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   บทที่ 1 
บทนํา (INTRODUCTION) 

 

      เศรษฐศาสตร มักไดรับการนิยามวา เปนการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดสรร (allocation) 
ทรัพยากรที่หายากระหวางการใชตางๆที่แขงขันกัน เพื่อที่จะ ผลิต (produce) สินคาและบริการ 
และแนวทางที่ควรจะ จําหนายจายแจก (distributed) สินคาและบริการเหลานี้ระหวางบุคคล
ทั้งหลายในสังคม เพ่ือตอบสนองตอความตองการที่มีอยูมากมาย โดยเช่ือกันวาปจจัยการผลิต
ที่สําคัญของสังคมพอแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ  คือ  ทุน  ที่ดิน แรงงาน  และ
ผูประกอบการ  ทําใหทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรที่พัฒนาขึ้นมามุงสนใจและ
วิเคราะหวนเวียนอยูรอบ ๆ ปจจัยการผลิตทั้งสี่อยางนี้  สวนปจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไมอาจจัดให
เขาอยูในกลุมใด ๆ  ของปจจัยทั้งสี่นั้น ก็จะถูกละเลยไมไดรับความเอาใจใสอยางนาเสียดาย  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ ตั้งแตในสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน มักไมกลาวถึง
การจัดการทางดานสถานที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเลย  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะความ
พล้ังเผลอหรือดวยความตั้งใจก็ได ทําใหการวิเคราะหถึงระบบเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร
สวนใหญเปนไปในลักษณะที่คลายกับวา ระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ตั้งอยูบนจุดใดจุดหนึ่งในจักรวาล  
โดยสถานที่ตั้งไมมีความสําคัญใดๆ ตอความเจริญรุงเรือง  ความสามารถอยูรอด  โอกาสของ
การขยายตัว ฯลฯ  ของระบบเศรษฐกิจเลย  ซึ่งถาเราพิจารณากันอยางจริงจังแลวจะเห็นไดวา  
ที่ตั้งมีความสําคัญมากเทาๆ กับปจจัยการผลิตอยางอื่นๆ ทั้งสี่อยาง  ลองจินตนาการดูวา  ถามี
โรงงานผลิตเครื่องคอมพิวเตอรโรงงานหนึ่ง ที่สามารถประสมประสานปจจัย  ทุน ที่ดิน 
แรงงาน และผูประกอบการ  เขาดวยกันไดอยางดีเลิศ  แตกลับมีสถานที่ตั้งอยูบนยอดเขา
หิมาลัย  เช่ือไดวาทุกทานคงจะเห็นพองกันวา  โรงงานผลิตเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวนี้คงไม
อาจดําเนินการได (ดวยมาตรฐานทางเศรษฐศาสตร) ไมวาจะดวยความพยายามมากมาย
เพียงใดก็ตาม  ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจเลยที่ ทําไมทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรที่พัฒนามา
ตั้งแตอดีตจีงมักจะใชไมคอยไดผลในทางปฏิบัตินัก หรือมีปญหาบางประการท่ีไมสามารถหา
คําอธิบายและแนวทางแกไขได  เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ  การที่ทฏษฎีทาง
เศรษฐศาสตรเหลานั้นละเลยไมใสใจกับความสําคัญของที่ตั้ง  ดวยเหตุนี้ เศรษฐศาสตร
ภูมิภาค (Regional or Spatial Economics)  จึงถือกําเนิดข้ึน  โดยเศรษฐศาสตรภูมิภาคเปน
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สาขาหน่ึงของเศรษฐศาสตรที่ศึกษาถึงการจัดการทางดานสถานที่ตั้งในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
ประเด็นที่ไมไดรับความสนใจอยางเพียงพอในเศรษฐศาสตรสาขาอื่นๆ1 เพราะเราตองยอมรับ
วา การเขาใจถึงมิติทางดานพ้ืนที่ของระบบเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับนักเศรษฐศาสตร  
ถานักเศรษฐศาสตรเหลาน้ันตองการที่จะเขาใจอยางเต็มที่ถึงการทํางานของกลไกทาง
เศรษฐกิจ 
      อยางไรก็ตาม ขอใหเราทําความเขาใจกันเสียตรงนี้กอนวา “ภูมิภาค” (region)ใน
ความหมายของเราไมไดหมายถึง ทองถ่ินในชนบทหางไกล อยางที่อาจจะเขาใจผิดกันได จริง
อยูที่คําศัพท “ภูมิภาค”  ที่เราพบเห็นกันอยูเปนนิจนั้น มักมีความหมายในทํานองดังกลาวเปน
สวนใหญ ตัวอยางที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ การแบงสวนราชการของประเทศไทยออกเปน
สวนกลาง กับ สวนภูมิภาค เปนตน แตสําหรับเรา คําวา “ภูมิภาค” หมายถึง บริเวณทาง
ภูมิศาสตรหนึ่ง ๆ  ที่มีปญหาที่เรากําลังสนใจศึกษาอยู2 ดังนั้น “ภูมิภาค” ในที่น้ีจึงอาจหมายถึง
บริเวณทางภูมิศาสตรใดๆก็ได ขนาดเทาใดก็ได  อาจจะเปนละแวกบานหนึ่งๆ หรือแมแตโลก
ทั้งโลก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาที่เรากําลังสนใจศึกษาอยูวาคืออะไร มีอาณาเขตกวางไกลเทาใด 
นอกจากนี้ ขอใหระลึกไวดวยวาโดยขอเท็จจริงแลว ภูมิภาคหนึ่งๆไมจําเปนจะตองมีขอบเขต
ทางภูมิศาสตรสอดคลองตองตามอาณาเขตที่หนวยงานทางการเมืองหรือรัฐบาลกําหนดเอาไว
แตประการใด ตัวอยางเชน ในการศึกษาปญหามลภาวะของอากาศ ขอบเขตทางภูมิศาสตรของ
ภูมิภาคที่เราสนใจอยูอาจจะเปนเพียงเฉพาะบางสวนของกรุงเทพฯ หรืออาจจะมีขอบเขตกวาง
กวาอาณาเขตของกรุงเทพก็ได แลวแตวาเราจะนิยามปญหามลภาวะของอากาศอยางไร แต
เปนที่นาเสียดายวา ในการศึกษาปญหาตางๆ ผูศึกษามักตองการขอมูลบางประการ และการ
เก็บรวบรวมขอมูลนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการนิยามขอบเขตทางภูมิศาสตรของมวล
ประชากรที่เรากําลังสนใจอยูใหเดนชัด ดังนั้นเพ่ือความถูกตองแมนยํา เพื่อความสะดวกและ
เพ่ือลดตนทุนในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงมักปรากฏอยูบอยๆ วา ผูที่ศึกษาภูมิภาคกําหนด
ขอบเขตที่เขากําลังสนใจอยูใหสอดคลองตองตรงกับขอบเขตทางภูมิศาสตรที่กําหนดเอาไวโดย
หนวยงานทางการเมืองหรือโดยรัฐบาล  แมวาจะไมใชสิ่งที่จําเปนหรือถูกตองนักก็ตามจะกลาว
ไปแล

                                                       

ว เศรษฐศาสตรภูมิภาคก็เปนเพียงเศรษฐศาสตรสาขาใหมสาขาหนึ่งเทานั้น โดยที่

 
1 Hugh O. Nourse, Regional Economics,  (New York: Mc Graw - Hill Company, 1968), p.1 
2 Edgar M. Hoover, An Introduction to Regional Economics, 2nd ed. (New York:  Alfred A. Knopf, 
Inc., 1975), p.151  

