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บทคัดย่อ
การที่เศรษฐกิจกระจุกตัวในบางพืน้ ที่ ไม่กระจายไปทุกจังหวัดหรือภูมิภาค เป็ นผลของการตัดสินใจเลือก
ทําเลที่ตงั้ และลงทุนทํากิจการในพืน้ ที่ของผูป้ ระกอบการ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประกอบด้วย 1) ศึกษาการ
กระจุก ตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง มี บ ทบาทนําด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ ม ในธุ รกรรมทางเศรษฐกิ จพื น้ ที่ 2)
วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างทุนและแรงงาน เพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานที่ กล่าวว่า ทุนและแรงงานขยายตัวใน
อัตราเดียวกัน โดยใช้ขอ้ มูลที่สาํ คัญได้แก่ 1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) และ 2) ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
จําแนกรายประเภท คณะวิจยั ได้นาํ ข้อมูลจัดกลุ่มใหม่ให้มีจาํ นวนลดลงเหลือ 19 สาขาอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่
ศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2560 ผลการศึกษาพบว่า นอกจากการกระจุกตัวของการลงทุนอุตสาหกรรมในบางจังหวัด
แล้ว มูลค่าอุตสาหกรรมต่อหัวแรงงาน และรายได้ต่อหัวของประชากร ยังกระจุกอยู่กับบางจังหวัดเท่านัน้ ไม่
กระจายไปสู่ประชากรกลุ่มต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดอาจมีผลต่อการกระจายรายได้ท่ีสร้าง
ความเหลื่อมลํา้ ต่อประชากรในแต่ละจังหวัดมากขึน้

ABSTRACT
The economic concentration located in some areas without situated in regions or provinces
equally is to consider from the entrepreneurs’ decision making to select the location and invest in the
target areas. The main objectives of the research are to 1) study the industrial concentration sector
which have an important role to create the value added in the local economic transaction 2) analyse
the relationship between the capital and labour which is to test the hypothesis that the capital and
labour increase in the same rate. The dataset of GPP and factory by classification during 2013-2017
was employed. The results show that apart from the industrial concentration investment are in some
provinces, the industrial values per labour and per capita still be concentrated in only some provinces
and will not be extend to other group of people. The industrial development in each province may effect
on income distribution which will derive the increase in population inequality in each province
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คํานํา

