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The main objective of the study is to investigate the relationship between government
investment and urban economic growth. The research questions are: How has the economy of Khon
Kaen grown? Has the growth of Khon Kaen’s economy resulted from government investment? If so,
what are the main driving forces and how do they affect Khon Kaen’s economy up to the present?
The study is based on three theoretical approaches, namely, the growth pole theory, the concept of
urban economic growth through the export base, and the cumulative causation theory. This study is a
case study research using various types of research methodologies, including content analysis,
descriptive statistics, the export base method and the calculation of multiplier effects. The result of the
study shows that the Khon Kean growth center project under the Northeastern Development Plan
(1961-1966) was the most important and influential policy to the growth of Khon Kaen City. The
plan led to a systematic and substantial government investment in the city. The economic growth of
Khon Kaen City can be separated into two stages. During the first stage (1961-1990), investment in
public administration sector was the major driving force. The impacts included the relocation of
public organizations and workers, the inflow of money and immigrants to Khon Kaen, as well as the
resulting internal consumption and the growth of commercial and private services sector. During the
second stage (1991-2010), the education sector, especially Khon Kaen University, was the major
engine of growth. This led to the continuous increase of expenditure, workers and population at a
higher rate than the first stage. The university has further propelled the aggregate internal
consumption in the city, while diversifying the commercial and private services sector. The study also
finds that Khon Kaen University’s expenditure resulted in greater multiplier effects than that of other
government offices. The study results confirm that the development of Khon Kaen City is consistent
with the concept of growth pole and the concept of stepwise cumulative causation in the urban
economic growth process. The research concludes that a focused and concentrated government
investment for growth pole development, such as expenditure on government offices and activities
and a comprehensive university, can effectively stimulate urban economic growth.
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
นโยบายสาธารณะจานวนหนึ่งที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาเมืองและ
ภูมิภาคนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของเมืองและภูมิภาค ปั ญหาที่สาคัญ
ประการหนึ่งคือความไม่สมดุลของระบบเมือง อันเนื่องมาจากการเติบโตของนครหลวงในลักษณะ
เป็ นเมืองโตเดี่ยว (Primate city) ทาให้เกิดการขยายตัวไปอย่างจากัดและมีการกระจุกตัวของความ
เจริ ญและความทันสมัยในพื้นที่เพียงแห่งเดียวของประเทศ ประชากรจาเป็ นต้องย้ายออกจากถิ่นฐาน
ของตน เพื่อแสวงหาโอกาสและรายได้ โดยมุ่งเข้าสู่ นครหลวงของประเทศ ซึ่งเป็ นการสร้างปัญหา
ทางกายภาพและทาง สังคม ตลอดจนความแออัดในนครหลวงให้ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น จน
ปั ญหาที่ยาวนานและยากต่อการแก้ไข นาไปสู่ การขาดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในที่สุด ปั ญหาดังกล่าวเป็ นอุปสรรคที่สาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคชนบท ของประเทศ
North (1955) กล่าวว่าแนวคิดเกี่ย วกับการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของภูมิภาคอาจ
พิจารณาได้ 2 วิธี คือ การจัดคนไปหางาน (Taking people to jobs) กับการจัดงานไปหาคน (Taking
jobs to people) วิธีแรกเป็ นการส่ งเสริ มการลงทุนในภูมิภาคที่เจริ ญและสนับสนุนให้มีการอพยพ
แรงงานที่ยงั ว่าง งานอยูใ่ นภูมิภาคที่ ล้าหลังเข้ามาทางานในภูมิภาคที่เจริ ญ สาหรับวิธีหลัง (Taking
jobs to people) เป็ นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ลา้ หลัง ทั้งการสร้างแหล่งอุตสาหกรรม
สร้างเมืองใหม่ให้มีความทันสมัยเป็ นแหล่งงาน ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ถูกพัฒนาในหลายลักษณะเป็ นที่
ยอมรับและนิยมนาไปปฏิบตั ิในประเทศด้อยพัฒนาเป็ นกลไกในการกระตุน้ การพัฒนาภูมิภาค โดย
การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองจะเป็ นตัวกระตุน้ เศรษฐกิจทางด้านการผลิตและการซื้ อขายในภาคนั้น
และสามารถสร้างขยายหรื อส่ งผ่านความทันสมัยออกสู่ ภูมิภาคได้ (North, 1955) Friedmann and
Alonso กล่าวไว้วา่ เมือง คือ กลไกสาคัญในการพัฒนาภูมิภาค การเติบโตของเมืองสามารถสร้าง
ความเจริ ญเติบโตแก่ภูมิภาคและลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่ได้ (Friedmann and Alonso, 1964) ส่ วน
Myrdal และ Perroux เสนอแนวคิดขั้วความเจริ ญ (Growth pole) ว่า ความเจริ ญที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้น
ทุกพื้นที่และไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด แต่จะเกิดขึ้นเฉพาะจุดหรื อตามเมืองใหญ่เท่านั้นโดยเชื่อว่า
ผลกระทบต่อความเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ จะเกิดจากหน่วยเศรษฐกิจที่มี ศักยภาพเป็ น
หน่วยเศรษฐกิจหลัก เมื่อมีการเจริ ญเติบโตขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตในหน่วยเศรษฐกิจอื่น
ตามมา (Myrdal, 1957; Perroux, 1955)
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Moseley (1974) เชื่อว่าเมืองคือหน่วยเศรษฐกิจขนาดใหญ่หน่วยหนึ่ง การใช้เมืองกระจาย
ความเจริ ญให้ออกไปยังภูมิภาค โดยมุ่งหวังที่จะให้เมืองทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการกระจายความ
เจริ ญในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ต่อมาได้ถูกดัดแปล งและสร้างเป็ นนโยบายการพัฒนาที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในการพัฒนารากฐานก่อนการพัฒนาเมือง (Pro-urban policies) (Moseley,
1974: 10) โดยการกระตุน้ และแทรกแซงจากรัฐ (Government intervention) นักวิชาการเรี ยกแนวคิด
และนโยบายดังกล่าวว่า “เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ” (Growth center) ซึ่งเป็ นการแทรกแซงโดยการ
ลงทุนภาครัฐ (Government investment) ในการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมือง
เป็ นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในภูมิภาคที่ลา้ หลัง ทั้งการสร้างเมืองใหม่ให้มีความทันสมัยเป็ นแหล่ง
งาน มุ่งหวังให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิ จ เกิดการจ้างงาน การย้ายถิ่น การลงทุนต่อ
เนือง รวมถึงการสร้างรายได้ และเกิดการพัฒนาอื่น ๆ ตามมา (Darwent, 1969)
สาหรับประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาความ ไม่เท่าเทียมกันของเมือง
และภูมิภาค โดยการนาแนวคิด “ขั้วความเจริ ญเติบโต ” หรื อ “เมืองศูนย์กลางควา มเจริ ญ ” มาปรับ
ใช้ ในเกิดขึ้นจากรัฐบาลภายใต้การนาของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีเป้ าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ ความมัน่ คงทางการทหาร ในการป้ องกันภัยคุกคามของลัทธิ คอมมิวนิสต์ ใน
ภูมิภาค เป็ นสาคัญ กรอปกับคาแนะนาของ ธนาคารโลก ที่เสนอแนะให้รัฐบาลจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เพื่อ การพัฒนา ปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัย และแก้ ปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันของเมืองและภูมิภาค รัฐบาลจึงจัดทาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.
2505-2509 และโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ขึ้น ดัง คาปรารภของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นว่า
“ประเทศไทยยังมีเมืองที่เป็ นศูนย์กลางอันเป็ นที่รวมของงานบารุ งส่ งเสริ มใน
ด้านต่าง ๆ และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของราษฎรที่หนาแน่นพอควรอยูน่ อ้ ยแห่งควร
จะได้มีนครสาคัญเป็ นศูนย์กลางของภาค คณะกรรมการฯ จึงได้ตกลงเลือก
จังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นเมืองศูนย์กลางขึ้นเป็ นแห่งแรก ต่อไปจะ
ได้ปรับปรุ งจังหวัดอื่น ๆ ” (คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,
2505: 7)
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ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่ งศตวรรษ (พ.ศ. 2503-พ.ศ. 2553) ไม่มีเมืองใดในประเทศไทยที่มี
ประสบการณ์เชิงนโยบาย และรับการแทรกแซงของรัฐในการพัฒนาเมืองยา
วนานเท่าเมือง
ขอนแก่น เมืองขอนแก่นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่อเนื่องมาเป็ นลาดับ เมืองขอนแก่น
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองและขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีนโยบายเมื่อพิจารณา
การลงทุนภาครัฐในช่วง พ .ศ. 2503 ขอนแก่นอยูใ่ นลาดับที่ 6 จาก 15 จังหวัดของภาค เมื่อถึง พ.ศ.
2513 ปรับขึ้นเป็ นลาดับ 2 และครองต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ในด้านประชากรในช่วง พ .ศ. 2503
ขอนแก่นอยูใ่ นลาดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปรับเป็ นลาดับ 2 ใน พ.ศ. 2543
จนถึงปั จจุบนั เช่นเดียวกับค่าอัตราการย้ายถิ่นสุ ทธิ โดย ใน พ .ศ. 2503 อยูล่ าดับที่ 13 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับเป็ นลาดับที่ 11 ใน พ.ศ. 2513 และลาดับที่ 4 ใน พ.ศ. 2533 และเป็ น
ลาดับที่ 1 ใน พ.ศ. 2553 และรายได้ต่อหัวประชากรพบว่าขอนแก่นช่วงก่อนมีการลงทุนของรัฐ
พ.ศ. 2503 อยูใ่ นอันดับที่ 6 ของภาคแต่เมื่อถึง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 ปรับเป็ นลาดับที่ 1 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Somrudee, 1991)
รวมถึงการเติบโตของการลงทุนภาครัฐจากส่ วนกลางให้เป็ นเมืองบริ หารราชการและ
การศึกษา เช่น การย้ายหน่วยงานใหม่ ๆ จากส่ วนกลางมากระจุกตัวในพื้นที่ ขยายงานบริ หารและ
บริ การและกิจกรรมการลงทุนภาครัฐต่าง ๆ โดยช่ วง พ.ศ. 2503 มีหน่วยงานราชการสังกัดจาก
ส่ วนกลางเพียง 39 หน่วยงาน เมื่อถึง พ .ศ. 2553 มีหน่วยงานรวมถึง 516 หน่วยงาน ในพ.ศ. 2503
รายจ่ายภาครัฐต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม มีเพียงร้อยละ 4.32 เมื่อถึง พ.ศ. 2513 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ
23.67 และร้อยละ 28.97 ในพ.ศ. 2523 ลดลงเหลือร้อยละ18.50 ในพ.ศ. 2553 ขณะในด้านการศึกษา กรณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเติบโตต่อเนื่องเป็ นลาดับและขยายตัวอย่างมากในปั จจุบนั โดยรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน พ.ศ. 2513 มีเพียงร้อยละ 1.21 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แต่เมื่อ
ถึง พ.ศ. 2553 มีสูงถึ งร้อยละ 9.34 และยังมีส่วนแบ่งจากรายจ่ายของรัฐในจังหวัดด้วยกันเองสู งถึง
ร้อยละ 50.50
จะเห็นได้วา่ โครงการพัฒนานครขอนแก่นเป็ นศูนย์กลางของภาคเป็ นการแทรกแซงโดย
รัฐบาลกลาง ในการกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองด้วยการลงทุนภาครัฐด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ ๆ หรื อการกระจุกตัวของแหล่งงานในเมืองและสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง เพราะมีการวางผังเมืองใหม่ การลงทุนสร้างศูนย์ราชการ
มหาวิทยาลัย เขื่อนพลังงานน้ า ระบบชลประทาน สร้างถนนระหว่างภาค ซึ่ งมีความชัดจนใน
วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินงาน และการป ฏิบตั ิที่สอดคล้องกับแนวคิด “ขั้วความเจริ ญเติบโต ” หรื อ
“เมืองศูนย์กลางความเจริ ญเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเริ่ มต้นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 โดยเลือกขอนแก่นให้เป็ นเมืองศูนย์กลางและ
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จัดเตรี ยมแผนงานที่จะส่ งเสริ มความเป็ นศูนย์กลาง เช่น การบริ การสาธารณะ ศูนย์กลางบริ หารและ
การศึกษา โดยจัดตั้งสานักงานภูมิภาคขึ้นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (Pakasem, 1972; Sternstein,
1977; Somrudee 1991) ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการกาหนดนโยบายใน พ .ศ. 2503 เมือง
ขอนแก่นเป็ นเพียงเมืองเล็ก หรื อหมู่ บ้านขนาดใหญ่ ที่มีความล้าหลัง เป็ นเพียงเมืองการค้าชาวจีน
บนเส้นทางผ่าน ไม่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับเมืองอื่นในภาค
(สุ วทิ ย์
ธีรศาศวัต, 2546)
จึงเกิดข้อสงสัยที่วา่ ปรากฏการณ์ท้ งั สอง ระหว่างการลงทุนภาครัฐและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมืองมีสัมพัน ธ์สอดคล้องหรื อไม่เพียงใด เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นเติบโตมาเป็ น
เพราะว่าเกิดจากการลงทุนของภาครัฐข้างต้นหรื อไม่ การลงทุนภาครัฐคือ ปัจจัยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ
เมืองหรื อไม่ และสาขาภาครัฐอะไรที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนและเกิดผลกระทบอย่างไร นอกจากนั้นยัง
เกิดประเด็นข้อสงสัยว่ าการเติบโตของเมืองขอนแก่นที่เกิดขึ้นว่ามีความสอดคล้องและส่ งผลให้
ปรากฏตามแนวความคิดและทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองเช่นไร รวมถึงการตรวจสอบ
รู ปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายยุทธศาสตร์
หรื อไม่ จะเห็นได้วา่ ประเด็นที่กล่าวมายังไม่ เคยมีการศึกษาวิจยั ติดตามผลเชิงประจักษ์ในด้าน
ปรากฏการณ์ ตลอดจนพัฒนาการและการเติบโตของเมืองในภูมิภาคของประเทศมาก่อน ดังนั้นจึง
ถือได้วา่ เป็ นประเด็นศึกษาที่มีความสาคัญและมีความจาเป็ นในการวิจยั
1.2

คาถามในการวิจัย
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากอะไร เศรษฐกิจเมื องขอนแก่นเติบโตจากการลงทุน
ภาครัฐใช่หรื อไม่ การลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อน และเกิดผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างไร และเพียงไรในปัจจุบนั
1.3

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาพัฒนาการของนโยบายรัฐต่อกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
3. ศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายเงินภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
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1.4

สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุติฐานหลัก: การเติบโตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเป็ นผลมาจากการลงทุนภาครัฐซึ่ งแบ่ง
ช่วงการเติบโตออกเป็ นสองช่วง
สมมุติฐานรอง 1: “ในช่วงแรกปัจจัยขับ เคลื่อนหลัก คือ การลงทุนภาครัฐจากรัฐบาลกลาง
ในสาขาด้านการบริ หารราชการ ส่ งผลให้เมืองขยายตัวเติบโตด้านการจ้างงาน เชื่อมโยงให้เกิดการ
ขยายตัวด้านกิจการค้า บริ การ ส่ งผลให้เศรษฐกิจเมืองเติบโตต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่ า การสะสม
หมุนวนรอบที่หนึ่ง”
สมมุติฐานรอง 2: “ภายหลังการลงทุนภาครัฐในสาขาด้านการบริ หารราชเริ่ ม ลดลงและการ
ลงทุนภาครัฐจากรัฐบาลกลางที่มีอยูเ่ ดิมในสาขาการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดการ
ขยายตัวที่ต่อเนื่องและกลายเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนหลัก ที่สร้างความหลากหลายข องฐานเศรษฐกิจ
เมืองมากยิง่ ขึ้น และเชื่อมโยงให้เกิดการขยายตัวและความหลากหลายด้านกิจการค้า บริ การ ส่ งผล
ให้เศรษฐกิจเมืองเติบโตต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่า การสะสมหมุนวนรอบที่สอง”
1.5

การกาหนดทฤษฎีหลักในการวิจัย
จะเห็นได้วา่ จากแนวนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่นตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้โครงการ
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ขอนแก่น ในพ .ศ. 2505 มีความสอดคล้องกับแนวความคิดขั้วความ
เจริ ญเติบโต (Growth pole) หรื อ นโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญเติบโต (Growth center) ใน
หลายมิติ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ารากฐานแนวนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญเติบโตข้างต้นมีที่มา
จากทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ในทัศนะของ เคนส (Keynesian economics) และ ทฤษฎี
การสะสมหมุนวนในเมือง (Cumulative causation) ของ Myrdal (1957) ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการกับ
แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง แบบฐานฐานสาขาส่ งออก ของ Tiebout (1956) มีหลักที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ดงั นี้
Myrdal (1957) กล่าวว่า “ชุดของการเปลี่ยนแปลงขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหญ่ ใน
พื้นที่หนึ่ง ในเวลาหนึ่ง จะส่ งผลต่อการเกิดผลกระทบ 2 ทางคือ ผลกระทบด้านหน้า กล่าวคือการ
ลงทุนในหน่วยทางเศรษฐกิจหนึ่ง เช่น อุตสาหกรรม วิสาหกิจ จะส่ งผลดีต่ อเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น
การจ้างงาน การย้ายถิ่น การลงทุนต่อเนือง รวมถึงการเกิดรายได้ และผลกระทบด้านหลัง คือ
สามารถดึงดูด เชื่อมโยงให้เกิดอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการสะสมหมุนวน
และสร้างตัวทวีดา้ นรายได้แก่ทอ้ งถิ่นในที่สุด”
Tiebout (1956) ระบุวา่ ทฤษฎีการเจริ ญเติบโตของเมืองในแบบฐานการส่ งออก (Export
Base) เชื่อว่า “ระบบเศรษฐกิจเมืองเติบโตได้ดว้ ยการส่ งออกในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยเมื่อเกิดการ
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ส่ งออก สิ่ งที่ตามมาคือการไหลเข้าของเงิน การเติบโตของการบริ โภคภายในเมือง
(Internal
consumer) และเกิดเป็ นรายได้ ของเมืองในที่สุด สาขาเศรษฐกิจที่ส่งออกถูกพิจารณาว่า เป็ น ปัจจัย
ขับเคลื่อนที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจในเมือง” (Tiebout, 1956)
1.6

กรอบแนวคิดการวิจัย
ภายใต้คาถามการวิจยั บูรณาการร่ วมกับทฤษฎีหลักในการวิจยั ข้างต้น สร้างเป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังนี้
“การเปลี่ยน แปลงจากการกระตุน้ การลงทุนของภาครัฐจากรัฐบาลกลาง โดยการย้าย
หน่วยงาน ย้ายแรงงานราชการ และการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ส่ งผลให้สาขาเศรษฐกิจด้านการบริ หาร
ราชการในเมืองเติบโตจนกลายเป็ นสาขาส่ งออก ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนหลัก ที่ดึงดูดการ
จ้างงาน การย้ายถิ่น กิจกา รค้าและบริ การ การไหลเข้าของปริ มาณเงินส่ งผลดีต่อกิจการการค้าและ
บริ การในเมืองขยายตัว เกิดการบริ โภคภายในเมือง สร้างรายได้แก่เมือง ซึ่ งเศรษฐกิจเมืองจะเติบโต
เป็ นวงจรต่อเนื่อง เรี ยกว่าการสะสมหมุนวนชั้นที่ 1
ภายหลังการลงทุนภาครัฐด้านการศึกษาที่มีอยูเ่ ดิม โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิด
การเติบโตอย่างต่อเนื่องกลายเป็ นสาขาส่ งออกใหม่ และทาหน้าที่เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนหลัก ส่ งผล
ต่อการเติบโตด้านการบริ โภคภายในเมือง สร้างความหลากหลายของกิจการการค้าและบริ การมาก
ยิง่ ขึ้น สร้างรายได้แก่เมืองเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เศรษฐกิจเมืองเติบโต
เป็ นวงจรต่อเนื่อง เรี ยกว่า
การสะสมหมุนวนชั้นที่ 2 ” ดังภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่ 1

ปัจจัยขับเคลือ่ น 1
การลงทุนของภาครัฐ
ศู นย์ บริหารราชการ
ย้ ายหน่ วยงาน
ย้ ายแรงงาน
การใช้ จ่ายเงินรัฐ

สาขาการบริหารราชการ
ฐานการส่ งออก
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นปัจจัยขับเคลือ่ น
หลัก
เศรษฐกิจเมืองเติบโต
กิจการค้ า -บริการในเมืองขยายตัว
การบริโภคภายในเมืองเติบโต
รายได้ แก่ เมือง

ดึงดูดการจ้ างงาน
การย้ ายถิ่น
การย้ ายงาน
การไหลเข้ าของเงิน

การเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ปัจจัยขับเคลือ่ น 2
การลงทุนของภาครัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เติบโตหน่ วยงาน
เติบโตแรงงาน
การใช้ จ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย

เศรษฐกิจเมืองเติบโต
กิจการค้ า -บริการในเมืองหลากหลาย
การบริโภคภายในเมืองเติบโต
รายได้ แก่ เมือง

สาขาการศึกษา
ฐานการส่ งออก
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นปัจจัยขับเคลือ่ นหลัก

การสะสมหมุนวนวงจรชั้นที่ 2

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ดึงดูดการจ้ างงาน
การย้ ายถิ่น
การย้ ายงาน
การไหลเข้ าของเงิน
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1. 7

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
แบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่น นโยบายโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อการ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญและการวิเคราะห์ฐานการส่ งออก ได้แก่
1) การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่นจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504- 2509 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ.2505-2509 และกลุ่มโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
3) โครงการในกลุ่มโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ 2507-2519
4) ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นต่อการลงทุน
ภาครัฐในขอนแก่น
5) ศึกษาสาขาฐานการส่ งออกของจังหวัดขอนแก่น
ส่ วนที่ 2 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมื
องศูนย์กลางความเจริ ญ
ขอนแก่น กรณี สาขาบริ หารราชการ โดย ศูนย์บริ หารราชการขอนแก่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมืองขอนแก่นช่วงที่ 1 พ.ศ. 2504-2533 ได้แก่
1) การใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัด
2) หน่วยงานราชการในเมือง
3) การจ้างงานภาครัฐในเมือง
4) การย้ายถิ่นเข้าสู่ เมือง
5) การเพิม่ ขึ้นของประชากรการจ้างงานภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน
6) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด
7) การเติบโตกิจการการค้าและบริ การในเมือง
8) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมือง
ส่ วนที่ 3 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
กรณี สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นช่วงที่ 2
พ.ศ. 2534-2553ได้แก่
1) ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2534-2553
2) บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปั จจุบนั (พ.ศ.2553)
3) ผลกระทบของการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อรายได้เมืองในปั จจุบนั
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ศึกษาอดีต
พัฒนาการการ
เติบโตของเมือง
ขอนแก่น

ส่ วนที่ 1 (บทที่ 4)
การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่น นโยบายโครงการลงทุน
ภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญและการวิเคราะห์
ฐานการส่งออก

ส่ วนที่ 2 (บทที่ 5)
เวลา ปี

ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญขอนแก่น กรณี สาขาบริ หารราชการ โดย ศูนย์บริ หาร
ราชการขอนแก่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นช่วงที่
1 พ.ศ. 2504-2533

ส่ วนที่ 3 (บทที่ 6)

ศึกษาปัจจุบัน

ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญขอนแก่น กรณี สาขาการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2534-2553

ยุคก่ อนโครงการ
พ.ศ.2330-2504
ยุคโครงการ ฯ
พ.ศ.2505-2509

ยุคหลังโครงการ ฯ
ช่ วงที่ 1
พ.ศ.2504-2533

ยุคหลังโครงการ ฯ
ช่ วงที่ 2
พ.ศ.2534-2553

ภาพที่ 1.2 แสดงกรอบขอบเขตการศึกษาในด้านเวลาและเนื้อหาการศึกษา
ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาจะแบ่งเป็ น 3 ยุคโดยใช้เกณฑ์จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ของการ
พัฒนาการของเมือง คือ
1. ยุคก่อนโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ขอนแก่น พ.ศ. 2330-2503
2. ยุคโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ พ.ศ. 2505-2509 และ
3. ยุคหลังโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ พ .ศ. 2504-2553 ซึ่ งจะแบ่งเป็ น 2 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2513-2533 และช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2534-2553
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ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
1. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ระดับจังหวัดขอนแก่น
3. เมืองขอนแก่น คือ เทศบาลนครขอนแก่น 47 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ศูนย์ราชการ

ประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น
province

เมืองขอนแก่เมืนอคืงนครขอนแก่
อ เทศบาลนครขอนแก่
น 47 ตร.กม
น

ภาพที่ 1.3 พื้นที่ศึกษา จังหวัดขอนแก่นและเมืองขอนแก่น
1.8

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษานี้จะใช้วธิ ี วจิ ยั เป็ นแบบกรณี ศึกษา (Yin, 2003) เพื่อตรวจสอบ โด ยเจาะจง
ปรากฏการณ์ดา้ นผลกระทบจากการลงทุนภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นในช่วง
ระหว่างเวลา ที่กาหนดกับกลุ่มตัวแปรที่เจาะจงและคัดเลือกแล้ว โดยมีวธิ ี การศึกษาที่หลากหลายคือ
วิเคราะห์เนื้อหา แบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั สถิติพรรณนาและการศึกษาแบบจาลองตัวทวีขอ งเคนส์
ซึ่ งแบ่งศึกษาตามประเด็นคาถาม กล่าวคือ
คาถามที่ 1 เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากอะไร จะใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) (Kimberly, 2002) เพื่อศึกษาพัฒนาการของเมืองเชิงบรรยายโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร
คาถามที่ 2 เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากกา รลงทุนภาครัฐใช่หรื อไม่ ถ้าใช่สาขาการ
ลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อน จะใช้แนวคิดฐานการส่ งออก (Tiebout, 1956) โดยใช้วธิ ี
ในแบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั (Location quotient) และเปรี ยบเทียบระหว่างสาขาเศรษฐกิจของ
จังหวัดขอนแก่นก่อนและหลังมีนโยบาย
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คาถามที่ 3 เกิ ดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองอย่างไร เลือกใช้วธิ ีสถิติ
พรรณนา ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในช่วงเวลาก่อนและหลังที่มีนโยบายใน
ระยะเวลา 50 ปี โดยกาหนด การลงทุนภาครัฐ คือ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปริ มาณการใช้จ่าย
ภาครัฐ จานวนหน่วยงานราชการ จานวนการจ้า งงานภาครัฐ ขณะที่ ตัวแปรผล คือ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมือง ประกอบด้วย จานวนแรงงานภาคเอกชน การย้ายถิ่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จานวนกิจการค้าและบริ การ และการใช้ที่ดินในเมือง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลจาก เอกสารทุติยภูมิ
ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
คาถามที่ 4 เกิดผลกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในปั จจุบนั เพียงไร เลือกใช้วธิ ี การ
ศึกษาแบบจาลองตัวทวีของเคนส์ (Keynesian Multiplier Approach) ซึ่งปรับปรุ งจากแบบจาลองตัว
ทวีของภาค (Regional income multiplier) (Sadler, Archer and Owen, 1973) ที่ทดสอบแล้ว
(Ladavalya and Siripool, 1988) และวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสารวจในภาคสนาม ด้วย
แบบสอบถาม 7 แบบมีประชากรตัวอย่างทั้งสิ้ น 1,929 ตัวอย่าง และการคานวณหาค่าตัวทวี
เปรี ยบเทียบหน่วยงานราชการทัว่ ไปและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.10

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะ ได้ รับ
1. เข้าใจถึงพัฒนาการและกลไกการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
2. ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงทฤษฎี ฐานเศรษฐกิจเมืองและการสะสมหมุนวน
3. ตรวจสอบความสัมฤทธิ ผลของนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
วิทยานิพนธ์เรื่ อง ผลกระทบการลงทุนภาครัฐเพื่อ การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ต่อ
เศรษฐกิจเมือง กรณี ศึกษาเมืองขอนแก่น นี้ เป็ นการศึกษากระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่น การทบทวนวรรณกรรมจึงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยแบ่งเป็ นสี่ กลุ่มได้แก่
หนึ่ง แนวนโยบาย สอง ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง สาม แนวคิดขั้วความเจริ ญและเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญและสี่ วธิ ี การศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองรวมถึงกรณี ศึกษา กล่าวคือ
กลุ่มวรรณกรรมที่หนึ่ง จะกล่าวถึงด้านแนวนโยบายและการลงทุนภาครัฐและการเติบโต
ของเมือง ได้แก่ 1) แนวคิดความไม่เท่าเทียมกันของภาค 2) แนวนโยบายการพัฒนาการพัฒนา
ภูมิภาค 3) การลงทุนภาครัฐ
กลุ่มวรรณกรรมที่สอง จะกล่าวถึง ทฤษฎีดา้ นการเติบเศรษฐกิจเมืองได้แก่ 1) ทฤษฎีการ
สะสมหมุนวน (Cumulative causation) 2) ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองแบบจาลองทฤษฎี
ของเคนส์ (Keynesian economics) 3) ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ฐานการส่ งออก
4) ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค (Epochal
models: stages-of-growth approach)
กลุ่มวรรณกรรมที่สาม จะกล่าวถึงแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโต ได้แก่ 1) แนวคิดขั้วความ
เจริ ญเติบโต (Growth pole) 2) นโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ (Growth center)
กลุ่มวรรณกรรมที่ สี่ กล่าวถึง วิธีการศึกษาการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ได้แก่
1) แบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั (Location quotient) 2) แบบจาลองตัวทวี (Multiplier effects)
3) แนวคิดมหาวิทยาลัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง 4) งานวิจยั ในเมืองขอนแก่น
การทบท วนวรรณกรรมในสี่ กลุ่มข้างต้น นอกจากจะเป็ นการศึกษาความรู ้จากทฤษฎี
แนวความคิด แนวนโยบาย วิธีการวิจยั จากนักวิขาการต่าง ๆ แล้ว ยังจะบูรณาการความรู ้เพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั ต่อไปโดยมีเนื้อหาความสัมพันธ์ของการทบทวน
วรรณกรรมดังภาพที่ 2.1
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กลุ่ม 1 นโยบายภาค

กลุ่ม 2 การเติบเศรษฐกิจเมือง

1. ความไม่ เท่ าเทียมของภาค

1. ทฤษฎีการสะสมหมุนวน
(Cumulative causation)

2.การพัฒนาภูมภิ าค

2.ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
แบบจาลองทฤษฎีของเคนส์
(Keynesian economics)

3.การลงทุนภาครัฐ
กลุ่ม 3 ขั้วความเจริญ

3. ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ฐานการส่ งออก (Export base)
4. ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ในทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์ สาคัญ
ในแต่ ละยุค (Epochal models:
stages-of-growth approach)

1. แนวคิดขั้วความเจริญเติบโต
(Growth pole)
2. นโยบายเมืองศู นย์ กลางความเจริญ
(Growth center)
กลุ่ม 4 วิธีการ กรณีศึกษา
1.แบบจาลองอัตราส่ วนทีต่ ้งั
(Location quotient)
2.แบบจาลองตัวทวี
(Multiplier effects)
3.มหาวิทยาลัย และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมือง
4.งานวิจยั ในเมืองขอนแก่ น

การกาหนดทฤษฎีหลัก
ในการวิจยั
เมือง

กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 2.1 การทบทวนวรรณกรรม
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2.1

วรรณกรรมกลุ่มที่ 1 แนวนโยบายและการลงทุนภาครัฐและการเติบโตของเมือง
2.1.1 ความไม่ เท่าเทียมกันของภาค
นโยบายสาธารณะมักถูกใช้เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของ
ภูมิภาค ความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคหรื อระหว่างท้อง ถิ่นต่าง ๆ ใน
ประเทศขึ้น ความไม่เสมอภาค (Disparity) ดังกล่าวจะเป็ นแรงกดดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นตามมา แนวความคิดความเจริ ญเติบโตและความเท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคได้รับความ
สนใจและมีการใช้ “เมือง” เป็ นกลวิธีในการพัฒนาภูมิภาคนี้เริ่ มขึ้นในช่วง ค .ศ.1950 โดยมีพ้นื ฐาน
มาจากปั ญหาของการเติบโตและความทันสมัยของเมืองจะเป็ นกลไกกระตุน้ การพัฒนาและเชื่อว่า
เมืองจะสามารถสร้าง ขยายหรื อส่ งผ่านความทันสมัยออกสู่ ภูมิภาคได้
(North, 1955) ซึ่ง
Williamson ได้แบ่งความไม่เท่าเทียมกันนี้ออกเป็ น 6 อย่าง คือ ระหว่างภาค (Inter regional) ภายใน
ภาค (Intra regional) เมืองและชนบท (Urban and rural) ระหว่างเมือง (Inter urban) ระหว่างชนบท
(Inter rural) ภายในเมือง (Intra urban) และเชื่อว่าหากเกิดความเจริ ญอย่างมากขึ้นในภาคใดภาคหนึ่ง
ของประเทศแล้ว ความไม่เท่าเทียมกันของภูมิภาคระหว่างภาคที่ร วยและภาคที่จนจะมีอยูเ่ รื่ อยไป
และจะเพิ่มขึ้น (Williamson , 1965) ส่ วน North ชี้วา่ เมื่อเกิดความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค หรื อระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศขึ้น ความไม่เสมอภาค (Disparity)
ระหว่างพื้นที่จะเป็ นแรงกดดันให้เกิดขั้นตอนของกา รพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามมา (North,
1953)
2.1.2 การพัฒนาภูมิภาค
การศึกษาด้านการพัฒนาภูมิภาค เริ่ มต้นอย่างจริ งจังในช่วง กลาง ค .ศ 1950 โดยเริ่ ม
จากการเสนอบทความเรื่ องทฤษฎีแหล่งที่ต้ งั กับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
(Location theory and regional economic growth) (North, 1955) และบทความเรื่ องสิ นค้าออกกับ
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Exports and regional Economic growth) (Tiebout,
1956: 160-164) ตาราทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กบั ภูมิภาคภาคล้าหลัง (Economic theory and
underdeveloped regions) (Myrdal, 1957) แบบจาลองความเจริ ญเติบโตที่ไม่สมดุล (Unbalanced
Growth model) ในหนังสื อชื่อกลวิธีในการพัฒนาเศรษฐกิจ (The Strategy of economic
development) (Hirschman, 1958) รวมถึงการเสนอรู ปแบบในการวางแผนและการพัฒนาภูมิภาค
ขึ้นเป็ นครั้งแรกใน ค.ศ.1966 โดยเสนอแบบจาลองความสั มพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับเขตรอบนอก
(Centre-Periphery Model) ในหนังสื อนโยบายการพัฒนาภูมิภาค (Regional development policy: a
case study of Venezuela) (Friedmann and Alonso, 1964)
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โดยทัว่ ไปแล้ววัตถุประสงค์ของการพัฒนาภูมิภาคที่กล่าวมาข้างต้น คือ การลดความ
แตกต่ างระหว่างภูมิภาคให้เหลือน้อยที่สุดและการสร้างความเจริ ญเติบ โตให้เกิดแก่ประเทศมาก
ที่สุด วัตถุประสงค์ท้ งั สองข้อนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกัน แต่ถา้ พิจารณาโดยรอบคอบแล้วขัดแย้ง
กันเอง กล่าวคือถ้าจะให้ทุก ๆ ภูมิภาคได้รับผลการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันแล้วอัตราความ
เจริ ญเติบโตของประเทศก็อาจจะต้องลดลงบ้าง ในทางตรงข้าม ถ้าต้องการให้ประเทศมีอตั ราความ
เจริ ญเติบโตสู งสุ ด ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคก็อาจจะยิง่ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผูก้ าหนดนโยบาย
พัฒนาจึงต้องตัดสิ นใจเลือกระหว่างประสิ ทธิ ภาพส่ วนรวม (Aggregate efficiency) กับความเท่า
เทียมกันระหว่างภูมิภาค (Interregional equity) (Friedmann and Weaver, 1979)
จากประเด็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาคที่กล่าว แนวคิดเบื้องต้นในการกาหนด
นโยบายพัฒนาภาค สามารถแบ่งเป็ นสองลักษณะ คือลักษณะที่หนึ่ง เรี ยกว่า “การจัดคนไปหางาน ”
(Taking people to jobs) และลักษณะที่สอง เรี ยกว่า การจัดงานไปหาคน ” (Taking jobs to people)
Higgins ลักษณะแรก “การจัดคนไปหางาน ” (Taking people to jobs) เป็ นฐานความคิดดั้งเดิม คือ
เชื่อว่า ควรการลงทุนให้ภูมิภาคหนึ่ง ๆ ที่เจริ ญแล้วหรื อกาลังจะเจริ ญ ให้เจริ ญเติบโตยิง่ ขึ้น และ
สนับสนุนให้มีการอพย พแรงงานอยูใ่ นภูมิภาคล้าหลังเข้ามาทางานในภูมิภาคที่เจริ ญ เช่น ให้เมือง
หลวงของประเทศเป็ นแหล่งที่รวบรวมแหล่งงานที่เดียว เพื่อให้ประชากรในภูมิภาครอบนอกอพยพ
เข้ามาทางาน (Higgins, 1981)
ลักษณะที่สอง “การจัดงานไปหาคน ” (Taking jobs to people) เป็ นฐานความคิด
ที่ตรงกันข้ามกับลักษณะแรก กล่าวคือ การกระจายการสร้างแหล่งงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
ล้าหลังแทนที่จะรวบรวมแหล่งงานไว้ในภูมิภาคที่เจริ ญแล้ว เป็ นวิธีน้ ีเป็ นที่ยอมรับและนาไปปฏิบตั ิ
มากกว่าวิธีแรก จะเห็นได้วา่ แนวคิดเบื้องต้นในการกาหนดนโยบายพัฒนาภาคทั้งแบบ “การจัดคน
ไปหางาน” และ “การจัดงานไปหาคน ” นั้นมีนยั ยะที่คล้ายคลึงกันกับแนวความคิดการพัฒนาและ
การปกครองในลักษณะแบบ “จากบนลงล่าง” (From above หรื อ Top-down) และ “จากล่างขึ้นบน”
(From below หรื อ Bottom-up) (Stohr and Tylor, 1981) กล่าวคือ “การจัดคนไปหางาน ” (Taking
people to jobs) จะเป็ นแบบจากบนลงล่าง (From above หรื อ Top-down) ขณะที่ “การจัดงานไปหา
คน” (taking jobs to people) จะเป็ นแบบจากล่างขึ้นบน (From below หรื อ Bottom-up) จะพบว่าการ
พัฒนา “จากข้างบน” มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของนีโอคลาสสิ ก ซึ่ งก็คือแนวคิด “การ
จัดคนไปหางาน” (taking people to jobs) เป็ นการส่ งเสริ มให้มีการลงทุนในภูมิภาคที่เจริ ญแล้ว ซึ่ ง
แนวคิดที่เป็ นที่รู้จกั กันคือ แนวคิดเรื่ องขั้วความเจริ ญเติบโต (Growth pole) หรื อเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ (Growth centre) ที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
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ขณะที่การพัฒนา “จากข้างล่าง” เป็ นแนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ มี
แนวทางการพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ตามสภาวะของแต่ละพื้นที่และ
ก่อให้เกิดความพอใจแก่ประชาชนในเขตนั้น ๆ มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนส่ วนใหญ่ที่
ยากจนและด้อยโอกาส นโยบายการพัฒนาจะมุ่งแก้ ไขปั ญหาความยากจนโดยตรง ดังนั้น จึงเป็ น
นโยบายที่จะต้องริ เริ่ มและควบคุมจากระดับล่างคือจากประชาชนส่ วนใหญ่นนั่ เอง แนวทางการ
พัฒนาจะมีลกั ษณะสนองความต้องการพื้นฐาน มักจะเป็ นโครงการขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในเขตชนบท
เน้นการพึ่งตนเอง คือ การใช้แรงงานและทรัพยากรที่มีอยู่ ในภูมิภาคนั้น ๆ และมักจะใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมากกว่าเทคโนโลยีในระดับสู ง
อย่างไรก็ดีอาจไม่เสมอไปที่จะแยกรู ปแบบของการพัฒนาทั้งแบบ “การจัดคนไปหา
งาน” (Taking people to jobs) หรื อแบบจากบนลงล่าง (From above หรื อ Top-down) และ “การจัด
งานไปหาคน” (Taking jobs to people) หรื อแบบจากล่างขึ้นบน (From below หรื อ Bottom-up)
ออกจากกันอย่างสิ้ นเชิง การเลือกที่จะกระจายความเจริ ญออกไปให้เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ ใน
ภูมิภาคที่ลา้ หลังเช่นโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในภูมิภาคนั้นในช่วงแรกจะเป็ นแบบ
จากบนลงล่าง แต่เกิดในลักษณะ”การจัดงานไปหาคน ”โดยมุ่งหวังในภายหลังให้เกิดผลในลักษณะ
“การจัดคนไปหางาน ” คือการดึงดูดประชากรในภาคที่ลา้ หลังเข้ามาทางานในเมืองศูนย์กลางที่
กาหนด ซึ่ งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
2.1.3 การใช้ จ่ายเงินภาครัฐและการลงทุนภาครัฐ
ประเด็นนิยามคาว่าการลงทุนภาครัฐ (Government expenditure) โดยรวมจะถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ (Public expenditure) ในความหมายของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม ให้ความหมาย ของ การใช้จ่ายเงินภาครัฐ หมายถึง การใช้จ่ายเงินของ
ภาครัฐบาลเพื่อรักษาระดับการดาเนินงานของภาครัฐบ าล และเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยการ
ลงทุนภาครัฐ การดาเนินงาน การบริ หาร (เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม , 2538: 345-346) ขณะที่
ธงชัย ลาดับวงศ์ และพิสิฐ ลี้อาธรรม ให้ความหมายของคาว่า การใช้จ่ายเงินภาครัฐ หมายถึง
รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายลงไปเพื่อการบริ หารงานอันเป็ นภ าระหน้าที่ของรัฐโดยทัว่ ไปและเพื่อจัดให้มี
สิ นค้าและบริ การสาธารณะอันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศโดยส่ วนรวม สามารถ
จาแนกออกเป็ น 6 แนวทาง คือ 1) การใช้จ่ายเพื่อการบริ หารงานของรัฐ 2) การใช้จ่ายเพื่อจัดให้มี
สิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 3) การใช้จ่ายเพื่ อจัดให้มีการบริ การที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4) การใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ การใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้ประชาชนรู ้จกั การปกครองตนเอง 5) การใช้จ่ายที่เป็ นการจ้างงาน เพื่อให้เกิดการกระจาย
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รายได้ และการเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แล ะ 6) การใช้จา่ ยเงินเพื่อชาระหนี้ (ธงชัย
ลาดับวงศ์ และพิสิฐ ลี้อาธรรม , 2531) จะเห็นได้วา่ ในนิยามของการลงทุนภาครัฐ (Public
investment) จะเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของคาว่าการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ลงทุนภาครัฐจึงเป็ นการใช้จ่ายเงิน
ของรัฐที่เกี่ยวกับ การบริ หารงานของรัฐ จัดใ ห้มีสินค้าและบริ การ จัดให้มีการบริ การที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนการใช้จ่ายเงินที่เป็ นการจ้างงาน ซึ่ งในการศึกษานี้
โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น เช่น การสร้างศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัย การ
จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ และการใช้จ่ายที่เป็ นการจ้างงาน อันเป็ นผลสื บเนื่องจากโครงการพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ดังกล่าว จะเป็ น การลงทุนภาครัฐ ในการศึกษาครั้งนี้
ประเด็นผลกระทบของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ทฤษฎีการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ของ
Keynes ให้ความสาคัญกับภาครัฐในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจพื้นที่โดยระบุ ว่า “ภาครัฐและ
ภาคเอกชนล้วนมีบทบาทที่สาคัญ สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจเมือง หรื อ การแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ
เมืองได้โดยการกระตุน้ (จูงใจให้ลงทุน ) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเมืองซึ่ งเป็ นการอัดฉี ด
รายได้และส่ งผลให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจอาจเป็ นการตั้งโรงงา นอุตสาหกรรม การ
สร้างศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัย ซึ่ งจะกระตุน้ ให้มีการผลิตและการลงทุนมากขึ้น จนทาให้เกิด
รายได้และการใช้จ่ายมากขึ้น และส่ งผลหมุนเวียนต่อเนื่องไปเรื่ อย ๆ ” (Keynes, 1936) การใช้
นโยบายการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ในโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจ มีแบบจาลอง
อย่างง่าย คือ Y = C + I + G โดยที่ Y = รายได้ประชาชน C = การบริ โภค I = การลงทุน G = การใช้
จ่ายภาครัฐบาล (สุ รักษ์ บุนนาค และวันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน , 2528) ในการศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะการ
ลงทุนภาครัฐเท่านั้น เนื่องจากเป็ นการศึกษาเฉพาะผลกระทบของการลงทุนภ าครัฐเพื่อการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
2.2

วรรณกรรมกลุ่มที่ สอง ทฤษฎีและแนวคิดด้ านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
2.2.1 ทฤษฎีการสะสมหมุนวน (Cumulative causation)
Gunnar Myrdal (1898–1987) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้พฒั นาทฤษ ฎีการ
สะสมหมุนวน เพื่ออธิ บายการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองและภูมิภาค อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือใน
การสร้างการเติบโตในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความไม่เสมอภาคกัน โดยเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจ
ของพื้นที่จะมีการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่เป็ นทอด ๆ ซึ่ งแนวคิดกา รสะสมหมุน
วนสามารถเกิดขึ้นได้จริ งในพื้นที่ และยังสนับสนุนผลดีของการสะสมหมุนวนนั้นจากการกระจุก
ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่หนึ่ง ๆ และเมื่อเวลาผ่านไปจะมีแนวโน้มจะส่ งผลกระทบ
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ต่อเนื่องเป็ นลาดับ และก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตแก่เมืองหรื อภูมิภาคและลดความเหลื่อม ล้ าใน
พื้นที่ได้
ทฤษฎีการสะสมหมุนวน ของ Myrdal เป็ นทฤษฎีที่จะอธิบายกระบวนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ดีกว่า ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองในทัศนะแ
บบจาลอง
เหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค ของ Jane Jacobs เนื่องจากมีรากฐานการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
สะสม และกา รหมุนวนของระบบเศรษฐกิจ คือข้อสรุ ปรวบยอดของการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
และยังสามารถอธิ บายถึงองค์ประกอบ กลไกการขับเคลื่อน ขั้นตอนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ได้อย่างชัดเจน Myrdal เชื่อว่า เมืองคือกลไกสาคัญในการพัฒนาภูมิภาค การเติบโตของเมืองโดย
แนวคิดที่ได้ต้ งั สมมติ ฐานเกี่ยวกับกระบวนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ
(Myrdal, 1957: 82-83)

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีการสะสมหมุนวน Myrdal (1957)
Myrdal (1957: 82-83) เชื่อว่า “ ชุดของการเปลี่ยนแปลงขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหญ่ ในพื้นที่หนึ่ง ในเวลาหนึ่ง จะส่ งผลต่ อการเกิดผลกระทบที่เรี ยนกว่า ไปด้านหน้าเชิงบวก
กล่าวคือการลงทุนในหน่วยทางเศรษฐกิจหนึ่งเช่น อุตสาหกรรม วิสาหกิจจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เช่นการจ้างงาน การย้ายถิ่น การลงทุนต่อเนือง รวมถึงรายได้ และเกิดผลกระทบด้านหลัง
คือสามารถดึงดูด เชื่อมโยงให้เกิดอุตสาห กรรม วิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการสะสมหมุน
วน และสร้างตัวทวีดา้ นรายได้แก่ทอ้ งถิ่นในที่สุด”
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จากทฤษฎีการสะสมหมุนวน สู่ แนวคิดการสะสมหมุนวนในเมือง (Cumulative and
self-reinforcing urban growth) (Goodall, 1972 cited in Moseley, 1974: 97-98) สนับสนุนทฤษฎี
Cumulative causation theory กล่าวว่า
“ด้วยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเมือง จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ตามมา การ
เปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างจะมีแรงและปฎิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน การก่อตั้งองค์กรใหม่ จะนาไปสู่ การ
จ้างงานและประชากรเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองเกิดการ
สะสมหมุนเวียนและเสริ มแรงในตนเอง” ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของแนวความคิด การพัฒนาเศรษฐกิจเมือง
ที่จะเกิดความสามารถในการเติบโตได้ ด้วยความได้เปรี ยบจากการประหยัดจากขนาด (Economy of
Scale) ซึ่ งจะสามารถเชื่อมโยงและส่ งผ่านไปยังพื้นที่รอบนอก หรื อเมืองอื่น ๆ ได้ Moseley ได้
อธิ บายกระบวนการเติบโตของเมืองว่า เมื่อมีการก่อตั้งองค์กรใหม่ในพื้นที่เมืองจะเกิดผลกระทบขึ้น
สามด้านคือ หนึ่ง การเพิ่มขึ้นของประชากรและการจ้างงานแก่ประชากรเมือง สอง การกระตุน้ และ
ดึงดูดองค์กรอื่น ๆ ที่ส่งปั จจัยการผลิตหรื อบริ การให้แก่หน่วยผลิตใหม่น้ นั และ สาม การเพิ่มรายได้
และภาษีให้แก่ทอ้ งถิ่น ซึ่ งผลทั้งสามประการจะก่อให้เกิดการเติบโตของเมือง เพิ่มความประหยัด
จากการกระจุกตัวและทาให้องค์กรใหม่ ๆ เข้ามาตั้งอยูใ่ นพื้นที่เพิ่มขึ้น”
จะเห็นได้วา่ ทฤษฎีการสะสมหมุนวนของ Myrdal สามารถใช้ในก ารอธิบายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะกรณี ของเมืองที่มีแบบแผนการเติบโตมาจาก
การแทรกแซงหรื อกระตุน้ การลงทุนจากระบบภายนอก ซึ่ งเป็ นรากฐานของแนวคิดขั้วความ
เจริ ญเติบโต และนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ทฤษฎีการสะสมหมุนวนของ Myrdal เป็ นการ
อธิบายการ เติบโตของเมืองที่เกิดการสะสมหมุนวนเป็ นวงจร ในวงจรนั้นระบุถึงกลไก ขั้นตอน
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรสาขาเศรษฐกิจตลอดจน ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
มองว่าการสะสมดังกล่าวจะหมุนวนเป็ นวงจรต่อเนื่องไปกับการเติบโตของเมือง
อย่างไรก็ดีในสภาพความเป็ นจริ งแล้วพั ฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
ย่อมผันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของเวลา
ในแต่ละช่วง และการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรอาจจะเกิดขึ้นเป็ นวงจรรู ป แบบใหม่ ๆ ตามเหตุและ
ปัจจัย ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นข้อสมมุติฐานหลักของการศึก ษาวิทยานิพจน์น้ ีนอกจากนี้
ทฤษฎีการสะสมหมุนวนของ Myrdal ยังมิได้กว่าถึงการเติบโตของเมืองในมิติของสิ นค้าส่ งออก
ของเมืองที่จะนารายได้เข้าสู่ เมือง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ซึ่ งจะกล่าวในทฤษฎีต่อไป
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2.2.2 ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองแบบจาลองทฤษฎีของเ
คนส์ (Keynesian
Economics)
การเลือกทบทวนวรรณกรรมในส่ วนทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองใน
ทัศนะทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้แบบจาลองทฤษฎีของเคนส ที่ระบุวา่ ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Economic progress) เป็ นเป้ าหมายทางเศรษฐกิจที่สาคัญของส่ วนรวม การเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
สัมพันธ์กบั การกระตุน้ การลงทุนของภาครัฐ การผลิตในพื้นที่ซ่ ึ งผลกระทบที่ตามมาคือการบริ โภค
สิ นค้าและบริ การเพิ่มมากขึ้นของภาคเอกชนในพื้นที่ และยังเป็ นรากฐานของทฤษฎีการสะสมหมุน
วนของ Myrdal ในเวลาต่อมาที่สามารถอธิ บายผลกระทบจากการลงทุนภาครัฐในเมือง ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิทยานิพนธ์น้ ี
เศรษฐศาสตร์สานักเคนส์ (Keynesian economics) คือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มี
พื้นฐานจากความคิดของ John Maynard Keynes (1883–1946) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ทฤษฎี
นี้กล่าวว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนล้วนมีบทบาทที่สาคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐ กิจเมือง
หรื อ การแก้ไขภาวะเศรษฐกิจเมืองได้โดยการกระตุน้ (จูงใจให้ลงทุน ) การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานในเมืองซึ่ งเป็ นการอัดฉี ดรายได้และส่ งผลให้มีการใช้จ่ายมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ อาจเป็ น
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัย ซึ่ งจะกระตุน้ ให้มีกา รผลิตและการ
ลงทุนมากขึ้น จนทาให้เกิดรายได้และการใช้จ่ายมากขึ้น และส่ งผลวนเวียนต่อเนื่องไปเรื่ อย ๆ
เรี ยกว่าตัวทวี (Multiplier) จึงทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีค่าหลายเท่าของการ
ลงทุนครั้งแรก โดยหลักการรายได้ที่ได้รับขั้นต้นจากสาขาส่ งออก (Export sector) หรื อ สาขาการ
ผลิตพื้นฐาน (Basic Sector) จะถูกใช้จ่ายและใช้จ่ายซ้ าในเมืองและสร้างเสริ มรายได้เพิ่มขึ้นโดยผ่าน
ตัวทวี ดังกล่าวการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง โดยศึกษาสาขาส่ งออก หรื อ สาขาการผลิต
พื้นฐาน นี้จึงมีความสัมพันธ์กบั การเกิดรายได้ของเมืองหรื อตัวทวี (Multiplier)
2.2.3 ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ฐานการส่ งออก (Export base)
จะเห็นได้วา่ จากรากฐานทฤษฎีของเคนส์ที่ระบุวา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการ
ลงทุนของภาครัฐในพื้นที่ ผลกระทบที่ตามมาคือการบริ โภคสิ นค้าและบริ การเพิม่ มากขึ้นของ
ภาคเอกชนในพื้นที่ จนทาให้ เกิดรายได้และการใช้จ่ายมากขึ้น และส่ งผลหมุนเวียนต่อเนื่อง
ไปเรื่ อย ๆ เรี ยกว่าตัวทวี (Multiplier) และรายได้ที่ได้รับขั้นต้นของเมืองจะมาจากสาขาส่ งออก
(Export sector) ซึ่งถือเป็ น “ปัจจัยขับ เคลื่อน” ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เมืองในแบบจาลองฐานการส่ งออก (Economic base) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่สามารถ
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จาแนกเศรษฐกิจออกเป็ น สาขาการผลิตพื้นฐาน และสาขาการผลิตที่ไม่ใช่พ้นื ฐาน (Basic sector
and non basic sector)
ทฤษฎีการเจริ ญเติบโตของเมืองในแบบฐานการส่ งออก (Export Base) Tiebout เชื่อ
ว่า “ระบบเศรษฐกิจเมืองเติบโต ได้ดว้ ยการส่ งออกในสาขาใดสาขาหนึ่ง การส่ งออกในสาขาใด
สาขาหนึ่ง โดยเมื่อเกิดการส่ งออก สิ่ งที่ตามมาคือการไหลเข้าของเงิน การเติบโตของการบริ โภค
ภายในเมือง (Internal consumer) และเกิดเป็ นรายได้ของเมืองในที่สุด สาขาเศรษฐกิจที่ส่งออกถูก
พิจารณาว่า เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจในเมือง โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์หรื อการ
จ้างงานในสาขาส่ งออกนี้จะสัมพันธ์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์หรื อการจ้างงานอื่น ๆ ที่ให้บริ การในเมือง
ดังนั้น มูลค่าผลิตภัณฑ์หรื อการจ้างงานในสาขาส่ งออกนี้จะถูกเรี ยกว่าสาขาฐานการส่ งออก (Export
sector) หรื อสาขาฐานเศรษฐกิจ (Basic) ผลิตภัณฑ์หรื อการจ้างงานในสาขาอื่น ๆ ที่ให้บริ การตลาด
ในเมืองจะถือว่าเป็ นผลพวงและไม่ใช่ฐาน (Non-Basic)” (Tiebout, 1956)
ทฤษฎีการเจริ ญเติบโตของเมืองแบบฐานการส่ งออกตั้งอยูบ่ นแนวความคิดที่วา่
ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นจะต้องเพิ่มกระแสไหลเข้าทางการเงินเพื่อที่จะเจริ ญเติบโต และวิธีเดียวที่
มีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มกระแสไหลเข้าทางการเงินคือเพิ่มการส่ งออก ตลาดส่ งออกถูกพิจารณาว่า
เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น ถ้าการจ้างงานที่ให้บริ การกับตลาด
ส่ งออกนี้ เพิม่ ขึ้นหรื อ ลดลง สัมพันธ์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์หรื อการจ้างงานที่ให้บริ การตลาดใน
ท้องถิ่นจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อโรงงาน (ส่ งออก) ปิ ด พ่อค้าปลีก (ใน
ท้องถิ่น ) จะรู ้สึกถึงผลกระทบ เมื่อแรงงานของโรงงานที่ถูกปลดออกมีเงินใช้จ่ายน้อยลง เนื่องจาก
บทบาทของ ปัจจัย ขับ เคลื่อ นที่สาคัญ การจ้างงานเพื่อการส่ งออกจะถูกว่าเป็ นฐานการจ้างงานที่
ให้บริ การตลาดในท้องถิ่นจะถูกถือว่าเป็ นผลพวงและไม่ใช่ฐาน
แนวคิดหลักของทฤษฎีฐานการส่ งออกคือ กิจการส่ งออกเป็ นพลังขับการ
เจริ ญเติบโต รายได้ที่ได้รับขั้นต้นจากสาขาภาคการส่ งออกจะถูกใช้จ่ายและ ใช้จ่ายซ้ าในท้องถิ่น
สร้างเสริ มรายได้เพิ่มขึ้นโดยผ่านตัวทวี อุตสาหกรรมส่ งออกก่อให้เกิดรายได้ที่ไหลเข้าสู่ ภูมิภาค
ส่ วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการส่ งออกจะถูกใช้จ่ายโดยแรงงาน ซึ่ งจะสร้างงานบริ การในท้องถิ่น
ลูกจ้างที่ให้บริ การระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นจะใช้จ่ายส่ วนให ญ่ของรายรับของตนในท้องถิ่น
ดังนั้นจึงสนับสนุนการสร้างงานเพิ่มขึ้น ขนาดของค่าตัวทวีข้ ึนอยูก่ บั แนวโน้มของบุคคลที่จะใช้
จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นแทนที่จะใช้จ่ายภายนอกบริ เวณ เพื่อที่จะหาว่าสาขาทาง
เศรษฐกิจประเภทใดเป็ นสาขาฐานและสาขาไม่ใช่ฐานนั้น เราอาจใช้ อัตราส่ วนที่ต้ งั (Location
quotient) เป็ นตัวชี้วดั ได้
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2.2.4 ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์ สาคัญในแต่ ละยุค
(Epochal models: stages-of-growth approach)
การเลือกทบทวนวรรณกรรมในส่ วนทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองใน
ทัศนะของ Jane Jacobs เรี ยกแบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุคเป็ นการศึกษาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองที่ยดึ การศึกษาเชิงพัฒนาการของกระบวนการเติบโต มุ่งอธิ บายในเชิงพรรณนา
โดยแบ่งกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองออกเป็ นช่วงต่าง ๆ ในแต่ละช่วงมีกลไกการ
ขับเคลื่อนและลักษณะที่สามารถ แสดงออกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีตวั แปรสาคัญในการเริ่ ม
กระบวนการเติบโตคือ ความสามารถในการสร้างสาขาเศรษฐกิจส่ งออกของเมือง ความหลากหลาย
ของสาขาเศรษฐกิจส่ งออกและการเพิ่มงานใหม่ให้กบั งานเก่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
แนวคิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมื อง (Urban economic growth) เป็ นสองแนวทางคือ ใน
ทัศนะทางประวัติศาสตร์ (Historical perspectives) และ แบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค
(Epochal models) ซึ่ งเป็ นวิธีที่ตรงที่สุดในการตอบคาถามว่า เมืองเจริ ญเติบโตได้อย่างไร
แบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค คือ การ สร้างเค้าโครงกว้าง ๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อดีต ด้วยการใช้แนวทางการศึกษาแบบขั้นตอนการเจริ ญเติบโต (Stages-of-growth approach) โดย
แบ่งเป็ นห้าขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกของการพัฒนา เมืองเริ่ มส่ งออกสาขาเศรษฐกิจหนึ่งหรื อสอง
สามสาขา การส่ งออกในตอนแรกเริ่ มนี้กลายเป็ น พื้นฐานสาหรับกิจกรรมที่จะเพิ่มตามเข้ามา
ขั้นตอนที่สองของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสิ นค้าส่ งออก
แตกตัวหลากหลายขึ้นและสิ นค้าที่เคยต้องนาเข้ามาจากภายนอกอาจผลิตภายในท้องถิ่น (ทดแทน
การนาเข้า ) ขั้นตอนที่สาม การพัฒนากิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ เป็ นเสมือนกุญแจที่สาคัญของ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองที่ต่อเนื่อง และขั้นตอนที่สี่ เมืองกลายเป็ น ศูนย์กลางของภูมิภาค
โดยการสร้างบริ เวณใต้อิทธิ พลที่ตอ้ งพึ่งพาเมืองดังกล่าวทางด้านสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเมื่อเมือง
เจริ ญเติบโตและได้ปรับปรุ งความสามารถในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งผลผลิตและกระบวนการผลิต
เกิดเป็ นภาคเศรษฐกิจบริ การต่อเนื่องต่าง ๆ เช่น การศึกษา การธนาคาร อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการสร้างผลผลิตใหม่ ๆ และการดึงดูดอุตสาหกรรมหรื อการค้าและบริ การใหม่ ๆ
ความสามารถในด้านนวัตกรรมและการลอกเลียนแบบนี้มีส่ วนต่อการเจริ ญเติบโตต่อไป ขั้นตอนที่
ห้า เมื่อบริ เวณหนึ่ง ๆ บรรลุถึงขนาดเศรษฐกิจที่สาคัญระดับหนึ่ง บริ เวณเมืองจะสามารถระดม
ทรัพยากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการดารงรักษาความประหยัดต่าง ๆ ในเมืองเอาไว้ได้ การ
เจริ ญเติบโตของบริ เวณเมืองจะดารงอยูน่ านพอที่จะทาให้บริ เว ณดังกล่าวมีขนาดเศรษฐกิจที่สาคัญ
เป็ นพลังของการลงทุนที่คงที่ ในตลาดที่หลากหลายและมีอุปทานที่คงที่จะช่วยให้มีการเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Jacobs, 1969)
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ตารางที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการเจริ ญเติบโตของเมือง
ขั้นตอนการเจริญเติบโตของ Thompson

