
 
บทที่ 6 

การเคลื่อนยายทรัพยากรและสินคาระหวางภูมิภาค 
(INTERREGIONAL RESOURCES AND COMMODITY   FLOWS) 

 
       

นักเศรษฐศาสตรภูมิภาคมักสมมุติวา ทรัพยากรมีอิสระที่จะเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค
ตาง ๆ ภายในประเทศหนึ่ง ๆ  ในทางตรงขาม นักทฤษฎีการคาระหวางประเทศไดเสนอแนวคิด
ที่วา ปจจัยการผลิตถูกมองวาไมอาจเคลื่อนยายไดระหวางประเทศ แตสินคาสามารถเคลื่อนยาย
ได  ในปจจุบัน การศึกษาสวนใหญมักถือวา ประเทศเปนภูมิภาคหนึ่งในระบบเศรษฐกิจของโลก  
ดังน้ันความแตกตางทางทฤษฎีระหวางเศรษฐศาสตรภูมิภาคกับเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
จึงคอนขางคลุมเคลือ  ในทางปฏิบัติ ความแตกตางนี้จางหายไปเมื่อกลุมประเทศหนึ่งรวมกัน
จัดตั้งระบบเศรษฐกิจแบบหลายชาติขึ้น โดยยอมใหทั้งทรัพยากรและสินคามีการเคลื่อนยายที่
คอนขางเสรี  ตัวอยางเชน ประชาคมยุโรปในฐานะของภูมิภาค ที่ซึ่งความสัมพันธกันทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกกลายเปนเสมือนการเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคในประเทศหนึ่ง 
ๆ 

 แบบจําลองของการเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค (MODELS OF REGIONAL 
FLOWS) 
ในบทนี้ เราจะนําเสนอแนวคิดสองแนวที่ตรงขามกันเกี่ยวกับการเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค  
แนวคิดแรกสมมุติใหการเคลื่อนยายทรัพยากรเปนไปอยางสมบูรณ  แนวคิดที่สองที่ตรงขาม  
สมมุติให มีการเคลื่อนยายสินคาสมบูรณแตไมอาจเคลื่อนยายทรัพยากรไดหลังจากนั้นเราจะ
พิจารณาถึงการเคลื่อนยายของบุคคล ทุน และมโนคติหรือความคิด (ideas) ตามลําดับ 
การเคลื่อนยายทรัพยากร (Resource Mobility ) 
ทรัพยากรบางอยางสามารถเคลื่อนยายไดระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะถาเปนภูมิภาค
ภายในประเทศเดียวกัน  ดังน้ัน นักเศรษฐศาสตรภูมิภาคจึงมักใชแบบจําลองที่สรางขึ้นบนขอ
สมมุติวา การเคลื่อนยายทรัพยากรเปนไปอยางสมบูรณ แตเราตองยอมรับวา การเคลื่อนยาย
แรงงานและทุนระหวางประเทศจะมีอุปสรรคบางอยางมากกวาการเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค
ภายในประเทศเดียวกัน 
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      ในโลกที่มีการรับรูขอมูลอยางสมบูรณและไมมีตนทุนของการเคลื่อนยาย ปจจัยการผลิต
จะเคลื่อนยายไปสูภูมิภาคที่ใหคาตอบแทนสูงสุด เราอาจใชรูปที่ 6-1 ในการวิเคราะหถึงการ
เคลื่อนยายทรัพยากรได  สมมุติวามีภูมิภาคสองแหงที่ผลตอบแทนปจจัยการผลิตในตอน
แรกเริ่มแตกตางกัน โดยภูมิภาค J มีราคาสูงกวาภูมิภาค I  เทากับ 2 บาทตอหนวย  (เสน S 
เปนเสนอุปทานในตอนแรกเริ่ม) ความแตกตางจะกระตุนใหทรัพยากรเคลื่อนยายจากภูมิภาค I 
ไปสูภูมิภาค J และเมื่อราคาของปจจัยการผลิตเทากับ 5 บาทตามตัวอยางนี้แลว การ
เคลื่อนยายจะหยุดลง 
ในตอนนี้ เราจะพิจารณาวาตนทุนการยายที่ตั้งมีผลตอการเคลื่อนยายอยางไร  การเคลื่อนยาย
จะคุมก็ตอเม่ือ มูลคาปจจุบัน (present value) ของรายไดในอนาคตในภูมิภาคปลายทาง ลบ
ดวย ตนทุนการยายที่ตั้ง สูงกวา มูลคาปจจุบันของรายไดในอนาคตในภูมิภาคตนทาง  เพ่ือที่จะ
เสนอแรงจูงใจที่เพียงพอใหเคลื่อนยาย ตนทุนการยายที่ตั้งจะตองต่ํากวามูลคาปจจุบันของ
รายไดที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ที่ปจจัยการผลิตจะไดรับจากภูมิภาค J เม่ือเทียบกับภูมิภาค I  รูปที่ 
6-1 แสดงถึงการเคลื่อนของเสนอุปทานที่มีผลใหราคาปจจัยการผลิตเทากัน ภายใตขอสมมุติวา
ไมมีตนทุนคาเคลื่อนยาย      
   ภูมิภาค I ภูมิภาค J 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6-1  รูปแบบการเคลื่อนยายของทรัพยากร 
           การเคลื่อนยายของทรัพยากร จะมีผลดีตอเจาของปจจัยการผลิตที่มีอยูมากในบริเวณที่
ราคาปจจัยการผลิตต่ํา และจะเปนผลเสียตอเจาของปจจัยดังกลาวในบริเวณที่ราคาปจจัยการ
ผลิตสูง  เปนไปไมไดที่จะตัดสินวา มีคนไดผลประโยชนหรือเสียผลประโยชนมากกวากันจาก
การเคลื่อนยายนี้ โดยตองขึ้นอยูกับจํานวนในตอนแรกเริ่มของปจจัยการผลิตในแตละภูมิภาค 
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อยางไรก็ตาม การเคลื่อนยายทรัพยากรจะชวยเพิ่มผลผลิตรวม ถาทรัพยากรไดรับผลตอบแทน
ตามมูลคาของผลผลิตหนวยเพ่ิมของมัน  สมมุติให ทรัพยากรในตัวอยางมีผลผลิตหนวยเพ่ิมใน
ภูมิภาค J  สูงกวาในภูมิภาค I ตามแนวคิดที่วา ผลตอบแทนของทรัพยากรเทากับมูลคาของ
ผลผลิตหนวยเพิ่ม  ดังน้ัน เม่ือทรัพยากรยายจากภูมิภาค I ไป J มูลคาของผลผลิตที่ตองยอม
เสียสละในภูมิภาค I จะนอยกวา สวนที่เพ่ิมขึ้นในผลผลิตประชาชาติที่ไดจากการใชทรัพยากร
ดังกลาวที่ภูมิภาค J  ซึ่งก็คือ ผลผลิตประชาชาติเบื้องตน (gross national product) จะเพ่ิมขึ้น
จากผลของการเคลื่อนยายทรัพยากร 
      ในแนวคิดที่เสนออยูในรูปที่ 6-1 ไมไดแสดงถึงการตอบสนองของอุปสงค  ในความเปน
จริง ราคาทรัพยากรที่สูงในภูมิภาคจะกระตุนใหผูใชทรัพยากรราคาสูงยายออกจากบริเวณนั้น 
ดังน้ันการเคลื่อนยายของอุปสงคก็จะชวยลดความแตกตางของราคาดวย  ตัวอยางเชน ถา
แรงงานและทุนเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ แรงงานอาจจะยายจากภูมิภาคที่คาจางต่ําไปสูที่
คาจางสูง  แตในขณะเดียวกัน ทุนก็อาจยายไปสูภูมิภาคที่มีคาจางต่ํา เพ่ือฉวยประโยชนจาก
ตนทุนที่ต่ําของปจจัยการผลิตที่ใชประกอบกันน้ี 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
      ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสรางขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นวา ประเทศสามารถหา
ประโยชนไดจากการคา  หลักการณของทฤษฎีนี้คือ ถาทรัพยากรไมสามารถเคลื่อนยายระหวาง
บริเวณได ดังน้ันประชาชนจะมีความชํานาญในสินคาที่พวกเขาสามารถผลิตโดยเปรียบเทียบ
แลว (ไมใชสัมบูรณ) มีประสิทธิภาพ   การมีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบถูกกําหนดในเทอม
ของตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) [จํานวนของหนวยสินคาหรือบริการที่ตองยอม
สูญเสียเพ่ือแลกกับการผลิตสินคาดังกลาว] ปรกติแลว แตละประเทศมีตนทุนคาเสียโอกาสไม
เทากัน ดังนั้นแตละประเทศจึงควรผลิตสินคาที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ และคาขาย
แลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นสําหรับสินคาอ่ืน ความชํานาญและการคาจะยังประโยชนใหกับทั้งสอง
ประเทศ 
      การประยุกตใชที่สําคัญของทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบคือ การคายังคงให
ประโยชนแมวาประเทศหนึ่ง ๆ จะสามารถผลิตทุก ๆ อยางถูกกวาประเทศอ่ืนทั้งหมด  ตัวอยาง
ที่ใชบอยคือ ทนายความกับเลขานุการ โดยทนายความเกงกวาเลขานุการทั้งทางกฎหมายและ
พิมพดีด คือสามารถพิมพดีดไดเร็วกวา แตก็ยังจะมีประสิทธิภาพมากกวาถาทนายความมุง
ความสนใจไปที่งานดานกฏหมาย และวาจางเลขานุการมาทํางานดานพิมพดีด ทั้งน้ีเพราะ 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของทนายความคือการทํางานทางกฎหมาย ความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบของเลขานุการคือพิมพดีด 
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ตารางที่ 6-1 ความตองการแรงงานในการผลิต 
                                 ตนทุนที่แทจริง ( จํานวนชั่วโมงแรงงานที่จําเปนตอหนวย) 
หนึ่งหนวยของ ภูมิภาค I ที่อื่นๆ 
อาหาร 1 3 
สินคาอุตสาหกรรม 2 4 
   ตนทุนคาเสียโอกาศ ภูมิภาค I ที่อื่นๆ 
ตันทุนของอาหารหนึ่งหนวยในเทอมของสินคาทางอุตสาหกรรมที่ยอมสละ ½ ¾ 
ตันทุนของสินคาทางอุตสาหกรรมหนึ่งหนวยในเทอมของอาหารที่ยอมสละ 2 4/3 

     
      ตารางที่ 6-1 แสดงใหเห็นวา ความชํานาญในการผลิตผลผลิตที่ไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ และคาขายแลกกับผลิตภัณฑอ่ืนจะชวยเพิ่มรายได โดยเราไดสมมุติใหตนทุน
ทั้งหมดวัดในรูปของชั่วโมงแรงงาน ตนทุนคาขนสงเทากับศูนย  และตนทุนคาเสียโอกาสไม
เปลี่ยนแปลงเมื่อผลผลิตเปลี่ยนแปลง (ตนทุนคงที่)1  ตารางที่ 6-1 แสดงถึงจํานวนแรงงานที่
จําเปนตอการผลิตอาหารและสินคาทางอุตสาหกรรมในภูมิภาค I และที่อ่ืนๆ  ขอใหสังเกตวา 
เพ่ืองายตอการวิเคราะห ที่อ่ืน ๆ ถูกถือวาเปนภูมิภาคเหมือนกันขนาดใหญภูมิภาคหนึ่ง จน
ผลผลิตของภูมิภาค I ไมมีผลกระทบตอราคา ภูมิภาคของเราสามารถผลิตทั้งอาหารและสินคา
อุตสาหกรรมดวยตนทุนแรงงานต่ํากวาที่อ่ืนๆ  อยางไรก็ตาม ตนทุนคาเสียโอกาสของการผลิต
อาหารหนึ่งหนวยในภูมิภาค  I  เทากับครึ่งหน่ึงของสินคาอุตสาหกรรม  ซึ่งมีความหมายวา การ
ผลิตอาหารในทองถิ่นหนึ่งหนวยภูมิภาค I ตองยอมสละผลผลิตอุตสาหกรรมครึ่งหนวย  ขณะที่
อาหารหนึ่งหนวยมีตนทุนเทากับสินคาอุตสาหกรรมสามในสี่หนวยถาผลิตที่อ่ืน ๆ  ดังนั้น 
ภูมิภาค I มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตอาหาร   
       เพ่ือที่จะชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ไดจากความชํานาญและการคา ในตอนแรกนี้เราจะ
เปรียบเทียบการผลิตและการบริโภคในภูมิภาค  I  กอนและหลังการคา  เม่ือไมมีการคา คาจาง
ที่แทจริงสําหรับการทํางานหนึ่งชั่วโมงในภูมิภาค I จะเทากับอาหารหนึ่งหนวยหรือสินคา
อุตสาหกรรมครึ่งหนวย  คาจางที่แทจริงในที่อ่ืน ๆ จะเทากับอาหารหนึ่งในสามหนวยหรือสินคา
อุตสาหกรรมหนึ่งในสี่หนวย  สมมุติใหภูมิภาค  I  มีแรงงานสนองอยู 6 ลานชั่วโมง  เสน 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 ขอสมมุติใหตนทุนคงที่ไมสมจริง แตชวยใหงายตอการวิเคราะห 
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การผลิตที่เปนไปได (production-possibilities curve) จะเปนเหมือนที่แสดงในรูปที่ 6-2 เม่ือไม
มีการคา ปริมาณที่แนนอนของการผลิต (และการบริโภค) จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคล
ภายในภูมิภาค  I   ตัวอยางเชน เขาอาจตัดสินใจผลิตอาหาร 4  ลานหนวยและสินคา
อุตสาหกรรม 1 ลานหนวย ดังเชนที่แสดงโดยจุด A  เม่ือไมมีการคา ระดับของการผลิตจะช้ีถึง
การบริโภคที่เปนไปไดเชนเดียวกัน 
 
       
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 ผลผลิตอุตสาหกรรม (ลานหนวย) 

  อาหาร (ลานหนวย) 
เสนการบริโภคที่เปนไปไดจากการคา 

 เสนการผลิตที่เปนไปได 

D
C 

A

6 

4 

2 

  1           1.5       2                      3                       4             4.5 

