
บทที่ 7 
การเจริญเติบโตและการพัฒนาภูมิภาค 

( REGIONAL GROWTH  AND DEVELOPMENT ) 
 
       การเจริญเติบโตของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เปนผลของการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของกิจการ
ทางเศรษฐกิจ ตําแหนงของบริเวณนั้นในลําดับขั้นแหลงศูนยกลาง และโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของบริเวณนั้นๆ  ในบทนี้เราจะพยายามอธิบายแนวทางการเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคดวยทฤษฎีตาง ๆ ที่มีเสนออยู 

 
ทัศนะทางประวัติศาสตร  (HISTORICAL PERSPECTIVES ) 
      วิธีที่ตรงที่สุดในการตอบคําถามวา เมืองเจริญเติบโตไดอยางไรนั้น คือการสรางเคาโครง
กวาง ๆ จากเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  ดวยการใชแนวทางการศึกษาแบบขั้นตอนการ
เจริญเติบโต (stages-of-growth approach)  เราสามารถเปรียบเทียบวา  เมือง ๆ หน่ึงใน
ประเทศใดหรือในชวงเวลาใดก็ตาม ไดผานขั้นตอนหนึ่ง ๆ ของกระบวนการพัฒนาแลวหรือยัง  
นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถอธิบายศักยภาพของสถานที่หนึ่ง ๆ วา มีสวนชวยใหระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตหรือไม ในชวงเวลาในอดีตแตละชวง  ตัวอยางเชน ระหวาง
ชวงตน ๆ ของการผลิตทางอุตสาหกรรม เมืองที่มีสภาพแวดลอมซ่ึงเอ้ืออํานวยตอการเปน
อุตสาหกรรม เชน สถานที่ริมนํ้าจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  แนวทางศึกษาแบบที่สองนี้เรียกวา
แบบจําลองเหตุการณสําคัญในแตละยุค (epochal model) ซึ่งเราจะอธิบายตอไป 
 
ข้ันตอนของการเจริญเติบโต (Stages of Growth) 
      ทั้ง Thompson (1965) และ Jacobs (1969) พบวา เมืองตาง ๆ ผานขั้นตอนที่คลาย ๆ 
กันระหวางการพัฒนา  แมวาจะมีความแตกตางกันในคําศัพท ประเด็นที่ใหความสนใจเปนพิเศษ 
และรายละเอียดอยูบาง  แตโดยสรุปแลวมีเคาโครงที่คลายกันอยางเห็นไดชัด ซึ่งเราไดแสดง
ขั้นตอนการเจริญเติบโตที่อธิบายโดยทั้งสองไวในตารางที่ 7-1
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      แบบจําลองขั้นตอนการเจริญเติบโตชี้ใหเห็นวา บริเวณมหานครหนึ่ง ๆ ในตอนแรกเริ่ม 
สงออกผลิตภัณฑหน่ึงหรือสองสามอยาง  การสงออกในตอนแรกเริ่มน้ีกลายเปนพ้ืนฐานสําหรับ
กิจกรรมที่จะเพ่ิมตามเขามา  ในชวงขั้นตอนที่สองและสามของการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจใน
ทองถิ่นสลับซับซอนมากขึ้น สินคาสงออกแตกตัวหลากหลายขึ้น และสินคาที่เคยตองนําเขามา
จากภายนอกอาจผลิตภายในทองถิ่น (ทดแทนการนําเขา)  ตัวอยางเชน กิจการอุตสาหกรรม
ของ Chicago เร่ิมจากการประกอบการเล็ก ๆ ที่มุงใหบริการกับตลาดในทองถิ่น  ผลผลิตที่ใน
ตอนแรกตั้งใจตอบสนองความพอใจกับลูกคาในทองถิ่น อาจทําใหผลผลิตมีเอกภาพและชวยให
เกิดความตองการสําหรับการสงออก  การเพิ่มขึ้นในความหลากหลายของสินคาที่สงออกอาจ
สงผลใหจํานวนของผูผลิตสินคาสงออกที่สําคัญเพ่ิมขึ้นดวย  การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหม ๆ เปนกุญแจที่สําคัญของการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง   ในขั้นตอนที่สี่ บริเวณดังกลาว
กลายเปนศูนยกลางของภูมิภาค โดยการสรางบริเวณใตอิทธิพลที่ตองพ่ึงพาเมืองดังกลาว
ทางดานสินคาและบริการ  เม่ือเมืองเจริญเติบโตก็จะปรับปรุงความสามารถในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงผลผลิตและกระบวนการผลิต เชนเดียวกับการลอกเลียนแบบการกระทําของผูอ่ืน ภาค
เศรษฐกิจบริการ เชน การศึกษา การธนาคาร อสังหาริมทรัพย มีความสําคัญตอการสราง
ผลผลิตใหม ๆ และการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม ๆ  ความสามารถในดานนวัตกรรมและการ
ลอกเลียนแบบนี้มีสวนตอการเจริญเติบโตตอไปในขั้นตอนที่หา        
 
ตารางที่ 7-1  ขั้นตอนการเจริญเติบโตของเมือง 
 

ขั้นตอนการเจริญเติบโตของ  Thompson ขั้นตอนการเจริญเติบโตของ  Jacobs 

1. ความชํานาญเฉพาะอยางในการสงออก: 
ระบบเศรษฐกิจในทองถ่ินขยายตัวใน 

อุตสาหกรรมหนึ่ง 

1.   การขยายตัวของตลาดสําหรับสินคาสงออก
สองสามอยางและผูผลิตสินคาสงออกนั้นๆ 

2. การสงออกขยายมากขึ้น: การผลิตในทองถ่ิน 
ขยายขอบเขตและหรือลงไปในรายละเอียด 
ดวยการเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลัง 

2.   ผูผลิตเริ่มสงออกโดยตรง 

3. การอิ่มตัวทางเศรษฐกิจ:  การขยายตัว 
ที่สําคัญอยูในทิศทางของการทดแทนการนําเขา 

3. สินคาที่เคยนําเขา มีการผลิตและขายใน
ทองถ่ิน 

4. มหานครของภูมิภาค:  ระบบเศรษฐกิจของ 
ทองถ่ินกลายเปนศูนยกลางที่ติดตอและควบคุม 

เมืองขางเคียง 

4.  ระบบเศรษฐกิจของเมืองที่ขยายใหญขึ้นและ
ทํากิจกรรมหลากหลายขึ้น กลายเปนแหลงที่มี
ศักยภาพในการสงออก การสงออกจะไปเพิ่ม
ปริมาณการนําเขา 

ขั้นตอนการเจริญเติบโตของ  Thompson ขั้นตอนการเจริญเติบโตของ  Jacobs 
5. ความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพทางเทคนิค:  

บรรลุถึงการมีชื่อเสียงระดับประเทศใน 
5. งานใหมไดรับการพัฒนาขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
ระบบเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอกันชวยใหเกิด
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หนาที่ทางเศรษฐกิจเฉพาะอยาง ความชํานาญและธุรกิจใหมๆ 

ที่มา : สรุปจาก Jane Jacobs, The Economy of Cities (New York: Random House, 1969); 
และ Wilbur R. Thompson,  A Preface to Urban Economics (Baltimore: The Johns 
Hopkins Press, 1965) 
 
เม่ือบริเวณหนึ่ง ๆ บรรลุถึงขนาดที่สําคัญหน่ึง ระบบเศรษฐกิจในทองถิ่นจะมีทรัพยากรเพียง
พอที่จะพัฒนางานใหม ๆ  Thompson เรียกวา urban-size ratchet  เนื่องจากเขาเชื่อวา เม่ือ
บรรลุถึงขนาดดังกลาวแลว บริเวณเมืองจะสามารถระดมทรัพยากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐใน
การดํารงรักษาความประหยัดตาง ๆ ในทองถิ่นเอาไวได โดยเขากลาวไววา 
ถาการเจริญเติบโตของบริเวณเมืองดํารงอยูนานพอที่จะทําใหบริเวณดังกลาวมีขนาดที่สําคัญ
หนึ่ง พลัง การลงทุนคงที่ขนาดใหญ ตลาดในทองถิ่นที่ร่ํารวย และอุปทานที่คงที่ของการเปน
ผูนําทางอุตสาหกรรมอาจประกันไดวา จะมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและประกันไดอยาง
เต็มที่วาจะไมมีการตกต่ํา1

     ขอเสนอเรื่อง urban-size ratchet ของ Thompson นี้คอนขางนาสงสัย เม่ือเร็ว ๆ นี้ เมือง
จํานวนมากและแมแตบริเวณมหานครไดตกต่ําลง แมวาจะบรรลุถึงการมีอิทธิพลเหนือภูมิภาค
รอบขางแลว  อยางไรก็ตาม ประเด็นที่วาเมืองที่มีขนาดใหญและมีความสลับซับซอนกวา มี

                                                       

ความสามารถที่จะสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ๆ เปนสิ่งสําคัญตอการเขาใจ
กระบวนการพัฒนา 
 
การกลั่นกรองลงทางอุตสาหกรรม: แบบจําลองวงจรชีวิต (Industrial Filtering: Life-
Cycle Model)  ทฤษฎีการกลั่นกรองลงทางอุตสาหกรรม ชวยอธิบายความจําเปนที่บริเวณมหา
นครตองสรางการสงออกใหมๆ  ในทัศนะของ Thompson บริเวณมหานครมีหนาที่บุกเบิกใน
กระบวนการพัฒนา  บริเวณเมืองขนาดใหญมีแนวโนมที่จะเปนที่ตั้งของธุรกิจ เม่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Wilbur R. Thompson,  A Preface to Urban Economics, ( Baltimore: The Johns Hopkins Press, 
1965)  p. 24 
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อุตสาหกรรมนั้น ๆ อยูในขั้นตอนแรก ๆ ของวงจรชีวิต  กิจกรรมอาจไหลลงไปจากแหลงกําเนิด
ในเมืองไปสูบริเวณในเขตอิทธิพล ที่เปนชานเมืองหรือเมืองเล็ก ๆ ขางเคียง  ในชวงขั้นตอนแรก 
ๆ ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ธุรกิจมักตองการความชํานาญทางเทคนิคที่กาวหนา การ
สนับสนุนจากธุรกิจอ่ืน และความคลองตัวของการผลิต  หลังจากนั้น เม่ือกระบวนการผลิต
กลายเปนงานประจํามากขึ้น ความตองการในความชํานาญ การสนับสนุนทางธุรกิจ และความ
คลองตัวอาจลดลง และปจจัยการเลือกที่ตั้งอ่ืนอาจมีความสําคัญมากขึ้น  ธุรกิจที่สวนใหญเปน
งานประจําอาจยายที่ตั้ง หรือขยายในบริเวณที่เปนเมืองนอยกวา เพ่ือลดตนทุนการผลิตลง  
บริเวณเมืองมีงานที่ตองทําซ้ํา ๆ ในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ๆ ขณะที่กิจกรรมเกา 
ๆ ไหลลงไปสูบริเวณที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา  แตถึงกระนั้น บริเวณมหานครขนาดใหญ
อาจจะยังคงควบคุมหนาที่การวิจัยและพัฒนาภายในอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ ไว แมวาหนาที่ประจํา
จะกระจัดกระจายไปยังที่ตั้งที่ตนทุนการผลิตต่ําในที่อ่ืน ๆ แลว 
 
การเพิ่มงานใหมใหกับงานเกา (Adding New Work to Old )  Jacobs ใชประโยค  “เพ่ิมงาน
ใหมใหกับงานเกา” เพ่ืออธิบายสิ่งที่เธอเชื่อวา เปนกุญแจสําคัญในการเคลื่อนไปตามขั้นตอนการ
พัฒนา  เมืองไมไดเจริญเติบโตดวยการทําสิ่งที่เคยทําอยูกอนมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจขยายตัว
โดยการพัฒนางานประเภทใหม ๆ  งานใหมเปนผลมาจากเพิ่มประเภทผลิตภัณฑที่สงออกมาก
ขึ้น ซึ่งมีหลายประเภทที่เริ่มผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา แตงานใหมมักเปนการขยายขอบเขต
หรือการปรับปรุงกิจกรรมที่มีอยูเดิม  กระบวนการเพิ่มงานใหมใหกับงานเกามีอยูตลอดเวลาจึง
มักถูกมองขามไป เชน เม่ือศูนยรับดูแลเด็กตอนกลางวันเสนอบริการดูแลเด็กปวยเพ่ิมขึ้นจาก
บริการปกติ เปนตน ผลกระทบอยางตอเน่ืองของกิจกรรมดังกลาวเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนา  
งานใหมมักเพิ่มความชํานาญเฉพาะอยางของแรงงาน  การสรางงานใหมชวยรักษางานเกา
เอาไวดวย เม่ือผลิตภัณฑหนึ่งแยกตัวออกจากกิจกรรมเกา ผลิตภัณฑใหมอาจจะเปนผูสนอง
อุปทานหรือเปนผูซื้อที่สนับสนุนกิจการแมแทนได  Jacobs ชี้วาบริเวณขนาดใหญมี
ความสามารถที่จะเพ่ิมงานใหมใหกับงานเกา 
ยิ่งจํานวนที่แทจริงและความหลากหลายของความชํานาญเฉพาะอยางของแรงงานที่ระบบ
เศรษฐกิจหนึ่ง ๆ มีอยู มีมากเทาใด  ความสามารถที่ซอนเรนไวของระบบเศรษฐกิจในการเพิ่ม 
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ประเภทของสินคาและบริการใหมากขึ้นยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น และเพ่ิมความเปนไปไดที่จะผสม
ความชํานาญเฉพาะอยางของแรงงานดวย2

      ตัวอยางจํานวนมากของการเลียนแบบบริการและความแออัด ที่ผูวิจารณผลเสียของ
เมืองถือวา เปนสิ่งที่ไรประสิทธิภาพของการรวมตัวเปนเมืองนั้น  Jacobs โตแยงโดยเชื่อวา การ
รวมตัวเปนเมืองมีสวนตอการสรางบรรยากาศของนวัตกรรม ที่สงเสริมใหเกิดผลผลิตและ
กระบวนการผลิตใหม ๆ 
 
การเคลื่อนไปตามขั้นตอน (Movement between Stages) คําถามวา เมืองเคลื่อนจาก
ขั้นตอนหน่ึงไปยังขั้นตอนถัดไปอยางไรนั้น  นักทฤษฎีจํานวนมากมองวา แบบจําลองขั้นตอน
การเจริญเติบโต (รวมทั้งของ Jacobs และ Thompson) ไมสามารถตอบคําถามนี้ได  สําหรับ 
Jacobs แลว กุญแจสําคัญคือความสามารถในการเพิ่มงานใหมใหกับงานเกา  แตทําไมบาง
บริเวณจึงเคลื่อนไปสูขั้นตอนถัดไปขณะที่บางบริเวณไม  ตามความคิดของ Thompson  แรง
เหวี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรก ๆ ของการพัฒนา อาจชวยขับเคลื่อนใหบริเวณน้ันไปสูขั้นตอน
ถัดไป  โดยในแตละขั้นตอน แรงกระตุนการเจริญเติบโตจะตองมีเพียงพอ ที่จะยกบริเวณหนึ่งสู
ระดับที่ซับซอนและใหญพอ จนผลิตภัณฑใหม ๆ สามารถพัฒนาและผลิตขึ้นในทองถิ่น  
เพ่ือที่จะกาวขึ้นไปตามลําดับขั้นของเมือง แรงเหวี่ยงดังกลาวจะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับ
เมืองอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะสําหรับบริเวณที่ด้ินรนไปสูการเปนมหานครของภูมิภาค 
 
แบบจําลองเหตุการณสําคัญในแตละยุค (Epochal Models) 
      หน่ึงในคําวิจารณของแนวคิดแบบขั้นตอนการพัฒนาคือ ขอสมมุติวาเมืองผานขั้นตอน
ตาง ๆ คลาย ๆ กัน โดยไมใสใจกับยุคสมัยในประวัติศาสตรที่เกิดการพัฒนาที่สําคัญ ๆ  แทที่
จริง การพัฒนาของเมืองขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และทาง
เศรษฐกิจของเวลาในแตละชวง3 ดังน้ันจึงตองใชแนวทางการศึกษาทางประวัติศาสตร เพ่ือ
อธิบายการเจริญเติบโตที่สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงตาง ๆ ทางประวัติศาสตร  การที่จะเขาใจ 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Jane Jacobs,  The Economy of Cities, ( New York: Random House, 1969), p. 59 
3 ดูรายละเอียดใน Alfred  J. Watkins, The Practice of Urban Economics, ( Beverly Hills, Calif.: Sage, 
1980),  บทที่ 6  
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การพัฒนาของเมืองอาจตองผสมแนวคิดของขั้นตอนการพัฒนา กับยุคสมัยตาง ๆ ทาง
ประวัติศาสตรที่การเจริญเติบโตของทองถิ่นเกิดขึ้น 

 
ศูนยกลางการคา (Trade Centers) 
      ในสมัยยุคกลาง ( Middle Ages )  เมืองสําคัญ ๆ เกิดขึ้นในฐานะของศูนยกลางของ
การคาและศูนยกลางของการเมือง สังคม และศาสนา  การขนสงเปนปจจัยสําคัญเพราะชวยให
เมืองขยายบรเิวณใตอิทธิพล  ที่ตั้งบนเสนทางการคาหนึ่งหรือมากกวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
เจริญเติบโต  นโยบายทางเศรษฐกิจของเมืองคือ ปองกันบริเวณใตอิทธิพลที่มีอยูไมใหทําการคา
กับเมืองอ่ืน และขยายบริเวณใตอิทธิพลออกไปอีกถาทําได   แมวาการพาณิชยจะมีความสําคญั
ในการกําหนดขอบเขตของบริเวณใตอิทธิพลของเมือง แตกิจกรรมทางการเมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรมก็มีสวนอยูไมนอย  นักประวัตศิาสตรบางคนตั้งขอสังเกตวา เมืองในตอนตน ๆ 
สงออกคําสั่งและการปกปองศัตรูจากภายนอก โดยเปนศูนยกลางทางทหารที่เก็บคาบรรณาการ
ในรูปของภาษีจากผูอยูอาศัยในบรเิวณใตอิทธิพล  แบบจําลองแหลงศูนยกลางชวยไดอยางมาก

ในการทําความเขาใจความสัมพันธกันทางพื้นที่ระหวางยุคสมัยนี้ 
 

ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Era) 
      ชวงระหวาง ค. ศ. 1840 ถึง 1860 ยุคอุตสาหกรรมไดเร่ิมขึ้น  ตลาดมีการแบงแยก
ประเภทของความชํานาญมากขึ้น เมืองหน่ึง ๆ สามารถพัฒนาตลาดภายในประเทศหรือระหวาง
ประเทศ เพ่ือรองรับสินคาทางอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ ในขณะที่ตองดํารงบริเวณใตอิทธิพลที่มี
ขนาดเล็กลงอยางมาก เพียงเพ่ือใหเพียงพอตอกิจกรรมคาปลีกและคาสงเทานั้น  ความสามารถ
เขาถึงวัตถุดิบและการประหยัดจากการรวมตัวกัน เปนสวนประกอบที่สําคัญของการ
เจริญเติบโตระหวางยุคอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีมีสวนอยางมากในการเพิ่มขนาดของโรงงาน
ขนาดเล็กสุดที่มีประสิทธิภาพ  ผลก็คือ บริเวณที่มีปจจัยดานที่ตั้งที่เอ้ืออํานวยตอการผลิตขนาด
ใหญมีการเจริญเติบโตในยุคอุตสาหกรรม 
      ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครอบคลุมถึง ความกาวหนาในการเกษตรและการขนสง 
เชนเดียวกับเทคนิคการผลิตโดยตรง  การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรชวยใหแรงงานจํานวนที่
นอยลงสามารถผลิตอาหารในจํานวนที่กําหนดให ความกาวหนาทางการเกษตรมีสวนใหเกิดการ
ยายถิ่นฐานของผูอยูอาศัยในชนบทจํานวนมาก บังคับใหตองเขาไปอยูในเมืองและสรางเง่ือนไข
สําหรับกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมที่มีคาจางต่ํา  ยุคของการเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรม 
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(industrialization) ครอบคลุมถึงความกาวหนาในการขนสงดวย ทําใหโรงงานหนึ่ง ๆ สามารถ
ใหบริการตลาดที่ใหญขึ้น  Adam Smith เขียน (เม่ือมีลางบอกเหตุวา มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นแลว) เอาไววา ความชํานาญเฉพาะอยางถูกจํากัดโดยขอบเขตของตลาด เม่ือมีการ
ปรับปรุงการขนสง ขอบเขตของตลาดขยายตัวเพ่ิมขึ้น ทําใหโรงงานขนาดใหญที่การผลิตถูก
แบงซอยเปนงานที่ชํานาญเฉพาะอยางสามารถเปนไปได 
      ยุคอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเมือง  นัก
ประวัติศาสตรจํานวนมากเรียกยุคนี้วา เปนชวงของการกลายเปนเมืองอุตสาหกรรม (urban 
industrialization) เพราะกระบวนการของการรวมตัวเปนเมืองกับการเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรมมี
ความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด  Mills และ Hamilton  สังเกตพบวา การเปนเมืองดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว เม่ือผลผลิตและการจางงานทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว4  แตตั้งแตประมาณป 
1920 มีการชะลอตัวของการเจริญเติบโตในการจางงานทางอุตสาหกรรม ผลประการหนึ่งคือ 
การชะลอตัวลงของการเจริญเติบโตของบริเวณเมือง5 นอกเหนือจากนั้น ตั้งแตทศวรรษที่ 1930  
การจางงานในเมืองทางอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตชากวาการจางงานในภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในสองทศวรรษที่ผานมานี้ การจางงานในเมืองขยายตัวในภาคบริการ การเงิน และ
กิจการที่มีฐานอยูที่การรับรูและการใหขอมูลขาวสาร  การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหนักวิเคราะห
สรุปวา ระบบเศรษฐกิจไดเขาสูยุคหลังอุตสาหกรรมแลว 

 
ยุคหลังอุตสาหกรรม (Postindustrial Era) 
      ปจจุบัน นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากเชื่อวายุคอุตสาหกรรมไดจบลงแลว นาเสียดายที่
นักเศรษฐศาสตรเหลานั้นไมมีความเห็นที่พองกัน ในสวนของการกําหนดลักษณะยุคของการ
พัฒนาในปจจุบัน  อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาจะมีลักษณะหลาย ๆ อยางที่สําคัญ อั

                                                       

นประกอบไป
ดวย 
1. การมีฐานอยูที่ความรู (Knowledge based) ความรูเปนทรัพยากรที่สําคัญของเมืองอยูเสมอ
มา ปจจุบัน อัตราการแพรกระจายความรูที่เร็วขึ้น ทําใหการสรางผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิตใหม  ๆ มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของสถานที่จํานวนมาก 
 
 
 
 
 

 
4 Edwin S. Mills, and  Bruce E. Hamilton, Urban Economics, 4th ed. ( Glenview, Ill.: Scott, 
Foresman, 1989 ), p. 55 
5 ibid., p. 57 
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2. การพึ่งพาซึ่งกันและกันระดับโลก (Global interdependence)  ตลาดและโครงขายการผลิตที่
ครอบคลุมทั่วโลก สงผลใหมีความชํานาญเฉพาะอยางในทองถิ่นมากขึ้น  สํานักงานใหญ การ
วิจัยและพัฒนา และการปฏิบัติอยางถูกตองแมนยํามีความสําคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในเมืองสําคัญ 
ๆ ทั่วทั้งโลก บรรษัทขามชาติสงการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบงานประจําไปอยูในประเทศที่
ดอยพัฒนา  Garnick ในป 1985 ไดแสดงใหเห็นวา งานทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่ไหลลงสู
บริเวณที่ไมใชมหานครแลว มีสวนในการแขงขันกับการนําเขาในทศวรรษที่ 1980 มากกกวาใน
ปจจุบัน  บริเวณจํานวนมากกลายเปนออนไหวกับความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน และตอ
วงจรเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้น อันเปนผลของการพึ่งพาระหวางกันระดับโลก6 
3. เมืองตามเจตนา (Intentional cities) การขยายตัวของเมืองถูกกําหนดโดยการวางแผน
มากกวาที่เคยเปนมากอน  ภูมิภาคขนาดใหญสวนมากมีคณะกรรมการวางแผนที่แตกตางกัน
หลาย ๆ คณะ และเครื่องมือทางการวิเคราะห เชนเดียวกับการวางแผนทางกฏหมายมีอํานาจ
มากกวาในอดีต  ดังน้ัน ชุมชนจึงมีโอกาศที่ดีขึ้นในการชี้นําการพัฒนาภูมิภาคไปสูเปาหมายที่
ตองการ  
4. การมีฐานอยูที่วัฒนธรรมและความเจริญหูเจริญตา (Cultural and amenity based)  ในสังคม
ที่ม่ังคั่งขึ้น  เมืองจํานวนมากดึงดูดผูอยูอาศัยและธุรกิจบนพื้นฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และความเจริญหูเจริญตาอ่ืน ๆ ของเมืองนั้น ๆ  แนวโนมทางสังคม เชน การเกษียณกอนเวลา  
การใชเวลาวางมากขึ้น การไมผูกยึดกับสถานที่ของธุรกิจและนักวิชาชีพอิสระที่มีหัวสรางสรร 
และการสื่อสารที่มีการปรับปรุงดีขึ้น มีสวนทําใหเกิดความสําคัญในความเจริญหูเจริญตาทาง
วัฒนธรรม   
           นอกเหนือจากนี้ มีปจจัยอ่ืน ๆ มากมายที่มักกระตุนการพัฒนาในทุก ๆ ยุคสมัย  
ตัวอยางเชน กิจกรรมของรัฐบาลมักเปนตัวกระตุนใหกับบางเมืองอยูเสมอ  
 
