
บทที่ 8 
ทางปฏบิัติของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

( THE PRACTICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT ) 
 
      ในบทที่แลว เราไดอธิบายถึงทฤษฎีและเครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหการพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งนักพัฒนาเศรษฐกิจจําเปนตองใชทฤษฎีและกรณีศึกษาตาง ๆ  เพ่ือวางเคาโครงของ
แผนปฏิบัติการ ในบทนี้เราจะพิจารณานโยบายและโครงรางการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น  
นโยบาย (policies) หมายถึงแนวทางเขาถึงปญหาแบบกวาง ๆ  ซึ่งจะใหพ้ืนฐานสําหรับ 
โครงการ (programs) การพัฒนา  โครงการสามารถนําไปใชไดหลาย ๆ ทาง และแผนการ
เดียวกันอาจนําไปสูการปฏิบัติที่แตกตางกันในพื้นที่ที่แตกตางกัน  อยางไรก็ตาม ขอใหระลึกอยู
เสมอวา โครงการพัฒนาและการนําไปปฏิบัติ กับมุมมองทางทฤษฎีมักแสดงบทบาทในทาง
สนับสนุนกันเทานั้น การกระทําที่เกิดขึ้นจริง ๆ มักถูกผลักดันโดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
ทางการเมือง และปจจัยอ่ืน ๆ  มากกวาจะเปนการกระทําที่ถูกตองเหมาะสมทางทฤษฎี 

 
มุมมองในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ (Perspectives on Economic 
Development Policy) 
      นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองและภูมิภาค เปนประเด็นที่อยูในความสนใจอยาง
มากในปจจุบัน  แตที่จริงไมใชประเด็นใหมแตอยางไร นโยบายสาธารณะที่มุงจะเพิ่มความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจในทองถิ่นมีมานานแลว  แตวัตถุประสงคและนโยบายที่รวมอยูใน
การพัฒนาเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
 
แรงจูงใจเบื้องหลังการพัฒนาเศรษฐกิจ (Motives Underlying Economic Development) 
      แมวาเปาหมายของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจะไมมีการระบุอยางกระจางชัด แตสวน
ใหญจะมีเปาหมายสามประการคือ (1) การสรางงาน (2) การปรับปรุงทางการคลัง และ (3) การ
ปรับปรุงทางกายภาพ นอกเหนือจากเปาหมายสาธารณะแลว ขาราชการและนักลงทุนเอกชนที่ 
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เกี่ยวของกับความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็มีความมุงมาดปรารถนาของตนเองตอ
ความสําเร็จ การไดรับการยอมรับ และความมั่งคั่ง อยางไรก็ตาม สําหรับแตละเปาหมายนั้น เรา
ตองยอมรับวา ผลประโยชนของการเจริญเติบโตในทองถิ่นไมไดแบงสวนเทา ๆ กันระหวาง
ประชากรในทองถิ่น 
 
การสรางงาน  (Job Creation)  ชุมชนที่มีตลาดแรงงานที่เปราะบาง (Loose labor market)  
คือมีลักษณะของการวางงานสูง คาจางต่ํา แรงงานที่ขาดความกลาและความกระตือรือรน และ
การจางงานต่ําระดับ (under-employment) ชุมชนแบบนี้จํานวนมากเคยประสบกับการปด
กิจการเลิกจาง และการลดลงของจํานวนตําแหนงงาน บุคคลในตลาดแรงงานที่เปราะบางมัก
ตองการที่จะยายออกจากพื้นที่เพ่ือหางานทํา โครงการที่จะกระตุนใหมีงานในทองถิ่นมากขึ้น
ประกอบดวย การพัฒนาการจางงานของภาคสาธารณะ และการจางงานของภาคเอกชน 
อยางไรก็ตาม เราตองยอมรับวา ความพยายามสรางงานของภาคเอกชนมีสวนในงานใหม ๆ  
มากกวาการจางงานโดยตรงของภาครัฐ 
      นักเศรษฐศาสตรสวนใหญพิจารณาวา การสรางงานเปนวัตถุประสงคเบื้องตนของ
ยุทธวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น  รัฐบาลก็มักจะใหความเห็นชอบกับโครงการที่มีการ
สรางงานในฐานะที่เปน โครงการที่มีเปาหมายแนชัดควบคูไปกับเปาหมายสําคัญอ่ืน ๆ  ดัชนีที่ชี้
แสดงปญหาของตลาดแรงงาน เชน อัตราการวางงานสูง มักเปนมาตรฐานที่รัฐบาลใชพิจารณา
ในการจัดสรรงบประมาณให จึงทําใหงบประมาณมักไหลไปสูบริเวณที่มีปญหาการจางงาน 
การปรับปรุงทางการคลัง (Fiscal Improvement)  เขตเทศบาลจํานวนมากสงเสริมใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยคาดหวังวา ธุรกิจใหมจะชวยเพิ่มรายไดจากภาษีใหกับทองถิ่นไดมากกวา
ตนทุนการใหบริการของเทศบาลที่ตองเพ่ิมขึ้น โดยทั่วไปแลว การใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
และการผลิตมักสรางรายไดสุทธิใหกับเมือง ในขณะที่การใชที่ดินเพื่อการอยูอาศัยของประชากร
รายไดปานกลางและรายไดต่ํา จะกอใหเกิดตนทุนของบริการสาธารณะเพิ่มสูงกวารายไดจาก
ภาษี ดังนั้น ชุมชนที่แสวงหาทางเพิ่มความเขมแข็งใหกับฐานะทางการคลัง จึงมักพยายามดึงดูด
บานที่อยูอาศัยของผูมีฐานะดีหรือธุรกิจ เปาหมายการแกปญหาทางการคลังมักกอใหเกิดการ
แขงขันระหวางภูมิภาคที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน ในการดึงดูดธุรกิจใหเขามาตั้งในภูมิภาคของตน 
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การปรับปรุงทางกายภาพ (Physical Improvements)  ทายที่สุด ผูบริหารเมืองจํานวนมาก
มองการพัฒนาเศรษฐกิจในฐานะของ แนวทางที่จะบรรลุการปรับปรุงทางกายภาพของชุมชน 
ตัวอยางเชน ขาราชการที่รับผิดชอบอาจตองการดึงดูดธุรกิจใหมใหมาตั้งอยูที่มุมหน่ึงของ
บริเวณใจกลางเมือง เพ่ือที่จะขจัดความไมเจริญหูเจริญตาที่มีอยู หรือเพราะมีพ้ืนที่รกรางมาก
เกินไปในบริเวณใจกลางเมือง ทําใหดูเหมือนวาจะขาดความกาวหนาทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจนี้
อาจเกิดขึ้นเม่ือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปนมาตรฐานที่ใชในการประเมินคาความสําเร็จ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
มุมมองของผูปฏิบัติ (Practitioners ’ Perspectives ) 
      นักปฏิบัติทางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบคลุมถึง บุคคลที่ทํางานใหหอการคาและ
องคการกึ่งราชการอื่น ๆ  แผนกการพัฒนาเศรษฐกิจขององคการรัฐบาล และธุรกิจเอกชนที่มี
ความสนใจอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น เชน สาธารณูปโภค  เจาหนาที่พัฒนา
เศรษฐกิจไมควรถูกมองวาเปนขาราชการที่เสียสละตนเอง ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมักสมมุติ
วา เจาหนาที่ทางราชการและกึ่งราชการ เหมือน ๆ กับบุคคลอื่น ๆ ในกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ ที่พยายามจะทําใหอรรถประโยชนของตนเองสูงสุด เขาตองการปฏิบัติเพ่ือจะดํารง
รักษาตําแหนงงานของตนไว ไดรับคาจางสูงขึ้น ไดรับสิทธิพิเศษ ฯลฯ  ในมุมมองแบบน้ี เราจะ
คาดหมายไดวาเจาหนาที่พัฒนาจะปฏิบัติอยางไร 
      Rubin  ไดสัมภาษณนักพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือที่จะเขาใจมุมมองของพวกเขาใหดีขึ้น ใน
สวนของการพัฒนาเศรษฐกิจและวิธีปฏิบัติงาน ไดขอสรุปวา นักพัฒนาดําเนินการใน
สภาพแวดลอมที่ผลสําเร็จในการดึงดูดธุรกิจถูกกําหนดโดยปจจัยที่นอกเหนือการควบคุม กลาว
อีกนัยหน่ึงคือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงสวนหนึ่งที่ธุรกิจนํามาพิจารณาเทานั้น ชุมชน
ที่ดําเนินนโยบายที่ถูกตองยังอาจลมเหลวในการดึงดูดธุรกิจใหมหรือกระตุนใหมีการขยายตัว ผล
ก็คือ นักพัฒนาจะยอมรับทัศนคติแบบ  ยิงทุกอยางที่บินผาน อางสิทธิในทุกอยางที่ตกลงมา 
(shoot anything that flies, claim anything that falls)  
      นักพัฒนาเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะใช กลุมของงานประจําหนึ่ง ๆ ที่จะชวยใหพวกเขา
สามารถใหความชวยเหลือธุรกิจ ในการเลือกที่จะตั้งหรือขยายตัวในบริเวณนั้น ๆ  งานแบบนี้จะ
ครอบคลุมถึง การใหบริการทุกอยางที่จุดเดียว การใหขอมูลทั้งหมดของชุมชน พานักธุรกิจที่
สนใจชมสถานที่ เปนปากเสียงใหธุรกิจในการประชุม  ทั้งหมดก็เพ่ือทําใหความตองการของ 
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ธุรกิจเปนกระบวนการที่จัดหาไดงายขึ้น ดังน้ันจึงเหมือนกับวา การจัดหาขอมูล การพิมพ
รายงาน เปนสิ่งสําคัญกวาผลลัพธของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ตามความเห็นของ Rubin นักพัฒนาเศรษฐกิจกลายเปนผูสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิจ พวกเขามักสงเสริมใหมีการชวยเหลือของภาครัฐตอภาคเอกชนในฐานะของแรงจูงใจกับ
ธุรกิจ เนื่องจากถือวาการขยายตัวของธุรกิจเปนผลสําเร็จในการงานของนักพัฒนา โดยไมตอง
สนใจตนทุนของชุมชน1  

 
เคร่ืองมือชวยเหลือทางการเงิน (SUBSIDY TOOLS) 
      ภาครัฐในทองถิ่นมักเขาไปเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินงานของธุรกิจที่ผูกพันกับ
ตลาด โดยภาครัฐมักเขาไปสรางเง่ือนไขที่มีอิทธิพลตอผลลัพธของพลังตลาด  เครื่องมือทาง
นโยบายเศรษฐกิจที่กลาวถึงมากที่สุดคือ นโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาลกลาง 
นโยบายเหลานี้กระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดโดยไมเจาะจงภูมิภาคหรือกิจกรรมใดเปน
พิเศษ  แตภาครัฐในทองถิ่นก็อาจมีนโยบายอื่นที่ชวยเหลือโดยตรงกับกิจกรรมหรือพ้ืนที่หน่ึง ๆ 
เปนการเฉพาะ 
 
เครื่องมือชวยเหลือทางการเงินที่สําคัญ (Prominent Subsidy Instruments) 
      แมวาจะมีแนวทางการชวยเหลือทางการเงินอยูมากมาย แตทองถิ่นสวนใหญมักจะ
เลือกใชเทคนิคที่รูจักกันดีอยูไมกี่แบบ ในตอนนี้เราจะอธิบายถึงการชวยเหลือที่สําคัญ ๆ  และ
ถูกใชโดยนักพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่น บางครั้งก็มีการใชการชวยเหลือหลาย ๆ แบบควบคูกัน 
 
การละเวนภาษี (Tax Abatements)  การละเวนภาษี โดยปกติจะใหกับอสังหาริมทรัพยหรือ
เครื่องจักรกล และมักจะมีขอจํากัดดานเวลา ตัวอยางเชน นักพัฒนาที่ดินเอกชนอาจตอรองกับ
เจาหนาที่ของเมืองเก่ียวกับการสรางโรงแรมใหมขึ้น เจาหนาที่ของเมืองอาจเสนอแรงจูงใจใหกับ
นักพัฒนา โดยการยกเวนภาษีทรัพยสิน(หรือภาษีโรงเรือน)ใหเปนเวลาหาปหลังกอสรางเสร็จ 
เปนตน ปญหาเกี่ยวกับการละเวนภาษีทรัพยสินคือ ถามีการใชมากเกินไป ทรัพยสินที่ 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Hubert  J. Rubin, “Shoot Anything that Flies: Claim Anything that Falls.” Economic Development 
Quarterly 2, no. 3, (August 1988) : 236 -51. 
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เปนฐานของภาษีของชุมชนจะลดลง และถาความตองการรายไดยังคงไมเปลี่ยนแปลง อาจตอง
มีการเพิ่มอัตราภาษีกับทรัพยสินที่เหลืออยูที่ไมไดรับการละเวนภาษี ผลก็คือ การใชการละเวน
ภาษีมากเกินไปจะมีผลทําใหแนวโนมโดยรวมไมสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจ  ผูที่ใหการ
สนับสนุนมาตรการณละเวนภาษีอาจโตแยงวา ทรัพยสินที่มีอยูกอนไมไดเผชิญกับการขึ้นอัตรา
ภาษีเพราะการละเวนภาษีแตอยางใด เพราะถาไมมีมาตรการณดังกลาวก็ไมมีธุรกิจใหมเกิด
ขึ้นมาในภูมิภาค ดังน้ันฐานของภาษีก็ไมไดเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม เพ่ือลดการขัดแยงลง การละ
เวนภาษีบางสวนอาจเปนทางออกที่ดี โดยภาษีที่เก็บจากกิจกรรมใหมเปนตนทุนของบริการที่
เมืองตองจัดหาเพิ่มขึ้นสําหรับกิจการใหม ในขณะที่ยังคงสามารถใหแรงจูงใจกับการตัดสินใจเขา
มาตั้งในภูมิภาคของธุรกิจใหม ๆ ได 
      ในสวนของรัฐบาลกลาง อาจมีการละเวนภาษีรายไดนิติบุคคลและการใหเครดิตภาษีการ
ลงทุน โดยธุรกิจสามารถหักเปอรเซ็นตหน่ึง ๆ ของการลงทุนออกจากภาษีรายไดนิติบุคคลที่
ตองจายใหรัฐบาลได ซึ่งโดยปกติ ธุรกิจไมจําเปนตองตอรองกับภาครัฐ เพราะรัฐบาลอาจตั้ง
เง่ือนไขบางประการไว และถาธุรกิจใดบรรลุเง่ือนไขดังกลาวก็จะไดรับการละเวนภาษีไปโดย
ปริยาย 
 
