
บทที่ 3 
แบบแผนการเลอืกที่ตั้งกับความสัมพนัธระหวางกิจกรรม 

(LOCATION PATTERNS) 
 

      ในบทที่แลว เราไดวิเคราะหถึงการพิจารณาเลือกที่ตั้งของแตละกิจการ โดยคํานึงถึง
ความตองการเฉพาะของตนเองจากปจจัยที่มีผลกระทบตอที่ตั้งน้ัน ๆ  ไมวาจะเปนปจจัยการ
ผลิต ตลาด คาขนสง ฯลฯ ซึ่งก็ชวยใหเราเขาใจการเลือกที่ตั้งไดระดับหน่ึง  แตเน่ืองจากวา 
ที่ตั้งที่กิจการหนึ่ง ๆ เลือกนั้น ประกอบไปดวยกิจการหลากหลายที่อาจเกี่ยวของหรือไม
เกี่ยวของกับกิจการ โดยในสวนที่เกี่ยวของอาจมีผลตอการดําเนินกิจการไดอยางมาก  เราลอง
พิจารณาเหตุการณที่สมมุติขึ้น1  โดยมีชายหาดริมทะเลหนึ่ง ๆ ที่คอนขางยาว มีประชากร
กระจัดกระจายอยูอยางสมํ่าเสมอตลอดความยาวของชายหาด ประชากรแตละคนมีความ
ตองการไอศกรีมคนละหนึ่งถวยโดยยอมเดินไกลเทาไหรก็ไดเพ่ือที่จะไดไอศกรีมมาบริโภค 
(แมวา ความจริงจะตองการเดินใหสั้นที่สุดเทาที่เปนไปไดก็ตาม)  ดั

                                                       

งน้ันถามีผูขายอยูรายเดียว 
ผูขายนั้น ๆ จะเลือกที่ตั้งของตนที่ใดก็ไดบนชายหาดดังกลาว เพราะจะไมมีผลกระทบกับการ
ดําเนินกิจการของตน  
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  ขั้นตอนที่ 1                 

  ขั้นตอนที่ 2 

  ขั้นตอนที่ 3                 

  ขั้นตอนสุดทาย           

รูปที่ 3-1 ที่ตั้งของผูขายไอศกรีมที่ชายหาด     

ชายหาด 

  A 

A 

  A 

  A 

  B 

  B 

  B 

B 

 
1 สถานการณแบบนี้สมมุติขึ้นตามแนวทางการวิเคราะหของ H. Hotelling ใน “Stability in competition ,”  
Economic Journal  Vol. 39 (March 1920) : 41-57 
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      ในตอนนี้ แทนที่จะมีผูขายเพียงรายเดียว  เราสมมุติใหมีผูขายสองราย A กับ B โดยใน
ตอนแรกผูขายทั้งสองเลือกที่ตั้งอยางที่แสดงในขั้นตอนที่ 1 ในรูป  โดยผูขาย A จะสามารถขาย
ใหกับลูกคาที่อยูทางซายของตน ขณะที่ผูขาย B จะสามารถขายใหกับลูกคาที่อยูทางขวาของ
ตน สวนลูกคาที่อยูระหวางผูขายทั้งสองจะถูกแบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน โดยสวนที่อยู
ทางซายของจุดแบงจะเปนลูกคาของ A สวนที่อยูทางขวาจะเปนลูกคาของ B  สถานการณนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อ A พิจารณาวา ถาเขายายไปทางขวาของที่ตั้งเกา ก็จะสามารถแยงลูกคา
บางสวนจาก B ไดโดยไมสูญเสียลูกคาเกาของเขาเลย ดังเชนที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ในรูป  
อยางไรก็ตาม ผูขาย B คงไมยอม ดังน้ันก็จะยายไปทางซายของ A เพ่ือยึดครองตลาดที่เคย
เปนของ A ดังเชนที่แสดงในขั้นตอนที่ 3 ในรูป  การยายที่ตั้งของทั้งสองจะเกิดขึ้นหลายครั้ง 
แตผลสุดทายจะจบลงที่ทั้งสองรายเลือกที่ตั้งที่จุดกลางของชายหาดและแบงลูกคาออกเปนสอง
สวนเทา ๆ กัน 

      เทาที่แสดงใหเห็นขางตน จะเห็นไดวา ความสัมพันธระหวางกัน (interdependence) 
ของกิจการมีความสําคัญไมนอย อยางนอยถากิจการตองแขงขันกันเพ่ือแยงลูกคาแลว ก็ตอง
เลือกที่ตั้งดังเชนที่กลาวมาขางตน แตอยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางกันไมไดมีเฉพาะการ
แยงลูกคาซึ่งกันและกันเทานั้น ยังมีความสัมพันธดานอ่ืน ๆ อีกหลายดาน อาทิเชน การ
ประหยัดจากการรวมตัวกัน การประหยัดจากการขนสง เปนตน ดังนั้นจึงตองพิจารณาอยาง
ละเอียดตอไป 

      กอนอ่ืน ขอใหเขาใจรวมกันวา กิจกรรม ในบทนี้หมายถึงประเภทของหนวยที่ตั้งที่มี
ความคลายคลึงกันอยางมากหนึ่ง ๆ  ตัวอยางเชน เกษตรกรทุก ๆ คนที่ปลูกขาวจะรวมเรียกวา
กิจกรรมทํานาขาว  ผูเลือกที่อยูอาศัยทุกคนรวมเรียกวากิจกรรมที่อยูอาศัย (แตอาจจะแยกกลุม
ตามรายไดก็ได) เปนตน   

      แบบแผนการเลือกที่ตั้งมีไดหลายรูปแบบ ดังเชนถาเราดูในแผนที่ กิจกรรมปลูกขาวจะ
ครอบครองที่ดินที่ตอเนื่องกัน  กิจกรรมขายรถเกาจะตั้งเรียงกันบนเสนทางหนึ่งๆ  กิจกรรมขาย
ของชําจะกระจายเปนจุดๆ เปนตน โดยปรกติแลว แบบแผนการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมมักเปนการ
ขยายตัวที่ไมมีการวางแผนไวลวงหนาโดยพฤติกรรมของหนวยที่ตั้งจํานวนมาก 
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การแขงขันและความสัมพันธระหวางกัน (Competition and Interdependence) 

      ดังที่เราไดกลาวไวแลววา หนวยธุรกิจใหมและมีขนาดเล็กมักตัดสินใจเลือกที่ตั้งภายใต
ความไมแนนอนอยางมาก และตกอยูภายใตอิทธิพลของความพอใจสวนตัว กับขอจํากัดที่ไม
คอยมีความสัมพันธกับการคํานวนตนทุนที่เปนตัวเงิน รายรับ และกําไร  แตแบบแผนการเลือก
ที่ตั้งของกิจกรรมโดยรวม มักจะมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรมากกวา โดยเฉพาะบทบาทสําคัญ
ของการแขงขันกันและความสัมพันธระหวางกันระหวางหนวยที่ตั้ง 

      การแขงขันกันระหวางหนวยธุรกิจเปนเพียงความสัมพันธดานเดียวที่ที่ตั้งน้ัน ๆ 
สัมพันธกับกิจการอื่นๆ  แตการพึ่งพากันที่เราไมไดนําขึ้นมาพิจารณาเมื่อเราศึกษาการเลือก
ที่ตั้งของหนวยที่ตั้งหน่ึงๆ ก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันเลย  ไมวาจะเปน โรงงาน 
รานคา กิจการสาธารณะ ที่ทํางาน หรือบาน ยอมรับรูถึงสถานที่ตั้งของหนวยที่ตั้งอ่ืนใน
ประเภทเดียวกัน โดยอาจสงผลใหพยายามผลักดันใหไปอยูไกลๆ หรืออาจจูงใจใหมาอยูใกลๆ  
การอยูใกลกัน (proximity) อาจเปนไดทั้งความไดเปรียบหรือความเสียเปรียบหรือทั้งสองอยาง
ก็ได  เราจะพิจารณาในรายละเอียดตอไป 

แบบแผนที่ถกูครอบงําโดยแรงผลักดัน (Patterns Dominated By Dispersive Forces) 
      หนวยธุรกิจมักเลือกที่ตั้งในบริเวณที่ไมมีคูแขงอยูใกลๆ ในขณะที่การเลือกที่อยูอาศัยก็
ไมอยากอยูใกลชิดเพ่ือนบานมากเกินไป  โดยอาจเปนเพราะตองการหลีกเลี่ยงความแออัด 
ความตองการการเปนสวนตัว ฯลฯ  ซึ่งก็เปนเหตุผลงาย ๆ ที่ทําใหกิจกรรมผลักดันซึ่งกันและ
กัน  แตจริง ๆ แลว เราอาจแยกใหเห็นถึงเหตุผลของการผลักดันกันไดดังนี้ 

      ประการแรกคือ การแขงขันกันเพ่ือแยงปจจัยการผลิตในทองถิ่นที่หายาก เชน ที่ดิน 
ความเปนสวนตัว ความสงบ หรืออากาศและน้ําสะอาด  การกระจุกตัวกันอยางมากของกิจการ
จะทําใหปจจัยเหลานี้หายากขึ้นและมีราคาแพงขึ้น  

      เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมที่มีแบบแผนการเลือกที่ตั้งแบบน้ี มักเปนกิจการที่
ผูกพันกับตลาด และตลาดที่มีอยูมักตั้งกระจัดกระจายจากกัน  โดยที่ตลาดมักจะเกิดขึ้นใน
บริเวณที่มีประชากรที่มีรายไดอาศัยอยู ดังน้ันกิจกรรมที่ผูกพันกับตลาด อาทิเชน รานขายยา 
รานขายของชํา จะมีแบบแผนการเลือกที่ตั้งที่สอดคลองและคลายคลึงกับแบบแผนการกระจาย
ตัวของประชากร  รานคาแตละแหงพอใจสถานที่ที่หางจากคูแขงอ่ืน เพราะขายสินคาที่โดย
พ้ืนฐานแลวเปนสินคาแบบเดียวกัน และลูกคามีแนวโนมจะอุดหนุนรานคาที่ใกลที่สุด  ความ 
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ตองการในสินคาของรานคาหนึ่ง ๆ จะสูงขึ้น ถาไมมีคูแขงอยูเลยหรือถามีก็เพียงเล็กนอย 
อยางไรก็ตาม การที่จะเลือกที่ตั้งในชุมชนใด ๆ กิจการตองคํานึงถึงตนทุนการดําเนินการดวย 
เพราะถาชุมชนมีขนาดเล็กกิจการก็จําตองมีขนาดเล็กตามไปดวย ผลก็คือตนทุนการดําเนินการ
อาจจะสูง เพราะไมมีการประหยัดจากขนาด (scale economy)  ดังน้ันแบบแผนการเลือกที่ตั้ง
แบบกระจัดกระจายกันนี้แสดงใหเห็นถึง การประนีประนอมกันระหวางปจจัยทางดานตลาดกับ
การประหยัดจากขนาด ตัวอยางเชน ในชุมชนขนาดเล็กบางแหงในทองถิ่นหางไกลของประเทศ
ไทย ไมมีรานขายของชํา แมวาจะมีผูคนอาศัยอยูจํานวนหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะตลาดเล็กเกินไปหรือ
ตนทุนการดําเนินการสูงเกินไป   