ขอสังเกตสําหรับประเทศดอยพัฒนา ( A Note on Less-Developed Countries ) 
      แบบจําลองขั้นตอนและยุคสมัยที่กลาวมานั้น อิงอยูกับกระบวนการรวมตัวเปนเมืองใน
ประเทศตะวันตก  หลาย ๆ เมืองในประเทศดอยพัฒนายังอยูในขั้นตน ๆ ของขั้นตอนการ
เจริญเติบโต ซึ่งการสงออกยังคงเปนแหลงที่สําคัญของการเจริญเติบโต  อยางไรก็ตาม 
 
 
 
 
 

                                                        
6 ดูรายละเอียดใน Daniel H. Garnick, “Patterns of Growth in Metropolitan and Nonmetropolitan Areas: 
An Update,” Survey of Current Business 65,  no. 5 (May 1985) : 33-38.  
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ประเภทของการสงออกตกอยูใตอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลกมากกวาในอดีต ตัวอยางเชน 
ในขณะที่เมืองในประเทศตะวันตกเกี่ยวของอยูกับการเปนอุตสาหกรรม การสงออกจากเมืองใน
ประเทศดอยพัฒนากลับเกี่ยวของอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและแรธาตุตาง ๆ  แมวา บริเวณ
เมืองในประเทศดอยพัฒนาจะไมไดผลิตวัตถุดิบขั้นตนในจํานวนที่มากอยางมีนัยสําคัญ แตเมือง
เหลานี้ก็เปนผูจัดเสนอบริการที่เกี่ยวของใหกับทั้งบริเวณใตอิทธิพลที่ผลิตและประเทศที่รับเอา
สินคาสงออกนี้ไป  นาเสียดายที่มีเพียงเมืองสองสามแหงในประเทศดอยพัฒนาเหลานี้เทานั้น ที่
จัดหาบริการใหกับอุตสาหกรรมสกัดและกลั่นกรองวัตถุดิบดังกลาว ซึ่งจะเปนตัวสรางกิจกรรม
ใหม ๆ ที่จําเปนตอการเคลื่อนไปสูขั้นตอนที่สูงขึ้น  
      ในปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจํานวนมาก มักสงผานกิจกรรมการ
ผลิตไปสูบริเวณที่มีคาจางแรงงานต่ําในประเทศดอยพัฒนา เนื่องจากกิจกรรมการผลิตมีความ
หลากหลายอยางมากในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะศึกษาวา เมืองใน
ประเทศดอยพัฒนาจะมีความสามารถดีขึ้นหรือไม ที่จะเพ่ิมงานใหมใหกับงานเกาและสรางความ
เชื่อมโยงที่แข็งแรงขึ้น  

 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบฐานการสงออก (THE EXPORT-BASE THEORY 
OF GROWTH) 
      ทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบฐานการสงออกตั้งอยูบนแนวความคิดที่วา ระบบเศรษฐกิจ
ในทองถิ่นจะตองเพ่ิมกระแสไหลเขาทางการเงินเพ่ือที่จะเจริญเติบโต และวิธีเดียวที่ มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มกระแสไหลเขาทางการเงินคือเพ่ิมการสงออก Tiebout อธิบาย
ความสัมพันธพ้ืนฐานที่เสนอโดยทฤษฎีฐานการสงออกวา 
ตลาดสงออกถูกพิจารณาวา เปนตัวขับที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจในทองถิ่น ถาการจางงานที่
ใหบริการกับตลาดนี้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง คาดไดเลยวา การจางงานที่ใหบริการตลาดในทองถิ่นจะ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน  เม่ือโรงงาน (สงออก) ปด พอคาปลีก (ในทองถิ่น) จะรูสึกถึง
ผลกระทบเมื่อแรงงานของโรงงานที่ถูกปลดออกมีเงินใชจายนอยลง  เน่ืองจากบทบาทของตัว 
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ขับที่สําคัญ การจางงานเพื่อการสงออกจะถูกวาเปนฐาน (basic) การจางงานที่ใหบริการตลาด
ในทองถิ่นจะถูกถือวาเปนผลพวงและไมใชฐาน (non-basic)7

     ทฤษฎีฐานการสงออกสามารถแสดงไดทั้งในรูปของรายไดหรือการจางงาน 
                                                                    T  =  k B 

(1′)                                                               Y  =  k E                                     
โดย  T  =  การจางงานทั้งหมด 
           Y  =  รายไดทั้งหมด 
           B  =  การจางงานฐาน (สงออก) 
           E  =  รายรับจากการสงออก 
           k   =  คาตัวทวีฐานการสงออก และ  
         =  การเปลี่ยนแปลง 
      แนวคิดหลักของทฤษฎีฐานการสงออกคือ กิจการสงออกเปนพลังขับการเจริญเติบโต 
รายไดที่ไดรับขั้นตนจากภาคการสงออกจะถูกใชจายและใชจายซ้ําในทองถิ่น สรางเสริมรายได
เพ่ิมขึ้นโดยผานตัวทวี อุตสาหกรรมสงออกกอใหเกิดรายไดที่ไหลเขาสูภูมิภาค สวนหนึ่งของเงิน
ที่ไดจากการสงออกจะถูกใชจายโดยแรงงาน ซึ่งจะสรางงานบริการในทองถิ่น ลูกจางที่ใหบริการ
ระบบเศรษฐกิจในทองถิ่นจะใชจายสวนใหญของรายรับของตนในทองถิ่น ดังน้ันจึงสนับสนุนการ
สรางงานเพิ่มขึ้น ขนาดของคาตัวทวีขึ้นอยูกับ แนวโนมของบุคคลที่จะใชจายเงินในระบบ
เศรษฐกิจของทองถิ่นแทนที่จะใชจายภายนอกบริเวณ  เพ่ือที่จะหาวากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทใดเปนกิจกรรมฐานและกิจกรรมไมใชฐานนั้น เราอาจใชอัตราสวนที่ตั้งเปนตัวแบงได 
โดยตั้งมาตรฐานหนึ่ง ๆ ขึ้นมาวา ถาบริเวณใดมีการกระจุกตัวของกิจกรรมดังกลาวมากกวา
เฉลี่ยของประเทศ กิจกรรมนั้น ๆ นาจะสงออกสินคาที่ผลิตบางสวนออกไปขายภายนอก ซึ่งถาดู
ดวยอัตราสวนที่ตั้งก็คือ กิจกรรมที่มีคาอัตราสวนที่ตั้งเกินกวา 1  แตอยางไรก็ตาม การตัดสินคง
ไมสามารถใชวิธีหยาบ ๆ แบบนี้ได  เราจะพิจารณาอยางละเอียดในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Charles Tiebout, The Community Economic Base Study, ( New York: The Committee for Economic 
Development, 1962 ), p. 10 
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แบบจําลองรายไดอยางเปนทางการ (The Formal Income Model )  
      ทฤษฎีฐานการสงออกสามารถอธิบายไดจากแบบจําลองกระแสหมุนเวียน เรามักใช
รายไดมากกวาจะเปนการจางงานในการเสนอทฤษฎีฐานการสงออก  รายไดอาจแสดงไดดังนี้ 
                                                Y  =  C  +  MI  -  MO 
โดย   Y  =  รายไดทั้งหมด 
        C  =  การใชจายเพื่อการบริโภคของประชากรในทองถิ่น  
        MI  =  กระแสไหลเขาทางการเงิน และ 
       MO  =  กระแสไหลออกทางการเงิน 
      สมการที่ 2  แสดงไววา รายไดของประชากรในทองถิ่นเทากับการบริโภค (C) บวกกับ 
กระแสไหลเขาทางการเงิน (MI)  ขอใหสังเกตวา การบริโภคสินคาหรือบริการที่ซื้อมาจาก
ภายนอกจะเพิ่ม C  และ  MO ในจํานวนที่เทา ๆ กัน ดังน้ัน Y จะไมเปลี่ยนแปลงเม่ือประชากร
ในทองถิ่นใชจายภายนอกภูมิภาค 
 
การบริโภค (Consumption) การบริโภคมีสวนประกอบสองสวน สวนประกอบหนึ่งเปนอิสระ
กับระดับของรายได  แมวาประชากรจะไมมีรายได การบริโภคก็อาจมาจากการออมที่ทําไวกอน  
แตการบริโภคสวนใหญขึ้นอยูกับระดับของรายได แนวโนมการบริโภคหนวยเพ่ิมเปนสวนของ
รายไดที่เพ่ิมขึ้นที่นําไปใชจาย ถาแนวโนมการบริโภคหนวยเพิ่มเทากับ .80 ก็หมายความวาทุก 
ๆ  80 สตางคของแตละบาทที่เพ่ิมขึ้นจะถูกใชจาย ดังนั้น 
                                                               C  =  A  +  bY 
 โดย  A  =  การบริโภคที่ไมเกี่ยวของกับรายได และ  
        b  =  แนวโนมการบริโภคหนวยเพ่ิม 
 
กระแสไหลเขาทางการเงิน (Monetary Inflows)  ผูสนับสนุนทฤษฎีฐานการสงออกเสนอวา 
การสงออกเปนแหลงสําคัญของกระแสไหลเขาทางการเงิน  การสงออกถูกกําหนดโดยอุปสงค
ภายนอกในสินคาและบริการที่ผลิตภายในภูมิภาค  เนื่องจากขอบเขตของอุปสงคภายนอกอยู
นอกเหนือการควบคุมของภูมิภาค จึงมักถูกพิจารณาวาเปนปจจัยภายนอก (exogenous)  
แมวา เราจะยอมรับจากการวิเคราะหกอนหนานี้แลววา มีแหลงของกระแสไหลเขาทางการเงิน
อ่ืนอยู แตสําหรับในตอนนี้เราขอสมมุติให กระแสไหลเขาทางการเงินไมเกี่ยวของกับขนาดของ 
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รายไดภูมิภาค  ทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากนี้จะนํามาพิจารณาทีหลัง  ผลก็คือ การสงออกเปน
แหลงเดียวของกระแสไหลเขาทางการเงิน  ดังนั้น  
                                                            MI  =  Eo

โดย  Eo  =  รายไดจากการสงออกที่กําหนดโดยปจจัยภายนอก 
กระแสไหลออกทางการเงิน (Monetary Outflows)  กระแสไหลออกทางการเงินถูกกําหนด
โดยขอบเขตที่ประชากรใชจายภายนอกบริเวณ  เม่ือรายไดในทองถิ่นเพิ่มขึ้น ระดับของการสั่ง
เขาก็จะเพิ่มขึ้น ดังน้ัน กระแสไหลออกทางการเงินจึงถูกกําหนดโดยระดับของรายไดในทองถิ่น  
การซื้อสินคาและบริการจากบุคคลภายนอก (การสั่งเขา) เปนแหลงพ้ืนฐานของกระแสไหลออก
ทางการเงิน  เพ่ือใหวิเคราะหไดงาย เราขอสมมุติวากระแสไหลออกทางการเงินทั้งหมดสัมพันธ
กับระดับของรายได  การออมที่ไมใชลงทุนซ้ําในระบบเศรษฐกิจในทองถิ่นเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการรั่วไหล  ยิ่งมีการออมมากขึ้นเทาใด แนวโนมหนวยเพิ่มในการบริโภค , b , ยิ่งนอยลง
เทานั้น  อยางไรก็ตาม เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําใหแบบจําลองยุงยาก บทบาทของสถาบันการเงินใน
การหมุนเวียนเงินออมจะไมกลาวถึงตรง ๆ ในที่นี้  ดังนั้น  
                                                               MO  =  iY 
โดย  i  =  แนวโนมหนวยเพ่ิมในการสั่งเขา (กอใหเกิดกระแสไหลออกทางการเงิน) 
แบบจําลองที่เปนเอกภาพแลว (The Unified Model) เราสามารถแทนที่สมการที่ 3 ถึง 5 เขา
ไปในสมการที่ 2 ได และจะไดสมการใหมเปน 
                       Y  =  A  +  bY  +  Eo  -  iY 
หรือ 

                       Y  =  [  1 / ( 1  -  b  +  i ) ]  ×  ( A  +  Eo ) 
ดวยการอิงอยูกับสมการที่ 7  เราสามารถสรุปถึงปจจัยที่กําหนดรายไดภูมิภาคไดดังน้ี  เทอม
แรกแสดงถึงแนวโนมที่เงินจะหมุนเวียนซํ้า ๆ ภายในกระแสหมุนเวียนทางการเงิน  ยิ่งแนวโนม
หนวยเพ่ิมของการบริโภคใหญขึ้น และยิ่งแนวโนมหนวยเพ่ิมของการสั่งเขาเล็กลงเทาใด  รายได
ยิ่งมากขึ้นเทานั้น  เทอมที่สองแสดงถึงการใชจายที่เปนแบบอัตโนมัติ ซึ่งคือ การใชจายที่ไม
เกี่ยวของกับระดับรายไดของภูมิภาค  ระดับขั้นต่ําของการบริโภค , A , และระดับของการ
สงออก , E , ไมถูกกระทบโดยรายได 
     การเปลี่ยนแปลงในตัวพารามิเตอรตาง ๆ ของแบบจําลอง เชน b , i , และ A  ถูกกําหนด
โดยปจจัยทางสถาบัน ทางกายภาพ และทางการเมืองที่นอกเหนือขอบเขตของแบบจําลองฐาน
การสงออก  ดังนั้น ตามตรรกวิทยาของแบบจําลองฐานการสงออกที่เขมงวด รายไดจะเพ่ิมขึ้น 
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เฉพาะเม่ือการสงออก , E , เปลี่ยนแปลง  กําหนดให A เทากับศูนย 8 และยอมใหการ
เปลี่ยนแปลงในการสงออก เทากับ Eo การเปลี่ยนแปลงในรายไดเทากับ                                        

(8)                               Y  =  [ 1 / ( 1  - ( b  - i ) ]  ×  Eo 

      สมการที่ 8 ชี้วา การเปลี่ยนแปลงในรายไดจากการสงออกจะเปลี่ยนแปลงรายได
ทั้งหมดเทากับ  [ 1 / ( 1  - ( b  - i ) ]  คูณดวย Eo  ขอใหสังเกตวา ( b  - i ) เปนแนวโนม
หนวยเพ่ิมที่จะใชจายในทองถิ่น ดังน้ันตัวทวีของฐานการสงออกมีความคลายคลึงกันทาง
แนวความคิดกับตัวทวีของ Keynes ในการวิเคราะหเศรษฐศาสตรมหภาคทั่ว ๆ ไป  ผลกระทบ
ของตัวทวีเกิดขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มในขั้นตนของรายไดจากการสงออกถูกใชและใชซ้ํา ดังน้ันจึง
สรางเสริมรายไดเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม การใชจายที่เพ่ิมขึ้นบางสวนรั่วไหลจากกระแส
หมุนเวียนในรูปของกระแสไหลออกทางการเงิน 
 
     อุปสงคสําหรับสินคาของภูมิภาค 45° 

 
C + E - MO  
C - MO  ฿ 50 

 
 
 
 
 
 

   100          175          200          300           400 ผลผลิตและรายไดภูมิภาค  
รูปที่ 7-1 ผลผลิตและอุปสงคของภูมิภาค 
 
 
 
 
 

                                                        
8 ใหระดับของการนําเขาเทากับ  Eo + Eo  และสงผลตอระดับรายไดเทากับ  Y  +  Y  ดังนั้นระดับ
รายไดใหมจะเทากับ 

                                      Y  +  Y  =  [ 1 / ( 1  -  b  +  i ) ]  ×  ( A  +  Eo  +  Eo ) 
ลบสมการที่ 7 จากระดับรายไดใหมจะทําใหไดสมการที่ 8  
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แนวทางการศึกษาดวยรูปกราฟ (A Graphical Approach)  รูปที่ 7-1 แสดงถึงระดับดุลย
ภาพของรายไดภูมิภาค  แกนตั้งแสดงมูลคาของการซื้อจากภูมิภาค (การบริโภค บวก การ
สงออก ลบ กระแสไหลออกทางการเงิน) การซ้ือน้ีกอใหเกิดรายไดกับประชากร  แกนนอนแสดง
มูลคาของผลผลิตภูมิภาค เน่ืองจากผลผลิตกอใหเกิดรายไดกับประชากร แกนนอนจึงแสดง
รายไดภูมิภาคดวย  ระบบเศรษฐกิจจะอยูในดุลยภาพก็ตอเม่ือ มูลคาของการซื้อที่ปรารถนาจาก

ภูมิภาคเทากับผลผลิตภูมิภาคพอดี เสน 45° แสดงจุดที่เปนไปไดของดุลยภาพ เสนการใชจาย 
, C  +  E  -  MO , แสดงถึงอุปสงคสําหรับทรัพยากรของภูมิภาคที่ระดับตาง ๆ ของรายได
ภูมิภาค  ความลาดชัน (slope) ของเสนการใชจายเทากับแนวโนมหนวยเพิ่มของการใชจายใน
ทองถิ่น  เสนการใชจายจะยกสูงขึ้นถาการสงออกเพ่ิมขึ้น  ตัวอยางเชน ถารายไดจากการ
สงออกเพ่ิมขึ้นเทากับ 50 บาท จาก 0 เปน 50 บาท มูลคาของการซื้อจากภูมิภาคจะเพิ่มเทากับ 
75 บาท การเพิ่มขึ้นในการสงออกจะยกเสน  C  +  E  -  MO ขึ้นทั้งเสน 
      ถาผลผลิตภูมิภาค (แกนนอน) มีมากกวาความตองการผลผลิต (แกนตั้ง)  การผลิตจะ
ลดลงในชวงตอมา  ดังน้ัน จุดบนเสน C  +  E  - MO ทางขวาของ 175 บาทแสดงถึง 
สถานการณที่ผลผลิตภูมิภาคมีเกินกวาการซื้อจากภูมิภาค  ในสถานการณเชนนี้ คาดไดวา
ผลผลิตภูมิภาคจะลดลง  ในทางกลับกัน ถาผลผลิตภูมิภาคปจจุบันไมเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความตองการในผลผลิตน้ัน ผลผลิตภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น กรณีนี้จะแสดงโดยจุดบนเสน C  +  E  - 
MO ที่อยูทางซายของ 175 บาท  เฉพาะที่ระดับ 175 บาทเทานั้นที่ ปริมาณที่บุคคลเต็มใจและ
สามารถจายสําหรับผลผลิตที่ผลิตโดยทรัพยากรภายในทองถิ่น เทากับ รายไดภูมิภาค พอดีจึง
ถือเปนจุดดุลยภาพ 
      แนวทางแบบฐานการสงออกเปนที่นิยมเพราะเหตุผลสองประการ  ประการแรก มี
แนวทางที่ใชกําหนดนโยบายแบบตรงไปตรงมา คือ เพ่ิมการสงออกแลวจะเจริญเติบโต  
ประการที่สอง คอนขางงายตอการนําไปใช 
 
การนําแนวทางฐานการสงออกไปใช  (Operationalize the Export-Base Approach) 
      ขอมูลของบริเวณเล็ก ๆ นั้นมักหาไดยาก โดยเฉพาะขอมูลของแนวโนมหนวยเพิ่มของ
การบริโภคและแนวโนมหนวยเพ่ิมของการสั่งเขา  การทําสํารวจเพ่ือหาขอมูลมักมีราคาแพงและ
ยากในการออกแบบสอบถาม โดยการสํารวจดังกลาวจะตองหาแบบแผนการใชจายของทั้ง
ผูบริโภคและธุรกิจเพ่ือที่จะไดตัววัดที่สมบูรณของการสั่งเขา  เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงความจําเปนตอง
ทําสํารวจ ไดมีการพัฒนาเทคนิคหนึ่งที่จะประมาณคาตัวทวีในทองถิ่น โดยการใช 
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ขอมูลการจางงานที่มีพรอมอยูแลว  ขอมูลการจางงานถูกใชเปนตัวแทน (proxy) ของรายได 
เน่ืองจากขาดแคลนขอมูลรายไดของภูมิภาค  ดังน้ันในขณะที่แบบจําลองกลาวถึงรายได แตใน
การนําไปใชจะกลาวถึงการจางงาน  บนพื้นฐานของอัตราสวนที่ตั้ง การสํารวจ หรือเทคนิคอ่ืน ๆ 
นั้น การจางงานในทองถิ่นถูกแบงเปน จํานวนของแรงงานที่ผลิตเพ่ือสงออก กับจํานวนของ
แรงงานที่ผลิตเพ่ือการบริโภคในทองถิ่น 
 
ขอสมมุติหลัก (Key Assumptions)  ขอสมมุติสองขอจะมีประโยชนในการนําแบบจําลองฐาน
ทางเศรษฐกิจมาใช  ขอสมมุติประการแรกคือ รายไดเปนสัดสวนกับการจางงาน ดังน้ันรายไดที่
ไมใชฐานในฐานะของสัดสวนหน่ึงในรายไดทั้งหมด จะเทากับ การจางงานที่ไมใชฐานหารดวย
การจางงานทั้งหมด ขอสมมุตินี้สําคัญเพราะสนับสนุนการใชขอมูลการจางงานเพื่อวัดการ
เปลี่ยนแปลงของรายได  ในระยะสั้น เปนไปไดที่รายไดเพ่ิมขึ้นโดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของการ
จางงาน ในกรณีนี้รายไดตอหัวจะเพ่ิมขึ้น  อยางไรก็ตาม มีเหตุผลที่จะสมมุติวารายไดที่สูงขึ้นจะ
ดึงดูดแรงงานใหเขามาสูบริเวณดังกลาว ดังนั้น การเชื่อมโยงระหวางรายไดกับการจางงานจะ
ไดรับการสนับสนุน จากการโยกยายของแรงงานจากบริเวณคาจางต่ําไปสูบริเวณคาจางสูง  ขอ
สมมุติที่สองคือ อัตราสวนของการจางงานเพื่อสงออกกับการจางงานทั้งหมดคงที่  ตําแหนงงาน
ใหมเพ่ือสงออกหนึ่ง ๆ จะสรางงานที่ไมใชฐานในจํานวนหนึ่งเทา ๆ กัน  หมายความวาเม่ือ
จํานวนของแรงงาน (รายได) เพ่ือการสงออก เพ่ิมขึ้น จํานวนของแรงงาน (รายได) ในกิจกรรม
ไมใชฐาน จะเพิ่มขึ้น ในสัดสวนเดียวกับที่อัตราสวนการจางงานสงออกกับการจางงานทั้งหมด
เปนอยู ขอสมมุตินี้สําคัญเพราะเม่ือประกอบเขากับขอสมมุติแรก จะชวยใหสามารถประมาณคา
ของ ( b  -  i )  ในสมการที่ 7 ได โดย  ( b  -  i ) เปนสัดสวนของรายไดที่เพ่ิมขึ้นที่ใชจายใน
ทองถิ่น ดังน้ัน  ( b  -  i ) จะเทากับสัดสวนของการจางงานไมใชฐานตอการจางงานทั้งหมด  
ผลก็คือ คาตัวทวีของฐานการสงออก (สมการที่ 1 ) สามารถแสดงอีกแบบหนึ่งเปน 
      k = 1 / 1 - ( b - i ) = 1 / 1 - (NB / T) = 1 / (T / T - NB / T) = 1 / (B / T) = T / B 
 โดย   T  =  การจางงานทั้งหมด 
         B  =  การจางงานสงออก (หรือฐาน) และ 
       NB  =  การจางงานไมใชฐาน (ใหบริการตลาดในทองถิ่น) 
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ดังนั้น สมการที่ 1 จึงอาจแสดงไดอีกแบบหนึ่งคือ 

                       T  =  ( T / B )  × B 
โดย   T  =  การเปลี่ยนแปลงในการจางงานทั้งหมด และ 
        B  =  การเปลี่ยนแปลงในการจางงานฐาน 
      จากสมการขางตน คาตัวทวีอาจคํานวณไดงาย ๆ  เชน ถาการจางงานทั้งหมดเทากับ 
2,000 และการจางงานเพื่อสงออกเทากับ 1,000  ดังนั้นคาตัวทวีของการจางงานจะเทากับ 2 
 