รูปที่ 6-2  การผลิตและการบริโภคที่เปนไปได 
     ในตอนน้ี สมมุติใหมีการคาระหวางภูมิภาค โดยไมมีตนทุนคาขนสงและการติดตออ่ืนๆ  
ราคาเปรียบเทียบ (relative price)ในภูมิภาค  I  จะเทากับราคาเปรียบเทียบในที่อ่ืน ๆ  นักคา
กําไรจะชวยทําใหเกิดความเทาเทียมกันของราคาระหวางสถานที่ พอคาคนกลางเหลานี้จะซื้อ
ผลผลิตจากที่ที่มีราคาต่ําและขายออกในที่ที่มีราคาแพง  เน่ืองจาก สินคาอุตสาหกรรมมีราคา
แพงเม่ือเปรียบเทียบกับอาหารในภูมิภาค  I   พอคาจะขนสงผลผลิตอุตสาหกรรมไปยังภูมิภาค 
I และขนอาหารออกมาสงขายยังที่อ่ืนๆ 
ผลประโยชนจากการคาสามารถเกิดขึ้นกับประชากรในภูมิภาค I  และคูคา  กอนที่จะมีการคา
แลกเปลี่ยน เสนการผลิตที่ เปนไปไดจะเปนเสนเดียวกันกับเสนการบริโภคที่เปนไปได 
(consumption-possibilities curve)  แตถาภูมิภาค  I  ทําการคากับที่อ่ืน ๆ  การบริโภคที่ 
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เปนไป ไดของภูมิภาคจะสูงกวาการผลิตที่เปนไปได  เพ่ือแสดงใหเห็นเราขอสมมุติวา ภูมิภาค
ใชทรัพยากรทั้งหมดเพื่อผลิตอาหาร 6 ลานหนวย และคาขายแลกเปลี่ยนอาหาร 2 ลานหนวย
กับสินคาอุตสาหกรรม จํานวนของสินคาอุตสาหกรรมที่สามารถแลกซื้อไดดวยอาหารขึ้นกับ
เทอมการคา (terms of trade)  เน่ืองจากเราไดสมมุติไววา ผลผลิตของภูมิภาคเล็ก ๆ ไมกระทบ
ตอราคา ดังน้ันภูมิภาคจะไดรับ 1.5 ลานหนวยของสินคาอุตสาหกรรมตอบแทนจากอาหาร 2  
ลานหนวย  และทําใหเปนไปไดที่จะบริโภคที่จุด C  ถาประชากรของภูมิภาคตองการบริโภค
สินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด ก็ควรผลิตแตอาหารแลวนําไปแลกเปนสินคาอุตสาหกรรมได 4.5 
ลานหนวย  ถาจุดของการผลิตและการบริโภคที่เปนไปไดในกรณีที่ไมมีการคาอยูที่จุด A  
การคาจะชวยเคลื่อนเสนการบริโภคที่เปนไปไดไปสูระดับที่ประชากรของภูมิภาค  I  สามารถ
บริโภคสินคาทั้งสองอยางมากขึ้น ดังเชนที่แสดงโดยจุดระหวาง C กับ D    
ทฤษฎี Heckscher - Ohlin  ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเสนอวา ประเทศ (ภูมิภาค) 
ควรมีความชํานาญในการผลิตสินคาที่ผลิตไดดวยตนทุนต่ําโดยเปรียบเทียบ แตไมไดชี้ชัดวา
ควรสงออกสินคาหรือบริการอะไร Heckscher กับ Ohlin ตั้งสมมุติฐานวา  ถาประเทศหนึ่งมี
ปจจัยการผลิตหนึ่ง ๆ จํานวนมากโดยเปรียบเทียบ ประเทศนั้น ๆ จะมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิตสินคาที่ตองการปจจัยดังกลาวจํานวนมาก  ตัวอยางเชน ภูมิภาคที่มี
หนาดินดีและปริมาณน้ําฝนมากพอ ก็ควรจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา
ทางการเกษตร  ดังน้ันแมวาปจจัยการผลิตไมอาจเคลื่อนยายได แต Heckscher และ Ohlin ถือ
วามีกลไกที่ทําใหปจจัยการผลิตที่มีอยูมากนี้เคลื่อนยายไป โดยอยูในฐานะของสวนประกอบของ
สินคาที่สงออก 
      การเคลื่อนยายสินคาจากการคา ไมไดมีผลเฉพาะกับราคาสินคาเทานั้นแตกับราคา
ปจจัยการผลิตดวย  ประเทศที่มีแรงงานมากมีแนวโนมที่จะมีคาจางแรงงานต่ํา (เปรียบเทียบกับ
ที่อ่ืนๆ) กอนที่จะมีการคา  การสงออกสินคาที่ใชแรงงานมากจะเพิ่มความตองการแรงงานและ
สงผลใหคาจางสูงขึ้น  ประเทศที่ขาดแคลนแรงงานจะนําเขาสินคาที่ตองใชแรงงานมากจึงลด
ความตองการแรงงานลง ซึ่งจะสงผลใหคาจางถูกลง  ในโลกที่มีการรับรูและเคลื่อนยายสินคาได
สมบูรณนั้น ทฤษฎี Heckscher-Ohlin สรุปไววา การเคลื่อนยายสินคาจะนําไปสูการเทาเทียม
กันในราคาของปจจัยการผลิต ซึ่งก็หมายความวา การเคลื่อนยายสินคาเปนตัวแทนของการ
เคลื่อนยายปจจัยการผลิตนั่นเอง 
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การเคล่ือนยายของประชากรและแรงงาน (POPULATION AND LABOR  
MOVEMENT) 
      ที่ผานมา เราไดวางเคาโครงพื้นฐานของการเคลื่อนยายสินคาและทรัพยากร โดย
แนวคิดงาย ๆ ของการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอธิบายถึงแรงดึงที่สําคัญเกี่ยวกับการเลือก
ที่ตั้ง  อยางไรก็ตาม ขอสมมุติที่ใหการเคลื่อนยายทรัพยากรเปนไปอยางสมบูรณ ซอนอุปสรรค
จํานวนมากของการเคลื่อนยายทรัพยากรเอาไว  ดังน้ันในตอนนี้เราจะมาพิจารณารายละเอียด
ของการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางภูมิภาค โดยเริ่มที่การอพยพของประชากรและ
แรงงานระหวางภูมิภาค 
เศรษฐศาสตรของการอพยพ (Economics of Migration) 
      การแยกใหเห็นถึง ความแตกตางระหวางแนวความคิดการอพยพแบบสมดุลและแบบไม
สมดุลมีความสําคัญ  โดยแนวความคิดแบบไมสมดุลซ่ึงใชกันอยูเสมอนั้น สมมุติใหการอพยพถูก
กระตุนดวยความไดเปรียบหรือความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่อาจมีอยูระหวางภูมิภาค  
ตัวอยางเชน คาจางที่สูงกวาในภูมิภาคหนึ่ง ๆ  อาจกระตุนใหแรงงานและครอบครัวอพยพไปสู
ภูมิภาคที่จายคาจางสูง แตสําหรับแนวความคิดแบบสมดุลอธิบายการอพยพในกรณีที่ แมวา
ตลาดปจจัยการผลิตตางๆ จะมีความสมดุลกันอยู  การอพยพอาจเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใชชีวิต (lifestyle) ในแตละชวงชีวิตที่สําคัญ  เชน เม่ือจบการศึกษา 
เม่ือแตงงาน หลังการเกิดของบุตรคนแรก เม่ือเกษียณ หลังการตายของคูชีวิต  โดยในแตละชวง
แรงจูงใจใหอพยพจะคอนขางแตกตางกัน  ตัวอยางเชน บัณฑิตจบใหมอพยพโดยเกี่ยวพันอยาง
มากกับโอกาสของงาน  การอพยพจากการเกษียณเปนผลของปจจัยดานคุณภาพชีวิต การยาย
ถิ่นฐานที่เกี่ยวของกับบุตรหรือการตายของคูชีวิตอาจมาจากคุณคาของครอบครัว   Graves 
(1979) แสดงใหเห็นวา ตัวกําหนดของการอพยพอาจผันแปรอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมอายุ
และเชื้อชาติ ผลก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับการอพยพที่รวมทุกกลุมประชากรเขาดวยกัน จะไม
สามารถชี้ใหเห็นถึงการเบี่ยงเบนที่สําคัญระหวางกลุม2   
      ในแนวคิดแบบไมสมดุล คาจางและโอกาสของการจางงานถือวาเปนปจจัยที่เดนชัดมาก
ที่สุดในการกําหนดการเคลื่อนยายของแรงงาน  การอพยพมักวิเคราะหในรูปของ 
 
 
 
 
 

                                                        
2 ดูรายละเอียดใน Philip E. Graves, “ A Life-Cycle Empirical Analysis of Migration and Climate, by 
Race.” Journal of Urban Economics 6,  no. 2, (1979) : 135-47. 
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แรงผลักดันและแรงดึงดูด (push and pull effects)  ผูอพยพตอบสนองตอแรงดึงดูดของงานที่
จายคาจางสูงในภูมิภาคปลายทาง และตอแรงผลักดันของคาจางต่ําหรือการขาดแคลนโอกาส
การจางงานในภูมิภาคของตนเอง  จากหลักฐานพบวา แรงดึงดูดดูเหมือนจะอิทธิพลตอการ
เลือกที่ตั้งสูงกวาแรงผลักดัน ในสหรัฐอเมริกา งานที่เปดเสนออยูมีความสําคัญกวาความ
แตกตางดานคาจางในการดึงดูดผูอพยพ  Greenwood และพวก (1986) สรุปวา โดยเฉลี่ยตอป 
การสรางงานใหมสุทธิสองตําแหนงในบริเวณหนึ่งจะดึงดูดผูอพยพเขาหนึ่งคน และที่นาแปลกใจ
คือ แรงดึงดูดของงานที่เพ่ิมขึ้นหนึ่ง ๆ จะเพิ่มขึ้นในชวงเวลาที่เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและ
ลดลงในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา อาจเปนเพราะบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง
มากกวา  ยิ่งไปกวานั้น แรงดึงของโอกาสของงานและคาจางสูงดึงดูดผูอพยพเขาสูบริเวณที่มี
โอกาสสูง ทั้งจากภูมิภาคที่รุงเรืองและลาหลัง อยางไรก็ตาม การอพยพออกดูเหมือนวาจะ
เกี่ยวของกับแรงผลักดันของคาจางต่ําและการไมคอยมีโอกาสของงาน นอยกวาการกระจายของ
อายุของประชากรในภูมิภาค3

 
ปจจัยที่ไมใชคาจาง (Nonwage Factors)   
      การศึกษาสวนใหญชี้วา แรงงานมีแนวโนมที่จะอพยพไปสูบริเวณที่คาจางสูงหรือมีการ
ขยายตัวของการจางงาน แตปจจัยที่ไมใชคาจางก็ชวยอธิบายการอพยพดวยเหมือนกัน  ลองนึก
ถึงปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากคาจาง ที่อาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูอพยพในการยายถิ่นฐาน  
สิ่งแรกคือ สวัสดิการ (fringe benefits) ที่ไดควบคูกับคาจางพื้นฐาน ผูอพยพจํานวนมากสนใจ
ผลประโยชนรวมไมใชเฉพาะคาจาง  ประการที่สอง คาครองชีพที่ตองนํามาพิจารณาเพื่อ
เปรียบเทียบถึงผลตอบแทนที่แทจริง ไมใชผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน  ทั้งสวัสดิการและความ
แตกตางในคาครองชีพเปนสิ่งที่ถือวาเปนรูปธรรมและสัมผัสได  แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนที่ซับซอนกวา 
      คุณภาพของชีวิตเปนกลุมของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่อยูอาศัย  บุคคล
จํานวนมากยอมรับคาจางที่แทจริงที่ต่ํากวาในสถานที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา  ความแตกตางที่
เทากัน (equalizing differentials) หมายถึงความแตกตางในผลตอบแทนที่คงอยูเปนเวลานาน 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 ดูรายละเอียดใน Michael J. Greenwood, Gary J. Hunt, and John M. McPowell, “ Migration and 
Employment Change: Empirical Evidence on the Spatial and  Temporal Dimensions of the Linkage.” 
Journal of Regional Science 26, no. 2, (May 1986) : 223-34 
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 แมวาแรงงานจะสามารถเคลื่อนยายไดสมบูรณก็ตาม  ตัวอยางเชน บุคคลหนึ่งอาจเต็มใจรับ
คาจางนอยลง 2 บาทตอชั่วโมง เพ่ือแลกกับความสุขจากบรรยากาศ คุณภาพชีวิต โอกาสใน
อนาคต ฯลฯ ดังนั้นการมีความแตกตางที่เทากันจึงเปนอุปสรรคตอการทําใหคาจางเทาเทียมกัน 
      นอกเหนือจากคุณภาพชีวิต ผลตอบแทนในอนาคตและโอกาสการไดเลื่อนตําแหนง ก็
อาจมีความสําคัญพอ ๆ กับผลตอบแทนในปจจุบัน ประเภทของงานก็มีอิทธิพลตอการเลือก  
นอกเหนือจากนั้น การเคลื่อนยายเปนเรื่องของครอบครัว เน่ืองจากหลาย ๆ ครอบครัวมีผูออก
หารายไดมากกวาหนึ่งคน ดังน้ันโอกาสการหารายไดของคูครองจึงตองพิจารณาดวย  ทายที่สุด 
ผูที่จะอพยพไมควรมองแตความแตกตางของคาจางเทานั้น แตควรพิจารณาโอกาสที่จะไดรับ
งานที่มีคาจางสูงในที่ตั้งใหมดวย บริเวณที่มีอัตราคาจางสูงแตมีอัตราการวางงานสูงอาจไมใช
บริเวณที่ดึงดูดผูอพยพได 
      ตนทุนการยายถิ่นฐาน ก็มีสวนในการตัดสินใจของผูอพยพในลักษณะที่ซับซอนกวาที่
คิดในแบบจําลองแบบงาย ๆ  ตนทุนการยายถิ่นฐานอาจเปนเพียงตนทุนคาขนสงสมบัติพัสถาน
ของผูอพยพจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง  อยางไรก็ตาม ตนทุนที่เปนตัวเงินอ่ืน ๆ  อันประกอบไป
ดวย ตนทุนในการขายบานเกา ซื้อบานใหม  ตกแตงบาน ติดตั้งไฟฟาน้ําประปา ซื้อหา
เฟอรนิเจอร ฯลฯ  ตนทุนที่ไมใชตัวเงินซึ่งประกอบดวย ความสับสนอลหมาน ขาดความใกลชิด
เพ่ือนและญาติ และรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  ในหลาย ๆ กรณี ปจจัยเหลานี้อาจมี
ความสําคัญกวาตนทุนที่เปนตัวเงิน ความไมแนนอนก็เปนตนทุนอีกประเภทหนึ่งที่ควรนํามา
พิจารณาอยางมากโดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่ตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
      แมวาการตัดสินใจของบุคคลในการอพยพจะสลับซับซอน แตปจจัยสวนใหญที่กลาวมา
สามารถนําเขาสูการพิจารณาตามโครงรางแบบตนทุน-ผลประโยชน (cost-benefit framework) 
ได (อยางนอยก็ทางทฤษฎี)  เน่ืองจาก เราอาจกําหนดคาที่เปนตัวเงินใหกับผลประโยชนและ
ตนทุนที่ไมใชตัวเงินได  
แนวคิดของ Harris-Todaro  
      Harris และ Todaro ในป 1970 ไดเสนอแนวคิดที่อธิบายปญหาการอพยพซึ่งประเทศ
กําลังพัฒนาบางประเทศประสบอยู เม่ือประชาชนหลั่งไหลเขาสูเมืองแมวาจะมีอัตราการวางงาน
ในเมืองที่สูงมาก ๆ ก็ตาม  ขณะเดียวกันก็อธิบายแนวโนมที่ความแตกตางในคาจางจะคงอยู
แมวาจะมีการอพยพ  ทั้งสองตั้งสมมุติฐานวา การอพยพเกิดขึ้นเม่ือคาจางที่แทจริงใน 
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ภูมิภาคตนทางนอยกวาคาจางที่คาดหวังในภูมิภาคปลายทาง คาจางที่คาดหวังคือคาจางที่
แทจริงคูณดวยความเปนไปไดที่จะถูกวาจาง  ในแบบจําลองของทั้งสอง แรงงานจะสมมุติวา 
ความเปนไปไดในการมีงานทําของเขาเทากับ  1 - U  โดย  U  คืออัตราการวางงาน กลาวอีก
นัยหน่ึงคือ ประชากรที่เขามาใหมเชื่อวา พวกเขามีความเปนไปไดในการจางงานเทากับ
ประชากรที่อยูเดิม  ถาอัตราคาจางเทากับ  10,000 บาท และอัตราการวางงานคือ 20 
เปอรเซ็นต  คาจางที่คาดหวังจะเทากับ  8,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
                  
 
 
รูปที่  6-3  รูปแบบของ Harris-Todaro
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      เพ่ือที่จะเขาใจแบบจําลองของ Harris - Todaro ขอสมมุติใหมีบริเวณคาจางสูงและ
บริเวณคาจางต่ํา และสมมุติดวยวา ในบริเวณที่มีคาจางสูงน้ัน คาจางถูกกําหนดโดยกฎหมาย 
สหภาพ หรือประเพณี ดังน้ัน คาจางในเมืองจะไมลดลงเม่ือตองเผชิญกับการวางงาน  ถามีการ
จางงานเต็มที่ในทั้งสองภูมิภาค แรงงานจะอพยพไปสูบริเวณที่คาจางสูง ถาจํานวนของงานใน
บริเวณที่คาจางสูงไมเปลี่ยนแปลง การวางงานจะเพิ่มขึ้น ผูอพยพเต็มใจยอมแลกเปลี่ยนระหวาง
การวางงานกับโอกาสที่ไดคาจางที่สูงกวา ผูอพยพที่เพ่ิมเขามาอาจไดงานทําแตก็อาจเปนการ
แยงงานจากแรงงานคนอื่น  เนื่องจากมีการวางงานที่สูงขึ้นจากผลของการอพยพ ผลผลิต
ประชาชาติจะลดลง  แรงงานอาจวางงานแทนที่จะมีงานทําในงานที่คาจางต่ํา (ประสิทธิภาพต่ํา) 
แตถึงกระนั้น การอพยพในตัวของมันเองเปนที่นาสนใจสําหรับผูอพยพ ภายใตขอสมมุติ
เกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะไดงานทํา    
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รูปที่ 6-3 แสดงแบบจําลองของ Harris-Todaro เสนกราฟแสดงความตองการแรงงานในบริเวณ
ชนบทและบริเวณเมือง  อุปทานแรงงานทั้งหมดเทากับ 100 คน กําลังแรงงานถูกแบงเปน
แรงงานในเมืองและแรงงานในชนบท  เสนอุปสงคแรงงานแสดงถึงผลผลิตหนวยเพ่ิมของ
แรงงาน ในกรณีของตลาดแรงงานที่สมบูรณ คาจางจะเทากันที่  100 บาท โดยเปนแรงงานใน
ชนบท 80 คนและแรงงานที่ถูกจางในบริเวณเมือง 20 คน อยางไรก็ตาม สมมุติวาคาจางถูก
กําหนดใหเปน 200 บาทในบริเวณเมือง การจางงานในภาคชนบทจะเทากับ 80 คนที่ 100 บาท
ตอวัน ถามีแรงงาน 20 คนในบริเวณเมืองและมีงานทําเพียง 10 คน คาจางที่คาดหวังจะเปน 