ขั้นตอนการเจริญเติบโตของ Jacobs

1. ความชานาญเฉพาะอย่างในการส่ งออก: 1. การขยายตัวของตลาดสาหรับสิ นค้าส่ งออก
ระบบเศรษฐกิจในเมืองขยายตัวใน
สองสามอย่างและผูผ้ ลิตสิ นค้าส่ งออกนั้น ๆ
อุตสาหกรรมหนึ่ง
2. การส่ งออกขยายมากขึ้น: การผลิตในเมือง 2. ผูผ้ ลิตเริ่ มส่ งออกโดยตรง
ขยายขอบเขตและหรื อลงไปในรายละเอียด
ด้วยการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลัง
3. การอิ่มตัวทางเศรษฐกิจ: การขยายตัวที่
สาคัญอยูใ่ นทิศทางของการทดแทนการ
นาเข้า
4. มหานครของภูมิภาค: ระบบเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นกลายเป็ นศูนย์กลางที่ติดต่อและ
ควบคุมเมืองข้างเคียง
5. ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทางเทคนิค :
บรรลุถึงการมีชื่อเสี ยงระดับประเทศใน
หน้าที่ทางเศรษฐกิจเฉพาะอย่าง

3. สิ นค้าที่เคยนาเข้า มีการผลิตและขายในเมือง

4. ระบบเศรษฐกิจของเมืองที่ขยายใหญ่ข้ ึนและ
ทากิจกรรมหลากหลายขึ้น กลายเป็ นแหล่งที่มี
ศักยภาพในการส่ งออก การส่ งออกจะไปเพิ่ม
ปริ มาณการนาเข้า
5. งานใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างสม่าเสมอ
ระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกันช่วยให้
เกิดหน้าที่ทางเศรษฐกิจเฉพาะอย่างความ
ชานาญและธุ รกิจใหม่ ๆ

ที่มา: Jacobs (1969) และ Thompson (1965)
Jacobs เสนอว่างานในเมืองคือกุญแจสาคัญในการศึกษาการเติบโต ของเมือง การเพิม่ งาน
ใหม่ให้กบั งานเก่า ระบบเศรษฐกิจจะขยายตัวโดยการพัฒนางานประเภทใหม่ ๆ งานใหม่เป็ นผลมา
จากการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมากขึ้น ซึ่ งมีหลายประเภท และเริ่ มผลิตเพื่อทดแทนการ
นาเข้า ความหลากหลายของความชานาญเฉพาะอย่างของแรงงาน มีมากเท่าใด ประเภทข องสิ นค้า
และบริ การยิง่ มีมากขึ้นเท่านั้น และยังเพิ่มความเป็ นไปได้ที่จะผสมความชานาญเฉพาะอย่างของ
แรงงานด้วย อย่างไรก็ตาม แบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค (Epochal models) คาวิจารณ์คือ
การพัฒนาของเมืองขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางเศรษฐกิ จของ
เวลาในแต่ละช่วง ดังนั้นจึงต้องใช้แนวทางการศึกษาทางประวัติศาสตร์ เพื่ออธิ บายการเจริ ญเติบโต
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ที่สาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปด้วย โดยสรุ ป จะเห็นได้วา่ แนวคิด
ของ Jacobs และ Thompson ในด้านการแบ่งพัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมื องโดย
แบ่งเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ และมีตวั แปรสาคัญคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง ตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้น
(Jump start stages) เกิดจากความสามารถในการส่ งออกสาขาเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ของเมือง ความ
ต่อเนื่องในการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มงานใหม่ให้กบั งานเก่า (Add new Jobs to old Jobs)
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจจะกลายเป็ นแหล่งที่มีศกั ยภาพในการส่ งออก การส่ งออกจะไปเพิ่ม
ปริ มาณการนาเข้า ความยัง่ ยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องอาศัย ความหลากหลาย อุปทานของ
เมืองที่คงที่ และขนาดของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญในเชิงทฤษฎีที่จะถูกนามาวิเคราะห์
ร่ วมกับแนวคิด ทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อใช้การกาหนดตัวแปรชี้วดั การเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ตลอดจน
การแบ่งช่วงเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจในวิทยานิพนธ์น้ ี (Jacobs, 1969; Thompson, 1965)
2.3

กลุ่มวรรณกรรมทีส่ าม จะกล่ าวถึงแนวคิดขั้วความเจริญเติบโต
ได้แก่ แนวคิดขั้วความเจริ ญและนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
2.3.1 แนวคิดขั้วความเจริญเติบโต (Growth pole)
2.3.1.1 รากฐานแนวคิดขั้วความเจริญเติบโต (Growth pole)
รากฐานแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโต มาจาก Perroux นักเศรษฐศาสตร์ ชาว
ฝรั่งเศสได้เสนอแนวคิดขึ้นมาเพื่ออธิ บายว่าระบบเศรษ ฐกิจมีการทางานและเจริ ญเติบโตได้อย่างไร
โดยอธิ บายจากสภาพเศรษฐกิจตามที่เป็ นจริ งและเชื่อว่าความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่ถูก
จากัดอยูภ่ ายในขอบเขตพื้นที่ ยังอาจกระจายออกไปภายนอกได้
แนวคิดเกี่ยวกับขั้วความ
เจริ ญเติบโต เกิดขึ้นใน ค.ศ.1955 ด้วย ทฤษฎีการครอบงาทา งเศรษฐกิจ (Theory of economic
domination) โดยอธิ บายว่าถ้าหน่วยเศรษฐกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งมีอิทธิ พลเหนือหน่วยเศรษฐกิจอีก
หน่วยหนึ่งแสดงว่ามี ผลการครอบงา (Domination effects) เกิดขึ้นระหว่างหน่วยเศรษฐกิจทั้งสอง
นั้น ซึ่ งแนวคิดขั้วความเจริ ญ จะมีองค์ประกอบสามประการ ดังนี้ หนึ่ง หน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ
(Propulsive unit) สอง พื้นที่ทางเศรษฐกิจ (Economic space) และสาม การประหยัดทางเศรษฐกิจ
(External economies of Scale) (Perroux, 1955) ได้แก่
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2.3.1.2 หน่ วยเศรษฐกิจทีม่ ีศักยภาพ (Propulsive unit)
การครอบงาจะมีผลกระทบ ต่อความเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจใน
ลักษณะที่สามารถสังเกตเห็นได้ (Observable growth) โดยเขาได้เสนอความคิดในเรื่ องหน่วย
เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ (propulsive unit) ดังนี้
เมื่อหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพหนึ่ง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเติบโตขึ้น
ก็จะก่อให้เกิดความเจริ ญ เติบโตในหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามมา หน่วยที่มีศกั ยภาพนี้อาจจะเป็ น
บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง หรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรื ออาจเป็ นกลุ่มวิสาหกิจก็ได้ โดยใน
ระบบเศรษฐกิจที่กาลับเติบโตจะมีหน่วยที่มีศกั ยภาพเหล่านี้อยูด่ ว้ ย เมื่อเวลาผ่านไป หน่วยที่มี
ศักยภาพนี้อาจจะผันแปรและขยายตัวได้
หน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพนี้จะมีลกั ษณะสาคัญ3 ประการคือ มีความสัมพันธ์
กับหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ หลายหน่วย และมีระดับการครอบงาเหนือหน่วยธุ รกิจอื่นสู ง และ ต้องมี
ขนาดใหญ่พอเพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจได้
2.3.1.3 พืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจ (Economic space)
ความเจริ ญเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งและไม่ได้เกิดขึ้นใน
ทันทีทนั ใด แต่จะเกิดขึ้นในจุดหรื อในขั้วการพัฒนาและจะมีอตั ราความเจริ ญเติบโตแตกต่างกันไป
ความเจริ ญเติบโต และจะกระจายออกไปโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ และจะส่ งผลกร ะทบต่อระบบ
เศรษฐกิจส่ วนรวมแตกต่างกันไปด้วย หน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพที่อยูใ่ นบริ เวณนี้ก็คือ ขั้วความ
เจริ ญเติบโต นั้นเอง และยังอธิ บายว่า ในบริ เวณขั้วความเจริ ญเติบโตจะเป็ นพื้นที่ที่เกิดผลของการ
ครอบงาสู ง ว่าเป็ น บริ เวณพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีพลังในด้านการดึง ดูดและกระจายออก (Perroux,
1964)
2.3.1.4 การประหยัดทางเศรษฐกิจ (External economies of scale)
การขยายตัวของหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพที่อาจจะเป็ น อุตสาหกรรม
บริ ษทั หรื อวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการประหยัดจากภายนอกและส่ งผลกระทบให้
หน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมที่รับซื้ อผลผลิตหรื อกระจายปั จจัยการผลิต
ขยายตัวตามไปด้วยเนื่องจากมีกาไรเพิม่ ขึ้น หรื อ อุตสาหกรรมที่ต้ งั ขึ้นใหม่จะกระตุน้ หรื อชักนาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเลียนแบบขึ้นในระบบเศรษฐกิจ การขยายตัวของสาขาการผลิตใดสาขา
การผลิตหนึ่งจะก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตในสาขาการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และการลงทุนใน
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อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลของตัวทวี และผลของตัวเร่ งขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ ทาให้ระบบเศรษฐกิจยิง่ ขยายตัวมากขึ้น
2.3.1.5 ขั้วความเจริญเติบโต และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไป

ด้ านหน้ าและ

ด้ านหลัง
Hirschman อธิ บายการพัฒนาในลักษณะของบริ เวณพื้นที่ที่เจริ ญเติบโต ใน
ผลงานชื่อ Unbalanced growth ว่าความเจริ ญเติบโตสามารถถ่ายทอดจากสาขาการผลิตหลักไปยัง
สาขาการผลิตอื่น ๆ หรื อจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอุตสาหกรรมหนึ่ง หรื อจากบริ ษทั หนึ่งไปยังอีก
บริ ษทั หนึ่งได้ และจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) ความเชื่อมโยงไปข้างหลัง
(Backward linkage) ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมหนึ่ง (หรื อบริ ษทั หนึ่ง ) กับผูท้ ี่ขาย
ปั จจัยการผลิตให้กบั อุตสาหกรรมนั้น การเปลี่ยนแปลงจานวนผลผลิตของอุตสาหกรรม
(หรื อ
บริ ษทั ) จะส่ งผลสะท้อนกลับไปยังผูข้ ายปั จจัยการผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
อุปสงค์ของปัจจัยการผลิต 2) ความเชื่อมโยงไปไปข้างหน้า (Forward linkage) เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างอุตสาหกรรมหนึ่ง (หรื อบริ ษทั หนึ่ง) กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ (หรื อบริ ษทั อื่น ๆ) ที่ใช้ผลผลิต
ของอุตสาหกรรมนั้นเป็ นปั จจัยการผลิต ซึ่ งในแนวคิดดังกล่าวจะสอดคล้องกับ Gunnar Myrdal
(Hirschman, 1958 : 66)
2.3.1.6 ขั้วความเจริญเติบโตและผลกระทบทางเศรษฐกิจการกระจายและการ
ดูดกลืน
ผลกระทบของขั้วความเจริ ญ เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ใน 2
ลักษณะ คือ 1) ผลกระทบเชิงการกระจาย (Spread effects) ผลที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาในแง่การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อหัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนาไปสู่ ความ
เจริ ญเติบโตของพื้นที่บริ เวณรอบ ๆ นั้น 2) เกิดผลกระทบการดึงดูด (Backwash effects) ได้แก่ การ
โยกย้ายสถานที่ต้ งั อุตสาหกรรม เงินทุน แรงงานที่มีฝีมือ ผูป้ ระกอบการที่มีความสามารถและอื่น ๆ
จากบริ เวณพื้นที่ที่ลา้ หลังไปยังพื้นที่ที่เป็ นขั้วความจาเริ ญ ทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่ลา้ หลังอยูแ่ ล้ว
นั้นกลับต้องซบเซาหนักลงไปอีก (Richardson, 1978)
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2.3.1.7 ขั้วความเจริญเติบโตในบริบทของสาขาอุตสาหกรรม
จะเห็นได้วา่ รากฐานแนวความคิด ขั้วความเจริ ญเติบโต ระบุอย่างกว้าง ๆ ว่า
หน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ (Propulsive unit) ซึ่ งอาจจะเป็ น อุตสาหกรรม บริ ษทั วิสาหกิจ ขนาด
ใหญ่ (Perroux, 1955) แต่ภายหลังมีนกั วิชาการหลายคนได้ให้คาจากัดความในบ ริ บทอุตสาหกรรม
เช่น Richardson (1978) กล่าวว่า ขั้วความเจริ ญเติบโต หมายถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสามารถ
ทาให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง (A set of industries capable of generating dynamic
growth in the economy) และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างมา กในเรื่ องปัจจัยการผลิต -ผลผลิต
กับอุตสาหกรรมนา หรื ออุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ Higgins เรี ยกว่า การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
ประเภทที่มีศกั ยภาพและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และอธิ บายขั้วความจาเริ ญว่าเป็ นการ
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรมที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง (Higgins, 1981: 15) ขณะที่ ขั้วความ
เจริ ญเติบโต คือ กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มใหญ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างมากในเรื่ องปั จจัย
การผลิตและผลผลิต (Input-output linkages) กับอุตสาหกรรมนาอุตสาหกรรมหนึ่ง (A leading
industry) และรวมกันเป็ นกลุ่มอยูบ่ ริ เวณเดียวกัน กลุ่มอุ ตสาหกรรมทั้งกลุ่มนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
และเจริ ญเติบโตรวดเร็ วกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายนอกขั้วความเจริ ญเติบโต (Lasuen, 1974)
2.3.1.8 ขั้วความเจริญเติบโตในบริบทการพัฒนาเมืองศูนย์ กลางความเจริญเติบโต
การวิเคราะห์หน่วยพื้นที่หรื ออาณาบริ เวณที่กาลังเติบโต (A growing spatial
unit) ซึ่งอาจจะหมายถึง อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพอุตสาหกรรมหนึ่ง (a Propulsive Industry) อาจจะ
ก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตขึ้นในส่ วนอื่น ๆ หรื อแม้กระทั้งเมืองใดเมืองหนึ่งหรื ออาณาบริ เวณใด
บริ เวณหนึ่งที่มีหน่วยเศรษฐกิจศักยภาพกระจุกตัวอยู่ Nichols ได้กาหนดขั้วความเจริ ญเติบโตว่าเป็ น
เขตเมืองศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถเจริ ญเติบโตขึ้นได้ดว้ ยตนเองจนถึงระดับที่
ความเจริ ญเติบโตนี้ได้กระจายออกไปยังภูมิภาคที่เป็ นขั้วและในที่สุดกระจายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ที่
ด้อยพัฒนาของประเทศด้วย (Nichols, 1969: 193)
2.3.1.9 เมืองศูนย์ กลางความเจริญเติบโต
Darwent (1969) ใช้คาว่า เมืองศูนย์กลางความเจริ ญเติบโต หรื อ Growth
center เป็ นนิยามของขั้วความเจริ ญเติบโต ที่มองในมิติ-บริ บทการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เมือง
อย่างไรก็ดีข้ วั ความเจริ ญเติบโต (Growth pole) ในบริ บทเมืองนั้ นมิได้มีมิติมองเพียงในด้านความ
เป็ นศูนย์กลางเชิงทาเลที่ของภูมิภาค (Nodal region) แต่ยงั รวมถึงศูนย์กลางศักยภาพตัวกระตุน้ บน
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พื้นที่ภูมิศาสตร์ จริ ง (Propulsive nodes in geographical) จึงจะสามารถเรี ยกว่า เมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญ (Growth center) นัน่ คือ จะต้องเป็ นเมืองที่เป็ นหรื อมีกิจกรรม- สถาบัน- องค์กรที่เป็ น
ตัวกระตุน้ -องค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสู งหนึ่ง ๆ หรื อหน่วยอุตสาหกรรม
ตัวกระตุน้ ที่มีอิทธิ พลอย่างสู งต่อสภาพแวดล้อมนั้น ๆ และมีความสามารถที่จะนาพาให้เกิดการ
เติบโตอย่างมากและยัง่ ยืนในระยะยาว จึงจะกล่าวได้วา่ เป็ นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ แห่งการเติบโต
(Geographical pole of growth) ซึ่งทาให้นกั วางแผนสามารถนามาประยุกต์สร้างเป็ นนโยบายที่ใช้
จริ งในพื้นที่และปรากฏขึ้นจริ งในพื้นที่ (Darwent, 1969)
2.3.2 แนวคิดนโยบายเมืองศูนย์ กลางความเจริญในการวางแผนภูมิภาค
นโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญเติบโต เป็ นส่ วนหนึ่งของการวางแผนภูมิภาคล้า
หลังและมีรากฐานจากแนวความคิดขั้วความเจริ ญเติบโต เป็ นนโยบายที่เกิดจากการกระตุน้ และ
แทรกแซงจากรัฐบาลกลาง (Government intervention) ถือเป็ นนโยบายก่อนการพัฒนาเมือง (Prourban policies) ซึ่งนโยบ ายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ยังเป็ นเสมือน “ตัวกลางและตัวเชื่อม ”
ระหว่างแนวคิดการรวมศูนย์ (Concentration) และการกระจายออกจากศูนย์กลาง (Dispersal)
ตลอดจนแนวความคิดการพัฒนาภูมิภาคแบบ “การจัดคนไปหางาน ” (Taking people to jobs) และ
การจัดงานไปหาคน ” (Taking jobs to people) เป็ นจุดรวมระหว่างประสิ ทธิ ภาพส่ วนรวม
(Aggregate Efficiency) กับความเท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาค (Interregional equity) อีกทั้งยังเป็ น
สายกลางระหว่างการเติบโต และเพียงพอ (Growth-welfare) (Moseley, 1974) โดยสรุ ปนัยสาคัญ
ของนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ คื อ กระจายการพัฒนาที่กระจุกตัวอยู่ ณ เมืองหลวงที่เป็ น
ศูนย์กลางของประเทศ ออกไปสู่ เมืองหนึ่ง ๆ หรื อหลายเมืองที่คดั สรรแล้วในภูมิภาค หรื อนโยบาย
“กระจายการกระจุกตัว” (Concentrated decentralization)
2.3.2.1 เมืองศูนย์ กลางความเจริญ (Growth centers concept)
นโยบา ยเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ สามารถจับต้องได้ง่ายกว่าแนวคิด
ขั้วความเจริ ญเติบโต ซึ่ งมีประเด็นที่ควรพิจารณา 7 ประการ
ประเด็นที่ 1 การเติบโตหรื อเพียงแค่ความเป็ นศูนย์กลาง (Growth or
centrality) คาทั้งสองเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ (Fox, 1966 ; Carol,
1966 cited in Moseley 1974 : 9-10) ให้ความสาคัญต่อสภาพปั จจุบนั สภาพที่เป็ นอยูข่ องเมืองที่มีเขต
อิทธิพลในการให้บริ การกว้าง ขณะที่ Kuehn and Bender (1969 cited in Moseley, 1974) สนใจ
เฉพาะประเด็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ Allen and Hermansen (1968 cited in Moseley, 1974 : 10-
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11) เชื่อว่าทั้งความเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การและการเติบโต ถือว่าเข้าข่ายเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญ ปั จจัยทั้งสองประการย่อมมีความสาคัญและเป็ นพลังของการขับเคลื่อน อย่างไรก็ดีข้ ึนอยูท่ ี่
การตัดสิ นใจของนักวางแผน
ประเด็นที่ 2 ธรรมชาติของความเป็ นศู นย์กลาง (Nature of centrality) นิยาม
ของความเป็ นศูนย์กลาง หากพิจารณาและสามารถแข่งเป็ น 2 นัย กล่าวคือ 1) ความเป็ นศูนย์กลางที่
มีความสัมพันธ์ต่อทาเลภายในภูมิภาค และ 2) คือ เป็ นเพียงศูนย์กลางเชิงพื้นที่ (Nodality)
ประเด็นที่ 3 ธรรมชาติของการเจริ ญเติบโต (Nature of growth) ประเด็น
ดังกล่าว มีความสาคัญต่อแนวคิดเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ กล่าวคือ
1) การเติบโตคือหัวใจหลักของทฤษฎี คาถามที่มีต่อไปคือ
“อะไรที่
เติบโต” เติบโตในทุก ๆ ทางหรื อเฉพาะทางหรื อเฉพาะสาขา (Hodge, 1966 cited in Moseley, 1974:
10-11) ชี้วา่ การเติบโตมีรู ปแบบการเติบโตเชิงพื้นที่ในด้านการจ้างงาน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ประชากรรายได้รวม และรายได้ต่อหัว
2) ความสนใจใน “อัตราส่ วนเพิ่มของการเติบโตสมบูรณ์ ” (Absolute
increment of growth) หรื อ “อัตราการเติบโต” (Growth rate) ซึ่ งแตกต่างจากการเติบโตเชิงพื้นที่ของพื้นที่ (ในข้อ 1) ซึ่งเป็ นการสนใจในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญเติบโตให้เติบโตเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค แต่ในข้อนี้มุ่งสนใจในพัฒนาการ กระบวนการของ
การเติบโต เช่น เมืองขนาดเล็กที่มีการเติบโตภายใต้ฐานทรัพยากรของตน
3) เติบโตเพียงใด (How much growth) อัตราการเติบโตที่น่าพอใจจะวัด
จากฐานอะไร และวัดเปรี ยบเทียบกับอะไร วัดจากค่าเฉลี่ยของภาค หรื อจากค่าเฉลี่ยของประเทศ
และควรสู งเกินค่ามาตรฐานเพียงใดจึงจะพอใจ
4) เติบโตจากอะไร (Growth of what) มีแนวคิดหลายประการในการ
กระตุน้ การเติบโตของเมือง เช่น ควรเติบโตจาก สาขาอุตสาหกรรม (Boudevill, 1966 and Carol,
1966 cited in Moseley, 1974) มุ่งสนใจในการเติบโตจากประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การค้า บริ การสาธารณะ สาธารณูปโภค อุตสาหกรรม และรายได้ (Hodge, 1966) สนใจในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของเมือง รายได้ การจ้างงาน และประชากร (Fox, 1966 and Hermansen, 1968 cited
in Moseley, 1974 : 49-50) เมืองศูนย์กลางความเจริ ญต้องเติบโตมาจากการลงทุนภาครัฐเป็ นหลัก
ประชากร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Lewis and Prescott, 1972 cited in Moseley, 1974 : 10)
ประเด็นที่ 4 ขีดจากัดการเติบโต (The timing of growth) เติบโตเพียงใดของ
ทั้งพื้นที่ เมืองหนึ่ง ๆ ผ่านปรากฏการณ์ของการเติบโตของเมืองศูนย์กลางหนึ่ง ๆ จากทั้งในอดีต-
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ปัจจุบนั -อนาคต จากวัดจากฐานที่ได้เติบโตมาแล้ว ที่กาลังเติบโต ที่จะเติบโตในอนาคต (Darwent,
1969 cited in Moseley, 1974 : 11)
ประเด็นที่ 5 นโยบายเชิ งรับหรื อเชิงรุ ก (Positive of negatives) นโยบาย
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญที่ใช้แนวคิดเชิงรับ คือเมืองที่ดาเนินกิจกรรมภายใต้สภาวะที่เป็ นอยูใ่ น
โลกความจริ ง ขณะที่เมืองศูนย์กลางความเจริ ญที่ใช้แนวคิดเชิงรุ กจะพัฒนาตามความฝัน เป็ น
รากฐานในการสร้างนโยบาย เช่น “ตามสภาพ ” (Acceptable) หรื อ “ถ้ามี (If required)” หรื อ
“จาเป็ นต้องมี (Need tore)” ซึ่ งนักวางแผนจะเป็ นผูก้ าหนด ขึ้นอยูก่ บั กรอบวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้เป็ นฐาน และอาจใช้ควบคู่กนั
ประเด็นที่ 6 ปัญหาจากขนาด (Problem of scale) ขนาดเมือง จะเป็ น
ตัวกาหนดสถานภาพของเมืองศูนย์ก ลางความเจริ ญ มีการกาหนดขนาดเมืองแตกต่างกันคือ เมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญขนาดเล็กมาก กาหนดขนาดประชากรที่นอ้ ยกว่า 15, 000 คน (Carol, 1966 and
Hodge, 1966 cited in Moseley, 1974) ขนาดกลางคือ น้อยกว่า 250, 000 คน (Fox, 1966) หรื อขนาด
ประชากรระหว่าง 30, 000 – 250, 000 คน (Hermansen, 1968 cited in Moseley, 1974) และไม่จากัด
ขนาด ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถที่จะทาให้เติบโตด้วยตนเองได้ เมืองขนาดเล็ก 25, 000 – 100, 000 คน
(Lewis and Prescott, 1972) และเมืองขนาดใหญ่ประชากรระหว่าง 50, 000–500, 000 คน (Misra,
1972 cited in Moseley 1974 : 12) ซึ่ งจะเห็นว่าเมืองหลักส่ วนใหญ่สนใจในเมืองขนาดกลางไม่ควร
ใหญ่เกินไป และไม่ควรเล็กเกินไป อย่างไรก็ดี ขนาดเมืองที่อยูร่ ะหว่างเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
(Core regions) และเมืองศูนย์กลางชนบท (Rural growth point) น่าจะเหมาะสมที่สุด (Friedman,
1966) สิ่ งสาคัญที่สุดที่เป็ นปั จจัยชี้ความสามารถในการเติบโตด้วยตนเอง คือ ขนาดเมือง (Misra,
1972 cited in Moseley, 1974)
ประเด็นที่ 7 ขนาดพื้นที่ผลกระทบจากเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ แม้วา่
ขนาดพื้นที่ปลูกสร้างจะไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงขนาดเมือง แต่เมืองตั้งอยูใ่ นพื้นที่ภูมิ ศาสตร์จริ ง การ
เติบโตของเมือง นอกจากจะส่ งผลกระทบเชิงพื้นที่เฉพาะภายในเมืองแล้วยังเชื่อมโยงผลกระทบ
โดยตรงต่อพื้นที่อิทธิ พลทั้งในเชิงดูดกลืน แพร่ กระจายความเจริ ญ เขตอิทธิ พล
(Hinterland)
กว้างไกลเพียงใด ตามที่ ได้ระบุไว้วา่ เขตสัญจรเช้า- เย็น หรื อมองเชิงระบบพื้นที่ ถึงระบบเมือง
(Urban systems) เขตอิทธิ พลพื้นที่ให้บริ การสิ นค้า บริ การ เขตพื้นที่การย้ายถิ่น (Migration field)
แบบแผนความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม เขตสัญจรมาทางานเช้า- เย็น จากประเด็นทั้ง 7 ประการ
เกี่ยวกับเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ช่วยสร้างภาพรวมของความหมายคาว่าเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
(Moseley, 1974 : 15)
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2.3.2.2 การสร้ างนโยบายเมืองศูนย์ กลางความเจริญ
ในการสร้างนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ประกอบด้วยปัจจัย
หลายประการประกอบด้วย
1. การเป็ นศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐาน (Urban core) เมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ และพื้นที่โดยรอบ ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางอย่างชัดเจน เช่น เขตสัญจรเช้า- เย็น
เพื่อมาทางาน (Journey-to-work) โดยศูนย์กลางการตั้งถิ่นฐานนั้นอาจเป็ นศูนย์กลางที่มีศกั ยภาพการ
เติบโต เช่น มีการกระตุน้ และแทรกแซงด้านนโยบายของรัฐ (Government intervention) หรื อเป็ น
ทั้งศูนย์กลางที่มีการเติบโตตามธรรมชาติ
2. ความเป็ นศูนย์กลางการบริ การ (Service center) เมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ จะต้องมีบทบาทในฐานะศูนย์กลางการให้บริ การของภูมิภาค และหรื อกาหนดบทบาท
ใหม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรื อภาคบริ การ ซึ่ งเมืองศูนย์กลาง
ดังกล่าวควรจะต้องเป็ นศูนย์กลางที่กาลังเติบโตหรื อแสดงศักยภาพของการเติบโตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด้านการจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของประชากร และรายได้ (Allen and Hermansen, 1968 cited
in Moseley, 1974 : 11)
3. ความเชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional center)
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญจะมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาของจังหวัด- อาเภอ เป็ นหรื อมีบทบาทที่
แสดงถึงความเชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคหรื อประเทศ เช่น เป็ นเมืองตลาดแรงงาน
ศูนย์กลางการค้าปลีกสาคัญ เป็ นศูนย์กลางการศึกษา หรื อหลายด้านของภูมิภาค แลมีพรมแดนอาณาเขตการให้บริ การสู ง มีการค้าส่ งที่สาคัญและขนส่ งระดับดีเยีย่ ม (Fox, 1966 cited in Moseley,
1974 : 9-10)
4. การจัดเตรี ยมสิ่ งบริ การ (Urban scale and service provision) การ
ลงทุนของรัฐสู่ เมืองศูนย์กลางมีความสัมพันธ์กบั การประหยัดทางเศรษฐกิจ การกระจุกตัวของสิ่ ง
บริ การ (Agglomeration economies) ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดเตรี ยมบริ การสาธารณะของ
รัฐขนาดใหญ่ หมายถึงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Personal service) เช่น โครงข่ายถนน ผัง
เมือง ระบบระบายน้ า ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบน้ าประปา ตลอดจนหน่วยองค์กรในการบริ การ
ประชาชนต่าง ๆ เช่น สนามบิน ศูนย์พยาบาล ศูนย์การศึกษา สถานีโทรศัพท์ โทรทัศน์ ตลาดกลาง
ล้วนเป็ นการกระจุกตัวของการลงทุนของรัฐ เป็ นสิ่ งที่มุ่งหวัง ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน กระจุก
ตัวในเมืองศูนย์กลางการลงทุนของรัฐในโครงการสาธารณะที่สมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพเพื่อ
จัดเตรี ยมไว้สาหรับกา รเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญเติบโตขนาดใหญ่ (Cameron, 1970; Richardson,
1972 and Stone, 1972 cited in Moseley, 1974 : 69)
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5. สาขาบริ การของรัฐและการประหยัดเศรษฐกิจ(Public sector scale
economies) การลงทุนของรัฐถือเป็ นหัวใจของเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ การลงทุนของรัฐ ทั้ง
งบประมาณในการจัดหาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาการดาเนินการจะตกไปใน
เมือง และเป็ นการเพิม่ ขึ้นของขนาดทางเศรษฐกิจเมือง สิ่ งบริ การของรัฐแต่ละประเภท นอกจากจะ
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว เมื่อรว บรวมกระจุกตัวอยูภ่ ายในเมือง เดียว เท่ากับ
เป็ นการประหยัดในการก่อสร้างดาเนินการและดูแลรักษา และยังเกิดประโยชน์กว่ากระจายไปยัง
หลายเมือง ย่อมทาให้สามารถเชื่อมโยงพึ่งพากันและกัน และหากแต่ละโครงการมีระดับการ
ให้บริ การสู ง เป็ นโครงการใหญ่ ย่อมคุม้ ค่ากว่าสร้างโครงการเล็ก ๆ และกระจัดกระจายไปทัว่ พื้นที่
ที่สิ้นเปลืองสู ญเปล่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การสู งขึ้น
กว้างไกลขึ้น ซึ่ งในเชิงระบบเศรษฐกิจและการเติบโตของเมือง สิ่ งบริ การที่กระจุกตัวมีระดับการ
ให้บริ การสู งนี้ยงั ช่วยสนับสนุนให้เมืองมีความพร้อมและเติบโตด้วยตัวเองให้เร็ วขึ้น ซึ่ งเท่ ากับเป็ น
ส่ วนช่วยให้เมืองมีขีดความสามารถในการให้บริ การเชิงพื้นที่ และเชิงต่อหัวประชากรสู งขึ้น และ
ลดต้นทุนต่อหัวลง แต่ในทางกลับกันกลับดึงดูดประชากรมากขึ้น และกระตุน้ ให้เมืองขยายตัวเชิง
การลงทุนของผูป้ ระกอบการให้เร็ วขึ้น สาธารณูปการสาหรับบริ การประชาชน จะเป็ นตั วกระตุน้
(Producer) ให้เกิดการลงทุนในสาขาภาคเอกชน ทั้งสาขาการค้า อุตสาหกรรมซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั
ภาคอุปสงค์ (Demand factors) เนื่องจากหากสาธารณูปการมีมาก คุณภาพดี สัมพันธ์กบั การเติบโต
ของภาคเอกชน ทั้งในภาคการค้า อุตสาหกรรม ส่ งผลต่อการเพิ่มขึ้นของภาคอุปสงค์ใน เมืองที่มีต่อ
สิ นค้าและบริ การขั้นสู ง เมื่อความต้องการสิ่ งบริ การทั้งภาคเอกชนและของรัฐ ย่อมทาให้ภาค
อุปทานต้องขยายตัวตามและมีตน้ ทุนต่าลง (Cameron, 1970; Robinson, 1972 and Stone, 1972 cited
in Moseley, 1974 : 158)
6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการกระตุน้ การเติบโ
ต
(Agglomeration economies and stimulation of growth) การกระจุกตัวของหน่วยทางเศรษฐกิจ
ในเมือง เป็ นการประหยัด ประหยัดจากรวมกลุ่มเชิงทาเลการผลิต บริ การ (External economies) ซึ่ง
ช่วยทาให้เกิดความเชื่อมโยงพึ่งพา เกื้อกูล ระหว่างสาขาและลดต้นทุนการผลิต และส่ งผลต่ อความ
เชื่อมโยงระหว่างสาขา (Internal economies) ซึ่ งผลที่ตามมาคือ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ขยายตลาดแรงงานทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ การขยายของลาดับศักย์การ
ให้บริ การสิ นค้าระดับสู ง เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั เติบโตในเมือง ดึงดูดวิศวกร สถาบันการเงิน
ธุ รกิจโฆษณา ขยายระบบขนส่ ง สาธารณูปโภค บริ การ และดึงดูดการลงทุนใหม่ ๆ ในเมือง ส่ ง
ต่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Transfer economies) เช่น ภาคอุตสาหกรรมในเมืองเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อน
การเติบโตของกลุ่มบริ ษทั อุตสาหกรรม และประหยัดจากการรวมกลุ่มการผลิต
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7. กระจายสมดุลของการย้ายถิ่นและเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
(Attraction of migration) นโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญแห่งใหม่ มุ่งหวังที่จะกระจายสมดุล
ของการย้ายถิ่นในภาคล้าหลัง ปั จจัยทางเศรษฐกิจของพื้นที่ปลายทางของการย้ายถิ่นเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจที่จะย้ายถิ่น ดังนั้น ปลายทางของการย้ายถิ่นที่มีระบบเศรษฐกิจดีมี
อนาคต จะเป็ นตัวกาหนดการตัดสิ นใจย้ายถิ่นเข้า บรรยากาศ โอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ เป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจให้บุคคลย้ายออกจากพื้นที่ดอ้ ยพัฒนา (Lowry, 1966
cited in Moseley, 1974 : 153) หรื อย้ายออกจากชนบท พบว่า การกระจุกตัวของการลงทุนที่เมือง
หนึ่ง ๆ ในภาคที่ลา้ หลัง จะดึงดูดผูย้ า้ ยถิ่นเข้าได้ดีกว่าการลงทุนที่กระจัดกระจาย ในภาคที่ลา้ หลัง
ดังนั้น นโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญจะช่วยชะลอการย้ายออกนอกภาคได้ (Richardson, 1973
cited in Moseley, 1974)
2.3.3 วิเคราะห์ แนวคิดขั้วความเจริญเติบโต นโยบายเมืองศูนย์ กลางความเจริญและกลุ่ม
ทฤษฎีด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ แนวคิด ขั้วความเจริ ญเติบโต คือรากฐานสาคัญของนโยบาย
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ กล่าวคือ ทั้งในด้านการกาหนดเมืองให้
เป็ นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
(Economic space) การเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ (Propulsive unit) ตลอดจนกลไกการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากการประหยัดทางเศรษฐกิจ (External economies of scale) (Perroux, 1955 : 307320) และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปด้านหน้า (Forward linkage) และด้านหลัง (Backward
linkage) (Hirschman, 1957) และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลการกระจาย (Spared effect) และการ
ดูดกลืน (Backward effect) และนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ มีจุดเน้นผลในด้านการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเมือง มากกว่าผลในเชิงพื้นที่ท้ งั ในด้านการกระจายความ
เจริ ญออกจากเมือง
ศูนย์กลาง และการดึงดูดเข้าสู่ เมือง
นอกจากนั้นแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโต (Growth-pole) และนโยบายเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ (Growth center) และ การสะสมหมุนวนในเมือง (The cumulative causation process of
urban growth) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน และ เป็ นแนวคิดที่อยูใ่ นกลุ่มการเติบโตแบบความไม่
สมดุล (Unbalance growth) โดยแนวคิด ขั้วความเจริ ญเติบโต เป็ นแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่
ชัดเจนกว่า ทฤษฎีการสะสมหมุนวน ขณะที่ทฤษฎีการสะสมหมุนวน จะมุ่งเน้นการอธิ บายการ
ปั จจัยและกลไกเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง (Myrdal, 1957)
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2.4

วรรณกรรมกลุ่มที่ สี่ คือ วิธีการศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
2.4.1 แบบจาลองอัตราส่ วนทีต่ ้งั Location quotient (Tiebout, 1960)
ในวิทยานิพนธ์น้ ี มีประเด็นคาถามข้อหนึ่งว่า “อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ” ซึ่งการวัดปัจ จัยขับเคลื่อนจะวัดโดยแบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั
Location quotient จากแนวคิดแบบฐานการส่ งออก (Export base) ของ Tiebout ทฤษฎีการ
เจริ ญเติบโตของเมืองในแบบฐานการส่ งออก (Export base) เชื่อว่า ระบบเศรษฐกิจเมืองเติบโตได้
ด้วยการส่ งออกในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยเมื่อเกิดการส่ งออก สิ่ งที่ตามมาคือการไหลเข้าของเงิน
และเกิดเป็ นรายได้ของเมืองในที่สุด สาขาเศรษฐกิจที่ส่งออกถูกพิจารณาว่า เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนที่
สาคัญของระบบเศรษฐกิจในเมือง เรี ยกว่าเป็ นฐาน (Basic) ขณะที่การจ้างงานในสาขาอื่น ๆ ที่
ให้บริ การตลาดในเมืองจะถือว่าเป็ นผลพวงและไ ม่ใช่ฐาน (Non-basic) (Bendavid, 1974) และ
เพื่อที่จะหาว่าสาขาส่ งออก (Export sector) หรื อ สาขาการผลิตพื้นฐาน (Basic sector) นั้น เราอาจใช้
อัตราส่ วนที่ต้ งั เป็ นตัวแบ่งได้ โดยตั้งมาตรฐานหนึ่ง ๆ ขึ้นมาว่า ถ้าบริ เวณใดมีการกระจุกตัวของ
สาขาดังกล่าวมากกว่าเฉลี่ยของ ภาค สาขานั้น ๆ น่าจะเป็ นสาขาส่ งออก (Export sector) หรื อ สาขา
การผลิตพื้นฐาน (Basic sector) ด้วยวิธีอตั ราส่ วนที่ต้ งั ซึ่ งถ้าดูดว้ ยอัตราส่ วนที่ต้ งั ก็คือ สาขาที่มีค่า
อัตราส่ วนที่ต้ งั เกินกว่า 1สาขานั้น ๆ น่าจะเป็ นสาขาส่ งออก (Export sector) หรื อ สาขาการผลิต
พื้นฐาน (basic sector) ด้วยวิธีอตั ราส่ วนที่ต้ งั Location quotient ซึ่ งมีสูตรอย่างง่ายคือ LQ i = (ei/e) /
(Ei/E) ระบุวา่ เทคนิควิเคราะห์ที่จาแนกเศรษฐกิจเมืองด้วยอัตราส่ วนที่ต้ งั จะสามารถระบุสาขา
ส่ งออก (Export sector) หรื อสาขาการผลิตพื้นฐาน (Basic sector) ได้สาขาดังกล่าวจะมีอิทธิ พลเป็ น
“ปัจจัยขับ เคลื่อน” การเติบโตเศรษฐกิจเมือง และสามารถนามาคานวณหาค่าทวีคูณของสาขานั้น
โดยใช้แบบจาลองตัวทวีคูณของสาขาส่ งออก (Base multiplier) (Craig, 1990)
2.4.2 แบบจาลองตัวทวีของเคนส์ (Keynesian multiplier model)
ในวิทยานิพจน์น้ ีมีประเด็ นคาถามข้อหนึ่งว่า การใช้จ่ายภาครัฐสร้างผลกระทบต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงไร ดังนั้นคานวณหาผลกระทบเชิงรายได้ โดยแบบจาลองตัวทวีของ
เคนส์ (Keynesian multiplier approach)
ในการศึกษายึดตามที่ Bendavid (1974) ระบุวา่ วิธีการที่นิยมใช้วดั การเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิ จเมือง นั้นมีหลายวิธี แต่วธิ ี ที่นิยม คือ แบบจาลองตัวทวีของเคนส์ (Keynesian
multiplier approach) เป็ นเครื่ องมือในการตรวจวัดการก่อให้เกิดรายได้ และการทางานของตัวทวี
จากสาขาที่ตรวจสอบแล้ว คือ สาขาการบริ หารและบริ การของรัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับ Gooding (1973
cited in Kaothien, 1991) ที่ช้ ีวา่ การวัดตัวทวี ควรวัดเฉพาะสาขาเศรษฐกิจเมืองที่ได้ตรวจสอบแล้ว
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ซึ่ งจะเหมาะสาหรับภูมิภาคที่มีจานวนสาขาที่มีความสาคัญเด่น ๆ และคานวณตัวทวีเฉพาะสาขา
นั้น ๆ นอกจากนั้น Kaothien (1991) ยังชี้วา่ การวิเคราะห์ตวั ทวียงั มีส่วนสาคัญในการบ่งชี้ค วาม
เชื่อมโยงระหว่างภาค (Linkage between region) หากนักวิจยั สามารถเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงพื้นที่
ได้เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ BunchornTavakul (1976) และ Ladavalya and Siripool
(1988) ได้เคยศึกษาไว้ ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ประสงค์ที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางเศ รษฐกิจ (ด้าน
รายได้) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองขอนแก่นและระบบเมืองโดยรอบ โดยใช้แบบจาลองตัวทวีของเคนส์
ที่สามารถใช้ตรวจวัดในพื้นที่เป้ าหมายเดียว และวิเคราะห์ผลกระทบจากสาขาหลักเพียงสาขาเดียว
และในเวลาเดียว Kaothien (1991) การศึกษาในครั้งนี้โดยวิธี แบบจาลองตัวทวี ของเคนส์
(Keynesian multiplier approach) โดยเลือกวัดตัวทวีของสาขาเศรษฐกิจเมืองที่ได้ตรวจสอบแล้ว คือ
สาขาการบริ หารและบริ การของรัฐ แบบจาลองตัวทวีหน่วยงานราชการ (Government multiplier)
ปรับปรุ งจากแบบจาลองตัวทวี (Regional income multiplier) ของ Sadler, Archer and Owen (1973
cited in Ladavalya and Siripool, 1988) (ดูแบบจาลองในภาคผนวก ง)
นอกจากนั้นในการศึกษาตัวทวีจากมหาวิทยาลัย (University multiplier) มีการศึกษา
โดยเริ่ มต้นจากแนวคิดที่วา่ มหาวิทยาลัยส่ งผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจและการสร้างรายได้
เท่าไร (Caffrey and Isaacs, 1971; Booth and Jarrett, 1976; Brown and Heaney, 1997 and Blasco,
2003) อย่างไรก็ดี Parsons and Griffiths สนใจในผลกระทบของมหาวิทยาลัยด้านอุปสงค์แก่เมือง
(Demand side impact) (Parsons and Griffiths, 2003) ขณะที่ Stokes and Coomes สนใจใน
ผลกระทบของมหาวิทยาลัยด้านอุปทาน (Supply side impact) ของมหาวิทยาลัยในด้านความรู ้แก่
เมือง การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จะสาคัญกว่ารายได้ (Stokes and Coomes, 1998) ส่ วน
Wright ชี้วา่ ตัวทวีผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic multiplier effect) ของมหาวิทยาลัยสู งกว่า
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากโครงสร้างองค์กร และสัดส่ วนของการใช้จ่ายโดยบุคลากรและนักศึกษา
ที่เป็ นผลโดยตรงต่อชุมชน (Wright, 1994)
2.4.3 แนวความคิดบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ประเด็นการทบทวนวรรณกรรมการตรวจสอบการศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาเมืองในภูมิภาค อาจจะกล่าวได้วา่ มหาวิทยาลัยถือเป็ นวิธีสาคัญประการ
หนึ่งใน การจัดเตรี ยมสิ่ งบริ การในเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เพื่อลงในรายละเอียดและสอดคล้อง
กับสมมุติฐานการศึกษาจึงต้องตรวจสอบแนวคิด บทบาทของมหาวิทยาลัยในการและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเมือง Goldstein (1995) ได้ระบุหน้าที่ หรื อ ผลผลิตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหรื อศูนย์
การศึกษาขนาดใหญ่ ออกเป็ น 8 รู ปแบบ กล่าวคือ 1) การสร้างสรรค์องค์ความรู้ 2) การสร้างสรรค์
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ทุนมนุษย์ 3) การถ่ายทอดความรู ้ หรื อประสบการณ์ที่มีอยูเ่ ดิม 4) การลงทุนเงินทุน 5) การเป็ นผูน้ า
ในระดับภูมิภาค 6) การผลิตโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู ้ 7) อิทธิ พลต่อสิ่ งแวดล้อมในระดับ
ภูมิภาค 8) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการถ่ายทอดความรู ้ หรื อประสบการณ์ ซึ่ งในการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนท้องถิ่น (Florax, 1992)
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่อภูมิภาค โดย Florax (1992)
ผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่ อภูมิภาค ตัวอย่าง
ด้านนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนโยบาย การมีส่วนร่ วมของ
พลเมืองมีมากขึ้น และการปรับปรุ งกระบวนการจัดการ
ด้านนโยบาย
ด้านประชากรศาสตร์
ผลกระทบต่อการเติบโตของประชากร โครงสร้าง
ประชากร และการเคลื่อนย้าย
ด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบต่อรายได้ภูมิภาค โครงสร้างอุตสาหกรรม
ตลาดแรงงาน และ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลกระทบต่อแหล่งที่อยูอ่ าศัย การจราจร ศูนย์บริ การ
สุ ขภาพ และร้านค้าปลีก
ด้านวัฒนธรรม
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ด้านความน่าดึงดูดใจ
อิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ภูมิภาค
ด้านการศึกษา
ผลกระทบต่ออัตราการมีส่วนร่ วม การเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณภาพ
ด้านแบบแผนทางสังคม
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ อิทธิ พลของนักศึกษา
อิทธิ พลที่มีต่อภาพลักษณ์ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเป็ นส่ วนที่สาคัญของเมือง ที่เป็ นศูนย์กลางสาหรับบุคคลหรื อองค์กรให้
มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของโครงสร้างตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยเป็ นส่ วนกระตุน้ ให้เกิดการ
สร้างงาน ซึ่ งมีผลดีต่อสังคมและชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มหาวิทยาลัยเป็ นหน่วยงานด้านการศึกษา
ที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญของการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Batten, 1995) การศึกษาชุมชนเมือง
ในยุโรปพบว่า มหาวิทยาลัย ทาให้มีการจ้างงานและฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วกว่าภูมิภาคอื่น
และการจาแนกประเภทผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่อด้านเศรษฐกิจด้านล่าง (Stokes and Coomes,
1998 : 16) ตารางที่ 2.3

37
ตารางที่ 2.3 การจาแนกประเภทและตัวอย่างผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่อด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่ อด้ านเศรษฐกิจ ตัวอย่าง
การจ้างงานในมหาวิทยาลัย
รายได้มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยรายได้และค่าใช้จ่าย
พนักงาน
ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
การกาเนิดธุ รกิจ
การตลาดด้านความรู้

มีแรงงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
เป็ นจานวนมาก
การสนับสนุนภาครัฐ เงินค่าธรรมเนียม เงิน
ผลประโยชน์ ต่าง ๆ
การจัดซื้ อสิ นค้าและบริ การของมหาวิทยาลัย
ค่าจ้างเงินเดือน
เพิ่มขึ้นของการจ้างงานงานที่มีคุณภาพและดึงดูด
ตลาดแรงงานคุณภาพ
บริ ษทั ถูกรังสรรค์ข้ ึนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย
และอาจารย์ เกิดการจ้างงาน
การขายความรู ้ในหลากหลายทิศทาง ตั้งแต่
แนวคิด หลักสู ตรและสิ ทธิบตั ร

ที่มา: Stokes and Coomes (1998)
2.4.4 กรณีศึกษาของเมืองขอนแก่น
แบบจาลองในการศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค
แบบจาลองในการประยุกต์ใช้ก ั บเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น เริ่ มจาก
การศึกษาภายใต้โครงการ Northeast Thailand Economic Development ใน พ.ศ. 2515 Louis Berger
(1972) โดยเป็ นการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใช้สถานที่ทางานใน
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบจาลองการ Shift-share analysis และ location quotient
ในการตรวจวัดการเติบโตของสาขาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่ม 12 สาขาเศรษฐกิจ
ระหว่าง พ.ศ. 2513-2519 และใช้แบบจาลอง Correlation matrix ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
สาขาเศรษฐกิจ 12 สาขาหลักและ 104 สาขาย่อย พบว่าในระดับการพัฒนาภาคสาขาการเก ษตรและ
อุตสาหกรรมเป็ นสาขาที่มีศกั ยภาพโดดเด่นในการพัฒนาในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ในกลุ่มสาขา
การบริ การ การบริ หารราชการเป็ นสาขาที่ควรสนับสนุนให้เติบโตในระดับพื้นที่เมืองศูนย์กลาง
ขอนแก่น
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จะเห็นได้วา่ งานของ Louis Berger (1972) จะสอดคล้องกับการศึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบณั ฑิตของ Pakasem ใน พ.ศ. 2515 ที่ทาการศึกษาการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณี เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ในบริ บทการวางแผนภาค โดยใช้แบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ (Polarized growth model) ในช่วงเวลา พ .ศ. 2503-2513 และใช้ขอ้ มูลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของอนุภาค- จังหวัดโดยมีตวั แปร คือ ปริ มาณของอัตราส่ วนทุนสะสม (Gross fix capital
ratio) ของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รวมกับความหนาแน่นเชิงพื้นที่ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจผลการศึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขั้วความเจริ ญเติบโต
4 กลุ่ม
กล่าวคือ 1) ควรขยายฐานการส่ งออก 2) เสริ มสร้างความชานาญของภาคในการแข่งขัน 3) พัฒนาปรับปรุ งโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ผสมผสานเพื่อเร่ งเกิดการขยายตัวอุตสาหกรรมและจนสามารถ
ช่วยตนเองเจริ ญเติบโตในภาค และ 4) เสนอแนะความจาเป็ นต้องเร่ ง ขยายการพัฒนาจานวนของขั้ว
ความเจริ ญเติบโตในภาคให้เกิดต่อเนื่องในเมือง อื่น ๆ เช่น นครราชสี มา อุบล อุดรและ หนองคาย
(Pakasem, 1972 : 56-78)
งานของ Pakasem เป็ นที่มาของการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิตของ
Tongyingsiri เรื่ อง การกาหนดเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ใน พ .ศ. 2520
โดยใช้วธิ ี Composite Index โดยเลือก 21 เมืองในภาคที่มีตวั แปรรวมกัน 7 กลุ่มระหว่าง พ.ศ. 25132518 คือ 1) การเจริ ญเติบโตของเมือง 2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจครัวเรื อนของเมือง 3) การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของเมือง 4) การรวมกลุ่มทางสังคมของเมือง 5) การเข้าถึงของเมือง และ 6) สิ่ ง
นันทนาการเมือง (Tongyingsiri, 1977 : 149) ซึ่งประเด็นที่ Tongyingsiri พบคือ เมืองที่ควรถูกเลือก
เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ มีท้ งั สิ้ น 4 เมือง คือ นครราชสี มา อุบล ราชธานี อุดรธานี และ
ขอนแก่น หลังจากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองขอนแก่นได้ปรากฏอีกครั้งในงาน ของกลุ่มบริ ษทั ที่
ปรึ กษา Sumet Jumsai Associates Co., Ltd (1983) ที่ศึกษาความเป็ นไปได้ในการกาหนดโครงการ
เมืองหลักขอนแก่นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 โดยได้กาหนดให้เมืองขอนแก่น
เป็ นศูนย์กลางด้านการบริ หารราชการ การศึกษา การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้ง
ออกแบบละเอียดโครงการระบบบา บัดน้ าเสี ยและการระบายน้ าในเมือง ศรัญญา ตรี ฤทธิ์ ทวีสิน
(2543) ได้ศึกษาบทบาทเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเ หนือ : กรณี ศึกษาเมือง
นครราชสี มาและเมืองขอนแก่น โดยใช้วธิ ี การ Scalograms analysis วิเคราะห์ตวั แปรทั้งสิ้ น 40 ตัว
ในด้านอุตสาหกรรม การค้าบริ การ การศึกษา สาธารณสุ ข และการคมนาคมขนส่ ง ผลของการศึกษา
พบว่าในช่วงต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เมืองขอนแก่น
มีบทบาทเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้าบริ การ การศึกษา สาธารณสุ ข และ การคมนาคมขนส่ ง
ของภาคตะวันออก-เฉียงเหนือตอนกลางและตอนบน
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จะเห็นได้วา่ การศึกษาทั้ง 5 ชิ้นเป็ นการศึกษาวิจยั เพื่อหากาหนดนโยบายในการ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นและการศึกษาเพื่อสร้างข้อเสนอในการพัฒนาเมือง
อย่างไรก็ดีจะพบว่าข้างต้นเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง พ .ศ. 2513-2523 ซึ่ งเป็ นช่วงหลังผ่านการกาหนด
นโยบายกา รพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาภาค พ .ศ. 2505-2509 ไปแล้ว จึงเป็ นการวิจยั ย้อนหลัง
เพื่อยืนยันความเหมาะสมทางวิชาการและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่ งทั้ง
งานของ Pakasem และTongyingsiri มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการกาหนดโครงการเมืองหลักขอนแก่น
ในช่วงแผนพัฒน าเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 และ 6 นอกจากนี้จะเห็นได้วา่ ใช้ Location
quotation และ Ship share analysis ได้ถูกเลือกให้เป็ นวิธีการในการบ่งชี้สาขาทางเศรษฐกิจของพื้น
ที่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 (Louis-Berger, 1972 : 189)
2.4.5 กรณีศึกษาขอนแก่น การศึกษาผลกระทบและการประเมินผลสั มฤทธิ์ เมืองศูนย์ กลาง
ความเจริญขอนแก่น
การศึกษาด้านการประชากรพบการศึกษาของ Sternstein เป็ นการศึกษาผลกระทบ
ของการเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นที่มีผลต่อด้านการดึงดูดการย้ายถิ่นเข้าสู่ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและชะลอการย้ายถิ่นเข้าสู่ กรุ งเทพ ฯโดยใช้ ขอ้ มูลดิบ สามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2503-2513 โดยวิธี Cross tabulation ผลปรากฏว่าเมืองขอนแก่นมีปริ มาณประชากร
เพิ่มขึ้นและเกิดการย้ายถิ่นภายในภาคระหว่างเมืองสู ง แต่ผลการศึกษาในช่วง 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2503-2513 หลังโครงการเมืองศูนย์กลาง กลับพบว่าประชากรภาค ตะวัน ออกเฉี ยงเหนือที่ยา้ ยเข้าสู่
กรุ งเทพมหานครยังคงมีปริ มาณมากกว่าประชากรย้ายเข้าสู่ ภาค ขณะที่การศึกษาการย้ายถิ่นเข้าและ
ออกจากขอนแก่นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญโดยใช้ขอ้ มูลจากสถิติทะเบียนราษฎร์ ระหว่าง พ .ศ.
2505-2515 การศึกษาเปรี ยบเทียบกับจังหวัด กาฬสิ นธุ์ พบว่าเมืองขอนแก่นเป็ นเมืองที่ภาครัฐได้ใช้
ความพยายามสู งในการลงทุนผ่านนโยบายด้านประชากรและการเงิน มีการย้ายเข้าของประชากร
เพิ่มขึ้นในเชิงปริ มาณ จากพื้นที่ในภาค ซึ่ งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญว่าเมืองขอนแก่นมี
แบบแผนการย้ายเข้าสู งกว่าเมืองอื่น ๆ ในภาค (Sternstein, 1977: 32-53) นอกจากนั้นผลการศึกษา
ของ Tongyingsiri ยังระบุวา่ หลังมีนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในช่วง พ .ศ. 2505-2509
ระหว่าง พ.ศ. 2513-2518 เมืองขอนแก่นมีอตั ราการเติบโตของประชากรเมืองขอนแก่นมีอตั ราการ
เติบโตสู งกว่าทุกเมืองโดยมีค่าสู งเป็ นอันดับที่ 1 และค่าตัวแปรกิจกรรมทางเศรษฐกิจครัวเรื อนใน
เมืองอยูใ่ นอันดับที่ 2 รองจากนครราชสี มา ค่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของเมือง มีค่าอันดับที่ 3
รองจากนครราชสี มา และอุดรธานี ตัวแปรการรวมกลุ่มทางสังคมของเมือง เมืองขอนแก่นอยูใ่ น
อันดับที่ 2 รองจากนครราชสี มา (Tongyingsiri, 1977 : 204)
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การศึกษาประเมินผลเชิงนโยบายของเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจปรากฏงานแรกของ Somrudee ศึกษาปัญหาการวางแผนพัฒนาของเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น โดยวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ พร้อมการ
สัมภาษณ์ ใน พ .ศ. 2533 ซึ่งระบุวา่ ขอนแก่นเป็ นเมืองใหม่และเติบโตมาในช่วงเผด็จการทหาร ซึ่ง
เป็ น ตัวการสาคัญของการพัฒนาเกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่
1 ใน
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509 โครงการขอนแก่นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ต่อมาภายหลังช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 มีโครงการเมืองหลักในประเทศไทยและ
กาหนดให้เมืองขอนแก่นอยูใ่ นกลุ่มเมืองหลักเร่ งรัด รอบแรก 5 เมือง Somrudee ระบุวา่ เศรษฐกิจ
เติบโตในสาขาการค้าและบริ การและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วง พ .ศ. 2505 แต่ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จในเชิงพื้นที่การกระจายความเจริ ญใ นระดับพื้นที่ตามคามคาดหวังและยังค้นพบว่าปั ญหา
นโยบายการพัฒนาเมืองที่สาคัญคือการแทรกแซงครอบงาจากนักการเมืองระดับชาติและผูม้ ีอิทธิพล
ในท้องถิ่น (Somrudee, 1991 : 18-19)
ไกรยุทธ ธีรตยาคีนนั ท์ (2539) ได้การประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองหลักรอบแรก
โดยใช้ Location Quotation และการสัมภาษณ์นกั ธุ รกิจในพื้นที่และยังชี้ประเด็นว่าผลกระทบที่เกิด
จากโครงการเมืองหลักรอบแรก ในช่วง พ .ศ. 2526-2536 มีเพียงโครงการลงทุนในระยะสั้น ด้าน
สิ่ งก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ยและการกาจัดขยะ ไม่ปรากฏโครงการพัฒนาเชิง
สาธารณูปการ ไม่ปรากฏก ารกาหนดกิจกรรมและบทบาทเมืองอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยระบุวา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของขอนแก่นที่เกิดขึ้นระหว่าง พ .ศ. 25262536 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองเป็ นผลสื บเนื่องมาจากโครงการขอนแก่นเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ ช่วงแผนพัฒนาภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ พ .ศ. 2505- 2509 สมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ ที่มีการดาเนินโครงการและกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ และระบุวา่ การเติบโตของ
ศูนย์ราชการ การศึกษา การค้าและบริ การเป็ นผลพวงมาจากการลงทุนของรัฐบาลในช่วง พ
.ศ.
2505-2509 สอดคล้องกับ Dixon และ Glassman and Sneddon เปรี ยบเทียบระหว่างเชียงใหม่และ
ขอนแก่นในฐานะเมืองศูนย์กลางความเจริ ญและการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบุวา่ ขอนแก่นเป็ นเมือง
ที่มีประสบการณ์การพัฒนาเมืองมายาวนานกว่าทุกเมืองในประเทศไทยในด้านการพัฒนาและ
มีรูปแบบการเติบโตโดยการลงทุนภาครัฐมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องตั้งแต่ พ .ศ. 2505 (Dixon,
1977 : 210; Glassman and Sneddon, 2003 : 103-106) สอดคล้องกับ Yongvanit (2007) ที่ระบุวา่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ กลไกการขับเคลื่อนและส นับสนุนการเติบโตของเมือง
ขอนแก่นมา อย่างต่อเนื่อง โดยระบุวา่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่
1 โดยโครงการ
ขอนแก่นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เป็ นเสมือนจุดเริ่ มต้นและการดาเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์

41
ของการพัฒนา ขณะที่ ในช่วง แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่
5 เป็ นต้นมา คือการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการเจริ ญเติบโต
การศึกษาในด้านสาขาอุตสาหกรรมปรากฏในงานของ มนตรี
(2541 ) ศึกษา
ผลกระทบจากแหล่งที่ต้ งั อุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบจาลอง
ตัวทวีของภาคและศึกษาระหว่างพื้นที่ ในข้อมูลแบบแผนการใช้จ่าย ค่าจ้าง เงินเดือนและรายจ่ายอื่น
ของอุตสาหกรรมและประชาชนพบว่ากิจการอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นเกิดและเติบโต อย่าง
มาในช่วงนโยบายส่ งเสริ มอุตสาหกรรมช่วงโครงการเมืองหลัก พ .ศ. 2526-2536 และส่ วนแบ่ง
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจะกระจุกตัวในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 3-4 โรงงาน โดยโรงงาน
ขนาดใหญ่ดงั กล่าวการกระจายของที่ต้ งั ไปยัง 3 กลุ่มอาเภอนอกเมือง ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบ
จากแหล่ งที่ต้ งั อุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจชนบทที่อยูใ่ กล้ ๆ โรงงานเท่านั้น และจะมี
ส่ วนน้อยที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเข้ามายังเขตเมือง ขอนแก่น
การศึกษาผลกระทบในด้านสาขาการศึกษา ปรากฏในงานของ อรพินธ์
ตันธนะสฤษดิ์ (2524) เรื่ องพัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และงาน ของ เบญจวรรณ อารี สมาน
(2523) เรื่ อง บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาภาค ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อรพินธ์ ตันธนะสฤษดิ์ (2524) ศึกษาโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและสารวจภาคสนามระบุ
ว่านับจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน พ .ศ. 2507 ตามนโยบานเมืองศูนย์ กลางความเจริ ญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพฒั นาการเติบโตต่อเนื่องมาอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง พ .ศ.
2520 เป็ นต้นมา มหาวิทยาลัยได้มีการเติบโตทั้งในด้านบุคลากร การผลิตบัณฑิต และการจัดตั้ง
องค์กรภายในใหม่ข้ ึนมาสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน และยังพบว่ามีแนวโน้มการเติ บโตในการ
เป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ เบญจวรรณ อารี สมาน (2523)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาภาค กรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารและสารวจภาคสนาม พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษา ของภูมิภาคตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภูมิภาคแล้วยังส่ งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของพื้นที่เมือง ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการชะลอการย้ายถิ่นเข้าสู่ เมือง
หลวงและดึงดูดประชากรย้ายเข้าสู่ เมืองศูนย์กลางขอนแก่นมากขึ้น เป็ นแหล่งงาน แหล่งบริ การทาง
การแพทย์ ศูนย์ รวมนวัตกรรมและความรู ้ต่อเมือง ซึ่ งเป็ นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในเขตเมือง ซึ่ ง
เบญจวรรณ อารี สมาน (2523) เรี ยกว่า เมืองพึ่งมหาวิทยาลัยโดยในช่วงแรกมหาวิทยาลัยได้รับ
สาธารณูปโภค บริ การสาธารณะ แรงงาน ตลอดจนที่อยูอ่ าศัยจากเมือง และในช่วงหลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างค วามเจริ ญให้กบั เมืองขอนแก่นเป็ นแรงจูงใจในการลงทุน การ
ขยายตัวของเมือง
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2.5