      ขณะที่การประหยัดจากขนาดเปนขอจํากัดที่มีผลตอการอยูรอดของกิจกรรมที่ผูกพัน
กับตลาด  แตกิจกรรมในประเภทนี้ก็ยังพยายามเลือกที่ตั้งของตนในบริเวณที่มีอุปทานคอนขาง
ต่ําหรือที่มีการแขงขันกันนอย  โดยมีเปาหมายอยูที่การมี อาณาเขตตลาด (market area) เปน
ของตนเอง ซึ่งเปนบริเวณที่กิจการนั้นไดเปรียบคูแขงในแงความสามารถเขาถึงตลาดไดดีกวา  
ในทํานองเดียวกัน มีกิจการอีกประเภทหนึ่งที่ผูกพันอยูกับอุปทานของปจจัยการผลิตที่
เคลื่อนยายได และมีแนวโนมที่จะเลือกที่ตั้งกระจัดกระจายจากกันตามสภาพที่แหลงปจจัย
ดังกลาวมีการกระจัดกระจายกันอยู ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร 
โรงงานน้ําตาล ฯลฯ ที่พยายามผลักดันกันเพ่ือที่จะไดซื้อปจจัยราคาถูก ดังน้ันจึงพยายาม
แสวงหา อาณาเขตปจจัยการผลิต (supply area) ของตนเอง   

อาณาเขตตลาด (Market Area) 
      ในตอนแรกนี้ เราอาจตั้งขอสังเกตวาความสําคัญของการอยูใหหางจากคูแขง และ
ความเปนไปไดที่จะมีอาณาเขตตลาดของตนเองนั้น ขึ้นอยูกับระดับความสามารถทดแทนกัน 
(interchangeability) ระหวางสินคาของกิจการนั้นกับของคูแขง  ถาสินคาไมสามารถทดแทน
กันไดสมบูรณ เราก็ไมอาจระบุไดวาลูกคาจะเลือกซื้อสินคาที่มีราคาถูกกวาหรืออุดหนุนรานคา
ที่ใกลกวา  แตถาสินคาเหมือนกันทุกประการก็อาจแสวงหาอาณาเขตตลาดได โดยกิจการนั้น
ตองคํานึงถึงการประหยัดจากขนาดในกระบวนการผลิต การจัดองคกร และการจัดการอื่น ๆ  
เพ่ือใหไดเปรียบคูแขง 

      อยางไรก็ตาม การประหยัดจากขนาดของรานคาปลีก ไมจํากัดอยูที่รานคาปลีกหนึ่ง ๆ 
จะตองมีขนาดใหญจึงจะเกิดการประหยัดในตนทุนดําเนินการ ที่จริงแลว ยิ่งรานคาปลีกมีขนาด
ใหญขึ้นเทาใด ก็ยิ่งตองการอาณาเขตตลาดที่ใหญขึ้นเทานั้น ผลก็คือตนทุนคาขนสงรวมจะ 
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สูงขึ้น  ในทางปฏิบัติ กิจการรานคาปลีกหนึ่ง ๆ สามารถประหยัดทางดานตนทุนการจัดการ 
การจัดซื้อ การวิจัย การโฆษณา และทางการเงิน ไดอยางมาก ดวยการดําเนินการคาปลีกใน
ลักษณะของรานคาปลีกหลายสาขาภายใตการจัดการเดียวกัน ตัวอยางเชน  7eleven, เซ็นทรัล
, โรบินสัน, Macro, S&P เปนตน หรือแมแตอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการหรือสาธารณูปโภคตาง 
ๆ ก็เหมือนกัน เชน การไฟฟา ธนาคาร โรงแรม ธุรกิจเชารถ โรงหนัง และมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
การดําเนินการแบบนี้สามารถไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาด ขณะเดียวกันก็ไมตอง
เสียสละความสามารถเขาถึงตลาดไป ซึ่งแนวโนมน้ีแพรหลายไปทุกวงการจนดูเหมือนวา 
กิจการขนาดใหญกําลังกลืนทุก ๆ ธุรกิจไปหมด จนรานคาปลีกตามตางจังหวัดตองปดกิจการ
ลงอยางมาก  

      อาณาเขตตลาดรูปแบบที่งายที่สุดเกิดขึ้นเม่ือ สินคาที่เสนอขายมีความเหมือนกันทุก
ประการสามารถใชทดแทนกันไดสมบรูณ  ตนทุนการดําเนินการของแตละกิจการเทา ๆ กัน คา
ขนสงที่ตองเสียเทา ๆ กัน และเปนสัดสวนคงที่กับระยะทาง  พ้ืนที่ระหวางที่ตั้งของผูขายสอง
รายภายใตเง่ือนไขเหลานี้จะถูกแบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน และเราจะไดขอบเขตของ 
อาณาเขตตลาดตามธรรมชาติ (natural market-area) ซึ่งจะเปนเสนตรงที่ตัดเปนมุมฉากกับ
เสนที่ลากเชื่อมระหวางที่ตั้งทั้งสอง  ดังเชนที่แสดงในรูปที่ 3-2  ซึ่งเปนกรณีที่มีผูขายสองราย  
A และ  B  รูปดังกลาวแสดงถึง ตนทุนการสงมอบสินคาถึงมือผูซื้อของผูขายทั้งสองบนเสนทาง
ที่เชื่อมระหวางที่ตั้งของผูขายทั้งสอง ซึ่งตนทุนการสงมอบถึงมือผูซื้อหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
ราคาถึงมือผูซื้อ (delivered price) จะเทากับ ตนทุนการผลิต บวก ตนทุนกิจกรรมที่ชุมทาง 
(แสดงโดยเสนที่ลากขึ้นจากจุด A และ B ขนานกับแนวตั้ง  ขอใหสังเกตวาทั้งสองเสนสูง
เทากัน)  และบวกกับ ตนทุนคาขนสงตามเสนทาง (แสดงโดยเสนลาดขึ้นตอจากเสนตนทุนการ
ผลิต บวก ตนทุนกิจกรรมที่ชุมทาง)  จากเสนราคาถึงมือผูซื้อ ทางซายมือของจุด M ผูขาย A 
สามารถขายไดราคาต่ํากวาผูขาย B  ในขณะที่ทางขวาของจุด M ผูขาย B สามารถขายได
ราคาต่ํากวา A      อยางไรก็ตาม ทางซายของ A และทางขวาของ B  จะเปนอาณาเขตตลาด
ของ A และ B ตามลําดับ โดยอาจขยายไปถึงจุดใดก็ได เพียงแตผูขายที่มีเหตุผล  จะไมขยาย
ไปเกินกวาระยะทางหนึ่ง ๆ ที่ตนทุนการดําเนินการ บวก ตนทุนกิจกรรมที่ชุมทาง บวก ตนทุน
คาขนสง รวมแลวสูงกวาราคาสินคาที่สามารถเรียกรองไดจากลูกคา  
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รูปที่ 3-2 อาณาเขตตลาดตามธรรมชาติ : ตนทุนการดําเนินงานเทากัน คาขนสงเทากัน และ

เปนสัดสวนคงที่กับระยะทาง 

  A                     M                   B 

4 
3 
2 
1 

ราคาถึงมือผูซ้ือ 
 

ระยะทาง 

      กรณีขางตน ถูกทําใหงายเกินกวาที่จะแสดงเหตุการณที่เปนจริงได  ดังนั้นในตอนนี้ 
เราจะผอนคลายเงื่อนไขทีละเง่ือนไข เริ่มจากตนทุนดําเนินการ ที่ปกติแลว ผูขายสองรายที่ผลิต
สินคาแบบเดียวกันมักจะมีตนทุนดําเนินการไมเทากัน ดังน้ันอาณาเขตตลาดของผูขายทั้งสอง
จะไมเทากันดังเชนที่แสดงในรูปที่ 3-3  โดยเราสมมุติใหผูขาย A มีตนทุนดําเนินการต่ํากวา B  
ซึ่งจะทําให A ครอบคลุมอาณาเขตตลาดมากกวาทั้งบนเสนทางที่เชื่อมระหวางผูขายทั้งสอง
และบนทิศทางอื่น 

 

  A                          M        B 

6 
5 
4 
3 
2 

ราคาถึงมือผูซ้ือ 

ระยะทาง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-3 อาณาเขตตลาด: ตนทุนดําเนินการแตกตางกัน อัตราคาขนสงเทากัน และเปนสัดสวน
คงที่กับระยะทาง 

 

 



และถาเรายกเลิกเงื่อนไขตนทุนคาขนสงเทากัน อาณาเขตตลาดที่ไดจะเปนเชนในรูปที่ 3-4  
โดยเราสมมุติให A มีอัตราคาขนสงสินคาของตนต่ํากวา B โดยอาจจะเปนเพราะใชวิธีการขนสง
ที่ถูกกวา มีพาหนะขนสงเปนของตนเองและมีประสิทธิภาพ หรือสามารถตกลงเงื่อนไขกับ
กิจการขนสงไดดีกวา  การที่ A มีขอไดเปรียบแบบนี้ทําใหมีอาณาเขตตลาดกวางกวา อยางไรก็
ตาม มีขอนาสังเกตวา อาณาเขตตลาดของ A ในกรณีนี้ครอบคลุมไมเฉพาะในทิศทางที่เชื่อม
ระหวาง A และ B เทานั้น แตในทางขวาของ B ซึ่งควรจะเปนอาณาเขตตลาดของ B เหมือน
กรณีกอนๆน้ี  กลับตกเปนอาณาเขตตลาดของ A เน่ืองจากความไดเปรียบในดานการขนสงทํา
ใหสามารถเสนอราคาถึงมือผูซื้อไดต่ํากวา 

 

   

  A                     M   B               M′ 
ระยะทาง 

ราคาถึงมือผูซ้ือ 

6  
5 
4

 
 

 
3 

 2 
1  

 

รูปที่ 3-4 อาณาเขตตลาด: ตนทุนดําเนินการเทากัน อัตราคาขนสงแตกตางกัน แตเปนสัดสวน
คงที่กับระยะทาง 

      กรณีสุดทายคือ อาจมีการประหยัดจากการขนสงระยะทางไกลเกิดขึ้น ซึ่งก็คืออัตราคา
ขนสงไมไดเปนสัดสวนคงที่กับระยะทางนั่นเอง แตจะต่ําลงเมื่อเดินทางไกลขึ้น ผลก็คือ เสน
ตนทุนคาขนสงไมไดเปนเสนตรงเหมือนกับกรณีที่ผานมา แตจะเปนเสนโคง อาณาเขตตลาดจะ
เปนดังเชนที่แสดงในรูปที่ 3-5 โดยสมมุติให A มีความไดเปรียบในทุกดานไมวาจะเปนตนทุน
ดําเนินการที่ต่ํากวา อัตราคาขนสงก็ต่ํากวา อีกทั้งยังมีการประหยัดจากการขนสงระยะทางไกล
ดวย ผลก็คือ อาณาเขตตลาดของ A กวางไกลกวาของ B อยางมาก ตัวอยางของเหตุการณนี้ก็
มีเชน อาณาเขตตลาดของหนังสือพิมพระดับประเทศเทียบกับหนังสือพิมพทองถิ่น 
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   A                                                   M           B               M′ 

ราคาถึงมือผูซ้ือ 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

ระยะทาง 

รูปที่ 3-5 อาณาเขตตลาด: ตนทุนดําเนินการไมเทากัน อัตราคาขนสงไมเทากัน และไมเปน
สัดสวนคงที่กับระยะทาง 