100 บาท ( .50 × 200 บาท ) ซึ่งเทากับคาจางในบริเวณชนบท  ดังน้ันในตัวอยางนี้ ดุลยภาพ
จะเกิดขึ้นโดยมีการวางงาน 50 เปอรเซ็นตในบริเวณเมือง  
แบบจําลองของ Harris-Todaro มีความหมายสําคัญสามประการคือ  (1) การอพยพไปสูบริเวณ
คาจางสูงอาจไมสามารถทําใหมีความเทาเทียมกันของคาจางไดอยางรวดเร็ว  (2) ทั้งอัตรา
คาจางและระดับการวางงานอาจเพิ่มขึ้นกับขนาดของเมือง และ  (3) อาจจะยากที่จะปองกัน
ไมใหการวางงานสูงขึ้นในบริเวณคาจางสูงที่เปดโอกาสใหมีการอพยพ  ความหมายที่สามนี้
สําคัญเปนพิเศษกับการวางแผนเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 
 
ตลาดแรงงานในเมืองกับการอพยพ (The urban labor market and migration) 
      จุดเริ่มของการวิเคราะหถึงธรรมชาติที่ไมไดเปนแบบเดียวกัน (non-homogeneous) 
ของตลาดแรงงานในเมือง ซึ่งมีความสําคัญเปนพิเศษตอการอพยพจากชนบทสูเมืองคือ 
แบบจําลองของ Harris- Todaro ซึ่งตั้งสมมุติฐานไววา การอพยพไมสามารถทําใหเกิดความเทา
เทียมกันของคาจางระหวางเมืองกับชนบท เพราะการดํารงอยูของคาจางที่ถูกยกสูงไวใน
ตลาดแรงงานสวนที่อยูในระบบ (formal sector) ของเมือง โดยผานทางนโยบายกําหนดคาจาง
ของรัฐบาล บทบาทของสหภาพแรงงาน หรือสวนผสมของทั้งสอง แบบจําลองดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงใหรวมเอาสวนที่ไมอยูในระบบ (informal sector) ของระบบเศรษฐกิจในเมือง บนขอ
สมมุติวา การเขาสูสวนนี้งายและแบบแผนการทํางานก็ไมเปนอุปสรรคตอการหางานในสวนที่
อยูในระบบ แบบจําลองนี้มีความหมายอยูที่ รายไดระดับเฉลี่ยในสวนที่ไมอยูในระบบ จะต่ํากวา
ไมเพียงกับสวนที่อยูในระบบเทานั้น แตยังต่ํากวาระดับเฉลี่ยของคาจางในชนบทดวย ผูอพยพ
สูญเสียรายไดระหวางที่รอเขาสูสวนที่อยูในระบบ ซึ่งก็เปนการลงทุนอยางหนึ่งเพ่ือความเปนไป
ไดที่จะไดคาจางสูงในงานในสวนที่อยูในระบบ จากสถานการณนี้ ผูอพยพในฐานะ 
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ปจเจกชนที่ตองทําใหอรรถประโยชนสูงสุดนั้นไมสูญเสียใดๆ แตตนทุนของสังคมสูงขึ้นเนื่องจาก
ประสิทธิภาพหนวยเพ่ิมของแรงงานในสวนที่ไมอยูในระบบต่ํา และเพราะตนทุนของโครงสราง
พ้ืนฐานในเมืองสูงขึ้น จากผลของการอพยพเขามากเกินไป 
 
ปจจัยกําหนดคาจางในสวนที่อยูในระบบ (Wage determination in the formal sector) 
ความแตกตางระหวางสวนที่อยูในระบบ กับอยางนอยบางสวนของสวนที่ไมอยูในระบบนั้น มีอยู
ในระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก แตปญหาอยูที่การเปรียบเทียบระดับรายรับของแรงงานที่มีระดับ
ความชํานาญเทา ๆ กัน ตัวอยางเชน ถาเราเปรียบเทียบคาจางของแรงงานในหนวยธุรกิจขนาด
ใหญกับธุรกิจขนาดเล็ก แนนอนวามีความแตกตางเรื่องขนาดของธุรกิจอยูแลว ดังน้ันจึงไมอาจ
กลาวไดวา ความแตกตางดังกลาวมีที่มาจากปจจัยทางสถาบัน เพราะแมแตภายในภาคการผลิต
ที่อยูภายใตการกําหนดเรื่องคาจางและกฏเกณฑการทํางานเหมือน ๆ กัน ยังมีความแตกตางกัน
อยางมากในดานคาจางจากขนาดของโรงงาน และระดับคาจางในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญก็
คอนขางสูงอยูแลว กอนที่จะถึงยุคของสหภาพแรงงานและการแทรกแซงของรัฐบาลตอ
ตลาดแรงงานเสียอีก 
      จุดเริ่มตนของการวิเคราะหถึง ความแตกตางระหวางภาคขนาดใหญกับขนาดเล็กของ
ตลาดแรงงานในประเทศกําลังพัฒนาคือ การตระหนักถึงลักษณะพื้นฐานของการอพยพจาก
ชนบทสูเมืองในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ซึ่งคือ ความแตกตางระหวางผูอพยพเด่ียวที่เขาสูเมือง
โดยยังไมตัดความผูกพันกับระบบเศรษฐกิจในชนบท กับ ผูอพยพเปนครอบครัวที่ไมติดกับที่อยู
อาศัยและกิจกรรมตาง ๆ ในชนบทแลวในลักษณะที่ถาวรกวา ตนทุนอุปทานของแบบหลัง
จะตองอยูในระดับที่สูงกวาดวยเหตุผลหลาย ๆ ประการคือ ธรรมชาติของระบบการเกษตรซึ่งทํา
ใหตนทุนคาเสียโอกาสของการขาดบุคคลเดียวจากฟารมในชวงสั้น ๆ  จะต่ํากวาอยางมากจาก
การออกไปอยางถาวร ความสามารถในการอุปการะครอบครัวจะต่ําลงในเมือง ซึ่งผูหญิงและเด็ก
มีโอกาสเขาสูตลาดแรงงานไดต่ํา ความแตกตางของคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางมากในเมืองสําหรับ
ทั้งครอบครัวเทียบกับบุคคลเดียว เม่ือคํานึงถึงความแตกตางในตนทุนอุปทานระหวางผูอพยพ
เด่ียวกับผูอพยพเปนครอบครัวแลว ถาอุปสงคสําหรับแรงงานในตลาดเมืองไมมีความแตกตาง
กัน การอพยพเปนครอบครัวจะเกิดขึ้นนอย ตราบเทาที่ระบบเศรษฐกิจทางการเกษตรยังยอมให
มีอุปทานสวนเหลือใหมีการอพยพเดี่ยวได 
      เม่ือกําลังแรงงานคอนขางมีเสถียรภาพกับการอยูอาศัยในเมืองแลว จะมีพลังที่ผลักดัน
ใหระดับหนวยธุรกิจหน่ึง ๆ  ลดอัตราการเปลี่ยนงานเพื่อลดการโยกยายระหวางหนวยธุรกิจ 
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เหตุผลสําหรับการสรางกําลังแรงงานเฉพาะของหนวยธุรกิจน้ัน ๆ เองมีอยูมากมาย นายจาง
หน่ึง ๆ จะรูสึกวามีกําไรในการเพิ่มคาจาง ตราบเทาที่ประสิทธิภาพของแรงงานตอบสนองใน
สัดสวนที่มากกวา แตเน่ืองจากความไมสมบูรณของขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแรงงาน ทํา
ใหการดําเนินการแบบนี้ไมอาจบรรลุผลไดดวยระบบการจายแบบชิ้นงานหรือการเลือกปฏิบัติใน
การจายคาจาง หนวยธุรกิจแตละหนวยจะตองเผชิญกับอุปทานที่ไมยืดหยุนของแรงงานที่มี
ศักยภาพทางประสิทธิภาพผูที่จะตอบสนองตอแรงจูงใจของคาจางสูง ดังน้ัน การเพิ่มคาจางจะ
เพ่ิมสัดสวนของแรงงานดังกลาวในหนวยงาน และนําไปสูการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาใน
ประสิทธิภาพของแรงงาน 
      อีกจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับผลกระทบของแรงจูงใจจากนโยบายคาจางสูงคือ ดวยการมีกําลัง
แรงงานเฉพาะของหนวยธุรกิจ ความสัมพันธระหวางนายจาง-ลูกจางจะอยูในลักษณะของคําม่ัน
สัญญาดวยการเขาใจกันวา นายจางจะไมผลักภาระจากความผันผวนในระยะสั้นของอุปสงคดวย
การลดคาจาง โดยตอบแทนดวยการที่ลูกจางจะดํารงระดับของประสิทธิภาพหนึ่ง ๆ ไว  การ
แบงกําไรก็เปนสวนหน่ึงของความสัมพันธแบบนี้ รูปแบบตลาดแรงงานภายในแบบนี้นําไปสู
ลักษณะทางองคการของการจัดการแรงงาน ซึ่งตําแหนงงานภายในหนวยธุรกิจจะถูกจัดเปน
ลําดับขั้นความกาวหนา แรงงานใหมจะถูกบรรจุลงในตําแหนงต่ําสุด ขณะที่ตําแหนงวางใน
ระดับสูงกวาจะบรรจุเทาที่เปนไปไดดวยการเลื่อนตําแหนงของคนภายใน  นอกเหนือจากทําให
เกิดความจงรักภักดีกับองคการแลว นโยบายนี้ยังไดรับการคาดหวังวา จะลดตนทุนเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมและการคัดเลือกแรงงานสําหรับงานที่ตองการความชํานาญเฉพาะอยาง ตลาดแรงงาน
ภายในแบบนี้มีใชอยูอยางเต็มที่ในองคการใหญ ๆ  มีพลังทางเศรษฐกิจอันทรงพลังที่มักจะทําให
ระดับคาจางในสวนที่อยูในระบบคงอยูในระดับที่คอนขางสูง แนนอนที่เม่ือมีตลาดแรงงานภายใน
เกิดขึ้น แรงงานในหนวยธุรกิจน้ันอาจรวมตัวเปนสหภาพ และรวมกันในการตอรอง 
      ถามุมมองของการกําหนดคาจางนี้ถูกตอง ความหมายของการอพยพจากชนบทสูเมือง
จะแตกตางจากในแบบจําลองของ Harris-Todaro สิ่งหนึ่งก็คือ ปญหาความแตกตางอยางมาก
ของคาจางภายในกําลังแรงงานในเมือง เปนปญหาของการกระจายรายได มากกวา จะเปน
ปญหาการสรางการบิดเบือน หรือความไมมีประสิทธิภาพตามแนวคิดแบบ neoclassic  
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การวาจางแรงงานใหมกับการโยกยายภายในภาค (Recruitment of new workers and 
inter-sector mobility)  แบบจําลองของ Harris-Todaro มองสวนที่ไมอยูในระบบวา เปน
ขั้นตอนของแรงงานที่จะเขาสูสวนที่อยูในระบบ ปญหาเกิดขึ้นที่ตรงน้ีวา สวนที่ไมอยูในระบบ นี้
มีกิจกรรมอะไรบาง อยางนอยก็มีสวนที่แตกตางกันสามสวนของตลาดแรงงานที่อยูในสวนที่ไม
อยูในระบบนี้คือ (1) แรงงานที่มีเวลาทํางานไมแนนอนซ่ึงถูกจางเปนรายวัน ในการกอสราง การ
ขนสง การคาบริการ และอุตสาหกรรมขนาดใหญบางประเภท (2) แรงงานที่เวลาทํางานแนนอน
กวา ซึ่งถูกจางในหนวยผลิตขนาดเล็กภายในภาคโรงงาน และ (3) พวกทํางานอิสระซึ่งเปนกลุม
ที่มีความแตกตางกันอยางมาก จากเด็กขัดรองเทาจนถึงเจาของธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได
มากกวาแรงงานไรฝมือในสวนที่อยูในระบบ สําหรับในกลุมหลังน้ีจากการสํารวจพบวา มีเพียง
เปอรเซ็นตนอย ๆ เทานั้นของพวกทํางานอิสระที่มีรายไดต่ํา หรือเปนผูที่เพ่ิงอพยพเขา อยางไร
ก็ตาม มีขอจํากัดที่สําคัญสําหรับแรงงานที่จะเขาสูกลุมน้ี อาจจะดวยเง่ือนไขดานเงินทุนหรือ
ความไดเปรียบดานที่ตั้ง และสัดสวนที่คอนขางใหญของกลุมน้ีเปนคนสูงอายุและอยูอาศัยใน
เมืองเปนเวลานานแลว การศึกษาบางอันยังพบวา กลุมที่ทํางานอิสระน้ีเปนแรงงานที่มาจาก
สวนที่อยูในระบบ ซึ่งหาทางลงทุนเงินออมจากคาจางที่คอนขางสูง เพ่ือการเปนเจาของรานหรือ
ธุรกิจของตนเอง 
      สําหรับกลุมแรงงานที่เวลาทํางานไมแนนอน และลูกจางที่รับคาจางประจําในหนวย
ธุรกิจขนาดเล็ก จากหลักฐานดูเหมือนจะสนับสนุนลักษณะของกระบวนการเขาสูตลาดแรงงาน
ตามแนวคิดของ Harris-Todaro เพราะไมเพียงแตคาจางในกลุมน้ีจะต่ํากวาในสวนที่อยูในระบบ
เทานั้น ยังดูเหมือนจะเปนที่รองรับของแรงงานหนุมสาวและที่อพยพมาใหม ๆ  และจะมีการ
โยกยายเขาสูสวนที่อยูในระบบในเวลาตอมา แตก็มีการศึกษาอีกหลายอันที่มีผลสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการเขาสูสวนที่อยูในระบบไมสอดคลองกันนัก จึงยังไมอาจยืนยันไดอยางแนชัดวา 
แนวคิดของ Harris-Todaro จะถูกตองทั้งหมดในประเทศกําลังพัฒนา4   
 
การอพยพกับการกระจายรายไดใหม  (Migration and redistribution of income) 
      การอพยพทุกประเภท รวมทั้งการอพยพจากชนบทเขาสูเมือง ไดรับการคาดหมายวา 
เปนพลังที่มีประสิทธิภาพในการกระจายแรงงานใหมไปสูบริเวณที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ และ
ควรเปนปจจัยที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดความเทาเทียมกันของรายได ขอเท็จจริงที่ไดจาก 
 
 
 
 

                                                        
4 ดูรายละเอียดใน Mazumdar, “Rural-urban migration in developing countries,” pp. 1115-1116 
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การศึกษาถึงการอพยพสวนใหญแสดงใหเห็น การตอบสนองตอคาจาง (หรือรายได) ของบริเวณ
ปลายทาง ซึ่งก็สนับสนุนมุมมองที่วา แรงงานดีขึ้นทางเศรษฐกิจจากการอพยพ  แตผลประโยชน
ของปจเจกชนจากการอพยพ ไมจําเปนตองหมายความวา จะมีการกระจายรายไดเทาเทียมกัน
มากขึ้น ไมวาจะระหวางภูมิภาคหรือระหวางครัวเรือน  
      ทัศนคติแงดีเกี่ยวกับผลของการกระจายรายไดใหมจากการอพยพ ไดรับการสนับสนุน
จากการสํารวจในประเทศที่มีสัดสวนของคนตอที่ดินสูง ปจจัยผลักดันที่เกิดจากความหนาแนน
ของประชากรมีสวนอยางมากที่ทําใหการกระจายรายไดดีขึ้น แตก็มีประเด็นที่นาสนใจที่ การ
อพยพมักเปนไปในเสนทางที่มีการบุกเบิกมากอน ผูยากไรในชนบทมักไมคอยไดงานที่มีคาจาง
สูงในเมืองใหญ ๆ  แตมักจะไดงานในสวนที่ไมอยูในระบบ หรืองานไรฝมือในสวนที่อยูในระบบ 
ดังนั้น ผูที่อพยพตามมาจึงตกอยูในวังวนแบบเดียวกัน คือมักจะมีรายไดโดยเปรียบเทียบต่ํากวา
กลุมที่มีพ้ืนเพอยูในเมืองตั้งแตกําเนิด ดวยเหตุนี้เราจึงไมอาจหวังผลไดมากนักวา การอพยพจะ
ชวยทําใหการกระจายรายไดเปนธรรมมากขึ้น  
      ในอีกแงมุมหน่ึง เรายอมรับวา ผูอพยพสวนใหญเปนคนหนุมสาวและคอนขางมี
การศึกษามากกวาระดับเฉลี่ยของประชากรในบริเวณตนทาง ผูอพยพเหลานี้มีแนวโนมที่จะเปน
ผูยายถิ่นฐานอยางถาวรมากกวาจะเปนผูอพยพชั่วคราว ดังน้ันผลกระทบดานการกระจาย
รายไดระหวางภูมิภาคที่จะกอใหเกิดความเทาเทียมกันมากขึ้นนั้นคงไมเกิดขึ้น แมวาจะมีผู
อพยพบางสวนจะสงเงินกลับไปใหครอบครัวที่ยังอยูในชนบทก็ตาม แตรายไดสวนใหญจะถูกใช
ในเมืองที่ผูอพยพทํางานอยู นอกจากนี้แลว การอพยพของกลุมน้ียังสงผลกระทบทางลบกับเขต
ชนบท เพราะเขตชนบทจะขาดแคลนแรงงานที่มีความกระตือรือรนและมีประสิทธิภาพ ทําให
โอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตเทาเทียมกับบริเวณเมืองลดนอยลงอยางมาก 

