน

แบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” ในวันท่ี 22 มีนาคม 2559 ณ 
จังหวัดบุรีรัมย 

- ครั้งท่ี 2 การจัดประชุมการนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการ “ฐานขอมูลบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐกิจและสังคม” และ โครงการ “ผลกระทบของปจจัย
ประชากรตอสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท”ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ณ 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

5. ใหคําหารือกับนักวิจัย 5 ครั้ง 
- ครั้งท่ี 1 การจัดทํารายงานการเงินและรายงานวิจัยฉบับบสมบูรณของโครงการ 

“ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” 
ระยะท่ี 1  

- ครั้งท่ี 2 การจัดทําขอเสนอโครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการ
วิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” ระยะท่ี 2 

- ครั้งท่ี 3 การขยายระยะเวลาโครงการ “ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดาน
เศรษฐกิจและสังคม” ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559 

- ครั้งท่ี 4 การจัดทําขอเสนอโครงการ “อุปสงคปจจัยการผลิต อุปทานผลผลิตเกษตรไทย 
กับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน 

- ครั้งท่ี 5 การจัดทําขอเสนอโครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนและการอพยพออกตอ
การพัฒนาคุณภาพกําลังแรงงานในอนาคตของสังคมสูงวัย” โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู 
และ ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี 

6. เปนตัวแทน สกว. ในการรวมประชุมอ่ืนๆ  
- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้ 

7. เขียน research exploitation  
- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้ 
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8. Review ความเห็นผูทรงคุณวุฒิของโครงการ 7 ทาน 
- ดร.ปติ ดิษยทัต, ดร.กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ, ดร.ธันยพร จันทรกระจาง, ดร.ชญานี ชวะ

โนทย, ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู, ดร.โสมรัศม์ิ จันทรัตน และ ดร.นฎา วะสี 
9. รวมประชุมกับฝาย 1 ครั้ง 

- การเขารวมการประชุมสัมมนาประจําป 2559 “มองโจทยสังคมไทยหลัง 2015” จัดโดย
ฝายชุมชนและสังคม (ฝาย 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันท่ี 12 
กุมภาพันธ 2559 

10. มีการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ implement ผลงานวิจัย 2 ครั้ง 
- บทความเรื่อง “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือน

ไทย”, อาชว ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles 
- บทความเรื่อง “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันท่ีสมบูรณในชุมชนชนบทของ

ไทย”, นราพงศ  ศรีวิศาล, aBRIDGEd articles 
11. มีการเจรจาเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  

- ยังไมมีการดําเนินการในรอบนี้ 
12. มีโครงการอยูระหวางการพัฒนา 2 โครงการ 

- โครงการ “อุปสงคปจจัยการผลิต อุปทานผลผลิตเกษตรไทย กับการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” โดย ดร.เชาวนา เพชรรัตน 

- โครงการ “บทบาทของสภาพครัวเรือนและการอพยพออกตอการพัฒนาคุณภาพกําลัง
แรงงานในอนาคตของสังคมสูงวัย” โดย ดร.เนื้อแพร เล็กเฟองฟู และ ดร.ธัญมัชฌ สรุง
บุญมี 

13. มีโครงการท่ีไดเซ็นสัญญา 3 โครงการ  
- โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ

สังคม” (โครงการตอเนื่อง) โดย คุณสมบัติ ศกุนตะเสถียร  
- โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” โดย ดร.อนันต ภาวสุทธิ

ไพศิฐ 
- โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวะการทํางานของ

ประชากร” โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน 
14. มีโครงการท่ีลมเลิกไมอาจพัฒนาตอได  

- ไมมี 
15. มีโครงการท่ีไดสิทธิบัตร  

- ไมมี  
16. ในรอบ 3 เดือนหลังนี้มีโครงการไดเซ็นสัญญา 3 โครงการ เปนวงเงิน  12,765,800 บาท  

- โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ
สังคม” (โครงการตอเนื่อง) เปนวงเงิน 11,500,000 บาท 

- โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” เปนวงเงิน 556,600 บาท 
- โครงการ “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวะการทํางานของ

ประชากร” เปนวงเงิน 709,200 บาท 
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บทที่ 3 
ผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการฯ 

 
ชุดโครงการพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยสนับสนุนสงเสริมให

นักวิจัยนําขอมูล Townsend Thai Data ไปศึกษาในประเด็นตางๆ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา โดย
ประเด็นท่ีใหความสนใจเปนพิเศษประกอบไปดวย การบริหารสินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือน 
(financial and risk management of Thai household) โครงสรางอุตสาหกรรมของระบบการเงิน 
(industrial organization of Thai financial system)  การคนหาอุปสรรคและขอจํากัดดาน
การเงิน (financial constraints) การออมและการลงทุนของครัวเรือน (household savings and 
investments) เปนตน  

ขอมูลท่ีเปดเผยและใหบริการตอสาธารณะแลวประกอบไปดวย  
1. ขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายปในเขตชนบท (rural annual data) นับตั้งแตป 

1997 ถึง ป 2014  
2. ขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายปในเขตเมือง (urban annual data)  นับตั้งแตป 2005 

ถึงป 2015  
3. ขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly micro data) นับตั้งแตป 1997 ถึงป 

2014 
4. ขอมูลบัญชีการเงินครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly survey household financial 

accounting) ตั้งแตเดือนเริ่มตนถึงเดือนท่ี 160 (ป 1997-2010) 
ซ่ึงผูท่ีสนใจสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยไมมีคาใชจายท่ี http://riped.utcc.ac.th/data- 
services/fedr/ หรืออีเมล data@riped.utcc.ac.th 
 
งานวิจัยและบทความท่ีเปนผลมาจากการดําเนินงานของชุดประสานงานประกอบไปดวย 

งานวิจัยและบทความท้ังหมด 6 ชิ้น ดังตอไปนี้ 
1. "Economic Development, Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of 

Financial Frictions." Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, 2016 
(Formerly as NBER Working Paper No. 19618, 2014.) 

2. "Risk and Return in Village Economies."  Krislert Samphantharak and Robert M. 
Townsend, revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013. 

3. บทความเรื่อง “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการพัฒนาองคความรูดาน
เศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data”, กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ 
กิเลนทอง, issue 14/2015, 18 Dec 2015, aBRIDGEd articles 

4. บทความเรื่อง “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย, 
issue 1/2016, 16 Jan 2016, aBRIDGEd articles 

5. บทความเรื่อง “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือน
ไทย”, อาชว ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles 

6. บทความเรื่อง “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันท่ีสมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”, 
นราพงศ ศรีวิศาล, aBRIDGEd articles 

http://riped.utcc.ac.th/data-%20services/fedr/
http://riped.utcc.ac.th/data-%20services/fedr/
mailto:data@riped.utcc.ac.th
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3.1 "Economic Development, Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of 
Financial Frictions." Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, 2016 
(Formerly as NBER Working Paper No. 19618, 2014.) 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาบทบาทของขอจํากัดทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ีท่ีมีตอการ
เคลื่อนยายทุน (flow of funds) และการยายถ่ินของแรงงาน (labor migration) โดยสราง
แบบจําลองท่ีมีสองพ้ืนท่ีคือ เขตเมืองและเขตชนบท ซ่ึงมีขอจํากัดหรืออุปสรรคทางเศรษฐกิจท่ี
แตกตางกัน โดยแบบจําลองหลักสมมุติใหเขตเมืองตองเผชิญกับปญหาเก่ียวกับขอมูลท่ีเรียกวา moral 
hazard สวนเขตชนบทตองเผชิญกับปญหาท่ีเรียกวา limited commitment แบบจําลองนี้เปน
แบบจําลองแบบดุลยภาพท่ัวไป ซ่ึงชวยใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระดับจุลภาค (micro level) กับ
ขอมูลระดับมหภาค (macro level) ไดเปนอยางดี  
 จุดเดนอีกประการหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การประยุกตใชขอมูลท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปน 
ขอมูลระดับครัวเรือนตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly micro data) ขอมูลบัญชีการเงินครัวเรือน
ตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly survey household financial accounting) ขอมูลความพ้ืนฐาน
ระดับหมูบาน (Community Development Department: CDD) ขอมูลสํามะโนประชากรและ
เคหะ (Population and Housing Census) ขอมูลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (Labor 
Force Survey: LFS) ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Survey: SES)  
ขอมูลเหลานี้ชวยใหนักวิจัยสามารถปรับเทียบ (calibrate) แบบจําลองโดยมีคาสถิติเปาหมาย (Data) 
และผลการคํานวณจากแบบจําลอง (Model) ดังแสดงผลในตารางท่ี 3.1 ผลการปรับเทียบท่ีไดถือวา
อยูในเกณฑท่ีดี 

 
ตารางท่ี 3.1: Targeted moments เปรียบเทียบกับ moments จากแบบจําลองท่ีปรับเทียบได 
 
 นอกจากนี้ เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของผลการปรับเทียบแบบจําลอง นักวิจัยไดคํานวณคาตัว
แปรท่ียังไมไดใชในการปรับเทียบจากแบบจําลองท่ีได แลวนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคาสถิติใน
ขอมูลจริง โดยตัวแปรแรกคือการกระจายตัวของขนาดบริษัท (distribution of firm size) โดยแยก
เปนในเขตเมืองและในเขตชนบท ซ่ึงใหผลเปนท่ีนาพอใจ  เชนเดียวกับการกระจายตัวของอัตราการ
เติบโตของทรัพยสินสุทธิ (growth of net worth) ท่ีแบบจําลองสามารถพยากรณไดใกลเคียงกับ
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ขอมูลถึงแมวาจะไมไดใชขอมูลเหลานี้ในการปรับเทียบ โดยสรุป ขอจํากัดทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน
ในแตละพ้ืนท่ี สามารถอธิบายขอมูลทางเศรษฐกิจของไทยไดคอนขางดี  
 ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยไดสรางแบบจําลองท่ีมีขอจํากัดแบบเดียว เชน เขตเมืองอาจจะมี
ขอจํากัดในการกูยืมนอยกวาเขตชนบทแตปญหาท่ีพบมีลักษณะคลายกันคือ limited commitment 
ผลปรากฏวา แบบจําลองท่ีไดจากการเปรียบเทียบใหผลการพยากรณตัวแปรตางๆ ไมดีเทากับ
แบบจําลองท่ีมีขอจํากัดท่ีแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ี ซ่ึงก็ชี้ใหเห็นวา แบบจําลองท่ีถูกตองควรจะตอง
คํานึงถึงความแตกตาง (heterogeneity) ของขอจํากัดหรืออุปสรรคทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันดวย 
ไมเชนนั้น อาจจะไดขอสรุปท่ีไมถูกตองอันจะนําไปสูนโยบายท่ีไมเหมาะสม 
 เม่ือนําแบบจําลองท่ีมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันมาสรางสถานการณสมมุติ โดย
กําหนดใหการเคลื่อนยายทุนและแรงงานเปนไปไมได (autarky economy) จะพบวา การจํากัดการ
เคลื่อนยายของทุนและแรงงานมีผลทําให การบริโภคเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย และทรัพยสินเฉลี่ยในเขต
ชนบทเพ่ิมข้ึน แตคาจาง TFP และความเหลื่อมล้ําภายในเขตชนบทลดลง ในขณะท่ี ความเหลื่อมล้ํา
ภายเขตเมืองเพ่ิมข้ึนอยางมาก และผลกระทบในสวนอ่ืนก็เปนไปในทิศทางตรงขามกับผลท่ีเกิดข้ึนใน
เขตชนบทเชนเดียวกัน สวนผลกระทบในระดับชาติพบวา การบริโภครวม ทรัพยสินรวม และทุนรวม
ลดลง แตรายไดรวม อุปทานแรงงานรวม และ TFP เพ่ิมข้ึน ดังแสดงผลในตารางท่ี 3.2 ขางลาง สวน
ความเหลื่อมล้ําโดยรวมนั้นเพ่ิมข้ึน 
 

 
ตารางท่ี 3.2: ผลการประเมินหากการเคลื่อนยายทุนและแรงงานเปนไปไมได (autarky economy) 
เปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากแบบจําลองท่ีทุนและแรงงานสามารถเคลื่อนยายได โดยพิจารณาจาก
สัดสวนในรูปของรอยละของตัวแปรหลักเม่ือเทียบกับคาของตัวแปรนั้นๆ ในระบบเศรษฐกิจท่ีไมมี
ขอจํากัด (First-Best Economy: FB) สวนตัวเลขในวงเล็บเปนสัดสวนท่ีไดจากแบบจําลองท่ีมีการ
เคลื่อนยายทุนและแรงงาน  
 
 ถึงแมวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนงานวิจัยเชิงทฤษฎีข้ันสูง แตก็มีนัยเชิงนโยบายท่ีสําคัญคือ 
แบบจําลองท่ีเหมาะสมตอการศึกษาผลกระทบของนโยบายควรจะตองใหความสําคัญกับความ
แตกตางของครัวเรือน ธุรกิจ และขอจํากัดทางเศรษฐกิจท่ีแตละพ้ืนท่ีเผชิญอยู การสมมุติใหทุกพ้ืนท่ี
เผชิญกับปญหาในรูปแบบเดียวกันอาจนําไปสูขอสรุปและนโยบายท่ีไมมีประสิทธิภาพได  ผูอานท่ี
ตองการศึกษาเพ่ิมเติมสามารถดูไดจากบทความตนฉบับในภาคผนวก ก  
 
 



32 
 

 
 

3.2 "Risk and Return in Village Economies."  Krislert Samphantharak and Robert 
M. Townsend, revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013. 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาเก่ียวกับการบริหารสินทรัพยและความเสี่ยงของครัวเรือนโดยใช
แบบจําลอง capital asset pricing model, consumption-based asset pricing model, และ 
risk sharing model นักวิจัยไดนําเสนอแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรท่ีเชื่อมโยงการจัดการความ
เสี่ยงในแบบจําลอง risk sharing ท่ีอาศัยเครือขายครอบครัว การใหและรับของขวัญ และการกูหรือ
ใหกูยืมระหวางครัวเรือนในชุมชน กับแบบจําลอง capital asset pricing model ท่ีอาศัยตลาด
การเงินท่ีสมบูรณ ซ่ึงชวยใหสามารถสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับความเสี่ยงและผลตอบแทน 
(risks and returns) ของการลงทุนของครัวเรือน ท่ีคลายคลึงกับแบบจําลอง beta pricing model 
แบบจําลองกลุมนี้ชวยใหสามารถแยก aggregate risks และ idiosyncratic risks ไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงจะมีผลชวยใหเราสามารถเขาใจบทบาทของความเสี่ยงท้ังสองประเภทตอผลตอบแทนของการ
ลงทุนไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ผลการวิเคราะหพบวา ความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีครัวเรือนไดรับสอดคลองกับทฤษฎี
ทางการเงินเปนอยางดี กลาวคือ regression coefficient on households’ beta มีคาเปนบวกและ
ตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ (ยกเวนจังหวัดบุรีรัมย) และท่ีสําคัญคือ คาท่ีไดไมแตกตางจากคาเฉลี่ย
ของผลตอบแทนในชุมชนอยางมีนัยสําคัญซ่ึงตรงกับหลักการของแบบจําลอง CAPM ดังแสดงผลใน 
Panel A ของตารางท่ี 3.3 ขางลาง นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์ของคาคงท่ีจากการประมาณคาก็
สอดคลองกับทฤษฎีในแงท่ีวา ไมตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ 
 

 
ตารางท่ี 3.3: ผลการประมาณคาแบบจําลอง CAPM โดยใชขอมูลครัวเรือนจาก Townsend Thai 
Data 
  
 ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคของ Fama and MacBeth (1973) เพ่ือแยกสวน
ความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risks) และความเสี่ยงรวม (aggregate risks) ออกจากกัน โดย
ความเสี่ยงสวนบุคคลไดมาจากคาความแปรปวน (variance) ของสวนเกินท่ีไดจากการประมาณ
แบบจําลองอนุกรมเวลาท่ีมีอัตราผลตอบแทนของครัวเรือนเปนตัวแปรตามและมีอัตราผลตอบแทน
รวมของชุมชนและคาคงท่ีเปนตัวแปรอิสระ เทคนิคนี้ยังชวยใหสามารถแยกผลตอบแทนจากความ



33 
 

 
 

เสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทนของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic 
risk premium) ไดอยางชัดเจน ผลการวิเคราะหพบวา แมวาความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic 
risks) มีบทบาทตอความเสี่ยงรวมมากกวาความเสี่ยงรวมอยางชัดเจนในทุกพ้ืนท่ี แตหากพิจารณาจาก
ผลตอบแทนจากความเสี่ยงกลับพบวา ผลตอบแทนจากความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium) 
มีบทบาทมากกวาผลตอบแทนของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risk premium) อยาง
ชัดเจน ยกเวนในจังหวัดบุรีรัมย ดังแสดงในตารางท่ี 3.4 โดยรวม ครัวเรือนในชนบทไทยเผชิญกับการ
ไดอยางเสียอยาง (trade-off) ระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน (risks and returns) ในลักษณะท่ี
สอดคลองกับทฤษฎีทางการเงินอยางนาประหลาดใจ ท้ังท่ีทฤษฎีเหลานี้ถูกสรางข้ึนภายใตขอสมมุติ
ท่ีวาตลาดการเงินมีความสมบูรณ แตก็เปนท่ีทราบดีวา ตลาดการเงินท่ีเปนทางการในชนบทนั้นมีอยู
อยางจํากัด ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ไดตอกย้ําถึงความสําคัญของเครือขายครอบครัว การใหและรับ
ของขวัญ และการกูหรือใหกูยืมระหวางครัวเรือนในชุมชน ตอการจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของ
ครัวเรือนไทย 
  

 
ตารางท่ี 3.4 สัดสวนของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risks) และความเสี่ยงรวม (aggregate 
risks) และสัดสวนของผลตอบแทนจากความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทน
ของความเสี่ยงสวนบุคคล (idiosyncratic risk premium) 
  
 นัยเชิงนโยบายของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ผูกําหนดนโยบายจะตองพยายามแยกผลตอบแทนจาก
ความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทนของความเสี่ยงสวนบุคคล 
(idiosyncratic risk premium) ใหไดกอนท่ีจะสรุปวาปญหาของครัวเรือนคืออะไร ซ่ึงจะชวยใหออก
นโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากไมสามารถแยกความแตกตางไดดีพอ อาจจะเขาใจไดวา
ครัวเรือนท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงและมีทรัพยสินไมมากทุกครัวเรือนมีขอจํากัดดาน
การเงิน (financial constrained) ท้ังท่ีในความเปนจริงอาจจะเปนผลของความเสี่ยงสวนบุคคล 
(idiosyncratic risks) ผูอานท่ีตองการศึกษาเพ่ิมเติมสามารถดูไดจากบทความตนฉบับในภาคผนวก ก 
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3.3 “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและ
สังคม: Townsend Thai Data”, กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ กิเลนทอง, issue 
14/2015, 18 Dec 2015, aBRIDGEd articles 
 
การจัดเก็บขอมูลระดับครัวเรือนอยางครอบคลุมและตอเนื่องนําไปสูงานวิจัยท่ีชวยชี้แนะนโยบาย
เศรษฐกิจไดอยางไร 
 

 
 
การตัดสินใจดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐบาลของประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมถึง
ประเทศไทย    มีความทาทายและขอจํากัดหลายดาน หนึ่งในนั้นคือการขาดขอมูลและการวิเคราะหท่ี
เหมาะสม ยิ่งไปกวานั้น การวิเคราะหนโยบายตางๆ ก็มักมีขอบเขตจํากัดเชนเดียวกัน คือขาดการบูร
ณาการระหวางมุมมองทางมหภาค (macro) และจุลภาค (micro) เขาดวยกัน การเล็งเห็นถึงขอจํากัด
ดังกลาว จึงนําไปสูการจัดตั้งโครงการวิจัยพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ท่ีรูจักกันในชื่อ Townsend Thai 
Project โครงการดังกลาวมีจุดประสงคหลักในการเชื่อมโยงงานวิจัย และนโยบายเศรษฐกิจไทยเขา
ดวยกัน โดยการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลท่ีนักวิชาการ และผูดําเนินนโยบายสามารถนําไปใช เพ่ือทํา
ความเขาใจพฤติกรรม และการตัดสินใจของครัวเรือน ซ่ึงในท่ีสุดแลวมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวม ท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ บทความนี้นําเสนอขอมูลเบื้องตนของฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบ
ตัวอยางซํ้าจาก Townsend Thai Project และตัวอยางงานวิจัยท่ีใชขอมูลดังกลาว 
 
จุดเริ่มตนของ Townsend Thai Survey 
 
Townsend Thai Project เริ่มตนโดยศาสตราจารย Robert M. Townsend  ซ่ึงไดรวมมือกับ
คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร จัดตั้งศูนยวิจัยครอบครัวไทย (Thai Family Research Project, TFRP) 
เพ่ือจัดเก็บขอมูลครัวเรือนในประเทศไทยเพ่ือใชในการประเมินบทบาทของสถาบันท่ีไมเปนทางการ 
(informal institutions) เชน สถาบันครอบครัว ตลอดจนเครือขายชุมชน วามีสวนชวยเหลือและ
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สนับสนุนใหประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีชนบทของประเทศไทย มีความอยูดีกินดีไดอยางไร นอกจากนี้ 
โครงการยังใหความสําคัญตอการทําความเขาใจรากฐานของโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ท้ังระดับจุลภาคและมหภาความีความเชื่อมโยงกันมากนอยเพียงใด การเก็บขอมูลครัวเรือนของ 
Townsend Thai Project นี้ยังไดรับความรวมมือในการออกแบบการสํารวจ และออกแบบสอบถาม
จากนักวิจัยหลายทาน ตั้งแตเริ่มแรก โดยเฉพาะอยางยิ่ง Anna Paulson (Federal Reserve Bank 
of Chicago) Michael Binford (University of Florida) และ Tae Joeng Lee (Yonsei 
University ประเทศเกาหลีใต) 
 
การสํารวจขอมูลครั้งแรกของ Townsend Thai Project เกิดข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับกลไกและสถาบันท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ พรอมท้ัง
ประเมินผลการดําเนินการของกลไกและสถาบันดังกลาว เพ่ือนํามาใชสรางแบบจําลองในการศึกษา
ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวามีผลตอความไมเทาเทียมกันของรายไดอยางไร การ
สํารวจขอมูลดังกลาวไดดําเนินการใน 4 จังหวัดใน  2 ภูมิภาค คือ ฉะเชิงเทราและลพบุรีในภาคกลาง  
และบุรีรัมย  ศรีสะเกษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางโครงการไดตั้งใจเลือก ภูมิภาคท่ีมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมใน ภาค
กลาง และพ้ืนท่ีแหงแลงท่ีประชากรมีฐานะยากจนมากกวา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนการ
เลือกจังหวัดในการสํารวจในแตละภูมิภาคนั้น ทางโครงการไดเลือกจังหวัดท่ีมีอยางนอยหนึ่งอําเภอ
รวมอยูในการสํารวจ ขอมูล Socioeconomic Survey (SES) ของสํานักงานสถิติแหงชาติทุกป เพ่ือ
ประโยชนในการเปรียบเทียบ และวิเคราะหผลการวิจัยของโครงการกับขอมูลท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง
ประเทศ ในข้ันตอไป ทางโครงการไดเลือก 12 ตําบลจากแตละจังหวัดโดยการสุมแบบแบงชั้น 
(stratified sampling) โดยอาศัยขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และ Geographic Information 
System (GIS) ในข้ันตอนสุดทาย โครงการเลือกหมูบาน และครัวเรือนโดยการเก็บตัวอยางแบบสุม 
(random sampling) 
 
การสํารวจขอมูลครั้ งแรกนี้ ไดจัด เ ก็บขอมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจ (socio-economic 
conditions) ของครัวเรือนชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลองคประกอบของครัวเรือน (household 
composition) กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนดําเนิน และบริการทางการเงินท่ีครัวเรือนใช เปน
ตน นอกจากนี้ โครงการวิจัยยังไดจัดเก็บขอมูลในระดับหมูบาน ขอมูลสถาบันการเงินในทองถ่ิน 
ขอมูลกลุม ธกส. ขอมูลตัวอยางดิน สภาพแวดลอมและภาพถายของท่ีดินเกษตรกรรม ประกอบดวย
กันเปน Initial Baseline Survey ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากครัวเรือนท้ังหมด 2,880 ครัวเรือน ผูใหญบาน
หรือผูมีความรูเก่ียวกับหมูบานนั้นๆ (key informants) จาก 192 หมูบาน สถาบันการเงิน 161 แหง 
และกลุม ธกส. 262 กลุม รวมท้ังขอมูลดินและภาพถายจากท่ีดิน 1,920 แปลง 
 
จากวิกฤติสูโอกาส: การขยายโครงการเพ่ือขอมูลท่ีตอเนื่องมากข้ึน ครอบคลุมมากข้ึน และ
ละเอียดมากข้ึน 
 
การเก็บขอมูลของ Townsend Thai Project นั้น เดิมมีจุดประสงคเพ่ือเก็บขอมูลในป พ.ศ. 2540 
เทานั้น แตภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดประกาศลอยตัวคาเงินบาทในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 
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และเขาสูวิกฤติเศรษฐกิจอยางเต็มรูปแบบ Townsend เกิดความสนใจท่ีจะจัดเก็บขอมูลครัวเรือนซํ้า 
เพ่ือประเมินผลกระทบและสํารวจภาวะความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตอ
ครัวเรือนและชุมชน ซ่ึงการเก็บขอมูลซํ้าครั้งแรกเกิดข้ึนในป ในป พ.ศ. 2541 (หนึ่งปหลังจาก Initial 
Baseline Survey) โดยเลือก 64 หมูบานมาจากท้ังหมด 192 หมูบาน และเก็บขอมูลจากครัวเรือน
เดิมในแตละหมูบานๆ ละ 15 ครัวเรือน รวม 960 ครัวเรือน เราเรียกขอมูลชุดนี้วา Annual 
Resurvey ซ่ึงมีการเก็บขอมูลของครัวเรือนเดิมตอเนื่องกันทุกปจนถึงปจจุบัน 
 
Townsend Thai Project ไมเพียงแตดําเนินการเก็บขอมูลของครัวเรือนจากหมูบานเดิมในภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางตอเนื่องเทานั้น แตยังขยายกลุมตัวอยาง โดยเริ่มเก็บขอมูลจาก
ครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคใต ไดแก จังหวัดสตูลและยะลาในป พ.ศ. 2546 และครัวเรือนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ไดแก จังหวัดแพรและเพชรบูรณในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงการเก็บขอมูลจากสตูลและแพรยังดําเนินการ
ตอมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ Townsend Thai Project ยังดําเนินการสํารวจขอมูลในเขตพ้ืนท่ี
เมืองของท้ัง 6 จังหวัดขางตน โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกันกับท่ีใชสํารวจในเขตพ้ืนท่ีชนบท เพ่ือจะ
นําเอาขอมูลจากท้ังสองพ้ืนท่ีมาเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการ
ในป พ.ศ. 2548 
 
Townsend Thai Project ยังเล็งเห็นขอจํากัดท่ีวา การสํารวจขอมูลรายปนั้นทําในพ้ืนท่ีท่ีคอนขาง
กวาง มีผลทําใหแบบสอบถามเดิมไมสามารถใหรายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับธุรกรรม และความสัมพันธ
ท่ีเก่ียวเนื่องระหวางบุคคล ครัวเรือน และสถาบันได ทางโครงการจึงไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลเชิงลึก 
โดยการสัมภาษณครัวเรือนแบบรายเดือนใน 16 หมูบานของ 4 จังหวัดท่ีมีการเก็บขอมูล Annual 
Resurvey หมูบานละ 45 ครัวเรือน โดยการเก็บขอมูล Baseline ของ Monthly Survey นี้ เริ่ม
ดําเนินการในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2541 และ Monthly Resurvey ไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
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แผนท่ีในรูปท่ี 3.1 แสดงพ้ืนท่ีการสํารวจของ Townsend Thai Project โดยสีเขียวแสดง 4 จังหวัด
ดั้งเดิมท่ีมีการสํารวจตั้งแตป 2540 และยังมีการเก็บขอมูล Annual Resurvey และ Monthly 
Resurvey มาจนถึงปจจุบัน (ฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย และศรีสะเกษ) สวนสีแดงแสดง 4 จังหวัดท่ีมี
การสํารวจเพ่ิมในภายหลัง (สตูล ยะลา แพร และเพชรบูรณ โดยแพรและสตูลยังคงมีการเก็บขอมูล
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน) 
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ผูสนับสนุนเงินทุนของ Townsend Thai Project 
 
ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปท่ีผานมา Townsend Thai Project ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
หลายสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD) ของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนผูสนับสนุนหลักตั้งแตเริ่มโครงการ และตอเนื่อง
เปนเวลาหลายป และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซ่ึงใหการสนับสนุนคาใชจายสําหรับการเก็บขอมูล 
monthly resurvey เปนจํานวนเงินปละ 10 ลานบาท นับตั้งแตป 2547 จนถึงป 2557 
 
นอกจากนี้ ทางโครงการยังไดรับการสนับสนุนจากองคกรอ่ืนๆ ไดแก Andrew W. Mellon 
Foundation และ University of Chicago ซ่ึงใหการสนับสนุนการเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
(Initial Environmental Data) Ford Foundation ใหการสนับสนุนทางการเงินในการสํารวจ 
Annual Resurvey ครั้งแรกในป 2541 สวน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรได
ชวยเหลือการดําเนินการของ Initial Survey ของครัวเรือนในภาคใตในป 2546 สวนสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตร และ
สหกรณการเกษตร ไดใหการสนับสนุนการสํารวจครัวเรือนในพ้ืนท่ีเมืองครั้งแรกในป 2548  แต
หนวยงานดังกลาวประสบปญหาดานงบประมาณ ทําใหไมสามารถสนับสนุนการสํารวจในป 2549 ตอ
ได อยางไรก็ตาม โครงการไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในการสนับสนุน Annual 
Resurvey ในเขตพ้ืนท่ีเมืองตั้งแตป 2549 มาจนถึงปจจุบัน 
 
ผูสนับสนุนโครงการยังรวมถึง National Science Foundation ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใหการ
สนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของโครงการ และสนับสนุนการวิจัยจากขอมูลของโครงการ National 
Opinion Research (NORC) และ University of Chicago ท่ีไดสนับสนุนการวิจัยดานสิ่งแวดลอม 
John Templeton Foundation ท่ีใหการสนับสนุนงานวิจัยดานบทบาทของผูประกอบการและ
ธุรกิจในการลดความยากจนของครัวเรือน Consortium on Financial Systems and Poverty 
(CFSP) โดยเงินสนับสนุนจาก Bill & Melinda Gates Foundation ท่ีใหการสนับสนุนงานวิจัย
เก่ียวกับการออกแบบระบบการเงิน และผลกระทบตอคนจน 
 
อยางไรก็ตาม เพ่ือใหขอมูลมีความตอเนื่อง ในป 2558 สํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจัย (สกว.) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย จึงไดเขามาใหการสนับสนุนทุนสําหรับการสํารวจ Monthly Resurvey 
และสนับสนุนใหเกิดชุดโครงการพัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย เพ่ือสงเสริม
ใหนักวิจัยในประเทศไทยสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล Townsend Thai Data ไดมาก
ยิ่งข้ึน อันจะนําไปสูงานวิจัยเชิงลึกท่ีประยุกตใชขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้า (household 
panel data) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
 
งานวิจัยจาก Townsend Thai Project 
 
ในชวงเกือบสองทศวรรษท่ีผานมา เศรษฐกิจไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ท้ังจากการฟนตัว
จากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 และจากผลกระทบของวิกฤติการเงินโลกในป 2551 รวมถึงการ
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เปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของเศรษฐกิจมหภาค และโครงสรางประชากรของประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงนโยบายตางๆ จากภาครัฐในชวงเวลาดังกลาว ลวนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมและความเปนดีอยูดีของครัวเรือน ท้ังในเขตเมืองและชนบท ซ่ึงนักวิจัยหลายทานไดใช
ขอมูลจาก Townsend Thai Project ทําการศึกษาพฤติกรรมครัวเรือน เศรษฐกิจหมูบาน และ
ผลกระทบของนโยบายตางๆ ในชวงเวลาท่ีผานมา อาทิเชน 
 
งานวิจัยดานการวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและเศรษฐกิจหมูบาน: Samphantharak 
และ Townsend (2009) ไดเสนอการประยุกตหลักการทางบัญชีการเงินของบริษัท (corporate 
financial accounting) เพ่ือใชวิเคราะหการเงินภาคครัวเรือน (household finance) และไดนํา
หลักการนี้ประยุกตกับครัวเรือนจาก Monthly Survey ซ่ึง Paweenawat และ Townsend (2012) 
ไดขยายกรอบแนวคิดดังกลาว และประยุกตหลักการทางบัญชีประชาชาติ เพ่ือใชวิเคราะหเศรษฐกิจ
ระดับหมูบาน 
 
งานวิจัยเก่ียวกับธุรกิจครัวเรือน (household enterprise): Felkner และ Townsend (2011) ไดใช
ขอมูล Annual Survey และขอมูลจากกรมการพัฒนาชุมชน (CDD) ในการศึกษาการกระจุกตัวของ
หนวยธุรกิจในประเทศไทย Paulson และ Townsend (2004 และ 2005) ใชขอมูล Annual 
Survey ในการศึกษาผลของขอจํากัดทางการเงิน (financial constraint) ตอการเปนผูประกอบการ 
(entrepreneurship) ของครัวเรือน ซ่ึง Paulson, Townsend และ Karaivanov (2006) ไดขยาย
การศึกษาในเรื่องดังกลาว และแยกผลของ limited liability และ moral hazard ตอการเปน
ผูประกอบการ สวน Karaivanov และ Townsend (2014) ใชขอมูลท่ีมีความละเอียดจาก Monthly 
Survey ในการวิเคราะห และแยกแยะปจจัยท่ีกอใหเกิดขอจํากัดทางการเงินของครัวเรือน ขอมูลจาก 
Monthly Survey ยังถูกใชโดย Samphantharak และ Townsend (2012) เพ่ือวัดผลตอบแทนตอ
สินทรัพย (return on assets) ของธุรกิจครัวเรือน Pawasutipaisit และ Townsend (2011) ในการ
วิเคราะหการสะสมความม่ังค่ัง (wealth) ของครัวเรือน และ Samphantharak และ Townsend 
(2015) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนของธุรกิจครัวเรือนท่ีมีความเสี่ยงในธุรกิจตางกัน 
 
งานวิจัยเก่ียวกับการกระจายและประกันความเสี่ยง: Samphantharak และTownsend (2009), 
Alem และ Townsend (2014) และ Kinnan และ Townsend (2012) ศึกษาผลของโครงขายทาง
ครอบครัวและการเงิน (kinship and financial networks) ตอการเขาถึงแหลงเงินทุนและการลด
ความเสี่ยงของครัวเรือน โดยใชขอมูลจาก Annual และ Monthly Surveys สวน Chiappori, 
Samphantharak, Schulhofer-Wohl และ Townsend (2013 และ 2014) ไดใชขอมูล Monthly 
Survey ในการศึกษาการรวมกันรับความเสี่ยงระหวางครัวเรือนท่ีมีทัศนคติตอความเสี่ยงตางกัน 
นอกจากนี้ Bonhomme, Chiappori, Townsend และ Yamada (2015) ไดใชขอมูลจาก Monthly 
Survey เชนกันในการศึกษาการรวมกันรับความเสี่ยงจากคาแรงระหวางครัวเรือนตางๆ ในหมูบาน 
 
งานวิจัยเก่ียวกับสินเชื่อ และสถาบันการเงิน: Kaboski และ Townsend (2005) ใชขอมูลจาก 
Annual Survey ในการศึกษาและประเมินผลกระทบของสถาบัน microfinance ตอครัวเรือนชนบท
ไทย ในขณะท่ี Ahlin และ Townsend (2007a และ 2007b) และ Huerta (2011) ใชขอมูลจาก  
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Annual Survey เชนกันในการศึกษา joint liability ของหนี้ครัวเรือน โดย Ahlin และ Townsend 
ศึกษาถึงเหตุผลท่ีครัวเรือนเลือกท่ีจะใช joint liability ในการกูเงิน สวน Huerta เนนการศึกษาไปท่ี
บทบาทของพันธะทางสังคม (social tie) ตอการชําระหนี้ ในงานศึกษาอีกชิ้นหนึ่ง Giné (2011) ไดใช
ขอมูลจาก Annual Survey ในการศึกษาการมีอยูรวมกัน (coexistence) ของสินเชื่อท่ีเปนทางการ 
(formal) และไมเปนทางการ (informal) ของครัวเรือนชนบท ขอมูลจาก Townsend Thai Survey 
ยังไดถูกนําไปใชศึกษาผลของนโยบายรัฐบาล เชน Kaboski และ Townsend (2011 และ 2012) ได
ใช Annual Survey รวมกับขอมูลจาก Socioeconomic Survey (SES) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ในการวิเคราะหผลกระทบของกองทุนหมูบานตอพฤติกรรมของครัวเรือน สวน Tambunlertchai 
(2004) ไดศึกษานโยบายพักหนี้ของรัฐบาลไทย โดยใชขอมูลจาก Annual Survey 
 
งานวิจัยเก่ียวกับการเปดเสรีทางการเงิน: Giné และ Townsend (2004) ใชขอมูลจาก Annual 
Survey และ SES ในการวิเคราะหผลของการเปดเสรีทางการเงิน ตอขอจํากัดในการเลือกอาชีพของ
ครัวเรือน Townsend และ Ueda (2006) ใชขอมูลจาก Annual Survey รวมกับขอมูลจาก SES 
และ CDD ในการศึกษาความสัมพันธระหวางการเขาถึงการเงินของครัวเรือน ความไมเทาเทียมกัน 
(inequality) และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวน Townsend และ Ueda (2010) ไดศึกษา
สวัสดิการท่ีเพ่ิมข้ึน จากการเปดเสรีทางการเงิน โดยใชขอมูลจาก Annual Survey รวมกับ SES 
 
งานวิจัยเก่ียวกับสุขภาพครัวเรือนและการสาธารณสุข: Gruber, Hendren และ Townsend (2014) 
ใชขอมูล Monthly Survey ในการศึกษาผลของนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ “30 
บาทรักษาทุกโรค” ตอการใชบริการทางสาธารณสุขของครัวเรือน และตออัตราการตายของทารก 
 
งานวิจัยเก่ียวกับนิเวศนวิทยา และพฤติกรรมของครัวเรือน: Binford, Lee และ Townsend (2004) 
ไดนําเสนอการบูรณาการของการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic survey) กับการ
เก็บขอมูลทางนิเวศนวิทยา (ecological survey) ในการออกแบบการสํารวจ สวน Felkner, 
Tazhibayeva และ Townsend (2009) ใชขอมูลครัวเรือน และขอมูลสิ่งแวดลอมจาก Monthly 
Survey ในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตอการ
ผลิตขาวในประเทศไทย 
 
ขอสรุป 
 
บทความนี้นําเสนอความเปนมา และขอมูลเบื้องตนของฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าจาก 
Townsend Thai Survey  ดังท่ีไดสรุปไวในตารางดานลาง โดยบทความนี้เปนสวนหนี่งของชุด
บทความท่ีสังเคราะหและสรุปงานวิจัยท่ีใชขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาว ในการศึกษาพฤติกรรมและ
นโยบายท่ีเก่ียวของกับครัวเรือนในประเทศไทย ชุดบทความนี้ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงาน
กองทุนสงเสริมการวิจัย (สกว.) ผูท่ีสนใจใชขอมูลเพ่ือการวิจัยสามารถติดตอไดท่ี สถาบันวิจัยเพ่ือการ
ประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย http://riped.utcc.ac.th/fedr  
หรืออีเมล data@riped.utcc.ac.th 
 

http://riped.utcc.ac.th/fedr
mailto:data@riped.utcc.ac.th
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ตารางท่ี 3.5: สรุปขอมูลเบื้องตนของ Townsend Thai Survey 
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3.4 “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย, issue 
1/2016, 16 Jan 2016, aBRIDGEd articles 
 
กองทุนหมูบานชวยเพ่ิมการบริโภค แตการใหเงินสนับสนุนโดยตรงแกครัวเรือนมีประสิทธิภาพสูงกวา
การใหกูยืมผานกองทุนหมูบาน 
 

 
 
กองทุนหมูบานชวยใหครัวเรือนมีระดับการบริโภคท่ีสูงข้ึน เนื่องจากชวยลดปญหาขอจํากัดดานการ
กูยืม (borrowing constraint) และมีผลทําใหครัวเรือนลดสินทรัพยท่ีมีไวใชในยามฉุกเฉิน (buffer 
stock) แตไมสามารถนํามาซ่ึงการเปนผูประกอบการและการขยายตัวของกิจการท่ีมีอยูแลวเทาใดนัก 
ดังนั้น การเพ่ิมเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานในอนาคตนาจะมีผลทําใหครัวเรือนสามารถเพ่ิมการบริโภค 
แตอาจจะไมสามารถเพ่ิมการลงทุนได และท่ีสําคัญ ภาครัฐควรจะพิจารณาการใหเงินสนับสนุน
โดยตรงแกครัวเรือนแทนการเพ่ิมเงินใหกับกองทุนหมูบาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกวา 
 
นโยบาย “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” เปนหนึ่งในนโยบายของภาครัฐท่ีไดรับความสนใจอยาง
มากท้ังภายในและตางประเทศ เนื่องจากเปนหนึ่งในโครงการ Microfinance ขนาดใหญท่ีสุดในโลกท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ กองทุนหมูบานมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปลอยสินเชื่อใหกับสมาชิกของหมูบาน 
โดยแตละหมูบานจะไดรับเงินทุนจํานวนเทากัน หมูบานละ 1 ลานบาท ไมวาจะมีจํานวนครัวเรือนใน
หมูบานมากนอยเพียงใด (รวมเปนเงินมากกวา 7 หม่ืนลานบาท ในป 2544 ซ่ึงเปนปแรกของ
โครงการ) ซ่ึงประมาณ 3 ใน 4 ของครัวเรือนในหมูบานไดรับสินเชื่อจากโครงการดังกลาว (Kaboski 
and Townsend, 2011, หนา 107) 
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นโยบายนี้กลับมาไดรับความสนใจอีกครั้ง หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการกระตุน
เศรษฐกิจ ดวยการใหสินเชื่อผานกองทุนหมูบานเพ่ิมอีก 6 หม่ืนลานบาท โดยมีท้ังผูท่ีเห็นดวยและไม
เห็นดวยเปนจํานวนมาก  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสรางความเขาใจท่ีถูกตองในสังคมไทย  คณะ
ผูเขียนจึงไดสรุปบทเรียนเก่ียวกับกองทุนหมูบานจากงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการชั้น
นําในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะชวยสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายกองทุนหมูบานท่ีดําเนินการมากอน
หนานี้วามีผลกระทบตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (เชน การบริโภค การออม การลงทุน) 
และสภาพสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ (เชน คาแรง ดอกเบี้ยเงินกู) อยางไร? 
 