การจัดหาเงินทุนใหโดยยกเวนภาษี (Tax-Exempt Financing)  ชุมชนหนึ่ง ๆ อาจออก
พันธบัตรที่ยกเวนภาษี พันธบัตรดังกลาวอาจนําเขาไปขายในตลาดทางการเงินดวยอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราในตลาด เน่ืองจากรายไดจากพันธบัตรไมตองเสียภาษี รายไดที่ไดจาก
การขายพันธบัตรอาจนําไปใชเพ่ือเปนเงินทุนใหกับโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
โครงการทางธุรกิจสวนใหญมักดําเนินการโดยเอกชน ดังน้ันความไดเปรียบของการกูยืมที่มี
ดอกเบี้ยต่ําจึงมักถายเทไปสูนักพัฒนาเอกชน ตัวอยางเชน ชุมชนอาจกูยืมเงินทุนมาในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํากวาตลาด 2 เปอรเซ็นต และดังน้ันจึงสามารถใหนักพัฒนาเอกชนกูในอัตราดอกเบี้ย
ต่ํากวาตลาด 2 เปอรเซ็นต เปนตน 
      มีลักษณะของการจัดหาทุนโดยยกเวนภาษีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ตัวอยางเชน 
ภาครัฐอาจตกลงสรางกิจกรรมทางธุรกิจขึ้นแลวใหเอกชนเชา ในขณะที่ยังคงความเปนเจาของ
กิจกรรมนั้นอยู เชน ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ที่รัฐบาลสรางขึ้นแลวใหเอกชนเขาดําเนินการ เปน
ตน  
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      คุณสมบัติที่นาสนใจของเทคนิคการจัดหาทุนโดยยกเวนภาษีคือ ตนทุนของการใหความ
ชวยเหลือตกอยูกับผูเสียภาษีใหกับรัฐ ในขณะที่ผลประโยชนจะตกกับชุมชนและธุรกิจเอกชน 
การใหความชวยเหลือจายโดยรัฐบาลในรูปของรายไดที่นอยลง การชวยเหลือประเภทนี้เรียก
ขานกันวาเปนคาใชจายดานภาษี (tax expenditure) เพราะไมใชคาใชจายโดยตรง (direct 
expenditure)  
 
ความชวยเหลือดานการกูยืม (Loan Assistance)  เน่ืองจากการจัดหาทุนเปนเง่ือนไขที่
สําคัญของการตัดสินใจพัฒนาทางธุรกิจ ชุมชนอาจพบวา สามารถมีสวนรวมดวยการชวย
นักพัฒนาในการไดมาซึ่งเงินกูยืม ความชวยเหลือดานการกูยืมมีประโยชนเปนพิเศษกับธุรกิจที่
จัดตั้งใหม ซึ่งอาจขาดความสามารถเขาถึงตลาดทุนตามปกติ หรือถูกพิจารณาวามีความเสี่ยงสูง 
ความชวยเหลือดานการกูยืมชวยธุรกิจในสองประการ ประการแรก ชวยทําใหการกูยืมของธุรกิจ
เปนไปได ประการที่สอง ตนทุนดอกเบี้ยการกูยืมอาจลดลง ความชวยเหลือดานการกูยืมที่ใชอยู
เสมอมีอยูสามประเภทคือ การใหกูยืมโดยตรงของรัฐบาลทองถิ่น การค้ําประกันเงินกู และการ
ชวยเหลือแบบจํานองอันดับสอง 
      การใหกูยืมโดยตรงอาจจัดหาทุนมาจากรายไดภาษี กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
หรือแหลงอ่ืน ๆ  มีการจัดตั้งกองทุนกูยืมหมุนเวียนเพ่ือที่เงินที่ไดรับจากการคืนเงินกูจะสามารถ
ใหกูยืมตอกับโครงการอื่น ๆ  ผูจัดการกองทุนตองมีความเขมงวดในการใชมาตรการณการให
กูยืม เพราะมิฉะนั้นแลวถาไมมีการคืนเงินกู กองทุนจะตองลมไปในที่สุด ดังเชนที่กองทุนฟนฟู
สถาบันการเงินของประเทศไทยใหความชวยเหลือกับบริษัทเงินทุนที่มีปญหาในป 2539-2540 
โดยมีจุดมุงหมายเพียงแตปองกันการลมของกิจการ เพราะกลัววาจะสงผลตอระบบสถาบัน
การเงินของประเทศโดยรวม โดยไมคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะไดเงินกูคืน ผลที่ตามมาเปน
อยางที่เราไดรับรูแลวคือ เปนสาเหตุหน่ึงที่สงผลใหประเทศไทยตองประกาศปลอยคาเงินบาท
ลอยตัว และเขาอยูในโครงการการชวยเหลือของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
      การค้ําประกันเงินกูนั้น รัฐบาลตกลงที่จะจายคืนบางสวนหรือทั้งหมดของเงินกูในกรณีที่
ธุรกิจผูกูทําผิดสัญญา ขอไดเปรียบประการหนึ่งของการค้ําประกันเงินกูคือ ชุมชนที่ค้ําประกันไม
มีตนทุนเลยนอกเสียจากเม่ือผูกูทําผิดสัญญา ดังน้ันชุมชนอาจชวยเหลือการลงทุนของเอกชนได
จํานวนมากโดยมีตนทุนเพียงเล็กนอย เปนที่แนนอนวา หนวยงานที่ใชยุทธวิธีการค้ํา 
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ประกันเงินกู ตองประเมินความเสี่ยงอยางระมัดระวัง และพยายามดํารงเงินสํารองเอาไวเผ่ือการ
ผิดพลาด 
      ความชวยเหลือแบบจํานองอันดับสอง อาจชวยเหลือธุรกิจที่มีศักยภาพในการคืนเงินกู 
แตขาดหลักทรัพยค้ําประกัน (collateral) ที่จําเปนตอการขอกูตามปรกติ สถาบันการเงินสวน
ใหญมักจะปฏิเสธที่จะใหกูเทากับมูลคาเต็มของทรัพยสิน ผูใหกูมักตองการทรัพยสินที่สามารถ
ยึดและขายไดในกรณีที่ผิดสัญญา ถาสถาบันที่ใหกูปลอยกูเต็มมูลคา 100 เปอรเซ็นตของ
ทรัพยสินที่ใชค้ําประกัน และสถานการณตลาดมีการเปลี่ยนแปลงจนทําใหทรัพยสินมีราคาลดลง 
ผูใหกูก็จะสูญเงินบางสวน ดังน้ันผูใหกูจึงมักปลอยกูนอยกวามูลคาเต็มของทรัพยสินที่นํามาค้ํา
ประกัน ตัวอยางเชน ธุรกิจใหมหน่ึง ๆ ตองการซื้อตึกที่มีมูลคา 1,000,000 บาท แตผูใหกูเต็มใจ
ปลอยกูเพียง 70 เปอรเซ็นตของมูลคาตึก รัฐบาลอาจชวยโดยรับจํานองอันดับสองเทากับ 
300,000 บาท ในกรณีนี้ ผูใหกูก็สามารถปลอยกูไดอยางปลอดภัย 700,000 บาท โดยการรับ
จํานองอันดับหน่ึง ในกรณีที่ผิดสัญญา ทรัพยสินที่ค้ําประกันจะถูกนําออกขาย ผูรับจํานองอันดับ
หนึ่งจะมีสิทธิแรกในการเรียกรองเงินคืนเทากับจํานวนที่รับจํานองอันดับแรกไว ถายังมีเงินเหลือ
ผูรับจํานองอันดับสองจะไดรับไปเทากับที่ใหกู และเหลือจากนั้นจะตกเปนของผูกูตามลําดับ จาก
ตัวอยางจะเห็นไดวาผูรับจํานองอันดับสองมีความเสี่ยงสูงกวา 
 
การชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Assistance) โครงสรางพื้นฐานเปน
สิ่งสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เน่ืองจากเปนการจัดหาพื้นฐานสําหรับการพัฒนาทางกายภาพ 
โครงสรางพื้นฐานของภูมิภาคที่เพียงพอ ครอบคลุมถึง ถนน ทอระบายน้ํา และสิ่งกอสรางของ
ภาครัฐ เปนเงื่อนไขขั้นตนของการพัฒนาภูมิภาค อยางไรก็ตาม เม่ือพูดถึงความชวยเหลือดาน
โครงสรางพื้นฐาน นักพัฒนาเศรษฐกิจสวนใหญมักหมายถึง โครงสรางพื้นฐานที่ออกแบบ
ใหบริการกับธุรกิจหรือบริเวณหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ มากกวาที่จะเปนโครงการที่ใหบริการกับ
ชุมชนทั้งหมด 
      การจัดหาสิ่งอํานวยความสดวกใหกับโรงงานใหม ๆ  อาจเปนสวนใหญในกองทุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐก็ได รัฐบาลทองถิ่นหรือสวนกลางมักตกลงที่จะจัดหาโครงสรางพื้นฐาน
เบื้องตน เชน ถนนในทองถิ่น น้ําและทอระบายน้ํา โรงงานกําจัดของเสีย ที่จอดรถ และทาง
รถไฟยอย เปนตน 
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การลดมูลคา (Write-Downs)  การลดมูลคาเกิดขึ้นเม่ือรัฐบาลขายทรัพยสินใหกับธุรกิจใน
ราคาต่ํากวาราคาตลาด  เมืองจํานวนมากที่มี land bank ซึ่งอาจเปนที่ดินที่ซื้อมานานแลว โดย
อาจเปนที่ดินที่ไดมาจากการเวนคืน เน่ืองจากการเสื่อมโทรมหรือมีสิ่งกอสรางทิ้งรางไวหรือ
เหตุผลอ่ืน ๆ  แตจุดมุงหมายมักจะเปนการรวบรวมที่ดินเพ่ือการพัฒนาใหม เม่ือถึงเวลาที่
ตองการดึงดูดการลงทุนใหม ๆ  ก็จะเปดโอกาสใหธุรกิจที่สนใจ โดยราคาตอรองกันได ยิ่งธุรกิจ
มีแนวโนมดีและอํานาจตอรองสูง ราคาที่ดินยิ่งต่ําลงเทานั้น  ปกติแลว มูลคาของทรัพยสินที่ขาย
ต่ํากวาราคามักวัดไดยาก เน่ืองจากวาทรัพยสินมักมีการซื้อมากอนและไดรับการปรับปรุงบาง
ระดับ  

 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ (ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMS) 
       ในตอนที่แลว เราไดกลาวถึงเครื่องมือตาง ๆ  ซึ่งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสวนใหญจะ
ใชเครื่องมือหลาย ๆ รูปแบบ ในตอนนี้เราจะพิจารณาโครงการสําคัญ ๆ ผานทางการใช
เครื่องมือเฉพาะหนึ่ง ๆ 
 