      เทาที่วิเคราะหมา เราไดผอนคลายเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตั้งเอาไวกอนเริ่มการวิเคราะหถึง
อาณาเขตตลาดตามธรรมชาติ ซึ่งไดแก ตนทุนดําเนินการเทากัน อัตราคาขนสงเทากัน และ
เปนสัดสวนคงที่กับระยะทาง แตเง่ือนไขการใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณของสินคายังคงไว 
ทั้งน้ีเพราะเปนเง่ือนไขที่จําเปนที่ทําใหผูผลิตแตละรายสามารถกําหนดอาณาเขตตลาดเปนของ
ตนเองได มิฉะน้ันแลว ผูบริโภคก็ไมมีเหตุผลที่จะซื้อผลผลิตที่มีราคาต่ําสุดหรืออุดหนุนผูขายที่
อยูใกลสุด เน่ืองจากความพอใจที่ไดรับจากการบริโภคสินคาไมเทากัน แตอยางไรก็ตาม เรา
ตองยอมรับวาไมคอยมีสินคาประเภทเดียวกันที่จะใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณเหมือนที่
วิเคราะหมา  นอกเหนือจากผลิตผลทางการเกษตร เชน ขาวสาร  ผลไม เนื้อสัตว แตเราก็ยัง
เลือกแหลงที่มา ขนาด และอ่ืน ๆ อีก  ดังน้ันก็หมายความวา แบบจําลองของอาณาเขตตลาดที่
เรากลาวมาเปนเพียงแบบจําลองหยาบ ๆ เทานั้น 

 
 

 
 
 

 

 



อาณาเขตตลาดเหลื่อมล้าํกัน  (Market-Area Overlap) 
       

ระยะทาง 

อาณาเขตตลาด
เหล่ือมลํ้ากัน 

ราคาถึงมือผูซ้ือ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-6 อาณาเขตตลาดเหลื่อมล้ํากันเปนผลจากการคิดคาขนสงแบบขั้นบันไดของกิจการ
ขนสง 

  A                                                                      B 

      เทาที่ผานมา ผูผลิตแตละรายจะมีอาณาเขตตลาดที่แบงแยกอยางเดนชัดจากคูแขง 
โดยเปนบริเวณที่สามารถเสนอราคาไดต่ํากวาคูแขง แตในทางปฏิบัติแลว ขอบเขตของอาณา
เขตตลาดมักคลุมเครือและอาจเหลื่อมล้ํากัน ซึ่งอาจเปนเพราะ สินคาใชทดแทนกันไดไม
สมบูรณ หรือเปนผลจากการทุมตลาด (market dumping) ซึ่งเปนนโยบายการตั้งราคาของ
ผูผลิตที่ยอมขาดทุนหรือมีกําไรนอยลงเพื่อแยงชิงตลาดจากคูแขงขันรายอื่น ถาเรายังคงยึดถือ
เง่ือนไขที่วา ผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจตาง ๆ ในกิจกรรมเดียวกันสามารถใชทดแทนกันได
อยางสมบูรณ และไมมีการบิดเบือนเง่ือนไขทางการตลาดของหนวยธุรกิจตาง ๆ  การที่อาณา
เขตตลาดของหนวยธุรกิจในกิจกรรมเดียวกันเหลื่อมล้ํากันเกิดจาก การยอมรับภาระคาขนสง
บางสวน ของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งมีดวยกันสามฝาย คือ กิจการขนสง ผูซื้อ และผูขาย2

 

 

 

                                                        
2 Edgar M. Hoover, An Introduction to Regional Economics, 2nd ed.  (New York: Alfred A. Knopf, 
1975), p. 68 
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ในรูปที่ 3-6 แสดงถึง กรณีที่กิจการขนสงเปนผูยอมรับภาระคาขนสงบางสวน โดยเปนผลมา
จากการตั้งราคาคาขนสงแบบขั้นบันได (stepwise or mileage block) ของกิจการขนสง 
กลาวคือ โดยปรกติเพ่ือความสดวกในการเก็บคาขนสง กิจการขนสงมักกําหนดอัตราคาขนสง
จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง แทนที่จะเปนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอยางที่ควรจะเปน 
ตัวอยางเชน กําหนดคาโดยสารจากกรุงเทพ (ไมวาจะขึ้นจากเอกมัย พระโขนง หรือ บางนา) 
ไปยังชลบุรี (ไมวาจะลงที่ใดในตัวเมืองชลบุรี) ในอัตราเดียว เปนตน ผลก็คือ ถาเราสมมุติวามี
ผูผลิตเสื้อผาสองรายตั้งอยูที่กรุงเทพ กับ ระยอง ถาไมมีกรณีการยอมรับภาระเกิดขึ้น อาณา
เขตควรแบงแยกกันอยางเดนชัดที่เสนตรงเสนหนึ่งใจกลางเมืองชลบุรี แตเม่ือเกิดการยอมรับ
ภาระคาขนสงบางสวนของกิจการขนสง อาจทําใหตัวเมืองชลบุรีเปนตลาดของผูผลิตทั้งสอง
รายรวมกัน  

      E        C         D 

  E        C         D 

  B   A 

ระยะทาง 

ระยะทาง 

      

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-7 อาณาเขตตลาดเหลื่อมล้ํากันเปนผลจากการประเมินคาสินคาแตกตางกันของผูซื้อ 

ผูซื้ออาจเปนผูยอมรับภาระคาขนสงบางสวน ถาไมไดยึดหลักเกณฑการซื้อสินคาที่มีราคา
ต่ําสุด หรืออุดหนุนผูขายที่อยูใกลสุด ในความเปนจริงแลว ผูซื้อสวนใหญไมไดใหความสนใจ
กับหลักเกณฑนี้อยางจริงจัง แตจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม มักเอนเอียงที่จะอุดหนุนผูขายรายใด
รายหนึ่งมากกวารายอื่น แมวาจะตองจายคาสินคาเทาๆกันหรืออาจสูงกวาก็ได  เหตุการณนี้จะ
ไมเกิดกับกรณีการซื้อของหนวยธุรกิจในสินคาที่เปนมาตรฐาน เชน ปูนซีเมนต เครื่องเขียน
สํานักงาน  แตมักจะเกิดขึ้นกับการเลือกซื้อสินคาที่มีความแตกตางกันสูง หรือสินคาที่บงบอก
บุคลิกภาพ เชน การรักษาพยาบาล การศึกษา เสื้อผาตามแฟชั่น และนันทนาการ  การเหลื่อม 
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ล้ําของอาณาเขตตลาดจากกรณีนี้จะมีขอบเขตอยูที่การเลือกปฏิบัติที่แตกตางกันของผูซื้อ 
ดังเชนที่แสดงในรูปที่ 3-7  ซึ่งสมมุติให A  ผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวา B  เสน CC นาจะ
เปนเสนแบงอาณาเขตตลาดของทั้งสอง ถาไมมีการประเมินคาความพอใจของสินคาแตกตาง
กัน แตสําหรับผูซื้อที่ประเมินใหสินคาของ A มีคามากกวา B  5 บาทตอกิโลกรัม เสนแบง
อาณาเขตตลาดจะเปนเสน DD และสําหรับผูซื้อที่ประเมินใหสินคา B มีคามากกวา A  5 บาท
ตอกิโลกรัม เสนแบงจะเปน EE นั่นก็หมายความวาบริเวณ DD กับ EE เปนบริเวณอาณาเขต
ตลาดที่เหลื่อมล้ํากันของผูขายทั้งสอง      

ทายที่สุด ผูขายอาจเปนผูยอมรับภาระคาขนสงบางสวน และกอใหเกิดอาณาเขตตลาดเหลื่อม
ล้ํากันดวยการใชนโยบายราคาบางอยาง นโยบายราคาที่เราพบบอยที่สุดคือ การตั้งราคาเดียว 
ณ ที่ตั้งของผูขาย (f.o.b. price)  ผูซื้อจายคาขนสงทั้งหมด  ภายใตนโยบายราคาแบบนี้ผูขาย
ไมยอมรับภาระคาขนสงใด ๆ ทั้งสิ้น อาณาเขตตลาดจะมีรูปแบบและขอบเขตที่แนนอนเหมือน
ที่วิเคราะหมาในรูป 3-2 ถึง 3-5  แตนโยบายราคานี้อาจไมใชสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะถาบริเวณ
นั้นมีผูขายเพียงรายเดียวหรือสองสามราย (ที่สามารถตกลงรวมมือกันได) ก็จะเปนโอกาสอยาง
ดีที่ผูขายจะสามารถขยายอาณาเขตตลาดของตนออกไปได ดวยการยอมรับภาระคาขนสง
เอาไว ซึ่งกรณีที่รุนแรงสุด ผูขายจะยอมรับภาระคาขนสงเอาไวทั้งหมด ดวยการตั้งราคาเดียว
เปนราคาถึงมือผูซื้อ (delivered price) (แตราคาที่ผูขายกําหนดจะครอบคลุมตนทุนดําเนินการ 
บวก ตนทุนโดยเฉลี่ยของการสงมอบสินคาไปยังลูกคาทุก ๆ คนเอาไว)  การตั้งราคาแบบนี้ 
ผูขายจะไดรับผลตอบแทนสุทธิตอหนวยของการขายลดลง เม่ือตองขายใหกับลูกคาที่อยู
หางไกลมากขึ้น ในตอนนี้ผูขายแตละรายจะสามารถใหบริการกับบริเวณตลาดหนึ่ง ๆ  ซึ่งมี
อาณาเขตที่ถูกจํากัดโดยตนทุนคาขนสงตอหนวยสินคาที่ผูขายสามารถจายไดโดยไมขาดทุน  
กลาวคือ อาณาเขตตลาดของผูขายจะขยายไปจนถึงจุดที่ตนทุนการผลิต บวก คาขนสงสินคา 
เทากับราคาถึงมือผูซื้อที่ผูขายตั้งเอาไว  ถาเกินเลยจากจุดนี้ ผูขายจะขาดทุน (ถาไมสามารถ
เรียกรองราคาที่สูงขึ้นได)  และอาณาเขตตลาดของผูขายแตละรายจะเหลื่อมล้ํากันได ถาตั้งอยู
ใกลกันมากจนสามารถใหบริการแกลูกคาไดดวยราคาเดียวกัน แตโดยทฤษฎีแลว ผูขายแตละ
รายจะมีสวนในตลาดเทา ๆ กัน     นโยบายราคาที่เหมาะสมกวาคือ การที่ผูขายยอมรับภาระ
คาขนสงบางสวนหรือเลือกรับเฉพาะราย  ซึ่งก็คือการตั้งราคาเอาไวทั้งแบบราคา ณ ที่ขาย กับ
ราคาถึงมือผูซื้อ แลวเลือกใชแตกตางกันสําหรับลูกคาแตละราย อาณาเขตตลาดที่ไดจะขึ้นอยู
กับนโยบายการตั้งราคานั้นมองผลประโยชนในระยะยาว หรือผลประโยชนระยะสั้น ผูขาย 
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จํานวนมากตองการผลประโยชนระยะยาว จึงคิดวาเปนการดี ถาไดดําเนินธุรกิจในลักษณะที่
ใกลเคียงกับการผูกขาดเพียงรายเดียวใหมากที่สุด  ดังน้ัน ผูขายจะพยายามตั้งราคาสินคาของ
ตนใหต่ํากวาระดับราคาที่จะใหกําไรในปจจุบันสูงที่สุด  ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการสรางแรงจูงใจให
หนวยธุรกิจใหมๆเขามาดําเนินธุรกิจแขงขันในบริเวณตลาดของตน ความตองการของเขาคือ
อาณาเขตตลาดที่แบงออกอยางชัดเจนจากคูแขง และจะพยายามหลีกเลี่ยงตนทุนคาขนสงที่ไม
จําเปน เชนตนทุนการขนสงสินคาขามไปขายยังอาณาเขตตลาดของคูแขง  

     แตถาผูขายแตละรายพิจารณาเพียงผลประโยชนระยะสั้น หรือไมสามารถรวมมือกันในการ
กําหนดราคาได  ผลก็คือผูขายแตละรายจะพยายามรุกล้ําอาณาเขตตลาดของคูแขงดวยการตัด
ราคาสินคาของตนลง  ซึ่งเราอาจพิจารณาไดเหตุการณและผลกระทบที่เกิดขึ้นไดจากรูปที่ 3-8 
ซึ่งสมมุติใหผูขาย A และ B พยายามแขงขันเพื่อแยงตลาดบนเสนทางที่เชื่อมระหวาง A กับ B   