 
แบบจําลองแรงดึงดูด  (Gravity Models)  
       กระแสการอพยพมักไดรับการประมาณคาดวยแบบจําลองแรงดึงดูด  โดยแนวคิดนี้
สมมุติวา การอพยพระหวางสองภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นโดยสัมพันธกับจํานวนประชากรของภูมิภาค 
และลดลงกับระยะทางระหวางภูมิภาค  ในแนวคิดพื้นฐาน จํานวนประชากรเปนดัชนีที่แสดง
ความนาจะเปนที่เอกชนหนึ่งๆจะยายออกหรืออพยพมาสูบริเวณนั้นๆ  ระยะทางเปนอุปสรรคที่
สําคัญ สมการขางลางนี้เปนตัวอยางของแนวคิดแบบงายๆของแบบจําลองแรงดึงดูด 
(1)                                                Ma b   =  PaPb /  ( Da b )2           
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โดย  Ma b  =  การอพยพจาก A ไป B
         PaPb  =  ประชากรใน A  หรือ  B
         Da b   =  ระยะทางระหวาง A  กับ  B  
      ปญหาที่เห็นชัดที่สุดของแนวคิดแรงดึงดูดแบบงาย ๆ คือ การอพยพระหวางสถานที่จะ
หักลบสุทธิแลวเทากับศูนย  เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงผลลัพธแบบนี้ ตองนําปจจัยอ่ืนเขามาเพื่อแสดง
ถึงโอกาสที่แตกตางกัน ความแตกตางในคาจาง รายได และอัตราการวางงาน เปนปจจัยที่ใชอยู
ประจําเพื่อวัดความแตกตางในโอกาส 
      ขอบกพรองอีกประการหนึ่งคือ ระยะทางไมใชตัววัดที่เพียงพอสําหรับความยากลําบาก
ของการเดินทาง โดยเฉพาะในยุคของการขนสงสมัยใหม  ดังน้ันจึงอาจใชเวลาแทนที่ระยะทาง
ในบางกรณี  อุปสรรคทางสังคมและทางการเมือง และความไมแนนอน เปนอุปสรรคที่สําคัญ
ของการเดินทาง โดยปจจัยเหลานี้ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับระยะทาง  ดังน้ันแมวาแบบจําลอง
แรงดึงดูดจะใชเพ่ือความสะดวกในการศึกษา แตก็ไมสามารถแสดงถึงผลกระทบของปจจัยตาม
ทฤษฎี ที่มีผลตอโอกาสและความยากลําบากของการเดินทางได 
 
ผลของเสนทางที่คุนเคยหรือที่บุกเบิกแลวและโอกาสระหวางทาง (Beaten-Path Effect 
and Intervening Opportunities)   
      เหตุผลประการหนึ่ง ที่ทําใหแบบจําลองแรงดึงดูดไมคอยถูกตองนัก เกิดจากผลกระทบ
ของเสนทางที่คุนเคยหรือที่บุกเบิกแลว  ผลกระทบนี้หมายถึงแนวโนมที่พบวา บุคคลจาก
บริเวณตนทางหนึ่ง ๆ มักเลือกปลายทางเดียวกัน ปกติแลวจะมีผูบุกเบิกสองสามรายจาก
บริเวณหนึ่ง ๆ อพยพไปกอน หลังจากนั้นคนอื่น ๆ ซึ่งมักจะเปนเพ่ือนฝูงญาติพ่ีนองอพยพตาม  
ผูอพยพสวนใหญไมสนใจเลือกปลายทางอื่นแตจะพิจารณาเพียงที่เดียว ซึ่งมักจะเปนปลายทาง
ที่เพ่ือนหรือญาติสามารถชวยเหลือเขา ในการหางานและที่อยูอาศัยหรือความชวยเหลืออ่ืน ๆ  
เพ่ือนหรือญาติที่ไปตั้งถิ่นฐานกอนมักชวยเหลือผูอพยพใหมเหลานี้  ดังน้ันการไปตามเสนทางที่
มีคนอ่ืนไปมากอนแลว ผูอพยพจะสามารถลดคาใชจายที่เปนตัวเงิน ความไมแนนอน และตนทุน
สังคมของการยายถิ่นฐานได  ผลของเสนทางที่คุนเคยชวยอธิบายการกระจุกตัวของชนกลุม
นอยในเมืองหน่ึง ๆ ได  เชนการกระจุกตัวของคนจีนที่เยาวราช  
      นอกเหนือจากการลดตนทุนในการอพยพแลว ผลของเสนทางที่คุนเคยจะมีความสําคัญ
อีกสองอยาง  ประการแรก กระแสของผูอพยพอาจกลายเปนสิ่งที่ดํารงอยูอยางถาวร เม่ือตนทุน
การอพยพลดลงและผูอพยพใหมไดรับการจูงใจ ประการที่สอง เสนทางที่คุนเคยสามารถ 
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เดินทางไดสองทิศทาง จึงมักมีผูอพยพกลับจํานวนหนึ่ง ถาเศรษฐกิจซบเซาในบริเวณปลายทาง 
หรือผูอพยพไมชื่นชอบที่ใหมก็จะอพยพกลับภูมิลําเนาเดิม 
      แบบจําลองแรงดึงดูดไดขยายขอบเขตเพื่ออธิบายโอกาสระหวางทางดวย ตัวอยางเชน 
การอพยพระหวางภูมิภาคหนึ่งกับที่อ่ืน ๆ  อาจมีจํานวนลดลงกวาที่แบบจําลองแรงดึงดูด
คาดการณเอาไว ถามีภูมิภาคระหวางทางที่เสนอโอกาสใหกับผูอพยพ 
การอพยพเบื้องตนและสุทธิ  (Gross  and  Net  Migration )   
      เม่ือนักเศรษฐศาสตรเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการอพยพ มักใหความสนใจ
กับการอพยพสุทธิ ซึ่งคือสวนตางระหวางการอพยพเขากับการอพยพออก  อยางไรก็ตาม แบบ
แผนการอพยพสุทธิซอนความแตกตางที่สําคัญที่มีในการอพยพเบื้องตน เน่ืองจาก อาจมีบางคน
อพยพเขามาในบริเวณหนึ่ง ๆ ในเวลาเดียวกับที่มีคนอ่ืนอพยพออก 
ตารางที่ 6-3  กระแสการอพยพเบื้องตนและสุทธิ กับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 
 

อพยพออก 
สูง ต่ํา  

    สูง อพยพออกสุทธิต่ํา อพยพเขาสุทธิสูง 

  อ
พย

พเ
ขา

 

    ต่ํา อพยพเขาสุทธิติดลบ อพยพออกสุทธิต่ํา 
 
      ตารางที่ 6-3 แสดงถึงแบบแผนที่แตกตางกันของการอพยพเบื้องตน  (1) อพยพเขาสูง
และอพยพออกสูง  (2) อพยพเขาสูงและอพยพออกต่ํา (3) อพยพเขาต่ําและอพยพออกสูง และ 
(4) อพยพเขาต่ําและอพยพออกต่ํา  ทั้งสองกรณีของการอพยพเขาสูง / อพยพออกสูง กับ 
อพยพเขาต่ํา / อพยพออกต่ํา จะมีผลทําใหการอพยพสุทธิต่ํา แตจะเห็นวามีที่มาที่แตกตางกัน
อยางมาก 
      กรณีของอพยพเขาสูง / อพยพออกสูง แสดงถึงการอพยพที่มีสูง โดยอาจเกิดจากการ
ผสมกันของโอกาสภายในภูมิภาคและฐานของประชากรที่ไมคอยอยูเปนที่  บริเวณที่มีโอกาส
อาจดึงดูดประชากรที่ชอบโยกยาย โดยอาจเปนคนหนุมสาว ไมมีบุตรธิดาที่กําลังศึกษาอยู หรือ
เพียงแตมีแนวโนมทางจิตวิทยาที่จะโยกยาย  พวกนี้อาจเต็มใจที่จะยายอีกถาปรากฏมีโอกาสที่
ดีกวาเล็กนอยเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่น ดังนั้น ภูมิภาคที่มีโอกาสสูงอาจดึงดูดประชากรที่ชอบ
โยกยาย และจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรสูง 
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      ภูมิภาคที่มีการอพยพเขาต่ําและการอพยพออกต่ํา จะมีการเปลี่ยนแปลงของประชากร
สุทธิต่ํา บริเวณที่มีฐานเศรษฐกิจคงที่หรือกําลังชลอตัว อาจไมสามารถเสนอโอกาสใหผูอพยพ
เขา แตจะมีปจจัยผลักดันบางอยางกับผูที่มีงานทําอยู อาจเปนไปไดที่ประชากรที่โยกยายงายได
อพยพออกไปแลว ตัวอยางเชน ภูมิภาคในชนบทหางไกลที่มีฐานเศรษฐกิจที่กําลังเสื่อมโทรม 
ซึ่งเผชิญกับทั้งอพยพเขาต่ําและอพยพออกต่ํา ผูที่ยังอาศัยอยูอาจเปนเพราะมีงานที่พอใจทําอยู
หรือไมสามารถเคลื่อนยายได  อาจจะเนื่องจากผูกพันอยางมากกับชุมชนนั้นๆ หรือไมสามารถที่
จะหาประโยชนจากโอกาสที่มีเสนออยู  ผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบวา ปจจัยทางดาน
ประชากรมีความสําคัญเทากับหรือมากกวาปจจัยผลักดัน (การขาดแคลนโอกาสทางเศรษฐกิจ) 
ในการกําหนดการอพยพออก 
      ภูมิภาคที่อพยพเขานอย / อพยพออกสูง อาจแสดงถึงภูมิภาคที่มีโอกาสต่ําและประกอบ
ไปดวยประชากรที่โยกยายงาย  ภูมิภาคที่มีสัดสวนของประชากรในชวงอายุ  18 - 25 ปอยูสูง 
แตมีโอกาสการจางงานที่ลดลง คือตัวอยางของกรณีนี้  ยอดอพยพสุทธิอาจติดลบเนื่องมาจาก
การอพยพออกสูงและการอพยพเขาต่ํา และอาจกลายเปนภูมิภาคที่มีการอพยพออกต่ํา / อพยพ
เขาต่ํา เม่ือประชากรที่โยกยายงายไดอพยพออกไปหมดแลว  ทายที่สุด กรณีของการอพยพเขา
สูง / อพยพออกต่ํา อาจเกิดจากโอกาสที่อยูอยางมาก ขณะที่ประชากรที่อาศัยอยูมีลักษณะของ
การโยกยายต่ํา 
 
ความเทาเทียมกันของโอกาส (Opportunities Equalize )   
      แมวาจะมีการอพยพไปสูภูมิภาคที่มีโอกาสสูง แตก็ยังถกเถียงกันอยูวา การเคลื่อนยาย
ของประชากรจะลดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคไดจริงหรือไม  นักวิจัยบางทาน
เชื่อวา แทที่จริงแลว การอพยพจะขยายความแตกตางระหวางภูมิภาคคาจางสูงกับคาจางต่ํา 
เน่ืองจากผูอพยพจะกระตุนใหเกิดโอกาสมากขึ้นในภูมิภาคปลายทาง  มีแนวทางสําคัญสาม
แนวทางที่การอพยพอาจกระตุนระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคปลายทางคือ  (1) ประชากรที่มาก
ขึ้นและมีความหลากหลายสูงขึ้น จะเพ่ิมอุปสงคใหกับนายจางที่จะเสนอสินคาและบริการใหกับ
ประชากรในทองถิ่น ถาผูอพยพไมใชกลุมที่อยูในกําลังแรงงาน เชน ผูที่เกษียณแลว ความ
ตองการแรงงานจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาอุปทานของแรงงาน  (2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นจะ
ชวยใหมีความประหยัดจากการรวมตัวกันมากขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น นี่เปนสิ่งที่ยืนยันไดวา 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามขนาดของเมือง และ  (3)  ธรรมชาติที่จะเลือกดวยตนเองของผูอพยพ 
อาจสงผลใหบริเวณที่รุงเรืองดึงดูดบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความ 
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ทะเยอทะยานมากกวา  และถาผูอพยพเปนผูสรางโอกาสดวยแลว ก็จะยิ่งสงผลใหมีการเพิ่มขึ้น
ของความตองการแรงงานตอไป 
      ในภูมิภาคถดถอย การอพยพออกอาจลดโอกาสทางเศรษฐกิจลงไปอีก การอพยพเปน
การกระทําของคนเฉพาะกลุม ดังน้ันประชากรในภูมิภาคถดถอยจึงมักเหลือแตบุคคลที่อายุมาก 
การศึกษาต่ํา และไมมีความชํานาญงาน  ยิ่งไปกวานั้น บุคคลที่หลงเหลืออยูมักไมคอย
เคลื่อนยาย ดังนั้น บริเวณตนทางจะกลายเปนสถานที่ที่ไมดึงดูดใจสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหม ๆ  ถาคาจางอยูในระดับต่ํา ภูมิภาคก็อาจดึงดูดเฉพาะแรงงานคาจางต่ําเทานั้น  ถาคาจาง
ในภูมิภาคถดถอยอยูในระดับสูงและไมลดลงงาย ๆ  โอกาสที่จะดึงดูดธุรกิจใหม ๆ ก็จะยิ่งลดลง
อีก     
      Gerking และ Weirick ในป 1983 ไดเสนอวา ยังคงมีความแตกตางของคาจางระหวาง
ภูมิภาคตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา  อยางไรก็ตาม ความแตกตางเหลานึ้ไมใชเกิดขึ้นทั้งหมดจาก
ผลกระทบของการอพยพหรือผลของความแตกตางที่เทากัน  แตความแตกตางในคาจางและ
รายไดระหวางภูมิภาคสวนใหญมีสวนมาจากขอเท็จจริงที่วา ภูมิภาคมีหนาที่ทางเศรษฐกิจที่
ตางกัน ดังนั้นจึงตองการความชํานาญของแรงงานที่ตางกัน  ทั้งสองพบวา แรงงานแตละ
ประเภทไดผลตอบแทนเกือบจะเทากันในทุกภูมิภาค  คาจางสูงคงมีอยูในบางบริเวณ เน่ืองจาก
ภูมิภาคดังกลาวมีสัดสวนของอาชีพที่จายแพงอยูในโครงสรางอุตสาหกรรมของภูมิภาคใน
สัดสวนสูง  อยางไรก็ตาม ความแตกตางระหวางภูมิภาคของบุคคลในอาชีพเดียวกันมีแนวโนม
จะเทากัน5 การคนพบของ Gerking และ Weirick สนับสนุนทฤษฎีที่วา ความแตกตางในคาจาง
เปนตัวกําหนดสําคัญของการอพยพ  อยางไรก็ตาม ในการประยุกตใชทฤษฎี ความแตกตางของ
แรงงานและอาชีพควรนําเขามาพิจารณาดวย 

 
ประสิทธิภาพของการอพยพ (Efficiency of Migration ) 
      แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรแบบงาย ๆ เสนอวา การอพยพจะมีประสิทธิภาพเพราะผู
อพยพจะยายไปสูบริเวณที่จายสูงกวาและมีประสิทธิภาพการผลิตดีกวา  แตการอพยพใน
แบบจําลองของ Harris-Todaro ไมมีประสิทธิภาพ เพราะการอพยพจะเพิ่มอัตราการวางงาน 
การเกิดขึ้นของการอพยพขามไปขามมา (cross-migration) แสดงถึงการไมมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