ความยุงยากประการหนึ่งในการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายดังกลาวคือ การตัดสินใจกูยืมสินเชื่อ
จากกองทุนหมูบานอาจจะเปนผลมาจากปจจัยบางอยางท่ีเราไมมีขอมูล ซ่ึงทําใหผลการประมาณการ
เกิดการเบี่ยงเบน (biased estimation) ดังนั้น Kaboski and Townsend (2012) จึงไดใชสวนกลับ
ของจํานวนครัวเรือนในแตละหมูบานเปนตัวแปรเครื่องมือ (instrumental variable) เพ่ือแกปญหา
การเบี่ยงเบนดังกลาว โดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีวา กองทุนหมูบานจะใหเงินทุนหมูบานละ 1 ลานบาท 
โดยไมคํานึงถึงจํานวนครัวเรือนในหมูบาน ซ่ึงถือวาเปนการทดลองเทียมทางนโยบาย (quasi-
experiment intervention) ท่ีมีประโยชนตอการวิเคราะห  Kaboski and Townsend ยังไดใช
ประโยชนจากฐานขอมูล Townsend Thai Data ซ่ึงเปนขอมูลแบบตัวอยางซํ้า (panel data) ท่ีเก็บ
อยางตอเนื่องเปนเวลากวา 18 ป ท่ีสําคัญขอมูลชุดนี้เริ่มเก็บในชวงป 1977 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
ซ่ึงครอบคลุมชวงกอนโครงการฯ (ตั้งแตป 1997-2001) และหลังโครงการฯ (ตั้งแตป 2002-2007) จึง
ชวยใหเราสามารถศึกษาถึงผลกระทบของโครงการฯ ไดเปนอยางดี 
 
ผลการศึกษาของ Kaboski and Townsend (2012) พบวา โครงการกองทุนหมูบานมีผลทําใหอัตรา
การกูยืมของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน โดยเหตุผลหลักในการกูยืมคือเพ่ือการบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับผลของ
โครงการฯ ตอการบริโภคของครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และท่ีนาสนใจกวานั้นคือ การบริโภคของ
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนมากกวาขนาดของสินเชื่อ (credit) ท่ีเพ่ิมข้ึนในหมูบาน กลาวคือ ทุก ๆ 10,000 บาท
ของสินเชื่อท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหการบริโภคเพ่ิมข้ึนประมาณ 17,100 บาท  โดยการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนสวน
ใหญอยูในรูปของการซอมแซมท่ีอยูอาศัยและยานพาหนะ แมการเพ่ิมข้ึนของการบริโภคสินคา
ฟุมเฟอย (เชน เนื้อสัตว  สุรา ยาสูบ) จะพอมีอยูบางแตไมมากนัก 
 

 
ท่ีมา : ประมวลผลจาก Kaboski and Townsend (2012) 

รูปท่ี 3.2 :  ผลของโครงการกองทุนหมูบานตอการบริโภคในสินคาตาง ๆ ของครัวเรือน 
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ความคาดหวังท่ีสําคัญอยางหนึ่งของโครงการกองทุนหมูบานคือ การลงทุนดานธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
อยางไรก็ดี งานศึกษาขางตนไมพบวา จํานวนของธุรกิจเกิดใหม จํานวนเงินท่ีลงทุนทําธุรกิจ (ท้ังจาก
ธุรกิจคาขาย และการเกษตร) จํานวนเงินในการซ้ือปจจัยการผลิตในการเกษตร และความนาจะเปน
ในการเปนผูประกอบการ เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะจํานวนเงินท่ี
ครัวเรือนสามารถขอสินเชื่อไดคอนขางนอยเกินไปสําหรับการเริ่มตนธุรกิจ อยางไรก็ดี นักวิจัยท้ังสอง
พบวา โครงการฯ สงผลใหรายไดจากคาจางเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสินเชื่อจากโครงการฯ ไม
เพียงแตมีผลกระทบตอครัวเรือนท่ีกูยืมเทานั้น แตยังมีผลกระทบทางออมตอคาจางแรงงานดวย ซ่ึง
เปนผลกระทบทางดุลยภาพท่ัวไป (general equilibrium effect) ท่ีนาสนใจคือ  ในงานวิจัยชิ้นนี้
กลับไมพบวารายไดจากธุรกิจและรายไดแรงงานในครัวเรือนท่ีมีผูหญิงเปนหัวหนาครัวเรือนเพ่ิมข้ึนแต
อยางใด  นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบวา ในระยะยาว (6 ปหลังจากมีกองทุนฯ) กองทุนหมูบาน
สงผลใหปริมาณเงินกูในระบบเพ่ิมสูงข้ึน การผิดนัดชําระหนี้ของครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึนในระยะยาว แต
การผิดนัดชําระหนี้ในระยะสั้นกลับไมเพ่ิมข้ึน 
 

ตารางท่ี 3.6: ผลกระทบของกองทุนหมูบานในดานตาง ๆ จากสมการแบบถดถอย  
(regression analysis) 

 
ท่ีมา : ประมวลผลจาก Kaboski and Townsend (2012) 
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แมวา Kaboski and Townsend (2012) จะใหบทเรียนท่ีนาสนใจหลายประเด็น แตการวิเคราะห
โดยใชสมการถดถอยแบบยอ (reduced form regression) ทําใหเราไมสามารถอธิบายถึงกลไกท่ี
นําไปสูผลกระทบของโครงการฯ ไดชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น Kaboski and Townsend (2011) ได
ประมาณการแบบจําลองเชิงโครงสราง (structural model) ซ่ึงสรางมาจากแบบจําลองท่ีใหความ
สนใจกับปญหาขอจํากัดดานการกูยืม (borrowing constraint)  เชน ไมสามารถกูยืมได หรือ กูยืมได
นอยเกินไป และเง่ือนไขดานการลงทุนท่ีตองลงทุนเปนกอน (lumpy investment condition)[5] 
โดยกําหนดใหบทบาทสําคัญของกองทุนหมูบานคือการบรรเทาปญหาขอจํากัดกานการกูยืม 
(relaxing the borrowing constraint) จุดเดนของแบบจําลองเชิงโครงสรางคือ ความสามารถใน
การทํานายผลกระทบของโครงการหรือนโยบายท่ีเราสนใจแตไมไดเกิดข้ึนจริง (counterfactual 
policy) ซ่ึงจะชวยใหเราสามารถตัดสินใจเลือกนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
แบบจําลองท่ีสรางข้ึนอธิบายวา ครัวเรือนท่ีมีสภาพคลอง (liquidity) ท่ีแตกตางกัน จะตอบสนองตอ
กองทุนหมูบานแตกตางกันไป โดยแบงครัวเรือนออกไดเปน 5 กลุม (1) กลุมท่ีมีสภาพคลองต่ํามาก
และจะไมชําระหนี้ (default) การเพ่ิมข้ึนของสินเชื่อ (credit) จะไมมีผลตอการบริโภคของพวกเขาแต
อยางใด (2) กลุมท่ีมีสภาพคลองต่ําแตยังชําระหนี้และขอจํากัดดานการกูยืมท่ีตรึงตัว (binding 
borrowing constraints) การเพ่ิมข้ึนของสินเชื่อ (credit) จะมีผลทําใหการบริโภคเพ่ิมข้ึนดวยการ
กูยืมจากสินเชื่อท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน (3) ครัวเรือนท่ีมีสภาพคลองคอนขางสูงซ่ึงขอจํากัดดานการกูยืมไมตรึง
ตัว  การบริโภคจะเพ่ิมข้ึนดวยการลดสินทรัพยท่ีมีไวใชในยามฉุกเฉิน (buffer stock) แทนท่ีจะกูยืม
มากข้ึน เนื่องจากพวกเขารูวาจะมีแหลงเงินกูใหใชในอนาคต  (4) กลุมท่ีมีสภาพคลองคอนขางสูงและ
พรอมจะลงทุนซ่ึงมีขอจํากัดดานการกูยืมท่ีตรึงตัว ครัวเรือนกลุมนี้จะลงทุนดวยการกูยืมท่ีมากข้ึน
พรอมกับการลดการบริโภคลง (5) กลุมท่ีมีสภาพคลองสูงมากซ่ึงขอจํากัดดานการกูยืมไมตรึงตัว  จะ
บริโภคเพ่ิมข้ึนดวยการลดสินทรัพยแทนท่ีจะกูยืมมากข้ึน เนื่องจากรูวาจะมีแหลงเงินกูใหใชในอนาคต  
ดูรูปท่ี 3.3 ประกอบ 
 
ผลการประมาณการของแบบจําลองพบวา ครัวเรือนท่ีมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมการบริโภคหลังจากมีกองทุน
หมูบาน (กลุมท่ี 2, 3 และ 5) มีท้ังหมดประมาณรอยละ 77 ในขณะเดียวกัน กลุมท่ีเพ่ิมการบริโภค
โดยไมตองกูเพ่ิม  (กลุมท่ี 3 และ 5) มีท้ังหมดประมาณรอยละ 51 ซ่ึงมากกวาครึ่งหนึ่ง ขอคนพบสวน
นี้ชวยอธิบายวาทําไม Kaboski and Townsend (2012)[6] จึงพบวา การบริโภคเพ่ิมข้ึนมากกวา
สินเชื่อท่ีใสเขาไป ในขณะเดียวกัน ผลการประมาณการพบวา  กลุมท่ีมีสภาพคลองคอนขางสูงและ
พรอมจะลงทุนมีอยูเพียงรอยละ 4 ซ่ึงก็ไมเปนท่ีนาแปลกใจวาทําไม งานศึกษากอนหนานี้จึงพบวา 
กองทุนหมูบานไมสามารถชวยเพ่ิมการลงทุนไดมากนัก 
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ท่ีมา : ประมวลผลจาก Kaboski and Townsend, 2011 

รูปท่ี 3.3 : การกระจายตัวของผลประโยชนจากโครงการกองทุนหมูบานตอครัวเรือนในหมูบาน 
 
ขอสรุป 
 
โดยรวม งานศึกษาของ Kobaski and Townsend (2011, 2012)  ชี้ใหเห็นวา กองทุนหมูบานชวย
ใหครัวเรือนมีระดับการบริโภคท่ีสูงข้ึน เนื่องจากชวยลดปญหาขอจํากัดดานการกูยืม (borrowing 
constraint) และมีผลทําใหครัวเรือนลดสินทรัพยท่ีมีไวใชในยามฉุกเฉิน (buffer stock) แตกองทุน
หมูบานไมสามารถเพ่ิมจํานวนผูประกอบการหรือชวยใหกิจการท่ีมีอยูแลวสามารถขยายตัวไดมาก
เทาใดนัก ดังนั้น การเพ่ิมเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานในอนาคตนาจะมีผลทําใหครัวเรือนสามารถเพ่ิม
การบริโภค แตอาจจะไมสามารถเพ่ิมการลงทุนได และท่ีสําคัญ ภาครัฐควรจะพิจารณาการใหเงิน
สนับสนุนโดยตรงแกครัวเรือนแทนการเพ่ิมเงินใหกับกองทุนหมูบาน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกวา 
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] Kaboski, J. P. and R. M. Townsend (2011). A structural evaluation of a large-
scale quasi-experimental microfinance initiative. Econometrica 79(5), 1357–
1406. 

[2] Kaboski, J. P. and R. M. Townsend (2012). The impact of credit on village 
economies. American economic journal. Applied economics  4(2), 98. 
 

ขอคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความนี้เปนความเห็นของผู เขียน ซ่ึงไมจําเปนตองสอดคลองกับ
ความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 
1) http://thaipublica.org/2015/09/ncpo-cabinet-2558_38/ 

ในชวงท่ีท้ังสองเขียนงานวิจัย ขอมูลชุดดังกลาวไดจัดเก็บมาแลวเปนเวลา 11 ป 

http://thaipublica.org/2015/09/ncpo-cabinet-2558_38/
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2) ในงานศึกษาของ Kaboski and Townsend (2012) ไดแสดงผลของโครงการฯ ตอการ
บริโภคในหมวดตาง ๆ ท้ังหมด 12 หมวด แตคณะผูเขียนเลือกแสดงผลเฉพาะแตท่ีผลกระทบ
มีนัยสําคัญทางสถิติในหลายแบบจําลองเทานั้น หมวดสินคาท่ีงานศึกษาพบวาผลไมมี
นัยสําคัญทางสถิติไดแก การใชจายดานการศึกษา ขาว การบริโภคแอลกอฮอลนอกบาน งาน
รื่นเริง เสื้อผา เปนตน 

3) นัยสําคัญทางสถิติในท่ีนี้คือนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 10 % หรือนอยกวานั้น 
4) แบบจําลองท่ีการลงทุนตองใชเงินท่ีตองใชเงินกอนแทนท่ีขนาดใหญพอ จะชวยสามารถ

อธิบายปรากฏการณท่ีเราอาจจะไมเห็นผลลัพธของการกูยืมตอการลงทุนเม่ือขนาดของเงินกู
มีขนาดเล็กเกินไป 

5) งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มหลังจาก Kaboski and Townsend (2012) หลายป แตไดรับการตีพิมพ
กอน 

6) ท้ังนี้ ตนทุนของกองทุนหมูบานอาจสูงกวานี้ เนื่องจากในการศึกษายังไมรวมถึงตนทุนในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบาน 
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3.5 “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือนไทย”, อาชว 
ปวีณวัฒน, aBRIDGEd articles 
 
ครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัดดานการกูยืม ทําใหบางครัวเรือนท่ีมีความสามารถสูงแตมี
ระดับสินทรัพยต่ําไมสามารถรวบรวมเงินทุนไดเพียงพอท่ีจะเริ่มทําธุรกิจได นอกจากนี้ ธุรกิจของ
ครัวเรือนจํานวนมากยังใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราดอกเบี้ย แตครัวเรือนเหลานี้กลับไมสามารถขอ
สินเชื่อเพ่ือนํามาขยายกิจการได ดังนั้น หากภาครัฐตองการสนับสนุนครัวเรือนท่ีมีความสามารถสูง
เหลานี้ในการดําเนินกิจการ นโยบายท่ีชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน การคํ้าประกัน
สินเชื่อ หรือ การรวมลงทุน นาจะมีประสิทธิผลมากกวานโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา 
 
วิสาหกิจขนาดยอม (small enterprises หรือ SEs) เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมูลคาผลผลิตจาก SEs ในป พ.ศ. 2557 คิดเปนรอยละ 27.8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) และ SEs กอใหเกิดการจางงานคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.5 ของการจางงานโดย
วิสาหกิจท้ังหมด (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2558) ดังนั้น การสนับสนุน
การดําเนินงานของ SEs และการผลักดันใหเกิดผูประกอบการรายใหม จึงเปนนโยบายท่ีทุกรัฐบาลให
ความสําคัญ บทความนี้จะนําเสนองานวิจัยท่ีศึกษาการตัดสินใจทําธุรกิจของครัวเรือนและขอจํากัดท่ี
สงผลตอการตัดสินใจดําเนินธุรกิจโดยใชขอมูลการสํารวจระดับครัวเรือนในประเทศไทย   
 
การตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือน 
 
 Evans and Jovanovic (1989) เสนอแบบจําลองท่ีสามารถใชอธิบายการตัดสินใจเปน
ผูประกอบการของครัวเรือน โดยในแบบจําลองดังกลาว ผลตอบแทนจากการทําธุรกิจจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ (entrepreneurial ability) และครัวเรือนท่ีมีความสามารถ
ในการเปนผูประกอบการสูงจะเลือกทําธุรกิจ ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีความสามารถในการเปน
ผูประกอบการต่ําจะเลือกเปนลูกจาง นอกจากนี้ ระดับสินทรัพยของครัวเรือนยังสงผลตอการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากครัวเรือนจะเผชิญกับขอจํากัดในการกูยืม (borrowing constraints) ทําให
ครัวเรือนท่ีมีความสามารถสูง แตมีระดับสินทรัพยต่ํา อาจไมสามารถรวบรวมเงินทุนไดเพียงพอท่ีจะ
เริ่มตนทําธุรกิจหรือทําใหธุรกิจมีขนาดเล็กกวาขนาดท่ีเหมาะสมได 
 
ขอจํากัดในการกูยืมของครัวเรือนไทย 
 
Paulson and Townsend (2004) ศึกษาผลกระทบของขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศไทย โดยใชขอมูลการสํารวจระดับครัวเรือนรายป ในป 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุดโครงการ Townsend Thai Project โดยชุดขอมูลดังกลาว
รวบรวมขอมูลของครัวเรือนท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลใน 4 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย 
และ ศรีสะเกษ รวมกันท้ังสิ้น 2,880 ครัวเรือน 
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Paulson and Townsend (2004) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเริ่มตนทําธุรกิจโดย
เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนท่ีเริ่มธุรกิจใหมภายในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2535–2540) กับ
ครัวเรือนท่ีไมไดทําธุรกิจ ผลการศึกษาชี้วา ครัวเรือนท่ีหัวหนาครัวเรือนมีอายุนอยกวา มีระดับ
การศึกษาสูงกวาและมีสินทรัพยมากกวา จะมีโอกาสในการเริ่มตนทําธุรกิจมากกวา นอกจากนี้ ระดับ
สินทรัพยของครัวเรือนยังชวยเพ่ิมระดับ 
 
การลงทุนเริ่มตนและลดโอกาสท่ีครัวเรือนจะเผชิญกับขอจํากัดในการขยายขนาดของกิจการอีกดวย 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีวา ครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
Pawasutipaisit and Townsend (2011) เปรียบเทียบผลผลิตหนวยสุดทายของทุน (marginal 
product of capital หรือ MPK) ของครัวเรือนท่ีมีระดับสินทรัพยท่ีแตกตางกัน โดย MPK เปน
ตัวชี้วัดวาครัวเรือนจะไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนเทาใดจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนหนึ่งหนวย ซ่ึงหากไมมี
ขอจํากัดดานการลงทุนแลว MPK ของทุกครัวเรือนควรจะเทากัน โดยมีคาเทากับอัตราดอกเบี้ย 
อยางไรก็ตาม Pawasutipaisit and Townsend (2011) พบวา MPK ของครัวเรือนข้ึนอยูกับระดับ
สินทรัพยของครัวเรือน โดยครัวเรือนท่ีมีระดับสินทรัพยต่ํา จะมีคา MPK สูงกวาครัวเรือนท่ีมีระดับ
สินทรัพยสูง (รูปท่ี 1) ซ่ึงเปนหลักฐานสนับสนุนสมมุติฐานท่ีวาครัวเรือนเผชิญกับขอจํากัดในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน นอกจากนี้ ยังพบวา MPK ของครัวเรือนท่ีมีระดับสินทรัพยต่ําหลายครัวเรือนมีคา
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยอีกดวย ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาหากครัวเรือนในกลุมดังกลาวสามารถเขาถึงแหลง
เงินกูในอัตราดอกเบี้ยปกติเพ่ือนํามาขยายกิจการ จะไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนได 
 
ผลของวิกฤตเศรษฐกิจ 
 
วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2540 สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของ
ประเทศไทยลดลงรอยละ 7.6 ในป พ.ศ. 2541 อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 3.2 ในป พ.ศ. 
2540 เปนรอยละ 7.3 ในป พ.ศ. 2541 และสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานครั้งใหญ โดย Paulson 
and Townsend (2005) พบวาสัดสวนของครัวเรือนท่ีทําธุรกิจในชุดขอมูล Townsend Thai 
Project เพ่ิมข้ึนจากประมาณรอยละ 11 ในป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2541  

 
ท่ีมา: Pawasutipaisit and Townsend (2011) 

รูปท่ี 3.4 : ผลผลิตหนวยสุดทายของทุน อัตราดอกเบี้ย และสินทรัพยของครัวเรือน 
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Paulson and Townsend (2005) ไดศึกษาผลของวิกฤตเศรษฐกิจตอการตัดสินใจทําธุรกิจของ
ครัวเรือน โดยในชุดขอมูลแบงครัวเรือนท่ีทําธุรกิจออกเปน 3 กลุมตามชวงเวลาท่ีเริ่มตนทําธุรกิจ คือ 
กลุมท่ีเริ่มทําธุรกิจกอนวิกฤตเศรษฐกิจ กลุมท่ีเริ่มทําธุรกิจในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และกลุมท่ีเริ่มทํา
ธุรกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  โดย Paulson and Townsend (2005) พบวา ระดับสินทรัพยของ
ครัวเรือนไมสงผลตอโอกาสในการเริ่มทําธุรกิจในชวงวิกฤตและหลังวิกฤต ซ่ึงแตกตางจากชวงกอนเกิด
วิกฤตท่ีระดับสินทรัพยของครัวเรือนชวยเพ่ิมโอกาสในการเริ่มทําธุรกิจ ผลดังกลาวอาจสะทอนวา 
วิกฤตเศรษฐกิจชวยลดขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนของครัวเรือน แต Paulson and 
Townsend (2005) มองวาไมเปนเชนนั้น เนื่องจากลักษณะของธุรกิจท่ีเริ่มในชวงวิกฤตและหลัง
วิกฤต แตกตางจากธุรกิจท่ีเริ่มในชวงกอนเกิดวิกฤตอยางมีนัยสําคัญ โดยสัดสวนของธุรกิจบอกุง/บอ
ปลาและรานคาซ่ึงคิดเปนรอยละ 48 ของธุรกิจท่ีเริ่มกอนเกิดวิกฤต ลดลงเหลือเพียงรอยละ 13 ของ
ธุรกิจท่ีเริ่มในชวงวิกฤต และรอยละ 14 ของธุรกิจท่ีเริ่มหลังวิกฤตตามลําดับ ในทางกลับกันสัดสวน
ของธุรกิจคาสงและคาปลีกเพ่ิมจากรอยละ 17 ในชวงกอนวิกฤต เปนรอยละ 47 ในชวงวิกฤต กอนท่ี
จะลดลงมาเหลือรอยละ 25 ภายหลังวิกฤต นอกจากนี้ ระดับเงินลงทุนท่ีใชในการเริ่มกิจการก็ลดลง
เปนอยางมากเชนกัน โดยคามัธยฐานของระดับการลงทุนลดจาก 36,747 บาท ในชวงเวลากอนเกิด
วิกฤต ลงมาเหลือ 1,350 บาทในชวงวิกฤต (รายละเอียดในตารางท่ี 3.7) 
 

ตารางท่ี 3.7: ลักษณะของธุรกิจแบงตามชวงเวลาท่ีเริ่มดําเนินการ 
 

ประเภทของธุรกิจ 
กอนวิกฤต ในชวงวิกฤต หลังวิกฤต 

รอยละ ระดับการ
ลงทุน 

รอยละ ระดับการ
ลงทุน 

รอยละ ระดับการ
ลงทุน 

บอกุง/บอปลา 19 42,027 6 37,800 10 14,745 
รานคา 29 26,595 7 10,366 4 5,362 
คาสง/คาปลีก 17 52,533 47 793 25 0 
อ่ืนๆ 35 78,626 40 5,166 61 0 
รวมท้ังหมด 100 36,747 100 1,350 100 0 
จํานวนครัวเรือน 102 208 213 
ท่ีมา: Paulson and Townsend (2005) 
 
นอกจากนั้น Paulson and Townsend (2005) ยังพบวา ในชวงเวลาเดียวกัน ผลกําไรของธุรกิจท่ี
เริ่มกอนเกิดวิกฤต มีคาสูงกวาธุรกิจท่ีเริ่มในชวงวิกฤตหรือหลังวิกฤตอยางเห็นไดชัด ซ่ึงสะทอนถึง
ระดับความสามารถในการเปนผูประกอบการท่ีแตกตางกัน โดย Paulson and Townsend (2005) 
เชื่อวาจํานวนครัวเรือนท่ีทําธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วในชวงวิกฤตและหลังวิกฤตไมไดเปนเพราะ
วิกฤตเศรษฐกิจชวยลดขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนของครัวเรือน แตเปนเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ
ทําใหผลตอบแทนจากการเปนลูกจางลดลง อันเนื่องมาจากคาจางท่ีลดลงหรือการถูกเลิกจาง จึงทําให
ครัวเรือนท่ีเคยเปนลูกจางเปลี่ยนมาเริ่มทําธุรกิจมากข้ึน ถึงแมวาความสามารถในการเปน
ผูประกอบการจะไมสูงนัก 
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ขอสรุปและนัยเชิงนโยบาย 
 
งานวิจัยท่ีนําเสนอในบทความนี้ ชี้ใหเห็นวาครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัดในการเขาถึง
แหลงเงินทุน ทําใหบางครัวเรือนท่ีมีความสามารถสูง แตมีสินทรัพยต่ํา ไมสามารถรวบรวมทุนไดเพียง
พอท่ีจะเริ่มทําธุรกิจ ผลการศึกษายังชี้วา ธุรกิจของครัวเรือนจํานวนมากใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ย แตครัวเรือนเหลานี้กลับไมสามารถขอสินเชื่อเพ่ือนํามาขยายกิจการได ดังนั้น หากภาครัฐ
ตองการสนับสนุนครัวเรือนท่ีมีความสามารถสูงเหลานี้ในการดําเนินกิจการ นโยบายท่ีชวยเพ่ิมโอกาส
ในการเขาถึงแหลงทุน เชน การคํ้าประกันสินเชื่อ หรือ การรวมลงทุน นาจะมีประสิทธิผลมากกวา
นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา 
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3.6 “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันท่ีสมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”, นราพงศ ศรีวิศาล
, aBRIDGEd articles 
 
อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันภัยท่ีจะชวยใหครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภคใหคงท่ีได
อยางสมบูรณ (smooth consumption) คือ ปญหา asymmetric information ในรูปแบบตางๆ 
ไดแก ปญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีไมสมควร (moral hazard) ปญหาขอจํากัดในการ
ปฏิบัติตามขอตกลงกลุม (limited commitment) และปญหาการปกปดรายไดท่ีแทจริง (hidden 
income) ของครัวเรือน  จากการศึกษาโดยขอมูล Townsend Thai Monthly Micro Data พบวา
อุปสรรคสําคัญสําหรับครัวเรือนในชุมชนชนบทของไทยในกลุมตัวอยางนี้ คือ การปกปดรายไดท่ี
แทจริง ดังนั้น การมีนโยบายท่ีชวยใหผูรับประกันสามารถประมาณรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือนไดดี
ข้ึน จะสงผลดีตอการสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงของ
ครัวเรือนในชุมชนชนบทไทยได 
 
ในทางเศรษฐศาสตร การรักษาระดับการบริโภคท่ีเหมาะสม (smooth consumption) จะชวยให
ครัวเรือนไดรับอรรถประโยชน (utility) สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมี แตในทางปฏิบัติ หลายครัวเรือนตอง
เผชิญกับความเสี่ยงในหลายรูปแบบซ่ึงสงผลตอความไมแนนอนของรายได  อาทิ ภัยธรรมชาติท่ีสงผล
ตอผลิตผลการเกษตร อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไขเจ็บท่ีสงผลตอแรงงานในครัวเรือน เปนตน ดวยเหตุนี้
หลายครัวเรือนท่ีไมมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีพอ อาจจะตองลดการบริโภคลงในบางชวงเวลา
ท่ีมีรายไดนอยและบริโภคมากข้ึนเม่ือมีรายไดดี อยางไรก็ตาม พัฒนาการในตลาดการเงิน (financial 
market) ไดทําใหเกิดเครื่องมือทางการเงินหลายชนิดท่ีชวยในการกระจายความเสี่ยง (risk 
diversification) เพ่ือใหครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภคไดดีข้ึน ซ่ึงหมายรวมถึงผลิตภัณฑ
เพ่ือการออม (saving) เพ่ือการกูยืม (borrowing) และเพ่ือการประกันภัย (insurance) นอกจากนี้ 
ยังมีผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นงาน   ท่ีชี้ใหเห็นวามีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางไมเปน
ทางการ (informal risk-sharing system) เชน ในรูปแบบของการชวยเหลือเก้ือกูลระหวางครัวเรือน 
เปนตน ซ่ึงชวยในการกระจายความเสี่ยงของครัวเรือนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ียังไมสามารถเขาถึงตลาด
เงินไดมากเทาท่ีควร ดังเชนในเขตชนบทของประเทศไทย คําถามท่ีนาสนใจ คือ ทําไมเครื่องมือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอท่ีจะชวยใหครัวเรือนสามารถ
รักษาระดับการบริโภคใหคงท่ีได ทําไมขอมูลสํารวจภาคครัวเรือนโดยท่ัวไปยังชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ทางบวก ระหวางการอุปโภคบริโภคกับรายไดท่ีมักจะมีความผันผวน อะไรคือปญหาหรืออุปสรรคใน
การเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยท่ีดีพอเพ่ือใหครัวเรือนบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางสมบูรณ 
 
ความเสี่ยงอาจแบงไดเปนสองประเภทใหญ คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะครัวเรือน (idiosyncratic 
risk) ซ่ึงจะสงผลกระทบตอบางครัวเรือนเทานั้น และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในระดับชุมชนหรือระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม (aggregate risk) ซ่ึงจะสงผลกระทบตอทุกครัวเรือนในชุมชนหรือในระบบ
เศรษฐกิจนั้นๆ ในกรณีของ aggregate risk นั้น แตละครัวเรือนในชุมชนหรือระบบเศรษฐกิจเดียวกัน
จะไมสามารถบริหารจัดการโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกันได  เนื่องจากทุกครัวเรือนจะไดรับ
ผลกระทบเหมือนและพรอมๆ กัน อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑการออมและการกูยืมตางๆ จะมีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพราะสามารถชวยใหครัวเรือนจัดสรรทรัพยสินเพ่ือการบริโภค
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ขามชวงเวลา (intertemporal allocation) ได ดังเชนในชวงเวลาท่ีเกิดน้ําทวมหรือภัยแลงซ่ึงเปน 
aggregate shock ท่ีทําใหทุกครัวเรือนในหมูบานเดียวกันไดรับผลผลิตจากการเพาะปลูกต่ําและสงผล
ใหมีรายไดนอยนั้น ครัวเรือนอาจจําเปนตองบริโภคจากรายไดท่ีเก็บออมไวหรือท่ีกูยืมมาแทน 
เนื่องจากทุกครัวเรือนประสบปญหาในเวลาเดียวกัน ทําใหการขอความชวยเหลือจากคนในหมูบาน
เดียวกันเปนไปไดยาก เปนตน  สวนในกรณีของ idiosyncratic risk อาทิ กรณีท่ีหัวหนาครัวเรือน
ประสบอุบัติเหตุทําใหทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและไมสามารถประกอบอาชีพได ผลิตภัณฑการออม
หรือการกูยืมอาจไมเพียงพอ เนื่องจากรายไดของครัวเรือนจะลดลงอยางถาวร ในกรณีเชนนี้ ระบบ
ประกันภัยเพ่ือกระจายความเสี่ยงระหวางครัวเรือนจะมีบทบาทสําคัญในการลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากจะมีการจัดสรรทรัพยากรระหวางครัวเรือน (Cross-sectional Allocation) ไปชวยเหลือ
ครัวเรือนท่ีโชครายดังกลาวได 
 
นักเศรษฐศาสตรหลายทาน  ไดพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
รายไดและการบริโภค ท่ีจะใชอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในสถานการณตางๆ และ
พบวาในกรณีท่ีครัวเรือนสามารถออมหรือกูยืมเงินไดโดยไมมีขอจํากัด และไมมีปญหา asymmetric 
information กลาวคือ ทุกฝายท่ีเก่ียวของสามารถไดรับขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับครัวเรือนอยางถูกตอง
ครบถวนเพ่ือใชในการตัดสินใจ ระบบประกันภัยท่ีจะชวยใหครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภค
ไดโดยไมข้ึนกับรายไดท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาจะสามารถเกิดข้ึนได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
asymmetric information เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญท่ีทําใหผลิตภัณฑทางการเงินสําหรับบริหาร
จัดการความเสี่ยงในหลายรูปแบบไมสามารถเกิดและคงอยูไดตามกลไกตลาด ซ่ึงสงผลใหผลิตภัณฑท่ีมี
อยูในปจจุบันไมเพียงพอใหครัวเรือนสามารถขจัดความเสี่ยงของรายไดท่ีไมแนนอนเพ่ือรักษาระดับ
การบริโภคใหคงท่ีไดอยางสมบูรณ 
 
หนึ่งในปญหา asymmetric information ท่ีเปนอุปสรรคตอการสรางระบบประกันรายไดท่ีสมบูรณ 
ไดแก ในกรณีท่ีครัวเรือนมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีไมสมควรหลังจากเขารวม
ระบบประกันภัย หรือในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา moral hazard งานวิจัยหลายชิ้น ไดแก Phelan 
(1998) และ Rogerson (1985) เปนตน ไดผนวกปญหา moral hazard เขาไปในแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดและการบริโภค ซ่ึงในกรณีนี้ปญหา moral 
hazard เกิดจากการท่ีครัวเรือนตองใชความพยายามในการลงแรงงานหรือความคิดในกระบวนการ
ผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดี แตมีความเปนไปไดท่ีความพยายามดังกลาวอาจไมสงผล ดังนั้น หากผู
รับประกันไมสามารถตรวจสอบถึงระดับความพยายามท่ีครัวเรือนใชในการผลิตได ผูรับประกันจะไม
สามารถทราบไดวาครัวเรือนลดความพยายามในการผลิตลง หรือทําเต็มความสามารถแตโชคราย
ไดรับผลผลิตท่ีไมดี ดวยเหตุนี้จึงมีชองทางใหครัวเรือนลดตนทุนการผลิตดวยการไมพยายามลงแรงลง
ความคิดแลวไปขอรับสินไหมชดเชยกับทางผูรับประกันแทน โดยอางวาไดพยายามแลวแตโชครายได
ผลผลิตนอย 
 
Limited Commitment หรือขีดจํากัดในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมครัวเรือน เปนอีก
ปญหา asymmetric information ท่ีเปนอุปสรรคตอการเกิดระบบประกันท่ีสมบูรณ โดยเฉพาะ
ระบบประกันท่ีเกิดจากการรวมกลุมครัวเรือนและกระจายความเสี่ยงภายในกลุมครัวเรือน 
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ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีหลายครัวเรือนรวมกลุมกันเพ่ือประกันความเสี่ยงของรายไดท่ีผันผวน โดยมี
ขอตกลงรวมกันใหในแตละชวงเวลาครัวเรือนท่ีโชคดีไดรับผลผลิตหรือรายไดดีใหความชวยเหลือแก
ครัวเรือนท่ีโชครายไดรับผลผลิตหรือรายไดต่ํา หากขอตกลงดังกลาวไมสามารถบรรลุไดหรือแตละ
ครัวเรือนมีแนวโนมท่ีจะไมปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวเม่ือมีรายไดดีแลวนั้น การประกันลักษณะ
ดังกลาวจะไมสามารถเกิดและคงอยูได ดังท่ีศึกษาในงานวิจัยของ Kimball (1988), Coate and 
Ravallion (1993), และ Ligon et, al. (2002) โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรท่ีเพ่ิมความ
เปนไปไดในการเกิดปญหา limited commitment ดังกลาว อีกปจจัยสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการ
เกิดการประกันความผันผวนของรายได คือ ปญหาท่ีผูบริหารจัดการระบบประกันหรือผูรับประกันไม
สามารถตรวจสอบรายไดท่ีแทจริงของแตละครัวเรือนได ทําใหครัวเรือนมีแรงจูงใจท่ีจะรายงานรายได
ท่ีต่ํากวาความเปนจริง หรืออาจกลาวไดวา ครัวเรือนพยายามปกปดรายไดบางสวน เพ่ือใหไดรับการ
จัดสรรความชวยเหลือจากระบบประกันเพ่ิมมากข้ึน 
 
ในทางนโยบาย นอกเหนือจากความเขาใจวาปจจัยใดบางท่ีอาจจะเปนอุปสรรคตอการเกิดระบบ
ประกันท่ีสมบูรณแลว ประเด็นท่ีสําคัญกวาคือ การชี้ชัดวาปจจัยใดเหลานี้ท่ีเปนสาเหตุหลักของ
อุปสรรคดังกลาวในสถานการณจริง เพ่ือใหสามารถออกแบบนโยบายมาเพ่ือแกปญหาไดอยางตรงจุด 
เพราะหากใชนโยบายผิดแลวอาจสงผลเสียมากข้ึนได ตัวอยางเชน นโยบายท่ีการันตีการจางงานหรือ
ประกันรายไดในชนบทมีแนวโนมท่ีจะทําใหปญหา moral hazard และ limited commitment 
รุนแรงข้ึน เพราะการท่ีประชาชนมีทางเลือกท่ีจะทํางานท่ีรัฐจัดใหจะทําใหผลเสียจากการลดความ
พยายามในการผลิตหรือความจําเปนท่ีจะตองเขารวมกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในชุมชน
ลดลง ในทางกลับกัน นโยบายดังกลาวจะชวยลดปญหา hidden income เพราะครัวเรือนไมสามารถ
อางไดวามีรายไดนอยเกินไป  
 
เพราะฉะนั้น นโยบายดังกลาวจะสงผลใหระบบประกันหรือการแชรความเสี่ยงระหวางครัวเรือนใน
ชุมชนตามกลไกตลาดเกิดไดงายข้ึนหากอุปสรรคสําคัญ คือ hidden income ไมใช moral hazard 
หรือ limited commitment  เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีแทจริงท่ีเปนอุปสรรคตอการมีประกันรายได
อยางสมบูรณ Kinnan (2014) ไดใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรท่ีผนวกความเปนไปไดท่ีจะเกิด
ปญหา moral hazard, limited commitment และ hidden income ในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรายไดและการบริโภค เพ่ือพัฒนาวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐมิติวา ปจจัยใดเปนอุปสรรค
สําคัญของการเกิดระบบประกันท่ีสามารถชวยใหครัวเรือนรักษาระดับการบริโภคไดอยางสมบูรณ โดย
ใชความสามารถในการคาดการณการบริโภคของครัวเรือนจากตัวแปรท่ีสรางจากขอมูลรายไดในอดีต
เพ่ือแยกปญหา moral hazard และ limited commitment ออกจาก hidden income จากนั้น 
Kinnan (2014) ไดนําวิธีการดังกลาวมาทดสอบกับขอมูล Townsend Thai Monthly Micro data 
ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับรายไดท่ีแทจริงและการบริโภคในระดับครัวเรือนเปนอนุกรมเวลา (time 
series) ท่ียาวเพียงพอ การศึกษานี้พบวาสาเหตุสําคัญของปญหาสําหรับครัวเรือนในชนบทไทยเหลานี้ 
คือการปกปดรายไดท่ีแทจริง (hidden income) ไมใช moral hazard และ limited commitment  
เพราะฉะนั้น นโยบายประกันรายได นโยบายการประกันการจางงาน หรือนโยบายท่ีชวยใหผู
รับประกันสามารถประมาณรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือนไดดีข้ึนจะสงผลดีตอการสรางสภาพแวดลอม
ท่ีสงเสริมใหเกิดระบบประกันความเสี่ยงระหวางครัวเรือนในชุมชนชนบทไทยได 
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ขอสรุป 
 
การสรางนโยบายเพ่ือสงเสริมใหเกิดระบบประกันภัยใหครัวเรือนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
รักษาระดับการบริโภคใหคงท่ีไดอยางสมบูรณ (smooth consumption) ตามกลไกตลาด 
จําเปนตองเขาใจถึงสาเหตุสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบประกันดังกลาว สําหรับครัวเรือน
ในชุมชนชนบทไทยจากการศึกษาดวยขอมูล Townsend Thai Monthly Micro Data นั้น อุปสรรค
ท่ีสําคัญคือ การปกปดรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือนตอผูรับประกัน (hidden income)  ดังนั้น 
นโยบายท่ีจะสงผลดีควรชวยลดปญหาดังกลาว อาทิ นโยบายประกันรายได นโยบายการประกันการ
จางงาน หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีชวยใหผูรับประกันสามารถประมาณรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือนไดดีข้ึน 
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บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยได้ให้การสนับสนุน 

Townsend Thai Data ให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ ้า (panel data) 
อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย 
โดยในระยะแรกของโครงการฯ ได้มีโครงการย่อยที่พัฒนาข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลทั งหมด 5 
โครงการ ได้แก่ โครงการฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ ้าเพ่ือการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และ
สังคม, โครงการฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม , โครงการการศึกษา
การค้าระดับหมู่บ้านในไทยโดยใช้แบบจ้าลองการเลือกอาชีพที่มีความไม่สมบูรณ์ของตลาดการเงิน , 
โครงการการเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย และโครงการจัดท้าฐานข้อมูลแบบตัวอย่าง
ซ ้าจากข้อมูลภาวะการท้างานของประชากร นอกจากนี  ชุดโครงการฯ มุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่าย
นักวิจัยทั งภายในและภายนอกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผลิตงานวิจัยเชิงลึกโดยการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล Townsend Thai Data ให้มากยิ่งขึ น 

งานวิจัยและบทความที่เกิดขึ นจากชุดโครงการนี ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ส้าคัญต่อประเทศชาติ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี  

1. บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน:  กองทุนหมู่บ้านช่วยให้ครัวเรือนมีระดับการบริโภคที่สูงขึ น 
เนื่องจากช่วยลดปัญหาข้อจ้ากัดด้านการกู้ยืม (borrowing constraint) และมีผลท้าให้
ครัวเรือนลดสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน (buffer stock) แต่กองทุนหมู่บ้านไม่
สามารถเพ่ิมจ้านวนผู้ประกอบการหรือช่วยให้กิจการที่มีอยู่แล้วสามารถขยายตัวได้มาก
เท่าใดนัก ดังนั น การเพ่ิมเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านในอนาคตน่าจะมีผลท้าให้ครัวเรือน
สามารถเพ่ิมการบริโภค แต่อาจจะไม่สามารถเพ่ิมการลงทุนได้ และที่ส้าคัญ ภาครัฐควร
จะพิจารณาการให้เงินสนับสนุนโดยตรงแก่ครัวเรือนแทนการเพ่ิมเงินให้ กับกองทุน
หมู่บ้าน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่า 

2. ระบบการประกันในชนบทไทย: การสร้างนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบประกันภัยให้
ครัวเรือนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรักษาระดับการบริโภคให้คงที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ (smooth consumption) ตามกลไกตลาด จ้าเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุส้าคัญที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบประกันดังกล่าว ส้าหรับครัวเรือนในชุมชนชนบทไทย
จากการศึกษาด้วยข้อมูล Townsend Thai Monthly Micro Data นั น อุปสรรคที่
ส้าคัญคือ การปกปิดรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนต่อผู้รับประกัน (hidden income)  
ดังนั น นโยบายที่จะส่งผลดีควรช่วยลดปัญหาดังกล่าว อาทิ นโยบายประกันรายได้ 
นโยบายการประกันการจ้างงาน หรือนโยบายอ่ืนๆ ที่ช่วยให้ผู้รับประกันสามารถ
ประมาณรายได้ที่แท้จริงของครัวเรือนได้ดีขึ น 

3. ข้อจ้ากัดด้านการกู้ยืมและการเป็นผู้ประกอบการ : ครัวเรือนในประเทศไทยเผชิญกับ
ข้อจ้ากัดด้านการกู้ยืม ท้าให้บางครัวเรือนที่มีความสามารถสูงแต่มีระดับสินทรัพย์ต่้าไม่
สามารถรวบรวมเงินทุนได้เพียงพอที่จะเริ่มท้าธุรกิจได้ นอกจากนี  ธุรกิจของครัวเรือน
จ้านวนมากยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี ย แต่ครัวเรือนเหล่านี กลับไม่สามารถ
ขอสินเชื่อเพ่ือน้ามาขยายกิจการได้ ดังนั น หากภาครัฐต้องการสนับสนุนครัวเรือนที่มี



60 
 

ความสามารถสูงเหล่านี ในการด้าเนินกิจการ นโยบายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เช่น การค ้าประกันสินเชื่อ หรือ การร่วมลงทุน น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่า
นโยบายสินเชื่อดอกเบี ยต่้า 

4. ความเสี่ยงและผลตอบแทน: ผู้ก้าหนดนโยบายจะต้องพยายามแยกผลตอบแทนจาก
ความเสี่ยงรวม (aggregate risk premium) และผลตอบแทนของความเสี่ยงส่วนบุคคล 
(idiosyncratic risk premium) ให้ได้ก่อนที่จะสรุปว่าปัญหาของครัวเรือนคืออะไร ซึ่ง
จะช่วยให้ออกนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ได้ดีพอ อาจจะเข้าใจได้ว่าครัวเรือนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงและมี
ทรัพย์สินไม่มากทุกครัวเรือนมีข้อจ้ากัดด้านการเงิน (financial constrained) ทั งที่ใน
ความเป็นจริงอาจจะเป็นผลของความเสี่ยงส่วนบุคคล (idiosyncratic risks) 

 
ท้ายที่สุด คณะผู้วิจัยเชื่อว่า ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

ไทยจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ก้าหนดนโยบายของประเทศให้สามารถออกแบบนโยบายโดย
อาศัยงานวิจัยเชิงลึกจากฐานข้อมูล Townsend Thai Data ที่มคุีณภาพจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ประเทศได้ นอกจากนี  คณะผู้วิจัยจะจัดประชุมเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือยข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานวิจัยเชิงลึกนี ถูกน้าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 



61 
 

เอกสารอางอิง 
 
Benjamin Moll, Robert M. Townsend, Victor Zhorin, "Economic Development, Flow of 
Funds and the Equilibrium Interaction of Financial Frictions.", 2016 (Formerly as NBER 
Working Paper No. 19618, 2014.) 
 
