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ความส าคัญ ท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเร่ิมต้นอย่างจริงจัง ภายหลังการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ซึ่งผลของการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนดังกล่าวท าให้มีการลงทุนในด้านระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะถนนเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับส่วนภูมิภาคให้กว้างขวางมากขึ้น การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีแหล่ง
เงินทุนจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก เป็นผู้สนับสนุน อาจกล่าวได้ว่าในปี พ .ศ.2524 
ประเทศไทยได้เร่ิมก้าวสู่ยุคกึ่งอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศถึงร้อยละ 21.40 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม คือ ร้อยละ 24.80   
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเร่ิมมีมูลค่ามากกว่าการส่งออกสินค้า
เกษตรกรรม (บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ม.ป.ป.) และก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีการส่ง
สินค้าออกและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่ส าคัญของเอเชียและของโลก (World Bank , 1993; Jansen, 
2001; UNCTAD, 2005) 
 ถึงแม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมา จะประสบความส าเร็จในเชิงของการ
ลงทุนโดยเฉพาะจากต่างประเทศ แต่ผลของนโยบายการค้าเสรีได้ส่งผลให้เกิดการความแตกต่างของการ
พัฒนา ในแต่ละพื้นที่ (regional disparities) ของประเทศอย่างชัดเจน (อภิเศก ปั้นสุวรรณ, 2551)  ซึ่งงาน



ศึกษาหลายชิ้นในต่างประเทศพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการค้าและการลงทุนกับปรากฏการณ์
ของความแตกต่างของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่  หรือความสามารถพิเศษของแต่ละพื้นที่  (regional 
specialization) รวมทั้งการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (industrial concentration) (Krugman ,1991; Paluzie, 
Pons and Tirado,2001; Silva, 2007) ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวเกิดจากความได้เปรียบในพื้นที่ที่ความได้เปรียบ
ของปัจจัยการลงทุนและการค้าเป็นส าคัญ (Das and Barua, 1996 ;Datta and Mukhopadhyay, 1999) ในกรณี
ของประเทศไทยในช่วงแรกการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Hussey, 
1993) ซึ่งต่อมาภายหลังจึงกระจายตัวสู่เขตปริมณฑล เพราะการขนส่งรถขนส่งวัตถุดิบและการย้ายแรงงาน
จากภูมิภาคสามารถกระท าได้ง่าย ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าไปยัง
ต่างประเทศด้วย (Glassman, 2007) 
 ด้วยเหตุนี้การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งปัญหาการกระจายและความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ โดยใน             
ปี พ.ศ. 2548 รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 275,030  บาท ในขณะที่        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 32,897  บาทเท่านั้น  รวมทั้งได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและความเสื่อมโทรมกับสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีความพยายามที่จะ
ผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมกระจายตัวไปสู่ภูมิภาค เพื่อลดความแออัดและเป็นการกระจายรายได้ไปสู่
ภูมิภาค ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งเน้นนโยบายการกระจายอุตสาหกรรม
ไปสู่ภูมิภาค โดยมีมาตรการหลักๆที่ใช้ในการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกระจายตัวออกไปสู่ภูมิภาค เช่น การ
ใช้มาตรการทางด้านภาษีเป็นเคร่ืองจูงใจ การให้บรรษัทอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ให้การ
สนับสนุนเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ า และการก่อตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นมา เพื่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม (สมภพ 
มานะรังสรรค์ , 2538; Falkus, 1995) รวมทั้งการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค และเขตเศรษฐกิจพิเศษในเขต
ชายแดน (Kaothien and Webster, 1998 Glassman and Sneddon, 2003; Rodjanapradied, 2008) 
 แม้กระนั้นก็ดีจากการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของอุตสาหกรรมของประเทศไทย กลับพบว่า    
การกระจายตัวของอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคยังไม่ประสบผลอย่างแท้จริง เช่น การศึกษาของโฆสิต          
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (1988) และ ณรงค์ชัย อัครเศรณี (2533)  พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ในช่วงที่
ผ่านมานี้แม้จะอยู่ในอัตราที่สูงก็ตาม แต่ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจมิได้กระจายออกไปสู่จังหวัดต่างๆ
ในขนาดหรืออัตราที่เท่าเทียมกัน จากการศึกษาแหล่งที่มาของการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคยืนยัน
ว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยส่วนรวมที่กล่าวถึงนี้ มีความส าคัญมากที่สุดต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมของภูมิภาค ในขณะที่ปัจจัยเฉพาะภูมิภาคไม่ค่อยมีผลในทางบวก ต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมของภูมิภาคเลย ยกเว้นอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทเท่านั้น   
นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดรอบนอกเขตปริมณฑลซึ่งถูกจัดให้เป็นเขต 2 ในการส่งเสริมการลงทุนของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก็เร่ิมมีการกระจุกตัวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ   



จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมยังคงอยู่บริเวณแกนและเร่ิมกระจายไปสู่จังหวัด
โดยรอบในภาคกลางเท่านั้น แสดงว่านโยบายการกระจายความเจริญและอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จ  (อภิเศก ปั้นสุวรรณ , 
2551;Tsuneishi, 2005) 
 จากข้อความข้างต้น การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อความสมดุลและ
ยั่งยืนในอนาคต     ประเทศไทยจึงควรจะให้ความส าคัญกับนโยบายการกระจายความเจริญ ผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเศรษฐกิจในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง     ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมในชนบท รวมทั้งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเมืองเศรษฐกิจเดิมทั้งสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีคุภาพที่ดีขึ้น   
 ดังนั้นการศึกษานโยบายการกระจายความเจริญและการพัฒนาพื้นที่จะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมต่อวางแผนพัฒนาพื้นที่และภูมิภาคในแต่ละส่วนของประเทศใน
ด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาวะ
โลกาภิวัตน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ การส่งออก และการจ้างงาน 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการกระจายอ านาจและการพัฒนาภูมิภาคใน
ประเทศไทยทั้งหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น 
 3.วิ เคราะห์ผลกระทบต่อการเพิ่ม -ลดและกระจายตัวของประชากร รายได้  การจ้างงาน
สาธารณูปโภค และความเป็นอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ จากผลของนโยบายการกระจายอ านาจ 
 4. ศึกษานโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ผ่านมาตรการการกระจายอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 สัมภาษณ์คุณจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานอุตสากรรม
จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน 