                                                        
5 ดูรายละเอียดใน  Shelby D. Gerking and William N. Weirick, “ Compensating Differences and 
Interregional Wage Differentials.” Review of Economics and Statistics, (1983) : 483-87 
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เพราะถาภูมิภาคแลกเปลี่ยนคนระหวางกัน การยายถิ่นฐานของบางคนไมใชสิ่งจําเปนเลย  
อยางไรก็ตาม เหมือนที่อธิบายมาขางตน การอพยพขามไปขามมาอาจมีสวนมาจากการจับคูผิด
ระหวางความชํานาญกับประเภทของงานที่มีเสนออยูในภูมิภาคตาง ๆ  การอพยพขามไปขาม
มาจํานวนหนึ่ง อาจเปนปญหาของการรวมแรงงานทุกประเภทเขาไวดวยกันในฐานะของปจจัย
การผลิตที่เหมือนกันทุกประการ ซึ่งเปนเพียงความไมถูกตองของการนิยามขอมูลมากกวาที่จะ
เปนปญหาจริง 
      หนทางหนึ่งที่จะประเมินความมีประสิทธิภาพของการอพยพคือ ตรวจสอบวาผูอพยพดี
ขึ้นหรือไมหลังจากอพยพ  มีสามแนวทางที่ใชบอยๆ ในการประเมินผลประโยชนของปจเจกชน
ที่อพยพ  (1) ถามตัวผูอพยพเองวาดีขึ้นหรือไม  (2) เปรียบเทียบรายรับของผูอพยพกับรายรับ
ของบุคคลที่คลายกันที่ไมไดโยกยาย และ  (3) ตรวจสอบผลประโยชนของสังคมรวมทั้ง
ผลกระทบภายนอก (externalities) 
      การสํารวจของ Lansing กับ Mueller ในป 1967 พบวา สวนใหญของผูอพยพตัดสิน
การยายถิ่นฐานของพวกเขาวาเปนความคิดที่ดีหรือดีมาก   ดังน้ันจึงอาจกลาววา สําหรับตัวผู
อพยพเองแลวเชื่อวาไดประโยชนจากการอพยพ  จากการศึกษายังชี้วา ผูอพยพสวนใหญไดรับ
รายไดสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบรายไดอยางงาย ๆ ระหวางรายไดของผูอพยพกับ
รายไดของบุคคลที่คลายคลึงกันที่ไมไดอพยพ อาจนําไปสูขอสรุปผิดๆ เน่ืองจากการอพยพเปน
การเลือกปฏิบัติ  บุคคลที่อพยพนั้นเราคาดไดวามีรายไดสูงกวาผูที่ไมอพยพ ถาการอพยพมี
สหสัมพันธกับความปรารถนาหรือความสามารถสูงกวาที่จะกาวหนา  ถึงกระนั้น การศึกษาที่ใช
คุณสมบัติที่วัดคาไดของผูอพยพพบวา การอพยพไปสูบริเวณที่มีโอกาสมักเพิ่มรายไดขึ้นอยาง
มาก และพบดวยวาบุคคลที่จะไดรับผลประโยชนมากที่สุดจากการอพยพคือผูที่อพยพนั่นเอง  
ดังนั้นหลักฐานที่ไดจึงชี้วา การอพยพชวยปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจของผูอพยพ6  
      ผลประโยชนของสังคมจากการอพยพ รวมทั้งผลกระทบภายนอกนั้นยุงยากในการ
ประเมินมากกวา  การอพยพอาจถูกมองวาเปนประโยชนตอสังคม ถารายไดที่สูงขึ้นของผูอพยพ
หมายถึงผลผลิตของสังคมที่สูงขึ้น  อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอสังคมของการอพยพประเมินคา
ไดยาก เพราะตองการการตัดสินเกี่ยวกับผลกระทบตอประชากรในบริเวณตนทางและบริเวณ
ปลายทาง เชนเดียวกับผลกระทบตอบุคคลที่อพยพ  ตัวอยางเชน ผูอพยพหน่ึง ๆ  
 
 
 
 
 

                                                        
6  John B. Lansing, and Eva Mueller, The Geographic Mobility of Labor, ( Ann Arbor, Mich.: Survey 
Research Center, Institute for Social Research, 1967), p. 250 
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จากบริเวณที่ซบเซาไปสูบริเวณที่รุงเรือง อาจกอใหเกิดความตองการที่มากขึ้นในโครงสราง
พ้ืนฐาน ทําใหตองเพ่ิมภาษี และเพิ่มความแออัดและมลภาวะในบริเวณปลายทาง ขณะเดียวกัน 
ก็เพ่ิมภาระภาษีและผลักตนทุนอ่ืน ๆ ใหกับประชากรในบริเวณตนทาง  เน่ืองจากปญหาของ
การวัด ประสิทธิภาพของการอพยพจึงยากมาก ๆ ที่จะประเมิน เม่ือตองเปรียบเทียบตนทุน
สังคมหนวยเพ่ิมกับผลประโยชนสังคมหนวยเพ่ิม 
      เราอาจกลาวไดวา ประชากรที่มีแนวโนมอพยพมากที่สุดคือกลุมอายุกลาง 20 และตน 
30  ที่ระดับอายุดังกลาว พวกเขามักจบการศึกษาแลวแตยังอาจไมมีครอบครัวหรือบุตร หรือมี
การผูกมัดทางการเงินในทองถิ่น (เชน กูยืมเพ่ือซ้ือบาน) บุคคลที่มีงานทําแลวจะโยกยายนอย
กวาคนวางงาน  การศึกษาก็มีผลตอการอพยพ บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักยายถิ่นฐานมากกวา 
โดยเฉพาะภายในทองถิ่น 

การเคล่ือนยายของทุน  (MOBILITY OF CAPITAL) 
      การกลาวถึงกระแสของทุนมักสับสน เพราะความหมายที่แตกตางกันของคําวาทุน  ใน
ชีวิตประจําวัน ทุนมักหมายถึงเงินและทรัพยสินที่สามารถแปลงเปนเงินได  แตสําหรับนัก
เศรษฐศาสตรนิยามทุนไววา เปนสินคาที่ผลิตแลวที่สามารถนํามาเปนปจจัยการผลิตในการผลิต
ตอได นั่นก็หมายความวา ทุนครอบคลุมปจจัยการผลิตทางกายภาพที่นําเขาสูขบวนการผลิต 
เชน สิ่งกอสราง เครื่องจักร และทุนมนุษย  (human capital) จํานวนของทุนทางกายภาพมัก
แสดงในรูปของตัวเงิน (อาทิเชน เครื่องจักรมีมูลคาเทากับ 100,000 บาท) เน่ืองจากเงินเปนตัว
วัดมูลคา  ดังนั้นความแตกตางระหวางเงินและทุนที่แทจริงจึงอาจสับสนไดงาย ๆ  มูลคาของทุน
มนุษยอาจแสดงในรูปของ มูลคาที่เพ่ิมขึ้นของความสามารถในการหารายไดที่สูงขึ้น  สําหรับ
บุคคลนั้น การแยกความแตกตางระหวางเงินและทุนทางกายภาพอาจไมจําเปนเสมอไป เพราะ
บุคคลสามารถแปลงทุนที่แทจริงบางประเภทเปนเงินไดดวยการขายทรัพยสิน  อยางไรก็ตาม 
สังคมโดยรวมไมสามารถแปลงระหวางทุนและเงินได 
      มีแหลงเงินทุนที่เปนไปไดสามแหลงดวยกันคือ การออมในทองถิ่น การลงทุนจาก
ภายนอกภูมิภาค และการลงทุนของภาครัฐบาล ที่เราใหความสนใจในตอนนี้คือ ทุนที่มาจากการ
ลงทุนจากภายนอกภูมิภาค การลงทุนจากภายนอกมีขอไดเปรียบในแงที่ชวยเพ่ิมทุนที่มีอยูจาก
การออมในทองถิ่น ซึ่งจะสามารถนําไปใชเพ่ือกอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคได  อยางไรก็ตาม กอนที่เราจะพิจารณาตอไป มีสิ่งที่เราตองสังวรณอยูในใจวา การ
ลงทุนจากภายนอกไมไดมีแตขอดีอยางเดียว แตมีขอเสียดวยอยางนอยก็สองประการคือ (1)
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ทุนที่นํามาลงทุนนั้นอาจมาจาการกูยืม ซึ่งจําตองจายคืนพรอมดอกเบี้ย และ (2) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มาจากการลงทุนจากภายนอกอาจถูกควบคุมภายนอกภูมิภาค ซึ่งอาจมีผลกระทบที่
เปนปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจและทางการเมือง สิ่งที่เรามักรูสึกอยูเสมอเกี่ยวกับการลงทุนจาก
ภายนอกคือ นักลงทุนจากภายนอกตองการผลประโยชน และจะฉกฉวยผลประโยชนไปมาก
ที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด เม่ือหมดประโยชนแลวก็จะจากไป ยิ่งไปกวานั้น การลงทุนจากภายนอก
ในรูปแบบของสาขาของกิจการที่สํานักงานใหญยังอยูภายนอกภูมิภาค มักไมใหความสําคัญกับ
ภูมิภาคเทาที่ควร โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา จะถูกปดกิจการหรือเลิกจางเปนอันดับตน 
ๆ 
      ในการพิจารณาวาควรสงเสริมใหมีการลงทุนจากภายนอกหรือไมนั้น เราควรพิจารณา
อยางละเอียดถึงความไดเปรียบหรือผลประโยชนในปจจุบันที่ไดจากกระแสไหลเขาของทุน 
เปรียบเทียบกับ กระแสไหลออกในอนาคตของกําไรของผูลงทุนจากภายนอก หรือดอกเบี้ยที่
ตองจายในกรณีของการกูยืมจากภายนอก ซึ่งก็คือ เราตองพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาว
ของเงื่อนไขที่ผูกพันอยูกับกระแสไหลเขาของทุน เชนดอกเบี้ยสูงมากนอยเพียงใด การควบคุม
จากภายนอกอยูในลักษณะใด ในบางครั้ง การลงทุนจากภายนอกตองมีการนําเขาสินคาทุน
อยางมากในตอนแรก เชน การลงทุนโรงงานประกอบรถยนตตองนําเขาเครื่องจักรอยางมาก ซึ่ง
จะทําใหเกิดความเสียเปรียบของดุลการคาในระยะสั้น ๆ หรืออาจจะระยะยาวดวย อีกทั้งตอง
พิจารณาวาการลงทุนจากภายนอกมีความมั่นคงหรือไมในระยะยาว หรือจะเลิกกิจการไปเม่ือไม
สามารถหากําไรไดแลวในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่เราตองคํานึงถึงอยางมาก7  
      ทุนที่เปนเงินมักถูกพิจารณาวา เคลื่อนยายสูงระหวางภูมิภาคทั้งในระดับภายในประเทศ
และระหวางประเทศ  บุคคลและบริษัทสามารถยายบัญชีและโอนทุนจากสถาบันการเงินใน
ภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคอ่ืนไดในชวงเวลาสั้นๆ  นักเศรษฐศาสตรใหความสนใจกับทุนที่แทจริง
มากเทา ๆ กับบัญชีเงิน เพราะทุนที่แทจริงเปนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานตัวหนึ่งในบรรดาปจจัย
การผลิตสี่อยาง  ทุนที่แทจริงที่ถูกใชในการผลิตจะเคลื่อนยายไดยากกวาเงินอยางมาก 
สิ่งกอสราง และเครื่องจักรหนักบางอยางไมสามารถเคลื่อนยายไดเลย 
      ในดานของความจํากัดในการเคลื่อนยายของทุนที่แทจริง  บุคคลอาจขายทรัพยสินและ
โอนขบวนการผลิตไปภูมิภาคอ่ืน ดังนั้นทุนจึงอาจเคลื่อนยายระหวางพื้นที่จากมุมมองของ 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Marion Temple,  Regional Economics,  (New York: ST. Martin’s Press, Inc., 1994) pp. 161-162 
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บุคคล แมวาทรัพยสินทางกายภาพจะไมสามารถเคลื่อนยายได  ยิ่งไปกวานั้น เน่ืองจากทุนที่
แทจริงตีคาในรูปตัวเงิน จํานวนของทุนที่ลงทุนในภูมิภาคหนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยนไดอยาง
รวดเร็ว แมวาทุนที่แทจริงไมไดเคลื่อนยาย  ตัวอยางเชน ธุรกิจหน่ึงที่ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพอาจมีมูลคาสูงเนื่องจากกระแสรายรับที่ธุรกิจนั้นไดรับอยู  แตถาเจาของตองการ
เลิกดําเนินการเพราะสภาพแวดลอมในทองถิ่นไมเหมาะสมอีกตอไป มูลคาของทรัพยสินทาง
กายภาพจะลดลงอยางรวดเร็วเทากับศูนย  ธุรกิจที่หยุดกิจการอาจมีมูลคาติดลบถาคารื้อถอนสูง 
แตแนนอนวา ถาสามารถใชทําอยางอ่ืนไดก็จะมีมูลคา ปกติแลวไมคอยปรากฏวาจะเปลี่ยนการ
ใชได 
      แมวาจะมีคํานิยามมากหลายของคําวาทุน เราอาจแยกการเคลื่อนยายทุนเปนสาม
ประเภทได คือ  (1) ทุนที่เปนตัวเงินสามารถโอนยายจากภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคอื่นได โดย
อาจเปนการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ หรือลงทุนในการลงทุนจริงๆ  (2) ทรัพยสินทาง
กายภาพอาจขนสงจากที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง แมวาการเคลื่อนยายทรัพยสินทางกายภาพจํานวน
มากมีขีดจํากัด และ (3) มูลคาของทุนทางกายภาพอาจเปลี่ยนแปลง โดยเปนผลของการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางเศรษฐศาสตร 