การฝกอบรมแรงงาน (Job Training ) 
       โครงการฝกอบรมไมใชเครื่องมือหลักในการดึงดูดหรือสงเสริมใหมีการขยายตัวของ
ธุรกิจ แตการฝกอบรมสามารถเลือกใชเพ่ือกระตุนการขยายตัวของการจางงานได การปรับปรุง
กําลังแรงงานสี่ประเภทที่ใชบอยมี ประเภทแรกคือ โครงการฝกอบรมระหวางทํางานบางอันให
ความชวยเหลือดานคาจางดวย ในขณะที่แรงงานเรียนรูความชํานาญงาน ตัวอยางเชน บริษัท
อาจจายคาจางใหชางไฟฟา 50 เปอรเซ็นตระหวางฝกงาน เปนตน ประเภทที่สอง การฝกอบรม
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่ดําเนินการโดยองคกรฝกอบรมในทองถิ่นเพ่ือจัดหาแรงงานที่
ฝกอบรมแลวใหกับธุรกิจเฉพาะอยาง บุคคลจะถูกวาจางตอเม่ือไดรับการฝกอบรมตามที่กําหนด
แลว เชน พนักงานขับรถพวง ชางตัดเย็บเสื้อผา โครงการศิลปาชีพ เปนตน ประเภทที่สาม 
บุคคลอาจไดรับการฝกอบรมในความชํานาญที่กําลังมีการขาดแคลนอยู หรือคาดวาจะขาด
แคลนในอนาคต ผูบริหารบริษัทเอกชนอาจถูกปรึกษาวาอยากใหมีการฝกอบรมความชํานาญ
แบบใด แตไมมีความผูกพันจะตองวาจางแรงงานที่ผานการอบรม ประการสุดทาย ความชํานาญ
ทั่ว ๆ ไป เชน การอานออกเขียนไดหรือความรูในดานการหางานทํา อาจนํามาฝกสอน บอย
ทีเดียวที่ผูวางงานเรื้อรังมักขาดความชํานาญพื้นฐานที่จําเปนตอการเขาฝกอบรมทางดานอาชีพ 
ทําใหกลุมคนเหลานี้มีปญหาการวางงานที่เรื้อรัง 
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การบมเพาะ (Incubators) 
     การบมเพาะธุรกิจเปนการใหสถานที่และจัดสภาพแวดลอม เพ่ือการลงหลักปกฐานสําหรับ
ธุรกิจขนาดเล็กในขั้นตอนแรกเริ่ม  การบมเพาะเปนระบบหน่ึงที่ธุรกิจใหมจะใชพ้ืนที่รวมกัน
รวมทั้งบริการเลขานุการ การตลาด การจัดการ และบริการอื่น ๆ บอยครั้งที่พ้ืนที่ที่เปนที่ตั้งของ
ธุรกิจใหมเปนอาคารวางที่ไดรับการปรับปรุงเพ่ือเสนอที่ตั้งราคาต่ํา โดยเนนที่การจัดเสนอพื้นที่
ขนาดเล็กและยืดหยุนได ตนทุนในการปรับปรุงมักไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้นคาเชา
จึงต่ํากวาราคาตลาด ผูใชบริการสวนใหญในโครงการนี้คือ อุตสาหกรรมขนาดเบา ที่ทําการ หรือ
การวิจัยและพัฒนา 
      แนวคิดที่ใหธุรกิจขนาดเล็กใชพ้ืนที่และบริการรวมกันไมใชแนวคิดใหม แตการบมเพาะ
ธุรกิจมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงที่ผานมา โดยเปนผลมาจากปจจัยสี่ประการคือ ประการ
แรกเปนการจัดเสนอการบริการที่เปนประโยชนกับธุรกิจใหมที่ขาดแคลนเงินทุน ประการที่สอง 
การบมเพาะเขากันไดดีกับเปาหมายของทองถิ่น ที่ตองการจะกระตุนการขยายตัวของงานและ
นําเอาอาคารที่ตองทําลายทิ้งมาใชประโยชน ประการที่สาม การบมเพาะเปนโครงการชวยเหลือ
ที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจประกอบการขนาดเล็ก และธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสูง ธุรกิจขนาดเล็กที่ใช
เทคโนโลยีสูงถูกมองวาเปนผูสรางงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษ ดังนั้นการดึงดูดกิจกรรม
ดังกลาวจึงเปนกุศโลบายการพัฒนาที่สําคัญของหลาย ๆ ชุมชน ประการสุดทาย การบมเพาะ
สามารถจัดตั้งขึ้นดวยความชวยเหลือจากหลายฝาย ที่อาจไดประโยชนในระยะยาวจากโครงการ
ดังกลาว 
 
เขตปลอดภาษี (Free-Trade Zones) 
      เขตปลอดภาษีลดอุปสรรคของการคาระหวางประเทศ ภาษีและเงื่อนไขการนําเขาอ่ืน ๆ 
เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ อุปสรรคเหลานี้กอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรม
ที่นําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศและสงออกสินคาสําเร็จรูป ธุรกิจดังกลาวอาจมีตนทุนที่สูงกวา
คูแขงในประเทศอื่นที่ไมตองจายภาษีนําเขา เขตปลอดภาษีจะเปนบริเวณที่ไมมีการจัดเก็บภาษี
สําหรับสินคาที่นําเขาจากภายนอก แตเม่ือสินคาดังกลาวถูกขนออกจากบริเวณดังกลาวก็จะตอง
เสียภาษีตามปกติ มีขอไดเปรียบที่สําคัญสามประการในการผลิตอยูในเขตปลอดภาษีคือ 
ประการแรก ธุรกิจที่ผลิตเพ่ือการบริโภคภายใน อาจสามารถเลื่อนการจายภาษีในสินคาที่นําเขา
ขณะที่ยังเปนสินคาคงคลังอยู ประการที่สอง ถาชิ้นสวนนําเขามาเพื่อผลิตและ 
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สงออกไปประเทศอ่ืน ก็จะไมมีภาษีที่ตองจาย ประการสุดทาย สินคาที่มีอัตราภาษีสูงอาจมีการ
นําเขา ประกอบเพื่อเปนผลิตภัณฑที่มีอัตราภาษีต่ํากวา แลวคอยขนออกจากบริเวณดังกลาว ใน
กรณีนี้การจัดเก็บภาษีจะอยูบนฐานของผลิตภัณฑมากกวาสวนประกอบ 
      เขตปลอดภาษีอาจไมใชโครงการที่มีประโยชนมากนักกับการพัฒนาทองถิ่นทั่ว ๆ ไป 
แตจะใหประโยชนกับทองถิ่นที่ตองการเพิ่มความเขมแข็งใหกับการเชื่อมโยงระหวางประเทศ 
เมืองสําคัญ ๆ สวนใหญมักตั้งเขตปลอดภาษีรอบ ๆ สนามบินและทาเรือ เพ่ือรับกับการคา
ะหวางประเทศที่ทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ ร 
มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดสําหรับการจางงาน (A THEORETICAL 
PERSPECTIVE: THE MARKET FOR  JOBS) 
      รัฐบาลจายโดยตรงและโดยออมใหกับหนวยธุรกิจ เพ่ือใหมาตั้งหรือขยายกิจการใน
บริเวณหนึ่ง ๆ  ตลาดสําหรับการจางงาน (market for jobs) เปนโครงรางทางแนวความคิดที่
ชวยใหเขาใจกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยตลาดที่เกิดขึ้นมาน้ีแตกตางจาก
ตลาดการจางงานปกติ ที่เอกชนและธุรกิจแขงขันกันในบริการแรงงาน ในตลาดสําหรับการจาง
งานนั้น เมือง ประเทศ หรือองคการรัฐบาลอ่ืน ทําการซื้อการจางงานใหกับประชากรในปจจุบัน
หรืออนาคต 
เหตุผลของตลาดสําหรับการจางงาน (Reasons for the Market for Jobs) 
      เหตุผลเบื้องตนประการหนึ่งของการเกิดตลาดสําหรับการจางงานคือ การคาดหวังของ
สาธารณะที่เปลี่ยนแปลงไปเก่ียวกับความรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น การสราง
งานในปจจุบันถูกพิจารณาวาเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทองถิ่น ดังน้ัน นักการเมืองใน
ทองถิ่นอาจไดรับประโยชนจากการเขารวมมีสวนในโครงการสรางงานที่ประสบความสําเร็จ 
เพราะความสําเร็จจะนําไปสูผูใหความสนับสนุนในการเลือกตั้งมากขึ้น 
     การยายที่ตั้งทางเศรษฐกิจ เปนเหตุผลประการที่สองของการเกิดตลาดสําหรับการจาง
งาน ผลประโยชนของการดึงดูดการจางงานเขาสูบริเวณหนึ่ง ๆ มีความสําคัญเพ่ิมขึ้น เม่ือตอง
เผชิญกับการยายที่ตั้งทางเศรษฐกิจ ที่กระทบเมืองอุตสาหกรรมจํานวนมากในปจจุบันนี้ 
แรงงานที่ทํางานต่ําระดับและวางงานในบริเวณที่การจางงานซบเซาอยู เต็มใจที่จะจายเงิน
จํานวนหนึ่งเพื่อใหไดงานในทองถิ่น เปนจํานวนสูงเทากับตนทุน ทั้งทางการเงินและทางจิตใจ 
ของการยายถิ่นฐานเพื่อใหไดงานที่เทียบเทาการจางงานในทองถิ่น ถารัฐบาลสามารถดึงดูดผู 
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จางงานได แรงงานในทองถิ่นที่อาจตองยายถิ่นฐานหรือทํางานในทองถิ่นที่ไมพึงปรารถนาจะได
ประโยชนจากการสรางงานนี้ 
      ในทางทฤษฎีแบบ neo-classic ตลาดแรงงานจะทําหนาที่ลดความสูญเสีย ลดตนทุน
การผลิต และดึงดูดอุตสาหกรรมที่เสนอการจางงานเขามาสูบริเวณ ตัวอยางเชน  ในแบบจําลอง
ทางทฤษฎีสวนใหญ ถาจํานวนของตําแหนงงานในทองถิ่นลดลง คาจางจะลดลง และธุรกิจจะ
พบวามีตนทุนที่ต่ําลงถาตั้งอยูในบริเวณที่มีแรงงานเหลือเฟอ แทนที่จะอยูในบริเวณที่มีการจาง
งานเต็มที่ซึ่งอาจมีคาจางสูงกวา  ราคาของทรัพยากรที่ไมอาจเคลื่อนยายได อ่ืน ๆ  ที่
นอกเหนือจากแรงงาน เชน คาเชา จะลดลงเชนกันในตลาดที่ทําหนาที่ไดดี จึงยิ่งเพ่ิมความ
นาสนใจของบริเวณนั้นสําหรับผูวาจาง อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง กฎหมายคาจางขั้นต่ํา 
การรวมตัวเปนสหภาพที่เขมแข็ง และคาจางที่ไมยืดหยุน ทําใหตนทุนแรงงานไมลดลงอยางมี
นัยสําคัญหรือรวดเร็วในบริเวณที่มีแรงงานเหลือเฟอ ในทํานองเดียวกัน แบบแผนของครอบครัว
และวัฒนธรรมก็มีสวนตอความไมยืดหยุน ที่สงผลใหไมมีการทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน ตัวอยางเชน ความปรารถนาที่จะอาศัยอยูใกลครอบครัวจะชลอการอพยพ 
แรงงานที่เสียเปรียบจํานวนมากไมยายถิ่นฐานเพราะตนทุนทางการเงินที่สูง และบางคนอาจ
ไมไดรับรูถึงโอกาสที่มีอยูในที่อ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากนี้ โครงการสนับสนุนของ
ภาครัฐมักผูกติดกับสถานที่มากกวาผูคน ดังน้ันจึงผูกผูคนไวกับสถานที่ กลาวโดยรวมคือ 
ตลาดแรงงานมักทําหนาที่ไมสมบูรณ 
      แมวา แรงงานในทองถิ่นที่ไดรับการจางงานในงานที่สรางขึ้นมาใหม จะเปนผูไดรับ
ผลประโยชนในขั้นแรกของตลาดสําหรับการจางงาน แตเจาของอสังหาริมทรัพยในทองถิ่นอาจ
ไดรับผลไดสุทธิจากการขยายตัวของงานในทองถิ่น โดยผานทางราคาอสังหาริมทรัพยที่สูงขึ้น 
คาเชาที่สูงขึ้น หรืออัตราที่วางใหเชาลดลง นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของการจางงานที่ผลิตเพื่อ
สงออกจะมีผลตอไปกับการจางงานและรายไดในขั้นตอนที่จะตามมา  
 
แบบจําลองของตลาดสําหรับการจางงาน  (A Model of the Market for Jobs) 
       นักเศรษฐศาสตรบางคนโตแยงวา การเขาไปเกี่ยวของของรัฐบาลในการตัดสินใจเลือก
ที่ตั้งจะไมมีประสิทธิภาพ เพราะตลาดเอกชนสะทอนอยางเพียงพอถึงตนทุนและผลประโยชนที่
เกี่ยวของทั้งหมดแลว แบบจําลองตลาดแรงงานในทองถิ่นจํานวนมากครอบคลุมขอสมมุติการ
รับรูขอมูลอยางสมบูรณ การเคลื่อนยายไดของทรัพยากรและไมมีผลกระทบภายนอก ถาเกิด 
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เง่ือนไขดังกลาวในโลกแหงความเปนจริง ความพยายามสรางงานของภาครัฐอาจจะไมมีผล หรือ
ความพยายามของกลุมในทองถิ่นหน่ึง  ๆ ที่จะฉกฉวยประโยชนอาจเปนตนทุนของกลุมอ่ืน 
อยางไรก็ตาม Baum ไดแสดงใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจที่มีตลาดที่ไมสมบูรณ เชน มีกฎหมาย
คาจางขั้นต่ํา ความพยายามของภาครัฐที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งอาจมี
ประสิทธิภาพ2 ในตอนนี้เราจะแสดงใหเห็นวา ภายใตสถานการณเฉพาะหนึ่ง ๆ  ตลาดสําหรับ
การจางงานสามารถปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพได  
        รูปที่  8-1 แสดงตลาดสําหรับการจางงานจากมุมมองของเมืองหน่ึง เสนผลประโยชน
ของชุมชน (community – benefits curve) (CB) เปนเสนอุปสงคสําหรับงานที่สรางขึ้นระหวางป
ที่กําหนด โดยแสดงถึงผลประโยชนตอประชากรของบริเวณที่มีงานเพิ่มขึ้น ตัวอยางหนึ่งของ
ผลประโยชนสําหรับงานอาจเปนไปในทํานองวา ถาประชากรของทองถิ่นหนึ่งมีตนทุนคาเสีย
โอกาส (งานที่เปดใหเลือกอ่ืน ๆ) 25,000 บาท แตสามารถไดงานที่จาย 30,000 บาท 
เน่ืองมาจากความพยายามสรางงานของทองถิ่น ผลประโยชนที่ไหลไปสูสมาชิกคนอื่นของชุมชน
อาจไดรับการพิจารณาในเสน CB ดวยเหมือนกัน 
พ้ืนที่ใตเสน CB แสดงมูลคาของผลประโยชนทั้งหมดที่ประชากรปจจุบันไดรับจากงานที่เพ่ิมขึ้น 
มูลคาของงานที่เพ่ิมขึ้น 200 อัตราจะเทากับมูลคาของงานอัตราแรก (อานจากเสน CB) บวกกับ
มูลคาของงานแตละอัตราที่เพ่ิมขึ้นจนถึงงานอัตราที่ 200 
                                                                               
                                 
                                  