กําหนดให A มีตนทุนดําเนินการเทากับ AC และ B มีตนทุนดําเนินการเทากับ BD  ในตอน
แรกหนวยผลิตทั้งสองขายสินคาของตนดวยการตั้งราคาแบงแยก (price discriminate)  
กลาวคือ ตั้งราคาแบบเอาเปรียบลูกคาที่อยูใกลและใหประโยชนกับลูกคาที่อยูไกล ดวยการ
ยอมรับภาระคาขนสงบางสวนเอาไว  ซึ่งเราจะเห็นไดจากรูปที่ 3-8 วา ระดับราคาไมไดเพ่ิม
เปนสัดสวนที่เหมาะสมกับระยะทาง แตเพ่ิมในสัดสวนที่ลดลง  สวนที่ขาดหายไปคือคาขนสงที่
ผูขายยอมรับเปนภาระของตน ในรูปที่ 3-8 ระดับราคาถึงมือผูซื้อที่ผูขาย A เรียกรองคือเสน 
EF ขณะที่ตนทุนดําเนินการบวกตนทุนคาขนสงที่จายจริงคือเสน CI  สวนระดับราคาที่ B เรียก
คือเสน GF ขณะที่ตนทุนจริงคือเสน DH  ขอใหสังเกตวา ความแตกตางระหวางเสน CI กับเสน 
EF  และความแตกตางระหวางเสน DH กับเสน GF ในรูปแสดงใหเห็นไดอยางเดนชัดวา  ทั้ง
ผูขาย A และ B เรียกรองกําไรจากลูกคาที่อยูใกลในอัตราที่คอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับ
กําไรที่ผูขายทั้งสองเรียกรองจากลูกคาที่อยูหางไกลออกไป  แตถึงกระนั้น อาณาเขตตลาดของ
ผูขายทั้งสองรายจะแบงแยกออกจากกันอยางเดนชัดที่จุด L  ซึ่งเปนจุดที่ระดับราคาถึงมือผูซื้อ
ของผูขายทั้งสองเทากันและเทากับ FL 
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รูปที่ 3-8 การรุกล้ําอาณาเขตตลาดดวยการยอมรับภาระคาขนสงบางสวนของผูขาย 

      ในเหตุการณแบบน้ี ผูขาย A อาจเห็นวาสามารถฉกฉวยผลประโยชนระยะสั้น ๆ ได 
ดวยการตัดราคาสินคาลงใหมีราคาเทากับตนทุนที่แทจริง จะทําใหสามารถขยายอาณาเขต
ตลาดออกไปไดถึงจุด M เทากับแยงตลาดของ B  มาได (บริเวณ LM )  แตขอใหสังเกตวา A 
จะไมสามารถแยงชิงตลาดมามากกวานี้ เพราะเสนอขายสินคาของตนเทากับตนทุนที่แทจริง
แลว  ในขณะที่ B ก็อาจดําเนินการแบบเดียวกัน ทําใหอาณาเขตตลาดของ B ขยายตอไปถึง
จุด K (ถา A ไมลดราคาของตนลงมากอน)  ดังนั้นถาเกิดสถานการณดังกลาว และผูขายทั้งสอง
สามารถตกลงกันไดในที่สุด ระดับราคาถึงมือผูซื้อบนเสนทาง AB จะเปนไปตามเสน EHJIG 
โดยในชวงระหวาง K กับ M จะเปนบริเวณที่อาณาเขตตลาดที่เหลื่อมล้ํากันของผูขายทั้งสอง
ราย และผูขายทั้งสองจะมีกําไรที่ลดลงกวาในตอนแรก และการเลือกที่ตั้งของทั้งสองจะ
เปลี่ยนแปลงไป ถาผูขายทั้งสองยังคงทําสงครามแยงชิงตลาดกันตอไป (ขอใหดูรูปที่ 3-1 ซึ่ง
อธิบายการเคลื่อนยายที่ตั้งของหนวยผลิตสองรายเพื่อแยงชิงตลาดของกันและกัน)  

      ขอใหสังเกตวาที่ผานมา  เราวิเคราะหถึงอาณาเขตตลาด โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานวา
หนวยธุรกิจในกิจกรรมเดียวกันที่ตองแขงขันกันน้ัน เปนเพราะผลิตภัณฑที่แตละหนวยผลิต
ผลิตขึ้นน้ันสามารถใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ทําใหแตละหนวยผลิตตองพยายามแสวงหา
อาณาเขตตลาดเปนของตนเอง   อยางไรก็ตาม บางธุรกิจอาจใหความสําคัญกับปจจัยการผลิต
ที่ตองใชเปนประจํามากกวาตลาดของผลิตภัณฑก็ได  ดังนั้นแทนที่หนวยผลิตนั้นจะแสวงหา
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อาณาเขตตลาด แตกลับแสวงหาอาณาเขตปจจัยการผลิต (supply area) เปนของตนมากกวา 
ซึ่งการวิเคราะหก็จะใชวิธีเดียวกับที่ผานมา 

      ในตอนนี้เราอาจสรุปไดวา  หนวยธุรกิจที่ผูกพันกับตลาดจะพยายามหาที่ตั้งที่ดีที่สุด 
โดยคํานึงถึงความสามารถเขาถึงตลาดของที่ตั้งแตละแหงที่เปดใหเลือกอยู หนวยธุรกิจไม
เพียงแตจะเปรียบเทียบวาตลาดใดเปนตลาดที่ดีที่สุด อีกทั้งจะไมพยายามขายสินคาของตนใน
ทุก ๆ ตลาดที่มีอยู  แตจะประเมินคาความไดเปรียบของสถานที่ตั้งแตละแหงบนพ้ืนฐานที่วา 
จะมีความตองการในสินคาของตนอยูเทาใดภายในอาณาเขตตลาดที่คาดหวังไดถาเลือกที่ตั้ง
นั้นๆ  โดยอาณาเขตตลาดและศักยภาพการขายของสถานที่ตั้งแตละแหงจะถูกกําหนดโดยที่ตั้ง
ของผูบริโภคและที่ตั้งของคูแขง  ที่ตั้งที่ดีที่สุดภายใตมุมมองแบบน้ีก็คือ สถานที่ที่มีความ
ตองการในผลผลิตของธุรกิจนั้นอยูมาก เม่ือเปรียบเทียบกับอุปทานที่มีสนองตอบอยู นั่นก็คือ 
หนวยธุรกิจควรมองหาบริเวณที่ขาดแคลน (deficit area)  ผลผลิตในบริเวณดังกลาวจะมีราคา
สูงเม่ือเปรียบเทียบกับบริเวณอ่ืน ดังนั้นถาเราสมมุติวา ความตองการในสินคามีการกระจาย
อยางสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณที่พิจารณาอยู หนวยธุรกิจน้ันสามารถเลือกที่ตั้งไดงาย ๆ ดวยการ
เลือกที่ตั้งใหหางไกลจากคูแขงใหมากที่สุด  เนื่องจากทุกๆหนวยธุรกิจจะเลือกปฏิบัติเหมือน ๆ 
กัน ดังน้ันการกระจายตัวของหนวยธุรกิจจะเปนไปอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ โดยแตละราย
จะมีอาณาเขตตลาดเทาๆ กัน (ถาตนทุนทุก ๆ อยางเทากัน)  ในทํานองเดียวกัน กิจการที่
ผูกพันกับปจจัยการผลิตจะแสวงหา บริเวณที่มีปจจัยนั้นเหลือเฟอ (surplus area) และถาปจจัย
การผลิตน้ันมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ  หนวยธุรกิจก็จะเลือกที่ตั้งกระจัด
กระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณเหมือนกัน อีกทั้งอาณาเขตปจจัยจะมีขนาดเทา ๆ กัน 

      อยางไรก็ตาม เราคงตองสํานึกไววาในโลกแหงความเปนจริง ความตองการในผลผลิต
และอุปทานของปจจัยการผลิตไมมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ ขนาดของการ
ผลิตและที่ตั้งของคูแขงก็ไมไดเปนเอกรูป ตนทุนคาขนสงไมใชปจจัยเดียวที่มีความสําคัญ อีก
ทั้งยังไมไดเปนสัดสวนคงที่กับระยะทางและเทาเทียมกันในทุกทิศทาง  ฉะนั้นสิ่งที่เราวิเคราะห
มาจึงเปนเพียงแบบจําลองงาย ๆ  ที่เราจะใชเปนเพียงพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหที่ละเอียด
มากกวานี้  นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อาทิเชน ความตองการการเปนสวนตัวของบุคคล โดยไม
วามนุษยหรือสัตวมักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาระยะหางระดับหน่ึงจากพวก
เดียวกัน ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่ถูกคนพบโดยนักมานุษยวิทยา และนําไปสูแนวความคิดเกี่ยวกับ 
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การจัดสรรสภาพการครองชีวิตในเมือง ทั้งทางดานขนาดมาตรฐานของบาน จํานวนและขนาด
ของสวนสาธารณะ เพราะฉะนั้น การที่จะเขาใจแบบแผนการเลือกที่ตั้งไดสมบูรณ เราไมอาจพึ่ง
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่มีขีดจํากัดเพียงอยางเดียว เพราะปญหาของมนุษยชาติคอนขาง
สลับซับซอน3

แบบแผนที่ถกูครอบงําโดยแรงดงึดูด (PATTERNS  DOMINATED BY COHESION) 
      แบบแผนการเลือกที่ตั้งที่ตรงกันขามกับการเลือกที่ตั้งแบบผลักดันกันก็คือ การเลือก
ที่ตั้งของหนวยธุรกิจในกิจกรรมประเภทเดียวกันที่มีการดึงดูดกันอยางมาก โดยทั่วไป การ
กระจุกตัวของหนวยธุรกิจตาง ๆ ในกิจกรรมเดียวกัน เปนแบบแผนที่มักจะพบเห็นอยูเสมอใน
กิจกรรมที่ผูกพันกับตลาดหรือที่ผูกพันกับปจจัยการผลิต  โดยที่ตลาดและแหลงปจจัยการผลิต
มีอยูไมกี่แหง อาทิเชน การกระจุกตัวกันอยางหนาแนนของผูผลิตและผูสนับสนุนกิจกรรมการ
ถายทําภาพยนต  จําพวก ดารา ผูออกแบบฉาก ผูชํานาญการแตงหนา ธุรกิจการลางและอัด
ขยายฟลม ฯลฯ ในฮอลลีวูดและนิวยอรค ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมถายทําภาพยนตและโรงละคร
กระจุกตัวกันอยูที่นั่น  โรงงานผลิตไวนกระจุกตัวอยูในบริเวณที่ปลูกองุนพันธุที่เหมาะสม ซึ่งมี
อยูสองสามแหงในยุโรป  โรงงานนํ้าตาลกระจุกตัวอยูแถบกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งมีการปลูก
ออยกันอยางมาก เปนตน  