Comment [U1]:  Hugh O. Nourse,  
Regional Economics, (New York : Mc Graw - Hill 
Company, 1968), p. 1 

Comment [U2]:  Edgar M. Hoover, 

An Introduction to Regional Economics, 2
nd

 ed. 
(New York : Alfred A. Knopf, Inc., 1975),p. 151 
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เศรษฐศาสตรสาขานี้เพิ่งไดรับความสนใจอยางจริงๆจังๆ ในราวทศวรรษที่ 19403  แตการ
ขยายตัวของเศรษฐศาสตรสาขานี้กลับเปนปรากฏการณที่นาสนใจอยางมาก  จริงอยูกอน
ทศวรรษที่ 1940 ก็มีนักเศรษฐศาสตรหลายทานที่ใหความสนใจศึกษาถึงปญหาเก่ียวกับสถาน
ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูเหมือนกัน แตเปนที่นาเสียดายวา การศึกษาของนัก
เศรษฐศาสตรในอดีตเหลานั้นมักตั้งอยูบนขอสมมุติ (assumption) ที่ไมคอยสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงนัก  จีงสงผลใหการพัฒนาเศรษฐศาสตรสาขานี้เปนไปดวยความลาชา อีกทั้งยัง
หยุดชะงักอยูเปนเวลานาน  ดังนั้นเพื่อเปนการปูพื้นฐานใหกับนักศึกษาที่สนใจเศรษฐศาสตร
สาขาน้ี เราจะยอนกลับไปพิจารณาถึงการวิเคราะหเก่ียวกับสถานที่ตั้งของนักเศรษฐศาสตรใน
สมัยกอนๆ แมวาสถานการณจะคอนขางสลับซับซอนและไมคอยแจมชัดนัก แตเช่ือวาการ
พิจารณาของเราจะสามารถใหคําตอบเกี่ยวกับความลาชาของการพัฒนาเศรษฐศาสตรภูมิภาค
ไดบางสวน 
เร่ิมดวยการยอนกลับไปถึงสมัยศตวรรษที่ 18 เมื่อแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของสํานัก
คลาสสิคครอบงําแนวความคิดทางเศรษฐกิจในประเทศยุโรปสวนใหญ ทฤษฎีและแนวความคิด
ตางๆที่นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคเสนอขึ้นมาสวนใหญ มักจะไมกลาวถึงคุณสมบัติ
ทางดานพ้ืนที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเลย แมวานักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคจะกลาวถึง
ขั้นตอนวิวัฒนาการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูบาง แตการวิเคราะหอยางเปนทางการของ
พวกเขามักจะอยูในเชิงสถิต (static) และปราศจากที่ตั้ง (spaceless)  ซึ่ง Walter Isard  นัก
ภูมิภาคศาสตรคนสําคัญเรียกการวิ เคราะหแบบน้ีวา ดินแดนมหัศจรรยอันไรซึ่ ง มิติ 
(Wonderland of no dimensions)4 ประกอบเขากับขอสมมุติเบ้ืองหลังการวิเคราะหที่นัก
เศรษฐศาสตรสํานักน้ีมักนิยมตั้งเอาไววา  กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถปรับสภาพแวดลอม
ใหเปนไปตามความตองการของตนได5 ดังนั้นจึงมีผลทําใหขอเสนอทางเศรษฐศาสตรของสํานัก
คลาสสิคมักลงเอยดวยการปลอยให มือท่ีมองไมเห็น  (invisible hand)  ทําหนาที่ปรับทุกอยาง
ใหเขาสูดุลยภาพ  ซึ่งก็หมายความวาสําหรับนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคแลว  ประเด็น
สถานที่ตั้งของกิจการไมใชปญหาที่นาวิตกแตอยางใด เพราะถาสถานที่ตั้งใดๆ มีปญหาที่ไม
เหมาะสม  เชน กรณีโรงงานผลิตคอมพิวเตอรบนยอดเขาหิมาลัย ก็จะมีมือที่มองไมเห็นมา

                                                        
3 Harry W. Richardson, Regional Economics,  (London : Weidenfeld and Nicolson, 1976), p.1 
4 ibid., p.1 
5 Harry W. Richardson, Regional Economics,  (New York : Praeger Publishers, Inc., 1969), p.1 

Comment [U3]:  Harry W. 
Richardson, Regional Economics, (London : 
Weidenfeld and Nicolson, 1976), p. 1 