Samphantharak and Robert M. Townsend, "Risk and Return in Village Economies."  , 
revised 2016; see also NBER Working Paper No. 19738, 2013. 
 
กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และ วีระชาติ กิเลนทอง, “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือ
การพัฒนาองคความรูดานเศรษฐกิจและสังคม: Townsend Thai Data”, issue 14/2015, 18 Dec 
2015, aBRIDGEd articles 
 
นราพงศ   ศรีวิศาล, “อุปสรรคของการพัฒนาระบบประกันท่ีสมบูรณในชุมชนชนบทของไทย”, 
aBRIDGEd articles 
 
วีระชาติ กิเลนทอง และ กิตติพงษ เรือนทิพย, “บทเรียนจากกองทุนหมูบาน”, issue 1/2016, 16 
Jan 2016, aBRIDGEd articles 
 
อาชว ปวีณวัฒน, “ขอจํากัดดานการกูยืมและการตัดสินใจเปนผูประกอบการของครัวเรือนไทย”, 
aBRIDGEd articles 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
(งานวิจัยและบทความที่ไดจากการประยุกตใชขอมูล Townsend Thai Data) 

 



Economic Development, Flow of Funds and the

Equilibrium Interaction of Financial Frictions∗

Benjamin Moll

Princeton

Robert M. Townsend

MIT

Victor Zhorin

University of Chicago

March 27, 2016

Abstract

We use a variety of different data sets from Thailand to study not only the extremes

of micro and macro variables but also within-country flow of funds and labor migration.

We develop a general equilibrium model that encompasses regional variation in the

type of financial friction and calibrate it to measured variation in regional aggregates.

The model predicts substantial capital and labor flows from rural to urban areas even

though these differ only in the underlying financial regime. Predictions for micro

variables not used directly provide a model validation. Finally we estimate the impact

of a policy counterfactual, regional isolationism.
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1 Introduction

Big data and big theory are increasingly used together to construct economic models that

defy more traditional boundaries. Big data is frequently thought of as the use of large

administrative data sets, though it includes other types of data, and also refers to studies in

which there is both a complexity and variety of data that need to be linked, connected, and

correlated. 1 The term “big theory” is used by West (2013) as a counterweight, arguing that

without a unified, conceptual framework, big data loses much of its potency and usefulness.

In this paper we use a variety of different data sets from Thailand to study not only

the extremes of micro and macro variables but also the meso data in between. By meso

data we mean variables that are aggregated up from the underlying individual agent data

to some degree, to village/town, county or region but not all the way to economy-wide

aggregates. Our focus in fact is within-country flow of funds and labor migration. We use

findings in the underlying micro data to infer cross-regional variation in financial frictions,

use this variation in model formulation, calibrate the model around parameter estimates in

the micro data and measured variation in regional aggregates, and then make predictions.

The model predictions run the entire range from macro to the key flow of funds and labor

migration variables, and back to variables at the micro level. The latter is part of model

validation, especially when we make predictions for micro variables not used directly in

the model formulation and calibration. We also show that if we had followed much of the

literature on financial frictions, and just assumed those frictions, rather than what we see

or infer on the ground, then we would not be able to simultaneously match salient features

of both the meso- and micro data. Finally we use the structural model to perform various

counterfactual policy experiments.

Our principle findings are as follows. First, we compute steady state solutions to a

model with heterogeneous producers with two regions that differ in the underlying financial

regime. More precisely, we build on evidence from Thai micro data that moral hazard fits

best in urbanized areas and in the Central region whereas limited commitment is a better

fit in rural areas and in the Northeast.2 Second we calibrate the model economy parameters

around measured difference across these regions in income, consumption to income, capital

to income, wealth, and the incidence of enterprise; we then find that parameter estimates for

1See the review by Einav and Levin (2014).
2Throughout the paper we will interchangeably use the terms urban vs rural areas (using official geopolit-

ical identifiers, metropolitan vs village) or regions (which indicates geographical variation, with six regional
groups: Central including greater Bangkok, Northern, Northeast, Western, Eastern, and South).

2
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preferences, technology and the degree of constraint from limited comment are well within

plausible ranges (i.e. consistent with parameter values in the literature.) Third, at calibrated

values the model predicts substantial flow of capital from rural to urban areas even though

the two areas differ only in the underlying financial regime: 23 percent of capital in urban

areas is imported and rural areas loose 40 percent. Fourth, at the same time, there are huge

flows of labor in the same direction; 75 percent of labor in the urban areas comes from this

migration and rural areas loose 85 percent. Findings three and four can be summarized to

say that the urban areas uses 79 percent of the economy’s capital and 65 percent of its labor

even though urban areas are only 30 percent of the population (a number from the data).

Fifth, at the micro level we see that net savings differences across regions are consistent

with micro facts in the data; over the relevant range, credit is increasing with assets in the

Northeast region and constant or decreasing with assets in the Central region. Sixth, there

is much more persistence of capital in rural areas than in urban areas. These two facts,

five and six above, are consistent with the micro data and indeed were some key findings

used to motivate the variation in financial obstacles across regions in the first place. There

are also predictions for new moments/facts. We predict that the growth of net worth is

more concentrated in the Central region, and this is consistent with the data. Seventh,

predictions for firm size distribution by capital are quite consistent with the data, in that

the moral hazard regime has a skewed right tail as do urban areas relative to rural areas.

As noted, we find that making up financial obstacles cannot fit meso resource flows

and the micro data jointly. In particular, we show that it is key that the type of financial

regime varies across regions, as opposed to urban and rural areas being subject to the same

financial regime but with differing tightness of the financial constraint. To make this point,

we conduct the following experiment. We suppose that, instead of moral hazard, the urban

area is subject to the same form of limited commitment as the rural area but with a higher,

more liberal maximum leverage ratio. We show that to do as well as our benchmark economy

in terms of matching observed factor flows, we have to raise the urban leverage ratio to well

beyond reasonable levels. At the same time, the fit to micro data deteriorates: we lose the

fit of our baseline model to the distributions of firm size by region.

Finally, in a counterfactual experiment we explore the effects of wedges, which may re-

flect both frictions and policies, that restrict cross-regional factor flows. We consider the

extreme case of completely shutting down resources flows and moving to regional autarky

and show that this has interesting implications for regional aggregates, inequality, factor

prices, and TFP. In particular, a move to autarky would be associated with households in

3
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rural areas experiencing increases on average in consumption, income, wealth; increases in

labor and capital used locally; but decreases in the wage (and in the interest rates); and

drops in TFP. Local inequality also decreases. For urban areas it is the reverse though

notably the movements in each of these variables is much more extreme. Local inequality

increases substantially. At the national level, results are mixed: though aggregate consump-

tion, wealth, and capital decrease; labor supply, income, and TFP each increase. National

inequality increases, though by considerably less than in urban areas.

The micro- and meso data we use here come from both the Townsend Thai Project and

a variety of secondary data sets. The Townsend Thai project began in 1997 and include two

provinces in the Central area near Bangkok which are relatively highly developed, industrial,

and two provinces in the more rural Northeast, largely agricultural but with small business

enterprise. The information gathered includes interviews with households, joint liability

groups, 1 village financial institutions, and key informants. There are annual and monthly

data that constitute an ongoing panel. The detailed monthly data allowed the creating of

complete household-level monthly financial accounts: accrued income, balance sheet and

statement of cash flow. See Samphantharak and Townsend (2009). From these village-level

income and product accounts, NIPA, balance of payments and flow of funds were created

(Paweenawat and Townsend, 2012). Secondary data include a Community Development

Department village level Census (CDD), Population Census, Labor Force Survey, and the

Socio-Economic survey (SES) on income and expenditure. In sum, we use data on many

different variables from a variety of different sources to motivate and discipline our theory,

big data motivating the theory so to speak. We report the Townsend Thai project in more

detail in section 2 below.

We are of course joining others who have taken the route of exploring the implications

of meso data or of thinking about capital and labor flows. As Donaldson (2015) argues

in his review of the literature, much recent work in international trade exploits a funda-

mental symmetry between intra- and international trade, to learn about the fundamental

drivers of exchange of commodities among locations, whether across international borders or

not. A bit closer to our topic, there is a huge literature studying international capital flows

often stemming from differences in financial obstacles across countries. For example, Gour-

inchas and Jeanne (2013) study the negative correlation of TFP and capital flows among

OECD countries and identify a savings puzzle. Buera and Shin (2009) study differences in

the tightness of collateral financing constraints in the U.S. vs. emerging market countries:

heterogenous producers and an underdeveloped within-country capital market are used to

4
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explain the joint dynamics of TFP and cross-country capital flows.

Our paper here is different from this work on trade and capital flows. In some ways we

are more limited. We focus on steady states rather than transition dynamics, which are hard

to compute for us given our realistic heterogeneity and variation in financial obstacles.3 But

part of this comes from our strength: we focus on varying types of diverse obstacles, not just

quantified cross-sectional difference in one supposed common obstacle but rather inferred

differences in obstacles from the micro data. We also examine within-country flow of funds

which arguably is a key measurement in mapping financial system of a given country. Finally

we couple this with a traditional development issue, labor migration and the composition

of the work force. Both capital and labor flows together are an integral part of the unified

conceptual framework of our model.

Of course, in practice there are many other factors that distinguish cities from villages

and industrialized from agricultural areas (for example, cities have better infrastructure,

higher population density, and regions vary in resource base etc). While we consider these

factors to be of great importance for explaining inter-regional flow of funds, we purposely

exclude them from our theory and focus on differences in financial regimes only. This is

because of the question we are interested in: how large are the capital and labor flows that

arise from regional differences in financial regimes alone? In our model, without regional

differences in the financial regimes, urban and rural areas would be identical with no factor

flows occurring between the two regions. One of our main results is that we can generate

a number of observed rural-urban patterns by letting only the financial regime differ across

these areas.

We begin in Section 2.1 with a somewhat detailed report on a series of separate papers

that use structural models in combination with diverse micro data from the Townsend Thai

project. Strikingly, there are common conclusions, despite the use of different data in each

study, different variables, and the use of different models: limited commitment or a buffer

stock model with credit limits is the prevalent financial friction in the Northeast region or in

3An equilibrium in a heterogeneous agent models with financial frictions like ours is a fixed point in prices
such that factor markets clear. While solving for a stationary equilibrium is relatively straightforward, solving
for transition dynamics is challenging. This is because an equilibrium is a fixed point of an entire sequence
of prices (Buera and Shin, 2013). There are three main reasons why computing such transition dynamics are
hard in our setup. First, in contrast to the existing literature, our framework features two financial regimes
thereby doubling the computational burden of computing optimal policy functions for a given sequence of
prices. Second, the moral hazard regime is particularly computationally intensive. This is because as part
of the optimal contract we need to allow for lotteries to “convexify” the constraint (Phelan and Townsend,
1991). Third, the relevant state variable in the moral hazard regime – the joint distribution of wealth and
productivity – is extremely slow moving so the transitions are very slow and the price sequences that needs
to be iterated on are too long.

5
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the rural areas, whereas moral hazard or other information problems are more pronounced

in the Central region or in the urban areas. The models and data used range from a model

of occupational choice and financing constraints in combination with the 1997 baseline and

retrospective data, to a theory of repayment rates among joint liability groups of a govern-

ment development bank disciplined by both the household data and a joint liability group

specialty survey, and a model of household/firm dynamics with variation in consumption,

income, capital and investment in the rural and urban surveys over multiple years.

These papers using the Thai data are of course not the only papers trying to assess the

importance of various possible obstacles or to distinguish between them. Most of the existing

literature works with collateral constraints that are either explicitly or implicitly motivated

as arising from a limited commitment problem.4 In contrast, there are fewer studies that

model financial frictions as arising from moral hazard.5 But few authors use micro data

to discipline their macro models.6 Even fewer (perhaps none?) use micro data to choose

between the myriad of alternative forms of introducing a financial friction into their model.

The microeconomic literature is somewhat more advanced in terms of taking seriously

different micro financial underpinnings and trying to distinguish between them in the data.

For example, Albuquerque and Hopenhayn (2004) and Clementi and Hopenhayn (2006) argue

that moral hazard and limited commitment have different implications for firm dynamics (see

also Schmid (2012)). Krueger and Perri (2011) compare and contrast the permanent income

hypothesis versus a model of self-insurance with borrowing constraints and conclude the

former explains the dynamics of their data better, and Broer (2013) compares a model with

self-insurance to one with limited enforcement. Abraham and Pavoni (2005), Doepke and

Townsend (2006) and Attanasio and Pavoni (2011) discuss how consumption allocations

differ under moral hazard with and without hidden savings versus full information.

At the meso level we report what we know in Thailand in Section 2.2, namely factor

flows within Thailand. More generally, there is an existing (though limited) literature on

4See e.g. Evans and Jovanovic (1989); Holtz-Eakin, Joulfaian and Rosen (1994); Banerjee and Duflo
(2005); Jeong and Townsend (2007); Buera and Shin (2013); Buera, Kaboski and Shin (2011); Moll (2014);
Caselli and Gennaioli (2013); Midrigan and Xu (2014).

5Notable exceptions are the early contributions by Aghion and Bolton (1997) and Piketty (1997), and
Ghatak, Morelli and Sjostrom (2001). Also see Shourideh (2012). Related, some papers study environments
with asymmetric information and costly state verification (as in Townsend, 1979), but there are again few of
these (Castro, Clementi and Macdonald, 2009; Greenwood, Sanchez and Wang, 2010a,b; Cole, Greenwood
and Sanchez, 2012). Finally, Martin and Taddei (2012) study the implications of adverse selection on
macroeconomic aggregates, and contrast them with those of limited commitment. Of course, moral hazard
plays a lead role in the macro financial literature on regulation. See Kareken and Wallace (1978) onward to
the present day.

6One exception is Midrigan and Xu (2014).
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flow of funds within countries. Indeed the use of flow of funds accounts were central in

macroeconomics a few decades ago, as in the seminal work of Brainard and Tobin (1968)

and the contributions in Berg (1977). Unfortunately this had fallen out of fashion, until

recently.7 Using data from Mexico, an ongoing study by Serrano, Salazar-Altamirano and

Baez (2015) finds that municipalities (counties) with cities of more than 300,000 inhabitants

tend to borrow from municipalities with smaller or no cities. This is consistent with the

capital flows that arise in our model.8 Within-country labor migration, in contrast, is a

widely studied issue. We report, again in section 2.2, what we know from Thailand. More

generally, labor migration has been a key part of the development literature since the seminal

contributions of, e.g., Lewis (1954), Ranis and Fei (1961) and Harris and Todaro (1970).9

The paper is organized as follows. Section 2 summarizes what we know from Thai data

about financial obstacles and meso-level factor flows. Section 3 develops our theory, and

section 4 discusses the calibration. Section 5 examines the flow of funds in an economy

where individuals in urban areas are subject to moral hazard and those in rural areas are

subject to limited commitment. Section 6 compares the model’s predictions to micro data

from Thailand, and Section 7 explains why different financial regimes across regions are

necessary. Section 8 discusses what would happen if the rural and urban areas stopped

trading with each other and moved to autarky, and Section 9 concludes.

2 Micro/Meso Data Motivate Key Model Ingredients

2.1 Micro Data and Financial Obstacles

Here we describe a series of papers using data from the Townsend Thai project that docu-

ment that even within a given economy, individuals face different types of financial frictions

depending on location. In particular, several studies using a variety of data, variables, and

approaches reach the same conclusion, namely that moral hazard problems are more pro-

nounced in the Central region and in urban areas whereas limited commitment is the relevant

7See e.g. Chari (2012) and Carpenter et al. (2015).
8There is relatively more work, following Feldstein and Horioka (1980), that tests whether there is a

correlation between regional saving and investment (with perfect capital markets this correlation should be
zero). For China Chan et al. (2011) find provincial-level savings investment correlations that are diminishing
over time, presumably due to increasing interprovincial flows. Studies from developed economies typically
find low correlation, presumably because capital markets are sufficiently advanced (see e.g. Sinn, 1992; Dekle,
1996).

9Also see the more recent theoretical contribution by Lucas (2004). Kennan and Walker (2011) and Bryan
and Morten (2015) study internal migration, the former in the United States and the latter in Indonesia.

7

68

fai_yaya
Text Box



constraint in the Northeast region and in rural areas.

All papers we describe below use data from the Townsend Thai project which first started

collecting data in 1997. The initial sample in 1997 was a stratified clustered selection of

villages, four randomly selected villages in each tambon (a small sub-county), 16 tambons

chosen at random with a province, and four provinces deliberately selected based on a

pre-existing socio-economic income and expenditure survey, the Thai SES survey, to take

advantage of existing government data. Two provinces were selected in the relatively poor

agrarian Northeast and two in the developed Central region near Bangkok, to make sure we

had cross-sectional variety of stages of development. Within each village, households were

selected at random from rosters held by the Headman. In addition to the household survey,

with 2,880 households, there are instruments for the headman in each of the 192 villages, 161

village-level institutions, 262 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)

joint liability groups, and 1,920 soil samples. The first collection of data was in April/May

of 1997. With the unanticipated Thai financial crisis, and the goal of assessing the impact of

this seemingly aggregate shock, we began in 1998 the first of many subsequent rural annual

resurveys in 4 tambons (16 villages) in each of the original four provinces, chosen at random.

The scale then expanded to more provinces, so as to be more nationally representative:

Two provinces in the South in 2003 and two in the North in 2004. An urban baseline and

subsequent annual resurveys were added beginning in 2006, in order to be able to compare

urban neighborhoods to villages in the same province. Finally, an intense monthly rural

survey began in August of 1998 in a subsample of the original 1997 baseline, 16 villages and

960 households, half in the Central region and half in the Northeast, to get the details on

labor supply, use of cash, crop production, and many other features that are only possible

to get accurately with frequent recall, high frequency data.

Several papers make use of these data to infer financial obstacles on the ground. A

brief summary is as follows. Paulson, Townsend and Karaivanov (2006) estimate the finan-

cial/information regime in place in an occupation choice model and find that moral hazard

fits best in the more urbanized Central region while limited commitment regime fits best

in the more rural Northeast. Karaivanov and Townsend (2014) estimate the regime for

households running businesses and find that a moral hazard constrained financial regime fits

best in urban areas and a more limited savings regime in rural areas. Finally, Ahlin and

Townsend (2007) with alternative data find that information seems to be a problem in the

Central area, limited commitment in the Northeast.

We now describe each of these papers in more detail. Paulson, Townsend and Karaivanov
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(2006) and Paulson and Townsend (2004) focus on occupation choice and financing. The

limited commitment model of Evans and Jovanovic (1989) and the moral hazard model

of Aghion and Bolton (1997) and Piketty (1997) are taken to data and compared. The

structural model delivers a mapping from prior wealth to eventual business entry, where

businesses include shops, restaurants, commercial shrimp, and dairy cattle. In more reduced

form analyses it is found that assets and borrowing are positively related in the Northeast and

negatively correlated in the Central region. The mapping and these reduced form findings

are consistent with limited commitment (if not a mixed regime) in the Northeast and moral

hazard in the central region. If the limited commitment constraint is binding, then as assets

increase, borrowing increases. If the moral hazard constraint is binding, then due to a debt

overhang problem, the higher are assets the more can be self-financed rather than borrowed,

alleviating constraints.

Likewise, Ahlin and Townsend (2007) study loan performance and repayment using the

1997 baseline data on 226 joint liability groups of the Bank for Agriculture and Agricultural

Cooperatives (BAAC) in addition to the household survey. Four separate types of models

are taken to the data on repayment difficulties and various correlates: a Besley and Coate

(1995) model of repayment without commitment but with punishment which determines a

“default region”; the Banerjee, Besley and Guinnane (1994) model of monitoring of some

borrowers in a copperative group by savers, which delivers a “monitoring equation”; a Stiglitz

(1990) model on joint project choice, which determines a project switch line; and a Ghatak

(1999) model of matching which determines a “selection equation.” The Ahlin and Townsend

(2007) paper again finds that information seems to be a problem in the Central area, limited

commitment in the Northeast.10

Finally, Karaivanov and Townsend (2014) study dynamics of consumption, income, cap-

ital, and investment in the panel data of both the rural and urban data.11 They compare

a wide variety of financial information regimes: autarky, savings only or limited borrowing,

full borrowing/lending, moral hazard with observed or unobserved capital, and full insur-

10Variables in the Northeast capturing village penalties are positively correlated with repayments. Vari-
ables in the Central region capturing the extent to which groups using screening in ex ante selection, the
extent of covariance in returns in the project selection model, and the ease of interim monitoring of borrowers
are each positively related with repayment.

11Karaivanov and Townsend (2014) use data from both the rural Monthly Survey and the annual Urban
Survey. The rural data consists of a balanced panel of 531 rural households who run small businesses
observed for seven consecutive years, 1999 to 2005. From the Urban Survey which began later, in November
2005, they use a balanced panel of 475 households observed each year in the period 2005 to 2009 from the
same four provinces as in the rural data plus two more, Phrae province in the North of Thailand and Satun
province in the South.
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ance. Roughly speaking maximum likelihood functions estimation chooses parameters of

preferences and technology to match model-generated histograms with those generated in

the actual data. A savings-only model fits best in the rural data and a moral hazard regime

fits best in the urban data.

2.2 Meso data and Factor Flows

Direct and indirect evidence suggest large flows of capital and labor.

Capital. We also have some measurement within Thailand of the flow of funds across re-

gions, the meso level variables we referred to earlier. Paweenawat and Townsend (2012) show

how to use the integrated household financial statements of Samphantharak and Townsend

(2009) to construct the production, income allocation, and savings-investment accounts at

the village level. The balance of payment accounts also follow. Srisaket, the most rural

areas of the sample has been running a balance of payments surplus. In contrast Buriram is

running consistent deficits, but on the other hand, this has become a newly urbanized area.

Though Chachoengsao in the Central region runs a surplus on average, the decline in income

due to a shrimp disease was accompanied with an externally financed capital inflow and in-

vestment, as households switched to new occupations without dropping consumption. More

generally, savings out of income across the villages is quite high relative to cross-country

data.12 We also know from SES data that 24-34 percent of the population receive remit-

tances and among these households remittances constitute 25-27 percent of their income

(Townsend, 2011, p.71, based on Yang, 2004).

Labor. The Thai Community Development Department (CDD) data for 1986 show that

the fraction of households with migrant laborers increases from 22 to 34 percent, 1986-1998.13

12As already discussed in the introduction Feldstein and Horioka (1980) and a large literature building
on their approach test in cross country data whether investment and savings commove. To test whether a
similar pattern exists in our Thai village economies, Paweenawat and Townsend (2012) regress investment
on saving (including village fixed effects). Changing from the saving level narrowly defined, where savings
and investment are uncorrelated to “saving-plus-incoming-gifts,” the regression coefficient on broader savings
increases to 0.277, with a difference that is significant at the 5 percent level. These results suggest that the
capital markets across village economies are highly integrated.

13As a fraction of individuals rather than households the numbers are naturally lower, from 8-12 percent.
The National Statistics Office (NSO) Labor Force Survey, LFS, shows 5% of individual men age 16-60 have
moved in the previous year alone; the total number of people living away from home or those who have moved
at least once in their life is arguably substantially higher but unfortunately cannot be directly observed in
LFW. The LFS also ignores large seasonal variation but this is arguably quite substantial. The monthly
data of rural Thailand we use in this paper shows that about half of adults (900 out of 1850) in the sample
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Migration can be from rural to urban areas within a province, for example, as it was early

on, and the number and fraction of migrants leaving their region have increased over time.

By 1985-1990 the largest flows are from Northeast to Central region and to Bangkok. By

one estimate in 1990, the regional population as a percent of total population varies from

11% to 35% or put the other way around, migrants to total population vary from 65% to

89% (Figure 3.6 in Townsend, 2011, based on Kermel-Torrès, 2004).

3 Model

We consider an economy populated by a continuum of households of measure one, indexed

by i ∈ [0, 1] and a continuum of intermediaries, indexed by j. As we explain in more detail

below, a fraction ϑ of households live in urban areas and are subject to moral hazard and

the remaining fraction 1 − ϑ live in rural areas and are subject to limited commitment.14

Time is discrete. In each period t, a household experiences two shocks: an ability shock, zit

and an additional “residual productivity” shock, εit (more on this below). Households have

preferences over consumption, cit and effort, eit

vi0 = E0

∞∑
t=0

βtu(cit, eit).

Households can access the capital market of the economy only via one of the intermediaries.

Each intermediary contracts with a continuum of households and therefore also provides

some insurance to households. Intermediaries compete ex-ante for the right to contract

with households. Once a household i decides to contract with an intermediary j, he sticks

with that intermediary forever. At the same time, we assume that intermediaries can poach

customers from each other based on their observable characteristics (talent and wealth).

This means that for each such group of customers, net resource flows into the intermediary

must be zero.

Households have some initial wealth ai0 and an income stream {yit}∞t=0 (determined be-

low). When households contract with an intermediary, they give their entire initial wealth

experienced at least one migration during 1998 and 2003. We can observe the period they left the villages
and the period they returned home. Actually, the average duration of temporal migration for those who
complete temporal migration during the survey is 5.6 months, which is short (Yamada, 2005).

14To be clear, note that we focus on the equilibrium interaction of financial frictions rather than the
interaction of financial frictions at the individual level, i.e. the effect of subjecting a given individual to
the two frictions at the same time (see e.g. Paulson, Townsend and Karaivanov, 2006). In principle, our
apparatus is flexible enough to also conduct the latter exercise.
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and income stream to the intermediary. The intermediary pools the income of all the house-

holds it contracts with, invests it at a risk-free interest rate rt, and transfers some con-

sumption to the households. An intermediary together with the continuum of households

it contracts with therefore forms a mutual fund or a “risk-sharing group”: some of each

household’s risk is shared with the other households in the group according to an optimal

contract specified below. Denote by ajt and yjt the pooled wealth and income in risk-sharing

group j (that is, run by intermediary j). Then the risk-sharing group’s budget constraint is

ajt+1 = yjt − cjt + (1 + rt)ajt. (1)

The optimal contract between intermediary and households maximizes the households’ utility

subject to this budget constraint (and incentive constraints specified below). Because net

resource flows into the intermediary must be zero for each group of individuals with the

same observed characteristics (here wealth ait and talent zit), this problem is equivalent

to maximizing expected utility for each of these groups. Risk-sharing groups make their

decisions taking as given current and future time profiles of wages wt and interest rates rt

respectively and compete with each other in competitive labor and capital markets. Mostly,

however, one treats these factor prices as a constant (over time), namely wage and interest

rate w and r respectively. We here assume that the economy is in a stationary equilibrium

so that factor prices are constant over time. Again, this is mainly for simplicity. Our setup

can easily be extended to the case where aggregates vary deterministically over time at the

expense of some extra notation.

3.1 Household’s Problem

Households can either be entrepreneurs or workers. We denote by xit = 1 the choice of being

an entrepreneur and by xit = 0 that of being a worker. First, consider entrepreneurs. An

entrepreneur hires labor `it at a wage wt and rents capital kit at a rental rate rt + δ and

produces some output.15 His observed productivity has two components: a component, zit,

that is known by the entrepreneur in advance at the time he decides how much capital and

labor to hire, and a residual component, εit, that is realized afterwards. We will call the first

15We assume that capital is owned and accumulated by a capital producing sector. This sector rents
out capital to entrepreneurs in a capital rental market, and also holds the net debt of households (or more
precisely, of the risk-sharing groups the households belong to) between periods. See Appendix B for details.
That the rental rate equals rt + δ follows from a standard arbitrage argument. This way of stating the
problem avoids carrying capital, kit, as a state variable in the dynamic program of a risk-sharing group.
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component entrepreneurial ability and the second residual productivity. The evolution of en-

trepreneurial talent is exogenous and given by some stationary transition process µ(zit+1|zit).
Residual productivity instead depends on an entrepreneur’s effort, eit, which is potentially

unobserved, depending on the financial regime. More precisely, his effort determines the

distribution p(εit|eit) from which residual productivity is drawn, with higher effort making

good realizations more likely. We assume that intermediaries can insure residual productiv-

ity εit. In contrast, even if entrepreneurial ability, zit, is observed, it is not contractible and

hence cannot be insured. An entrepreneur’s output is given by

zitεitf(kit, `it),

where f(k, `) is a span-of-control production function.

Next, consider workers. A worker sells efficiency units of labor εit in the labor market

at wage wt. Efficiency units are observed but are stochastic and depend on the worker’s

true underlying effort, with distribution p(εit|eit).16 The worker’s true underlying effort is

potentially unobserved, depending on the financial regime. A worker’s ability is fixed over

time and identical across workers, normalized to unity.

Putting everything together, the income stream of a household is

yit = xit[zitεitf(kit, `it)− wt`it − (rt + δ)kit] + (1− xit)wtεit. (2)

The joint budget constraint of the risk-sharing group consisting of households and inter-

mediary is given by (1) where yjt is the sum over yit of all households that contract with

intermediary j.

The timing is illustrated in Figure 1 and is as follows: the household comes into the period

Figure 1: Timing

with previously determined savings ait and a draw of entrepreneurial talent zit. Then within

16The assumption that the distribution of workers’ efficiency units p(·|eit) is the same as that of en-
trepreneurs’ residual productivity is made solely for simplicity, and we could easily allow workers and en-
trepreneurs to draw from different distributions at the expense of some extra notation.
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period t, the contract between household and intermediary assigns occupational choice xit,

effort, eit, and – if the chosen occupation is entrepreneurship – capital and labor hired, kit

and `it, respectively. All these choices are conditional on talent zit and assets carried over

from the last period, ait. Next, residual productivity, εit, is realized which depends on effort

through the conditional distribution p(εit|eit). Finally, the contract assigns the household’s

consumption and savings, that is functions cit(εit) and ait+1(εit). The household’s effort

choice eit may be unobserved depending on the regime we study. All other actions of the

household are observed. For instance, there are no hidden savings.

We now write the problem of a risk-sharing group, consisting of a household and an

intermediary, in recursive form. The two state variables are wealth, a, and entrepreneurial

ability, z. Recall that z evolves according to some exogenous Markov process µ(z′|z). It will

be convenient below to define the household’s expected continuation value by

Ez′v(a′, z′) =
∑
z′

v(a′, z′)µ(z′|z),

where the expectation is over z′. A contract between a household of type (a, z) and an

intermediary solves

v(a, z) = max
x,e,k,`,c(ε),a′(ε)

∑
ε

p(ε|e)
{
u[c(ε), e] + βEz′v[a′(ε), z′]

}
s.t. (3)∑

ε

p(ε|e)
{
c(ε) + a′(ε)

}
=
∑
ε

p(ε|e) {x[zεf(k, `)− w`− (r + δ)k] + (1− x)wε}+ (1 + r)a (4)

and also subject to regime-specific constraints specified below.

The contract maximizes a household’s expected utility subject to a break-even constraint

for the intermediary. This is because competition by intermediaries for households ensures

that any intermediary has zero net capital inflows in expectation. Note that the budget

constraint of a risk syndicate (4) averages over realizations of ε; it does not have to hold

separately for every realization of ε. This is because the contract between the household and

the intermediary has an insurance aspect and there are a continuum of households, hence

no group aggregate risk. This insurance also implies that consumption at the individual

level can be different from income less than savings. Such an insurance arrangement can

be “decentralized” in various ways. The intermediary could simply make state-contingent

transfers to the household. Alternatively, intermediaries can be interpreted as banks that

offer savings accounts with state-contingent interest payments to households.

In contrast to residual productivity ε, talent z is assumed to not be insurable. Prior to
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the realization of ε, the contract specifies consumption and savings that are contingent on ε,

c(ε) and a′(ε). In contrast, consumption and savings cannot be contingent on next period’s

talent realization z′.17

The contract between intermediaries and households is subject to one of two frictions:

private information in the form of moral hazard or limited commitment. Each friction

corresponds to a regime-specific constraint that is added to the dynamic program (3) and

(4). For sake of simplicity and to isolate the economic mechanisms at work, the only thing

that varies across the two regimes is the financial friction. It would be easy to incorporate

some differences, say in the stochastic processes for ability z and residual productivity ε at

the expense of some extra notation. We specify the two financial regimes in turn.

3.2 Urban Areas: Moral Hazard

In this regime, effort e is unobserved. Since the distribution of residual productivity, p(ε|e)
depends on effort, this gives rise to a standard moral hazard problem: full insurance against

residual productivity shocks would induce the household to shirk, to exert suboptimal effort.

The contract takes this into account in terms of an incentive-compatibility constraint:

∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βEz′v[a′(ε), z′]} ≥
∑
ε

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βEz′v[a′(ε), z′]} ∀e, ê. (5)

This constraint ensures that the value to the household of choosing the effort level assigned

by the contract, e, is at least as large as that of any other effort, ê. The optimal dynamic

contract in the presence of moral hazard solves (3) subject (4) and the additional constraint

(5). As already mentioned, to fix ideas, we would like to think of this regime as representing

the prevalent form of financial contracts in urban and industrialized areas.

Relative to existing theories of firm dynamics with moral hazard, our formulation in (5)

is special in that only entrepreneurial effort is unobserved. In contrast capital stocks can

be observed and a change in an entrepreneur’s capital stock does not change his incentive

to shirk. More precisely, the distribution of relative output obtained from two different

effort levels does not depend on the level of capital. This is a result of two assumptions:

that output depends on residual productivity ε in a multiplicative fashion, and that the

17The above dynamic program could be modified to allow for talent to be insured as follows: allow agents
to trade in assets whose payoff is contingent on the realization of next period’s talent z′. On the left-hand
side of the budget constraint (4), instead of a′(ε), we would write a′(ε, z′) and sum these over future states
z′ using the probabilities µ(z′|z) so that z′ does not appear as a state variable next period, as its realization
is completely insured and that insurance is embedded in the resource constraint.
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distribution of residual productivity p(ε|e) does not depend on capital (i.e. it is not given

by p(ε|e, k)). We focus on this instructive special case because – as we will show below – it

illustrates in a transparent fashion that moral hazard does not necessarily result in capital

misallocation but that it can nevertheless have negative effects on aggregate productivity,

GDP and welfare.

The literature on optimal dynamic contracts under private information typically makes

use of an alternative formulation which uses promised utility as a state variable (Spear and

Srivastava, 1987) and features a “promise-keeping” constraint, neither of which are present

here. The connection between this formulation and ours is as follows. Consider first a special

case with no ability (z) shocks, and only residual productivity (ε) shocks. In this case, the

two formulations are equivalent, a result that we establish in Appendix C. In this sense, the

insurance arrangement regarding ε-shocks is optimal (again taking all paths of interest rates

and wages as fixed) . The equivalence between the two formulations no longer holds in the

case with both z-shocks and ε-shocks. This is because we rule out insurance against z-shocks

by assumption, whereas an optimal dynamic contract would allow for such insurance.18 We

would like to reiterate, however, that we do not limit insurance arrangements regarding ε-

shocks, as shown by the equivalence with an optimal dynamic contract in the absence of

z-shocks.

When solving the problem (3) to (5) numerically, we allow for lotteries in the optimal

contract to “convexify” the constraint set as in Phelan and Townsend (1991). See Appendix

D.1 for the statement of the problem (3) to (5) with lotteries.

3.3 Rural Areas: Limited Commitment

In this regime, effort e is observed. Therefore, there is no moral hazard problem and the

contract consequently provides perfect insurance against residual productivity shocks, ε.

Instead we assume that the friction takes the form of a simple collateral constraint:

k ≤ λa, λ ≥ 1. (6)

18To see the lack of insurance against z-shocks, consider the case where residual productivity shocks
are shut down, ε = 1 with probability one. Then our formulation is an income fluctuations problem,
like Schechtman and Escudero (1977), Aiyagari (1994) or other Bewley models. One reason we rule out
insurance against z-shocks is that this assumption allows for a determinate stationary wealth distribution in
the absence of moral hazard or limited commitment. In that case, if z-shocks were insurable, the economy
would aggregate to a neoclassical growth model and in steady state only aggregate wealth (but not its
distribution) would be determined. That being said, in principle, we could handle insurance against z
shocks as described in footnote 17.
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This form of constraint has been frequently used in the literature on financial frictions (see,

for example, Evans and Jovanovic, 1989; Holtz-Eakin, Joulfaian and Rosen, 1994; Banerjee

and Duflo, 2005; Paulson, Townsend and Karaivanov, 2006; Buera and Shin, 2013; Moll,

2014; Midrigan and Xu, 2014). It can be motivated as a limited commitment constraint.19

The exact form of the constraint is chosen for simplicity. Some readers may find it more

natural if the constraint were to depend on talent k ≤ λ(z)a as well. This would be relatively

easy to incorporate, but others have shown that this affects results mainly quantitatively

but not qualitatively (Buera, Kaboski and Shin, 2011; Moll, 2014). The assumption that

talent z is stochastic but cannot be insured makes sure that collateral constraints bind for

some individuals at all points in time. If instead talent were fixed over time for example,

individuals would save themselves out of collateral constraints over time (Banerjee and Moll,

2010).

The optimal contract in the presence of limited commitment solves (3) subject to (4) and

the additional constraint (6).