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Donald Baum , “The Economic Effects of State and Local Business Incentives,” Land Economics 3, 
no. 4, (November 1987) : 348 – 60. 
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รูปที่ 8-1 ตลาดสําหรับการจางงานของเมืองหน่ึงๆ 
     รูปที่ 8-1 สรางขึ้นเพ่ือแสดงการมีอยูของผลประโยชนของสังคมที่เปนบวกที่เกิดกับ
ชุมชน จากผลของการสรางงานจนถึง 300 อัตราใหม เสนผลประโยชนของชุมชนอ่ืนจะแสดง
ผลประโยชนที่มากกวาหรือนอยกวาจากการสรางงาน ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของทองถิ่น ยิ่ง
ผลประโยชนภายนอกจากงานใหมสูงเทาใด เสน CB จะยิ่งสูงขึ้นเทานั้น 
      แบบจําลองสมมุติใหงานทุกอัตรามีความเหมือนกัน เชนเดียวกับเสนอุปสงคปรกติที่
แสดงความตองการผลิตภัณฑที่เหมือนกัน ขอสมมุตินี้อาจมีการปรับปรุงโดยการยอมใหงานที่
ดีกวาจะยกเสน CB ขึ้นไปทางขวา งานที่แยกวาจะแสดงโดยเสน CB ที่ต่ํากวา 
      เสนอุปทานของงาน (job-supply curve) (JS) แสดงใหเห็นวา ยิ่งมีอัตราการอุดหนุน
มากเทาใด งานประเภทที่กําหนดจะยิ่งมีการสรางมากขึ้นในเมือง การอุดหนุนแสดงในรูปของ
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนในอนาคตทั้งหมดที่มีตอธุรกิจ เพ่ือที่จะทําการเปรียบเทียบ
ระหวางการอุดหนุนเพียงคราวเดียว (เชนการใหทุน) กับ การอุดหนุนชวงเวลาหนึ่ง (เชนการ
ยกเวนภาษีหาป) 
      ถาเมืองที่แสดงอยูในรูปที่ 8-1 ดํารงนโยบายการเลือกที่ตั้งที่เปนกลาง (ไมมีเงินอุดหนุน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือภาษี) ก็อาจจะดึงดูดและดํารงงาน 100 อัตราไว เพ่ือที่จะ 
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ดึงดูดงานเพิ่มขึ้น (อัตราที่ 101) ชุมชนอาจตองจายเงินอุดหนุนเล็กนอย (อานจากเสน JS ) แต
ประชากรจะไดรับผลประโยชนใกลเคียงกับ P2 บาท (อานจากเสน CB) ดังน้ันจึงมีเหตุผลที่จะ
จัดหาเงินอุดหนุนเพ่ือดึงดูดงานเพ่ิมขึ้น จํานวนอัตรางานที่เหมาะสมของชุมชนเทากับ 200 
อัตรา เฉพาะที่เงินอุดหนุนเทากับ P1 บาทเทานั้น ที่ผลประโยชนของชุมชนและตนทุน
สาธารณะของงานที่เพ่ิมขึ้นหนึ่ง ๆ เทากันพอดี ในกรณีนี้ จึงมีเหตุผลที่ชุมชนเสนอถึง P1 บาท
สําหรับงานอัตราที่ 200 
      ขอใหสังเกตวาเสน CB ขยายไปถึงมูลคาที่ติดลบเมื่อเกินกวา 300 อัตรา นี่อาจแสดงถึง
สถานการณที่ประชากรรูสึกถึงผลที่เปนลบจากการเจริญเติบโตมากกวาผลที่เปนบวก ถาดวย
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม เสน JS เคลื่อนไปทางขวาอยางมีนัยสําคัญ นโยบายการเลือกที่ตั้งที่เปน
กลางจะสงผลใหประชากรไดรับตนทุนมากกวาผลประโยชนจากงานอัตราใหม การควบคุมการ
เจริญเติบโตอาจทําหนาที่กลไกการกําหนดราคาที่จะหยุดยั้งการขยายตัว 
      แตละเมืองหรือภูมิภาคเปนตลาดที่แตกตางกัน ดังนั้นเสนผลประโยชนของชุมชนและ
เสนอุปทานของงานจะแตกตางกันไประหวางเมือง ขอใหสังเกตวา ถาเสน CB ต่ํามาก ๆ (อาจ
เปนกรณีที่ภูมิภาคมีการจางงานอยูเต็มที่) ก็ไมควรมีการจูงใจใหมีการสรางงานในทองถิ่นแต

อยางใด ถาเสนผลประโยชนของชุมชนต่ํากวาเสน CB′ การควบคุมการเจริญเติบโตอาจ
เหมาะสม เพราะนโยบายที่เปนกลาง (ไมมีภาษีและการอุดหนุน) จะทําใหมีงาน 100 อัตรา ซึ่ง
จะมีผลใหเกิดตนทุน (ผลประโยชนที่เปนลบ) กับประชากร 

 
ขอโตแยงเก่ียวกับนโยบายการพัฒนา (DEVELOPMENT POLICY ISSUES) 
       นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นเปนประเด็นที่โตแยงกันอยางมาก เน่ืองจาก ไมมี
ขอสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาลทองถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยิ่งไปกวา
นั้น การประเมินคาของปฏิบัติการในการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่น ก็ไมเพียงพอที่จะตัดสินได
อยางชัดแจงวาเครื่องมือใดมีประสิทธิภาพ นักเศรษฐศาสตรจึงเลือกที่จะใชการเปรียบเทียบ
ตนทุนและผลประโยชนในการประเมินคานโยบายหนึ่ง ๆ  แตการวัดผลประโยชนของปฏิบัติการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นเปนสิ่งที่ยากลําบาก เนื่องจากมักตองการใหนักวิเคราะหกําหนดวา 
ผลลัพธทางตลาดแบบใดจะเกิดขึ้นถาไมมีการแทรกแซงจากภาครัฐ อีกทั้งมักมีการใชหลาย ๆ 
นโยบายพรอม ๆ กัน โดยสวนผสมที่เหมาะสมของนโยบายจะแตกตางกันไประหวางภูมิภาค 
ผลก็คือ ในขณะที่บางโครงการ โดยเฉพาะการฝกอบรมกําลังแรงงาน สามารถ 
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ใชการวิเคราะหแบบผลประโยชน-ตนทุนได แตการประเมินคาโครงการสวนใหญมักเนนไปที่ 
การบรรลุผลลัพธที่พึงปรารถนาหรือไม หรือกองทุนถูกใชไปในทางที่พึงปรารถนาหรือไม 
      ในเม่ือขาดความเขาใจที่ชัดแจงถึงบทบาทที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดของ
รัฐบาล จึงมีขอโตแยงจํานวนมากเกิดขึ้น เราจะกลาวถึงขอโตแยงเหลานี้บางขอ 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินเปนเกมที่มีผลรวมเทากับศูนยหรือไม? (Is Local 
Economic Development a Zero-Sum Game?) 
      หน่ึงในขอวิพากยวิจารณของกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นคือ เมืองตาง ๆ 
แขงขันกันโดยไมมีการเพิ่มจํานวนทั้งหมดของงานของประเทศโดยรวม ผลก็คือ สิ่งใดก็ตามที่
ชุมชนหนึ่งไดรับ ชุมชนอ่ืนจะสูญเสียในจํานวนที่เทา ๆ กัน ตัวอยางหนึ่งของเกมที่มีผลลัพธเปน
ศูนยเกิดขึ้นเม่ือ บริษัทหนึ่ง ๆ ประกาศวาจะจัดตั้งกิจการในเมืองหน่ึงในสามสี่เมือง และเสนอวา 
การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของกิจการจะขึ้นอยูกับขนาดของแรงจูงใจที่ทองถิ่นตาง ๆ เสนอให เกมที่
ผลลัพธเปนศูนยจะเกิดขึ้นเม่ือแตละชุมชนที่อยูในรายการ พยายามแขงขันกันเพื่อแยงงานใหมา
อยูในชุมชนของตน   
       แมวา ความพยายามพัฒนาทองถิ่นอาจสงผลใหเกิดเกมที่มีผลลัพธเปนศูนย แตก็ไม
เปนเชนน้ันเสมอไป เพราะนอกเหนือจากการจัดสรรงานแลว แผนการกระตุนของทองถิ่นอาจจัด
เสนอแรงกระตุนใหสรางงานใหม สมมุติวาหนวยธุรกิจหน่ึงอาจมีกําไรที่ติดลบอยู ดังน้ันก็จะไม
ดําเนินการ อยางไรก็ตาม สมมุติวาผลประโยชนภายนอกของการสรางงานมีอยูมาก และ
สามารถหักลางกับการขาดทุนของเอกชนได ดังนั้นการดําเนินการของธุรกิจจะสราง
ผลประโยชนสุทธิใหแกสังคม แลวปจจัยใดเลาที่จะสามารถกระตุนใหธุรกิจดําเนินการ ถาชุมชน
เสนอแรงกระตุนเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้ง มูลคาของแรงกระตุนอาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนการ
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจใหเปนกําไรได ซึ่งจะทําใหเกิดการจางงานขึ้น การกระตุนของ
ทองถิ่นจะมีประสิทธิภาพ ถาผลประโยชนสุทธิของสังคมจากการสรางงานมีคาสูงกวาตนทุนของ
การกระตุนของทองถิ่น 
      โครงการพัฒนาทองถิ่นอาจสรางงานทางออมไดเหมือนกัน โดยการสรางกลุมของการ
สนับสนุนของชุมชน ที่สงเสริมการขยายตัวของธุรกิจที่มีอยูและการจัดตั้งธุรกิจใหม ๆ กลุมของ
โครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคที่มุงใหเกิดการขยายตัว ซึ่งครอบคลุมถึงโรงเรียนดีๆ การสนับสนุน
การประกอบการ คุณภาพของสภาพแวดลอม และระบบการขนสงที่เพียงพอ อาจเพิ่ม 
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ประสิทธิภาพของธุรกิจและชวยสรางงานขึ้น ผลประโยชนที่สรางขึ้นจากกิจกรรมเหลานี้อาจมี
เหนือกวาตนทุนของโครงการสาธารณะ ซึ่งเม่ือเกิดกรณีนี้ขึ้น ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นจะลบลาง
คําวิจารณของเกมที่มีผลรวมเปนศูนยลง  
 
การดอยประสิทธิภาพและการใหเงินอุดหนุนมากเกินไป (Inefficiency and 
Oversubsidization) 
      การมีศักยภาพที่จะไดผลประโยชนจากงานในทองถิ่นเปนสิ่งจําเปน แมวาจะไมใช
เง่ือนไขที่เพียงพอ สําหรับโครงการสรางงานในทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ถานักพัฒนาเศรษฐกิจรู
ถึงธรรมชาติของเสนผลประโยชนของชุมชน และเสนอุปทานของงานดังที่เสนออยูในรูปที่ 8-1 
พวกเขาก็จะสามารถดําเนินกระบวนการสรางงานอยางมีประสิทธิภาพได นาเสียดายที่รูป 8-1 
แสดงแบบจําลองทางแนวความคิดและยังไมไดรับการพิสูจนถึงความถูกตอง ยิ่งไปกวานั้น 
เน่ืองจากความขัดแยงกันในผลประโยชนในกระบวนการพัฒนา ผูรับผิดชอบอาจไมไดกระทํา
เพ่ือผลประโยชนของชุมชนเสมอไป มีเหตุผลสําคัญอยางนอยสี่ประการที่ทําไมตลาดสําหรับการ
จางงานจึงมักไมมีประสิทธิภาพ  (1) ปญหาในทางปฏิบัติของการกระทํารวมกัน (2) ความ
อสมมาตรของขอมูล (3) สิทธิในทรัพยสินที่ไมมีการระบุอยางเดนชัดพอ และ (4) การดําเนินการ
ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง 
 
การกระทํารวมกัน (Collective Action) ความสามารถที่รัฐบาลทองถิ่นจะดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพในตลาดสําหรับการจางงานถูกกําหนดโดย แนวทางที่กระบวนการทางการเมืองจะ
ประเมินคาและตอบสนองตอผลประโยชนภายนอกของการสรางงาน นักวิเคราะหสวนใหญเห็น
รวมกันวา รัฐบาลทองถิ่นตอบสนองไมสมบูรณ เน่ืองจากขอจํากัดที่มีอยูด้ังเดิมของกระบวนการ
ทางการเมือง กลุมคนขนาดเล็กที่มีผลประโยชนสูงสามารถมีอิทธิพลตอรัฐบาลได สูงกวา กลุม
คนขนาดใหญที่มีผลประโยชนปานกลาง เนื่องจากกลุมคนขนาดเล็กมีแรงจูงใจที่จะยอมรับ
ตนทุนในการสรางอิทธิพลเหนือการกระทําของรัฐบาล และกลุมคนที่มีการรวมตัวเปนองคกรจะ
มีตนทุนในการสรางแรงกดดันใหกับนโยบายตาง ๆ  นอยกวา กลุมที่ไมไดจัดเปนองคกร 
      ผลของคุณสมบัติการดําเนินการทางการเมืองคือ เมืองมักจะเขาสูตลาดเมื่องานอัตรา
ใหมเสนอผลประโยชนภายนอกใหกับกลุมอิทธิพลที่มีอยู มากกวา เม่ือผลประโยชนตกอยูกับ
กลุมที่ไมไดรวมตัวกันทางเมือง ดังนั้น โครงการพัฒนาใหมที่จะเพ่ิมผลประโยชนใหกับเจาของ 
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ทรัพยสินขนาดใหญและธุรกิจคาปลีกมักไดรับการชวยเหลือ มากกวา โครงการที่ไมมีผูได
ประโยชนที่มีอิทธิพล อีกทั้งกิจการขนาดใหญที่มีอยูที่ขูวาจะลดกําลังแรงงานของตนลง มักอยูใน
ฐานะที่จะดึงดูดความสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือใหไดรับการอุดหนุนจากสาธารณะมากกวา เม่ือ
เทียบกับธุรกิจขนาดเล็ก 
 