Comment [U4]:   ibid., p. 1 

Comment [U5]:  Harry W. 
Richardson, Regional Economics, (New York : 
Praeger Publishers, Inc., 1969), p. 1 
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จัดการใหทุกอยางเขาสูดุลยภาพไดในที่สุด แมวาขอคิดเห็นแบบนี้จะไดรับการวิพากยวิจารณ
และคัดคานอยางมาก แตก็นาเสียดายที่แนวคิดทางเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิคมีอิทธิพล
ครอบงํายุโรปในสมัยนั้นอยางมาก อีกทั้งยังคงมีอิทธิพลตอแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร
ในสมัยนี้อยูไมนอย  ทําใหประเด็นทางดานที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมไดรับความสนใจ
ศึกษาเทาที่ควรอยูเปนเวลานาน แมวาตอมานักเศรษฐศาสตรสํานักประวัติศาสตรเยอรมัน 
(German Historical School) ไดเสนอวา การวิเคราะหถึงพฤติกรรมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ควรใหสอดคลองกับขอเท็จจริงมากกวานี้ ดังนั้นจึงเสนอทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในเชิงจลน  
(dynamic) ขึ้น ซึ่งนับเปนความกาวหนาอยางหน่ึงของการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร แตก็นา
เสียดายที่นักเศรษฐศาสตรสํานักนี้ยังคงถือวา ปจจัยทางดานพื้นที่และปจจัยดานระยะทางไม
คอยมีความสําคัญตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากนัก และไดละเลยไมกลาวถึงปญหาทางดาน
สถานที่ตั้งเลย (ยกเวนแต Launhardt ซึ่งตีพิมพทฤษฎีการเลือกที่ตั้งของเขาในป ค.ศ. 1882) 
แตถึงกระนั้นก็ตาม การพิจารณาในเชิงจลนประกอบเขากับการคํานึงถึงบทบาทของเวลาตาม
แนวทางของสํานักประวัติศาสตรเยอรมันนี้ ก็ชวยใหนักเศรษฐศาสตรสามารถวิเคราะหปญหา
ตางๆ ทางเศรษฐกิจ โดยไมจําเปนตองพิจารณาถึงคุณสมบัติทางดานพ้ืนที่อยูไดนานหลายๆ 
ทศวรรษทีเดียว  เหตุที่เปนเชนนี้ไดก็เพราะวา สําหรับในทางปฏิบัตินั้น ปญหาทางดานสถาน
ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจพิจารณาและหาทางแกไข (ในกรณีที่มีปญหา) ไดดวยการ
ใชทฤษฎีราคาทั่วๆ ไป โดยที่ความไดเปรียบเสียเปรียบของท่ีตั้งหน่ึงๆ ที่มีเหนือที่ตั้งอื่นๆ 
อาจจะไดรับการประเมินคาไวใหอยูในรูปของ การประหยัดในดานเวลาของการไดรับปจจัยการ
ผลิตหรือการสงมอบสินคาและบริการ  นั่นก็หมายความวาคุณสมบัติทางพื้นที่บางอยางอาจใช
การวิเคราะหทางดานคุณสมบัติของเวลาทดแทนได 
      เมื่อมีการนําเอาปจจัยดานเวลาเขามาชวยในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ผลก็คือ
การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรมีความสมบูรณมากข้ึนกวาการวิเคราะหในสมัยของพวก
สํานักคลาสสิค แตถึงกระนั้นก็ตาม นักเศรษฐศาสตรในสมัยนั้นก็ยอมรับอยูเหมือนกันวา 
เคร่ืองมือในการวิเคราะหที่พวกเขามีอยูนั้น ชวยทําใหสามารถเขาใจปจจัยทางดานพ้ืนที่ได
เพียงบางสวนเทานั้น (สวนที่สามารถใชการวิเคราะหในรูปของปจจัยเวลาแทนได) แตยังคงมี
ประเด็นที่เก่ียวของกับคุณสมบัติทางดานพื้นที่อีกบางสวนที่ยังคงมืดมนอยู อยางไรก็ตาม นัก
เศรษฐศาสตรสํานักประวัติศาสตรเยอรมันก็แกไขปญหาดังกลาวอยางงายๆ ดวยการตั้งขอ
สมมุติวา  ปจจัยที่มิใชทางเศรษฐศาสตร (non-economic factors) มีอิทธิพลตอแบบแผนการ
เลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ดังนั้นในการวิเคราะหปญหาดานที่ตั้งของ
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กิจการ พวกเขาจะสมมุติวาที่ตั้งของแหลงทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่กําหนดมาให 
ขณะเดียวกันก็ถือวา การพิจารณาดานที่ มิใชทางเศรษฐศาสตรจะมีสวนสําคัญในการ
กําหนดการตัดสินใจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจวาจะเลือกที่อยูอาศัย  ที่ทํางาน  ที่ตั้ง
โรงงานผลิต  ที่ตั้งรานคา ฯลฯ ที่ใด โดยปจจัยทางเศรษฐศาสตรมีสวนอยูนอยมาก ความเชือ่ใน
ทํานองนี้นี่เองที่มีสวนทําใหการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสํานักนี้มีขอสมมุติเบ้ืองหลังการ
วิเคราะหที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง และไมอาจนําไปใชในทางปฏิบัติได ตัวอยางที่เดนชัด
อันหนึ่งคือ ในการวิเคราะหถึงการคาระหวางประเทศของสํานักนี้ไดสมมุติอยางเปนนัยๆ ไววา 
การคาระหวางประเทศเกิดขี้นในโลกที่ไมมีระยะทางหรือตนทุนคาขนสงเขามาเกี่ยวของแต
อยางใด 
      เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหการศึกษาปญหาการเลือกที่ตั้งไมพัฒนาเทาที่ควรก็คือ 
แนวทางการวิเคราะหแบบหนวยเพ่ิม  (marginal analysis) ซึ่งมีอิทธิพลอยูในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรระดับจุลภาคอยูเปนเวลานาน จนกระทั่งเพ่ิงเมื่อราวๆ ทศวรรษที่ 1960 นี้เองที่
แนวทางการวิเคราะหดังกลาวเริ่มจะซาความสําคัญลง แมกระนั้นในเศรษฐศาสตรบางสาขา
บทบาทของการวิเคราะหแบบหนวยเพ่ิมยังคงมีอิทธิพลอยูอยางสําคัญตราบจนทุกวันนี้ การ
วิเคราะหแบบหนวยเพ่ิมซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยนักเศรษฐศาสตรสํานักนีโอคลาสสิค (Neo-classic) 
นี้ไมอาจใชเพ่ือวิเคราะหถึงคุณสมบัติดานพ้ืนที่ได ตัวอยางเชน ในการวิเคราะหถึงทฤษฎีการ
เลือกที่ตั้ง การเคลื่อนยายที่ตั้งของโรงงานจะเปนไปในลักษณะของระยะทางที่ไมตอเนื่อง 
(discrete)  กลาวคือ การเลือกที่ตั้งจะเปนการเลือกระหวางจุดที่อยูหางจากกันดวยระยะ
ทางไกลๆระยะทางหนึ่ง  เชน  ตัดสินใจยายโรงงานไปยังที่ตั้งของผูบริโภคหรือไปยังที่ตั้งของ
แหลงวัตถุดิบ หรือไมเคลื่อนยายเลย6  โดยจะไมมีการเลือกที่ตั้งอยูบนเสนทางซึ่งเช่ือมระหวาง
แหลงทั้งสองนี้แตอยางใด (ซึ่งในทางปฏิบัติดังที่ปรากฏอยูเสมอๆ ที่การเลือกที่ตั้งของโรงงาน
จํานวนมากอยูบนเสนทางที่เช่ือมระหวางตลาดกับแหลงปจจัยการผลิต)  ดังน้ันเราจึงอาจถือวา
การพัฒนาแนวทางการวิเคราะหแบบหนวยเพิ่มไมมีสวนสนับสนุนการพัฒนาวิชาเศรษฐศาสตร
ภูมิภาคมากเทาใดนัก 
      นอกจากนี้ จากการที่แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิคยังคงมีอิทธิพล
ตอแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรในปจจุบันอยูไมนอย ดังนั้นอิทธิพลของแนวความคิดของ
สํานักคลาสสิคที่เปนปฏิปกษ (หรืออยางนอย ก็ไมสนับสนุน) ตอพัฒนาการของเศรษฐศาสตร