3.4 Factor Demands and Supplies

Risk-sharing groups interact in competitive labor and capital markets, taking as given the

sequences of wages and interest rates. Denote by kj(a, z;w, r) and `j(a, z;w, r) the common

(across risk-sharing groups) optimal capital and labor demands of households with current

state (a, z) in regime j ∈ {MH,LC}. A worker supplies ε efficiency units of labor to the

labor market, so labor supply of a cohort (a, z) is

nj(a, z;w, r) ≡ [1− xj(a, z)]
∑
ε

p(ε|ej(a, z))ε. (7)

Note that we multiply by the indicator for being a worker, 1− x, so as to only pick up the

efficiency units of labor by the fraction of the cohort who decide to be workers. Finally,

individual capital supply is simply a household’s wealth, a.

19Consider an entrepreneur with wealth a who rents k units of capital. The entrepreneur can steal a
fraction 1/λ of rented capital. As a punishment, he would lose his wealth. In equilibrium, the financial
intermediary will rent capital up to the point where individuals would just be on the margin of having an
incentive to steal the rented capital, implying a collateral constraint k/λ ≤ a or k ≤ λa. Alternatively, we
could have worked with a more full-blown dynamic limited commitment problem as is common in the optimal
contracting literature (for example Albuquerque and Hopenhayn, 2004). We choose to work with collateral
constraints, mainly because it facilitates comparison with the existing literature, and it also simplifies some
of the computations.
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3.5 Equilibrium

We use the saving policy functions a′(ε) and the transition probabilities µ(z′|z) to construct

transition probabilities Pr(a′, z′|a, z; j) in the two regimes j ∈ {MH,LC}. In the computa-

tions we discretize the state space for wealth, a, and talent, z, so this is a simple Markov

transition matrix. Given these transition probabilities and initial distributions gj,0(a, z), we

then obtain the sequence {gj,t(a, z)}∞t=0 from

gj,t+1(a′, z′) = Pr(a′, z′|a, z; j)gj,t(a, z). (8)

Note that we cannot guarantee that the process for wealth and ability (8) has a unique and

stable stationary distribution. While the process is stationary in the z-dimension (recall that

the process for z, µ(z′|z), is exogenous and a simple stationary Markov chain), the process

may be non-stationary or degenerate in the a-dimension. That is, there is the possibility

that the wealth distribution either fans out forever or collapses to a point mass. Similarly,

there may be multiple stationary equilibria. In the examples we have computed, these issues

do however not seem to be a problem and (8) always converges, and from different initial

distributions.

Once we have found a stationary distribution of states from (8), we check that markets

clear and otherwise iterate. Denote the stationary distributions of ability and wealth in

regime j by Gj(a, z). Then the labor and capital market clearing conditions are

ϑ

ˆ
`MH(a, z;w, r)dGMH(a, z) + (1− ϑ)

ˆ
`LC(a, z;w, r)dGLC(a, z)

= ϑ

ˆ
nMH(a, z;w, r)dGMH(a, z) + (1− ϑ)

ˆ
nLC(a, z;w, r)dGLC(a, z),

(9)

ϑ

ˆ
kMH(a, z;w, r)dGMH(a, z) + (1− ϑ)

ˆ
kLC(a, z;w, r)dGLC(a, z)

= ϑ

ˆ
adGMH(a, z) + (1− ϑ)

ˆ
adGLC(a, z)

(10)

The equilibrium factor prices w and r are found using the algorithm outlined in Appendix

A.1 of Buera and Shin (2013).

4 Calibration

The present section discusses the functional forms and our calibration.
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Functional forms We assume that utility is separable and isoelastic

u(c, e) = U(c)− V (e), U(c) =
c1−σ

1− σ
, V (e) = χ

e1+1/ϕ

1 + 1/ϕ
, (11)

and that effort, e, can take values in some bounded interval [e, ē]. The parameter σ is the

inverse of the intertemporal elasticity of substitution and also the coefficient of relative risk

aversion. The parameter ϕ is the Frisch elasticity of labor supply.20 The production function

is Cobb-Douglas

εzf(k, `) = εzkα`γ. (12)

We assume that α + γ < 1 so that entrepreneurs have a limited span of control and pos-

itive profits. We assume the following transition process µ(z′|z) for entrepreneurial ability

following Buera, Kaboski and Shin (2011) and Buera and Shin (2013): with probability ρ a

household keeps its current ability z; with probability 1− ρ it draws a new entrepreneurial

ability from a discretized version of a truncated Pareto distribution whose CDF is21

Ψ(z) =
1− (z/z)−ζ

1− (z̄/z)−ζ
,

where z and z̄ are the lower and upper bounds on ability. We further assume that residual

productivity takes two possible values ε ∈ {εL, εH} and that the probability of the good

draw depends on effort as follows:

p(εH |e) = (1− θ)1

2
+ θ

e− e
ē− e

.

The parameter θ ∈ (0, 1) controls the sensitivity of the residual productivity distribution

with respect to effort (and recall that e and ē are the lower and upper bounds on effort).

Note that under full insurance against ε, what matters for the incentive of a household as

agent to exert effort is only θ relative to the disutility parameter χ. That is, since χ scales

20Our numerical results were computed using the separable utility function in (11). It is well-known that
in moral hazard problems, the functional form of the utility function can be important, in particular whether
it is separable. To explore this, we have also computed results for the case where the utility function takes
the non-separable form proposed by Greenwood, Hercowitz and Huffman (1988), i.e. there is no wealth
effect. This matters for some results but not for others. For example, the occupational choice patterns in
the MH regime are now different because there is no longer a wealth effect making rich individuals less likely
to exert effort and hence less likely to be entrepreneurs. It should also be relatively easy to compute results
for alternative (say CES) production functions, and talent and residual productivity distributions, but we
do not have any strong reasons to believe that these would yield different results.

21The probability distribution of z′ conditional on z is therefore µ(z′|z) = ρδ(z′ − z) + (1− ρ)ψ(z′) where
δ(· − z) is the Dirac delta function centered at z and ψ(z) = Ψ′(z) is the PDF corresponding to Ψ.
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the marginal cost of effort, and θ scales the marginal benefit, what matters is the ratio χ/θ.

Calibrated Parameter Values Table 1 summarizes the parameter values we use in our

numerical experiments. We split the parameter values into two groups, corresponding to

panels A and B in the table. Those in the first group (panel A) are taken from other studies.

Those in the second group (panel B) are internally calibrated with a mean squared error

metric against regional aggregates, as we describe below. This division has in part to do with

the confidence we can place in earlier estimates in the literature and our desire to calibrate

ourselves key parameters that have to do with the damage caused by the various obstacles to

trade. We also wanted to limit the number of free parameters to no more than the moments

in the data we try to fit.22

Table 1: Parameter Values in Benchmark Economy

A. Parameters based on estimates from Thailand (and other studies)
Parameter Value Description Source

β 1.09−1 discount factor set to deliver Thai r
ϕ 1 Frisch elasticity of effort supply KT, PTK, BCTY
α 0.3 exponent on capital in production function PT1, PT2, BBT
γ 0.4 exponent on labor in production function PT1, PT2
δ 0.08 depreciation rate ST
ϑ 0.3 fraction of population in urban areas Thai Population Census

B. Parameters Calibrated to Meso Data
Parameter Value Description

σ 2.30 inverse of intertemporal elasticity of substitution
χ 0.89 disutility of labor
θ 0.44 sensitivity of residual productivity to effort
εL 0.19 value of low residual productivity draw
ρ 0.82 persistence of entrepreneurial talent
ζ 1.17 tail param. of talent distribution
z̄ 4.71 upper bound on entrepreneurial talent
λ 1.80 tightness of collateral constraints

Notes: The table uses the following abbreviations for sources. PTK: Paulson, Townsend and Karaivanov (2006),
KT: Karaivanov and Townsend (2014), PT1: Paweenawat and Townsend (2012), PT2: Pawasutipaisit and
Townsend (2011), ST: Samphantharak and Townsend (2010), BBT: Banerjee, Breza and Townsend (2016), BCTY:
Bonhomme et al. (2012).

Consider first the parameters in panel A. The preference parameters β, ϕ are set to

22Note that our model is highly nonlinear so counting parameters and equations is not the correct metric
(as it would be for a set of linear equations). We were nevertheless worried about overfitting.
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Table 2: Moments Targeted in Calibration
Moment Data Model
Aggregate rural income 0.254 0.382
Aggregate urban consumption 0.747 0.599
Aggregate rural consumption 0.430 0.451
Aggregate urban capital used in production 2.644 3.711
Aggregate rural capital used in production 1.323 0.787
Aggregate rural wealth rel to urban wealth 0.291 0.382
Urban entrepreneurship rate 0.58 0.507
Rural entrepreneurship rate 0.69 0.519

Notes: The first five moments are expressed as ratios to annual income in urban areas. The moments in
the data are computed from the monthly data of the Townsend Thai project.

standard values in the literature.23 The coefficients on capital and labor are 0.3 and 0.4,

coming from those in Paweenawat and Townsend (2012) and Banerjee, Breza and Townsend

(2016). This implies returns to scale equal to α+ γ = 0.7 which is close to values considered

in the literature.24 The one-year depreciation rate is set at δ = 0.08.

Two other parameters that are given here, z and εH , are normalizations that take on

meaning when their counterpart is calibrated below. Specifically the lower bound on en-

trepreneurial talent is set to z = 1 and the upper bound on talent is calibrated below;

likewise we set the value of the high residual productivity draw to εH = 2, and the lower

productivity draw is calibrated below. Finally we set the population fraction in urban areas

to ϑ = .3. This number comes from the Housing and Population Census of Thailand for

the year 2000 which reports an urban population share of .31 and we rounded this number

consistent with grids on the fraction ϑ we have been using.

For our own calibration here we use a method of moments type estimation, that is

find parameter values which minimize a weighted normalized difference between certain key

regional aggregates in the model and the data. These are summarized in Table 2. We

here provide a brief overview and Appendix E provides additional details. The data for

income, (nondurable) consumption, capital and wealth come from the monthly data of the

Townsend Thai project, where we have complete financial accounts, as described earlier.

The difference between capital and wealth (net worth) is that the former is machinery and

23Perhaps the most challenging among these is the Frisch elasticity ϕ. For instance Shimer (2010) argues
that a range of 1/2 to 4 covers most values that either micro- and macroeconomists would consider reasonable
(ϕ = 4 corresponds to the value in Prescott (2004)). Bonhomme et al. (2012) find even lower values in direct
use of the monthly labor data.

24For example, Buera, Kaboski and Shin (2011) and Buera and Shin (2013) set returns to scale equal to
0.79.
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equipment used in agricultural and business, excluding land whereas the latter covers all

assets and all liabilities. We distinguish the central developed region from the less developed

Northeast. Roughly, the variables are anywhere from 2 to 4 times larger in the Central region

(reported more precisely below).25 The means we analyze are time and household averages.

Of course there are outliers which influence the means so we have winsorized all variables

at the 95% level, except for capital, which has more extreme values, so we winsorized at the

90% level.

The numbers for income, capital, and consumption in Table 2 are in nominal Thai baht

and we convert to model units by normalizing by income in the Central (moral hazard)

region, as we do in the model simulation. We also try to match only relative wealth, the

ratio of Northeast (rural) to Central (urban) since we remain worried about the levels which

as noted include land, something the model does not have. The percentage of entrepreneurs is

from the annual urban vs rural resurveys (de la Huerta, 2011) and requires no normalization.

The percentages are high, and surprisingly higher in rural areas relative to urban (though

rural includes farms). To summarize this discussion and calibration, and to report precise

values, the eight moments we attempt to match are in Table 2.

A quick summary of the fitted values against the targets should include the fact that the

ratio of rural to urban income is about 1/4 in the data and 1/3 in the model.26 Consumption

in rural areas is close when comparing the model to the data, in urban areas less so. The

capital to income ratio in the model is high relative to the data in the Central region and lower

in the Northeast. Yet we do reasonably well with the relative wealth ratio, despite putting

lower weight on this moment. We are somewhat underpredicting the level of enterprise,

especially in rural areas (as anticipated).

The best fitting parameter values are those in panel B of Table 1. The value for risk

aversion σ = 2.3 is in a reasonable range, in particular it is within the range estimated by

Chiappori et al. (2014) for Thailand. As noted earlier, under full insurance against ε only

the ratio of labor disutility to the productivity of effort matters, namely χ̃ = χ/θ matters

and our calibrated value of 0.89/0.44 = 2.02 lies in the range usually considered in the

literature.27

25We have also checked these numbers against the annual urban vs annual rural data, and that the overall
patterns are similar, as are income and consumption in the Socio-Economic Survey (SES).

26The model has a hard time getting close and we backed off setting the weight on this to one in our
calibration as it was driving other results.

27The macroeconomics literature typically assumes that θ = 1 so that effort translates one for one into
efficiency units of labor. In this case χ̃ = χ and only this utility shifter has to be calibrated. See for example
Prescott (2004) and Shimer (2010) who use a similar value for χ̃ as we do.
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Next consider the parameters governing the ability and residual productivity processes.

The persistence of entrepreneurial talent is calibrated at ρ = 0.82. This is consistent with

empirical estimates (Gourio, 2008; Collard-Wexler, Asker and DeLoecker, 2011), and similar

to the parameter value used by Midrigan and Xu (2014) (0.74, see their Table 2). We

calibrate the tail parameter of the talent distribution to ζ = 1.17 which is only slightly

higher than what would correspond to Zipf’s law if the Pareto distribution were unbounded.

The upper bound of talent z̄ is 4.7 times the lower bound z. This talent range is in line with

that typically considered in the literature (for example see Buera and Shin, 2013; Buera,

Kaboski and Shin, 2011, although their Pareto distributions feature thinner tails).

Finally, for our benchmark numerical results, we calibrated the key parameter λ gov-

erning the tightness of the collateral constraints, equation (6), to λ = 1.80. In our limited

commitment economy, this results in an external finance to GDP ratio of 2.057 which is

close to the values of the 2011 external finance to GDP ratios of Thailand (1.963) and China

(2.033).28

5 Flow of Funds and the Equilibrium Interaction of

Financial Frictions

5.1 Interregional Flow of Funds

At these calibrated parameter values we compute the model’s steady state. See Appendix D

for details on the computations. We feature in Table 3 the variables for each of the two regions

separately, the overall economy-wide average, using population weights, and especially the

flow of capital and labor across regions. As is evident in Table 3 the (urban) MH area

has higher values of income, capital, labor, consumption, and wealth than the (rural) LC

area.29 All variables are expressed as ratios to the corresponding first-best values, each line,

28These numbers are from Beck, Demirguc-Kunt and Levine (2000). External finance is defined to be the
sum of private credit, private bond market capitalization, and stock market capitalization. This definition
follows Buera, Kaboski and Shin (2011). See also their footnote 9.

29Table 3 also reports numbers for aggregate and regional total factor productivity (TFP), a commonly
reported statistic in the macro-development literature. Aggregate TFP is computed as TFP = Y/(KνL1−ν)
where Y is aggregate output, K is the aggregate capital stock, L is aggregate labor and ν = α

α+γ . Regional
TFP is computed in an analogous fashion. Somewhat surprisingly regional TFP in the LC region is 104
percent of first-best TFP. This is due to a better selection of entrepreneurs in terms of their productivity. This
is despite one force that lowers productivity under LC, namely, talented entrepreneurs who are constrained
by wealth. On the other hand, a force for lower productivity in the MH region is the lower effort due to that
moral hazard. Of course the distribution of firm level TFP is masked by the aggregation. More detailed
results available upon request.
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Table 3: Macro and Meso Aggregates in the Baseline Economy

Aggregate	  Economy MH	  sector	  (Urban) LC	  sector	  (Rural)

Income	  (%	  of	  FB) 0.777 1.370 0.523
Capital	  (%	  of	  FB) 0.823 1.876 0.398
Labor	  (%	  of	  FB) 0.916 1.654 0.600
TFP	  (%	  of	  FB) 0.880 0.785 1.040
Consumption	  (%	  of	  FB) 0.868 1.049 0.791
Wealth	  (%	  of	  FB) 0.823 1.451 0.554

Labor	  Inflow	  (%	  of	  Workforce) 0.749 -‐0.858
Capital	  Inflow	  (%	  of	  Capital	  Stock) 0.227 -‐0.393

(a) National	  and	  Sectoral	  Aggregates

(b) Intersectoral	  Capital	  and	  Labor	  Flows

one at time. The first-best economy eliminates the limited commitment and moral hazard

constraints in rural and urban areas, respectively, so they are identical and thus have the

same variable values – region labels loose any meaning in the first-best as one third of the

economy is just a clone of the other two thirds. In contrast, with the obstacles included,

we see in Table 3 the additional implication that the urban area consistently has values

higher than those of the rural area, i.e. more activity is concentrated there than in the

first-best, and less in the rural area. The top part of the table is thus a tell-tale indicator

of the relatively dramatic interregional flows at the bottom of the table. Urban areas are

importing 23% of the overall capital utilized and 75% of the labor. Likewise rural areas are

exporting 39% of their capital and 86% of their labor. This is consistent with the direct

and indirect evidence reported earlier in Section 2.2. Equivalently urban areas are 79% of

the economy’s capital and 65% of its labor even though they account for only 30% of the

population.30

There are of course many other factors that distinguish cities from villages and indus-

trialized from agricultural areas, and we listed some of these in the introduction. While

we consider these other factors to be of great importance for explaining inter-regional flow

of funds, we purposely exclude them from our theory and focus on differences in financial

regimes only, in effect conducting an experiment that makes use of the model structure and

30Our preferred interpretation of the labor flows from rural to urban areas is as temporary migration
which is a particularly wide-spread phenomenon in developing countries (see e.g. Morten, 2013). This
interpretation is consistent with our assumption that individuals are subject to the financial regime of their
region of origin rather than their workplace (e.g. individuals from the LC (rural) area are subject to limited
commitment and perfect risk-sharing of residual productivity even though they work in the MH area (city)).
An interesting extension would be to examine the feedback from temporary migration to participation in
risk-sharing arrangements back in the village as in Morten (2013).
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answers the following question: how large are the capital and labor flows that arise from re-

gional differences in financial regime alone? Our framework generates a number of observed

rural-urban patterns by letting only the financial regime differ across these regions. In our

model, without regional differences in the financial regimes, urban and rural areas would be

identical with no factor flows occurring between the two regions.

To explain why this is happening we proceed in steps, first looking at the interest rate,

then the occupation choices and related variables in each region at the equilibrium interest

rate and wage (and of course at our calibrated parameter values).

5.2 Determination of the Equilibrium Interest Rate

The interest rate is depressed relative to the rate of time preference in both regions but as we

shall now see, there are pressures for it to be far lower in the LC rural area, if the domestic

economy were not open across regions.31

Figure 2 graphically examines how the aggregate demand for and supply of capital at

various parametric interest rates, as if the regions were open to the rest of the world, and

thus illustrates the determination of the equilibrium interest rate (as in Aiyagari, 1994) for

each region separately, where the curves cross, as if it were a closed economy (no regional

nor international capital flows). Panel (a) plots capital demand and supply for the moral

hazard regime (solid lines) and contrasts them with demand and supply in the “first-best”

economy without moral hazard (dashed lines). For each value of the interest rate, the wage

is recalculated so as to clear the labor market. Panel (b) repeats the same exercise for the

limited commitment regime. The first-best demand and supply (the dashed lines) are the

same in the two panels and serve as a benchmark to assess the differential effects of the two

frictions on the interest rate.

Consider first the moral hazard economy in panel (a). Relative to the first-best, moral

hazard depresses capital demand for all relevant values of the interest rate. This is because

moral hazard results in entrepreneurs and workers exerting suboptimal effort which depresses

the marginal productivity of capital. The effect of moral hazard on capital supply is ambigu-

ous and differs according to the value of the interest rate. It turns out that this ambiguity is

the result of a direct effect and a counteracting general equilibrium effect operating through

31Some readers may wonder about its level, namely why real interest rates are negative. Interest rates
are bounded below by −δ and negative real interest rates due to depressed credit demand are a common
feature of models with collateral constraints (Buera and Shin, 2013; Buera, Kaboski and Shin, 2011; Guerrieri
and Lorenzoni, 2011). That being said, many alternative parameterizations (in particular those with lower
discount factor β) feature positive interest rates.
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Figure 2: Determination of Equilibrium Interest Rate
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wages. For a given fixed wage, moral hazard always decreases capital supply, i.e. capital

supply shifts to the left. This is due to a well-known result: the inverse Euler equation of

Rogerson (1985) which states that the optimal contract under moral hazard discourages sav-

ing whenever the incentive compatibility constraint (5) binds and hence results in individuals

being saving constrained (see also Ligon, 1998; Golosov, Kocherlakota and Tsyvinski, 2003).

Lemma 1 in Appendix F.1 derives the appropriate variant of this result for our framework

and discusses the intuition in more detail.32 But counteracting this negative effect on capital

supply is a positive general equilibrium effect: labor demand and hence the wage fall relative

to the first best, resulting in more entry into entrepreneurship, higher aggregate profits and

higher savings.33 The overall effect is ambiguous, and in our computations capital supply

shifts to the right for some values of the interest rate and to the left for others.

Contrast this with the limited commitment economy in panel (b). Under limited com-

mitment, capital demand shifts to the left whereas capital supply shifts to the right. The

drop in capital demand is a direct effect of the constraint (6), and it is considerably larger

than the demand drop under moral hazard. That capital supply shifts to the right is due to

increased self-financing of entrepreneurs (Buera, Kaboski and Shin, 2011; Buera and Shin,

2013, among others). As a result the interest rate drops considerably relative to the first-

best, and more so than under moral hazard. Obviously the size of this drop depends on the

parameter λ which governs how binding the limited commitment problem is. The value we

32In line with the inverse Euler equation, the finding that the introduction of moral hazard reduces capital
supply for a given wage and interest rate is present in all our numerical examples.

33Lower wages also lead workers to save less but this effect is negligible in all our computations.
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use in the figure is the one we calibrate, 1.80, but our findings are qualitatively unchanged

for many different values of λ.

The finding that the equilibrium interest rate is lower under limited commitment than

under moral hazard is present in all our numerical experiments and under a big variety

of alternative parameterizations we have tried. In particular, and as discussed in Section

4, the value for λ can be mapped to data on external finance to GDP ratios. That the

interest rate under limited commitment is lower than that under moral hazard is true for

all values of λ that are consistent with external finance to GDP ratios for low and middle

income countries.34 This is not surprising, given that Figure 2 suggests that there are some

strong forces pushing in this direction. Foremost among these is that, under moral hazard,

individuals are savings constrained which, all else equal, pushes up the interest rate; in

contrast, limited commitment results in higher savings due to self-financing which pushes

down interest rates. Also going in this direction is that in practice, limited commitment

results in a greater drop in capital demand than moral hazard.35

The bottom line from this analysis of the interest rate is that when the two regions are

opened to capital (and labor) movements, capital flows toward what would have been the

higher interest rate region, namely the MH urban area.36 Labor is complementary with

capital and so the wage would have been higher in the MH urban area, too, if it were not

for labor flows.

6 Back to the Micro Data

The model has implications not only for meso variables such as regional variables and in-

terregional resource flows but also for micro level data. We first check on model generated

34In contrast, it is easy to see that for unrealistically large values of λ, the limited commitment interest rate
will necessarily be higher than that under limited commitment. This is because as λ→∞, the equilibrium
under limited commitment approaches the first-best (the intersection of the dashed lines) which features an
interest rate that is strictly larger than that under moral hazard.

35As already noted above, the demand drop under limited commitment is relatively large for values of the
parameter λ consistent with external finance to GDP ratios observed in the data. Similarly, the size of the
demand drop under moral hazard is always relatively small, except when residual productivity is extremely
responsive to individuals’ effort choice (both the support [εL, εH ] is large and θ is high).

36Note that we assume throughout that, although there may be cross-regional factor flows, the economy is
closed to the rest of the world. See the market clearing condition 9. Of course, in reality the Thai economy
is not a closed economy. An extreme alternative would be to model a small open economy where individuals
can borrow and lend at a fixed world interest rate of r∗ = 1/β − 1. Under this alternative assumption, the
limited commitment (rural) area would experience massive capital outflows, and in particular ones that are
larger than the ones for the moral hazard (urban) area. In reality, the Thai economy is likely somewhere
intermediate between these two extremes, so that the insights from the closed economy carry over.
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output for some of the micro facts which led to our choices of financial regimes, and then to

“out of sample” predictions, looking at variables we have not heretofore explored.

First, in terms of adopted underpinnings we see in Figure 3 that borrowing is increasing in

wealth for the limited commitment regimes, at least at lower to mid-range values for wealth

(before a wealth effect on leisure kicks, resulting in lower effort, firm productivity, and indeed

entrepreneurship as in Figure 4). For the moral hazard regime, there is no relation between

wealth and borrowing in this range, that is, non-increasing. Consistent with this, Paulson

and Townsend (2004) found strictly increasing patterns in the Northeast and decreasing

patterns in the Central regional data.

Figure 3: Borrowing and Lending

(a) Moral Hazard (b) Limited Commitment

Figure 4: Occupational Choice

(a) Moral Hazard (b) Limited Commitment
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Another implication of the model is displayed in Figure 5, the high degree of persistence

of capital in the limited commitment regime relative to the moral hazard regime. Karaivanov

and Townsend (2014) found that the high degree of persistence in the rural data (see their

Figure 3) was the main reason the overall financial regime was estimated to be borrowing with

constraints if not savings only, whereas the moral hazard regime was the best fit statistically

in urban areas.

Figure 5: Persistence
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Next, in terms of out-of-sample predictions for micro data, we see in Figure 6 that the

model-generated firm size distribution in the urban area has more mass in the right tail, as

is true in the data, in contrast with the rural area.37

Finally, we examined the distributions of the growth rates of net worth and finds that,

as in the data, there is more dispersion in wealth growth rates in rural areas than in urban

ones.

7 Are Different Financial Regimes Necessary?

The limited commitment formulation of financial constraints is widely used in macro finance

literature, often but not always unquestioned. In this section, we show that if we had simply

37The plots use the 2005-2011 waves of the Townsend Thai Data from four provinces (Lopburi, Cha-
choengsao, Buriram, and Sisaket) which we described in detail in Section 2.1. Firm size is defined as the
sum of agricultural and business assets, and we drop households who report zero holdings of each category,
leaving us with 601 urban and 659 rural households. We chose assets as a measure of a firm’s size rather
than employment (as is perhaps more standard), because of the prevalence of self-employed individuals (i.e.
few paid employees) in the Townsend Thai data. For comparison with the rural data, the urban data are
winsorized at 1 million baht.
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Figure 6: Firm Size (Capital) Distribution in Baseline Economy

(a) Model: Moral Hazard
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assumed the most commonly used financial obstacle in the literature, we would be led astray.

More precisely we cannot fit meso resource flows and the micro data jointly. In particular,

we show that it is key that the type of financial regime varies across regions, as opposed to

urban and rural areas being subject to the same financial regime but with differing tightness

of the financial constraint.

We formalize that argument here in the context of our calibrated model with its realistic

estimated underpinnings. In particular, in this section we get rid of moral hazard and fall

back on the simple and widely used collateral constraint in (6) as part of each region. We

do not make the regions identical however. Rather, we try to generate factor flows of the

magnitude we computed for our benchmark. We thus make the urban region more and more

liberal by increasing λ, from our estimated (and reasonable) value of 1.8 to a value of 3, then

to 5 and finally to infinite (hence first best).

Table 4 examines factor flows in these different economies. These should be compared

to the corresponding numbers for our baseline economy in panel (b) of Table 3. The table

illustrates that λ has to approach infinity for labor and capital flows to be large enough to

be comparable to our baseline.38

Table 4: Factor Flows in Economies with two Limited Commitment Regimes

Urban Rural

Labor	  Inflow	  (%	  of	  Workforce) 0.275 -‐0.186
Capital	  Inflow	  (%	  of	  Capital	  Stock) 0.198 -‐0.172

Labor	  Inflow	  (%	  of	  Workforce) 0.416 -‐0.370
Capital	  Inflow	  (%	  of	  Capital	  Stock) 0.228 -‐0.278

Labor	  Inflow	  (%	  of	  Workforce) 0.508 -‐0.576
Capital	  Inflow	  (%	  of	  Capital	  Stock) 0.281 -‐0.542

Urban	  with,	  λ=3,	  	  	  Rural	  with	  λ=1.8

Urban	  with,	  λ=5,	  	  	  Rural	  with	  λ=1.8

Urban	  with,	  λ=∞,	  	  	  Rural	  with	  λ=1.8

Summarizing, it is possible to generate sizable factor flows in an economy with two limited

commitment regimes if the parameter governing the tightness of the collateral constraint, λ,

is large enough. However, as we now show, moving to such high values of λ implies that the

predictions for micro data deteriorate.

First, we lose at λ = 3 and 5 the non-increasing relationship between wealth and bor-

rowing in the urban regime (which was flat in MH but is now increasing in the LC regime).

Second, at yet higher λ values we lose the predictions for firms size in the urban area.

38At λ =∞, capital flow is larger but labor flows are less. At λ = 5, we are under on both.
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This is shown in Figure 7 which plots the firm size distribution for the case where λ = ∞
in rural areas (the figures for λ = 3 and 5 are qualitatively similar). Essentially at high λ

unproductive firms go out of business, eliminating the mass of small firms that we see in the

actual data. We also lose the implication for the growth of net worth that we see in the data,

that the extremes of wealth growth, in each of the tails, have higher mass in the rural data

relative to the urban data. The model at higher and higher λ start to produce the opposite.

Figure 7: Firm Size (Capital) Distribution with two Limited Commitment Regimes

(a) Model: λ =∞ (Urban)
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(b) Model: λ = 1.80 (Rural)
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8 Counterfactual: Moving to Autarky

In this section we conduct a counterfactual policy experiment using our structural model.

We start with our integrated economy with realistic regions and calibrated parameter values

and then introduce wedges, reflecting either frictions or policies, that restrict cross-sectional

factor flows. For simplicity we consider the extreme case of putting each region in autarky.39

We show that there are interesting implications for macro and regional aggregates and in-

equality. Table 5 plots our main variables of interest at the macro and meso levels for an

economy in which each region is in autarky. Comparing these with the corresponding num-

bers in our integrated baseline economy in Table 3, we can assess the effects of a hypothetical

39Of course, we could also conduct less extreme counterfactual experiments in which regional factor flows
are only partially shut down.
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move to autarky.40

Table 5: Moving to Autarky

Aggregate	  Economy Moral	  Hazard/Urban Limited	  Commitment/Rural
Income	  (%	  of	  FB) 0.780	  	  	  	  (0.777) 0.694	  	  	  	  (1.370) 0.817	  	  	  	  (0.523)
Capital	  (%	  of	  FB) 0.741	  	  	  	  (0.823) 0.749	  	  	  	  (1.876) 0.738	  	  	  	  (0.398)
Labor	  (%	  of	  FB) 0.953	  	  	  	  (0.916) 0.655	  	  	  	  (1.654) 1.081	  	  	  	  (0.600)
TFP	  (%	  of	  FB) 0.912	  	  	  	  (0.880) 1.001	  	  	  	  (0.785) 0.890	  	  	  	  (1.040)
Consumption	  (%	  of	  FB) 0.820	  	  	  	  (0.868) 0.825	  	  	  	  (1.049) 0.817	  	  	  	  (0.791)
Wealth	  (%	  of	  FB) 0.741	  	  	  	  (0.823) 0.749	  	  	  	  (1.451) 0.738	  	  	  	  (0.554)
Wage	  (%	  of	  FB) 1.102	  	  	  	  (0.917) 0.756	  	  	  	  (0.917)
Interest	  Rate 0.027	  	  	  	  (-‐0.009) -‐0.029	  	  	  	  (-‐0.009)

Notes: For comparison the numbers in parentheses reproduce the corresponding number for the baseline
economy from Table 3.

Shutting down resources flows and moving to regional autarky has interesting implica-

tions for regional aggregates, inequality, factor prices, and TFP. In particular, a move to

autarky would be associated with households in rural areas experiencing increases on aver-

age in consumption, income, wealth; increases in labor and capital used locally; but decreases

in the wage (and in the interest rates); and drops in TFP. The reason that rural aggregate

TFP decreases is simple: because rural capital and labor can no longer be employed in urban

areas, the supply of these factors is roughly eighty percent higher than in the integrated base-

line economy. While regional income in rural areas increases it increases by considerably less

than eighty percent and therefore aggregate TFP falls. Put differently, rural areas absorb the

increased factor supplies by allocating them to somewhat less efficient firms. Local inequality

also decreases. For urban areas it is the reverse though notably the movements in each of

these variables is much more extreme. Local inequality increases substantially. At the na-

tional level, results are mixed: though aggregate consumption, wealth, and capital decrease;

labor supply, income, and TFP each increase. National inequality increases, particularly at

the bottom of the distribution (which drives an increase in the Gini coefficient).

40Note that, due to computational constraints discussed in footnote 3, we here do not take into account
transition dynamics following a move to autarky. Instead we simply compare steady states.
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9 Conclusion

More research is needed that takes seriously the micro-financial underpinnings for macro

models, that uses micro data to help pin down these underpinnings, that looks into the

possibility that obstacles might vary by geography, and that builds micro founded macro

models accordingly. We have done this for Thailand, an emerging market country, and

emphasized quantitatively large flows of capital and migration of labor from rural to urban

areas and that differential development of regions can be due to variation in obstacles, alone.

One likely reason for the relative scarcity of such work is the lack of reliable data. The

Townsend Thai project data that we have used throughout paper is a notable exception.

We have encouraged the Thai National Economic and Social Development Board to bring

geography into the national flow of funds accounts. A related project on geographic flows

was carried out in Mexico, as noted in the introduction. More generally several countries

have expressed an interest in mapping their financial system, though of course the policy

motivation varies by country, given their current state of development and their history.

Indeed there has been a surge of interest in local economies in the U.S., given the advent

of the financial crisis and troublesome response patterns thereafter. The level of geographic

dis-aggregation varies across these studies, in part depending on data utilized: from States,

to Commuting Zones, to MSA’s, to Zip codes. One can think about these as regions,

neighborhoods, or islands – different terms used by different authors for local area effects. For

us in this paper the relevant distinction is urban versus rural as these are official geopolitical

entities in Thailand and the data were gathered accordingly.41 Some of the data sets utilized

in the U.S. are those associated with Big Data, namely Federal Income Tax Records for

millions of people, though in this paper we have emphasized, as does this U.S. literature,

the variety and complexity of potentially interlinked data sets.

Unfortunately, though we do not have in the U.S. the details down to individual actors

– for example not much is available for smaller household firms – nor do we have complete

household-level income and balance sheet data for wager earners. Key, of course, would

be variation by wealth though with limited data this typically requires imputation or a

proportionality assumption and some aggregation. Largely one has to aggregate up to a

hoped-for local representative consumer. The point here is that limited data makes it harder

41As a whole, the U.S. literature is using geo-data on general consumer finance, e.g, credit and loans;
housing and mortgage data including house prices; interest and dividends as income flows to impute balance
items; local retail sales and prices; economic activity by sector such as manufacturing, construction, and
local retail: labor supply, wages, unemployment, non participation in the local population, and total local
population; and measures of consumption, expenditures, and sales.
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to distinguish among various possible financial obstacles, in contrast to micro underpinnings

estimated with data from the Townsend Thai project.

A related point is that we lack in most countries integrated financial accounts that link

the income statement to the balance sheet. There is of course an intimate connection across

these accounts, as savings as a flow on the accrued income statement is earnings minus

consumption, which of necessity must then adjust some of the line items in the balance

sheet. In particular, apart from firms and household enterprise which may reinvest back into

the business, savings must result in a net acquisition of financial assets, and deficits a sale

or increased borrowing. This indeed is the way the Flow of Funds accounts are constructed,

but unfortunately the U.S. Federal Reserve Board and most countries have not yet done this

by geography.

In addition to more and better data, we also need more theoretical research in macroe-

conomics aimed at furthering our understanding of heterogeneous agent models and the

complexities these may entail. This is especially true when more realistic micro financial

underpinnings and elements from contract theory are incorporated, as in the present paper.

Largely the literature is using an incomplete markets framework and assuming some kind of

finance or liquidity constraint. We have shown in this paper that an incorrect guess about

the underpinning will matter, especially when we want the model predictions to be informed

by and consistent with both local and national level data.42

Using our framework, we can in principle look at a financial reform or policy change

acting through underlying obstacles, hence different in different regions. This will set in

motion an intricate path of transition dynamics and reallocation, not only within regions

but across regions, as well. We are currently exploring these possibilities in on-going work,

and this includes work on numerical methods needed to compute solutions. Our current

paper already breaks new ground in incorporating into general equilibrium a dynamic moral

hazard financial regime. We are computing solutions with approximate linear programs and

value function iteration; though these techniques were used as well in partial equilibrium

micro data estimation, here we have endogenous wages and interest rates and allow factor

flows across regions. Allowing for a larger number of regions, a variety of obstacles within

regions, and more heterogeneity is a goal within reach.

In summary we have joined in a developing country context what have been largely two

distinct literatures, macro development and micro development, and combined them into

42This is also a point made by Beraja, Hurst and Ospina (2016) in the U.S. context, using the model with
data to distinguish local versus aggregate shocks.
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a coherent whole. It is our view that the macro development literature needs to take into

account the implicit and explicit contracts we see on the ground and the micro development

literature needs to take into account general equilibrium, economy-wide effects of interven-

tions. This is what we have accomplished in this paper, in a particular context, though we

believe that the methods developed here will be applicable more generally.

References

Abraham, A., and N. Pavoni (2005): “The Efficient Allocation of Consumption under Moral
Hazard and Hidden Access to the Credit Market,” Journal of the European Economic Associa-
tion, 3(2-3), 370–381.

Aghion, P., and P. Bolton (1997): “A Theory of Trickle-Down Growth and Development,”
The Review of Economic Studies, 64, 151–172.

Ahlin, C., and R. M. Townsend (2007): “Using Repayment Data to Test Across Models of
Joint Liability Lending,” Economic Journal, 117(517), F11–F51.

Aiyagari, S. R. (1994): “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving,” The Quarterly
Journal of Economics, 109(3), 659–684.

Albuquerque, R., and H. A. Hopenhayn (2004): “Optimal Lending Contracts and Firm
Dynamics,” Review of Economic Studies, 71(2), 285–315.

Attanasio, O. P., and N. Pavoni (2011): “Risk Sharing in Private Information Models With
Asset Accumulation: Explaining the Excess Smoothness of Consumption,” Econometrica, 79(4),
1027–1068.

Banerjee, A., E. Breza, and R. M. Townsend (2016): “Productive Households, Access to
Credit, and Business Growth: Evidence from Thai Villages,” Work in progress.

Banerjee, A. V., T. Besley, and T. W. Guinnane (1994): “Thy Neighbor’s Keeper: The
Design of a Credit Cooperative with Theory and a Test,” The Quarterly Journal of Economics,
109(2), 491–515.

Banerjee, A. V., and E. Duflo (2005): “Growth Theory through the Lens of Development
Economics,” in Handbook of Economic Growth, ed. by P. Aghion, and S. Durlauf.

Banerjee, A. V., and B. Moll (2010): “Why Does Misallocation Persist?,” American Economic
Journal: Macroeconomics, 2(1), 189–206.

Beck, T., A. Demirguc-Kunt, and R. Levine (2000): “A New Database on the Structure and
Development of the Financial Sector,” World Bank Economic Review, 14(3), 597–605.

Beraja, M., E. Hurst, and J. Ospina (2016): “The Aggregate Implications of Regional Business
Cycles,” Working Paper 21956, National Bureau of Economic Research.

Berg, S. V. (1977): Annals of Economic and Social Measurement, Volume 7, number 1, no.
aesm77-1 in NBER Books. National Bureau of Economic Research, Inc.

Besley, T., and S. Coate (1995): “Group Lending, Repayment Incentives and Social Collateral,”
Journal of Development Economics, 46(1), 1–18.

Bonhomme, S., P. A. Chiappori, R. M. Townsend, and H. Yamada (2012): “Sharing Wage
Risk,” Discussion paper, MIT.

Brainard, W. C., and J. Tobin (1968): “Pitfalls in Financial Model Building,” The American
Economic Review, 58(2), 99–122.

Broer, T. (2013): “The Wrong Shape of Insurance? What Cross-Sectional Distributions Tell

36

97

fai_yaya
Text Box



Us about Models of Consumption Smoothing,” American Economic Journal: Macroeconomics,
5(4), 107–40.

Bryan, G., and M. Morten (2015): “Economic Development and the Spatial Allocation of
Labor: Evidence from Indonesia,” Working paper, Stanford.

Buera, F. J., J. P. Kaboski, and Y. Shin (2011): “Finance and Development: A Tale of Two
Sectors,” American Economic Review, 101(5), 1964–2002.

Buera, F. J., and Y. Shin (2009): “Productivity Growth and Capital Flows: The Dynamics of
Reforms,” NBER Working Papers 15268, National Bureau of Economic Research, Inc.

(2013): “Financial Frictions and the Persistence of History: A Quantitative Exploration,”
Journal of Political Economy, 121(2), 221 – 272.

Carpenter, S., S. Demiralp, J. Ihrig, and E. Klee (2015): “Analyzing Federal Reserve asset
purchases: From whom does the Fed buy?,” Journal of Banking & Finance, 52(C), 230–244.

Caselli, F., and N. Gennaioli (2013): “Dynastic Management,” Economic Inquiry, 51(1),
971–996.

Castro, R., G. L. Clementi, and G. Macdonald (2009): “Legal Institutions, Sectoral Het-
erogeneity, and Economic Development,” Review of Economic Studies, 76(2), 529–561.

Chan, K. S., J. T. Lai, I. K. M. Yan, and V. Dang (2011): “Provincial and Regional Capital
Mobility in China: 1978-2006,” Discussion paper.

Chari, V. (2012): “A Macroeconomist’s Wish List of Financial Data,” in Risk Topography: Sys-
temic Risk and Macro Modeling, NBER Chapters, pp. 215–232. National Bureau of Economic
Research, Inc.

Chiappori, P.-A., K. Samphantharak, S. Schulhofer-Wohl, and R. M. Townsend
(2014): “Heterogeneity and risk sharing in village economies,” Quantitative Economics, 5, 1–
27.

Clementi, G. L., and H. A. Hopenhayn (2006): “A Theory of Financing Constraints and Firm
Dynamics,” Quarterly Journal of Economics, pp. 229–265.