เหตุใดเศรษฐกิจจึงกระจุกตัวในบางพืน้ ที่ ไม่กระจายไปทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน ผูท้ ่ีจะตอบคําถาม
นีด้ ีท่ีสดุ น่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึ่งเป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกทําเลที่ตงั้ และลงทุนทํากิจการ โดยอาจมีเหตุผลในการ
เลือกที่สอดคล้องกับการเลือกทําเลที่ตงั้ ของสถานประกอบการเป็ นหัวข้อที่สาํ นักเศรษฐศาสตร์ใหม่ท่ีศกึ ษาปั จจัย
เชิ ง ภูมิศ าสตร์ (New Economic Geography) ปั จ จุบัน รัฐ บาลพลเอกประยุทธ์ จัน ทร์โอชา พยายามผลัก ดัน
ยุท ธศาสตร์ภ ายใต้ช่ื อ ประเทศไทย 4.0 เพื่ อผลักดันให้ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ ม (Value added) โดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มมูลค่าการผลิต ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเติบโตพร้อมกัน โดยคํานึงถึงหลักการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
เป็ นแนวคิด การลดความเหลื่อมลํา้ และกระตุน้ ให้มีการเติบโตอย่างมีสว่ นร่วม (Inclusive growth) วัตถุประสงค์
ของงานวิ จัย ได้แ ก่ ประการแรก ศึก ษาการกระจุก ตัวของภาคอุต สาหกรรม ซึ่ง มี บ ทบาทนําด้านการสร้า ง
มูลค่าเพิ่ม การส่งออก การจ้างงานและเสียภาษี ให้รฐั แหล่งข้อมูลมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากการจด
ทะเบี ย นสถานประกอบการอุต สาหกรรม เป็ น “ข้อ มูล ขนาดใหญ่ (BIG DATA)” ประการที่ ส อง วิ เ คราะห์
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างทุนและแรงงาน เพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานที่กล่าวว่า ทุนและแรงงานขยายตัวในอัตราเดียวกัน
บทความพิจารณาการกระจุกตัวและการจ้างงานในมิติของจังหวัด โดยใช้ขอ้ มูลเงินทุนรายจังหวัดในการ
ลงทุนประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตลอดจนพิจารณาการจ้างงานในมิติพืน้ ที่ ระดับจังหวัดซึง่ ยังไม่ปรากฏการศึ
กาในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยมาก่อน ปั จจัยมีองค์ประกอบด้วย ส่วนแรก พัฒนาการของอุตสาหกรรม
ไทยสู่การกระจายความเจริ ญสู่ภูมิ ภาค ส่วนที่ สอง กรอบแนวคิดและวิธี วิท ยา ส่วนที่ สาม ผลการศึกษาเชิ ง
ประจักษ์ ที่ มุ่งทดสอบข้อสันนิ ษฐานเกี่ ยวกับ ประการแรก การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม โดยยึด
นโยบายการกระจายความเจริ ญ ออกไปต่ า งจั ง หวัด ความพยายามไล่ ก วดจั ง หวัด ชั้น นํา (Catching up
hypothesis) ภายใต้กรอบความคิดนี ้ อัตราการกระจุกตัว (Concentration index) ของอุตสาหกรรมน่าจะลดลง
การวัดค่าความยื ดหยุ่นต่อการจ้างงาน (Employment elasticity) ของแต่ละอุตสาหกรรมสะท้อนแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ประการที่สอง การศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างทุนกับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ส่วนที่
สาม สรุ ปส่งท้าย
พัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค
นับแต่การเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 จวบจนปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยมี
การพัฒนาในอัตราขยายตัวเฉลี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล (สมชัย จิตต์สชุ น,2557) คนไทยมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ท่ีดีขึน้ ในห้วง 20 กว่าปี ท่ีผ่านมาสามารถหลุดพ้นจากความยากจนไปกว่าร้อยละ 40 การพัฒนา
เศรษฐกิจ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จากอดีตจวบจนปั จจุบนั การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นความเจริญจากกรุ งเทพไปสู่ภูมิภาคตามแผนพัฒนาฯ การรวมศูนย์กลางสู่การพัฒนาภาคฯ ควบคู่กับ
มาตรการการส่งเสริมการลงทุน (Bhagaporn, 2010) การพัฒนาภาคหรือจังหวัดผ่านมิติทางเศรษฐกิ จ อาทิ
ผลิตภัณฑ์จงั หวัด (Gross Provincial Products: GPP) ที่มีการเจริญเติบโตสูงมากที่กรุ งเทพและปริมลฑล ชลบุรี
ระยอง อยุธยา เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ สําหรับการไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ยงั คงเกิดขึน้ ใน
วงกว้าง โดยเฉพาะมีการกระจุกตัวของทุนในกรุ งเทพเมื่อเทียบกับภูมิภาค
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ภาคอุต สาหกรรมไทยมี ก ารพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ องนับ ตั้ง แต่เ ริ่ ม มี แ ผนพัฒ นาฯ ควบคู่กับ การพัฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานที่เอือ้ ต่อการผลิต เริ่มต้นจากช่วงปี พ.ศ. 250-2512 การพัฒนาอุตสาหกรรมเน้นการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนําเข้า ในเวลาต่อมาเน้นนโยบายส่งเสริมการส่งออกผ่านแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) มี
ผลทําให้สนิ ค้าส่งออกมีความหลากหลายมากขึน้ บทบาทของการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลดลง ในห้วงปี พ.ศ.
2520 หรือนับจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ นต้น มีการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน
(ช่วงค่าเงินแข็งค่า) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการลงทุน และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนแบบ
แบ่งโซนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และจัดแบ่งเป็ น คลัสเตอร์รายพืน้ ที่ รวมถึงการ
เปิ ดให้บริการท่าเรือแหลมฉบังและการนิคมอุตสาหกรรม มีส่งิ อํานวยความสะดวกในการผลิตและสิทธิประโยชน์
ซึ่งการลงทุนก็ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศสะท้อนให้เห็นได้จากระดับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยงั ตํ่าของภาคอุตสาหกรรมไทย (พีระ เจริญพร, 2553) การกระจายอุตสาหกรรม
ไปชนบทหรื อ ภู มิ ภ าคและรับ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศมากกว่ าเป็ น การนโยบายรายสาขา
(Sectoral Policies)1 การพัฒ นาอุต สาหกรรมตามชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก (Eastern Seaboard) ทําให้มี ก าร
กระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค และมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาตามแนวนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ด้า นตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สร้า งเครื อ ข่ า ยอุต สาหกรรม (Industrial Cluster) การ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมส่งผลต่อการปรับตัวของผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นความท้าทายของอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จะเป็ น
อย่างไรเป็ นเรื่องชวนขบคิดและไขประเด็นต่อไป (กองบัญชีรายได้ประชาชาติ, 2562)

