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โครงการน าเสนอ

พฒันาการก่อนแนวคดิการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม

หลกัคดิและวธิวีดัการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม

สถานการณ์การเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่มของไทย

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่มของไทย
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พฒันาการก่อนแนวคดิการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม
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Neoclassical Growth

• Solow Growth Model
Y = f(A, K, L)

• K & L Y
• Question of A?

– Education?
– Technology? (Higher Productivity Capital)
– Openness
– Infrastructure … so on
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Growth and Institutions of Alphabet “A”

• “A” can be interpreted in various concepts.
– Aspect of Institutions (= politics + society)
– Economics alone cannot explain growth across countries.

• Interactions between politics and economics
– Huntington (1968)
– Hibbs (1973)
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Growth and Income Distribution

• Period 1980-1995
• Income Inequality was a close connection to growth.
• Income Distribution can affect growth in three channels;

1. Rent-seeking activities hinder investments and growth
• Ben-Habib and Rustichini (1991), Fay (1993)

2. Higher tax rate and transfers are preferable
• Romer (1975), Metzer and Richard (1981), Persson and Tabellini (1991)

3. An increase of political instability
• Alesina and Perotti (1993)
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Growth and Democracy

• Period 1990 - 1995
• Competition between democracy and dictatorship
• Democracy can be interpreted into two definitions;

1. regular, free, competitive (multiparty) elections
• Helliwell (1992) Alesina and others (1992) Alesina and Rodrik (1994)

2. civil and economic liberties available to population
• Barro (1991) Ozler and Rodrik (1992)
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Growth and Political Instability

• Period 1990 – 2000
• Switching regime of democracy and autocracy
• Political Instability can be measured in two ways;

1. Sociopolitical unrest
• Ozler and Tabellini (1992), Easterly and Rebelo (1993)

2. Executive turnover
• Goodrich (1991) Cukierman, Edwards and Tabellini (1992), Alesina and others 

(1992)
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Growth and Policy Choices

• Period 2000 – 2010
• Policy Choices under Democracy

– Healthcare and Education
– Environment and Natural Resources
– Balanced Regional Development
– Financial Accessibility
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หลกัคดิและวธิวีดัการเตบิโตอยา่งมสีว่นร่วม

Growth and Inclusion
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growth income 
distribution

• Inclusive growth refers to both the pace and distribution of economic growth.
• Recent works indicate that there may not be a trade-off between equity and 

efficiency. (Okun, 1975; Persson and Tabellini 1994; Ianchovichina and Gable, 2011)
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“Inclusive growth” is a concept that advances equitable opportunities for economic 
participants during economic growth with benefits incurred by every section of 

society.
(Anand, Mishra and Peiris (2013))
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แนวทางการวดัการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม

Equitable Growth Pro-Poor Growth Exploitation Rate

• Inclusive growth depends on
– income growth
– Income distribution

• GINI
• KEY: Integrate growth and equity in a unified measure.
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Social Mobility Curve (Anand, Mishra and Peiris (2013))

LHS = RHS  if income distribution is 
completely equitable.

 𝑦∗ =  
0

100

 𝑦𝑖𝑑𝑖
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Social Mobility Curve

𝜔 =
 𝑦∗

 𝑦

 𝑦∗ = 𝜔 𝑦

𝑑 𝑦∗ = 𝜔𝑑 𝑦 +  𝑦𝑑𝜔

LHS = RHS  if income distribution is 
completely equitable.

;  = income equity index,

or

then

 𝑦∗ =  
0

100

 𝑦𝑖𝑑𝑖
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Social Mobility Curve

inclusiveness  GPPPC & Income equity index ( income inequality)
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4 Categories of Inclusiveness

Source: Anand, Mishra and Peiris (2013)
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Source: Anand, Mishra and Peiris (2013)
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แนวทางการวดัการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม และแนวคดิใกลเ้คยีง

Equitable Growth Poverty Reduction Exploitation Rate

• Inclusive growth depends on
– income growth
– Income distribution

• GINI
• KEY: Integrate growth and equity in a unified measure.
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แนวคดิใกลเ้คยีง



สถานการณ์การเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่มของไทย
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Data: 2002 - 2009

ใชข้อ้มลูปี 2002 – 2009 ซึง่เป็นชว่งเวลาที ่GDP มกีารเตบิโตเป็นบวกต่อเนื่องยาวนาน ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งความไมส่มมาตรของการเปลีย่นแปลงความไมเ่ทา่
เทยีมกนัระหวา่งชว่งเศรษฐกจิเตบิโตและถดถอย
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“ทุก”จงัหวดัมกีารเตบิโตเป็นบวก
ตลอดชว่ง 5 ปี

แต่การเปลีย่นแปลงของ GINI 
ไมแ่น่นอน
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเตบิโตอยา่งมสีว่นร่วมของไทย
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วธิวีดัการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่ม
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Measurement