การศึกษาผลกระทบของการจางงาน (Employment-Impact Studies) 
      นักเศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง มักถูกถามใหประเมินผลกระทบของเหตุการณ
ประเภท การเปดโรงงานใหมขนาดใหญในพ้ืนที่ หรือ การปดฐานทัพ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงใหญ ๆ แบบน้ีอาจมีขอบเขตกวาง รวมไปถึงผลกระทบตอความสามารถทาง
การเงินการคลังของทองถิ่นและโอกาสทางวัฒนธรรม   ผลกระทบของการจางงานเปนประเด็น
หลักในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจสวนใหญ  แนวทางการศึกษาแบบฐานการสงออก
สามารถนํามาใช เพ่ือประมาณคาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในการจางงานที่คาดการณ
ลวงหนาไวได  ตัวอยางเชน ในการคาดการณถึงผลกระทบของการปดกิจการในทองถิ่นที่
สงออกผลิตภัณฑที่มีแรงงานอยู 200 คน  การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในขั้นตนคือ การ
เปลี่ยนแปลงลดลงของการจางงานเพื่อสงออก , -200 , คูณดวยคาตัวทวี  ซึ่งก็จะไดผลกระทบ
ตอการจางงานทั้งหมด 
      เปนที่แนนอนวา เทคนิคตาง ๆ ที่จะนํามาใชเพ่ือประมาณการเปลี่ยนแปลงในการจาง
งานและคาตัวทวีสามารถปรับปรุงเพื่อใหประมาณคาไดแมนยําขึ้น แตอยางไรก็ตาม การ
ประมาณใหแมนยํานั้นตองขึ้นอยูกับเจตนาในการศึกษาดวย เพราะบางครั้งเจตนาของ
การศึกษาตองการใหประเมินคาเกินจริงเพื่อผลบางประการ เชน การศึกษาผลดีของการเปด
โรงงานใหมในทองถิ่น อาจทําเพื่อหาแนวรวมที่จะสนับสนุน เปนตน  
 
ขอวิจารณแนวทางแบบฐานการสงออก (CRITIQUE OF THE EXPORT-BASE 
APPROACH ) 
      ทฤษฎีฐานการสงออกไดรับการวิพากยวิจารณคอนขางมาก ทั้งในแงของแนวคิดและ
การนํามาใช โดยการวิจารณในเรื่องของแนวคิดทําใหเกิดเปนพ้ืนฐานของทฤษฎีดานอุปทาน 
(supply-side theories) ในการอธิบายการเจริญเติบโตของเมืองและภูมิภาค  การวิจารณ 
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ทางดานเทคนิคของการนํามาใช เสนอใหมีการวิเคราะหในรายละเอียดมากขึ้นถึงระบบ
เศรษฐกิจในทองถิ่น  ซึ่งเราจะกลาวอยางละเอียดตอไป 
 
ความสําคัญที่สุดของการสงออก (Primacy of Exports ) 
      ขอวิจารณทฤษฎีฐานการสงออกอันหนึ่งคือ ทฤษฎีดังกลาวใหความสําคัญตอการ
สงออกมากเกินไป และมองขามปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ ที่อาจนําไปสูการเจริญเติบโต  ภูมิภาคอาจมี
การเพิ่มขึ้นของรายไดโดยผานการเพิ่มขึ้นในประสิทธิภาพของทรัพยากร และการเพิ่มขึ้นในการ
ลงทุนจากภายนอกภูมิภาค หรือโดยการทดแทนการนําเขาดวยการผลิตสินคาและบริการ
ดังกลาวในทองถิ่น  เราตองยอมรับวาการสงออกไมใชแหลงเดียวของกระแสไหลเขาทางการเงิน  
ดังน้ัน แบบจําลองอาจปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุมถึงแหลงอ่ืน ๆ ของกระแสไหลเขาทางการเงิน 
ตัวอยางเชน การลงทุนอาจไดรับการพิจารณาวาเปนกระแสไหลเขาที่เพ่ิมเขามา  เม่ือครอบคลุม
ถึงการลงทุน (I)  คํานิยามใหมของรายไดจะเปน 

(11)                      Y  =  A  +  bY  +  I  +  Eo  -  iY                                     หรือ 

                        Y  =  1 / ( 1  -  b  +  i )  ×  ( A  +  Eo  +  I ) 
      การรั่วไหลอ่ืน ๆ ก็สามารถรวมเขาอยูในแบบจําลองไดเชนเดียวกัน  การรั่วไหลมากขึ้น
จะสงผลใหคาตัวทวีต่ําลง  ตัวอยางหนึ่งของการรั่วไหลคือ การจายภาษีสูงขึ้นเม่ือระดับรายได
เพ่ิมสูงขึ้น  เปนที่แนนอนวา ยิ่งเรานําเอาปจจัยเขามาในแบบจําลองมากขึ้นเทาใด ก็จะยิ่งออก
หางจากทฤษฎีฐานการสงออกดั้งเดิมมากขึ้นเทานั้น  
 
การทดแทนการนําเขา (Import Substitution ) 
      การทดแทนการนําเขาเปนทางเลือกหนึ่งของกุศโลบายทางดานการพัฒนา ที่บางชุมชน
นํามาใชเพ่ือกระตุนการเจริญเติบโตโดยปราศจากการขยายตัวของการสงออก  โดยแทนที่จะ
เพ่ิมการสงออก อาจจะเปนการดีที่ผลิตสินคาภายในภูมิภาคแทนที่จะตองสั่งเขาจากภายนอก 
กุศโลบายดังกลาวชวยทําใหมีการรั่วไหลนอยลง เงินแตละบาทที่เขาสูกระแสหมุนเวียนจะสราง
รายไดมากขึ้น  ตัวอยางเชน ถาคาตัวทวีของทองถิ่นเทากับ 2 และการสงออกกับรายได
อัตโนมัติอ่ืน ๆเทากับ 250 บาท  ระดับของรายไดจะเปน 

                           500 บาท  =  k  ×  ( A  +  E )  =  2  ×  250 บาท 
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      กุศโลบายทดแทนการนําเขาที่ประสบความสําเร็จอาจเพิ่มคาตัวทวี ตีวาเปน 2.25  
ดังน้ัน ถา k  เพ่ิมขึ้นโดยผานทางการทดแทนการนําเขา  ระดับของรายไดจะเพ่ิมขึ้นเปน 
562.50 บาท โดยไมมีการเพิ่มขึ้นในการสงออกแตอยางใด 
      ความไดเปรียบประการหนึ่งของการทดแทนการนําเขาคือ เราสามารถระบุถึงสินคาที่
นําเขามาในบริเวณไดงาย  ถาผลผลิตดังกลาวสามารถผลิตในทองถิ่นได  อาจจะมีความ
ไดเปรียบดานตนทุนในตลาดภายในเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาแบบเดียวกันที่ตองสั่งเขา 
เน่ืองจากผลผลิตภายในทองถิ่นมีตนทุนคาขนสงที่ต่ํากวา  แนนอนที่การทดแทนการนําเขายาก
กวาที่คิด เน่ืองจากชุมชนอาจไมสามารถผลิตสินคาจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ประหยัด)  อาจไมมีวัตถุดิบเสนอสนองอยู หรือขนาดการผลิตที่เหมาะสมใหญเกินกวาที่จะมาใช
ทําการผลิตเพียงเพ่ือสนองตอบตลาดในทองถิ่นเพียงอยางเดียว ในกรณีดังกลาว สินคาสั่งเขายัง
สามารถขายในราคาต่ํากวาสินคาที่ผลิตภายใน แมแตในตลาดภายในทองถิ่นเอง 
      ทั้ง Wilbur Thompson และ Jane Jacobs ไดใหความสําคัญกับบทบาทของการ
ทดแทนการนําเขาในการพัฒนาภูมิภาค (ดูรายละเอียดในตารางที่ 7-1) Thompson เสนอวา 
ระบบเศรษฐกิจอาจอยูในฐานะที่จะผลิตทดแทนสินคาที่เคยนําเขา หลังจากที่ภาคการสงออกได
แตกแขนงประเภทของผลิตภัณฑออกเปนหลาย ๆ ประเภทแลว (diversified)  การทดแทนการ
นําเขามักตองการใหผูผลิตรายใหมปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑในบาง
ลักษณะ  กรณีของ Los Angeles แสดงใหเห็นวา การทดแทนการนําเขาสามารถยกระดับระบบ
เศรษฐกิจไดอยางไร  เม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง Los Angeles สูญเสียเกือบจะทั้งหมดของ
ธุรกิจสงออก เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจผูกพันอยูอยางมากกับการผลิตยุทธปจจัย  แนวคิดแบบ
ฐานการสงออกอาจนําไปสูขอสรุปที่วา Los Angeles จะตองประสบกับสภาพเศรษฐกิจซบเซา
อยางรุนแรง แตเหตุการณดังกลาวไมเกิดขึ้น  หนวยธุรกิจใน Los Angeles เร่ิมทําการผลิตเพื่อ
สนองความตองการในทองถิ่น ซึ่งเติบโตอยางมากในชวงสงคราม  ธุรกิจที่เคยสงสินคาเขามาสู 
Los Angeles ก็เขามาเปดโรงงานสาขาในบริเวณดังกลาวเพื่อบริการใหกับตลาดภายใน ดังน้ัน 
ระบบเศรษฐกิจจึงเติบโตในขณะที่การสงออกลดลง  และในทายที่สุด รายไดจากการสงออกหยุด
ลดลง แลวกลับเพ่ิมขึ้นอีกครั้งหน่ึง  อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโตจากการทดแทนการนําเขา
ขณะที่การสงออกลดลงนั้นเปนกรณียกเวน และไมนาเปนไปไดที่กระบวนการดังกลาวจะ
สามารถดําเนินตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุดได 
      ผลิตภัณฑจํานวนมาก ที่ทายที่สุดกลายเปนสินคาสงออกหลักของเมืองหน่ึง ๆ โดยอาจ
เริ่มจากการเปนสินคาที่ทดแทนการนําเขา  ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑอยางหนึ่งที่เริ่มแรก 
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ผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาใน Los Angeles คือ ประตูกระจก ประตูแบบน้ีเหมาะสมกับลีลาชีวิต
และบรรยากาศของ California มากกวาประตูที่เคยนําเขา (ประตูไม)  ทายที่สุด ประตูกระจก
เปนที่นิยมและถูกสงออกไปทั่วสหรัฐอเมริกา  ธุรกิจทําประตูใน Los Angeles จํานวนมากเริ่ม
การผลิตจากการสนองตลาดในทองถิ่น แตหลัง ๆ ก็ขยายการดําเนินงานเพ่ือครอบคลุมการ
สงออก เม่ือการทดแทนการนําเขาเกิดขึ้นพรอม ๆ กับการขยายตัวของฐานการสงออก ก็จะเกิด
การเจริญเติบโตอยางรุนแรง9  
 
ประสิทธิภาพ (Productivity)  
      การปรับปรุงประสิทธิภาพของแรงงาน และประสิทธิภาพของทรัพยากรอื่น ๆ  อาจเพิ่ม
ระดับรายไดโดยไมตองมีการเพิ่มของระดับการสงออก  เชน ถามีการเพิ่มประสิทธิภาพในภาค
ไมใชฐานหรือภาคบริการของระบบเศรษฐกิจ  ระดับของรายไดที่แทจริงในชุมชนจะเพิ่มขึ้นแต
ระดับของการสงออกยังคงเดิม 
      การเพิ่มประสิทธิภาพอาจทําใหการสงออกเพิ่มขึ้นดวย ถาการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เกิดในภาคการสงออก  ในกรณีแบบนี้ การสงออกเก่ียวของกับการเจริญเติบโต แต
ความสัมพันธที่แทจริงแตกตางจากทฤษฎีฐานการสงออก การสงออกที่เพ่ิมขึ้นไมใชมาจากตัว
แปรภายนอก เชนการเพิ่มขึ้นของอุปสงคภายนอก  การเพิ่มขึ้นของการสงออกมีตนเหตุมาจาก
พลังที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพภายในภูมิภาค เชน กิจกรรมการวิจัยหรือการศึกษา
ในทองถิ่น เปนตน 
 
ความไมมีเสถียรภาพในระยะยาวของคาตัวทวี  (Long-Run Instability of the Multiplier) 
      ในระยะยาว ขอสมมุติที่วา อยางอ่ืน ๆ คงที่  (other things being equal) ที่อยูภายใต
แบบจําลองทางเศรษฐกิจสวนใหญมักใชไมได  ในสวนของแนวคิดแบบฐานทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธแบบพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวาง
ภาคการสงออกกับภาคไมใชฐาน ดังนั้น คาตัวทวีจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  แนวโนมการ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Jacobs, The Economy of Cities , p. 57 
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บริโภคหนวยเพิ่ม และที่สําคัญกวาคือ แนวโนมการสั่งเขาหนวยเพ่ิม จะเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง 
      แนวโนมการสั่งเขาหนวยเพิ่มจะออนไหวเปนพิเศษกับตัวแปรสามตัวคือ (1) ขนาดของ
ระบบเศรษฐกิจ  (2) รายไดตอหัว และ (3) ระดับของการอยูโดดเดี่ยวทางที่ตั้ง  ยิ่งระบบ
เศรษฐกิจของภูมิภาคมีขนาดเล็กเทาใด โอกาสที่จะซื้อสินคาที่ผลิตในทองถิ่นยิ่งมีนอยลงเทานั้น  
ตัวอยางเชน ถาเราอาศัยอยูในเมืองเล็ก ๆ และตองการรัปทานอาหารในภัตตาคารหรู ๆ  
อาหารและสินคาอ่ืน ๆ จําเปนตองนําเขา จึงทําใหเกิดการรั่วไหลเพ่ิมขึ้น  บุคคลที่มีรายไดสูงขึ้น
มีแนวโนมมากขึ้นที่จะซ้ือสินคาเฉพาะอยางที่ตองการการนําเขา  ดังน้ันเม่ือรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น 
แนวโนมหนวยเพ่ิมในการสั่งเขาจะเพิ่มขึ้น  ทายที่สุด การอยูประชิดติดกับชุมชนอ่ืนจะเพิ่ม
ความหลากหลายของสินคาและบริการที่แขงขันกัน ดังน้ันประชากรจะมีแนวโนมมากขึ้นที่จะ
จับจายซื้อของภายนอกชุมชน และบริเวณภายในมหานครจะมีสัดสวนของการจางงานทั้งหมด
ตอการจางงานฐานที่เล็กลง 
      ขอวิจารณอ่ืน ๆ มีอีกหลายประการ เชน ทฤษฎีฐานการสงออกอาจเหมาะสมเฉพาะกับ
ภูมิภาคขนาดเล็ก  เชน เมือง ๆ หน่ึง มากกวากับภูมิภาคขนาดใหญ เชน ประเทศหรือกลุมของ
ประเทศหนึ่ง ๆ  ทั้งน้ีเพราะ เม่ือระบบเศรษฐกิจใหญขึ้น การผลิตภายในมีโอกาสเปนไปไดมาก
ขึ้น ประกอบกับตลาดภายในมีขนาดใหญพอจนไมตองพ่ึงพาการสงออก ตัวอยางเชน โลกของ
เราเจริญเติบโตโดยไมมีการสงออกเลย ซึ่งกรณีแบบน้ี แนวคิดแบบฐานการสงออกไมสามารถ
อธิบายการเจริญเติบโตไดเลย 
      ขอสมมุติที่วา ผลกระทบของการสงออกทั้งหมดเหมือน ๆ กัน ซึ่งสงผลใหคาตัวทวีของ
ระบบเศรษฐกิจมีอยูเพียงคาเดียว  เราตองยอมรับวา การสงออกบางประเภทมีผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจมากกวาการสงออกอีกบางประเภท  ในความเปนจริง ธุรกิจสงออกบางธุรกิจมีผู
สนองปจจัยการผลิตในทองถิ่นจํานวนมาก ในขณะที่ผูสงออกคนอื่นอาจตองซ้ือปจจัยการผลิต
เกือบทั้งหมดจากภายนอก เม่ือการสงออกเกิดจากธุรกิจที่มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับธุรกิจใน
ทองถิ่นสูง  ผลกระทบแบบสะทอนกลับไปกลับมาจะเกิดขึ้นอยางมากจากการสั่งซื้อสินคาโดย
ธุรกิจในทองถิ่นรายอ่ืน ๆ  ในขณะที่การสงออกที่เกิดจากธุรกิจสงออกที่ซื้อปจจัยการผลิตจาก
ภายนอก ผลกระทบแบบนี้จะไมเกิดขึ้น  ดังนั้น การแยกประเภทของการสงออกเพ่ือการคํานวณ
คาตัวทวีจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งเราอาจใชการวิเคราะหแบบตารางปจจัยการผลิต – ผลผลิตมาชวย
ได 
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ขอจํากัดหนึ่งตอการเจริญเติบโตของภูมิภาค: ดุลการชําระเงิน (A constraint on 
regional growth: The balance of payments) 

      ตามความคิดของ Thirlwall10 อัตราการขยายตัวของภูมิภาคหนึ่ง ๆ จะถูกจํากัดโดย
ฐานะดุลการชําระเงินของภูมิภาค ซึ่งเราอาจมองวาเปนสิ่งที่นาแปลก เพราะไมมีเก็บรวบรวม
สถิติเกี่ยวกับการคาและกระแสการไหลของเงินทุนระหวางภูมิภาค อีกทั้งภูมิภาคก็ไมนาจะมี
ปญหาวิกฤติการณคาเงิน เพราะใชเงินสกุลเดียวกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ แตในความเปน
จริงแลว ภูมิภาคมีปญหาดุลการชําระเงินแมจะถูกซอนเอาไว 
      ลองพิจารณาภูมิภาคที่กอนหนานี้ มีการสงออกมากพอ ๆ กับการสั่งเขา ถาเกิด
เหตุการณที่สินคาสงออกกลายเปนไมสามารถแขงขันกับคูแขงที่มีคุณภาพดีกวา หรือถูกกวา
จากภูมิภาคอื่น ผลของการสูญเสียการจางงานและการลดลงของรายได จะนําไปสูการลดการ
นําเขาเพื่อหักลางกับการลดลงของการสงออก แตการนําเขามักจะลดลงนอยกวาการสงออก 
เพราะการนําเขาจะคงอยูที่ระดับหนึ่งเนื่องจากมีกระแสไหลเขาของเงินในรูปของสวัสดิการการ
วางงาน ซึ่งก็หมายความวา ดุลการชําระเงินที่ขาดดุลอยูไดรับการชวยเหลือไวดวยเงินโอนจาก
ภาครัฐใหกับคนวางงาน 
      เม่ือประเทศที่มีสกุลเงินของตนเองตองเผชิญกับการขาดดุลการคาเรื้อรัง ประเทศ
ดังกลาวก็สามารถปรับตัวไดในหลาย ๆ ทาง เชน การลดคาเงิน การใชเงินทุนสํารองเงินตรา
ระหวางประเทศที่มีอยู ลดความตองการดวยมาตรการภาษีเพ่ือลดการนําเขา หรือโดยการกูยืม 
เปนตน แตสําหรับภูมิภาคไมมีทางเลือกมากแบบนี้ ภูมิภาคที่เผชิญกับการขาดดุลการคา
สามารถหาเงินมาไดหาวิธีดวยกันคือ  
1. ผานทางเงินโอนสุทธิเขาสูภูมิภาคโดยรัฐบาลกลาง 
2. ผานทางประชากรในภูมิภาคโดยใชเงินสดที่มีอยู 
3. ผานทางการกูยืมของประชากรในภูมิภาคจากระบบธนาคาร 
4. ผานทางการขายทรัพยสินของประชากรในภูมิภาคใหกับประชากรของภูมิภาคอ่ืน 
5. ผานทางการลงทุนในระยะยาวของหนวยธุรกิจที่อยูในภูมิภาคอ่ืน 
      ถาดุลการคาของภูมิภาคขาดดุลเรื้อรัง จะมีผลทําใหความมั่งคั่งของภูมิภาคลดลงจาก
การลดลงของทรัพยสินและการสะสมของหนี้สิน นี่จะทําใหตนทุนในการกูยืมสูงขึ้นเพราะความ 
 
 
 
 
 

                                                        
10 A. P. Thirlwall, “Regional problems are balance of payment problems”, Regional studies (1980) 
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เสี่ยงที่สูงขึ้นในการปลอยกูใหกับภูมิภาคที่ความมั่งคั่งลดลง ภูมิภาคจะประสบกับการถดถอย
ทางเศรษฐกิจ การนําเขาจะลดลงเมื่อผลผลิตของภูมิภาคลดลง ซึ่งก็จะลดการขาดดุลการคาลง
ในที่สุด 
      ตัวอยางที่เห็นไดชัดมากถึงกรณีของภูมิภาคที่ประสบกับดุลการชําระเงินอยางมากคือ
เยอรมันตะวันออก เพียงชวงเวลา 18 เดือนหลังจากการพังทลายลงของกําแพงเบอรลินในตอน
ปลายป 1989 กับกลางป 1991 ผลผลิตของเยอรมันตะวันออกลดลง 45 เปอรเซ็นต มีการ
สูญเสียการจางงานอยางรุนแรง ผลก็คือมีการอพยพอยางมากจากตะวันออกมาตะวันตกเพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกวา เพ่ือหยุดการอพยพออก รัฐบาลเยอรมันตองกระตุนระบบ
เศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออกผานทางเงินโอนจํานวนมาก ในรูปแบบของสวัสดิการการ
วางงานสําหรับผูที่สูญเสียงาน และเงินอุดหนุนใหกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือปองกันการลมของระบบ
เศรษฐกิจในภูมิภาค เงินโอนนี้มีจํานวนถึงประมาณ 6 เปอรเซ็นตของ GDP ของประเทศ
เยอรมันในป 1991 และก็กลายเปนสาเหตุใหญของปญหาของประเทศเยอรมันในตอนตนของ
ทศวรรษที่ 1990 นอกเหนือจากเงินโอนของภาครัฐแลว นักลงทุนภาคเอกชนยังแสวงหาโอกาส
การลงทุน บางสวนโดยการควบกิจการหรือเขาถือครองกิจการบริษัทของเยอรมันตะวันออกโดย
บริษัทของเยอรมันตะวันตก เม่ือควบคูกับเงินโอนของภาครัฐแลว ทําใหชวยลดปญหาการขาด
ดุลการคาขนาดใหญลงได แตก็ไมนาแปลกใจที่กระบวนการดังกลาวสงผลใหเกิดปญหา
ดุลการชําระเงินใหกับประเทศเยอรมันทั้งประเทศ  
      เปาหมายทายสุดของการโอนเงินภาครัฐ และกระแสการลงทุนของภาคเอกชนใน
เยอรมันตะวันออกคือ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมในเยอรมันตะวันออกเพ่ือที่จะ
ยืนไดดวยลําแขงของตนเอง  ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ การยอมใหมีการอพยพออกอยางมาก
จากเยอรมันตะวันออกที่ไมมีงานและถูกทอดทิ้ง ไปยังเยอรมันตะวันตกที่รุงเรืองและกําลัง
ขยายตัว ซึ่งแนนอนยอมกอใหเกิดปญหาทางสังคมและการเมืองอยางรุนแรง ทางออกที่ดีคือเรง
ฟนฟูระบบเศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออก  เงินโอนจํานวนที่เพียงพอเปนระยะเวลาอีกหลายป
จะตองมีอยู ตราบจนกระทั่งเยอรมันตะวันออกสามารถแขงขันอยางมีประสิทธิภาพทั้งในตลาด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ11       

 
 
 
 
 
 
                                                        
11 ดูรายละเอียดใน  Harvey Armstrong and Jim Taylor, Regional Economics & Policy, 2nd ed. 
(Brighton: Harvester Wheatsheaf, 1993), pp. 86-89 
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ทฤษฎี “ขั้วการเจริญเติบโต” (Growth Poles Theory) 
       จากแนวทางการศึกษาแบบฐานเศรษฐกิจนั้น ระบบเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตเม่ือมีการ
เพ่ิมขึ้นของการสงออก ซึ่งก็สามารถอธิบายการเจริญเติบโตของบางภูมิภาคไดอยางดี แต
ขณะเดียวกันก็ไมอาจใหแนวทางใด ๆ กับการเจริญเติบโตของบางภูมิภาคไดเลย ตัวอยางที่
สุดโตงที่สุดนาจะเปน กรณีของโลกซึ่งไมมีการสงออกไปยังโลกอื่นเลย แตก็ขยายตัวมาโดย
ตลอดจนกระทั่งปจจุบัน ดังน้ันจึงเปนความจําเปนที่จะตองหาแนวทางที่จะอธิบายสภาพการณ
ดังกลาว ซึ่งเราอาจใชแนวความคิดของ Francois Perroux ในทฤษฎีขั้วการเจริญเติบโต12เปน
แนวทางในการอธิบายได 
      หนทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางในระบบเศรษฐกิจ เชน การเกิดหรือการ
ลมหายไปของอุตสาหกรรมหนึ่ง  การขยายตัวอยางมากของอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุม
อุตสาหกรรมหนึ่ง  ซึ่งอาจเปนผลในตอนเริ่มแรกจากราคา หรือการคาดคะเนบางอยาง แต
หลังจากชวงเวลาหนึ่ง ๆ แลว ผลผลิตของอุตสาหกรรมดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไปจนจําเคา
โครงในตอนแรกเริ่มไมได ทั้งหมดนี้เราอาจเรียกวาเปนปรากฏการณของนวัตกรรมใหม ๆ  ที่ใน
ทายที่สุดก็กอใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ 
      ขอเท็จจริงที่นาขมขื่นคือ การเจริญเติบโตไมปรากฏอยูทุก ๆ ที่ในเวลาเดียวกัน แตจะ
เกิดที่จุดหรือขั้วของการเจริญเติบโต และจะกระจายผานไปตามชองทางตาง ๆ ดวยอัตราที่
แตกตางกัน ไปสูที่อ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ดังน้ันในตอนนี้เราจะพิจารณา (1) อุตสาหกรรม
ผลักดัน (motor industry) กับการเจริญเติบโต (2) กลุมของอุตสาหกรรมกับการเจริญเติบโต 
และ (3) การเกิดขึ้นของขั้วการเจริญเติบโต (growth poles) กับการเจริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจ 

 
อุตสาหกรรมผลักดันกับการเจริญเตบิโต ( M o t o r  I n d u s t r y  a n d  G r o w t h )  
      จากการพิจารณาการเจริญเติบโตในชวงเวลาหนึ่งในอดีต เราจะพบความนาสนใจของ
อุตสาหกรรมเฉพาะอยางหนึ่ง ๆ  ซึ่งเริ่มตนกอนอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ดวยการพัฒนาในรูปแบบ
ของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญที่ทันสมัย มีการแยกปจจัยการผลิตแตละตัวออกจากกัน มีการ 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Francois Perroux, “ Note sur la Notion de ‘pole de croissance’,”Economie Applique ( 1955 ) 
 Translated by Linda Gates and Anne Marie McDermott. 

