
 

 

 

 

มองการพัฒนาภายใต้ EEC ผ่านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพื "นที# ในวิถีภาคอุตสาหกรรม  

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 

สํานกัวจิยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

เมื�อวันที� 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) โดยมุ่งหวงัให้พื Fนที�ดงักล่าว

เป็นแหลง่ลงทนุหลกัของประเทศ เชื�อมการลงทนุสู่ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัตกและทวาย ประกอบกบัใช้การ

เชื�อมโยงทางนํ Fาไปถึงชายฝั�งทะเลกัมพูชาและจีน โดยจะดําเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 

ชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา แบง่เป็นเขตอตุสาหกรรม เขตพฒันาโครงสร้างพื Fนฐาน และเขตพฒันาเมือง 

เนื�องจากปัจจุบนัเป็นฐานการผลิตอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ และมีศกัยภาพสงูในการส่งเสริมให้เป็น

ฐานการผลิต 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายกลไกขบัเคลื�อนเศรษฐกิจเพื�ออนาคต (New Engine of Growth) 

ทั Fงที�เป็นการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที�มีศกัยภาพ (First S-curve) และการพฒันา 5 อุตสาหกรรม

อนาคต (New S-curve) 

ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ#งเป็นพื "นที#ภายใต้โครงการ EEC เป็นที# รู้จักของนักลงทุนทั#วโลก 

ต่อเนื#องจาก โครงการ ESB มีโครงสร้างพื "นฐานซึ#งอยู่ในระดับด ีและภาครัฐเองก็มีโครงการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื "นฐานเพิ#มเตมิ 

สาเหตุสําคญัที�ทําให้โครงการ EEC จะดําเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา คือ การเป็นที� รู้จักของนักลงทุนทั�วโลกในฐานะพื Fนที�ชั Fนนําในการพัฒนา

อตุสาหกรรมของอาเซียน การมีนกัลงทุนทั�วโลกอยู่ในพื Fนที�ทําให้เกิดความเชื�อมั�นของผู้ประกอบการจาก

โครงการพฒันาพื Fนที�บริเวณชายฝั�งทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard : ESB)  การพฒันาโครงสร้าง

พื Fนฐานซึ�งอยู่ในระดบัดีทั Fงทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอตุสาหกรรม อีกทั Fงยงัเป็นศนูย์กลางการขนส่ง

ทางเรือของอาเซียน ซึ�งสามารถเชื�อมโยงไปยังท่าเรือนํ Fาลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทา่เรือสีหนวิุลล์ของราชอาณาจกัรกมัพชูา และทา่เรือวงัเตาของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และการมี

ฐานอุตสาหกรรมสําคญัพร้อมต่อยอดหลายอุตสาหกรรมใน 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั Fง

อตุสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ท่องเที�ยวเชิงคณุภาพ ธุรกิจการบิน 



 

 

 

 

(อู่ตะเภา) หุ่นยนต์ ไบโอเทคโนโลยี และอุปกรณ์การแพทย์ นอกจากนี Fภาครัฐเองก็จะมีการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื Fนฐานเพิ�มเติม ไม่ว่าจะเป็นการการเชื�อมโยงการคมนาคมทั Fงทางถนน โดยการสร้างถนนให้

ครอบคลมุ รวมถึงการขยายมอเตอร์เวย์ในช่วงพทัยา-มาบตาพดุ ทางราง โดยการสร้างรถไฟทางคูที่�ขณะนี F

กําลังอยู่ในช่วงศึกษาเตรียมการ ทางเรือ โดยการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้เป็นจุดจอดเรือยอร์ช 

ประกอบกับขยายท่าเรือแหลมฉบงัและท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ และทางอากาศ โดยการพฒันาท่า

อากาศยานอู่ตะเภาภายใต้การใช้สนามบินร่วมระหว่างพลเรือนและทหาร (Joint Use Civil Military 

Airport) เพื�อรองรับนกัทอ่งเที�ยวที�จะเพิ�มขึ Fนอีกวา่ 3 ล้านคนตอ่ปี และใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื�นๆ 

ทั "ง 3 จังหวัดภายใต้ EEC อยู่ใน 5 อันดับแรกของจังหวัดที#มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดในปี 