ความอสมมาตรของขอมูล (Information Asymmetry) ความอสมมาตรของขอมูลเกิดขึ้น
เม่ือ สถานการณแวดลอมการติดตอธุรกรรมหนึ่ง ๆ รับรูโดยผูเกี่ยวของเพียงฝายเดียว ขณะที่
ฝายที่เกี่ยวของอีกฝายหนึ่งไมไดรับรูดวย สถานการณดังกลาวอาจเกิดจากฝายหนึ่งจัดเสนอ
ขอมูลที่บิดเบือนใหกับอีกฝายหนึ่ง 
      ปกติแลว ทุกฝายที่เกี่ยวของในการตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งมักมีแรงจูงใจใหจัดเสนอขอมูล
ที่เลือกสรรแลวหรือที่บิดเบือน ตัวอยางเชน หนวยธุรกิจหน่ึง ๆ ที่พยายามจะทําการตัดสินใจ
เรื่องปดโรงงาน อาจถูกบีบใหเลือกระหวางสถานที่สองแหง ธุรกิจอาจมีขอมูลเกี่ยวกับโรงงาน
สองแหงน้ีซึ่งไมจําเปนตองเปดเผยตอเมืองที่กําลังเสนอการอุดหนุนให ขอไดเปรียบนี้ชวยให
ธุรกิจมีอํานาจการตอรอง ขอเท็จจริงที่วา นักพัฒนาทางเศรษฐกิจในทองถิ่นจํานวนมากที่เปน
ผูสนับสนุนธุรกิจ มีสวนตออํานาจการตอรองของธุรกิจอยางมาก 
 
ผลไดที่นิยามอยางคลุมเครือ (Vaguely Defined Product) อุปสรรคขัดขวางประการที่สาม
ของการดําเนินการตลาดอยางมีประสิทธิภาพคือ ธรรมชาติที่นิยามไดยากของตัวสินคา (งาน) 
หรือสิทธิในทรัพยสิน แมวาการตอรองสวนใหญเกี่ยวกับที่ตั้งของอุตสาหกรรมจะรวมไปถึงการ
ประมาณจํานวนของงานที่จะสรางขึ้น ธุรกิจก็มักไมรับประกันจํานวนของงานที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินชวยเหลือในการเลือกที่ตั้ง โดยมักจะรวมเอางานชั่วคราว 
(กอสราง) เขาไปในจํานวนของงานที่ประมาณไวดวย อีกทั้งงานตามฤดูกาลที่จายคาจางต่ําก็
ไมไดแยกออกจากงานดี ๆ 
 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง (Federal Subsidies) ปจจัยที่สี่ที่อาจลดประสิทธิภาพคือ 
โครงการของรัฐบาลกลางที่สงเสริมใหเมืองเสนอความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
งาน มีมูลคามากกวาผลประโยชนที่ไดรับ เปนที่แนนอนวา ความชวยเหลือของสวนกลาง
เหมาะสม ถาความสนใจของรัฐบาลกลางในการสรางงานมีขอบเขตที่เหนือกวาประโยชนของ 
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ทองถิ่น อาจจะเปนเพราะผลประโยชนภายนอกที่ทองถิ่นอ่ืน ๆ ไดรับ นอกเหนือไปจาก
ประโยชนที่บริเวณที่ไดงานไดรับอยู แตเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โครงการของสวนกลางจะตอง
สรางขึ้นอยางระมัดระวัง เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณที่เมืองตาง ๆ จะแขงขันกันเองในเกมที่มี
ผลรวมเปนศูนย ดวยเงินของสวนกลาง 
 
ตนทุนของเงินอุดหนุนเทียบกับมูลคา (Subsidy Cost versus Value) 
      มิติที่สําคัญหน่ึงของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจคือ เงินอุดหนุนเทาใดที่ไปถึงกลุมที่ตั้งใจ
ไว เม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนของผูเสียภาษี ธุรกิจไดรับเงินอุดหนุนในทางออมที่หลากหลาย
และมักจะไมมีประสิทธิภาพ มูลคาของการบรรเทาภาษีหน่ึง ๆ สําหรับธุรกิจคํานวนไดคอนขาง
งาย คือเปนมูลคาปจจุบันของภาษีที่ประหยัดได เงินกูดอกเบี้ยต่ําและการค้ําประกันเงินกูมีความ
ยากลําบากมากกวาในการตีมูลคาที่แมนยํา เนื่องจากตองมีการประมาณวาอัตราดอกเบี้ยใดที่
ธุรกิจสามารถกูยืมไดในตลาดเปด ราคาที่ดินที่ขายต่ํากวาราคาตลาดอาจเปนสิ่งที่มีตนทุนสูง แต
ก็จํากัดทางเลือกของหนวยธุรกิจ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะกําหนดวา ธุรกิจตีมูลคาใหกับที่ตั้งที่
ไดรับการอุดหนุนเทาใดเมื่อเทียบกับที่ตั้งอ่ืนที่มีใหเลือก เม่ือแพคเกจที่รวมถึงการกระตุนหลาย 
ๆ ประเภทถูกนํามาเปรียบเทียบ แมแตผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยังพบวามีความ
ยากลําบากในการกําหนดวา เมืองที่แขงขันกันเมืองใดเสนอแพคเกจการอุดหนุนสุทธิที่นาสนใจ
ที่สุด มีปญหาอยูสองประเภทที่อาจทําใหผลกระทบของการอุดหนุนลดนอยถอยลง ประเภทแรก
คือ โครงการอุดหนุนอาจจัดเสนอสินคาและบริการที่มีตนทุนสูง แตธุรกิจตีคาไมสูงนัก ประเภทที่
สอง กลุมที่ไมตั้งใจไวอาจรับผลประโยชนไปบางสวน 
 
บริการท่ีตีคาต่ํา (Low-Valued Services) ตัวอยางที่เห็นชัดที่สุดของการอุดหนุนที่เขาถึง
เปาหมายไดไมดีคือ เม่ือชุมชนในทองถิ่นหน่ึงจัดเสนอบริการหรือการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
ที่กอใหเกิดตนทุนกับผูเสียภาษี มากกวา มูลคาที่ธุรกิจที่ชุมชนพยายามดึงดูดประเมินให 
ตัวอยางเชน สมมุติวาภูมิภาคหนึ่งใชจายเงินหลายลานบาทเพื่อทําใหนิคมอุตสาหกรรมมีความ
สวยงาม  ไมตองสงสัยวา ความสวยงามจะเปนสวนเพิ่มหน่ึงในการดึงดูดธุรกิจและงาน แตธุรกิจ
จะตีมูลคาใหกับความพยายามทําใหสวยงามนี้ทัดเทียมกับตนทุนของชุมชนหรือไม  แนนอนวา
การทําใหมีความสวยงามนี้เปนประโยชนกับประชากรดวยเหมือนกัน ดังน้ันบางคนอาจโตแยง
วาผลประโยชนหนวยเพ่ิมของชุมชนมีเหนือกวาตนทุน ถาชุมชนมีเปาหมายแคบ ๆ  
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โดยดึงดูดธุรกิจเฉพาะอยาง ผลประโยชนก็จะถูกออกแบบโดยตรงกับธุรกิจไดมากขึ้น และธุรกิจ
ก็จะตีมูลคาผลประโยชนใหสูงขึ้น 
 
ผูไดรับผลประโยชนที่ไมไดตั้งใจไว (Unintended Beneficiaries) สมมุติให เจาของที่ดิน
แปลงหน่ึงตองการจะพัฒนาที่ดินดังกลาวเปนนิคมอุตสาหกรรม และไดทําใหคณะเทศมนตรี
ม่ันใจวา การบรรเทาภาษีเปนสิ่งจําเปนในการดึงดูดธุรกิจ ผลก็คือ เมืองตกลงจัดเสนอการ
บรรเทาภาษีใหกับนายจางที่สรางกิจการใหมในนิคมอุตสาหกรรม กอนที่จะมีการบรรเทาภาษี 
เจาของที่ดินอาจเรียกราคา 100,000 บาทตอไร แตเนื่องจากการไดบรรเทาภาษีทําใหความ
ตองการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสูงขึ้น เจาของที่ดินจึงอาจเพิ่มราคาที่ดินขึ้น ดังน้ัน เจาของ
ที่ดินจึงไดฉกฉวยบางสวนหรือทั้งหมดของมูลคาของการบรรเทาภาษีไป หรือจะกลาวอีกนัย
หน่ึงคือ ไมใชทั้งหมดของการบรรเทาภาษีจะตกอยูกับผูรับผลประโยชนที่ตั้งใจไว ซึ่งคือธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
 
การลดตนทุนใหต่ําสุดเทียบกับกุศโลบายทุนมนุษย (Cost-Minimization versus 
Human-Capital Strategies) 
      เครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจสวนใหญถูกออกแบบมาเพื่อลดตนทุนทางธุรกิจ และ
ดึงดูดอุตสาหกรรมใหม ๆ เขามาสูบริเวณ แนวทางการลดตนทุนทางธุรกิจไดรับการ
วิพากยวิจารณอยางนอยดวยเหตุผลสามประการ ประการแรก แนวทางการลดตนทุนใหต่ําสุด 
มักมีแนวโนมที่จะดึงดูดโรงงานสาขาของธุรกิจที่อ่ิมตัวแลว กิจการดังกลาวจะเปนสวนเล็ก ๆ ใน
การเจริญเติบโตของทองถิ่น การเจริญเติบโตสวนใหญจะกอเกิดอยูภายในโดยธุรกิจที่มีอยูเดิมที่
เปนบริษัทแม และเปนการยากที่จะกําหนดเปาหมายผลประโยชนของการลดตนทุนใหกับธุรกิจ
ที่มีอยูเดิมในทองถิ่น ที่จริงแลว ธุรกิจที่มีอยูเดิมในทองถิ่นมักจาย (ไมทางตรงก็ทางออม) 
สําหรับเงินอุดหนุนที่ใหกับการดึงดูดธุรกิจใหม ประการที่สอง มันเปนสิ่งที่ยากลําบากอยางมาก 
สําหรับภูมิภาคสวนใหญในประเทศพัฒนาแลว ที่จะแขงขันกับที่ตั้งในประเทศกําลังพัฒนา 
บริษัทขนาดใหญที่มีหลาย  ๆ โรงงานอยูในฐานะที่จะพิจารณาที่ตั้งทั่วทั้งโลกที่มีเสนออยู 
ประการที่สาม กุศโลบายการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นควรพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพของทองถิ่น ไมใชเพ่ิมเฉพาะจํานวนของงาน กุศโลบายการลดตนทุนใหต่ําสุดที่แทอาจ
นําไปสูรายไดตอหัวที่ลดลงของประชากรก็ได 
 
 
 
 
 

EC364(51) 237 



      กุศโลบายทุนมนุษยพยายามจัดเสนอใหธุรกิจดวยกําลังแรงงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะ
ดึงดูดกิจการที่ดําเนินการแบบที่ไมใชงานประจํา เชน สํานักงานใหญของบรรษัท การดําเนินการ
แบบผูเชี่ยวชาญ และกิจการที่ผูกกับเทคโนโลยี ผูสนับสนุนแนวทางทุนมนุษยโตแยงวา 
ประชากรในทองถิ่นจะไดผลที่ดี จากการกระตุนการขยายตัวของอาชีพที่จายคาจางดี ๆ แบบน้ี 
อยางไรก็ตาม มีความนาเปนหวงวา ประชากรที่ขาดความชํานาญอาจถูกตัดทิ้งจากโครงการ
พัฒนาที่ใหความสําคัญกับงานที่จายดีๆและมีความชํานาญสูงแบบน้ี 
 
การอุดหนุนที่เลือกสรรเทียบกับแบบคลุมหมด  (Discretionary versus Entitlement 
Subsidies) 
      นโยบายแบบเลือกสรร ชวยใหผูมีหนาที่พัฒนาทองถิ่นมีทางเลือกเกี่ยวกับประเภทหรือ
ขนาดของการจูงใจที่จะใหกับธุรกิจเฉพาะประเภท ขณะที่การอุดหนุนแบบคลุมหมด เชน การ
อุดหนุนที่ใหกับอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ทุก ๆ กิจการในเขตและบรรลุ
เง่ือนไขอ่ืนจะไดรับการอุดหนุนอยางถวนทั่ว โครงการจูงใจธุรกิจสวนใหญที่ดําเนินการผานทาง
ระบบภาษีมักเปนแบบคลุมหมด 
      ความไดเปรียบของโครงการแบบเลือกสรรคือ รัฐบาลอาจหลีกเลี่ยงการจายเงินอุดหนุน
หรือการใชจายทางดานภาษีที่ไมจําเปนได ขอเสียเปรียบคือ เจาหนาที่รัฐบาลตองทําการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของหนวยธุรกิจที่เรียกรองการอุดหนุน เชน ธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม เงินอุดหนุนเทาใดที่จําเปน เปนตน ระบบอํามาตยาธิปไตยของภาครัฐบาล
ไมอาจทําการตัดสินใจแบบนี้ไดถูกตองแมนยํานัก โครงการแบบคลุมหมดสรางเสริมบรรยากาศ
ทางธุรกิจที่ธุรกิจซ่ึงบรรลุเง่ือนไขสามารถแสวงหาประโยชนได เม่ือเคาโครงการใหการอุดหนุนมี
การจัดตั้งขึ้นแลว เจาหนาที่รัฐบาลไมจําเปนตองเขาไปเกี่ยวของโดยตรงกับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