ความหลากหลายของผลผลิตและความนาสนใจของตลาด (Output Variety and 
Market Attraction)  
      อยางไรก็ตาม มีสถานการณอ่ืนที่พ้ืนฐานของการกระจุกตัวกันเปนการดึงดูดซึ่งกันและ
กันระหวางกิจการที่แขงขันกันในกิจกรรมหนึ่ง ๆ  และการดึงดูดกันน้ีมีอิทธิพลครอบงําและ
หักลางแรงผลักดันซึ่งกันและกันที่อาจเกิดขึ้นจากคูแขง  ดังเชนที่เรามักพบเห็นการเลือกที่ตั้ง
ของรานคาแบบมีสาขา หรือสาขาของธนาคารที่มักพยายามตั้งอยูใกลกับสาขาของคูแขงใหมาก
ที่สุด นอกจากนี้ก็มีการกระจุกตัวของ รานขายรถยนตเกาบนถนนรัชดาภิเษก  ธุรกิจการเงิน 
(เชนบนถนนสีลม) สถานบันเทิงยามราตรี (เชนยานพัฒนพงษ)  โรงหนัง (ยานสยามแสควร)  
โรงอาบอบนวด (ยานเพชรบุรีตัดใหม)  รานขายผา (บริเวณบางลําภู หรือ พาหุรัด) เปนตน ซึ่ง
โดยปกติแลว ยิ่งเมืองมีขนาดใหญเทาใด เราจะยิ่งพบเห็นการกระจุกตัวของกิจการเฉพาะอยาง 

 

                                                        
3 เพ่ือความเขาใจที่ดีขึ้น ควรอานขอเขียนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยชาติที่นักมานุษยวิทยาเขียนขึ้น 
อาทิเชน  Edward T. Hall, The Hidden Dimension , (New York: Anchor Books, 1966)  เปนตน 
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มากขึ้น สําหรับเมืองขนาดเล็กมักไมมีการกระจุกตัวแบบน้ี ยกเวนบางกรณีเชน การกระจุกตัว
ของสถานบันเทิงยามราตรีในพัทยา (ซึ่งอาจเปนเพราะพัทยามีกิจกรรมหลักไมกี่อยางเทานั้น)  
เหตุผลหลักของการกระจุกตัวกันแบบนี้คือ หนวยธุรกิจแตละหนวยในกิจกรรมเดียวกันเหลานี้
เห็นวา บริเวณดังกลาวเปนสถานที่ตั้งที่ดีเพราะการปรากฏอยูของคูแขง4 และมีแรงดึงดูด
แทนที่จะเปนแรงผลักดัน คําอธิบายของการกระจุกตัวที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันน้ี อยูที่
คุณสมบัติพิเศษในตัวของกิจการเอง หรือของตลาดหรือผูสนองปจจัยการผลิตของกิจกรรม 

      สําหรับบางกิจกรรม เหตุผลพื้นฐานเบื้องหลังแนวโนมการกระจุกตัวกันก็คือ ผลิตภัณฑ
ของแตละหนวยธุรกิจไมไดเปนเอกรูป และไมอาจใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ยิ่งไปกวานั้น 
ความแตกตางในลักษณะ รูปราง วัตถุดิบที่ใช หรือพัฒนาการดานตาง ๆ ของตัวผลผลิต 
ตองการการเปรียบเทียบอยางจริง ๆ จัง ๆ กอนการตัดสินใจซื้อ เราอาจแสดงใหเห็นไดชัดเจน
จากตัวอยางเชน  การเลือกซื้อผา ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมากทั้งดานสีสรร เน้ือผา ลาย 
ความหนาบาง ราคา ฯลฯ ผูขายแตละรายไมสามารถรวบรวมสินคาทุกชนิดไวในรานตัวเองได 
ขณะเดียวกันผูซื้อก็มักจะไมไดตัดสินใจไวลวงหนาวาจะซ้ือผาแบบใด แตมักจะตัดสินใจเม่ือได
เลือกชมผาจํานวนมากแลวจึงจะเลือกซื้อผาที่ตนพอใจที่สุด  ภายใตสถานการณแบบนี้อุปสงคที่
มีอยูไมใชสําหรับผลิตภัณฑเฉพาะหนึ่งๆ แตจะเปนอุปสงคของความหลากหลายที่มีอยูของ
ผลผลิต  นั่นก็คือ ยิ่งบริเวณใดมีความหลากหลายเสนออยูมากเทาใด ก็ยิ่งจะดึงดูดลูกคา
ใหมีความตองการซื้อสินคาจากบริเวณนั้นมากขึ้นเทาน้ัน  

      เปนที่แนชัดวา กิจกรรมที่ตองการการแสดงสินคามักมีแนวโนมที่จะเลือกที่ตั้งแบบ
กระจุกตัวกัน แตละหนวยธุรกิจจะดึงดูดซึ่งกันและกัน คูแขงรายใหมจะไดรับการตอนรับเขาสู
บริเวณดังกลาวเปนอยางดี เพราะจะมาชวยเพ่ิมความหลากหลายและดึงดูดใหเกิดความ
ตองการเพิ่มขึ้น ในสถานการณแบบนี้ ตนทุนคาขนสงมักจะตกเปนภาระของผูซื้อ หนวยธุรกิจ
ที่รวมตัวกันอยูจะมีอาณาเขตตลาดรวมกัน แตไมไดหมายความวา หนวยธุรกิจแตละหนวยจะมี
สวนแบงในตลาดเทา ๆ กัน ที่จริงอาจแตกตางกันอยางมากก็ได   

      จากการที่หนวยธุรกิจในกิจกรรมประเภทหนึ่งๆ มีแบบแผนการเลือกที่ตั้งแบบ
กระจุกดัวกัน นับวาเปนการแสดงถึงการประหยัดภายนอกจากการรวมตัวกัน (external 
economies of agglomeration) ของกิจกรรมไดเปนอยางดี  โดยเปนการประหยัดภายนอก

                                                        
4 Hoover,  An Introduction to Regional Economics,  p. 76 
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หนวยธุรกิจที่เกี่ยวของ เพราะความไดเปรียบจะมีมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับ จํานวนของหนวย
ธุรกิจในกิจกรรมเดียวกันวาจะมากระจุกตัวอยูเทาใด ซึ่งจะเปนตัวชี้วาจะมีอุปสงคเกิดขึ้นเทาใด 

การประหยัดจากการรวมตัวกัน (AGGLOMERATION  ECONOMIES) 
     การประหยัดจากการรวมตัวกัน คือการลดลงของตนทุนที่เกิดขึ้น เน่ืองมาจากการที่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินการอยูดวยกันในบริเวณเดียวกัน ที่จริงแลว เราอาจแบงการ
ประหยัดจากการรวมตัวกันเปนสองประเภทคือ การประหยัดจากการรวมตัวกันทางหนาที่ 
(functional agglomeration economy) ซึ่งเปนการประหยัดที่เกิดขึ้น เม่ือหนวยธุรกิจหน่ึง ๆ 
ตัดสินใจที่จะดําเนินกิจการครบหรือเกือบครบทุกขั้นตอน อาทิเชน บริษัท CP ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับไก ตั้งแตฟกไข  อาหารไก ฆาไก แปรรูป ขายไกสําเร็จรูปในรูปแบบตางๆ (เน้ือไก ไข
ไก ลูกชิ้นไก ไสกรอกไก ไกยางหาดาว Chester’s grill,  KFC ) ซึ่งกระบวนการผลิตและ
จําหนายไมจําเปน และมักจะไมเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกัน แตสามารถลดตนทุนลงไดเพราะมี
การรวมตัวกันทางหนาที่ อีกแบบหนึ่งคือ การประหยัดจากการรวมตัวทางพื้นที่ (spatial 
agglomeration economy) ซึ่งคือการประหยัดแบบที่เราจะกลาวถึง  อยางไรก็ตาม มีการ
ประหยัดจากการรวมตัวกันทางพื้นที่อยูหลายประเภท ตั้งแตการประหยัดที่เกิดขึ้นกับหนวย
ธุรกิจเดียว จนถึงการประหยัดที่ขยายไปทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งเราจะพิจารณาไดเปนแตละระดับ 
ดังที่จะกลาวถึงขางลางนี้  

 การประหยัดภายในจากการรวมตวักัน ( I n t e r n a l  A g g l o m e r a t i o n  E c o n o m i e s )  
      การประหยัดภายใน คือการลดลงของตนทุนตอหนวยที่เกิดขึ้นกับธุรกิจที่ขยายกิจการ
ของตนในบริเวณหนึ่งๆ  เน่ืองจากหนวยธุรกิจที่ขยายตัวจะไดรับผลประโยชนจากการขยายตัว
นั้น เราจึงถือวาเปนการประหยัดภายในของหนวยธุรกิจน้ัน  อยางไรก็ตาม มีความแตกตางกัน
ลึก ๆ ระหวางการประหยัดจากการรวมตัวกันภายใน กับ การประหยัดจากขนาด (economies 
of scale)  โดยการประหยัดจากขนาดหมายถึง การประหยัดในตนทุนตอหนวยที่ธุรกิจไดรับ
เม่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต โดยมีอิสระที่จะเพ่ิมปจจัยตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวก็ได (การประหยัด
จากขนาดแสดงโดย การเคลื่อนต่ําลงไปตามเสนตนทุนเฉลี่ย) แตถาหนวยธุรกิจหน่ึงลดตนทุน
เฉลี่ยลงโดยการจัดตั้งโรงงานแหงที่สองหรือที่สามในบริเวณซึ่งไมเคยมีมากอน ก็จะไดรับการ
ประหยัดจากการรวมตัวกันภายใน ซึ่งเปนการประหยัดในตนทุนที่เกิดจากการเลือกที่ตั้ง หรือ
การขยายกิจการในบริเวณที่ติดกับกิจการเดิมที่มีอยู นั่นก็หมายความวามีลักษณะของพื้นที่เขา
มาเกี่ยวของ 
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      การลดลงของตนทุนที่ไดรับจากการขยายโรงงานที่มีอยูเดิม อาจแสดงถึงทั้งการ
ประหยัดภายในจากขนาด และการประหยัดภายในจากการรวมตัวกัน อยางไรก็ตาม ถาธุรกิจ
ผนวกกิจการสองประเภทไวในโรงงานเดียวกัน และลดตนทุนลงได จะเกิดการประหยัดจากการ
รวมตัวกันภายในโดยไมมีการประหยัดจากขนาดภายใน เราเรียกเหตุการณนี้วาการประหยัด
จากขอบเขต (Economies of scope) ซึ่งเปนการลดลงของตนทุนการผลิตที่เกิดจากการขยาย
ไปสูการผลิตสินคาตัวใหม  ตัวอยางเชน การลดลงในตนทุนเฉลี่ยของหนวยธุรกิจที่ผลิตยาสีฟน
เน่ืองมาจากธุรกิจตัดสินใจผลิตครีมโกนหนวดดวย  ในดานที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ การเพิ่มขึ้นของ
กิจการหนึ่งที่ลดตนทุนการผลิตในผลิตภัณฑอ่ืนที่สถานที่ตั้งนั้น เปนการประหยัดจากการ
รวมตัวกันภายในดวย 

      การเฉลี่ยตนทุนคงที่ไปกับผลผลิตจํานวนมาก เปนเหตุผลสําคัญหน่ึงสําหรับการ
ประหยัดภายในจากการรวมตัวกัน แตก็มีปจจัยอ่ืนดวย เชน ความชํานาญเฉพาะอยางมากขึ้น 
ศักยภาพที่จะใชเทคโนโลยีอ่ืน และการประหยัดจากการซื้อคราวละมาก ๆ เปนตน  การผลิต
หลาย ๆ อยางในโรงงานเดียวมักเกิดอยูเสมอ ซึ่งก็หมายความวา จะมีการใชเวลาของผูบริหาร
ที่คุมคาขึ้น หรือมีการใชเครื่องมือเฉพาะอยางที่ดีขึ้น ทั้งหมดจะนําไปสูการลดลงของตนทุนเม่ือ
มีการขยายการผลิต 