2557 อาจจะมีคาํถามในประเด็นของความเหลื#อมลํ "า ซึ#งทฤษฎีที#สําคัญในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิง

พื "นที# ได้แก่ ทฤษฎี “ขั "วการเจริญเติบโต” (Growth Poles Theory) สามารอธิบายหรือตอบคําถาม

ในประเดน็ดังกล่าวได้ 

ทั Fงนี Fในอนาคตระยะตอ่ไปจะเป็นการรวม

เอาอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากระจุกตัวอยู่ในภาค

ตะวันออก อาจจะมีคําถามในประเด็นของความ

เหลื�อมลํ Fา ขาดการกระจายพื Fนที� ขาดการกระจาย

โอกาส โดยหากพิจารณาข้อมลูผลิตภณัฑ์จงัหวดัตอ่

หวั (GPP per capita) ล่าสดุซึ�งเป็นข้อมลูประจําปี 

2557 จังหวัดที�มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 

อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยธุยา ตามลําดบั ซึ�ง

พื Fนที�ที�อยู่ภายใต้โครงการ EEC ทั Fง 3 จังหวดัก็อยู่ใน 5 อนัดบัแรกดงักล่าวข้างต้น ในขณะที�จงัหวัดที�มี

ผลิตภณัฑ์จงัหวดัตอ่หวัในระดบัตํ�าส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คําถามในประเด็นของความ

เหลื�อมลํ Fาดงัที�กลา่วได้มา สามารถอธิบายหรือหาคําตอบได้โดยอาศยัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพื Fนที� 



 

 

 

 

เศรษฐศาสตร์เชิงพื Fนที�หรือเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค (Regional or Spatial Economics) เป็นสาขา

หนึ�งของเศรษฐศาสตร์ที�ศกึษาถึงการจดัการทางด้านสถานที�ตั Fงในระบบเศรษฐกิจ ซึ�งเป็นประเด็นที�อาจจะ

ไมไ่ด้รับความสนใจอยา่งเพียงพอในเศรษฐศาสตร์สาขาอื�นๆ เนื�องจาก เศรษฐศาสตร์ มกัได้รับการนิยามว่า 

เป็นการศกึษาเกี�ยวกบัการจดัสรร (allocation) ทรัพยากรเพื�อที�จะผลิต (produce) สินค้าและบริการ และ

แนวทางที�ควรจะจําหน่ายจา่ยแจก (distributed) สินค้าและบริการเหล่านี Fระหว่างบคุคลทั Fงหลายในสงัคม 

เพื�อตอบสนองต่อความต้องการที�มีอยู่มากมาย โดยเชื�อกันว่าปัจจัยการผลิตที�สําคญัแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทนุ ที�ดนิ แรงงาน และผู้ประกอบการ ทําให้ทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที�

พฒันาขึ Fนมามุง่สนใจและวิเคราะห์วนเวียนอยูร่อบ ๆ ปัจจยัการผลิตทั Fงสี�อย่างนี F ส่วนปัจจยัการผลิตอื�นๆ ที�

ไม่อาจจดัให้เข้าอยู่ในกลุ่มใด ๆ ของปัจจยัทั Fงสี�นั Fน ก็จะถกูละเลยไม่ได้รับความเอาใจใส่อย่างน่าเสียดาย 

ซึ�งก็รวมถึงเรื�องของที�ตั Fงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั Fงนี F การเข้าใจถึงมิติทางด้านพื Fนที�ของระบบเศรษฐกิจ 

เป็นสิ�งที�จําเป็นสําหรับนกัเศรษฐศาสตร์ ถ้าหากนกัเศรษฐศาสตร์ต้องการที�จะเข้าใจถึงการทํางานของกลไก

ทางเศรษฐกิจอยา่งถ่องแท้ โดยหนึ�งในทฤษฎีที�สําคญัในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพื Fนที� ได้แก่ ทฤษฎี “ขั Fวการ

เจริญเตบิโต” (Growth Poles Theory) 

ทฤษฎีขั "วการเจริญเติบโต (Growth Poles Theory) ระบุว่า การเจริญเติบโตไม่ปรากฏอยู่ทุก ๆ ที#