 
ภูมิภาคที่มีปญหา (PROBLEM AREAS) 
      ภูมิภาคเหมือน ๆ กับผูคนทั่ว ๆ ไป ในแงที่ตองการหมอก็เฉพาะเมื่อเจ็บไขไดปวย เม่ือ
ภูมิภาคหนึ่ง ๆ มีความรุงเรืองและการจางงานเต็มที่ ก็ไมคอยมีความจําเปนแตอยางไรที่จะ
ประเมินสถานการณอยางละเอียด และหาทางที่จะเรงความรุงเรืองของมันใหสูงขึ้น ความสนใจ
ของประทศมักมุงไปท่ีภูมิภาคที่กําลังมีปญหา และมักจะมีอยูมากพอที่จะตองใชเวลาทุมเทกับ
ภูมิภาคดังกลาวจนเกือบตลอดเวลา 
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ไมใชกระบวนการที่ราบรื่นและตรงไปตรงมา 
แตจะเปนไปในลักษณะของขั้นตอนที่แตละภูมิภาคตองประสบ และเราไมมีทางใดเลยที่จะรูอยาง
แนนอนวาขั้นตอนเหลานี้มีอะไรบาง จะคาดการณลวงหนาไดอยางไร หรือจะเขาไปจัดการ
อยางไร แตเรารูวาการพัฒนาของภูมิภาคหนึ่ง ๆ ก็เหมือน ๆ กับประเทศ ที่ตองเผชิญกับ
สถานการณที่สําคัญ ๆ ในแตละชวงเวลา ซึ่งอนาคตของภูมิภาคนั้น ๆ จะขึ้นอยูอยางมากกับ
การตัดสินใจดานแผนการและนโยบาย โดยอาจมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง ทางเลือกบางอันจะ
นําไปสูการเจริญเติบโตตอไปในทิศทางใหม ๆ  ขณะที่ทางเลือกบางอันอาจนําไปสูความชะงัก
งัน การพัฒนาที่สะดุดหยุดลง หรือแมกระทั่งการตกต่ําทางเศรษฐกิจ ในตอนน้ี เพ่ือใหมองภาพ
ปญหาในภูมิภาคตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น เราอาจแยกประเภทของภูมิภาคที่มีปญหาไดเปนสาม
ประเภทคือ (1) ภูมิภาคลาหลัง (2) ภูมิภาคที่พัฒนาแลวในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และ (3) 
ภูมิภาคที่เจริญเติบโตและมีการกระจุกตัวมากเกินไป 
 
ภูมิภาคลาหลัง (Backward Regions) 
       เปนกรณีหน่ึงที่คุนเคยกันดีของประเทศดอยพัฒนา ที่แขวนอยูที่ธรณีประตูของการ
เปลี่ยนเปนอุตสาหกรรม และถูกคุกคามโดยชวงที่เปนอันตรายของการมีประชากรมากเกินไป
ตามแนวคิดของ Malthus ไดมีความพยายามอยางมากที่จะระบุถึงเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการ
กาวขามธรณีดังกลาว หรือที่เราเรียกวาการทะยานขึ้นไปสูกระบวนการเจริญเติบโตดวยตนเอง 
อยางไรก็ตาม ในประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญมักจะมีภูมิภาคหนึ่งหรือมากกวา ที่ยังเปน
ภูมิภาคลาหลัง ซึ่งถูกทิ้งไวที่ธรณีดังกลาวในเสนทางของการพัฒนา โดยตามไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสราง และระดับรายได และโอกาสที่เพ่ิมสูงขึ้นของภูมิภาคที่โชคดีกวาใน
ประเทศ สําหรับประเทศไทยเราอาจมองไดวา  บริเวณบางสวนของภาคอีสานถูกทิ้งไวจาก
กระบวนการเจริญเติบโตของประเทศ  
 
ภูมิภาคที่พัฒนาแลวในภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิ  (Developed Regions in Recession) 
      ประเภทของบริเวณที่มีปญหาแบบที่สอง ที่คอนขางแตกตางออกไปคือ ภูมิภาคเมืองที่มี
การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม แตทุกขทนอยูกับการชะงักงันทางเศรษฐกิจ ตัวอยางใน
ประเทศไทยอาจเปน พัทยาในชวงหลัง รสช  ภูเก็ตในชวงที่ราคาของดีบุกและยางพาราตกต่ํา  
 
 
 
 
 
 
 

EC364(51) 239 



เปนตน อาการของสถานการณแบบน้ีสังเกตไดงาย อัตราการเจริญเติบโตของภูมิภาคที่มีปญหา
นี้มีการเพิ่มขึ้นในระดับต่ํากวาปกติเปนเวลาหลาย ๆ ป การวางงานสูงและรุนแรง การอพยพ
ออกมาก กลาวโดยรวมคือ บริเวณดังกลาวดูเหมือนจะสูญเสียคุณลักษณะของการเจริญเติบโต
บางอยาง ที่เคยทําใหบริเวณนี้เขาถึงจุดสูงสุดของมันในอดีตที่ผานมา และถาไมมีการกระทําใด 
ๆ เกิดขึ้น ความชะงักงันจะคงอยูตอไปอยางถาวร 
      สถานการณแบบนี้อาจเกิดในภูมิภาคหนึ่ง ๆ  ซึ่งระบบเศรษฐกิจอิงอยูอยางมากกับ
กิจกรรมสองสามชนิด และเปนกิจกรรมที่หยุดการขยายตัวหรือไดเร่ิมที่จะลดลง อาจกลาววา
เปนกิจกรรมดาวรวงก็ได แตการเจริญเติบโตที่ชะงักงันอาจมีความหมายงาย ๆ วา ปจจัยของ
การแขงขันระหวางภูมิภาคในกิจกรรมเฉพาะอยางนั้น ไดเปลี่ยนทิศทางเปนตรงกันขามสําหรับ
ภูมิภาคนั้นก็ได ในการวินิจฉัยปญหาของภูมิภาคดังกลาว เราก็จะพบความลําบากที่จะระบุวา 
เปนผลมาจากการสูญเสียกิจกรรมสําคัญใหกับภูมิภาคอื่น หรือเปนเพราะกิจกรรมที่มีอยูไมได
เปนอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอีกตอไป ทายที่สุดเราคงไมสามารถคาดหมายไดวา ทุก ๆ 
กิจกรรมจะเจริญเติบโตตอไปเร่ือย ๆ ไมมีที่สิ้นสุด หรือภูมิภาคสามารถดํารงหรือเพ่ิมสถานะที่
ไดเปรียบพื้นที่อ่ืน ๆ ในกิจกรรมหลักที่มีอยูไดตลอดไป ที่จริงแลว ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคที่
ดีจะตองสามารถดูดซับความสูญเสียใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับความกาวหนาของทองถิ่น และเปลี่ยน
โอนทรัพยากรไปสูกิจกรรมใหม ๆ ได ดวยการเขาไปมีสวนในกิจกรรมใหม ๆ ที่กําลัง
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพ่ือหักลางกับความตกต่ําที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดของกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี
อยูเดิม ความลมเหลวในการปรับตัวดังกลาวอาจเปนผลมาจาก ระดับของความชํานาญเฉพาะ
อยางของภูมิภาคนั้น ๆ ในกิจกรรมที่กําลังตกต่ํามีมากเกินไป การสูญเสียความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในกิจกรรมที่สําคัญ ๆ บางกิจกรรมมีความรุนแรงอยางมาก หรือภูมิภาคไดพัฒนา
ความเคยชินบางอยาง ที่เปนอุปสรรคตอความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเง่ือนไขที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 
ภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตและการกระจุกตัวมากเกินไป  (Excessive Growth and 
Concentration) 
      ในภูมิภาคที่มีปญหาทั้งสองประเภทที่กลาวมา อาการพื้นฐานคือ โอกาสของ
การจางงานไมไดพัฒนา (ในปริมาณ ในความหลากหลาย หรือทั้งสองอยาง) เร็วพอที่จะตามทัน
ขนาดและความสามารถของกําลังแรงงาน ทรัพยากรมีการใชต่ํากวาระดับ ซึ่งเปนสิ่งที่ตรงขาม
กับสถานการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเต็มที่และมีการอพยพเขา 
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อยางมาก ปญหาของภูมิภาคแบบนี้คือ ความเสื่อมถอยลงในคุณภาพของบริการ การทําลาย
ทรัพยากรและความเจริญหูเจริญตาของทองถิ่นจากการใชเกินขนาด อัตราที่สูงของการคอย ๆ 
ทยอยลาสมัยของสิ่งอํานวยความสดวก สภาพแวดลอม และสถาบันตาง ๆ  และความเสื่อมถอย
ลงของคุณภาพชีวิต 
      ตัวอยางที่เห็นไดชัดและมีมากที่สุด ของปญหาที่มีการพัฒนาเร็วเกินไปมีอยู
สองประเภทคือ บริเวณชานเมืองรอบ ๆ มหานคร ที่หลาย ๆ ปจจัยรวมกันกอใหเกิดการขยาย
ตัวอยางทันทีทันใดโดยไมไดคาดการณไวลวงหนา อีกบริเวณหนึ่งคือบริเวณชายหาดหรือเขต
อ่ืน ๆ  ที่มีความเจริญหูเจริญตาเหมาะแกการพักผอนหยอนใจเปนพิเศษ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรบวกเขากับการเดินทางที่สะดวกขึ้น ความตองการพักผอนมากขึ้น และรสนิยมที่
ตองการความพอใจจากธรรมชาติมากขึ้น รวมเขาดวยกันเปนสิ่งที่คุกคามตอทรัพยากรที่ไม
สามารถเพิ่มจํานวนไดของธรรมชาติ น้ําสะอาดและความเปนสวนตัว ปญหาแบบนี้ไมใชปญหา
ชั่วครั้งชั่วคราว 
       และที่เกี่ยวของกันแตแตกตางออกไปจากปญหาการขยายตัวที่เร็วเกินไปคือ 
ปญหาของการกระจุกตัวกันทางพื้นที่มากเกินไปของการพัฒนา โดยเฉพาะในศูนยกลางมหา
นครขนาดใหญ ซึ่งเปนปญหาที่เกือบจะทุกประเทศตองเผชิญอยู ไมวาจะเปนประเทศกําลัง
พัฒนา ที่การกระจุกตัวมีอยูอยางมากในเมืองหลักหนึ่งหรือสองเมือง ขณะที่บริเวณอ่ืน ๆ ของ
ประเทศคอนขางลาหลังในดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศที่พัฒนาแลวก็
เชนกัน มีการกระจุกตัวกันอยางมากในเมืองหลัก เชน ปารีส ลอนดอน นิวยอรค เปนตน  
      ปญหาวาเมืองใหญที่สุดของเรานั้นใหญเกินไปหรือไม คอนขางตอบไดยาก 
สวนหนึ่งของความยากลําบากที่จะตอบเปนเพราะมาตรฐานที่แตกตางกัน เมืองใหญมักประสบ
กับปญหาทางสังคม จิตวิทยา การเมือง และอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย ในดาน
มาตรฐานทางเศรษฐศาสตร มักจะพบเห็นปญหาการเพิ่มขึ้นของตนทุนบานที่อยูอาศัย บริการ
สาธารณะ และอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน ที่ทําใหเมืองใหญไมคอยเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรที่จะ
อาศัยอยูหรือทําการผลิต ความไมประหยัดเหลานี้หักลางความไดเปรียบของการรวมตัวเปน
เมืองที่เรากลาวมากอนหนานี้ 
     จากการศึกษาพบวา มีความประหยัดสุทธิอยางมากในการจัดเสนอโครงสราง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะสําหรับเมืองขนาดกลาง เม่ือเปรียบเทียบกับเมืองขนาดเล็ก แต
ตนทุน (ตอหัว) กับขนาดของเมืองคอนขางคงที่ ในเมืองขนาดประชากรระหวาง 100,000 ถึง 
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500,000 คน และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นเม่ือเมืองมีขนาดใหญขึ้น3  จากการศึกษานี้ไมชวยบอก
ถึง ขนาดที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร (economic optimum size) ของเมือง แตเราไดเคาโครง
คราว ๆของ ขนาดต่ําสุดที่มีประสิทธิภาพ (minimum efficient size) แตอยางไรก็ตาม ตนทุน
ของบริการสาธารณะเปนเพียงตัวประกอบหนึ่งเทานั้น ในความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของ
เมืองขนาดตางๆ 
      นักเศรษฐศาสตรภูมิภาคจํานวนมากเห็นถึง ความเสียเปรียบที่ซอนเรนอยูใน
เมืองที่มีขนาดใหญมาก ๆ  และดังน้ันจึงสนับสนุนนโยบายที่จะถายเทการเจริญเติบโตจากเมือง
ดังกล าวไปสู เ มืองขนาดกลาง  โดยกล าวว า  มี  การไมประหยัดภายนอก  (external 
diseconomies) ที่สําคัญ (เชน ตนทุนที่สูงขึ้นของที่อยูอาศัย ความแออัด และการเนาเสียของ
สิ่งแวดลอม) ที่ไมอยูในการคํานวณของหนวยธุรกิจหรือเอกชน ที่มีสวนตอขนาดของเมืองดวย
การเขาไปตั้งรกรากอยู กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ตนทุนเหลานี้ควร (แตไมไดทํา) ที่จะมีผลในการ
จํ

                                                       

ากัดการขยายตัวของเมือง ตัวอยางเชน ผูใชถนนที่เพ่ิมขึ้นยอมทําใหการจราจรติดขัดมากขึ้น 
และกอใหเกิดความสูญเสียกับผูใชถนนคนอื่นที่ตองเดินทางชาลง แตผูใชรายใหมไมไดจาย
คาเสียหายที่เขากอขึ้นกับผูใชรายอ่ืน ๆ 