 
การตัดสินใจเลือกที่ตัง้กับการขยายกิจการ (Location and Expansion Decisions)  
      การตัดสินใจเลือกที่ตั้งกับการขยายกิจการของหนวยธุรกิจ เปนหนทางที่ชัดเจนที่สุดที่
ทุนที่เปนตัวเงินถูกแปลงเปนทุนทางกายภาพ  การกอสรางกิจการในภูมิภาคหนึ่งอาจสามารถ
สงผลกระทบกับมูลคาของสิ่งอํานวยความสดวกอื่น ๆ  เชนโรงงานใหมทําใหโรงงานเกาลาสมัย  
มูลคาของกิจการอาจมากหรือนอยกวาจํานวนของเงินที่จายเพื่อสรางทุนทางกายภาพ ขึ้นอยูกับ
มูลคาของรายไดสุทธิในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ในโลกที่นักลงทุนมีการรับรูทุกอยางอยาง
สมบูรณ การแขงขันกันเพ่ือแยงทุนและทรัพยากรจะยืนยันวา มูลคาของกิจการจะเพียงเทากับ
มูลคาของเงินที่จายไปในการกอสรางเทานั้น  แตในโลกแหงความเปนจริง นักลงทุนบางคนอาจ
พบโอกาสที่คนอ่ืนมองขามและสามารถสรางทรัพยสินที่มีมูลคาสูงกวาตนทุนที่ใชในการกอสราง 
อุปสรรคของการเคลื่อนยายทุน  (Obstacles to Capital Mobility)  
      ในทางทฤษฎี ถาทุนเคลื่อนยายไดสมบูรณและถานักลงทุนมีการรับรูอยางสมบูรณแลว 
เม่ือเขาสูดุลยภาพแลว อัตราผลตอบแทนตอการลงทุนในแตละภูมิภาคจะเทากันยกเวนสวน
ชดเชยความเสี่ยง (risk premium) ขอเสนอนี้ยากแกการทดสอบ เพราะยากที่จะกําหนด 
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ขอบเขตความเสี่ยงของการลงทุน และชี้วาตลาดอยูในดุลยภาพแลวหรือยัง  แตเม่ือเกิดสถาบัน 
เชน สถาบันกําหนดชั้นของพันธบัตร (bond-rating) หรือสถาบันที่รับประกันความเสี่ยง ก็
ปรากฏวา การลงทุนในพันธบัตรที่ชั้นความเสี่ยงเดียวกันจะใหผลตอบแทนเทา ๆ กัน ไมวาจะ
ออกโดยภูมิภาคใด (อยางนอยที่สุดในสหรัฐอเมริกา)  ในทํานองเดียวกัน บริษัทใหญ ๆ ใน
อเมริกาก็สามารถหาทุนไดเทาเทียมกัน โดยไมเกี่ยงวาสํานักงานใหญจะอยูที่ใดหรือการลงทุน
ที่ตั้งใจไวจะเกิดที่ไหน  การเกิดนักลงทุนที่เปนสถาบันขนาดใหญ เชน บริษัทประกันชีวิตและ
กองทุนบํานาญ มีผลใหมีการเคลื่อนยายทุนมากขึ้น เพราะสถาบันเหลานี้สามารถแบกรับตนทุน
ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนทั่วทั้งประเทศหรือแมกระทั่งระหวางประเทศ 
      แบบแผนการลงทุนในอดีตลดทางเลือกและการเคลื่อนยายของทุน มันเปนเรื่องยากมาก
ที่บริษัทหนึ่ง ๆ จะเลิกโรงงานขนาดใหญแลวไปเร่ิมสรางโรงงานแบบเดียวกันในที่อ่ืน แมวาจะ
ไดทําการตัดสินใจไปแลว  ทุนจม (sunk costs) มักถูกพิจารณาวาไมเกี่ยวของ เพราะผูตัดสินใจ
จะพิจารณาเฉพาะตนทุนหนวยเพ่ิมและผลประโยชนหนวยเพิ่มเทานั้น  ปกติแลว ที่ตั้งของ
โรงงานที่มีอยูจะมีตนทุนหนวยเพ่ิมต่ํากวาที่ตั้งอ่ืนที่ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยู  อยางไรก็
ตาม มักจะมีตนทุนทางจิตวิทยาที่ทําใหผูบริหารธุรกิจไมกลาที่จะบอกวาที่ตั้งที่เลือกไวกอน
ลมเหลว 
      สตอคของทุนที่มีอยูของภูมิภาคหนึ่ง ๆ ประกอบไปดวยการสะสมที่แตกตางกัน
มากมาย  การกระจุกตัวกันของการลงทุนในเมืองและธุรกิจที่เกี่ยวของ มีอิทธิพลตอการกระจาย
ทางภูมิศาสตรของการลงทุนใหม ๆ  เนื่องจากธุรกิจมักขึ้นอยูกับการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวของ  
แมกระทั่งในกรณีที่ทุก ๆ โรงงานในการรวมตัวทางอุตสาหกรรมหนึ่งจะมีเจาของคนเดียวกัน 
การเคลื่อนยายของทุนจะถูกจํากัดโดยตนทุนที่สูงของการสรางการรวมตัวกันขึ้นมาใหมในที่อ่ืน 
      แบบแผนการลงทุนในอดีตจํากัดทางเลือกทางภูมิศาสตร แตไมไดหามไมใหการลงทุน
ใหม ๆ แสวงหาบริเวณที่มีผลตอบแทนสูงกวา  อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญจํานวนมากเชื่อวา มี
อุปสรรคที่ จํากัดการลงทุนไมใหไหลไปสูบริเวณที่ใหผลตอบแทนสูงสุด อุปสรรคเหลานี้
ประกอบดวย 
1. ผูใหกูอาจไมเต็มใจยืดอายุเงินกูใหกับธุรกิจที่ตั้งอยูในแหลงที่มีชนกลุมนอยอยูอาศัย  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือสีผิววา พวกนี้มักกออาชญากรรม จึงเปนความเสี่ยงที่ 
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ผูใหกูไมอาจยอมรับได ในสหรัฐอเมริกามักถือวาที่ตั้งในใจกลางเมืองเปนที่อยูของชนกลุมนอย  
ในประเทศไทยอาจมีการเลือกปฏิบัติกับที่ตั้งแถบชุมชนแออัด เปนตน 
2. บริเวณในชนบทอาจไมสามารถดึงดูดทุนได เน่ืองจากอยูนอกขอบเขตบริการของสถาบัน
การเงิน ดังน้ันจึงเปนการยากมากขึ้นที่ธุรกิจจะพัฒนาในบริเวณชนบท  สําหรับประเทศไทย 
สถาบันการเงินอาจตีมูลคาที่ดินในชนบทที่จะมาจํานองต่ํามาก ๆ ก็ได  จึงตองเกิดสถาบัน
การเงินของรัฐเขาดูแล เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน 
3. ธุรกิจอาจมีความปรารถนาที่จะลงทุนกําไรที่ไดภายในกิจการ แทนที่จะลงทุนภายนอกบริษัท  
ความปรารถนาที่จะลงทุนภายในอาจเปนเพราะมีการรับรูที่ดีกวาถึงโอกาสภายใน มากกวาที่จะรู
วาภายนอกมีโอกาสหรือไม และอาจเปนเพราะความตองการลึก ๆ ที่ตองการควบคุม
สถานการณทุกอยาง การลงทุนภายในไมมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอํานาจควบคุม  ดังน้ันภูมิภาค
ที่ลาหลังที่มีธุรกิจที่มีกําไรอยูจํานวนนอยจะมีโอกาสการเขาถึงแหลงกองทุนแบบน้ีนอย 
4. นักลงทุนที่มีเงินทุนนอยมีความยากลําบากในการใหกูโดยตรงกับภูมิภาคที่อยูหางไกล 
เพราะตนทุนการติดตอสูง  นักลงทุนตองการที่จะสามารถประเมินความเสี่ยง และดังน้ัน จึงอาจ
หลีกเลี่ยงการปลอยกูใหกับบริษัทที่ไมคอยรูจัก ถาเขาไมสามารถหาขอมูลที่เพียงพอเก่ียวกับ
บริษัทดังกลาวได นักลงทุนประเภทนี้จึงอาจลงทุนในตลาดหลักทรัพยในประเทศ หรือจํากัดการ
ลงทุนเฉพาะในภูมิภาคที่คุนเคย  อุปสรรคนี้เปนเครื่องยืนยันความเชื่อที่วา ทุนที่พรอมเสี่ยง 
(venture capital)ไมไดมีสนองตอบอยูในทุกภูมิภาคเทาๆกัน8 

 
นวัตกรรมและมโนคติ  (INNOVATIONS AND IDEAS) 
      ความคิดและแนวทางใหม ๆ ในการทําสิ่งตาง ๆ เปนแหลงที่สําคัญอยางหน่ึงของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยปกติ นักเศรษฐศาสตรใหความสนใจในนวัตกรรม (innovation) 
มากกวาการคิดคน (invention)  นวัตกรรมเปนการประยุกตใชทางเศรษฐกิจของมโนคติใหม ๆ  
แมวาความแตกตางอาจไมชัดเจนถาบุคคลหนึ่งเปนทั้งผูคิดคนและผูนําไปประยุกตใช  ไมใช
เฉพาะนวัตกรรมเทานั้นที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตรวมไปถึงอัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 John P. Blair, Urban & Regional Economics, ( Boston : Richard D. Irwin, Inc., 1991), p.329 
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ของการเลียนแบบ ปรับปรุง และขยายไปสูภาคอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ ที่ มี อิทธิพลตอ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจดวย 
      มองในตอนแรก อาจดูเหมือนวามีเหตุผลที่จะสมมุติวา นวัตกรรมจะแพรกระจายอยาง
รวดเร็วและทั่วถึงตามแนวทางที่เสนอโดยแบบจําลองการแขงขันสมบูรณ  ยิ่งไปกวานั้น มโนคติ
ยังไมมีน้ําหนัก จึงงายที่จะสมมุติวาไมเสียตนทุนในการขนสง  อยางไรก็ตาม การศึกษาจํานวน
มากชี้วามีอุปสรรคของการแพรกระจายนวัตกรรม ชวงเวลาระหวางการคิดคนกับการประยุกตใช
เชิงพาณิชยอาจกินเวลาเปนสิบ ๆ ป และมักจะมีแบบแผนทางพื้นที่ในการแพรกระจายมโนคติ
และนวัตกรรม 
 
การแพรกระจายทางพื้นที่ (Spatial Diffusion) 
      นวัตกรรมมักมีที่เกิดในบริเวณมหานครขนาดใหญ การแพรกระจายของนวัตกรรมอาจ
สลับซับซอนและแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมา  
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไป นวัตกรรมมักกระจายจากบริเวณมหานครไปตามเสนทางที่หลากหลาย 
 
การมีตนกําเนิดในมหานคร (Metropolitan Origination)  มีคําอธิบายที่เกี่ยวของมากมาย
สําหรับอธิบายวา ทําไมบริเวณมหานครจึงเปนแหลงของการพัฒนามโนคติใหม ๆ  สวนใหญ
ของคําอธิบายจะมุงไปที่ความจําเปนตองมีความหลากหลายของผูคน ความคิด และทรัพยากรที่
ตองเปนสวนหน่ึงหรือเปนปจจัยการผลิตหนึ่งของแนวคิดใหม ๆ นั้น  การแพรกระจายของ
นวัตกรรมจะคลายคลึงกันทั้งสําหรับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต  Pred ในป 1966 ไดศึกษา
ขอมูลจากอดีตถึงการแพรกระจายของนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม โดยใชโครงรางของอุปสงค
อุปทานเพื่ออธิบายการครอบงําของกระบวนการคิดคนนวัตกรรมในเขตมหานคร  พบวาปริมาณ
ของนวัตกรรมมีอยูสูงในบริเวณเมือง เพราะทั้งอุปทานและอุปสงคของนวัตกรรมมีอยูสูง9

     ในดานอุปสงค บริเวณเมืองเสนอรางวัลทางเศรษฐกิจที่สูงกวาใหกับนวัตกรรม เน่ืองจาก
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตใหม ๆ มีอยูแลว  ผลิตภัณฑใหม ๆ อาจจับตลาด 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 R. A. Pred, The Spatial Dynamics of U.S. Urban-Industrial Growth , ( Cambridge, Mass.: MIT 
Press, 1966) 
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ไดในสัดสวนที่นอยในตอนแรก ดังน้ันจึงตองการตลาดในทองถิ่นขนาดใหญเพ่ือใหเพียงพอกับ
ยอดขายในตอนแรก อุปสงคสําหรับกระบวนการผลิตที่มีอยูสูงกวาในบริเวณมหานครนั้น เปน
ผลมาจากการรวมตัวกันของผูผลิตที่มากกวา กระบวนการผลิตใหม ๆ อาจมีการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท 
      ในดานอุปทาน ปจจัยหลาย ๆ อยางชวยใหการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ งายขึ้นใน
บริเวณเมืองใหญ  บริเวณมหานครมีความหลากหลายที่มากกวาในกิจการสนับสนุนที่จําเปน
สําหรับนวัตกรรม อาทิเชน ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญ ธุรกิจทางการตลาด ทนายความ 
ผูผลิตสินคาขั้นกลาง นักลงทุนที่พรอมเสี่ยง และผูสนับสนุนที่สําคัญอ่ืน ๆ ในกระบวนการ
นวัตกรรม คอนขางมีอยูพรอมในบริเวณมหานคร  
 
การแพรกระจาย (Diffusion)  ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตใหม ๆ แพรกระจายจาก
แหลงกําเนิดของนวัตกรรมในสามแนวทางที่ตางกันคือ (1) ไปยังบริเวณขางเคียงในรูปแบบของ
รัศมีรอบ ๆ (2) จากบริเวณมหานครหนึ่งไปยังบริเวณที่คลายคลึงกัน และ (3) จากบริเวณใหญ
ไปยังบริเวณเล็กตามลําดับขั้นของแหลงศูนยกลาง 
      ประการแรก  มีแนวโนมที่นวัตกรรมที่พ่ึงพาผูบริโภคจะแพรกระจายในลักษณะของรัศมี
ที่แผออกจากแหลงกําเนิดของนวัตกรรม การแพรมโนคติหน่ึง ๆ จากใจกลางเมืองไปชานเมือง
เปนตัวอยางหนึ่งของการแพรกระจายแบบนี้ การแพรกระจายในลักษณะรัศมีของนวัตกรรมจาก
ศูนยกลางมหานครไปที่อ่ืน ๆ อาจอธิบายงาย ๆ วา เกิดจากความใกลชิดและตนทุนการให
ขอมูลที่ต่ํา  นวัตกรรมที่ขึ้นอยูกับการติดตอสวนตัวที่ไมใชทางธุรกิจ มักจะมีแนวโนมที่จะ
แพรกระจายในลักษณะของรัศมีแบบนี้ 
      ประการที่สอง  นวัตกรรมอาจแพรกระจายในกลุมของเมืองที่มีลําดับขั้นเทา ๆ กันใน
ลําดับขั้นแหลงศูนยกลาง  ทั้งน้ีเพราะการมีสนองอยูของกิจการที่สนับสนุนการเกิดนวัตกรรมใน
บริเวณเมืองทําใหเมืองที่คลาย ๆ กันยอมรับนวัตกรรมใหมได โดยเฉพาะในขั้นตอนแรก ๆ ของ
การใชนวัตกรรมนั้น ๆ  ตัวอยางเชน คงเปนการยากที่จะใชเทคนิคการพิมพแบบใหม ๆ ในเมือง
เล็ก เพราะขาดแคลนกิจการที่สนับสนุนในดานการตลาดและซอมบํารุง ซึ่งปญหาแบบนี้สามารถ
แกไขไดคอนขางงายในเมืองขนาดใหญ  นอกจากนี้ ระบบขนสงและการคมนาคมสื่อสารระหวาง
เมืองใหญตางภูมิภาค มักจะดีกวาระหวางเมืองใหญกับเมืองเล็ก ๆ ตางภูมิภาค หรือบางครั้ง
แมแตในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้น การแพรกระจายนวัตกรรมจากเมืองใหญไปยัง 
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เมืองขนาดเดียวกันจึงเกิดขึ้นอยูเสมอ ๆ  นอกจากนี้ รายไดตอหัวที่สูงในบริเวณมหานครยังมี
สวนในการยอมรับนวัตกรรมใหมในขั้นตอนแรก ๆ ของการประยุกตใช ตลาดของสินคาที่มี
ความยืดหยุนตอรายไดสูง (สินคาฟุมเฟอยไมจําเปนตอการดํารงชีพนัก) จะปรากฏขึ้นในตอน
แรกเฉพาะในบริเวณมหานคร ความตองการสินคาประเภทนี้ในเมืองเล็ก ๆ จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ
รายไดสูงขึ้น 
      ประการที่สาม  การแพรกระจายของนวัตกรรมจากบริเวณมหานครไปยังเมืองเล็ก ๆ ใน
เขตอิทธิพลของมหานครนั้น อาจอธิบายไดดวยการเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจ  โดยธุรกิจมักจัด
องคกรไปตามลําดับขั้นของแหลงศูนยกลาง ตัวอยางเชน สํานักงานใหญมักตั้งอยูในมหานคร 
ขณะที่สํานักงานสาขาจะอยูในเมืองเล็ก ๆ ที่อยูในเขตอิทธิพล  ลําดับขั้นการจัดองคการของ
ธุรกิจจะมีผลตอกระแสของขอมูล ดังน้ันจึงเปนไปไดอยางมากที่สํานักงานใหญจะลองใช
นวัตกรรมใหม ๆ กอน เชน เครื่องโทรสาร ถาประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจก็จะสงตอ
นวัตกรรมนั้นไปยังสาขา 
 
การประยุกตใชกับการพัฒนาภูมิภาค (Implications for Regional Development ) 
      แนวโนมที่บริเวณมหานครขนาดใหญเปนที่เกิดของนวัตกรรม และการที่ขบวนการตาม
ขั้นตอนจะเคลื่อนไปยังเมืองเล็กตามลําดับขั้นของแหลงศูนยกลาง เปนเนื้อหาสําคัญของทฤษฎี
ขั้นตอนการเจริญเติบโต (Stages-of growth theories)  ของ Thompson กับ  Jacobs ซึ่งเราจะ
กลาวถึงในบทหลังๆ  กระบวนการแพรกระจายมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางรวดเร็วในตอนตน 
ๆ  ซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้วาการกลั่นกรองลงไปทางอุตสาหกรรม  (industrial filtering)  รูปที่ 6-4 
แสดงถึงการขยายตัวของการจางงานตามชวงเวลาของอุตสาหกรรมหนึ่งๆ  คําอธิบายสําหรับ
รูปรางของเสนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (industrial-growth curve) มีจุดสําคัญอยูที่
ขอเท็จจริงที่วา ตอนตน ๆ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ นั้น การเพิ่มขึ้นที่แทจริงใน
ผลผลิตหรือการจางงานจะเพิ่มในสัดสวนที่สูง ยิ่งไปกวานั้น ยอดขายในขั้นตอนแรก ๆ จะ
ประกอบทั้งการซื้อใหมและการทดแทนของเกา ในขณะที่ในขั้นตอนทาย ๆ จะเปนการทดแทน
ของเกาเทานั้น 
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 ผลผลิต 

การจางงาน 

เวลา 

ผูกพันกับ
มหานคร 

ผูกผันกับ
เมืองเล็ก 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6-4  การขยายตัวของการจางงานในวงจรชีวิตทางอุตสาหกรรม 
      บริเวณมหานครมีแนวโนมที่จะเปนที่ตั้งของการผลิตในตอนตน ๆ ของวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต  หลังจากกระบวนการผลิตเปนที่เขาใจกันดีขึ้นและถูกแบงเปน
ขั้นตอนที่ทําเปนงานประจํา หรือเม่ือตลาดสําหรับผลผลิตมีการจัดตั้งเปนรูปเปนรางขึ้นมาแลว 
มักจะมีการยายแหลงผลิตไปสูเมืองเล็กๆ  บริเวณมหานครขนาดใหญมีสัดสวนของกิจการที่
เติบโตเร็วอยูสูง แตกิจการเหลานี้จะยายออกไปเมืองที่เล็กกวา  ผลก็คือ บริเวณมหานครจะ
สูญเสียสวนของฐานทางเศรษฐกิจใหกับเมืองเล็กๆ 
      เมืองใหญอาจตองการกําลังแรงงานที่มีความชํานาญงานสูง เพราะผลผลิตในขั้นตอน
แรก ๆ ของการพัฒนาเกี่ยวของอยูกับการผลิตที่ไมใชงานประจํา  ความตองการความชํานาญที่
แตกตางกันอาจมีสวนที่ทําใหการมีรายไดที่สูงกวาของบริเวณเมืองคงอยูตอไป  การลงทุนใน
การศึกษา การฝกอบรม และการสรางสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ อาจชวยใหบริเวณมหานคร
ดึงดูดและพัฒนากําลังแรงงานชํานาญงานที่จําเปนสําหรับปฏิบัติการที่ไมใชงานประจํา  เมือง
ใหญ ๆอาจใชวิธีที่จะคงกิจการที่มีตนกําเนิดที่นั่นเอาไว และดังน้ันก็จะทําใหกระบวนการแทรก
ซึมลงไปทางอุตสาหกรรมชาลง  ในทางกลับกัน เมืองเล็ก ๆ อาจหาทางทําใหกระบวนการ
ดังกลาวเร็วขึ้น เพ่ือที่จะสามารถจับอุตสาหกรรมในตอนตน ๆในวงจรชีวิตของผลผลิต 
 