                                                        
6 Richardson, Regional Economics, 1976 ed., p.3 

Comment [U6]:  Richardson, 
Regional Economics, 1976 ed., p. 3 
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ภูมิภาค  โดยเฉพาะขอสมมุติเบ้ืองหลังการวิเคราะห (ที่สําคัญที่สุดคือ  ขอสมมุติเกี่ยวกับการ
ปรับตัวของราคาและคาจางแรงงาน  กับ  การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต)  จึงทําใหดูเหมือนวา 
ปญหาของภูมิภาคที่เผชิญกันอยูในปจจุบัน ไมใชปญหาที่นาวิตกแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อ
กันวา ความแตกตางของราคา ตนทุน คาจางแรงงาน และรายไดระหวางภูมิภาคจะไมสามารถ
คงอยูไดนานนัก เพราะตามสมมุติฐาน (hypothesis) ของสํานักคลาสสิค ความแตกตาง
ดังกลาวจะถูกขจัดออกไปจนหมดในระยะยาว คงเหลือแตความแตกตางที่เปนผลมาจากคา
ขนสงเทานั้น แนวทางการวิเคราะหแบบน้ีเปนท่ีแพรหลายอยางมาก จนกระทั่งในทายที่สุด
เกือบจะเปนประเพณีทีเดียวที่มักจะสมมุติกันวา ตนทุนคาขนสงที่ปรากฏอยูในการวิเคราะห
ทางดานพ้ืนที่มีคาเทากับศูนย ทั้งนี้เพื่อใหการวิเคราะหแสดงถึงการแขงขันกันระหวางกิจการ
ภายในระบบตลาด ซึ่งจะทําใหราคาเทากันอยางสมบูรณในทุกๆ แหงในระบบเศรษฐกิจ (ซ่ึง 
Myrdal เรียกแนวคิดแบบนี้วา Equality Doctrine) แตสําหรับเศรษฐศาสตรภูมิภาค เรายอมรับ
กันวาระบบเศรษฐกิจมักถูกกําหนดคุณสมบัติดวยความไมสมบูรณของการแขงขันหลายๆ 
อยาง และตัวของระยะทางเองก็ทําหนาที่เสมือนเปนเครื่องมือของการผูกขาดอยางหนึ่ง
เหมือนกัน นอกจากนี้ในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตจะตองเผชิญกับอุปสรรค ทั้งทางดาน
เศรษฐศาสตรและทางดานที่มิใชเศรษฐศาสตร ที่คอยขัดขวางการเคลื่อนยายอยู  พลังของ
ตลาดเพียงอยางเดียวไมอาจที่จะกอใหเกิดความเทาเทียมกันของรายไดตอหัวระหวางภูมิภาค
ไดเหมือนกับที่นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคทํานายไว อีกทั้งก็ไมสามารถทําใหการจัดสรร
ทรัพยากรระหวางพ้ืนที่ตางๆเปนไปอยางเหมาะสมที่สุดได แตกลับปรากฏวา ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาดอาจนําไปสูการอพยพออกอยางมากของประชากรจากบริเวณบางแหง และอาจมีการ
กระจุกตัวกันอยางมากของทรัพยากรที่จุดศูนยกลางซึ่งมีจํานวนไมคอยมากนัก7  การตระหนัก
ถึงขอบกพรองของพลังตลาดนี้ ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการวางแผนของระบบเศรษฐกิจ ใน
การกําหนดแบบแผนที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเหมาะสมตามเปาหมายที่จะทําใหเกิด
ความสมดุลระหวางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ กับ ความเสมอภาคกันระหวาง
ภูมิภาค และระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ในระบบ  ดังนั้นในขณะที่ระบบเศรษฐกิจตางๆ ทั่ว
โลก ไมวาจะดําเนินไปตามแนวทางของลัทธิทุนนิยมหรือลัทธิสังคมนิยมก็ตาม  ไดใหความ
สนใจอยางมากตอการวางแผนทางเศรษฐกิจดังที่เราทราบกันดีในปจจุบัน  จึงทําใหนัก

 
7 ibid., p. 4 
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เศรษฐศาสตรชาติตาง ๆ  ตองหันมาทําความเขาใจกับคุณสมบัติทางดานพ้ืนที่ใหมากขึ้นกวาที่
ผานๆ มา 

      นอกเหนือจากขอเท็จจริงทางวิชาการที่กลาวมาขางตนนี้แลว ยังมีขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติบางประการ ที่ทําใหการพัฒนาเศรษฐศาสตรภูมิภาคไมอาจตามทันการพัฒนาของ
เศรษฐศาสตรสาขาอื่นๆ  อาทิเชน ในการเขาแทรกแซงระบบธุรกิจของรัฐบาล ผูมีอํานาจ
รับผิดชอบมักใหความสนใจกับการเพิ่มระดับรายไดประชาชาติ มากกวาที่จะใหความสนใจกับ
การแกไขปญหาการกระจายรายไดซึ่งไมคอยเปนธรรมระหวางภูมิภาคตางๆในประเทศ และ
ถึงแมวารัฐบาลของประเทศบางประเทศจะใหความสนใจกับปญหาตาง ๆ ของภูมิภาค แตสวน
ใหญแลว ก็มักจะจัดอันดับปญหาในภูมิภาคใหมีความสําคัญนอยกวาปญหาของประเทศ
โดยรวม ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติตาง ๆ ในระดับภูมิภาคเกือบไมไดรับ
ความสนใจเอาเลยทีเดียว ยกตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของประชากรหรือ
หนวยผลิตระหวางภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศหน่ึงๆ มักจะถูกมองขามไปไมเหมือนกับการ
เคลื่อนยายทรัพยากรระหวางประเทศ ผลก็คือปญหาของภูมิภาคสวนใหญจึงมักไมคอยดึงดูด
ความสนใจของรัฐบาลเทาใดนัก เหตุผลเบื้องหลังก็คือ การขาดแคลนขอมูลทางสถิติ ทําใหการ
เปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาค และอาการที่สอถึงความตกต่ําหรือ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหนึ่งๆ ไมอาจดึงดูดความสนใจของผูรับผิดชอบไดเทาที่ควร 
จนกวาปญหาดังกลาวจะรุนแรงจนไมอาจทนตอไปไดแลว (บางครั้งถึงกลับไมอาจแกไขได) 

      จากขอเท็จจริงทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่กลาวมาขางตน คงใหภาพบางอยางที่จะ
ชวยใหเราเขาใจถึงความลาชาในการพัฒนาของเศรษฐศาสตรสาขานี้ไดบางไมมากก็นอย และ
ขอใหสังเกตุดวยวา สาขาวิชาอื่นๆไดใหความสนใจกับปญหาทางดานพื้นที่กอนสาขา
เศรษฐศาสตรเสียอีก โดยนักวิชาการทางดานภูมิศาสตร สังคมวิทยา ประชากรศาสตร  และอีก
หลาย ๆ สาขาไดรวมตัวกันเพ่ือทําการศึกษาปญหาของภูมิภาค และใหช่ือศาสตรดังกลาววา 
ภูมิภาคศาสตร (Regional Science) การมีพ้ืนฐานความรูในหลาย ๆ ดานนี้เอง ชวยทําใหมี
ความไดเปรียบอยางมากในทางวิชาการ สําหรับการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับที่ตั้งและภูมิภาค
ไดดีกวาการศึกษาดวยพ้ืนฐานความรูทางเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียว ผูที่อาจถือไดวาเปนผู
ริเร่ิมคนหนึ่งของวิชาภูมิภาคศาสตรก็คือ Walter Isard ขอใหสังเกตุวา เน้ือหาสาระของวิชา
เศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนเพียงสวนหนึ่งของวิชาภูมิภาคศาสตรเทาน้ัน หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่ง
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ก็คือ เศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนเพียงการศึกษาภูมิภาคศาสตรดวยพื้นฐานความรูทาง
เศรษฐศาสตรเทานั้น8 ไมใชวิชาที่แยกออกจากภูมิภาคศาสตรอยางเปนเอกเทศแตอยางใด 

      อยางไรก็ตาม ขอใหเขาใจดวยวาการที่นักเศรษฐศาสตรรุนกอนๆ ละเลยไมเอาใจใสกับ
ปญหาเกี่ยวกับที่ตั้งหรือปญหาภูมิภาคนั้น ไมไดหมายความวาเน้ือหาสาระของวิชาดังกลาวไม
มีความสําคัญ แตเปนเพราะนักเศรษฐศาสตรรุนกอนๆ ฝงหัวอยูกับแนวความคิดทาง
เศรษฐศาสตรของสํานักคลาสสิค ซึ่งมีขอสมมุติและสมมุติฐานที่เปนอุปสรรคอยางมากตอการ
พัฒนาเศรษฐศาสตรสาขานี้ และยิ่งประกอบเขากันความสามารถที่จะเล่ียงการวิเคราะหปญหา
เกี่ยวกับที่ตั้ง ดวยการใชเทคนิคในการวิเคราะหแบบอื่นๆ แทนที่ดังที่ไดกลาวมาขางตน จึ

                                                       