 
โครงสรางของภูมิภาคและสุขภาพทางเศรษฐกิจ  (Regional Structure and 
Economic Health) 
      ทั้งการขยายตัวของภูมิภาคและคุณภาพของโอกาสที่เสนอ ไมไดขึ้นอยูเฉพาะ
กับอิทธิพลภายนอกและสถานที่ตั้งเทานั้น และยังขึ้นอยูอยางมากกับสวนผสมของกิจกรรมที่
ภูมิภาคนั้น ๆ มีอยู ดวยเครื่องมือที่เรามีอยู เราสามารถแยกสวนประกอบของการเจริญเติบโต
ของภูมิภาคในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  เพื่อแสดงถึง สวนผสมของกิจกรรมในภูมิภาค ออกจาก
สวนประกอบที่แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตของประเทศโดยรวม และการเปลี่ยนแปลงใน
สถานะความไดเปรียบของภูมิภาคได ถาเราสมมุติใหอยางอ่ืนคงที่ ภูมิภาคหนึ่ง ๆ จะ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วถามีความชํานาญใน “อุตสาหกรรมที่ขยายตัว” เหมือน ๆ กับที่มี
แนวโนมจะมีระดับคาจางแรงงานต่ํา ถาชํานาญในกิจกรรมที่คาจางต่ํา หรือมีระดับความ
เชี่ยวชาญสูง ถามีความชํานาญในกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูง แตการวิเคราะหแบบการ
เปลี่ยนโอน-สัดสวน (shift-share analysis) ไมไดบอกเราอยางชัดเจนวา ทําไมภูมิภาคจึง 
 
 
 
 
 

 
3 Werner Z. Hirsch, Urban Economic Analysis,  (New York: McGraw-Hill, 1973). Chs. 11-12. 
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เจริญเติบโตหรือปรับปรุง อีกทั้งยังไมไดใหขอมูลใด ๆ กับเราวา ภูมิภาคจะสามารถรักษา
สัดสวนของกิจกรรมที่มีอยู หรือดึงดูดกิจกรรมใหม ที่จะกระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคไดอยางไร ในตอนนี้เราจะพยายามอธิบายความสัมพันธแบบนี้ 
      ความสมดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional economic balance) หรือที่
เราเรียกเปนคําเฉพาะวา “การวิเภท” (diversification) ไดรับการพิจารณามานานแลววา เปน
ลักษณะทางโครงสราง ที่มีสุขภาพดี ที่ควรจะแสวงหา ดังน้ันในบางครั้งจึงมีการสมมุติวา 
ภูมิภาคหนึ่ง ๆ ที่มีโครงสรางแบบวิเภท (มีประเภทของกิจกรรมที่แตกตางกันจํานวนมาก และ
ไมมีความชํานาญอยางมากกระจุกเฉพาะอยูในกิจกรรมหนึ่ง ๆ) เปนสิ่งจําเปนตอการลดความ
รุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดจากการผันผวนของวัฏจักรทางธุรกิจและอุปสงคที่จะเกิดขึ้น 
ตัวอยางเชน พัทยาที่มีการกระจุกตัวของกิจกรรมทองเที่ยวอยางมาก มักจะประสบกับความผัน
ผวนทางธุรกิจตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความผันผวนตามฤดูกาล ผิดกับระยองที่มีความ
หลากหลายของธุรกิจมากกวา 
      อยางไรก็ตาม คอนขางจะเปนสิ่งที่แตกตางออกไป เม่ือเราพิจารณาความมี
เสถียรภาพและลักษณะที่พึงปรารถนาอ่ืน ๆ ในระยะยาว  ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  กิจกรรมประเภท
ใดประเภทหนึ่งของภูมิภาคอาจตองประสบกับการเจริญเติบโตที่ชะงักงัน หรืออาจถดถอยลง 
หรือแมกระทั่งตองเลิกกิจการไป อาจจะเปนเพราะผลิตภัณฑดังกลาวลาสมัยไปหรือเสื่อมความ
นิยมลง หรือภูมิภาคสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ในภูมิภาคที่มีการกระจุกตัวไมมาก
เทาใดความเสียหายอาจจะเปนการชั่วคราว และในภูมิภาคแบบที่มีการวิเภทก็มักจะเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นไดยาก ที่กิจกรรมทุก ๆประเภทจะประสบกับปญหาในคราวเดียวกัน สิ่งที่เราสนใจคือ 
ความสามารถในการฟนตัวของภูมิภาคที่จะพัฒนากิจกรรมประเภทใหม ๆ  เพื่อทดแทนความ
สูญเสียที่เกิดจากกิจกรรมที่ประสบกับปญหา ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญของสุขภาพทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค ลักษณะดังกลาวขึ้นอยูอยางมากกับการวิเภทของภูมิภาค เน่ืองจากความ
หลากหลายของการจางงานจะพัฒนาความหลากหลายอยางมากของความชํานาญและความ
สนใจของกําลังแรงงาน และในหมูผูประกอบการทางธุรกิจ นายธนาคาร และนักลงทุน และ
ขอบขายที่กวางขวางของธุรกิจในทองถิ่น และสถาบันที่คอยสนับสนุนบริการตาง ๆ  ใน
สถานการณแบบน้ี มีโอกาสที่ดีอยางเห็นไดชัดที่ ธุรกิจประเภทใหม ๆ จะสามารถเริ่มตนและ
ประคับประคองใหอยูรอดไดในชวงที่ยังเปนอุตสาหกรรมทารก 
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      ความหลากหลายของกิจกรรมไมใชปจจัยเดียวที่มีผลตอการฟนตัว ผลกระทบ
ของการมีความชํานาญสูงจะยุงยากมากขึ้น ถาภูมิภาคมีความชํานาญในกิจกรรมที่เปนหนวย
ผลิตขนาดใหญ หรือธุรกิจขนาดใหญ เพราะกิจกรรมขนาดใหญแบบนี้มักเปนกิจกรรมที่พ่ึงพา
ตัวเองไดสูง เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดเล็กซึ่งตองซ้ือปจจัยจากธุรกิจอ่ืน ภูมิภาคที่ผูก
อยูกับกิจกรรมขนาดใหญมักไมไดพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนตามที่ควรจะเปน ผูนําทางธุรกิจ
และแหลงเงินทุนในทองถิ่นมักมีมุมมองที่แคบ การประหยัดภายนอกในทองถิ่นไมไดพัฒนา
เทาที่ควร และบรรยากาศที่จะกระตุนใหเกิดธุรกิจหรือประเภทของกิจกรรมใหม ๆ มักไมคอยดี 
เหมือนภูมิภาคที่มีธุรกิจและหนวยผลิตขนาดเล็ก จํานวนมาก และพ่ึงพาตัวเองไดนอยกวา 
      นอกจากนี้ ความสามารถฟนตัวของภูมิภาคขึ้นอยู บางสวน กับแรงเหวี่ยงของการ
เจริญเติบโตที่ มีอยูในชวงเวลาที่ เกิดความสูญเสีย ถากิจกรรมที่เหลือของภูมิภาคยังคง
เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง แมวาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจจะสงผลใหเกิดการวางงานที่ผิดปรกติ
ในชวงสั้น ๆ  แตโดยรวมแลว ภูมิภาคยังคงไมเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หรือถามีก็เปนชวงเวลา
สั้น ๆ เทานั้น  

 
การปกปองสภาพแวดลอมกับนโยบายด านที่ ตั้ ง  (ENVIRONMENTAL 
PROTECTION  AND  LOCATIONAL  POLICY)  
      ปกติแลว เปาหมายและนโยบายของภูมิภาคมักมุงเนนเกือบทั้งหมดที่การพัฒนา โดย
วัดจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต การจางงาน และรายได  บริเวณที่มีปญหาของภูมิภาคมัก
พิจารณาจากการชะงักงันหรือการเจริญเติบโตนอยเกินไปในการจางงาน ไมทันกับการเพิ่มขึ้น
ตามธรรมชาติของประชากร อยางไรก็ตาม ตั้งแตตอนปลายทศวรรษที่ 1960 เร่ิมที่จะมีมุมมอง
ใหมและคอนขางเปนที่กลาวถึงเกี่ยวกับการเจริญเติบโต โดยมีแรงกดดันมาจากทรัพยากรที่มี
จํากัดของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึ่งปรากฏใหเห็นในลักษณะที่รุนแรงขึ้น ทําใหเริ่มมอง
กันวาเปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมใชเปาหมายที่เปนเอนกประสงค และถือเปน
เปาหมายสุดทายไดอีกตอไป เพราะบางครั้งถึงกลับเปนสิ่งที่คุกคามตอสวัสดิการของประชากร
เลยทีเดียว 
      แรกที่สุด เราอาจพิจารณาปญหาดานสภาพแวดลอมวา มีลักษณะที่กอเกิดมาจาก
ผลกระทบภายนอก (externalities) ดวยมุมมองแบบนี้ ปญหาดังกลาวจะมีความหมายวา การ
แทรกแซงของภาครัฐตอระบบตลาดเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่จะทําใหผลกระทบภายนอกกลายเปน 
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ผลกระทบภายใน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ การชดเชยความไมเปนธรรมในการใชทรัพยากร 
ตนทุน และผลประโยชน ใหกับผูที่ไดรับความเสียหายนั่นเอง 

 
การเออลน  (Spillovers) 
      ปญหาดานสภาพแวดลอมเกี่ยวของกับมิติของสถานที่ตั้งเม่ือ ผลกระทบ
ภายนอกเกี่ยวของกับ “ผลกระทบแบบเออลน” ทางดานสถานที่ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เม่ือ
กิจกรรมในสถานที่หน่ึงกระทบตอประชากรในสถานที่อ่ืน ในลักษณะที่ไมสามารถจัดการอยาง
งาย ๆ ดวยระบบราคา ตัวอยางเชน ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่พัดมาตามลม (ควัน
และฝุนพิษที่เกิดจากไฟไมปาในเกาะสุมาตราและเกาะบอรเนียวของอินโดนิเซีย ที่พัดมาปกคลุม 
สิงคโปร มาเลเซีย และภาคใตของประเทศไทยบางสวนในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2540) 
และผลกระทบของการทําลายปาไมที่ปกคลุมตนน้ํา ที่สงผลใหเกิดน้ําทวมจากน้ําปาไหลหลาก 
หรือสายน้ําที่แหงขอด เปนตน 
       นโยบายดานพื้นที่ที่ใชเกี่ยวกับการเออลนดังกลาวเปนแนวคิดที่งาย ๆ คือ 
ขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานบริหารและทางการเงินการคลังของภาครัฐที่จะจัดการ
เกี่ยวกับปญหานี้ ควรมีอาณาเขตใหญพอ ที่จะครอบคลุมทั้งบริเวณที่เปนตนตอและบริเวณที่ถูก
กระทบของการเออลน ซึ่งก็จะชวยใหสามารถจัดการใหผลกระทบภายนอกที่กิจกรรมหนึ่ง ๆ 
กอใหเกิดขึ้นกลายเปนตนทุนภายใน ขณะเดียวกันก็สามารถชดเชยความเสียหายที่ผูเสียหาย
ไดรับ ตัวอยางเชน ในการแกไขปญหานํ้าทวมที่เกิดจากน้ําหลาก ถาหนวยงานที่รับผิดชอบมี
ขอบเขตที่ใหญพอครอบคลุมถึงบริเวณตนน้ํา ก็อาจบังคับใหเอกชนที่ไดสัมปทานตัดไมบริเวณ
ตนน้ําดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือกักเก็บนํ้าไมใหไหลหลากเร็วกวาที่ควรจะเปนตาม
ธรรมชาติ เปนตน 

 
ขีดจํากัด  (Thresholds) 
      ปญหาสําคัญหน่ึงเกี่ยวแรงกดดันทางเศรษฐกิจตอสิ่งแวดลอมคือ มักจะมีขีดจํากัดหรือ
จุดวิกฤติ ที่ซึ่งแรงกดดันกลายเปนรุนแรงมาก ๆ  หรืออาจจะเพ่ิมทวีดวยตนเองจนยาก หรือ
เปนไปไมไดที่จะหยุดหรือเปลี่ยนใหกลับเปนดีได ตัวอยางเชน ความเนาเสียของนํ้าตามลําคลอง
ตาง ๆ ในกรุงเทพ ที่เกิดจากการทิ้งขยะและระบายน้ําใชตามบานลงในคลอง ปริมาณออกซิเจน
เกือบไมมีจึงทําใหการฟอกน้ําตามธรรมชาติดวยการ Oxygenation ไมอาจเปนไปได  
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น้ําจึงกลายเปนพิษเพ่ิมขึ้นจนเกิดการเนาเสียและสงกลิ่นเหม็น สัตวน้ําตาง ๆ ไมอาจดํารงชีวิต
อยู ปญหานี้เปนจุดวิกฤติที่เราไมอาจคืนสภาพน้ําตามลําคลองใหกลับดีได 
      ผลกระทบแบบนี้มักถูกมองวา เกิดจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมารวมตัวอยูในที่
เดียวกันมากเกินกวาที่ควร จนทําใหการใชสภาพแวดลอมมีมากจนของเสียที่คืนสูธรรมชาตินั้น
เกินกวาขอบเขตที่ธรรมชาติจะคืนสภาพใหกลับมาดีได จากมุมมองดังกลาวทําใหมีการเสนอวา 
ควรที่จะกระจายกิจกรรมที่ทําลายสิ่งแวดลอม เพ่ือที่จะคงใหผลกระทบที่กิจกรรมเหลานี้กอขึ้น
ใหอยูต่ํากวาจุดวิกฤติ โดยหวังวาพลังตามธรรมชาติจะสามารถคืนสภาพสิ่งแวดลอมได หรือถา
จะเกิดการเนาเสียก็ไมเกินเลยไปกวาขีดจํากัดตามธรรมชาติ นโยบายการกระจายความเนาเสีย
นี้เปนที่ยอมรับมากกวาที่ควร เพราะสอดคลองกับแนวโนมการตั้งถิ่นฐานของประชากรและ
กิจกรรม ที่มักขยายตัวออกไปยังพ้ืนที่วางเปลา 