EC364(51) 177 



กระจุกตัวของทุนภายใตการจัดการของคนหรือกลุมคนกลุมเดียว มีการแบงงานกันทําและการ
นําเครื่องจักรมาใช (อาจใชคําวา ปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ได) ระหวางชวงเวลาดังกลาว 
อุตสาหกรรมเหลานี้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้งหมด และเฉลี่ยของ
ประเทศ   
      อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหลานี้ ในตอนแรกจะมีอัตราเรงอยางมากใน
ชวงเวลาหนึ่ง ๆ  บรรลุถึงขีดจํากัด หลังจากนั้นจะขยายตัวชาลง ชวงจังหวะทั้งหมดนี้เปนไป
อยางมีเหตุผล ความกาวหนาทางเทคนิคที่มีอยูสูงในตอนแรกจะตามมาดวยความกาวหนาที่
ลดลง อุปสงคตอผลผลิตมีความยืดหยุนนอยลง การเก็งกําไรที่เคยเกิดจะลดลงและยายไปสู
กิจการใหม ๆ  
      การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลักดัน จะสงผลกระทบตอไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ในลักษณะของการติดตอซ้ือขายระหวางกัน ไมวาจะเปนการซื้อปจจัยการผลิตหรือการขาย
ผลผลิต ก็จะสงผลใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดียวกัน 
      ในสวนของผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมนั้น เราอาจแยกออกไดเปนหลายกรณี 
เชน (1) ถาปจจัยการผลิตที่อุตสาหกรรมเกิดใหมนี้นํามาใช เปนปจจัยการผลิตที่วางงานอยู และ
นวัตกรรมใหมไมกอใหเกิดความเสียหายกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เลย ผลผลิตของอุตสาหกรรม
ดังกลาวยอมหมายถึง การเพิ่มขึ้นในผลผลิตของระบบเศรษฐกิจอยางชัดเจน  (2) ถาปจจัยการ
ผลิตทั้งหมดที่ใชเปนการทดแทน (replacement) เชน ทรัพยากรที่เสื่อมลงถูกทดแทนดวย
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพกวา แรงงานถูกทดแทนดวยแรงงานที่มีคุณภาพกวา และไมมีภาค
เศรษฐกิจอ่ืนเสียหาย ผลผลิตของระบบเศรษฐกิจก็ยังคงเพิ่มขึ้น และ (3) ถาปจจัยการผลิตที่ใช 
ถูกแยงมาจากการใชของภาคเศรษฐกิจอ่ืน โดยมีความเสียหายเกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจนั้น ๆ  
ผลกระทบรวมจะคํานวนไดจากการรวมผลไดและผลเสียในประสิทธิภาพการผลิตทั้งหมด  แต
อยางไรก็ตาม เราไมอาจมองเพียงแตผลกระทบที่มาจากการเพิ่มในผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้
เทานั้น ที่จริงแลว อุตสาหกรรมดังกลาวมักกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามมาดวย เพราะ
การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหมจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักกระตุนใหเกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองตามมาอีกจํานวนหนึ่ง โดยอาจเปน
อุตสาหกรรมที่ลอกเลียนแบบกระบวนการผลิต หรือเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตปจจัยการผลิตให  
หรือใชผลผลิตที่ผลิตขึ้นเปนปจจัยเพ่ือผลิตตอ 
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กลุมของอุตสาหกรรมกับการเจริญเติบโต (The Cluster of Industries and Growth)  
       ในการพูดถึงกลุมของอุตสาหกรรม เราแยกออกเปนสวนประกอบสามสวนคือ (1) 
อุตสาหกรรมหลัก (2) ระบบของกลุมที่ไมมีการแขงขัน และ (3) การเกิดขึ้นของการรวมตัวกัน
ทางพื้นที่ (territorial agglomeration)   
1.  อุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ โดยถามีการเพิ่มผลผลิต (หรือปจจัยการ
ผลิต) จะกระตุนใหมีการเพิ่มผลผลิต (หรือปจจัยการผลิต) ของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ขึ้น เราเรียก
อุตสาหกรรมที่เปนผลพวงนี้วาอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบ  การกระตุนที่เกิดขึ้นนี้เกิดจาก การที่
อุตสาหกรรมหลักสามารถเพิ่มผลผลิตของตนเพื่อที่จะใชทุนคงที่ใหดีและสูงสุด ซึ่งก็คือ
ดําเนินการผลิตที่จุดต่ําสุดของเสนตนทุน  และเม่ือบรรลุระดับผลผลิตที่เหมาะสมแลว ถา
อุตสาหกรรมหลักนี้ไมใชกิจกรรมผูกขาดที่ตองการคงระดับราคาของตนไว ก็จะสามารถลดราคา
ลง ซึ่งจะกระตุนใหมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในผลผลิตของอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบ คุณภาพของ
อุตสาหกรรมหลักในลักษณะนี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของอุตสาหกรรมหลัก แตมีความ
เหมือนกันที่สามารถกระตุนระบบเศรษฐกิจใหมีการเพิ่มผลผลิตมากกวาผลผลิตของตนที่เพ่ิมขึ้น  
2.  ปกติ ระบบของกลุมอุตสาหกรรมมักมีรูปแบบของการผูกขาดอยูบางระดับ เน่ืองจาก
เปนธรรมชาติของกิจกรรมที่นํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชเปนรายแรก ๆ  จึงสามารถผูกขาดไดใน
บางระดับ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอาจตองพ่ึงพาอุตสาหกรรมหลักในบางลักษณะ ไมวาจะเปน
เพราะการเปนผูซื้อหรือผูขายรายเดียวของกิจการ ความเปนผูนําดานนวัตกรรม ความกลัวที่จะ
ถูกกําจัดออกไป ฯลฯ ทําใหโอกาสที่จะมีขอตกลงระหวางกันมีอยูคอนขางสูง ผลก็คือกลุม
อุตสาหกรรมดังกลาวมักดําเนินการในลักษณะของการผูกขาด แตขอดีที่เกิดขึ้นคือ การสะสม
ของทุนในกลุมน้ีจะมีประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินการในระบบที่มีการแขงขันกัน  
3.  การรวมตัวกันทางพื้นที่ เพ่ิมผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ทั้งตออุตสาหกรรมหลักและ
ตอระบบของการรวมตัวกันที่ไมมีการแขงขันกัน  ในขั้วของกลุมอุตสาหกรรมที่มีการรวมตัวกัน
ทางพื้นที่ในชวงเวลาที่มีการขยายตัวนั้น มีขอสังเกตวา ผลกระทบระหวางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมีความรุนแรงขึ้น เน่ืองจากการอยูใกลกันและการติดตอกันระหวางบุคคล การรวมตัว
กันทางอุตสาหกรรมในเมืองกอใหเกิดผูบริโภค ซึ่งมีแบบแผนการบริโภคที่หลากหลายและ
กาวหนากวา ผูบริโภคในสภาพแวดลอมแบบเกษตรกรรมในชนบท ความตองการรวม (บานที่
อยูอาศัย การขนสง และบริการสาธารณะ) เกิดขึ้นและไดรับการสนองตอบ รายไดในทองถิ่น 
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ชวยเพิ่มผลกําไรของธุรกิจ ในสวนของการผลิต ผูผลิตหลาย ๆ ประเภทเกิดขึ้น เชน 
ผูประกอบการและแรงงานที่มีคุณภาพ เปนตน เกิดโครงสรางทางอุตสาหกรรมขึ้นโดยมีอิทธิพล
ตอกันและกัน ทําใหเกิดสํานึกรวมกัน   
       การขยายตัวของตลาดในพื้นที่  ซึ่งเปนผลของการติดตอระหวางอุตสาหกรรมหลักกับ
การรวมตัวทางพื้นที่รอบ ๆ  จะกอใหเกิดการเจริญเติบโตที่กระจุกตัวกัน มากกวาที่จะ
เจริญเติบโตเทาเทียมกันในทุก ๆ ที่  

 
ข้ัวการเจริญเติบโตกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Growth Poles and  
Growth of National Economies) 
      ในมุมมองของทฤษฎีขั้วการเจริญเติบโต ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนผสมของ
ระบบที่ทรงพลัง (อุตสาหกรรมหลัก ขั้วของอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวกันทางพื้นที่ และกิจกรรม
อ่ืน) กับอุตสาหกรรมที่คอยตอบสนอง (อุตสาหกรรมที่ถูกกระทบ ภูมิภาคที่ขึ้นอยูกับขั้วที่มีการ
รวมตัวกันทางพื้นที่)  สวนแรกจะกระตุนใหเกิดจากเจริญเติบโตของสวนที่สอง  จะวาไปแลว 
ทฤษฎีนี้คลายคลึงกับแบบจําลองฐานการสงออก เพียงแตกิจกรรมที่นําการเจริญเติบโตไมใช
การสงออก แตเปนกิจกรรมที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและตอบริเวณรอบ ๆ ขาง  
ปญหาที่ตองการความกระจางคือ นิยามของขั้วการเจริญเติบโต ซึ่งเราพอสรุปไดวาเปนกิจกรรม
ที่ใชนวัตกรรมใหม ๆ โดยอาจเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญหรือไมก็ได อาจเปนกลุมของ
อุตสาหกรรม หรืออาจเปนอะไรก็ตามที่มีอิทธิพลตอกิจกรรมตอเนื่องและบริเวณรอบขาง 
ตัวอยางเชน โครงการ EASTERN SEA-BOARD ของไทย ซึ่งกิจกรรมหลักคือ ทาเรือนํ้าลึกที่
แหลมฉบัง โรงแยกกาซธรรมชาติที่มาบตาพุด และโครงสรางพื้นฐานจําพวก ถนน ทางรถไฟ 
ไฟฟา น้ําประปา ฯลฯ การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจที่เปนผลพวงจากการขยายตัวของขั้ว
การเจริญเติบโต เกิดจากความสัมพันธกันทางเศรษฐกิจในแนวดิ่ง ของกิจกรรมหลักกับกิจกรรม
ตอเน่ือง ทั้งการเชื่อมโยงไปขางหนาและไปขางหลัง  
      เพ่ือใหเขาใจไดอยางถองแท เราจะพิจารณาวาการเจริญเติบโตแพรกระจายจากภูมิภาค
หนึ่งไปสูภูมิภาคอ่ืนไดอยางไร เรายอมรับความจริงขอหนึ่งวา ความกาวหนาทางเศรษฐกิจไมได
เกิดในทุก ๆ แหงในเวลาเดียวกัน และเมื่อเกิดขึ้นในที่ใดแลว พลังที่ทรงอํานาจจะกอใหเกิดการ
กระจุกตัวกันทางพื้นที่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรอบ ๆจุดเริ่มตน การแพรกระจายการ
เจริญเติบโตไปยังบริเวณรอบ ๆ ขางเกิดจากความไดเปรียบทางที่ตั้ง 
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ที่กิจกรรมที่เขามาใหมไดอยูใกลกับกิจกรรมที่ตองพ่ึงพาซึ่งตั้งอยูกอนแลว ซึ่งก็คือความ
ประหยัดจากภายนอก (external economies) นั่นเอง 
      ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ระบบเศรษฐกิจที่ตองการยกระดับรายได จําตองเร่ิมพัฒนา
ศูนยกลางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของตนเองหนึ่งศูนยกลางหรือมากกวา เพ่ือเปน
ขั้วการเจริญเติบโตในกระบวนการพัฒนา ซึ่งก็หมายความวา ความเจริญเติบโตที่ไมเทากันใน
ภูมิภาคเปนเง่ือนไขที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  การลงทุนในดานตาง ๆ และตลาดจะเกิดขึ้นอยาง
กระจุกตัวกันรอบ ๆ ขั้วการเจริญเติบโตน้ี เพราะสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวย 
ผลกระทบแบบไหลรินลงและแบบรวมขั้ว (Trickling-down and Polarization Effects ) 
     ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม  การขยายตัวของขั้วการเจริญเติบโตจะสงผลกระทบตอ
บริเวณที่เหลือของระบบเศรษฐกิจ โดยอาจเปนไดทั้งผลกระทบในแงดีและแงราย ผลกระทบที่ดี
ที่บริเวณขั้วการเจริญเติบโตสงตอไปยังบริเวณอื่นคือ ผลกระทบแบบไหลรินลง (Trickling-down 
effects) โดยเปนผลมาจาก การเพิ่มยอดซื้อจากภูมิภาคลาหลังและการเพิ่มการลงทุนในบริเวณ
ดังกลาวของธุรกิจในขั้วการเจริญเติบโต การเพิ่มขึ้นดังกลาวเกิดขึ้นอยางแนนอนถาภูมิภาคทั้ง
สองสนับสนุนกันในทางการผลิต นอกจากนี้ ขั้วการเจริญเติบโตอาจดูดซับเอาทรัพยากรที่
วางงานแอบแฝง (disguised unemployed) บางสวนไปใช ผลก็คือ เพ่ิมประสิทธิภาพหนวยเพิ่ม
ของแรงงานและระดับการบริโภคตอหัวในภูมิภาคที่ลาหลัง 
      ในอีกดานหนึ่ง ผลกระทบแบบรวมขั้ว (Polarization effect) ที่ไมนาอภิรมยนักก็เกิดขึ้น
เหมือนกัน ความดอยประสิทธิภาพกวาโดยเปรียบเทียบของภูมิภาคลาหลัง อาจทําใหกิจกรรม
ในภาคการผลิตและการสงออกของภูมิภาคลาหลังถดถอยลง จากผลของการตองแขงขันกับ
กิจกรรมประเภทเดียวกันในขั้วการเจริญเติบโต ที่นากลัวกวานั้นคือ ผลกระทบแบบรวมขั้วอาจ
เปนการดึงดูดการอพยพที่เปนผลมาจากความกาวหนาในขั้วการเจริญเติบโต แตแทนที่จะดึงดูด
แรงงานที่วางงานแอบแฝงอยู กลับดึงดูดบุคคลระดับหัวกะทิ จําพวก เทคนิคเชี่ยน ผูจัดการและ
คนหนุมสาวที่มีความกระตือรือรน เปนตน  การอพยพแบบนี้ นอกจากจะไมเปนผลดีตอภูมิภาค
ลาหลังแลว ยังไมเปนผลดีตอประเทศโดยสวนรวมอีกดวย เพราะประโยชนที่ขั้วการเจริญเติบโต
ไดรับน้ันนอยกวาความเสียหายที่เกิดกับประเทศโดยรวม 
      อยางไรก็ตาม เราเชื่อวาในที่สุดผลกระทบแบบไหลรินลงจะเอาชนะผลกระทบแบบรวม
ขั้วได โดยเฉพาะถาขั้วการเจริญเติบโตตองอาศัยผลผลิตของภูมิภาคลาหลังในการขยายการ
ผลิต เชน ถาขั้วการเจริญเติบโตชํานาญงานในดานการผลิต ขณะที่ภูมิภาคลาหลังชํานาญใน 
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การผลิตวัตถุดิบขั้นตน การขยายตัวของอุปสงคของกิจกรรมในขั้วการเจริญเติบโตจะกระตุนการ
เจริญเติบโตของภูมิภาคลาหลังได13

 
แนวทางการศึกษาดานอุปทาน (SUPPLY-SIDE APPROACHES) 
      ทฤษฎีดานอุปทานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ บางสวนเกิดขึ้นจากการวิจารณแนวทาง
การศึกษาแบบที่ถูกครอบงําโดยอุปสงค เชน ทฤษฎีฐานการสงออก และอีกบางสวนจากการ
ขยายทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของ neo-classic เขาไปสูการผลิตของภูมิภาค  หัวใจของทฤษฎี
การเจริญเติบโตดานอุปทานคือ แนวความคิดที่วาภูมิภาคเจริญเติบโตเพราะอุปทานภายในของ
ทรัพยากรที่มีสนองอยู เพ่ิมขึ้น หรือ ทรัพยากรที่ มีอยูถูกใชอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แนวทางการศึกษาดานอุปทานอาจสรุปอยูในฟงกชั่นการผลิตของภูมิภาคไดดังนี้ 

                        O  =  ƒ ( ƒ1 . . . ƒr ) 
โดย  O  =  ผลผลิตของภูมิภาคหรือเมือง และ 

      ƒi  =  ปจจัยการผลิตตัวที่ i 
         กอนที่ เศรษฐศาสตรดานอุปทาน จะกลายเปนแนวทางการศึกษาถึงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ เคยไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในฐานะของวิถีทางของการ
พัฒนาทองถิ่น  อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรภูมิภาคทําไดดีอยางมากในการพัฒนา
สมมุติฐานเกี่ยวกับ การหาวา ปจจัยอะไรที่อาจกระทบตออุปทานในทองถิ่นของทรัพยากร
ทางการผลิต  โครงสรางทางอุตสาหกรรมในปจจุบันของบริเวณหนึ่ง ๆ  อาจอธิบายอุปทานของ
ปจจัยการผลิตบางตัว ในทางกลับกัน กลุมของทรัพยากรในปจจุบันก็จะกําหนดรูปรางของการ
พัฒนาในอนาคตของบริเวณน้ัน ๆ  การอธิบายแบบนี้เหมือนงูกินหาง แตก็เปนความจริงระดับ
หนึ่ง ภาพรางของตัวกําหนดที่มีความสําคัญตออุปทานควรครอบคลุมถึง ปจจัยการผลิตขั้นกลาง 
เชนเดียวกับ ปจจัยการผลิตพ้ืนฐาน (ทุน ที่ดิน แรงงาน และผูประกอบการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13 ดูรายละเอียดไดใน  Albert O. Hirschman , “ Interregional and International Transmission of 
Economic Growth ,” ed. David L. McKee, Robert D. Dean and William H. Leahy, Regional 
Economics , (New York: The Free Press , 1970 ), pp. 105 -111. 
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ปจจัยการผลิตข้ันกลาง (Intermediate Inputs) 
      การมีเสนอสนองอยูของปจจัยการผลิตขั้นกลาง เปนปจจัยอุปทานที่สําคัญประการหนึ่ง  
ชุมชนที่มีฐานเศรษฐกิจครอบงําโดยหนวยธุรกิจขนาดใหญที่มีการรวมตัวกันทางแนวดิ่ง จะมี
ปจจัยการผลิตขั้นกลางเสนอสนองใหธุรกิจที่เขามาใหมเพียงเล็กนอย  ในขณะที่ธุรกิจใหมใน
ชุมชนที่ประกอบไปดวยหนวยธุรกิจอิสระขนาดเล็กจํานวนมาก จะมีความสามารถเขาถึงความ
หลากหลายของปจจัยการผลิตขั้นกลางโดยผานธุรกิจอ่ืน ๆ ในทองถิ่น  ดังนั้นโอกาสที่จะเกิด
ธุรกิจใหม ๆ จึงแตกตางกันในสองชุมชนแบบน้ี 
 
ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)  
      นักเศรษฐศาสตรการพัฒนาเกือบทุกคน เนนถึงความสําคัญของผูประกอบการในการ
เสี่ยงนําเอาปจจัยการผลิตมาใชรวมกัน การเปนที่รวมศูนยของผูประกอบการที่ มีตอ
กระบวนการพัฒนาไดรับการยอมรับทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น 
Storey และ Johnson สรุปเอาไววา ความแตกตางระหวางภูมิภาคในอัตราการเกิดของธุรกิจ
ใหม เปนผลของความแตกตางในความเปนผูประกอบการ14  ในขณะที่ Booth สรุปเอาไววา 
คลื่นระยะยาวของการตกต่ําในภูมิภาค เปนผลมาจากการขาดแคลนกิจกรรมดานความเปน
ผูประกอบการ ที่จําเปนตอการกระตุนการขยายตัวของการจางงาน15    
      นอกเหนือจากการยอมรับโดยทั่วไปถึงความสําคัญของความเปนผูประกอบการแลว นัก
เศรษฐศาสตรมีความรูนอยมากเกี่ยวกับปจจัยที่มีสวนตอการพัฒนาความเปนผูประกอบการ  
ความสําคัญของการยอมรับความเสี่ยง มีความคิดสรางสรร และแสดงบทบาทการเปนผูนํา เปน
ปจจัยที่มักกลาวถึงเม่ือพยายามจะเขาใจความเปนผูประกอบการ  แตเราตองยอมรับวา ไมมี
โรงเรียนที่สอนใหคนเปนผูประกอบการเหมือนอาชีพอ่ืน หัวใจของความเปนผูประกอบการคือ 
ความสามารถที่จะตอบสนองตอโอกาสที่พิเศษหนึ่ง ๆ  ดังน้ันแมวาโรงเรียนจะไมสามารถสอน
ความเปนผูประกอบการ แตความชํานาญหลาย ๆ อยางที่จําเปนตอความเปนผูประกอบการ
สามารถสอนกันได เชน บัญชี การเงิน และการติดตอสื่อสาร 
 
 
 
 
 

                                                        
14 David  J. Storey  and  Steven  G. Johnson, “ Regional Variation in Entrepreneurship in the U. 
K.,”  Scottish Journal  of Political Economy 34 , no. 2  ( May 1987) : 161 - 73 . 
15 Douglas E. Booth, “ Long Waves and Uneven Regional Growth ,” Southern Economic Journal  53 
,  no. 2  ( October 1986) : 448 - 460. 
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      สิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ คือ การศึกษาที่พบวา หนวยธุรกิจที่จาง
แรงงานต่ํากวา 20 คนมีสวนในการสรางงานใหมประมาณครึ่งหนึ่ง  หนวยธุรกิจขนาดเล็กมี
ความเปนผูประกอบการเฉลี่ยตอลูกจางมากกวาหนวยธุรกิจขนาดใหญ และมักเกี่ยวของอยูกับ
ขั้นตอนแรก ๆ  ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑที่มีเปอรเซ็นตการเจริญเติบโตสูง  ดังน้ัน ความ
เปนผูประกอบการจึงถูกมองวา เปนกุญแจที่จะพัฒนาหนวยธุรกิจที่เจริญเติบโตเร็ว 
      ผลของการศึกษาจํานวนมากเสนอวา ภูมิภาคที่ถูกครอบงําโดยบริษัทขนาดใหญจะไม
ปลูกฝงความเปนผูประกอบการ เพราะบริษัทขนาดใหญอาจดึงดูดบุคคลวัยหนุมสาวที่มี
ความสามารถ ซึ่งอาจพยายามที่จะเร่ิมธุรกิจของตนเองได  ไดมีการเสนอวา นักเรียนที่จบ
การศึกษามาใหม ๆ ในชุมชนที่ถูกครอบงําโดยบริษัทขนาดใหญสองสามบริษัท อาจมอง
ตําแหนงงานในองคกรของบริษัทวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เน่ืองจากมีความมั่นคงสูง เสนทาง
ของการไตเตาตําแหนงที่ชัดเจน และความเปนไปไดที่จะเปนผูบริหารของบริษัท ดังน้ันวิถีอาชีพ
แบบผูประกอบการอาจไมนาสนใจ  ในทํานองเดียวกัน นักการธนาคารในเมืองที่ถูกครอบงําโดย
ธุรกิจขนาดใหญ อาจรูสึกไมคอยม่ันคงปลอดภัยในการปลอยกูใหกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีลักษณะ
แบบผูประกอบการ จึงเปนความยากลําบากสําหรับผูประกอบการที่จะอยูรอดในบรรยากาศทาง
การเงินแบบน้ี  แทที่จริง ในเมืองแบบน้ี ระบบสังคมทั้งหมดอาจใหการสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ 
ใหเกียรติอยางมากกับผูบริหาร ในสภาพแวดลอมแบบน้ีจึงไมสนับสนุนความเปนผูประกอบการ
เทาใดนัก 
      นอกจากนี้การศึกษาตาง ๆ ยังมักจะสรุปวา บริเวณที่มีผูประกอบการในสัดสวนที่สูงจะ
สามารถคงความแข็งแกรงแบบนี้ไวตลอดไป เพราะความเปนผูประกอบการมีการเรียนรูใน
ครอบครัวและผานทางบทบาทการเปนผูนํา อีกทั้งสภาพแวดลอมดังกลาวก็กระตุนใหเกิด
ผูประกอบการใหมๆดวย16