การกาหนดทฤษฎีหลักในการวิจัย
ภายใต้คาถามการวิจยั ที่วา่ เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากอะไร เศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่นเติบโตจากการลงทุนภาครัฐใช่หรื อไม่ การลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อ นและ
เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรและเพียงไรในปั จจุบนั
การลงทุนภาครัฐเพือ่ การพัฒนาเมืองศูนย์ กลางความเจริญ
Perroux อธิ บายแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโตว่า ความเจริ ญเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นทุกหนทุก
แห่งและไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด แต่จะเกิดขึ้นในจุดหรื อในขั้วการพัฒนา ซึ่ งจะมีหน่วย
เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพเป็ นตัวนา อาจเป็ นบริ ษทั หรื อองค์กร หน่วยอุตสาหกรรมที่อยูใ่ นบริ เวณนั้น
(Perroux, 1955) จากแนวคิดของ Perroux ข้างต้น มีความสอดคล้องกับนโยบายการกาหนดโครงการ
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ในพ .ศ. 2505 โดยเฉพาะในประเด็นของการแทรกแซงโดยชุด
ของการลงทุนจากภายนอกรวมกลุ่มกิจกรรมและกระจุกตัวเชิงพื้นที่ ในพื้นที่เมืองขอนแก่นเมือง
เดียวทาหน้าที่เป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งคือ ศูนย์รวมการบริ หารราชการศูนย์กลางการ
บริ การสาธารณะ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเห็นได้วา่ แนวคิดขั้ วความเจริ ญเติบโต เป็ น
รากฐานของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น และ เป็ นการลงทุนภาครัฐอย่างหนึ่ง
สอดคล้องกับ Keynes ที่วา่ ภาครัฐและภาคเอกชนล้วนมีบทบาทที่สาคัญสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจเมืองโดยการกระตุน้ อาจเป็ นการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างศูนย์ราชก
าร
มหาวิทยาลัย การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเมือง ซึ่ งเป็ นการอัดฉี ดรายได้และส่ งผลให้มีการใช้
จ่ายมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งจะกระตุน้ ให้มีการผลิตและการลงทุนมากขึ้น จนทาให้เกิดรายได้
และการใช้จ่ายมากขึ้น และส่ งผลวนเวียนต่อเนื่องไปเรื่ อย ๆ (Keynes, 1936) จะเห็น ได้วา่ Keynes
นอกจากจะสนใจในประเด็น การลงทุนภาครัฐแล้ว ยังระบุถึงผลกระทบจากการกระตุน้ การลงทุน
ภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นต่อการสร้างรายได้ประชาชน ซึ่งใน
การศึกษานี้สนใจในการลงทุนภาครัฐ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ประเด็นผลกระทบที่เ กิดขึ้นจากการลงทุนภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองนั้น
ทฤษฎีการสะสมหมุนวนของ Myrdal อธิ บายได้ผลกระทบได้อย่างเป็ นระบบ คือ ชุดของการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่หนึ่ง ในเวลาหนึ่ง จะส่ งผลต่อการเกิดผลกระทบที่เรี ยก
กว่า ไปด้านหน้า กล่าวคือการลงทุนในห น่วยทางเศรษฐกิจหนึ่งเช่น อุตสาหกรรม วิสาหกิจ จะ
ส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น การจ้างงาน การย้ายถิ่น การลงทุนต่อเนือง รวมถึงรายได้ และ
เกิดผลกระทบด้านหลัง คือสามารถดึงดูด เชื่อมโยงให้เกิดอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็ นวงจร
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เรี ยกว่าการสะสมหมุนวน และสร้างตั วทวีดา้ นรายได้แก่ทอ้ งถิ่นในที่สุด (Myrdal, 1957) ทฤษฎี
การสะสมหมุนวนของ Myrdal ชี้วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่หนึ่ง ในเวลาหนึ่ง ซึ่ งหากเทียบเคียงกับกลุ่มแนวคิดและทฤษฎี
ข้างต้นจะพบว่า กิจกรรมทางเศ รษฐกิจในพื้นที่หนึ่งและในเวลาหนึ่ง ในกรณี เมืองขอนแก่น
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ได้แก่ โครงการศูนย์บริ หารราชการ รวมถึงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Myrdal ยังได้ระบุถึงลักษณะและตัวแปรผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คือ การดึงดูด เชื่อมโยงกิจกรรมท างเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องให้มากระจุกตัว และเกิดการ
เติบโตของการจ้างงาน การดึงดูดการย้ายถิ่นเข้า การลงทุนต่อเนือง รวมถึงรายได้โดยรู ปแบบของ
ผลกระทบที่เกิดสะสมและหมุนวนเป็ นวงจร
อย่างไรก็ดี จะเห็นได้วา่ ข้อจากัดของ Myrdal คือได้อธิบายในรู ปแบบการสะสมหมุนวน
เพียงวงจรเดียวมิได้อธิ บายว่าวงจรการเติบโตที่ต่อเนื่องในรอบหลัง ๆ นั้นว่ามีรูปแบบ กลไก หรื อ
อัตราการการเติบโตของการสะสมหมุนวนจะคงอยู่ หรื อจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร ซึ่ งในสภาพ
ความเป็ นจริ งแล้ว พัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองแต่ละเมืองย่อมผันแปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อ ม ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นการสะสมหมุนวนเป็ นวงจร อาจจะเกิดขึ้นเป็ นวงจร
รู ปแบบใหม่ ๆ ตามเหตุและปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ผนั แปรได้ และมิได้ระบุถึง สาขาการส่ งออกของ
เมืองและกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังเช่น แนวคิดฐานเศรษฐกิจ (export base)
ของ Tiebout และJacobs
Tiebout ระบุแนวคิดฐานเศรษฐกิจว่า ระบบเศรษฐกิจเมืองเติบโตได้ดว้ ยการส่ งออกใน
สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเมื่อเกิดการส่ งออก สิ่ งที่ตามมาคือการไหลเข้าของเงิน การเติบโตของการ
บริ โภคภายในเมือง (Internal consumer) และเกิดเป็ นรายได้ของเมืองในที่สุด สาขาเศรษฐกิจที่
ส่ งออกถูกพิจารณาว่า เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจในเมือง (Tiebout, 1956)
Jacobs สร้างทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค
(Epochal models : stages-of-growth approach) โดยชี้ ข้ นั ตอนพัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเมืองว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อเมืองเริ่ มมีการส่ งออกในสาขาเศรษฐกิจ
หนึ่ง ๆ ต่อมาระบบเศรษฐกิจในเมืองจะสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ นค้าส่ งออกแตกตัวหลากหลายขึ้น
และสิ นค้าที่เคยต้องนาเข้ามาจากภายนอกอาจผลิตภายในท้องถิ่น (ทดแทนการนาเข้า) และเมืองจะมี
การเพิ่มงานใหม่ให้งานเก่าโดยในช่วงท้ายระบบเศรษฐกิจในเมืองจะเกิดความหลากหลาย และมี
อุปทานที่คงที่ จะช่วยให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(Jacobs, 1966)
ดังนั้นในประเด็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง
Tiebout และ Jacobs ระบุวา่
สิ นค้าออก คือปัจจัยสาคัญ ขณะที่ Tiebout สนใจในผลกระทบของการส่ งออก คือการไหลเข้าของ
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เงิน ส่ งผลต่อการเติบโตของการบริ โภคภายในเมือง (Internal consumer) และรายได้เมือง ซึ่ งอยูใ่ น
พื้นฐานของ Keynes และMyrdal ขณะที่ Jacobs สนใจในผลกระทบจากการส่ งออก คือ สิ นค้า
ส่ งออกแตกตัวหลากหลายขึ้น และการเติบโตของผลิตภายในท้องถิ่นและเมืองจะมีการเพิ่มงานใหม่
ให้งานเก่าโดยในช่วงท้ายระบบเศรษฐกิจในเมืองจะเกิดความหลากหลายตามมา (Jacobs, 1966)
จะเห็นได้วา่ จากแนวนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่นตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้โครงการ
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ข อนแก่น ใน พ .ศ. 2505 มีความสอดคล้องกับแนวนโยบ ายเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญเติบโต (Growth center)ในหลายมิติ เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่ารากฐาน
แนวนโยบายเมืองศูนย์กลางความเจริ ญเติบโต ข้างต้นมาจากทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ใน
ทัศนะของเคนส (Keynesian economics) ทฤษฎี การสะสมหมุนวนในเมือง (Cumulative causation)
(Myrdal, 1957) และบูรณาการกับทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองแบบฐานเศรษฐกิจหรื อสาขา
ส่ งออก (Tiebout, 1956) ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการ ทฤษฎี แนวคิดดังกล่าวและมีหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์
สร้างเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
2.6

กรอบแนวคิดการวิจัย
ภายใต้คาถามการวิจยั ได้บูรณาการร่ วมกับทฤษฎีหลักในการวิจยั ข้างต้น สร้างเป็ น
กรอบความคิดดังนี้
“ การเปลี่ยนแปลงจากการลงทุนของภาครัฐจากรัฐบาลกลาง โดยการย้ายหน่วยงาน ย้าย
แรงงานราชการ การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ส่ งผลให้ สาขาเศรษฐกิจด้านการบริ หารรา ชการในเมือง
เติบโตจนกลายเป็ นสาขาส่ งออก และทาหน้าที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ดึงดูดการจ้างงาน การย้าย
ถิ่น กิจการค้าและบริ การ การไหลเข้าของเงิน ส่ งผลให้กิจการการค้าและบริ การในเมืองขยายตัว เกิด
การบริ โภคภายในเมืองสร้างรายได้แก่เมือง เศรษฐกิจเมืองจะเติบโตเป็ นว งจรต่อเนื่อง เรี ยกว่าการ
สะสมหมุนวน ชั้น ที่ 1 ภายหลังการลงทุนภาครัฐด้านการศึกษาที่มีอยูเ่ ดิม โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลายเป็ นสาขาส่ งออกใหม่ และทาหน้าที่เป็ น
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของการบริ โภคภายในเมือง สร้างความหลากหลายของกิจ การการค้าและ
บริ การมากยิง่ ขึ้น สร้างรายได้แก่เมืองเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เศรษฐกิจเมืองเติบโตเป็ นวงจรต่อเนื่อง
เรี ยกว่าการสะสมหมุนวนชั้นที่ 2 ”
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การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้ นที่ 1

ปัจจัยขับเคลือ่ น 1
การลงทุนของภาครัฐ
ศู นย์ บริหารราชการ
ย้ ายหน่ วยงาน
ย้ ายแรงงาน
การใช้ จ่ายเงินรัฐ

สาขาการบริหารราชการ
ฐานการส่ งออก
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นปัจจัยขับเคลือ่ น
หลัก
เศรษฐกิจเมืองเติบโต
กิจการค้ า -บริการในเมืองขยายตัว
การบริโภคภายในเมืองเติบโต
รายได้ แก่ เมือง

ดึงดูดการจ้ างงาน
การย้ ายถิ่น
การย้ ายงาน
การไหลเข้ าของเงิน

การเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ปัจจัยขับเคลือ่ น 2
การลงทุนของภาครัฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เติบโตหน่ วยงาน
เติบโตแรงงาน
การใช้ จ่ายเงิน
มหาวิทยาลัย

เศรษฐกิจเมืองเติบโต
กิจการค้ า -บริการในเมืองหลากหลาย
การบริโภคภายในเมืองเติบโต
รายได้ แก่ เมือง

สาขาการศึกษา
ฐานการส่ งออก
ทาหน้ าทีเ่ ป็ นปัจจัยขับเคลือ่ นหลัก

การสะสมหมุนวนวงจรชั้นที่ 2

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั

ดึงดูดการจ้ างงาน
การย้ ายถิ่น
การย้ ายงาน
การไหลเข้ าของเงิน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิทยานิพนธ์น้ ีมุ่งศึกษาปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุน ภาครัฐและการเติบโต
ของเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น โดยมีคาถามในการวิจยั คือเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากอะไร
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากการลงทุนภาครัฐใช่หรื อไม่ การลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ น ปัจจัย
ขับเคลื่อน และเกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร และเพียงไรในปั จ จุบนั ในบทที่
สาม มีเนื้อหารวมทั้งสิ้ น 4 ส่ วนคือ คือ 1) กระบวนการศึกษา 2) กรอบวิธีการวิจยั 3) ตัวแปรหลัก
การออกแบบวิธีการวิเคราะห์ 4) ตัวแปรเวลาและพื้นที่ และ 5) นิยามศัพท์ในการวิจยั โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1

กระบวนการศึกษา
การแบ่ งเนือ้ หาการวิจัยมีรายละเอียด 14 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่ นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่นในอดีตตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งเมืองจนถึงปั จจุบนั
จาก พ.ศ. 2330-2553 ศึกษาจากเอกสาร พง ศาวดาร รู ปถ่ายและคาบอกเล่า เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
การตั้งถิ่ นฐาน ในมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม นโยบายและการลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้นใน
เมืองขอนแก่น การเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค โดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปผลเป็ นช่วงเวลา
ของพัฒนาการของเมืองในภาพรวม
ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 แผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.2505-2509 และโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น
พ.ศ.2504-2509
ศึกษาภาพรวมของนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 และแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2505-2509 โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น พ .ศ. 25052509 ตลอดจนแผนงานและกลุ่มโครงการลงทุนของรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมา
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ขั้นตอนที่ 3. ศึกษาทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ทฤษฎีการสะสมหมุนวน แนวคิดฐานการ
ส่ งออก แนวคิดขั้วความเจริญ เติบโต นโยบายเมืองศูนย์ กลางความเจริญ และทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้ อง สร้ างกรอบแนวคิดและวิธีวจิ ัย
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวางแผนภูมิภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเมือง แนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโตและเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ แนวคิดการสะสมหมุน
วน ฐานการส่ งออก วิธีการศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวัดผลกระทบจากการลงทุนภาครัฐ
ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจขอนแก่น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 4. ศึกษาความเชื่ อมโยงระหว่ างโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ นต่ อการ
ลงทุนภาครัฐในขอนแก่น
ศึกษาภาพรวมของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น พ .ศ. 2505-2509
และผลความเชื่อมโยงต่อโครงการลงทุนของรัฐที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร
การสารวจภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 5. ลงทุนภาครัฐภายใต้ โครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญระหว่ าง พ.ศ. 2507-2515
ศึกษาปริ มาณของการลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น โดยวัดจากปริ มาณ
การใช้จ่ายเงินภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญระหว่าง พ.ศ. 2507-2515 มีส่วนแบ่งเช่นไร
ขั้นตอนที่ 6. ศึกษาสาขาฐานการส่ งออกจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิ จจังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากฐานการ
ส่ งออก (Location quotient) ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระหว่าง พ.ศ. 2503-2513-25232533-2543-2553 เพื่อบ่งชี้วา่ สาขาเศรษฐกิจใดที่สาคัญ และเปรี ยบเทียบสาขาการบริ หารราชการว่า
มีการเติบโตเพียงไรและในช่วงเวลาใด
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1.ศึกษาพัฒนาการของเมือง
ขอนแก่น
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการเมืองศู นย์ กลางความเจริญขอนแก่ น

5.ลงทุนภาครัฐภายใต้ โครงการ
เมืองศู นย์ กลางความเจริญ
ระหว่าง พ.ศ. 2507-2515

4.ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
โครงการเมืองศู นย์ กลางความเจริญ ขอนแก่นต่ อ
การลงทุนภาครัฐในขอนแก่น
เพือ่ บ่ งชี้ ช่ วงเวลาและอิทธิพลของโครงการ
ลงทุนภาครัฐในจังหวัดขอนแก่ น

6.ศึกษาสาขาฐานการส่ งออก
จังหวัดขอนแก่น เพือ่ บ่ งชี้
ช่ วงเวลาและอิทธิพลของสาขา
การลงทุนภาครัฐในจังหวัด
ขอนแก่น

7. กาหนดช่ วงเวลา ศึกษาผลกระทบของการ
ลงทุนภาครัฐต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบ่ ง เป็ น สองช่ วงเวลา ช่ วงที่ 1 และ2
9.ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขา
การบริหารราชการ โดยศู นย์ ราชการต่ อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ช่ วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2504-2533

10.1 การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ
10.2 จานวนหน่ วยงาน
ราชการ
10.3 ประชากรการจ้ างงาน
10.4 การย้ ายถิ่นประชากร
10.5 ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
10.6 กิจการการค้าบริการ
10.7 การใช้ ที่ดนิ ในเมือง

10.ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขา
การศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่ อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2534-2553
11.ผลกระทบของการใช้ จ่ายภาครัฐ กรณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่ วยงานราชการ
ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ในปัจจุบัน
12. สรุ ปผลการศึกษา
ตอบคาถามการวิจัยและข้ อค้นพบ
13. ทดสอบสมมุติฐาน อธิบายผลในเชิงนโยบาย
ทฤษฎี และข้ อค้นพบเชิงทฤษฎี

14. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

ภาพที่ 3.1 กระบวนการศึกษา

3.ศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจเมือง
ขั้วความเจริญเติบโต
สะสมหมุนวน ฐานเศรษฐกิจ
สร้ างกรอบแนวคิด

8.ศึกษาตัวแปร
วิธีการ ตัวชี้วดั
การศึกษาผลกระทบ
ผลกระทบของการลงทุน
ภาครัฐต่ อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
9.1 การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ
9.2 หน่ วยงานราชการ
9.3 ประชากรและการจ้ าง
งาน
9.4 การย้ายถิ่นประชากร
9.5 ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
9.6 กิจการการค้าบริการ
9.7 การใช้ ที่ดนิ ในเมือง

11.1 ภาครัฐ -ธุรกิจเอกชน
ภาคเอกชน
11.2 การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ
11.3 การก่อรายได้
11.4 ผลกระทบตัวทวี
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ขั้นตอนที่ 7. กาหนดช่ วงเวลา ในการศึกษาผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่ อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
เป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์สรุ ปผล การศึกษาของขั้นตอนที่ 1-6 เพื่อศึกษาว่าการลงทุน
ภาครัฐมีอิทธิ พลต่อการเติบโตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น โดยสังเคราะห์ผลรวมกันระหว่า งขั้นตอนที่
2 พัฒนาการของนโยบายและองค์ประกอบของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ขั้นตอนที่ 5
ผลกระทบของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญต่อการลงทุน ภาครัฐอื่น ๆ และขั้นตอนที่ 6
พัฒนาการของสาขาฐานการส่ งออก ซึ่ งผลในขั้นตอนนี้จะนาไปสู่ การกาหนดช่วงเวลาในการศึกษา
ผลกระทบจากการลงทุนภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ซึ่ งจะพบว่าในภาพรวมการลงทุน
ภาครัฐมีอิทธิ พลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง แบ่งเป็ นสองช่วง คือ ช่วงที่ 1 ในสาขาการบริ หาร
ราชการ ระหว่าง พ.ศ. 2504-2533 และช่วงที่ 2 ในสาข าการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่าง พ.ศ. 2534-2553
ขั้นตอนที่ 8. กาหนด ตัวแปร วิธีการ ตัวชี้วดั การศึกษาผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่ อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
เป็ นขั้นตอนเตรี ยมความพร้อมก่อนการศึกษาผลกระทบ เป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจาก
ผลของขั้นตอนที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม สามารถกาหนดกลุ่มตัวแปร ในการศึกษาการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่ งประกอบด้วย 7 กลุ่มตัวแปรหลัก ได้แก่ 1) การใช้จ่ายภาครัฐ 2) จานวนหน่วยงาน
ราชการ 3) จานวนประชากรและการจ้างงาน 4) การย้ายถิ่น 5) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 6) จานวน
กิจการการค้าและบริ การ 7) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมือง พร้อมสร้ างตัวชี้วดั ภายในกลุ่มตัว
แปรและกาหนดชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการ และวิธีการวัดค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ งจะถูกใช้อย่าง
ละเอียดในขั้นตอนที่ 9 และ10 ต่อไป
ขั้นตอนที่ 9. ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการบริหารราชการ โดยศูนย์ ราชการต่ อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่ น ช่ วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2504-2533
การศึกษาปรากฏการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2504-2533 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ
กรณี สาขาการบริ หารราชการ โดย ศูนย์บริ หารราชการ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง โดยใช้วธิ ี
วิจยั เชิงปริ มาณจากข้อมูลทุติยภูมิ ในกลุ่มแปรหลายตัวที่กาหนด คือ 1) การใช้จ่ายภาครัฐ 2) จานวน
หน่วยงานราชการ 3) จานวนประชากรและการจ้างงาน 4) การย้ายถิ่น 5) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
6) จานวนกิจการการค้าและบริ การ 7) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมือง
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ขั้นตอนที่ 10. ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2534-2553
เป็ นขั้นตอนการศึกษาปรากฏการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2534-2553 ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเติบโตของสาขาการศึกษาต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง โดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงปริ มาณจากข้อมูล
ทุติยภูมิ ในกลุ่มแปรหลายตัว ที่กาหนด คื อ 1) การใช้จ่ายภาครัฐ 2) จานวนหน่วยงานราชการ 3)
จานวนประชากรและการจ้างงาน 4) การย้ายถิ่น 5) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 6) จานวนกิจการ
การค้าและบริ การ 7) และข้อมูลเชิงปริ มาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน พ.ศ. 2553
ขั้นตอนที่ 11. ผลกระทบของการใช้ จ่ายภาครัฐ กรณี มหาวิทย าลัยขอนแก่นและหน่ วยงานราชการ
อืน่ ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในปัจจุบัน
เป็ นขั้นตอนการศึกษาผลกระทบของการใช้จ่ายภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมืองในด้านรายได้ โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่าย ในกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 1929 ตัวอย่างของหน่วยงา นราชการทัว่ ไปและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครัวเรื อน
ข้าราชการหน่วยงานราชการทัว่ ไป ครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ประชาชน
ผูป้ ระกอบการในเมืองขอนแก่น ช่วงเดือนสิ งหาคม พ .ศ. 2553 โดยมีตวั แปรหลักในการศึกษา คือ
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการต่อการป ระกอบธุ รกิจภาคเอกชน ความเชื่อมโยงจาก
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานราชการสู่ สาขาเศรษฐกิจเมือง ค่าการก่อให้เกิดรายได้ และมูลค่าตัวทวี
ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐ มีวธิ ี การศึกษาโดยแบบจาลองตัวทวี (ดูรายละเอียดในหัวข้อตัวแปรที่
12 ถึง 14)
ขั้นตอนที่ 12. สรุ ปผลการศึกษา ตอบคาถามการวิจัยและข้ อค้ นพบ
ขั้นตอนที่ 13. ทดสอบสมมุติฐาน อธิบายผลในเชิ งนโยบายทฤษฎี และข้ อค้ นพบเชิ งทฤษฎี
ขั้นตอนที่ 14. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
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3.2

กรอบวิธีการวิจัย
วิธีวจิ ยั เป็ นแบบกรณี ศึกษา เพื่อศึกษาเจาะจงในปรากฏการณ์เฉพาะด้านผลกระทบจากการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นใน
ช่วงเวลาที่กาหนด (Yin, 2003) ในกลุ่มตัวแปรที่เจาะจงและคัดเลือกแล้ว มีวธิ ี การศึกษาหลายวิธี
(Multiple methods research) แยกเป็ น 4 กลุ่มวิธีใหญ่ ๆ ตามประเด็นคาถาม คือ
วิธีที่ 1 คือการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อศึกษาพัฒนาการของเมืองเชิง
บรรยายโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร มุ่งสนใจใน (Kimberly, 2002) คาถามที่ 1 เศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่นเติบโตจากอะไร
วิธีที่ 2 คือ จากแนวคิดฐานการส่ งออก (Export base) ของ Tiebout (1956) และ Craig
(1990) โดยใช้ วิธีแบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั Location quotient โดยเปรี ยบเทียบระหว่างสาขาการ
บริ หารราชการ สาขาการศึกษา และสาขาการค้าและบริ การ สาขาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ในช่วงเวลาก่อนและหลังมีนโยบาย มุ่งสนใจใน คาถามที่ 2 เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากการ
ลงทุนภาครัฐใช้หรื อไม่ และคาถามที่ 3 การลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อน
วิธีที่ 3 คือ วิธีสถิติพรรณนา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นเหตุและตัวผล ใน
ช่วงเวลาก่อนและหลังมีนโยบายในรอบ 50 ปี กล่าวคือ การลงทุนภาครัฐคือ ตัวแปรต้นเหตุ
ประกอบด้วย ปริ มาณการใช้จ่ายเงิน ภาครัฐ จานวนหน่วยงานราชการ จานวนการจ้างงานภาครัฐ
ขณะที่ ตัวแปรต้นผล คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ประกอบด้วย จานวนแรงงานภาคเอกชน
การย้ายถิ่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จานวนกิจการค้าและบริ การ และการใช้ที่ดินในเมือง โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารทุติยภูมิ ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มุ่งสนใจคาถามที่ 4 เกิดผลกระทบ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองอย่างไร
วิธีที่ 4 โดยใช้วธิ ีการศึกษาแบบจาลองตัวทวีของเคนส์ (Keynesian multiplier approach)
ปรับปรุ งจากแบบจาลองตัวทวีของภาค (Regional income multiplier) ของ Sadler, Archer and
Owen (1973) ที่ทดสอบแล้วโดย Ladavalya and Siripool (1988) วิเคราะห์จากข้อมูลจากการสารวจ
ในภาคสนาม โดยแบบสอบถาม 6 แบบ ในประชากรตัวอย่างทั้งสิ้ น 1,929 ตัวอย่างและการ
คานวณหาค่าตัวทวี เปรี ยบเทียบหน่วยงานราชการทัว่ ไปและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (UniversityGovernment multiplier) จะคาถามที่ 5 ผลกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในปั จจุบนั เพียงไร
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3.3

ตัวแปรและการออกแบบเครื่องมือ
การวิเคราะห์ผลกระทบและการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นมี 14 ตัวแปรได้แก่
ตัวแปรที่ 1) ประวัติเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 2) นโยบายรัฐและแผนงานโครงการพัฒนาในขอนแก่น
ตัวแปรที่ 3) ผลกระทบจากโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
ตัวแปรที่ 4) การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ตัวแปรที่ 5) สาขาฐานการส่ งออกในจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปรที่ 6) หน่วยงานราชการในเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 7) ประชากรและการจ้างงานในเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 8) การย้ายถิ่นเข้าสู่ ขอนแก่น
ตัวแปรที่ 9) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปรที่ 10) กิจการการค้าและบริ การในเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 11) การใช้ที่ดินในเมือง
ตัวแปรที่ 12) ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นเมืองศูนย์กลางบริ หารราชการและเมือง
มหาวิทยาลัยและการดาเนินกิจการธุ รกิจเอกชน
ตัวแปรที่ 13) ความเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน
ราชการทัว่ ไปต่อเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 14) มูลค่าตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการทัว่ ไป
ในการศึกษาในแต่ละบทจะแบ่งการศึกษา โดยวิเคราะห์เป็ นราย ตัวแปรแล้วจึงนาผลลัพธ์
มาสรุ ปรวมในท้ายบท ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในหัวข้อนี้ การอธิ บายเป็ นรายตัวแปรพร้อม
กับระเบียบวิธีวเิ คราะห์ในตัวแปรนั้น ๆ ซึ่ งประกอบด้วย นิยามของตัวแปร ขอบเขต แหล่งที่มาของ
ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และตัวชี้วดั
ตัวแปรและการออกแบบเครื่องมือการวิเคราะห์
ตัวแปรที่ 1. ประวัติของเมืองขอนแก่น
นิยาม การศึกษาพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของเมืองขอนแก่น
ขอบเขต กาหนดช่วงเวลาการศึกษา ใช้เกณฑ์ต้ งั แต่ก่อตั้งเมืองระหว่างในปี พ .ศ.
2330 จนถึงปี พ.ศ. 2503 ซึ่ งเป็ นปี ก่อนการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล การวิเคราะห์เอกสาร พงสาวดาร รู ปถ่ายและคาบอกเล่า
การวิเคราะห์ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary or content analysis)
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ตัวชี้วดั
พัฒนาการของเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตัวแปรที่ 2. นโยบายรัฐแผนงานและโครงการพัฒนาในขอนแก่น
นิยาม นโยบายรัฐ แผนงานและโครงการในขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2504-2509
ขอบเขต กลุ่มนโยบาย แผนงานและโครงการการลงทุนภาครัฐต่าง ๆ ในเมือง
ขอนแก่น ที่เกิดขึ้นในช่วง พ .ศ. 2500-2509 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2505-2509 และโครงการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ ขอนแก่น 2505-2509
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1. เอกสารโครงการพัฒนาการของรัฐสาหรับประเทศไทย
2. เอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1พ.ศ. 2504-2509
3. เอกสารแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509
4. โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
5. เอกสารโครงการ การวางผังเมือง พ.ศ. 2525
6. เอกสารโครงการ ก่อตั้งศูนย์ราชการบริ หารราชการ
และบริ การราชการระดับภาค
7. เอกสารโครงการ ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. เอกสารโครงการ สร้าง เขื่อนไฟฟ้ าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์
9. เอกสารโครงการสร้างระบบชลประทานหนองหวาย
วิธีการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary or content analysis)
ตัวชี้วดั
ปริ มาณนโยบายและขนาดของโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
ขอนแก่นในช่วง พ.ศ. 2505-2509
ตัวแปรที่ 3. ผลกระทบจากโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่น
นิยาม การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญต่อการ
ลงทุนภาครัฐ
ขอบเขต เป็ นการศึกษาภาพรวม ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญต่อการลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้น แบ่งเป็ น สามกรณี คือ โครงการการลงทุนด้านที่ดินและ
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สิ่ งก่อสร้า ง โครงการลงทุนสร้างหน่วยงานใหม่ ๆ เพิ่มเติม และ ความเชื่อมโยงต่อนโยบายการ
พัฒนาอื่น ๆ
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และการสารวจภาคสนาม
ใน พ.ศ. 2553
วิธีการวิเคราะห์ การวิจยั แบบหาความสัมพัน(Interrelationship
ธ์
studies) การวิเคราะห์
เนื้อหาและสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2504-2553
ตัวชี้วดั
การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของโครงการพัฒนาและการลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้น
ตัวแปรที่ 4. การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ
นิยาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ (Public expenditure) คือ การใช้จ่ายเงินของจังหวัด
ขอนแก่นโดยรวม การใช้จ่ายเงินรายกระทรวงในจังหวัดขอนแก่น และการใช้จ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อการดาเนินงาน การบริ หาร การลงทุน
ขอบเขต
การศึกษาจากข้อมูลการใช้จ่าย ในระดับจังหวัด และการใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมการใช้จ่ายที่เป็ นเงินทั้งในและนอกงบประมาณ
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล รายงานเล่มประจาปี งบประมาณ ระหว่าง พ .ศ. 2503-2513
ข้อมูลดิบในรู ปเทปบันทึกแบบดิจิตอล ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังระหว่างปี 2523-2533
และรายงานเล่มข้อมูลและข้อมูลดิบ ระหว่างช่วง พ .ศ. 2543-2553 รายงานงบประมาณเบิกจ่า ยทุก
หมวดงบประมาณ สานักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
วิธีการวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบช่วงเวลาก่อนและหลัง โครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญว่ามีความสัมพันธ์ของการเติบโตของการใช้จ่ายภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด
เทียบต่อภูมิภาคและการใช้จ่ายภาครัฐรายกระทรวงมีการเติบ โตเปลี่ยนแปลงเพียงไรก่อนและหลัง
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
ตัวชี้วดั
1 ลาดับการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจงั หวัดขอนแก่นจากภาค ระหว่าง พ.ศ. 2503-2553
2 ร้อยละการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดขอนแก่น จากภาคและอัตราเพิ่มของจังหวัด
ขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2503-2553
3 ร้อยละภาพรวมการใช้จ่ายภาครัฐรายกระทรวงในจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง
พ.ศ. 2503-2553
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4 ร้อยละการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบกับการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2503-2553
5 ร้อยละการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบกับการใช้จ่ายภาครั
กระทรวงศึ
ฐ กษาธิการ
จังหวัดขอนแก่นระหว่าง ระหว่าง พ.ศ. 2503-2553
6 ร้อยละการเติบโตของการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2503-2553
ตัวแปรที่ 5. ฐานการส่ งออก
นิยาม สาขาฐานการส่ งออก วัดจาก ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั (Location quotient)
ขอบเขต การวัดมูลค่าจากสาขาผลิตภัณฑ์มวลรวม 16 สาขา โดยการศึกษานี้ จะรวม
สาขาจาก 16 สาขา เหลือ 4 กลุ่มสาขาหลัก คือ สาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการค้าและ
บริ การและสาขาบริ หารราชการในช่วงเวลา 6 ช่วง พ.ศ. 2503-2513-2523-2533-2543-2553 โดยใน
ระหว่าง พ.ศ. 2533-2543-2553 จะแยกย่อยจากกลุ่มสาขาการบริ หารราชการ ออกเป็ น สามสาขาย่อย
คือ สาขาบริ หารราชการ สาขาการศึกษา สาขาการสาธารณสุ ข
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล รายงานเล่มข้อมูลและข้อมูลดิบ (Excel) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดขอนแก่น กองบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลา 6 ช่วง คือ พ.ศ. 2503-2513-2523-2533-2543-2553
วิธีการวิเคราะห์ วิธีอตั ราส่ วนที่ต้ งั Location quotient (Tiebout, 1962) เป็ นการ
วิเคราะห์ที่จาแนกเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นด้วยอัตราส่ วนที่ต้ งั ของสาขาเศรษฐกิจข้างต้น โดยมี
สมมุติฐานว่าถ้าอัตราส่ วนที่ต้ งั ของสาขาเศรษฐกิ จใด มีค่ามากกว่าเฉลี่ยของภาคและยังมีการเติบโต
สู งกว่าสาขาอื่นในจังหวัด สาขาเศรษฐกิจนั้น ๆ น่าจะส่ งออกสิ นค้าที่ผลิตได้บางส่ วนออกไปขาย
ภายนอก โดยวัดอย่างง่ายจากแบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั Location quotient (LQ) ซึ่ง LQ i = (ei/e) /
(Ei/E)
ei = สาขาเศรษฐกิจ I ในขอนแก่น
e = ผลรวมของสาขาเศรษฐกิจทั้งหมดในขอนแก่น
Ei = สาขาเศรษฐกิจ I ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
E = ผลรวมของสาขาเศรษฐกิจทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตัวชี้วดั ค่าสาขา LQ ที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลา
ตัวแปรที่ 6. หน่ วยงานราชการในเมืองขอนแก่น
นิยาม หน่วยงานราชการ ตั้งแต่ระดับฝ่ ายขึ้นไป แยกตามกระทรวงต้นสังกัด

56
ขอบเขต หน่วยงานราชการส่ วนภูมิภาคส่ วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ
(ไม่รวม
หน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น หน่วยงานในเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล และองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด) ในเขตเทศบาลและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เช่นในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล รายงานสถิตจังหวัดขอนแก่น การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
การสารวจภาคสนาม จากแบบสอบถามและโทรศัพท์ถามข้อมูล ปี ที่จดั ตั้ง โดยสารวจเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ.2553
วิธีการวิเคราะห์ จัดสร้างตารางสถิติ แผนภูมิ และอภิปรายด้ วย สถิติเชิงพรรณนา
และสร้างความสัมพันธ์กบั ตัวแปรหลักอื่น ๆ ที่ศึกษา
ตัวชี้วดั
1 เปรี ยบเทียบการเติบโตและเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยงานราชการ 6 ช่วงเวลา
2 เปรี ยบเทียบการเติบโตและเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยงานราชการ รายกระทรวง
ใน 6 ช่วงเวลา
3 เปรี ยบเทียบอัตราเพิ่มระหว่างหน่
ยงานราชการรวมและหน่
ว
วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใน 6 ช่วงเวลา
4 เปรี ยบเทียบร้อยละส่ วนแบ่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัใน
ยขอนแก่
6 น
ช่วงเวลา
ตัวแปรที่ 7. ประชากรและการจ้ างงาน
นิยาม ประชากร คือ จานวนประชากรทั้งหมดในเขต
เมือง ขอนแก่น
การจ้างงาน คือ จานวนป ระชากรที่มีงานทา (Employment Status) แยกเป็ นการจ้างงานเอกชนและ
การจ้างงานข้าราชการ
ขอบเขต การจ้างงานเอกชน คือ นายจ้าง ธุ รกิจส่ วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ลูกจ้างเอกชน
ช่วยธุ รกิจในครัวเรื อนโดยไม่ได้ค่าจ้าง ขณะที่ การจ้างงานข้าราชการ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐบาล
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ข้าราชการ พนักงานและ ลูกจ้างและ
นักศึกษา ในช่วงเวลา 6 ช่วง พ.ศ .2503-2513-2523-2533-2543-2553
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล โครงการสามะโนประชากรและการเคหะจังหวัดขอนแก่น
(Census) ระหว่างช่วง พ.ศ. 2503-2513ในรู ปแบบข้อมูล ดิบเทปคอมพิวเตอร์ (Raw data) 1% ของ
ประชากรทั้งจังหวัด (เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูล ดิบ 20 %ได้) และระหว่างช่วง พ .ศ. 2523-25332543 ในรู ปแบบข้อมูลดิบ 20% ของข้อมูลดิบ สามะโนประชากรและเคหะ กองสถิติสังคม
สานักงานสถิติแห่งชาติ สาหรับข้อมูลกรณี พ.ศ. 2553 เป็ นข้อมูลที่ยงั ไม่เผยแพร่ จากสานักงานสถิติ
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จังหวัดขอนแก่น และรายงานประจาปี รายงานสถาปนามหาวิทยาลัยขอนก่นรอบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี
35 ปี และรายงานรวมสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
วิธีการวิเคราะห์ คานวณแจกแจง โดยการดึงข้อมูลดิบมาทาการประมวลผลและ
ถอดรหัส พื้นที่และคาถาม ตามคู่มือรหัสสามะโนรายปี (Data dictionary) และ สร้างสู ตรคานวณตัว
ถ่วงน้ าหนัก (Weight) และคัดกรอง โดยใช้ วิธีตารางไขว้ (Cross-tabulation) โดยโปรแกรม SPSS
ระหว่างตัวแปรที่ กาหนดและจัดสร้างตารางสถิติ แผนภูมิ และอภิปรายด้วย สถิติเชิงพรรณนา และ
สร้างความสัมพันธ์กบั ตัวแปรหลักอื่น ๆ
ตัวชี้วดั
1. จานวนประชากรในเขตเมือง
2. ปริ มาณการจ้างงานรวมในเขตเมือง
3. ร้อยละส่ วนแบ่งการจ้งานข้
าง าราชการจากการจ้างงานทั้งหมดในเขตเมือง
4. ร้อยละส่ วนแบ่งการจ้างงาน
ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการจ้างงานทั้งหมด
5. ปริ มาณและอัตราเพิม่ การจ้างงานภาคเอกชนในเขตเมือง
6. ปริ มาณและอัตราเพิ่มการจ้างงานข้าราชการในเขตเมือง
7. ปริ มาณและอัตราเพิ่มการจ้างงานข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. ปริ มาณและอัตราเพิ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ร้อยละส่ วนแบ่งการจ้างงานข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากประชากรเมือง
10. ร้อยละส่ วนแบ่งการจ้ างงานข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการจ้างงาน
ข้าราชการ
11. ร้อยละส่ วนแบ่งประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากประชากรในเมือง
ตัวแปรที่ 8. การย้ ายถิ่นเข้ าสู่ ขอนแก่ น
นิยาม การย้ายถิ่น คือการเคลื่อนย้ายของบุคคล หรื อกลุ่มจากที่อยูอ่ าศัยหนึ่ง ไปยังอีก
ที่หนึ่ง โดยมีเจตนาที่ จะอาศัยในถิ่นที่อยูใ่ หม่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอควร (5 ปี ตาม
เกณฑ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ)
ขอบเขต ในการศึกษานี้ใช้ขอ้ มูล ดิบสามะโนประชากรและเคหะ โดยมีหน่วยพื้นที่
ระดับจังหวัดและเมืองขอนแก่น(เทศบาล) ในช่วงเวลา 6 ช่วง พ.ศ. 2503-2513-2523-2533-2543-2553
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล โครงการสามะโนประชากรและการเคหะจังหวัดขอนแก่น
(Census) และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2503-2513ในรู ปแบบ
ข้อมูลดิบ จากเทปคอมพิวเตอร์ 1% ของประชากรทั้งจังหวัด (เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูล 20 %
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ได้) และระหว่างช่วง พ .ศ. 2523-2533-2543 ในรู ปแบบข้อมูลดิบ 20% ของโครงการ สามะโน
ประชากรและเคหะ กองสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ สาหรับข้อมูลกรณี พ .ศ. 2553 ยังไม่
เผยแพร่ จากสานักงานสถิติจงั หวัดขอนแก่น และรายงานประจาปี รายงานสถาปนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 35 ปี และรายงานรวมสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.
2552
วิธีการวิเคราะห์ คานวณแจกแจง โดยการ แจกแจง ข้อมูลดิบมาทาการประมวลผล
และถอดรหัส พื้นที่ ระดับเทศบาลและข้อถาม ตามคู่มือรหัสสามะโนรายปี และ รหัสพื้นที่และสร้าง
สู ตรคานวณตัวถ่วงน้ าหนัก และคัดกรองโดยใช้วธิ ีตารางไขว้ โดยโปรแกรม SPSS ระหว่างตัวแปร
ที่ กาหนด และจัดสร้างตารางสถิติ แผนภูมิ และอภิปรายด้วย สถิติเชิงพรรณนา และสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรหลักอื่น ๆ
ตัวชี้วดั
1. ลาดับย้ายถิ่นสุ ทธิ ของขอนแก่นเทียบต่อจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. ค่าการย้ายถิ่นสุ ทธิ ของขอนแก่น
3. จานวนประชากรการย้ายเข้าจังหวัดขอนแก่น
4. ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
5. ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาก่อนย้ายถิ่นในภาคอื่น ๆ
6. ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาก่อนย้ายถิ่นในกรุ งเทพมหานคร
7. จานวนผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสู่ เมืองขอนแก่น
8. ร้อยละของผูย้ า้ ยถิ่นที่มีสถานภาพการทางาน
9. ร้อยละของผูย้ า้ ยถิ่นที่มีสถานภาพการจ้างงานเอกชนในเมืองขอนแก่น
10. ร้อยละของผูย้ า้ ยถิ่นที่มีสถานภาพการจ้างงานราชการในเมืองขอนแก่น
11. ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นเข้าเมืสู่ องขอนแก่นที่ตอบว่ามีเหตุผลการย้ายเข้าเพื่อการศึกษา
ตัวแปรที่ 9. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในจังหวัดขอนแก่น
นิยาม มูลค่าเพิ่มหรื อผลตอบแทนการผลิตสิ นค้าและบริ การทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการผลิต 16 สาขา ในจังหวัด ในรอบระยะเวลา 1 ปี ปฏิทินโดยกิจกรรมการผลิตทั้ง 16
สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม ประมง สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ า-ประปา สาขา
ก่อสร้าง สาขาการค้าส่ งค้าปลีก สาขาโรงแรม- ภัตตาคาร สาขาขนส่ งคมนาคม สาขาตัวกลางทาง
การเงิน บริ การอสังหาริ มทรัพย์ สาขาบริ การธุ รกิจ สาขาบริ หารราชการ สาขาการศึกษา สาขาการ
สาธารณสุ ข และสาขาลูกจ้างในครัวเรื อน
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ขอบเขต ในการศึกษานี้ระหว่าง 3 ช่วงแรกช่วง พ.ศ. 2503 2513 2523 จะใช้ค่าจาก
มูลค่ากิจกรรมการผลิต 12 สาขา เนื่องจาก ได้รวมสาขาการประมงไว้กบั สาขาการเกษตร และ
ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่แยกข้อมูลสาขาย่อยการบริ หาราชการ การศึกษา สาธารณสุ ข และ
ระหว่างช่วง พ.ศ. 2533 2543 และ พ.ศ. 2553 จะใช้ค่าจากกิจกรรมการผลิต 16 สาขา ใช้มูลค่าราคา
ตลาดในปี ที่ศึกษา
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล รายงานเล่มข้อมูลและข้อมูลดิบ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด กองบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2503-2513-2523-2533-2543-2553
วิธีการวิเคราะห์ จัดสร้างตารางสถิติ แผนภูมิ และอภิปรายด้วย สถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์การเติบโตของสาขาการผลิตและสร้างความสัมพันธ์กบั ตัวแปรหลักอื่น ๆ
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดขอนแก่นรายสาขา
2. อัตราเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดขอนแก่นรายสาขา
ตัวแปรที่ 10. กิจการการค้ าและบริการในเมืองขอนแก่น
นิยาม จานวนปริ มาณการจดทะเบียนการค้าในเขต เมืองขอนแก่น ทั้งประเภทนิติ
บุคคล (ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด) และบุคคลธรรมดา (ร้าน)
ขอบเขต ปริ มาณการจดทะเบียนการค้าจะเป็ นจานวนสะสมในปี ที่แจงนับ และการ
แยกประเภท คัดกรองตามแบบ การจัดประเภทม าตรฐานอุตสาหกรรม TSIC (Thailand standard
industrial classification) จาก 68 กิจการย่อย (ดูจากภาคผนวกภาคผนวก ก ) การจัดกลุ่มหมวด
กิจการและประเภทกิจการย่อย สาขาเฉพาะในกิจการการค้าและบริ การ (โดยคัดแยกกิจกรรมสาขา
การเกษตรออก) และกาหนดในหมวดใหม่ ประกอบด้วย 10 หมวดกิ จการการขายส่ งการขายปลีก
กิจการการบริ การ กิจการโรงแรมและภัตตาคาร กิจการอุตสาหกรรม กิจการการบริ การส่ วนบุคคล
กิจการก่อสร้าง กิจการอสังหาริ มทรัพย์ กิจการการขนส่ ง กิจการการเงิน กิจการการศึกษา กิจการ
สุ ขภาพ และแจงนับ ความถี่จานวนประเภทกิจการตามหมวด 6 ช่วงเวลา ในปี พ.ศ. 2503-25132523-2533-2543-2553 (ดูเกณฑ์การแบ่งประเภทกิจการย่อยในภาคผนวก ก.1)
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล รายงานเล่มบัญชีและต้นขั้วทะเบียนกิจการการค้าในเขต เมือง
ขอนแก่นระหว่าง พ .ศ.2493-2553 และเล่มสถิติจดทะเบียนกิจการการค้าระหว่าง พ .ศ.2493-2553
พาณิ ชย์จงั หวัดขอนแก่น และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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ข้ อจากัดข้ อมูล กิจการค้าและบริ การในเขต เมืองขอนแก่น มีขอ้ มูลที่ตอ้ งถูกนับซ้ า
จานวนหนึ่ง สื บเนื่องมาจากเจ้าของกิจการไม่แจงยกเลิกกิจการจึงทาให้ค่าปริ มาณกิจการสู ง
วิธีการวิเคราะห์ แบ่ งเป็ นสองกรณี
กรณี ที่ 1 แจงนับปริ มาณและ ความถี่จานวนประเภทกิจการตามหมวด ใช้การ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงและกาหนดรหัสและการเข้ารหัสข้อมูลเฉพาะรหัสกิจกรรม รหัสปี จด
ทะเบียนและรหัสสถานที่ พร้อมแจงนับโดยใช้ วิธีตารางไขว้โดยโปรแกรม SPSS ระหว่างตัวแปรที่
กาหนดและจัดสร้างตารางสถิติ แผนภูมิ และอภิปรายด้วย สถิติเชิ งพรรณนา ความหลากหลายของ
กิจการที่เกิดขึ้น
กรณี ที่ 2 การวัดค่าความหลากหลายของกิจการ การนับจานวนประเภทกิจการ
ย่อยที่เพิ่มขึ้นตามหมวดกิจการหลัก จากการจาแนกหมวดกิจการแบบรวมกลุ่มตาม การจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) การศึกษานี้ในแต่ละหมวดกิจการ 10 หมวดจะมีประเภทกิจการย่อย
ในแต่ละหมวด 68 กิจการย่อย ดูภาคผนวก ก.1
ตัวชี้วดั
1. จานวนรวมกิจการการค้าและบริ การในเมืองขอนแก่น
2. ส่ วนแบ่งร้อยละและอัตราเพิม่ จานวนรวมกิจการการค้าและบริ การในเมือง
3. จานวนแยกประเภทกิจการการค้าและบริ การในเมืองขอนแก่น
4. ร้อยละอัตรากิจการการค้าและบริ การรวมในเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 11. การใช้ ทดี่ ินในเมือง
นิยาม การใช้ที่ดินในเขตเมืองขอนแก่น 47 ตารางกิโลเมตร
ขอบเขต การใช้ที่ดินเมืองขอนแก่น ภายในเขต เทศบาลนครขอนแก่น พื้นที่ 47
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย การใช้ที่ดิน 10 ประเภท กล่าวคือ พื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้าและพั กอาศัย
หนาแน่นมากที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ที่นา ที่วา่ ง
วัด แหล่งน้ า โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศในปี ที่ใกล้เคียงการเปลี่ยนแปลงของเมือง ก่อนการมี
นโยบายการพัฒนา คือ พ.ศ. 2497 และหลังนโยบายในอีก 5 ช่วงเวลา คือ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2519 พ.ศ.
2531 พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2550
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล ภาพถ่ายทางอากาศเขต เมือง ช่วง พ .ศ.2497 พ.ศ.2511
พ.ศ.2519 พ.ศ.2531 พ.ศ.2541 กรมแผนที่ทหาร และใน พ .ศ.2550 ใช้ขอ้ มูลดาวเทียมความละเอียด
สู งจาก Point Asia จาก www.pointasia.com
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วิธีการวิเคราะห์ Scan แผนที่มาตราส่ วน 1 ต่อ 50000 และภาพถ่ายทางอากาศ นาเข้า
ข้อมูล Arc view GIS ตรึ งค่าพิกดั รวมกับข้อมูลกรมแผนที่ทหาร ทาการแปลภาพถ่ายทางอากาศด้วย
สายตา อ้างอิงตามการใช้ที่ดินที่กาหนดของกรมโยธาธิ การและผังเมือง และประมวลผลในรู ปข้อมู ล
แผนที่และตารางสถิติ
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละส่ วนแบ่งพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเติบโต
2. ร้อยละส่ วนแบ่งของพื้นที่การใช้ที่ดินภาครัฐเปรี ยบเทียบกับประเภทต่าง ๆ
3. ร้อยละอัตราเพิม่ ของพื้นที่การใช้ที่ดินภาครัฐเปรี ยบเทียบกับประเภทต่าง ๆ
ตัวแปรที่ 12. ความสั มพันธ์ ระหว่ างหน่ วยงานภาคราชการต่ อการดาเนินกิจการภาคธุรกิจเอกชน
นิยาม ศึกษาทัศนคติของประชาชนและผูป้ ระกอบการ ถึงระดับความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมหน่วยงานราชการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการทัว่ ไป ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินกิจการธุ รกิจเอกชน
ขอบเขต กาหนดคาถาม 2 ข้อ คือ
ข้ อที่ 1 คือ ภาคราชการ (การเป็ นเมืองราชการของขอนแก่น และการเป็ นเมือง
มหาวิทยาลัยของขอนแก่น ) มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดกิจการในครั้งแรกหรื อไม่ เพียงไร โดยแบ่งกลุ่ม
ภาคราชการเป็ น งานหน่วยงานราชการทัว่ ไป ข้าราชการทัว่ ไ ป งานมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทัว่ ไป
ข้ อที่ 2 คือ ใครคือลูกค้าที่สาคัญ ระหว่างงานราชการ ข้าราชการทัว่ ไป งาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชา ชน
ทัว่ ไป (กรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็ นผลสื บเนื่องส่ วนหนึ่งของภาคราชการ)
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล กระจายเก็บตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างมีระบบ (Systematic random
sampling) Cohen and Manion (1989) จากแบบการสารวจร้านค้าและผูป้ ระกอบการเอกชนในพื้นที่
เมืองขอนแก่ นจานวน 360 ตัวอย่าง หรื อประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.09 จากการคานวณตาราง
ระดับความคาดเคลื่อนที่ 5% ตาม Yamane (1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดย
การแบ่งกลุ่ม 35 กิจกรรม และ ใน 5 โซน (กิจกรรมละ 10 ตัวอย่าง โซนละ 2 ตัวอย่างกิจกรรม) ซึ่งมี
การแบ่งโ ซนดังนี้ คือ โซน
A บริ เวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โซน
B ทิศใต้
ของเมือง โซน C ทิศเหนือของเมือง โซน D ทิศตะวันออกและ โซน E ทิศตะวันตะวันตก
(ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บตัวอย่างและพื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
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วิธีการวิเคราะห์ คานวณแจกแจง โดยการดึงข้อมู ลดิบที่ได้จากแบบสอบถามมา
ทาการประมวลผลและถอดรหัสพื้นที่และข้อถาม ตามคู่มือรหัสที่ออกแบบ และสร้างสู ตรคา นวณ
คัดกรองโดยใช้ วิธี ตารางไขว้ โดยโปรแกรม SPSS ระหว่างตัวแปรที่ กาหนด และจัดสร้างตาราง
สถิติ แผนภูมิ และอภิปรายด้วย สถิติเชิงพรรณนา
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละส่ วนแบ่งภาคราชการและภาคเอกชนที่มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดกิจการเอกชน
2. ร้อยละส่ วนแบ่งลูกค้าที่สาคัญ ระหว่างเอกชน-ประชาชนทัว่ ไปและภาคราชการ
ตัวแปรที่ 13. ความเชื่อมโยงจากการใช้ จ่ายเงินของ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และหน่ วยงานราชการ
ทัว่ ไปต่ อสาขาเศรษฐกิจในเมือง
นิยาม การศึกษาความเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายเงินภาครัฐต่อสาขาเศรษฐกิในเมื
จ อง
ขอบเขต เป็ นการศึกษาใน 2 กรณี คือ
กรณี 1 การศึกษาความเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานราชการทัว่ ไปและ
การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อสาขาเศรษฐกิจในเมือง ซึ่ งมีตวั แปรย่อยหมวดสาขา
เศรษฐกิจที่ได้รั บผลกระทบในเมืองมีท้ งั สิ้ น 18 สาขา คือ ค่าจ้างและเงินเดือน ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุตาราค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณา ค่าวัสดุการแพทย์
ค่าบา รุ งรักษาครุ ภณั ฑ์ ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์ ค่าเช่า ค่าขนส่ งและค่าวัสดุอื่น ๆ
(Ladavalya and Siripool, 1988)
กรณีที่ 2 การศึกษาความเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายเงินของครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไป
ครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตวั แปรย่อยหมวด
สาขาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในเมืองมีท้ งั สิ้ น
10 สาขา คือ ค่าอาหาร ค่าเสื้ อผ้า ค่าที่พกั
ค่าเดินทางและสื่ อสาร ค่าการศึกษา ค่าด้านสุ ขภาพ ค่าพักผ่อน ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด ค่าการออมและ
ชาระหนี้อสังหาริ มทรัพย์สังหาริ มทรัพย์หรื ออื่น ๆ ค่าสาธารณูปโ ภค (Ladavalya and Siripool,
1988)
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล กระจายเก็บตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างมีระบบ (Systematic random
sampling) (Cohen and Manion, 1989) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ
1. หน่ วยงานราชการ

63
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายหน่วยงานราชการทัว่ ไป จานวน 104 ตัวอย่าง
หน่วยงานราชการในพื้นที่ผงั เมืองรวมขอนแก่น ประมาณการเท่ากับร้อยละ 37.55 ของประชากร
ทั้งหมด (260) จากการคานวณตารางพบระดับความคาดเคลื่อนที่ 5% (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน
สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ .ศ. 2553 โดยการแบ่งกลุ่มโควตา กระจายหน่วยงานราชการ 25 กลุ่มหน่วย
ต้นสังกัด (กรม กระทรวง) (ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บตัวอย่าง)
2. ข้ าราชการในหน่ วยงานราชการ
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายครัวเรื อนข้าราชการ เก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) ในพื้นที่เมืองขอนแก่นจานวน 360 ตัวอย่างของประชากรทั้งหมด 42,108
คน ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.85 จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 10 % (Yamane,
1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณ
การเก็บตัวอย่างและพื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
3. หน่ วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบส อบถามแบบแผนการใช้จ่ายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บ
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน 25 ตัวอย่าง จาก
ประชากรทั้งหมด 25 คณะหรื อเทียบเท่า ประมาณการเท่ากับร้อยละ 100.00 จากการคานวณตาราง
ระดับความคาดเคลื่อนที่ 0 % (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ .ศ. 2553
(ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บตัวอย่างและพื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
4. ครัวเรือนบุคลากรในหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายครัวเรื อนบุคลากรในหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน360 ตัวอย่าง ของประชากรทั้งหมด9,457 คน (สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2553) ประมาณการ
เท่ากับร้อยละ 3.80 จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 5 % (Yamane, 1976) ในช่วง
เดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม)
5. แบบสอบถามแบบแผนการใช้ จ่ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บ
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน 360 ตัวอย่างของ
ประชากรทั้งหมด40,455 คน (สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2553) ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.80
จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 5 % (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง
ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม)
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6. ร้ านค้ าและผู้ประกอบการเอกชน
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายร้านค้าและผูป้ ระกอบการเอกชน กระจายเก็บ
ตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างมีระบบแบบโควตา (Quota sampling) (Cohen and Manion, 1989) จากแบบ
การสารวจร้านค้าและผูป้ ระกอบการเอกชนในพื้นที่ เมืองขอนแก่นจานวน 360 ตัวอย่าง หรื อ
ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.09 จากกา รคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 5% (Yamane,
1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ .ศ. 2553 โดยการแบ่งกลุ่มโควตา 35 กิจกรรม และ ใน 5
โซน (กิจกรรมละ 10 ตัวอย่าง โซนละ 2 ตัวอย่างกิจกรรม) ซึ่ งมีการแบ่งโซนดังนี้ คือ A=บริ เวณ
รอบ มข B = โซนตะวันตกเฉียงเหนือเมื อง C= โซนตะวันตกเฉียงใต้เมือง D =โซน
ตะวันออกเฉียงเหนือเมือง E=โซนตะวันออกเฉียงใต้เมือง (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม
ปริ มาณการเก็บตัวอย่างและพื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
วิธีการวิเคราะห์ คานวณแจกแจง โดยการดึงข้อมูลดิบมาทาการประมวลผลและ
ถอดรหัสพื้นที่และข้อถาม ตา มคู่มือรหัสสามะโนรายปี แ ละ สร้างสู ตรคานวณคัดกรองโดยใช้ วิธี
ตารางไขว้ จากโปรแกรม SPSS ระหว่างตัวแปรที่ กาหนด และจัดสร้างตารางสถิติ แผนภูมิ และ
อภิปรายด้วย สถิติเชิงพรรณนา
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละส่ วนแบ่งเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานราชการทัว่ ไป
และการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กระจายลงในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ใน
เมือง 18 สาขา
2. ร้อยละส่ วนแบ่งเปรี ยบเทียบการใช้จ่ายเงินของครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไปและ
ครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กระจายลงไปใน
สาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเมือง 10 สาขา
ตัวแปรที่ 14. มูลค่ าตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่ นและหน่ วยงานราชการทัว่ ไป
นิยาม เป็ นการศึกษาการตรวจวัดการก่อให้เกิดรายได้ และการทางานของตัวทวี จาก
สาขาที่ศึกษาแล้ว คือ สาขาการบริ หารและบริ การของรัฐ กรณี เปรี ยบเทียบหน่วยงานราชการทัว่ ไป
(Government multipliers) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (University multipliers)
ขอบเขต ค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มในแต่ละสาขา คานวณมาจากตารางปั จจัยเข้าและ
ปัจจัยออก (Input-output table of Thailand year 2005 : 58 sector) ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2548 (ดูวธิ ี การคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มการคานวณ
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ค่าก่อให้เกิดรายได้ ในภาคผนวก ข ค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มและการจัดกลุ่มคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์
และภาคผนวก ง แบบจาลองตัวทวีและตารางการคานวณค่าการก่อให้เกิดรายได้)
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลกระจายเก็บตัวอย่างแบ บสุ่ มอย่างมีระบบ (Systematic random
sampling) (Cohen and Manion, 1989) จานวนทัง่ สิ้ น 1992 ตัวอย่าง แยกเป็ นกลุ่มแบบสอบถาม
ดังนี้
1. หน่ วยงานราชการ
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายหน่วยงานราชการทัว่ ไป เก็บตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota sampling) จานวน 104 ตัวอย่างหน่วยงานราช การในพื้นที่ผงั เมืองรวมขอนแก่น
ประมาณการเท่ากับร้อยละ 37.55 ของประชากรทั้งหมด (237 หน่วยงาน) จากการคานวณตารางพบ
ระดับความคาดเคลื่อนที่ 5% (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ .ศ. 2553 โดยการ
แบ่งกลุ่มโควตา กระจายหน่วยงานราชการ 25 กลุ่มหน่วยต้นสังกั ด (กรม กระทรวง) (ภาคผนวก ค
ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บตัวอย่าง)
2. ข้ าราชการในหน่ วยงานราชการ
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายครัวเรื อนข้าราชการ เก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) ในพื้นที่ เมืองขอนแก่นจานวน 360 ตัวอย่างของประชากรทั้งหมด 42,108
คน (ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เอกสารยังไม่เผยแพร่ ) ประมาณการเท่ากับ
ร้อยละ 0.85 จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 10 % (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน
สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บตัวอย่างและ
พื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
3. หน่ วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บ
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน 25 ตัวอย่าง จาก
ประชากรทั้งหมด 25 คณะหรื อเทียบเท่า ประมาณการเท่ากับร้อยละ 100.00 จากการคานวณตาราง
ระดับความคาดเคลื่อนที่ 0 % ตาม (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ .ศ. 2553
(ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บตัวอย่างและพื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
4. ครัวเรือนบุคลากรในหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายครัวเรื อนบุ
คลากรในหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน360 ตัวอย่างของประชากรทั้งหมด9,457 คน (สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2553) ประมาณการ
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เท่ากับร้อยละ 2.76 จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 5 % (Yamane, 1976) ในช่วง
เดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม)
5. แบบสอบถามแบบแผนการใช้ จ่ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บ
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน 360 ตัวอย่างของ
ประชากรประชากรทั้งหมด40,455 คน (สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2553) ประมาณการเท่ากับร้อย
ละ 0.80 จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 5 % (Yamane, 1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม
ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม)
6. ร้ านค้ าและผู้ประกอบการเอกชน
แบบสอบถามแบบแผนการใช้จ่ายร้านค้าและผูป้ ระกอบการเอกชน กระจายเก็บ
ตัวอย่างแบบสุ่ มอย่างมีระบบแบบโควตา (Quota sampling) Cohen and Manion (1989) จากแบบ
การสารวจร้านค้าและผูป้ ระกอบการเอกชนในพื้นที่ เมืองขอนแก่นจานวน 360 ตัว อย่าง หรื อ
ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.09 จากการคานวณตารางระดับความคาดเคลื่อนที่ 5% (Yamane,
1976) ในช่วงเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ .ศ. 2553 โดยการแบ่งกลุ่มโควตา 35 กิจกรรม และ ใน 5
โซน (กิจกรรมละ 10 ตัวอย่าง โซนละ 2 ตัวอย่างกิจกรรม ) ซึ่ งมีการแบ่งโซนดังนี้ คือ โซน A
บริ เวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โซน B ทิศใต้ของเมือง โซน C ทิศเหนือของเมือง โซน D ทิศ
ตะวันออกและ โซน E ทิศตะวันตะวันตก (ดูภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม ปริ มาณการเก็บ
ตัวอย่างและพื้นที่เก็บแบบสอบถาม)
วิธีการวิเคราะห์ แบบจาลองตัวทวี
แบบจาลองตัวทวีของเคนส์ (Keynesian multiplier approach) ปรับปรุ งจาก
แบบจาลองตัวทวี (Regional income multiplier) ของ Sadler (1973) ปรับปรุ งและทดสอบโดย
Ladavalya and Siripool (1988) โดยมีสูตรการคานวณตัวทวี คือ
กรณีที่ 1 มูลค่ าตัวทวีทเี่ กิดขึน้ จากหน่ วยงานราชการ (Government multiplier)
ในรอบที่ 1 MGov1 

d
d1  d 2
และในรอบที่ สอง MGov2  4
1  d3
1  d3

กรณีที่ 2 มูลค่ าตัวทวีทเี่ กิดขึน้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (Khon-Kaen University multiplier)
ในรอบที่ 1 Mkku1 

d4
d1  d 2
และในรอบที่ สอง Mkku2 
1  d3
1  d3
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ตัวชี้วดั
1. มูลค่าตัวทวีที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการทัว่ ไป รอบที่ 1-2
2. มูลค่าตัวทวีที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1-2
3. จานวนเงินที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างรายได้แก่เมืองในรอบปี
4. จานวนเงินที่หน่วยงานราชการ
อื่นในเมืองขอนแก่นสร้างรายได้แก่เมืองในรอบปี
5. จานวนเงินที่หน่วยงานราชการทั้งหมดสร้างรายได้แก่เมืองในรอบปี
3.4