• Inclusive growth depends on
– income growth, measured by GPPPC
– Income distribution , measured by GINI_income, or
– Poverty Reduction, measured by Poor_ratio_income
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Dependent Variables

• Unified Measures

»
∆𝐺𝐼𝑁𝐼_𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

∆𝐺𝑃𝑃𝑃𝐶
 หาก GPPPC เพิม่ขึน้ 1 บาท จะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงคา่ GINI เทา่ไหร่

» (-) คอื เงนิทีเ่พิม่ขึน้ 1 บาทมกีารกระจายมลูคา่ทีท่ าใหค้วามเหลือ่มล ้าลดลง >> ดี
» (+) คอื เงนิทีเ่พิม่ขึน้ 1 บาทมกีารกระจายมลูคา่ทีท่ าใหค้วามเหลือ่มล ้าสงูขึน้ >> เลว

»
∆𝑃𝑜𝑜𝑟_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜_𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

∆𝐺𝑃𝑃𝑃𝐶
 หาก GPPPC เพิม่ขึน้ 1 บาท จะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงสดัสว่นคนจนเทา่ไหร่

» (-) คอื เงนิทีเ่พิม่ขึน้ 1 บาทมกีารกระจายมลูคา่ทีท่ าใหส้ดัสว่นคนจนลดลง >> ดี
» (+) คอื เงนิทีเ่พิม่ขึน้ 1 บาทมกีารกระจายมลูคา่ทีท่ าใหส้ดัสว่นคนจนสงูขึน้ >> เลว
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ตวัแปร
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กลุ่มตวัแปรทีม่ผีลต่อการเตบิโตอยา่งมสีว่นรว่มจากวรรณกรรม

• ลกัษณะเฉพาะของความแตกตา่งทางเศรษฐกจิในสงัคม

• บทบาทของภาคการเงนิในพืน้ที่

• โครงสรา้งการผลติ (เกษตร/อุตสาหกรรม/บรกิาร) ของพืน้ที่
• การมรีายไดใ้น/นอกระบบของพืน้ที่
• ความสมดุลของการเตบิโตระหวา่งเมอืงกบัชนบท

• บทบาทของภาคการคลงั
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Independent Variables

ตวัแปร ความหมาย เหตุผล

variance(hh_income) การเปลีย่นแปลงคา่ความแปรปรวนของรายไดค้รวัเรอืนใน
จงัหวดันัน้ๆ

สะทอ้นชว่งความกวา้งของรายไดค้รวัเรอืนในจงัหวดั

skewness(hh_income) การเปลีย่นแปลงคา่ความเบข้องรายไดค้รวัเรอืนในจงัหวดั
นัน้ๆ

สะทอ้นรปูแบบการกระจายรายไดข้องครวัเรอืนในจงัหวดั

bank_branch การเปลีย่นแปลงจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชยข์อง
จงัหวดันัน้ๆ

สะทอ้นโอกาสในการเขา้ถงึการท าธุรกรรมทางการเงนิ

credit_to_GPP การเปลีย่นแปลงสดัสว่นของสนิเชื่อต่อ GPP ของจงัหวดั
นัน้ๆ

สะทอ้นการเขา้ถงึสนิเชื่อของจงัหวดันัน้ๆ

provincial_inflation การเปลีย่นแปลงอตัราเงนิเฟ้อของจงัหวดันัน้ๆ สะทอ้นการเปลีย่นแปลงราคาภายในจงัหวดั
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Independent Variables

ตวัแปร ความหมาย เหตุผล

share_wage_income การเปลีย่นแปลงสดัสว่นของคา่จา้งและเงนิเดอืนต่อรายได้
รวมของครวัเรอืนในจงัหวดันัน้ๆ

สะทอ้นสดัสว่นของรายไดท้ีค่งที่

share_farm_income การเปลีย่นแปลงสดัสว่นของรายไดจ้ากภาคเกษตรต่อ
รายไดร้วมของครวัเรอืนในจงัหวดันัน้ๆ

สะทอ้นสดัสว่นของรายไดน้อกระบบ

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural)

การเปลีย่นแปลงอตัราสว่นระหวา่ง GINI ในเขต
เทศบาลกบันอกเขตเทศบาล

สะทอ้นการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการพฒันาทีไ่มส่มดุลระหวา่งเมอืง
และชนบท

ratio_PPP สดัสว่นของ ส.ส.พรรคพลงัประชาชนต่อจ านวน ส.ส.
ทัง้หมดในจงัหวดั

สะทอ้นการใชอ้ านาจของรฐับาล

GINI_income, 2002 คา่ GINI ปี 2002 เป็นตวัแปรควบคมุสภาพตัง้ตน้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงมคีวาม
หนืด