 
ทุน (Capital) 
      ทุนมักถูกมองวาเปนปจจัยการผลิตที่เคลื่อนยายไดงายที่สุด เน่ืองจากการมีอยูของ
ตลาดทุนในระดับประเทศและระหวางประเทศ  ผลก็คือ มักถือวาทุนมีสนองตอบอยูเทา ๆ กันใน
ภูมิภาคตาง ๆ  ซึ่งสําหรับธุรกิจขนาดใหญนั้น ความคิดแบบน้ีอาจเปนจริงได แตสําหรับธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือจุดประสงคของการใชทุนบางอยางแลว เราไมอาจถือวาทุนมีความเปนหน่ึง 
 
 
 
 

                                                        
16 Blair, Urban & Regional Economics , p. 168 
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เดียวในทุก ๆ ที่ได ในหลาย ๆ กรณีที่ที่ตั้งของธุรกิจมีผลตอตนทุนของทุนหรือความสามารถใน
การหาทุน 
      ปกติแลว ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีความยุงยากมากขึ้นในการหาทุนในบางภูมิภาคมากกวา
อีกบางภูมิภาค  สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก ตลาดทุนมักเปนตลาดในทองถิ่น ซึ่งนักลงทุนแบบ
สถาบันขนาดใหญมักจะจํากัดระดับของความเสี่ยงหรือประเภทของโครงการที่จะไปเกี่ยวของ
ดวย ดังน้ันจึงมักเลี่ยงจากธุรกิจขนาดเล็ก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกฎระเบียบของทางราชการ 
กฎเกณฑภายใน และความปรารถนาของผูจัดการกองทุนที่จะหารายไดในระดับที่พอใจ (แทนที่
จะหารายไดสูงสุด) ใหกับลูกคาของตน จึงทําใหนักลงทุนประเภทน้ีหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวของกับ
ธุรกิจขนาดเล็ก  อยางไรก็ตาม ผูใหกูที่อนุรักษนิยมมักเต็มใจใหกูกับธุรกิจใหมในทองถิ่น
มากกวาที่จะใหกูกับธุรกิจภายนอก 
      บุคคลก็เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ โดยเฉพาะทุนที่ลงในกิจการใหมๆ (equity capital) 
โดยผานทางการรวมลงทุนประเภทตาง ๆ  ประชากรที่ร่ํารวยอาจจัดหาทุนใหกับธุรกิจใหม ๆ  
นักลงทุนที่พรอมเสี่ยงมักมีความชํานาญในการมองเห็นถึงศักยภาพการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของธุรกิจขนาดเล็ก และจัดหาทุนใหสําหรับโครงการที่ธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินอ่ืนมองวาเสี่ยงเกินไป  นักลงทุนที่พรอมเสี่ยงมักเขาถือหุนในบริษัทและเสนอคําแนะนํา
ทางธุรกิจควบคูไปกับทุนดวย  ขณะเดียวกัน ภาครัฐบาลก็เห็นถึงความจําเปนในการหาทุนของ
ธุรกิจขนาดเล็กเหมือนกัน จึงมักมีแนวนโยบายที่ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ 
 
ที่ดิน (Land) 
      ที่ดินถูกมองวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่กวางที่สุด ที่ดินครอบคลุมถึงปจจัยการผลิตทุก 
ๆ อยางที่มีมาตามธรรมชาติ ที่ตั้ง เน้ือดินและบรรยากาศ ถือเปนสวนของที่ดิน ที่ดินมักไดรับ
การพิจารณาวาเปนทรัพยากรพื้นฐานที่สุดจากมุมมองของภูมิภาค เน่ืองจากเปนปจจัยการผลิต
ตัวเดียวที่ไมสามารถเคลื่อนยายได ถาถือวาปจจัยอ่ืนมีการเคลื่อนยายไดสมบูรณ ที่ดินจะเปน
ปจจัยเดียวที่ทําใหบริเวณแตละแหงแตกตางกัน 
      ทรัพยากรเชน แหลงแรธาตุ ทาเรือตามธรรมชาติ ชั้นดินและหิน และความอุดมสมบูรณ
ทางการเกษตรของบริเวณใตอิทธิพล มีบทบาทที่สําคัญทางประวัติศาสตรของการพัฒนาเมือง 
แมวาในปจจุบัน ที่ดินจะไมใชสวนประกอบที่สําคัญอยางมากในการเจริญเติบโตของเมืองเทากับ
ในอดีต ที่ดินยังคงมีอิทธิพลตอการพัฒนา  ตัวอยางเชน กิจกรรมสัปรด 
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กระปองเปนสวนสําคัญของฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ และที่ตั้งของกิจกรรม
สัปรดกระปองก็ตกอยูใตอิทธิพลของการปลูกสัปรดในทองถิ่น  โครงสรางชั้นดินและหินก็มีผลตอ
ตนทุนการกอสรางและโอกาสการขยายตัวของบางบริเวณในเมือง 
 
แรงงาน (Labor) 
      ขนาดของกําลังแรงงานถูกกําหนดสวนใหญโดยขนาดของประชากร คุณภาพของกําลัง
แรงงานยากที่จะกําหนดมากกวาขนาด แมวาอาจจะมีความสําคัญมากกวาขนาดในการกําหนด
โอกาสการเจริญเติบโตหรือการอยูรอดของภูมิภาค 
      กิจกรรมทางอุตสาหกรรมในอดีต เปนตัวกําหนดความชํานาญของกําลังแรงงานใน
ปจจุบัน  ไมใชเพียงเฉพาะความชํานาญเทานั้นที่เปนสวนประกอบสําคัญของคุณภาพแรงงาน 
แตนิสัยการทํางานและทัศนคติ ก็มีสวนในการกําหนดโครงสรางทางอุตสาหกรรม บุคคลใน
อุตสาหกรรมที่มักเผชิญกับการวางงานระยะยาวหรือบอย ๆ  มักพัฒนานิสัยการอดออมและ
นิสัยอ่ืน ๆ  ที่มีสวนตอการคงความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของกําลังแรงงาน ตัวอยางเชน 
ครัวเรือนในภาคการเกษตรที่มักเผชิญกับการวางงานตามฤดูกาล มักพัฒนานิสัยการกินอยูอยาง
ประหยัดและการเก็บออมเพื่อใชจายในขณะที่ไมสามารถหารายไดได  สถาบันทางการศึกษามี
สวนในการพัฒนาคุณภาพและการปรับตัวของแรงงานเหมือนกัน  ความสามารถในการปรับตัว
ของกําลังแรงงานเปนสิ่งจําเปนตอความสามารถของบริเวณหนึ่ง ๆ ที่จะพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหม ๆ 
      การรวมตัวเปนสหภาพแรงงาน มักถูกมองวามีผลกระทบตออุปทานแรงงานในทางลบ 
ดวยการเรียกรองคาจางสูงขึ้น สนับสนุนการนัดหยุดงาน และสงเสริมใหเกิดกฎเกณฑการ
ทํางานที่จํากัดการกระทําของแรงงานบางประเภทจากสิ่งที่ควรทําได  อยางไรก็ตาม ความเต็ม
ใจของผูแทนสหภาพที่จะทํางานรวมกับฝายบริหารในการกําหนดกฎเกณฑการทํางาน การ
ฝกอบรม ฯลฯ อาจชวยยกระดับประสิทธิภาพของแรงงานไดเหมือนกัน 
 
การเปรียบเทียบแนวทางการศึกษาดานอุปทานและอุปสงค  (Supply and Demand 
Approaches Compared) 
      นักเศรษฐศาสตรตระหนักดีวา ทั้งอุปสงคและอุปทานเปนสิ่งจําเปนตอการกระตุนการ
ผลิต  ดังนั้นจึงไมควรละเลยดานใดดานหนึ่ง  อยางไรก็ตาม มีความไมลงรอยกันในสวนที่
เกี่ยวกับการพิจารณาวา แนวทางใดมีความนาเชื่อถือมากกวากันในการทํานายผลของ 
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สถานการณเฉพาะหนึ่ง ๆ   ถาอุปทานมีการสนองตอบตอการเพิ่มขึ้นของอุปสงค (อุปทานมี
ความยึดหยุน) ก็เชื่อวาแนวทางการศึกษาดานอุปสงค เชน ทฤษฎีฐานการสงออก นาจะใชไดดี
ในการทํานายสิ่งที่จะเกิดตามมา  ในทางกลับกัน ถาอุปสงคในผลผลิตของภูมิภาคหนึ่งมีการ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของอุปทานในทองถิ่น ทฤษฎีดานอุปทานก็นาจะเปนแนวทางที่ดี
ที่จะใชเพ่ือทํานายผลของการเปลี่ยนแปลง 
      ขอสมมุติที่มีอยูชัดเจนในแนวทางดานอุปทานคือ อุปสงคในผลผลิตของภูมิภาคจะมี
เพียงพอที่จะใชทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุปทานจะถูกสงผานอยางงายดายไปสูการ
เพ่ิมขื้นของผลผลิต ถาราคาของทรัพยากรมีความยึดหยุนในดานขาลง  ดังนั้นถาเกิดการ
วางงานของทรัพยากร ราคาที่ต่ําลง จะสงผลใหผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นสามารถเสนอขายในระดับราคา
ตลาดได  แตถาทรัพยากรในทองถิ่นมีการวางงานอยูกอนแลว การเพิ่มปริมาณของทรัพยากรจะ
เพ่ิมความรุนแรงของปญหาการวางงานที่เปนอยู โดยไมชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นใน
อุปทานของทรัพยากรจะสงใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ก็ตอเม่ือมีการเพิ่มขึ้นในอุปสงคหรือยังมีอุปสงคที่
ไมไดรับการสนองตอบในผลผลิตของภูมิภาคเหลืออยูเทานั้น 
      จากที่กลาวมาขางตน เปนเพียงการนําเสนออยางกวาง ๆ ถึงแนวทางการศึกษาที่อาจ
นํามาใชเพ่ืออธิบายการเจริญเติบโตของภูมิภาคได ในตอนนี้เราจะพิจารณาในรายละเอียดมาก
ขึ้น 

 
การวิเคราะหปจจัยการผลิต - ผลผลิต ( INPUT-OUTPUT ANALYSIS ) 
      การวิเคราะหปจจัยการผลิต – ผลผลิต เปนเครื่องมืออเนกประสงคอันหนึ่งที่ชวยใหเรา
สามารถพิจารณาการเชื่อมโยงกันระหวางภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ได  ตารางปจจัยการผลิต-
ผลผลิตอาจใชเพ่ืออธิบายอยางงาย ๆ ถึง ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคหรือจะใชเพ่ือวิเคราะหและ
ทํานายก็ได  ในตอนแรกนี้ เราจะแสดงใหเห็นวา การวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตจะชวยใน
การเขาใจการเชื่อมโยงกันระหวางอุตสาหกรรมและโครงสรางของภูมิภาคไดอยางไร  หลังจาก
นั้น เราจะเสนอถึงประโยชนของแบบจําลองในการทําความเขาใจกระบวนการเจริญเติบโตตอไป 
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ตารางการติดตอซื้อขาย (The Transactions Table) 
      ขั้นตอนแรกที่จะเขาใจการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตคือ ตองเขาใจตารางการ
ติดตอซ้ือขายกอน  โดยตารางจะแสดงการซื้อและขายประจําปของแตละภาคเศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจของภูมิภาคหนึ่ง ๆ  การตีความตารางเปนไปอยางตรงไปตรงมา  แตละแถวแสดงยอด
มูลคาของผลผลิตที่แตละภาคเศรษฐกิจตามรายชื่อทางคอลัมภซายมือ ขายใหกับแตละภาค
เศรษฐกิจตามรายชื่อขางบน  ตัวอยางเชน ตารางที่ 7-2  ระบุวาภาคเกษตรขายผลผลิตใหกับ
ภาคตนเองเทากับ 300 บาท ใหกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 350 บาท ใหกับธุรกิจในภาค
บริการ 300 บาท ใหกับครัวเรือนในทองถิ่นโดยตรง 1,000 บาท และใหกับธุรกิจและครัวเรือนใน
ที่อ่ืนๆในฐานะของการสงออก 700 บาท 
ตาราง 7-2  ตารางการติดตอซ้ือขาย 

ขายใหกับ อุปสงคขั้นสุดทาย   
สนองใหโดย เกษต

ร 
อุตสาหกรร
ม 

บริกา
ร 

ครัวเรือ
น 

สงออก ผ ล ผ ลิ ต ขั้ น ต น
รวม 

เกษตร 300 350 300 1,000 700 2,650 
อุตสาหกรรม 50 150 600 600 1,400 2,800 
บริการ 500 800 800 700 1,050 3,850 

อุปทาน
ขั้นตน 

      

   ครัวเรือน 1,100 300 100 30 20 2,450 
   สั่งเขา 700 1,200 115 120 0 3,170 

        รวม 2,650 2,800 3,850 2,450 3,170 14,920 
     
  แตละคอลัมภแสดงถึง แหลงที่ภาคเศรษฐกิจตามรายชื่อขางบนซื้อปจจัยการผลิตของ
ตน ในตัวอยางนี้  ธุรกิจอุตสาหกรรมในทองถิ่นซื้อจากภาคเกษตร 350 บาท ซื้อกันเอง 150 
บาท จากธุรกิจบริการในทองถิ่น 800 บาท จากครัวเรือนในทองถิ่น (ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
แรงงาน) 300 บาท จากบุคคลหรือธุรกิจภายนอกในรูปของการสั่งเขา 1,200 บาท 
      มีการนับซํ้าเกิดขึ้นในตารางการติดตอซ้ือขาย เน่ืองจากผลผลิตขั้นกลางถูกนับแตละ
ครั้งที่ขายตอ ดังน้ันผลผลิตขั้นตนรวมจึงแตกตางจากผลผลิตภูมิภาคขั้นตนหรือรายไดภูมิภาค  
รายไดรวมของครัวเรือนเทากับ 3,170 บาท ขอใหสังเกตวาตารางที่ 7-2 ประกอบไปดวย ภาค 
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การผลิตเพียงสามภาค (เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ) ขณะที่ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิต
จริงอาจประกอบดวยภาคการผลิตนับรอยเพื่อการวิเคราะหอยางละเอียด ตัวอยางเชน ตาราง
ปจจัยการผลิต-ผลผลิตของประเทศไทยป 1990 ที่จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แบงภาคเศรษฐกิจออกเปน 180 สาขาการผลิต เปนตน 
      ตารางการติดตอซ้ือขายพื้นฐานนี้ ใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจในทองถิ่น  อยางไรก็ตาม ตารางอาจจัดเรียงใหมเพ่ือแสดงการเชื่อมโยงระหวางภาค
เศรษฐกิจโดยตรงมากขึ้น และสามารถสรางตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงเพื่อแสดง จํานวนที่แตละ
ภาคตามรายชื่อขางบนจะซื้อ ตอผลผลิตแตละบาท จากภาคตามรายชื่อทางซาย 
 
ตารางสัมประสิทธ์ิทางตรง (The Table of Direct Coefficients) 
      ตารางที่ 7-3 เปนตารางสัมประสิทธิ์ทางตรง  สัมประสิทธิ์แตละตัวคํานวณมาจาก การ
หารจํานวนที่แตละภาคเศรษฐกิจซื้อจากภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ แตละภาค ดวย จํานวนผลผลิต
รวมขั้นตนของแตละภาคการผลิตและภาคครัวเรือน  ตัวอยางเชน ภาคอุตสาหกรรมซื้อปจจัย
การผลิตจากภาคบริการจํานวน 800 บาท เพ่ือทําการผลิตผลผลิตรวมขั้นตนจํานวน 2,800 บาท 
( ดูตารางที่ 7-2 )  ดังน้ันแตละบาทของผลผลิต ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมซื้อปจจัยจากธุรกิจใน
ภาคบริการเทากับ .286 บาท ( 800 / 2,800 )  เปนตน 
     ตารางที่ 7-3  ตารางสัมประสิทธิ์ทางตรง 

                                 ขายใหกับ 
สนองโดย เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ครัวเรือน 
เกษตร .113 .125 .078 .408 
อุตสาหกรรม .019 .053 .156 .245 
บริการ .189 .286 .208 .286 
ครัวเรือน .415 .107 .259 .012 
นําเขา .264 .429 .299 .048 

ตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงสรางขึ้นโดยถือวา ฟงกชั่นการผลิตเปนแบบที่ใชปจจัยการผลิตคงที่ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีสวนผสมปจจัยการผลิตเพียงแบบเดียวในการผลิตของแตละภาค
เศรษฐกิจ  ปจจัยการผลิตไมสามารถใชทดแทนกันได  ถาราคาของปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง จํานวนที่ใชสําหรับปจจัยการผลิตตอแตละบาทของผลผลิตยังคงเทาเดิม  แตในความ 
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เปนจริงแลว กระบวนการผลิตสวนใหญยอมใหมีการทดแทนไดบางระดับ เชน การแทนที่
แรงงานดวยทุนถาคาจางแรงงานสูงขึ้น 
      ตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงแสดงถึงการเชื่อมโยงกันระหวางภาคการผลิต ตัวอยางเชน 
ถาภาคเกษตรจะทําการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นหน่ึงบาท ดวยการใชสัดสวนปจจัยการผลิตแบบเดิม 
จะตองซื้อ .113 บาทจากเกษตรกรรายอื่น (เชน ผูเลี้ยงหมูซื้อขาวโพด)  .019 บาทจาก
ภาคอุตสาหกรรม และ .189 บาทจากภาคบริการ นอกจากนี้ .415 บาทจะไปสูครัวเรือนเพ่ือจาย
คาปจจัยการผลิต เชนแรงงาน และ .264 บาทจะถูกจายเพื่อปจจัยทุก ๆ ประเภทที่ตองนําเขา  
ตารางสัมประสิทธ์ิทางตรงและทางออม (The Table of Direct and Indirect Coefficients 
) 
      คาตัวทวีของภูมิภาคสามารถหาไดจากตารางสัมประสิทธิ์ทางตรง  อยางไรก็ตาม 
ตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงแสดงคาตัวทวีเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากมีเพียงผลกระทบของ
การใชจายในรอบแรก  ภาคการผลิตเม่ือสามารถขายผลผลิตไดมากขึ้น ยอมตองการปจจัยการ
ผลิตมากขึ้นจากผูสนองอุปทาน ผูสนองอุปทานก็ตองการปจจัยเพ่ิมขึ้นอีก เปนอยางนี้ไปเรื่อย ๆ   
ตัวอยางเชน ตารางที่ 7-3 แสดงไววา ถาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มผลผลิตหน่ึงบาท จะตองการ
สินคาจากภาคเกษตร .125 บาท แตเม่ือภาคเกษตรตองผลิตเพ่ิม .125 บาท จะตองซ้ือปจจัย

จากเกษตรกรรายอื่นเทากับ .0141 บาท ( .113 ×.125 บาท) , .0024 บาท ( .189 × .125 บาท 

) จากภาคอุตสาหกรรม  .0236 บาท ( .189 × .125 บาท ) จากภาคบริการ และ .0134 บาท ( 

.125 บาท × .107 ) จะตกกับครัวเรือนเปนคาตอบแทนปจจัยการผลิต  แตการผลิตเพิ่มของแต
ละภาคจะมีมากกวานี้ เพราะผลกระทบจะมาจากหลาย ๆ ภาค จากการเพิ่มขึ้นในตอนแรกของ
ภาคอุตสาหกรรม  
ตารางที่ 7-4  ตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงและทางออม 

             ขายใหกับ 

สนองโดย เกษตร    อุตสาหกรรม บริการ ครัวเรือน 
เกษตร 1.570 0.373 0.255 0.815 

อุตสาหกรรม 0.342 1.250 0.298 0.538 
บริการ 0.757 0.651 1.490 0.907 
ครัวเรือน 0.717 0.310 0.179 1.440 
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ในทางทฤษฎี ผลกระทบเหลานี้จะดําเนินไปเรื่อย ๆ  อยางไรก็ตาม แตละรอบของการ
ใชจายจะกระตุนจํานวนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นนอยลง คาสะสมของการใชจายทุก ๆ รอบสามารถ
คํานวณได ผลที่ไดแสดงอยูในตารางที่ 7-4  ซึ่งแสดงจํานวนผลผลิตรวมเปนตัวเงินที่ตองการ
จากแตละภาคเศรษฐกิจตามรายชื่อทางซาย เพ่ือที่สนองการเพิ่มขึ้นของผลผลิตแตละบาทของ
แตละภาคเศรษฐกิจตามรายชื่อขางบน  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ถาอุตสาหกรรมเพ่ิมผลผลิตเทากับ 
1 บาท ผลกระทบทั้งหมดตอภาคเกษตรคือ จะตองเพ่ิมผลผลิตเทากับ .373 บาท  ผลกระทบ
ทั้งหมดเปนผลรวมของ 
1. ผลกระทบทางตรง   การเพิ่มในรอบแรกที่แสดงในตารางสัมประสิทธิ์ทางตรง 
2. ผลกระทบทางออม ผลกระทบระหวางภาคการผลิตเม่ือกิจกรรมการผลิตใน
ทองถิ่นซ้ือจากกิจกรรมอ่ืน 
3. ผลกระทบแบบกระตุน (Induced effects) ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการใชจายของ
ครัวเรือน และผลกระทบทางออมจากการใชจายซ้ําของครัวเรือน 
 
กิจกรรมที่กําหนดภายในและภายนอก (Endogenous and Exogenous Activity) 
      การนําการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตไปใชจํานวนมาก ตองการใหแยกความ
แตกตางระหวางกิจกรรมที่เกิดภายในออกจากกิจกรรมที่เกิดภายนอก  กิจกรรมที่เกิดภายนอก
ถูกกําหนดโดยพลังภายนอกภูมิภาค  การสงออกของแตละภาคในระบบเศรษฐกิจปกติแลวมัก
เปนสวนประกอบที่เกิดภายนอก  ซึ่งในแบบจําลองขนาดเล็กของเรา การสงออกเปนสิ่งที่เกิด
ภายนอกรายการเดียว 
      กิจกรรมที่เกิดภายใน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่เกิดภายนอก  ผลก็
คือ เม่ือรูถึงความตองการดานการสงออก ก็สามารถกําหนดมูลคาของผลผลิตที่ตองการจาก
กิจกรรมภายในได  ที่จริงแลว ตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงอาจมองวาเปนระบบหนึ่งของสมการก็
ได  ผลผลิตรวมของแตละภาคเศรษฐกิจจะเทากับอุปสงคการสงออกจากภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ใน
ทองถิ่น บวกดวย อุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตขั้นกลาง  ดังน้ันผลผลิตของภาคเกษตรอาจ
แสดงไดดังนี้ 
                   A  =  .113 A  +  .125 M  +  .078 S  +  .408 H  +  Ax 
 โดย  A  =  ผลผลิตรวมของภาคเกษตร 
        M  =  ผลผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรม 
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          S  =  ผลผลิตรวมของภาคบริการ 
          H  =  รายไดของครัวเรือน และ  
         Ax  =  การสงออกของภาคเกษตร 
      สมการอาจตีความไดวา ผลผลิตของภาคเกษตรถูกกําหนดโดย จํานวนที่ภาคเกษตร
ขายใหกับตนเอง ธุรกิจอุตสาหกรรมในทองถิ่น ธุรกิจบริการในทองถิ่น ครัวเรือนในทองถิ่น และ
ธุรกิจและบุคคลภายนอกภูมิภาค  ยอดขายใหกับภาคเศรษฐกิจในทองถิ่นขึ้นอยูกับขอบเขตของ
ผลผลิตของภาคเศรษฐกิจในทองถิ่น 
      สมการแบบเดียวกันอาจเขียนใหกับภาคอื่น  ๆ  โดย  Mx, Sx, และ Hx หมายถึงการ
สงออกของภาคอุตสาหกรรม บริการ และครัวเรือน ตามลําดับ  ระบบสมการของปจจัยการผลิต-
ผลผลิตจะเปน 
                        A  =  .113 A  +  .125 M  +  .078 S  +  .408 H  +  Ax 
                        M  =  .019 A  +  .053 M  +  .156 S  +  .245 H  +  Mx 
(14)                   S  =  .189 A  +  .286 M  +  .208 S  +  .286 H  +  Sx      และ 

                         H  =  .415 A  +  .107 M  +  .259 S  +  .012 H  +  Hx 
      เน่ืองจากการสงออกถูกกําหนดโดยพลังภายนอกภูมิภาค จึงอาจถือวากําหนดมาให  
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เราทราบมูลคาของการสงออกแลว ดังน้ันระบบสมการสี่สมการนี้มีตัวไม
ทราบคาอยูสี่ตัว  เราจึงสามารถหาคาของตัวไมทราบคาได จากการคํานวณเราจะไดกลุมของ
คาตัวทวีของแตละภาคได อยางไรก็ตาม การคํานวณปจจัยการผลิต-ผลผลิตจริง ๆ คงตองใช
เครื่องมือที่รวดเร็ว เชน คอมพิวเตอรความเร็วสูง ประกอบเขากับเทคนิคของ matrix algebra  
 