 
 
 
 

EC364(51) 143 



นโยบายดานพื้นที่และการเคลื่อนยาย (SPATIAL AND MOBILITY POLICY) 
      มีนโยบายจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย  โดยทั่ว ๆ ไป นักเศรษฐศาสตร
เชื่อวาระบบเศรษฐกิจจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาถาทรัพยากรสามารถ
เคลื่อนยายได ดังน้ัน การขจัดอุปสรรคที่ไมจําเปนที่ขัดขวางการเคลื่อนยาย มักถูกมองวาเปน
หนทางหนึ่ง ที่จะเพ่ิมพูนการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยิ่งไปกวานั้น 
ปญหาทางสังคมมากมายสามารถบรรเทาลงได ดวยการยอมใหทรัพยากรเคลื่อนยายไปยังที่ที่มี
โอกาสสูงกวา 
งานไปหาคน กับ คนไปหางาน  (Jobs to People versus People to Jobs) 
      หน่ึงในบรรดาขอถกเถียงที่คงอยูตลอดกาลทางดานการพัฒนาภูมิภาคคือ รัฐบาลควรที่
จะกระตุนใหมีการสรางงานในบริเวณที่มีการวางงานสูง หรือ ประชากรควรไดรับการสงเสริมให
โยกยายไปหางานในที่ที่มีเสนออยูแลว  ขอถกเถียงน้ีมีที่มาจากการยอมรับวา มีความไมถูกตอง
ทางภูมิศาสตรระหวางที่ตั้งของงานกับที่อยูของแรงงาน  ตารางที่ 6-4 แสดงการเปรียบเทียบ
ของสองทางเลือกนี้ 
ผูที่สนับสนุนทางเลือกของการนํางานไปหาคนมักเชื่อวา ผูคนไมคอยเต็มใจที่จะยายถิ่นฐาน 
ดังน้ันการกระตุน (ทั้งดวยการใหผลประโยชนและดวยการลงโทษ) จึงจําเปนตองมีขึ้นในระดับ
หน่ึงกอนที่จะยอมยายถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังชี้วา ปจจัยผลักดัน เชนอัตราการวางงานสูงและ
รายไดต่ํา เปนเครื่องบงชี้ที่ไมดีนักของการอพยพออก  ดังน้ัน การทํางานของตลาดตาม
ธรรมชาติจึงไมสามารถทําใหเกิดการเคลื่อนยายอยางมีประสิทธิภาพของผูคนไปสูงานได  ผูที่
สนับสนุนแนวคิดนี้ยังยืนยันอีกวา กิจกรรมที่สรางงานสามารถสรางงานในบริเวณถดถอย ดวย
ตนทุนที่ต่ํา และมีความสูญเสียนอยหรือไมมีเลยตอผลผลิตมวลรวมประชาชาติ  นอกเหนือจากนี้ 
Clark ยังเสนออีกวา เฉพาะแนวทางการนํางานไปสูคนนี้เทานั้น ที่จะชวยทําใหชุมชนมีความ
ม่ันคงและมีความสัมพันธทางสังคมที่ชุมชนตองการ  เนื่องจากการพัฒนาชุมชนเปนเปาหมาย
สุดทายของนโยบายทางเศรษฐกิจ การนํางานไปสูคนจึงเปนสิ่งที่เหมาะสม แมวาจะไมใชวิถีทาง
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทําใหมีการจางงานเต็มที่10

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 ดูรายละเอียดใน  Gordon L. Clark, Interregional Migration, National Policy and Social Justice, (New 
Jersey: Rowman and  Allanheld, 1983) 
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ตารางที่ 6-4  ขอถกเถียงเรื่องบุคคลกับสถานที่ 
หัวขอ ความร่ํารวยของบุคคล ความรุงเรืองของสถานที่ 
ความมีเหตุผล เปนเรื่องบุคคลเทานั้น สวัสดิการของ 

บุคคลไมเกี่ยวของกับเง่ือนไขของ 
สถานที่ 

เปนเรื่องของสถานที่ดวย สวัสดิการ
ของ 
บุคคลคอนขางเกี่ยวของกับเง่ือนไขของ 
สถานที่ 

ความมีประสิทธิภาพ ไมแนนอน อาจเพ่ิม GNP โดยการ 
ปรับปรุงคุณภาพของกําลังแรงงาน 
ในระดับประเทศ 

ไรประสิทธิภาพ ลด GNP ลง 
ตามมุมมองของทฤษฎี 

ผลตอการอพยพระหวาง 
พ้ืนที่ 

อาจเรงใหเร็วขึ้น ชะลอตัวลง 

กลยุทธ จากลางขึ้นสูบน อาจตองใชวิธีแกไข 
กรณีที่เลวรายสุดกอน 

จากบนสูลาง อาจเนนที่สถานที่ซึ่งมี 
ศักยภาพการพัฒนามากที่สุด 

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ต อ ค น
ยากจน 

มีแนนอน  แตอาจไมมากเหมือน 
กรณีอื่น 

ผลประโยชนมากและชัดเจนตอผูที่ไม 
ยากจน 

จุดบกพรองที่ชัดเจนที่สุด มีสวนนอยมากที่จะบรรเทาตนทุน 
ทางสังคมและทางจิตวิทยาของ 
การอพยพของกําลังแรงงาน อาจ 
ชวยเล็กนอยตอการอยูรอดของ 
บริเวณที่กําลังจะตาย 

ในฐานะของกลยุทธที่จะชวยผูที่ยากจน 
มายาวนาน  อยางนอยก็ลมเหลวบาง 
สวนจากการยายถิ่นของกําลังแรง 
งานและความยืดหยุน 

ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง
การเมือง 

คอนขางนอย โดยเฉพาะถาโครง 
การผานมาทางโครงสรางการเมือง 
ทองถ่ิน 

เขมแข็งมากจากองคกรทางการเมือง 
ของบริเวณที่อยูในการพิจารณาดวย 

ความสัมพันธกับแนวโนม 
การเลือกที่ตั้งในปจจุบัน 

ไมจําเปนตองขัดแยง ทวนกระแส 

ที่มา: John M. Levy, Urban and Metropolitan Economics, (New York: Mc Graw-Hill, 
1985), p. 150 
      แนวความคิดแบบนํางานไปหาคนมักถูกวิพากยวิจารณวา ดูเหมือนจะเปนการสราง
สวัสดิการใหกับสถานที่มากกวาใหกับผูคน  เชนคําพูดแบบ “เราตองทําอีสานใหเขียว” ซึ่งฟงดู
เปนการพัฒนาภาคอีสานมากกวาเปนการชวยเหลือคนอีสาน แตผูที่สนับสนุนความรุงเรืองของ
สถานที่อาจกลาวในทํานองวา การนํางานไปสูคนนั้นจริง ๆ แลว ก็เพื่อชวยประชาชนในที่ที่เขา 
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อาศัยอยู ไมใชสถานที่แตอยางใด เราคงตองพิจารณาอยางจริง ๆ จัง ๆ วา นโยบายดังกลาวมี
จุดประสงคอะไรแน 
      แนวทางอีกอยางหนึ่งคือ การนําคนไปสูงานเปนแนวทางที่มักใชกันอยูในชวงเวลานี้ 
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปญหาของเมืองใหญ โดยถือวาการสรางงานในบริเวณที่ถดถอยเปน
การนําไปสูการกระจายทรัพยากรระหวางพื้นที่อยางไรประสิทธิภาพ  แนวทางการนําคนไปสู
งานตั้งสมมุติฐานวา ตลาดจัดสรรการลงทุนระหวางภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพแลว ดังน้ัน
ภาครัฐบาลจึงไมควรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนดังกลาว  เพราะถือวาบุคคลมี
ความสามารถโยกยายไดดี ขณะที่งานไมสามารถยายจากภูมิภาคหนึ่งไปยังที่อ่ืน ๆ ไดงายนัก  
ยิ่งไปกวานั้น ผูที่สนับสนุนแนวทางแบบนี้ยังเสนอวา แมวารัฐบาลจะพยายามกระตุนการพัฒนา
ในภูมิภาคถดถอย แตการพยายามดังกลาวอาจลมเหลว เพราะทรัพยากรที่ภาครัฐมีอยูสําหรับ
การพัฒนาภูมิภาคนั้นนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของภาคเอกชน 
      ถาเรายอมรับแนวทางนําคนไปสูงาน ปญหาที่ตามมาคือควรจะกําหนดนโยบายอยางไร  
นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมจํานวนมากตีความแนวทางนี้วา รัฐบาลไมควรกําหนดที่ตั้งระหวาง
พ้ืนที่ใหกับทรัพยากร แตควรสนับสนุนแนวโนมการลงทุนของเอกชน ดวยการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานในบริเวณที่กําลังเจริญเติบโต แตไมควรใชการใชจายของภาครัฐบาลในการชี้นําการ
ลงทุนของเอกชน บางคนก็เสนอวาควรหาทางสงเสริมการเคลื่อนยายของแรงงาน เพ่ือชวยให
คนยากจนหรือผูวางงานสามารถโยกยายไปสูบริเวณที่มีโอกาสได 
      จะวาไปแลว ทั้งสองแนวทางมีทั้งขอดีและขอเสียขึ้นอยูกับสถานการณ  การโยกยาย
ระหวางพื้นที่เปนและคงจะเปนเครื่องมือสําหรับบุคคลในการปรับปรุงฐานะของตนตอไป  ดังน้ัน
การยายคนไปสูงานจึงมีความจําเปนตอไป แตก็ไมใชนโยบายที่จะสมบูรณในตัวเอง บุคคล
จํานวนมากไมเต็มใจโยกยายจึงอาจไมสนองตอบตอแรงจูงใจใหยายถิ่นฐาน  ยิ่งไปกวานั้น การ
ดํารงความมั่นคงใหกับชุมชนอาจเปนเปาหมายสุดทายที่ตองการจริง ๆ  ดังน้ันบทบาทของการ
นํางานไปสูคนจึงไมควรถูกละเลย 
 
การอพยพกับกระแสการไหลของทุน  (Immigration and Capital Flows) 
      จากสภาพการณในปจจุบันที่การเดินทางมีความสดวกสบายมากขึ้น ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับตลาดแรงงานสมบูรณขึ้น การมีเสนทางที่คุนเคยหรือเสนทางที่เพ่ือนฝูงญาติพ่ีนอง
เดินทางไปกอนแลว และการยอมรับคนตางชาติมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ  สิ่งที่เราพบเห็นอยู
ประจําคือ การอพยพของผูคน ไมวาจะเปนการยายถิ่นระหวางภูมิภาคภายในประเทศหนึ่ง ๆ   
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เชน ชาวอีสานในกรุงเทพหรือในจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศ  หรือการยายถิ่นระหวางประเทศ 
เชน ชาวลาว พมา เขมร ในสวนตาง ๆ ของประเทศไทย  ชาวไทยในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร 
ฯลฯ  จนอาจกลาวไดวา โลกของเราเริ่มไรพรมแดนมากขึ้นเร่ือย ๆ และคาดวาแนวโนมคงจะ
รุนแรงเพิ่มขึ้น การที่มีผูคนอพยพเขาสูประเทศหรือบริเวณที่มีความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
มากกวา อาจเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความเขมแข็งของปจจัยผลักดันตาง ๆ ของบริเวณตนทาง และ
ปจจัยดึงดูดของโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีอยูในบริเวณปลายทางไดอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม 
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรสามารถใหคําตอบเพียงบางสวนของคําถามที่มีอยูมากมายใน
สวนที่เกี่ยวกับนโยบายการอพยพ เพราะขอถกเถียงเหลานั้น พันกันกับคําถามเกี่ยวกับคุณคา
อยางยุงเหยิงเกินกวาที่จะตอบไดงาย ๆ 
 
การอพยพกับกระบวนการภูมิภาคเมือง (Immigration and Urban Regional Processes)  
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการอพยพแบบหนึ่ง คือการพิจารณาขนาดของประชากร  โดยเสนอ
วาถาแรงงานเปนแบบเดียวเหมือนกันหมด ดังน้ันการอพยพจะถูกจํากัดอยูที่ระดับซ่ึงจะทําให
ผลิตภัณฑในทองถิ่นเฉลี่ยสูงสุด  ผลก็คือ ประชากรระดับน้ีจะทําใหรายไดตอหัวสูงสุด  อยางไร
ก็ตาม มีปญหาสองประการเกี่ยวกับแนวทางเรื่องขนาดประชากรที่เหมาะสม  ประการแรก ไมมี
ใครสามารถกําหนดระดับที่เหมาะสมของประชากร ทฤษฎีแหลงศูนยกลางเพียงแตใหขอคิดวามี
ขนาดที่เหมาะสมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับหนาที่  ประการที่สอง ขอสมมุติใหแรงงานเปนแบบ
เดียวกัน บดบังขอขัดแยงระหวางแรงงานประเภทตาง ๆ กับเจาของทุนในสวนของระดับการ
อพยพที่เหมาะสม 
      แบบจําลองอุปสงคอุปทานแบบงาย ๆ  สามารถแสดงใหเห็นผลประโยชนที่ขัดแยงกัน
ทางดานการอพยพ  สมมุติใหมีการแบงประชากรของประเทศหนึ่งเปนเจาของทุนกับแรงงาน 
เม่ือมีแรงงานตางชาติเพ่ิมเขามาในประเทศ อัตราผลตอบแทนตอแรงงานจะลดลงเพราะอุปทาน
แรงงานเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนที่ต่ําลงอาจทําใหแรงงานในทองถิ่นบางคนลดความตองการที่
จะทํางานลง ดังน้ันแรงงานที่อพยพมามีแนวโนมที่จะเขามาแทนที่แรงงานในทองถิ่น  เน่ืองจาก
มีโอกาสที่อัตราคาจางของแรงงานในปจจุบันจะลดลง ผูแทนแรงงานจึงมีแนวโนมที่จะสนับสนุน
นโยบายที่จํากัดการอพยพ  การแขงขันกันระหวางแรงงานไรฝมือในทองถิ่นกับแรงงานตางชาติ
มักสงผลใหเกิดความขัดแยงกัน โดยเฉพาะเมื่อการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ 
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ผสมเขากับความแตกตางทางดานวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติ เชน กรณีความขัดแยงของคนจีนกับ
คนมาเลยในประเทศมาเลเซีย   
      ถาทุนและแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สนับสนุนกัน (ถาแรงงานที่เพ่ิมขึ้นชวยทําให
ประสิทธิภาพของทุนสูงขึ้น)  เจาของทุนจะยินดีตอนรับแรงงานที่อพยพเขามา เพราะปริมาณ
แรงงานที่มากขึ้นจะชวยทําใหประสิทธิภาพของทุนสูงขึ้นและลดคาจางลง ซึ่งนายจางสวนใหญ
ทราบดีถึงผลประโยชนที่พวกเขาจะไดจากการเพิ่มขึ้นในอุปทานของแรงงาน  ดังน้ันเราจึงไม
แปลกใจที่ทําไมประเทศไทยจึงมีการอพยพของแรงงานไรฝมือชาวพมา ลาว เขมร เขามาใน
ประเทศอยางมากในชวงหลัง ๆ น้ี เพราะบางกิจการ เชน การกอสราง งานบาน ตองอาศัย
แรงงานพวกนี้ 
      มีความยุงยากหลายประการในการศึกษาดวยแบบจําลองงาย ๆ ของอุปสงคอุปทาน
แรงงาน  ประการแรก ผูบริโภคอาจไดประโยชนจากการอพยพถาการอพยพมีสวนใหตนทุนการ
ผลิตต่ําลง  เพราะอัตราคาจางที่ต่ําลงอาจหมายถึงตนทุนการผลิตที่ต่ําลง และถาตนทุนการผลิต
ที่ต่ําลงถูกสงตอไปใหผูบริโภค โดยเฉพาะถาผูผลิตอยูภายใตแรงกดดันของการแขงขันที่จะตอง
กําหนดราคาต่ํา  เน่ืองจากแรงงานในทองถิ่นเปนผูบริโภคดวย จึงจําเปนตองเปรียบเทียบ
หักลางผลกระทบทั้งสองเพื่อหาผลประโยชนสุทธิจากการอพยพ 
      ความยุงยากประการที่สองถูกบดบังไวภายใตขอสมมุติใหแรงงานเปนแบบเดียวกัน  
เน่ืองจากในขอเท็จจริงมีแรงงานหลายประเภท ผลกระทบของการอพยพตอคาจางและการจาง
งาน ขึ้นอยูกับประเภทของแรงงานที่อพยพเขามา และสภาพของตลาดแรงงาน วาเปนตลาด
เชื่อมโยงกันหรือแบงสวนตามประเภทของแรงงานอยางชัดเจน  ผลกระทบตอการจางงานและ
คาจางของแบบจําลองอยางงาย ๆ  อาจคอนขางถูกตองแมนยํา ในกรณีของแรงงานที่เปนแบบ
เดียวกันถาตลาดแรงงานเชื่อมโยงกัน  เพราะถาตลาดเชื่อมโยงกัน คาจางในภาคตลาดที่มีการ
อพยพเขาคอนขางนอยอาจจะลดลง เน่ืองจากมีความเปนไปไดที่จะเกิดการทดแทนกันระหวาง
ประเภทของแรงงาน  อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากเชื่อวา ตลาดแรงงานแบงสวน
กันอยางชัดเจน ซึ่งแตละสวนของตลาดจะไมถูกกระทบจากเหตุการณที่เกิดในสวนของตลาดอื่น 
ๆ  ในกรณีนี้ จึงมีเฉพาะแรงงานในทองถิ่นที่แขงขันโดยตรงกับผูอพยพเทานั้นที่ถูกกระทบจาก
การอพยพ 
      ทายที่สุด ไมใชผูอพยพทุกคนจะยากจนและไรฝมือ ผูอพยพจํานวนมากทีเดียวที่นําทุน
และความชํานาญเขามาดวย  ในขอเท็จจริง ประเทศสวนใหญมีนโยบายการอพยพที่ยอมใหเขา
เมืองไดงาย ๆ ถาผูอพยพมีทรัพยสิน ตัวอยางเชน British Columbia ของแคนาดาเกิดการ 
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ขยายตัวอยางมากในการกอสราง เพราะการยายถิ่นฐานของคนรวยชาวจีนจากฮองกง ดังนั้น 
ความคิดที่ฝงหัววา ผูอพยพตองเปนคนยากจนที่ไมมีทางหารายไดอ่ืนนอกจากการขายแรงงาน 
จึงไมถูกตองนัก 
 