งทํา
ใหดูเหมือนวาเศรษฐศาสตรสาขาน้ีไมคอยมีความสําคัญนัก สวนการที่เศรษฐศาสตรภูมิภาค
ไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบัน ก็เปนเพราะประเทศตางๆในโลกเริ่มใหความสําคัญตอการ
วางแผนทางเศรษฐกิจ ทําใหพบวาแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรแบบเกาๆไมเพียงพอและไม
อาจนํามาใชปฏิบัติไดดีเทาที่ควร ประกอบกับการตระหนักถึงความสําคัญของภูมิภาคตางๆ ที่
ประกอบกันขึ้นเปนประเทศหนึ่งๆ โดยแตละภูมิภาคเปนทั้งแหลงผลิตและตลาดบริโภคที่จะให
ผลผลิตและมีการบริโภค ซ่ึงเม่ือรวมเขาดวยกันแลวก็เปนรายไดประชาชาติของประเทศ
โดยรวม ดังนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคก็เปรียบเสมือนกับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศเอง หรือเราอาจจะกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา ภูมิภาคตางๆ คือแหลงผลิต
และตลาดบริโภคที่มีผลตอความกาวหนาของระบบเศรษฐกิจของประเทศน่ันเอง อีกทั้งปญหา
ที่ตั้งโดยตัวของมันเองก็เปนสิ่งที่นาสนใจและควรศึกษาอยูไมนอยดวย9 ประกอบกับความไม
เทาเทียมกันระหวางภูมิภาคกลายเปนปญหาใหญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึง
ดึงดูดใหนักวิชาการใหความสําคัญเก่ียวกับสถานที่ตั้งมากขึ้นเรื่อยๆ 

คํานิยามของเศรษฐศาสตรภูมิภาค (Definition) 
      โดยที่เศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของวิชาภูมิภาคศาสตร ซึ่งนักวิชาการสาขา
เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร สังคมวิทยา ประชากรศาสตร และแมแตวรรณคดี ไดรวมมือกันเพ่ือ
มุงที่จะวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ของภูมิภาค ในทางปฏิบัติการแบงภูมิภาคศาสตรออกเปน
สวนๆตามพ้ืนฐานของสาขาวิชาที่ใชในการวิเคราะหนั้นไมอาจเปนไปได  ทั้งน้ีเพราะจะตองมี

 
8 Vinod Dubey, “The Definition of Regional Economics”, Journal of Regional Science, V, No.2 (1964) : 26 
9 Richardson, Regional Economics, 1976 ed., p.5 
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การเหล่ือมล้ํากันของเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห ดังน้ันเราจึงจําเปนตองถือวาเศรษฐศาสตร
เปนเพียงพ้ีนฐานของการพิจารณาเทาน้ัน และไมอาจสมบูรณในตัวเองโดยไมตองอาศัยความ
ชวยเหลือของความรูในสาขาวิชาอื่นได ดังนั้นการนิยามความหมายของเศรษฐศาสตรภูมิภาค
จึงเปนสิ่งที่คอนขางยากลําบากอยางมาก ประกอบกับการที่เศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนสาขาวิชา
ที่คอนขางใหมเม่ือเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตรสาขาอื่นๆ จึงทําใหคํานิยามที่นักเศรษฐศาสตร
ภูมิภาคหลายทานเสนอขึ้นมายังไมอาจถือเปนคํานิยามที่เหมาะสมและสมบูรณที่สุดได 
ในตอนนี้เราจะพิจารณาคํานิยามสําหรับเศรษฐศาสตรภูมิภาคบางอันเพ่ือหาคํานิยามที่อาจถือ
ไดวาดีที่สุดเทาที่มีอยูในปจจุบัน แตไมไดหมายความวาจะตองเปนคํานิยามที่สมบูรณที่สุดแต
อยางใด 

      มีผูเสนอวา เราอาจนิยามเศรษฐศาสตรภูมิภาค โดยถือวากลุมของปญหาที่รวมกันเขา
เปนเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรภูมิภาคนั้น สามารถที่จะแยกออกจากเนื้อหาของภูมิภาคศาสตร
อยางเปนเอกเทศได ดังนั้นการรวบรวมเอาปญหาเหลานี้เขาไวดวยกันจึงอาจใชเสมือนเปนคํา
นิยามของเศรษฐศาสตรภูมิภาคได แตอยางไรก็ตาม ไดมีผูวิจารณวาการรวบรวมปญหาตาง ๆ 
ที่ตองวิเคราะหเชนนี้ไมอาจใชเปนคํานิยามของเศรษฐศาสตรภูมิภาคไดดีนัก แมวาในทาง
ปฏิบัติเราอาจรวบรวมเอาปญหาตาง ๆ ที่อยูในขอบเขตการศึกษาเศรษฐศาสตรภูมิภาคเขาไว
ดวยกันได แตการกระทําดังกลาวจะตองประสบกับขอบกพรองอยางมากมาย ประการแรกสุด
คือ โดยธรรมชาติของการกระทําดังกลาวจะไมมีทางเสร็จสมบูรณไดเลย เพราะจะมีปญหาใหม 
ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหตองคอยเพิ่มปญหาใหม ๆ เหลานั้นเขาไปในคํานิยาม ซึ่งจะมี
ความยากลําบากในทางปฏิบัติมากขึ้นเร่ือยๆ  นอกจากน้ี การนิยามเศรษฐศาสตรภูมิภาคดวย
การรวบรวมปญหาเขาดวยกันแบบนี้

                                                       

จะมีขอบกพรองทางตรรกศาสตรอยูประการหนึ่งคือ อาจ
ทําใหเขาใจวาปญหาของภูมิภาคที่ไมปรากฏอยูในคํานิยามดังกลาวไมไดเปนปญหาทาง
เศรษฐศาสตร? ซึ่ง Robbins เคยวิจารณวา โดยขอเท็จจริงแลว เศรษฐศาสตรภูมิภาคไมใช
การศึกษาปญหาทางเศรษฐศาสตรของภูมิภาคเทานั้น แตเปนการศึกษาปญหาของภูมิภาคทุก 
ๆ ปญหาดวยทัศนะทางเศรษฐศาสตรมากกวา10

      Lefeber มีความเห็นวา เศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนเศรษฐศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวของอยู
กับการแยกออกจากกันของที่ตั้ง (spatial separation) ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ดังนั้น