ทฤษฎี กรอบแนวคิดและวิธีวิทยา
สําหรับแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัย มีแนวคิดจากทฤษฎีการเจริญเติบโต ควบคู่กับการกระจายและ
การกระจุกความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค Setiawan et al. (2012a, 2013a), Bird (1999) ประมาณค่า
การกระจุกตัวทางด้านอุตสาหกรรมและต้นทุนส่วนเพิ่มด้านราคาจากผูป้ ระกอบการรายอุตสาหกรรม 30 ประเภท
ระหว่างปี 2000-2010 พบว่า อุตสาหกรรมย่อยส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างแบบกึ่งผูกขาดและต้นทุนส่วน
เพิ่มของราคามีมลู ค่าสูงขึน้ เมื่อเทียบกับต้นทุนด้านราคา Setiawana, Maman and Nury Effend (2016) สํารวจ
การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศอินโดนีเซีย ในมิติการจ้างงานกับการกระจุกตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม
การพิจารณาเศรษฐกิจรายจังหวัดซึ่งประเทศไทยมีทงั้ หมด 77 จังหวัด ในแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรการ
ผลิตและเป็ นที่ตงั้ ของสถานประกอบการ คือ ภาคการผลิต (Productive sector) ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าเพิ่มจําแนกได้ 3 หมวด คือ หมวดการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ สําหรับงานศึกษาครัง้ นี ้
นิยามขอบเขตของหน่วยผลิตได้แก่ สถานประกอบการที่ทาํ การผลิตสินค้า จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ คณะวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลเชิงปริมาณจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) และ (2)
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจําแนกรายประเภท ซึง่ จําแนกประเภทโดยใช้รหัสโรงงาน คณะวิจยั ได้นาํ ข้อมูลทัง้ หมด
มาจัดกลุ่มใหม่ให้มีจาํ นวนลดลงเหลือ 19 สาขาอุตสาหกรรมที่สาํ คัญ ในช่วงเวลาที่ศึกษา ปี พ.ศ. 2556-2560
1

อุตสาหกรรมเป้าหมาย" ได้รบั สิทธิพิเศษในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น เงินกู้ การยกเว้นภาษี เงินได้ ภาษีศลุ กากร ฯลฯ
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หน่วยวิเคราะห์จาํ แนกเป็ น 2 ระดับ ตามขอบเขตจังหวัด ที่เป็ นแหล่งที่ตงั้ ของภาคการผลิตและสาขาอุตสาหกรรม
(Industrial subsectors) ตัวแปรสําคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมรายจังหวัด (Y) จํานวนโรงงาน (F)
ขนาดทุน (K) และการจ้างงาน (L) โดยบันทึกมิติเวลา (ปี ) เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละตัวแปร สามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 มิติ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ คือ Yijt , โดยที่ i=จังหวัด j=สาขาอุตสาหกรรม t=เวลา คณะวิจยั ได้ทาํ
การพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี ้
Y = {F, K, L}
การเลือกทําเลทีต่ ัง้ สถานประกอบการอุตสาหกรรม
พิจารณาจากการชีว้ ดั การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงานผ่าน 5 ตัวชีว้ ดั สําคัญ คือ
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่ ม (Industrial value added) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้
จากการเลือกใช้เทคโนโลยีในแต่ละปี โดยจําแนกเป็ นรายจังหวัด (i) ทัง้ นีส้ นั นิษฐานว่าสัมพันธ์ทางบวกกับขนาด
ทุน โดยมีตวั แปรที่สาํ คัญคือ VAij.=มูลค่าเพิ่มจากสาขาอุตสาหกรรมที่ j ในจังหวัดที่ i
(2) ความเข้ม ข้น ของการใช้แ รงงานเที ย บกับทุน (Labor intensity) หมายถึง การนําจํานวนการจ้าง
แรงงานหารด้วยทุนอุตสาหกรรม โดยแยกเป็ นรายกลุม่ อุตสาหกรรมและรายจังหวัด
(3) การเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ทุน และการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม
(4) โครงสร้างการผลิต เป็ นการวัดสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร-ภาคอุตสาหกรรม-และภาคการ
บริการ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในแต่ละปี (t)
(5) อัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ของจังหวัดในประเทศ
(i=1,2,……77) โดยวัดจาก 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ทุน แรงงานและ จํานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม
การชีว้ ดั การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน ในการศึกษาได้พิจารณาผ่าน 5 ตัวชีว้ ดั
สําคัญ คือ
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่ ม (Industrial value added) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึน้
จากการเลือกใช้เทคโนโลยีในแต่ละปี โดยจําแนกเป็ นรายจังหวัด (i) ทัง้ นีส้ นั นิษฐานว่าสัมพันธ์ทางบวกกับขนาด
ทุน โดยมีตวั แปรที่สาํ คัญคือ VAij=มูลค่าเพิ่มจากสาขาอุตสาหกรรมที่ j ในจังหวัดที่ i
(2) ความเข้ม ข้น ของการใช้แ รงงานเที ย บกับทุน (Labor intensity) หมายถึง การนําจํานวนการจ้าง
แรงงานหารด้วยทุนอุตสาหกรรม โดยแยกเป็ นรายกลุม่ อุตสาหกรรมและรายจังหวัด
WCij =