Cole, H. L., J. Greenwood, and J. M. Sanchez (2012): “Why Doesn’t Technology Flow from
Rich to Poor Countries?,” mimeo, University of Pennsylvania.

de la Huerta, A. (2011): “Microfinance in Rural and Urban Thailand: Policies, Social Ties and
Successful Performance,” Working paper, University of Chicago.

Dekle, R. (1996): “Saving-investment associations and capital mobility On the evidence from
Japanese regional data,” Journal of International Economics, 41(1-2), 53–72.

Doepke, M., and R. M. Townsend (2006): “Dynamic mechanism design with hidden income
and hidden actions,” Journal of Economic Theory, 126(1), 235–285.

Donaldson, D. (2015): “The Gains from Market Integration,” Annual Review of Economics,
7(1), 619–647.

Einav, L., and J. Levin (2014): “Economics in the age of big data,” Science, 346(6210).

Evans, D., and B. Jovanovic (1989): “An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under
Liquidity Constraints,” Journal of Political Economy, 97(4), 808–827.

Feldstein, M., and C. Horioka (1980): “Domestic Saving and International Capital Flows,”
Economic Journal, 90(358), 314–29.

Ghatak, M. (1999): “Group lending, local information and peer selection,” Journal of Develop-
ment Economics, 60(1), 27–50.

Ghatak, M., M. Morelli, and T. Sjostrom (2001): “Occupational Choice and Dynamic
Incentives,” Review of Economic Studies, 68(4), 781–810.

Golosov, M., N. Kocherlakota, and A. Tsyvinski (2003): “Optimal Indirect and Capital
Taxation,” Review of Economic Studies, 70(3), 569–587.

37

98

fai_yaya
Text Box



Gourinchas, P.-O., and O. Jeanne (2013): “Capital Flows to Developing Countries: The
Allocation Puzzle,” Review of Economic Studies, 80(4), 1484–1515.

Greenwood, J., Z. Hercowitz, and G. W. Huffman (1988): “Investment, Capacity Utiliza-
tion, and the Real Business Cycle,” American Economic Review, 78(3), 402–17.

Greenwood, J., J. M. Sanchez, and C. Wang (2010a): “Financing Development: The Role
of Information Costs,” American Economic Review, 100(4), 1875–91.

(2010b): “Quantifying the Impact of Financial Development on Economic Development,”
Economie d’Avant Garde Research Reports 17, Economie d’Avant Garde.

Guerrieri, V., and G. Lorenzoni (2011): “Credit Crises, Precautionary Savings and the Liq-
uidity Trap,” mimeo, University of Chicago.

Harris, J. R., and M. P. Todaro (1970): “Migration, Unemployment & Development: A
Two-Sector Analysis,” American Economic Review, 60(1), 126–42.

Holtz-Eakin, D., D. Joulfaian, and H. S. Rosen (1994): “Sticking It Out: Entrepreneurial
Survival and Liquidity Constraints,” Journal of Political Economy, 102(1), 53–75.

Jeong, H., and R. Townsend (2007): “Sources of TFP Growth: Occupational Choice and
Financial Deepening,” Economic Theory, 32, 179–221.

Karaivanov, A., and R. M. Townsend (2014): “Dynamic financial constraints: Distinguishing
mechanism design from exogenously incomplete regimes,” Econometrica, 82(3), 887–959.

Kareken, J. H., and N. Wallace (1978): “Deposit Insurance and Bank Regulation: A Partial-
Equilibrium Exposition,” The Journal of Business, 51(3), 413–38.

Kennan, J., and J. R. Walker (2011): “The Effect of Expected Income on Individual Migration
Decisions,” Econometrica, 79(1), 211–251.

Kermel-Torrès, D. (2004): Atlas of Thailand: Spatial Structures and Development. Silkworm
Books.

Krueger, D., and F. Perri (2011): “How do Households Respond to Income Shocks?,” Working
paper.

Lewis, W. A. (1954): “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,” in Manchester
School of Economics and Social Studies.

Ligon, E. (1998): “Risk Sharing and Information in Village Economics,” Review of Economic
Studies, 65(4), 847–64.

Lucas, R. E. (2004): “Life Earnings and Rural-Urban Migration,” Journal of Political Economy,
112(S1), S29–S59.

Martin, A., and F. Taddei (2012): “International Capital Flows and Credit Market Imperfec-
tions: a Tale of Two Frictions,” Working paper, Barcelona Graduate School of Economics.

Midrigan, V., and D. Y. Xu (2014): “Finance and Misallocation: Evidence from Plant-Level
Data,” American Economic Review, forthcoming.

Moll, B. (2014): “Productivity Losses from Financial Frictions: Can Self-financing Undo Capital
Misallocation?,” American Economic Review, forthcoming.

Morten, M. (2013): “Temporary Migration and Endogenous Risk Sharing in Village India,”
Working paper.

Paulson, A. L., and R. Townsend (2004): “Entrepreneurship and financial constraints in
Thailand,” Journal of Corporate Finance, 10(2), 229–262.

Paulson, A. L., R. M. Townsend, and A. Karaivanov (2006): “Distinguishing Limited
Liability from Moral Hazard in a Model of Entrepreneurship,” Journal of Political Economy,
114(1), 100–144.

Pawasutipaisit, A., and R. M. Townsend (2011): “Wealth accumulation and factors account-
ing for success,” Journal of Econometrics, 161(1), 56–81.

38

99

fai_yaya
Text Box



Paweenawat, A., and R. M. Townsend (2012): “Village Economic Accounts: Real and Finan-
cial Intertwined,” The American Economic Review, 102(3), 441–446.

Phelan, C., and R. M. Townsend (1991): “Computing Multi-period, Information-Constrained
Optima,” Review of Economic Studies, 58(5), 853–81.

Piketty, T. (1997): “The Dynamics of the Wealth Distribution and the Interest Rate with Credit
Rationing,” The Review of Economic Studies, 64, 173–189.

Prescott, E. C. (2004): “Why do Americans work so much more than Europeans?,” Quarterly
Review, (Jul), 2–13.

Prescott, E. C., and R. M. Townsend (1984): “Pareto Optima and Competitive Equilibria
with Adverse Selection and Moral Hazard,” Econometrica, 52(1), 21–45.

Ranis, G., and J. C. H. Fei (1961): “A Theory of Economic Development,” The American
Economic Review, 51(4), 533–565.

Rogerson, W. P. (1985): “Repeated Moral Hazard,” Econometrica, 53(1), 69–76.

Samphantharak, K., and R. M. Townsend (2009): “Households as Corporate Firms: Con-
structing Financial Statements from Integrated Household Surveys,” Econometric society mono-
graph series.

Samphantharak, K., and R. M. Townsend (2010): Households as corporate firms: an analysis
of household finance using integrated household surveys and corporate financial accounting, no. 46.
Cambridge University Press.

Schechtman, J., and V. L. S. Escudero (1977): “Some results on ‘an income fluctuation
problem’,” Journal of Economic Theory, 16(2), 151–166.

Schmid, L. (2012): “A Quantitative Dynamic Agency Model of Financing Constraints,” Working
paper.

Serrano, C., S. A. Salazar-Altamirano, and S. V. Baez (2015): “Outlining a Regional Ap-
proach to Financial Savings and Intermediation in Mexico,” Discussion paper, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) and Consortium on Financial Systems and Poverty (CFSP).

Shimer, R. (2010): Labor Markets and Business Cycles. Princeton University Press.

Shourideh, A. (2012): “Optimal Taxation of Capital Income: A Mirrleesian Approach to Capital
Accumulation,” Working paper, Wharton.

Sinn, S. (1992): “Saving-Investment Correlations and Capital Mobility: On the Evidence from
Annual Data,” Economic Journal, 102(414), 1162–70.

Spear, S. E., and S. Srivastava (1987): “On Repeated Moral Hazard with Discounting,” Review
of Economic Studies, 54(4), 599–617.

Stiglitz, J. E. (1990): “Peer Monitoring and Credit Markets,” World Bank Economic Review,
4(3), 351–66.

Townsend, R. M. (1979): “Optimal contracts and competitive markets with costly state verifi-
cation,” Journal of Economic Theory, 21(2), 265–293.

(2011): Financial Systems in Developing Economies: Growth, Inequality, and Policy
Evaluation in Thailand. Oxford University Press.

West, G. (2013): “Big Data Needs a Big Theory to Go with It,” Scientific american.

Yamada, H. (2005): “The Determinants of Duration of Temporal Migration in Thailand: Com-
peting Risk Approach,” Discussion paper.

Yang, L. (2004): “Unequal Provinces But Equal Families? An Analysis of Inequality and Migra-
tion in Thailand,” University of chicago dissertation.

39

100

fai_yaya
Text Box



Appendix: For Online Publication

A Proof of Lemma 1

The Lagrangean for (3) to (5) is

L =
∑
ε

p(ε|e) {U(c(ε))− V (e) + βEz′v[a′(ε), z′]}

+ ψ

[
(1 + r)a+

∑
ε

p(ε|e) {x[zεf(k, `)− w`− (r + δ)k] + (1− x)wε} −
∑
ε

p(ε|e) {c(ε) + a′(ε)}

]

+
∑
e,ê,x

µ(e, ê, x)

[∑
ε

p(ε|e) {U(c(ε))− V (e) + βEz′v[a′(ε), z′]} −
∑
ε

p(ε|ê) {U(c(ε))− V (ê) + βEz′v[a′(ε), z′]}

]

The first-order conditions with respect to c(ε) and a′(ε) are

ψp(ε|e) = p(ε|e)U ′(c(ε)) +
∑
e,ê,x

µ(e, ê, x)[p(ε|e)− p(ε|ê)]U ′(c(ε))

ψp(ε|e) = p(ε|e)βEz′va(a′(ε), z′) +
∑
e,ê,x

µ(e, ê, x)[p(ε|e)− p(ε|ê)]βEz′va(a′(ε), z′)

Rearranging

p(ε|e)
U ′(c(ε))

=
1

ψ

[
p(ε|e) +

∑
e,ê,x

µ(e, ê, x)[p(ε|e)− p(ε|ê)]

]
(13)

p(ε|e)
βEz′va(a′(ε), z′)

=
1

ψ

[
p(ε|e) +

∑
e,ê,x

µ(e, ê, x)[p(ε|e)− p(ε|ê)]

]
(14)

Summing (13) over ε, ∑
ε

p(ε|e)
U ′(c(ε))

=
1

ψ

The envelope condition is

va(a, z) = ψ(1 + r) = (1 + r)

(∑
ε

p(ε|e)
U ′(c(ε))

)−1

(15)

From (13) and (14)

U ′(c(ε)) = βEz′va(a′(ε), z′) (16)
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Combining (15) and (16) yields (30).�

B Capital Accumulation

The purpose of this section is to spell out in detail how capital accumulation works in

our economy. We assume that there is a representative capital producing firm that holds

bonds, Bt, issues dividends, Dt, invests, It, to accumulate capital, Kt which it rents out to

households at a rental rate Rt. The budget constraint of the capital producer is then

Bt+1 + It +Dt = RtKt + (1 + rt)Bt, Kt+1 = It + (1− δ)Kt

The entire debt of the representative capital producer is held by intermediaries that contract

with individuals and hold their wealth, a. Hence the debt market clearing condition is

Bt +

ˆ
adGt(a, z) = 0, all t. (17)

The capital producer maximizes

V0 =
∞∑
t=0

Dt∏t
s=0(1 + rs)

.

subject to

Kt+1 +Bt+1 +Dt = (Rt + 1− δ)Kt + (1 + rt)Bt (18)

It is easy to show that this maximization implies the no arbitrage condition Rt = rt + δ.43

Therefore the budget constraint (18) is

Dt = (1 + rt)(Kt +Bt)−Kt+1 −Bt+1

and so the present value of profits is

Vt =
∞∑
s=0

Dt+s∏s
τ=0(1 + rt+τ )

= (1 + rt)(Kt +Bt) all t.

43Defining cash-on-hand, ϑt = (Rt + 1− δ)Kt + (1 + rt)Bt, the associated dynamic program is

Vt(M) = max
K′,B′

M −K ′ −B′ + (1 + rt)
−1Vt+1[(Rt+1 + 1− δ)K ′ + (1 + rt+1)B′]

The first order conditions imply Rt+1 = rt+1 + δ.
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Zero profits implies Kt +Bt = 0 for all t. Using bond market clearing (17), this implies that

the economy’s aggregate capital stock equals its total wealth

Kt =

ˆ
adGt(a, z), all t.

C Connection of Private Information Regime to Opti-

mal Dynamic Contract

We here show how the our formulation of the contracting problem under moral hazard,

(3) to (5), is related to a more familiar formulation of an optimal dynamic contracting

problem under private information. In particular, we show that there is optimal insurance

against residual productivity shocks, ε, (in a sense defined precisely momentarily) but no

insurance against ability shocks, z. We show that for the special case in which there are

only residual productivity shocks and ability is deterministic,44 our formulation is equivalent

to an optimal dynamic contracting problem. That is, there is optimal insurance against

residual productivity shocks (subject to incentive compatibility) in this special case. The

more general formulation (3) to (5) is then simply this special case with uninsurable ability

shocks “added on top”.

C.1 Equivalence for Special Case with only Residual Productivity

(ε) but no Ability (z) Shocks

Standard Formulation with Promised Utility. Consider the following problem: maxi-

mize intermediary profits (the PDV of income, yt given by (2), minus consumption transfers

to the agent, ct)

Πt = Et
∞∑
τ=t

yτ − cτ∏τ
s=t(1 + rs)

subject to providing promised utility of at least Wt to the household

Et
∞∑
τ=t

βτ−tu(cτ , eτ ) ≥ Wt

44That is, the transition probabilities for entrepreneurial talent are degenerate, µ(z′|z) = 1 if z′ = z and
zero otherwise.
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and an incentive compatibility constraint for the household. Assume that there are only

residual productivity shocks (ε) and that entrepreneurial ability (z) is deterministic and

fixed over time. Without loss of generality, set z = 1. To simplify notation, define by Y (ε, e)

an household’s income given optimal choices for capital, labor and occupation

Y (ε, e) = max
x,k,`
{x[εf(k, `)− w`− (r + δ)k] + (1− x)wε} .

If Wt = W is promised to the household, the intermediary’s value Πt = Π(Wt) satisfies the

Bellman equation

Π(W ) = max
e,c(ε),W ′(ε)

∑
ε

p(ε|e)
{
Y (ε, e)− c(ε) + (1 + r)−1Π[W ′(ε)]

}
s.t.∑

ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW ′(ε)} ≥
∑
ε

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βW ′(ε)} ∀e, ê∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW ′(ε)} = W.

(P1)

where we have used that the stream of household income is (2).

Equivalence: The joint budget constraint of a risk-sharing syndicate is

at+1 = yt − ct + (1 + rt)at.

This can be written in present-value form as

0 = πt + at(1 + r), for all t where πt ≡ Et
∞∑
τ=t

yτ − cτ∏τ
s=t(1 + rs)

(19)

are the intermediary’s expected future profits. Equivalently

πt + Et
∞∑
τ=t

cτ∏τ
s=t(1 + rs)

= Et
∞∑
τ=t

yτ∏τ
s=t(1 + rs)

+ (1 + rt)at.

which says that the intermediary’s expected profits plus the expected present value of future

consumption must equal total income of a risk-sharing syndicate. We can use (19) to establish

a useful equivalence result.

Proposition 1 Suppose the Pareto frontier Π(W ) is decreasing at all values of promised

utility, W , that are used as continuation values at some point in time. Then the following
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dynamic program is equivalent to (P1)

v(a) = max
e,c(ε),a′(ε)

∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βv[a′(ε)]} s.t.∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βv[a′(ε)]} ≥
∑
ε

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βv[a′(ε)]} ∀e, ê∑
ε

p(ε|e) {c(ε) + a′(ε)} =
∑
ε

p(ε|e)Y (ε, e) + (1 + r)a

(P2)

Proof: The proof has two steps.

Step 1: write down dual to (P1). Because the Pareto frontier Π(W ) is decreasing at

the W under consideration, we can write the last constraint of (P1) (promise-keeping) with

a (weak) inequality rather than an inequality. This does not change the allocation chosen

under the optimal contract.45 The dual to (P1) is then to maximize

V (π) = max
e,c(ε),π′(ε)

∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βV [π′(ε)]} s.t.∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βV [π′(ε)]} ≥
∑
ε

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βV [π′(ε)]} ∀e, ê∑
ε

p(ε|e)
{
Y (ε, e)− c(ε) + (1 + r)−1π′(ε)

}
≥ π.

(P1’)

where π = Π(W ). Because Π(W ) is decreasing, its inverse V (π) is also decreasing. We can

therefore replace the inequality in the last constraint of (P1’) with an equality.

Step 2: express dual in terms of asset position rather than profits. Let

π = −a(1 + r), π′(ε) = −a′(ε)(1 + r). (20)

Substituting (20) into (P1’) and defining v(a) = V [−(1 + r)a], yields (P2).�

The change of variables (20) simply uses the present-value budget constraint (19) to

express the problem in terms of assets rather than the PDV of intermediary profits.

45Note that this would not be the case if Π(W ) would be increasing. In that case, replacing the equality
by an inequality would change the allocation because it would deliver strictly higher welfare to both parties.
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C.2 General Case: Comparison of Our Formulation with Optimal

Contract

Optimal Contracting Problem. Consider the following problem: maximize intermediary

profits

Πt = Et
∞∑
τ=t

yτ − cτ∏τ
s=t(1 + rs)

subject to providing promised utility of at least Wt to the household

Et
∞∑
τ=t

βτ−tu(cτ , eτ ) ≥ Wt

and an incentive compatibility constraint for the household. If Wt = W is promised to the

household and its current ability shock is zt = z, the intermediary’s value Πt = Π(Wt, zt)

satisfies the Bellman equation

Π(W, z) = max
e,c(ε),W ′(ε)

∑
ε

p(ε|e)
{
Y (ε, z, e)− c(ε) + (1 + r)−1Ez′Π[W ′(ε), z′]

}
s.t.∑

ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW ′(ε)} ≥
∑
ε

p(ε|ê) {u[c(ε), ê] + βW ′(ε)} ∀e, ê∑
ε

p(ε|e) {u[c(ε), e] + βW ′(ε)} = W.

(P3)

where

Y (ε, z, e) = max
x,k,`
{x[zεf(k, `)− w`− (r + δ)k] + (1− x)wε}

Compare this formulation to the one used in the main text, (3) –(5). Note that under the

optimal contract (P3), utility W (ε) cannot depend on z′. That is, the principal absorbs all

the gains or losses from z shocks. In contrast, in the formulation in the main text, (3)–(5),

it is the reverse: the agent’s utility varies with z′ and its wealth does not. Since agent

wealth is a negative scalar multiple of the principal’s utility (profits) this means that the

principal’s welfare is made independent of z′. Exactly the reverse as in (P3). To see this even

more clearly, shut down residual productivity shocks, ε = 1 with probability one. Then the

formulation in the main text, (3)–(5) is an income fluctuations problem, like Schechtman

and Escudero (1977), Aiyagari (1994) or other Bewley models. But (P3) is just perfect

insurance, with a risk neutral principal.
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D Computational Algorithm

D.1 Numerical Solution: Optimal Contract with Lotteries

When solving the optimal contract under moral hazard (3)–(5) numerically, we allow for

lotteries as in Phelan and Townsend (1991). This section formulates the associated dynamic

program.

Simplification Capital, labor and occupational choice only enter the problem in (3)

through the budget constraint (4). We can make use of this fact to reduce the number

of choice variables in (3) from six (e, x, k, `, c(ε), a′(ε)) to three (e, c(ε), a′(ε)).

Entrepreneurs solve the following profit maximization problem.

Π̄(z, e;w, r) = max
k,`

ε̄(e)zf(k, `)− (r + δ)k − w`, ε̄(e) ≡
∑
ε

p(ε|e)ε.

Note in particular that capital k and labor ` are chosen before residual productivity ε is

realized (see the timeline in Figure 1). With the functional form assumption in (12), the

first-order conditions are

αzε̄(e)kα−1`γ = r + δ, γzε̄(e)kα`γ−1 = w

These can be solved for the optimal factor demands given effort, e, talent, z and factor prices

w and r.

k∗(e, z;w, r) = (ε̄(e)z)
1

1−α−γ

(
α

r + δ

) 1−γ
1−α−γ ( γ

w

) γ
1−α−γ

`∗(e, z;w, r) = (ε̄(e)z)
1

1−α−γ

(
α

r + δ

) α
1−α−γ ( γ

w

) 1−α
1−α−γ

Realized (as opposed to expected) profits are

Π(ε, z, e;w, r) = zεk(e, z;w, r)α`(e, z;w, r)γ − w`(e, z;w, r)− (r + δ)k(e, z;w, r)

Substituting back in from the factor demands, realized profits are

Π(ε, z, e;w, r) =

(
ε

ε̄(e)
− α− γ

)
(zε̄(e))

1
1−α−γ

(
α

r + δ

) α
1−α−γ ( γ

w

) γ
1−α−γ

(21)
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and expected profits are

Π̄(z, e;w, r) = (1− α− γ) (zε̄(e))
1

1−α−γ

(
α

r + δ

) α
1−α−γ ( γ

w

) γ
1−α−γ

(22)

The optimal occupational choice satisfies (note that agents choose an occupation before ε is

realized):

x(z, e;w, r) = arg max
x

{
xΠ̄(z, e;w, r) + (1− x)wε̄(e)

}
Given a realization of ε, those who choose to be entrepreneurs realize profits of (21) and

those who choose to be workers realize a labor income of wε. Therefore, realized (as opposed

to expected) surplus is

S(ε, z, e;w, r) = x(z, e;w, r)Π(ε, z, e;w, r) + (1− x(e, z;w, r))wε.

Using these simplifications, the budget constraint (4) can then be written as

∑
ε

p(ε|e) {c(ε) + a′(ε)} =
∑
ε

p(ε|e)S(ε, z, e;w, r) + (1 + r)a. (23)

As already noted, the advantage of this formulation is that it features three rather than six

choice variables.

Linear Programming Representation A contract between the intermediary and a

household specifies a probability distribution over the vector

(c, ε, e, a′)

given (a, z). Denote this probability distribution by π(c, ε, e, a′|a, z). The associated dy-

namic program then is a linear programming problem where the choice variables are the

probabilities π(c, ε, e, a′|a, z):

v(a, z) = max
π(c,ε,e,a′|a,z)

∑
c,ε,e,a′

π(c, ε, e, a′|a, z) {u(c, e) + βEv(a′, z′)} s.t. (24)

∑
c,ε,e,a′

π(c, ε, e, a′|a, z) {a′ + c} =
∑
c,ε,e,a′

π(c, ε, e, a′|a, z)S(ε, e, z;w, r) + (1 + r)a. (25)

∑
c,ε,a′

π(c, ε, e, a′|a, z) {u(c, e) + βEv(a′, z′)} ≥
∑
c,ε,a′

π(c, ε, e, a′|a, z)p(ε|ê)
p(ε|e)

{u(c, ê) + βEv(a′, z′)} ∀e, ê
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∑
c,a′

π(c, ε, e, a′|a, z) = p(ε|e)
∑
c,ε,a′

π(c, ε, e, a′|a, z), ∀ε, e (26)

(25) is the analogue of (23). The set of constraints (26) are the Bayes consistency con-

straints.46

Bounds on Consumption Grid To solve the optimal contracting problem, we follow

Prescott and Townsend (1984) and Phelan and Townsend (1991) and constrain all variables

to lie on discrete grids. In order for the discretized dynamic programming problem to be

a good approximation to our original problem, it turns out to be important to work with

relatively fine grids, particularly for consumption. To achieve this with a limited number

of grid points, we choose as tight an upper bound on the consumption grid as possible and

adjust it when prices change. In particular, given (w, r), the upper bound is chosen as

c̄(w, r) = rā+ max{Π(εH , z̄, ē;w, r), wεH},

for any given (w, r), where a, ā and so on are the lower and upper bounds on the grids for

wealth and other variables, and where the profit function Π is defined in (21). These are

the minimum and maximum levels of consumption that can be sustained if the agent were

to choose a′(ε) = a in (3). Note that this bound is tighter than what is typically chosen in

the literature. After solving the dynamic programming problem, we verify that consumption

never hits the upper bound. Table 6 lists our choices of grids.

46(26) is derived from the timing of the problem as follows. A lottery with probabilities Pr(e) first
determines an effort, e, for each household. Then a second lottery with probabilities Pr(c, ε, a′|e) determines
the remaining variables. Of course, nature plays a role in this second lottery since the conditional probabilities
p(ε|e) are technologically determined. It is therefore required that∑

c,a′

Pr(c, ε, a′|e) = p(ε|e). (27)

We have that

Pr(c, ε, a′|e) =
π(c, ε, e, a′)∑

c,ε,a′ π(c, ε, e, a′)
(28)

Combining (27) and (28), we have ∑
c,a′ π(c, ε, e, a′)∑
c,a′,ε π(c, ε, e, a′)

= p(ε|e),

which is (26) above.
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Table 6: Variable Grids

Variable grid size grid range
Wealth, a 30 [0, 200]
Ability, z 15 [z,z̄]
Consumption, c 30 [0.00001, c̄(w, r)]
Efficiency, ε 2 [εL, εH ]
Effort, e 2 [0.1, 1]

E Details on Calibration

In this Appendix we describe in more detail the calibration procedure we use to arrive at the

parameter values summarized in panel B of Table 1. We denote by Θ = (σ, χ, θ, εL, ρ, ζ, z̄, λ)

the 8× 1 vector or parameter values, by m the vector of moments in the data and by d(Θ)

the vector of corresponding model-generated moments. We choose

Θ̂ = arg min
Θ

F (Θ)′ΩF (Θ) where F (Θ) =
d(Θ)−m

m
(29)

where Ω is a 8× 8 positive definite weighting matrix. The reason for rescaling d(Θ)−m by

m is so as to make sure that different units across moments do not affect things too much.47

For the weighting matrix Ω, we choose a diagonal matrix with diagonal elements (ω1, ..., ω8)

so that (29) becomes

Θ̂ = arg min
Θ

8∑
i=1

ωiFi(Θ)2 =
8∑
i=1

ωi

(
di(Θ)

mi

− 1

)2

47We have also experimented with F (Θ) = d(Θ)−m√
|d(Θ)m|

with very similar results.
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Our eight target moments are ordered as in Table 2. As discussed in the main text, we use

the following weights

ω1 = ω

(
GDPLC

GDPMH

)
= 0.5

ω2 = ω

(
CMH

GDPMH

)
= 1

ω3 = ω

(
CLC

GDPMH

)
= 1

ω4 = ω

(
KMH

GDPMH

)
= 1

ω5 = ω

(
KLC

GDPMH

)
= 1

ω6 = ω

(
WLC

WMH

)
= 0.5

ω7 = ω
(
%Entr.MH

)
= 1

ω8 = ω
(
%Entr.LC

)
= 1

The minimized objective F (Θ̂)′ΩF (Θ̂) equals 0.3107 and the resulting moments d(Θ̂) and

their counterparts in the data m are reported in Table 2.

F More Details on Moral Hazard vs. Limited Com-

mitment

This Appendix summarizes additional implications of moral hazard for individual choices

and contrasts them with those of limited commitment. We relegated these to an Appendix

because many of these, particularly for limited commitment, are already well understood

from the existing literature.

F.1 Saving Behavior

We first present some analytic results that characterize differences in individual saving be-

havior in the two regimes. These are variants of well-known results in the literature.

Lemma 1 Let u(c, e) = U(c) − V (e). Solutions to the optimal contracting problem under
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moral hazard (3)–(5), satisfy

U ′(cit) = β(1 + rt+1)Ez,t
(
Eε,t

1

U ′(cit+1)

)−1

(30)

where Ez,t and Eε,t denote the time t expectation over future values of z and ε.

This is a variant of the inverse Euler equation derived in Rogerson (1985), Ligon (1998)

and Golosov, Kocherlakota and Tsyvinski (2003) among others. With a degenerate distribu-

tion for ability, z, our equation collapses to the standard inverse Euler equation. The reason

our equation differs from the latter is that we have assumed that ability, z, is not insurable

in the sense that asset payoffs are not contingent on the realization of z (see footnote 17).

Our equation is therefore a “hybrid” of an Euler equation in an incomplete markets setting

and the inverse Euler equation under moral hazard.

If the incentive compatibility constraint (5) is binding, marginal utilities are not equalized

across realizations of ε. One well known implication of (30) is that in this case48

U ′(cit) < β(1 + rt+1)Ez,tEε,tU ′(cit+1). (31)

The implication of this inequality is that when the incentive constraint binds, individuals are

saving constrained. It is important to note that such saving constraints are a feature of the

optimal contract.49 The intuition is that under moral hazard there is an additional marginal

cost of saving an extra dollar from period t to period t + 1: in period t + 1 an individual

works less in response to any given compensation schedule. Therefore the optimal contract

discourages savings whenever the incentive compatibility constraint (5) binds.

48This follows because by Jensen’s inequality (1/U ′(cit+1) is a convex function of U ′(cit+1))

Eε,t
1

U ′(cit+1)
>

1

Eε,tU ′(cit+1)
.

49Some readers may have had the opposite intuition, namely that moral hazard reduces insurance thereby
strengthening precautionary motives for saving. But given that individuals’ actions are governed by an
optimal contract, the inverse the Euler equation says that this is not the case. See Rogerson (1985), Ligon
(1998) and Golosov, Kocherlakota and Tsyvinski (2003) for more detailed discussions of this idea.
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With limited commitment, the Euler equation is instead50

U ′(cit) = βEz,t [U ′(cit+1)(1 + rt+1) + νit+1λ]

where νit+1 is the Lagrange multiplier on the collateral constraint (6). If this constraint

binds, then

U ′(cit) > β(1 + rt+1)Ez,tU ′(cit+1). (32)

Contrasting (31) for moral hazard and (32) for limited commitment, we can see that in

the moral hazard regime individuals are savings constrained and in the limited commitment

regime, they are instead borrowing constrained.51 Finally, note that under limited commit-

ment only the savings of entrepreneurs are distorted because only they face the collateral

constraint (6). In contrast, under moral hazard the savings decision of both entrepreneurs

and workers is distorted because both face the incentive compatibility constraint (5). As dis-

cussed in the main text, this is reflected in the equilibrium interest rate. Individual savings

behavior is one prediction in which the two regimes differ dramatically.

50Note that in contrast to (30) no expectation over ε is taken here. This is because there is perfect
insurance on ε. Therefore marginal utilities are equalized across ε realizations. More formally, denote
by c(ε, z, a) consumption of an individual who has experienced shocks ε and z and has wealth a. Then
U ′(c(ε, z, a)) = ψ(a, z) for all ε, where ψ(a, z) is the Lagrange multiplier on the budget constraint in (4).
Since this is true for all ε realizations, of course also EεU ′(c(ε, z, a)) = ψ(a, z).

51In the case where the corresponding constraints do not bind, both (31) and (32) collapse to the standard
Euler equation under incomplete markets

U ′(cit) = β(1 + rt+1)Ez,tU ′(cit+1).
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2

1. Introduction

This paper provides a theoretical framework for understanding the allocation, risk, 

and return on productive real capital assets across activities and sectors in an economy 

characterized by  idiosyncratic and aggregate risk and thin formal markets for real and 

financial assets. We apply our framework to households running farm and non-farm 

business enterprises in rural and semi-urban Thai villages with extensive family 

networks, taking advantage of unusual panel data, a monthly  household survey over 156 

months that measures income, assets, consumption, gifts, and loans.

Our framework allows us to quantify and decompose the risk faced by households 

running these business enterprises into two components: (1) aggregate, non-diversifiable 

risk, and (2) idiosyncratic, potentially  diversifiable, risk. In particular, we are able to 

estimate the risk premia for the aggregate and the idiosyncratic risk components  

separately. We find these two risk premia are quite different  from each other, specifically, 

much higher for the aggregate risk than for the idiosyncratic risk. The distinction thus 

matters for backing out accurate measures of underlying productivity, risk-adjusted net 

returns, i.e., what remains after subtracting risk premia from expected, average returns.  

Many households in the data face relatively more idiosyncratic risk. Idiosyncratic 

risk carries a low risk premium. For these households, although the quantity of this risk 

can be high, not much of it is borne by the household as it is diversified away to a 

considerable degree. Thus these households have low risk premia and, with not much to 

subtract, net returns are relatively close to unadjusted returns. In contrast, other 

households in the data bear considerably more aggregate risk than idiosyncratic risk. As 

this aggregate risk cannot be diversified away, it bears a high risk premium. Thus  

unadjusted returns for such households can seem quite high, but the net returns after 

subtracting the risk premia, i.e., the measures of their latent productivity, are low.
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3

This in turn has important policy implications. To the extent that a community 

faces aggregate risk, there is little more that could be done within the community itself 

for alleviating that risk. Aggregate risk is not entirely exogenous. Under our framework, 

aggregate risk is chosen optimally  as sectors and activities within and across households,  

but beyond that there is little the community can do ex post. On the other hand,   

idiosyncratic risk is in principle diversifiable, hence one can think about potential policy 

improvements, e.g., improved ex ante insurance products within the community or ex 

post government transfers.1  Therefore, the distinction between aggregate and 

idiosyncratic risk is important for policies that are geared toward risk sharing.

Other policies addressing credit  constraints, financial access, and occupation 

choice also hang on the distinction between aggregate and idiosyncratic risk. The 

relatively poor households in the village economies of our sample are engaged in 

production activities with high expected returns. Thus they might appear to be credit 

constrained in the usual, stereotypical sense. But these poor households face high    

aggregate risk, and also idiosyncratic risk. Adjusting for each of these risks appropriately, 

with differential risk premia, we find that  poor households in the more developed region 

of the country have net returns which are actually  lower than the relatively  wealthy in 

that region. So poor households in the developed region seem constrained after all but in 

a different sense: they are not constrained within their chosen sectors and activities but 

rather are constrained away from the activities with the highest returns net of risk premia 

that  are available for richer households. Further, the returns of the relatively poor in the 

less developed, agrarian region are not different from those of the relatively wealthy in 

that region, after adjusting for risk premia. Thus poor households are not credit 

constrained in the usual sense, either.

1 There may be underlying obstacles such as moral hazard that prevent idiosyncratic risk from being fully 
covered. Likewise, there can be interactions between aggregate and idiosyncratic risk that move us away 
from the full information standard on both dimension. See for example Di Tella (2015). Put another way, 
businesses need to be exposed to at least some idiosyncratic risk, to have some “skin in the game” in order 
to mitigate unobserved reallocation of capital.
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Our framework and the results are made clear by a comparison of two extreme 

benchmarks. A full risk-sharing benchmark, not with ex ante asset trades, but with ex post 

transfers of consumption goods contingent on output, delivers the prediction that  only 

aggregate covariate risk contributes to the risk premium. In contrast, an autarky 

benchmark would predict that aggregate and idiosyncratic risks should enter the risk 

premium with the same weight because total risk faced by  the household business is 

simply  the sum of the risks from each component. In the data, the risk sharing benchmark 

picks up a large part, though not all, of the variation in risk premia. There is a residual, 

smaller part due to idiosyncratic risk, but otherwise it is substantially diversified away. 

More specifically, a financial autarky  model that would simply adjust for total risk, that 

is, with equal weight on aggregate and idiosyncratic risk factors, is rejected in the data. 

Intermediate models which allow substantial though less than perfect risk sharing fit the 

data best. 

This finding, derived entirely from production and rate of return data, is highly 

reminiscent of findings in the literature on risk sharing using consumption and income 

data (Townsend 1994). The full risk sharing benchmark is typically rejected, and so are 

the borrowing-lending or buffer stock financial regimes. The best fitting models typically 

lie between these extremes, sometimes closer the former than the latter.  Here we take  a 

direct look at this issue: we use the consumption as well as gifts and lending data from 

the same sample of households, and establish a consistent picture of what we are seeing 

on production and consumption sides. Idiosyncratic shocks to rates of return are 

positively correlated with gifts-out and lending as the full insurance benchmark would 

suggest. Still, in consumption risk sharing regressions, these same idiosyncratic shocks 

do nevertheless move consumption, with positive but quantitatively small coefficients. So 

indeed households do bear some of the idiosyncratic risk and that is why there is risk 

premium for idiosyncratic risk. Yet, the idiosyncratic risk premium is small relative to 

risk premium associated with aggregate shocks which in the data move both production 

and consumption. To the best of our knowledge, little previous work has analyzed risk 
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sharing of the same households in the same sample using data from both consumption 

and production sides.

The results in this paper on risk premia are much like those of the standard capital 

asset pricing model, yet here, in these village economies, households infrequently trade 

their fixed business assets (machinery, livestock, and land).2  The seeming puzzle is 

explained by the fact that these households have extensive family networks and engage 

actively in gifts and loans. This makes the economic mechanism in these village 

economies with informal markets and institutions close to complete market mechanism in 

the standard capital asset pricing model. The institutions are different but the predicted 

outcome is identical. More specifically, to determine the solution to one of benchmark 

models, the full risk sharing problem including an efficient allocation of assets across 

households and activities, we consider the social planning problem that delivers Pareto 

optimal allocations, namely the problem that maximizes a Pareto weighted sum of 

expected utilities subject to resource constraints. This is of course the same framework 

that led to the literature on consumption risk sharing, but we explicitly incorporate 

production into the analysis. At the beginning of each period, each household starts with 

initial resources that consist of two components: the assets held from the previous period 

over all production activities, and their realized, current output. The households may then 

pay or receive gifts and transfers to other households, as in a risk-sharing syndicate. The 

household then invests part of this interim wealth in terms of assets carried to the next 

period and consumes the rest.  For this social planning problem interpretation, the planner 

(actually, of course, the community as a whole) retains full control over the projects, 

assigns them to households, chooses the current gifts and transfers to each household, and 

chooses the assets to be allocated to each activity  run by each household in the following 

period. Alternatively, more intuitively, and less demanding in terms of actual 

implementation, we may assume that households fully commit to a date- and state-

2 We emphasize the returns to the relatively illiquid real productive assets that are mainly from the output 
they produce. There are a few financial assets (such as deposits at financial institutions). The returns to 
these tradable liquid financial assets are from interest, dividends,  or capital gains (and losses), but these 
assets and their returns are small in the data and are not driving the conclusion.
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invariant risk-sharing rule that maps aggregate resources into a consumption allocation 

across the households. Knowing that this risk-sharing rule is locked in for the future, 

households choose, on their own, which projects to undertake.

 

What we study  in this paper is related to recent, important literatures in both     

development and macroeconomics measuring rates of return. In development economics, 

there is a literature on the impact of interventions (De Mel, McKenzie, and Woodruff 

2008; Evenson and Gollin 2003; McKenzie and Woodruff 2008; Udry and Anagol 2006). 

The impact on revenue of additional investments in agriculture can be high, particularly 

with respect to small investments, such as fertilizer and improved seeds. In a recent 

paper, Beaman, Karlan, Thuysbaert, and Udry (2015) demonstrate that the return to 

agricultural investment varies across farmers, farmers are aware of this heterogeneity, and 

farmers with particularly high returns self‐select into borrowing. However, as they note, 

lending may not be sufficient to induce investments in the presence of other constraints. 

Related, the evidence from traditional microcredit, targeting micro enterprises, is mixed: 

some studies with randomized control trials find an increase in investment in self-

employment activity  (Crepon, Devoto, Duflo, and Pariente 2015; Angelucci, Karlan, and 

Zinman 2015) while others do not (Attanasio, Augsburg, de Haas, Fitzsimons, and 

Harmgart 2015; Augsburg, de Haas, Harmgart, and Meghir 2015; Banerjee, Dulfo, 

Glenerster, and Kinnan 2015; Tarozzi, Desai, and Johnson 2015). Evidently, farmers may 

be constrained by a lack of insurance (Karlan, Osei, Osei-Akoto, and Udry 2013), have 

time inconsistent preferences (Duflo, Kremer, and Robinson 2011), or face high costs of 

acquiring inputs (Suri 2011). In this paper, we add to this list an important consideration 

that measured rates of return may  reflect  a risk premium. Therefore, targeting without 

information on risk may blunt, if not seemingly eliminate real gains, in taking an average 

over individuals who vary in true underlying productivity  (some are constrained and 

productive while others are not). Put differently, to the extent we can identify subgroups 

and their exposure to different kinds of risk, we would be better able to target the ones 

with genuinely high returns.
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Likewise, in macroeconomics, Hsieh and Klenow (2009), Restuccia and Rogerson 

(2008), and Bartelsman, Haltiwanger, and Scarpetta (2013) study misallocation of 

resources. The essential idea is that an optimal allocation of capital (and other factor 

inputs) requires the equalization of marginal products. Deviations from this outcome 

represent a misallocation of resources and translate into sub-optimal aggregate outcomes. 

Typically, however, the literature does not examine the underlying causes. An important 

recent exception is David, Hopenhayn, and Venkateswaran (2014) in which firm’s 

informational frictions drive capital decisions. Interestingly, loss of productivity in China 

and India is mitigated by connections to formal stock markets, as a source of more 

reliable signals or at least a better measure of the ex ante uncertainty faced by  firms 

before making production decisions. Likewise, Midrigan and Xu (2013), Moll (2014), 

Buera and Shin (2013), and Asker, Collard-Wexler, and De Loecker (2012) study the role 

of financial frictions and capital adjustment costs, respectively. However, studies often 

take risk and return on the production side of the economy as exogenous. We add to these 

studies the role of risk aversion, the various types of risk faced by firms, and evidence 

that people can and do choose among potential projects based on a risk-return trade-off. 

For us, the market is crucial, but  in our case informal markets, not the stock market, are 

the mechanism allowing mitigation of much of the idiosyncratic risk. In turn, adjustments 

of the measured rates of return to get at underlying productivity require different risk 

premium, varying with idiosyncratic versus aggregate risk.