ในเวลาเดียวกัน แต่จะเกิดที#จุดหรือขั "วของการเจริญเติบโต และจะกระจายผ่านไปตามช่องทาง

ต่าง ๆ ด้วยอัตราที#แตกต่างกัน ไปสู่ที#อื#น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ 

Growth Poles Theory 

ที�มา : https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/img/growthpoles.png 



 

 

 

 

ทฤษฎีขั Fวการเจริญเติบโต (Growth Poles Theory) ของ Francois Perroux นกัเศรษฐศาสตร์

ชาวฝรั�งเศส ถูกนํามาใช้เป็นแนวทางสําคญัในการพัฒนาในหลายประเทศ โดยเน้นการลงทุนและการ

พฒันาด้านตา่งๆ ที�จดุศนูย์กลางสําคญัๆ เพียงหนึ�งหรือไม่กี�แห่ง โดยเชื�อว่าความเจริญจะกระจายไปสู่ส่วน

อื�นๆ โดยเฉพาะในพื Fนที�ชนบท โดยทฤษฎีของ Francois Perroux ระบวุ่า การเจริญเติบโตไม่ปรากฏอยู่ทกุ 

ๆ ที�ในเวลาเดียวกนั แตจ่ะเกิดที�จดุหรือขั Fวของการเจริญเติบโต และจะกระจายผ่านไปตามช่องทางตา่ง ๆ 

ด้วยอตัราที�แตกตา่งกนั ไปสู่ที�อื�น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ทั Fงนี Fในมมุมองของทฤษฎีขั Fวการเจริญเติบโต ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนผสมของอตุสาหกรรมหลกัและขั Fวของอตุสาหกรรมที�กระจกุตวักนัทางพื Fนที� 

กับอุตสาหกรรมที�คอยตอบสนอง (อุตสาหกรรมที�ถูกกระทบ ภูมิภาคที�ขึ Fนอยู่กับขั Fวที�มีการรวมตวักันทาง

พื Fนที�) สว่นแรกจะกระตุ้นให้เกิดจากเจริญเตบิโตของส่วนที�สอง โดยกิจกรรมที�นํามาซึ�งการเจริญเติบโตเป็น

กิจกรรมที�มีอิทธิพลตอ่อตุสาหกรรมเกี�ยวเนื�องและตอ่บริเวณรอบ ๆ ข้าง การแพร่กระจายการเจริญเติบโต

ไปยงับริเวณรอบ ๆ ข้างเกิดจากความได้เปรียบทางที�ตั Fงที�กิจกรรมที�เข้ามาใหม่ได้อยู่ใกล้กบักิจกรรมที�ต้อง

พึ�งพาซึ�งตั Fงอยู่ก่อนแล้ว ซึ�งก็คือความประหยดัจากภายนอก (external economies) นั�นเองและไม่ว่าจะ

ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ระบบเศรษฐกิจที�ต้องการยกระดบัรายได้ จําต้องเริ�มพฒันาศนูย์กลางความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของตนเองหนึ�งศูนย์กลางหรือมากกว่า เพื�อเป็นขั Fวการเจริญเติบโตใน

กระบวนการพัฒนา ซึ�งก็หมายความว่า ความเจริญเติบโตที�ไม่เท่ากันในภูมิภาคเป็นเงื�อนไขที�ไม่อาจ

หลีกเลี�ยงได้ 

พื "นที#หรือภูมิภาคที#ยังมีระดับการพัฒนาค่อนข้างตํ#า อาจจะต้องมีนโยบายด้านอื#นๆเพื#อช่วยลด

ความเหลื#อมลํ "าเชิงพื "นที#ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและความแตกต่าง

ระหว่างพื "นที#ของแต่ละจังหวัดเป็นปัจจัยสาํคัญ 

อย่างไรก็ตามในพื Fนที�หรือภูมิภาคที�ยงัมีระดบัการพฒันาค่อนข้างตํ�า อาจจะต้องมีนโยบายด้าน

อื�นๆเพื�อช่วยลดความเหลื�อมลํ Fาเชิงพื Fนที�ตามความเหมาะสม โดยการทําให้จงัหวดัที�มีระดบัการพฒันาตํ�า

เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเร่งที�สูงกว่าจังหวัดที�มีระดบัการพัฒนาสูง เพราะท้ายที�สุดการ

ยกระดบัดงักล่าว  จะทําให้จงัหวัดที�มีระดบัการพฒันาตํ�ามีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับจงัหวดัที�มีระดบั

การพฒันาสงู อธิบายได้วา่ เป็นการทําให้จงัหวดัที�มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ



 

 

 

 

ในระดบัที�สงูกวา่จงัหวดัที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ เพราะความเร็วในการขยายตวัที�แตกตา่งกนัจะกลายเป็น

ส่วนสําคญัที�ทําให้จงัหวดัที�มีขนาดเศรษฐกิจเล็กมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับจงัหวดัที�มีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่ ทั Fงนี F การส่งเสริมการขยายขนาดเศรษฐกิจในพื Fนที�ที�มีระดบัการพฒันาตํ�า ประกอบด้วยปัจจยัสําคญั

หนึ�งคือ การพิจารณาโครงสร้างขนาดเศรษฐกิจและสภาพความได้เปรียบของพื Fนที� เนื�องจากโครงสร้าง

เศรษฐกิจของแตล่ะจงัหวดั ประกอบด้วย กิจกรรมตา่งๆ  16 สาขา อาทิ สาขาเกษตรกรรม การล่าสตัว์ และ

การป่าไม้ สาขาการประมง สาขาการทําเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขาการผลิตอตุสาหกรรม โครงสร้าง

เศรษฐกิจของแตล่ะจงัหวดัจงึมีลกัษณะเฉพาะตวัและแตกตา่งกนัไป ดงันั Fน การขยายขนาดเศรษฐกิจในแต่

ละพื Fนที�จงึจําเป็นต้องคํานงึถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและความแตกตา่งระหวา่งพื Fนที�ไปพร้อมกนั 

กล่าวโดยสรุป โครงการ EEC ที�จะดําเนินการใน 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง 

และฉะเชิงเทรา เนื�องจาก การเป็นที�รู้จกัของนกัลงทนุทั�วโลกในฐานะพื Fนที�ชั Fนนําในการพฒันาอตุสาหกรรม

จากโครงการพฒันาพื Fนที�บริเวณชายฝั�งทะเลตะวนัออก (ESB)  มีการพฒันาโครงสร้างพื Fนฐานตา่งๆ ซึ�งอยู่

ในระดับดี มีฐานอุตสาหกรรมสําคัญพร้อมต่อยอดหลายอุตสาหกรรมใน 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

เป้าหมาย นอกจากนี Fภาครัฐเองก็จะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื Fนฐานเพิ�มเติม ทั Fงนี Fพื Fนที�ที�อยู่ภายใต้

โครงการ EEC ทั Fง 3 จงัหวดัก็อยู่ใน 5 อนัดบัแรกของจงัหวดัที�มีผลิตภณัฑ์จงัหวดัตอ่หวัสูงสุดในปี 2557 

อาจจะมีคําถามในประเด็นของความเหลื�อมลํ Fา ซึ�งทฤษฎีที�สําคญัในสาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพื Fนที� ได้แก่ 

ทฤษฎี “ขั Fวการเจริญเตบิโต” (Growth Poles Theory) สามารอธิบายหรือตอบคําถามในประเด็นดงักล่าวได้ 

อย่างไรก็ตามพื Fนที�หรือภูมิภาคที�ยงัมีระดบัการพฒันาคอ่นข้างตํ�า อาจจะต้องมีนโยบายด้านอื�นๆเพื�อช่วย

ลดความเหลื�อมลํ Fาเชิงพื Fนที�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสร้างเศรษฐกิจและความแตกต่าง

ระหวา่งพื Fนที�ของแตล่ะจงัหวดัเป็นปัจจยัสําคญั 

แหล่งที#มาของข้อมูล 
� http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/eec.pdf 

� http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional 

� http://e-book.ram.edu/e-book/e/EC364(51)/EC364(51)-7.pdf 

� https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/img/growthpoles.png 



 

 

 

 

� http://kpi2.kpi.ac.th/kpith/Book/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2057/57%20-

%202/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%202-2557.pdf 

 