 
10 L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science,  (London : Macmillan 
& Co. Ltd., 1932), Chap.1 
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จึงเห็นวา เศรษฐศาสตรภูมิภาคควรเปนการศึกษาเก่ียวกับการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสม การ
กระจุกตัวของหนวยผลิตที่จุดใดจุดหนึ่งบนพื้นที่ การอพยพของแรงงานอยางมากในบางขณะ 
แบบแผนการตั้งถ่ินฐานของมนุษยชาติ การพัฒนาทรัพยากรระหวางภูมิภาคและภายใน
ภูมิภาค การพัฒนาขายการขนสง และปญหาอื่น ๆ ของการปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจในโลก
ที่มีความแตกตางระหวางพ้ืนที่เหลาน้ี11  เปนที่นาเสียดายที่มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
ภูมิภาคของ Lefeber นี้ มุงสนใจอยู เฉพาะท่ีปญหาของการเลือกที่ตั้ง แตในขอเท็จจริง 
เศรษฐศาสตรภูมิภาคสนใจศึกษามากกวาแคการเลือกที่ตั้งเทานั้น ดังนั้นคํานิยามทํานองนี้จึง
ไมอาจถือวาสมบูรณได นอกจากนี้คํานิยามดังกลาวยังมีขอบกพรองทางตรรกศาสตรอยู
ประการหนึ่งคือ การแยกออกจากกันของที่ตั้งเปนสิ่งจําเปนก็จริง แตไมใชเงื่อนไขที่เพียง
พอที่จะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ซึ่งศึกษาอยูในวิชาเศรษฐศาสตรภูมิภาค โดยเราอาจจะลอง
พิจารณาไดจากเหตุการณหรือกรณีที่สมมุติวา ทรัพยากร ผลผลิต และการบริโภค มีการ
กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอและเปนเอกรูป (uniform) ทั่วทั้งบริเวณที่ตอเน่ืองกันหนึ่งๆ  และ
สมมุติตอไปอีกวาไมมีการไมอาจแบงแยกได (indivisibility)  ของปจจัยการผลิต หรือสินคาและ
บริการปรากฏอยู ดวยขอสมมุติสองประการนี้ เราจะเห็นไดวาแมจะมีการแยกออกจากกัน
ทางดานที่ตั้ง แตภูมิภาคที่เรากําลังศึกษาอยูจะไมมีปญหาใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะทุก ๆ กิจการ
สามารถแสวงหาสิ่งที่ตนเองตองการ (ไมวาจะเปนปจจัยการผลิตหรือตลาด) ไดจากที่ตั้งที่
กิจการนั้น ๆ ตั้งอยู  ซึ่งก็หมายความวาคํานิยามในทํานองน้ีของ Lefeber จึงยังไมอาจถือวา
ถูกตองสมบูรณได 
      นอกจากนี้ ยังมีนักเศรษฐศาสตรภูมิภาคบางทานไดเสนอคํานิยามของเศรษฐศาสตร
ภูมิภาคในทํานองเดียวกับคํานิยามของ Lefeber แตในรูปแบบและคําศัพทที่แตกตางกัน โดย
เสนอวา เศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของอยูกับการไมสามารถเคล่ือนยาย
ทรัพยากร ซึ่ง Meyer ไดพูดถึงคํานิยามนี้วา มีความถูกตองที่พอเช่ือถือได  แมวาจะใหความ
เขาใจและอธิบายเศรษฐศาสตรภูมิภาคไดไมเต็มที่ก็ตาม12 อยางไรก็ตามเปนที่เขาใจกันวา การ
ไมสามารถเคล่ือนยายทรัพยากรระหวางอุตสาหกรรมสองประเภทซึ่งตั้งอยูในละแวกเดียวกัน 
หรือระหวางการใชทรัพยากรน้ัน ๆ สองประเภทในโรงงานเดียวกัน ยอมไมอาจถือวาเปนสวน
หน่ึงของเศรษฐศาสตรภูมิภาคได ดังนั้น Meyer จึงเสนอวา ทางที่ดีแลวควรจะนิยาม

 
11 L. Lefeber, Allocation in Space,  (Amsterdam : North-Holland Publishing Co., 1959), p.1 
12 J.R. Meyer, “Regional Economics : A Survey,” American Economic Review LIII (1963) : 25 
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เศรษฐศาสตรภูมิภาควาเปน  เศรษฐศาสตรที่เก่ียวของอยูกับการไมสามารถเคลื่อนยาย
ทรัพยากรระหวางภูมิภาค (พื้นท่ี)  อยางไรก็ตาม การปรับปรุงเพียงเล็กนอยนี้ก็ไมอาจแกไข
ขอบกพรองของคํานิยามในลักษณะของการไมสามารถเคลื่อนยายทรัพยากรออกไปได  ขอให
ตระหนักไวดวยวา การไมสามารถเคล่ือนยายทรัพยากรกับการแยกออกจากกันของที่ตั้งมี
ความหมายในทํานองที่คลายคลึงกัน (อยางนอยที่สุดในสวนของผลกระทบของมันที่มีตอปญหา
ของภูมิภาค)  เพียงแตอยูในรูปแบบที่แตกตางกันเทานั้น ดังนั้นขอบกพรองของคํานิยามตาม
แนวความคิดของ Lefeber  ก็ยังคงปรากฏอยูในคํานิยามอันหลังนี้  ทั้งนี้เพราะการไมสามารถ
เคลื่อนยายทรัพยากรระหวางภูมิภาค โดยตัวของมันเอง ไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดปญหาของ
เศรษฐศาสตรภูมิภาคขึ้นมาได แตจะมีนัยสําคัญก็ตอเม่ือพิจารณาควบคูไปกับขอเท็จจริงที่วา 
ทรัพยากรของโลกมักมีการกระจายอยางไมสมํ่าเสมอและไมเปนเอกรูปทั่วทั้งบริเวณ เพราะถา
เราสมมุติวา ทรัพยากร ผลผลิต และตลาด มีการกระจายอยางเปนเอกรูปทั่วทั้งบริเวณ และไม
มีการไมอาจแบงแยกไดของปจจัยการผลิตหรือผลผลิตปรากฏอยูแลว การที่ทรัพยากรไม
สามารถเคลื่อนยายไดจะไมมีความหมายใด ๆ เลยตอปญหาของเศรษฐศาสตรภูมิภาค 
เน่ืองจากทุก ๆ กิจการสามารถแสวงหาสิ่งท่ีตนเองตองการไดจากที่ตั้งของตนเอง ดังนั้นคํา
นิยามของเศรษฐศาสตรภูมิภาคจึงไมอาจกําหนดอยางงาย ๆ ใหอยูใหประเด็นของการไม
สามารถเคลื่อนยายทรัพยากรเพียงอยางเดียวได 

       ถึงตอนน้ีเช่ือไดวา เราพอมีแนวทางที่จะนิยามเศรษฐศาสตรภูมิภาคใหสมบูรณกวาคํา
นิยามที่กลาวมาขางตนได ดวยการตระหนักถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับมนุษยชาติสามประการ ซ่ึง
ประกอบไปดวย ประการแรก กิจกรรมของมนุษยและสิ่งที่ควบคูอยูกับกิจกรรมมนุษยจําตองใช
พ้ืนที่  ทรัพยากร ตลาด และผลผลิต ซึ่งไมไดตั้งอยูที่จุดในจินตนาการอันไมมีมิติความยาวและ
ความกวางใด ๆ เหมือนกับที่นักเศรษฐศาสตรรุนกอนๆ มักสมมุติเอาไว แตโดยขอเท็จจริงแลว 
สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีการแยกออกจากกันของที่ตั้ง ประการที่สอง ทรัพยากร ทั้งในแงของการผลติ
และการบริโภค ไมไดกระจายอยางสม่ําเสมอและเปนเอกรูปทั่วทั้งบริเวณที่กําลังพิจารณา 
ประการที่สาม  แมวาจุดมุงหมายของกิจกรรมมนุษยจะมีอยูอยางมากมาย แตทรัพยากรที่จะ
ชวยใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานั้นกลับมีอยูอยางจํากัด และสามารถนําไปใชไดหลาย ๆ ทาง 
หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะมีปญหาทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวกับการจัดสรรปนสวน
ทรัพยากรที่หายากตาง ๆ เกิดข้ึน  ดังนั้นคํานิยามเศรษฐศาสตรภูมิภาค อยางนอยที่สุด จะตอง
ประกอบไปดวยเงื่อนไขพื้นฐานทั้งสามประการนี้จึงจะถือไดวาสมบูรณ ซึ่งก็คือ คํานิยามของ
เศรษฐศาสตรภูมิภาคควรจะตองประกอบดวย การแยกออกจากกันของที่ตั้ง การกระจายของ
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ทรัพยากรที่ไมสมํ่าเสมอ  การเคล่ือนยายทรัพยากรที่ไมคอยสมบูรณนัก  และความจําเปนที่
จะตองประหยัดในการใชทรัพยากร 