ตัวแปรเชิงเวลาและพืน้ ที่
ตัวแปรเชิงเวลา
การศึกษาครั้งนี้ในกาหนดตัวแปรด้านเวลาไว้เป็ นสามยุค กล่าวคือ
ยุคหนึ่ง ก่อนนโยบาย ช่วง พ.ศ. 2330 ถึง พ.ศ. 2503 รวม 173 ปี
ใช้เกณฑ์แบ่งตามเหตุการณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งเมืองใน พ.ศ. 2330 จนถึง พ.ศ. 2503
ยุคสอง นโยบายการลงทุนภาครัฐ ช่ วง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509 รวม 6 ปี
ใช้เกณฑ์แบ่งตามเหตุการณ์ ระหว่างประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือระหว่างปี คือ ช่วงระหว่าง พ .ศ. 2505
ถึง พ.ศ. 2509
ยุคสาม ผลกระทบการลงทุนภาครัฐต่ อการเติบโตเศรษฐกิจเมือง พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2553
โดยแบ่งการศึกษาในช่วงนี้เป็ น แบ่งเป็ น 6 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่หนึ่งก่อนมีแผนใช้ พ .ศ.
2503 หลัง ช่วงที่สอง พ .ศ. 2513 ช่วงที่สาม พ.ศ.2523 ช่วงที่สี่ พ.ศ. 2533 ช่วงที่หา้ พ.ศ. 2543 และ
ช่วงที่หก พ.ศ. 2553
เหตุผลของการศึกษาในช่วง 6 ช่วงเวลา ตั้งแต่ พ .ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2553 สื บเนื่องมาจาก
ฐานข้อมูลที่หาได้ คือ ข้อมูล ดิบ สามะโนประชากรและเคหะ (Census) ของกองสถิติสังคม
สานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่ งมีรูปแบบการสารวจที่เป็ นสากล คือ จะสารวจทุก 10 ปี โดยในประเทศ
ไทยเริ่ ม เมื่อ พ.ศ. 2503
ตัวแปรพืน้ ที่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.2503 15 จังหวัด พ.ศ.2513-2523 16 จังหวัด พ.ศ.2533
17 จังหวัด และปี 2543-2553 19 จังหวัด
ระดับจังหวัดขอนแก่น
ระดับเมืองขอนแก่น คือ เขตเทศบาลนครขอนแก่น 47 ตารางกิโลเมตร
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พัฒนาของเมือง นโยบายรัฐและโครงการลงทุนภาครัฐ
เพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
การศึกษาฐานการส่ งออก บ่งชี้สาขา
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่ วนที่ 1

สาขาปัจจัยขับเคลื่อนและช่วงเวลา

ส่ วนที่ 2

ตัวแปรที่ 6) หน่วยงานราชการใน
เมืองขอนแก่น ตัวแปรที่
7)
ประชา กรและการจ้างงานในเมือง
ขอนแก่น ตัวแปรที่ 8) การย้ายถิ่นเข้า
สู่ ขอนแก่น ตัวแปรที่ 9) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในจังหวัดขอนแก่น ตัวแปร
ที่ 10) กิจการการค้าและบริ การใน
เมืองขอนแก่น ตัวแปรที่ 11) การใช้
ที่ดินในเมือง

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 1 เวลา พ.ศ.2504-2533
กรณี สาขาการบริ หารราชการ
โดย ศูนย์บริ หารราชการ ผลกระทบต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น

ส่ วนที่ 3

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ 2 พ.ศ.2534-2553
กรณี สาขาการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลกระทบ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่น
ผลกระทบของการใช้จ่ายเงิน
หน่วยงานภาครัฐในเมืองต่อ
รายได้เมืองในปัจจุบนั
ตัวทวี
มหาวิทยาลัย

ตัวแปรที่ 1) ประวัติเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 2) นโยบายรัฐและแผนงาน
โครงการพัฒนาในขอนแก่น
ตัวแปรที่ 3) ผลกระทบจากโครงการ
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
ตัวแปรที่ 4) การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ตัวแปรที่ 5) สาขาฐานการส่ งออกใน
จังหวัดขอนแก่น

ตัวทวี
หน่วยงานรัฐ
ราชการ

ภาพที่ 3.2
แสดงภาพรวมระเบียบวิธีวจิ ยั
4 ส่ วน

ตัวแปรที่ 10 ) กิจการการค้าและ
บริ การในเมืองขอนแก่น
ตัวแปรที่ 11) การใช้ที่ดินในเมือง
ตัวแปรที่ 12) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเป็ นเมืองศูนย์กลางบริ หาร
ราชการและเมืองมหาวิทยาลัยและ
การดาเนิ นกิจการธุรกิจเอกชน
ตัวแปรที่ 13) ความเชื่อมโยงจากการ
ใช้จ่ายเงินของหน่วยงานราชการ ต่อ
สาขาเศรษฐกิจในเมือง และ
ตัวแปรที่ 14 ) มูลค่าตัวทวีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน
ราชการทัว่ ไป
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3.5

นิยามศัพท์
การลงทุนภาครัฐเพือ่ การพัฒนาเมืองศูนย์ กลางความเจริญ หมายถึง การลงทุนภาครัฐ ด้าน
การก่อสร้าง การจัดตั้งหน่วยงาน และการดาเนินงานในโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ 25052509 ประกอบด้วย โครงการศูนย์ราชการขอนแก่น โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใช้จ่ายเงินภาครัฐ หน่วยงานราชการ การจ้างงาน
ภาครัฐ จานวนประชากรเมือง การย้ายถิ่น การจ้างงานภาคเอกชน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จานวน
กิจการค้าและบริ การ และการใช้ที่ดินในเมือง
เมืองขอนแก่น หมายถึง พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 47 ตารางกิโลเมตร
เมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น หมายถึง โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
หมายถึง ชุดโครงการที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ
.ศ. 2505-2509
ประกอบด้วย โครงการวางผังเมืองขอนแก่น พ .ศ. 2525 โครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารร าชการ
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ าอุบลรัตน์ โครงการ
ชลประทานหนองหวาย โครงการถนนมิตรภาพ
การสะสมหมุนวน (Cumulative causation) คาอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
ได้สมบูรณ์ การเติบโต ทางเศรษฐกิจ เมืองที่เกิดการสะสมหมุนวน เป็ นวงจร ในวงจรนั้นระบุถึง
กลไก ขั้นตอน ความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรสาขาเศรษฐกิจตลอดจน ผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และมองว่าการสะสมดังกล่าวจะหมุนวนเป็ นวงจรต่อเนื่องไป
ศูนย์ บริหารราชการขอนแก่ น หมายถึง โครงการการลงทุนภาครัฐที่เป็ นผลจากโครงการ
เมืองศูนย์กลางค วามเจริ ญขอนแก่นพ .ศ. 2505-2509 ภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2505-2509 ได้แก่ การสร้างพื้นที่ศูนย์บริ หารราชการและกลุ่มศูนย์กลางการบริ หารราชการ
และการบริ การสาธารณะอื่น ๆ ในเมือง ศูนย์บริ หารราชการ ศูนย์สาธารณสุ ข ศูนย์สื่อสาร ศูนย์
การเงิน ศูนย์เกษตรก รรม และศูนย์อื่น ๆ และรวมถึงการลงทุนของรัฐ ด้านการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการที่เกิดขึ้นภายหลังอันเป็ นผลมาจากความเป็ นศูนย์บริ หารและบริ การสาธารณะของเมือง
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง โครงการการลงทุนภาครัฐที่เป็ นผลจากโครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นพ .ศ. 2505-2509 ภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.
2505-2509 ได้แก่ การสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดาเนินกิจกรรมและการเติบโตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การใช้ จ่ายเงินภาครัฐ หมายถึง การใช้จา่ ยเงินรวม (ทุกหมวด ไม่แยกหมวดค่าลงทุน
ดาเนินการ รวมทั้งเงินในงบประมาณแผ่นดิน) ของหน่วยงาน ในรอบปี งบประมาณ
สาขาการบริหารราชการ ใน พ.ศ. 2503-2513 คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขาการบริ หาร
ราชการ และใน พ.ศ. 2523-2553 คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขาการบริ หารราชการ คือ การรวมสาขา
บริ หารราชการ การศึกษา การสาธารณสุ ข
ปัจจัยขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิ จ คือ ค่าสาขาฐานการส่ งออก วัดจาก ค่าอัตราส่ วน
ที่ต้ งั (Location quotient) อ้างจาก Tiebout (1956) ที่ระบุวา่ สาขาเศรษฐกิจที่ส่งออกถูกพิจารณาว่า
เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจในเมือง ในการศึกษานี้ แบ่งเป็ นสองกรณี
กรณี ที่หนึ่ง สาขาการบริ หารราชการ คือ ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั (LQ) และมูลค่าผลิตภัณฑ์ใน
สาขาการบริ หารราชการ การศึกษา การสาธารณสุ ข ตลอดจน การลงทุนภาครัฐ ทั้งหมดในพื้นที่
เมืองขอนแก่น ทั้งด้านการก่อสร้าง การจัดตั้งหน่วยงาน อัตราการรับบุคลากร และ การใช้จ่ายเงินใน
ด้าน ค่าการลงทุน ค่าใช้สอยและการใช้ จ่ายเงินด้านค่าจ้างและเงินเดือน และยังหมายรวมถึงศูนย์
บริ หารราชการ
กรณี ที่สอง สาขาการศึกษา คือ ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั (LQ) และมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขา
การศึกษา ตลอดจน การลงทุนภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านการก่อสร้าง การจัดตั้ง
หน่วยงาน อัตราการรับบุคลากร นั กศึกษาและการใช้จ่ายเงินในด้าน ค่าการลงทุน ค่าใช้สอยและ
การใช้จ่ายเงินด้านค่าจ้างและเงินเดือนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาฐานการส่ งออก วัดจาก ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั (Location quotient)
การใช้ จ่ายเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง การใช้จ่ายรวม (ทุกหมวด รวมทั้งเงินใน
งบประมาณและนอกงบประมาณ) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี งบประมาณ
หน่ วยงานราชการอืน่ ๆ หมายถึง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่หน่วยงานของ
ท้องถิ่น (เมือง) มีท้ งั สิ้ น 237 หน่วยงาน ใน 14 กระทรวงในเมืองขอนแก่นและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
(ยกเว้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
หน่ วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 หน่วยงานหลักเทียบเท่าคณะและ 279 หน่วยงานรอง (ระดับหลักสู ตร ภาควิชา ฝ่ าย งาน)
การจ้ างงานข้ าราชการ หมายถึง จานวน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐบาล
และตามข้อมูลสามะโนประชากรและการเคหะข้อมูลสถิติหน่วยงานและการสารวจ
การจ้ างงานภาคเอกชน หมายถึง สถานภาพการจ้างงานภาคเอกชน คือ นายจ้างธุ รกิจ
ส่ วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ลูกจ้างเอกชน ช่วยธุ รกิจในครัวเรื อนโดยไม่ได้ค่าจ้าง
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การจ้ างงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง จานวนข้าราชการ พนักงานของราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างต่าง ๆ และหรื อบุคลากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เงินงบประมาณ
และนอกงบประมาณจ้าง
ต้ นทางผู้ย้ายเข้ าจังหวัด หมายถึง ภูมิลาเนาก่อนการย้ายถิ่น ของผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสู่ จงั หวัด
ขอนแก่น ใช้ขอ้ มูล ดิบสามะโนประชากรและเคหะ 6 ช่วงเวลา คือ ก่อนมีนโยบาย ใช้ พ.ศ.2503
และหลังมีนโยบายใช้ พ.ศ.2513 พ.ศ.2523 พ.ศ.2533 พ.ศ.2543 และ ปี พ.ศ.2553
การย้ ายเข้ าสู สถานภาพการจ้ างงานภาครัฐและสถานภาพการจ้ างงานเอกชนเอกชน
หมายถึง สถานภาพการทางานของผูท้ ี่ยา้ ยถิ่นเข้าสู่ เมืองขอนแก่น กรณี สถานภาพการจ้างงานภาครัฐ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิส าหกิจลูกจ้างรัฐบาล และสถานภาพการจ้างงานภาคเอกชนคือ นายจ้าง
ธุ รกิจส่ วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ลูกจ้างเอกชน ช่วยธุ รกิจในครัวเรื อนโดยไม่ได้ค่าจ้าง โดยใช้ขอ้ มูล ดิบ
สามะโนประชากรและเคหะ 6 ช่วงเวลา คือ ก่อนมีนโยบายใช้ พ .ศ.2503 และหลังมีนโยบายใช้
พ.ศ.2513 พ.ศ.2523 พ.ศ.2533 พ.ศ.2543 และ ปี พ.ศ.2553
กิจการการค้ าและบริการ หมายถึง กิจการการค้าและบริ การ คือ สถิติการจดทะเบียนการค้า
รวมบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
โดยการรวมกลุ่มประเภทกิจการการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (TSIC) จาก 68 ประเภท เป็ น 10 กลุ่มประเภทกิจการ โดยกาหนดรหัสและการ
เข้ารหัสข้อมูลเฉพาะรหัสกิจกรรม รหัสปี จดทะเบียนและรหัสสถานที่ ดูการแบ่งกิจกรรม
67
ประเภทกิจกรรมย่อยและ 10 กิจกรรมหลัก ดูภาคผนวก ก การจัดกลุ่มหมวดกิจการและประเภท
กิจการย่อย
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บทที่ 4
การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่น
นโยบาย โครงการลงทุนภาครัฐเพือ่ การพัฒนาเมืองศู นย์ กลางความเจริญ
การวิเคราะห์ ฐานการส่ งออก
ในบทที่ 4 นี้เนื้อหาการศึกษาแบ่งเป็ น เป็ น 6 หัวข้อ ดังนี้
4.1 การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่นจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2505-2509 และกลุ่มโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
4.3 ลงทุนภาครัฐภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญระหว่าง พ.ศ. 2507-2515
4.4 ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นต่อ
การลงทุนภาครัฐในขอนแก่น
4.5 สภาพปัจจุบนั ของจังหวัดขอนแก่นในบริ บทภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
4.6 ศึกษาสาขาฐานการส่ งออกของจังหวัดขอนแก่น
4.1

การศึกษาพัฒนาการของเมืองขอนแก่ นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
เมืองขอนแก่นเกิดขึ้นจากนโยบายจากส่ วนกลางเมืองหลวง กรุ งเทพฯ ใน พ .ศ. 2330 และ
มีพฒั นาการเรื่ อยมาถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2553) รวมอายุเมือง 223 ปี การศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเมืองขอนแก่นจึงสามารถแบ่งพัฒนาการการเติบโตเมืองเป็ นสองช่วง คือช่วง ก่อนมีนโยบาย
และหลังมีนโยบาย โดยในหัวข้อนี้เป็ นการศึกษาเมืองขอนแก่นในช่วงก่อนมีนโยบาย แบ่งเป็ น
4 ระยะ ดังนี้
4.1.1 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2330-2350 (20 ปี ): ช่ วงก่อตั้งเมืองขอนแก่น
ช่วงต้นรัชกาลที่ 1 เพี้ยเมืองแพน อยากจะขึ้นเป็ นเจ้าเมือง จึงพาประชากรชาวลาว
ประมาณ 330 ครอบครัว ย้ายจากเมืองร้อยเอ็ด และขอตั้งเป็ นเมืองขอนแก่นในสมัยต้นรัชกาลที่ 1
โดยมีลกั ษณะชุมชนเป็ นชุมชนหัวเมืองเล็กชั้นตรี มีเพี้ย เมืองแพนเป็ นผูด้ ูแล ส่ งส่ วยต่อเมือง
นครราชสี มา ขอนแก่นในขณะนั้นมีลกั ษณะเป็ นชุมชนศูนย์กลางการเกษตรขนาดเล็ก ประชากร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการค้าขาย โดยพ่อค้าชาวลาว สิ นค้าส่ วนใหญ่จาพวกพืชผล ข้าว
วัวควาย และเกลือ และต้องส่ งบรรณาการให้เมืองใหญ่ใกล้ ๆ ได้แก่ เ มืองนครราชสี มา (ประมวล
พิมเสน, 2541)
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4.1.2 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2350-2409 (59 ปี ) ช่ วงล้ มลุก และฟ่ าฟัน
ในสมัยรัชกาลที่ 2 3 และ 4 เมืองขอนแก่นยังเป็ นหมู่บา้ นขนาดใหญ่ ในกลุ่มชุมชน
ที่อยูใ่ นการปกครองของนครราชสี มา ไม่มีบทบาทเด่นทางการปกครองอื่น ๆ ประกอบกับที่ต้ งั เมื อง
ค่อนข้างห่างไกลการดูแลจาก นครราชสี มา จึงไม่ได้รับการเอาใจใส่ จากเมือง นครราชสี มา และ
กรุ งเทพฯ มากนัก โดยมุมมองของส่ วนกลางต่อเมืองขอนแก่นเป็ นเรื่ องการแบ่งเขตอานาจทางพื้นที่
ไพร่ พลเพื่อการรบ และความเหมาะสมของตาแหน่งที่ต้ งั เมืองเพื่อที่จะอานวยประโยชน์เชิง
การเมื องและเศรษฐกิจแก่ส่วนกลางเท่านั้น (สุ วทิ ย์ ธีรศาศวัต , 2546) ทาให้ในเวลา 59 ปี นี้ เมือง
ขอนแก่นถูกแทรกแซงสั่งการให้ยา้ ยเมืองถึง 3 ครั้งในระหว่าง พ .ศ. 2350-2409 มีการให้ยา้ ยเมือง
ขอนแก่นถึง 3 ครั้ง ซึ่ งส่ งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวเมืองเป็ นอย่างมาก ชาวเมืองเชื้อ สายลาว
ส่ วนใหญ่ยดึ อาชีพด้านการเกษตรเป็ นหลัก และเป็ นสังคมชนบท ในช่วงท้ายของพัฒนาการยุคนี้
การพบว่าบทบาทด้านการค้าของเมืองขอนแก่นเริ่ มเติบโตขึ้น โดยเฉพาะด้านการผลิตสิ นค้า
การเกษตร ซึ่ งได้แก่ ข้าว จะเห็นได้จากการย้ายเมืองมาตั้งใกล้แม่น้ าเพื่อความสะดวกในการขนถ่าย
สิ นค้า และเริ่ มมีพอ่ ค้าชาวจีนรุ่ นแรก อพยพเข้ามาในเมืองภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมากขึ้น
4.1.3 ระยะที่ 3 พ.ศ. 2410-2459 (49 ปี ) ช่ วงเปลีย่ นผ่าน ผันแปร
มิติทางสังคม ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2433 ประเทศไทยได้ทาการปฏิรูปหัวเมืองลาว
ที่เป็ นเมืองขึ้นใหม่และเมืองขอนแก่นเ ป็ นอิสระจากเมือง นครราชสี มามากขึ้น และยกเป็ นจังหวัด
หนึ่งในประเทศไทยเทียบเท่า นครราชสี มา มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ ๆ พื้นฐานขึ้นใน
จังหวัดขอนแก่ น หน่วยงานรุ่ นแรก เช่น โรงเรี ยนประชาบาล สถานีตารวจ อนามัย หลายแห่ง และ
เกิดการอพยพเข้ามาของชนชั้นเจ้านายจากกรุ งเ ทพฯ มีขา้ ราชการจากส่ วนกลางมาปกครองมาก
กว่าเดิม โดยมี พระยาเมืองศรี บริ รักษ์ (2442-2445) เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นคนแรก ในทาง
เศรษฐกิจมีศูนย์กลางการค้าสิ นค้าเกษตรจากแม่น้ าสู่ ทางบกและระบบราง ศูนย์กลางการค้าพืชผล
ทางการเกษตรระดับ ส่ งผลให้บทบาททางเศรษฐกิจของเ มืองขอนแก่นมีลกั ษณะเป็ นชุมทางการค้า
ทางน้ า โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทไม้ ข้าว และของป่ า ม้า มีการอพยพเข้ามาของชาวจีนรุ่ นแรก เพื่อ
การค้าขาย โดยสิ นค้าหลัก ได้แก่ ข้าว และพืชผลทางการเกษตร เมืองขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว กลายเป็ นศูนย์กลางการค้าในเขตที่สาคัญของเ มือง ชลบท ภูเวียง บ้านไผ่ เมืองพล น้ าพอง
และชุมชนชนบทโดยรอบอีก (รวี หาญเผชิญ, 2542)
4.1.4 ระยะที่ 4 พ.ศ. 2459-2503 (44 ปี ) ช่ วงปักหลัก เริ่มกระบวนการเป็ นเมือง
ขอนแก่นมีสถานะเป็ นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เทียบเท่าเมืองใหญ่อื่น ๆ เช่น
นครราชสี มา อุดรธานี และห นองคาย ทาให้เกิดกลุ่มเจ้านายระดับสู ง ชนชั้นสู งที่มีการศึกษาจาก
กรุ งเทพฯ อพยพย้ายถิ่นเข้ามาทางานเป็ นข้าราชการ ในกระทรวงต่าง ๆ ทาให้จงั หวัดขอนแก่นใน
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ขณะนั้นเกิดที่ทาการหน่วยงานราชการต่าง ๆ ขึ้น เช่น ที่พกั ข้าราชการ สโมสรข้าราชการ สถานี
ตารวจ โรงพยาบาล ศาลากลาง โรงเรี ยนประชาบาล โรงเรี ยนสายสามัญ โรงเรี ยนอาชีวะ โรงเรี ยน
ช่างทอ โรงเรี ยนช่างไม้ ที่วา่ การอาเภอ สถานีดบั เพลิง โทรเลข รวมถึงเกิดการก่อสร้างงาน
สาธารณูปการ สาธารณูปโภค ตามมาตรฐานจากกรุ งเทพฯ ประเด็นทางเศรษฐกิจ การจัดตั้ง เทศบาล
เมือง ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนาย น พ .ศ.2478 และการ ก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุ งเทพฯ นครราชสี มา ขอนแก่น หนองคาย ใน พ.ศ. 2485 ในปลายสมัย
รัชกาลที่ 7 ต่อเนื่องรัชกาลที่ 8 ส่ งผลให้เมืองขอนแก่นมีการย้ายเข้ามาปั กหลักตั้งถิ่นฐานของบุคคล
หลากหลายกลุ่มอาชีพ ไม่วา่ จะเป็ นข้าราชการ พ่อค้าชาวจีนที่ต้ งั ใจอพยพมาปั กหลักทาการค้า หรื อ
พ่อค่าเร่ ชาวจีนที่เดินทางมาเพื่อมาทาการค้า บริ การ และปั กหลักค้าขายอย่างถาวร โดยกลุ่มชาวจีน
เป็ นกลุ่มนี้ภายหลังมีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอย่างมาก เช่น การเป็ นพ่อค้าคนกลางรับ
ซื้ อสิ นค้าการเกษตรและของป่ า สร้า งโรงสี ขา้ ว ตลอดจนรับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจากกรุ งเทพฯ มา
ขายทั้งในเมืองและอาเภอรอบ ๆ การบริ การของรัฐด้านต่าง ๆ ที่ลงมายังขอนแก่น ยังดึงดูดให้เกิด
การลงทุนของภาคเอกชน ทั้งที่อยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น หรื อกลุ่มเอกชนจากกรุ งเทพฯ เช่น การลงทุน
ทาการค้าและการบริ การของพ่อค้า ชาวจีนในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ร้านอาหาร ธนาคาร
พาณิ ชย์ สถานบันเทิง ศูนย์กลางการค้าสิ นค้าการเกษตร ธุ รกิจโรงสี ขา้ ว การขายของป่ า โรงเลื่อยไม้
โรงแรม เป็ นต้น (โสภัณ สุ ภธีระ, 2526)
สภาพเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง ก่อน พ .ศ.2500 นายโสภัณ สุ ภธีระ อดีต
นายกเทศมนตรี คนแ รกของ เทศบาล เมืองขอนแก่น พ.ศ.2483 ได้บรรยายถึง สภาพเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเมือง บ้านเรื อน การคมนาคม ขนส่ ง หน่วยงานราชการ และบริ การสาธารณะ ของเมือง
ขอนแก่นในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ไว้ใน “นิราศเมืองขอนแก่น 2500” ไว้อย่างละเอียด สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้ ใน พ.ศ. 2500 ด้านการค้าปลีกและค้าส่ ง พบว่าผูป้ ระกอบการค้าส่ วนใหญ่เมืองขอนแก่นใน
ขณะนั้นเป็ นพ่อค้าชาวจีนเป็ นส่ วนใหญ่ และมีคนไทยเป็ นส่ วนน้อย เกิดกิจการในด้านการบริ การ
โรงแรมและที่พกั ร้านอาหารและสถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ สนามมวย และธนาคารพาณิ ชย์ข้ ึน
หลังจากที่ได้ทรายว่าเมืองขอนแก่นจะได้รับการพัฒนา การลงทุนภาครัฐโครงการแรกคือ การก่อตั้ง
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่ งเป็ นโรงพยาบาล เฉพาะทางด้านโรคทรวงอกและผดุงครรภ์ ในในช่วงเวลา
เดียวกันมีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์วซึทิ ่ งยุถือเป็ นศูนย์กลางการสื่ อสารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตลอดจนการกล่าวถึงการสร้าง เรื อนรับรอง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การเข้ามาพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่อมา
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ตามบันทึกของ เฉลิม แก้วกังวาล ในการเดินทางสู่ ขอนแก่นในช่วงพ.ศ. 2503 เพื่อทา
การวางผังเมืองระบุวา่ “เมืองขอนแก่นบริ เวณริ มบึงแก่น เมือง (บึงบอน) ยังคงมีสภาพเป็ นหมู่บา้ น
ขนาดใหญ่ ผสมกับบริ เวณเมืองใหม่ในเขตทิศตะวันตก และทิศเหนือ ที่เริ่ มมีการตัดถนนขยายเมือง
ออกมา ความเป็ นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เริ่ มเด่นชัดเมื่ออเมริ กาตัดถนนมิตรภาพ
ผ่าน อย่างไรก็ดี อาเภอบ้านไผ่ครึ กครื้ นคับคัง่ กว่าตัวเมืองข อนแก่น เนื่องจากรถด่วนไปถึงตอนเช้า
พอดี และสามารถต่อรถตรงไปร้อยเอ็ดและเมืองอื่น ๆ ได้สะดวกกว่าเมืองขอนแก่น ชุมชนเมือง
ขอนแก่นเกาะกลุ่มเป็ นกระจุกอยูป่ ลายเนินด้านเหนือ ติดถนนประชาสโมสร ด้านตะวันออกและใต้
ติดถนนรอบเมือง (สายเก่า ) ด้านตะวันตกติดรถไฟ บึงทุ่งสร้างมี เขตกว้างใหญ่มาก มีทางน้ าต่อลง
มาถึงบึงแก่น เมือง เป็ นทุ่งโล่ง น้ าท่วม มีบ่อน้ าโบราณที่สนามบินเก่า (ศาลากลางปัจจุบนั ) เป็ น
แหล่งรวมผูค้ นมาพบปะสังสรรค์กนั ตอนเย็นเพื่อตักน้ าไปใช้ ” (เฉลิม แก้วกังวาล , สัมภาษณ์
สิ งหาคม 2553)

จุดเปลีย่ นผ่าน
พ.ศ.2504
การแทรกแซง
จากรัฐบาลกลาง

ภาพที่ 4.1 แสดงเส้นวิวฒั นาการของเมืองขอนแก่น
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4.1 พัฒนาการของเมือง
ยุคเมืองเล็กในกากับ ก่ อนนโยบาย

4.2 นโยบายรัฐ ยุคสฤษดิ์นคร
การพัฒนาเมืองขอนแก่ นในสมัยใหม่

ช่ วงที่ 1
พ.ศ. 2330-2350
(20 ปี ) ตั้งเมือง

พ.ศ.2333
หมู่บา้ นขนาดใหญ่ ชุมนุมไพร่ พล
บึงบอน

ช่ วงที่ 2
พ.ศ. 2350-2409
(59 ปี )
ช่ วงล้ มลุก

พ.ศ.2353
ศูนย์กลางเกษตร ใต้กรุ งเทพ-นครราชสี มา
ชลบท ย้ายเมืองไปมา ถึง 3 ครั้ง
พ.ศ.2383
ดอนพันชาติ
บึงบอน โนนทอง

ช่ วงที่ 3
พ.ศ. 2410-2459
(48 ปี )
ช่ วงเปลีย่ นผ่าน
ผันแปร
ช่ วงที่ 4
พ.ศ. 2459-2500
(41 ปี )
ช่ วงปักหลัก
อิสระ
จุดเปลีย่ น
พ.ศ.2504-2509
ช่ วงที่ 5
พ.ศ. 2504-2553
(50 ปี )
ช่ วงสมัยใหม่

พ.ศ.2403
ศูนย์กลางเกษตร เมืองเล็กชุมทางการค้า ใต้
กรุ งเทพ-หนองคาย และ กรุ งเทพ-อุดร
พ.ศ.2433
ย้ายเมืองไปมาอีก ถึง 3 ครั้ง
ดอนบม-บ้านทุ่ม-บึงบอน
พ.ศ.2453
เริ่ มกระบวนการเป็ นเมือง จังหวัดขอนแก่น อพยพ
เข้าของคหบดี พ่อค้าจีน ราชการส่วนกลาง
พ.ศ.2483
เส้นทางรถไฟ ศาลากลาง เทศบาลเมือง
จุดศูนย์กลางของภาค ถนนมิตรภาพ เมืองเล็ก
พ.ศ.2503
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ.ศ. 2505
โครงการพัฒนานครขอนแก่นเมืองให้เป็ นเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญ พ.ศ.2505 ผังเมือง
2533
ขอนแก่นพ.ศ. 2505 ศูนย์ราชการ พ.ศ.2507
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น พ.ศ.2507
พ.ศ.2553

พ.ศ.2499
โครงการพัฒนาการของรัฐ
สาหรับประเทศไทย”
พ.ศ.2504
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1
ถนนมิตรภาพ

พ.ศ.2505
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
โครงการพัฒนานครขอนแก่นเมือง
ให้เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
การวางผังเมืองใหม่ที่ขอนแก่น
พ.ศ.2506
ตั้งศูนย์ราชการขอนแก่น
พ.ศ.2507
ศูนย์การสาธารณสุขที่ขอนแก่น
นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น
พ.ศ.2508
สร้างชลประทานหนองหวาย

พ.ศ.2509
ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ผลิตกระแสไฟฟ้ า

ภาพที่ 4.2 เส้นเวลานโยบายภาครัฐและการพัฒนาเมืองขอนแก่น
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4.2 ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2505-2509 และโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น
4.2.1 ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงทางการทหารและนโยบายการพัฒนาประเทศ
การรัฐประหาร 20 ตุลาคม 2501 รัฐบาลภายใต้ การนาของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พิจารณาว่าลัทธิ คอมมิวนิสต์เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของชาติ ในช่วงเวลานั้น การดาเนินนโยบายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง คือ การกระจายความเจริ ญ ภาวะทันสมัย ออกไปสู่
ภูมิภาคของประเทศ กรอปกับบทบาทของสหรัฐอเมริ กา ที่ให้การสนับสนุนป ระเทศไทย และ
คาแนะนา ของธนาคารโลก ภายใต้ โครงการพัฒนาการของรัฐสาหรับประเทศไทย ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้ ดาเนินนโยบายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คง ดังกล่าว โดยได้เริ่ ม นโยบายปรับปรุ งประเทศสู่ ภาวะทันสมัย ได้
พยายามแก้ปัญหา ชนบทด้วยหลายวิธี เช่น การเดินทางไปตรวจราชการตามต่างจังหวัดหลายครั้ง
และได้จดั ตั้ง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาการร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก ของ
ประเทศ ระหว่างพ.ศ. 2504-2509 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ ผลการวิจยั และโครงการพัฒนาการของรัฐ
สาหรับประเทศไทย (สิ นีนาฎ เวชแพทย์, 2539)
4.2.2 นโยบายรัฐ ที่ 1 โครงการพัฒนาการของรัฐสาหรับประเทศไทย
ในพ.ศ. 2499 การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากต่างประเทศ เกิดโครงการ
รายงานการสารวจเศรษฐกิจของประเทศไทย ของคณะสารวจเศรษฐกิจของธนาคารระหว่าง
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวฒั นาการ (ธนาคารโลก) ฉบับภาษาไทยที่มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาการ
ของรัฐสาหรับประเทศไทย ” (A public development program for Thailand 1956) โดยมีใจความ
สรุ ปปั ญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น อัตราเพิม่ ของประชากรสู ง ปัญหากระบวนการผลิต การ
พัฒนาการเกษตร ชลประทาน การผลิตพลังงานไฟฟ้ า รถไฟ ทางหลวงแผ่นดิน โครงข่ายการขนส่ ง
โทรศัพท์ การสาธารณสุ ข โรงเรี ยนแพทย์ การศึกษาและขยายมหาวิทยาลัยไปในในภูมิภาค ให้
ประเทศไทยมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เร่ งรัดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้เสนอให้ประเทศ
ไทยทาแผนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ และจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่ง ชาติ เพื่อจัดทาแผนผัง
เศรษฐกิจของชาติ ผลของโครงการพัฒนาการของรัฐสาหรับประเทศไทย เป็ นเสมือนจุดเชื่อมให้
เกิดการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มี การระบุถึงการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือว่า เป็ นภาคที่ตอ้ งเร่ งการพัฒนา การผลิตพลังงานไฟฟ้ า รถไฟ
ทางหลวง
แผ่นดิน โครงข่ายการขนส่ ง โทรศัพท์ การสาธารณสุ ข โรงเรี ยนแพทย์ การศึกษา และขยาย
มหาวิทยาลัยสู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (โครงการพัฒนาของรัฐบาลสาหรับประเทศไทย, 2500)
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4.2.2 นโยบายรัฐ ที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509
ผลจากรายงานของโครงการพัฒนาการของรัฐที่จดั ทาโดยธนาคารโลกทาให้รัฐบาล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่ องการตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติข้ ึน ได้ระบุเหตุผลถึง
“การสมควรที่จะจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อชี้แนวนโยบายอันจะ
นาไปสู่ เสถียรภาพและพัฒนาการเศรษฐกิจ กาหนดจุ ดหมายแห่งพัฒนาการเศรษฐกิจ และจัดให้มี
การประสานโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจของกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล และหน่วยงานต่าง
ๆ ของทางราชการ ให้เป็ นไปตามจุดหมายที่กาหนดไว้ ” และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติฉบับที่ 1 ระหว่าง
พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509 ซึ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504–2509)
มีสาระสาคัญ เช่นการเพิ่มรายได้ประชาชาติมวลรวมของประเทศ สร้างความมัน่ คงในการป้ องกัน
ประเทศ พัฒนาการเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ โดยพัฒ นาในสาขาเกษตรกรรม
สหกรณ์ อุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม มหาดไทย พาณิ ชยกรรม การศึกษา และสาธารณสุ ข
กระจายโครงการทั้งประเทศ ยกมาตรฐานการครองชีพ สร้างความเสมอภาคในสังคม และ ให้
เจาะจงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ” (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2504)
ในช่วงเวลา หนึ่งปี หลังจากจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1
แล้วเสร็ จ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เล็งเห็นว่าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภาคที่มีความยากจน
และประสบปั ญหามากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ นายกรัฐมนตรี จึงมีดาริ ให้จดั ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อขึ้นมาหนึ่งชุด โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประฐาน
กรรมการประกอบด้วย เลขาธิ การสภาพัฒนาการ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง อุตสาหกรรม
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย และผูอ้ านวยการสานักงบประมาณและ
เสนอให้จดั ทาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ
.ศ.2505- 2509 แยกออกมาเฉพาะจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ในลักษณะการวางแผนเชิง พื้นที่ระดับภูมิภาคแรกของ
ประเทศ
4.2.3 นโยบายรัฐ ที่ 3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509 (พ.ศ. 2505)
พ.ศ. 2504 รัฐบาลกลางโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีดาริ ที่จะเร่ งรัดการพัฒนาภาคที่
ล้าหลังและเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนื
เป็ อนเป้ าหมายการพัฒนา รัฐบาลได้จดั ตั้งได้ต้ งั คณะกรรมการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2505–2509 ตาม
คาปรารภของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ.ศ. 2505–2509 เมื่อ
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2505 ระบุวา่
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“ รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยที่คณะรัฐบาลอันมี จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นว่าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย
เป็ นส่ วนภูมิภาคของราชอาณาจักรไทย มีเนื้อที่ 170,222 ตารางกิโลเมตร แบ่ง เป็ น 15
จังหวัด (ในเวลานั้น ) เป็ นภาคที่มีความสาคัญทั้งทางด้านการเศรษฐกิจ การเมือง และ
ยุทธศาสตร์ มาก และได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการปรับปรุ งพัฒนาให้พน้ จากสภาพทรุ ดโทรม
มาเป็ นเวลานาน สมควรที่จะได้รับการทะนุบารุ งให้ทดั เทียมกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ จึง
ได้ต้ งั คณะกรรมกา รขึ้นชุดหนึ่ง เรี ยกชื่อว่าคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เพื่อจัดทาวางนโยบายและจัดแนวทางพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ให้เจริ ญขึ้นอย่างรี บด่วน และใน
ปั จจุบนั นี้ได้กาหนดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในระยะเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ.
2505 จนถึง พ .ศ. 2509 โดยมีวตั ถุป ระสงค์จะให้พฒั นาการเศรษฐกิจดาเนินไปอย่างมี
ระเบียบแบบแผน และให้เกิดผลตอบแทนในด้านการอยูด่ ีกินดีของประชาชน โดยกาหนด
แนวทางพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอยกโครงการสาคัญบางโครงการขึ้น
กล่าวในที่น้ ี
ประการที่ 1 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยยังมีเ มืองที่เป็ น
ศูนย์กลางอันเป็ นที่รวมของงานบารุ งส่ งเสริ มในด้านต่าง ๆ และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของราษฎรที่
หนาแน่นพอควรอยูน่ อ้ ยแห่ง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภาคใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีพลเมืองประมาณหนึ่งในสามของประเทศ ควรจะได้มีเมืองสาคัญเป็ นศูนย์กลางความ
เจริ ญของภาค คณะกรรมการฯ จึงได้ตกลงเลือกจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญขึ้นเป็ นแห่งแรก ต่อไปจะได้ปรับปรุ งจังหวัดอื่น ๆ เช่น สกล นคร และ
อุดรธานี เป็ นต้น
ประการที่ 2 น้ าเป็ นตัวสาคัญในการดารงชีวติ
และสาหรับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและพลังงานไฟฟ้ า โดยที่ ภาคนี้เคยขาดแคลนน้ ามามานานแล้ว จึงจาเป็ นต้อง
หาวิธีกกั น้ าไว้สาหรับบริ โภค และประโยชน์แก่อาชีพของราษฎร คณะกรรมการฯ จึงเห็น
ควรให้สร้างเขื่อนกักน้ าขนาดใหญ่ข้ ึน 7 แห่ง เพื่อการชลประทานและการไฟฟ้ า และอ่าง
เก็บน้ าขนาดปานกลางอีก 10 แห่งด้วย
ประการที่ 3 การก่อสร้างและบูรณะทางคมนาคมต่าง ๆ เป็ นนโยบายสาคัญของ
ข้าพเจ้าสาหรับในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เห็นควรก่อสร้างบูรณะทางหลวงแผ่นดินรวม
10 สาย เป็ นระยะทางรวม 2,500 กิโลเมตร และสร้างทางรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ ให้
เสร็ จทั้งสายพร้อมด้วยทางหลวงจังหวัดอีก 600 กิโลเมตร เพื่อให้การขน ส่ งผลิตผลมา
จาหน่ายตามตลาดต่าง ๆ ให้สะดวกขึ้น และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยลง
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ประการที่ 4 ในการบูรณะเศรษฐกิจในภาคนี้ คณะกรรมการฯ มุง่ หมายที่จะเพิ่ม
ปริ มาณและปรับปรุ งคุณภาพในการผลิตในด้านการเกษตร ปรับปรุ งคุณภาพในการผลิตใน
ด้านการเกษตร และค้นหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ตลอดจนส่ งเสริ มกิจการอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาคนี้ โดยจะชักชวนให้มีการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรมเพิม่ ขึ้นอีก
ด้วย
ประการที่ 5 ส่ วนในด้านความเป็ นอยูข่ องราษฎรนั้น คณะกรรมการฯ ต้องการให้
ราษฎรในภาคนี้มีการอนามัยและการศึกษาที่ดี ทัดเทียมกับภาคอื่น ๆ โดยจะจั
ดให้มี
สถาบันการศึกษาชั้นสู ง เพื่อการเกษตรและวิศวกรรม แล้วจะจัดตั้งเป็ นมหาวิทยาลัยของ
ภาคในกาลต่อไป สาหรับเรื่ องความเป็ นอยูข่ องราษฎรนี้ พัฒนาการท้องถิ่นเป็ นมาตรการ
สาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรรู ้จกั ช่วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
งานที่ยกขึ้นกล่าวข้างต้นนี้ ล้วนแต่เป็ นงานทานุบารุ งประเทศบ้านเมืองที่สาคัญมาก โดยมี
ความมุ่งหมายจะปรับปรุ งความเป็ นอยูข่ องประชาชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือให้
เจริ ญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่ งอาจมิได้คาดหมาย
ไว้ก่อน ก็จะต้องแก้ไขให้เป็ นผลสาเร็ จจ งได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความอุตสาหะ ความเพียร
พยายาม และความร่ วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยความสามัคคี
พร้อมเพรี ยงอย่างดียงิ่ จึงจะเป็ นผลสาเร็ จและเป็ นประโ ยชน์แก่บา้ นเมือง” (คณะกรรมการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2505: 9)
จากปรารภดังกล่าวจะพบ ว่าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยง พ .ศ.2505-2509 เป็ นแผน
แม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจร (Comprehensive) มุ่งแก้ปัญหาในทุกสาขา โดยเฉพาะใน
ด้านการกระจายความเจริ ญออกไปสู่ ภูมิภาค โดยกาหนดโครงการพัฒนาเมืองขอนแก่นเพื่อให้เป็ นเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญแห่งใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยสรุ ป แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ให้ถือเป็ นนโยบายแห่งรัฐที่สาคัญ มี
กฎหมายรับรองโดยออกเป็ นมติคณะรัฐมนตรี เป็ นแผนพัฒนาภาคเชิงพื้นที่แรกของประเทศไทย :
แผนคู่ขนานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 จึงถือว่าเป็ น “ปฐมบทการพัฒนาเมืองขอนแก่น ” เป็ น
เสมือ นนโยบายเชื่อมต่อระหว่างการพัฒนาประเทศ สู่ การพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และสู่
การพัฒนาเมืองขอนแก่น
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ภาพที่ 4.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509
ที่มา แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509
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ภาพที่ 4.4 โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
ที่มา แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509
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4.2.4 นโยบายที่ 4 โครงการพัฒนาเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น
ตามคาปรารภของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ระบุถึงเมืองขอนแก่น ในแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
“คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยยังมีเมืองที่เป็ นศูนย์กลาง
อันเป็ นที่รวมของงานบารุ งส่ งเสริ มในด้านต่าง ๆ และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของราษฎรที่หนาแน่น
พอควรอยูน่ อ้ ยแห่ง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภาคให ญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพลเมือง
ประมาณหนึ่งในสามของประเทศ ควรจะได้มีเมืองสาคัญเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของภาค
คณะกรรมการฯ จึงได้ตกลงเลือกจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญขึ้นเป็ นแห่งแรก ต่อไปจะได้ปรับปรุ งจังหวัดอื่น ๆ เช่น สกลนคร และอุดรธานี เป็ นต้น
และเหตุผลการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เป็ นจังหวัดศูนย์กลางแห่งแรก
มีเหตุผลพิเศษดังต่อไปนี้ จังหวัดขอนแก่นมีพลเมืองมากพอที่จะดาเนินงานพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ให้ได้ผลดี จังหวัดขอนแก่นมีทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินเป็ นสื่ อการคมนาคม
ซึ่ งเชื่อมต่อกับจังหวั ดอื่น ๆ โดยรอบ เหมาะที่จะให้เป็ นจังหวัดศูนย์กลางของภาค จังหวัด
ขอนแก่นมีลาน้ าพองซึ่ งอยูไ่ ม่ห่างตัวจังหวัดมากนัก สามารถจะเป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ าด้วย
กาลังน้ าที่สาคัญได้และสามารถส่ งไปจาหน่ายในจังหวัดใกล้เคียงได้ ประชากรมีอาชีพใน
การเกษตรเป็ นอาชีพหลัก สามารถขยับขย ายออกไปได้กว้างขวาง โดยใช้ผลิตผลที่ได้จาก
การเกษตรป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ เกลือหินซึ่งจะใช้
เป็ นวัตถุดิบสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
” ( คณะกรรมการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2505: 10)
การสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาหนดเมืองขอนแก่นให้เป็ นเมืองศูนย์กลางของภาค เพื่อเป็ นเมืองศูนย์กลางที่รวบรวบกิจการการ
บริ หารของราชการ งานบารุ งส่ งเสริ มต่าง ๆ และบริ การของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาภาค พร้อมทั้งการ
พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ การสร้างศูนย์ราชการรองรับกิจกรรมการล งทุนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ให้กระจุกตัวที่ในเมืองขอนแก่น ซึ่ งมีองค์ประกอบดังนี้
การวางผังเมืองใหม่ ทขี่ อนแก่น เป็ น การวางผังเมืองโดยหลักวิชาการ และรัฐบาล
จะต้องถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินส่ วนหนึ่งด้วย เพื่อการสาธารณะประโยชน์ และจัดสรรพื้นที่เพื่อกิจการ
ต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกเรี ยบร้อย
จัดตั้งศูนย์ ราชการขอนแก่ น เป็ นการเน้นการพัฒนางานราชการ โครงการนี้มุ่งที่จะ
ให้ตวั เมืองเป็ นศูนย์กลางในวงพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เช่นการจัดตั้ง
ศูนย์กลางการบริ หารราชการ ศูนย์การสาธารณสุ ขจัดตั้งศูนย์สื่อสารวิทยุโทรทัศน์ และ คมนาคม
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ศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร ศูนย์เกษตรและศูนย์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้าง
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ น การจัดสร้างสถาบันชั้นสู งเพื่อการเกษตรและ
วิศวกรรมขั้นปริ ญญาในสาขาวิชาการเกษตรและวิศวกรรม 1 แห่ง ที่จงั หวัดขอนแก่นโครงการ
จัดตั้ง
สร้ างถนนมิตรภาพ เป็ นโครงการตามยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง โดย การเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคม สร้างทางหลวงแผ่นดินก็ ขอนแก่น –อุบลราชธานี และขอนแก่น –หนองคาย
บูรณะทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น–เลย ให้เป็ นทางที่ถาวรให้เป็ นทางเชื่อมระหว่างภาค
สร้ างระบบชลประทาน เป็ นโครงการชลประทานเพื่อการกสิ กรรมในเนื้อที่ 250,000
ไร่ และจัดตั้งสถานีวจิ ยั ทางการเกษตรเฉพาะทางต่าง ๆ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ น เป็ นโครงการนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะทาหน้าที่สนับสนุนและส่ งเสริ มในการจัดหาแหล่งเงินทุนมา
สร้างโรงงานและพร้อม จะจัดหาที่ดินเป็ นที่ต้ งั โรงงานให้ในนิคมอุตสาหกรรม (Industrial estates)
และสนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการ ส่ งเสริ มให้เอกชนตั้งโรงงานที่แปรรู ปวัตถุดิบการเกษตรใน
อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น ทอกระสอบจากปอ ขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ในบริ เวณใกล้โรงงาน
พลังงานไฟฟ้ า น้ าประปา ชลประทาน ที่บริ เวณอาเภอน้ าพอง
จะกล่าวได้วา่ โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสาคัญและเร่ งด่วนเป็ นรู ปธรรมในแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมีโครงการดาเนินงานย่อยทั้งสิ้ น 7โครงการย่อยดังนี้
4.2.4.1 โครงการทีย่ ่อย 1 โครงการวางผังเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2525
โครงการวางผังเมืองขอนแก่น พ .ศ. 2525 จัดทาโดยกระทรวงมหาดไทย
เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่นเป็ น
ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาระสาคัญของผังเมืองจังหวัดขอนแก่น พ .ศ. 2525 ตามที่
หลวงยุกตเสวีววิ ฒั น์ อธิบดีกรมโยธา เมือง (ขณะนั้น ) ทาหน้าที่ผอู ้ านวยการสานักผังเมืองชัว่ คราว
ในเดือนกันยายน พ .ศ. 2505 ได้กล่าวไว้ในคานาของเอกสารผังเมืองจังหวัดขอนแก่น พ .ศ. 2525
สรุ ปใจความว่า
“การวางผังเมืองเป็ นโครงการหลักของการพัฒนาอย่างหนึ่งซึ่ งใช้
หลั กวิทยาศาสตร์ ในการจัดสวัสดิการของประชาชนให้ดียงิ่ ขึ้น โดยจัดให้มีการ
ประสานงานร่ วมกัน เพื่อให้การพัฒนาทั้งของรัฐและของเอกชนทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างเป็ น
ระเบียบสอดคล้องกัน ให้การพัฒนาก่อสร้างแต่ละสิ่ งช่วยให้ก่อเกิดผลประโยชน์แก่ชุมชน
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อย่างเต็มที่และประหยัด แผนผังโ ครงการหรื อที่เรี ยกว่าผังเมืองของจังหวัดขอนแก่นนี้เป็ น
ผลการดาเนินงานของสานักผังเมืองชัว่ คราว กระทรวงมหาดไทย
ที่ได้ดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนนโยบายพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการแผน ผังโครงการนี้ได้
จัดทาขึ้นจากการสารวจ วิเคราะห์ วิจยั ปั ญหาต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด
ขอนแก่นอย่างละเอียด โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาลเป็ นหลักสาคัญในอันที่จะปรับปรุ ง
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็ นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แผนผังโครงการนี้จะเป็ น
รายล ะเอียดส่ วนหนึ่งของแผนพัฒนาประสานกับรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่ งหน่วยราชการที่
รับผิดชอบแต่ละแห่งจะได้จดั ทาขึ้นเพื่อร่ วมกันพัฒนาให้จงั หวัดขอนแก่นเจริ ญเติบโตอย่าง
มีหลักเกณฑ์ เป็ นบ้านเมืองที่สวยงาม น่าอยูอ่ าศัยและเป็ นศรี สง่าของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ต่อไป แผนผังโครงกา รนี้จะสาเร็ จไปมิได้ หากมิได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากหน่วย
ราชการต่าง ๆ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและคณะกรรมการจังหวัดขอนแก่น” (กระทรวงมหาดไทย, 2505)
ผังเมืองขอนแก่น พ .ศ. 2525 เป็ นการดาเนินงานเกิดขึ้นต่อเนื่อ งจากโครงการวางผัง
กรุ งเทพมหานคร (Greater Bangkok plan, 2533) ที่จดั ทาโดยบริ ษทั ทีมนักผังเมืองและการประปา
อเมริ กนั Lithfield , Whiting , Bowne and associates โดยการสนับสนุนขององค์กร United State
Operation Mission (USOM) อย่างไรก็ตามผังเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2525 ถือเป็ นการวางและจัดทาผัง
เมืองโดยคนไทยฉบับแรกของประเทศและเป็ นผังเมืองแรกในภูมิภาค ผังเมืองขอนแก่นถือเป็ นผัง
เมืองรวมที่ใช้หลักการวางผังครอบคลุมทั้งเมืองและทุกปั ญหาเมืองที่สมบูรณ์
(Comprehensive
plan) มีกระบวนการวางผังที่ถูกต้องครบองค์ประกอบตามวิชาการ กล่าวคือ กา รกาหนดบทบาท
เมืองที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ .ศ. 2505-2509 การจัดทาผังเมือง
ขอนแก่น พ.ศ. 2525 นี้ได้รับนโยบายการวางผังจากกรรมการพัฒนาภาค และเมื่ อจัดทาแล้วเสร็ จ
ต้องนาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่จงั หวัดขอนแก่น
(เฉลิม แก้วกังวาล, สัมภาษณ์ ) เนื้อหาของแผนผังที่ครอบคลุม ตั้งแต่ผงั การใช้ที่ดิน ผังคมนาคม ผัง
สาธารณูปโภค ผังระบบน้ าประปา ผังระบบน้ าเสี ยและการระบายน้ าผิวดิน รวมถึงเสนอแนะการ
จัดการ ขยะ ของเสี ย และการวางแนวทางการจัดการพื้นที่และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ
เช่น พื้นที่การศึกษา สาธารณสุ ข การพัฒนาย่านการค้า ตลาด ผลจากการดาเนินการตามแผน
งบประมาณ แหล่งที่มา ตารางสัญญาเงินทุน รวมถึงการวางกรอบการปฏิบตั ิตามแผนผัง และการ
ควบคุมเชิงกฎหมาย การบริ หารจัดการไว้อย่างละเอียด
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ภาพที่ 4.5 ผังเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2525
และ คุณเฉลิม แก้วกังวาน หนึ่งในทีมผูว้ าง
ผังเมืองขอนแก่น ใน ปี พ.ศ.2505
“โครงการผังเมือง พ.ศ. 2525 มุง่ หวังให้เมืองขอนแก่นที่มีพ้ืนที่รองรับ
ขยายตัวกว้างขวาง การตัดเส้นทางคมนาคมตาม รู ปร่ างของเมืองตามผังเมือง เช่น สร้าง
ถนนวงแหวนตะวันออก-ตก 2 ชั้น (ชั้นใน-นอก) โดยใช้ถนนวงแหวนเป็ นขอบเขตกาหนด
ความหนาแน่น และสร้างถนนมิตรภาพขนานกับแนวทางรถไฟ เชื่อมถนนมิตรภา พเข้าหา
กันและเกิดจุดตัดมิตรภาพ มะลิวลั ย์ สร้างถนนเชื่อมแกนตะวันออก- ตก และตะวันตกเฉียง
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ใต้ เชื่อมขอนแก่น- กาฬสิ นธุ์- เลย และเชื่อมขอนแก่น- ชัยภูมิ เกิดเมืองใหม่ขอนแก่นเมือง
พาณิ ชยกรรมใหม่ เขตพาณิ ชยกรรมยังคงเกาะตัวบริ เวณกลางเมือง ขณะที่เขตอุตสาหกรรม
และคลังสิ นค้า สร้างกลุ่มย่านอุตสาหกรรมและคลังสิ นค้าริ มทางรถไฟ- มิตรภาพ “ผังเมือง
เสนอให้บริ เวณที่น้ าท่วมจากบึงทุ่งสร้าง จรดบึงแก่นเมืองเป็ นสวนสาธารณะ ผังเมืองเสนอ
ให้สร้างศาลากลางใหม่ที่สนามบินพระลับ ศาลากลางเก่ายกเป็ น เมือง เกิดศูนย์ราชการแห่ง
แรกของประเทศ ผังเมืองเสนอให้
ย้ายโรงพยาบาลโรคเรื้ อนออกไป ตั้งเป็ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูเหมือนจะเป็ นมหาวิทยาลัยแรกนอกกรุ งเทพ ฯ” (เฉลิม แก้วกังวาล
, สัมภาษณ์)
ผลกระทบของโครงการ ผังเมืองขอนแก่น พ.ศ.2525 ส่ งผลให้เมืองขอนแก่น
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพื้นที่อย่างมาก โครงข่ายถนนและพื้นที่ศูนย์รา
ชการและพื้นที่
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้วา่ เป็ นการวางโครงสร้างเมืองให้ขยายตัวไปในบทบาทด้านราชการ และการ
บริ การสาธารณะ เกิดเมืองใหม่ขอนแก่นที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
ระบายน้ าผิวดิน ระบบป้ องกันน้ าท่วม และวางระบบบาบัดน้ าโสโครกในเขตเมือง ระบุไว้ใน
แผนผังการสาธารณูปโภค การกาหนดแหล่งน้ าประปา ตาแหน่งและพื้นที่บ่อบาบัดน้ าโสโครก
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตลอดจนทิศทางและระบบท่อการระบายน้ าน้ าผิวดินใหม่ การเสนอ
ให้ยา้ ยสาธารณูปโภคออกจากเขตใจกลางเมืองไปยังเขตที่ดินของรัฐชานเมือง เช่น สร้างสนามบิน
แห่งใหม่ โรงกรอง น้ าดิบ เปิ ดพื้นที่ส่งเสริ มสวนสาธารณะ และที่โล่งใหม่ ๆ เช่น ระบุให้แหล่งน้ า
เป็ นพื้นที่สีเขียว เกิดพื้นที่ยา่ นพาณิ ชยกรรมให้กระจุกตัวหนาแน่นในเขตศูนย์กลางเมืองบริ เวณที่
ราชพัสดุ นาไปสู่ การกระจุกตัวของหน่วยงานราชการและการขยายหน่วยงานราชการจากกรุ งเทพฯ
สู่ เมืองขอนแก่น
ผังเมือง พ.ศ. 2525 มีผลต่อการเติบโตของเมืองอย่างมาก เนื่องจากมีการนาไปปฏิบตั ิ
ด้านการลงทุนของรัฐและเอกชนในเมืองขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการวางผังเวนคืน
พื้นที่ศูนย์ราชการ 600 ไร่ เป็ นศูนย์ราชการแห่งแรกของประเทศ กระทรวงศึกษาธิ การ ได้
ดาเนินการเว นคืนที่ดินและจัด ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่ 4,000 ไร่ นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กรมทางหลวง กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงยุติธรรม สานักนายกรัฐมนตรี ได้ถือเอาเป็ นแนวปฏิบตั ิเมื่อมีการจั ดตั้งหน่วยงานราชการ
ในเวลาต่อมา เทศบาล เมืองขอนแก่น ดาเนินการขยายเขต เมือง ตามแนวทางที่ผงั เมือง พ .ศ. 2525
เสนอไว้ และขอใช้พ้ืนที่การค้า พาณิ ชย์จากกรมธนารักษ์ และให้มีการย้ายพื้นที่ เมือง เช่น การสร้าง
สถานีขนส่ งรวม ในส่ วนการลงทุนของภาคเอกชน มีการลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรม คลังสิ นค้า
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การพาณิ ชย์ ตามผังเมือง พ.ศ. 2525 อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งผังเมือง ยังสร้าง ความเชื่อมัน่ ว่าเมืองขอนแก่น
มีโอกาสในการขยายตัวสู ง เป็ นเมืองที่มีอนาคต จะเห็นได้จากการลงทุนที่ขยายตัวของภาคเอกชน
การสร้างโรงแรม สถานบริ การเกิดขึ้นอย่างมาก (ชานาญ พจนา, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2553)
โดยสรุ ปถื อว่าโครงการผังเมือง พ.ศ. 2525 เป็ นโครงการหนึ่งที่เป็ นรู ปธรรมสาคัญ
เร่ งด่วนและเสร็ จสิ้ นโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด และสามารถกล่าวได้วา่ “ผังเมืองขอนแก่น
พ.ศ. 2525 เป็ นโครงการย่อยนาร่ อง เพื่อเตรี ยมความพร้อมในโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
พ.ศ.2505-2509 ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนื.ศ.2505-2509
อพ
อนึ่งผังเมืองขอนแก่น พ .ศ. 2525 ยัง
ไม่มีผลการบังคับใช้ และการควบคุมการใช้ที่ดินด้านกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ ทาให้
.ศ. 2518
กฎหมายต้องรออีกถึง 13ปี จึงมีการตราพระราชบัญญัติการผังเมืองออกมาใน พ
(จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2506)
4.2.4.2 โครงการย่อยที่ 2 โครงการ ตั้งศูนย์ ราชการบริหารราชการและบริการ
ราชการระดับภาค
นโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509 และโครงการพัฒนาเมือง
ขอนแก่นให้เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ.ศ. 2505-2509 ระบุวา่
“ควรจะได้มีเมืองสาคัญเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของภาค คณะกร รมการจึง
ได้ตกลงเลือกจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับปรุ งให้เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขึ้นเป็ นแห่ง
แรก เป็ นศูนย์กลางอันเป็ นที่รวมของงานบารุ งส่ งเสริ มในด้านต่าง ๆ และเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ราษฎรที่ หนาแน่นพอควร” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2505: 9)
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการวางผังเมือง พ .ศ.2525 และกาหนดพื้ นที่
ศูนย์ราชการหลักในเมืองไว้วา่
“เมืองขอนแก่นจะเป็ นเมืองราชการและควร มีการรวมเอาศูนย์ราชการต่าง ๆ
มาไว้ที่เดียวกัน และวางผังบริ เวณให้มีมาตรฐานเป็ นสัดส่ วน” (กระทรวงมหาดไทย , 2505)
โดยคาดการณ์พ้ืนที่และจานวนหน่วยงานไว้ราว 60 หน่วยงาน ใช้พ้ืนที่ราว 1 ตาราง
กิโลเมตร โดยเลือกพื้นที่ไว้ 3 แห่ง คือทิศตะวันตก บริ เวณที่ดอนก่อนถึงบ้านทุ่ม (สนามบินใน
ปัจจุบนั ) ทิศใต้ บริ เวณสถานีทดลองเกษตรท่าพระ และทิศเหนือ บริ เวณสนามบินเก่าที่เนินทิศ
เหนือเมืองใกล้บึงทุ่งสร้าง บริ เวณจวนจอมพล ทางคณะวางผังได้พิจารณาแล้วสรุ ปว่าบริ เวณที่ 3
ทิศเหนือ เหมาะสมและกาหนดเป็ นพื้นที่ศูนย์ราชการ ไว้ในผังเมือง พ.ศ. 2525 และในพ.ศ. 2506
กระทรวงมหาดไทยได้ต้ งั คณะกรรมการวางผังแม่บทศูนย์ราชการ ดาเนินการวางผังตัดถนน เวนคืน
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ที่ดินของประชาชนบางส่ วน และก่อสร้างศาลากลางจังหวัดบริ เวณจุดศูนย์กลางของพื้นที่ศูนย์
ราชการ (เฉลิม แก้วกังวาล, สัมภาษณ์)
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ทาการเวนคืนที่ดินจากเอกชนแล้วเสร็ จ จึง เริ่ มสร้างศูนย์
ราชการขอนแก่นโดย ทาพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2507 ดาเนินการสร้างแล้วเสร็ จ
ใน พ .ศ. 2508 และในช่วงแรกมีการ จัดตั้งศูนย์ราชการขอนแก่น เน้นการพัฒนางานราชการ
โครงการนี้ มุ่งที่จะให้ตวั เมืองเป็ นศูนย์กลางในวงพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เช่นการจัดตั้งศูนย์กลางการบริ หารราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน
ที่ดิน ศาลจังหวัด สานักงานป่ าไม้ สานักงานการศึกษา และสานักงานตารวจภูมิภาค
ศูนย์การ
สาธารณสุ ข ศูนย์สื่อสารวิทยุโทรทัศน์และ คมนาคม ศูนย์กลางการเงินและการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ศูนย์เกษตรและศูนย์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการก่อสร้างบารุ งถนน
จะเห็นได้วา่ ศูนย์ราชการขอนแก่นเป็ นศูนย์ราชการขนาดใหญ่แห่งแรกของ
ประเทศ ซึ่งเป็ นโครงการที่เป็ นรู ปธรรมที่สุดในโครงการหนึ่งอันเนื่อ งมาจากแผนพัฒนาภาค และ
อาจสรุ ปได้วา่ ศูนย์ราชการบริ หารราชการและบริ การราชการขอนแก่นเป็ น “โครงการนาร่ อง ตาม
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็ นการปฏิบตั ิตามผังเมือง
รวม พ.ศ. 2525 และต้นแบบศูนย์ราชการแห่งแรกของประเทศ และยังเป็ นโครงกา รที่ ก่อให้เกิดการ
ย้ายงาน คน และเงินลงสู่ จงั หวัดขอนแก่น ซึ่ งสร้างผลกระทบกับการลงทุนของภาคราชการเมือง
ขอนแก่นในช่วงแรกของการพัฒนาสู งมาก” (ชานาญ พจนา, สัมภาษณ์,)
4.2.4.3 โครงการย่อยที่ 3 โครงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากข้อเสนอโครงการพัฒนาการของรัฐ พ.ศ. 2499 ที่เน้นว่าประเทศไทย
ควรขยายโอกาสการศึกษาไปยังภูมิภาค สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2504–2509) ที่ระบุถึงประเด็นพัฒนา การศึกษาและขยายมหาวิทยาลัยไปในในภูมิภาค
และการระบุถึงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่ มปรากฏชัดเจนใน
แผนพัฒนาภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509 ที่ระบุวา่
“ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือควรตั้งสถาบันชั้นสู งขั้นปริ ญญา ที่
เมืองขอนแก่น โดยจัดสร้างสถาบันชั้นสู งเพื่อการเกษตร และวิศวกรรม 1 แห่ง (Institute
for agriculture and mechanical sciences) ให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษารับนั กเรี ยนที่สาเร็ จ
มัธยมศึกษาขั้นเตรี ยมอุดมเข้าศึกษาต่อ แนวทางและหลักสู ตรจะหนักไปในภาคปฏิบตั ิ โดย
เริ่ มจากสถาบันขั้นสู งในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ก่อน ทั้งนี้ เมื่อการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือรุ ดหน้าไปตามจุดหมายที่กาหนดไว้ ความต้องการใช้ช่าง
ในแขนงต่ าง ๆ จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านเกษตรและวิศวกรรม มีวตั ถุประสงค์จะให้
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นักศึกษาที่สาเร็ จแล้วได้รับการฝึ กอบรมเพียงพอจะหางานทาในส่ วนของเอกชนได้
โครงการนี้จะต้องมีการสารวจก่อนและต่อไปจะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วย
ทั้งนี้ จาเป็ นต้อง มีคณะกรรมการดาเนินงาน รับผิดช อบโดยเฉพาะ ในการเตรี ยมงาน ”
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2505: 9)
ดังนั้นในพ .ศ. 2505 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือขึ้น เพื่อขอ
ความเห็นในเรื่ องที่จะจัดตั้งสถาบันการศึ กษาวิชาชีพชั้นสู ง เพื่อผลิตกาลังคนโดยเฉพาะสาขา
เกษตรกรรมและวิศวกรรม มาเป็ นกาลังแรงงานในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และให้
ดาเนินการจัดตั้งโดยเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ขอนแก่นได้เลือก
สถานพยาบาลสี ฐาน มีเนื้อที่ 3,116 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา เป็ นสถานที่ที่อยูต่ ิดกับถนน การคมนาคม
สะดวก เนื่องจากมีถนนใหญ่ลาดยางตัดผ่าน และอยูห่ ่างจากตัวเมืองเพียง
3 กิโลเมตร และให้
ประสานไปยังคณะวางผังเพื่อบรรจุพ้ืนที่ดงั กล่าวไว้ใน แผนผังโครงการผังเมือง พ .ศ. 2525 (เฉลิม
แก้วกังวาล, สัมภาษณ์) เริ่ มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2508 ต่อมาในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509
อย่างไรก็ดีจะเห็นได้วา่ การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยภูมิภาค กรณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีกระบวนการเชิงนโยบายที่เป็ นลาดับขั้นเป็ นไปตามแผนงานระดับภาค
แผนงานการพัฒนาเมือง ซึ่ งแตกต่างจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลา
กล่าวคือ การเลือกให้เมืองขอนแก่นเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดขึ้นตาม
แผนที่บรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ขอนแก่นและผังเมืองขอนแก่น 2525 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อการขยาย
โอกาสทางการศึกษา แล้วการสร้างมหาวิทยาลัยที่เมืองขอนแก่น ยังเพื่อสร้างกาลังแรงงานและให้
เกิดการจ้างงานใ นเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและเมือง
ขอนแก่น และในเชิงที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยยังได้รับการบรรจุ กาหนดและส่ งเสริ มไว้ในแผนผัง
โครงการผังเมือง พ.ศ. 2525 (เฉลิม แก้วกังวาล, สัมภาษณ์)
สรุ ปได้วา่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ. 2505-2509เป็ นส่ วนหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
พ.ศ. 2505-2509และมีการวางผังเมือง 2525 รองรับโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็ นเสมือน
โครงการหลักจากแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509
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4.2.4.4 โครงการย่อยที่ 4 โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนา้ “เขื่อนอุบลรัตน์ ”
เป็ นโครงการเกี่ยวเนื่องจากโครงการพัฒนาการของรัฐที่จดั ทาโดย
ธนาคารโลก และเชื่อมโยงสู่ นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยังระบุไว้ใน
นโยบายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ระบุถึงการพัฒนาลุ่ มน้ าโขงตอนล่าง “โครงการน้ า
พอง” ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้ า เรี ยก โครงการเขื่อนอุบลรัตน์ เริ่ มศึกษารายละเอียดโดยได้
การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริ กา รัฐบาลได้กเู้ งินจากธนาคารแห่งสหรัฐเยอรมัน
สมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินมอบให้การพลังงานแห่งชาติและการไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ นผูด้ าเนินการสร้าง มีวตั ถุประสงค์ที่จะเก็บและกักน้ าไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้ า โดยสร้างเขื่อนกั้น
ลาน้ าพอง ปริ มาณไฟฟ้ าที่จะได้จากการนี้ประมาณ 25,000 กิโลวัตต์ ทั้งนี้จะต้องสงวนป่ าดงลานอัน
เป็ นป่ าต้นน้ าพองไว้เป็ นการถาวรตลอดไปโดยให้ประกาศเป็ นป่ าสงวน เป็ นเขื่อนอเนกประสงค์
แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่ งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล และเป็ นเขื่อนผลิตไฟฟ้ าพลังงานน้ าแห่ง
แรกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ปิ ดกั้นแม่น้ าพองสาขาย่อยของแม่น้ าชี ตัวเขื่อนเป็ นหิ นถมแกนดิน
เหนียว อ่างเก็บน้ ามีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เม ตร ผลิตไฟฟ้ าได้ 55 ล้านกิโลวัตต์- ชัว่ โมง การ
สร้างเขื่อนเริ่ มขึ้นในชื่อ โครงการน้ าพอง เมื่อ พ .ศ. 2503 โดยได้รับความร่ วมมือจากกองทุนพิเศษ
แห่งสหประชาชาติ ทาพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ดาเนินการสร้างแล้วเสร็ จ
ในพ.ศ. 2508 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี (ฐานันดรศักดิ์ในขณะนั้น ) ไปทรงประกอบพิธี
เปิ ดเขื่อน ทรงพระราชทานชื่อเขืน่อนี้วา่ เขื่อนอุบลรัตน์
4.2.4.5 โครงการย่อยที่ 5 โครงการชลประทาน “หนองหวาย”
โครงการก่อสร้างระบบชลประทานหนองหวาย เป็ น โครงการชลประทาน
เพื่อการกสิ กรรม และวิจยั ทางการเกษตรนาร่ องที่ขอนแก่น เป็ นการลงทุนสาธารณูปโภคเพื่อ
เชื่อมโยงสู่ การพัฒนาการเกษตร วางศิลาฤกษ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2507 เป็ นโครงการเกี่ยวเนื่องจาก
โครงการพัฒนาการของรัฐที่จดั ทาโดยธนาคารโลก และเชื่อมโยงสู่ นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และยังระบุไว้ในนโยบายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ระบุถึงการ
พัฒนาลุ่มน้ าโขงตอนล่าง “โครงการน้ าพอง ” ในด้านการชลป ระทาน โครงการชลประทานนี้เป็ น
โครงการต่อเนื่องจากการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าลงทุน กาหนดจะสร้าง
เขื่อนดินกั้นลาน้ าพอง บริ เวณหนองหวาย ตาบลน้ าพอง อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถส่ ง
น้ าได้โดยแรงโน้นถ่วง ได้พ้ืนที่ประมาณ 287,500 ไร่ โดยกาหนดสานักงานที่ทาการโครงการส่ งน้ า
และบารุ งรักษาหนองหวายอยูบ่ ริ เวณทิศตะวันออกของเมือง
และคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ 22
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กันยายน พ.ศ. 2507 มอบให้กรมชลประทานรับงานด้านการชลประทาน เริ่ มก่อสร้างบริ เวณหัวงาน
โครงการเมื่อพ.ศ. 2508 แล้วเสร็ จในปี เดียวกัน
4.2.4.6 โครงการย่อยที่ 6 โครงการถนนมิตรภาพ
ถนนมิตรภาพ เป็ นการ เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม สร้างทางหลวง
แผ่นดินก็ ขอนแก่น –อุบลราชธานี และขอนแก่น –หนองคาย บูรณะทางหลวงแผ่นดินสาย
ขอนแก่น –เลย ให้เป็ นทางที่ถาวรให้เป็ นทางเชื่อมระหว่างภาค สร้างทางหลวงชนบทระหว่าง
หมู่บา้ นที่ต้ งั อยูร่ อบ ๆ ตัวเมืองขอนแก่น เพื่อให้หมู่บา้ นนั้นติดต่อกับจังหวัดได้สะดวก ก่อสร้าง
สนามบินที่ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ทุ่นแรงที่ขอนแก่นและจังหวัดอื่น
ถนนเริ่ มสร้าง 20 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2500 แล้วเสร็ จ 27 มกราคม พ .ศ. 2508
เป็ นโครงการเกี่ยวเนื่องจากโครงการพัฒนาการของรัฐที่จดั ทา โดยธนาคารโลก และเชื่อมโยงสู่
นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยังระบุไว้ในนโยบายแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นทางหลวงที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา USOM ในด้าน
งบประมาณการก่อสร้าง เทคนิควิชาการในการก่อสร้าง นับเป็ นทางหลวงสายแรกที่ก่ อสร้างถูกต้อง
ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็ นทางหลวงสายแรกของประเทศไทยที่
มีผวิ จราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรี ต (Asphaltic concrete) คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ต้ งั ชื่อ
ถนนมิตรภาพ เมื่อวันที20่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็ นถนนหลักที่จะเดินทางไปสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่ งในส่ วนถนนมิตรภาพบริ เวณผาดผ่านพื้นที่เมืองขอนแก่น ผังเมืองขอนแก่น พ .ศ.2525 ได้ระบุ
แนวเส้นทางไว้ในผังเมืองด้วย(เฉลิม แก้วกังวาล, สัมภาษณ์)
4.2.4.7 โครงการย่อยที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ น
จากเอกสารแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.2505-2509 ระบุวา่
จังหวัดขอนแก่นมีลาน้ าพองซึ่ งอยูไ่ ม่ห่างตัวจังหวัดมากนัก สามารถจะเป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ าด้วย
กาลังน้ าที่สาคัญได้และสามารถส่ งไปจาหน่ายในจังหวัดใกล้เคียงได้
ประชากรมีอาชีพใน
การเกษตรเป็ นอาชีพหลัก สามารถขยับขยายออกไปได้กว้างขวาง โดยใช้ผลิตผลที่ได้จากการเกษตร
ป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ เกลือหินซึ่งจะใช้เป็ นวัตถุดิบสาคัญ
สาหรับอุตสาหกรรมเคมี ใกล้โรงงานพลังงานไฟฟ้ า น้ าประปา ชลประทาน ที่บริ เวณอาเภอน้ าพอง
จึงเป็ นที่มาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ นโดยกาหนดเพียงกรอบ ไว้ ว่า แนวทางการ
พัฒนาควรเน้นให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุน และรัฐบาลพร้อมจะจัดหาที่ดินเป็ นที่ ตั้งโรงงาน
ให้ในนิคมอุตสาหกรรม ส่ งเสริ มให้เอกชนตั้งโรงงานที่แปรรู ปวัตถุดิบการเกษตรในอุตสาหกรรม
บางประเภท เช่น ทอกระสอบจากปอ โรงงานผลิตน้ าดื่ ม โรงงานสุ รา โดนในช่วงแรกระบุในพื้นที่
เขตสุ ขาภิบาลตาบลท่าพระ ห่างจากตัวเมืองราว 15 กิโลเมตร
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4.2.5 สรุ ปความเชื่ อมโยงจากแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.2505-2509 สู่
โครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ นนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่ น
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2505-2509 ถือเป็ นนโยบายแห่งรัฐที่สาคัญ
มีกฎหมายรับรองโดยออกเป็ นมติคณะรัฐมนตรี อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นแผนพัฒนาภาคเชิงพื้นที่แรก
ของประเทศไทยและยังเป็ นแผนที่เกิดขึ้นแบบคู่ขนานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 โดยนัยยะแล้ว ถือว่าเป็ น ปฐมบทการพัฒนาเมืองขอนแก่น ที่เป็ นเสมือนนโยบายเชื่อมต่อ
ระหว่างการพัฒนาประเทศสู่ การพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และแปลงแผนงานและโครงการ
ลงสู่ การพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน โดยในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
พ.ศ.2505-2509 ปรากฏโครงการเด่น คือ โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น พ .ศ.25052509 ซึ่งมีโครงการย่อยภายในถึง 7 โครงการตามที่กล่าวมาข้างต้น (ดูภาพที่ 4.6 ถึง 4.7)
จากรู ปที่ 4.6 จะเห็นได้วา่ นโยบายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ .ศ.25052509 เป็ นแนวนโยบายที่เป็ น “ตัวเชื่อมหลัก ” ระหว่างกลุ่มแนวนโยบายระดับประเทศสู่ การพัฒนา
เมืองขอนแก่น นอกจากนั้นแล้วยังเ ป็ น “แนวนโยบายแม่ ” ที่ส่งผลให้เกิด “แนวนโยบายลูก ” แต่
ในทางกลับกัน แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ.ศ.2505-2509 ยังถือว่าเป็ น “แนวนโยบายลูก
ที่เป็ นผลผลิต” จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เช่นกัน (เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่
1 ก็จะพบความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึ งกัน กล่าวคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 นั้นเกิดขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของโครงการพัฒนาของรัฐ โดยธนาคารโลก)
จะเห็นได้วา่ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พ.ศ.2505-2509 ส่ งผลให้เกิดผล
กระทบต่อเมืองขอนแก่นอย่างเป็ นรู ปธรรมเป็ นสองลักษณะ คือ ประการแรกคือสร้างผลต่อการ
เติบโตเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นทันที คือ โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็ นศูนย์กลางความ
เจริ ญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2505) การวางผังเมือง (พ.ศ. 2505) โครงการการสร้าง
ศูนย์ราชการบริ หารราชการและบริ การราชการ (พ.ศ. 2507) และการสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(พ.ศ. 2507) และประการที่สองคือผลกระทบต่อภูมิภาครอบ ๆ เมืองขอนแก่น ได้แก่ การสร้างถนน
มิตรภาพ (พ.ศ. 2509) การสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ (พ.ศ. 2509) และการสร้างระบบชลประทานหนอง
หวาย (พ.ศ. 2509) และ ซึ่ งกลุ่มแรกที่สร้างผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของเมืองนั้นจะยัง
ก่อให้เกิดการลง ทุนภาครัฐและเกิดผลกระทบเชื่อมโยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
สื บเนื่องต่อมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3
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05)