การเชื่อมโยงกันระหวางอุตสาหกรรม (Interindustry Linkages) 
      แนวโนมที่ธุรกิจที่มีการคาขายระหวางกันจะเลือกที่ตั้งในบริเวณเดียวกัน เปนสาเหตุที่
สําคัญที่สุดในการรวมตัวกันทางอุตสาหกรรม  การรวมตัวกันระหวางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นผาน
ทางการเชื่อมโยงไปขางหนาและไปขางหลัง (forward and backward linkages)  การเชื่อมโยง
ไปขางหนา เกี่ยวของกับการที่ผูสนองปจจัยการผลิตดึงดูดผูซื้อ สวนการเชื่อมโยงไปขางหลัง 
เกี่ยวของกับการที่ผูซื้อดึงดูดผูสนองปจจัยการผลิต  ตัวอยางเชน ถาโรงงานทอผาตั้งอยูที่
บริเวณหนึ่ง ๆ แลว โรงงานตัดเย็บเสื้อผาตัดสินใจที่จะดําเนินกิจการอยูบริเวณนั้นเพ่ือจะไดอยู
ใกลกับผูสนองปจจัยการผลิตของตน เราอาจถือไดวาการเชื่อมโยงไปขางหนาเปนปจจัยการ
เลือกที่ตั้งที่สําคัญ  ในทางตรงกันขาม จะมีการเชื่อมโยงไปขางหลังเกิดขึ้นถาโรงงานทอผาถูก
ดึงดูดใหเกิดขึ้นในบริเวณที่มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผาตั้งอยูกอนแลว 

เม่ือธุรกิจสองหนวยมีการคาขายระหวางกัน ก็มักจะมีผลประโยชนซึ่งกันและกันจาก
การตั้งอยูที่เดียวกัน อาทิเชน การประหยัดทางดานตนทุนการขนสงและการคมนาคมสื่อสาร 
อยางไรก็ตาม แรงดึงนี้อาจมีความรุนแรงสําหรับฝายหนึ่งมากกวาอีกฝายหนึ่งก็ได ขึ้นอยูกับ 



EC 364   51 

ความสําคัญของการอยูใกลกับกิจกรรมที่อยูบริเวณนั้น เม่ือเทียบกับปจจัยการเลือกที่ตั้งอ่ืน ๆ 
อาทิเชน โรงเลื่อยไมคอยใหความสําคัญกับรานคาไมเทาใด เม่ือเทียบกับความสําคัญที่ใหกับ
ปา 

      ปญหาที่วา การเชื่อมโยงไปขางหนาหรือไปขางหลังมีความสําคัญกวากัน เปนสิ่งที่
จําเปนสําหรับผูวางแผนการพัฒนา โดยถาการเชื่อมโยงไปขางหนามีความสําคัญกวา ผูวาง
นโยบายจะเลือกเนนที่การพัฒนากิจกรรมการผลิตพ้ืนฐาน เชน น้ํามัน วัตถุดิบ และผลผลิต
ทางการเกษตร  และคาดหมายใหกิจกรรมการผลิตพ้ืนฐานเหลานี้ดึงดูดกิจกรรมที่จะใชผลผลิต
ดังกลาวเปนปจจัยการผลิต  แตถาการเชื่อมโยงไปขางหลังมีประสิทธิภาพกวา นโยบายทาง
เศรษฐกิจก็อาจเนนไปที่การพัฒนากิจกรรมที่ผลิตผลผลิตขั้นสุดทาย อาทิเชน เสื้อผา หรือ 
อาหารกระปอง ซึ่งก็จะกระตุนการเจริญเติบโตโดยผานทางการเชื่อมโยงไปขางหลัง ดวยการ
ดึงดูดผูสนองปจจัยการผลิตใหเขามาตั้งในบริเวณดังกลาวในภายหลัง 
      Hirshman ใหขอคิดวา ประเทศดอยพัฒนา (อาจใชไดกับภูมิภาคที่ดอยพัฒนาดวย) 
มักมีลักษณะที่การพึ่งพาระหวางกันและการเชื่อมโยงมีอยูคอนขางต่ํา  กลาวคือ ธุรกิจใน
ประเทศดอยพัฒนามักไมมีการคาขายระหวางกัน กิจกรรมการเกษตรและการขุดเจาะ ซ่ึงเปน
ภาคเศรษฐกิจหลัก มีการเชื่อมโยงไปขางหลังเพียงเล็กนอย ยิ่งไปกวานั้น การเชื่อมโยงไป
ขางหนาซึ่งก็มีเพียงเล็กนอย ซึ่งโดยพื้นฐานคือ การแปรรูปและการกลั่น ที่มักจะเกิดขึ้นตามมา
ก็ไมไดกระจายไปอยางถวนทั่ว  ผลก็คือ น้ํามัน แรธาตุ และผลผลิตทางเกษตร มักจะถูก
สงออกโดยไมกระตุนใหเกิดกิจกรรมในทองถิ่นเพ่ิมขึ้นอยางที่ควรจะเปน ในทํานองเดียวกัน 
กิจกรรมที่เพียงแตขัดเกลาขั้นสุดทาย (finishing touches) ในสินคาที่สั่งเขา เชน บรรจุหีบหอ
หรือปรับปรุงเล็ก ๆ นอย ๆ ก็มีการเชื่อมโยงไปขางหลังนอยมาก  ดังน้ัน Hirshman จึงแนะนํา
ใหมีกิจกรรมของรัฐบาลที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีการเชื่อมโยง
ไปขางหลังอยางมาก และเชื่อวาการเชื่อมโยงไปขางหนามีประสิทธิภาพนอยกวา  จาก
การศึกษาของ Hirshman นี้อาจทําใหเชื่อวา เปนการเหมาะสมที่จะกอตั้งกิจการประกอบ
รถยนตในภูมิภาคที่ดอยพัฒนา โดยในตอนแรก เครื่องยนตร ยางลอ แชสซี และวัตถุดิบอ่ืน ๆ 
ที่ใชในกระบวนการประกอบจําตองนําเขา แตเขาก็เสนอวา ในที่สุดแลวบางอยางจะถูกแทนที่
โดยสินคาในทองถิ่น เพราะวัตถุดิบในทองถิ่นจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือสินคา
นําเขา อันเปนผลมาจากตนทุนคาขนสงที่ต่ํากวา และการอยูใกลผูซื้อจะปรับปรุงการสื่อสาร
ระหวางกัน ดังน้ันจึงตอบสนองความตองการของโรงงานประกอบไดดีกวา  แนวความคิดนี้
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สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาดวยการทดแทนการนําเขา5  อยางไรก็ตาม แนวความคิดนี้
ไมใชขอสรุปเสียทีเดียว 

การประหยัดจากการรวมศนูย (Localization Economies)  
      การเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมในหมูคูคาโดยตรง เปนรูปแบบหนี่งของการประหยัด
จากการรวมศูนย  แตการประหยัดดังกลาวมีบางอยางมากกวาแคการเชื่อมโยงระหวางกัน โดย
จะเกิดขึ้นเม่ือการเพิ่มขึ้นในผลผลิตของกลุมธุรกิจหนึ่ง ๆ ในสถานที่หน่ึง เปนผลใหตนทุนของ
หนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในที่ตั้งนั้น ๆ ลดลง 

      การประหยัดจากการรวมศูนยเปนสิ่งที่เหมือนกับที่ Alfred Marshall เรียกวาการ
ประหยัดภายนอกของหนวยธุรกิจแตภายในอุตสาหกรรม โดย Marshall ชี้ใหเห็นวา เม่ือ
ผลผลิตของทั้งอุตสาหกรรมหนึ่งเพิ่มขึ้น กิจการที่สนับสนุน เชน องคการการคาและผูสนอง
ปจจัยเฉพาะอยาง จะสามารถเกิดขึ้นได  ผลก็คือ จะชวยลดตนทุนใหกับทุกหนวยธุรกิจใน
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม การวิเคราะหของ Marshall นี้ใชกับหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยไมสนใจวาจะตั้งอยูที่ใด แตสําหรับ การประหยัดจากการรวมศูนยใชกับหนวย
ธุรกิจที่ตั้งอยูในที่เดียวกัน    การประหยัดจากการรวมศูนยยังอาจเกิดขึ้นมาจาก การมีแรงงาน
รวมกัน เครื่องจักรกลเฉพาะอยาง การลอกเลียนแบบ และโอกาสของการไดเปรียบเทียบกอน
ซื้อ 

การมีแรงงานรวมกัน (Labor Pool)  ถามีหนวยธุรกิจหลาย ๆ หนวยในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ก็อาจจะรวมกันพัฒนากลุมแรงงานชํานาญงานรวมกัน อาทิเชน
แรงงานในไรออย สวนยาง ตัดเย็บเสื้อผา  ความไดเปรียบของตลาดแรงงานจากการรวมตัวกัน
มีประโยชนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจที่มีความตองการไมคอยแนนอน ดังเชน
ในกรณีผูรับเหมากอสราง โรงงานตัดเย็บเสื้อผา ซึ่งโดยปรกติแลว อาจมีความตองการแรงงาน
ในบางชวงอยางมาก ในขณะที่บางเวลาตองการนอย  ดังน้ันจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดความยุงยาก
ถาเลือกที่ตั้งอยูอยางโดดเดี่ยว การรวมกลุมอยูใกลกันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะชวย
แกปญหาดังกลาวไดอยางมาก เม่ือตองการแรงงานก็มักจะหาไดงาย ตนทุนต่ํา และมี
ประสิทธิภาพกวา เพราะแรงงานไมจําเปนตองยายถิ่นที่อยูในแตละครั้งที่ตองเปลี่ยนงาน และ 

                                                        
5 ดูรายละเอียดไดใน O. A. Hirshman, Strategies of Economic Development: Process and Problems,  
(New  York: John Wiley & Sons, 1972 ) บทที่ 4 
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อีกทั้งถามีการรวมกลุมกันมากพอ ก็อาจรวมมือกันพัฒนาแรงงานดวยการจัดฝกอบรม ซึ่งจะ
ชวยพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงานได 

เครื่องจักรกลเฉพาะอยาง (Specialized Machinery)  ความสามารถที่จะใชเครื่องจักรกลและ
ปจจัยการผลิตอ่ืนๆรวมกัน เปนอีกจุดหนึ่งที่กอใหเกิดการประหยัดจากการรวมศูนย  
ตัวอยางเชน บริเวณหนึ่ง ๆ อาจเริ่มดวยการพัฒนาเปนศูนยกลางการกระจายและจัดเก็บสินคา 
และเมื่อบริเวณดังกลาวบรรลุปริมาณธุรกิจขนาดใหญพอ ก็อาจเพียงพอที่จะสนับสนุนธุรกิจที่
ขาย ผลิต หรือดัดแปลงอุปกรณการกระจายสินคา หรือ การขนสินคาขึ้นลง  ผลก็คือ การ
เกิดขึ้นของธุรกิจที่ชํานาญในดานอุปกรณการกระจายสินคา ธุรกิจการกระจายและจัดเก็บสินคา
ในบริเวณดังกลาวสามารถดําเนินการมีประสิทธิภาพขึ้น หรือแมแตการกระจุกตัวของที่ทํางาน
ก็อาจกระตุนใหเกิดรานรับถายสําเนาในราคาถูก ซึ่งเปนตัวอยางที่เราพบเห็นอยูเสมอ 

การลอกเลียนแบบ การปรับปรุง และนวัตกรรม (Imitation, Modification, and Innovation) 
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันอาจสามารถลอกเลียนแบบสินคาของธุรกิจอ่ืนถาตั้งอยูที่เดียวกัน 
ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของเขาไดเร็วกวาการตั้งอยูโดด
เด่ียวหางจากคูแขง แนนอนที่ธุรกิจที่ถูกเลียนแบบยอมเสียเปรียบ แตการตั้งอยูโดดเดี่ยวเพ่ือ
หนีการเลียนแบบก็มีขอเสียที่อาจไมไดรับรูนวัตกรรมใหมๆ สําหรับอุตสาหกรรมที่มีการคิดคน
ใหม ๆ จํานวนมากและเปลี่ยนแปลงเร็ว เชน อุตสาหกรรมแฟชั่น ทุก ๆ ธุรกิจจะไดประโยชน
ถาตั้งอยู ใกลกัน เพ่ือสามารถเลียนแบบกันไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจอ่ืนมาเปนแนวทางการคิดคนของตนได ดังน้ัน ในอุตสาหกรรมที่
มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว การประหยัดที่เกิดจากการเลียนแบบ การปรับปรุง และการประดิษฐ
คิดคน จึงเปนบอเกิดที่สําคัญของการประหยัดจากการรวมศูนย 