Lij
Kij

WCij = จํานวนการจ้างแรงงานต่อทุนอุตสาหกรรมจากสาขาอุตสาหกรรมที่ j ในจังหวัดที่ i
(3) การเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่ม ทุน และการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม ซึง่ พิจารณาจาก
(3.1) GRVAit = อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉/(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉, 𝑡𝑡 = 0))^(1/𝑡𝑡) − 1

(3.2) GRKit = อัตราการเจริญเติบโตของทุนอุตสาหกรรมในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾/(𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝑡𝑡 = 0))^(1/𝑡𝑡) − 1

(3.3) GRLit = อัตราการเจริญเติบโตของการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿/(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝑡𝑡 = 0))^(1/𝑡𝑡) − 1

(4) โครงสร้างการผลิต เป็ นการวัดสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร-ภาคอุตสาหกรรม-และภาคการ
บริการ จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ในแต่ละปี (t)
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GPPit = Ait + Iit +Sit

โดยที่
SHAit = สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรเทียบกับ GPP ในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it = Ait/(GPPit ) * 100
SHIit = สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเทียบกับ GPP ในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it = Iit/(GPPit ) * 100
SHSit = สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคบริการเทียบกับ GPP ในจังหวัด i ในปี ท่ี t
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆it = Sit/(GPPit ) * 100
(5) อัตราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ของจังหวัดในประเทศ
(i=1,2,……77) โดยวัดจาก 3 ตัวแปร ประกอบด้วย
Conc (K) = ดัชนีการกระจุกตัวของทุนภาคอุตสาหกรรม
Conc (L) = ดัชนีการกระจุกตัวของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
Conc (F) = ดัชนีการกระจุกตัวของจํานวนโรงงานภาคอุตสาหกรรม
สาม ผลการศึกษาเชิงประจักษ์และการอภิปรายผล
จากการประมวลผลข้อมูลตามแบบจําลองที่กาํ หนด ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจจัดตัง้ โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีการกระจายตัวไปตามพืน้ ที่ท่ีมีปัจจัยการผลิตที่มีความ
พร้อมและได้รบั การสนับสนุนจากนโยบาย มีขอ้ สันนิษฐานย่อย 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง การเลือกทําเลที่ตงั้ ของ
โรงงานและภาคการผลิตอุตสาหกรรม คํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พิจารณาได้จากตัวแปร ก) จํานวน
โรงงาน ข) ขนาดทุน และ ค) การจ้างงาน สอง การกระจุกตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรม มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากนโยบายกระจายความเจริญสู่ภมู ิภาคและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ พิจารณาได้จากดัชนี
การกระจุกตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรม (Concentration index) และสาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้า
มาทดแทนแรงงานมากขึน้ (Capital substitution) จึงอาจเป็ นไปได้ว่าการใช้ทุนในภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจ้างงานมีอัตราการเติบโตลดลง ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีความ
เข้มข้นของการจ้างงานต่อทุน และค่าความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อมูลค่าเพิ่ม ที่นอ้ ยกว่าหนึ่ง หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 139,446 แห่ง เงินทุน 7.3 ล้านล้านบาท และการจ้างงาน 4
ล้านคน สรุ ปได้วา่
(1) การเลือกทําเลที่ตงั้ เพื่อการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมกับการจ้างงานยังคงมีลกั ษณะกระจุกตัว
ในบางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์กลางการผลิต มีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ กรุ งเทพและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก มี
ข้อสังเกตว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจาํ นวนโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่ากรุ งเทพและปริมณฑล แต่กรุ งเทพ
และปริมณฑลมีความสามารถในการดูดซับการจ้างแรงงานได้มากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.9 เท่าและมี
ค่าความยืดหยุ่นทุนอุตสาหกรรมต่อการจ้างแรงงานมากกว่าพืน้ ที่ภมู ิภาคอื่นๆ