ภาพที่ 4.6
ภาพรวมความสัมพันธ์เชิงนโยบาย
ที่มา จากการวิเคราะห์
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ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ (พ.ศ.2497-2498)
โครงการสารวจเศรษฐกิจ
นโยบายพัฒนา นโยบายที่ 1 (พ.ศ.2499)
โครงการพัฒนาการรัฐ
นโยบายพัฒนา นโยบายที่ 2 (พ.ศ.2504)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฯ ฉบับที่ 1
นโยบายพัฒนา นโยบายที่ 3 (พ.ศ.2505)
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการเมืองศู นย์ กลางความเจริญ ขอนแก่ น พ.ศ.2505-2509
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น

โครงการ 1 (พ.ศ.2505)
วางผังเมืองขอนแก่ น

โครงการฯ 2 (พ.ศ.2507)
จัดตั้งศู นย์ ราชการ ขอนแก่ น

โครงการฯ 3 (พ.ศ.2507)
ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

โครงการฯ 4 (พ.ศ.2509)
พลังงานจากนา้ “เขื่อนอุบลรัตน์”

โครงการฯ 5 (พ.ศ.2509)
ชลประทาน “หนองหวาย”

โครงการฯ 6 พ.ศ.2501-2504)
ก่ อสร้ างถนนมิตรภาพ (ส่ วนขอนแก่ น)
โครงการฯ 7 (ไม่ ได้ ดาเนินการ)
นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ น

ภาพที่ 4.7 แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายและโครงการต่าง ๆ
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4.3

ลงทุนภาครัฐภายใต้ โครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญระหว่ าง พ.ศ. 2507-2515
จากการศึกษาการใช้จ่ายสะสมรายโครงการ ในช่วงระหว่าง พ .ศ.2507-2515 (จากการ
รวบรวมและคานวณการใช้จ่ายรายโครงการที่เกี่ยวข้อง โปรดดูตารางรายโครงการในภาคผนวก ก )
จากตารางที่ 4.1 สามารถแบ่งกลุ่มสัดส่ วนการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่ลงทุนในเมืองและพื้นที่เ กี่ยวเนื่อง
ได้ดงั นี้ โครงการศูนย์บริ หารราชการและบริ การสาธารณะขอนแก่น มีสัดส่ วนสู งสุ ด คือร้อยละ
26.89 หรื อเท่ากับ 1132 ล้านบาท รองลงมาคือ โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ร้อยละ 24.16
หรื อ 1017 ล้านบาท ขณะที่โครงการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ ตามมาเป็ นอันดับที่สาม คื อ ร้อยละ 19.65
หรื อ 827.57 ล้านบาท และโครงการทางหลวงมิตรภาพในส่ วนจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 12.28 หรื อ
517 ล้านบาทและโครงการชลประทานหนองหวายคิดเป็ นร้อยละ 10.98 หรื อ 462 ล้านบาท และ
ท้ายสุ ดคือโครงการวางผังเมืองขอนแก่น ร้อยละ 6.04 หรื อ 254.53 ล้านบาท
ตารางที่ 4.1 โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น (ปริ มาณสะสมระหว่าง 2507-2515)

โครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น
ล้าน
ร้ อยละ
โครงการ 1 (พ.ศ.2505) วางผังเมืองขอนแก่น
254.53
6.04
โครงการฯ 2 (พ.ศ.2507) จัดตั้งศูนย์ราชการ ขอนแก่น
1132.68
26.89
โครงการฯ 3 (พ.ศ.2507) ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1017.33
24.16
โครงการฯ 4 (พ.ศ.2509) พลังงานจากน้ า “เขื่อนอุบลรัตน์”
827.57
19.65
โครงการฯ 5 (พ.ศ.2509) ชลประทาน “หนองหวาย”
462.26
10.98
โครงการฯ6 (พ.ศ.2504) สร้างถนนมิตรภาพ (ส่ วน ขอนแก่น)
517.28
12.28
โครงการฯ 7 (ไม่ได้ดาเนินการ) นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น
รวม
4211.65
100.00
ที่มา: การคานวณและรวบรวม จาก รายงานการเงินประจ.ศ.2503าปี พ 2515 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
จะเห็นได้ชดั ว่าทั้งโครงการวางผังเมืองโครงการศูนย์ราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นกลุ่มการลงทุนภาครัฐที่มี ส่ วนแบ่งสู งมาตั้งแต่เริ่ มโครงการ ซึ่ งเมื่อรวมทั้งสองโครงการจะ
เท่ากับร้อยละ 57.09 ของการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นทั้งหมด
ขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภค เมื่อรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 42.91 จากข้อมูลชี้ให้เห็น ในสองประเด็น คือ
หนึ่ง ภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ.2505-2509 ในชุดโครงการเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญขอนแก่นพ.ศ.2505-2509 ทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารราชการบริ การสาธารณะและโครงการ
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จัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริ งจัง และได้รับ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่าง พ.ศ.2507-2515 อีกทั้งยังเป็ นโครงการในกลุ่มที่ต้ งั อยูใ่ น
เขตเมืองขอนแก่น ซึ่ งจะสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมืองมากกว่ากลุ่มโครงการที่อยูใ่ กล้
จากตัวเมือง เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ ระบบชลประทานหนองหวาย หรื อการก่อสร้างถนนมิตรภาพ และ
จะเห็ นได้วา่ ในความเป็ นจริ งแล้วการใช้จ่าย เงิน ของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
โดยเฉพาะโครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารราชการบริ การสาธารณะและโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิได้กระจุกตัวอยูเ่ พียงด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ แต่เป็ นการใช้จ่ายที่
รวมงบดาเนินการใช้ สอยและค่าจ้างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่ งเงินเหล่านั้นย่อมจะตกอยูใ่ นเมือง
และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นในช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจน
4.4 ความเชื่ อมโยงระหว่ างกลุ่มโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ นต่ อการลงทุน
ภาครัฐในเมืองขอนแก่น
ดัง ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้าถึงที่มาของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
องค์ประกอบของชุดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นและปริ มาณการใช้จ่ายเงินลงทุน
ภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญระหว่าง พ .ศ. 2507-2515 ในหัวข้อนี้เป็ นชี้ให้เห็นถึง
ภาพรวมความเชื่อม โยงและผลกระทบของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ต่อการ
ลงทุนภาครัฐที่เกิดขึ้น (ดูภาพที 4.9) ซึ่งการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากโครงการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญขอนแก่น สามารถแบ่งได้เป็ นสองลักษณะ คือ กลุ่มแรก เป็ นการพัฒนาโครงการสร้าง
สาธารณูปโภคในเขตจังหวัด เช่น การวางและจัดทาผังเมืองรวม การสร้างถนนมิตรภาพ การ
ก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ การสร้างระบบชลประทาน จะเห็นได้วา่ การลงทุนภาครัฐภายใต้โครงการ
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นในกลุ่มนี้ จะสร้างผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
เพียงระยะสั้น ๆ ด้านการลงทุนในด้านที่ ดิน สิ่ งก่อสร้างแต่จะเห็นเป็ นรู ปธรรมชัดเจนเมื่อโครงการ
แล้วเสร็ จ ได้แก่ การเวนคืนที่ดินภายในเมือง ตามโครงการวางผังเมือง การก่อสร้างถนนวงแหวน
การก่อสร้างโรงกรองน้ า ก่อสร้างถนนรู ปตารางในเขตเมือง การสร้างเขื่อน ชลประทานในอาเภอ
รอบนอก กลุ่มที่สอง คือ การ ลงทุนภาครัฐในด้านการสร้างแหล่งงาน การจัดตั้งองค์กรบริ หาร
ราชการ บริ การสาธารณะขนาดใหญ่ กรณี โครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารราชการขอนแก่น นับว่าเป็ น
การลงทุนภาครัฐที่ดาเนินการก่อสร้างในระยะเวลารวดเร็ ว แต่ประเด็นสาคัญของโครงการศูนย์
ราชการ คือ เป็ นการลงทุนภาครัฐที่มีล ั กษณะพลวัตที่มีการเติบโตและขยายตัวต่อเนื่องก่อให้เกิด
กระบวนการเป็ นศูนย์ราชการ การกลายเป็ นเมืองราชการซึ่ งสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อระบบ
เศรษฐกิจเมืองในระยะยาวในเวลาต่อมาอีกหลายปี (ดูภาพที่4.9 และ ภาคผนวก จ.2-จ.13)

เมืองขอนแก่น
แผนชาติฉบับที่ 1
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2505-2509
ขอนแก่ นเมืองศู นย์ กลางความ
เจริญ
วางผังเมืองขอนแก่ น พ.ศ.2525

2503

2513

2523

2533

2543

แผนชาติฉบับที่ 5-6
นโยบายเมืองหลัก รอบที่ 1-2
ศูนย์ กลางอุตสาหกรรมการเกษตร
การค้ าและการศึกษา

เวนคืนทีด่ นิ ภายในเมือง
สร้ างถนนวงแหวน สร้ างถนนตาราง
วางผังศูนย์ ราชการ ผังมหาวิทยาลัย
โรงกรองนา้ ระบบระบายนา้ ฝน สนามบิน

ศูนย์ กลาง
กลุ่มจังหวัด
ร้ อยแก่ น
มหากาฬ

สร้ างระบบบาบัดนา้ เสี ย

2553
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East-West
Economic
Corridor
ASIAN

ตั้งศู นย์ ราชการขอนแก่ น

ก่ อสร้ างศูนย์ กลางการบริหาร
บริการราชการระดับภูมภิ าค
สร้ างอาคาร ถนน 62 หน่ วยงานแรก
ข้ าราชการ 2,446 คน

55 หน่ วยงานใหม่
ข้ าราชการ 7,842 คน
กระทรวงมหาดไทย
เติบโต

50 หน่ วยงานใหม่
เมืองข้ าราชการ
13,816 คน

ศูนย์ ราชการลด
40 หน่ วยงานราชการใหม่
ข้ าราชการ 26,457 คน
กระทรวงศึกษาเติบโต

ศูนย์ ราชการลด
34 หน่ วยงานราชการใหม่
ข้ าราชการ 42,108 คน
รายจ่ ายท้ องถิ่นเติบโต

ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่ น

ก่ อสร้ าง มข. ถนน อาคารเรียน
หอพัก 37 หน่ วยงาน นศ. 609 คน
ข้ าราชการ 222 คน

ตั้ง รพ. 81 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 1,688 คน
นักศึกษา 1,274 คน

จัดตั้งคณะอีก
57 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 3,460 คน
ขยายรับนศ. 5,239 คน

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์
77 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 6,257 คน
ขยายรับนศ. 12,964 คน

ตั้งองค์ กรในกากับ
119 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 14,679 คน
ขยายรับนศ. 40,445 คน

เขื่อนอุบลรัตน์ ผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลิตกระแสไฟฟ้าส่ งออก
ไปยังพืน้ ทีจ่ ังหวัดใกล้ เคียง

ชลประทานหนองหวาย

พืน้ ทีเ่ กษตร เพิม่ ขึน้ 757,542 ไร่

ถนนมิตรภาพ

ก่ อสร้ างถนน ศูนย์ กลางคมนาคม

ภาพที่ 4.8 ภาพรวมความเชื่อมโยง
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ต่อการลงทุนภาครัฐ
เขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร อาเภอนา้ พอง
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นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ น

โรงงานพลังความร้ อน
ร่ วมก๊ าซธรรมชาติ
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จะเห็นได้วา่ โครงการลงทุนภาครัฐ ที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเมืองที่สาคัญ มี
สองกรณี กรณี แรก คือ โครงการศูนย์บริ หารราชการซึ่ งขยายตัวอย่างรวดเร็ วในช่วงเริ่ มต้นระหว่าง
พ.ศ. 2513-2523 ขณะที่ในกรณี ที่สอง คือ โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีลกั ษณะการเติบโต
และขยายตัวอย่างต่อเนื่องสู งกว่าโครงการศูนย์ราชการ ในด้าน ปริ มาณหน่วยงาน ปริ มาณ
ข้าราชการและการใช้จ่ายเงินที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะระหว่าง พ.ศ. 2533-2553
ในกรณี โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นการลงทุนในชุดโครงการขอนแก่นเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญ เช่นเดียวกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารราชการขอนแก่น แต่เป็ นโครงการที่
ก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวในเมือง ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นการลงทุนภาครัฐที่
มีพลวัตมากกว่า
โครงการศูนย์ราชการ สื บเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็ นเสมือนหน่วยองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถ
ขยายตัวเติบโตได้ดว้ ยตัวเอง (ดูภาพที่ 4.10)โดยจะเห็นจากการเติบโตของหน่วยงาน การจ้างงาน
การใช้จ่ายที่มีการขยายตัวตัวอย่างมากหลังจากการสร้างมหาวิทยาลัยแล้วเสร็ จ (ภาคผนวก จ.2-จ.13
) ซึ่ งเป็ นประเด็นที่จะกล่าวต่อไปอย่างละเอียดในบทที่ 6
โดยสรุ ปอาจจะกล่าวได้วา่ ทั้งโครงการศูนย์ราชการและโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นการลงทุนภาครัฐที่มีลกั ษณะพลวัตมีการเติบโตต่อเนื่องและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
พื้นที่เมืองในระยะยาวมากกว่ากลุ่มโครงการการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่น โครงการการ
สร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เป็ นโครงการที่สร้ างผลกระทบทางสังคม มุ่งหวังในการแก้ปัญหา
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในระดับจังหวัด มากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจใน
ระดับพื้นที่เมือง ซึ่ งหัวข้อถัดไปจะเป็ นการศึกษาภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นในปั จจุบนั และ
การศึกษาสาขาฐานการส่ งออกเพื่อยืนยันถึงสาขาที่เป็ นตัวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง

เมืองขอนแก่น
แผนชาติ
ฉบับที่ 1
Pole
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2505-2509
ขอนแก่ นเมืองศู นย์ กลางความเจริญ
วางผังเมืองขอนแก่ น พ.ศ.2525

ตั้งศู นย์ ราชการขอนแก่ น
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เวนคืนที่ดินภายในเมือง
สร้างถนนวงแหวน ถนนตาราง
วางผังศูนย์ราชการ ผังมหาวิทยาลัย
โรงกรองน้ า ระบบระบายน้ าฝน
สนามบิน
ก่ อสร้ างศูนย์ กลางการบริหาร
บริการราชการระดับภูมภิ าค
สร้ างอาคาร ถนน 62 หน่ วยงานแรก
ข้ าราชการ 2,446 คน

55 หน่ วยงานใหม่
ข้ าราชการ 7,842 คน
มหาดไทยเติบโต

50 หน่ วยงาใหม่
เมืองข้ าราชการ
13,816 คน

ศูนย์ ราชการลด
40 หน่ วยงานราชการใหม่
ข้ าราชการ 26,457 คน

ศูนย์ ราชการลด
34 หน่ วยงานราชการใหม่
ข้ าราชการ 42,108 คน

ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เขื่อนอุบลรัตน์ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ชลประทานหนองหวาย

ประเด็นผลกระทบที่เกิดจาก โครงการตั้งศู นย์ ราชการต่ อการเติบโตเศรษฐกิจเมือง
นับว่าเป็ นการลงทุนภาครัฐที่ดาเนิ นการก่อสร้างในระยะเวลารวดเร็ ว แต่ประเด็นสาคัญของโครงการศูนย์
ราชการ คือ เป็ นการลงทุนภาครัฐที่มีลกั ษณะพลวัตที่มีการเติบโตและขยายตัวต่อเนื่ องก่อให้เกิดกระบวนการเป็ น
ศูนย์ราชการ การกลายเป็ นเมืองราชการซึ่งสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อระบบเศรษฐกิจเมืองในระยะยาวใน
เวลาต่อมาอีกหลายปี โปรดดูภาคผนวก จ

ถนนมิตรภาพ
นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ น

ภาพที่ 4.9 ภาพรวมความเชื่อมโยงโครงการศูนย์บริ หารราชการต่อการลงทุนภาครัฐ
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101
เมืองขอนแก่น
แผนชาติ
ฉบับที่ 1
Pole
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2505-2509
ขอนแก่ นเมืองศู นย์ กลางความเจริญ
วางผังเมืองขอนแก่ น พ.ศ.2525
ศู นย์ ราชการขอนแก่ น

มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

เขื่อนอุบลรัตน์ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ชลประทานหนองหวาย
ถนนมิตรภาพ
นิคมอุตสาหกรรมขอนแก่ น

2503

เวนคืนที่ดินภายในเมือง
สร้างถนนวงแหวน
สร้างถนนตาราง
วางผังศูนย์ราชการ
มหาวิทยาลัย โรงกรองน้ า
ระบบระบายน้ าฝน สนามบิน

ก่อสร้ าง มข. ถนน อาคารเรียน
หอพัก 37 หน่ วยงาน นศ. 609
คน ข้ าราชการ 222 คน

2513

2523

2533

2543

2553

ประเด็นผลกระทบ จาก โครงการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่ อการ
เติบโตเศรษฐกิจเมือง
โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นการลงทุนในชุดโครงการ
ขอนแก่นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เช่นเดียวกับโครงการจัดตั้งศูนย์
บริ หารราชการขอนแก่นในกรณี แรก แต่เป็ นโครงการที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบระยะยาวในเมือง ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นการลงทุนภาครัฐที่มี
พลวัตมากกว่าโครงการศูนย์ราชการสื บเนื่ องจากเป็ นเสมือนหน่วย
องค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถขยายตัวเติบโตได้ดว้ ยตัวเอง(โปรดดู
ภาคผนวก จ)

เพิม่ 81 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 1,688 คน
นักศึกษา 1,274 คน

เพิม่ 57 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 3,460 คน
นักศึกษา 5,239 คน

ประเด็นผลกระทบ โครงการสร้างสาธารณูปโภคระดับจังหวัด เช่น การสร้าง
ถนนมิตรภาพ การก่อสร้างเขื่อน ระบบชลประทาน จะเห็นได้วา่ การลงทุน
ภาครัฐภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นพ.ศ.2505-2509 ใน
กลุ่มนี้ จะสร้างผลกระทบระยะสั้นแต่จะเกิดรู ปธรรมโครงการแล้วเสร็ จเป็ น
ผลกระทบเชิงสังคม

เพิม่ 77 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 6,257 คน
นักศึกษา 12,964 คน

ตั้งองค์กรในกากับ
เพิม่ 119 หน่ วยงาน
ข้ าราชการ 14,679 คน
นักศึกษา 40,445 คน

ภาพที่ 4.10
ภาพรวมความเชื่อมโยงโครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการลงทุนภาครัฐ

เป็ นโครงการที่มิได้ดาเนิ นการลงทุนภาครัฐ แต่สนับสนุนให้เอกชนเป็ นผูล้ งทุนและเกิดขึ้นในช่วงปี 2523-2534
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4.5

จังหวัดขอนแก่นและเมืองขอนแก่นในบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะเห็นได้วา่ ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐโดยโครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญ
ขอนแก่นพ.ศ 2505-2509 ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทจังหวัดขอนแก่นจากจังหวัดเล็กเป็ น
จังหวัดศูนย์กลางในบริ บทของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2553 จังหวัด
ขอนแก่นมีประชากร 1,767,601 คนประกอบด้วย 26 อาเภอ 66 เมือง มีรายได้ต่ อหัวเท่ากับ 82,211
บาท เป็ นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สานักงานจังหวัด , 2553) เป็ นจังหวัดหลักใน
กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม เป็ นพื้นที่ต้ งั อยูแ่ นวระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East West Economic corridor) อยูใ่ นเขตส่ งเสริ มการลงทุนทุ น ใน พ.ศ. 2553 มี
ประชากรใน เมือง(เทศาบาล )ตามทะเบียนราษฎร์ 120,167 คนและเป็ นศูนย์กลางบริ หารราชการ
การศึกษา การค้าและบริ การ การเงิน การแพทย์ อุตสาหกรรม คมนาคมและโลจิสติกส์ ในกลุ่ มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยในปี พ.ศ.2558 ขอนแก่นมุ่งหวังจะเป็ นประตูและศูนย์กลางการค้า
บริ การของประชาคมอาเซียน (Asian community)
1

2

ขอนแก่นในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.

.

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงประชากรในเขตอาเภอ
เมืองขอนแก่นเปรี ยบเทียบต่อภาค (วงกลมสี ดา) และระดับ
ความเชื่ อมโยงด้านการค้าและบริ การระหว่างเมืองขอนแก่น
และเมืองต่างๆในภาค (เส้นสี แดง) ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
เมืองที่มีเขตอิทธิพลของการเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญใน
กลุ่มจังหวัดมหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลาภู
อุดรธานี ชัยภูมิ อุดรธานี (Hanpachern, 2003)

3

อาเภอเมืองขอนแก่น ในบริบทจังหวัดขอนแก่น 26 อาเภอ

ขอนแก่ น

ประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

.

ประชากรอาเภอในจังหวัดขอนแก่ น
มากกว่ า 300,000

100,000-150,000
750,000-100,000
50,000-750,000
25,000-50,000

1

1.อาเภอเมือง
2.อาเภอบ้านฝาง
3.อาเภอพระยืน
4.อาเภอหนองเรื อ
5.อาเภอชุมแพ
6.อาเภอสี ชมพู
7.อาเภอน้ าพอง
8.อาเภออุบลรัตน์
9.อาเภอกระนวน
10.อาเภอบ้านไผ่

11.อาเภอเปื อยน้อย 21.อาเภอซาสูง
12.อาเภอพล
22.อาเภอโพธิ์ไชย
13.อาเภอแวงใหญ่ 23.อาเภอนาคา
14.อาเภอแวงน้อย 24.อาเภอบ้านแฮด
15.อาเภอสองห้อง 25.อาเภอโนนศิลา
16.อาเภอภูเวียง
26.อาเภอเวียงเก่า
17.อาเภอมัญจาคีรี 26.อาเภอเวียงเก่า
18.อาเภอชนบท
19.อาเภอเขาสวนกวาง
20.อาเภอภูผาม่าน

ภาพที่ 4.11 จังหวัดขอนแก่นในบริ บทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4.6

ศึกษาสาขาฐานการส่ งออกจังหวัดขอนแก่น
ในการหาคาว่าตอบว่าเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นมีการลงทุนภาครัฐอะไรเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อน
จะต้องศึกษาถึงพัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ซึ่ งจะใช้แนว คิดสาขาฐานการ
ส่ งออก Export base ซึ่ง Tiebout ระบุวา่ วิธีวดั การเติบโตของขอนแก่นที่ง่ายอย่างหนึ่งคือ วิธีคานวณ
อัตราส่ วนที่ต้ งั (Location quotient: LQ) สาขาการผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยค่า LQ ที่มีมากกว่า 1 จะ
ถือว่าสาขาที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อน เป็ นสาขาฐานการส่ งออก (Tiebout, 1956)
ตารางที่ 4.2 สาขาฐานการส่ งออก
สาขาเศรษฐกิจ \ ปี

2503 2513 2523 2533 2543 2553
LQ สาขาภาครัฐ บริ หารราชการ การศึกษา สาธารณสุข 0.68 1.94 4.91 5.01 4.39 4.33
LQ สาขาภาครัฐ การศึกษา
na
na 3.98 5.30 5.79 6.56
LQ สาขาภาครัฐ สาธารณสุข
na
na 2.92 3.08 3.39 4.11
LQ สาขาการค้าและบริ การ (รวมกลุ่ม)
0.78 1.28 3.43 5.38 5.03 4.92
LQ สาขาเกษตรกรรม (รวมกลุ่ม)
0.85 1.21 3.30 3.24 4.44 4.05
LQ สาขาอุตสาหกรรม (รวมกลุ่ม)
0.71 1.65 4.00 11.75 11.53 8.22
ที่มา: มูลค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัด กองบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติปี 2503-2553 หมายเหตุ ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั ปรับค่าเป็ นบวกในทุกสาขามาตั้งแต่ปี
2513
จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 สามารถบ่งชี้วา่ ก่อนมีนโยบาย พ .ศ. 2503 ทุกสาขาเศรษฐกิจมีค่า
อัตราส่ วนที่ต้ งั LQ ต่ากว่า 1 ชี้วา่ ทุกสาขาเศรษฐกิ จของจังหวัดขอนแก่นไม่ได้เป็ นสาขาฐานส่ งออก
หรื อเป็ นสาขาที่ไม่ใช้ฐานเศรษฐกิจหลัก หรื ออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าได้วา่ พ .ศ. 2503 ไม่มีสาขา
เศรษฐกิจใดโดดเด่นที่จะสามารถจะเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจเมืองได้ตามทฤษฎี ไม่วา่ จะเป็ น
สาขาการบริ หารราชการ ที่มีค่าอัตราส่ ว นที่ต้ งั LQ เท่ากับ 0.68 สาขาการค้าและบริ การเท่ากับ 0.78
และ สาขาเกษตรเท่ากับ 0.84 สาขาอุตสาหกรรมเท่ากับ 0.70 และจะเห็นได้วา่ สาขาการบริ หาร
ราชการ มีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ ต่าที่สุดเมือเทียบกับสาขาอื่น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นใน
เวลานั้นสาขาทางเศรษฐกิจไม่ มีสาขาใดโดดเด่นกว่าสาขาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
และยังไม่มีความได้เปรี ยบต่อจังหวัดอื่น
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ต่อมา พ.ศ. 2513 ภายหลังจากการลงทุนภาครัฐภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลาความเจริ ญ
ขอนแก่น พ.ศ.2505-2509 ทุกสาขาเศรษฐกิจมีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั (LQ) สู งกว่า 1 เรี ยงลาดับดั งนี้ คือ
สาขาการบริ หารราชการเท่ากับ 1.94 สาขาการค้าและการบริ การ เท่ากับ 1.28 สาขาเกษตรเท่ากับ
1.21 และสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่า เท่ากับ 1.65 จะพบว่าสาขาการบริ หารราชการเป็ นสาขาฐานการ
ส่ งออกหลัก
ต่อมาใน พ.ศ. 2523 ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ เพิ่มขึ้นในทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการบริ หาร
ราชการ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเท่ากับ 4.91 สาขาการค้าและบริ การเท่ากับ 3.98 สาขาเกษตร
เท่ากับ 3.30 สาขาอุตสาหกรรมค่าเท่ากับ 4.00 (อันเนื่องมาจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้ า ชลประทาน
และระบบพลังงาน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 2514)
ใน พ.ศ. 2533 ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ ยิง่ เติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า พ .ศ.2523 โดยเฉพาะสาขา
การบริ หารราชการและการค้าและบริ การ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดต่อเนื่อง โดยสาขาบริ หาร
ราชการมีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ เท่ากับ 5.01 แยกย่อยค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ สาขาการศึกษาเท่ากับ
5.30 สาขาการค้าและบริ การเท่ากับ 5.37 สาขาเกษตรเท่ากับ 3.23 ขณะที่ สาขาอุตสาหกรรมที่ค่าค่า
อัตราส่ วนที่ต้ งั LQ สู งขึ้นอย่ารวดเร็ ว เท่ากับ 11.75
พ.ศ. 2543 สาขาการบริ หารราชการมีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ ลดลงเป็ น 4.39 แยกย่อยสาขา
การศึกษาเท่ากับ 5.79 สาขาการค้าและบริ การเริ่ มลดลงเท่า กับ 5.03 สาขาอุตสาหกรรมคงที่เท่ากับ
11.53 กรณี สาขาอุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากเกิดจากการลงทุนภาคเอกชนในโรงงาน
ขนาดใหญ่ ในอาเภอรอบนอก เช่น อาเภอน้ าพองและอุบลรัตน์ จากนโยบายแทรกการพัฒนาเมือง
หลัก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ถึง 6 ที่สนับสนุน ให้จงั หวัดเป็ นนิคม
อุตสาหกรรมการเกษตร (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2523) และ
เมื่อถึง พ.ศ. 2553 สาขาการบริ หารราชการมีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ ลดลงเป็ น 4.33 ตรงข้ามกับสาขา
การศึกษาที่มีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ เพิ่ม ขึ้นเป็ น 6.56 ขณะที่สาขาการค้ าและบริ การลดลงเล็กน้อย
เท่ากับ 4.92 สาขาและในสาขาอุตสาหกรรมมีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ เท่ากับ 8.22
จากการศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง พ .ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2553 ใน 6 จุดเวลา พบว่าสาขาการ
บริ หารราชการ สาขาการค้าและบริ การ สาขาอุตสาหกรรมและสาขาการศึกษา มีค่า LQ สู งเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยในสาขาบริ หารราชการมีค่า LQ สู งสุ ดระหว่าง พ.ศ.2513 ถึง พ.ศ.2533 และสาขา
การศึกษา มีค่า LQ สู งสุ ดระหว่าง พ .ศ.2543 ถึง พ.ศ.2553 จึงถือว่าเป็ นสาขาฐานการส่ งออก เป็ น
ปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ ตามทฤษฎี (Export base) ของ Tiebout (1956) (ดังแสดงในรู ปที่ 4.12)
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สาขาการศึกษาเป็ นปัจจัย
ขับเคลือ่ น
สาขาบริหารราชการเป็ นปัจจัยขับเคลือ่ น

ภาพที่ 4.12 สาขาฐานการส่ งออก โดย ค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ จังหวัดขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที่ 4.1
4.7 ช่ วงเวลาในการศึกษาผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่น
จากการศึกษาในหัวข้อข้างต้นระหว่างช่วงเวลา พ .ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2553 ใน 6 จุดเวลา ทา
ให้สามารถชี้ผล ปัจจัยขับ เคลื่อนและช่วงเวลาในการขับเคลื่อนกา รเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองได้วา่
สาขาการบริ หารราชการ สาขาการค้าและบริ การ สาขาอุตสาหกรรมและสาขาการศึกษา เป็ นตัว
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ในภาพรวม จากรู ปที่ 4.11 และตารางที่ 4.1 เมื่อ
พิจารณาในระดับรายสาขาและช่วงเวลาจะพบว่า ในช่วงเวลาระหว่าง พ .ศ. 2513-2533 สาขาการ
บริ หารราชการ มีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าในช่วงเวลาดังกล่าว สาขาการ
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บริ หารราชการเป็ นสาขาฐานส่ งออกของขอนแก่น เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อมาในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2533 สาขาการค้าและบริ การมีค่าอัตราส่ วนที่ต้ งั LQ สู ง ใกล้เคียงกับสาขาการศึกษา
เมื่อพิจารณาต่อไปในช่วงหลังจาก พ .ศ. 2533-2553 สาขาการศึกษามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมี
ค่าสู งสุ ด แสดงว่าระหว่าง พ .ศ. 2533-2553 สาขาการศึกษาเป็ นสาขาฐานส่ งออกของขอนแก่นและ
เป็ นปัจจัยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่ งสามารถแบ่งช่วงเวลาได้เป็ น สองช่วงดังนี้ ช่วงเวลาที่ 1 สาขาการ
บริ หารราชการเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ ระหว่างพ .ศ. 2513-2533 และ ช่วงเวลาที่ 2 สาขา
การศึกษาเป็ นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553
4.8

สรุ ป
จากผลการศึกษาในบทที่ 4 สามารถที่จะตอบคาถามประเด็นที่ต้ งั ไว้ คือ เ ศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่นเติบโตจากอะไร เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากการลงทุนภาครัฐใช่หรื อไม่ การลงทุน
ภาครัฐอะไรที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อน
จากการศึกษาเชิงพัฒนาการของเมืองขอนแก่นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่าขอนแก่นมี
พัฒนาการมาจากชุมชนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคมและการเ มืองเพียงเมืองชุมทางการค้าขนาด
เล็ก จนเมื่อถึงช่วง พ .ศ. 2504 เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.2505-2509 กาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ขอนแก่นพ .ศ.
2505-2509 ส่ งผลให้เมืองขอนแก่นได้รับการสนับสนุนการลงทุนภาครัฐ ด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่
เป็ นโครงการก่อสร้าง โครงการจัดตั้งหน่วยงาน การดาเนินกิจกรรม อาทิเช่น โครงการก่อสร้าง
ถนนมิตรภาพ การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ า ก่อสร้างระบบชลประทาน การวางผังเมือง การ
จัดตั้ง โครงการศูนย์บริ หารราชการ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่ งผลต่อการข ยายตัวของ
การลงทุนภาครัฐสื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
ดังนั้นในคาถามที่วา่ เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างไร อาจจะกล่าวได้วา่ การเติบโตเปลี่ยนแปลง
ของเมืองขอนแก่นเกิดจาก นโยบาย การลงทุนภาครัฐภายใต้ โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
พ.ศ. 2505-2509 ในแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ พ.ศ. 2505-2509 และในคาถามที่วา่
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากการลงทุนของภาครัฐหรื อไ ม่ คาตอบจากการศึกษาเชิงประจักษ์
ด้านพัฒนาการของเมืองชี้ ให้เห็นว่าเมือง ขอนแก่นเติบโตจากนโยบายการแทรกแซงจากรัฐบาล
กลาง เกิดนโยบายและชุดโครงการลงทุนภาครัฐ ที่หลากหลาย ในช่วงเวลาสั้ นแต่เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิได้จริ งในพื้นที่ อีกทั้ง ชุดโครงการการลงทุนภาครัฐ ดังกล่าว ยังสร้างผลกระทบที่ต่อเนื่องต่อ
การลงทุนภาครัฐใหม่ ๆ มาเป็ นลาดับ และจากการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ การศึกษาการใช้จ่ ายเพื่อการลงทุนใน
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โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ และการศึกษาผลสื บเนื่องเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มโครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญต่อการลงทุนภาครัฐ
ยัง พบว่า โครงการการสร้างศูนย์บริ หารราชการ
ศูนย์บริ การสาธารณะ และโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็ น การลงทุนภาครัฐที่มี ความสาคัญ
และมีการเติบโตต่อเนื่อง เป็ นโครงการที่สร้างผลกระทบด้านการใช้จ่ายในพื้นที่เมืองขอนแก่น ใน
ปริ มาณมากในช่วง ระหว่าง พ.ศ.2507-2519 และยังสร้างผลสื บเนื่องเชื่อ มโยงต่อโครงการลงทุน
ของรัฐอื่น ในระยะต่อมา อาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นโครงการที่มีพลวัต และสร้างผลกร ะทบต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่เมืองในระยะยาว ซึ่ งเมื่อประมวลรวมกับผลการศึกษาสาขาฐานการส่ งออกของ
จังหวัดขอนแก่นแล้วพบความสอดคล้องกัน
ประเด็นคาถามที่วา่ สาขาการลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่น จึงอาจจะกล่าวได้วา่ การลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการบ ริ หารราชการ โดย โครงการศูนย์
บริ หารราชการ เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ ในช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2504-2533 และการ
ลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการศึกษา โดย โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2533-2553
โดยจะได้ศึกษาถึงผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ ในบทที่ 5 กรณี สาขาบริ หารราชการ
โดยโครงการศูนย์ราชการ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง และบทที่ 6 ผลกระทบของการลงทุน
ภาครัฐ กรณี สาขาการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองต่อไป
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บทที่ 5
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพือ่ การพัฒนาเมืองศู นย์ กลางความเจริญขอนแก่น
กรณี สาขาบริหารราชการ โดย ศู นย์ บริหารราชการขอนแก่น
ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นช่ วงที่ 1 พ.ศ. 2504-2533
ในบทที่ 5 นี้ มีประเด็นการศึกษาเพื่อมุ่งตอบคาถามวิจยั ที่วา่ ผลกระทบของการลงทุน
ภาครัฐ กรณี สาขาการบริ หารราชการ โดยศูนย์บริ หารราชการขอนแก่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมืองขอนแก่นอย่างไร โดยมีกลุ่มตัวแปรการศึกษา คือ การใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัด หน่วยงาน
ราชการในเมือง การจ้างงานภาครัฐในเมือง การย้ายถิ่นเข้าสู่ เมือง ประชากร
การเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การจ้างงานภาคเอกชน การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ระดับจังหวัด การเติบโตกิจการการค้าและบริ การในเมือง และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเมือง
โดยแบ่งประเด็นการศึกษา 9 ส่ วนคือ
1. การใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัด
2. หน่วยงานราชการในเมือง
3. การจ้างงานภาครัฐในเมือง
4. การย้ายถิ่นการย้ายถิ่นเข้าสู่ เมือง
5. การเพิ่มขึ้นของประชากรและการจ้างงานภาคเอกชน
6. การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน ศึกษาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
7. การเติบโตกิจการการค้าและบริ การในเมือง
8. การเปลี่ยนแปลงการใช้ทีดินเมือง
5.1

การใช้ จ่ายเงินภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น
ภายหลังจากการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใน พ .ศ. 2505 จะเห็นได้วา่ รัฐบาลกลางได้กระตุน้ การใช้จ่ายเงินมากระจุกตัวยังจังหวัดขอนแก่น
อย่างมาก ส่ งผลให้ขอนแก่นเกิดการเติบโตในด้านการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ที่ต่อเนื่องมาเป็ นลาดับ
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ตารางที่ 5.1 ภาพรวมการใช้จ่ายจังหวัดขอนแก่น
การใช้ จ่าย/ พ.ศ.
การใช้จ่ายจังหวัดรายปี (ล้าน)

2503

2513

2523

2533

2543

2553

46.07

629.77

3084.98

5734.90

12571.00

26598.00

13.67

4.90

1.86

2.19

2.12

7.84

17.31

14.17

13.61

11.76

9.88

5

2

2

2

2

2

อัตราเพิม่ (เท่า)
ส่วนแบ่งจากภาครายปี (ร้อยละ)
ลาดับเทียบต่อภาค

ที่มา: เอกสารเบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2523-2553 และ เอกสารรายงานประจาปี
พ.ศ.2503-2513 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้จ่ายจังหวัด (รายปี ) ดังตาราง ข้างต้น เป็ นการเปรี ยบเทียบจานวนเงินเพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มของการใช้จ่ายจังหวัด (รายปี ) ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ได้มีคิดลดมูลค่าของเงิน
ตามเวลา (Time value of money) ที่อาจทาให้เงินจานวนเดียวกันมีมูลค่าต่างกัน เมื่อเกิดขึ้นต่างเวลา
ซึ่ งอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้ อ หรื อ อัตราดอกเบี้ย
5.1.1 ลาดับปริมาณการใช้ จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดขอนแก่นเริ่มมีค่าสู งขึน้ ในภาค
จาก ตารางที่ 5.1 การใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ใน พ .ศ. 2503 เป็ นช่วงก่อนการ
กาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ การใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดขอนแก่นมีเพียง 46.07
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.84 จากภาคและอยูใ่ นอันดับที่ 5 รองจากจังหวัด นครราชสี มา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุ รินทร์ ต่อมาใน พ .ศ. 2513 การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มจาก
46.07 ล้านเป็ น 629.77 ล้านบาท มีอตั ราเพิม่ สู งถึง 13.67 เท่าตัวคิดเป็ นร้อยละ 17.31 จากภาค จะเห็น
ได้วา่ เป็ นช่วงที่มีอตั ราเพิ่มและส่ วนแบ่งจากภาคสู งสุ ด ขณะที่ลาดับปริ มาณการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ของจังหวัดขอนแก่นเทียบในภาคปรับจากลาดับที่ 5 ขึ้นเป็ นลาดับที่ 2 รองจากจังหวัด นครราชสี มา
ใน พ.ศ. 2523 การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่ มจาก 629.77 เป็ น 3,084.98 ล้านบาท อัตราเพิ่ม 4.90 เท่าตัว ซึ่ ง
อัตราเพิ่มลดลงเล็กน้อย ส่ วนแบ่งจากภาคคิดเป็ นร้อยละ 14.17 ของภาค จะเห็นได้วา่ ทั้งอัตราเพิ่ม
และส่ วนแบ่งปรับลดลงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดีค่าเฉลี่ยระหว่าง พ .ศ. 2503-2523 ปริ มาณการใช้
จ่ายเงินภาครัฐของจั งหวัดขอนแก่นมีค่าเฉลี่ยอัตราเพิ่มเท่ากับ 9.28 เท่าตัวและค่าเฉลี่ยส่ วนแบ่ง
เท่ากับ ร้อยละ 17.31 ซึ่ งถือว่าเป็ นช่วงที่มีปริ มาณและการอัตราขยายตัวสู ง อันเนื่องมาจากการอัด
ฉี ดการใช้จ่ายเพื่อลงทุนพัฒนาเมืองจากรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง (ดูภาพที่ 5.2)
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เมื่อถึง พ.ศ. 2533 การใช้จา่ ยภาครัฐเพิ่มจาก 3,084.98 เป็ น 5,734.90 ล้านบาท แต่
อัตราเพิ่มลดลงอย่างชัดเจนคือเหลือเพียง 1.86 เท่าตัว คิดเป็ น ร้อยละ 13.61 จากภาคโดยมีการใช้จ่าย
ปริ มาณมากในลาดับที่ 2 รองจากจังหวัด นครราชสี มา ต่อมาระหว่างช่วง พ .ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553
ทั้งอัตราเ พิม่ การใช้จ่ายภาครัฐและส่ วนแบ่งของการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุ ปจะพบว่าการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดขอนแก่นระหว่าง พ .ศ. 2513-2533 หลังมี
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็ นว่าเป็ นการเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะเติบโตที่ไม่ปกติ และจะพบว่าแม้ในช่วงระหว่าง พ .ศ. 2533-2553 การใช้จ่ายภาครัฐจะมี
ปริ มาณเพิม่ มากขึ้นแต่ส่วนแบ่งจากภาคเริ่ มลดลงมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 เป็ นลาดับ (ดูภาพที่ 5.1)

ภาพที่ 5.1 ภาพรวมการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาราง 5.1
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ภาพที่ 5.2 อัตราเพิม่ และส่ วนแบ่งการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นจากภาค ฯ
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาราง 5.1
5.1.2 การใช้ จ่ายภาครัฐรายกระทรวงในจัง หวัดขอนแก่น
จากตารางที่ 5.2 พบว่าใน พ.ศ. 2503 ช่วงก่อนการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ การใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นกระจุกตัวที่กระทรวงมหาดไทยสู งสุ ด ถึงร้อยละ
59.84 ตามด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยละ 16.42 กระทรวงคมนาคมร้อยละ 8.15
กระทรวงกลาโหมร้อยละ 6.1 กระทรวงสาธารณสุ ขร้อยละ 3.16 และกระทรวงอื่น ๆ รวมกันร้อยละ
6.4 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนภาครัฐในช่วงก่อนมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ จังหวัด
ขอนแก่นยังไม่มีการเจาะจงการลงทุนโครงการพัฒนาเป็ นกรณี พิเศษและสัดส่ วนการใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น
จะคล้ายกับจังหวัดนๆ
อื่ ในประเทศ
ต่อมาใน พ.ศ. 2513 หลังโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ส่ วนแบ่งการใช้จ่ายภาครัฐ
รายกระทรวงดังนี้ กระทรวงมหาดไทย
ยังคงสู งคือร้อยละ 61.33 กระทรวงเกษตรร้อยละ 10.7 กระทรวง
คมนาคมร้อยละ 10.6 กระทรวงศึกษาร้อยละ 8.67 กระทรวงสาธารณสุ ขร้อยละ 4.8 สานัก
นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.92 และกระทรวงอื่นๆร้อยละ 1.97 จะเห็นได้ชดั เจนว่ารู ปแบบการใช้จ่าย
ภาครัฐใน พ.ศ. 2513 เริ่ มปรากฏความหลากหลายและเจาะจงของการพัฒนามากขึ้น เกิดการใช้จ่าย
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ไปในกระทรวงใหม่ๆ เช่นกระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุ ข สานักนายกรัฐมนตรี เป็ นสิ่ งที่
แสดงให้เห็น ว่ารัฐบาลกลางได้การกระจายความหลากหลายของการลงทุนมายังจังหวัดขอนแก่น
อย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ดี ใน พ .ศ. 2513 ส่ วนแบ่งการใช้จ่ายกระทรวงมหาดไทยยังคงมีส่วน
แบ่งการใช้จ่ายสู งสุ ด สื บเนื่องมาจากการตั้งศูนย์บริ หารราชการขนาดใหญ่ภายใต้โครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญ กระทรวงที่มีส่วนแบ่งการใช้จ่ายรองลงมา คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตร กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการคลังและสานักนายกรัฐมนตรี
ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อถึง พ .ศ.2523 กระทรวงมหาดไทยยังคงมีการใช้จ่ายสู งสุ ดต่อเนืองมาจาก
พ.ศ.2513 แต่ปริ มาณส่ วนแบ่งลดลงจากร้อยละ 61.3 เหลือร้อยละ 44.4 ขณะที่กระทรวงศึกษามีส่วน
แบ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.6 เป็ นร้อยละ 23.5 ในขณะที่การลงทุนและการใช้จ่ายของกระทรวงอื่นๆ
มีแนวโน้มกระจาย และหลากหลายยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุ ขเพิ่มจากร้อยละ 4.8 เป็ น
ร้อยละ 5.7 และการกระจายการใช้จ่ายภาครั
ฐไปในกลุ่มกระทรวงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่กระทรวงคมนาคมลดลงจาก
ร้อยละ 10.7 เป็ นร้อยละ 6.6
พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษามีการใช้จ่ายสู งสุ ดใกล้เคียงกัน
คือ ร้อยละ 36.0 และ 35.8 โดยกระทรวงมหาดไทยมีก ารใช้จ่ายลดลงอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรม
ของศูนย์ราชการดาเนินมาครบ 30 ปี จนเกิดภาวะอิ่มตัว ตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิ การที่มี
แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องขึ้นเป็ นลาดับ จากร้อยละ 23.6 ใน พ.ศ. 2523 เป็ นร้อยละ 35.8 ใน พ.ศ.
2533 ขณะที่แบบแผนการใช้จ่ายของกระทรวงอื่นๆยังคงกระจายในสัดส่ วนคล้ายกับช่วง พ.ศ. 2523
แต่จะพบว่าอัตราการเติบโตเริ่ ม ลดลงเล็กน้อย และตั้งแต่ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533 ถึงพ.ศ.2553 ส่ วน
แบ่งการใช้จ่ายกระทรวงศึกษาธิ การปรับสู งมากกว่ากระทรวงมหาดไทยตลอดมา คือร้อยละ 35.8
ร้อยละ 44.3 และ ร้อยละ 48.5 ตามลาดับ (ดูตารางที่ 5.2 และภาพที่ 5.3)
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ตารางที่ 5.2 ร้อยละการใช้จ่ายรายกระทรวง
กระทรวง/พ.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

2503
0.1

2513
8.7

2523
23.6

2533
35.8

2543
44.3

2553
48.5

กระทรวงมหาดไทย

59.8

61.3

44.5

36.0

28.0

23.4

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16.4

10.7

10.9

9.1

5.0

5.2

กระทรวงสาธารณสุข

3.1

4.8

5.8

5.3

7.5

7.7

กระทรวงคมนาคม

8.1

10.7

6.6

7.3

5.0

6.3

กระทรวงกลาโหม

6.1

1.3

1.8

1.1

1.5

3.2

กระทรวงยุติธรรม

0.1

0.1

0.6

0.1

1.1

2.0

กระทรวงอุตสาหกรรม-พาณิ ชย์-คลัง

0.6

0.2

2.9

3.0

2.1

1.6

สานักนายกรัฐมนตรี
1.1
1.9
1.6
1.0
0.0
0.9
อื่นๆ
4.5
0.2
1.7
1.3
5.4
3.3
ที่มา: เอกสารเบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2533-2553 และ เอกสารรายงานประจาปี พ.ศ.2503-2523
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 5.3 พัฒนาการส่ วนแบ่งร้อยละการใช้จ่ายภาครัฐรายกระทรวงหลักในจังหวัดขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาราง 5.2
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อย่างไรก็ดีจะเห็นได้วา่ ในช่วงระหว่าง .พศ. 2513-2533 การใช้จ่ายของกระทรวงมหาดไทย
มีอตั ราเติบโตและขยายตัวโดดเด่นกว่าทุกกระทรวง การใช้จ่ายส่ วนใหญ่ที่เกิดจากกระทรวงมหาดไทย
ภายใต้โครงการศูนย์บริ หารราชการขอนแก่นนั้น แบ่งเป็ นสองกลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็ นการใช้จ่ายด้าน
การลงทุนที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง และกลุ่มที่สองเป็ นการใช่จ่ายในการดาเนินกิจกา รของหน่วยงาน
ราชการ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นหมวดงบบุคลากร ด้านค่าจ้างเงินเดือนซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยกระตุน้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
ตารางที่ 5.3 การใช้จ่ายภาครัฐตามหมวดเงินในจังหวัดขอนแก่น
ประเภทการใช้ จ่าย/พ.ศ.