Our study also differs from the standard empirical consumption-based asset 

pricing in macroeconomics and finance literature. The consumption-based finance 

literature typically  relies on countrywide aggregate consumption to explain asset risk and 

return of financial assets. Our study is applied locally to collections of closely connected 

villages in which almost everyone is in a family  network, allowing us to link asset returns 
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of the households with panel data of relevant market participants, including household 

specific  data on consumption, gifts, and loans.3

Our paper is intended as a contribution to a general audience, integrating finance, 

macroeconomics, and development literatures. Although the tradeoff between risk and 

return is extensively studied in finance, there is relatively sparse cross-referencing 

between these two concepts in development economics. On the one hand, there is a 

literature on returns on household enterprises as a source of household income, as noted 

earlier. On the other hand, there is also a literature on risk and the vulnerability of poor 

households.4 One of the few studies that explicitly connects these two concepts together 

is Rosenzweig and Binswanger (l993) who test for the existence of a positive association 

between the average returns to individual production assets and their sensitivity to 

weather variability. Related, Morduch (1995) finds that poor households in villages in 

India have limited ability to smooth consumption ex post and tend to choose production 

activities with lower yields to give them smoother ex ante income. Our study in contrast 

finds that Thai households with lower initial wealth are more involved with risky 

activities, both aggregate and idiosyncratic, and for that reason have higher average 

returns. More recently, Karlan, Osei, Osei-Akoto, and Udry (2013), argue that risk is a 

constraint to agricultural investment in Ghana, as noted earlier. The point we are making 

however is that there is commonality across all these studies, in the linking of returns to 

risk.

 In the finance literature, there are studies of risk and return to private enterprises 

but these are mainly in developed countries. For example, Moskowitz and Vissing-

Jorgensen (2002) find that the rates of return on private equity in the US are not higher 

3  Campbell (2003) provides a review of the development of the consumption-based model. Cochrane 
(2001) discusses how the traditional capital asset pricing model (CAPM) and the consumption-based model 
are interrelated. For the literature on limited market participation in the developed economy context, see 
Mankiw and Zeldes (1991), Vissing-Jorgensen (2002), and Vissing-Jorgensen and Attanasio (2003).

4  For literature on vulnerability, see Morduch and Kamanou (2003), Hoddinott and Quisumbing (2003), 
Ligon (2004), and Ligon and Schechter (2004). Related, there is an extensive literature on insurance against 
poverty; for example, see Dercon (2004).
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than the returns to public equity even though private firms are seemingly more poorly 

diversified, raising this as a puzzle. Heaton and Lucas (2000) show that entrepreneurial 

risk is important for portfolio choice. In our village economies, at least, the limits to 

diversification at the household level are mitigated by risk sharing through informal 

networks of family in the community. Though it may be a stretch to imagine this is 

happening in the US, the point remains that in any  given setting informal networks could 

potentially rationalize apparent risk return anomalies.

The paper proceeds as follows. Section 2 presents the two benchmark, the end-

points, as it were that we use to study risk and return in village economies. The more 

realistic intermediate case lies between these two extremes. Section 3 describes the data 

from the Townsend Thai Monthly Survey that we use in our empirical work. Section 4 

presents one of the main empirical results on the relationship between expected return 

and aggregate risk. As robustness checks, we also extend our analysis to incorporate 

human capital, time-varying risks, and time-varying stochastic discounts. We find that 

expected returns are positively associated with aggregate risks in our village economies. 

This is our first set of empirical findings. Section 5 quantifies idiosyncratic risk and 

analyzes its effect on risk premium and expected returns, as well. The main point though 

is the contributions of the aggregate and the idiosyncratic risk premium to the total risk 

premia as distinct from the contribution of aggregate risk and idiosyncratic risk to total 

risk. A nonparametric statistical test finds that the median percentage contribution of 

idiosyncratic risk to the total risk is statistically  different  from the median percentage 

contribution of idiosyncratic risk premium to the total risk premium. This is the second 

set of empirical results. Section 6 discusses and compares the empirical results from the 

production and asset return data in this paper with the results from the consumption and 

income data in earlier literature and complements this with a direct look in our panel data 

where both production and consumption are measured. This is our third set of empirical 

results. Section 7 distinguishes the risk premium from the productivity  of household 

enterprises, computing the household’s rate of return net of the risk premium. Section 8  
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presents our final set of empirical findings that there is heterogeneity across households 

in their exposure to aggregate and idiosyncratic risks, and discuss policy implications. 

Section 9  concludes.

2. Theoretical Framework

We start with an economy consisting of J households, indexed by j = 1, 2,..., J. 

There are I production activities, indexed by  i = 1, 2,..., I, that utilize capital as the only 

input. Each production technology delivers the same consumption good. Let ki, j  be the 

assets assigned to production activity i and operated by  household j as of the end of the 

previous period, and let fi, j (ki, j ) be their output, net of depreciation, realized at the 

beginning of the current period. The fluctuation and the pairwise comovement of the 

marginal returns, under a particular capital allocation ki, j , namely 
dfi, j (ki, j )
dki, j

= fi, j
/ (ki, j ) , 

are represented by the variance-covariance matrix of the marginal returns. Various 

portfolios of assets can be formed by  allocating assets to various households and to 

various activities. Varying the weights of the assets in a portfolio creates a feasible set of 

all possible returns that could be achieved by available current  assets. Note that some of 

the elements in this set could have zero weight for some of the assets, i.e., it is not 

necessary  to have all of the assets included in a particular portfolio. Also note that this 

feasibility set is derived from the production technology alone, without any assumptions 

on preferences or optimization.5

We present two polar benchmarks in this section. For expositional clarity, we 

begin with the first benchmark economy where full risk-sharing delivers Pareto optimal 

5  A familiar feasibility set derived from portfolios of assets is the mean-variance frontier. Any portfolio of 
assets delivers a coordinate in a mean-variance space that corresponds to the expected return and the 
variance of the constructed portfolio. Varying the weights allocated to available assets creates a feasibility 
set of means and variances that could be achieved by all available assets.
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allocations of risk for the community  as a whole. We show how technologies introduced 

in the underlying environment above are linked together when risks are pooled efficiently 

over all households and production technologies. Then, we discuss the second, opposite 

benchmark that considers an economy  where each household absorbs risk in isolation. 

Note that the underlying technologies are the same in both benchmarks.

2.1 A Full Risk-Sharing Benchmark: A Pareto Optimal Allocation of Risk

First we consider a benchmark case in which all households in the economy are 

able to completely  pool and share risk from their production. Let kM  be the total assets of 

the aggregate economy, M, and FM be the total output produced from all assets in the 

aggregate economy. FM = F(k) = fi, j (ki, j )
i=1

I

∑
j=1

J

∑  where k is a vector of capital allocation 

in the economy, ki, j , for all i and all j. The marginal return of aggregate production, when 

an additional unit of capital is allocated proportionately to production activities based on 

their share in total capital, is θi, j fi, j
/ (ki, j )

i=1

I

∑
j=1

J

∑  where θi, j =
ki, j
kM

 and kM = ki, j
i=1

I

∑
j=1

J

∑ . In 

this economy, the variance of the marginal aggregate return is therefore

var θi, j fi, j
/ (ki, j )

i=1

I

∑
j=1

J

∑⎛
⎝⎜

⎞

⎠⎟
= var θg fg

/ (kg )
g=1

G

∑⎛
⎝⎜

⎞

⎠⎟
= θg

2σ g
2

g=1

G

∑ + θgθg/
σ

g,g/
g/≠g
∑

g=1

G

∑ ,

where g is an index for household-specific production activity (i, j), for all i and all j, and 

G = I x J; σ g
2  is the variance of the marginal return on activity g; and σ

g,g/
 is a pairwise 

covariance between the marginal return on activity g and another activity ′g  in the 

economy. As the number of activities, G, becomes larger, the first component (the 

variance term) of the aggregate fluctuation converges to zero and only the second 

component (the covariance term) determines the fluctuation of aggregate return. This is 
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intuitive. As more activities are included in the risk-sharing syndicate, each activity-

specific idiosyncratic fluctuation contributes less and less to the aggregate fluctuation. In 

the limit, idiosyncratic risk is completely diversified away and only  covariate risk 

remains. This covariate risk is the non-diversifiable risk of the economy. Note that  the 

diversification of idiosyncratic risk could be achieved by either increasing the number of 

activities performed by a particular household (i.e., increasing I), or increasing the 

number of households in the risk-sharing syndicate (i.e., increasing J), if not both.

To determine an efficient  allocation of assets across households and activities, and 

consumption to the households, we consider a social planning problem that maximizes a 

Pareto-weighted sum of expected utilities subject to resource constraints. At the 

beginning of each period, each household j starts with initial resources that consist of two 

components. The first component is the assets held from the previous period, summing 

over all production activities, kj = ki, j
i=1

I

∑ . The second component is the sum of the 

associated outputs (net  of depreciation), fi, j (ki, j )
i=1

I

∑ . The household j may  give out or 

receive gifts and transfers with other households, as in a risk-sharing syndicate.6  The 

household then invests a part of this interim wealth in the form of assets carried to the 

next period. This is the usual neoclassical specification, putty-putty model as capital net 

of depreciation can be eaten.7  For this social planning problem, the planner retains full 

control over the projects, assigns them to households, chooses the net current gifts and 

transfers to each household j, and chooses the assets to be allocated to each activity run 

6  Generally, households could make state-contingent lending and borrowing contracts, which could be 
incorporated into the gift term in this setup. For an example of this arrangement, see Udry (1994).

7 The production function fi, j (ki, j )  can be rewritten as 
 fi, j (ki, j ) = f! i, j (ki, j )−δ i, jki, j . Generalizing, we can 

also subtract an adjustment cost term, gi, j (ki, j , ′ki, j ) ,  the derivative of which will enter into the first order 

conditions below. We maintain in the text subtraction of next period’s capital separable from current capital.
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by each household in the following period, ′ki, j . Effectively, the planner determines the 

current period consumption for each household j,

 cj = fi, j (ki, j )+ ki, j( )
i=1

I

∑ − ′ki, j
i=1

I

∑ +τ j .

The value function of the social planning problem is

  V (W ;Λ) = max
ki , j′ ,τ j

λ ju j fi, j (ki, j )+ ki, j( )
i=1

I

∑ − ′ki, j
i=1

I

∑ +τ j
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟j=1

J

∑ +φE V ( ′W ;Λ)[ ]⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

subject to the aggregate resource constraint, i.e., aggregate consumption plus aggregate 

savings, in the form of next-period capital, equals wealth, cj
j=1

J

∑ + ′kj
j=1

J

∑ =W , and the non-

negativity constraint of capital, ki, j′ ≥ 0 , that is no project capital can go negative, i.e., 

households cannot short assets. Current state W denotes the aggregate wealth of the 

whole economy at the beginning of the current period, that is, W = fi, j (ki, j )+ ki, j( )
i=1

I

∑
j=1

J

∑ .8 

Here the parameter φ is a common preference discount factor; the parameter Λ is a time-

invariant vector of the Pareto weights for the households, λ j  where j =1, 2, .. J; and the 

function uj (⋅)  is the within-period utility  function of a risk-averse household j, which is 

strictly concave, continuously differentiable, increasing without satiation, and with 

infinite derivative at zero. Note that we are allowing in this general set up  differential risk 

8  In the way this setup is written, it appears that the economy is closed, where the aggregate asset is 
identical to the aggregate wealth. The model can be extended and reinterpreted to allow external borrowing 
and lending, simply by subtracting any economy-wide debt, D, and interest from the previous period, and 
adding potential new borrowing (to be paid back next period). External borrowing can be negative, i.e., 
savings. Specifically, assuming that the external interest rate is r, the right-hand side of the resource 
constraint becomes  W

! =W − (1+ r)D + ′D .  We can also allow outside stocks and mutual funds. What is 
important here is that these assets and liabilities are external to the small open economy under 
consideration and we take whatever they are as given, not included in our analysis of efficiency, the sub-
program here. Further,  stocks and bonds are not issues and traded on within village assets, so in that sense 
external assets markets are incomplete.
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aversion. The solutions to this planning problem for fixed Pareto weights correspond to a 

particular Pareto optimal allocation, and all of the optima can be traced out as the Pareto 

weights are varied.

For a given Λ , the first-order conditions are that

 [τ j ] :λ ju jc(cj ) = µ           for all j

 [ ′ki, j ] :−λ ju jc(cj )+φE VW ( ′W )(1+ fi, j
/ ( ′ki, j ))⎡⎣ ⎤⎦ ≤ 0  for all i and j, with equality for 

′ki, j > 0,

where  µ  is the shadow price of consumption in the current period. Note that the first 

equation, i.e., equalized weighted marginal utilities, is the key  equation in the study  of 

consumption risk sharing, and it is an integral part of our framework here. The second 

equation is a standard Euler equation for investment. Finally, for each ′ki, j > 0 , the 

technologies actually chosen, the first-order conditions imply

 1=
φE VW ( ′W )(1+ fi, j

/ ( ′ki, j )⎡⎣ ⎤⎦
λ ju jc(cj )

= E φVW ( ′W )
µ

(1+ fi, j
/ ( ′ki, j )

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
= E ′m ′Ri, j⎡⎣ ⎤⎦ , (1)

where ′m = φVW ( ′W )
µ

and ′Ri, j = 1+ fi, j
/ ( ′ki, j ) .

 We focus in part on equation (1) but the other equations are also a key  part of the 

system. Equation (1) has some important properties. First, ′m , the stochastic discount 

factor or the intertemporal marginal rate of substitution, is common across households 

and across assets. The model also implies that equation (1) holds for each of the assets 

actively allocated to production activity i and run by household j, for any i and any j. This 

equation is equivalent to the pricing equation derived in the Consumption-based Capital 
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Asset Pricing Model (CCAPM) in the finance literature.9  However, it  is important to 

reiterate that although our empirical counterpart will be similar to what is derived in the 

capital asset pricing literature, the mechanism that delivers the predicted allocation 

outcome is different. In the asset pricing literature, households (investors) trade their 

assets ex ante. Optimally allocated assets deliver the returns that the households in turn 

use to finance their consumption, or reinvest, ultimately maximizing their utility. 

Although asset reallocations across households are possible in our model environment, 

households do not typically trade their assets ex ante in some markets. The rate of return 

on an asset is simply the real yield from holding it.10  Given asset holdings and given 

returns, transfers among households in the economy then give an optimal consumption 

allocation, i.e., the consumption allocation under the full risk-sharing regime where the 

marginal rates of intertemporal substitution are equalized across households. These inter-

household transfers could be through formal securities or through informal financial 

markets, namely, gifts and transfers within social networks.

Second, the Pareto weights, λ j , j = 1, 2,… , J, are implicit parameters in equation 

(1) as they are arguments in the value function. Intuitively, the marginal rates of 

substitution are common across households in any particular optimum but can vary across 

the many optima, as if moving along a (potentially  nonlinear) contract curve, as the 

Pareto weights are varied, but we fix the weights as part of our specification. Our general 

analysis only requires that the risk sharing community  be at one fixed social optimum, 

not at any particular optimal allocation per se. However, when preferences aggregate in a 

Gorman sense, then the Pareto weights can be dropped from the analysis, and it is as if a 

social planner were a “stand-in representative consumer” allocating assets among its 

various “selves”.

9  For the derivation of this equation from consumer-investor’s maximization problem, see Lucas (1978), 
Hansen and Singleton (1983), and Cochrane (2001), for example.

10 In the empirical section, net profits include capital gain (or loss) when assets were sold at higher (lower) 
prices than purchased, adjusted for depreciation. These transactions are however not frequent.
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Third, since E[ ′m ′Ri, j ]= E[ ′m ]E[ ′Ri, j ]+ cov( ′m , ′Ri, j )  equation (1) can be rewritten 

as

 E[ ′Ri, j ]=
1

E[ ′m ]
−
cov( ′m , ′Ri, j )
var( ′m )

var( ′m )
E[ ′m ]

 E[ ′Ri, j ]= ′γ + β ′m ,ijψ ′m .      (2)

Specifically, β ′m ,ij = −
cov( ′m , ′Ri, j )
var( ′m )

could be interpreted as the quantity of the risk of the 

assets used in activity i by  household j that cannot be diversified, i.e., the risk implied by 

the comovement of the asset return and the aggregate return. Note that the sign is 

negative since high returns mean low marginal utility. Since this risk cannot be 

diversified away, even in the full risk-sharing environment, it must be compensated by a 

risk premium, which is a product of the quantity  of risk and the price of the risk. The 

price of the risk is in turn equal to the volatility of the aggregate economy,  

ψ ′m = var( ′m )
E[ ′m ]

. Finally, ′γ = 1
E[ ′m ]

 is the risk-free rate, Rf
′ , since by definition the 

covariance of the risk-free rate and the aggregate economy return is zero.

Finally, the intuition behind this optimal allocation is straightforward. An optimal 

allocation of assets is a portfolio that delivers an aggregate consumption for the economy 

that maximizes the Pareto-weighted expected utility  of the households. This optimal 

consumption allocation is stochastic, and its distribution is derived from the distribution 

of underlying assets in the optimal allocation. Since households are risk averse, the 

optimal aggregate consumption represents a tradeoff between expected return and risk. In 

the full risk-sharing environment, idiosyncratic risks are diversified away, and this 

optimal aggregate consumption consists of only the aggregate nondiversifiable 

component. Note that some of the optimal asset holdings could be zero if they are not 
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needed for the construction of the portfolio that delivers this optimal aggregate 

consumption. However, for all of the assets that are positively allocated, an optimal 

allocation implies that the stochastic intertemporal rates of substitution are equalized, i.e., 

the marginal utility from the expected returns, net  of disutility from risk, from the next 

period are equal across these assets. This equalized intertemporal rate of substitution 

condition across assets implies that the assets with lower expected return are held in this 

optimal portfolio because they are less risky than other assets. Since the only remaining 

risk in the full risk-sharing economy is the covariate risk, an optimal allocation implies 

the positive relationship  between the expected return of the asset and its covariate, 

nondiversifiable risk, as represented by the asset’s beta.11

2.2 A Financial Autarky Benchmark

The second, opposite benchmark case is an economy where households are in 

financial autarky and there is no risk sharing across households. The underlying 

environment, in terms of preferences, technologies, and initial conditions, is of course the 

same as in the full risk sharing benchmark. In particular, production technologies deliver 

returns that are still correlated across households and production activities. However, 

households absorb the risk in isolation from the rest of the community  so that net 

incoming (or outgoing) transfers, τ j , are zero for all j. In this benchmark, the value 

function of each household j is

 Vj (Wj ) = max′ki , j
u j fi, j (ki, j )+ ki, j( )

i=1

I

∑ − ′ki, j
i=1

I

∑⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+φE[Vj ( ′Wj )]

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

subject to the household’s resource constraint,

11  Our prediction from the full-risk sharing benchmark should be viewed as a necessary condition for the 
full risk sharing, but not a sufficient one. For example,  if a household is endowed with a production 
technology that has returns comoving with the aggregate returns, there will be a positive relationship 
between expected return and household beta, even when this household is in autarky. However, we have a 
second necessary condition for optimality: not only is risk premium determined by comovement with the 
aggregate, but it is not determined by idiosyncratic risk as well. This is closely parallel to the consumption 
risk sharing literature: not only does consumption move with the aggregate but it also does not move with 
the idiosyncratic income risk.
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  Wj = fi, j (ki, j )+ ki, j( )
i=1

I

∑

and the nonnegativity constraint of asset holding, ′ki, j ≥ 0 .

Operationally, the Euler equation for asset allocation is of the same form for all 

activities i in which household j chooses to hold and operate. But in this environment, the 

stochastic discount factor is specific for household j and not equalized across all 

households in the economy. Since risk cannot be shared across households, the total 

fluctuation of the rate of return on asset for each household consists of both the 

household’s idiosyncratic component and the comovement with the economy-wide 

return. Alternatively speaking, since there is no risk sharing, each household cannot and 

does not need to differentiate its idiosyncratic and aggregate risk, as both components of 

fluctuation in the rate of return are viewed and treated identically  by the household. In 

financial autarky, their contribution to the household risk premium would be the same.

2.3 Empirical Implementation

For our empirical implementation, we impose two additional assumptions onto 

production technology and preference. The first assumption is a linear production 

technology: fi, j (ki, j ) = ri, jki, j , which implies that fi, j
/ (ki, j ) = ri, j  and Ri, j = 1+ ri, j . This 

assumption can be derived from a more general constant return to scale production 

function where optimal inputs are chosen sequentially. As is standard in many settings, 

e.g., Angeletos (2007) and Moll (2014), capital is predetermined at the beginning of the 

period. Technologies are then hit with productivity shocks and prices of input and output 

are determined. Finally households make input (such as labor) decisions and get output. 

This yields a linear technology  mapping predetermined capital into output, an Ai, jki, j  

model where productivity shocks and prices are embedded in the technology parameter 
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Ai, j . It is as if there were a single input, capital, and we focus on this technology 

henceforth, that is, a single factor production function in capital with random returns.

Due to the linear production technology, equation (1) also holds for any of the 

portfolios constructed by any  combinations of the assets ′ki, j for all i and all j. 

Specifically, if we consider a household as our unit of observation, equation (1) implies 

that

 1= E[ ′m ′Rj ] , where ′Rj =
′θi, j ′Ri, j

i=1

I

∑

′θi, j
i=1

I

∑
.

In other words, ′Rj  is the weighted average return to the portfolio of the assets operated 

by household j, where the weights are the shares of each asset in household j’s portfolio. 

This insight allows us to study the risk and return of a household’s portfolio of assets 

instead of the risk and return of each individual asset. This implication is especially 

important in the empirical study where the classification of asset  types and the income 

stream from each asset  is problematic, as one asset  may be used in various production 

activities or various types of assets are used jointly in a certain production activity.

The second assumption is that the value function of the social planning problem 

can be well approximated as quadratic in the total assets of the economy, 

V (W ) = −η
2
(W −W *)2 , which implies that at ′W ,

VW ( ′W ) = −η( ′W −W *) = −η ′Ri, j ′ki, j
i=1

I

∑
j=1

J

∑ −W *⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= −η ′RM ′kM −W *( ) , (3)
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where ′RM =
′Ri, j ′ki, j

i=1

I

∑
j=1

J

∑
′kM

 and ′kM = ′ki, j
i=1

I

∑
j=1

J

∑ . The first-order conditions from the value 

function (3) imply

               ′m = −
φη ′RM ′kM −W *( )

µ
= φηW *

µ
− φη ′kM

µ
′RM ,

               ′m = a − b ′RM ,        (4)

where a and b are implicitly defined. Next, combining equation (4) with equation (2)  

derived earlier,

               E[ ′Ri, j ]= ′γ −
cov(a − b ′RM , ′Ri, j )
var(a − b ′RM )

⋅ var(a − b ′RM )
E[a − b ′RM ]

               E[ ′Ri, j ]= ′γ +
cov( ′RM , ′Ri, j )
var( ′RM )

⋅ bvar( ′RM )
a − bE[ ′RM ]

.

In this case we have

               E[ ′Ri, j ]= ′γ + βijψ ,       (5)

which is a linear relationship between the expected return of an asset, E[ ′Ri, j ] , its 

nondiversifiable risk as measured by the comovement with the aggregate return, βij , and 

the price of the nondiversifiable risk, ψ . Note again that equation (5) holds for any assets 

or portfolios of assets, including the market  portfolio, M, and the risk-free asset, f. Since 

βM = 1  and β f = 0 , equation (5) also implies that ′γ = ′Rf and  ψ = E[ ′RM ]− ′Rf . In other 

words, the price of the aggregate, nondiversifiable risk is equal to the expected return on 

the market portfolio in excess of the risk-free rate. This condition, presented in equation 

(5), is equivalent to the relationship between risk and expected return derived in the 

traditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) in asset pricing literature. Finally, as 

discussed earlier, equation (5) also holds for any of the portfolios constructed by  any 
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combinations of the assets for any i and any j because the production technologies are 

assumed to be linear in capital. In other words, for each household j, we have

  E[ ′Rj ]− ′Rf = β j E[ ′RM ]− ′Rf( )  ,     (6)

where ′Rj  is the return to household j’s portfolio and β j  is the beta for the return on 

household j’s assets with respect to the aggregate market return,

  β j =
cov( ′RM , ′Rj )
var( ′RM )

.        (7)

Finally, note that common quadratic utility  functions do Gorman aggregate and we can 

drop the reference to Pareto weights. Also, the quadratic utility function is not the only 

setting that delivers this result. We can also arrive at the same linear relationship 

presented in equation (6) with other sets of assumptions.12

3. Data and the Village Environment

The data used in this study are from the Townsend Thai Monthly Survey, an on-

going intensive monthly survey initiated in 1998 in four provinces of Thailand. 

Chachoengsao and Lopburi are semi-urban provinces in a more developed central region 

near the capital city, Bangkok. Buriram and Srisaket on the other hand are rural and 

located in the less developed northeastern region by the border of Cambodia. In each of 

the four provinces, the survey is conducted in four villages, chosen at random within a 

given township.13

12 The linear relationship can be derived from various consumption-based models, including those with (1) 
two-period quadratic utility; (2) two periods, exponential utility and normal returns; (3) infinite horizon, 
quadratic utility and i.i.d. returns; or (4) log utility. It is also a linear approximation of the models with 
continuous time limit and normal distributions. See chapter 9 of Cochrane (2001) for detail.

13  Townships, i.e., tambons, were chosen randomly, taking into account ecological considerations. See 
Binford, Lee, and Townsend (2004).
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The analysis presented in this paper is based on 156 months from January 1999 to 

December 2011, which coincides with 13 calendar years. During this time, there were 

salient aggregate shocks and a plethora of repeated idiosyncratic shocks in these village 

economies. For example, seasonal variation in the amount and timing of rainfall and 

temperature can be crucial in rice cultivation. Shrimp ponds were hit with both diseases 

as well as restrictions on exports to the EU. At the micro level, milks cows varied in their 

productivity, i.e., the flow was quite irregular over time for a given animal and over the 

heard.

We include in this study only the households that were present in the survey 

throughout the 156 months. Since we compute our returns on assets from net income 

generated from cultivation, livestock, fish and shrimp farming, and non-agricultural 

business, we also include in this study only the households that generated income from 

farm and non-farm business activities for at least  10 months during the 156-month period 

(on average about one month per year). In other words, we drop the households whose 

income was mainly exclusively  from wage earnings. In the end, there are 541 households 

in the sample: 129 from (the sampled township in) Chachoengsao and 140 from Lopburi 

provinces in the central region, and 131 from Buriram and 141 from Srisaket  provinces in 

the northeast. Table A.1 in the appendix presents descriptive statistics of household 

characteristics. Table A.2 shows the revenue (gross of cost of production) of the 

occupations in the sample.

3.1 Networks

We use a township  as the aggregate market for empirical analysis in this paper for 

two reasons. First, the four villages from the same province in our sample are from the 

same township and therefore located close to each other. There are likely  economic 

transactions across these villages. Second, one of the salient  features of the households in 

the Townsend Thai Monthly Survey is the pervasive kinship  network with extended 
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families. Table A.3 in the appendix shows that almost all households in our sample have 

at least one relative living in the same township.

3.2 Construction of Variables

We use a household as our unit  of analysis and consider the return on the 

household’s total assets instead of the return on specific assets. As noted earlier, we 

consider the total assets as a portfolio that is composed of multiple individual asset 

classes (including both financial and fixed assets), and apply the predictions from our 

framework to study the risk and return of this portfolio. It is difficult and arbitrary to 

assign the percentage use of each asset  in each distinct activity. Imposing additional 

assumptions on the data to disaggregate assets into subcategories would likely induce 

measurement errors that could bias our empirical analysis.14 The rate of return on assets 

(ROA) is calculated as household’s accrued net income divided by household’s total 

asset, the conventional financial accounting measure of performance of productive assets.

Net Income: Income is accrued household enterprise income, which is the difference 

between the enterprise total revenue and the associated cost  of inputs used in generating 

that revenue. Revenue is realized at the time of sale or disposal. Associated cost could be 

incurred earlier, in the periods before the sale or disposal of outputs. Total revenue 

includes the value of all outputs the household produces for sale (in cash, in kind, or on 

credit), own consumption (imputed value), or given away. Revenue also includes rental 

income from fixed assets. Revenue does not  include wages earned outside the household 

or gifts and transfers received by the household. Cost includes the value of inputs used in 

the production of the outputs, regardless of the method of their acquisition, i.e., purchase 

(in cash, in kind, or on credit) or gifts from others or transfers from government. Costs 

14  For similar reasons, we do not distinguish well the use of assets for production activity versus 
consumption activity. This could lead to a downward bias of our estimates on return to assets, as some of 
the assets that we include in the calculation were not used in production. Samphantharak and Townsend 
(2012) provide an exercise that classifies total assets into subcategories based on additional assumptions on 
production and consumption of the households, and analyze the sensitivity of the rate of return. The ROA 
measure we use here is shown there to be robust.
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includes the wage paid to labor provided by non-household members as well as imputed 

compensation to the labor provided by household members.15  Cost  includes all utility 

expenses of the household regardless of the purposes of their uses and also includes 

depreciation of fixed assets.

Total Assets: Assets include all assets, i.e., fixed assets, inventories, and financial assets. 

Fixed assets are surveyed in the Agricultural Assets, Business Assets, Livestock, 

Household Assets, and Land Modules of the survey. In the Agricultural Assets Module, 

fixed assets include walking tractor, large four-wheel tractor, small four-wheel tractor, 

aerator, machine to put in seeds and pesticides, machine to mix fertilizer and soil, 

sprinkler, threshing machine, rice mill, water pump, rice storage building, other crop 

storage building, large chicken coop, other buildings for livestock, and other buildings. In 

the Household Assets Module, assets include car, pick-up truck, long-tail boat with 

motor, large fishing boat, bicycle, air conditioner, regular telephone, cellular telephone, 

refrigerator, sewing machine, washing machine, electric iron, gas stove, electric cooking 

pot, sofa, television, stereo, and VCR.16 Due to the variety in non-agricultural businesses, 

in the Business Module, we do not list the specific name of the assets, but instead ask the 

household to report the fixed assets they use in their business enterprises. In the Land 

Module, assets include land and building at acquisition value, the value of land and 

building improvement, and the appreciation of land when major events occurred (such as 

an addition of new public roads). In all of the modules, assets that are not explicitly  listed 

but have value more than 2,000 baht are also asked and included. We also adjust the 

value of fixed assets with monthly depreciation. Inventories include raw material, work in 

progress, finished goods for cultivation, fish and shrimp farming, livestock activities 

(such as milk and eggs), and manufacturing non-farm businesses. For merchandizing 

15  For the detailed procedure how we impute the compensation to household's own labor, See 
Samphantharak and Townsend (2010).

16  Note that we decide to include all household assets in our calculation. This is mainly because some of 
these assets were used by the households in their production activities as well and it would be arbitrary to 
include certain household assets while excluding others. However, the value of these assets was relatively 
small compared to the value of total assets (which was largely determined by land and other fixed assets). 
See Samphantharak and Townsend (2012) for the sensitivity analysis of ROA on household assets.
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non-farm businesses, inventories are mainly goods for resale. Animals from the Livestock 

Inventory  Module, which include young meat cow, mature meat cow, young daily  cow, 

mature dairy  cow, young buffalo, mature buffalo, young pig, mature pig, chicken, and 

duck, are accounted as either inventories or fixed assets, based on their nature. Financial 

assets include cash, deposits at financial institutions, other lending, and net ROSCA 

position. These line items are computed from the Savings Module, the Lending Module, 

and the ROSCA Module. The stock of cash is not asked directly  but can be imputed from 

questions about each and every  transaction that each households had since the last 

interview. Finally, the total asset used in the calculation of rate of return is net of 

liabilities. We use the information from the Borrowing Module to calculate the 

household’s stock of total liabilities.

Rate of Return: The rate of return on assets (ROA) is defined as household’s accrued net 

income divided by household’s average total assets (net of total liabilities) over the period 

from which that the income was generated, i.e., one month in this paper. The average 

total asset is the sum of total assets at  the beginning of the month and total assets at the 

end of the month, divided by two. We use the real accrued net income and the real value 

of household’s total assets in the ROA calculation. The real variables were computed 

using the monthly Consumer Price Index (CPI) at the regional level from the Bank of 

Thailand. The rate is then annualized (multiplied by twelve). We assume that the real 

risk-free rate is zero for all of the periods and for all of the townships.17 Table A.4 in the 

appendix presents descriptive statistics of the ROA. The median of the annualized 

average ROA was 0.38% for Chachoengsao and 1.46% for Lopburi in the central region, 

17  The rationale for zero risk-free rate is based on the assumption that households have access to storage 
technology. If the nominal return on stored inventory is the same as inflation rate (which is likely the case 
for food crop storage),  then the real rate of return is zero. We also perform a robustness check with different 
risk-free rates. The overall conclusion does not change, which is what we expect because the shift in both 
excess asset return and excess market return does not affect the covariance between these two variables. 
Note that in the earlier versions of this paper, we also used alternative calculations of ROA in the analysis, 
namely, ROA computed only from fixed assets (i.e., excluding financial assets) and nominal ROA (i.e., not 
adjusted for inflation). Again, the main conclusions did not change. We also used ROA computed from total 
assets without subtracting liabilities; the overall conclusions were robust (which is sensible, given that 
liability to asset ratios for most households are relatively small).
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and 0.28% for Buriram, and 1.99% for Srisaket in the northeast. Excluding land and 

building structure from total assets, the median ROA is 1.27 for Chachoengsao and 4.55 

for Lopburi in the Central region, and 1.11 for Buriram and 4.23 for Srisaket in the 

Northeast.

3.3 Measurement Errors

For the aggregate risk, the positive relationship  between beta and expected (or 

mean) return could be driven by measurement error if the measurement errors of 

household ROAs are positively correlated with the measurement errors of the aggregate 

ROA. However, for most production activities, we use direct answers on revenue from 

those production activities from each household to compute that  household’s ROA. 

Constructing price indices from these data reveals that prices in a given month can vary 

considerably over households. This may be due in part to the fact that we did not try  to 

distinguish within village versus farm gate prices, i.e., we have revenue and price at the 

point of sale, wherever that might be. Actual and imputed wages also vary enormously 

over households at a point  in time. There are also likely measurement errors in 

idiosyncratic returns but detailed studies of rice production show that yields can be 

explained beyond rainfall but measured differences in soil moisture, soil type, elevation, 

and timing of rain, which are household specific, and the heterogeneity across households 

is real and not necessary  measurement error (Tazhibayeva and Townsend 2012). Some 

other measurement errors are intrinsic to any survey. However, as we will discuss later in 

this paper, our findings from the analyses that use the data from the production modules 

are largely consistent with the findings from the consumption, gifts, and loan modules of 

the same survey, reassuring that the main conclusions in this paper are unlikely driven by 

measurement error in the data.
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4. Aggregate Risk and Return on Assets

Baseline Specification

In the first  stage of our empirical analysis, we compute the asset beta of each 

household’s portfolio of assets to get household beta, β j , for all household j. We define a 

township as the aggregate economy and use township average real returns on assets as 

aggregate return, RM , computed as the total net income in the township divided by the 

township’s total assets. To avoid the effect of each household’s return on the township 

return, for each household we do not include the household’s own net income and assets 

in the calculation of its corresponding township  return, i.e., we compute and use instead a 

leave-out mean. As shown in equation (7), an asset beta of household j is defined as 

β j =
cov( ′RM , ′Rj )
var( ′RM )

, which is the key  ratio of moments we need. Operationally, it is 

identical and conveniently  computed as a regression coefficient from a simple regression 

of ′Rj ,t on ′RM ,t .Specifically, in the first stage, for each household j we estimate β j from a 

time-series regression

 ′Rj ,t =α j + β j ′RM ,t + ε j ,t .      (8)

In the second stage, we study  the expected return and beta relationship derived earlier in 

equation (5). With the assumption that the real return on risk-free asset is zero, we 

compute the expected rate of return on assets of household j, E[ ′Rj ] . Empirically, the 

expected return is computed as a simple time-series average of monthly rates of return, 

′Rj =
′Rj ,t

t=1

T

∑
T

, where T is the number of months (156 months in the baseline specification). 

We run a cross-sectional regression of household’s average asset returns on the betas 
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estimated earlier in equation (8) across all households in each township, one township at 

a time.

  ′Rj =α +ψβ̂ j +η j .       (9)

With the assumption that  the real risk-free rate is zero, the null hypotheses from equation 

(9) are that ψ = E[ ′RM ] and that the constant  term α is zero. Note that we report the 

regression coefficient with the standard error corrected for generated regressor and 

heteroskedasticity, following Shanken (1992) and Cochrane (2001).

The results in Panel A of Table 1 show that the regression coefficient on 

households’ beta is positive for all of the regressions except for the township in Buriram. 

We then look at  a stronger null hypothesis that ψ = E[ ′RM ] comparing the magnitude of 

the estimated regression coefficient ψ̂ with the township  expected return, estimated by 

the time-series average ′RM =
′RM ,t

t=1

T

∑
T

 . The table also provides each township’s aggregate 

expected return. For the two townships in the central region (Chachoengsao and 

Lopburi), the regression coefficients are not statistically different from the township 

average return (at 10% level of significance), consistent with the prediction from our 

model. However, the coefficients are different from the township average return for the 

township in Srisaket. The zero constant implication is also satisfied.

[Table 1]

To illustrate our results graphically, Figure 1 plots the beta of household j on the 

horizontal axis against the expected return on household j’s assets on the vertical axis for 

each of the four townships. In general, the figures show a positive relationship between   

households’ beta and expected returns. Thus a major implication of the model is 

capturing a substantial part of the data. In particular, higher risk, as measured by  the co-
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movement of household ROA and township  ROA, is associated with higher average 

return. The positive ψ implication from the model is pervasive in the data at various 

levels of aggregation. The more stringent test of ψ = ′RM  is more difficult  to satisfy.18 

Note that this baseline specification is subject to some critiques. We now perform 

robustness checks that address these issues below.

[Figure 1]

Time-Varying Risk

Similar to the traditional CAPM  in the finance literature, our empirical strategy 

assumes that household betas are time-invariant. This assumption allows us to estimate 

household betas from time-series regressions. In reality, household betas could be time-

varying. Our sample consists of households engaged in multiple occupations over the 

period of 13 years. It is likely that  the composition of household occupations (and hence 

assets and their associated risks) of some of our sampled households had changed during 

this period. Similarly, the expected aggregate returns E[ ′RM ]  could change over time as 

well, not least from changes in conditioning factors.

We explore this issue by conducting our empirical analysis on the subsamples of 

60 months (5 years) at a time. Specifically, we first estimate household’s β j  and expected 

return using the time-series data from month 5 to month 64 (years 1-5) for all households. 

We then perform a similar exercise using the time-series data from month 17 to month 76 

(years 2-6), and so on until the five-year window ends in month 160 (years 9-13). With 

18 One may argue that kinship networks are local and operate better at the village or network levels than at 
the township level. We present a similar analysis at the village and network levels in Appendix B, with the 
results shown in Tables A.5 and A.6. Overall conclusions remain for most, but not all, of the villages and 
networks, suggesting that networks may extend beyond the boundary of villages.
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all of the estimated β̂ j ,s and expected return from all of the nine subperiods s for all 

households j, we finally  estimate equation (5) using the pooled household-subperiod 

data.19 Panel B of Table 1 presents the second-stage regression results. The table shows 

that the main prediction of our model still holds, i.e., higher beta is associated with higher 

expected (average) return. Note that allowing for time-varying risk (beta), the prediction 

from the model is also satisfied for Buriram. However, the null hypothesis that the 

constant term is equal to risk-free rate (assumed to be zero in this paper) is rejected in all 

of the four provinces.

Aggregate Human Capital

The model presented earlier in this paper implies that a household’s beta captures 

all of the aggregate, non-diversifiable risk faced by the household. It is possible that  there 

is omitted variable bias in the estimation of beta if the average return on township  total 

assets is not  the only determinant of the aggregate risk. Aggregate wealth, W, in the 

economy-wide resource constraint likely comes from other assets in addition to tangible 

capital held by the households in the economy. As shown in Table A.2, labor income 

contributes a large share of household income in our sample. Omitting human capital 

from the resource constraint implies that the economy-wide average return on physical 

assets (both financial and non-financial) might not capture the aggregate non-

diversifiable risk of the economy. We address this issue by performing a robustness 

check. Specifically we compute an additional household beta with respect to return to 

19 This empirical strategy is similar to the empirical CAPM literature by Black, Jensen, and Scholes (1972). 
The difference is that instead of moving the window month by month, we move the window 12 months (1 
year) at a time.
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aggregate human capital, proxied by the change in aggregate labor income of all 

households in the economy.20 In particular, the first-stage time-series regression becomes

 Rj ,t =α j + β j
a ′RM ,t

a + β j
y ′RM ,t

y + ε j ,t

where ′RM ,t
a  represents the return to aggregate physical (non-human) asset and ′RM ,t

y  is the 

return to aggregate human capital. The second-stage cross-sectional regression is

  ′Rj =α +ψ aβ̂ j
a +ψ yβ̂ j

y +η j . 

[Table 2]

We then extend our previous empirical analysis to include human capital. The first 

four columns of Table 2 show that  the regression coefficient of beta with respect to 

human capital is not statistically significant in our sample. However, after controlling for 

the township return to human capital, the regression coefficients of beta with respect to 

total tangible capital (financial, inventory, and fixed assets) remain positive and 

significant in all of the four townships.