(2) การลงทุนภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการกระจุกตัวลดลง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวมีการลดลง
อย่างช้ามาก จากการวิเคราะห์อตั ราการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial concentration ratio) ที่พิจารณา
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ใน 4 มิติ ได้แก่ จํานวนโรงงาน ทุนอุตสาหกรรม การจ้างแรงงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ปี 2556 และปี 2560 ผ่านการใช้คา่ สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ในปี 2560 ลดลง
จากปี 2556 ทัง้ สี่มิติท่ีนาํ มาพิจารณา โดยที่ หนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี จํานวนโรงงานลดลง ร้อยละ 0.6 สอง ค่า
สัมประสิทธิ์จีนีทนุ อุตสาหกรรมลดลง ร้อยละ 0.07 สาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีการจ้างงานลดลง ร้อยละ 0.5 และ สี่
ค่าสัมประสิทธิ์จีนีมลู ค่าเพิ่มอุตสาหกรรมลดลง ร้อยละ 0.3
จากค่าสัมประสิทธิ์จีนี ทัง้ 4 มิติ ดังกล่าว ที่มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมลดลง หรือมีการกระจายตัวของอุตสาหกรรมออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์การกระจายตัวของอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับที่ต่าํ (อัตราการกระจุกตัวลดลงไม่ถึงร้อยละ 1 เมื่อ
ผ่านไป 5 ปี ) อีกทัง้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี ในปี 2560 ทัง้ 4 มิติ มีค่าระหว่าง 0.52 - 0.78 ซึ่งค่าใกล้เคียง 1.00 แสดง
ให้เห็นว่ายังมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในบางพืน้ ที่ ซึง่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในระดับสูง
(3) ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทุนอย่างเข้มข้นมากขึน้ (Capital intensive) และเข้ามาทดแทนการจ้าง
แรงงานจํานวนมาก ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ค่าความยืดหยุ่นอัตราการจ้างแรงงานต่อกาลงทุน มีการใช้ทุนเข้า
มาทดแทนแรงงานมากขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ โดยค่าความยืดหยุ่นทุนอุตสาหกรรมมีคา่ เป็ นบวก (มีค่า 0.46) และ
ค่าสัมประสิทธิ์จาํ นวนโรงงานอุตสาหกรรม มีคา่ เป็ นบวก (มีคา่ 0.53) ค่าความยืดหยุ่นทัง้ 2 ค่ามีคา่ น้อยกว่า 1.00
สื่อให้เห็นว่า แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึน้ ในอัตราที่ลดลง การเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมจะใช้แรงงานน้อยลง มุ่งเน้นการใช้ทนุ มากขึน้ โดยที่ หนึ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทนุ เข้มข้นจะมี
การจ้างแรงงานจํานวนน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือเปลี่ยนรู ปแบบการจ้างแรงงานจากทักษะตํ่า
ไปสู่ทกั ษะสูง และสอง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้แรงงานจํานวนมากมีการปรับตัวต่อการจ้างแรงงานไปสูก่ ารใช้
ทุนมากขึน้ เพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตและการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ นี ้ ข้อสรุ ปดังกล่าว จําเป็ นต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงการทดแทนกันระหว่างแรงงานกับทุนผ่านสมการการผลิตในรายจังหวัดหรือรายกลุม่ อุตสาหกรรม
(4) การลงทุน ภาคอุต สาหกรรมของแต่ละจัง หวัด มี ส่วนสําคัญ ต่อการเพิ่ ม ขึน้ ของ GPP โดยเฉพาะ
จังหวัดในพืน้ ที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ข้อสรุ ปของการศึกษานี ้ พบว่า
อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม (Growth of industrial value added) โดยใช้ขอ้ มูล GPP ตามมูลค่า
ที่เกิดขึน้ รายปี (Current price) ระหว่างปี 2539 - 2559 พบข้อสังเกตว่า ช่วงพิสยั อัตราการเติบโตตํ่าสุด-สูงสุดใน
แต่ละปี ที่มีการถ่างกว้างมาก เป็ นผลมาจาก วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีผลต่อค่าช่วงพิสยั อัตราการเติบโตที่ถ่าง
กว้างในช่วงปี 2541-2545 และวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศ ตัง้ แต่ปี 2551 และวิกฤตการณ์นาํ้ ท่วมใหญ่
ในปี 2554 มีผลต่อค่าช่วงพิสยั อัตราการเติบโตที่ถ่างกว้างในช่วงปี 2552-2555 นัน้ หมายความว่า ค่าช่วงพิสยั ยิ่ง
ถ่างกว้างมากเท่าไร แต่ละจังหวัดมีอตั ราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันมากขึน้ ซึ่งมีผลต่อการกระจาย
รายได้แต่ละพืน้ ที่
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Table 3 The analysis of the change in capital rate ratio and the number of factories which impact the
changes in employment.
Dependent variable: Number of employment (log of employment)