2503

2513

2523

2533

2543

2553 ค่ าเฉลีย่

เงินเดือนและค่าจ้าง
52.41 45.24 56.87 52.41 56.62 55.24 53.13
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
19.95 19.58 21.45 29.95 28.24 29.95 24.85
ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 27.82 34.82 21.97 18.16 15.82 14.82 22.23
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา: เอกสารเบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2533-2553 และ เอกสารรายงานประจาปี พ.ศ.2503-2523
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

5.1.3 การใช้ จ่ายภาครัฐตามหมวดเงิน
จากตารางที่ 5.3 การใช้จ่ายภาครัฐตามหมวด เงินตลอดช่วงเวลาการศึกษา จะช่วย
ชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายภาครัฐใช้จ่ายลงในขอนแก่นนั้นตกไปอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจด้านใดบ้าง การ
ใช้จ่ายภาครัฐตามหมวดเงินในจังหวัดขอนแก่นจะพบว่าค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัด
ขอนแก่น หมวดเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50.26 หมวดค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุร้อยละ 25.68 และ
หมวดค่าที่ดินสิ่ งก่อสร้างร้อยละ 18.40
เมื่อแยกรายปี พบว่าใน พ.ศ. 2503 ช่วงก่อนการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างเท่ากับ ร้อยละ 52.41 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับร้อยละ
19.95 หมวดครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเท่ากับ ร้อยละ 27.81 เมื่อถึง พ.ศ. 2513 หมวดเงินเดือน
ค่าจ้างเพิม่ เป็ นร้อยละ 45.24 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เพิม่ เป็ น ร้อยละ 19.58 หมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้างเท่ากับ ร้อยละ 34.81
ต่อมาพ.ศ. 2523 หมวดเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 56.87 หมวดค่าตอบแทนใช้ส อยวัสดุ
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 21.45 หมวดครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างลดลงเป็ นร้อยละ 21.96 และใน พ.ศ.
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2533 หมวดเงินเดือนค่าจ้างลดลงเป็ นร้อยละ 52.41 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับเพิ่มเป็ นร้อยละ
29.95 หมวดครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างลดลงเป็ นร้อยละ 18.15
ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2543-2553 การใช้จ่ายภาครัฐตามหมวดการใช้จ่ายมีส่วนแบ่ง
ใกล้เคียงกัน คือหมวดเงินเดือนค่าจ้างเพิม่ เป็ น เป็ นร้อยละ
56.62 และ 55.24 ขณะที่หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับ ร้อยละ 28.24 และ 29.95 และหมวดครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เท่ากับร้อยละ 15.82 และ 14.82 ตามลาดับ
โดยสรุ ปการใช้จ่ายเงินภาครัฐส่ วนใหญ่ที่ตกลงที่จงั หวัดขอนแก่นคือ เป็ นเงินเดือน
และค่าจ้าง รองลงมาคือ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและ ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง อย่างไรก็ดีมี
ข้อสังเกตว่าในช่วงพ.ศ. 2513-2523 มีการใช้จ่ายด้านหมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้างสู งถึงร้อยละ 34.82
และ 21.97 ดังปรากฏในภาพที่ 5.4 ซึ่ งเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงในการลงทุนด้านการก่อสร้าง
สาธารณูปโภค และอาคาร สถานที่ของหน่วยงานราชการ เช่น โครงการวางผังเมือง การก่อสร้าง
ถนนและระบบระบายน้ า โรงกรองน้ าจากในเขตเมือง โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการและก่อสร้าง
อาคารหน่วยงานราชการต่างๆ
(กระทรวงมหาดไทย , 2505) โครงการก่อสร้างเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้ าพลังน้ า การสร้างระบบชลประทาน ถนนมิตรภาพ ก่อสร้างสนามบิน ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งโครงการข้างต้นดาเนินการแล้วเสร็ จในเวลารวดเร็ ว
การใช้จ่าย เงิน ที่
กระจายลงสู่ ระบบเศรษฐกิจ จึงเกิดผลกระทบในช่วงสั้นๆแต่เมื่อเทียบกับ การใช้จ่าย เงิน ด้านการ
ดาเนินการ ทั้งในหมวดเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จะส่ งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจเมืองในระยะยาวกว่า (ดูภาคผนวก จ.1)
ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ การใช้จ่ายเงินภาครัฐที่ตกอยูท่ ี่จงั หวัดขอนแก่นส่ วนใ หญ่ จะถูก
ใช้ไปในด้านเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ซึ่ งค่าจ้างหรื อค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
เหล่านั้นจะถูกใช้ต่อในระบบเศรษฐกิจเมือง โดยเฉพาะหมวดค่าจ้างจะถูกเปลี่ยนไปเป็ นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรื อนข้าราชการในด้านการซื่ อสิ้ นค้าและบริ การ อุปโภค บริ โภคซึ่ งสร้างผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
เมือง ซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ภาพที่ 5.4 การใช้จ่ายภาครัฐตามหมวดเงินในจังหวัดขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาราง 5.3
5.2

การเติบโตของหน่ วยงานราชการในเมืองขอนแก่น
การขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นจะมีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับประเด็น
การเติบโตของหน่วยงานราชการในเขตเมืองขอนแก่น ทั้งนี้ภายใ ต้โครงการเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญ รัฐบาลได้ดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริ หารราชการระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อเป็ นศูนย์รวมด้าน
การบริ หารราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และศูนย์กลางด้านการบริ การสาธารณะให้แก่
ภูมิภาค ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าวส่ งผลต่อการใช้จ่ายภาครัฐ
และการขยายตัวของ
หน่วยงานราชการในเมืองอย่างชัดเจน จาก ตารางที่ 5.4 ในพ.ศ. 2503 เมืองขอนแก่นมีหน่วยงาน
ราชการทั้งสิ้ นเพียง 44 หน่วยงาน ส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการระดับจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาใน พ.ศ. 2513 หลังการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางค วามเจริ ญ เกิด
หน่วยงานราชการใหม่ ทั้งสิ้ น 63 หน่วยงานโดยมี หน่วยงานราชการสะสมตลอดช่วง พ.ศ. 25132513 รวมทั้งสิ้ น 107 หน่วยงาน แยกเป็ น รายกระทรวงดังนี้ กระทรวงมหาดไทย 36 หน่วยงาน
ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน กระทรวงการศึกษาธิ การ 8 หน่วยงาน (รวม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถื อเป็ น 1 หน่วยงาน ) กระทรวงสาธารณสุ ข 8 หน่วยงาน สานัก
นายกรัฐมนตรี 5 หน่วยงาน

119
ตารางที่ 5.4 การเติบโตของหน่วยงานราชการในเมืองขอนแก่น (หน่วยเป็ นฝ่ าย)
หน่ วยงานราชการ

2503
สะสม
45
7
21
6
1
2
2
2
1
2

2513
สะสม
107
15
57
9
9
4
2
2
2
6

2523
สะสม
157
22
82
18
18
8
4
4
5
12

2533
สะสม
190
27
94
16
12
8
7
8
7
10

ใหม่
ใหม่
ใหม่
หน่วยงานรัฐรวม
62
95
95
กระทรวงศึกษาธิการ
8
14
13
กระทรวงมหาดไทย
36
46
48
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3
15
1
กระทรวงสาธารณสุข
8
10
2
กระทรวงคมนาคม
2
6
2
กระทรวงกลาโหม
0
4
3
กระทรวงยุติธรรม
0
4
4
กระทรวงอุตสาหกรรม-พาณิ ชย์-คลัง
1
4
3
สานักนายกรัฐมนตรี
4
8
2
อื่น ๆ
0
0
0
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
37
81
118
94
175
รวม
45
99
144
176
275
189
365
ที่มา: รายงานเล่มสถิติจงั หวัดขอนแก่น การแปลภาพถ่ายทางอากาศและการสารวจภาคสนาม โดยการสอบถามปี ที่จดั ตั้งหน่วยงาน

ใหม่
177
18
49
17
12
7
6
5
8
9
2
144
261

2543
สะสม
212
31
97
18
14
9
9
9
11
11
2
238
450

ใหม่
120
21
50
1
5
5
5
7
5
3
1
135
255

2553
สะสม
237
39
99
18
17
12
11
12
13
12
3
279
516
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ต่อมาใน พ.ศ. 2523 หน่วยงานราชการที่เกิดใหม่ท้ งั สิ้ น 95 หน่วยงาน หน่วยงานราชการ
สะสมเท่ากับ 157 หน่วยงาน จากภาพที่ 5.3 จะเห็นได้ชดั เจนว่าหน่วยงานราชการในเมืองมีอตั รา
การเติบโตอย่างรวดเร็ ว ส่ วนใหญ่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ถึง 46 หน่วยงาน ประเด็นนี้ช้ ีให้เห็นว่า
ศูนย์บริ หารราชการยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องมาจาก พ.ศ. 2513 แบบแผนการเกิดหน่วยงาน
ราชการใหม่ พบว่ามีการกระจายไปในกระทรวงต่างๆ มากขึ้น
เมื่อถึง พ.ศ. 2533 ช่วงเวลานโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5-6 เมือง
ขอนแก่นได้ถูกกาหนดให้เป็ นเมืองหลัก 1 ใน 5 เมืองของประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2523) หน่วยงานราชการที่เกิดใหม่ในช่วงนี้มีท้ งั สิ้ น 95 หน่วยงาน
กระจายไปในกระทรวงต่างๆ มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ พ.ศ. 2523 หน่วยงานราชการสะสมทั้งสิ้ นมี
ทั้งสิ้ น 190 หน่วยงานราชการ อย่างไรก็ดีจะเห็นได้อตั ราการเติบโตขยายตัวของหน่วยงานราชการ
เริ่ มชะลอลงเล็กน้อย รู ปแบบการจัดตั้งหน่วยงานราชการในช่วง พ.ศ. 2533 เป็ นลักษณะขยายสาขา
ออกจากหน่วยงานราชการเดิม มากกว่าการจัดตั้งใหม่ดงั เช่นในช่วงระหว่าง
พ.ศ. 2513-2523
ประเด็นที่ น่า สนใจคือ เกิดกลุ่มหน่วยงานราชการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลมาจากโครงการเมือง
หลัก คือ หน่วยงานราชการในกระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
นอกจากนั้นจะพบว่า ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2513-2523 เมื่อพิจารณาช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการ
เติบโตหน่วยงานราชการพบว่าในช่วง พ.ศ. 2513-2533 เป็ นช่วงที่กระทรวงมหาดไทยเติบโตสู งมาก
และหลังจาก พ.ศ. 2533 รู ปแบบการ เติบโตลดลงและเริ่ มคงที่ในช่วง พ .ศ. 2543-2553 ขณะที่
หน่วยงานราชการอื่น ๆ เริ่ มมีความหลากหลายขึ้นในช่วง พ .ศ. 2533-2553 และพบว่าตั้งแต่ พ .ศ.
2543 ปริ มาณของหน่วยงานราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจานวนสะสมสู งกว่าปริ มาณ
หน่วยงานราชการสะสมในเมือง (ดูภาพที่ 5.5 และภาคผนวก จ)
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ภาพที่ 5.5 การเติบโตของหน่วยงานราชการสะสมในในพื้นที่เมืองขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาราง 5.4
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ก่อสร้างและดาเนินโครงการศูนย์บริ หาร
ราชการขอนแก่น ใน พ .ศ. 2507 หน่วยงานราชการจากส่ วนกลางได้เริ่ มขยายสาขา มีหน่วยงาน
ราชการใหม่ๆ มากระจุกตัวในศูนย์บริ หารราชการและพื้นที่เมืองขอนแก่น ซึ่ งปรากฏการณ์การ
เติบโตเชิงปริ มาณของหน่วยงานราชการนี้จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็ นค่อยไปแต่มีความต่อเนื่องเรื่ อยมา
จนถึงปัจจุบนั
5.3

การเติบโตด้ านการจ้ างงานภาครัฐ
เมื่อหน่วยงานราชการย้ายเข้ามาตั้งอยูใ่ นเมืองขอนแก่นมากขึ้นจากหัวข้อก่อนหน้า ผล
สื บเนื่องประการสาคัญ คือการขยายตัวของการจ้ างงานภาครัฐ ในพื้นที่ เมืองซึ่งหมายถึง จานวน
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ได้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างชัดเจน การเพิ่มขึ้นของการจ้าง
งานภาครัฐ ในพื้นที่ เมืองจะเกิดขึ้นทั้งในสองลักษณะ คือ ประการแรก การโยกย้ายข้าราชการจาก

120
ส่ วนกลางเข้ามายัง เมือง ขอนแก่น โดยย้ ายข้าราชการมาตามหน่วยงานราชการที่ตนทางานอยู่
ประการที่สอง คือ การเข้าการรับบรรจุตาแหน่งข้าราชการใหม่ในเมืองขอนแก่น
ตารางที่ 5.5 สัดส่ วนการจ้างงานภาครัฐในพื้นที่เมือง
การจ้ างงาน/พ.ศ.
ประชากรเมือง
การจ้างงาน (คน)
การจ้างงานภาครัฐ (คน)
ส่ วนแบ่ง
อัตราเพิ่ม(เท่า)
การจ้างงานภาครัฐ (มข)
ส่ วนแบ่ง
อัตราเพิม่

2503

2513

2523

2533

2543

2553

7359
4500
442
9.81
0

18122 42831 76763 120679 225042
9061 21968 49420 77628 169298
2446 7842 13816 18457 42108
29.44 43.38 34.96 31.84 33.54
3.00 1.47 0.81
0.91
1.05
222 1688 3461 6257 14679
2.44 7.68 7.00
8.06
8.67
86.88 51.22 44.69 57.38

ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ
สานักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจงั หวัด และเอกสารสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากตารางที่ 5.5 ใน พ.ศ. 2503 ก่อนการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ในเมือง
ขอนแก่น มีประชากรเพียง 7,359 คน การจ้างงานในเมืองขอนแก่น 4,500 คน มีการจ้างงานภาครัฐ
ทั้งสิ้ นเพียง 442 คน (ข้อมูล ดิบสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2503ในเขตเทศบาล) คิดส่ วนแบ่ง
การจ้างงานในเมืองขอนแก่นเป็ นเพียงร้อยละ 9.81 ช่วงหลังมีโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลง การจ้าง
งานภาครัฐอย่างมาก พ.ศ. 2513 การจ้างงานภาครัฐในเมืองขอนแก่นจาก 442 คนเป็ น เป็ น 2,446 คน
ส่ วนแบ่งคิดเป็ นร้อยละ 29.44 ของการจ้างงาน ในเมืองขอนแก่น และมีอตั ราเพิ่ม 3.00 เท่าตัว เป็ น
ช่วงที่การจ้างงานในเมืองขอนแก่น มีอตั ราเติบโตรวดเร็ วที่สุด ต่อมาเมื่อถึง พ .ศ. 2523 การจ้างงาน
ภาครัฐเพิ่มเป็ น 7,842 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.38 ของการจ้างงาน ในเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็ นปี ที่การ
เติบโตการจ้างงานภาครัฐสู งที่สุด อย่างไรก็ดีพบว่ามีอตั ราเพิ่มที่ลดลงเล็กน้อย คือ จาก 3.00 เป็ น
1.47 เท่าตัว (ดูภาพที่ 5.6 และภาพที่ 5.7)
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ต่อมาใน พ.ศ.2533 การจ้างงานภาครัฐเพิ่ม จาก 7,842 คนเป็ น 13,816 คน ส่ วนแบ่งจากการ
จ้างงานในเมืองขอนแก่นคิดเป็ นร้อยละ 34.96 ขณะที่อตั ราเพิม่ กลับชะลอลงเหลือเพียง 0.81 เท่าตัว
ซึ่ งสอดคล้องกับหัวข้อการใช้จ่ายภาครัฐและการขยายตัวของหน่วยงานราชการคือใน พ .ศ. 2533
เป็ นช่วงที่การลงทุนภาครัฐโดยรวมในเมืองเริ่ มลดลง
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ ในช่วง พ .ศ. 2513-2523 เป็ นช่วงที่มีอตั ราเพิ่มของการจ้างงานภาครั ฐ
รวดเร็ วที่สุด และ กลับ ลดลงมากที่สุดใน พ.ศ. 2533 เช่นกัน อนึ่งในช่วงระหว่าง พ .ศ. 2543-2553
อัตราเติบโตและส่ วนแบ่งการจ้างงานการจ้างงานภาครัฐเริ่ มกลับมาเติบโตและขยายตัวอีกเล็กน้อย

ภาพที่ 5.6 ส่ วนแบ่งการจ้างงานภาครัฐจากการจ้างงานในเมืองขอนแก่น(รวม มข.)
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาราง 5.5
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ภาพที่ 5.7 อัตราการเพิ่มการจ้างงานภาครัฐในเมืองขอนแก่น
จะเห็นได้วา่ ภายหลังจากรัฐบาลกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ และได้ดาเนิน
กิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบที่สัมพันธ์กนั ส่ งผลให้เมืองขอนแก่นในช่วงเวลาดังกล่าวเปลี่ยนแปลง
เติบโต ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเมือง ศู นย์รวมการบริ หารราชการ ศูนย์กลางการบริ การสาธารณะ
และเป็ นเมืองราชการที่ทนั สมัย ซึ่ งส่ งผลต่อการดึงดูดการจ้างงานภาครัฐและประชากรจากรอบนอก
ย้ายถิ่นเข้ามากขึ้นซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
5.4

การย้ายถิ่นประชากร
5.4.1 การย้ ายถิ่นสุ ทธิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายใต้ขอ้ สมมุติที่วา่ การกระจุกตัวของการลงทุนที่เมืองหนึ่งๆในภาคที่ลา้ หลัง จะ
ดึงดูดผูย้ า้ ยถิ่นเข้าได้ดีกว่าการลงทุนที่กระจัดกระจายในภาคที่ลา้ หลัง ดังนั้น โครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญจะช่วยชะลอการย้ายออกนอกภาคได้ตามที่ (Moseley, 1974) กล่าวไว้ ใน
การศึกษาจะศึกษาการย้ ายถิ่นของประชากรออกจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ระหว่าง
พ.ศ. 2503-2543 เพื่อศึกษาว่ามีการชะลอการย้ายออกจากภาคที่ต่อเนื่องในช่วงคาบ 40 ปี หรื อไม่
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จากตารางที่ 5.6 การย้ายถิ่นสุ ทธิ ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จากผลของการย้ายถิ่นสุ ทธิ
มีอตั ราการย้ายถิ่นสุ ทธิ ติดลบตลอด 40 ปี กล่าวคือ มีจานวนประชากรย้ายออกมากกว่าย้ายเข้า ใน
พ.ศ. 2503 เท่ากับติดลบ 6.65 เมื่อถึง พ.ศ. 2513 เท่ากับติดลบ 7.07 และใน พ.ศ. 2523 เท่ากับ ติดลบ
6.26 ใน พ.ศ. 2533 เท่ากับติดลบ 7.80 และในปี ท้ายคือ พ.ศ. 2543 เท่ากับติดลบ 14.62 จากภาพที่
5.8 อธิบายการย้ายถิ่นออกจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ปริ มาณผูย้ า้ ยออกมีดงั นี้ ใน พ .ศ. 2503 การ
ย้ายออกจากภาคทั้งหมด เท่ากับ 85,605 คน ต่อมา พ .ศ.2513 การย้ายออกจากภาค เพิ่มขึ้น เท่ากับ
185,188 คน พ.ศ. 2523 การย้ายออกจากภาค ลดลงเล็กน้อย เท่ากับ 152,030 คน ในพ.ศ. 2533 การ
ย้ายออกจากภาคกลับดีดตัวเพิ่มขึ้น สู งมากคือเท่ากับ 234,478 คนและ ใน พ .ศ. 2543 การย้ายออก
จากภาคยังคงสู งขึ้น อย่างต่อเนื่องคือ เท่ากับ 385,909 คน จะเห็นได้วา่ มีการเพิม่ ขึ้นของปริ มาณการ
ย้ายออกยังคงสู งขึ้นในปี ท้าย แม้จะอัตราเพิ่มของการย้ายออกจะขาดความต่อเนื่องเล็กน้อยในช่ วง
ระหว่าง พ.ศ. 2523-2533 จากข้อมูลพบว่าหลังโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นไม่
พบว่าเกิดการชะลอการย้ายออกของประชากรจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ดูภาพที่ 5.8)

ภาพที่ 5.8 การย้ายถิ่นออกจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามะโนประชากรการเคหะ รายงานเล่มปี พ.ศ.2503-2543
และแปลงข้อมูล ลงใน ArcView GIS ใน คาสั่ง Spider
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5.4.2 การย้ ายถิ่นสุ ทธิของจังหวัดขอนแก่ น
ตามที่ Moseley ระบุวา่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจของพื้นที่ปลายทางของการย้ายถิ่นเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการตัดสิ นใจที่จะย้ายถิ่นเข้า ดังนั้น ปลายทางของการย้ายถิ่นที่มีระบบ
เศรษฐกิจดีมีอนาคต จะเป็ นตัวกาหนดการตัดสิ นใจย้ายถิ่นเข้า บรรยากาศและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เป็ นปัจจัยสาคัญในการตัดสิ นใจให้บุคคลย้ายออกจากพื้นที่ดอ้ ยพัฒนา
หรื อย้ายออกจากชนบท Lowry (1966) อ้างโดย Moseley (1974)
ตารางที่ 5.6 แสดงการย้ายถิ่นของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ใน พ.ศ. 2503 ก่อนการ
กาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ จังหวัดขอนแก่นมีระดับการย้ายถิ่นสุ ทธิ เป็ นค่าติดลบ
ถึง -31.15 (ค่าติดลบคือประชากรย้ายออกมากว่าย้ายเข้า ) เทียบกับจังหวัดอื่นในภาคแล้วอยูล่ าดับที่
13 เป็ นลาดับท้ายๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนประชากรที่ยา้ ยเข้า 31,708 คน
ต่อมาช่วงหลังมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ในพ .ศ.2513 จังหวัดขอนแก่น
เริ่ มมีแรงดึงดูดประชากรให้ยา้ ยเข้าอย่างชัดเจน จานวนประชากรที่ยา้ ยเข้าจาก 31,708 คนเป็ น
66,688 คน หรื ออัตราเพิ่ม 2.10 เท่าตัว ค่าย้ายถิ่นสุ ทธิ ขอนแก่นเทียบต่อภาค ปรับลาดับขึ้นจาก 13
เป็ นลาดับที่ 11 ซึ่ งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าย้ายถิ่นสุ ทธิ จากค่าเท่ากับ -31.15 เพิ่มขึ้นเป็ น 10.98 แต่ยงั มีประชากรย้ายออกมากกว่าย้ายเข้า ซึ่ งคาดว่าเป็ นการไหลเวียนตามแรงกดดันของ
ชนบทของจังหวัดที่ยงั ล้าหลัง และเป็ นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือในเวลานั้น
ต่อมาใน พ.ศ. 2523 ลาดับค่าย้ายถิ่นสุ ทธิ ขอนแก่นเที ยบต่อภาค ปรับลาดับจาก 11 เป็ นลาดับที่ 6
เป็ นการปรับลาดับดีข้ ึนแบบก้าวกระโดด แสดงถึงขอนแก่นเพิ่มแรงดึงดูดการย้ายเข้ามากขึ้นอย่าง
มาก ในพ.ศ. 2523 เป็ นปี แรกที่ค่าย้ายถิ่นสุ ทธิ ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็ นค่าบวก แสดงถึงผูย้ า้ ยเข้าสู่ จงั หวัดมี
มากกว่าผูย้ า้ ยออกจากจังหวัด โดยมีค่าย้ายถิ่นสุ ทธิ เท่ากับ 5.84
ใน พ.ศ.2533 ลาดับค่าย้ายถิ่นสุ ทธิ ขอนแก่นเทียบต่อภาค ปรับลาดับจากลาดับที่ 6
เป็ นลาดับที่ 4 เป็ นการปรับลาดับต่อเนื่องมาจาก พ .ศ. 2523 แสดงถึงขอนแก่นยังเพิ่มแรงดึงดูดการ
ย้ายเข้ามากขึ้นและยังคงต่อเนื่องเรื่ อยมาจาก พ .ศ. 2513 -2523 อย่างไรก็ดี ใน พ .ศ.2533 ค่าย้ายถิ่น
สุ ทธิที่ปรับลดลงจาก 5.84 เป็ น 3.46 แสดงว่าแรงดึงดูดในภาพรวมของจังหวัดในช่วงดังกล่าวอ่อน
กาลังลงเล็กน้อย โดยจะเห็นได้วา่ ช่วง พ.ศ. 2513-2523 เป็ นช่วงกราฟการย้ายถิ่นสุ ทธิ เพิ่มขึ้น แสดง
ถึงประชากรจากรอบนอกย้ายเข้าสู่ จงั หวัด ขอนแก่นเพื่อหางานทามากขึ้น จังหวัดขอนแก่นสามารถ
ดึงดูดการย้ายเข้าสู่ เมือง พร้อมๆกับชะลอการย้ายออกได้ดีข้ ึนเป็ นลาดับ (ดูภาพที่ 5.9)
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ภาพที่ 5.9 การย้ายถิ่นสุ ทธิ ในจังหวัดขอนแก่นและลาดับเทียบในภาค
ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2503-2553
5.4.3 รู ปแบบพืน้ ทีค่ รอบครองของโครงข่ ายการย้ ายถิ่นในภาคและระบบเมือง
เพื่อให้เห็นภาพการกระจายการไหลเวียนของประชากรระหว่
างเมืองในภาค
พิจารณาจาก เส้นโครงข่ายทิศทางและปริ มาณการย้ายออก เปรี ยบเทียบ 40 ปี ระหว่าง พ .ศ.25032543 ในช่วง พ.ศ. 2503 โดยตาแหน่งที่เป็ นศูนย์รวมการย้ายเข้า มีสองจุดด้วยกัน คือ จังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดเมืองราชสี มาโดยประชากรย้ายเข้าสู่ อุดรานีสูงสุ ด
ต่อมาใน พ.ศ. 2513 หลังโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่นเริ่ มพัฒนาเป็ นศูนย์รวมการย้ายเข้าเทียบเท่าจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด นครราชสี มา โดยมี
พื้นที่ดึงดูดหลักจังหวัดกาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ตามลาดับ
เมื่อถึง พ.ศ. 2523 จังหวัดขอนแก่นกลายเป็ นศูนย์กลางการย้ายเข้าที่สาคัญของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีพ้ืนที่ดึงดูดหลักจาก จังหวัด กาฬสิ นธุ์ จังหวัด มหาสารคาม จังหวัด เลย
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด สกลนคร ขณะที่ศูนย์รวมการย้ายเข้าลาดับสองคือ จังหวัด
นครราชสี มา มีโครงข่ายดึงดูด จากจังหวัด ชั ยภูมิ จังหวัด บุรีรัมย์ จะเห็นได้วา่ ระหว่าง พ .ศ. 2523-
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2533 ระดับความรุ นแรงของการย้ายถิ่นระหว่างจังหวัดในภาคลดลง และจังหวัดขอนแก่นขยับ
ขึ้นมาเป็ นศูนย์รวมการย้ายเข้าของภาค และต่อมาระหว่างปี พ .ศ 2533-2543 ทุกจังหวัดมีการ
กระจายการย้ายถิ่นไประหว่างกันมากขึ้น จาก ภาพที่ 5.10 สรุ ปจะเห็นได้วา่ จังหวัดขอนแก่น
นอกจากมีการปรับลาดับการย้ายถิ่นสุ ทธิ ที่ดีข้ ึนสู งสุ ดในภาคแล้วยังมีพ้ืนที่อิทธิ พลของการดึงดูดที่
กว้างไกลขึ้น ซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

พ.ศ.2503

พ.ศ.2523

พ.ศ.2513

พ.ศ.2533

พ.ศ.2543

ภาพที่ 5.10 พื้นที่ครอบครองโครงข่ายของการย้ายถิ่นในภาคและระบบเมือง
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามะโนประชากรการเคหะ รายงานเล่มปี
พ.ศ 2503-2543 และแปลงข้อมูล ลงใน ArcView GIS ใน คาสัง่ Spider
และแปลงข้อมูล ลงใน ArcView GIS ใน คาสัง Spider
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5.4.4

ต้ นทางการย้ ายเข้ าสู่ ขอนแก่ น
หน่วยพื้นที่ในการศึกษ าต้นทางการย้ายเข้าสู่ จังหวัด ขอนแก่น เป็ นข้อมูลในระดับ
ภาพรวม ข้อมูลสถานที่อยูก่ ่อนย้ายเข้าสู่ จงั หวัดขอนแก่น จะถือเป็ นข้อบ่งชี้ถึงเขตอิทธิ พลของการ
ดึงดูดเชิงพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 5.6 ใน พ.ศ. 2503 ปริ มาณผูย้ า้ ยเข้า 31,708 คน ต้นทางของผูย้ า้ ยถิ่น
มีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคร้อยละ 93.39 ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ปริ มาณผูย้ า้ ยเข้า 66,688 คน ขยายตัวถึง
ร้อยละ 110.32 ต้นทางของผูย้ า้ ยถิ่นมีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาค ร้อยละ 83.68 ภูมิลาเนาอยูน่ อกภาคร้อยละ
16.53 โดยแยกเป็ นจากจังหวัดกรุ งเทพ ฯ ถึงร้อยละ 8.53 และภาคอื่นๆ ร้อยละ 7.99 แสดงว่าใน
ช่วงหลังมีโครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญนั้นประชากรจากกรุ งเทพ ฯย้ายเข้าสู่ จงั หวัด
ขอนแก่นมากขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ สอดคล้องกับจานวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานเอกชน
และงานข้าราชการ
ตารางที่ 5.6 การย้ายถิ่นสุ ทธิ เทียบกับภาคและต้นทางการย้ายเข้าสู่ จงั หวัดขอนแก่น

การย้ายถิ่น/พ.ศ.
2503 2513 2523
2533
2543 2553
ค่าการย้ายถิ่นสุ ทธิ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
-6.65 -7.07 -6.26
-7.8 -14.62 na
จานวนประชากรย้ายออกจากภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-59809 -85006 -98213 -148468 -304458 na
ค่าการย้ายถิ่นสุ ทธิ ของขอนแก่น
-31.15 -10.98
5.84
3.46
10.09 13.12
จานวนประชากรการย้ายเข้า
จังหวัดขอนแก่น
31708 66688 59523 58747 44250 75632
ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาก่อน
ย้ายอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93.39 83.68 46.63
46.95
42.15
40
ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาก่อน
ย้ายถิ่นในภาคอื่นๆ
3.14
7.99 24.08
22.59
34.14 30.23
ร้อยละผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาก่อน
ย้ายถิ่นในกรุ งเทพมหานคร
3.51
8.53 29.35
30.46
23.71 29.98
ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ 2503-2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ
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เมื่อถึง พ.ศ. 2523 ปริ มาณผูย้ า้ ยเข้ า 59,523 คน ต้นทางของผูย้ า้ ยถิ่นมีภูมิลาเนาอยูใ่ น
ภาค ร้อยละ 46.63 แปรผันกับผูย้ า้ ยเข้าที่มีภูมิลาเนาอยูน่ อกภาคที่เพิ่มเป็ นร้อยละ 53.43 โดยแยกเป็ น
กรุ งเทพฯ ร้อยละ 29.35 และภาคอื่นๆ ร้อยละ 24.08 แสดงว่าจังหวัดขอนแก่นยังคงดึงดูดประชากร
จากนอกภาคได้ดีข้ ึนเรื่ อยๆโดยเฉพาะจากกรุ งเทพฯ
ใน พ.ศ.2533 ปริ มาณผูย้ า้ ยเข้า 58,747 คน ต้นทางของผูย้ า้ ยถิ่นมีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาค
ร้อยละ 46.95 ผูย้ า้ ยถิ่นภูมิลาเนาอยูน่ อกภาคร้อยละ 53.05 ประเด็นที่น่าสนใจ คือใน พ .ศ. 2533 เป็ น
ช่วงเวลาที่ผยู ้ า้ ยถิ่นมีภูมิลาเนาอยูน่ อกภาคมากกว่าในภาค โดยแย กเป็ นจากกรุ งเทพฯ ร้อยละ 30.46
และภาคอื่นร้อยละ 22.59 แสดงว่าจังหวัดขอนแก่นยังคงสามารถดึงดูดประชากรผูย้ า้ ยถิ่นเข้าจาก
ภาคอื่นมากกว่าคนในภาคต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ซึ่ งระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 ต้นทางของผูย้ า้ ย
ถิ่นมีภูมิลาเนาอยูน่ อกภาคยังคงสู งกว่าในภาคและมีก ลุ่มผูย้ า้ ยถิ่นที่มีภูมิลาเนาจากกรุ งเทพ ฯ สู งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 5.11 และเพื่อให้เห็นภาพถึงปั จจัยในการดึงดูดย้ายเข้าสู่ ขอนแก่นว่า
ย้ายเข้ามาอยูใ่ นสถานภาพการทางานลักษณะใดโดยเฉพาะในเขตเมืองในหัวข้อถัดไป

ภาพที่ 5.11 ต้นทางผูย้ า้ ยถิ่นเข้าจังหวัดขอนแก่น
ที่มา: ข้อมลจากตารางที่ 5.6
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ตารางที่ 5.7 การย้ายถิ่นเพื่อเข้าทางานในภาครัฐและเอกชนในเมืองขอนแก่น
การย้ ายเข้ าสู่ เมืองขอนแก่น/พ.ศ.
2503 2513 2523 2533
รวมย้ายเข้าขอนแก่น (คน)
31708 66688 59523 58747
จานวนผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสู่ เมืองขอนแก่น(คน) 1015 4264 9032 11647
ร้อยละย้ายสู่ การจ้างงานภาคเอกชน
na
na
39.19 44.66
ร้อยละย้ายสู่ การจ้างงานภาครัฐ
na
na
32.55 31.54
ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ 2503-2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ

2543
44250
10904
53.22
28.32

2553
75632
24782
59.87
27.67

5.4.5 ความสั มพันธ์ ระหว่างสถานภาพการจ้ างงานและการย้ายถิ่นเพือ่ เข้ าทางานในภาครัฐ
และเอกชนในพืน้ ทีเ่ มืองขอนแก่น
สมมุติฐานในการอธิบายปัจจัยดึงดูดใน
การย้ายถิ่นเพื่อเข้าทางานในภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เมืองขอนแก่น พิจารณาจาก ข้อมูสลามะโนประชากรและเคหะในแต่ละช่วงเวลา โดยชี้วร้ดั อจาก
ยละ
ผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสูเ่ มืองขอนแก่น และมีสถานภาพการจ้างงานภาคเอกชนเปรี ยบเทียบร่ วมกับร้อยละ
ผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสู่
เมืองเขอนแก่น และมีสถานภาพการจ้างงานภาครัฐ สถานภาพการจ้างงานที่พบจะถือเป็ นปัจจัยดึงดูดหลักให้
ประชากรย้ายเข้าพืสู้น่ ที่เมืองขอนแก่น
จากตารางที่ 5.7 ใน พ.ศ.2523 ผูย้ า้ ยเข้าสู่ เมืองขอนแก่นจานวน 9,032 คน ในจานวน
นี้แยกย้ายเข้าสู่ สถานภาพการจ้างงานเอกชน ร้อยละ 39.19 และย้ายเข้าสู่ สถานภาพการจ้างงาน
ภาครัฐร้อยละ 32.55 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เมืองดึงดูดการจ้างงานภาครัฐใกล้เคียงกับการจ้างงานเอกชน
ต่อมาใน พ.ศ. 2533 จานวนผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสู่ เมืองขอนแก่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ น 11647 คน ในจานวนนี้
แยกเป็ น ย้ายเข้าสู่ สถานภาพการจ้างงานเอกชน ร้อยละ 44.66 และย้ายเข้าสู่ สถานภาพการจ้างงาน
ภาครัฐร้อยละ 31.54 และในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 ผูย้ า้ ยถิ่น ย้ายเข้าสู่ สถานภาพการจ้างงาน
เอกชน สู งกว่าสถานภาพการจ้างงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ภาพที่ 5.12
โดยสรุ ปทาให้สามารถยืนยันได้วา่ เมืองขอนแก่นในช่วงหลังโครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญ ตั้งแต่ พ .ศ. 2523-2533 สามารถดึงดูดการจ้างงานภาคเอกชนให้เติบโตอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะศึกษาในประเด็น การเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองขอนแก่นและการเติบโตของการจ้าง
งานภาคเอกชนในเมืองขอนแก่นในหัวข้อต่อไป
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ภาพที่ 5.12 ร้อยละการย้ายถิ่นเพื่อเข้าทางานในภาครัฐและเอกชนในเมืองขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.7
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ภาพที่ 5.13 การจ้างงานภาคเอกชนและภาครัฐในเมืองขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.8

ภาพที่ 5.14 อัตราการจ้างงานภาคเอกชนและภาครัฐในเมืองขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.8
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5.5

การเพิม่ ขึน้ ของประชากรและการจ้ างงานภาคเอกชน
5.5.1 การจ้ างงานเอกชนเอกชนในเมืองขอนแก่น
ตารางที่ 5.8 แสดงสาขาการจ้างงาน พ.ศ. 2503 ประชากรที่อาศัยใน เมืองขอนแก่น มี
เพียง 7,359 คน การจ้างงานรวม 4,500 คน แยกเป็ นสถานการจ้างงานภาคเอกชน 4,058 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 91.03 การจ้างงานภาครัฐ 442 คนคิดเป็ นร้อยละ 9.81 ใน พ.ศ.2513 เมืองประชากร 18,121
คน การจ้างงานรวม 9,061 คน แยกเป็ นการจ้างงานภาคเอกชน 6,614 คน หรื อ ร้อยละ 73.00 การ
จ้างงานภาครั ฐ 2,446 คน ร้อยละ 27.00 ใน พ.ศ. 2523 เมืองประชากรเพิ่มเป็ น 42,831 คน การจ้าง
งานรวม 21,968 คน แยกเป็ นการจ้างงานภาคเอกชน 14,126 คน หรื อ ร้อยละ 64.30 การจ้างงาน
ภาครัฐ 7,842 คน ร้อยละ 35.70 ใน พ.ศ. 2533 ประชากรเมืองขอนแก่น เพิ่มเป็ น 76,763 คน การ
จ้างงานรวม 49420 คน แยกเป็ นการจ้างงานภาคเอกชน 35,604 คนหรื อร้อยละ 72.04 การจ้างงาน
ภาครัฐ 13,816 คน ร้อยละ 27.96 ช่วงเวลานี้ เป็ นช่วงที่มีการขยายตัวของภาคเอกชนรวดเร็ วที่สุด
(ดูภาพที่ 5.13)
ตารางที่ 5.8 การจ้างงานเปรี ยบเทียบสถานภาพรัฐและสถานภาพเอกชนในเมืองขอนแก่น
การจ้ างงาน/พ.ศ.

2503

2513

2523

2533

2543

2553

ประชากรเมืองขอนแก่น(คน)
การจ้างงานรวม(คน)
การจ้างงานเอกชน (คน)
ร้อยละ
อัตราเพิม่ (เท่าตัว)
การจ้างงานภาครัฐ (คน)
ร้อยละ
อัตราเพิ่ม (เท่าตัว)

7359
4500
4059
90.19
na
442
9.81
0

18122
9061
6614
73.00
1.63
2446
27.00
3.00

42831
21968
14126
64.30
2.14
7842
35.70
1.47

76763
49420
35604
72.04
2.52
13816
27.96
0.81

120679
77628
51172
65.92
1.44
18457
31.84
0.91

225042
169298
127190
75.13
2.49
42108
33.54
1.05

ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ ปี 2503-2553 สานักงานสถิติแห่งชาติ
5.5.2 การเพิม่ ขึน้ ของประชากรในเมืองขอนแก่น
ภาพที่ 5.14 พบว่าการจ้างงานภาครัฐขยายตัวอย่างรวดเร็ วในช่วงแรกและค่อย ๆ
ลดลง ขณะที่การจ้างงานเอกชนเริ่ มขยายตัวภายหลังแต่มีอตั ราการขยายตัวที่ต่อเนื่อง อาจพอสรุ ป
โดยนัยว่า การเพิ่มขึ้นของข้าราชการใ น พ.ศ. 2513-2523 เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการ
จ้างงานเอกชน ในช่วง พ.ศ. 2513-2533
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5.6

การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน ศึกษาจากมูลค่ าผลิตภัณฑ์ มวลรวมระดับจังหวัด
การวิเคราะห์ส่วนนี้ตอ้ งการ ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภาครัฐและการ
เติบโตของ ภาคเอกชนได้เพียงไร จึงต้องศึกษาการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนในช่วงเวลา
ระหว่าง พ.ศ. 2503-2553 จากตารางที่ 5.9 พบว่าใน พ.ศ. 2503 สาขาที่มีส่วนแบ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสู งสุ ด สามสาขาแรก คือ สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 74.97 ลูกจ้างในครัวเรื อนส่ วนบุคคล
ร้อยละ9.52 และการขายส่ งขายปลีกร้อยละ 6.33
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2513 หลังจากการลงทุนภาครัฐ สาขาที่มีส่วนแบ่งรายได้สูงสุ ดยัง
คงเป็ นสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 41.19 ตามด้วยสาขาการบริ หารราชการ การศึกษาและสุ ขภาพ ร้อย
ละ 15.07 (เพิ่มขึ้น ) สาขาการขายส่ งการขายปลีกร้อยละ 14.87 สาขาโรงแรมแล ะภัตตาคาร ส่ วน
แบ่งร้อยละ 8.84 โดยสาขาที่มีอตั ราการเติบโตสู งระหว่าง พ .ศ. 2503-2513 คือ สาขาการบริ หาร
ราชการ การศึกษา สุ ขภาพ เติบโตร้อยละ 84.28 สาขาการก่อสร้าง เติบโตร้อยละ 74.70 สาขาการ
ขายส่ งการขายปลีก เติบโตร้อยละ 57.44
ใน พ.ศ. 2523 สาขาที่มีส่วนแบ่งรายได้ สู งสุ ด สามแรก คือ สาขาเกษตรกรรมส่ วนแบ่ง
22.62 สาขาการขายส่ งการขายปลีกร้อยละ 19.34 สาขาการบริ หารราชการร้อยละ 18.09 ขณะที่
สาขาที่มีอตั ราการเติบโตสู งระหว่าง พ .ศ. 2513-2523 คือ สาขาอสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าและกิจกรรม
ทางการเงิน อัตราเพิม่ ร้อยละ 73.61 สาขาการก่อสร้ างอัตราเพิม่ ร้อยละ 59.24 สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารเติบโตอัตราเพิ่มร้อยละ 38.91
เมื่อถึง พ .ศ. 2533 สาขาที่มีส่วนแบ่งรายได้สูงสุ ด คือ สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 16.38
สาขาการขายส่ งการขายปลีกร้อยละ 16.19 สาขาโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 15.82 ขณะที่สาขาที่
มีอตั ราการเติบโตสู งระหว่าง พ.ศ. 2523-2533 คือ สาขาอุตสาหกรรม อัตราเพิ่มร้อยละ 65.12 สาขา
อสังหาริ มทรัพย์ให้เช่าและกิจกรรมทางการเงิน อัตราเพิม่ ร้อยละ 51.97 และสาขาการไฟฟ้ า ก๊าซ
และการประปา อัตราเพิ่มร้อยละ 36.49 %
เมื่อถึง พ.ศ. 2543 สาขาที่มีส่วนแบ่งรายได้สูงสุ ด คือ สาขาอุ ตสาหกรรมร้อยละ 24.16 %
โรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 16.56 สาขาการบริ หารราชการร้อยละ 16.35 โดยแยกย่อยเป็ น สาขา
การศึกษาร้อยละ 9.30 สาขาการบริ หารราชการร้อยละ 4.76 และ สาขาสาธารณสุ ขร้อยละ 2.29
ประเด็นที่น่าสังเกตคือสาขาที่มีอตั ราการเติบโตสู งระหว่าง พ .ศ. 2533-2543 คือ สาขาการศึกษา
อัตราเพิ่ม ร้อยละ 47.20 สาขาอุตสาหกรรมอัตราเพิ่มร้อยละ 32.18 และสาขาสุ ขภาพเติบโตร้อยละ
32.05 และใน พ.ศ. 2551 สาขาที่มีส่วนแบ่งรายได้สูงสุ ดสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 37.94 รองลงมา
คือ สาขาการบริ หารราชการ การศึกษา สุ ขภาพ (รวมกลุ่ม ) ร้อยละ 17.53 แยกย่อยเป็ น สาขา
การศึกษาร้อยละ 10.71 สาขาการบริ หารราชการร้อยละ 4.21 สาขาสาธารณสุ ขร้อยละ 2.45 สาขา
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การขายส่ งการขายปลีกร้อยละ 11.23 และเมื่อพิจารณาสาขาที่มีอตั ราการเติบโตสู งระหว่าง พ .ศ.
2533-2543 พบว่า สาขาอุตสาหกรรมมีอตั ราการเติบโตสู งสุ ดถึงร้อยละ 36.34 รองลงมาคือสาขา
การศึกษาอัตราเพิ่ม 16.29
โดยสรุ ปพบว่าช่วงแรกระหว่าง พ .ศ. 2503-2523 สาขาการบริ หารราชการมีส่วนแบ่งเพิม่
สู งขึ้นและอัตราการเติบโตรวดเร็ ว ขณะที่สาขาการค้าและบริ การของภาคเอกชนที่เติบโต เช่น สาขา
การขายส่ งการขายปลีก สาขาเหมืองแร่ และเหมืองหิ น สาขาการก่อสร้าง สาขาโ
รงแรมและ
ภัตตาคาร ซึ่ งอาจจะกล่าวได้วา่ ระหว่าง พ .ศ. 2503-2523 เป็ นช่วงที่สาขาการบริ หารราชการ เป็ น
ปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดการขยายตัวในสาขาการค้าเอกชนอื่นๆอันเนื่องมาจากการเติบโตการของ
ลงทุนภาครัฐโครงการศูนย์บริ หารราชการภายใต้ โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่
น
2505-2509 ต่อมาช่วงระหว่าง พ .ศ. 2523-2543 สาขาอุตสาหกรรมและสาขาการค้าปลีกค้าส่ ง และ
การบริ การภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ สาขาสาขาการบริ หารราชการ ลดลง และในช่วงปลาย
ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 สาขาอุตสาหกรรม สาขาการค้าปลีกค้าส่ งและการบริ การภาคเอกชนและ
สาขาการศึกษามีการขยายตัวขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ ว (ดูภาพที่ 5.15)
ประเด็นการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ วในช่วง พ .ศ. 2523-2533 เป็ นผลมา
จากการกาหนดให้จงั หวัดขอนแก่นเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรและการกาหนดให้พ้ืนที่
เมืองขอนแก่นเป็ นเขตส่ งเสริ มการลงทุน ภายใต้โ ครงการเมืองหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 5-6 จึงส่ งผลให้เกิดการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่อาเภอน้ าพอง
อาเภออุบลรัตน์อย่างมาก เกิดกลุ่มโรงงานน้ าตาลโรงงานเยือ่ กระดาษและกลุ่มอุตสาหกรรมสุ รา
เครื่ องดื่มที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีจะพบว่ามู ลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะกระจุกตัวใน
กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่เพียง 4-5 โรงงานและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเขตเมืองน้อยกว่า
บริ เวณชนบทรอบๆโรงงาน (มนตรี ดีมานพ, 2541)
นอกจากนี้ในประเด็นด้านการเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนจะพบว่า ตั้งแต่ใน พ.ศ 2553
สาขาการค้าปลีกค้าส่ ง และการบริ การภาคเอกชนมีการเติบโตในสาขาการค้าและบริ การสู งอย่าง
ต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่นมีธนาคารพาณิ ชย์สาขาหลักและสาขาย่อย รวมทั้งสิ้ น 100 แห่ง มีโรงแรม
142 แห่ง ห้องพัก 3,856 ห้อง มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง และขนาดกลาง 23 แห่ง โรงภาพยนตร์
16 โรง สถานบริ การ 70 แห่ง ปริ มาณปริ มาณเงินฝาก 68,030.27 ล้านบาท สิ นเชื่อธนาคารพาณิ ชย์
83,143.80 ล้านบาท และปริ มาณเงินฝากธนาคารรัฐ 30,468.01 ล้านบาท สิ นเชื่อธนาคารรัฐ
56,128.38 ล้านบาทจะเห็นได้วา่ จังหวัดขอนแก่นมีสภาพคล่องสู งและมีการเติบโตด้านการลงทุนทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐ (ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอนแก่น , 2554)
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ตารางที่ 5.9 ส่ วนแบ่งและอัตราการเพิ่มของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น
สาขา/พ.ศ.
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของขอนแก่น
รายได้ต่อหัวเทียบต่อค่าเฉลี่ยของภาค
1.สาขาเกษตรกรรม (รวมสาขาประมง)
3.สาขาการทาเหมืองแร่ เหมืองหิ น
4.สาขาอุตสาหกรรม
5.สาขาการก่อสร้าง
6.สาขาการไฟฟ้ า ก๊าซ ประปา
7.สาขาการขนส่ง เก็บสิ นค้าคมนาคม
8.สาขาการขายส่งขายปลีก
9.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
10.สาขาอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจ การเงิน
11.สาขาบริ หารราชการ ศึกษา สุขภาพ
11.1 บริ หารราชการ
11.2 การศึกษา
11.3 สุขภาพ
12.สาขาลูกจ้างในครัวเรื อนส่วนบุคคล

2503
1067
6
74.97
2.22
3.76
0.89
0.38
3.58
6.33
5.48
0.33
2.05

2513
2661
4
41.19
8.35
4.54
3.51
0.76
4.28
14.88
8.84
0.58
13.07

9.53
100.00

7.62
100.00

เพิม่
59.91
-81.99
73.37
17.23
74.70
50.28
16.21
57.44
37.94
43.26
84.28

-24.94

2523
10649
3
22.62
0.75
5.71
8.61
1.24
6.97
19.35
14.46
2.19
18.10

อัตราเพิม่
75.02

4.32
100.00

-76.28

-82.10
-1011.78
20.56
59.24
38.37
38.60
23.10
38.91
73.61
27.75

2533
34378
2
14.92
3.26
16.38
11.03
1.94
4.13
16.20
15.82
4.56
11.74
4.25
4.91
1.54
3.77
100.00

เพิม่
69.02
-51.63
76.95
65.12
21.97
36.49
-68.58
-19.45
8.60
51.97
-54.10

-14.64

2543
72886
1
9.81
2.85
24.16
6.03
1.85
5.64
13.50
16.56
2.62
16.35
4.76
9.30
2.29
2.49
100.00

-52.10
-14.53
32.18
-83.14
-5.20
26.65
-19.98
4.45
-73.86
28.18
10.71
47.20
32.75
-51.45

2553
143,806
1
7.87
1.00
37.94
4.38
1.85
4.11
11.23
10.10
1.94
19.53
4.21
12.80
2.45
3.20
100.00

เพิม่
49.32
-24.66
-183.79
36.34
-37.53
0.34
-37.19
-20.17
-63.95
-35.23
16.29
-13.06
27.34
6.53
22.16
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ที่มา : ข้อมูลระหว่างปี 2503-2533 ข้อมูลในรู ป Excel และปี 2543-2553 จาก www.nsdb.go.th จากกองบัญชีประชาชาติ สศช.