Time-Varying Stochastic Discount Factor

Similar to the traditional CAPM in the finance literature, parameters that 

determine stochastic discount factors are assumed to be time-invariant when we take the 

full risk-sharing benchmark to the empirical analysis. In theory, however, they are 

determined by  the shadow price of consumption goods, which likely  moves over time as 

20  This approximation strategy is used in the finance literature by Jagannathan and Wang (1996). Their 
strategy is based on a simplified ad hoc assumption that labor income, L,  follows an autoregressive process 
Lt = (1+ g)Lt−1 + ε t .  Therefore, human capital, H, defined as the discounted present value of the labor 

income stream, is approximated by Ht =
Lt
r − g

 where r is the discount rate on human capital, and both r 

and g are taken as constants. In this case,  the realized capital-gain part of the rate of return on human 
capital (not corrected for additional investment in human capital made during the period) will be the growth 
of the stock of human capital, which is also the realized growth rate in per capita labor income.
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the aggregate consumption of the economy changes.21  In order to capture this time-

varying stochastic discount factor, we provide a further robustness check following a 

strategy introduced by Lettau and Ludvigson (2001a and 2001b) who show that these  

time-varying parameters are functions of aggregate consumption-wealth ratio. The log 

consumption-wealth ratio, cay, in turn depends on three observable variables, namely log 

consumption, c; log physical (non-human) wealth, a; and log labor earnings, y. For each 

household, we compute five betas with respect to: (1) the aggregate return on tangible 

capital, ′RM ,t
a ; (2) the aggregate return on human capital (as computed in the previous 

analysis), ′RM ,t
y ; (3) the predicted value of  cay

!
t ;  (4) the interaction between ′RM ,t

a and  cay
!

t ;  

and (5) the interaction between ′RM ,t
y and  cay

!
t .22

 
′Rj ,t =α j + β j

a ′RM ,t
a + β j

y ′RM ,t
y + β j

cay cay! t + β j
cay⋅a cay! t ⋅ ′RM ,t

a( ) + β j
cay⋅y cay! t ⋅ ′RM ,t

y( ) + ε j ,t  (10)

In the final stage we run a cross-sectional regression of households’ average 

return on the five betas estimated in equation (10). Namely,

 ′Rj =α +ψ aβ̂ j
a +ψ yβ̂ j

y +ψ cayβ̂ j
cay +ψ cay⋅aβ̂ j

cay⋅a +ψ cay⋅yβ̂ j
cay⋅y +η j  (11)

The results are shown in the last four columns of Table 2. Overall, with the additional 

factors in this robustness check, the regression coefficient of market non-human, physical 

assets, the main variable from our model, remains positive and significant for all of the 

four townships.

5. Idiosyncratic Risk and Return on Assets

21  This point is illustrated clearly in the derivation of equation (4).  In this case, the stochastic discount 
factor, ′m = a − b ′RM , is assumed to depend on the time-invariant parameters a and b.  However, 
parameters a and b are determined by the shadow price of the consumption good, µ .

22 Appendix C provides more information on the estimation procedure of log consumption-wealth ratio.
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The empirical work thus far has abstracted from the presence of idiosyncratic risk 

and focused on the implications from the full risk-sharing benchmark. However, there are 

reasons why idiosyncratic risk may matter. With any  of the departure from complete risk 

sharing, the expected return on assets may contain a risk premium that compensates for 

residual exposure to idiosyncratic risk.23  We wish to know if this is true for the 

households in our sample, and if so, how large that residual exposure is, quantitatively. In 

addition, as mentioned earlier, households may be endowed with production technology 

that generates the positive relationship between expected return and beta, even in autarky 

without risk sharing. We seek to disentangle this.

We follow Fama and Macbeth (1973) and compute idiosyncratic risk from the 

variance of the residuals from each of the household’s time-series regressions in the first 

step, i.e., the residuals from equation (8).24  This strategy is consistent with the 

decomposition of total risk, as measured by the variance of the return on assets, into 

aggregate (non-diversifiable) and idiosyncratic (diversifiable) components. Since 

equations (8) could be rewritten in a matrix form as ′Rj ,t = XM ,t
/ β j + ε j ,t , we have

 var( ′Rj ) = E[β j
/ΩMβ j ]+ var(ε j )      (12)

where ΩM is the variance-covariance matrix of the aggregate variables and β j  is a vector 

of the regression coefficients from equation (8). The first term of the right hand side of 

equation (12) is therefore the aggregate risk while the second term is the variance of the 

residual. We consider this variance of the residual, σ j
2 , henceforth simply referred as 

household sigma, as our measure of household specific idiosyncratic risk because it 

summarizes the volatility of the returns that are not captured by  aggregate factor 

23 In finance literature, Merton (1987) shows that under-diversified investors demand a return compensation 
for bearing idiosyncratic risk. Using the exponential GARCH models to estimate expected idiosyncratic 
volatilities, Fu (2009) finds a significant and positive relation between the estimated conditional 
idiosyncratic volatilities and expected returns.

24  In addition to Fama and MacBeth (1973), a recent study by Calvet, Campbell,  and Sodini (2007) also 
uses the same risk decomposition strategy as the one in this paper.

146

fai_yaya
Text Box



34

(aggregate return on assets). We emphasize that this is a household-by-household 

calculation.

[Table 3]

Table 3 presents the decomposition of the total risk faced by  the median 

household in each of the provinces in our sample, based on equation (12). Panel A.1 of 

the table uses the beta estimated earlier from the simple specification in equation (8). 

Similarly, Panel B.1 uses the betas from the robustness specification in equation (10). The 

results shows that a large part  of the volatility  of the return to enterprise assets comes 

from the idiosyncratic component, in all four townships. The orders of magnitude are   

large, with the idiosyncratic component capturing at least 80-90% of the risk 

decomposition of the median households in three out of four provinces (the exception 

being Srisaket). Likewise, the aggregate component  can be as low as 2% to 20% in these 

three provinces. Of course this finding per se is not inconsistent with the model, which 

allows for idiosyncratic risk in the technologies. Indeed it is good in the sense that it 

allows us to study  the impact of aggregate risk, which one might presume from these 

numbers to be small, and of idiosyncratic risk, which one might presume to be large.

We take the first step  and add household sigma computed from regressions (8) 

and (10),  σ j
2!, as an additional explanatory variable to equations (9) and (11), respectively.

 ′Rj =α +ψ aβ j
a! +ψ σσ j

2! +η j ,       (13a)

 ′Rj =α +ψ aβ j
a! +ψ yβ j

y! +ψ cayβ j
cay" +ψ cay⋅aβ j

cay⋅a" +ψ cay⋅yβ j
cay⋅y" +ψ σσ j

2! +η j  (13b)

The results in Table 4 show that, in both baseline and robustness specifications, higher 

idiosyncratic risks as measured by household sigma are associated with higher average 

returns in all of the four townships.25  Note, however, that the coefficients for the beta 

25 Though this violates the exclusion restriction of the full risk sharing benchmark,  we are now in a position 
to compute risk premium for each type of risk and compare.
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with respect to the market return on physical assets still remain positive and significant in 

three of the townships, with Buriram as the only exception.

[Table 4]

  Indeed, though both aggregate and idiosyncratic risk are positively correlated 

with higher expected return, the “prices” of these risks, i.e., their contribution to risk 

premia, is now shown to be different. We compute aggregate and idiosyncratic risk 

premia from equations (13a) and (13b) as empirically  estimated in Table 4. Specifically, 

for the simple specification, we have:

Aggregate Risk Premium =  ψ
a!β j

a!       (14a)

Idiosyncratic Risk Premium =  ψ
σ!σ j

2!  ,     (15a)

and for the robustness specification, we have:

 Aggregate Risk Premium=  ψ
a!β j

a! +ψ y!β j
y! +ψ cay"β j

cay" +ψ cay⋅a"β j
cay⋅a" +ψ cay⋅y"β j

cay⋅y" (14b)

 Idiosyncratic Risk Premium =  ψ
σ!σ j

2!       (15b)

In the financial autarky benchmark, households would not differentiate the 

idiosyncratic component and the aggregate component of the total fluctuation of the rate 

of return. In this case, the risk premia from both components should be proportional to 

the contribution of each component’s contribution to the total fluctuation. Panels A.2 and 

B.2 of Table 3 present the decomposition of total risk premium (the sum of the aggregate 

risk premium and idiosyncratic risk premium) for the simple and the robustness 

specifications, respectively. The result shows that, with the exception of Buriram, the 

contribution of the idiosyncratic risk premium to the total risk premium is lower than the 

contribution of idiosyncratic risk to the total risk (as discussed earlier in Panels A.1 and 

B.1 of the same table). Specifically, for the robustness specification, although 

idiosyncratic risk accounts for 86.5% and 89.1% of the total risk of the median 
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households in Chachoengsao and Lopburi, it contributes to only  23.6% and 52.9% of the 

total risk premium. Likewise, for the median household in Srisaket, idiosyncratic risk 

accounts for 57.2% of the total risk while its premium contributes for only 16.7% of the 

total risk premium. We also perform a nonparametric statistical test for the difference in 

medians and find that the median percentage contribution of idiosyncratic risk to the total 

risk is statistically different from the median percentage contribution of idiosyncratic risk 

premium to the total risk premium at 1% level of significance in all provinces except for 

Buriram.26 The pattern for lower and upper quartiles is also similar to the median. Finally, 

it is important to note that omitted variables could lead to a positive relationship  between 

expected return and sigma if a component of aggregate risk were mistakenly in sigma. 

However, this would work against us. Our empirical results suggest the impact  of sigma 

is largely diversified, anyway.

In sum, we cannot treat aggregate and idiosyncratic risks identically  when we 

analyze risks and returns of household enterprises in developing economies. A household 

with high total risk (high variance) may have lower risk premium than another household 

if the higher risk is idiosyncratic and diversifiable. Likewise, a household with low total 

risk (low variance) could require a higher risk premium if most of the risk is covariate 

and non diversifiable.

To illustrate this point, let us consider two households from Lopburi province in 

our sample. During the period of this study, household A’s main occupation was livestock  

farming while household B grew beans and sunflowers. Household A’s return on assets 

fluctuated far relatively more; the variance of the rate of return on assets for household A 

was 1.23 times higher than the variance of household B’s return. The coefficient of 

variation was even higher,  2.72 times. However, 99% of the variance of the rate of return 

on household A’s assets was from the idiosyncratic component while in contrast 

26  One possible explanation for Buriram is that it is the place with the most transition of occupations 
(toward higher return) and we have shorter period to use our method. See Pawasuttipaisit and Townsend 
(2010).
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idiosyncratic risk contributed to only 63% for household B. Consequently, we find that 

the risk premium for household A, facing mostly diversified risk was only 0.008 

(annualized) percentage point while for B with more aggregate risk it was 1.394, despite 

household B’s less volatile return. This example, though deliberately dramatic, is not an 

outlier. Below we return to an analysis of risk premia and associated characteristics of 

enterprises that deliver statistically significant variation.

6. Risk Sharing: Connecting the Production Approach to the Consumption 

Approach

Reassuringly, our main findings on the production side are largely consistent with 

earlier studies on the consumption side that idiosyncratic risk is considerably shared 

across households in the these villages. Using consumption data from the same sample as 

in this paper, Chiappori, Samphantharak, Schulhofer-Wohl, and Townsend (2014) use 

variation in aggregate shocks to estimate the degree of heterogeneity in risk tolerance 

among the households and find evidence for full risk sharing. Likewise, Karaivanov and 

Townsend (2014) find that the consumption and income data of those in family  networks 

is consistent with full risk sharing, though tied with moral hazard as best fitting models. 

Kinnan and Townsend (2012) show that households linked to one another by  gifts of 

loans, and hence indirectly  if not directly  connected to outside financial institutions, 

achieve full risk sharing; in contrast, isolated households, especially  the poor, are 

vulnerable to idiosyncratic income risk. Our larger point is that idiosyncratic risk in most 

of these studies is partially, though not completely, insured and this is consistent  with 

what we are finding in this paper with the data on risk premia from the production side.

Regarding the actual mechanisms used for smoothing, i.e., financing a deficit  or 

saving a surplus, households may buy and sell their assets (though this is rare) or use crop 

storage inventories (more common). They can also borrow or lend money  formally 

through financial institutions or informally through village moneylenders, friends, or 
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relatives. Samphantharak and Townsend (2010) provide quantification for these various 

smoothing mechanisms using the same Thai data and document the role of gifts among 

social networks.27 Our conceptual framework in this paper both combines the production 

and consumption sides, as the first-order conditions have made clear, and features the role 

of gifts as the primary smoothing mechanism.

[INSERT Table 5]

We perform further analyses that directly  connect production and smoothing 

mechanism. For each household, we compute the residual from equation (8) as month by 

month idiosyncratic shocks. Then, as reported in Table 5, we regress household’s net gifts 

(i.e., gift outflows minus gift  inflows) on these idiosyncratic shocks, controlling for 

aggregate shocks (capturing common township-time dummies) and household fixed 

effects (capturing diverse Pareto weights). Since gifts could also be disguised in the form 

of state-contingent loans (as in Udry 1994), we also regress household’s net lending (i.e, 

lending minus borrowing), as well as household’s net gifts plus net lending, on the same 

set of explanatory variables. The coefficients are all statistically significant at the 1% 

level. Finally, we also run the standard risk-sharing regressions with the consumption 

data (Townsend 1994). Controlling for aggregate shocks and household fixed effects, we 

regress monthly consumption on the same idiosyncratic shocks and find a low but 

significant coefficient, significant at 5% level.

To summarize, the results in Table 5 show that  once we control for province-

month fixed effects, which capture the provincial aggregate shocks, household 

consumption is positively correlated with household-specific, idiosyncratic shocks. Thus 

27  The risk sharing implications of networks have been studied in other economies as well. For example, 
using data from the randomized evaluation of PROGRESA program in Mexico, Angelucci, De Giorgi, and 
Rasul (2011) find that members of an extended family share risk with each other but not with households 
without relatives in the village. They also find that connected households achieve almost perfect insurance 
against idiosyncratic risk. Recently, Attanasio,  Meghir, and Mommaerts (2015) study group risk sharing in 
extended family networks in the US. They find that majority of shocks to household income are potentially 
insurable within family networks but they find,  in contrast, little evidence that the extended family provides 
insurance for such idiosyncratic shocks.
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risk sharing is imperfect and  households do bear some of their idiosyncratic risk. That is 

consistent with the fact  that idiosyncratic risk is showing up in the risk premium on the 

production side. On the other hand, the coefficient is small, and small in comparison with 

coefficients on the other regressions, the way the movement in idiosyncratic shocks is 

absorbed by net gifts and lending across the households.

Finally, we note that the consumption, gift, and lending-borrowing data used in 

the analysis in this section are from different modules of the questionnaire than what we 

use in the calculation of ROA. Consistency  in the empirical findings reassures us that the 

main conclusions in this paper are unlikely driven by measurement error in the data. of 

course there remains the possibility  of measurement error inflating the variance of the 

idiosyncratic shocks, but attenuation bias would hit all of the regressions. Thus the 

relative comparison of coefficients across regressions remains of interest, confirming the 

role of social networks as a key institution in these villages.

7. Returns Net of Risk Premia

In the development and macroeconomics literatures mentioned earlier in the 

introduction, rates of return on assets are usually used as a measure of performance or 

productivity  of a firm or a household enterprise. These returns to assets however typically 

do not take into account that different household enterprises are involved in different 

risks and so higher average returns could result  from compensation for higher risk and 

not productivity.

Another comparison of two households, C and D, from our sample illustrates this 

argument. Both households lived in Srisaket province. The main occupation of both 

households was cultivation, although they grew different crops. Household C’s main crop 

was rice while household D grew cassava. During the period of our study, the average 

annualized monthly real rate of return on assets for household C was 9.06% while the 
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average rate for household D was at 3.93%, i.e., less than half of the rate for household C. 

However, looking closely, our analysis shows that household C’s higher return was 

largely due to the higher risk and the types of risk it  faced. First, household C was 

engaged in production activity  whose return fluctuated more than household D. In 

particular, the variance of the rate of return for household C was 2.26 times higher than 

that of household D. Second, while 70% of the total risk faced by household C was 

idiosyncratic and could be (partially) diversified away, the diversifiable risk component 

accounted for an even greater percentage, 89%, for household D. As a result, the risk 

premium of household C was 8.25 percentage points while it was only 1.11 percentage 

points for household D. In other words, household C’s higher average return was mainly 

the compensation for higher risk exposure that the household faced, both in terms of the 

total and in terms of a greater share of nondiversifiable risk. In the end, household C 

actually had a lower return net of risk, i.e., after subtracting risk premia, a net of 0.81%, 

in comparison to household D at 2.82%.

The framework in this paper gives us a practical way to compute the risk premia 

that contribute to the return on assets and hence the residual return, after adjusting for the 

premium, as in the example just given. In the conventional CAPM  context, Jensen (1967) 

argues that  intercepts α j in equations (10) α j can be interpreted as the abnormal return of 

an asset, and financial analysts use Jensen’s alpha as a measure of performance of an 

asset or a fund manager. We follow this tradition, thinking of α j as how well household j 

manages its assets in generating income in excess of risk-free rate adjusting for measured 

risk premia. 

[Figure 2]

Figure 2 shows the histograms comparing the return on assets that is not adjusted 

for risks with the return adjusted for both aggregate and idiosyncratic (based on the 
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robustness specification). Though risk adjusted returns are naturally  shifted to the left, 

other aspects of the distribution also change. The modes receive high mass consistently  in 

the risk-adjusted returns. Further in two provinces the adjusted returns have more mass in 

the left tail, and in the other two provinces, in the right tail. The overall point is that the 

distributions of the rate of return do change when we adjust for risks, as evident from the 

differences in the skewness and the kurtosis of the returns. Table A.7 in the appendix 

presents selected descriptive statistics of household alpha.

8. Household Characteristics Associated with Risk Exposure and Return on Assets

Figure 3 presents a scatter plot displaying for each household its aggregate risk 

premium and idiosyncratic risk premium. The figure shows that some households in our 

sample were exposed to both high aggregate and idiosyncratic risks (those in the upper-

right corner) while many faced little of both risks (those in the lower-left corner). Still, 

there are a large number of households that  were mainly  exposed to one type of risk, but 

not the other (those in the upper-left and in the lower-right corners).28

[Figure 3]

Table 6 presents correlations in the data, with different measures of return and risk 

of assets as the dependent variable and household’s initial wealth and other demographic 

characteristics on the right hand side. Specifically, Panel A presents regression results 

when we us the simple measured rate of return on assets (not adjusted for risk) as the 

dependent variable. In three out of four provinces, we find that poor households (as 

measured by initial wealth) tend to have higher average return on assets. This result might 

prompt us to conclude that households in these provinces are financially constrained. 

28 Figure 3 also presents two salient findings from our sample. First, there is a positive correlation between 
aggregate risk premium and idiosyncratic risk premium (the correlation coefficient is 0.49 and statistically 
significant at 1%). Second, there is a large portion of our sampled households with low risk (those near the 
origin in Figure 3). In particular, there is variation in aggregate risk premium while the idiosyncratic part is 
near zero. This produces a cluster of points on the x-axis. 
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However, the results in Panel B reveal a different story. Once adjusted for risk, poorer 

households in the central region tend to have a lower return on assets while there is no 

relationship between wealth and return on assets for the two provinces in the northeast.

The explanation for these findings is shown in Panels C and D where we examine 

the relationship  between household characteristics and household beta (aggregate risk 

with respect to the market return on physical assets) and household sigma (idiosyncratic 

risk). The results highlight the heterogeneity in the risk exposure of households in our 

sample. Controlling for household demography, poorer households tend to be more 

involved with risky activities, both aggregate (in 3 out of 4 provinces) and idiosyncratic 

(in all 4 provinces). We also find that households with younger, less educated, and male 

head tend to have more exposure to both aggregate and idiosyncratic risks (although 

specific results vary across provinces).

[Table 6]

One might well ask, what  is the mechanism that households choose to make their 

income smooth or risky? We further explore the sources of this household risk exposure 

(results not shown here). Using the data on the shares of household total revenue from 

each production activity as well as the data on each household’s main occupation 

(cultivation, livestock, fish and shrimp farming, and non-farm business). We find that 

cultivation and non-farm business activities are associated with higher aggregate and 

idiosyncratic risk (these are statistically significant at 1%). Cultivation and non-farm 

business activities are common in our sample (hence aggregate risk), but at the same 

time, there is heterogeneity  in the variability  of returns within cultivation and within 

business activities (hence idiosyncratic risk). Finally, we find that poorer households are 

more likely to participate in cultivation and non-farm business activities (again, 

statistically  significant at  1%). Note also that this finding is unlikely  driven by the 

difference in risk preferences between rich and poor households as Chiappori, 
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Samphantharak, Schulhofer-Wohl, and Townsend (2014), using the data from the same 

household survey as this paper, find that risk aversion was not  correlated with household 

wealth. This is related to the underlying force of the full risk sharing benchmark, under 

which production and consumption activities are separated. 

The result shows how easily one could misinterpret data, if one did not adjust for 

risk. One might  have impression that relatively poor households have high returns on 

assets (as shown in Panel A for all of the provinces except for Lopburi) and thus suffer 

from financial constraints. The results here show that the reason why these poor 

households have a higher simple rate of return to their business enterprises is from the 

fact that they take more risk in their production activities and get compensated 

accordingly. Controlling for risks, household enterprises of the poor in the northeast are 

not productively different those of the rich, while the poor in the central region tend to 

have lower return on assets that the rich. Thus some poor households in our sample, those 

of the central region, do seem constrained, but not in the usual, stereotypical sense. Poor 

households seem limited in their choices of production activities, as if constrained away 

from the activities that have high return net  of risk premia and are available only for 

richer households.29

9. Conclusion

We have studied the risk and return of farm and non-farm business enterprises in 

village economies with illiquid capital asset markets and limited formal financial 

securities. Using data from the Townsend Thai Monthly Survey, conducted in rural and 

29  Our findings do not necessarily contradict existing literature that analyzes the gross rate of return, 
unadjusted for risk premia, and financial constraints.  If all households are in the same occupation or a 
sector that has identical aggregate risk, and if idiosyncratic risk is fully diversified, then actual net returns, 
adjusted for risk, are simply a downward shifted version of the unadjusted returns. Some on the right tail of 
this distribution may have high net returns and thus may be constrained. More generally, however, 
with different occupations and differential exposure to risk, high returns on the right tail of the distribution 
may be simply the compensation for high risk. Likewise,  high rates of growth of net worth for poor 
households with high rates of return does not necessarily indicate the presence of financial constraints, as 
those with high expected returns, however risky, will on average as a group, experience high growth.
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semi-urban villages, we find a stark contrast between the quantity of risk, on the one 

hand, and the impact of risk on risk premia, on the other. Although idiosyncratic risk is   

the dominant factor in the total risk, it is diversified away to a large extent, and so bears a 

low risk premium. In contract, aggregate risk cannot be diversified away  and likewise it 

captures a much larger share of the total risk premia.

How is this reversal in quantities and valuations possible? The answer is that the 

Thai households in the sample have extensive family networks and engage actively in 

gifts and loans, making the economic environment in these village economies with 

informal markets and institutions close to the outcome of the standard capital asset 

pricing model, even though, again, there are no formal markets and actively traded assets. 

With risk sharing conventions in place, idiosyncratic risk is largely, though not entirely, 

pooled away. Indeed, we have confirmed active transactions in these networks as 

an underlying mechanism. Controlling for aggregate risk, when residual idiosyncratic 

returns are low, gifts are incoming, as is borrowing; and when idiosyncratic returns are 

high, gifts are outgoing, as is lending.  

Our results, using data on the rates of return from production side, are thus 

parallel to those in the consumption risk sharing literature. The latter uses income and 

consumption as key variables, showing consumption is largely, though not  entirely, 

smoothed against idiosyncratic income shocks, once one controls for aggregate shocks. 

Gifts and risk sharing networks have been shown in other work to be a key  mechanism.  

Here in this paper we use the profits from production and the assets used 

to generate those profits, to calculate the rates of return. We then show that in the data the 

comovement in the rates of return requires compensation in the form of higher expected 

return, so that one infers exposure to that aggregate risk. Our analysis allows us to infer 

exposure to the idiosyncratic risk in the rate of return as well. This risk requires lower 

compensation, so one infers, indirectly, the lower exposure to idiosyncratic shocks. 
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We also provide an analysis that jointly  makes use of production and consumption 

panel data, at the level of individual households over time. We use the same idiosyncratic 

shocks inferred on the production side in rate of return data in the standard risk sharing 

regression for consumption, and examine how consumption moves with these shocks, 

controlling for common aggregate shocks and household specific fixed effects. We show 

that idiosyncratic shocks do impact household consumption, as we surmise indirectly by 

looking risk premia on the production side. This confirms directly that some of the 

idiosyncratic risk is borne by  the households. However the coefficient of sensitivity to 

this idiosyncratic risk, though statistically significant, is estimated to be small. The 

impact of an idiosyncratic shock on household’s response through gifts and lending is 

larger. In sum, the work here with production data, consumption data, and network 

transactions paints a common, confirmatory picture of economic life in these villages.

Our framework and results have important policy implications: when inferring the 

degree of financial constraints and possible targeting, and when inferring underling 

productivity  and possible misallocation, we need to consider not only the returns but also 

risk and risk premia. In particular, as we have emphasized in this paper, we need to 

distinguish aggregate and idiosyncratic risk, and how these two components can vary 

substantially  across households running diverse businesses in different production 

sectors. When risk adjustments are common across household, as when there are common 

aggregate returns in a sector and idiosyncratic risk is entirely  pooled away, then the 

distribution of net returns is simply  a downward shift of the distribution of returns.   

However, when comparing business across sectors or production across different 

activities, the adjustments for aggregate and idiosyncratic risks can vary  and there is 

potentially little association between high returns and underlying productivity. One might 

infer that poor households with high returns are financially  constrained, but this result can 

disappear with risk adjustment. Indeed, the richer households may emerge as the ones 

with higher net returns, suggesting obstacles for the poor to leave their current 

occupation.
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Appendix

Appendix A: Descriptive Statistics

[Tables A.1-A.4]

Appendix B: Alternative Definitions of the Aggregate Economy

One may  argue that kinship networks are local and operate better at the village or 
network levels than at the township level. Table A.5 reports the second-stage regression 
results when we use villages as aggregates. Despite the smaller number of observations, 
the results show that  the regression coefficient of household beta is significantly positive 
at 10% (or lower) level of significance for 9 of the 16 villages in our sample, with the 
only exception of all four villages in Buriram province, two villages in Lopburi, and one 
village in Chachoengsao. The result also shows that  we cannot reject the null hypothesis 
that ψ = RM  at 10% level of significance for 5 out of those 9 villages in the sample 

(Village 7 in Chachoengsao; Village 4 in Lopburi; and Villages 6, 9, and 10 in Srisaket).

[Tables A.5]

We also perform a similar analysis at the network level. In order to analyze the risk and 
return at  the network level, we construct kinship network maps for the households in the 
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Townsend Thai Monthly Survey. Specifically, for each of the relatives of the household 
head and the spouse (parents and siblings of the head, parents and siblings of the spouse, 
and their children) who was still alive and lived within the village, the survey recorded 
which building structure as recorded in the initial census he or she lived. With this 
information, we constructed a kinship  network map  for each village by drawing a link 
between two households that were family-related related. We present in Table A.6 the 
regressions using network as our definition of aggregate economy. We present only the 
results for the networks with more than 15 households. There are nine of them. All are 
from different villages (four from Lopburi in the central region; two from Buriram and 
three from Srisaket in the northeast). Table A.6 shows that the regression coefficient of 
household beta is significantly positive for 5 of the 9 networks. For 2 of the 9 networks, 
we however cannot reject the null hypothesis that the regression coefficient is equal to the 
network’s average return (Networks 602 and 902 in Srisaket).

[Tables A.6]

Appendix C: Time-Varying Stochastic Discount Factor

To show that the consumption-wealth ratio summarizes the expectation of future returns, 
Lettau and Ludvigson (2001a) start  from the resource constraint in period t analogous to 
what presented in Section 2 of this paper, Wt+1 = (1+ rM ,t+1)(Wt −Ct ) , where Wt , Ct , and  

rM ,t+1 are wealth, consumption, and market rate of return in period t. Following Campbell 

and Mankiw (1989), the log-linear approximation of this constraint yields 

ct −wt ≈ Et ρw
s (rM ,t+s − Δct+s )

s=1

∞

∑⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
,  where ρW = W −C

W
or the steady-state investment to 

wealth ratio. Define cayt = ct −wt = ct −ωat − (1−ω )yt , where ω is the share of physical 

wealth in total wealth. Since we do not observe the share of non-human wealth, ω , we 

cannot directly compute the log consumption to wealth ratio, cayt . Instead, we follow 

Lettau and Ludvigson (2001a) and obtain the value of cayt from cay
!

t = ct
* −ω"at

* −θ#yt
* −δ#,

where the starred variables are the observed quantities from our data and the hatted 
values are the estimated coefficients from the township time-series regression 
ct
* = δ +ωat

* +θyt
* + ε t .

Appendix D: Risk-Adjust Return

[Table A.7]
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Figure 2 Histograms of Rate of Return on Assets, 
Unadjusted and Adjusted for Risk

Remarks Unit of observation is household.  ROA is the annualized 
monthly rate of return on asset in percentage. ROA adjusted for risk is the 
rate of return adjusted for both aggregate and idiosyncratic components of 
the total risk faced by the households.
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Figure 3 Scatter Plots Aggregate Risk Premium and 
Idiosyncratic Risk Premium

Remarks Unit of observation is household. The observations are from all 
of the four townships. Aggregate risk premium is computed from equation 
(14b) while idiosyncratic risk premium is computed from equation (15b), 
both using estimates from Table 8. The premia are presented in annualized 
monthly percentage return.
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Figure 1 Risk and Return: Township as Market

Remarks Unit of observation is household. There are 129 households in 
Chachoengsao, 140 in Lopburi, 131 in Buriram, and 141 in Srisaket. The 
fitted lines correspond to regression results presented in Columns (1)-(4) 
in Table 1.
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Table 1 Risk and Return Regressions: Township as Market

Dependent Variable: Household’s Mean Return on Assets
Panel A: Constant Beta Panel B: Time-Varying Beta

Region: Central Northeast Central Northeast
Township (Province): Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Beta 2.135*** 2.465*** 0.432 2.335*** 1.250*** 2.307*** 0.530** 1.888***

(0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (0)
Constant -0.535 -0.503 -0.122 -0.847 -0.325* -0.631*** -0.782*** -1.114***

(0.412) (0.561) (0.364) (0.668) (0.176) (0.235) (0.162) (0.304)
Observations 129 140 131 141 1,161 1,260 1,179 1,269
R-squared 0.467 0.210 0.017 0.297 0.330 0.204 0.019 0.260
Township Returns:
    Monthly Average 1.68 2.49 0.15 0.80 1.19 2.40 -0.07 1.04
    Standard Deviation 0.07 0.10 0.10 0.10 0.75 1.47 0.54 0.75

Remarks For columns (1)-(4), unit of observations is household. Beta is computed from a simple time-series regression of household’s adjusted ROA on township’s 
ROA over the 156 months from January 1999 to December 2011. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA over the same 
156 months. For columns (5)-(8), unit of observation is household-time window. Each time window consists of 60 months. The window shifts 12 months (1 year) at a 
time. There are 9 moving windows in total for each household. Beta is computed from a simple time-series regression of household’s adjusted ROA on township’s ROA 
in each corresponding time window. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA over the corresponding time window. 
Robust standard errors corrected for generated regressors (Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table 2 Risk and Return Regressions with Human Capital and Time-Varying Stochastic Discount Factor: Township as Market

Dependent Variable: Household’s Mean Return on Assets
Region: Central Northeast Central Northeast
Township (Province): Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Beta with respect to 1.242*** 2.233*** 0.564*** 1.813*** 1.094*** 2.005*** 0.392 1.893***
  return on market physical capital (ra) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to 0.00177 0.0217 -0.0524 0.149 -0.00542 0.0375 -0.0310 0.179
  return on market human capital (rh) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to -0.00441 0.00246 0.0333 0.0789
  residual log consumption (cay) (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to -0.00533 -0.0304 -0.131 -0.101
  the interaction cay*ra (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to 0.00134 -0.000574 0.0109 -0.0130
  the interaction cay*rh (0) (0) (0) (0)
Constant -0.307* -0.584** -0.757*** -1.080*** -0.156 -0.464** -0.589*** -1.164***

(0.176) (0.232) (0.164) (0.310) (0.178) (0.223) (0.162) (0.268)
Observations 1,161 1,260 1,179 1,269 1,161 1,260 1,179 1,269
R-squared 0.329 0.203 0.021 0.270 0.315 0.203 0.049 0.306
Remarks Unit of observation is household-time window. For Columns (1)-(4), beta’s are computed from a multivariate time-series regression of household’s 
monthly adjusted ROA on township’s monthly return on market physical capital (ra) and township’s return on human capital (ry), which is proxied by the 
monthly growth rate of township’s total labor income. Regressions are performed on moving windows of 60 months. The window then shifts 12 months (1 year) 
at a time and there are 9 moving windows in total for each household. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA 
over the corresponding time window. For Columns (5)-(8), similar analysis is performed, with additional explanatory variables. Residual log consumption is the 
residual computed from time-series regression of township’s monthly log food consumption on township’s total physical asset at the beginning of the month and 
township’s total labor income during that month. Interaction terms are then defined accordingly. Robust standard errors corrected for generated regressors 
(Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table 3 Decomposition of Risk and Risk Premium (Median Households by Province)

Region: Central Northeast
Township (Province): Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket

p25 p50 p75 p25 p50 p75 p25 p50 p75 p25 p50 p75

Panel A: Baseline Specification

A.1: Decomposition of Risk (Variance)
Aggregate Risk 0.3% 1.9% 6.1% 0.5% 2.4% 7.7% 1.8% 6.0% 16.0% 11.1% 34.1% 56.2%
Idiosyncratic Risk 93.9% 98.1% 99.7% 92.3% 97.6% 99.5% 84.0% 94.0% 98.2% 43.8% 65.9% 88.9%

A.2: Decomposition of Risk Premium
Aggregate Risk 54.6% 78.4% 95.3% 11.3% 38.5% 58.3% -52.8% -18.7% -5.6% 46.1% 71.2% 86.7%
Idiosyncratic Risk 4.7% 21.6% 45.4% 41.7% 61.5% 88.7% 105.6% 118.7% 152.8% 13.3% 28.8% 53.9%

Panel B: Robustness Specification

B.1: Decomposition of Risk (Variance)
Aggregate Risk 11.0% 15.1% 22.6% 8.4% 12.0% 19.8% 12.9% 20.3% 26.6% 31.1% 45.0% 59.1%
Idiosyncratic Risk 77.4% 84.9% 89.0% 80.2% 88.0% 91.6% 73.4% 79.7% 87.1% 40.9% 55.0% 68.9%

B.2: Decomposition of Risk Premium
Aggregate Risk 43.4% 67.4% 93.7% -2.2% 45.1% 78.8% -47.0% 11.6% 64.6% 66.7% 80.5% 90.9%
Idiosyncratic Risk 6.3% 32.6% 56.6% 21.2% 54.9% 102.2% 35.4% 88.4% 147.0% 9.1% 19.5% 33.3%

Number of Observations 129 129 129 140 140 140 131 131 131 141 141 141
Remarks Unit of observation is household. Panel A presents the results from a baseline specification, as shown in equation (8), using the empirical results from 
Columns (1)-(4) of Table 1. Panel B presents the results from a full robustness specification, as shown in equation (10), using the empirical results from Columns 
(5)-(8) of Table 2. The numbers for each household are the average across estimates from nine different time-shifting windows.
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Table 4 Aggregate Risk, Idiosyncratic Risk, and Rate of Return: Township as Market

Panel A: Baseline Specification Panel B: Robustness Specification
Dependent Variable: Household’s Mean ROA Household’s Mean ROA
Region: Central Northeast Central Northeast
Township (Province): Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Beta with respect to 0.903*** 1.518*** -0.181 1.334*** 0.487*** 1.105*** 0.0137 1.331***
  return on market physical capital (ra) (0.311) (0.305) (0.349) (0.354) (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to 0.00598 0.06 -0.0411 0.0799
  return on market human capital (rh) (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to -0.0117 -0.00401 0.0106 0.0376
  residual log consumption (cay) (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to -0.0117 0.0245 -0.0686 -0.0560
  the interaction cay*ra (0) (0) (0) (0)
Beta with respect to -0.00166 -0.000644 0.00392 -0.0127
  the interaction cay*rh (0) (0) (0) (0)
Sigma 0.216*** 0.184*** 0.131*** 0.205*** 0.00428*** 0.00467*** 0.00389*** 0.00367***

(0.0499) (0.0362) (0.0432) (0.0361) (0.000689) (0.000400) (0.000435) (0.000296)
Constant -1.999*** -3.132*** -1.576*** -2.745*** -0.489*** -1.535*** -1.356*** -1.491***

(0.433) (0.695) (0.509) (0.589) (0.171) (0.214) (0.151) (0.237)
Observations 129 140 131 141 1,161 1,260 1,179 1,269
R-squared 0.558 0.280 0.114 0.459 0.433 0.330 0.196 0.446
Remarks Unit of observation is household-time window. Beta’s are computed from a multivariate time-series regression of household’s monthly adjusted ROA 
on township’s monthly return on market physical capital (ra) and township’s return on human capital (rh), and township’s residual log consumption (cay). 
Township’s return on human capital (ry) is proxied by the monthly growth rate of township’s total labor income. Township’s residual log consumption is the 
residual computed from time-series regression of township’s monthly log food consumption on township’s total physical asset at the beginning of the month and 
township’s total labor income during that month. Interaction terms are then defined accordingly. Sigma is the variance of error terms from regressions used to 
estimate beta’s for each household-time window. Robust standard errors corrected for generated regressors are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1.
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Table 5 Idiosyncratic Income, Consumption, Gift, and Lending

Dependent Variable: Net Gift Outflow Net Lending Net Gift Outflow 
Plus Net Lending Consumption

Idiosyncratic Income 13.02*** 27.67*** 40.66*** 4.857**
(4.795) (7.507) (9.000) (2.081)

Province-Month Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Observations 81,664 81,712 81,664 81,712
R-squared 0.011 0.009 0.009 0.014
Number of Households 541 541 541 541
Remarks: Unit of observation is household-month. Net gift outflow is defined as gift outflow minus gift inflow. Net 
lending is defined as lending minus borrowing. Robust standard errors are in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * 
p<0.1
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Table 6 Determinants of Rate of Returns and Risks

Region Central Northeast Central Northeast
Province Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket

Panel A: Simple Rate of Return Panel B: Risk-Adjusted Rate of Return
Total Initial Wealth -0.0140** 0.534*** -0.594** -2.149*** 0.0287*** 0.711*** -0.323 -0.109

(0.00694) (0.0791) (0.255) (0.323) (0.00806) (0.0691) (0.262) (0.192)
Household Size -0.0868 -0.729*** -0.0651 -0.144 0.182 -0.872*** -0.239 -0.577***

(0.177) (0.249) (0.169) (0.228) (0.123) (0.205) (0.146) (0.166)
Age of Household Head -0.0417** 0.00155 0.00627 0.00231 0.0217 0.0338* 0.0257** 0.0550***

(0.0201) (0.0211) (0.0142) (0.0209) (0.0133) (0.0174) (0.0125) (0.0148)
Education of Household Head -0.115 -0.469*** 0.128 -0.492*** 0.209* -0.368*** 0.0896 -0.252**

(0.136) (0.120) (0.0823) (0.133) (0.108) (0.106) (0.0746) (0.108)
Household Head Gender (Male=1) 0.590 -0.597 -0.997** 1.710*** -1.580*** -0.291 -0.685* -0.0355

(0.444) (0.510) (0.415) (0.510) (0.345) (0.369) (0.386) (0.401)
Constant 4.434** 4.472** 0.101 4.636*** -2.320* -0.815 -1.911** -2.299*

(1.815) (1.766) (1.103) (1.791) (1.204) (1.494) (0.964) (1.233)
R-squared 0.014 0.078 0.022 0.084 0.026 0.128 0.027 0.080

Panel C: Aggregate Risk Panel D: Idiosyncratic Risk
Total Initial Wealth -0.0261*** -0.00532 -0.178*** -0.831*** -6.902*** -34.73*** -68.39*** -239.2***

(0.00397) (0.0148) (0.0572) (0.0935) (1.087) (7.917) (17.98) (35.16)
Household Size -0.141** 0.0543 0.0622 0.224*** -51.43*** 23.16 43.24** 27.56

(0.0695) (0.0491) (0.0444) (0.0526) (19.67) (17.68) (18.51) (26.59)
Age of Household Head -0.0482*** -0.0152*** -0.00635 -0.0115** -9.930*** -1.943 -4.848*** -9.827***

(0.0108) (0.00479) (0.00432) (0.00540) (2.391) (1.529) (1.549) (2.270)
Education of Household Head -0.266*** -0.0172 0.000534 -0.111*** -49.46*** -8.927 9.993 -21.49*

(0.0529) (0.0158) (0.0187) (0.0225) (10.47) (5.995) (6.210) (11.86)
Household Head Gender (Male=1) 1.766*** 0.0687 0.304*** 0.789*** 319.9*** -109.6 -63.05 153.8***

(0.212) (0.122) (0.0936) (0.117) (48.73) (77.08) (46.39) (58.81)
Constant 4.888*** 1.574*** 0.847*** 2.326*** 1,081*** 648.4*** 505.1*** 1,038***

(0.918) (0.366) (0.313) (0.429) (216.8) (141.2) (105.9) (190.6)
R-squared 0.080 0.164 0.043 0.169 0.072 0.050 0.041 0.109
Observations 1,082 1,195 1,100 1,172 1,082 1,195 1,100 1,172
Remarks Unit of observation is household-round (shifting time window). For each household, beta and sigma are estimated from the regression in equation (6). Beta is 
the regression coefficient with respect to aggregate return on physical assets (ra). Sigma is the variance of the error terms from the regression. Household size is the 
number of household members aged 15-64. Age of household head was as of the end of December 1998. Initial wealth is in million baht. All regressions include village 
fixed effects. Robust standard errors are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table A.1 Descriptive Statistics of Household Characteristics

Number of Percentiles Number of Percentiles
Observations 25th 50th 75th Observations 25th 50th 75th

Region Central
Township (Province) Chachoengsao Lopburi
As of December 1998:
    Household size 129 3.0 4.0 6.0 140 3.0 4.0 5.0
        Male 129 1.0 2.0 3.0 140 1.0 2.0 3.0
        Female 129 1.0 2.0 3.0 140 1.0 2.0 3.0
        Male, age 15-64 129 1.0 1.0 2.0 140 1.0 1.0 2.0
        Female, age 15-64 129 1.0 1.0 2.0 140 1.0 1.0 2.0
    Average age 129 29.3 36.3 44.5 140 25.6 32.3 42.0
    Maximum years of education 129 6.0 9.0 12.0 140 4.2 6.0 9.0
    Total Assets (Baht) 129 380,465 1,109,228 3,636,334 140 336,056 1,074,082 2,387,329
156-Month Average (January 1999-December 2011):
    Monthly Income (Baht) 129 7,561 13,696 23,637 140 5,836 10,486 20,765
    Total Assets (Baht) 129 857,892 1,745,109 4,275,229 140 653,339 1,645,757 3,052,390
        Fixed Assets (% of Total Assets) 129 37% 61% 80% 140 40% 59% 71%
    Total Liability (Baht) 129 8,470 31,455 105,216 140 34,595 121,412 285,300
    Liability to Asset Ratio 129 0% 2% 6% 140 4% 8% 16%
Region Northeast
Township (Province) Buriram Srisaket
As of December 1998:
    Household size 131 3.0 4.0 5.0 141 4.0 5.0 6.0
        Male 131 1.0 2.0 3.0 141 2.0 2.0 3.0
        Female 131 1.0 2.0 3.0 141 2.0 2.0 3.0
        Male, age 15-64 131 1.0 1.0 2.0 141 1.0 1.0 2.0
        Female, age 15-64 131 1.0 1.0 2.0 141 1.0 1.0 2.0
    Average age 131 20.9 27.6 39.3 141 25.2 32.0 36.3
    Maximum years of education 131 4.0 6.0 8.3 141 5.3 7.0 10.3
    Total Assets (Baht) 131 356,201 572,491 947,314 141 156,313 387,634 881,455
156-Month Average (January 1999-December 2011):
    Monthly Income (Baht) 131 2,073 3,677 5,584 141 2,160 3,672 5,276
    Total Assets (Baht) 131 503,434 741,882 1,114,981 141 317,444 577,064 1,048,213
        Fixed Assets (% of Total Assets) 131 39% 57% 69% 141 35% 63% 75%
    Total Liability (Baht) 131 24,316 56,805 109,264 141 23,471 42,932 75,531
    Liability to Asset Ratio 131 3% 8% 17% 141 4% 9% 17%
Remarks The unit of observations is household. Average age and maximum years of education across household members within a given household. Assets, 
liabilities, and income are in nominal value. Fixed assets include equipment, machinery, building, and land.
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Table A.3 Descriptive Statistics of Networks in Village and Township

Region Central Northeast
Township (Province) Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket
Number of Observations 129 140 131 141
% of Households with relatives living in the same...
    Village 50.4% 76.4% 80.9% 87.9%
    Township 87.8% 88.4% 97.1% 94.0%
Remarks The unit of observation is household. Relatives are defined as parents of household head, parents of household head's 
spouse, siblings of household head or of household head's spouse, or children of household head. Network variables are computed as 
of August 1998 (the initial baseline survey, i.e. Month 0).