การไดเปรียบเทียบกอนซื้อ (Comparison Shopping) การประหยัดจากการรวมศูนยอีกแบบ
หน่ึง มีที่มาจากความตองการของปจเจกชนที่ตองการเปรียบเทียบสินคา บุคคลมักพอใจที่จะ
เลือกซื้อเสื้อผาในศูนยการคาเพราะไดเปรียบเทียบจากรานคาหลาย ๆ ราน หนวยธุรกิจที่ขาย
สินคาเดียวกันมักผลักดันกันในหลายสถานการณ แตเม่ือลูกคาตองการการแสดงความ
หลากหลาย ธุรกิจเหลานั้นก็มักจะกระจุกตัวกัน  รานขายเสื้อผารายใหมในศูนยการคาอาจ
กอใหเกิดประโยชนกับรานขายเสื้อผาที่มีอยูเดิม ดวยการทําใหศูนยการคานั้นนาสนใจมากขึ้น  
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      การกระจุกตัวกันเพื่อแสดงความหลากหลาย มักเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑที่มีความ
แตกตางกัน และมีความหลากหลายของราคาที่เพียงพอ จนทําใหการเปรียบเทียบกอนซื้อมี
ความคุม โดยปกติแลว เรามักไมเปรียบเทียบสินคากระจุกกระจิก เชน น้ําปลา น้ําตาล ไมขีด
ไฟ หรือสินคาในรานขายของชําอ่ืน ดังนั้นจึงไมมีการกระจุกตัวกันของรานขายของชําใหเห็น 
แตสินคาจําพวก เครื่องประดับเพชรพลอย รถยนตรใชแลว คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
รานอาหาร เปนสิ่งที่ตองการการเปรียบเทียบ จึงมักมีการกระจุกตัวของกิจการดังกลาวอยูอยาง
มาก  

การประหยัดจากการรวมตวัเปนเมือง (Urbanization Economies)  
      การประหยัดจากการรวมตัวเปนเมือง เปนการประหยัดจากการรวมตัวกันที่มีอิทธิพล
กระจายเปนวงกวางมากที่สุด โดยเปนการลดลงของตนทุนที่เกิดกับธุรกิจมากหลาย เม่ือขนาด
และจํานวนของกิจกรรมในบริเวณเมืองหน่ึง ๆเพ่ิมขึ้น ธุรกิจที่ไดผลประโยชนอาจไมเกี่ยวของ
กันเลย  การประหยัดจากการเปนเมืองมีที่มามากมาย ประกอบไปดวย 

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ประการแรก การประหยัดจากการรวมตัวเปนเมืองอาจเกิด
จากการประหยัดจากขนาดในโครงสรางพื้นฐานสาธารณะ โครงสรางพื้นฐานของเมืองมีทั้งที่
เปนสาธารณะ เชน ถนน ทอระบายน้ํา และดับเพลิง หรือที่เปนสินคาเอกชน เชน นันทนาการ  
และกิจการเพ่ือสุขภาพ  สวนประกอบของโครงสรางพื้นฐานของภูมิภาคเหลานี้เปนปจจัยการ
ผลิตใหกับกิจการการผลิตและบริโภคจํานวนมาก  และเมื่อมีการประหยัดจากขนาดเกิดขึ้นใน
การใหบริการโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ ก็หมายความวา การเพิ่มขึ้นในขนาดของเมืองชวยให
ตนทุนตอหนวยของโครงสรางพื้นฐานลดลง การประหยัดในตนทุนดังกลาวจะถูกสงผานไปยัง
ผูผลิตและผูบริโภค อยางไรก็ตาม   ไมจําเปนตองมีความสัมพันธที่คงที่ระหวางขนาดของเมือง
กับขนาดของกิจการที่ผลิตโครงสรางพื้นฐาน  ในบางกรณี เมืองขนาดเล็กอาจซื้อโครงสราง
พ้ืนฐานจากผูผลิตขนาดใหญ เพ่ือจะบรรลุการประหยัดจากขนาดที่จําเปนก็ได  เชน เทศบาล
ของชุมชนเล็กๆซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต เปนตน 

      ภาคการขนสงเปนสวนประกอบที่สําคัญหน่ึงของโครงสรางพื้นฐานของเมือง  ธุรกิจที่
ใชบริการขนสงจะไดประโยชนจากการตั้งอยูใกลชุมทางการขนสง ยิ่งมีกิจการมากเทาใด 
บริการขนสงยิ่งจะดีขึ้นเทานั้น และทุก ๆ ธุรกิจที่ใชบริการจะไดประโยชน ตัวอยางเชน เม่ือ
จํานวนของผูโดยสารทางอากาศเพิ่มขึ้น จํานวนและความหลากหลายของเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้น 
และผูเดินทางทางอากาศเกือบทุกคนจะไดประโยชน เปนตน 
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ความชํานาญเฉพาะอยางของแรงงาน (Division of Labor)  การประหยัดจากการรวมตัวเปน
เมืองอาจเปนผลมาจาก ความชํานาญงานของแรงงานที่เพ่ิมขึ้น จากการที่กิจการมีจํานวน
เพ่ิมขึ้นหรือมีขนาดใหญขึ้น  ในเมืองขนาดเล็ก งานทางดานการผลิตและการกระจายสินคา
จะตองทําอยูภายในโรงงานหนึ่ง ๆ เน่ืองจากตลาดในทองถิ่นไมสามารถสนับสนุนใหเกิดธุรกิจที่
ชํานาญเฉพาะดาน กิจกรรมที่ไมสามารถกระทําภายในโรงงานจําตองซื้อจากภายนอกหรือไม
กระทําเลย  ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นของการตองสั่งซ้ือจากภายนอกทําใหธุรกิจนั้น ๆ ตกเปนเบี้ยลาง
ผูผลิตรายอื่น 

การประหยัดภายใน (Internal Economies) ธุรกิจที่ขายสินคาใหกับหนวยธุรกิจและครัวเรือน
จํานวนมาก อาจสามารถบรรลุการลดลงของตนทุนไดเม่ือเมืองมีการขยายตัว เน่ืองจากตลาดที่
ใหญขึ้นจะทําใหธุรกิจบรรลุการประหยัดภายในจากขนาด และอาจสงผานการประหยัดภายในนี้
ไปขางหนาใหกับลูกคา หรือไปขางหลังใหกับผูสนองปจจัยการผลิต 

การเฉลี่ยความผันผวน (Averaging of Random Variations) ขนาดที่ใหญขึ้นของตลาดในเมือง 
ชวยใหธุรกิจสามารถเฉลี่ยความผันผวนของปริมาณธุรกิจได การลดลงของยอดขายใหกับ
ลูกคากลุมหนึ่งอาจทดแทนไดดวยคําสั่งซื้อใหม ๆ ของลูกคาอ่ืน  ดังนั้น บนพ้ืนฐานที่การขึ้น
หรือลงของธุรกิจไมใชความสัมพันธที่คาดหมายลวงหนาไดงายๆ ธุรกิจที่ตั้งอยูในเมืองจะ
ประสบปญหาการวางแผนการผลิตนอยกวาธุรกิจที่อยูในเมืองเล็กๆ ในทํานองเดียวกัน การ
เปลี่ยนแปลงของแรงงานก็แกไขไดงายกวาถาอยูในเมืองใหญ ไมวาจะเปนการลาออกของ
พนักงานสําคัญๆ เชน หัวหนาเจาหนาที่ฝายการเงิน หรือ พนักงานบัญชีภาษี ก็สามารถหา
ทดแทนไดงายกวา  

อยางไรก็ตาม ยังมีขอดอยอยูประการหนึ่งที่ตองคํานึงถึง คือ 

การไมประหยัดของเมือง (Urban Diseconomies) เม่ือมีการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
อาจเกิดการไมประหยัดได ซึ่งก็อาจไปหักลางกับความประหยัดที่มีเสนออยู นักสังคมวิทยาบาง
คนเชื่อวา อาชญากรรม ความวิตกกังวล ความเหงา เปนตนทุนของบุคลที่อาศัยอยูในที่แออัด  
ตัวอยางของการไมประหยัดของเมืองคือ ความไมสดวก ความลาชา เปนตน การแขงขันกัน
เพ่ือใหไดสถานที่ตั้งใกลศูนยกลางการกระจุกตัวกันขนาดใหญทําใหคาเชาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ผลักดันบางธุรกิจออกไป แตละธุรกิจไดรับผลกระทบจากการไมประหยัดของเมืองไมเทาเทียม
กัน จึงมีบางธุรกิจที่หนีจากเมืองใหญกอนธุรกิจอ่ืน 
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      อยางไรก็ตาม ยังไมปรากฏวามีเมืองไหนที่มีขนาดใหญมากจนการไมประหยัดมีมาก
จนหักลางการประหยัดที่มีเสนออยู ตัวอยางเชน ประสิทธิภาพมักเพิ่มขึ้นเม่ือขนาดของมหา
นครเพิ่มขึ้น ดังนั้น ตราบเทาที่ปรากฏอยูในปจจุบัน การประหยัดจากการรวมตัวเปนเมืองยังคง
มีมากกวาการไมประหยัดที่เกิดขึ้น 

อุตสาหกรรมที่มีการประหยัดภายนอก (External - economy  Industries) 
      อุตสาหกรรมที่ประกอบดวยหนวยธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยูกับการประหยัดจากการรวมตัวกัน
ประเภทที่มีขอบเขตกวางกับกิจกรรมที่อยูรอบขาง เรียกวาอุตสาหกรรมที่มีการประหยัด
ภายนอก หนวยธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทนี้ไดรับผลประโยชนที่เออลนมา เม่ือกิจการที่
เกี่ยวของเขามาตั้งในบริเวณนั้น ตัวอยางของอุตสาหกรรมที่ มีการประหยัดภายนอก
ประกอบดวย เสื้อขนสัตว กระเปาถือ เสื้อผาเด็ก  กิจการเหลานี้มักเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ว และมักจะตองซื้อปจจัยการผลิตหลากหลายจากหนวยธุรกิจอ่ืน ปจจัยเหลานี้
ตองการการสงมอบที่รวดเร็ว  อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑที่รวดเร็ว อาทิเชน การ
เปลี่ยนแบบ ทําใหความยืดหยุนมีความสําคัญ 

      อุตสาหกรรมที่มีการประหยัดภายนอกมีแนวโนมที่จะกระจุกตัวอยูในบริเวณเมืองขนาด
ใหญ เน่ืองจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑและขอมูลขาวสารเสนอสนองอยู  มากกวา 90 
เปอรเซ็นตของการจางงานในสหรัฐอเมริกาในกิจการเชน วารสาร นายหนาคาหลักทรัพยและ
ตราสาร  นักออกแบบหมวกสตรี และเครื่องบิน อยูในเมืองขนาดใหญ  การรวมตัวในการผลิต
ของกิจกรรมเหลานี้ไมสามารถจะอธิบายวาเปนผลของการผูกพันกับตลาดเพียงอยางเดียวได  