 
การประหยัดจากการรวมตัวกัน (Concentration Economies) 
      ทายที่สุดนี้ เรามาพิจารณาอุปกรณและกระบวนการที่ออกแบบมา เพ่ือ
บรรเทาแรงกดดันดานสภาพแวดลอม ที่มักมีการประหยัดจากขนาดและจากการรวมตัวกัน โดย
เราจะเห็นวาการบําบัดน้ําเสียและโรงงานนําของกลับมาใชใหม มักสามารถดําเนินการดวย
ตนทุนที่ต่ํา ถามีปริมาณที่มากพอ อยางนอยก็มากจนถึงจุดหนึ่ง ในขณะที่ถาต่ํากวาระดับต่ําสุด
แลวจะไมสามารถเปนไปไดทางเศรษฐกิจเลย และตนทุนการเก็บรวบรวมของเสียและการขนสง
จะสูงเกินกวาที่ควร ถาโรงงานกําจัดของเสียอยูไกลจากแหลงที่เกิดของเสีย จากมุมมองน้ีเราจะ
ไดขอสรุปที่ตรงกันขามจากที่กลาวมากอนหนานี้ กลาวคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิด
มลภาวะไมควรตั้งอยูกระจัดกระจายจากกัน เพราะการกําจัดของเสียมีการประหยัดจากขนาด
และการรวมตัวกัน ดังน้ันกิจกรรมที่กอใหเกิดมลภาวะควรรวมตัวกัน  ซึ่งจะทําใหการกําจัดของ
เสียมีประสิทธิภาพ 
      ดังน้ันจึงไมมีคําตอบเพียงขอเดียวสําหรับปญหาสภาพแวดลอม ในบางกรณี
การกระจายกิจกรรมอาจเหมาะสม ขณะที่บางกรณีควรกระจุกตัวกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเง่ือนไข
หลาย ๆ ประการ 

 
สรุป 
      ในบทนี้ เรากลาวถึงทางปฏิบัติของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการนําเอาทฤษฎีและ
แนวคิดตาง ๆ มาใช มุมมองในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจมีอยูหลายแงดวยกัน ขึ้นอยูกับ 
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ทัศนวิสัยของผูวางนโยบาย แตอาจสรุปไดวาสวนใหญแลว แรงจูงใจเบื้องหลังการพัฒนา
เศรษฐกิจมีอยูสามประการคือ (1) การสรางงาน (2) การปรับปรุงทางการคลัง และ(3) การ
ปรับปรุงทางกายภาพ ซึ่งทั้งสามประการนี้มีผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถเห็นและวัดเชิง
ปริมาณได  อยางไรก็ตามสําหรับผูปฏิบัตินั้น คอนขางยากลําบากที่จะดําเนินการตามนโยบายที่
วางไวอยางสวยหรู เพราะตองเกี่ยวของกับคนและหนวยงานจํานวนมาก อีกทั้งมีอุปสรรค
ขัดขวางจากกลุมตาง ๆ ที่อาจไมไดประโยชนเทาที่ควร นอกจากนี้ ผูปฏิบัติก็เปนมนุษยปุถุชน
ธรรมดาที่มีเปาหมายชีวิตของตนเอง ดังนั้นผูปฏิบัติสวนใหญจึงมักดําเนินการในลักษณะของ ยงิ
ทุกอยางที่บินผาน อางสิทธิในทุกอยางที่ตกลงมา  
      ในการนํานโยบายไปใช มักตองเก่ียวของกับการใหความชวยเหลือทางการเงิน 
(Subsidy) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เครื่องมือชวยเหลือทางการเงินที่สําคัญๆมี (1) การละเวน
ภาษี เชนการละเวนภาษีใหกับโครงการณที่เห็นสมควรเปนเวลา 5 ป (2) การจัดหาเงินทุนให
โดยยกเวนภาษี เชนการออกพันธบัตรที่ปลอดภาษี เพ่ือนําเงินทุนดังกลาวมาปลอยกูให
ภาคเอกชน (3) ความชวยเหลือดานการกูยืม เชนการรับจํานองอันดับสอง หรือการค้ําประกัน
เงินกู (4) การชวยเหลือดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเปนเรื่องปกติที่ภาครัฐมักจัดหาโครงสราง
พ้ืนฐานใหกับภาคเอกชน และ (5) การลดมูลคา อันเปนการนําเอาสิ่งที่ภาครัฐมีอยูมาขายใหกับ
ภาคเอกชนในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด 
      โครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการใชอยูประจํามักอยูในรูปแบบของการฝกอบรมแรงงาน 
ทั้งนี้เพ่ือเปนการพัฒนาทุนมนุษยใหเตรียมพรอมสําหรับการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ขณะที่ในบางครั้ง อาจมีความจําเปนตองใหการปกปองคุมครองกิจกรรมที่เกิดใหม ซึ่งยังอยูใน
ภาวะของอุตสาหกรรมทารก ดังน้ันการบมเพาะ (Incubators) จึงเปนแผนการหนึ่งที่มักนํามาใช 
ดังเชนที่ประเทศไทยเคยใชกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตและการประกอบรถยนต จน
กลายเปนอุตสาหกรรมดาวรุงอยูในป พ.ศ. นี้ ที่เปนความหวังของเราที่จะหลุดพนจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา อยางไรก็ตาม การติดตอซ้ือขายกับตางประเทศ และการนําปจจัยการผลิตจาก
ภายนอกมาผลิตตอเพ่ือการสงออกซ้ํา มักประสบกับปญหาภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ ทําใหความสามารถแขงขันกับผูผลิตในประเทศอื่นดอยลง ทางออกสําหรับกรณีนี้คือ 
เขตปลอดภาษี ซึ่งเกือบทุกประเทศใชอยู 
      ในภาวการณปจจุบัน ที่มีการแขงขันกันเพ่ือจูงใจใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาตั้งอยูใน
ภูมิภาคนั้น เหตุผลหลักคือ ความพยายามที่จะสรางตลาดสําหรับการจางงาน (The market for 
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 jobs) ขึ้นในภูมิภาค ซึ่งเปนการซื้อการจางงานใหกับประชากรในทองถิ่นในปจจุบันและใน
อนาคต ดวยวิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน การซื้อของรัฐบาลนั้นจะคุมคาหรือไม สามารถ
วิเคราะหไดดวยแบบจําลองของตลาดสําหรับการจางงานของ Baum  
      ขอโตแยงเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนามีอยูมากมาย เพราะทุก ๆ นโยบายมีทั้ง
ขอดีและขอเสีย แตที่สําคัญอยางมากคือคําถามที่วา การพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นเปนเกมที่มี
ผลรวมเทากับศูนยหรือไม? เพราะตราบใดที่ยังมีการแขงขันกันเพ่ือแยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหเขามาตั้งอยูในภูมิภาคของตน ยอมมีการเสนอผลประโยชนแขงขันกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นั้นๆยอมเลือกที่จะตั้งในภูมิภาคที่ใหผลประโยชนสูงสุด ภูมิภาคที่ไดกิจกรรมนั้น ๆ ไปจะได
ประโยชนมากกวาตนทุนที่เสียไปหรือไม และถาเรามองภาพรวมแลว ประเทศโดยรวมไดอะไร
หรือไม เพราะผลประโยชนที่ภูมิภาคหนึ่ง ๆ ได อาจหมายถึงการสูญเสียของภูมิภาคอ่ืน ผลรวม
ทั้งหมดจะเทากับศูนยหรือไม นอกจากนี้ เราตองพิจารณาอยางจริง ๆ จัง ๆ วา มีการดอย
ประสิทธิภาพและการใหเงินอุดหนุนมากเกินไปหรือไม เพราะกลุมผลประโยชนที่รวมตัวกันได 
ยอมมีการกระทํารวมกันที่อาจมีผลตอนโยบาย ขณะที่กลุมที่ควรจะไดรับความชวยเหลือมากที่
สุดแตไมมีการรวมตัวกัน มีอํานาจตอรองต่ํา จึงไมอาจเรียกรองนโยบายที่ตองการได อีกทั้งการ
ใหขอมูลตาง ๆ มักมีการบิดเบือน เพ่ือผลประโยชนบางอยางของผูที่เกี่ยวของ ซึ่งก็ทําให
นโยบายบิดเบือนตามไปดวย การวัดผลประโยชนที่เกิดขึ้นก็เปนเร่ืองที่ยากลําบาก เพราะ
คอนขางคลุมเครือเกี่ยวกับคํานิยามของผลประโยชนวา อะไรเปนผลประโยชนและอะไรที่ไมใช 
นอกจากนี้แลวในบางครั้งเราตองพิจารณาวา ตนทุนของเงินอุดหนุนเม่ือเทียบกับมูลคาที่
ประเมินเปนอยางไร เพราะผูไดรับการอุดหนุนอาจประเมินคาใหกับสิ่งเหลานั้นต่ํากวาตนทุนที่
เสียไป อีกทั้งผลประโยชนที่ เกิดขึ้นอาจไปตกอยูกับกลุมคนที่ไมไดตั้งใจเอาไว ขณะที่
กลุมเปาหมายไมไดหรือเกือบไมไดผลประโยชนเลย อีกประเด็นหนึ่งที่ควรนํามาพิจารณาคือ 
การอุดหนุนควรทําแบบเลือกสรรหรือแบบคลุมหมด เพราะทั้งสองแนวทางมีทั้งขอดีและขอเสีย
แตกตางกัน 
           ระบบเศรษฐกิจก็เหมือน ๆ กับคน ที่จะไมไดรับการสนใจเปนพิเศษถาไมมีปญหา
เกิดขึ้น เชนเดียวกับคนที่ไมไปหาหมอตราบเทาที่รางกายไมเจ็บปวย ดังน้ันเราจึงแยกภูมิภาคที่
เกิดปญหาออกเปนสามแบบคือ (1) ภูมิภาคลาหลัง (2) ภูมิภาคที่พัฒนาแลวในภาวะถดถอย
เศรษฐกิจ และ (3) ภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตและการกระจุกตัวมากเกินไป แตละแบบมีปญหา
และสาเหตุของปญหาที่ไมเหมือนกัน ดังน้ันจึงตองการการแกไขที่ไมเหมือนกัน แตอยางไรก็
ตาม มีปญหาพื้นฐานที่เหมือน ๆ กันในสวนของโครงสรางทางเศรษฐกิจของทุก ๆ  
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ภูมิภาค คือทําอยางไรใหระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต พรอม ๆ กับสุขภาพทางเศรษฐกิจที่
แข็งแรง ที่ผานมาปญหาทางเศรษฐกิจสวนใหญในภูมิภาคเกิดจากการผูกติดกับกิจกรรมเพียง
ไมกี่อยางมากเกินไป ทางที่ดีแลวภูมิภาคควรมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เหมือน ๆ กับคํา
กลาวที่วาไมควรเอาไขใสในตะกราใบเดียว ทั้งน้ีเพ่ือลดความเสี่ยงตอการถดถอย ที่เปนผล
เน่ืองมาจากการตกต่ําของกิจกรรมไมกี่อยางที่ผูกติดอยู 
      ประเด็นสุดทายคือ ความจําเปนที่จะตองปกปองสภาพแวดลอมไปพรอม ๆ กับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรมตองใชปจจัยจาก
สิ่งแวดลอม หลังการใชก็จะคืนใหกับธรรมชาติ แตในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งธรรมชาติก็ มี
ความสามารถคืนสภาพสิ่งเหลานั้นใหสามารถนํากลับมาใชใหมได เพียงแตความสามารถของ
ธรรมชาติมีขีดจํากัด ปญหาของเราจึงอยูที่จะมีนโยบายดานที่ตั้งอยางไร ถาตองคํานึงถึงการ
ปกปองสภาพแวดลอม ทางเลือกมีสองทางคือ (1) กระจายที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหของเสียที่ถูกทิ้งออกมาจากการใชอยูในระดับที่ธรรมชาติสามารถคืนสภาพไดดวยตนเอง 
หรือ (2) ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวกันอยูในที่ใดที่หน่ึง เพราะการกําจัดของเสียมีเรื่อง
ของการประหยัดจากขนาดเขามาเกี่ยวของดวย การกระจุกตัวกันจะทําใหเราสามารถกําจัดของ
เสียไดดวยตนทุนที่ต่ําและมีประสิทธิภาพมากกวา 

 
คําถามทายบท 
1. เปาหมายสวนใหญของแผนการการพัฒนาเศรษฐกิจมีอะไรบาง? 
2. มุมมองของผูปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางไร? 
3. เครื่องมือชวยเหลือทางการเงิน (Subsidy tools) ที่สําคัญ ๆ  มีอะไรบาง? 
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ  มีอะไรบาง? 
5. ตลาดสําหรับการจางงาน (The market for jobs) คืออะไร? มีเหตุผลสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจอยางไร? 
6.  อธิบายแบบจําลองตลาดสําหรับการจางงานของ Baum 
7. ขอโตแยงเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนามีอะไรบาง? 
8. การพัฒนาทองถิ่นเปนเกมที่มีผลรวมเปนศูนยหมายความวาอยางไร? 
9. อธิบายการดอยประสิทธิภาพและการใหเงินอุดหนุนมากเกินไป 
10. ภูมิภาคที่มีปญหามีกี่แบบ? อะไรบาง? 
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11. โครงสรางภูมิภาคควรเปนอยางไร จึงจะมีสุขภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแรง? 
12. อธิบายบทบาทของศูนยกลางการเจริญเติบโต 
13. ขนาดและจํานวนของศูนยกลางการเจริญเติบโตควรเปนอยางไร? 
14. นโยบายดานที่ตั้งควรเปนอยางไร เม่ือตองคํานึงถึงการปกปองสภาพแวดลอมดวย? 
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