Poor_ratio_income, 2002 คา่ poor ratio ปี 2002 เป็นตวัแปรควบคมุสภาพตัง้ตน้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงมคีวาม
หนืด
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แบบจ าลองทีใ่ช้
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• เนื่องจากขอ้มลูไมม่ลีกัษณะการกระจายแบบโคง้ปกติ

• ประมาณคา่โดย Median Regression Estimation
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ผลการประมาณคา่
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gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)

initial condition ของความเหลื่อมล ้า มผีลต่อ inclusive growth 
และ poverty reduction อยา่งมนียัส าคญั
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gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)
39
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มผีลต่อ inclusive growth



gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)

มผีลต่อ GINI แต่ไมม่ผีลต่อ poor ratio เพราะ poor ratio อาจ
เขา้ไมถ่งึ credit
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gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)

มผีลต่อ GINI แต่ไมม่ผีลต่อ poor ratio น่าจะเพราะการเปลีย่นแปลง
ราคาทีส่งูขึน้ ท าใหส้งัคมโดยรวมไดป้ระโยชน์ (จากรายไดท้ีส่งูขึน้) แต่คนจน
ไมไ่ดป้ระโยชน์
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gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)

รายไดน้อกระบบ ลด inclusive growth
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gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)

ความไมส่มดุลของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเมอืงและชนบทท าให ้
inclusive growth แยล่งเมื่อวดัจาก GINI แต่เมื่อวดัจาก poor 
ratio กลบัลดลง อาจเพราะ poor สามารถยา้ยเขา้มาแสวงหาโอกาสใน
เมอืงได้
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gini_income/
GPPPC

poor_ratio_income/
GPPPC

gini_income, 2002 -0.0250***
(0.003)

poor_ratio_income, 2002 -0.0252***
(0.002)

variance(hh_income) -8.05E-08 -3.31E-06***
(0.000) (0.000)

skewness(hh_income) -0.2912*** -0.4696***
(0.107) (0.101)

bank_branch 0.0001 -0.0002
(0.001) (0.001)

credit_to_GPP 0.0052** -0.0025
(0.002) (0.002)

inflation -0.0432*** -0.0149
(0.014) (0.013)

share_wage_income 0.0026 -0.0017
(0.003) (0.002)

share_farm_income 0.0049* 0.0037*
(0.003) (0.003)

(GINI_income_urban / 
GINI_income_rural) 0.0123** -0.0052*

(0.006) (0.003)
ratio_ppp -0.0021 -0.0016***

(0.000) (0.000)
_cons 1.1854*** 0.2344***

(0.133) (0.043)

การมสีดัสว่นของ สส รฐับาลมาก สง่ผลให ้poor ratio ลดลง แต่ inclusive 
growth ไมด่ขีึน้ ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะประชานิยมท างานไดด้หีากม ีสส รฐับาล
ทีใ่ชน้โยบายนัน้มากพอ
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• inclusive growth วดัไดจ้ากการเปลีย่นแปลงของ GINI เปรยีบเทยีบกบัการเปลีย่นแปลงรายไดต้่อหวัของจงัหวดัเดยีวกนั
– วดัจากการเปลีย่นแปลง GINI ใหภ้าพรวม
– ขณะทีก่ารวดัจากการเปลีย่นแปลง poor ratio ใหภ้าพของ poverty reduction

• ปัจจยัทีม่ผีลต่อ inclusive growth กบั poverty reduction ไมเ่หมอืนกนั

• การน าแรงงานเขา้มาท างานในระบบ จะชว่ยยกระดบั inclusive growth และ poverty reduction
• ขณะทีค่วามไมส่มดุลของการพฒันาเมอืงและชนบทท าให ้inclusive growth แยล่ง แต่ poverty reduction ดขีึน้ อาจเพราะ 

poor สามารถยา้ยเขา้มาแสวงหาโอกาสในเมอืงได ้แต่กอ็าจเป็นผลดแีคร่ะยะสัน้
• การขยายสนิเชือ่ใหท้ัว่ถงึจะชว่ยยกระดบั inclusive growth ในภาพรวม แต่ไมท่ าใหใ้นคนยากจนดขีึน้ อาจเพราะคนจนยงัเขา้ไมถ่งึ

สนิเชือ่ นโยบายสนิเชือ่ทีค่นจนเขา้ถงึไดจ้งึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะชว่ยทัง้ inclusive growth และ poverty reduction
• นโยบายทีมุ่ง่ยกระดบัคนจนโดยตรง อยา่งเชน่นโยบายประชานิยม แมจ้ะท าให้ poverty reduction ลดลง แต่กไ็มท่ าใหเ้กดิ 

inclusive growth จงึอาจเป็นผลดแีคร่ะยะสัน้เทา่นัน้

• ดงันัน้ นโยบายทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิ inclusive growth อนัจะเป็นผลดใีนระยะยาวม ี2 ประเดน็ คอื การมงีานท าในระบบ และ ความ
สมดุลของการพฒันาเมอืงและชนบท
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