Table A.2  Revenue from Production Activities (% by Township)

Region: Central Northeast
Township (Province): Chachoengsao Lopburi Buriram Srisaket
Production Activities
    Cultivation 13.2% 39.4% 13.5% 33.7%
    Livestock 21.0% 22.8% 1.0% 1.1%
    Fish and Shrimp 17.6% 0.0% 0.3% 1.6%
    Non-farm Business 28.8% 19.7% 59.2% 28.6%
    Wage Earning 18.4% 15.2% 22.6% 27.9%
Number of Sampled Households 129 140 131 141
Remarks The unit of observations is township. The percentage of revenue is the revenue of each production activity from all 
households in our sample divided by the total revenue from all activities in the township. The revenues are computed from all of the 
156 months (January 1999 to December 2011).
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Table A.4 Descriptive Statistics of Return on Assets: Quartiles by Township

Number of Percentiles Number of Percentiles
Observations 25th 50th 75th Observations 25th 50th 75th

Region: Central
Province (Township): Chachoengsao Lopburi
    Mean 129 -1.72 0.38 3.99 140 -1.67 1.46 4.53
    Standard Deviation 129 4.38 7.56 16.61 140 10.16 16.51 24.77
    Coefficient of Variation 129 2.02 3.14 5.46 140 3.27 4.65 8.85

Region: Northeast
Province (Township): Buriram Srisaket
    Mean 131 -1.32 0.28 1.56 141 0.21 1.99 4.29
    Standard Deviation 131 8.38 13.92 22.59 141 10.16 16.78 26.87
    Coefficient of Variation 131 4.03 8.70 17.48 141 4.03 5.92 11.52
Remarks Unit of observations is households. ROA is rate of return on household’s total asset, computed by household’s net income (net of 
compensation to household labor) divided by household’s average total assets over the month. ROA is real return, adjusted by regional Consumer 
Price Index from the Bank of Thailand, and reported in annualized percentage. Mean, standard deviation, and coefficient of variation of ROA are 
computed from monthly ROA for each household over 156 months (January 1999 to December 2011). The percentiles are across households in 
each township.
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Table A.5 Risk and Return Regressions: Village as Market

Dependent Variable: Household’s Mean ROA
Province: Chachoengsao Lopburi
Village: 02 04 07 08 01 03 04 06
Beta 2.473*** 3.232*** 6.741*** 0.720 2.163 3.185 4.399*** 4.884***

(0) (1) (2) (1) (4) (3) (1) (1)
Constant -1.105 -0.333 -0.739 1.162 -0.827 0.312 0.257 -1.629

(0.899) (0.756) (0.821) (0.984) (1.434) (0.873) (0.572) (1.503)
Observations 35 36 27 31 34 29 37 40
R-squared 0.449 0.702 0.446 0.036 0.012 0.126 0.472 0.337
Village Returns:
    Monthly Average 1.09 1.48 4.13 0.73 2.03 2.49 2.48 2.85
    Standard Deviation 0.14 0.08 0.50 0.12 0.17 0.34 0.14 0.33

Province: Buriram Srisaket
Village: 02 10 13 14 01 06 09 10
Beta 0.827 0.547 0.217 0.697 2.759*** 3.680*** 1.557** 1.902*

(1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1)
Constant -0.628 0.346 0.684 -0.541 -2.407** -0.558 0.735 -1.748

(0.417) (1.197) (0.831) (0.688) (1.172) (1.661) (1.001) (1.907)
Observations 34 28 34 35 38 42 39 22
R-squared 0.022 0.010 0.003 0.014 0.510 0.387 0.114 0.149
Village Returns:
    Monthly Average -0.14 1.56 0.36 -0.52 -0.57 1.88 0.87 0.95
    Standard Deviation 0.11 0.14 0.23 0.17 0.16 0.12 0.13 0.15

Remarks Unit of observations is household. Beta is computed from a simple time-series regression of household adjusted ROA on village ROA over the 156 months 
from January 1999 to December 2011. Household’s mean adjusted ROA is the time-series average of household adjusted ROA over the same 156 months. Standard 
errors corrected for generated regressors (Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table A.6 Risk and Return Regressions: Network as Market

Dependent Variable: Household’s Mean ROA
Region: Central
Province: Lopburi
Village: 01 03 04 06
Network: 03 03 06 01
Beta -3.088 3.265 7.366*** 5.189***

(4.302) (4.033) (2.383) (0.881)
Constant 0.433 1.523 0.123 -1.655

(1.448) (1.244) (0.865) (1.799)
Observations 16 18 20 33
R-squared 0.012 0.041 0.464 0.345
Network Returns:
    Monthly Average 2.03 2.46 2.52 2.85
    Standard Deviation 0.20 0.41 0.13 0.35

Region: Northeast
Province: Buriram Srisaket
Village: 13 14 01 06 09
Network: 03 03 03 02 02
Beta 1.373 0.728 2.842*** 3.832** 1.540**

(0.988) (1.046) (0.722) (1.484) (0.618)
Constant -0.249 -0.460 -2.205* -0.452 0.554

(0.694) (0.794) (1.226) (1.845) (1.025)
Observations 23 27 23 37 36
R-squared 0.184 0.015 0.365 0.374 0.134
Network Returns:
    Monthly Average 0.38 -0.52 -0.58 1.88 0.87
    Standard Deviation 0.20 0.16 0.14 0.13 0.13

Remarks Unit of observations is household. Beta is computed from a simple time-series regression of household’s adjusted 
ROA on network’s ROA over the 156 months from January 1999 to December 2011. Household’s mean adjusted ROA is the 
time-series average of household adjusted ROA over the same 156 months. Standard errors corrected for generated 
regressors (Shanken 1992) are reported in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Table A.7 Descriptive Statistics of Household Alpha: Township as Market

Province Number of 
Observations Mean Standard 

Deviation Skewness Kurtosis
Percentiles

25th 50th 75th
Panel A: Return on Assets, Not Adjusted for Risks

Central
   Chachoengsao 129 1.90 6.51 1.14 4.64 -1.72 0.38 3.99
   Lopburi 140 1.37 6.31 -0.93 5.46 -1.67 1.46 3.16
Northeast
   Buriram 131 0.30 3.49 0.24 4.79 -1.32 0.28 1.39
   Srisaket 141 2.83 5.87 0.75 5.53 0.21 1.99 4.29

Panel B: Return on Assets, Adjusted for Aggregate Risks
Central
   Chachoengsao 129 0.68 5.52 0.44 5.17 -1.75 -0.15 2.59
   Lopburi 140 0.28 5.81 -1.47 7.05 -1.98 1.00 3.16
Northeast
   Buriram 131 -0.28 3.60 -0.02 4.54 -1.94 -0.27 1.39
   Srisaket 141 -0.11 4.84 0.24 5.76 -1.43 -0.08 1.18

Panel C: Return on Assets, Adjusted for Aggregate and Idiosyncratic Risks
Central
   Chachoengsao 129 -0.49 4.52 -0.305 6.09 -2.21 -0.42 1.469
   Lopburi 140 -1.54 5.27 -1.87 8.12 -3.49 -0.12 1.493
Northeast
   Buriram 131 -1.36 3.52 -0.73 4.38 -2.75 -0.75 0.54
   Srisaket 141 -1.49 4.16 -0.677 5.70 -2.55 -0.72 0.313
Remarks Unit of observations is households. Panel A reports descriptive statistics of rate of return without adjusting for 
any risk (but adjusted for household’s own labor). Panel B report rate of return adjusted for aggregate risks, where risk 
premium is computed from market’s mean ROA (ra), market return on human capital (ry), residual consumption (cay), 
and their interactions cay*ra and cay*rh, as defined in equation (24) in the text. Panel C report rate of return adjusted for 
aggregate risks, where risk premium is computed from market’s mean ROA (ra), market return on human capital (ry), 
residual consumption (cay), and their interactions cay*ra and cay*rh, as defined by equation (14b), as well as 
idiosyncratic risk from sigma, as defined by equation (15b) in the text. For each household, the return in Panels B and C 
is averaged across 9 shifting time windows. *** p<0.01.
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1. The financial life cycle of Thai households: management of assets, real and 

financial, saving for older age in theory and in practice. Regional comparison: 

northeast vs central or rich vs poor households.  Related are case studies of the 

lives of Thai households, including debt management and other issues. 

Including studies of aging population. 

We use detailed income, balance sheet, and cash flow statements 

constructed for households in a long monthly panel in an emerging market 

economy, and some recent contributions in economic theory, to document and 

better understand the factors underlying success in achieving upward mobility in the 

distribution of net worth. Wealth inequality is decreasing over time, and many 

households work their way out of poverty and lower wealth over the seven year 

period. The accounts establish that, mechanically, this is largely due to savings rather 

than incoming gifts and remittances. In turn, the growth of net worth can be 

decomposed household by household into the savings rate and how productively 

that savings is used, the return on assets (ROA). The latter plays the larger role. ROA 

is, in turn, positively correlated with higher education of household members, 

younger age of the head, and with a higher debt/asset ratio and lower initial wealth, 

so it seems from cross-sections that the financial system is imperfectly channeling 

resources to productive and poor households. Household fixed effects account for 

the larger part of ROA, and this success is largely persistent, undercutting the story 

that successful entrepreneurs are those that simply get lucky. Persistence does vary 

across households, and in at least one province with much change and increasing 

opportunities, ROA changes as households move over time to higher-return 

occupations. But for those households with high and persistent ROA, the savings rate 

is higher, consistent with some micro founded macro models with imperfect credit 

markets. Indeed, high ROA households save by investing in their own enterprises and 

adopt consistent financial strategies for smoothing fluctuations. More generally 
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growth of wealth, savings levels and/or rates are correlated with TFP and the 

household fixed effects that are the larger part of ROA. 

The financial lives of rural households in Thailand are quite varied. Many 

households engage in production activities, while others are traditional wage earners. 

Households spend this income very differently. Some consume regularly from their 

own production, while other households have to make out-of-pocket expenditures 

for their consumption. Likewise, there are both households with high saving rates and 

households with high borrowing rates. Over time, wealth accumulation and growth 

rates vary greatly across rural households. We have documented households which 

see double-digit average annual growth of their wealth, whereas some households 

have depleted their wealth dramatically. Income and wages from activities such as 

production and labor are important sources of funds for a majority of households, 

but a notable portion of the surveyed sample are quite reliant on gifts and 

remittances. The differences observed in the financial lives of rural households are 

also observed across provinces. The one commonality across this analysis is that the 

lives of rural households are rarely simple. Differences within households – as each is 

composed of members with distinct characteristics – and changes over time – as a 

given household or its member changes behavior over time – make analysis even 

more interesting. 

2. The role of the village, or community, as an informal network of support and 

assistance, including the role in gifts and loans in providing insurance, if not 

credit. Viewing the village or community as a financial market and the theory of 

portfolio diversification. The interaction of labor market with risk sharing.   

Many risks are present in rural developing economies: illness, weather, the 

sudden need to finance an investment opportunity, etc. Yet for many households in 

rural developing economies, consumption and investment are insured against short-

term, idiosyncratic risks to a large extent, despite limited availability of formal 

banking and insurance products. The importance of both kinship networks and 

financial institutions in facilitating consumption smoothing and investment financing 

has been demonstrated in many settings. Yet, while the importance of kinship 

networks and financial access are each increasingly well-documented, the channels 

through which these effects occur and the relationship between kinship networks 
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and financial access are not well understood. We use unique data from rural Thai 

households to examine this interplay. 

We study risk and return of farm and non-farm business enterprises with 

illiquid capital assets. Using data from a survey conducted in rural and semi-urban 

villages in Thailand, we find a stark contrast between the quantity of risk, on the one 

hand, and the impact of risk on risk premia, on the other. Although idiosyncratic risk 

is by far the dominant factor in total risk, aggregate risk captures a much larger share 

of total risk premia. The Thai households in the sample have extensive family 

networks and engage actively in gifts and loans, making the economic environment in 

these village economies with informal markets and institutions close to the outcome 

of the standard capital asset pricing model even though there are not formal markets 

and actively traded assets. Our results, using data from production side and rates of 

return, are parallel to those in the consumption risk sharing literature. In particular, 

gifts are shown to be a mechanism mitigating the impact of idiosyncratic risk. Our 

framework and results have important policy implications: when inferring the degree 

of financial constraints and possible targeting, and when inferring underling 

productivity and possible misallocation, we need to consider not only the returns 

but also risk and risk premia and how these can vary substantially across households 

running businesses and across production sectors 

3. The industrial organization of financial service providers and their use by Thai 

households and business in their financial strategies. The interaction among 

government and private sector banks in the location of branches and 

services.    

The theory of the optimal allocation of risk and the Townsend Thai panel 

data on financial transactions are used to assess the impact of the major formal and 

informal financial institutions of an emerging market economy. We link financial 

institution assessment to the actual impact on clients, rather than ratios and non-

performing loans.   

One project is on the demand side. We derive both consumption and 

investment equations from a common core theory with both risk and productive 

activities. The empirical specification follows closely from this theory and allows 
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both OLS and IV estimation. We thus quantify the consumption and investment 

smoothing impact of financial institutions on households including those running 

farms and small businesses We present a contract-based model of industrial 

organization that allows us to consider in a unified way both different information 

frictions (moral hazard, adverse selection, both) and a variety of market structures 

(monopoly, imperfect competition, various strategic interactions).  

Another project is on the supply side. Dynamic spatial competition models 

offer a method for understanding geographic patterns of financial service provision 

over time.  By comparing simulations to actual data for spatially distinct markets, we 

are able to identify how financial service providers make bank location and 

expansion decisions. The motivating factor behind location decisions can be profit 

maximization (as might be anticipated for commercial banks) or overall levels of 

financial access (as might be anticipated for government development banks). 

We generalize and combine to show how this method can be applied to the 

spread of the banking industry in emerging market countries, emphasizing observed 

transitions, namely the geographic locations of branches. Local collusive monopoly 

organizations and Bertrand-like competitive environments in location and utility 

space are considered alongside with frictions affecting the outcome, namely 

provincial spatial costs and the information structure. Mixed environments with fully 

informed local incumbents and entrants facing adverse selection are analyzed. Our 

larger goal, beyond calibrated numerical examples, is to develop a framework with 

an operational toolkit for empirical work.  

4. Obstacles and limitations, needs for improvement: the study of cash 

management, insurance against long term disability, investment and long term 

capital flows. 

Thai households seem to be holding relatively large amounts of cash for 

transaction purpose. We will use models and data to quantify this.   

The head and principle income earner of a Thai household can suffer 

disability and lose income for the rest of lives. We will exam and try to quantify 

impacts of this.  
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We are re looking again at the hypothesis that funds do not flow readily from 

low to high return investment projects. We are looking at this within villages and 

across villages, including regional flow of funds.  

5. Local, regional and national development, the role of within country trade 

and capital flows and quantification of welfare impact. he role of financial 

deepening.  

  We disentangle the impact of real factors (movement in sectoral relative 

prices) and financial factors (lower interest rates, more liberal credit/asset ratios) on 

households running farm/business projects or providing wage labor in diverse, small 

village economies that are open to trade and capital flows. To do so we proceed in 

steps: create the village economic SNA and balance of payments accounts from 

detailed balance sheets and income statements available from a comprehensive, 

integrated survey; generate stylized facts on factor prices, factor intensities, financial 

obstacles, and openness; construct a two-sector occupation choice/trade/financially- 

constrained open economy model around these facts; estimate/calibrate key 

parameters and initial conditions of the model in diverse regions; simulate and judge 

model performance against the data; and run some counterfactual exercises, 

namely, freezing real or financial factors at their initial values and comparing to the 

baseline simulations, or more radically, making the economies closed with respect to 

trade, to capital flows, or to both. We find through these counterfactual model-

based exercises that the impact of real and financial factors can be heterogeneous 

and large, generating both gains and losses and non-monotone impact across wealth 

classes and occupations (even allowing for occupation shifts). 

In a related project we are creating an economic model calibrated for 

Thailand that predicts interregional flows of capital and labor.  

6. ผลกระทบของปจจัยประชากรตอสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท (Effects of 

Population Structure on Family Institution and Community in Rural Thailand)  

ภาวะเจริญพันธุของประชากรไทยลดลงอยางตอเนื่องตลอดระยะ 30 - 40 ปท่ีผานมา สงผล

ใหขนาดครอบครัวไทยโดยเฉลี่ยลดลงจาก 5.7 คนตอครอบครัวในป 2513 เหลือ 3.1 คนตอ

ครอบครัวในป 2553 โครงสรางครอบครัวและการพ่ึงพาอาศัยกันระหวางบุคคลในครอบครัวจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอสถาบันครอบครัว
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และชุมชนในชนบท ซ่ึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือใหทราบขอเท็จจริงของสถานการณ และ

ผลกระทบท่ีครอบครัวและชุมชนในชนบทเผชิญอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมท้ังหาแนวทาง

บรรเทาและแกไขปญหา เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหและกําหนดนโยบายและ

มาตรการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนในชนบท ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณจริง 

เพ่ือใหสามารถสรางความอยูดีมีสุขใหกับครอบครัวและชุมชนในชนบทตามยุทธศาสตรของรางกรอบ

แนวคิดแผนประชากรในการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2559 - 2578 ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
      (สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย 

ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนไทย”) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย 

ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย”  

ครั้งท่ี 1/2558 

ณ หองสวรรควาด อาคาร 2 ชั้น 5 ธนาคารแหงประเทศไทย 

เม่ือวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 

------------------------------ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. Professor Dr. Robert Townsend   

2. รศ.ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4. ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล  รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

5. ดร.ปติ ดิษยทัต  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 

6. ดร.อัจนา ไวความดี  อดีตรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

7. คุณรัจนา เนตรแสงทิพย อดีตรองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

8. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและการออกแบบนโยบาย 

9. คุณศศิธร ศักดิ์จิรพาพงษ เจาหนาท่ีบริหารโครงการ SRI Unit สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

10. คุณพัชรินทร รักสัตย เจาหนาท่ีบริหารโครงการ ฝายชุมชนและสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

11. คุณวาสิณี จันทรธร           นักวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและการออกแบบนโยบาย 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.   

 

วาระท่ี 1.     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 

1.1 ความเปนมาของโครงการฯ  

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานกองทุนสนันสนุน

งานวิจัย (สกว.) ตกลงรวมมือในการสนับสนุนโครงการพัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนไทย ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “โครงการรวมสนับสนุนวิจัยครัวเรือนไทย” โดยไดรับความรวมมือดาน

วิชาการจาก Professor Robert M. Townsend, Elizabeth & James Killian Professor of Economics 
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ณ มหาวิทยาลัย MIT ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรพัฒนา เศษรฐศาสาตรการเงินและการคลัง และ

เศรษฐศาสตรทฤษฎี ท่ีศึกษาครัวเรือนไทยมาเปนเวลา 18 ป   

โครงการรวมสนับสนุนวิจัยครัวเรือนไทยประกอบดวย 2 สวน สวนแรก คือ โครงการฐานขอมูล

ระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสรตและสังคม โดยการพัฒนาฐานขอมูล Townsend 

Thai Data ซ่ึงเปนขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายเดือน (panels) ท่ีมีการเก็บอยางตอเนื่องและ

ยาวนานท่ีสุดในประเทศกําลังพัฒนา และเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการสากล สวนท่ีสอง คือ โครงการยอย

อ่ืนๆ ท่ีใชฐานขอมูล Townsend Thai Data โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนในชุด

โครงการดังกลาว 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 ประกาศสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ท่ี ฝายชุมชนและสังคม 1/2559 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนไทย” โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 

2553 ในการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการฯ ดังตอไปนี้ 

1. Professor Dr. Robert Townsend  ท่ีปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ท่ีปรึกษา 

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ท่ีปรึกษา 

4. ดร.อัจนา ไวความดี    ประธานกรรมการ 

5. ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล    กรรมการ 

6. ดร.ปติ ดิษยทัต     กรรมการ 

7. ดร.อิศรา ศานติศาสน    กรรมการ 

8. ดร.นิพนธ พัวพงศกร    กรรมการ 

9. นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย   กรรมการ 

10. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง    กรรมการ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.3 รายงานความกาวหนาการวิจัยภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือนไทย” ซ่ึงประกอบไปดวยโครงการท่ีเก่ียวของ 4 โครงการ คือ  

• โครงการฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม 

• โครงการฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาตรและสังคม                                            

• โครงการผลกระทบของปจจัยประชากรตอสถาบันครอบครัวและชุมชนในชนบท 

• โครงการการศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพท่ีมีความไม 

สมบูรณของตลาดการเงิน 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2.     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

2.1 แนวทางการดําเนินงานและบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยชุด

โครงการ “พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” โดยมีบทบาทหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

1. กํากับทิศทางการวิจัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจ 

และสังคมของครัวเรือนไทย” 

2. ใหคําแนะนําในการจัดทําขอเสนอแนะทางนโยบายจากงานวิจัยและการดําเนินงานวิจัยไปใช 

ประโยชนดานนโยบายอ่ืนๆ และใหคําแนะนําเพ่ือผลักดันใหผลงานวิจัยเชิงนโยบายดังกลาวลง

ไปสูหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง 

3. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูล Townsend Thai Data 

4. ใหแนวทางในการดําเนินงานชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนไทย” ในภาพรวม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะมีวาระ 3 ป ประกาศ ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 

           

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

2.2 กําหนดกรอบประเด็นวิจัย และแนวทางการประยุกตใชฐานขอมูล Townsend Thai Data 

มติท่ีประชุมเห็นควรวา ไมจําเปนตองจัดทําประกาศอยางเปนทางการเพ่ือรับสมัครนักวิจัย แตให

คณะกรรมการฯ ทาบทามนักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติ ความสามารถ และมีความสนใจเฉพาะดานเศรษฐศาสตร

เทานั้น (มุงเนนไปท่ีกลุมนักเศรษฐศาสตรรุนใหม) โดยมีหัวขอวิจัยท่ีชุดโครงการฯ และ Professor 

Townsend ไดใหความสําคัญเปนพิเศษ (แตไมจํากัดเพียงเทานี้) ดังตอไปนี้ 
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1. The financial life cycle of Thai households: management of assets, real 

and financial assets, saving for older age in theory and in practice. Regional comparison: 

northeast vs central or rich vs poor.  Related are case studies of the lives of Thai 

households, including debt management and other issues. Including studies of aging 

population. 

2. The role of the village, or community, as an informal network of support 

and assistance, including the role in gifts and loans in providing insurance, if not credit. 

Viewing the village or community as a financial market and the theory of portfolio 

diversification.  

3. The industrial organization of financial service providers and their use by 

Thai households and business in their financial strategies. The interaction among government 

and private sector banks in the location of branches and services.    

4. Obstacles and limitations, needs for improvement: the study of cash 

management, insurance against long term disability, investment and long term capital flows. 

5. Local, regional and national development, the role of within country trade 

and capital flows and quantification of welfare impact. The role of financial deepening. 

6. Aging society: effects of population structure on family institution and 

community in rural Thailand.   

 

นอกจากนี้ หากมีนักวิจัยดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานเศรษฐศาสตรท่ีสนใจจะใชขอมูล Townsend 

Thai Data เพ่ือยื่นขอเสนอโครงการ ทางคณะกรรมการฯ จะมีหนาท่ีใหคําแนะนําและประสานงานสงตอไปยัง สกว. 

เพ่ือดําเนินการตอไป     

 

2.3 การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน 

มติท่ีประชุมเห็นควรใหมีการจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยของโครงการท่ีดําเนินเสร็จสมบูรณ 

ระหวางนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนรวมและผูสนใจ เพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาตอยอดหรือขยายผลจาก

องคความรูท่ีไดเพ่ือนําไปสูการออกแบบนโยบายดานเศรษฐศาสตรและสังคม ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชนให

เปนระบบมากข้ึน โดยจะมีการเผยแพรผลการวิจัยของชุดโครงการฯ ผานเว็บไซตและการจัดประชุมวิชาการ 

เปนหลัก 
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วาระท่ี 3.     เรื่องอ่ืน ๆ 

 3.1 การประยุกต Townsend Thai Data กับ panel data อ่ืนๆ 

 มติท่ีประชุมเห็นควรใหมีการรวบรวมขอมูล panel data ชุดอ่ืนๆ ดวย เพ่ือนํามาประยุกตใชกับ

งานวิจัยท่ีอยูภายใตชุดโครงการซ่ึงใช Townsend Thai Data เปนหลัก เพ่ือผลักดันใหเกิดงานวิจัยท่ีมีคุณคา

เชิงนโยบายและเศรษฐกิจโดยรวม    

3.2 ระยะเวลาในการคัดเลือกนักวิจัย 

ทางสํานักประสานงานโครงการวิจัยเห็นวา ระยะเวลาในการคัดเลือกนักวิจัยท่ีตองผาน

กระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ควรอยูภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตชุดโครงการ

ชุดแรกเริ่มดําเนินการ เพ่ือใหนักวิจัยท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ สามารถนําเสนอหัวขอโครงการไป

พรอมๆ กันกับการนําเสนอผลการดําเนินงาน ราย 6 เดือนแรกของชุดโครงการท่ีดําเนินการไปแลว (4 

โครงการ) 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 

 

 

              (นางสาววาสิณี จันทรธร) 

                    ผูจัดทํารายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกกํากับทิศทางการวิจัยชุดโครงการ 

“พัฒนาองคความรูและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย” 

ครั้งท่ี 1/2559 

เม่ือวันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 2 สกว. ชั้น 14 

------------------------------ 

ผูเขารวมประชุม 

1. ดร.อัจนา ไวความดี อดีตรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

2. ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

3. คุณรัจนา เนตรแสงทิพย ท่ีปรึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ดร.ปติ ดิษยทัต ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ 

5. ดร.นิพนธ พัวพงศกร  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

6. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง           ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและการออกแบบนโยบาย 

7. คุณพัชรินทร รักสัตย เจาหนาท่ีบริหารโครงการ ฝายชุมชนและสังคม สกว. 

8. น.ส. ชุณหกาญจน ธนหิรัญโรจน       เจาหนาท่ีสนับสนุนโครงการ สกว. 

9. คุณวาสิณี จันทรธร                    นักวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและการออกแบบนโยบาย 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.  

วาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

       ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

                 เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ใหท่ีประชุม

รับรอง 

      มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

  

วาระท่ี 3.     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

          3.1 รายงานความกาวหนาการวิจัยภายใตชุดโครงการ “พัฒนาองคความรูเศรฐกิจและสังคม

ของครัวเรือนไทย” 

3.1.1 โครงการ “ฐานขอมูลบัญชีครัวเรือนเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” 

รับผิดชอบโดย ดร.นราพงศ  ศรีวิศาล สนับสนุนโดย สกว.     
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รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1 ตั้งแต พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 

ผลการประเมิน 

ความกาวหนาเปนไปตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงอาจมีความลาชาในบางข้ันตอน เชน การจัดทํา

ขอมูลเสริมในบางหมวด แตไมไดทําใหแผนงานหลักคลาดเคลื่อน สวนท่ีตองเพ่ิมเติมเปน

คําอธิบายในคูมือการใชงานในประเด็นท่ีมีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางนักเศรษฐศาตร

และนักบัญชีในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือใหผูนําไปใช สามารถเลือกตัดสินใจไดวาจะนํา

ขอมูลไปใชอยางไร 

 

3.1.2 โครงการ “การศึกษาการคาระดับหมูบานในไทยโดยใชแบบจําลองการเลือกอาชีพท่ีมี

ความไมสมบูรณของตลาดการเงิน” รับผิดชอบโดย อาชว ปวีณวัฒน สนับสนุนโดย สกว.  

รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1 ตั้งแต มกราคม 2558 – เมษายน 2559 

ผลการประเมิน 

บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว รวมถึงมีความคืบหนาในสวนของผลลัพธอ่ืนๆ ดวย สวนท่ีตอง

เพ่ิมเติม คือ การประยุกตใชแบบจําลองในการวิเคราะหโจทยเชิงนโยบายใหมากข้ึน เชน 

ผลกระทบของนโยบายตางๆ ผาน counterfactual analysis และพยายามเนนขอมูลเชิงลึก

จากแบบจําลอง 

 

3.1.3 โครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและ

สังคม” รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง สนับสนุนโดย สกว. และ ธปท. 

ทีมงานเก็บและบริหารขอมูล คุณสมบัติ ศกุนตะเสถียร และทีมงาน TFRP 

ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559) 

ความกาวหนาของโครงการฯ 6 เดือนท่ี 1 

- โครงการฯ ไดรับงบประมาณนับตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 งวดท่ี 1 

จํานวน 5,749,000 บาท (6 เดือนท่ี 1) และจะไดรับงบประมาณงวดท่ี 2 จํานวน 5,751,000 

บาท (6 เดือนท่ี 2) ในเดือนถัดไป 

- คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการฯ ใน 6 เดือนท่ี 1 รวมท้ังสิ้น 5,749,998 บาท โดยมี

คาใชจายเดือนละ 958,333 บาท (เปนคาใชจายในภาคสนามท้ังหมด) 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

          3.2 รายงานการลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการเก็บขอมูลครัวเรือน ณ ศูนยวิจัยครอบครัว

ไทย อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย วนัท่ี 22 มีนาคม 2559 
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ขอสังเกตและขอคิดเห็น 

1. การจัดเก็บขอมูล, การ verify, การ clean, การ check ขอมูลมีระบบจัดการท่ีดี มีโครงสรางการ

บริหารโครงการท่ีดีเชื่อถือได 

2. เจาหนาท่ีภาคสนามเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ Training ท่ีดี มีความรู ความเขาใจ อยางถูกตอง

แมนยําเก่ียวกับแบบสอบถามซ่ึงมีรายละเอียดจํานวนมาก มีความเปนมิตร คุนเคยกับพ้ืนท่ี และมี

คุณลักษณะท่ีเขากับชาวบานไดเปนอยางดี ทําใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี 

การเขาไปสังเกตการณระบบการสัมภาษณในวันนี้อาจจะยังไมสมบูรณตามท่ีคาดหวังเทาไหรนัก ซ่ึง

อาจจะเนื่องมาจากไมใชสถานการณสัมภาษณจริง และมีบุคคลภายนอกไปรวมสังเกตการณหลายคน 

ขอเสนอของ สกว. 

1. โครงการควรเรงรัดใหมีการดําเนินการตอไปนี้ใหแลวเสร็จ หรือมีความกาวหนามากท่ีสุดภายใน 20 ป

ของโครงการ 

1.1 อยากเห็นการ clean ขอมูล 20 ปท่ีมีการจัดเก็บมา และจัดการฐานขอมูลใหอยูใน

ลักษณะท่ีพรอมใช และทุกคนใชประโยชนไดในระยะยาว เปนขอมูลแบบ longitudinal 

data 20 ป โดยเฉพาะฐานขอมูลจาก 31 modules ท่ีอาจจะสามารถดึงออกมาใน

แงมุมตางๆ ไดมากข้ึน และลึกข้ึน เชน เรื่องสุขภาพท่ีอาจตองเพ่ิมนักวิจัยท่ีมีศักยภาพใน

การวิเคราะหขอมูลท่ีทํางานคลายกับ ดร.นราพงศกําลังทําอยู 

1.2 การพัฒนา Information Technology ระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมในการจัดการ

ขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3 การผลิตงานวิจัยท่ีใชประโยชนจากฐานขอมูลใหไดมากท่ีสุด โดยโจทยวิจัยท่ีสามารถทํา

ได เชน พลวัตรเศรษฐกิจ สังคมของหมูบาน ชายแดน สุขภาพ Productivity เปนตน 

1.4 การสรางนักวิจัยใหมๆ ท่ีมีศักยภาพในการวิเคราะหและสามารถใชประโยชนจากขอมูล

ผลิตงานวิจัยได 

1.5 การจัดเวทีคืนขอมูลสงชุมชน เม่ือโครงการมีอายุครบ 20 ป ในป 2017 

2. ควรเตรียมแนวทางการทํางานหลังปท่ี 20 เชน การทบทวนแบบสอบถาม ทบทวนรูปแบบเครื่องมือ

และวิธีในการเก็บขอมูล ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยี บริบทพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือ

แกไขปญหาเรื่องการหาบุคคลากรในการทํางาน 

3. การจัดประชุมวิชาการครั้งใหญ เพ่ือใหสาธารณะทราบวามีโครงการนี้อยู และมีประโยชนอยางไร ทุก

ฝายจะสามารถใชประโยชนจากขอมูลนี้ไดอยางไร หรือแมกระท่ังการนําเสนอเรื่องกระบวนการ

จัดเก็บ จัดทําฐานขอมูลท่ีมีระบบ นําเสนองานวิจัยท่ี Professor Townsend ไดทํามา ซ่ึงมี 

Keyword สําคัญ เชน เรื่องหนี้สินครัวเรือน, Inclusiveness เปนตน โดยครั้งแรกอาจจะเปนการ

ประชุมนักวิชาการ/นักวิจัยจากสถาบันตางๆ กอน แลวคอยจัดงานวิชาการท่ี Public มากข้ึน (เชน 

จัดเวทีในขอ 1.5) 
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4. การจัดทําคูมือ/ตําราเก่ียวกับการเก็บขอมูล หรือแมกระท่ังการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการทํา 

Survey Panel Data เพ่ือถายทอดประสบการณ/บทเรียนอันยาวนานของทีมเก็บขอมูลใหนักวิชาการ 

นักวิจัย นักศึกษา หรือผูสนใจไดศึกษา/เรียนรู 

5. ควรจัดทําปายติดหนาสํานักงานเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปทราบวาเปนสํานักงานศูนยวิจัยครอบครัวไทย 

   มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4.     เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

4.1 ขอเสนอโครงการ “ฐานขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้าเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคม” ป 

2559 โดย คุณสมบัติ สกุนตะเสฐียร โครงการวิจัยครอบครัวไทย (โครงการตอเนื่อง) 

- ผูรับผิดชอบโครงการ คุณสมบัติ ศกุนตะเสฐียร ผูอํานวยการโครงการวิจัยครอบครัวไทย (โดยจะรับ

เงินผานทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซ่ึงมี ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เปนท่ีปรึกษาโครงการฯ) 

- ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560) 

- โครงการนี้เปนการเก็บขอมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายเดือน (monthly micro data) 

ตอเนื่องจาก Townsend Thai Data เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลใหมีขอมูลตอเนื่องและเปนประโยชนตอ

การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพ โดย

โครงการจะดําเนินการเก็บขอมูลครัวเรือนแบบตัวอยางซํ้ารายเดือน จํานวนท้ังสิ้น 670 ครัวเรือน    

- งบประมาณท้ังโครงการ ยังคงเปนงบประมาณตามสัญญาในปแรก (11.5 ลานบาท) แตมีการแยกตาม

หมวดคาใชจายดังนี้ 

1. คาตอบแทนนักวิจัย  349,500 บาท ตอเดือน 

2. คาจาง   392,500 บาท ตอเดือน 

3. คาใชสอย    189,000 บาท ตอเดือน 

4. คาวัสดุ   13,000 บาท ตอเดือน 

5. คาสาธารณูปโภค  14,000 บาท ตอเดือน 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น   958,000 บาท ตอเดือน                                                                                                                                                                                                                                                       

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

4.2 ขอเสนอโครงการวิจัย “การจัดทําฐานขอมูลแบบตัวอยางซํ้าจากขอมูลภาวการณทํางานของประชากร” 

โดย ดร.ภัทรพรรณ อดทน สังกัด สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย  

- ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.ภัทรพรรณ อดทน สังกัด สถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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- ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน 

- งบประมาณท้ังโครงการ 707,500 บาท 

- โครงการนี้จะจัดทําฐานขอมูลภาวะการทํางานของประชากรแบบตัวอยางซํ้า (panel data) จาก

ขอมูลการสํารวจแบบ cross-sectional ในแตละไตรมาส เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยไดใชประโยชนจาก

ขอมูลรายบุคคลแบบตัวอยางซํ้า 

- ผลการประเมินขอเสนอโครงการ ผูทรงฯ เห็นควรใหการสนับสนุน แตควรมี statistical summary 

เพ่ือเปรียบเทียบระหวาง full sample กับ panel sample และควรจะนําเสนอ error rate ของการ

เชื่อมโยงขอมูลในแตละรอบ เพ่ือใหผูใชไดทราบถึงขอจํากัดของขอมูลท่ีสรางข้ึนอยางครบถวน 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

4.3 ขอเสนอโครงการวิจัย “การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย” โดย ดร.อนนัต ภาวสุทธิไพศิฐ 

สังกัดคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูรับผิดชอบโครงการ ดร.อนันต ภาวสุทธิไพศิฐ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน 

- งบประมาณท้ังโครงการ 556,600 บาท  

- โครงการนี้จะศึกษาขอเท็จจริงและสถานการณของความยากจนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของความ

ยากจนในชนบทในชวงเวลาของการสํารวจ เพ่ือหาสาเหตุของการตกหรือกลับเขาไปสูความยากจน

ของครัวเรือนในชนบท และวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมท่ีสามารถออกจากความยากจนได

และกลุมท่ียังตกอยูภายใตความยากจน 

- ผลการประเมินขอเสนอโครงการ  ผูทรงฯ เห็นควรใหการสนับสนุน แตควรเพ่ิมเติมในสวน 

sensitivity analysis เพ่ือวิเคราะหกลุมคนจนท่ีเก่ียวเนื่องกับวิธีคํานวณความยากจนในแตละรูปแบบ 

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

4.4 แผนการดําเนินงานในระยะตอไป 

ชุดโครงการฯ จะทาบทามนักวิจัยท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการวิจัยในประเด็นตางๆ ดังนี้ (อาจมีประเด็น

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม) 

1. การปรับตัวและการลงทุนในภาคเกษตรของครัวเรือนไทย 

2. ผลิตภาพ (productivity) ของครัวเรือนในภาคเกษตร 

3. ผลกระทบของกองทุนการเงินชุมชน  

4. พฤติกรรมการออมและการกูยืมของครัวเรือนไทยในชนบท 

5. ประเด็นดานสุขภาพ (health) ของครัวเรือนไทยในชนบท  

6. พลวัตของโครงสรางครอบครัว (family structure) ในชนบท และผลกระทบท่ีเก่ียวของ 
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7. The role of the village, or community, as an informal network of support and 

assistance. 

8. The industrial organization of financial service providers and their use by Thai 

households and business in their financial strategies. 

ทางชุดโครงการฯ กําหนดระยะเวลาใหนักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการฯ แกชุดประสานงาน รอบแรก 

ภายในเดือนตุลาคม นําเสนอภายในเดือนพฤศจิกายน และทําสัญญาภายในเดือนธันวาคม และในรอบถัดไป 

ใหยื่นขอเสนอโครงการฯ แกชุดประสานงานภายในเดือนเมษายน นําเสนอภายในเดือนพฤษภาคม และทํา

สัญญาภายในเดือนมิถุนายน 

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

วาระท่ี 5.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

5.1 กิจกรรมรอบถัดไปท่ีจะเกิดข้ึนภายใตชุดโครงการฯ คือ จัดประชุมรายงานฉบับสมบูรณและรายงาน

ความกาวหนาของโครงการยอย ซ่ึงจะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยทางชุดประสานงานจะสงเรื่อง

เรียนเชิญเพ่ือแจงใหทราบท้ัง steering committee และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีสนใจ ไดเขารวมและแสดง

ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอนักวิจัยและชุดโครงการฯ 

 มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

              

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

             (นางสาววาสิณี จันทรธร) 

                              ผูจดรายงานการประชุม  
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