     จากการศึกษาของ Lichtenberg ในป 1960 พบวา อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธกับภายนอกอยางสูง กระจุกกันอยางมากในเมือง New York และบริเวณ
ขางเคียง นอกจากนี้ ยังพบวาธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการประหยัดภายนอกที่ตั้งอยูใน New 
York มีแนวโนมที่จะมีขนาดเล็กกวา เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจแบบเดียวกันที่ตั้งอยูที่อ่ืนๆ  
Lichtenberg จึงถือเอาวาขนาดที่แตกตางกันน้ีเปนเพราะความสามารถของธุรกิจใน New York 
ที่จะซ้ือปจจัยการผลิตและไดรับบริการที่รวดเร็วจากภายนอกธุรกิจดวยตนทุนที่เหมาะสม  
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ในขณะที่ธุรกิจแบบเดียวกันในเมืองขนาดเล็กจะตองผลิตปจจัยดังกลาวเองแทนที่จะซ้ือจาก
ผูขายภายนอก จึงทําใหตองมีขนาดที่ใหญกวา6

แบบแผนการเลือกที่ตัง้แบบผสม (MIXED SITUATIONS)  
      ที่ผานมา เราไดพิจารณาถึงแบบแผนการเลือกที่ตั้งของหนวยธุรกิจในกิจกรรมประเภท
เดียวกัน ที่ตรงขามกันอยางเดนชัดสองรูปแบบ ซึ่งคือแบบแผนที่ถูกครอบงําโดยแรงผลักดัน 
และโดยแรงดึงดูด  แตโดยขอเท็จจริงแลว เราตองยอมรับวา การเลือกที่ตั้งของธุรกิจสวนใหญ
ในโลกนี้มักไมไดมีรูปแบบเหมือนกับแบบแผนที่สุดโตงทั้งสองแบบนี้ แตมักจะอยูระหวางกลาง 
ทั้งน้ีเพราะเหตุผลใหญๆสองประการคือ  (1) แรงผลักดันมีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งในระดับ
การคาปลีก ขณะท่ีแรงดึงดูดครอบงําในระดับอ่ืน หรือ (2) การตองใหความสําคัญทั้งตออาณา
เขตตลาดและอาณาเขตปจจัยการผลิตพรอม ๆ กัน ซึ่งสวนใหญก็มักไมใชบริเวณเดียวกัน ซึ่ง
เราจะกลาวถึงตอไป 

แรงดึงดูดบวกแรงผลักดัน (Attraction plus Repulsion) 
      สําหรับกิจกรรมหน่ึง ๆ แลว แรงผลักดันและแรงดึงดูดระหวางหนวยธุรกิจมักจะ
ปรากฎอยูควบคูกันในบางระดับ แมวาแรงใดแรงหนึ่งอาจครอบงําอยู  ดังน้ันจึงเปนไปไดที่ ใน
กิจกรรมที่ถูกกําหนดใหพยายามมีอาณาเขตตลาดเปนของตนเอง กลับปรากฏวาในบางแหงมี
ธุรกิจแบบเดียวกันอยูมากกวาหนึ่งราย  ตัวอยางเชน รานขายของชําหรือสถานีบริการน้ํามัน 
ซึ่งตกอยูภายใตอิทธิพลของการผลักดันซ่ึงกันและกัน  แตเราก็พบเห็นอยูบอย ๆ วา ธุรกิจแบบ
นี้สองรายหรือมากกวาตั้งอยูประชิดติดกัน โดยมีอาณาเขตตลาดรวมกัน แตไมไดหมายความ
วาจะแบงตลาดเทา ๆ กัน เชน บริเวณตนทางของถนนสายบางนา-ตราด มีสถานบริการน้ํามัน
จํานวนมากทั้งยี่หอเดียวกันและตางยี่หอ เหตุผลอาจเปนเพราะสถานีบริการน้ํามันเหลานี้เห็น
วา การตั้งอยูใกลกันเทากับเปนการสรางอุปสงคที่มีตอบริเวณดังกลาวใหสูงขึ้น แมวาจะตอง
แขงขันก็ตาม จึงเทากับวาแรงดึงดูดสามารถเอาชนะแรงผลักดันได  ในทํานองเดียวกัน 
กิจกรรมที่โดยพ้ืนฐานมีการดึงดูดซึ่งกันและกัน เชน กิจกรรมรานขายผา  กิจกรรมขายรถใช
แลว กิจกรรมอาบอบนวด ฯลฯ กลับปรากฏวามีการกระจุกตัวมากกวาหนึ่งแหง ที่สามารถพบ
เห็นคือ การกระจุกตัวของรานขายผาทั้งที่พาหุรัด และ บางลําภู  บารไนตคลับทั้งที่พัฒนพงษ 

 

                                                        
6 ดูรายละเอียดใน M. R. Lichtenberg , One-Tenth of a Nation,  (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1960) 
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และซอยคาวบอย  เหตุผลสําคัญคือ ตนทุนคาขนสงระยะไกล ๆ ซึ่งเปนขอจํากัดที่ทําใหไม
สามารถกระจุกตัวอยูที่เดียวได เม่ือตองคํานึงถึงอาณาเขตตลาดหรืออาณาเขตปจจัยการผลิตที่
อยูหางไกลออกไป ทําใหตองมีการกระจุกตัวกันเพื่อสนองตอบตลาดนั้น ๆ โดยไมจําเปน
จะตองมีขนาดเทาเทียมกันแตอยางใด 

การตองใหสําคัญทั้งอาณาเขตตลาดและอาณาเขตปจจัยการผลติพรอมๆกัน 
(Coexistence of Market Area and Supply Area) 
      โดยปกติแลว สินคาที่ผลิตขึ้นในบริเวณหนึ่ง ๆ มักสงไปขายยังตลาดหลาย ๆ แหง  
ขณะเดียวกันตลาดหนี่ง ๆ ก็มักซื้อสินคาหรือปจจัยการผลิตจากหลาย ๆ แหลง  ดังน้ัน กระแส
การไหลของสินคาและปจจัยการผลิตจึงไมคอยแนนอนนัก  สงผลใหการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของ
ธุรกิจมีรูปแบบที่คอนขางสับสน ทั้งน้ีเปนเพราะธุรกิจตองคํานึงทั้งตลาดและปจจัยการผลิตไป
พรอม ๆ กัน โดยอาจจะใหความสําคัญไมเทากัน แตเน่ืองจากเปนสิ่งที่ยากมากที่อาณาเขต
ตลาดจะเปนบริเวณเดียวกับอาณาเขตปจจัยการผลิต  ดังน้ันก็หมายความวา ไมมีสถานที่ใดจะ
มีความเหมาะสมทั้งดานความสามารถในการเขาถึงตลาดและเขาถึงปจจัยการผลิตไปพรอม ๆ 
กัน ทําใหหนวยธุรกิจตาง ๆ มีแบบแผนการเลือกที่ตั้งที่แตกตางกัน แมวาจะอยูในกิจกรรม
เดียวกันก็ตาม ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละหนวยธุรกิจวา จะเลือกผสมความสามารถเขาถงึ
ตลาดและปจจัยการผลิตอยางไร ตัวอยางเชน รานขายกาแฟ ที่ตองคํานึงวาลูกคาอยูที่ใด แต
ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงวาจะสามารถหาน้ําแข็งไดหรือไม ผลก็คือ รานกาแฟอาจเลือกที่ตั้งอยู
เฉพาะบริเวณที่สามารถหาน้ําแข็งไดเทานั้น 

สรุป 
     ในบทนี้ เราวิเคราะหเพ่ิมเติมจากบทกอน ซึ่งกลาวถึงการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของหนวยที่ตั้ง 
โดยคํานึงถึง ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกําไรที่คาดวาไดรับจากสถานที่ตั้งตาง ๆ ที่เปดให
เลือก ภายใตขอสมมุติอยางเปนนัย ๆ วา ไมตองกังวลถึงที่ตั้งของกิจการประเภทเดียวกัน หรือ
กิจการประเภทอื่น ๆ ที่ตองเก่ียวของดวย แตในโลกแหงความเปนจริง กิจการตาง ๆ จะตอง
เผชิญกับการแขงขันไมทางใดก็ทางหนึ่ง ในอีกดานหนึ่งก็อาจตองมีความสัมพันธกับกิจการอื่น 
ที่อาจจะมีผลกระทบทั้งในแงดีและแงรายกับกิจการ จากความสัมพันธแบบตาง ๆ ทําใหกิจการ
มีแบบแผนการเลือกที่ตั้งสามแบบดวยกันคือ   (1) แบบแผนการเลือกที่ตั้งที่ผลักดันซ่ึงกันและ
กัน ซึ่งเกิดจากสินคาที่เสนอขาย หรือปจจัยการผลิตที่ตองการ เปนแบบเดียวกันและใชทดแทน
กันไดสมบูรณ ดังนั้นแตละกิจการจึงตองการที่จะมีอาณาเขตตลาดหรืออาณาเขตปจจัยการผลิต 
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เปนของตนเอง ในทางทฤษฎีแลว อาณาเขตเหลานี้จะแบงกันอยางเดนชัด แตในความเปนจริง
อาณาเขตมักเหลื่อมล้ํากัน เปนผลมาจากการยอมรับภาระคาขนสงบางสวนเอาไว โดยมี
ผูเกี่ยวของที่อาจเปนผูยอมรับภาระดังกลาวอยูสามฝายคือ ผูซื้อ ผูขาย และกิจการขนสง  (2) 
แบบแผนการเลือกที่ตั้งที่ดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยเปนผลมาจากสินคาที่เสนอขายมีความ
แตกตางกันเล็กนอย ความแตกตางดังกลาวตองมีการเปรียบเทียบอยางใกลชิดจึงจะแยกขอดี
ขอเสียได ดังนั้นกิจการประเภทเดียวกันจึงมักกระจุกตัวกัน เพ่ือเสนอความหลากหลายของ
สินคาใหผูซื้อไดเปรียบเทียบกอนการซื้อ  การรวมตัวกันแบบนี้ชวยทําใหเกิดการประหยัดใน
หลาย ๆ ดานอันประกอบไปดวย การประหยัดภายในจากการรวมตัวกัน การเชื่อมโยงกัน
ระหวางอุตสาหกรรม การประหยัดจากการรวมศูนย การประหยัดจากการรวมตัวเปนเมือง และ
อุตสาหกรรมที่มีการประหยัดภายนอก และ (3) แบบแผนการเลือกที่ตั้งแบบผสม ซึ่งเปน
ลักษณะที่ผสมกันของแบบแผนทั้งสองแบบขางตน 

คําถามทายบท 
1. ผลจากการที่มีผูขายไอศกรีมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งราย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานที่ตั้ง
ของผูขายไอศกรีมรายเดิมอยางไร? 
2. แบบแผนการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีกี่แบบ? อะไรบาง? 
3. เพราะเหตุใด กิจการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทเดียวกันจึงมีแบบแผนการเลือกที่ตั้ง
แบบผลักดันกัน? 
4. อาณาเขตตลาด (market area) คืออะไร? มีลักษณะของการแบงอยางไร? 
5. ทําไมอาณาเขตตลาดจึงเหลื่อมล้ํากัน? 
6. เพราะเหตุใด กิจการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทเดียวกันจึงมีแบบแผนการเลือกที่ตั้ง
แบบดึงดูดกัน? 
7. การประหยัดจากการรวมตัวกันทางพื้นที่ (spatial agglomeration economies) มีกี่แบบ? 
อะไรบาง? 
8. การเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจระหวางกิจการมีลักษณะอยางไรบาง? 
9. การประหยัดจากการรวมศูนย (localization economies) มีที่มาจากอะไรบาง? 
10. การประหยัดจากการรวมตัวเปนเมือง  (urbanization economies)  มีอะไรบาง? 
11. เหตุผลที่มีการเลือกที่ตั้งแบบผสมมีอะไรบาง? 
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