การปฏิบัติตอภาคครัวเรือน  (The Treatment of Household )  การวิเคราะหปจจัยการ
ผลิต-ผลผลิตที่ผานมานั้น เราถือวาภาคครัวเรือนเปนแคภาคการผลิตหนึ่ง ๆ เทานั้น  มูลคาของ
รายไดของครัวเรือนขึ้นอยูกับ จํานวนของแรงงานและปจจัยการผลิตขั้นตนอ่ืน ๆ  ที่ขายใหกับ
ภาคเศรษฐกิจภายในอื่น ๆ  บวกกับที่ขายใหกับธุรกิจและบุคคลภายนอกภูมิภาค  คาตอบแทน
ที่ไดจะรวมกันเปนรายไดของครัวเรือน  และถูกสมมุติใหครัวเรือนใชจายรายไดของตนใน
สัดสวนที่คงที่สําหรับทั้งการบริโภคในทองถิ่นและนําเขา  ตัวอยางเชน แตละบาทที่เพ่ิมขึ้นใน
รายไดของครัวเรือน  .2442 บาทจะถูกใชเพ่ือซ้ือจากอุตสาหกรรมในทองถิ่น เปนตน 
      เราควรที่จะรวมเอาภาคครัวเรือนวาถูกกําหนดภายในหรือไม  ในการคํานวณตารางที่ 
7-4 การบริโภคของครัวเรือนไดรับการพิจารณาวา ถูกกําหนดโดยจํานวนของการใชจายภายใน 
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ระบบ ดังนั้น การใชจายของครัวเรือนจึงเปนสิ่งที่กําหนดภายใน  การปฏิบัติแบบน้ีสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบฐานการสงออก ที่อางวาทุก ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทองถิ่น
ไดรับการสนับสนุนโดยการสงออก  อยางไรก็ตาม การวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตบางอัน
ปฏิบัติกับการบริโภคของครัวเรือนในฐานะที่เปนอิสระกับระดับของการสงออก กลาวคือ การ
บริโภคบางอยางอาจเกิดขึ้นแมวาครัวเรือนจะไมมีรายไดเลย โดยใชเงินจากการออมในอดีต 
ดังนั้น ในบางระดับตองถือวาการบริโภคของครัวเรือนถูกกําหนดจากภายนอก 
      เม่ือการบริโภคของครัวเรือนถูกถือวาเปนอิสระจากระดับของการสงออก ขนาดของตัว
ทวีจะเล็กกวาเม่ือการบริโภคของครัวเรือนถูกพิจารณาวาไดรับการกระตุนโดยระดับของการ
สงออก  เม่ือการบริโภคถูกกระตุนโดยการสงออก การเพิ่มขึ้นหนึ่ง ๆ ในการสงออกไมเพียงแต
กระตุนการคาทางอุตสาหกรรม แตกระตุนการบริโภคในทองถิ่นดวย  ดังน้ัน คาตัวทวีจะมากขึ้น
ถาการบริโภคของครัวเรือนถูกพิจารณาวาขึ้นอยูกับการสงออก 
 
รัฐบาลกับการลงทุน (Government and Investment)  การใชจายของรัฐบาลและการลงทุน 
เปนแหลงการใชจายอ่ืนที่มักรวมอยูในตารางปจจัยการผลิตผลผลิตที่ละเอียด  ในความเปนจริง 
สวนหนึ่งของการใชจายแบบนี้ถูกกําหนดภายใน และบางสวนถูกกําหนดภายนอก ยิ่งชวงเวลาที่
พิจารณาสั้นเทาใด ก็ยิ่งเปนไปไดที่การใชจายแบบนี้จะเปนอิสระกับลักษณะอื่น ๆ ของระบบ
เศรษฐกิจในทองถิ่นมากขึ้นเทานั้น  ในระยะยาว การใชจายของรัฐบาลอาจจะเพิ่มขึ้นถาการ
สงออกเพิ่มขึ้น เพราะอุปสงคที่มากขึ้นในโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่น ๆ   แตการ
เพ่ิมขึ้นในการใชจายของรัฐบาลจะไมเปนสัดสวนผูกกับขนาดของการขยายตัวของภาคการ
สงออก  ในทํานองเดียวกัน การลงทุนบางสวนอาจกําหนดโดยพลังภายนอก และบางสวนเกิด
จากอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นของทุน ซึ่งอาจสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติ รัฐบาลและการลงทุนมักถูกปฏิบัติในฐานะของแหลงการใชจายที่ถูกกําหนดภายนอก  
 
การใชตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตสําหรับวิเคราะหการเจริญเติบโต (Uses of Input-
Output Tables  for  Growth Analysis) 
      ทั้งตารางสัมประสิทธิ์ทางตรง (ตารางที่ 7-3) และตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงและ
ทางออม (ตารางที่ 7-4) มีทางใชมากมายในการวิเคราะหการเจริญเติบโตและนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจ  ในตอนนี้เราจะแสดงวา จะใชตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตอยางไรในการ (1)  
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ประเมินโครงสรางทางเศรษฐกิจของทองถิ่น (2) ทํานายการนําเขา (3) ใหขอมูลกับการตัดสินใจ
เลือกที่ตั้งและเปาหมายทางอุตสาหกรรม (4) ทํานายและกําหนดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ 
(5) กระตุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี            
 
การประเมินโครงสรางภูมิภาค (Assessing Regional Structure) การเปรียบเทียบ
สัมประสิทธิ์ทางตรงและทางออมของภูมิภาคหนึ่งกับของภูมิภาคอ่ืน สามารถใหมุมมองที่เปน
ประโยชนในโครงสรางภายในของภูมิภาค  ภูมิภาคที่ดอยพัฒนามักมีการเชื่อมโยงระหวาง
อุตสาหกรรมภายในนอย เน่ืองจากขาดโครงสรางการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  การขาดแคลนการ
เชื่อมโยงภายในอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา เพราะถาธุรกิจหน่ึงเพ่ิมผลผลิตขึ้น ประโยชนที่
จะสงตอโดยผานสวนที่เหลือของระบบเศรษฐกิจจะนอยมาก คาตัวทวีในทองถิ่นต่ํา  ในทํานอง
เดียวกัน ภูมิภาคเล็กมักมีการเชื่อมโยงภายในนอยกวาภูมิภาคขนาดใหญ เน่ืองจากภูมิภาคเล็ก
มักจะนําเขาปจจัยการผลิตที่ตองการ  
      สมมุติใหภูมิภาค A และ B มีขนาดเทา ๆ กัน  ผลิตผลผลิตที่คลายกัน และใชเทคนิค
การผลิตแบบเดียวกัน  ดังน้ันความตองการปจจัยการผลิตของทั้งสองภูมิภาคจะเหมือนกัน  
อยางไรก็ตาม สมมุติใหภูมิภาค A มีการรวมตัวภายในดี และภูมิภาค B มีการเชื่อมโยงระหวาง
อุตสาหกรรมนอย  ทั้งสองภูมิภาคจะมีชองวางระหวางกันอยางมาก โดยในภูมิภาค B ปจจัยการ
ผลิตขั้นกลางจะตองนําเขามาจากภายนอกเปนสวนใหญ  ในขณะที่เม่ืออุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ 
ขยายตัว จะมีผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมอื่น ๆ ในภูมิภาค A เน่ืองจากมีการเชื่อมโยง
กันที่เขมแข็ง 
 
การทํานายการนําเขา (Estimating Imports)  มีประโยชนประการที่จะเปรียบเทียบ
สัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิต-ผลผลิตในทองถิ่น กับ สัมประสิทธิ์ของประเทศ เพ่ือประมาณคาการ
นําเขา  สมมุติวาในระดับประเทศ ภาคเครื่องจักรกลทางอิเล็กโทรนิคขาย .10 บาทใหกับภาค
รถยนตจากทุก ๆ บาทของผลผลิตในภาครถยนต  ยิ่งไปกวานั้น สมมุติใหสัมประสิทธิ์ที่
เกี่ยวของสําหรับการซื้อในทองถิ่นเทากับ .04 บาท  นอกจากนี้ก็มีขอสมมุติวา (1) ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเปนระบบปด จึงไมมีการคาระหวางประเทศ (2) เทคโนโลยีที่ใชในการ
ผลิตในทองถิ่นเปนแบบเดียวกับที่ใชในระดับประเทศ  ความแตกตางในสัมประสิทธิ์จะมี
ความหมายวา สําหรับทุก ๆ บาทของผลผลิตของภาครถยนตในทองถิ่นน้ัน เครื่องจักรกลทางอี
เล็คโทรนิคมูลคา .06 บาทจะตองนําเขา  ถาภาครถยนตมีขนาดใหญ มูลคาการนําเขาอุปกรณ 
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อีเล็คโทรนิคนี้จะสูงอยางมาก มูลคารวมของการนําเขาดังกลาวอาจคํานวณไดโดย คูณ  .06 
ดวย มูลคาของผลผลิตรถยนต ผลที่ตามมาคือ นักวางแผนพัฒนาอาจตองการที่จะตัดสินใจวา มี
ศักยภาพสําหรับการเจริญเติบโตในภาคเครื่องจักรกลทางอีเล็คโทรนิคหรือไม โดยตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของการทดแทนการนําเขาผานทางการขายใหกับกิจการรถยนตที่มีอยู  แนนอนวามี
ความตองการดานที่ตั้งอ่ืน ๆ อยู นอกเหนือจากการมีอยูของผูซื้อ ที่ชุมชนจะตองสรางใหผูผลิต
เครื่องจักรกลทางอีเล็คโทรนิคพอใจจนสามารถดึงดูดใหเขามาได  แตอยางไรก็ตาม มุมมองทาง
โครงสราง ที่ไดจากการเปรียบเทียบตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงระหวางประเทศ กับ ทองถิ่นน้ี ก็
มีประโยชนในการเปนจุดเริ่มของการวิเคราะห 
 
การใหขอมูลกับการตัดสินใจเลือกที่ตั้งและการกําหนดเปาหมาย (Informing Locational 
and Targeting Decisions)  การระบุถึงการนําเขา โดยการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ของ
ประเทศ กับ ของภูมิภาค สามารถชวยในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งดวย  หนวยธุรกิจหน่ึง ๆ อาจ
ตองการที่จะตั้งอยูใกลลูกคาที่มีศักยภาพ  หนวยธุรกิจที่ตั้งใกลลูกคาอาจสามารถขายตัดราคา
คูแขงได เนื่องจากตนทุนคาขนสงที่ต่ํากวา ใหบริการไดดีกวา หรือสรางความสัมพันธเพ่ือเพ่ิม
การขายในอนาคต ดังน้ันบางหนวยธุรกิจจึงเลือกที่จะตั้งอยูในสถานที่ที่มีการนําเขาผลผลิตของ
ตนอยูสูง 
      นักวางแผนเมืองและภูมิภาค อาจใชการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิต เพ่ือชวย
กําหนดเปาหมายประเภทของอุตสาหกรรมที่ตองการดึงดูดใหเขามาอยู นักพัฒนาอาจตองการ
ดึงอุตสาหกรรมที่จะชวยเสริมความเขมแข็งของการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะสราง
การรวมตัวกันอยางสําคัญในกลุมอุตสาหกรรมเฉพาะหนึ่ง ๆ   ตัวอยางเชน โรงงานแปรรูป
อาหารอาจถูกดึงดูดใหเขาไปในบริเวณที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรหนึ่ง ๆ   กุศโลบายนี้อาจ
เกี่ยวกับการพยายามดึงดูดผูซื้อผลผลิตที่ผลิตอยูแลวในภูมิภาค หรือผูขายผลผลิตที่
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ตองการซื้อ กุศโลบายการพัฒนาอ่ืนอาจเปนการกําหนดเปาหมายที่
อุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มมูลคาเพิ่มสูง ซึ่งก็คือ กิจกรรมที่ซื้อสวนใหญของปจจัยการผลิตโดยตรง
จากภาคครัวเรือน 
      นักพัฒนาเศรษฐกิจอาจเชื่ออยางสมเหตุสมผลวา การสนับสนุนทางการเงินในทองถิ่นจะ
ตัดสินใจไดงายขึ้น ถากระแสของผลประโยชนไหลไปสูสวนใหญของระบบเศรษฐกิจ ชวยใหเกดิ
การรวมตวัของสิ่งที่ตองการ หรือตองการปจจัยจํานวนมากจากภาคครัวเรือน ซึ่งจะสงผล 
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ใหเกิดรายไดกับครัวเรือน  เน่ืองจากตารางปจจัยการผลิต-ผลผลติแสดงถึง การที่แตละภาค
เศรษฐกิจจะกระทบภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทุก ๆ ภาคและครวัเรือนอยางไร จึงเปนประโยชนอยาง
มากในการกําหนดเปาหมายทางอุตสาหกรรม 
 
ชี้นําการศึกษาผลกระทบ (Conducting Impact Studies)  ตัวทวีอาจถูกใชเพ่ือทํานายและ
วิเคราะหผลกระทบ  การทํานายปจจัยการผลิต-ผลผลิตมักตองมีการประมาณคาของอุปสงคขั้น
สุดทาย (ระดับการสงออก) ของแตละภาคเศรษฐกิจกอน  เน่ืองจากอุปสงคขั้นสุดทายถูกกําหนด
ภายนอก ดังน้ัน การประมาณคาอุปสงคขั้นสุดทายจึงตองมาจากภายนอกแบบจําลองปจจัยการ
ผลิต-ผลผลิต  สวนภาคเศรษฐกิจที่กําหนดภายในนั้น ตองเปรียบเทียบกับกลุมของอุปสงคขั้น
สุดทาย และผลผลิตของแตละอุตสาหกรรม เชนเดียวกับการติดตอซ้ือขายกับทุกๆอุตสาหกรรม
อ่ืนกอน จึงจะสามารถคํานวณออกมาได  ในสมการ 14 ถึง 17 เม่ือกําหนดการสงออกมาให เรา
จะสามารถคํานวณผลผลิตรวมของแตละภาคเศรษฐกิจได เม่ือรูถึงผลผลิตรวมของแตละภาค ก็
สามารถหามูลคาของการติดตอซ้ือขายระหวางอุตสาหกรรมได สิ่งที่สําคัญคือ ตารางใหมของ
การติดตอซ้ือขายสามารถสรางขึ้นมาเพื่อแสดงระดับการสงออกแตละระดับ 
      การศึกษาผลกระทบเหมือน ๆ กับการศึกษาอื่น ๆ  นอกจากวา ผลกระทบเปน
เหตุการณพิเศษ แทนที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงทั่ว ๆ ไปในอุปสงคของการสงออก ตัวอยางเชน 
ผลกระทบของการปดมหาวิทยาลัยหน่ึง ๆ  อาจกระตุนใหมีการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิต 
ในกรณีนี้ อุปสงคภายนอกสําหรับการศึกษาจะลดลงเทากับจํานวนของทุนภายนอกที่
มหาวิทยาลัยเคยไดรับ (เงินอุดหนุนจากรัฐบวกกับคาเลาเรียนของนักศึกษานอกภูมิภาค) การ
ลดลงทางตรง ทางออม และที่ถูกกระตุนในผลผลิตที่เกิดจากการปดมหาวิทยาลัยจะกอใหเกิด
ผลกระทบ   เปนไปไดอยางมากที่ทุก ๆ ภาคเศรษฐกิจในแบบจําลองปจจัยการผลิต-ผลผลิตจะ
ถูกกระทบ แมวาบางภาคเศรษฐกิจจะถูกกระทบมากกวาภาคเศรษฐกิจอ่ืน 
 
กระตุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Stimulating Technological Change)  การ
วิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิต อาจใชเพ่ือกระตุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดเหมือนกัน 
สมมุติวา การสัมมนาทางวิชาการของวิศวกรที่เชี่ยวชาญรายงานวา เทคโนโลยีใหมสามารถลด
การที่อุตสาหกรรมตองพ่ึงพาภาคเกษตรลงได 10 เปอรเซ็นต  ในเชิงเศรษฐกิจผลกระทบอาจ
หมายถึง  สําหรับผลผลิตทางอุตสาหกรรมทุก ๆ บาท หนวยผลิตทางอุตสาหกรรมจะซื้อจาก
ภาคเกษตรนอยลง 10 เปอรเซ็นต แตถามีการซื้อจากภาคเกษตรลดลง  
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ยอดขายของภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ใหกับภาคอุตสาหกรรมจะตองสูงขึ้นทดแทน เพราะมูลคาของ
ผลผลิตจะตองเทากับมูลคาของปจจัยการผลิต ซึ่งอาจจะเปนภาคครัวเรือนที่ไดรับกําไรสูงขึ้น 
หรืออาจเปนภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทุก ๆ ภาคไดรับผลกระทบนี้เทา ๆ กัน ไมวาจะออกมา
อยางไร เราก็สามารถสรางตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตอันใหม ที่เปนผลของการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีนี้ได 
 
ขอไดเปรียบและขอจํากัด (Advantages and Limitations ) 
      ขอไดเปรียบที่เห็นชัดและสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการวิเคราะหปจจัยการผลิต-
ผลผลิตคือ ทฤษฎีฐานการสงออกสามารถใชอธิบายผลกระทบตอภาคระหวางอุตสาหกรรมได
อยางละเอียด เชน  ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการสงออกในอุตสาหกรรมสามารถแสดงให
เห็นวามีความแตกตางกันไปในแตละภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตจะ
แสดงวา กิจกรรมใดจะขยายตัวมากที่สุด เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขึ้นหน่ึงๆ ในการสงออกของภาค
เศรษฐกิจหน่ึง ๆ  มันอาจจะเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมากสําหรับนักวางแผนเมือง ถา
ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตมีความละเอียดพอที่จะครอบคลุมถึงประเภทของบริการสาธารณะ 
นักวางแผนอาจตัดสินใจไดวา บริการสาธารณะใดที่ตองการ ถาภาคเศรษฐกิจใดภาคหนึ่งเพิ่ม
การสงออก 
      ไมเพียงแตจะสามารถแสดงผลกระทบที่แตกตางกันเทานั้น แตยังสามารถชี้ไดวาคาตัว
ทวีในทองถิ่นตัวใดมีคาสูงสุด  ดังนั้น การวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตจะชวยใหชุมชน
สามารถตัดสินวา ควรจะสงเสริมอุตสาหกรรมประเภทใด เพ่ือที่จะทําใหผลประโยชนรวมทาง
เศรษฐกิจสูงสุด  ถาชุมชนตองการสงเสริมการสงออก ก็ควรเนนความสนใจไปที่ภาคที่มี
ผลกระทบระหวางอุตสาหกรรมมากเปนพิเศษ 
      ความยากลําบากที่สุดของการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตคือ ตนทุนในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยเฉพาะสําหรับภูมิภาคขนาดใหญ การสํารวจเปนสิ่งจําเปนตอการกําหนด
อยางแมนยําถึงกระแสการคาระหวางอุตสาหกรรม แตการสํารวจเสียคาใชจายสูง ทางออกใน
เรื่องนี้มีอยูหลายทาง เชน นักวิจัยบางคนใชแนวทางการเก็บขอมูลแบบหาขอมูลเฉพาะดานการ
ขาย โดยถามธุรกิจในทองถิ่นวา ขายใหกับลูกคาคนใดโดยไมสนใจวาซื้อปจจัยการผลิตจากใคร 
ผลก็คือ ตารางการติดตอซื้อขายจะมีขอมูลเฉพาะในแตละแถวเทานั้น ไมมีขอมูลในแตละ
คอลัมน หรืออาจสุมตัวอยางจํานวนหนึ่งเพ่ือเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด ซึ่งก็ยังเปนตัว 
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ประมาณคาเทานั้น ความถูกตองแมนยําอยางแทจริงไมสามารถหาได เน่ืองจากมีการปดปง
ขอมูล การโกหก การฝกอบรมผูสํารวจไดไมดีพอ แบบสอบถามบกพรอง ความผิดพลาดของ
เครื่องมือ ชวงเวลาที่ไมสอดคลองกัน ฯลฯ17 แนวทางอีกแบบหนึ่งคือ สรางตารางปจจัยการ
ผลิต-ผลผลิตของทองถิ่นโดยการปรับปรุงสัมประสิทธิ์ทางตรงจากตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิต
ของประเทศ ภายใตขอสมมุติวา ธุรกิจในทองถิ่นใชปจจัยการผลิตในสัดสวนเดียวกับที่ระบุใน
ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตของประเทศ 
      ขอผิดพลาดที่สําคัญสองประการของการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตคือ (1) การ
สมมุติใหการผลิตใชเทคโนโลยีที่มีสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตคงที่ และ (2) สมมุติใหมีอุปทาน
สวนเกินในตลาดปจจัยการผลิตทุก ๆ ตลาด เน่ืองจากการไมมีขอจํากัดทางดานอุปทานในตลาด
ปจจัยการผลิต การเพิ่มขึ้นของอุปสงคจะไดรับการตอบสนองโดยปราศจากแรงกดดันใหมีการ
เพ่ิมขึ้นของราคาแตอยางใด ทั้งสองประการขางตนไมอาจเกิดขึ้นไดจริง 
      แนวทางการปรับปรุงแบบจําลองปจจัยการผลิต-ผลผลิตไดรับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัย
ที่ The Fraser of Allander Institute, Strathclyde University18 โดยการพิจารณาขอจํากัดดาน
อุปทานในตัวแบบของภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ผอนคลายขอสมมุติของเทคโนโลยีที่มีสัมประสิทธิ์
คงที่ดวย  การพิจารณาถึงขอจํากัดดานอุปทานหมายถึงวา ความตองการสวนเกินใด ๆ ตอ
ปจจัยการผลิตหนึ่ง ๆ หรือตอผลผลิตของภาคเศรษฐกิจหนึ่งใด จะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของปจจัย เชน การเพิ่มอุปสงคในแรงงานจะทําใหคาจางเพิ่มขึ้น (เปรียบเทียบกับราคา
ของทุน) ดังนั้นจึงมีการปรับตัวของราคา เชนเดียวกับการปรับตัวของปริมาณการใช 
      การยกเลิกขอสมมุติของเทคโนโลยีที่มีสัมประสิทธิ์คงที่หมายความวา ปจจัยสามารถ
ใชไดในสัดสวนที่แตกตางกัน  สัดสวนที่จะใชจริงจะขึ้นอยูกับราคาโดยเปรียบเทียบของปจจัย 
(คาจางเปรียบเทียบกับตนทุนของทุน) สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นคือ ราคาของปจจัยไมไดถูกกําหนด
ภายนอกอีกตอไป แตจะถูกกําหนดภายในภมิูภาคเองตามความตองการที่เกิดขึ้นจริง19 ผลจาก 
 
 
 
 

                                                        
17 R. C. Jensen, “The concept of accuracy in regional input-output models,” International Regional 
Science Review (1980) : 140 
18 Armstrong and Taylor, Regional Economics & Policy, 2nd ed. ,  p. 54 

19 ดูรายละเอียดใน  F. J. Harrigan, P. McGregor, N. Dourmashkin, K. Swales, and Y. P. Yin, “The 
sensitivity of output multipliers to alternative technology and factor market assumptions: a compatible 
general equilibrium analysis,” Discussion Paper 90/4, Fraser of Allander Institute, University of 
Strathclyde, 1990 
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การยกเลิกขอสมมุติทั้งสอง ไดขอสรุปตามที่คาดไวลวงหนาคือ ผลกระทบที่คาดการณไดของ
การเพิ่มขึ้นจากภายนอกในอุปสงคตอผลผลิตของภูมิภาค และตอการจางงาน ต่ําลง เม่ือขอ
สมมุติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและตลาดปจจัยการผลิต สอดคลองกับความเปนจริงมากกวา
แบบจําลองดั้งเดิม 
 

การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวน (SHIFT-AND-SHARE ANALYSIS) 
      การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวน ใหมุมมองยอนหลังถึงสาเหตุของการ
เจริญเติบโต โดยเปนเทคนิคที่พิจารณาการจางงานของภูมิภาค ดวยการแบงการเจริญเติบโต
ของบริเวณหนึ่ง ๆ เปนสวนประกอบสามสวน  สวนประกอบแรกคือ การเจริญเติบโตของ
บริเวณหนึ่งอาจเปนผลมาจากการเจริญเติบโตของประเทศ  การเจริญเติบโตในอัตราเฉลี่ยของ
ประเทศถูกถือวาเปนสวนหน่ึงในการเจริญเติบโตของประเทศ ซึ่งก็คือ ทองถิ่นนั้น ๆ รักษา
สัดสวนของตนในการจางงานของประเทศโดยรวม [สัดสวน (share)ในการวิเคราะหการเปลี่ยน
โอนและสัดสวน]  สวนประกอบที่สองคือ บริเวณหนึ่ง ๆ อาจเจริญเติบโตเร็วกวา (หรือชากวา) 
เฉลี่ยของประเทศ ถาบริเวณดังกลาวมีระดับการจางงานที่ไมเปนสัดสวนเดียวกับของประเทศใน
อุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตเร็วกวา (หรือชากวา) อุตสาหกรรมอื่น ๆ  ตัวอยางเชน กิจการดาน
การเงินเปนกิจการที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา ดังนั้นเราอาจคาดหมายไดวา 
บริเวณใดก็ตามที่มีการจางงานขนาดใหญอยูในกิจการดานการเงิน บริเวณนั้นก็นาที่จะ
เจริญเติบโตเร็วกวาเฉลี่ยของประเทศ การเจริญเติบโตที่แตกตางจากเฉลี่ยของประเทศ 
เนื่องจากสวนผสมของการจางงานในตอนแรกเริ่มของบริเวณหน่ึง ๆ นั้น เรากําหนดอยูในรูป
ของ สวนผสม (mix component)  สวนประกอบที่สามคือ บริเวณหนึ่ง ๆ อาจมีความไดเปรียบ 
(หรือความเสียเปรียบ )ในดานการแขงขันเ ม่ือเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น  เนื่องจาก
สภาพแวดลอมสงเสริม (หรือเปนอุปสรรค) ตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฉพาะอยาง ความ
แตกตางในการเจริญเติบโตท่ีมาจากธรรมชาติของสภาพแวดลอมในทองถิ่นนั้น ไมสามารถ
อธิบายดวยโครงสรางทางอุตสาหกรรมของภูมิภาคได เราเรียกวา สวนประกอบดานการแขงขัน 
(competitive component) สวนผสมและสวนประกอบดานการแขงขัน มีสวนรวมกันตอ 
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การเจริญเติบโตของภูมิภาคที่ตางไปจากระดับประเทศ สวนผสมและสวนประกอบดานการ
แขงขันรวมอยูใน การเปลี่ยนโอน (shift) 
      ลักษณะที่สําคัญหน่ึงของการวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวนคือ สวนประกอบการ
เจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจเฉพาะหนึ่ง ๆ  สามารถนําเขามาเพิ่มเพื่อใหรายละเอียดตอการ
เจริญเติบโตโดยรวมได ดังน้ัน สวนประกอบดานการแขงขัน (หรือสวนผสม) ของแตละภาค
เศรษฐกิจอาจถูกรวมเขามา เพ่ือกําหนดสวนประกอบรวมดานการแขงขัน (หรือสวนผสม) ได 
ตารางที่ 7-5  การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวนสําหรับระบบเศรษฐกิจในทองถิ่นหน่ึงๆ 

 
(1)  ขอมูล 
 เมืองสุดสบาย ประเทศ (ลานบาท) 
ภาคเศรษฐกิจ 2530 2540 2530 2540 
เกษตร 50 100 7 10.5 
อุตสาหกรรม 125 175 4 5.6 
บริการ 200 200 3 2.5 
ผลรวม 375 475 14 18.6 
 
(2) ผลของการเปลี่ยนโอนและสัดสวน 
 สวนประกอบ 
  การเปลี่ยนโอน 
ภาคเศรษฐกิจ สัดสวน สวนผสม ดานการแขงขัน 
เกษตร 16 9 25 
อุตสาหกรรม 41 9 0 
บริการ 65 -99 34 
ผลรวม 122* -81 59 
การเปลี่ยนแปลงที่แทจริง = 100    
*ถาสวนประกอบดานสัดสวนคํานวณโดยการคูณระดับการจางงานป 2530ดวยอัตรา 
การเจริญเติบโตของประเทศแลว 
 สวนประกอบดานสัดสวนควรเทากับ 123 ตําแหนงงาน ความแตกตางมาจากการปด
เศษ 
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การนําไปใชงาน (An Application) 
      เพ่ือแสดงเปนตัวอยาง ขอใหดูตารางที่ 7-5 โดยสมมุติให เมืองสุดสบายมีการจางงาน
รวมเพิ่มขึ้น 100 คนในรอบ 10 ป ถาเมืองสุดสบายเจริญเติบโตเทากับเฉลี่ยของประเทศแลว 
ควรมีการจางงานเพิ่ม 122 คน โดยเปนการเพิ่ม 16, 41, 65 คนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการตามลําดับ ดังน้ันจึงมีการหายไปของงาน 22 ตําแหนงในสัดสวนของเมืองสุดสบาย
เม่ือเทียบกับประเทศ การเปลี่ยนโอนติดลบของงาน 22 ตําแหนงอาจเปนผลมาจากสวนผสมที่
เปนลบ  ถาเมืองสุดสบายมีฐานทางอุตสาหกรรมเปนสัดสวนเดียวกับที่อ่ืน  ๆ ของประเทศ 
สวนผสมควรมีคาเทากับศูนย  ในตัวอยางของเรา เกษตรและอุตสาหกรรมเจริญเติบโตเร็วกวา
เฉลี่ยของประเทศ    และเมืองสุดสบายมีการจางงานมากกวาในกิจกรรมแบบนี้ จึงมีสวนผสมที่
เปนบวกในภาคเศรษฐกิจน้ี อยางไรก็ตาม ภาคบริการเปนกิจกรรมที่เจริญเติบโตชาใน
ระดับประเทศ ขณะที่เมืองสุดสบายมีการกระจุกตัวของการจางงานในกิจกรรมที่เจริญเติบโตชา
แบบน้ีอยู ดังน้ัน สวนผสมสําหรับภาคบริการจึงเทากับ -99 และสวนผสมรวมสําหรับเมืองสุด
สบายจึงเทากับ -81 ตําแหนงงาน 
การเปลี่ยนโอนที่เกิดขึ้นจริงเทากับ 22 ตําแหนงงาน (เมืองสุดสบายมีงานนอยกวาที่คาดหมาย
จากสัดสวนของประเทศ 22 ตําแหนง) สวนผสมโดยตัวของมันเองควรจะใหผลลัพธเทากับการ
เปลี่ยนโอน -81 ตําแหนงงาน แตเมืองสุดสบายมีสภาพแวดลอมที่ดีสําหรับเกษตรและบริการ ทั้ง
สองกิจกรรมเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในเมืองสุดสบายมากกวาระดับประเทศ ดังน้ันภูมิภาคจึงมี
สวนประกอบดานการแขงขันเทากับ 59  ผลของการเปลี่ยนแปลงในการจางงานที่เกิดขึ้นจริง
เทากับ ผลรวมของสัดสวน (122)  สวนผสม (-81) และสวนประกอบดานการแขงขัน (59) 
      สวนประกอบดานการแขงขันที่เปนบวกในเกษตรและบริการ อาจชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ
ของการเจริญเติบโตในอนาคต  ตัวอยางเชน นักพัฒนาอาจพยายามระบุเจาะจงลงไปวา ทําไม
ธุรกิจบริการในทองถิ่นจึงคงระดับการจางงานของตนไว ในขณะที่การจางงานบริการ
ระดับประเทศลดลง ถาสามารถระบุลักษณะที่เกื้อหนุนของสภาพแวดลอมในทองถิ่นนี้ได ก็อาจ
ชวยทําตลาดใหกับชุมชนโดยดึงดูดธุรกิจบริการอ่ืนที่อาจตัดสินใจมาตั้งอยูในบริเวณดังกลาว  
การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวนอาจใชเพ่ือชี้จุดบกพรองของสภาพแวดลอมของการ
แขงขันที่ตองการการแกไขไดเหมือนกัน 
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      แมวา การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวนที่กลาวมาจะแสดงในรูปของการจางงาน 
แตเทคนิคนี้อาจประยุกตใชกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืน ๆ เชน รายได การใชจายของ
รัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
      การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวนมีการใชอยางกวางขวางโดยนักวางแผนและ
นักพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือชวยในการเขาใจพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางนี้เขาใจและใช
งานไดงาย อีกทั้งขอมูลที่ตองใชเพ่ือทําการวิเคราะหก็มักมีสนองอยูแลว อยางไรก็ตามก็ยังมีขอ
วิจารณอยูหลายประการ หนึ่งในบรรดานั้นคือ สวนประกอบมักไดรับการตีความผิด ๆ  ผูวิจารณ
บางคนกลาวหาวา การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวนตั้งอยูบนพ้ืนฐานวา อุตสาหกรรม
ควรเจริญเติบโตตามอัตราเฉลี่ยของประเทศ ที่จริงแลวอัตราการเจริญเติบโตของประเทศเปน
เพียงมาตรฐานที่นํามาเปรียบเทียบเทานั้น แตไมมีเหตุผลทางทฤษฎีใด ๆ ที่จะสนับสนุนใหเชื่อ
วา การขยายตัวของการจางงานในทองถิ่นจะตองเทากับอัตราของประเทศ ขอวิจารณอีก
ประการหนึ่งอยูที่สวนประกอบดานการแขงขัน แมวาสวนประกอบนี้จะมีประโยชนในการอธิบาย
วาเกิดอะไรขึ้น แตความสามารถในการทํานายอนาคตของการพัฒนายังเปนที่นาสงสัย เพราะ
สวนประกอบดานการแขงขันเปลี่ยนแปลงบอยและรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
พลังตาง ๆ  เชน ภาษีทองถิ่น การมีสนองของทรัพยากร และเทคโนโลยี เปนตน ดังนั้น
สวนประกอบดานการแขงขันของชวงเวลาหนึ่ง จึงอาจเปนดัชนีที่ใชไมไดสําหรับการทํานาย
อนาคตของภาคเศรษฐกิจนั้น ๆ ขอจํากัดในการใชการวิเคราะหการเปลี่ยนโอน-สัดสวน พอสรุป
ไดเปนสามประเด็นดวยกันคือ 
1. จะตองพิจารณาใหรอบคอบในการใช ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวอยางมากในทศวรรษที่ผานมา จากผลพวงของการเจริญเติบโตแบบฟองสบูของ
ประเทศ อุตสาหกรรมดังกลาวอาจมีการขยายตัวมากกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้นเราก็
อาจคาดไดวา ภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมรถยนตตั้งอยูนาจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวาเฉลี่ย 
แตในความเปนจริงไมใชความตองการรถยนตทุกประเภทจะขยายตัวในระดับเดียวกัน ที่ผานมา
รถยนตราคาแพงจะขยายตัวมากกวารถยนตขนาดเล็ก ดังนั้นในการนําเอาเทคนิคนี้ไปใชงาน
ตองคํานึงถึงความแตกตางภายในอุตสาหกรรมดวย 
2. การวิเคราะหของเทคนิคนี้พิจารณาโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม โดยเฉพาะไมคํานึงถึงการ
เชื่อมโยงกับตลาดภายในทองถิ่น เชน ผูสนองปจจัยในทองถิ่น อีกทั้งไมใหความสนใจกับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการประหยัดภายนอก การประหยัดจากการรวมตัวกัน และการ
ประหยัดจากขนาด ซึ่งในความเปนจริงแลว การมีอยูหรือการขาดซึ่งการเชื่อมโยงระหวาง 
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กิจกรรมและการประหยัดภายนอก มีผลอยางมากตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมตาง ๆ ใน
ภูมิภาค 
3. สวนประกอบที่สาม ซึ่งเปนความไดเปรียบหรือเสียเปรียบของภูมิภาคจากธรรมชาติของ
ภูมิภาคเองนั้น อาจเปนสวนที่สําคัญที่สุดตอการเปลี่ยนแปลงในการจางงานทั้งหมด เชน ความ
ชํานาญงานและประสิทธิภาพของแรงงาน แตเทคนิคนี้ไมไดใหคําอธิบายที่เพียงพอ20

 

มุมมองที่ไมอยูในดุลยภาพ (DISEQULIBRIUM  PERSPECTIVES) 
      แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสวนใหญมักถูกสรางขึ้นในลักษณะที่ ระบบ
เศรษฐกิจเริ่มจากการอยูในดุลยภาพ  ประสบกับการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง  ๆ  และกลับเขาสูดุลย
ภาพเมื่อจบการวิเคราะห  ซึ่งก็คือแบบจําลองที่เรากลาวมาขางตนทั้งหมด แตอยางไรก็ตาม 
ในขณะที่แบบจําลองแบบดุลยภาพอาจเปนตัวแทนของกรณีปกติ มีการสังเกตพบวา บางครั้ง
ระบบเศรษฐกิจอาจไมมีโครงสรางที่นําไปสูจุดดุลยภาพใหมที่ม่ันคงไดอยางรวดเร็วและเปน
อัตโนมัติ อยางนอยที่สุด ก็ในแงของรายได ที่การเจริญเติบโตอาจมีผลใหเจริญเติบโตตอไปเรื่อย 
ๆ หรือ การถดถอยทําใหมีการถดถอยลงเรื่อย ๆ  
 
เหตุและผลแบบสะสม (Cumulative Causation) 
      เหตุและผลแบบสะสมหมายถึง กระบวนการที่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางหนึ่ง อาจเพิ่ม
ความรุนแรงของแนวโนมอ่ืน ใหมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน Myrdal เชื่อวาการ
เจริญเติบโตและวิถีทางการพัฒนาแบบไมอยูในดุลยภาพนี้เปนเรื่องปรกติ 
ในกรณีปกติ มันไมมีแนวโนมที่จะเกิดความมั่นคงโดยตัวของมันเองแบบอัตโนมัติในระบบของ
สังคม ระบบโดยตัวเองไมไดเคลื่อนไปสูความสมดุลใด ๆ ระหวางพลัง แตจะเคลื่อนอยางคงที่
ออกจากสถานการณดังกลาว ในกรณีปกติ การเปลี่ยนแปลงไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่มาหักลาง แตจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนระบบไปในทิศทางเดียวกับการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Marion Temple,  Regional Economics,  (New York: ST. Martin’ Press. Inc., 1994), pp. 36-37 
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เปลี่ยนแปลงในตอนแรกแตไกลขึ้น เน่ืองจากเหตุและผลแบบวัฏจักรนี้ กระบวนการทางสังคมจึง
มักสะสมและเพิ่มความเร็วในอัตราเรงหนึ่งๆ21

      แมวา Myrdal จะกลาวถึง กระบวนการของเหตุและผลแบบวัฏจักรโดยการพิจารณา
ภูมิภาคดอยพัฒนา แตแนวความคิดนี้ก็ประยุกตใชไดกับระบบของเมือง ธรรมชาติที่ชางเลือก
ของผูอพยพออกอาจทําใหเกิดการถดถอยแบบสะสม ตัวอยางเชน ในสภาพแวดลอมของมหา
นคร ครอบครัวที่มีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะอพยพไปสูชานเมือง  เม่ือครอบครัวที่มีฐานะยายออก
จากใจกลางเมือง ก็จะเหลือครอบครัวที่มีความตองการบริการสาธารณะสูงและความสามารถใน
การจายภาษีต่ําเอาไว ผลที่ตามมาคือ ปญหาทางดานงบประมาณและภาระภาษีที่หนักขึ้นของ
ครอบครัวร่ํารวยที่ยังเหลืออยู จึงเพ่ิมความรุนแรงของแนวโนมที่จะมีการอพยพออกมากขึ้นของ
ครอบครัวที่มีฐานะดีเหลานี้ ความเสื่อมโทรมลงจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจากปญหาการขาด
แคลนงบประมาณ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมอ่ืน ๆ ตามมา เชน อาชญากรรม ความเสื่อม
ของตัวเมือง และการขาดความเจริญหูเจริญตา เปนตน การลดลงในรายไดของประชากร อาจ
นําไปสูการยายออกของงานดานการคาปลีกและงานบริการอ่ืน ๆ ไปสูชานเมืองดวยเหมือนกัน 
      ในทํานองเดียวกัน เม่ือบริเวณหนึ่ง ๆ เริ่มที่จะเจริญรุงเรือง ปจจัยที่เพ่ิมความรุนแรง
ใหกับแนวโนมอาจนําไปสูการเจริญเติบโตแบบสะสม รายไดที่สูงขึ้นทําใหมีความเจริญหูเจริญตา
มากขึ้น ดึงดูดธุรกิจ และเพิ่มความประหยัดจากการรวมตัวกัน บริเวณที่มีชื่อเสียงทางดานการ
เจริญเติบโต อาจดึงดูดการลงทุนใหม ๆ  ที่จะนําไปสูการเจริญเติบโตตอไป 
      แนนอนวา ดุลยภาพใหมคงจะเกิดขึ้นในที่สุด เมืองไมสามารถขยายตัวหรือถดถอยได
ตลอดกาล เนื่องจากเกิดพลังที่หักลาง เชน ราคาที่ดินที่สูงขึ้นหรือต่ําลงจะมีพลังมากขึ้น ใน
ทัศนะแบบนี้ เหตุการณสวนใหญจะเขาสูดุลยภาพในระยะยาว แตแบบจําลองแบบที่ไมอยูใน
ดุลยภาพมีความไดเปรียบในการเนนศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงแบบสะสม ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาหนึ่งของวิถีทางปรับตัวของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
21 Gunnar Myrdal , “ Rich Lands and Poor : The Road to World Prosperity ,” ( New York : Harper & 
Row , 1957 ), p. 13 
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แบบจําลองของ Baumol 
       Baumol รวมกับ Oates และ Howrey22 ไดพัฒนาแบบจําลองที่แสดงใหเห็นวา การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงลบ (ในเชิงบวก) จะสามารถกอใหเกิดวิถีทางการเจริญเติบโตในทิศทางที่
ลดลง (เพ่ิมขึ้น) ไดอยางไร ในแบบจําลองของ Baumol นั้น ความเสื่อมถอย (deterioration) 
หมายถึงความหลากหลายของปญหาในเมือง ซึ่งครอบคลุมถึง อาชญากรรม มลภาวะ ความ
แออัด และภาษี ที่อาจทําใหรายไดลดลง ยิ่งระดับของความเสื่อมถอยในปที่กําหนดใหสูงเทาใด 
รายไดภูมิภาคในปถัดมายิ่งต่ําลงเทานั้น แนวความคิดนี้แสดงในรูปสมการไดดังนี้ 
                                       Yt + 1  =  r  -  sDt

 โดย          Yt  =  รายไดในชวงเวลา t 
          Yt + 1  =  รายไดในชวงเวลา t + 1 
               Dt  =  ระดับของความเสื่อมถอยในชวงเวลา t  และ 
             r , s  =  พารามิเตอร 
      ระดับของความเสื่อมถอย ถูกกําหนดโดยระดับของรายไดในชุมชน ระดับรายไดที่สูงขึ้น
จะลดระดับของความเสื่อมถอยลง เน่ืองจากรายไดที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนจะจัดหาทรัพยากรมาเพื่อ
แกไขปญหา สรางความเจริญหูเจริญตามากขึ้น เพ่ิมบริการ ดังนั้น 
                                        Dt  =  u  -  vYt      
โดย  u , v  =  พารามิเตอร 

       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 William J. Baumol , “ Interaction of Public and Private Decisions.” in  Public Expenditure 
Decisions in the Urban Community, ed. H. S. Schaller (Baltimore: The John Hopkins Press, 1963 ) 
pp. 1 - 18, และ E. W. Oates, P. E. Howrey, and  J. W. Baumol, “ An Analysis of Public Policy in 
Dynam ic  U rban  Mode l s . ”  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  E c o n o m y  79  ( 1971 )  :  142  -  53 .  
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(a) การเปลี่ยนแปลงแบบสะสม (b) การเปลี่ยนแปลงแบบโนมเขาหากัน 
Yt + 1  = q + h YtYt + 1 Yt + 1 

Ye 

 Y2 

Y3 

Y4 

 

Y 

45° 
45° 

Yt + 1  = q + h Yt

Yt Yt 
     Y4    Y3    Y2    Y1   Ye  Ye Y3 

รูปที่ 7-2  แบบจําลองของ Baumol 
      วงจรของแบบจําลองนี้สามารถดูไดจากขอเท็จจริงที่วา รายไดมีผลตอความเสื่อมถอย
และความเสื่อมถอยมีผลตอรายได แทนที่สมการที่ 19 ลงในสมการที่ 18 จะได 

(20)                                       Yt + 1  =  r  -  su  +  sv(Yt)                            หรือ 

                                                                       Yt + 1  =  g  +  hYt

โดย   g  =   r  -  su  และ 
        h  =  sv 
ระดับรายไดดุลยภาพ Ye จะพบไดเม่ือ Ye  =  Yt  =  Yt + 1        หรือเม่ือ 
                                                       Ye  =  g / ( 1  -  h )  แบบจําลองใหขอเสนอแบบ
งาย ๆ วา รายไดในชวงเวลาหนึ่งกําหนดรายไดในอนาคต  แมวาจะดูหยาบเกินไปที่จะแสดง
กระบวนการของวงจร แตก็มีขอคิดที่ดีและแสดงใหเห็นถึงบางสวนของปญหาที่นักวางแผน
จะตองเผชิญ  
แบบจําลองอาจทํานายวามีการถดถอยหรือเจริญเติบโตอยางสะสมในดานหนึ่ง หรือมีการโนม
เขาหากันเพื่อเขาสูดุลยภาพในอีกดานหนึ่ง  ขึ้นอยูกับคาของตัว g และ h  โดยถา g < 0 และ h  
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> 1 แลว การเปลี่ยนแปลงแบบสะสมจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่แสดงในรูปที่ 7-2 (a) แตถา g > 0 
และ h < 1 แลว การเจริญเติบโตจะโนมเขาหาดุลยภาพเหมือนที่แสดงในรูปที่ 7-2 (b)  
      รูปที่ 7-2 แสดงถึงธรรมชาติของการถดถอยแบบสะสมหรือการเจริญเติบโตแบบเพิ่มทวี
ของสมการที่ 21 ตัวอยางเชน สมมุติใหมีพลังบางอยางทําใหระดับรายไดลดลงจาก Ye เปน Y1  
ดังน้ันรายไดในปปจจุบัน , Yt , จะเปน Y1 ในปถัดมา , Yt + 1 , รายไดจะกลายเปน Y2 ( อาน
จากเสน Yt + 1 =  g  +  hYt ) เม่ือเวลาผานไป Y2 จะกลายเปนรายไดของปปจจุบัน และจาก
การอานเสน Yt + 1 =  g  +  hYt จะชี้วารายไดในปถัดไปจะลดลงอีกครั้งหน่ึงเปน Y3 ดังน้ัน
รายไดจะลดลงอยางตอเนื่อง ในทํานองเดียวกัน ถารายไดเพ่ิมขึ้นมากกวาดุลยภาพในตอนแรก
จากผลกระทบภายนอก รายไดจะเพ่ิมขึ้นอยางทวีคูณ 
      แบบจําลองของ Baumol เปนมากกวากลุมของสมการ เพราะมีความสําคัญตอการใช
นโยบาย สมมุติใหมีความสัมพันธระหวางรายไดและการเสื่อมถอย ที่ทําใหเกิดการลดลงแบบ
สะสมดังเชนที่แสดงในรูปที่ 7-2 (a)  ถารายไดลดลงจาก Ye เปน Y1  เปน Y2 และตอไปเร่ือย 
ๆ  อาจตองใชมาตรการณทางตรงที่จะเพ่ิมระดับรายไดโดยผานทางเงินโอนของภาครัฐบาล 
อยางไรก็ตาม ถารายไดถูกเพิ่มขึ้นจาก Y2 เปน Y1  ชุมชนอาจมีการกระเตื้องขึ้นเปนการ
ชั่วคราว แตในที่สุดจะเกิดการลดลงแบบสะสมตอไปเม่ือเงินโอนนั้นหยุดลง ในอีกดานหนึ่ง ถา
รายไดถูกยกระดับใหเปน Ye ก็จะสามารถคงดุลยภาพไวไดโดยไมตองมีการชวยเหลืออีกตอไป 
และถายกระดับใหสูงกวา Ye จะทําใหชุมชนมีวิถีทางการเจริญเติบโตแบบสะสมได หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง ในบางครั้ง นโยบายที่ใชจะตองมีขอบเขตและขนาดที่เพียงพอ ที่จะยกระดับใหชุมชน
สามารถผานเงื่อนไขหนึ่ง ๆ ไปได นโยบายที่ไมเพียงพออาจใหความชวยเหลือไดชั่วคราว แต
ไมอาจที่จะกอใหเกิดระดับที่สูงขึ้นของสวัสดิการไดอยางถาวร 