Variables

Coefficient

Value of industrial capital (capital log)
Number of factory (lnfact, log)

0.4612
0.5305

Regional dummy (reg)
North
0.1653
South
0.0925
East
0.2562
West
0.1788
Central
0.2401
Bangkok and vicinities
0.4709
Industrial sector dummy
Drug, pharmaceutical, and science equipment
0.5855
Chemical product
0.0237
Wood and product from wood
0.77
Industry for agriculture
-0.1392
Steel, metal, and non-metal
0.0667
Textile, clothes, and leather
1.8796
Publishing and paper
0.3933
Petroleum, gas and energy
-1.0222
Construction materials
-0.0709
Plastic, glass, and ceramic
0.5027
Vehicle
0.0305
Electronics and machine
0.8939
Rubber and rubber products
0.408
Gem and accessary
1.6678
Music instrument, exercise, entertainment
1.3857
Agriculture machine
0.1743
Environment management
-0.0591
Others
0.2742
Constant
1.1499
N = 6,524 , ll = -5866.42 , F = 2,971.265 , Adj R-squared = 0.9221
Remarks: *** significant level at 0.01 ** significant level
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t-statistic
83.364***
53.203***
7.698***
3.965***
9.131***
5.954***
7.874***
14.461***
9.811***
0.478
17.552***
-2.84***
1.536*
38.193***
7.799***
-19.787***
-1.574*
10.626***
0.69
18.401***
8.35***
26.804***
24.099***
3.77***
-1.132
5.751***
23.704
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สรุ ปและข้อเสนอแนะ

นโยบายพัฒนาการภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในระยะ 60 ปี ท่ี ผ่านมา มุ่งเน้นการใช้แรงงาน
จํา นวนมาก ราคาถู ก เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ขั บ เคลื่ อ นให้เ กิ ด การลงทุ น จํา นวนมาก การลงทุ น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมจะมีการกระจายไปสูพ่ ืน้ ที่จงั หวัดต่างๆ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า(1) การเลือก
ทําเลที่ตงั้ เพื่อการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมกับการจ้างงานยังคงมีลกั ษณะกระจุกตัวในบางจังหวัด (2) การ
ลงทุนภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการกระจุกตัวลดลง (3) ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ทนุ อย่างเข้มข้นมาก
ขึน้ (Capital intensive) และเข้ามาทดแทนการจ้างแรงงานจํานวนมาก ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม (4) การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมของแต่ละจังหวัดมีสว่ นสําคัญต่อการเพิ่มขึน้ ของ GPP โดยเฉพาะจังหวัดในพืน้ ที่ภาคตะวันออก
ภาคกลาง และกรุ งเพทมหานครและปริมณฑล ส่งผลต่อความเหลื่อมลํา้ รายได้ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
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