การลงทุนจากตางชาติ (Foreign Investment)  ปจจุบันหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
ตองพ่ึงพาการลงทุนจากตางชาติ ไมวาจะเพื่อการผลิตโดยตรง ในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาด
เงินตลาดทุน  ปญหาเกิดขึ้นวาการลงทุนดังกลาวมีผลดีหรือผลเสียมากกวากัน ผูที่สนับสนุนมัก
ใหขอโตแยงวา การลงทุนจากตางชาติเปนสิ่งจําเปนในสภาพที่ประเทศขาดแคลนทุน เทคโนโลยี 
และตลาด เพราะผูที่มาลงทุนจะนําสิ่งเหลานี้มาทั้งหมดหรืออยางนอยก็บางสวน ผลดีจะตกอยู
กับประเทศในรูปของการจางงาน รายไดประชาชาติ การบริโภคในประเทศ และอาจมีผลถึง
ดุลการคา ดุลการชําระเงิน ทั้งหมดนี้คงไมนาสงสัยวาถูกตอง แตจะถูกตองขนาดไหนนั้นเปนสิ่ง
ที่ตองพิจารณาอยางจริง ๆ จัง ๆ  
      ในเรื่องของทุน มีความเปนไปไดที่การลงทุนจากตางชาติอาจไมไดนําเงินทุนเขามา
ทั้งหมด แตใชบางสวนจากตลาดทุนภายในประเทศ  ขณะเดียวกัน การลงทุนของตางชาติอาจ
เปนการลงทุนชั่วคราว เชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย หรือการนําเงินเขามาฝากเพื่อ
แสวงหาสวนตางของดอกเบี้ย  หรือแมแตการลงทุนเพื่อทําการผลิตก็อาจเปนการลงทุนชวงสัน้ๆ 
(7-10 ป) เพ่ือฉกฉวยประโยชนจากคาจางแรงงานต่ํา และพรอมที่จะยายไปประเทศอื่นเม่ือ
ผลประโยชนนั้นหมดลง ดังเชน การลงทุนในประเทศไทยจากไตหวันบางกิจการ  ประกอบกับ
ตองมีการสงกําไรกลับประเทศของผูลงทุน ดังน้ันอาจเปนไปไดที่ประเทศไมไดประโยชนเทาใด
เลยถาพิจารณาจากมุมมองระยะยาว  อีกทั้งการลงทุนเพ่ือผลิต บางกรณีก็เปนเพียงการตั้ง
โรงงานประกอบ โดยปจจัยการผลิตสวนใหญตองนําเขาจากนอกประเทศ  สิ่งที่ประเทศจะไดก็
แคคาจางแรงงานเทานั้น ตัวอยางเชน โรงงานประกอบชิ้นสวนคอมพิวเตอร กิจการ
เครื่องประดับเพชรพลอย เปนตน 
      ในสวนของเทคโนโลยีที่เชื่อวาจะมีการถายทอดใหกับประชากรในทองถิ่นก็มีขอนาสงสยั  
เพราะโดยปกติแลว การลงทุนจากตางชาติมักนําผูบริหารและผูเชี่ยวชาญเขามาพรอมกันดวย  
การถายทอดความรูขึ้นอยูกับนโยบายของแตละกิจการในการจัดจางแรงงานจากคนในทองถิ่น
วา เปนแรงงานไรฝมือหรือผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ซึ่งมีผลตอความพรอมของคน
ในทองถิ่นที่จะรับถายทอดความกาวหนา นอกจากนี้ก็ยังเปนเรื่องของความเต็มใจ 
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ในการถายทอดดวย  ปกติประเทศตาง ๆ จะไดประโยชนจากสวนนี้คอนขางนอย ถาการลงทุน
จากตางชาติเปนการลงทุนชวงสั้น ๆ         
      นอกจากนี้ยังมีขอที่นาเปนหวงมากที่สุดคือ ความเปนอิสระทางการเมืองของประเทศ  
เพราะถามีการลงทุนจากตางชาติเปนสัดสวนที่สูงในการลงทุนรวมของประเทศ  การกําหนด
นโยบายบางอยางไมอาจทําไดงายนัก เพราะจะถูกกดดันจากประเทศที่เขามาลงทุน ดังเชนที่
เกิดกับประเทศไทยเมื่อญ่ีปุนขูจะถอนการลงทุนออกจากประเทศหลังเกิดเหตุการณเผา
โรงงานซันโย  แตก็มีขอดีเหมือนกัน ดังเชนกรณีที่ประเทศไทยประกาศใหคาเงินบาทลอยตัวใน
เดือนกรกฎาคม ป 2540 ซึ่งรัฐบาลและสถาบันการเงินของญี่ปุนประกาศใหความชวยเหลือ
อยางเต็มที่ ทั้งน้ีเปนเพราะญี่ปุนตองปกปองกิจการของญี่ปุนที่เขามาลงทุนในประเทศไทย ชวย
ใหไทยบรรเทาความเดือดรอนไดระดับหน่ึง 
      อยางไรก็ตาม ในดานความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตรสวนใหญยังคงเชื่อวา การปลอย
ใหกระแสของทุนเคลื่อนยายไดเสรีระหวางประเทศเปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยู แมวาจะมีขอเสีย
หลาย ๆ ประการอยางที่ไดกลาวมาขางตน ซึ่งเราคงตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

 
สรุป 
      เน่ืองจากแตละภูมิภาคมีความเจริญเติบโตไมเทาเทียมกัน สาเหตุหน่ึงมาจากทรัพยากร
ที่มีอยูไมเทาเทียมกัน ในทางทฤษฎีทั่ว ๆ ไปแลว ระบบราคาจะทําใหทรัพยากรเคลื่อนยายไป
ยังที่ที่มีการขาดแคลน แตในโลกแหงความเปนจริงไมไดเปนเชนน้ัน ดังน้ันในบทนี้ เราจึง
พยายามศึกษาถึงการเคลื่อนยายของทรัพยากรประเภทตาง ๆ เร่ิมดวยการศึกษาแบบจําลอง
ของการเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค โดยนําเอาแบบจําลองที่เปนพ้ืนฐานของการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งก็คือ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะทฤษฎีของ Heckscher-Ohlin  ที่มี
ขอสรุปวา แตละประเทศควรผลิตสินคาที่ประเทศดังกลาวมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใน
ดานตนทุนและคาเสียโอกาส และแตละประเทศจะไดประโยชนสูงขึ้นดวยการคาขายสินคา
ระหวางกัน การคาระหวางกันนี้จะเปนแนวทางในการแกปญหาบางสวนของการไมสามารถ
เคลื่อนยายทรัพยากรได ขณะเดียวกัน เราก็ไดนําเสนอแบบจําลองการเคลื่อนยายของทรัพยากร 
ที่สมมุติใหทรัพยากรสามารถเคลื่อนยายไดอยางสมบูรณ 
      ในรายละเอียดของแตละปจจัยการผลิต เราเริ่มที่การเคลื่อนยายของประชากรและ
แรงงาน ซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งในปจจัยการผลิตที่สําคัญ เราแยกการวิเคราะหที่ผานมาเกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายของแรงงานที่นักเศรษฐศาสตรทํามาเปนสองแนวทางคือ แบบสมดุลและแบบไม 
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สมดุล โดยแบบสมดุลนั้นเชื่อวา แมตลาดปจจัยการผลิตจะอยูในดุลยภาพ แรงงานก็ยังโยกยาย
ถิ่นฐาน เน่ืองจากความตองการที่แตกตางกันในแตละชวงชีวิต ขณะที่แนวคิดแบบไมสมดุลเชื่อ
วา การโยกยายถิ่นฐานของแรงงานเกิดขึ้น เพ่ือสนองตอบตอความแตกตางที่ปรากฏอยูในตลาด
ปจจัยการผลิตแตละแหง นอกจากนี้ เรายังไดเจาะลึกลงไปในรายละเอียดถึงปจจัยตาง ๆ ที่มี
สวนในการกําหนดการเคลื่อนยายของแรงงาน เร่ิมที่ปจจัยที่ไมใชคาจาง ซึ่งประกอบดวยปจจัย
หลาย ๆ อยาง ที่บางปจจัยอาจมีอิทธิพลมากกวาคาจางเสียอีก แนวคิดของ Harris-Todaro ซึ่ง
อธิบายวา การอพยพเกิดจากคาจางที่บริเวณตนทางนอยกวาคาจางที่คาดหมายวาจะไดรับที่
บริเวณปลายทาง แบบจําลองแรงดึงดูด ซึ่งถือวาระยะทางเปนตัวกําหนดจํานวนของผูอพยพ 
ผลของเสนทางที่คุนเคยหรือที่บุกเบิกแลวและโอกาสระหวางทาง ก็มีสวนอยางมากตอการ
อพยพ ดังเราจะเห็นจากตัวอยางมากมาย อาทิเชน การเดินทางไปทําอาชีพพิเศษของผู
หญิงไทยตามประเทศตาง ๆ  คนจีนอพยพมากระจุกตัวที่เยาวราช เปนตน ในการวัดการอพยพ
นั้น เราตองพิจารณาทั้งการอพยพเบื้องตนและการอพยพสุทธิ เพ่ือใหไดภาพที่สมบูรณ ความ
เทาเทียมกันของโอกาสก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการอพยพ และสุดทายเราไดวิเคราะหถึง
ประสิทธิภาพของการอพยพ เพ่ือดูวาการอพยพที่เกิดขึ้นสงผลดีใหกับผูอพยพเองและสังคม
โดยรวมหรือไมเพียงใด 
      ปจจัยการผลิตที่สําคัญมากพอ ๆ กันคือทุน ซึ่งในตอนแรกเราคิดวานาจะเคลื่อนยายได
งาย ๆ เพราะมีตนทุนในการเคลื่อนยายที่ต่ํามาก ๆ  แตที่จริงแลวมักมีปญหาอยางมาก เพราะ
เม่ือมีการตัดสินใจเลือกที่ตั้งแลวจะมีตนทุนจม (Sunk capital) จํานวนหนึ่ง ซี่งในทางปฏิบัติไม
อาจเคลื่อนยายไดเลย นอกจากนี้ การใหกูยืมก็มีปจจัยที่กําหนดมากมาย ไมใชพิจารณาเฉพาะ
ผลตอบแทนจากการใหกูยืมเทานั้น ดังนั้น ที่ผานมาทุนจึงกระจุกตัวอยูในบริเวณบางแหงเทานั้น 
      นวัตกรรมและมโนคติเปนปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญมากขึ้นเร่ือย ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการเชื่อมโยงกันทั้งโลก ที่เรียกกันวาโลกาภิวัฒน (Globalization)  เพราะการ
เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในปจจุบันไมสามารถพึ่งพาความไดเปรียบในดานตนทุนเพียง
อยางเดียวได ตองอาศัยความคิดริเร่ิมและนวัตกรรม ผูที่นํานวัตกรรมใหมมาใชกอนจะเปนผู
ไดเปรียบ เราไดวิเคราะหถึงแนวทางที่นวัตกรรมมักมีจุดกําเนิดในบริเวณมหานคร เนื่องจากมี
ความพรอมทั้งทางดานอุปทานปจจัยที่ตองการและจําเปน และดานอุปสงคที่พรอมรับนวัตกรรม
ใหม การแพรกระจายของนวัตกรรมมักขึ้นอยูกับความพรอมของแตละบริเวณ สวน 
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การที่จะประยุกตใชกับการพัฒนาภูมิภาคนั้น เรามองไปที่การกลั่นกรองลงไปทางอุตสาหกรรม 
(industrial filtering) ซึ่งเปนการสงถายการผลิตตามนวัตกรรมใหมไปสูชานเมือง หรือเมืองเล็ก 
ๆ ที่ตนทุนต่ํากวา หรือประเทศที่ดอยพัฒนากวา เหมือนกับที่บรรษัทขามชาติตาง ๆ มาตั้ง
โรงงานผลิตในประเทศไทย 
      ในตอนทายของบทนี้ เราไดกลาวถึงนโยบายดานพื้นที่และการเคลื่อนยาย โดยเริ่มที่
การพิจารณาทางเลือกสองทางคือ งานไปหาคน กับ คนไปหางาน ทั้งสองทางเลือกมีทั้งขอดีและ
ขอเสียแตกตางกันไป นอกจากนี้เรายังพิจารณาถึงการอพยพกับกระแสของทุน ซึ่งมีขอมูลที่
แตกตางจากที่เคยเชื่อ ๆ กันวา เฉพาะแรงงานที่ยากจนเทานั้นที่อพยพ แตในความเปนจริงผู
อพยพบางสวนอาจมาพรอมกับทุนดวย เชน การอพยพของคนฮองกงไปแคนาดา เปนตน ยิ่ง
โลกมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น การอพยพยิ่งมีมากขึ้น การอพยพมีผลอยางมากตอกระบวนการ
การเปนเมือง นอกจากนี้ เรายังไดพิจารณาถึงการลงทุนจากตางชาติ ซึ่งมีสวนตอการ
เจริญเติบโตของประเทศและภูมิภาคตาง ๆ อยางมาก 

 
คําถามทายบท 
1. อธิบายถึงทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) 
2. อธิบายแบบจําลองการเคลื่อนยายทรัพยากร 
3. การอพยพแบบสมดุลแตกตางจากการอพยพแบบไมสมดุลอยางไร? 
4. ปจจัยที่กําหนดการอพยพมีอะไรบาง? 
5. ปจจัยที่ไมใชคาจางที่มีอิทธิพลตอการอพยพมีอะไรบาง? 
6. อธิบายแนวคิดของ Harris-Todaro 
7. สวนที่อยูในระบบของตลาดแรงงานในเมืองแตกตางจากสวนที่ไมอยูในระบบอยางไร? 
และทั้งสองสวนเกื้อหนุนกันอยางไร? 
8. อธิบายแบบจําลองแรงดึงดูด (Gravity model) 
9. เสนทางที่บุกเบิกแลวหรือที่คุนเคย (beaten path) มีผลตอการอพยพอยางไร? 
10. การเคลื่อนยายของประชากรจะลดความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคไดหรือไม? 
อยางไร? 
11. เราจะวัดประสิทธิภาพของการอพยพไดอยางไร? 
12. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนยายของทุนมีอะไรบาง? 
13. อุปสรรคตอการเคลื่อนยายทุนมีอะไรบาง? 
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14. อธิบายถึงแนวทางการแพรกระจายทางพื้นที่ของนวัตกรรมและมโนคติ 
15. วิจารณถึงขอดีขอเสียเปรียบเทียบระหวาง นโยบายงานไปหาคน กับ นโยบายคนไปหางาน 
16. อธิบายความสัมพันธระหวางการอพยพกับกระแสการไหลของทุน 
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