 
ใครไดประโยชนจากการเจริญเติบโต (WHO BENEFITS FROM GROWTH?) 
      ที่ผานมา เราไดวิเคราะหถึงเครื่องมือและทฤษฎีที่ชวยนักเศรษฐศาสตรวิเคราะห
กระบวนการพัฒนาเมืองและภูมิภาค ในตอนนี้คงถึงคําถามวา ใครจะไดประโยชนจากการ
เจริญเติบโตที่กลาวถึง   
      ผูไดรับประโยชนจากการขยายตัวของเมืองสามารถกําหนดไดอยางแมนยํา ถามีความ
ชัดเจนวาอุตสาหกรรมใดกําลังเจริญเติบโตและบริเวณใดภายในภูมิภาคจะไดรับการพัฒนา 
อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโตโดยรวม มักจะเปนประโยชนกับบางกลุมของประชากรมากกวา 
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กลุมอ่ืน ๆ  บางกลุมอาจถึงกลับไดรับความเดือดรอนจากการเจริญเติบโตก็ได  ในตอนนี้เราจะ
พยายามหาหลักเกณฑกวาง ๆ วา การเจริญเติบโตจะยังประโยชนใหกลุมใดและทํารายกลุมใด 
      การเจริญเติบโตในทองถิ่นจะเพิ่มอุปสงคของสินคาและบริการ ที่มักจะถูกพิจารณาวา 
เปนสวนของกิจกรรมไมใชฐานที่มุงใหบริการกับประชากรในทองถิ่น เชน บริการนายหนา ราน
ขายของชํา กิจการคาปลีก ฯลฯ อุปสงคสําหรับผลผลิตของภาคสงออกมักไมมีการเปลี่ยนแปลง
จากผลของการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในทองถิ่น เนื่องจากอุปสงคของการสงออกถูก
กําหนดภายนอกภูมิภาค อุปสงคในบริการของทองถิ่นที่เพ่ิมขึ้นจะมีแนวโนมทําใหราคาของ
ทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคาภาคไมใชฐานสูงขึ้น ดังน้ัน เจาของทรัพยากรที่ใชผลิตเพื่อการ
บริโภคในทองถิ่นจะไดรับรายไดสูงขึ้นจากผลของการเจริญเติบโตในทองถิ่น 
       ไมใชเจาของทรัพยากรทุกคนที่สนองตอบตลาดในทองถิ่นจะไดประโยชนจากการ
เจริญเติบโต ถาอุปทานของทรัพยากรมีความยืดหยุน ผลประโยชนตอเจาของทรัพยากรใน
ปจจุบันจะถูกจํากัด  เพราะการเพิ่มขึ้นของอุปสงคจะไมทําใหราคาของปจจัยการผลิตสูงขึ้น  
ความยืดหยุนของอุปทานในสินคาและบริการที่ขายในทองถิ่นขึ้นอยูกับวา สินคาดังกลาวนําเขา
มางายยากเพียงใดและจะจัดหาทรัพยากรที่ตองการเพิ่มไดหรือไม โดยไมทําใหราคาของมัน
เพ่ิมขึ้น  ยิ่งไปกวานั้น ทรัพยากรบางอยางอาจยายจากภาคการสงออกไปสูภาคไมใชฐาน เพ่ือ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในความตองการทรัพยากร ขนาดของผลประโยชนประจําปจาก
การเจริญเติบโต อาจจะลดนอยถอยลงในระยะยาว สําหรับเจาของทรัพยากรที่อุปทานมีความ
ยืดหยุน ยิ่งชวงเวลายาวนานขึ้นเทาใด ความเปนไปไดที่จะมีการนําเขาทรัพยากรดังกลาวยิ่งมี
สูงเทานั้น เพราะอุปทานของทรัพยากรที่มีสนองตอบในทองถิ่นมีความยืดหยุนในระยะยาว
มากกวาในระยะสั้น  อยางไรก็ตาม เจาของทรัพยากรที่มีการผูกขาดจะไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นอยาง
ถาวรจากการเจริญเติบโตของทองถิ่น 
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รูปที่ 7-3  ความยืดหยุนกําหนดการตอบสนองตออุปสงคที่เพ่ิมขึ้น 

(a) อุปทานทรัพยากรยืดหยุนสมบูรณ (b) อุปทานทรัพยากรยดืหยุนปานกลาง 

(c) อุปทานทรัพยากรผูกขาด 
฿ 

฿ ฿ 

QQ

S 

S 

  S 

D

DD

D′ 

D′ 
D′ 

Q

รูปที่ 7-3 แสดงถึงสถานการณที่เปนไปไดสามแบบของอุปทานทรัพยากร ในกรณีแรก รูปที่ 7-3 
(a) อุปทานของทรัพยากรตอระบบเศรษฐกิจในทองถิ่น , S , มีความยืดหยุนสมบูรณ ดังน้ันการ
เพ่ิมขึ้นของอุปสงคในทรัพยากรจะไมทําใหราคาของทรัพยากรสูงขึ้น กรณีนี้อาจคลายกับ
สถานการณจริงของปจจัยการผลิตจํานวนมากในระยะยาว หรือสําหรับปจจัยการผลิตในทองถิ่น
ที่เคลื่อนยายไดแมแตในระยะสั้น รูปที่ 7-3 (b) แสดงถึง สถานการณที่การเพิ่มขึ้นของราคา
ทรัพยากรเปนสิ่งจําเปนเพ่ือกระตุนใหมีการเพิ่มขึ้นของอุปทาน และรูปที่ 7-3(c) แสดงถึง 
อุปทานที่ไมมีความยืดหยุนเลย ดังน้ันผลกระทบทั้งหมดของการเพิ่มขึ้นในอุปสงคจะสงผานไป
ในรูปของราคาที่สูงขึ้น 
 
ผลประโยชนสําหรับปจจัยการผลิต (Benefits to Factors of Production) 
      อุปทานของทุนสําหรับภาคเศรษฐกิจสวนใหญมักมีความยืดหยุนสูง  ถาอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังตอทุนที่ลงทุนใหมในภาคเศรษฐกิจเหลานี้สูงขึ้น การลงทุนจากภายนอก
จะไหลเขาสูบริเวณนี้อยางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยลดความแตกตางในดอกเบี้ยลงได 
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      เจาของทุนที่ลงทุนไปกอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทองถิ่น อาจไดรับ
ผลตอบแทนที่สูงกวาปกติ อยางนอยก็เปนการชั่วคราว ขึ้นอยูกับวาเขาลงทุนในที่ใด เอกชนที่
ซื้ออสังหาริมทรัพยไว อาจพบวาคาเชาที่ไดรับเพ่ิมขึ้นจากผลของการเจริญเติบโตในทองถิ่น 
ดังน้ัน อัตราผลตอบแทนตอทุนอาจสูงกวาที่คาดหวังเอาไวกอน ในทํานองเดียวกัน เจาของ
ธุรกิจบริการในทองถิ่นอาจไดรับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ความสามารถที่จะคงระดับที่สูงกวา
ปกตินี้ไวขึ้นอยูกับ นักลงทุนจะรับรูวาสามารถหาผลตอบแทนสูงกวาปกติไดรวดเร็วขนาดไหน 
และนําการรับรูนี้ไปสูการปฏิบัติไดรวดเร็วขนาดใด 
      ถาคาจางในบางภาคเพิ่มขึ้น คาจางในภาคที่เกี่ยวเนื่องอาจเพิ่มขึ้นตาม ตัวอยางเชน ถา
การสงออกรถยนตเพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมรถยนตอาจพยายามจางแรงงานเพิ่มขึ้น ผลก็คืออาจมี
ผลทําใหคาจางในอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมขึ้น และแรงงานในภาคอื่นอาจเคลื่อนยายมาสูอุตสาหกรรม
ดังกลาว ผลที่ตามมาจะมีลักษณะเปนลูกโซ และถาความแตกตางระหวางคาจางในอาชีพรายได
สูงกับอาชีพรายไดต่ํามีสูงขึ้น แรงงานจะมีแรงจูงใจใหเพ่ิมความชํานาญเพื่อสามารถเขาสูอาชีพ
ที่จายสูงได  แรงงานที่วางงานอยูมีโอกาสที่จะไดประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของตําแหนงงานที่
เกิดมาจากการเจริญเติบโตของทองถิ่นดวยเหมือนกัน แตการเจริญเติบโตก็อาจดึงดูดแรงงานที่
วางงานอยูในบริเวณอื่นใหอพยพเขามา ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการวางงานคงเดิม 
      เจาของทรัพยากรที่ผูกขาดในทองถิ่นมักจะไดประโยชนจากการเจริญเติบโต ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เจาของที่ดินไมตองกังวลวาจะมีอุปทานของที่ดินเพิ่มขึ้น เน่ืองจากอุปทานที่ดิน
คงที่และแตละที่ตั้งมีอํานาจผูกขาดระดับหน่ึง เจาของที่ ดินจึงคงผลประโยชนจากการ
เจริญเติบโตไดในระยะยาว  นอกจากนี้ ธรรมชาติของกิจกรรมสวนใหญมักจะมีการผูกขาดอยู
บางสวน ตัวอยางเชน รานซอมรองเทาที่ตองการประชากรอยางนอย 10,000 คนเพ่ือเปนฐาน
ลูกคาที่เพียงพอใหกิจการดําเนินธุรกิจได จะไดรับกําไรเกินปกติ ถาบริเวณดังกลาวมีการ
ขยายตัวของประชากรจาก 10,000 คนเปน 15,000 คนโดยเปนผลมาจากการเจริญเติบโตของ
ทองถิ่น จํานวนประชากร 15,000 คนไมเพียงพอที่จะดึงดูดรานซอมรองเทาใหมเขามาใน
บริเวณได  และแมวาจะมีกิจการที่เปนคูแขงเกิดขึ้นในทองถิ่น แตก็มักจะเกิดเม่ือเวลาผานไป
พอสมควร และจะตองใชเวลาเพื่อสรางภาพพจนใหดีพอที่จะแขงกับกิจการที่ตั้งอยูเดิม  
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ผูคัดคานการเจริญเติบโต (Opponents of Growth) 
     ผลประโยชนที่กลาวมาขางตนเกี่ยวของอยางมากกับรายไดของครัวเรือน การ
เจริญเติบโตสามารถกระทบบริเวณนั้น ๆ ในหลายลักษณะ บุคคลจํานวนมากคัดคานการ
เจริญเติบโต เพราะเช่ือวาจะทําใหบริเวณน้ันนาสนใจนอยลง ราคาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะใน
ทรัพยากรที่ไมยืดหยุน เปนตนทุนหนึ่งของการเจริญเติบโตที่เปนผลเสียกับประชากรจํานวน
มาก บุคคลที่มีรายไดคงที่อาจเสียเปรียบจากราคาที่สูงขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การผลิตที่เพ่ิมขึ้นมักจะ
ทําใหมีมลภาวะสูงขึ้น ประชากรที่เพ่ิมขึ้นหมายถึงความแออัดมากขึ้น บุคคลที่ไมไดรับ
ผลประโยชนอยางเพียงพออาจมองวาตนเองเสียหายจากการเจริญเติบโต ขอบเขตของการเออ
ลนที่เปนลบของการเจริญเติบโต และการที่ทุก ๆ คนไมสามารถที่จะมีสวนรวมอยางเต็มที่ใน
ผลประโยชนของการเจริญเติบโต เปนเหตุผลประการหนึ่งที่อธิบายวา ทําไมบางชุมชนจึงมี
ปฏิกริยาคัดคานการเจริญเติบโตของทองถิ่น ยิ่งไปกวานั้น ประชากรบางกลุมที่ไดผลประโยชน
จากการเจริญเติบโตในรูปของ ความเจริญหูเจริญตา ทางเลือกของการจับจายซื้อของ และ
โอกาสอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโต ก็ยังคงปกปองไมใหละแวกบานของตนมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไปหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงในบริเวณอ่ืนขางเคียง ซึ่งเปนกรณีที่มัก
เกิดกับประชากรในละแวกที่มีทัศนียภาพสวยงาม (ละแวกที่อยูอาศัยของผูมีฐานะ) ที่ยอมรับการ
เจริญเติบโตของเมือง แตไมตองการการเปลี่ยนแปลงในละแวกบานของตนเอง อยางไรก็ตาม 
ภูมิภาคสวนใหญยอมรับวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบางอยางเปนสิ่งจําเปนที่ตองเกิดขึ้น 
เพ่ือจัดหางานใหประชากรในปจจุบันและบุตรหลาน มิฉะน้ันแลว อาจมีการอพยพออกจากผล
ของการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของประชากร  

 

สรุป 
      เพ่ืออธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคนั้น เราตองการ
แนวทางบางอยางเปนตนแบบในการอธิบาย จึงจําเปนตองนําเสนอทัศนะ มุมมอง แบบจําลอง 
หรือทฤษฎีตาง ๆ  เพ่ือเปนแนวทางใหกับเรา เร่ิมที่ทัศนะทางประวัติศาสตร ที่พยายามอธิบาย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผานมาในทํานองวา มีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคลายคลึงกัน 
โดยเรากลาวถึงแนวคิดของ Jacobs และ Thompson ซึ่งแมวาจะใชคําศัพทที่แตกตางกัน แต
โดยเนื้อหาแลวคลายคลึงกันอยางมากกลาวคือ เร่ิมที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณใด
บริเวณหนึ่งในระบบเศรษฐกิจกอน ปกติมักเปนมหานครหรือศูนยกลางของภูมิภาคนั้น ๆ  และ 
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ตามลักษณะของแบบจําลองวงจรชีวิตของผลผลิต จะมีไหลรินลงทางอุตสาหกรรมไปยังบริเวณ
โดยรอบ ซึ่งอาจเปนบริเวณชานเมืองหรือเมืองเล็ก ๆ ในเขตอิทธิพล มหานครจะสูญเสีย
กิจกรรมแรกเร่ิมน้ีไปจึงจําตองเพ่ิมงานใหม ๆ ใหกับงานเกา  ดวยการผลิตทดแทนการนําเขา
หรือผลิตสินคาสงออกประเภทใหม ๆ  วงจรการเจริญเติบโตจะดําเนินลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ  
ภูมิภาคตาง ๆ จะเคลื่อนไปตามขั้นตอนดังกลาว เพียงแตวาภูมิภาคที่เจริญเติบโตแลวเปน
ภูมิภาคที่ผานขั้นตอนมาแลว ขณะที่ภูมิภาคลาหลังยังอยูในขั้นตอนบางขั้นอยู 
      แนวคิดแบบที่สองคือ แบบจําลองเหตุการณสําคัญในแตละยุค เริ่มที่การมองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละสถานที่วา มีที่มาจากความพรอมทางดานตาง ๆ เหมาะกับ
การเปนศูนยกลางการคาในยุคกลาง ที่หลาย ๆ เมืองเร่ิมการพัฒนาจากการเปนศูนยกลางของ
การคา หลังจากนั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของบริเวณตาง ๆ ก็มีที่มาจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จนเปนผลพวงที่เราไดพบเห็นอยูในปจจุบัน แตในปจจุบันหลาย ๆ บริเวณเริ่ม
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเปนภาคบริการ และมีการเจริญเติบโตตอเน่ืองมา เราเรียกยุคนี้วายุค
หลังอุตสาหกรรม และเรายังมีขอสังเกตสําหรับประเทศดอยพัฒนา ที่แมวาจะมีอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ แตก็นาเสียดายที่ไมสามารถสงถายการเจริญเติบโตไปสูสวนตาง ๆ 
ของระบบไดมากเทาที่ควร 
           ทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบฐานการสงออกเปน แนวคิดที่เนนวาการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจมีที่มาจากการสงออก รายไดที่ไดจะนําไปสูการขยายตัวของภาคที่ไมใชการสงออก 
โดยเรียกกิจกรรมที่สงออกวากิจกรรมฐาน (basic activities) และกิจกรรมที่สนับสนุนหรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เหลือวากิจกรรมไมใชฐาน (non-basic activities) โดยเราอธิบายรายละเอียด
ดวยแบบจําลองรายไดอยางเปนทางการ ซึ่งกลาวถึงการบริโภค กระแสไหลเขาทางการเงิน และ
กระแสไหลออกทางการเงิน หลังจากนั้นเราก็เสนอถึงการนําแนวทางฐานการสงออกไปใช  
      แมวา ทฤษฎีฐานการสงออกจะสามารถอธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหลาย 
ๆ ประเทศในโลก แตที่จริงก็ไมใชแนวคิดใหม เพราะเปนเพียงสวนหนึ่งของทฤษฎีรายได
ประชาชาติของ Keynes อยางไรก็ตาม เม่ือเรานําทฤษฎีฐานการสงออกมาใชศึกษาผลกระทบ
ของการจางงาน ก็พบวามีขอวิจารณมากมาย โดยเฉพาะการใหความสําคัญที่สุดตอการสงออก 
เพราะในบางครั้งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นจากการทดแทนการนําเขา 
นอกจากนี้การพิจารณาวา เม่ือมีการสงออกระดับหนึ่งจะทําใหระบบเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว
ไดระดับหน่ึงดวยการทํางานของคาตัวทวี ซึ่งสมมุติใหคงที่  ในความเปนจริง มีความไมมี
เสถียรภาพในระยะยาวของคาตัวทวีอยู 
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      ขอโตแยงที่สําคัญของทฤษฎีฐานการสงออกคือ ระบบเศรษฐกิจบางแหงไมมีการสงออก
เลยหรือนอยมาก แตก็สามารถเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมาเรื่อย ๆ  ตัวอยางที่สุดโตงสุดคือ 
โลกที่ไมมีการสงออกเลยแตก็ขยายตัวมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ันจึงมีทฤษฎีที่นาสนใจอันหนึ่งคือ 
ทฤษฎี “ขั้วการเจริญเติบโต” ซึ่งอธิบายถึง อุตสาหกรรมผลักดันและกลุมของอุตสาหกรรมกับ
การเจริญเติบโต ตัวอยางที่เห็นชัดคือ การเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศตาง ๆ ในยุโรป 
ที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้นมีการขยายตัวอยางมาก โดยเกือบไมเกี่ยวของกับ
การสงออกเทาใดเลย ในการอธิบายถึงขั้วการเจริญเติบโตกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้น เราไดกลาวถึงการเกิดขึ้นเองหรือการสรางขั้วการเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งก็เปนไปได
ทั้งสองแนวทาง ผลกระทบจากการเจริญเติบโตที่ขั้วการเจริญเติบโตนําไปสูสวนอ่ืน ๆ ของระบบ
โดยผานทางผลกระทบแบบไหลรินลง ซึ่งจะทําใหสวนอ่ืน ๆ ไดอานิสงคจากการเจริญเติบโต
ตามไปดวย แตก็มีผลกระทบอีกแบบหนึ่งที่ตองคํานึงถึงคือผลกระทบแบบรวมขั้ว ซึ่งจะมีผลให
การเจริญเติบโตกระจุกอยูเฉพาะที่ขั้วการเจริญเติบโตน้ันเทานั้น 
      แนวทางในการศึกษาอีกแบบหนึ่งคือ แนวทางการศึกษาดานอุปทานซึ่งมองวาการ
เจริญเติบโตมาจากดานอุปทานตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ อันประกอบไปดวย ปจจัยการผลิตขั้น
กลาง ความเปนผูประกอบการ ทุน ที่ดิน และแรงงาน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทําให
อุปทานปจจัยดังกลาวดีขึ้นหรือเพ่ิมขึ้น ยอมสงผลใหเกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ  
      เราอาจใชการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิต เปนแนวทางในการศึกษาการ
เจริญเติบโตไดเหมือนกัน โดยสําหรับระบบเศรษฐกิจหน่ึง ๆ  เราสามารถหาตารางการติดตอซ้ือ
ขายระหวางภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ในระบบได หลังจากนั้นเราก็มาคํานวณตารางสัมประสิทธิ์
ทางตรง แตขณะเดียวกันเรายอมรับวามีการเกี่ยวพันกับมากกวาการติดตอซ้ือขายโดยตรง โดย
อาจจะเปนผลกระทบที่เกิดตอเน่ืองมา ดังน้ันเราจึงตองคํานวณตารางสัมประสิทธิ์ทางตรงและ
ทางออม เพ่ือดูถึงผลกระทบทั้งหมดที่มีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หน่ึง ๆ  พรอมกันนี้เราก็พิจารณาตอวากิจกรรมใดที่ถูกกําหนดจากภายในระบบเอง และ
กิจกรรมใดที่มีอิทธิพลของภายนอกมากําหนด โดยเนนที่ภาคครัวเรือนและภาครัฐบาล อยางไร
ก็ตาม ผลดีของการใชตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตสําหรับวิเคราะหการเจริญเติบโตน้ัน ชวยให
เราสามารถประเมินโครงสรางของภูมิภาคไดวา มีสวนประกอบอะไร เชื่อมโยงกันอยางไร การ
ทํานายการนําเขา การใหขอมูลกับการตัดสินใจเลือกที่ตั้งและกําหนดนโยบาย การ 
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ชี้นําการศึกษาผลกระทบ และกระตุนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เพ่ือใหระบบ
เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับวาเทคนิคทุกอยางมีขอไดเปรียบและ
ขอจํากัดในการนํามาประยุกตใช ซึ่งการวิเคราะหปจจัยการผลิต-ผลผลิตก็ไมสามารถหนีความ
จริงนี้ไปได 
      ปญหาที่เรามักประสบอยูสําหรับการพิจารณาการเจริญเติบโตของภูมิภาคตาง ๆ ใน
ประเทศหนึ่ง ๆ คือ ภูมิภาคตาง ๆ เหลานี้มีการเจริญเติบโตไมเทาเทียมกัน โชคดีที่เรามีเทคนิค
การวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวน ซึ่งสามารถแยกใหเราเห็นวา การเจริญเติบโตที่ไมเทา
เทียมกันนี้มีที่มาสองสวนคือ (1)  สัดสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคไมเทา
เทียมกันและไมเทากับคาเฉลี่ยของประเทศ ภูมิภาคที่มีสัดสวนกิจกรรมอยูสูงมักเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ขณะที่ภูมิภาคที่ลาหลังมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการมีสัดสวนของกิจกรรมนอยกวา
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ในประเทศ และ (2) การเปลี่ยนโอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภูมิภาคหนึ่งไปยัง
ภูมิภาคอื่น ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากหลาย ๆ สาเหตุ แตก็ทําใหภูมิภาคที่สูญเสียกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตองประสบกับการถดถอยหรือชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจ 
      แนวความคิดทั้งหลายที่กลาวผานมา มักเชื่อเหมือน ๆ กันวา ปญหาการชะงักงันหรือ
ความลาหลังทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเกิดจาก การบิดเบือนออกจากดุลยภาพที่ควรเปน และถา
แกไขปญหาดังกลาวแลว ทุก ๆ อยางจะเขาสูดุลยภาพดวยตัวของมันเองในที่สุด แตเรามี
มุมมองที่แตกตางออกไปประการหนึ่งคือ มุมมองที่ไมอยูในดุลยภาพ ซึ่งเชื่อวาเมื่อเกิดการ
ถดถอยลงในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคหนึ่ง ๆ แลว สวนอ่ืน ๆ ของภูมิภาคนั้นจะมีแนวโนมที่
จะถดถอยตาม ทําใหความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนอาจถึงจุดที่ไมสามารถแกไขไดงาย ๆ  ดวย
การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางเพียงเล็กนอย ทั้งน้ีเพราะมีเหตุและผลแบบสะสมเกิดขึ้น การ
แกไขใด ๆ ตองทําอยางขนานใหญใหมีผลกระทบที่แรงพอจะกลับแนวโนมที่กําลังถดถอยนั้น ๆ 
ใหได มิฉะนั้นแลว การชวยเหลือจะเปนการสูญเปลา แบบจําลองของ Baumol จะเปนแนวทาง
ใหเราพิจารณาประเด็นน้ีไดอยางดี 
      ประเด็นสุดทายที่เราพูดถึงในบทนี้คือ ใครไดประโยชนจากการเจริญเติบโต ปกติแลว
เรามักเชื่อกันวา เม่ือระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัว ทุก ๆ สวนในระบบเศรษฐกิจน้ัน ๆ จะได
ประโยชน แตในความเปนจริง สัดสวนผลประโยชนที่แตละสวนไดรับมักไมเทากัน ที่รายไปกวา
นั้นคือ บางกลุมอาจถึงกลับสูญเสียผลประโยชนที่เคยไดรับกอนการเจริญเติบโต อาทิเชน ผูถูก
เวนคืนหรือขับไลออกจากพื้นที่ เพ่ือเปดโอกาสใหมีการพัฒนาโครงการบางอยาง เปนตน  
 
 
 
 
 

EC364(51) 214 



ดังน้ันจึงไมประหลาดใจที่มีผูคัดคานการเจริญเติบโต และเสียงคัดคานเร่ิมดังขึ้นเรื่อย ๆ  เม่ือ
ระบบเศรษฐกิจมีความกาวหนามากขึ้น ดังที่เราไดยินไดฟงมาในชวงเวลานี้ของประเทศไทย 

 
คําถามทายบท 
1. อธิบายขั้นตอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทัศนะทางประวัติศาสตร 
2. Urban-size ratchets ตามความหมายของ Thompson คืออะไร? 
3. การกลั่นกรองลงทางอุตสาหกรรม (Industrial Filtering-down) หมายถึงอะไร? 
4. อธิบายแบบจําลองเหตุการณสําคัญในแตละยุค (Epochal models) 
5. อธิบายลักษณะของยุคหลังอุตสาหกรรม (postindustrial era) 
6. ตัวทวี (Multiplier) คืออะไร? มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางไร? 
7. อธิบายทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบฐานการสงออก 
8. การนําแนวทางฐานการสงออกไปใชมีขอบกพรอง และขอจํากัดอยางไรบาง? 
9. อธิบายทฤษฎี “ขั้วการเจริญเติบโต” 
10. อธิบายความแตกตางระหวาง ผลกระทบแบบไหลรินลง (Trickling-down effects) กับ
ผลกระทบแบบรวมขั้ว (Polarization effects) 
11. แนวทางการศึกษาดานอุปทานมีแนวคิดหลักอยางไร? มีองคประกอบสําคัญอะไรบาง? 
12. ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตคืออะไร? ใชในการวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได
อยางไร? และมีขอจํากัดอยางไร? 
13. อธิบายการวิเคราะหการเปลี่ยนโอนและสัดสวน (Shift-and Share analysis) 
14. อธิบายมุมมองที่ไมอยูในดุลยภาพ (Disequilibrium perspectives) 
15. อธิบายแบบจําลองของ Baumol 
16. ใครไดประโยชนจากการเจริญเติบโต? 
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