      จากการพิจารณาคํานิยามของเศรษฐศาสตรภูมิภาคตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน  เรา
พอที่จะสรุปไดวา สําหรับในตอนน้ี คํานิยามที่อาจถือไดวาดีที่สุดคือ เศรษฐศาสตรภูมิภาค
เปนการศึกษาดวยการพิจารณาจากทัศนะทางเศรษฐศาสตรถึง ความแตกตางและ
ความสัมพันธของบริเวณตาง ๆ ท่ีมีทรัพยากรกระจัดกระจายอยูไมเทาเทียมกัน อีกท้ัง
การเคลื่อนยายของทรัพยากรก็เปนไปอยางไมสมบูรณ (โดยมุงเนนความสนใจไปที่การ
วางแผนลงทุนทุนสังคม เพ่ือบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณดังกลาว)13

ปญหาพื้นฐานของภูมิภาค (Three Foundation Stones) 
      จากการพิจารณาถึงเบ้ืองหลังของแบบแผนที่สลับซับซอนในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และปญหาสําคัญ ๆ ของเศรษฐศาสตรภูมิภาค พบวาสวนใหญเกิดจากปญหา
พ้ืนฐานสามประการ ซ่ึงเปนประเด็นที่ประกอบเขาเปนคํานิยามของเศรษฐศาสตรภูมิภาคดังที่
ไดกลาวไปแลว ในตอนนี้เราจะนํามาแยกยอยใหเห็นเดนชัดขึ้น  ซึ่งก็ประกอบไปดวย 

ความไมสมบู

                                                       

รณของการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต (imperfect factor mobility)  หรือความ
ไดเปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ (natural-resource advantage) 

ความไมสมบูรณของการแบงแยกปจจัยการผลิต (imperfect divisibility) หรือการประหยัดจาก
การรวมตัวกันทางพื้นที่ (economies of spatial concentration) 

ความไมสมบูรณของการเคลื่อนยายสินคาและบริการ (imperfect mobility of goods and 
services) หรือตนทุนคาเคล่ือนยายและตนทุนการสื่อสารคมนาคม (costs of transport and 
communication)14

ความไดเปรียบในดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนคําอธิบายที่งายที่สุด ที่ตําราทางภูมิศาสตรมัก
ใชเพ่ืออธิบายถึงสถานที่ตั้งของกิจกรรมหรือที่ตั้งของเมือง โดยใหอรรถาธิบายในทํานองวา 
เหตุที่ขาวปลูกมากในแถบลุมแมน้ําเจาพระยา เปนเพราะบริเวณดังกลาวเปนที่ราบลุมนํ้าทวม
ถึง ที่ดินมีแรธาตุอุดมสมบูรณ ประกอบกับมีอากาศที่เหมาะสม หรือการที่ยางพาราปลูกมากใน

 
13 Dubey, “The Definition of Regional Economics,” p.29 
14 Hoover, An Introduction to Regional Economics, p. 4-5 
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แถบภาคใตของประเทศไทย ก็เพราะวา ภาคใตอยูในเขตมรสุมมีฝนตกชุกอยูเกือบตลอดทั้งป 
สภาพของดินเหมาะสมเพราะน้ําไมขังเหมาะสําหรับการปลูกยางพารา เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็
หมายความวา การกระจายตัวอยางไมเปนเอกรูปของบรรยากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน ช้ัน
ของหิน และคุณสมบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ชวยอธิบายถึงการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจประเภทที่ตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวได และเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
สวนใหญไมอาจเคลื่อนยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดตามอําเภอใจ หรือถาเคล่ือนยายไดก็
เปนไปดวยความยากลําบากและหรือตองเสียตนทุนในการเคลื่อนยายสูง ทําใหการเลือกที่ตั้ง
ของกิจกรรมที่ตองการทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นถูกจํากัดขอบเขตใหอยูเฉพาะในบริเวณที่มี
ทรัพยากรนั้น ๆ เทานั้น ไมอาจเลือกไปตั้งอยูในที่อื่น ๆ ได หรือถาเราจะกลาวเปนคํากลาวทาง
เศรษฐศาสตรก็จะไดวา  ความไมสมบูรณของการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตเปนปจจัยประการ
หนึ่งที่กอใหเกิดปญหาในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลกระทบประการหนึ่งที่
เห็นไดเดนชัดคือ  ทําใหการเจริญเติบโตของแตละภูมิภาคไมเทาเทียมกัน 

