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นโยบาย Inclusive Growth



การเติบโตอย่างทัว่ถงึ

• Why inclusive growth

– งานวิจยับอกวา่ เพราะการกระจายรายได้ท่ีเท่าเทียมกนัมากขึน้จะช่วย
ให้เศรษฐกิจขยายตวัได้ดีกวา่ จงึจะท าให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
การสร้างความมัง่คัง่ระยะยาว พร้อมๆ กบัการบรรลวุตัถปุระสงค์ทาง
สงัคมและจริยธรรมของความเท่าเทียมกนั

– ADB บอกวา่ เพราะ inequality dampens poverty 

reduction and affect growth through a number of 
economic, social and political mechanisms



ประสบการณ์ Inclusive Growth ของไทย

• งานวิจยัตัง้ข้อสงัเกตวา่ข้อมลูการส ารวจครัวเรือนในระยะหลงัอาจมี
ปัญหาการเข้าไมถ่ึงคนท่ีมีรายได้สงูมากๆ ท าให้แนวโน้มความเหลื่อม
ล า้ที่ดีขึน้อาจไมเ่ป็นจริงก็ได้

• การศกึษาของ ADB พบวา่ประเทศไทย มีความเหลื่อมล า้ลดลง
มากกวา่เพื่อนบ้านในอาเซียน  โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวใน
อาเซียนท่ีมีความเหลื่อมล า้เพิ่มขึน้ในระหวา่งทศวรรษท่ี 1990 และ 
ทศวรรษท่ี 2000



Source: ADO 2012



ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเหลื่อมล า้

• งานวิจยัศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเหลื่อมล า้ผา่นการวเิคราะห์คา่จ้าง
ในฐานะผลตอบแทนของแรงงานลกูจ้างเอกชน และ ก าไรในฐานะ
ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ

• ข้อจ ากดัของการศกึษา

– Informal sector

– ผลตอบแทนทนุท่ีผสมอยูใ่นก าไร 

– ความแตกตา่งของก าไรระหวา่งอตุสาหกรรม



ปัจจยัด้านการศกึษา
• งานวิจยัของ ADB ก็ตรงกบัของงานวิจยันี ้ท่ีพบวา่ ปัจจยัหลกัของความ

เหลื่อมล า้ของคา่จ้างที่ส าคญั คือการศกึษา 
• งานวิจยัของ ADB วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเหลื่อมล า้ด้านรายได้

ของประเทศในเอเชีย พบวา่ 
– inequality of education is a major contributor to 

inequality of income.

– 25-35% of the total income inequality can be 
explained by interperson difference in human capital 
and skill endowment

– Skill premium

Source: Kanbur, Rhee, Zhuang (2014)



ปัจจยัเชิงพืน้ท่ี
• นอกจากเร่ืองของ rural-urban และ BOI zoning แล้ว อาจมี
ปัจจยัเชิงพืน้ที่อ่ืน ท่ีน่าศกึษาเพิ่มเตมิ เช่น trade routes หรือ 
BEZs

• Spatial inequality = interaction between (trade 
opportunity, technology, market-oriented 
reform) and (structure of geography and 
infrastructure)



ผลการแยกองค์ประกอบความแตกตา่งในก าไร

• ปัจจยัท่ีควรพิจารณาตอ่ในเชิงลกึคือ ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจ ซึง่มี
นยัยะเชิงนโยบายในหลายประเดน็
– นยัยะต่อการเข้าสูร่ะบบภาษี

– นยัยะตอ่การเข้าถงึแหลง่ทนุ

– นยัยะต่อระบบ social safety net 

– นยัยะตอ่การเข้าสูร่ะบบของแรงงาน



นยัยะเชิงนโยบาย
• การเพ่ิมระดบั หรือจ านวนปีของการศึกษา

– Life long education

• เพ่ิมแรงงานในระบบ ดว้ยการส่งเสริมนายจ้างดา้นความสามารถจดัการ
ระบบการผลิตและการบริหารสมยัใหม่

– การสง่เสริมให้กิจการ “เข้าสูร่ะบบ”
• ส่งเสริม SME ทัง้ในแง่การเข้าถึงทนุ และการใชป้ระโยชน์จากทนุเพือ่การ

ผลิต

• การส่งเสริมการส่งออกของกิจการขนาดเล็ก และการลดการผูกขาดของ
กิจการขนาดใหญ่บางกิจการ



นยัยะเชิงนโยบาย
• การลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างลูกจ้างเพศชายกบัเพศหญิง โดยการเพ่ิม 

labor productivity ของเพศหญิง?

– Time use pattern

– access to productive inputs 

(land and credit)

Source: World Development Report 2012



นยัยะเชิงนโยบาย: เร่ืองของทนุ

• ทนุไมไ่ด้จบแคก่ารเข้าถึงทนุ แตอ่ยูท่ี่การใช้ทนุ

– knowledge

– รูปแบบของทนุ  

• เพิ่มการเก็บภาษีจากฐานทนุ 

– อตัราก้าวหน้าในประเทศ

– ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านภาษีจากทนุ

• นโยบาย BOI ในแง่มมุของทนุ



นโยบายการคลงัเพ่ือลดความเหลื่อมล า้



นโยบายการคลงัเพื่อลดความเหลื่อมล า้

Source: ADB Economics Working Paper No. 415



นโยบาย Inclusive Growth

Source: ADO2014



ปัจจยัเชิงสถาบนั

Direction of effect Casual institutions

Negative to bimodal Property rights

Negative Labor market institutions

Negative Political institutions (e.g., index combining 

low corruption, quality of bureaucracy, law 

and order, and protection of property rights)

Ambiguous Democratization or political freedom

Positive Migration restrictions

Claims linking better institutions to lesser or greater inequality

Note: Positive means stronger (or more of stated) institutions are associated with more inequality; 
negative is the opposite.

Source: Nye (2014)
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