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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี ศ้ ึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างการเติบโตและความไม่เที ยมทาง
รายได้ เพื่อระบุคณ
ุ ลักษณะที่เชื่อมโยงการเติบโตและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ในประเทศไทย
โดยอาศัยข้ อมูลในระดับจุลภาคระหว่างปี พ.ศ. 2539-2552 โดยแบ่งช่วงเวลาศึกษาออกเป็ นช่วง
คาบเกี่ ยววิกฤตเศรษฐกิ จ (พ.ศ. 2539-2545) และช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2545-2552)
ด้ วยวิธีการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบระหว่างช่วงเวลา (Intertemporal Decomposition) ผ่าน
ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดการเติบโตและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานะทางเศรษฐกิจสังคมครัวเรื อน การเป็ นหนี ้ของครัวเรื อน เขตที่อยูอ่ าศัย และสาขาการผลิต
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมทาง
รายได้ มีจดุ เริ่ มต้ นมางานศึกษาของ Kuznets (1955) หรื อที่เป็ นที่ร้ ู จกั ในชื่อ “Kuznets’ inverted
U-shape Hypothesis” Kuznets เสนอว่าความไม่เท่าเทียมทางรายได้ จะเพิ่มขึ ้นในช่วงแรกของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแรงงานจะเคลื่อนย้ ายจากภาคการผลิตรายได้ ตํ่าไปสู่ภาคการ
ผลิตที่มีรายได้ สงู เมื่อรายได้ ตอ่ หัวเพิ่มขึ ้นถึงระดับหนึ่งแล้ ว รายได้ เฉลี่ยของทัง้ 2 ภาคการผลิตจะ
มีความใกล้ เคียงกันมากขึ ้น และความไม่เท่าเทียมทางรายได้ จะมีแนวโน้ มลดลง
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเติบโตและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ โดยใช้
ข้ อมูลในระดับจุลภาคของประเทศไทยถูกนํามาศึกษาก่อนหน้ านี ้ในงานของ Jeong (2008) โดย
ศึกษาในช่วง พ.ศ. 2519-2539 ผลการศึกษายืนยันสมมุติฐานของ Kuznets โดยพบว่าการเติบโต
และความไม่ เ ท่ า เที ย มทางรายได้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กั น ผ่ า นปั จ จัย ด้ า นการศึ ก ษา สถานะทาง
เศรษฐกิจสังคม และความสัมพันธ์กบั สถาบันการเงินที่เป็ นทางการ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
งานศึกษาชิน้ นี ้ โดยยังพบว่าการเติบโตและความไม่เท่าเที ยมทางรายได้ ในประเทศไทยยังคงมี
ความสัมพันธ์ผา่ นปั จจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ข้ อค้ นพบดัง กล่าวชี ใ้ ห้ เห็ นว่าระบบเศรษฐกิ จ อาจไม่จํ าเป็ นต้ องเลื อกระหว่างการ
เติบโตหรื อความเท่าเทียมทางรายได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (No Trade Off Between Growth
and Inequality) โดยสามารถมีอตั ราการเติบโตที่สงู พร้ อมๆ กับการลดความไม่เท่าเทียมได้ หากมี
การส่งเสริ มให้ ประชากรมีระดับการศึกษาสูงขึ ้น มีโอกาสเข้ าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็ นทางการ และการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจสังคมเป็ นไปอย่างมีพลวัต
อย่ า งไรก็ ต าม การศึก ษาการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานระหว่ า งภาคการผลิ ต ซึ่ ง เป็ น
คําอธิบายหลักของสมมุตฐิ านของ Kuznets ที่แรงงานจะเคลื่อนย้ ายจากภาคการผลิตที่มีรายได้ ตํ่า
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ไปสู่รายได้ สูงขึ ้น นําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ ้นในช่วงแรกและ
ลดลงในช่วงเวลาต่อมา ผลการศึกษาโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะของสมาชิกในครัวเรื อนผู้มีรายได้ จากการ
ทํางานกลับให้ ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป
โดยพบว่าการเคลื่อนย้ ายแรงงานระหว่างภาคการผลิตยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผล
ทําให้ ความไม่เท่าเทียมสูงขึ ้น เนื่องจากเป็ นการเคลื่อนย้ ายสู่ภาคบริ การเป็ นหลักซึ่งเป็ นภาคการ
ผลิตที่มีความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ในระดับสูง หากแรงงานยังคงเคลื่อนย้ ายสู่ภาคบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลทําให้ ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ จะสูงขึ ้นในอนาคต และอาจนํามาสู่ความไม่
เท่าเทียมในเชิงโครงสร้ างที่รุนแรงยิ่งขึ ้น

(2)