   การประหยัดจากการรวมตัวกันทางพื้นที่ เปนประเด็นที่กลาวมาถึงมานานแลว นัก
เศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค อยางนอย Adam Smith ก็ไดคํานึงถึงความสําคัญของการ
ประหยัดจากขนาดที่มีตอการดําเนินการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยกลาวไววา การ
ประหยัดจากขนาดจะมีผลตอความสามารถอยูรอด และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การประหยัดจากขนาดเปนขอไดเปรียบภายในหนวยผลิตหนึ่งๆ  หรือพูดงาย ๆ ก็คือ เปน
ประเด็นของเศรษฐศาสตรระดับจุลภาค สวนในระดับมหภาคหรือความไดเปรียบของบริเวณ
หนึ่ง ๆ ที่มีเหนือกวาบริเวณอื่น ๆ เราเรียกวา การประหยัดจากการรวมตัวกัน(ทางพ้ืนที่) ซึ่ง
เปนความไดเปรียบท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ชนิดรวมตัวอยูใน
บริเวณเดียวกัน โดยกิจกรรมเหลานั้นสนับสนุนซ่ึงกันและกัน แตความไดเปรียบดังกลาวน้ีก็
เหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติตรงที่มีการเคลื่อนยายที่ไมสมบูรณ  ดังนั้นก็หมายความวา 
กิจกรรมที่ตองการการประหยัดจากการรวมตัวกันจําเปนตองเลือกที่ตั้งกิจกรรมของตนใน
สถานที่ที่มีการประหยัดจากการรวมตัวกันปรากฏอยู เพราะไมอาจแบงแยกเอาความไดเปรียบ
ดังกลาวนี้ออกมาเปนของตน แลวนําติดตัวไปยังสถานที่ตั้งที่ตนเองตองการได ซ่ึงก็เปน
ประเด็นที่เหมือน ๆ กับการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมอาจแบงแยกความไดเปรียบของการ
ประหยัดจากขนาดออกเปนสวนยอย ๆ ได เพื่อใหสามารถทําความเขาใจกับประเด็นพ้ืนฐาน
อันนี้  ขอใหพิจารณาตัวอยางที่สมมุติวา มีโรงงานผลิตรถยนตแหงหนึ่ง ซึ่งดวยเคร่ืองจักรที่
โรงงานมีอยู ประกอบกับการชวยเหลือสนับสนุนการผลิตของหนวยผลิต ซึ่งผลิตอุปกรณหรือ
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ช้ินสวนตาง ๆ ที่จะประกอบกันเขาเปนรถยนต ที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิต
รถยนตดังกลาว ทําใหโรงงานผลิตรถยนตแหงน้ีสามารถผลิตรถยนตไดวันละ 100 คัน  ดวย
ตนทุนที่ต่ําเพียงพอที่จะทําใหโรงงานผลิตรถยนตแหงนี้สามารถอยูรอด และมีกําไรตามที่
คาดหวังไวได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ โรงงานแหงนี้ดําเนินการผลิตอยูโดยมีการประหยัดจาก
ขนาดและการประหยัดจากการรวมตัวกัน ทีนี้สมมุติตอไปวา อาจจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม
ปรากฏวาโรงงานผลิตรถยนตดังกลาวตองการแบงการผลิตของโรงงานออกเปนสองสวน โดย
จะยายโรงงานสวนหน่ึงไปตั้งในบริเวณอื่น (ขอใหสังเกตวา ไมใชเปนการแบงโรงงานออกไป
ตามข้ันตอนการผลิต แตเปนการแบงโรงงานออกเปนสองโรงงานที่มีขั้นตอนการผลิตที่สมบูรณ
ในทั้งสองโรงงาน) ซ่ึงถาความไดเปรียบท่ีโรงงานดังกลาวไดรับอยู ทั้งจากการประหยัดจาก
ขนาดและจากการประหยัดจากการรวมตัวกัน สามารถแบงออกเปนสองสวนได ก็จะไมมีปญหา
ที่ตองวิตกแตประการใด แตโดยขอเท็จจริงแลว เครื่องจักรกลในการผลิตและความไดเปรียบทั้ง
สองประการไมสามารถแบงแยกได ดังนั้นการแบงโรงงานผลิตรถยนตดังกลาวจึงไมอาจกระทํา
ได นอกเสียจากวาจะยอมผลิตโดยมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากตัวอยางที่ยกขึ้นมาแสดงไว
ขางตน ทําใหเห็นขอเท็จจริงประการหนึ่งวา  ปจจัยการผลิตและความไดเปรียบในการผลิตมี
เสนออยูเฉพาะในสถานที่บางแหงเทานั้น อีกทั้งการแบงแยกปจจัยการผลิตและความไดเปรียบ
ในการผลิตไมอาจกระทําไดอยางสมบูรณ ดังนั้นการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางอยางจึงจํากัดอยูที่สถานที่ตั้งบางแหงเทาน้ัน ซึ่งมีผลทําใหการเจริญเติบโตของแตละ
ภูมิภาคไมอาจเทาเทียมกันได  โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยการผลิต และความไดเปรียบในการผลิตที่ภูมิภาคน้ันมีเสนออยู 

      ตนทุนคาเคลื่อนยายสินคา เปนสิ่งที่สําคัญอยางมากประการหนึ่งในการผลิตและการ
กระจายผลผลิต ทั้งน้ีเพราะเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  สินคาและบริการไมอาจที่จะเคลื่อนยาย
โดยอิสระ  และอยางทันทีทันใดได การเคลื่อนยายสินคาและบริการหรือการติดตอส่ือสาร
ระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงตนทุนบางอยางในแงของความพยายาม เวลา หรือ
เงินตรา และตนทุนดังกลาวนี้เองจะจํากัดขอบเขตความไดเปรียบจากการมีทรัพยากรธรรมชาติ 
และหรือการประหยัดจากการกระจุกตัวกันทางพื้นท่ีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง โดยท่ีภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึงอาจมีความเหมาะสมในการผลิตอยางมาก ทั้งน้ี
เนื่องจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเสนอการประหยัดจากการรวมตัว
กันใหกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทดวย แตถาตลาดภายในทองถ่ินสําหรับสินคาหรือ
บริการที่ผลิตขึ้นมาน้ันมีขนาดไมเพียงพอ และตองสงสินคาหรือบริการดังกลาวออกไปขายยัง
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ตลาดในภูมิภาคอื่นๆ  ซ่ึงแนนอนที่ราคาสินคาและบริการจะตองสูงขึ้นตามตนทุนคาเคลื่อนยาย
สินคาและบริการนั้นๆ ดังนั้นจึงเปนไปไดที่ภูมิภาคนั้น ๆ อาจจะไมเหมาะสมสําหรับการผลิต
สินคาและบริการบางอยาง  ถาไมมีตลาดภายในทองถ่ินท่ีใหญเพียงพอที่จะรองรับสินคาและ
บริการนั้น ๆ  หรือจําเปนตองสงไปขายยังตลาดที่อยูหางไกลมากๆ  แมวาจะมีความไดเปรียบ
ในการผลิตอยูอยางมากก็ตาม ปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตนทุนคาเคล่ือนยายสินคาและ
บริการ ซึ่งเราอาจเรียกวา เปนความไมสมบูรณของการเคลื่อนยายสินคาและบริการน่ันเอง 

 สรุป 

      ในบทนี้ เราไดกลาวถึงความบกพรองของแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรทั่วๆไป ที่
มักจะขาดซึ่งมิติของพื้นที่ (spatial dimensions) ในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ 
ทําใหแนวทางการแกไขปญหาที่เปนผลตามมาไมสมบูรณเทาที่ควร สาเหตุหลักมาจากการใช
ตัวแทน (proxy) ตาง ๆ เชน ระยะทาง  เวลาที่สูญเสียไป ฯลฯ มาชวยในการวิเคราะหปญหาท่ี
เกิดจากมิติของพ้ืนที่ ซึ่งก็ไมเพียงพอที่จะใหภาพรวมของปญหาทั้งหมด จนกระทั่งเกิดปญหา
ในระบบเศรษฐกิจอยางมากในชวงทศวรรษที่ 1930 ที่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเกิดขึ้น ทําใหเร่ิม
เห็นความสําคัญของมิติของพื้นที่ และมีการพัฒนา ภูมิภาคศาสตร (Regional Science) ขึ้น 
โดยเศรษฐศาสตรภูมิภาคเปนเพียงสวนหน่ึงของวิชาดังกลาว เน่ืองจากเศรษฐศาสตรภูมิภาค
เปนวิชาที่เกิดข้ึนใหม เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตรสาขาอื่นๆ ดังนั้นเราจึงพยายามหาคํา
นิยามที่เหมาะสม ทายที่สุด เราไดเสนอถึงการมองปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาควา โดย
พ้ืนฐานแลว เกิดจากความไมสมบูรณสามประการดวยกัน ซึ่งเปนความไมสมบูรณที่มีที่มาจาก
มิติของพ้ืนที่ทั้งสิ้น 

 

คําถามทายบท 

1.  จงอธิบายถึงเหตุผลที่ ทาํไมทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่พัฒนามาในอดีตมักจะใชไมคอย    
    ไดผลนักในทางปฏิบัติ ? 
2.  ทําไมเศรษฐศาสตรภูมิภาคจึงพัฒนาลาชากวาเศรษฐศาสตรสาขาอื่นๆ ? 
3.  คํานิยามที่เหมาะสมของเศรษฐศาสตรภูมิภาคคืออะไร ควรครอบคลุมถึงอะไรบาง ? 
4.  เช่ือกันวา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดในภูมิภาคนั้น มีที่มาจากความไมสมบูรณสามประการ มี   
     อะไรบาง? และกอใหเกิดปญหาไดอยางไร ? 
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