เพิม่
52.83
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ภาพที่ 5.15 การเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาของจังหวัดขอนแก่น
ที่มา: จาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.9
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5.7

การเติบโตกิจการการค้ าและบริการในเมือง
การขยายหน่วยงานราชการ การเพิ่มขึ้นของแรงงานภ าครัฐ แรงงานภาคเอกชน และ
ประชากรที่ยา้ ยเข้าสู่ เมือง ตลอดจนปริ มาณการใช้จ่ายภาครัฐ ด้านเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ จะถูกใช้จ่ายต่ออีกหลายทอดลงในระบบเศรษฐกิจเมือง ซึ่ งจะถูกเปลี่ยนไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนข้าราชการในด้านการซื่ อสิ้ นค้าและบริ การในเ มือง ซึ่ งสร้างผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจเมือง ตลอดจนจะเป็ นตัวเร่ งให้เมืองเกิดกาลังกาลังซื้ อจะส่ งผลต่อความต้องการซื้ อสิ นค้า
และบริ การในเมือง และจะช่วยเอื้อต่อการเติบโตการจ้างงานภาคเอกชนใหม่ๆ พร้อมๆกับการ
ปรับตัวของพ่อค้า เจ้าของกิจการให้เข้าสู่ อาชีพการค้าและบริ การมา กขึ้น ย่อมจะส่ งผลต่อการ
บริ โภคภายในเมืองให้เกิดการขยายตัวเป็ นลาดับ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขา้ งต้น จะพิจารณาจากตัวแปรการเพิ่มขึ้นของกิจการการค้าและ
บริ การ ชี้วดั จากปริ มาณและประเภทการจดทะเบียนการค้า ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น โดยกิจการ
การค้าและบริ การ คือ สถิติการจด ทะเบียนการค้า รวมบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) รวมกลุ่มเป็ น 10 หมวดกิจการหลัก (ดูในภาคผนวก ก.1)
จากตารางที่ 5.10 พบว่าใน พ.ศ. 2503 ก่อนการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
มีจานวนกิจการการค้าและบริ การในเมืองมีเพียง 298 ราย แยกเป็ นหมวดกิจการด้านการขายส่ งขาย
ปลีก 168 ราย หมวดกิจการด้านการบริ การ โรงแรมและภัตตาคาร 47 ราย และหมวดกิจการด้าน
อื่นๆ เช่น การเงิน ก่อสร้าง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 83 ราย แสดงว่าบทบาทเศรษฐกิจการค้าและ
การใช้จ่ายของเมืองยังเป็ นเพียงเมืองศูนย์กลางรับซื้ อสิ้ นค้าด้ านผลิตผลการเกษตรและตลาดขาย
สิ นค้าและบริ การและบริ การพื้นๆ หรื อ เมืองชุมทาง เศรษฐกิจอยูใ่ นกลุ่มพ่อค้าชาวจีน
ต่อมาช่วงหลังมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ใน พ .ศ.2513 หมวดกิจการการค้าและ
บริ การในเมือง เพิม่ จาก 298 ราย ราย เป็ น 1,785 ราย อัตราเพิม่ ร้อยละ 498.99 หมวดกิจการด้านการ
ข่ายส่ งการขายปลีก 1,103 ราย หมวดกิจการโรงแรมและภัตตาคาร จาก 47 ราย เพิ่มเป็ น 229 ราย
หมวดกิจการการก่อสร้าง เพิ่มจาก 15 ราย เป็ น 89 ราย และหมวดขนส่ ง เพิ่มจาก 6 ราย เป็ น 65 ราย
ขณะที่หมวดอุตสาหกรรมมีการเติบโตจาก 7 ราย เป็ น 35 ราย จะเห็นได้ ว่าเมื่อ ถึงใน พ .ศ.2513
หมวดกิจการการค้าและบริ การมีอตั ราการเติบโตสู งมาก เป็ นช่วงที่มีอตั ราเร่ งในการขยาย เปิ ด
กิจการใหม่ ๆ ในเมืองสู งที่สุด
ใน พ.ศ.2523 เพิ่มจาก 1,785 ราย ราย เป็ น 3,457 ราย อัตราเพิ่ม ลดลงเหลือ ร้อยละ 93.69
หมวดกิจการการขายส่ งการขายปลีก ยัง คงขยายตัวสู งมากที่สุด คือ 2272 ราย หมวดกิจการโรงแรม
และภัตตาคาร เพิ่มจาก 229 รายเป็ น 390 ราย โดยเฉพาะหมวดกิจการก่อสร้าง เพิ่มจาก 89 ราย เป็ น
132 ราย และหมวดกิจการขนส่ ง เพิ่มจาก 65 ราย เป็ น 89 ราย และหมวดกิจการอุตสาหกรรมมีการ
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เติบโตจาก 35 ราย เป็ นราย 153 แสดงความสัมพันธ์ถึงการเติบโตของความหลากหลายสิ นค้าและ
บริ การ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายไปในหมวดกิจการใหม่ ๆ ในท้องถิ่นอย่างชัดเจน
ใน พ.ศ.2533 ปริ มาณการจดทะเบียนทั้งหมดเพิ่มจาก ราย 3457 ราย เป็ น 5,977 รายอัตรา
เพิม่ ลดลงเล็กน้อย เป็ น ร้อยละ 72.89 แยกเป็ นหม วดกิจการการขายส่ งการขายปลีก 3015 ราย
กิจการโรงแรมและภัตตาคาร เพิ่มจาก 390 รายเป็ น 937 ราย เป็ นสาขาที่มีการเติบโตรวดเร็ วมาก
หมวดกิจการอุตสาหกรรม เพิ่มจาก 153 ราย เป็ น 257 ราย และขนส่ ง เพิ่มจาก 89 ราย เป็ น 141 ราย
จะเห็นได้วา่ กิจการยังคงการกระจุกที่หมวดกิจก ารกิจการการขายส่ งการขายปลีก หมวดกิจการ
โรงแรม ภัตตาคาร การบริ การ นอกจากนั้นยังพบว่า มีการกระจายไปในหมวดกิจการกิจการใหม่ๆ
ในเมือง เช่น กิจการการเงิน ขนส่ ง อสังหาริ มทรัพย์
จะเห็นได้วา่ ในช่วงหลังจากมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ พ .ศ. 2513 ส่ วนแบ่ง
หมวดกิจการ การค้าส่ งปลีกในเมือง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 56.38 เป็ นร้อยละ 61.79 และ
เพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2523 เป็ นร้อยละ 65.73 และลดลงเหลื่อร้อยละ 47.83 ใน พ.ศ. 2533 แสดงให้เห็นว่า
หลังโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ การเติบโตของหมวดกิจการการค้าส่ ง ปลีก ขยายตัวอย่าง
มากและค่อยๆลดลง ใน พ .ศ. 2533 ขณะที่หมวดกิจการด้านการบริ การอื่นๆ กลับขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ในสาขา การบริ การ โรงแรมและภัตตาคาร การบริ การ การบริ การส่ วนบุคคล ก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์ การขนส่ ง สุ ขภาพ การเงิน มีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 52.17
ประเด็นการ ศึกษาความหลากหล ายจากจานวนประเภทกิจการย่อยที่เติบโตในหมวด
กิจการหลัก จากตารางที่ 6.7 ในพ.ศ. 2503 ประเภทกิจการย่อยประเภทเท่ากับ 15 ประเภทไม่พบ
ความหลากหลาย พ.ศ. 2513 มีจานวนประเภทกิจการย่อยเพิ่มขึ้น เป็ น 21 ประเภท พ .ศ. 2523 มี
ประเภทกิจการย่อยเท่ากับ 26 ประเภท เมื่อถึง พ.ศ. 2533 มีประเภทกิจการย่อยเพิ่มเป็ น 31 ประเภท
และเมื่อถึง พ.ศ. 2543 ประเภทกิจการย่อยใหม่ๆเพิม่ ขึ้นเป็ น 43 ประเภทและในช่วงท้าย พ .ศ. 2553
ประเภท กิจการย่อย เพิ่มเป็ น 68 ประเภทกิจการ โดยระหว่าง พ .ศ. 2503-2523 ค่าเฉลี่ยจานวน
ประเภทกิจการย่อยเท่ากับ 26.03 ประเภทและ พ.ศ. 2543-2553 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็ น 44.3 ประเภท
ชี้ให้เห็นว่าประเภทกิจการ ในช่วง พ.ศ. 2503-2523 มีความหลากหลายน้อยกว่าในช่วง พ.ศ. 25432553 หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ มีการเติบโตในเชิงปริ มาณแต่ขาดความหลากหลายเชิงประเภทกิจการ
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ตารางที่ 5.10 ปริ มาณการเติบโตของกิจการการค้าและบริ การตามหมวดหลัก
2503
หมวดกิจการ

การขายส่งการขายปลีก
การบริ การ โรงแรม ที่พกั และ
ภัตตาคาร
อุตสาหกรรม
ธุรกิจและการบริ การส่ วนบุคคล
ก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
การขนส่งและสื่ อสาร
การเงิน
การศึกษา
สุขภาพ
รวม

2513

2523

2533

2543

ส่ วน
แบ่ ง

ราย

ส่ วน
แบ่ ง

ราย

%เพิม่

ส่ วน
แบ่ ง

ราย

%เพิม่

ส่ วน
แบ่ ง

ราย

%เพิม่

56.38

168

61.79

1103

556.55

65.73

2272

106.02

47.83 3015

15.77

47

12.83

229

387.23

11.28

390

70.31

2.35
9.06
5.03
1.01
2.01
3.69
0.67
4.03
100.00

7
27
15
3
6
11
2
12
298

5.15
9.47
4.99
0.73
3.64
1.62
0.39
2.49
100.00

35
169
89
13
65
29
7
46
1785

400.00
525.93
493.33
333.33
983.33
163.64
250.00
283.33
498.99

4.43
6.51
3.82
1.03
2.57
1.27
0.61
2.75
100.00

153
225
132
36
89
44
21
95
3457

337.60
33.14
48.31
174.68
36.92
51.74
200.00
106.52
93.69

ส่ วน
แบ่ ง

2553
ส่ วน
แบ่ ง

ราย

%เพิม่

62.44

28.85

7145

45.89

11.15 1002

6.89

15.00

3715 270.85

6.86 616
14.45 1298
7.88 708
4.62 415
4.58 411
3.00 270
1.51 136
2.56 230
100.00 9984

139.48
40.72
192.84
331.91
191.48
84.99
61.90
69.12
67.04

ราย

%เพิม่

32.69

43.39 4898

937

140.33

4.53 257
16.25 923
4.26 242
1.69
96
2.48 141
2.57 146
1.48
84
2.40 136
100.00 5977

67.95
310.08
83.13
169.18
58.46
231.55
300.00
43.16
72.89

16.51

10.24 2535
23.05 5708
9.09 2252
4.40 1090
3.84 952
2.04 505
1.83 453
1.66 410
100.00 24766

311.53
339.65
218.14
162.49
131.52
87.17
233.09
78.28
148.05

ที่มา: เอกสารการจดทะเบียนการค้าจังหวัดขอนแก่นพ.ศ.2497-พ.ศ.2553 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดขอนแก่นและองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและการแบ่งจากการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม TSIC (ดูภาคผนวก ก.1)
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ภาพที่ 5.16 การเติบโตปริ มาณกิจการการค้าและบริ การ ในเมืองขอนแก่น
ที่มา: การวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.9

ภาพที่ 5.17 ร้อยละของกิจการการค้าและบริ การในเมืองขอนแก่น
ที่มา: การวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.9
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5.8

การเปลีย่ นแปลงการใช้ ทดี่ ินเมือง
จากการศึกษาการใช้ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ พ .ศ. 2497 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2519 พ.ศ.
2531 พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2550 พื้นที่เมืองขอนแก่น ใช้หน่วยวัดเชิงพื้นที่ คือเขตเทศบาล เมือง
ขอนแก่นมีพ้ืนที่ เท่ากับ 47.83 ตารางกิโลเมต รเท่ากับ 100 % ถือเป็ นขอบเขตการวัด ตลอดช่วง
การศึกษา แม้วา่ พื้นที่เขตเมืองจะมีการขยายเขตจาก 4.03 เป็ น 47.83 ตารางกิโลเมตรในปี พ.ศ.2514
จากตารางที่ 5.11 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเมืองขอนแก่นระหว่าง พ .ศ.2497 ถึง
พ.ศ.2550 พบว่า พ.ศ. 2497 ในช่วงก่อนการมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ พื้นที่เกษตรกรรม
ที่วา่ ง และแห่ลงน้ าในเขต เมืองมีมากถึงร้อยละ 84.01 การใช้ที่ดินพักอาศัยเป็ นลาดับที่ 2 ร้อยละ
13.70 พื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้าและพักอาศัยหนาแน่นมากมีเพียงร้อยละ 1.79 พื้นที่ราชการ สถาบัน
การปกครองบริ หาร การศึกษา สาธา รณสุ ข สาธารณูปโภค รวมถึงโครงข่ายคมนาคม มีเพียงร้อยละ
0.47
ต่อมาใน พ.ศ. 2511 ภายหลังสานักผังเมืองได้วางแผนจัดทาผังเมือง 2525 แล้วเสร็ จตั้งแต่ ปี
2505 เมืองขอนแก่นได้มีการเติบโต ประชากร การใช้ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้างภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
มากหลังมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ในภาพรวมการใช้ที่ดินมีการเติบโตไปในหลาย
กิจกรรมพร้อมๆกับการขยายตัวของพื้นที่เมือง พบว่าพื้นที่เกษตรกรรม ที่วา่ งและแหล่งน้ าในเขต
เมืองลดลงจากร้อยละ 84.01 เหลือร้อยละ 51.24 ที่พกั อาศัยเพิม่ จากร้อยละ 13.70 เป็ นร้อยละ 16.95
พื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้าและพักอาศัยหนาแน่นมากเพิ่มจากร้อยละ 1.47 เป็ นร้อยละ 4.50 ขณะที่
สถาบันการปกครองบริ หาร การศึกษา สาธารณสุ ข สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากร้อยละ 0.47
เป็ นร้อยละ 26.97 ซึ่งใน พ .ศ. 2513 นี้ถือว่าเป็ นการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ที่ดินและโครงสร้าง
ทางพื้นที่ในเมืองให้กลายเป็ นพื้นที่เมืองราชการอย่างชัดเจน ส่ วนแบ่ง พื้นที่สถาบันราชการต่างๆ มี
มากกว่าพื้นที่พกั อาศัยรวมกับพื้นที่พาณิ ชยกรรม
ต่อมาในปี พ.ศ.2514 เมืองขอนแก่นได้ขอขยายเขตเมืองจากเดิม 4.03 ตรกม เป็ น 47.83 ตร.
กม ส่ งผลต่อการเติบโตการใช้ที่ดิน-สิ่ งปลูกสร้างทั้งภาครัฐและการเติบโตการใช้ที่ดินด้านพาณิ ชยก
รรมและพักอาศัย ตลอดจนการขยายตัวของสิ่ งปลูกสร้างเอกชนอย่างชัดเจน จากการแปล ข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ พ .ศ.2519 พบว่า พื้นที่เกษตรกรรม ที่วา่ ง และแหล่งน้ าลดลงจากร้อยละ 51.24
เหลือเพียงร้อยละ 42.90 ที่พกั อาศัยเพิ่มจากร้อยละ 16.95 เป็ นร้อยละ 21.70 สถาบันการปกครอง
บริ หาร การศึกษา สาธารณสุ ข สาธารณูปโภคมีการขยายพื้นที่นอ้ ยมากเพียง 2% โดยเพิ่มจากร้อยละ
26.97 เป็ นร้อยละ 27.99 ในส่ วนพื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้าและพักอาศัยหนาแน่นมากเพิ่มจากร้อยละ
4.50 เป็ นร้อยละ 6.65
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พ.ศ.2531 ที่พกั อาศัยเพิ่มจากร้อยละ 21.70 เป็ นร้อยละ 26.22 พื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้าและพัก
อาศัยหนาแน่นมาก เพิ่มจากร้อยละ 6.65 เป็ นร้อยละ 10.09 โดยในปี 2538 เมืองขอนแก่นได้ยก
ฐานะเป็ นเมืองและสภาพการใช้ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ขยายตัวออกนอกพื้นที่เขตเมืองไปในตาบล
รอบนอก ตาบลบ้านเป็ ดศิลา เมืองเก่าและพระลับ และในช่วงระหว่าง พ .ศ. 2541-2550 พื้นที่กลุ่มที่
มีการเปลี่ยนแปลงสู ง ได้แก่ พื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้าและพักอาศัยหนาแน่นมาก และพื้นที่พกั อาศัย ซึ่ ง
แปลผันกับพื้นที่เกษตรกรรม ที่วา่ งและแหล่งน้ า กล่าวคือพื้นที่ยา่ นธุ รกิจการค้
าและพักอาศัย
หนาแน่นใน พ.ศ. 2541 เท่ากับร้อยละ19.72 และเพิ่มอย่างรวดเร็ วเป็ นร้อยละ 37.13 ใน พ.ศ. 2551
หรื ออัตราเพิ่มเท่ากับร้อยละ 46.88
ในปี 2550 พื้นที่ เมืองขอนแก่น มีสภาพการใช้ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ขยายตัวออกนอก
เขตเทศบาลนคร ไปยังพื้นที่ชา นเมือง คือ เทศบาล ตาบลรอบนอก ได้แก่ เทศบาล ตาบลบ้านเป็ ด
เทศบาลตาบลศิลา เทศบาลตาบลเมืองเก่าและเทศบาลตาบลพระลับ ช่วงเวลานี้การใช้ที่ดินประเภท
การค้าและบริ การมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในเขตเมือง และเกิดปรากฎการณ์การกระจายเขตพัก
อาศัยไปยังพื้นที่ชานเมืองใหม่
จะเห็ นได้วา่ ในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ .ศ.2497 ถึง พ .ศ.2519 การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง ประเภทที่มีมากที่สุดคือการใช้ที่ดินประเภทสถาบัน
การปกครอง บริ หาร การศึกษา สาธารณสุ ข สาธารณูปโภค แต่อย่างไรก็ดีจะพบว่าในช่วงเวลาต่อมา
ระหว่าง พ.ศ.2519 ถึง พ.ศ.2551 พื้นที่ดงั กล่าวมีอตั ราการเติบโตและเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกลุ่มที่มีความต่อเนื่อง แบ่งเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม พื้นที่พ้ืนที่
ย่านธุ รกิจการค้าและพักอาศัยหนาแน่นมาก จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็ นค่อยไปในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2497-2519 และจะขยายตัวอย่างรวดเร็ วระหว่าง พ .ศ. 2531-2551 (ดูภาพที่ 5.18 ถึง
ภาพที่ 5.23) แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต เมืองระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ.
2551
โดยสรุ ป การลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญได้ส่งผลกระทบต่ อที่
สาคัญของพื้นที่เมืองขอนแก่นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง ระหว่าง พ.ศ. 2513-2513 ซึ่งโครงการ
ภาครัฐที่มีผลกระทบมากที่สุดสามโครงการคือ 1) โครงการวางผังเมืองขอนแก่น พ .ศ.2525 ได้เริ่ ม
ดาเนินการใน พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2511 (กระทรวงมหาดไทย ) เป็ นการวางโครงสร้างทางพื้นที่ เมือง
ขอนแก่นใหม่ การกาหนดโครงข่ายคมนาคมใหม่และก่อสร้างถนนอีกหลายสายในเขตเมือง เช่น
ถนนมิตรภาพ ถนนประชาสโมสร ถนน มะลิวลั ย์ และเวนคืนพื้นที่เอกชนในเมือง ปริ มาณมากเพื่อ
ก่อสร้างสถานที่ราชการหลายแห่ง 2)โครงการการวางผังศูนย์ราชการ บริ เวณใจกลางเมืองพื้นที่ราว
3 ตารางกิโลเมตร ตลอดจนการสร้างพื้นที่ศูนย์สาธารณสุ ข สาธารณูปโภคด้านทิศตะวันออกเมือง
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อีกราว 3 ตารางกิโลเมตร 3) โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริ เวณพื้นที่ทิศเหนือเมืองสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราว 9.4 ตารางกิโลเมตร ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการใช้ที่ดินและโครงสร้างเมืองขอนแก่นอย่างสิ้ นเชิง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและดาเนินการ
ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเบ็ดเสร็ จโดยใช้เวลาทั้งสิ้ นเพียง 10 ปี โครงการพัฒนาดังกล่าว (พ.ศ. 25132513) ทาให้ขอนแก่นมีภาพลักษณ์ของการเป็ นเมืองใหม่ เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่ศูนย์ราชการขน าดใหญ่
เกิดใหม่หลายแห่ง และมีพ้ืนที่อาคารราชการ ถนน กว้างขวาง สาธารณูปโภคที่ทนั สมัย เกิดความ
พร้อมด้านการเป็ นศูนย์รวมบริ หารราชการ ศูนย์กลางการบริ การสาธารณะ ศูนย์กลางการศึกษา
สาธารณสุ ข ส่ งผลต่อความเชื่อมันในการลงทุนกิจการในท้องถิ่นอย่างมาก เกิดการขยายตัวลงทุน
ก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัย อาคารพาณิ ชย์ ศูนย์กลางค้า โรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ ตลาดสด
ในเมืองในเวลาต่อมา (ชานาญ พจนา, สัมภาษณ์)
อาจสรุ ปได้วา่ การลงทุนภาครัฐในโครงการวางผังเมืองขอนแก่น โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง พ .ศ. 2513-2523 มี อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางพื้นที่เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
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ตารางที่ 5.11 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเมือง
ช่ วงเวลาในการศึกษาเปรียบเทียบ
ปี ทีภาพถ่ ายทางอากาศ

2503

2513

2523

2533

2543

2553

2497

2497

2511

2511

2519

2519

2531

2531

2541

2541

2550

2550

ตรกม

%

ตรกม

%

ตรกม

%

ตรกม

%

ตรกม

%

ตรกม

%

พื้นที่ยา่ นธุรกิจการค้าและพักอาศัยหนาแน่นมาก

0.86

1.80

2.15

4.50

3.18

6.65

4.83

10.09

9.43

19.72

17.76

37.13

ที่อยูอ่ าศัย

6.56

13.71

8.11

16.95

10.38

21.70

12.54

26.22

12.41

25.94

4.53

9.48

อุตสาหกรรม

0.00

0.00

0.16

0.34

0.36

0.75

0.56

1.16

0.68

1.43

0.76

1.58

สถาบันการศึกษา

0.09

0.19

9.49

19.83

9.59

20.05

9.68

20.24

9.82

20.53

9.82

20.53

สวนสาธารณะ

0.00

0.00

0.04

0.07

0.14

0.28

0.12

0.26

0.44

0.91

0.44

0.91

สถานที่ราชการ

0.00

0.00

2.88

6.02

3.17

6.62

3.44

7.19

3.44

7.19

3.44

7.19

เกษตรกรรม

15.37

32.14

15.03

31.43

11.24

23.50

4.21

8.80

2.70

5.64

3.13

6.55

ที่วา่ ง

19.83

41.46

4.15

8.67

5.57

11.64

8.56

17.89

5.02

10.49

4.05

8.48

วัด

0.14

0.29

0.50

1.04

0.50

1.04

0.51

1.08

0.51

1.08

0.51

1.08

แหล่งน้ า

4.98

10.42

5.32

11.13

3.71

7.77

3.38

7.06

3.38

7.06

3.38

7.06

47.83

99.99

47.83

99.99

47.83

99.99

47.83

99.99

47.83

99.99

47.83

99.99

0.23

0.47

12.90

26.97

13.39

27.99

13.76

28.77

14.21

29.71

14.21

29.71

40.18

84.01

24.50

51.23

20.52

42.90

16.14

33.75

11.09

23.19

10.56

22.09

รวม
รวมเฉพาะสถานทีร่ าชการ สถาบันการศึกษา
รวมเกษตรกรรม ทีว่ ่ าง แหล่ งนา้

ที่มา: การแปลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร
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ภาพที่ 5.18 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2497
ที่มา: การแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ปี 2497
หมายเหตุ:ในปี พ.ศ.2497 เทศบาลเมืองขอนแก่นมีเขตเมืองเพียง 4.03 ตร.กม
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ภาพที่ 5.19 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2511
ที่มา: การแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ปี 2511
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ภาพที่ 5.20 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2519
ที่มา: การแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ปี 2519
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ภาพที่ 5.21 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2531
ที่มา: การแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ปี 2531
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ภาพที่ 5.22 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2541
ที่มา: การแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร ปี 2541
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ภาพที่ 5.23 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2550
ที่มา: การแปลภาพถ่ายดาวเทียม Point Asia จาก www.pointasia.com
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5.9

สรุ ป
การวิเค ราะห์ผลกระทบการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาบริ หารราชการโดยโครงการศูนย์
ราชการขอนแก่นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นในช่วงที่ 1 ระหว่าง พ .ศ.2513-2533
สรุ ปได้ดงั นี้
1. การเติบโตของ การใช้ จ่ายเงินภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะในส่ วนของ
กระทรวงมหาดไทย ในโครงการศูนย์ บริหารราชการ
เมื่อศึกษาทั้งเชิงปริ มาณปริ มาณและอัตราเพิ่มของการใช้จ่ายภาครัฐในขอนแก่น พบว่า
ในช่วง พ.ศ. 2513-2513 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีการขยายตัวและการ
เติบโตอัตราเพิ่มสู ง คือใน พ .ศ. 2503 เป็ นช่วงก่อนการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
การใช้จ่ายภาครัฐมีจานวน 46.07 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.84 จากภาค อยูใ่ นอันดับที่ 5 ของภาค
รองจากนครราชสี มา อุบลราชธานี อุดรธานี และสุ รินทร์ เมื่อ ถึง พ.ศ. 2513 การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่ม
จาก 46.07 ล้านเป็ น เท่ากับ 629 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายคิดเป็ นร้อยละ 17.31 จากภาคเป็ นช่วงที่มี
อัตราเพิ่มถึง 13.67 เท่าตัว (ตารางที่ 5.1) ปรับจากลาดับที่ 5 ขึ้นเป็ นลาดับที่ 2 ของภาค รองจาก
นครราชสี มา และมีการใช้จ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทยสู งสุ ด พ .ศ. 2503 ร้อยละ 59.8 พ.ศ. 2513
ร้อยละ 61.3 พ.ศ. 2523 ร้อยละ 44.5 และ พ.ศ. 2533 ร้อยละ 36.0 (ตารางที่ 5.2)
2. มีการดึงดูดให้ หน่ วยงานราชการมากระจุกตัว เกิดการขยายตัวของหน่ วยงานราชการ
ราชการ การจ้ างงานข้ าราชการเติบโต
จากปรากฏการณ์การเติบโตของการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น จะสอดคล้องกับ
ทั้งปริ มาณจานวนหน่วยงานราชการที่เพิ่มขึ้นและ ปริ มาณการขยายตัวของการจ้างงานรัฐในเขต
เมือง กล่าวคือ ในด้านการดึงดูดหน่วยงานราชการมากระจุกตัวอย่างมาก กล่าวคือ ใน พ .ศ. 2503 มี
หน่วยงานราชการเพียง 45 หน่วยงานราชการ เมื่อถึง พ .ศ. 2513 หลังการกาหนดโครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญ หน่วยงานราชการเกิดใหม่ 63 หน่วยงาน รวมเป็ น 107 หน่วยงาน ต่อมาใน
พ.ศ. 2523 หน่วยงานราชการที่เกิดใหม่ท้ งั สิ้ น 95 หน่วยงาน หน่วยงานราชการสะสมเท่ากับ 157
หน่วยงาน (ตารางที่ 5.3 ) เมืองสามารถดึงดูดหน่วยงานราชการใหม่มาตั้งและกระจุกตัวอย่างชัดเจน
เมืองขอนแก่นในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วย ศูนย์บริ หารราชการระดับภูมิภาค ศูนย์การสาธารณสุ ข
ศูนย์การเกษตร ศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลางการเงิน และศูนย์การศึกษา
เมื่อ หน่วยงานราชการ มากระจุกตัวในพื้นที่ เมือง ขอน แก่นในขณะนั้น สิ่ งที่เป็ น
ผลสื บเนื่องตามมาคือการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานข้าราชการในเขตเมือง ใน พ.ศ. 2503 มีขา้ ราชการ
ทั้งสิ้ น 442 คน ร้อยละ 9.81 ของการจ้างงานใน เมือง พ.ศ. 2513 ข้าราชการในเมืองเพิ่มเป็ น เป็ น
2,446 คน ร้อยละ 29.44 มีอตั ราเพิ่ม 3.00 เท่าตัว พ.ศ. 2523 ข้าราชการ เป็ น 7,842 ร้อยละ 43.38 และ
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ใน พ.ศ.2533 การจ้างงานข้าราชการเป็ น 13,816 คน จากตัวเลขแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
เมืองขอนแก่นมีความราชการสู งมาก ซึ่ งสามารถสรุ ปได้โดยนัยว่าระหว่ างพ.ศ. 2513-2533 เมือง
ขอนแก่นอยูภ่ ายใต้ปรากฏการณ์กระบวนการทาให้เ ป็ นเมืองศูนย์ราชการของรัฐบาลกลางอย่าง
ชัดเจน
3. จังหวัดขอนแก่ นมีค่าการย้ ายถิ่นสุ ทธิดีขนึ้ เป็ นลาดับและดึงดูดประชากรย้ ายจากใน
ภาคย้ ายเข้ าสู่ เมืองเป็ นส่ วนใหญ่
พ.ศ. 2503 ก่อนการกาหนดโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ จังหวัดขอนแก่น
มีระดับการย้ายถิ่นสุ ทธิ เป็ นค่าติด ลบถึง -31.24 อยูล่ าดับที่ 13 เป็ นลาดับท้าย ๆ ของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ต่อมาช่วงหลังมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ใน พ .ศ.2513 ค่าการย้าย
ถิ่นสุ ทธิ ดีข้ ึนเป็ นลาดับ ปรับลาดับขึ้นจาก 13 เป็ นลาดับที่ 11 และลาดับที่ 6 ใน พ.ศ. 2523 เป็ นการ
ปรับลาดับแบบก้าวกระโดด โดยมีค่าเท่ากับ 5.84 แสดงถึงการย้ายเข้ามากกว่าการย้ายออก โดยหลัง
มีโครงการ ใน พ .ศ.2513-2533 กลุ่มผูย้ า้ ยเข้าสู่ จงั หวัดขอนแก่น ที่มีภูมิลาเนาอยูน่ อกภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้เพิม่ ปริ มาณสู งขึ้นอย่างชัดเจน (ดูตารางที่ 5.6)
4. การย้ ายถิ่นเข้ าสู่ เมืองมากขึน้ และเกิดการจ้ างงานเอกชนเติบโต
การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง จากข้อมูล ดิบสามะโนประชากรและเคหะ ประชากรที่
ย้ายเข้าสู่ พ้นื ที่เมือง(เทศบาล)ใน พ.ศ. 2503 มีท้ งั สิ้ น 1,015 คน เมื่อถึง พ.ศ. 2513 เพิ่มเป็ น 4,264 คน
เพิ่มเป็ น 9,032 คนใน พ .ศ. 2523 และ 11,647 คนใน พ .ศ. 2533 (ตารางที่ 5.6) ในช่วงท้าย
ช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2513-2533 การจ้างงานภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยสัดส่ วนการจ้าง
งานเอกชนและรัฐ ในช่วง พ .ศ. 2513-2523 เท่ากับ 68 ต่อ 32 และใน พ.ศ. 2533 เท่ากับ 73 ต่อ 27
การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ทั้งการจ้างงานภาคเอ กชนและการจ้างงานภาครัฐ ล้วนมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อการลงทุนภาครัฐภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ประชากรที่
ย้ายเข้าจะเป็ นตัวเร่ งให้เมืองเกิดกาลังกาลังซื้ อจะส่ งผลต่อความต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การในเมือง
และจะช่วยเอื้อต่อการเติบโตการจ้างงานภาคเอกชนใหม่ๆ หรื อการปรับตัวของพ่อค้า เจ้าของกิจการ
ให้เข้าสู่ อาชีพการค้าและบริ การมากขึ้น ส่ งผลต่อการบริ โภคภายในเมืองให้เกิดการขยายตัวเป็ น
ลาดับ และเกิดการเติบโตของกิจการการค้าและบริ การในเมืองตามมา

153
5. กิจการการค้ าและบริการในเมืองขยายตัวมีความสั มพันธ์ กบั การลงทุนภาครัฐ ภายใต้
โครงการศูนย์ บริหารราชการ
ใน พ.ศ. 2503 มีจานวนกิจการการค้าและบริ การในเมือง เพียง 298 และเพิ่มเป็ น 1785
รายใน พ.ศ.2513 อัตราเพิ่มร้อยละ 498.98 และใน พ.ศ. 2523 เท่ากับ 3,457 ราย อัตราเพิ่ม ร้อยละ
93.69 เมื่อถึงใน พ .ศ.2533 เพิ่ม เป็ น 5,977 ราย อัตราเพิ่ม ร้อยละ 72.89 จะเห็นได้วา่ แสดง
ความสัมพันธ์ถึงการเติบโตของกิจการการค้าและบริ การอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงหลังจากมี
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ในช่วง พ .ศ.2513 โดยมีการกระจายไปในสาขากิจการใหม่ ๆ
ในท้องถิ่นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีส่วนแบ่งกิจการยังคงกระจุกตัวที่ สาขาการค้าปลีกและค้าส่ งเป็ น
หลัก แสดงว่าในช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2513-2533 กิจการการค้าและบริ การเติบโตในเชิงปริ มาณ แต่
ยังไม่ความหลากหลาย (ดูตารางที่ 5.10)
การเติบโตของภาคเอกชนและการขยายกิจการสาขาการค้าปลีก ค้าส่ ง กิจการ
การให้บริ การอื่น ๆ ที่เกิดในช่วงนี้ส่ วนใหญ่เป็ นการเติบโตในเชิงปริ มาณ ซึ่ งสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริ มาณการกระตุน้ จาก การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานราชการ ข้าราชการและ
เพื่อซื้ อสิ นค้าและการบริ โภค การขยาย การบริ โภคในเมืองในสิ้ นค้าและบริ การพื้น ๆ กิจการการค้า
และบริ การส่ วนใหญ่ ซึ่ งสัมพันธ์ โดยตรงกับปริ มาณการกระตุน้ จาก การใช้จ่าย เงิน ภาครัฐปริ มาณ
การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
6. พืน้ ทีเ่ มืองเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เป็ นเมืองราชการ
ก่อนพ .ศ. 2503 กรณี พื้นที่ราชการ ได้แก่ สถาบันการปกครองบริ หาร การศึกษา
สาธารณสุ ข สาธารณูปโภค รวมถึงโครงข่ายคมนาคม มีเพี ยงร้อยละ 0.47 โดยสัดส่ วนพื้นที่เอกชน
ต่อพื้นที่ราชการสู งถึง 97 ต่อ 3 เมื่อถึง พ .ศ.2513 พื้นที่สถาบันการปกครองบริ หาร การศึกษา
สาธารณสุ ข สาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากร้อยละ 0.47 เป็ นร้อยละ 26.97 โดยมีสัดส่ วนพื้นที่
ปลูกสร้างเอกชนในเมืองและพื้นที่ราชการ สัด ส่ วน 4.4 ต่อ 5.6 (ตารางที่ 5.11 และภาพที่ 5.18 ถึง
ภาพที่ 5.23 ) จะเห็นได้วา่ ในช่วงเวลาดังกล่าว โครงการเมืองศูนย์การความเจริ ญ มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะ โครงการวางผังเมืองขอนแก่น พ .ศ.2525 ได้
การเว้นคืนพื้นที่ในเมืองปริ มาณม ากเพื่อสร้างสถานที่ราชการ การวางผังศูนย์ราชการ การสร้าง
พื้นที่ศูนย์สาธารณสุ ข สาธารณูปโภค สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัดถนนเพิ่มอีกหลายสาย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ที่ดินและโครงสร้างเมืองขอนแก่น
อย่างรวดเร็ ว
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บทที่ 6
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพือ่ การพัฒนาเมืองศู นย์ กลางความเจริญขอนแก่น
กรณี สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2534-2553
ในบทที่ 6 นี้ มีประเด็นการศึกษาเพื่อมุ่งตอบคาถามวิจยั ว่า ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ
กรณี สาขาการศึก ษาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นอย่างไร
ในช่วงพ.ศ. 2534-2553 และเพียงไรในปี พ.ศ 2553 โดยแบ่งเนื้อหาเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
6.1 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นระหว่าง พ .ศ. 2534-2553 โดยมีกลุ่มตัวแปรการศึกษา คือการใช้
จ่ายภาครัฐ หน่วยงานราชการ การจ้างงานและประชากร การจ้างงานเอกชน การย้ายถิ่น มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม และความหลากหลายของกิจการการค้าและบริ การในเมือง
6.2 บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปั จจุบนั (พ.ศ.2553) โดยมีกลุ่มตัวแปรก ารศึกษา คือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะตัวนาการเป็ นศูนย์กลางการศึกษา ขนาดทางเศรษฐกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปั จจุบนั
และบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาเมือง
ขอนแก่น
6.3 ผลกระทบของการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อรายได้เมืองในปั จจุบนั
มีกลุ่มตัว
แปรการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะปั จจัยกระตุน้ การเพิ่มกาลังซื้ อกาลังการบริ โภค
ภายในเมือง ความเชื่อมโยงด้านรายได้จากแผนการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อสาขา
เศรษฐกิจในเมือง การก่อรายได้เมือง และการศึกษามูลค่าตัวทวีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.1
ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กร ณี มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เมืองขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2534-2553
6.1.1 การใช้ จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการใช้ จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น
เมื่อพิจารณาส่ วนแบ่งการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการใช้จ่ายภาครัฐ
รวมทั้งจังหวัดจากตารางที่ 6.1 พบว่าหลังจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งใน พ.ศ. 2507 และเปิ ด
ดาเนินการในเมืองเมื่อ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2553 พบว่า การใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเติบโต
มาเป็ นลาดับดังในตารางที่ 6.1

155
ตารางที่ 6.1 การใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทียบกับการใช้จ่ายจังหวัดและกระทรวงศึกษา
การใช้ จ่าย/พ.ศ.

2503

2513

2523

2533

2543

2553

รวมจังหวัด (ล้านบาท)

46.07 629.77 3084.98 57.4.90 11746.34 25180.43

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ล้านบาท)

0.00

64.18

497.31 1097.21 4997.40 10048.16

ส่วนแบ่งร้อยละ ม.ข. จากการใช้จ่ายจังหวัด

0.00

10.19

16.12

19.87

42.54

40.02

ส่วนแบ่งร้อยละ ม.ข. จากกระทรวงศึกษา

0.00

11.63

36.23

46.41

69.37

78.39

อัตราเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมด

0.00

92.68

79.59

46.21

51.18

53.35

อัตราเพิ่มการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.00

0.00

674.87

120.63

355.46

101.07

ที่มา : 1 ) เอกสารเบิกจ่ายคลังจังหวัดขอนแก่นระหว่าง.ศ.
พ 2523-2553 2) เอกสารรายงานประจาปี .พศ.
2503-2513 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3) เอกสาร หอจดหมายเหตุ และกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่พ.ศ.2543-2553
น
หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น(รายปี )ข้างต้น ไม่ได้มีคิดลดมูลค่าของเงิน
ตามเวลา (Time value of money) ที่อาจทาให้เงินจานวนเดียวกันมีมูลค่าต่างกัน เมื่อเกิดขึ้นต่างเวลา
ซึ่ งอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้ อ หรื อ อัตราดอกเบี้ย
พ.ศ. 2513 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการใช้จ่ายเท่ากับ 64.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.19
จากการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งจังหวัด เมื่อถึง พ.ศ. 2523 การใช้จ่ายเพิ่มเป็ น 497.31 ล้านร้อยละ 16.12
โดยมีอตั ราเพิ่มเท่ากับร้อยละ 674.87 ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีอตั ราเพิ่มมากที่สุดและใน พ.ศ. 2533 การใช้จ่าย
เพิ่มเป็ น 1097.21 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.87 จากการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งจังหวัด ดังภาพที่ 6.1
พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่นดาเนินกิจกรรมไปได้ 36 ปี มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่าย
4,997 ล้านบาท มีส่วนแบ่งจากการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้นสู งมากเป็ นร้อยละ 42.54
เป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดการเติบโตด้านการใช้จ่ายมากที่สุด มีส่วนแบ่งเพิ่มสู งที่สุดและ
ยังพบว่ามีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นอีกรอบ คือเท่ากับร้อยละ
355.46
ต่อมา เมื่อถึง พ.ศ.2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดาเนินกิจกรรมไปได้ 47 ปี มีการใช้จ่ายเท่ากับ 10,048 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 40.02 จากการใช้ จ่ายภาครัฐรวมทั้งจังหวัด ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ยังคงเป็ นปริ มาณส่ วนแบ่งที่สูงมากต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (ดังปรากฏใน ภาพที่ 6.2) จะเห็นได้วา่ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553 การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น 100 บาท เป็ นการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยถึง 40 บาท และเมื่อ พิจารณา
จากตารางที่ 6.2 พบว่าการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองขอนแก่น
และมากกว่าร้อยละ 50 อยูใ่ นหมวดเงินด้านค่าจ้างเงินเดือน
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ภาพที่ 6.1 อัตราเพิ่มของการใช้จ่ายภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: จากตารางที่ 6.1

ภาพที่ 6.2 ส่ วนแบ่งการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากการใช้จ่ายจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงศึกษา
ที่มา: จากตารางที่ 6.1
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เมื่อพิจารณาส่ วนแบ่งการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปรี ยบเทียบการใช้จ่ าย กรณี
กระทรวงศึกษาธิ การในจังหวัดจะเห็นได้วา่ ประเด็นทีน่าสนใจอย่างยิง่ คือส่ วนแบ่งการใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการใช้จ่าย กรณี กระทรวงศึกษาธิ การในจังหวัด กล่าวคือจากตารางที่ 6.1
ส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการใช้จ่ายเงินกระทรวงศึกษาธิ การ
พบว่า
พ.ศ. 2513 สู งถึงร้อยละ 11.63 ต่อมา พ.ศ. 2523 ส่ วนแบ่งเพิ่มเป็ นร้อยละ 36.23 เมื่อถึง พ.ศ. 2533
ส่ วนแบ่งเพิ่มเป็ นร้อยละ 46 .41 และ เมื่อถึง
พ.ศ.2543 ซึ่ งเป็ นช่วงการเติบโตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ วนแบ่งเพิ่มสู งถึงร้อยละ 69.37 และใน พ.ศ. 2553 ส่ วนแบ่งการใช้จ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเทียบต่อการใช้จ่ายเงินกระทรวงศึกษาธิ การมีค่าเท่ากับร้อยละ 78.39 จะเห็น
ได้วา่ ใน พ .ศ.2553 การใช้จ่ายด้านการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น จะเห็นได้วา่ แม้วา่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นหน่วยงานราชการเพียงหน่วยงานเดียวแต่กลับมีการใช้จ่ายสู งถึงร้อ ยละ
78.39 ของการใช้จ่ายด้านการศึกษาของทั้งจังหวัด จึงเป็ นสิ่ งที่ยนื ยันได้วา่ การลงทุนภาครัฐในสาขา
การศึกษาของจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนแบ่งสู งมาก ถึง 4 ใน 5 ส่ วน
เมื่อพิจารณาหมวดการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดช่วงเวลาการศึกษา ในตาราง
ที่ 6.2 ชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกใช้จ่ายลงในเมืองขอนแก่นนั้นตก
ไปอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจด้านใดบ้าง จะพบค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายตลอด 5 ช่วงเวลา คือ หมวดเงินเดือน
ค่าจ้าง ร้อยละ 53.20 หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 24.58 และหมวดค่าที่ดิน
สิ่ งก่ อสร้างร้อยละ 22.31 เมื่อแยกรายปี พบว่าใน พ.ศ. 2513 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างเท่ากับร้อยละ
49.86 หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับร้อยละ 22.19 หมวด ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เท่ากับร้อยละ 27.95
ต่อมาพ.ศ. 2523หมวดเงินเดือนค่าจ้างเพิ่มเป็ นร้อยละ 50.34 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับ
ร้อยละ 13.88 หมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเพิ่มสู งขึ้นมากเท่ากับ ร้อยละ 35.78 และใน พ.ศ.
2533 หมวดเงินเดือนค่าจ้าง
เป็ นร้อยละ 51.95 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับ เพิ่มเป็ น
ร้อยละ 29.56 หมวด ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ลดลงเท่ากับ ร้อยละ 18.49
พ.ศ. 2543หมวดเงินเดือนค่าจ้างเพิ่มเป็ นร้อยละ 55.34 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ากับร้อย
ละ 26.78 หมวดครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างเท่ากับ ร้อยละ 17.88 และในปี พ.ศ. 2553 หมวด
เงินเดือนค่าจ้างเพิ่มขึ้นสู งมากเป็ นร้อยละ 58.51 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุเท่ ากับเพิ่มเป็ น ร้อยละ
30.49 หมวดครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างลดลงเท่ากับ ร้อยละ 11.45
โดยสรุ ปจะเห็นว่าการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่ วนใหญ่ เป็ นหมวดเงินเดือน
และค่าจ้าง รองลงมาเป็ นหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และ หมวดครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ตามลาดับ
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โดยมีขอ้ สังเกตว่าในช่วง พ.ศ. 2523-2533 มีการใช้จ่ายด้านหมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้างสู งถึง
ร้อยละ 35.78 และ 18.49 ตามลาดับ ซึ่ งเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงในการลงทุนด้านการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและอาคาร สถานที่ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ และ
กลุ่มคณะ ในสายวิทยาศาสตร์ สุขภาพ อย่างไรก็ดีจะพบว่าระหว่าง
พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พฒั นาศักยภาพด้านการหารายได้เป็ นของตนเองมากขึ้นและงบประมาณ
ส่ วนหนึ่งจะถูกใช้ในหมวดงบบุคลากรและการดาเนินงานของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะ
แพทยศาสตร์
ตารางที่ 6.2 การใช้จ่ายภาครัฐตามหมวดเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การใช้ จ่าย/พ.ศ.

2513

2523

2533

2543

2553 ค่ าเฉลีย่

ร้อยละเงินเดือนและค่าจ้าง
49.86 50.34 51.95 55.34 58.51 53.20
ร้อยละค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
22.19 13.88 29.56 26.78 30.49 24.58
ร้อยละค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 27.95 35.78 18.49 17.88 11.45 22.31
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา: กองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเอกสารรายงานด้านการเงินประจา พ.ศ. 2513, 2523,
2533 จากเอกสารใน หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.1.2 หน่ วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่ วยงานราชการในเมือง
จากตารางที่ 6.3 พบว่า พ.ศ. 2513 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยงานภายในเพียง 37
หน่วยงานหรื อร้อยละ
34.6 ของหน่วยงานราชการในเมือง ต่อ.ศ.2523
มา พ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขยายสาขาวิชา
ไปยัง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีหน่วยงานที่เกิดใหม่ 81 หน่วยงาน รวม
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสะสมเท่ากับ 118 หน่วยงาน ขณะที่หน่วยงานราชการสะสมในเมืองมี
157 หน่วยงาน นับเป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขยายตัวด้านหน่วยงานสู งสุ ด มีการจัดตั้ง
โรงเรี ยนสาธิต คณะแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทย
ศาสตร์ ระหว่าง
พ.ศ.2513 ถึง พ.ศ.2523 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอัตราเพิ่มหน่วยงานสะสม เท่ากับ 3.19 เท่าตัว
พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งคณะวิชาได้ครบทุกสาขา มีหน่วยงานเกิดใหม่
รวม 94 หน่วยงานขณะที่ หน่วยงานสะสมมีเท่ากับ 175 หน่วยงาน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 92.10 เป็ น
ช่วงที่จานวนหน่วยงานราชการในเมืองและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปริ มาณใกล้เคียงกัน
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ตารางที่ 6.3 การเติบโตของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่ วยงาน/พ.ศ.

2513

2523

สะสม ใหม่

2533

สะสม ใหม่

2543

2553

สะสม

ใหม่

สะสม

ใหม่

สะสม

หน่วยงานราชการในเมือง

107

95

157

95

190

117

212

120

237

หน่วยงานใน มข ที่ต้ งั ใหม่

37

81

118

94

175

144

238

135

279

ส่วนแบ่งหน่วยงานราชการ
อัตราเพิ่มหน่วยงานสะสม
มข (เท่าตัว)

34.6

85.3

75.2

98.9

92.1

123.1

112.3 112.5

117.7

3.19

1.16

1.48

1.53

1.36

1.17

0.94

ที่มา: รายงานประจาปี รายงาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อมาพ.ศ. 2543 การเติบโตของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยงานเกิด
ใหม่เพิ่มถึง 144 หน่วยงานและรวมหน่วยงานสะสมเท่ากับ 238 หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 123.1
ของหน่วยงานราชการทั้งหมดในเมือง และ พ.ศ. 2553 การเติบโตของหน่วยงานใหม่อีก 135
หน่วยงาน รวมสะสมเป็ น 279 หน่วยงาน คิดเป็ นร้อยละ 112.5 ของหน่วยงานราชการในเมือง ซึ่ งจะ
เห็นได้ชดั เจนว่าใน พ .ศ. 2543 เป็ น จุดเปลี่ยนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีจานวนมากกว่า
หน่วยงานราชการในเมื(ดู
องภาพที6.3)
่
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การเติบโตของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงระหว่าง
พ.ศ. 2543-2553 มีผลมาจากความอิสระในการขยายตัวขององค์กรและศักยภาพในการแสวงหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย จึงส่ งผลให้เกิดการขยายตัวของหน่วยงานภายในขึ้นอย่างมาก เกิดศูนย์วจิ ยั
เฉพาะทาง หน่วยงานอิสระด้าน วิชาการ บริ การวิชาการ ในรู ปแบบองค์กรในกากับต่างๆ ซึ่ ง
ดาเนินงานภายใต้เงินงบประมาณรายได้ เป็ นการเติบโตจากภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยเอง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นการพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ แตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่
การเติบโตต้องพึ่งพาจากรัฐบาลส่ วนกลาง ปร ะกอบกับเมื่อจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มีบทบาท
หน้าที่เฉพาะเจาะจง ไม่สามารถสร้างรายได้ดว้ ยเอง ต่างจากหน่วยงานลักษณะสถาบันการศึกษาที่มี
ฐานทรัพยากรนักศึกษาที่แน่นอน มีบทบาทการผลิตบัณฑิต การบริ การวิชาการ มีความสามารถใน
การสร้างรายได้ และอิสระในการบริ หารการเติบโตภายในองค์กรได้
โดยสรุ ปเมื่อพิจารณาจากแบบแผนการเติบโตของหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วเป็ นที่แน่ชดั ว่าในช่วง พ.ศ. 2543-2553 เป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัย มีการเติบโตด้านแหล่งงานใน
เมืองสู ง ซึ่งจะเป็ นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างแรงงานของเมืองดังจะกล่าวในส่ วนต่อไป
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ภาพที่ 6.3 เปรี ยบเทียบปริ มาณการเติบโตของหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานในเมือง
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.3

ภาพที่ 6.4 เปรี ยบเทียบส่ วนแบ่งหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานในเมือง
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.3
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6.1.3 การจ้ างงานและประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลสื บเนื่องประการสาคัญจากการขยายตัวของหน่วยงานและรายได้ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากตารางที่ 6.4 การ
จ้างงานและประชากรมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มีพฒั นาการดังนี้ ใน พ.ศ. 2513 การจ้างงานเท่ากับ 222
คนคิดเป็ นร้อยละ 10.57 ของการจ้างงานภาครัฐในเมือง โดยแยกเป็ นอาจารย์ 35 คน บุคลากร 186
คนและมีนกั ศึกษา 609 คน รวมประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่ากับ 830 คน หรื อร้อยละ 4.58
ของประชากรเมือง
ในพ.ศ. 2523 การจ้างงานรวมเท่ากับ 1,688 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.91 ของการจ้างงาน
ภาครัฐในเมือง แยกเป็ นอาจารย์ 147 คน บุคลากร 1,541 คน มีนกั ศึกษา 1,274 คน รวมประชากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,962 คน จะเห็นได้วา่ ใน พ.ศ. 2523 เมื่อเทียบต่อประชากรในเขต เมือง มี
เพียงร้อยละ 6.92 ซึ่ งระหว่างช่วง พ.ศ2513 ถึงพ.ศ. 2523 การจ้างงานมหาวิทยาลัยมีอตั ราเพิม่ สู งมาก
คือ เท่ากับร้อยละ 662.08 แสดงถึงอัตราเร่ งในการดึงดูดแรงงานเข้าสู่ เมืองของแก่น โดยเฉพาะการ
ย้ายถิ่นเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษาและข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน พ .ศ.
2533 มหาวิทยา ลัยขอนแก่นมีการจ้างงานรวม 3,460 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.54 ของการจ้างงาน
ภาครัฐในเมือง แยกเป็ นอาจารย์เพิ่มจาก 147 คนเป็ น 679 คน ขณะที่บุคลากรเพิ่มจาก 1,541 คน เป็ น
2,781 และ มีนกั ศึกษาเพิม่ จาก 1,274 คน เป็ น 5,239 คน และเมื่อรวมประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เท่ากับ 8,702 คน อัตราเพิ่มเท่ากับร้อยละ 105.01 ซึ่ งจะเห็นได้ชดั เจนว่าการเพิ่มขึ้นของจ้างงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2533 มีทิศทางการเติบโตตรงข้ามกับการจ้างงาน
ข้าราชการในเมืองที่ลดลง (กล่าวคือการจ้างานภาครัฐในเมืองมีอตั ราเพิ่มเพียงร้อยละ 43.24)
ในพ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจ้างงานเท่ากับ 6,256 หรื อร้อยละ 27.29ของ
การจ้างงานข้าราชการ ในเมือง แต่กลับมีนกั ศึกษาขยายตัวเพิม่ จาก
5,239 คน เป็ น12,964 คน รวมประชากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่เท่
น ากับ 19,220 คนหรื อร้อยละ 15.93 ของประชากรเมือง และ พ.ศ 2553 การจ้าง
งานข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้นเป็ น 14,679 คนหรื อร้อยละ 36.24 ของการจ้างงาน
ข้าราชการในเมือง มีนกั ศึกษาทั้งสิ้ น 40,455 คน เมื่อรวมประชากรมหาวิทยาลัยจะเท่ากับ 55,134
คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 ของประชากรในเขต เมือง ซึ่ งเป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัยเติบโต ด้านประชากร
สู งสุ ด
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6.1.4 อัตราการเพิม่ ประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการจ้ างงานเอกชน
จากตารางที่ 6.4 อัตราการเพิ่มของประชากรมหาวิทยาลัยมีการเติบโตต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ค่าเฉลี่ยอัตราเพิ่มใน 5 จุดช่วงเวลาเท่ากับร้อยละ 64.45 พบว่าอัตราเพิ่มที่รวดเร็ วแบ่งเป็ นส อง
ช่วง คือ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2533 และในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 เมื่อเปรี ยบเทียบอัตรา
การเติบโตกลุ่มประชากรเมืองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 2543-2553 พบว่าพบว่ากลุ่ม
ประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราเร่ งในการเติบโตสู งสุ ด จากร้
อยละ
147.45 เป็ นร้อยละ 212.06 ตามด้วยการจ้างงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากร้อยละ 80.80 เป็ นร้อยละ
118.64 และการจ้างงานเอกชนมีอตั ราเพิ่มจากร้อยละ 43.73 เป็ นร้อยละ 148.55 ขณะที่กลุ่มอัต รา
เพิ่มลดลง คือการจ้างงานภาครัฐ จากร้อยละ 47.78 เป็ น 37.13 จึงพอสรุ ปได้วา่ ประช ากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแบบแผนการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะฐานประชากรนักศึกษาจะมีอตั รา
เพิม่ ที่รวดเร็ วที่สุด และเป็ นแรงขับด้านประชากรของเมืองขอนแก่นที่สาคัญ (ดูภาพที่ 6.5)
ตารางที่ 6.4 การจ้างงานและประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชากร/พ.ศ.

2503

2513

2523

2533

2543

2553

ประชากรในเมืองขอนแก่น (คน)

7359

18122

42831

76763

120679 225042

การจ้างงานเอกชน (คน)

4059

6614

14126

35604

51172

127190

การจ้างงานข้าราชการในเมือง (คน)

442

2446

7842

13816

26457

42108

การจ้างงานข้าราชการ มข (คน)

222

1688

3461

6257

14679

นักศึกษา (คน)

609

1274

5239

12964

40455

รวมประชากร มข (นักศึกษาและข้าราชการ)

831

2962

8700

19221

55134

ร้อยละการจ้างงานข้าราชการ มข ต่อ เมือง
ร้อยละส่วนแบ่งประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากประชากรในเมือง

10.57

17.91

22.54

27.29

36.24

4.58

6.92

11.33

15.93

24.50

อัตราเพิ่มการจ้างงานข้าราชการ (%)

81.95

68.80

43.24

47.78

37.17

อัตราเพิ่มการจ้างงานข้าราชการ มข (%)

0.00

662.08

105.01

80.80

118.64

อัตราเพิม่ นักศึกษา (%)

0.00

109.20

311.22

147.45

212.06

71.96 65.95 54.74 65.14
อัตราเพิม่ ประชากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (%)
ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ สถิติแห่งชาติ และรายงานเล่มประจาปี รายงาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
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ภาพที่ 6.5 เปรี ยบเทียบอัตราเพิ่มประชากรและ
การจ้างงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อประชากรในเมืองขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.4
6.1.5 เติบโตของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและการย้ายถิ่นเพือ่ การศึกษา
ปรากฏการณ์การเติบโตของประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดจากการย้ายถิ่น
เข้าของประชากรโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่ งย้ายเข้าสู่ เมืองขอนแก่นเพื่อการศึกษาเป็ นหลัก จาก
ข้อมูลเหตุผลการย้ายถิ่นในตารางที่ 6.5 ปริ มาณส่ วนแบ่งกลุ่มที่ให้เหตุผลของการย้ายถิ่นเข้าสู่ เมือง
ขอนแก่น เพื่อกา รศึกษาพบว่าใน พ.ศ. 2523 ร้อยละ 26.94 ใน พ.ศ. 2533 เพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 32.39 ต่อมา พ.ศ. 2543 เพิ่มเป็ นร้อยละ 38.44 และในช่วงท้าย พ.ศ. 2554 ผูย้ า้ ยถิ่นเข้าสู่ เมือง
ขอนแก่น ที่ตอบว่าย้ายเพื่อการศึกษาสู งถึงร้อยละ 39.67 ชี้ให้เห็นว่าเหตุผลของการย้ายเข้าสู่ เมือง
ขอนแก่นเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความสามารถของเมืองขอนแก่นในการดึ งดูด
ประชากรเข้าสู่ ตลาดการศึกษา ซึ่งปลายทางก ารย้ายเข้าเพื่อการศึกษาใน เมืองขอนแก่น คือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางที่ 6.5 การย้ายเข้าสู่ เมืองขอนแก่นเพื่อการศึกษา
การย้ ายเข้ า/พ.ศ.
2503
รวมย้ายเข้าขอนแก่น
31,708
เหตุผลการย้ายเข้าเพื่อการศึกษา
na

2513
66,687
na

2523
59,522
26.94

2533
58,747
32.36

ที่มา: ข้อมูลดิบสามะโนประชากรและเคหะ สานักงานสถิติแห่งชาติ

2543
44,249
38.44

2553
75,632.
39.67
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ภาพที่ 6.6 เหตุผลการย้ายเข้าสู่ เมืองขอนแก่นเพื่อการศึกษา
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.5
การเติบโตเชิ งประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นย่อมส่ งผลโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่ยา้ ยเข้ามายังเมืองขอนแก่นจะต้องใช้เวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 4 ปี นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจ คือการขยายตัวเชิงปริ มาณด้านประชากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีความแตกต่างจากการขยายตัวด้านประชากรของหน่วยงานราชการทัว่ ไป
หรื อหน่วยงานภาคเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัย ถือเป็ นหน่วยผลิตบัณฑิตที่มีฐานทรัพยากรไหล
เข้าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ สามารถคาดการณ์ กาหนดทิศทางการขยายเชิงปริ มาณได้ดว้ ยตัวเอง
6.1.6 การเติบโตผลิตภัณฑ์ มวลรวมสาขาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
จากตารางที่ 6.6 การเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาการศึกษามีการ
ขยายตัวอย่างเด่นชัดในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533-2543 กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2533 มีส่วนแบ่งร้อยละ 4.91
จากจังหวัด ต่อมาใน พ.ศ. 2543 ส่ วนแบ่งเพิ่มเป็ นร้อยละ 9.30 และ ใน พ.ศ. 2553 ส่ วนแบ่ งสาขา
การศึกษาเพิ่มเป็ นร้อยละ 12.80 จากมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้ งั จังหวัด ซึ่ งเป็ นส่ วนแบ่งที่สูงมากและเป็ น
อัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด เมื่อตรวจสอบถึงอันดับอัตราเพิ่มและส่ วนแบ่งมูลค่าผลิตภัณฑ์
สาขาการศึกษาจะพบว่า ใน พ.ศ. 2533 อยูใ่ นลาดับที่ 7 จาก 14 สาขาการผลิตของจัง หวัดขอนแก่น
ต่อมาเมือถึง พ.ศ. 2543 สาขาการศึกษาปรับลาดับขึ้นเป็ นลาดับที่ 4 จาก 14 สาขา รองจากสาขา
อุตสาหกรรม สาขาการขายส่ งการขายปลีก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีอตั ราเพิ่มสู ง
ถึงร้อยละ 47.20 และในช่วง พ.ศ. 2553 มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการศึกษาปรับสู งขึ้ นเป็ นอันดับที่ 2
ของจังหวัดรองจากสาขาอุตสาหกรรมเพียงสาขาเดียวโดยมีอตั ราเพิ่มร้อยละ 27.34
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จากตารางที่ 5.9 ส่ วนแบ่งและอัตราการเพิ่มของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ขอนแก่นพบว่าในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543 สาขาการศึกษาเป็ นสาขาที่มีอตั ราเพิ่มรวดเร็ ว
ที่สุด คือ ร้อยละ 47.20 ขณะที่สาขาอุตสาหกรรมมีอตั ราเพิ่มเพียงร้อยละ 32.18 (ดูตารางที่ 5.9) และ
พบว่า พ.ศ. 2553 สาขาการศึกษาได้ขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างมากจนมีมูลค่าเป็ นอันดับที่สองรอง
เพียงสาขาอุตสาหกรรมนาหน้าในสาขาการบริ การอื่น ๆ เช่น สาขาการขายส่ งการขายปลีก สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร
โดยสรุ ปจากข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2553 จะพบความสัมพันธ์ในเชิงเวลา
ระหว่างการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการศึกษาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หากตั้งข้อสมมุติวา่ มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการศึกษาของขอนแก่น คือการใช้จ่ายของ
กระทรวงศึกษาธิ การและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนแบ่งในกระทรวงศึกษาธิ การสู งถึงร้อยละ
78.39 หรื อ 4 ใน 5 ส่ วนดังนั้นอาจจะสรุ ปโดยนัยว่าในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2553
การเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขาการศึกษามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ตารางที่ 6.6 ส่ วนแบ่งอัตราเพิ่มและการเลื่อนลาดัของผลิ
บ ตภัณฑ์สาขาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ประเภท/พ.ศ.
2533
2543
ร้อยละมูลค่าส่ วนแบ่งจากจังหวัด
4.91
9.3
ร้อยละอัตราเพิ่ม
47.20
ลาดับของผลิตภัณฑ์สาขาการศึกษา
7
4
ที่มา: มูลค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัด สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2503-2553

2553
12.8
27.34
2

6.1.7 การเติบโตของกิจการการค้ าและบริการภาคเอกชน ในช่ วงระหว่างพ.ศ. 2533-2553
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเติบโตและความ
หลากหลายของกิจการค้าและบริ การของภา คเอกชนในเมือง ระหว่าง พ.ศ.2533-2553 แบ่งเป็ นสอง
กรณี คือ 1) ตรวจสอบการเติบโตของกิจการการค้าและบริ การ ในเชิงปริ มาณการจดทะเบียนการค้า
เป็ นราย 2) ตรวจสอบระดับการกระจายตัวหรื อค่าหลากหลายของประเภทของกิจการ โดยวัดจาก
จานวนประเภทของกิจการย่อยตามหมวด
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6.1.7.1 การเติบโตขยายตัวเชิงปริมาณของกิจการการค้ าและบริการภาคเอกชน
จากตารางที่ 5.9 และ ภาพที่ 6.7 ใน พ.ศ. 2533 เมืองมีกิจการการค้าและ
บริ การทั้งสิ้ น 5,977 ราย และ พ.ศ. 2543 เพิ่มเป็ น 9,984 รายอัตราเพิ่มร้อยละ 67.04 และใน พ.ศ. 2553
มีกิจการรวมทั้งสิ้ น 24,765 ราย โดยมีอตั ร าเพิ่มสู งขึ้นเป็ นร้อยละ 148.05 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ใน พ.ศ.
2553 เป็ นช่วงเวลาที่มีอตั ราการขออนุญาตจดทะเบียนการค้าในเมืองเพิ่มสู งมาก
หมวดกิจการการค้าและบริ การพบว่า พ .ศ. 2533 จะกระจุกตัวที่หมวด
กิจการการขายส่ งขายปลีก โดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 47.83 รองลงมาคือหมวดกิจการ ธุ รกิจและการ
บริ การส่ วนบุคคลร้อยละ 16.50 และหมวดกิจการการบริ การ โรงแรม ที่พกั และภัตตาคารร้อยละ
16.25 โดยเมื่อรวมหมวดกิจการทั้งสามหมวดเข้าด้วยมีส่วนแบ่งมากถึงร้อยละ 80.59 ของกิจการ
ทั้งหมด ซึ่ งอีกร้อยละ 19.41 กระจายไปยังกิจการหมวด การก่อสร้าง การขนส่ ง การอุตส าหกรรม
ในครัวเรื อน อสังหาริ มทรัพย์ การเงินและธุ รกิจ และอื่น ๆ
พ.ศ. 2543 หมวดกิจการการขายส่ งขายปลีก มีส่วนแบ่งลดลงเป็ นร้อยละ
43.3 หมวดกิจการธุ รกิจและการบริ การส่ วนบุคคลที่ส่วนแบ่งลดลงเป็ นร้อยละ 14.45 หมวดกิจการ
การบริ การ โรงแรม ที่พกั และภัตตาคาร ลด ลงเป็ น 11.15 รวมสามหมวดกิจการลด ลงเป็ น จากร้อย
ละ 80.59 ลดลงเป็ นร้อยละ 68.99 ขณะที่หมวดกิจการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.41 เป็ น 31.01
เรี ยงลาดับดังนี้ หมวดกิจการก่อสร้าง หมวดกิจการการอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หมวด
อสังหาริ มทรัพย์ หมวดการขนส่ งและสื่ อสาร หมวดการเงิน
และใน พ.ศ. 2553 หมวดกิจการการขายปลีก -ส่ ง ลดลงเป็ นร้อยละ 28.85
หมวดกิจการธุ รกิจและการบริ การส่ วนบุคคลกลับเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 23.05 หมวดกิจการการบริ การ
โรงแรม ที่พกั และภัตตาคารเพิ่มเป็ นร้อยละ 15.00 ขณะที่หมวดกิจการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในทุกหมวด
กิจการ
เรี ยงลาดับดังนี้ หมวด กิจการอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หมวดกิจการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์ การขนส่ งและสื่ อสาร การเงิน การศึกษาเอกชน ดังภาพที่ 6.7จากข้อมูลจะเห็นได้
ว่าใน พ.ศ. 2553 มีการจดทะเบียนการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และยังพบว่าแต่ละหมวดของกิจการมี
ประเภทกิจการย่อยเพิ่มขึ้นมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความหลากหลายของกิจการมากขึ้น
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ภาพที่ 6.7 การเติบโตขยายตัวเชิงปริ มาณของกิจการการค้าและบริ การภาคเอกชนในเมืองขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 5.10
6.1.7.2 ประเภทกิจการย่อยในรายหมวดกิจการหลัก
การจาแนกหมวดกิจการแบบรวมกลุ่มตามเกณฑ์ การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (TSIC) การศึกษานี้ในแต่ละหมวดกิจการ 10 หมวดจะมีประเภทกิจการย่ อยในแต่ละ
หมวด ดังตารางที่ 6.7 พบว่าในช่วง พ.ศ. 2503 มีจานวนประเภทกิจการย่อยเท่ากับ 15 ประเภท ต่อมา
พ.ศ. 2513 มีจานวนประเภทกิจการเพิ่มขึ้นเป็ น 21 ประเภท พ.ศ. 2523 มีจานวนประเภทกิจการเพิ่ม
เป็ น 26ประเภทและเมื่อถึง พ.ศ. 2533 มีจานวนประเภทกิจการเพิ่มเป็ น 31 ประเภท ต่อมาใน พ.ศ.
2543 จานวนประเภทกิจการใหม่ๆเพิม่ ขึ้นเป็ น 43 ประเภทและใน พ.ศ. 2553 จานวนปริ มาณประเภท
กิจการเท่ากับ 68 ประเภทกิจการ โดยระหว่าง พ.ศ. 2503-2523 ค่าเฉลี่ยจานวนประเภทกิจการเท่ากับ
26.03 ประเภทกิจการย่อย และในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533-2553 ค่าเฉลี่ยจานวนประเภทกิจการเท่ากับ
47.33 ประเภทกิจการย่อย ชี้ให้เห็นว่าจานวนประเภทกิจการในช่วงระหว่าง พ.ศ.2533 เป็ นต้นมา
กิจการการค้าและบริ การในเมืองมีความหลากหลายมากขึ้น(ดังตารางที่ 6.7 และภาพที่ 6.8)
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ตารางที่ 6.7 เปรี ยบเทียบความหลากหลาย
ของกิจการย่อยรายหมวด
ความถี่จานวนประเภทกิจการตามหมวด
การขายส่งการขายปลีก (จานวนประเภทย่อย)
บริ การโรงแรม ที่พกั ภัตตาคาร (จานวนประเภทย่อย)
อุตสาหกรรม (จานวนประเภทย่อย)
ธุรกิจการบริ การส่วนบุคคล (จานวนประเภทย่อย)
ก่อสร้าง (จานวนประเภทย่อย)
อสังหาริ มทรัพย์ (จานวนประเภทย่อย)
การขนส่งและสื่ อสาร (จานวนประเภทย่อย)
การเงิน (จานวนประเภทย่อย)
การศึกษาเอกชน (จานวนประเภทย่อย)
สุขภาพ (จานวนประเภทย่อย)

2503 2513 2523 2533 2543 2553
3
4
5
5
6
6
2
2
2
3
3
4
1
2
3
4
5
13
2
3
6
7
13
22
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
3
2
3
3
4
7
7
1
2
2
2
3
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
3
15
21
26
31
43
68

รวม (จานวนประเภทย่อย)
ที่มา: เอกสารการจดทะเบียนการค้าจังหวัดขอนแก่นพ.ศ.2497-พ.ศ.2553 สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดขอนแก่นและ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (การแบ่งหมวดกิจการ68 ประเภทย่อย ดูในภาคผนวก .ก)

ภาพที่ 6.8 จานวนประเภทกิจการย่อยตามหมวดหลัก
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.7 (ดูการแบ่งประเภทย่อยในภาคผนวก ก)
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6.2

บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่ นในปัจจุบัน พ.ศ.2553
6.2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่ นในฐานะตัวนาการเป็ นศูนย์ กลางการศึกษาของเมืองขอนแก่ น
นอกจากการเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็ นปั จจัยการกระตุน้ และการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของการบริ โภคสิ นค้าและบริ การภา
คเอกชนอย่างต่อเนื่องแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างการเติบโตของกิจการการศึกษาเอกชนและการ
ขยายตัวของการศึกษาภาครัฐอื่นๆ ตลอดจนธุ รกิจการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในเมืองขอนแก่นล้วนมี
ความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในด้านหน้า (Forward) คือ การดึงดูดให้การศึกษา
เอกชนมากระจุ กตัวรวมอยูเ่ พื่อพึงพาตลาดการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ของเมืองขอนแก่น และความ
เชื่อมโยงด้านหลัง (Backward) คือ การเชื่อมโยงพึ่งพาเกื้อกูล ทรัพยากร บุคลากร นวัตกรรม อาคาร
สถานที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากตารางที่ 6.8 แสดงการเติบโตของสถาบั นอุดมศึกษาในเขตอาเภอเมืองขอนแก่น
พบว่าใน ระหว่างช่วง พ .ศ. 2513-2533 มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงแห่งเดียว คือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาใน ช่วง พ.ศ. 2534-2543 มีสถาบันอุดมศึกษาเพิม่ ขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น และมีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีสถาบันอาชีวะ 4 แห่งโรงเรี ยนกวดวิชาเอกชน
เพียง 29 โรงเรี ยน แต่เมื่อถึงช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544-2553 สถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐเพิ่มใหม่อีก 5
แห่ง คือ วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธรจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยศูนย์ขอนแก่น
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน เพิ่มขึ้นใหม่อีก 4
แห่ง คือ มหาวิทยาลัยอีสาน วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิทยาลัย วิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิ ชยการ
และ สถาบันการบินพลเรื อน ขณะที่โรงเรี ยนกวดวิชาเอกชนเพิ่มใหม่อีก 66 โรงเรี ยน
จะเห็นได้วา่ พ.ศ. 2553 เมืองขอนแก่นมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งสิ้ น 14 แห่ง โดยแยก
เป็ นของรัฐ 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง โดยมีจานวนนักศึกษารวมเท่ากับ 73,715 คน แยก
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 40,545 คน มหาวิทยาลัยของรัฐอื่น 3,452 คนและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชน 30,147 คน และใน พ.ศ. 2553 มีโรงเรี ยนกวดวิชาเท่ากับ 95 โรงเรี ยนที่ข้ ึ น
ทะเบียน และจากข้อมูลสานักงานเขตการศึกษาที่ 11 ประมาณการณ์จานวนนักเรี ยนในรอบนอกที่
เข้ามาเรี ยนกวดวิชาช่วงปิ ดเทอมและสุ ดสัปดาห์ราว 5,000 ถึง 10,000 คน เมื่อรวมนักเรี ยน นักศึกษา
ในเขตอาเภอเมืองขอนแก่นจะมีมากถึง 165,993 คน (จากการประมาณการณ์ ) (ดูตารางที่ 6.9 และ
ภาคผนวก ฉ.1 ตารางแสดงพัฒนาการสถาบันอุดมศึกษาในเมืองขอนแก่น)
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นอกจากนั้น ประเด็นการเป็ นศูนย์สอบบรรจุราชการและเอกชน ตลอดจนการเป็ น
แหล่งประชุมวิชาการ การวิจยั ขั้นสู งต่างๆ เกิดการดึงดุดประชากรย้ายถิ่นเข้ามาชัว่ คราวเพื่อเรี ยน
กวดวิชา ประชุมสัมมนาวิชาการ หรื อจัดสอ บ ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ปรากฏการณ์
ความ เป็ น เมืองการศึกษาของขอนแก่นที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างชัดเจน
ตารางที่ 6.8 ปริ มาณสถานศึกษาในเขตเมืองขอนแก่น
รวม
ประเภทหน่ วยงาน/พ.ศ.
2513
2523
2533
2543
2553
9
ของรัฐ
อุดมศึกษา
1
na
na
3
5
4
อาชีวะ
na
1
1
1
1
12
มัธยม
4
3
1
1
3
5
เอกชน
อุดมศึกษา
na
na
1
2
2
4
อาชีวะ
na
na
1
1
2
6
มัธยมเอกชน
na
2
1
1
2
95
โรงเรี ยนกวดวิชา na
4
12
13
66
ที่มา: สานักงานการศึกษาเขต 11 จากการสารวจภาคสนาม ในเดือนธันวาคม 2553 ดูภาคผนวก ฉ
ตารางที่ 6.9 สภาพปั จจุบนั ด้านศึกษาเขตอาเภอเมืองขอนแก่น
ประเภทสถานศึกษา

แห่ ง

นักเรียน (คน)

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
14
73715
8435
อาชีวะ
8
มัธยมเอกชน
18
25989
ประถม
87
20604
โรงเรี ยนกวดวิชา
95
10000
รวม
117
165993
ที่มา: สานักงานการศึกษาเขต 11 ขอนแก่น และจากการสารวจภาคสนาม ในเดือน ธันวาคม 2553
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6.2.2 ขนาดทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่ นในปัจจุบัน
ใน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ชั้นนาของ
ประเทศ กาลังการผลิตหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สูงถึง
102 สาขาวิ ชา ระดับปริ ญญาโท 132
สาขาวิชาและระดับปริ ญญาเอก 68 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร 22 สาขาวิชา รวมผลิตหลักสู ตร
การเรี ยนการสอนสู งถึง 324 สาขาวิชา มีวทิ ยาลัยและองค์กรในกากับ 53 แห่ง มีศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง
ใหม่ๆ 24 แห่ง โรงเรี ยนมัธยม 2 แห่ง โรงเรี ยนแพทย์และโรงพยาบาล 3,000 เตียง มีอาจารย์ 2,120
คน แยกเป็ นระดับปริ ญญาเอก 1,120 คน ปริ ญญาโท 1,002 คน ปริ ญญาตรี 75 คน บุคลากรทาง
การแพทย์ 2,854 คน จานวนนักศึกษา 40,455 คน ข้าราชการ 9,457 คน
พื้นที่มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้ น 5,500 ไร่ หรื อ 8.8 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย กลุ่ม
พื้นที่การเรี ยนการสอน การบริ การสาธารณะและ ที่ พักอาศัย แปลงทดลองเกษตรและพื้น ที่หา
ประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอน แก่น มีที่พกั อาศัยทั้งสิ้ น 2,971 หน่วย ประกอบด้วยบ้านพัก 1,572
หน่วย แฟลตหน่วย 1,399 หน่วย ห้องพักนักศึกษา 4,798 หน่วย (ข้อมูลจากสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2552 งานสารสนเทศ กองแผนงาน ) จากการคาดการณ์ มหาวิทยาลัยต้องการที่อยูอ่ าศัยสาหรับ
นักศึกษาอีก ราว 10,370 หน่วย จึงส่ งผลกระทบต่อความต้องการที่พกั และเกิดการก่อสร้าง
ที่พกั เอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในบริ เวณรอบๆมหาวิทยาลัย (สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
2553)
เมื่อรวมปร ะชากรในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้ นราว 55,134 คน แต่เมื่อนับรวมนักเรี ยน
ระดับมัธยมสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 2โรงเรี ยน อีกราว 2,500 คน รวมกับผูป้ ่ วยและญาติที่มาใช้
บริ การโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ อีกวันละไม่ต่ากว่า 10,000 คน ผูป้ ระกอบการในมหาวิทยาลัยอีก
ราว 2,000 คนและครัวเรื อ นข้าราชการอีกราว 15,000 คน เท่ากับในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
ประชากรหมุนเวียนทั้งสิ้ นราว 90,000 ถึง 100,000 คน (ที่มา: ประมาณการประชากรหมุนเวียนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างอิงจากฐานปริ มาณประชากร มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนสาธิตและสถิติการ
เข้ารับบริ การของโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ) จะเห็นได้วา่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นหน่วยเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีพลวัตที่มีศกั ยภาพและมีพลังอานาจในการซื้อสิ นค้าและบริ การ เป็ นหน่วยบริ โภค
หลักของเมืองที่กระตุน้ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นตัวนาความทันสมัยมาสู่ เมืองขอนแก่น
อย่างต่อเนื่อง
6.2.3 บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาเมืองขอนแก่น
จากคาสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2553 ชี้ประเด็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ควบคู่กบั
เมืองขอนแก่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะกา ลังซื้ อของนักศึกษาและอาจารย์ กล่าวว่าใน
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อดีตราวปี 2519 การจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าและบริ การจะต้องเดินทางเข้าไปในเมือง ทาให้เมืองเกิด
ความคึกคักด้านธุ รกิจมาก และยังระบุวา่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ
ปัจจัย
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเมืองในเวลานั้นจะเห็นและได้ อย่างชัดเจนว่าเมืองขอนแก่นขาดความคักคัก
ลงทันที ในช่วงหยุดปิ ดเทอม รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ยังระบุวา่ การเติบโตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปั จจุบนั ยังคงเป็ นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง
แต่จะไม่โดดเด่นอย่างเช่นในอดีต เนื่องจากเมืองขอนแ ก่นเกิดความหลากหลายในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขึ้นอย่างมาก และกลไกใหม่ๆของธุ รกิจภาคเอกชนในเมืองจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมืองควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างไรก็ดีปัจจุบนั มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังคงเป็ นหัวจักรในการนาพาความทันสมัยและการพัฒนาด้านต่า
งๆ ของเมือง และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตแล้วยังมีส่วนในการบริ การชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศต่างๆในในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอีกหลายด้าน เช่น โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ซึ่ ง
เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและการมีอาคารที่ประชุมสัมมน
า
ขนาดใหญ่ ที่ทนั สมัย รองรับการจัดกิจกรรมในทางธุ รกิจเอกชนและภาครัฐในระดับนานาชาติได้
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายพีระพล พัฒนพีระเดช
นายกเทศมนตรี เมือง
ขอนแก่น ในช่วง พ .ศ 2543-2554 (พีระพล,สัมภาษณ์ ) เรื่ องบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง ขอนแก่น นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี เมือง
ขอนแก่น กล่าวว่าในช่วงเวลาระหว่าง 2543-2553 เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นมีการเติบโตที่
รวดเร็ วอย่างมาก เมืองขอนแก่นเกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจใหม่ๆหลายด้าน สิ่ งที่เป็ นความ
ชัดเจน คือ เมืองขอนแก่นได้ดึงดูดผูป้ ระกอบการ นักธุ รกิจหน้าใหม่ๆ ตลอดจนกลุ่มทุนต่างถิ่น จาก
อาเภอรอบนอก และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุ งเทพ ฯ ให้ยา้ ยเข้ามาเปิ ด
กิจการ โดยเฉพาะในด้านการบริ การกิจการ การค้าขนาดใหญ่ การขายส่ งและขายปลีก โรงแรม
อพาร์ทเมนท์ ร้านอาหาร สถานบริ การ อสังหาริ มทรัพย์ ส่ งผลให้เมืองมีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้น ซึ่ ง
ปั จจัยประการสาคัญด้านหนึ่ง คือ การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งที่เป็ น
เสมือนตลาดการขายสิ นค้าและบริ การขนาดใหญ่ในทางตรงและทางอ้อมของผูป้ ระกอบการใน
เมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเป็ นแหล่งรวบรวมคว ามทันสมัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนัก
ลงทุนว่าจะสามารถดาเนินธุ รกิจของต้นให้ประสบความสาเร็ จเมืองขอนแก่นได้ในระยะยาว
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6.3

ผลกระทบของการใช้ จ่ายต่ อด้ านรายได้ เมืองในปัจจุบัน
เพื่อยืนยันถึงข้อสรุ ปข้างต้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งตรวจสอบถึงผลกระทบของ
มหาวิทยาลัยข อนแก่นต่อเศรษฐกิจเมืองโดยเฉพาะในด้านรายได้ที่เป็ น การใช้จ่าย เงิน ว่าเมือง
ขอนแก่นได้รับรายได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าไรในปั จจุบนั (พ.ศ. 2553) ซึ่งเป็ นคาถามในการ
วิจยั ข้อสุ ดท้าย โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลในภาคสนามและใช้เครื่ องมือวิธีวเิ คราะห์โดย
แบบจาลองตัวทวีเพื่ อวัดผลกระทบความเชื่อมโยงด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อรายได้ของเมือง
6.3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่ นในฐานะตัวกระตุ้นการเพิม่ กาลังซื้อ-กาลังการบริโภคในเมือง
การตรวจสอบระดับผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่อการดาเนินกิจการธุ รกิจของ
ภาคเอกชนในเมือง ใช้วธิ ีวิ จยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม (ดูวธิ ีการศึกษาและ
วิเคราะห์ และแบบสอบถามในบทที่ 3 และภาคผนวก ค .) โดยผลการศึกษา จากการสุ่ มตัวอย่าง
จานวน 360 ตัวอย่างที่เป็ นร้านค้า ผูป้ ระกอบการในเมืองกระจายในส่ วนต่างๆ ของเมือง โดยการ
สอบถามถึง ทัศนคติถึงระดับความสัมพันระหว่
ธ์ างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการค้าของผูป้ ระกอบการ
ค้าและบริ การ จากตารางที่ 6.10 ในคาถาม 2 ข้อ คือ คาถามที่ 1 ถามว่า ปั จจัยอะไรดึงดูดให้เปิ ด
กิจการครั้งแรกของกิจการของท่าน โดยจะมีขอ้ ตอบเชิงให้ค่าคะแนนระหว่าง ปั จจัยที่หนึ่งภาค
ราชการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูน ย์ราชการ หรื อปั จจัยที่สอง เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นโดย
ภาคเอกชน ผลพบว่าผูต้ อบถึง ร้อยละ
52.88 ของผูต้ อบเลือก ปัจจัยภาคราชการ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และศูนย์ราชการดึงดูดให้เปิ ดกิจการ ขณะที่อีกร้อยละ 47.12 ระบุวา่ ปั จจัยเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
โดยภาคเอกชน และเมื่อแยกในรา
ยละเอียดในกลุ่มปั จจัยที่หนึ่งภาคราชการโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
ศูนย์ราชการพบว่า ร้อยละ 32.60 ตอบว่ามหาวิทยาลัยมีอิทธิ พลขณะที่ร้อยละ 20.32 ตอบว่า
หน่วยงานราชการอื่นๆ มีอิทธิพลดึงดูดให้มาเปิ ดกิจการครั้งแรกที่เมืองขอนแก่น
ตารางที่ 6.10 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดึงดูดให้เปิ ดกิจการของภาคเอกชน
ปัจจัย
ปั จจัยด้านภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ไป การดึงดูดให้เปิ ดกิจการ
ปัจจัยด้านภาคราชการ การดึงดูดให้เปิ ดกิจการ
ปัจจัยด้านภาคราชการ กรณี หน่วยงานราชการทัว่ ไป
ปัจจัยด้านภาคราชการ กรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา จากการสารวจภาคสนาม

ร้ อยละ
47.1
52.9
20.3
32.6
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ตารางที่ 6.11 ส่ วนแบ่งลูกค้าหลักของผูป้ ระกอบการในเมือง
ประเภทลูกค้ า
เอกชน ครัวเรื อนประชาชนทัว่ ไป
นักเรี ยนนักศึกษาทัว่ ไป
หน่วยงานราชการทัว่ ไป
ข้าราชการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา จากการสารวจภาคสนาม

ร้ อยละ
37.68
8.65
7.87
14.11
8.96
12.7
10.03

จากตารางที่ 6.11 ข้อคาถามที่ 2 ถามว่า “ใครคือลูกค้าที่สาคัญ”โดยจะมีขอ้ คาตอบเชิง
ให้ค่าคะแนนระหว่าง ภาคเอกชน และประชาชน ทัว่ ไป หน่วยงานราชการ ครัวเรื อนข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครัวเรื อนอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัแก่ยนขอน
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และนักศึกษาทัว่ ไป
ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าสาคัญลาดับหนึ่งของผูต้ อบเป็ นดังนี้ ภาคเอกชนและ
ครัวเรื อนประชาชนทัว่ ไปร้อยละ 37.68 ครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไป ร้อยละ 14.11 ครัวเรื อน
ข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 12.54 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 10.03 นักเรี ยน
นักศึกษาทัว่ ไป ร้อยละ 8.65 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยละ 8.96 หน่วยงานราชการ
ทัว่ ไปร้อยละ 7.87 อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกลุ่ม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รวมหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น )
จะพบว่ามีค่าความเป็ นลูกค้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู งถึงร้อยละ 31.53 ขณะที่กลุ่มภาคราชการ
(รวมหน่วยงานราชการทัว่ ไป ครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไป ) เท่ากับร้อยละ 20.41 กลุ่มประชาชน
(นักเรี ยนนักศึกษา ทัว่ ไป ประชาชนทัว่ ไป ) ร้อยละ 46.33 และ เมื่อรวมภาคราชการทั้งหมด
(รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกลุ่มหน่วยงานราชการอื่นๆ) เท่ากับร้อยละ 53.67 (ดูภาพที่ 6.9
“ความเป็ นเมืองราชการและความเป็ น
และ ภาพที่ 6.10) จึงอาจจะสรุ ปโดยเบื้องต้นว่า
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ” คือ ลูกค้าสาคัญของธุ รกิจการค้าในเมืองและเป็ นส่ วนในการเพิ่มกาลังซื้ อ
กาลังการบริ โภคภายในเมืองและส่ งผลต่อการเติบโตของทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นไว้
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ภาพที่ 6.9 ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการดึงดูดให้เปิ ดกิจการของภาคเอกชน
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.10

ภาพที่ 6.10 ส่ วนแบ่งลูกค้าหลักของผูป้ ระกอบการในเมือง
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.11
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6.3.2 ความเชื่อมโยงด้ านรายได้ จากแผนการใช้ จ่ายหน่ วยงานรัฐ
เพื่อยืนยันถึงข้อสรุ ปในหัวข้อข้างต้นจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งตรวจสอบถึงผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐต่อเมืองในปี ปั จจุบนั (พ.ศ. 2553) ด้วยการศึกษาและเก็บข้อมูล
ในรายละเอียดภาคสนาม โดยใช้เครื่ องมือแบบจาลองตัวทวีเพื่อวัดผลกระทบความเชื่อมโยงด้าน
การใช้จ่ายภาครัฐ กรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานราชการ ต่อรายได้ของเมือง การเลือก
วิธี วิธีการศึกษา ประกอบด้วยสองส่ วน คือ จากแบบสอบถามและการคานวณโดยใช้แบบจาลอง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การคานวณตัวทวี แบบจาลองตัวทวีหน่วยงานราชการ (Government
multiplier) แบบจาลองตัวทวีของเคนส์ (Keynesian multiplier approach) ปรับปรุ งจากแบบจาลอง
ตัวทวี (Regional income multiplier) ของ Sadler (1973) ปรับปรุ งจาก Ladavalya and Siripool
(1988) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจวัดการก่อให้เกิดรายได้ และการทางานของตัวทวีจากสาขา
ส่ งออก ซึ่ ง คือสาขาการศึกษาและการบริ หารราชการ (ดูวธิ ีการศึกษาในบทที่ 3)
6.3.2.1 แบบแผนการใช้ จ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยและหน่ วยงานราชการ
ผลจากการศึกษาสามารถแบ่งแบบแผนการใช้จ่ายของหน่วยงานได้เป็ น
สามกลุ่มดังนี้
1) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการกระจายเงินลงไปยัง
ระบบเศรษฐกิจเมือง มากกว่าหน่วยงานราชการทัว่ ไป 2) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจของเมืองที่ หน่วยงาน
ราชการทัว่ ไป
มีการกระจายเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองมากกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่ม
ที่3) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจที่ท้ งั มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการกระจายเงินลงไปยังระบบ
เศรษฐกิจเมืองเท่ากัน 1) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการกระจายเงินลงไปมากกว่า
หน่วยงานราชการทัว่ ไป ได้แก่สาขา ค่าจ่างเงินเดือน ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่า
วัสดุตารา 2) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจของเมืองที่หน่วยงานราชการทัว่ ไปมีการกระจาย เงินลงไปมากกว่า
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ได้แก่ ค่าครุ ภณั ฑ์ ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าเชื้อเพลิง ค่าวัสดุโฆษณา ค่าเช่า 3) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจที่ทงั่ มหาวิทยาลัยขอ นแก่นและหน่วยงาน
ราชการกระจาย เงินลงไปใกล้เคียงกัน ได้แก่ ค่าที่ดินสิ่ งก่อสร้าง รายละเอียด ดังปรากฏในต ารางที่
6.12
จากตารางที่ 6.12 ข้อมูลชี้วา่ ประเด็นการใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน
ค่าจ้างบุคคล ที่จ่ายโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่ มีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 58.51 สาขาค่าจ้างเหมาบริ การ
ร้อยละ 5.95 ซึ่ งมีผลต่อการเกิดรายได้ของชาวเมืองทันที ซึ่ งในทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าการใช้ จ่าย
ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนค่าจ้างบุคคล เป็ นการสร้างรายได้แก่เมืองทางตรง นอกจากนั้นส่ วนแบ่ง
การใช้จ่าย เงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กระจายไปยังสาขาค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุตารา
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เอกสารการพิมพ์และโฆษณา มีค่อนข้างสู งเช่นกัน ซึ่ งสาขาดัง่ กล่าวเป็ นสาขาที่สร้างมูล ค่าเพิ่มใน
เมืองได้อย่างมาก ในทางกลับกัน กลุ่มการใช้จ่ายจิปาถะ เช่น ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าเชื้อเพลิง ค่าวัสดุโฆษณา ค่าเช่า ที่จ่ายโดยหน่วยงานราชการอื่นๆมากกว่า และ
ในหมวดค่าที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานราชการทัว่ ไปมีสัดส่ วนใกล้ เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ดูภาพที่ 6.11)
ตารางที่ 6.12 แบบแผนการใช้จ่ายเปรี ยบเทียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการอื่น ๆ
แบบแผนการใช้ จ่าย
ค่าจ้างและเงินเดือน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในสานักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุตารา
ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าวัสดุโฆษณา
ค่าวัสดุการแพทย์
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์
ค่าเช่า
ค่าขนส่ ง
ค่าอื่นๆ
ที่มา: จากการสารวจภาคสนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่ วยงานราชการทัว่ ไป
58.51
52.29
5.77
7.74
8.29
8.81
2.58
6.49
2.05
4.72
2.52
4.25
0.35
2.49
0.48
0.56
1.88
0.18
0.20
0.25
0.10
0.28
9.25
1.08
5.95
3.55
1.21
1.53
0.29
0.76
0.27
0.21
0.10
2.38
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ภาพที่ 6.11 แบบแผนการใช้จ่ายเปรี ยบเทียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการอื่นๆ
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.12
6.3.2.3 แบบแผนการใช้ จ่ายครัวเรือน ข้ าราชการ ม.ข. และข้ าราชการทัว่ ไป
สามารถแบ่งแบบแผนการใช้จ่ายครัวเรื อนประชากรได้เป็ นสามกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจที่ครัวเรื อนข้าราชการม หาวิทยาลัยขอนแก่นมีการ
กระจายเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองมากกว่าครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไป 2) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจ
ของเมืองที่ครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไ ปมีการกระจาย เงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองมากกว่า
ครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) กลุ่มสาขาครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
และครัวเรื อนข้าราชการกระจายการใช้จ่ายเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองเท่ากัน จากตารางที่ 6.13
และภาพที่ 6.13 พบว่า
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1) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจที่ครัวเรื อนข้าราชการม หาวิทยาลัยขอนแก่นมีการ
กระจายเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองมากกว่าครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไป ได้แก่ สาขาค่าการออม
และชาระหนี้สาขาอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ สาขาค่าอาหาร สาขาค่าเสื่ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม
สาขาค่าที่พกั สาขาค่าพักผ่อนและสาขาการใช้จ่ายเพื่อรับบริ การส่ วนบุคคล ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการใช้
จ่ายหมวดที่มีระดับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมืองสู ง และเป็ นสิ นค้าราคาแพง
2) กลุ่มสาขาเศรษฐกิจของเมืองที่ครัวเรื อนข้าราชการทัว่ ไปมีการกระจาย
การใช้จ่ายเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองมากกว่าครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่
สาขาค่าการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด สาขาค่าสาธารณูปโภค ซึ่ งเป็ นหมวดที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
เมืองไม่มาก เป็ นสิ นค้าพื้นๆในการอุโภคและบริ โภคพื้นฐาน
3) กลุ่มสาขาที่ทงั่ ครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่ นและครัวเรื อน
ข้าราชการกระจายเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจเมืองเท่ากัน ได้แก่ สาขาสุ ขภาพ
ตารางที่ 6.13 แบบแผนการใช้จ่ายของ ครัวเรื อนข้าราชการ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครัวเรื อน
ชาวเมืองและร้านค้า

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าอาหาร
ค่าเสื้ อผ้า
ค่าที่พกั
ค่าเดินทางและสื่ อสาร
ค่าการศึกษา
ด้านสุ ขศึกษา
ค่าพักผ่อน
ค่าเบ็ดเตล็ด
ออมและชาระหนี้สังหาริ มทรัพย์
ค่าสาธารณูปโภค
ที่มา: จากการสารวจภาคสนาม

ครัวเรือน
ข้ าราชการ มข.

นักศึกษา
มข.

0.28
0.05
0.08
0.16
0.12
0.01
0.04
0.01
0.28
0.03

38.02
5.16
20.93
10.94
6.6
5.23
7.03
5.93
0.01
0.15

ครัวเรือน
ข้ าราชการ
ทัว่ ไป
0.24
0.01
0.01
0.03
0.18
0.01
0
0.2
0.23
0.07

ร้ านค้ า
0.16
0.01
0
0.05
0.04
0.01
0.02
0.09
0.32
0.29
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6.3.2.4 แบบแผนการใช้ จ่ายของนักศึกษาและครัวเรือนชาวเมืองร้ านค้ า
จากตารางที่ 6.13 แบบแผนการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่าหมวดค่าใช้จ่ายสู งคือ สาขาค่าอาหาร สาขาค่าที่พกั (เช่าที่พกั ) สาขาค่าเดินทางและการสื่ อสาร
สาขาการพักผ่อนหย่อนใจ สาขาค่าการศึกษา สาขาค่าของใช้สวนตัว สาขาค่าสุ ขภาพ สาขาค่าเสื้ อผ้า
จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีลกั ษณะที่แตกต่างจากกลุ่ม
ประชากรทางาน กล่าวคือมีค่าใช้จ่ายสู งในค่ าที่พกั ค่าอาหารเครื่ องดื่ม พักผ่อนหย่อนใจ และสิ นค้า
กลุ่มจิปาถะและใช้จ่ายในสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยอื่นๆ ซึ่ งเป็ นการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ผปู ้ ระกอบการ
สาขาบริ การเป็ นหลัก ขณะที่แบบแผนการใช้จ่ายของครัวเรื อนชาวเมือง ร้านค้า พบว่าหมว ดการใช้
จ่ายที่สูงคือทั้งสามกลุ่มคือ สาขาการออมและการชาระหนี้อสังหาริ มทรัพย์ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่ งทั้ง
สองหมวดข้างต้นเป็ นหมวดที่มีระดับผลกระทบเชื่อมโยงสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจเมืองสู งมาก
(ดูตารางที่ 6.13 และภาพที่ 6.12)

ภาพที่ 6.12 แบบแผนการใช้จ่ายครัวเรื อน
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.13

6.3.3 การก่ อให้ เกิดรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่ นเปรียบเทียบหน่ วยงานราชการทัว่ ไป
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หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการใช้จ่ายเงินลงไปในเมือง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คือ เมืองได้รายได้ทนั ที ดังนั้นการคานวณการก่อให้เกิดรายได้ คือ การคูณค่าสัดส่ วนการใช้จ่ายตาม
หมวดต่างๆดังในหัวข้อที่ผา่ น มากับค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่ม โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มของ
หมวดต่างๆ (Value added ratio) หาได้โดยการคานวณจากตารางปัจจัยเข้าและปัจจัยออก (Inputoutput table of Thailand year 2005 58 สาขา) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ใน พ.ศ.2548 เป็ นค่าที่ จะชี้ให้ทราบถึงว่าสาขาเศรษฐกิจหนึ่งๆ สร้างผลกระทบต่อสาขาเศรษฐกิจ
รวมเพียงไร (โปรดดู ภาคผนวก ข .1 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และการคานวณหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มของหมวดต่างๆและการคานวณการก่อให้เกิดรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
รายได้เมืองจะเกิดจากการใช้จ่ ายของหน่วยงานราชการ โดยแบ่งเป็ น รายได้เมืองทางตรง รายได้
เมืองทางอ้อมและรายได้เมืองทางการชักนา ตามที่ Ladavalya and Siripool (1988) ดังนี้
1. รายได้เมืองทางตรงจากการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่จ่ายในเมือง แบ่งเป็ น
1.1 รายได้ทางตรงจากการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
ในส่ วนที่เป็ นค่าจ้าง
เงินเดือนเรี ยก (d1)
1.2 รายได้ทางตรงจากการใช้ จ่ายของมหาวิทยาลัย ในส่ วนที่ไม่ได้เป็ นค่าจ้าง
เงินเดือน เรี ยก(d2)
2. รายได้เมืองทางอ้อมจากการใช้จ่ายครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัย เรี ยก (d4)
3. รายได้เมืองจากการชักนา จากการใช้จ่าย ร้านค้า ประชากรเมือง เรี ยก (d3)
(โดยการคานวณการก่อให้เกิดรายได้ดูในภาคผนวก ง.2 ถึง ง.9)
6.3.3.1 ค่ าการก่อให้ เกิดรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่ วยงานราชการทัว่ ไป
จากตารางที่ 6.16 รายได้เมืองทางตรง (d1) และ (d2) เมื่อเปรี ยบเทียบพบว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างผลกระทบทางตรงต่อรายได้เมือง มากกว่าหน่วยงานราชการทัว่ ไป ทั้ง
การใช้จ่ายส่ วนที่เป็ นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (d1) และในส่ วนที่ไม่ได้เป็ นค่าจ้างเงินเดือน(d2)
ตารางที่ 6.14 ขณะที่รายได้เมืองทางอ้อม ที่เกิดจากครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยและครัวเรื อน
ข้าราชการหน่วยงานราชการทัว่ ไป สร้างผล กระทบทางอ้อมต่อรายได้เมืองมีค่าใกล้เคียงกัน (d4)
ตารางที่ 6.15 และรายได้เมืองจากการชักนา (d3) คือ ค่าการก่อให้เกิดรายได้เมืองที่มาจากร้านค้า
และประชาชนที่ได้รายได้จากการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการทัว่ ไปข้างต้นนั้น มี
ปริ มาณสู งกว่ารายได้เมืองทางตรง และทางอ้อมของกลุ่มหน่วยงานราชการทั้งสอง (ดูตารางที่ 6.15
ภาพที่ 6.13 และ ตารางที่ 6.16 ตารางสรุ ปค่าการก่อให้เกิดรายได้)
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ตารางที่ 6.14 การก่อให้เกิดรายได้เปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการทัว่ ไป
สัมประสิทธิ์
มูลค่ าเพิม่
คานวณจาก
ตาราง I/O

หน่ วยงาน
ภาครัฐ

มหาวิทยาลัยข
อนแก่ น

ค่าจ้างและเงินเดือน

1.000000

0.522927

0.585088

0.522927

0.585088

ค่าครุ ภณั ฑ์

0.289531

0.077409

0.057686

0.022412

0.016702

ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

0.563917

0.088060

0.082889

0.049659

0.046743

ค่าใช้จ่ายในสานักงาน

0.228662

0.064870

0.025812

0.014833

0.005902

ค่าสาธารณูปโภค

0.557671

0.047201

0.020527

0.026323

0.011447

ค่าวัสดุสานักงาน

0.228662

0.042516

0.025196

0.009722

0.005761

ค่าวัสดุการเกษตร

0.427482

0.005609

0.004813

0.002398

0.002058

ค่าวัสดุตารา

0.230383

0.001793

0.018817

0.000413

0.004335

ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

0.308306

0.002478

0.002000

0.000764

0.000617

ค่าวัสดุโฆษณา

0.308306

0.002765

0.001000

0.000852

0.000308

ค่าวัสดุการแพทย์

0.496503

0.010814

0.092477

0.005369

0.045915

ค่าวัสดุอื่นๆ

0.345200

0.023763

0.001000

0.008203

0.000345

ค่าบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์

0.258342

0.025342

0.002911

0.006547

0.000752

ค่าจ้างเหมาบริ การ

0.790279

0.035456

0.059536

0.028020

0.047050

ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์

0.258342

0.015299

0.012104

0.003952

0.003127

ค่าเช่า

0.438597

0.007618

0.002908

0.003341

0.001275

ค่าขนส่ง
0.427482
0.002050
0.002698
0.000876
การก่ อให้ เกิดรายได้ ใน
เมืองจากการใช้ จ่ายค่ าจ้ าง
0.562927
0.585088
เงินเดือน = d1
การก่ อให้ เกิดรายได้ ใน
เมืองจากการใช้ จ่ายการ
0.191076
0.194516
ลงทุนอืน่ ๆ = d2
ที่มา: จากการสารวจภาคสนามและการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ (ดูภาคผนวก ข และ ง)

0.001154

ประเภทค่ าใช้ จ่าย

สัดส่ วนร่ ายจ่ ายคิดเป็ น 1.00

สัดส่ วนการใช้ จ่ายคูณค่ า
สัมประสิทธิ์
หน่ วยงาน มหาวิทยาลัย
ภาครัฐ
ขอนแก่ น
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ตารางที่ 6.15 การก่อให้เกิดรายได้จากชาวเมือง เปรี ยบเทียบ ครัวเรื อนหน่วยงานรัฐ ครัว เรื อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและร้านค้า
สาขาเศรษฐกิจ

สั มประสิ ทธิ์มูลค่ าเพิม่
คานวณจากตาราง I/O

สัดส่ วนร่ ายจ่ ายคิดเป็ น 1.00
ครัวเรือนหน่ วยงานภาครัฐ ครัวเรือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าอาหาร
0.446420
0.244314
ค่าเสื้ อผ้า
0.326229
0.014599
ค่าที่พกั
0.366326
0.010752
ค่าเดินทางและสื่ อสาร
0.399785
0.031803
ค่าการศึกษา
0.752050
0.177612
ด้านสุขภาพ
0.537900
0.013907
ค่าพักผ่อน
0.554485
0.001122
ค่าของใช้ประจาวัน
0.424626
0.203413
ออมและอื่นๆ
0.784249
0.227536
ค่าสาธารณูปโภค
0.557671
0.074942
การก่ อให้ เกิดรายได้ ในเมืองจากการใช้ จ่ายครัวเรือนราชการ = d 4
การก่ อให้ เกิดรายได้ ในเมืองจากการใช้ จ่ายร้ านค้ า = d 3
ที่มา: จากการสารวจภาคสนามและการคานวณ (ดูภาคผนวก ข และ ง)

ร้ านค้า

สัดส่ วนการใช้ จ่ายคูณค่ าสั มประสิ ทธิ์
ครัวเรือนหน่ วยงานภาครัฐ ครัวเรือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้ านค้า

0.277803

0.160388

0.109067

0.124017

0.076412

0.048109

0.013067

0.004762

0.015695

0.004263

0.083936

0.002683

0.003939

0.030748

0.001788

0.159741

0.047877

0.012714

0.063862

0.023928

0.115825

0.039369

0.133573

0.087106

0.033544

0.012047

0.009981

0.007481

0.006480

0.005369

0.037410

0.017196

0.000622

0.020743

0.010051

0.010559

0.094869

0.086375

0.044837

0.055463

0.277244

0.324361

0.178445

0.217429

0.254380

0.032486

0.290411

0.041793

0.018117

0.161954

0.578771

0.588679
0.627150
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ตารางที่ 6.16 เปรี ยบเทียบค่าการก่อให้เกิดรายได้
ประเภท
d1 ทางตรง (เงินเดือน)
d2 ทางตรง (ใช้จ่ายอื่นๆ)
d3 การชักนา (ร้านค้าชาวเมือง)
d4 ทางอ้อม (ครัวเรื อนข้าราชการ)

หน่ วยงานภาครัฐ(KK)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU)

0.562927
0.191076
0.627150
0.578771

0.585088
0.194516
0.627150
0.588679

ที่มา: จากการสารวจภาคสนามและการคานวณ (ภาคผนวก ข และ ง)

ภาพที่ 6.13 เปรี ยบเทียบค่าการก่อให้เกิดรายได้
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.16
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6.3.4 การคานวณตัวทวี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่ วยงานราชการ
วิธีการแบบจาลองตัวทวีของภาค Regional multiplier model ปรับปรุ งจาก Sadler,
Archer, and Owen (1973 cited in Ladavalya and Siripool, 1988) การคานวณค่าตัวทวีดาเนินการใน
สองกรณี โดยมีสูตรการคานวณตัวทวี ดังนี้
กรณีที่ 1 มูลค่ าตัวทวีทเี่ กิดขึน้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (Khon Kaen university multiplier)
ในรอบที่ 1 M 1 (KKU) = d1+d2/1-d3
ในรอบที่ 2 M 2 (KKU) = d4/1-d3
กรณีที่ 2 มูลค่ าตัวทวีทเี่ กิดขึน้ จากหน่ วยงานราชการ (Government multiplier)
ในรอบที่ 1 M 1(GOV) = d1+d1/1-d3
ในรอบที่ 2 M 2(GOV) = d4/1-d3
ดู ตาราง 6.17 ตัวทวีคูณจากการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการ
และตารางที่ตารางที่ 6.18แสดงผลการคานวณ
6.3.4.1 ผลการคานวณตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวทวีที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon-Kaen university multiplier)
การคานวณรอบที่ 1
สู ตร M 1 (KKU) = d1+d2/1-d3
โดยที่ d1 (kku) = 0.585388 d2(kku) = 0.194516 d3(kku) = 0.627150 d4(kku) = 0.588679
แทนค่าในสู ตร
M 1 (KKU) = d1+d2/1-d3M (KKU) = 0.585388 + 0.194516 / 1-0.627150 = 2.091739
ดังนั้น ค่า ตัวทวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 เท่ากับ 2.091739 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อ
รัฐจ่ายเงินไป 1 บาทในรอบที่ 1 ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจเมือง เท่ากับ 2.091บาท
การคานวณรอบที่ 2
สู ตร M 2 (KKU) = d4/1-d3
โดยที่ d1(kku) = 0.585388 d2(kku) = 0.194516 d3(kku) = 0.627150 d4(kku) = 0.588679
แทนค่าในสู ตร
M 2 (KKU) = d4/1-d3
M 2 (KKU) = 0.588679 / 1 - 0.627150 = 1.578864
ดังนั้น ค่า ตัวทวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 เท่ากับ 1.578864 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อ
รัฐจ่ายเงินไป 1 บาทในรอบที่ 2 ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจเมือง เท่ากับ 1.578 บาท
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6.3.4.2 ผลการคานวณตัวทวีหน่ วยงานราชการ
ตัวทวีที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการ (Government multiplier)
การคานวณในรอบที่ 1
สู ตร M 1(GOV) = d1+d1/1-d3
โดยที่ d1(gov) = 0.522927 d2(gov) = 0.191076 d3(gov) = 0.627150 d4(gov) = 0.578771
แทนค่าในสู ตร
M 1 (GOV) = d1+d2/1-d3
M 1 (GOV) = 0.522927 + 0.194516 / 1-0.627150 = 1.914990
ดังนั้น ค่า ตัวทวีของหน่วยงานราชการทัว่ ไป รอบที่ 1 เท่ากับ 1.9149
จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อ รัฐจ่ายเงินไป 1 บาทในรอบที่ 1 ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจ
เมือง เท่ากับ 1.914 บาท
การคานวณในรอบที่ 2
สู ตร M 2(GOV) = d4/1-d3
โดยที่ d1(gov) = 0.522927 d2(gov) = 0.191076 d3(gov) = 0.627150 d4(gov) = 0.578771
แทนค่าในสู ตร
M 2 (GOV) = d4/1-d3
M 2 (GOV) = 0.578771 / 1 - 0.627150 = 1.555228
ดังนั้น ค่า ตัวทวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 เท่ากับ 1. 555228
จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อ รัฐจ่ายเงินไป 1 บาทในรอบที่ 2 ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจ
เมือง เท่ากับ 1.552 บาท
6.3.4.3 เปรียบเทียบตัวทวี หน่ วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางที่ 6.18 แสดงให้เห็นว่าตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าสู งกว่า
ของภาครัฐในเมืองทั้งสองรอบ กล่าวคือในรอบที่ 1 หน่วยงานราชการ เท่ากับ 1.914 บาท ขณะที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่ากับ 2.090 บาท ในรอบแรกมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู งกว่ าหน่วยงาน
ราชการ 0.176 บาท และเมื่อเปรี ยบเทียบในรอบที่สอง หน่วยงานราชการเท่ากับ
1.552
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่ากับ 1.579 ในรอบสองพบว่าทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงา น
ราชการเกิดตัวทวีใกล้เคียงกัน เมื่อรวมทั้งสองรอบแล้ว ตัวทวีหน่วยงานราชการในใช้จ่าย 1 บาทจะ
เกิดรายได้ตกที่ระบบเศรษฐกิจเมืองถึง 3.467 บาท ขณะที่ ตวั ทวีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในใช้จ่าย 1
บาทจะเกิดรายได้ตกที่ระบบเศรษฐกิจเมืองถึง 3.669 บาท
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ตารางที่ 6.17 ตัวทวีคูณจากการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการ
ตัวทวี
สู ตร
การก่อให้ เกิดรายได้
ตัวทวีรอบที่ 1(M1)
(d1+d2)/(1-d3)
d1
(บาท)
d2
ตัวทวีรอบที่ 2(M2)
d4/(1-d3
d3
(บาท)
d4
รวม ตัวทวีสองรอบ
ที่มา: จากการสารวจภาคสนามและการคานวณ

หน่ วยงานราชการ(KK)
0.522927 (d1+d2)/(1-d3) = 1.914990
0.191076
1.552289
0.627150 d4/(1-d3) =
0.578771
3.467

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU)
0.585388 (d1+d2)/(1-d3) = 2.09174
0.194516
1.578864
0.627150 d4/(1-d3) =
0.588679
3.67060
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ตารางที่ 6.18 เปรี ยบเทียบตัวทวีคูณ หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตัวทวี

หน่ วยงานรัฐ
ตัวทวี รอบที่ 1
1.915
ตัวทวี รอบที่ 2
1.552
รวม 2 รอบ
3.467
ที่มา: จากการสารวจภาคสนามและการคานวณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.091
1.579
3.669

ผลต่ าง
0.176
0.027
0.203

ภาพที่ 6.14 เปรี ยบเทียบตัวทวีคูณ หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา: จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตารางที่ 6.18
มูลค่าตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าสู งกว่าของมูลค่าตัวทวีหน่วยงานราชการใน
เมืองทั้งสองรอบ กล่าวคื อในรอบที่ 1 เงิน 1 บาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างรายได้แก่เมือง
เท่ากับ 2.090 บาท และในรอบที่สอง 1.579 บาท รวมสองรอบ เงิน 1 บาทของมหาวิทยาลัยสร้าง
รายได้แก่เมืองสู งถึง 3.669 บาท ขณะที่ เงิน 1 บาทของหน่วยงานราชการสร้างรายได้แก่เมืองเท่ากับ
1.552 บาท และในรอบที่ สอง 1.552บาท รวมสองรอบ เงิน 1 บาทของหน่วยงานราชการสร้าง
รายได้แก่เมืองสู งถึง 3.467 บาท รวมผลกระทบของสองรอบมหาวิทยาลัยมากกว่าหน่วยงาน
ราชการเล็กน้อย คือ 0.124 บาท (ดูภาพที่ 6.14)
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แต่เมื่อนามาคานวณเป็ นมูลค่าเงินรวม จะพบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างรายได้แก่เมื อง
ถึงปี ละ 37,175.96 ล้านบาท และเมื่อรวมกับหน่วยงานราชการทั้งหมด การใช้จ่ายเงินภาครัฐในเมือง
ขอนแก่นจะสร้างรายได้เป็ นเงินตกสู่ ระบบเศรษฐกิจเมืองเท่ากับ 129,405.09 ล้านบาท
6.4

สรุ ป
ในคาถามที่วา่ ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐกรณี สาขาการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นอย่างไรและเพียงไรในปั จจุบนั
1.มหาวิทยาลัยมี พัฒนาการด้ าน การใช้ จ่ายเงินทีเ่ ติบโตคู่ขนานกับการใช้ จ่ายเงินภาครัฐในจังหวัด
ขอนแก่น
จากพัฒนาการของใช้จ่ายการใช้จ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ พ .ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2553
พบว่ารู ปแบบกา รเติบโตสอดคล้องสัมพันธ์กบั การใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดขอนแก่นมาโดย
ตลอด จากภาพที่ 6.2 รู ปแบบการเติบโตแบ่งเป็ นสองช่วง ในเริ่ มก่อตั้งระหว่าง ช่วง พ.ศ. 2513-2523
มีอตั ราเพิ่มที่รวดเร็ ว คือขยายตัวถึง ร้อยละ 674.87 และค่อยๆ ลดในช่วง พ .ศ. 2523-2533 และ
หลังจาก พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา อัตราเพิ่มกลับดีดตัวเพิ่มขึ้นอีกรอบ ขยายตัวถึง ร้อยละ 355.46 โดย
จะเห็นได้วา่ ช่วง พ.ศ. 2543-2553 ปริ มาณเงินสู งเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็ นทศวรรษของการ
เติบโตในการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราเร่ งของการ
ลงทุนจะพบว่าเกิดขึ้นมากกว่าการลงทุนภาครัฐในจังหวัดในทุกช่วงเวลา ย่อมชี้ให้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเนื่องและยาวนานกว่าการลงทุน
ภาครัฐอื่นในจังหวัด (ดูตารางที่ 6.1)
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่ นเป็ นกลุ่มหน่ วยงานราชการขนาดใหญ่ ในเมือง
การเติบโตหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยงั คงเป็ นการเติบโตจากภายในองค์กร
เมื่อเริ่ มก่อตั้งใน พ.ศ.2507 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเทียบเท่ากับร้อยละ 34.6 ของ
หน่วยงานราชการในเมือง ค่าดังกล่าวมีนยั สาคัญเชิงสถิติต่อการเติบโตของหน่วยงานรัฐในเมือง
พ.ศ. 2514-2523 เป็ นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนแปลงขยายตัวสู งสุ ดมีการจัดตั้งโรงเรี ยน
สาธิ ต คณะแพทย์ศาสตร์ และโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อถึง พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งคณะวิชาได้ครบและเพิ่มความชานาญในสาขา ระดับ
หลักสู ตร และภาค วิชาใหม่ ๆ พ .ศ.2543 ถือเป็ นจุดเปลี่ยนการขยายตัวหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและขึ้นนาสาขาหน่วยงานภาคราชการจนถึงพ .ศ. 2553 มีหน่วยงานสะสม
เป็ น 279 หน่วยงาน หรื อ 1.17 เท่าของหน่วยงานสะสมในเมือง (ดูตารางที่ 6.3)

190

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเป็ นแหล่งงานสาคัญและดึงดูดการย้ ายเข้ าของประชากรเมือง
พ.ศ. 2553 การจ้างงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดเป็ น 36.24 ของการจ้างงานในเมือง
ขอนแก่น (ดูตารางที่ 6.4) ประเด็นการดึงดูดการย้ายถิ่นพบว่า พ.ศ. 2553 ร้อยละ 39.67 ของผูย้ า้ ยเข้า
เมืองขอนแก่นระบุเหตุผลเพื่อการศึกษา (ดู ตารางที่ 6.5) ประเด็นนี้ทาให้สามารถ อธิบายภาพ ได้
ชัดเจนขึ้นว่าเมือง ขอนแก่น มีบทบาททางการศึกษาเป็ นหลักและการศึกษาเป็ นตัวการดึงดูดให้
ประชากรย้ายเข้าสู่ เมืองอย่างมีนยั สาคัญ
4.มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนในการสร้ างแหล่งงานและเพิม่ ปริมาณการจ้ างงานและประชากร
เมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี การเติบโตของการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการ ลดลง
ของการจ้างงานข้าราชการในเมือง เป็ นปรากฏการณ์ต่อเนื่องมาจาก พ
.ศ.2533 ใน พ .ศ.2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขา้ ราชการรวมเท่ากับ 14,679 คน ส่ วนแบ่งจากข้าราชการในเมืองขอนแก่น
เท่ากับร้อยละ 36.24 กาลังการจ้างงานคุ ณภาพอาจารย์เพิ่มจาก 2,092 คน ขณะที่บุคลากรสาย
สนับสนุน 12,587 คน และใน พ.ศ.2553 มีนกั ศึกษา 40,455 คน รวมมีประชากรเท่ากับ 55,134 หรื อ
ร้อยละ 24 .50 กล่าวคือประชากร 10 คนในเมือง มีความเกี่ยวข้องกับประชากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.4 คน (ดูตารางที่ 6.4)
5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ตัวนาในการใช้ จ่ายเงินในสาขาการศึกษาของขอนแก่น
เมื่อพิจารณาส่ วนแบ่งเงินของมห าวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. 2543 สู งถึงร้อยละ 69.37 ต่อมาในพ.ศ. 2553 มีส่วนแบ่ง ร้อยละจากกระทรวงศึกษา
ในจังหวัดขอนแก่น ราวร้อยละ 78.39 (ดูตารางที่ 6.1) การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมี
ความสัมพันธ์กบั การใช้จ่ายเงินใน สาขาการศึกษา ของจังหวัดขอนแก่นและมีผลต่อ การเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนยั สาคัญ
6.การใช้ จ่ายของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนในการผลักดันการเติบโตของผลิ ตภัณฑ์ มวลรวม
สาขาการศึกษา
การใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอิทธิ พลต่อการขับเคลื่อน ผลักดันการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการศึกษา เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการศึกษา และค่า LQ
สาขาการศึกษา โดยใน พ.ศ. 2543 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการศึกษา ของจังหวัด เติบโตขึ้ นถึงร้อย
ละ 8.30 สอดคล้องกับระดับฐานการส่ งออก ที่ค่า LQ สาขาการศึกษาเพิ่มเป็ น 5.79 และใน พ.ศ.
2553 การใช้จ่ายมหาวิทยาลัยต่อการใช้จ่ายภาครัฐรวมทั้งจังหวัดเพิ่มสู งถึงร้อยละ 37.78 ส่ วนแบ่ง
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาการการศึกษาเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.78 สัมพันธ์ก ั บระดับฐานการ
ส่ งออกของสาขาการศึกษามี ค่า LQ เท่ากับ เท่ากับ 6.56 (ดูตารางที่ 4.2)
7.มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนในการสร้ างความหลากหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมือง
ช่วง พ .ศ. 2543-2553 พบความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และการขยายตัว ด้านความหลากหลาย ของกิจการการค้าและบริ การ ภาคเอกชนในเมือง การดึงดูด
ประชากรเข้าสู่ ตลาดการศึกษา ทั้งนักศึกษา บุคลากรการศึกษา ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง
ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อกันอย่างชัดเจนต่อปริ มาณการเพิ่มกาลังซื้ อ -กาลังการบริ โภคภายใน
เมือง เกิดการเติบโตของกิจการค้าและบริ การต่างๆ และสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(ดูตารางที่ 6.4 ตารางที่ 6.5 และตารางที่ 6.7)
8.มหาวิทยาลัยขอนแก่ นเป็ นตัวกระตุ้นให้ ตลาดการศึกษาของเมืองขอนแก่ นเติบโต
การเติบโตทางกิจการการศึกษาเอกชนและภาครัฐอื่น ๆในเมืองขอนแก่นล้วนมีความ
เชื่อมโยง มหาวิทย าลัยขอนแก่น ในทางด้านหน้า (forward) คือ การดึงดูดให้การศึกษาเอกชนมาก
ระจุดตัวรวมอยูเ่ พื่อพึงพาตลาดการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ของเมืองขอนแก่นขณะที่ความเชื่อมโยง
ด้านหลัง (Backward) คือการเชื่อมโยงพึ่งพาเกื้อกูล ทรัพยากร บุคลากร นวัตกรรม อาคารสถานที่
จากมหาวิทยาลัยข อนแก่น การศึกษาพบว่า ในระหว่าง พ .ศ. 2543-2553 มีมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ใน
เมืองขึ้น ถึง 13 แห่ง แยกเป็ นมหาวิทยาลัยรัฐ 7 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน อีก 6 แห่ง วิทยาลัยอาชีวะ
10 แห่ง โรงเรี ยนระดับมัธยม ระดับ ประถมอีกราว 31 แห่ง กิจการโรงเรี ยนเอกชนกวดวิชาเตรี ยม
อุดมศึกษา ขึ้นถึง 95 แห่ง (ดูตารางที่ 6.8และภาคผนวกที่ ฉ 1) และการเป็ น ศูนย์สอบบรรจุราชการ
และเอกชน การเป็ นแหล่งประชุมด้านการศึกษา วิจยั ขั้นสู งทาให้ขอนแก่นเป็ นแม่เหล็กในการดึงดูด
ประชากรย้ายเข้ามาชัว่ คราวเพื่อประชุมสัมมนาวิชาการ หรื อจัดสอบต่าง อย่างต่อเนื่องเดือนละ
หลายครั้ง (รังสรรค์ เนียมสนิท,สัมภาษณ์)
9.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นฐานการผลิตสาขาการศึกษา เป็ นสิ นค้ าส่ งออกของเมืองขอนแก่น
การศึกษาพบว่าฐานการผลิตบัณฑิต (จานวนนักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการเพิ่มกาลังการผลิต การขยายหน่วยงาน รับบุคล ากร เปิ ดหลักสู ตรใหม่
ๆ สิ นค้าด้านการศึกษาเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองที่ยงั ยืน พิจารณาจากกาลังการผลิต
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สูงถึง 102 สาขาวิชา ระดับปริ ญญาโท 132 สาขาวิชาและระดับปริ ญญา
เอก 68 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร 22 สาขาวิชา รวมผลิตหลักสู ตร 324 สาขาวิชา มีวทิ ยาลัย
และองค์กรในกากับ 53 แห่ง มีศูนย์วจิ ยั เฉพาะทาง 24 แห่ง โรงเรี ยนมัธยม 2 แห่ง โรงเรี ยนแพทย์
และโรงพยาบาล 3,000 เตียง (สถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552)
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10.มหาวิทยาลัยขอนแก่ นในฐานะตัวกระตุ้นการเพิม่ กาลังซื้อ-กาลังการบริโภคภายในเมือง
ใน พ.ศ 2553 ปริ มาณการใช้จ่าย เงินของมหาวิทยาลัยเฉพาะส่ วนที่เป็ นค่าจ้างเงินเดือน ที่
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นราว 500 ล้านบาทต่อเดือน (ค่าประมาณการจากการใช้
จ่ายมหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ.2553 เท่ากับ 10048.16 ล้านบาท สัดส่ วนที่เป็ นค่าจ้างเงินเดือน 58.51
เท่ากับปี ละ 5822.04 ล้านบาทที่เป็ น เงินถูกใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเมืองหรื อเท่ากับ 485.17 ล้าน
บาทต่อเดือน ) ขนาดเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวมีนยั ยะสาคัญทางสถิติอย่างยิง่ ต่อ
การกระตุน้ กาลังซื้ อกาลังการบริ โภคภายในเมืองขอนแก่น สอดคล้องกับการสารวจภาคสนาม กิจการ
ภาคเอกชนที่พบว่าร้อยละ32.60 ระบุวา่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนในการดึงดูดให้เปิ ดกิจการเอกชน
(ดู ตารางที่ 6.10) ในประเด็นส่ วนแบ่งลูกค้าหลักของผูป้ ระกอบการในเมืองภาคเอกชนพบว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รวมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครัวเรื อนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่)นมีค่าความเป็ นลูกค้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู งถึงร้อยละ
31.53 (ดู
ตารางที่6.11) จึงอาจจะสรุ ปโดยเบื้องต้นว่“ความเป็
า
นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ” เป็ นลูกค้าที่สาคัญอันดับ
ต้นๆของธุ รกิจการค้าในเมืองและเป็ นหน่วยเศรษฐกิจสาคัญควบคู่กบั ภ าคเอกชนในการขับเคลื่อน
การเติบโตของทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น
11.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นตัวการทาให้ เกิดปรากฏการณ์ “เมืองการศึกษา”
การเติบของมหาวิทยาลัยเป็ นการเติบโตในลักษณะคู่ขนานกับการเติบโตของเมือง
ขอนแก่นมาตั้งแต่ในช่วง พ .ศ. 2507 จุดเปลี่ยนที่สาคัญเกิดขึ้ นในช่วง พ .ศ. 2533-2553 อัน
เนื่องมาจากบทบาทการปรับตัวในการขยายกาลังการผลิตบัณฑิต สร้างความหลากหลายในบทบาท
ของหน่วยงาน ประชากรแรงงาน จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างรายได้ในการพัฒนาองค์กร
ก่อให้เกิดการขยายขนาดทั้งด้านก ายภาพ แหล่งงาน และการใช้จ่าย เงินลงทุนในเมื อง ส่ งผลให้
ระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างมหาวิทยาลัยและเมืองเกิดการเกื้อกูลพึ่งพากัน
มหาวิทยาลัยพึ่งพาเมืองและเมืองพึ่งพามหาวิทยาลัย ในเวลาเดียวกัน
12.ตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่าหน่ วยงานราชการทัว่ ไป
ตัวทวีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าสู งกว่าของภาครัฐในเมืองทั้งสองรอบ กล่าวคือในรอบที1่
หน่วยงานราชการเท่ากับ1.914 บาท ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่ากั2.090
บ บาท และเมื่อเปรี ยบเทียบใน
รอบที่สอง หน่วยงานราชการเท่ากับ 1.552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่ากับ 1.579 ในรอบที่สอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการเกิ
ดตัวทวีใกล้เคียงกัน และ เมื่อรวมทั้งสองรอบแล้ว ตัวทวี
หน่วยงานราชการในใช้จ่า1ยบาท เมืองจะเกิดรายได้3.467 บาทขณะที่ ตัวทวีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในใช้จ่าย
1 บาท เมืองจะเกิดรายได้ 3.669
ถึง บาท (ดูตารางที6.17)
่
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ข้ อค้ นพบ
ในการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐ กิจเมืองนั้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการลงทุนในรู ปแบบ
จัดตั้งองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ ศูนย์ราชการ ศูนย์การบริ ก ารและบริ หารต่างๆ จะเกิดผลกระทบ ต่อ
เศรษฐกิจเมือง ในด้านการก่อสร้าง การจ้างงานและเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในสิ นค้าและบริ การในเมือง
แต่กลุ่มองค์กรเหล่านั้น ยังมีขอ้ จากัด ในการเติบโตด้วยตนเอง ยังคงต้องพึ่งพาปัจจัยการเติบโตจาก
ภายนอก แตกต่างจาก การลงทุนในรู ปแบบสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในเมือง เช่นกรณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่ งส่ งผลต่อการเติบโตต่อเนื่อง มีความสามารถในการขยายตัวได้ดว้ ยตัวเอง
มีฐานกาลังการผลิตที่สามารถเติบโตได้ ต่อเนื่อง เป็ นการขยายตัวจากภายในมหาวิทยาลัย
ผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจเมือง ด้านการก่อสร้าง การจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ใน สิ นค้าและ
บริ การในเมือง ยังพบว่าสาขา การศึกษา เป็ น เสมือน ฐานการส่ งออกหลักนาเข้ารายได้แก่เมือง
นาไปสู่ การสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจในเมือง ดังนั้นมหาวิ ทยาลัยขนาดใหญ่จึงเป็ น ปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพและถือเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีพลวัต มีศกั ยภาพและสามารถ
เติบโตได้ดว้ ยตัวเองอย่างยัง่ ยืน
อนึ่งโดยสภาพความเป็ นจริ งแล้ว แม้วา่ ผลการศึกษาจะพบว่า เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น
เติบโตจากการลงทุนของภาครัฐ โดยแบ่งเป็ นสองช่วง ในช่วงแรก พ.ศ. 2504-2533 สาขาบริ หาร
ราชการ โดย ศูนย์บริ หารราชการขอนแก่น เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อน การเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่น และในช่วงที่สอง พ.ศ. 2534-2553 สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น แต่จะพบว่าในตลอดช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น การ
ลงทุนภาคเอกชน ในเมือง สาขาการค้าและบริ การได้มีพฒั นาการ ขึ้นเป็ นลาดับ และได้รับการ
กระตุน้ และให้ เติบโตขยายตัว คู่ขนานกับ การเติบโต การลงทุนภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2534-2553 เป็ นต้นมา การลงทุนภาคเอกช น ในสาขาการค้าและบริ การ
นอกจากจะมีการขยายตัวเติบโตและยังพบว่า มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งถือเป็ น กลไกสาคัญ ใน
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
อีกทั้งยัง มีแนวโน้มจะ พัฒนาขึ้นเป็ น ปัจจัย
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น เป็ นฐานการส่ งออกหลัก ร่ วมกับ สาขาการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงระยะเวลาต่อไป
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บทที่ 7
ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
บทที่ 7 แบ่งเนื้อหาเป็ น 5 ส่ วนคือ 1) ข้อค้นพบ 2) การวิเคราะห์นโยบายและโครงการ
พัฒนา 3) การวิพากษ์ทฤษฎีและแนวคิด 4) การทดสอบสมมุติฐานและข้อค้นพบเชิงทฤษฎี 5)
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.1

ข้ อค้ นพบ
ข้อค้นพบจะดาเนินการตามคาถามการวิจยั ในบทที่ 1 คือ เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างไร
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากอะไร เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นเติบโตจากการลงทุนของ
ภาครัฐใช่หรื อไม่ การลงทุนภาครัฐอะไรที่เป็ นปัจจัยขับเคลื่อน และเกิดผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างไรและเพียงไรในปั จจุบนั
7.1.1 เมืองขอนแก่นเติบโตอย่างไร
เมืองขอนแก่ นเติบโตโดยอานาจรัฐจากศูนย์ กลาง
เมืองขอนแก่นระหว่าง พ.ศ. 2333-2503 หรื อ 170 ปี แรก มีสถานะไม่ต่างจากหมู่บา้ น
ขนาดใหญ่ เป็ นเมืองเล็กในกากับและอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของเมืองที่ใหญ่กว่า เช่น เมือง นครราชสี มา
เมืองชลบท (ปัจจุบนั เป็ นอาเภอชนบท ในจังหวัดขอนแก่น ) การศึกษาพบว่าเมืองขอนแก่นถูกจัดตั้ง
โดยอานาจรัฐจากส่ วนกลางตั้งแต่แรกเริ่ ม และตลอดช่วงพัฒนาการเมืองได้พบอุปสรรค์หลากหลาย
เช่น เปลี่ยนสถานที่ต้ งั เมืองถึง 8 ครั้ง ทุกครั้งล้วนถูกแทรกแซงจากรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง ผูค้ น
ไหลเวียนเข้าออกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีประสบการณ์ของเมืองดังกล่าวทาให้พบว่าคุณลักษณะ
พื้นฐานของเมืองขอนแก่น คือ เป็ นเมืองใหม่ที่ยดื หยุน่ ผสมผสานประโยชน์ และสามารถปรับตัว
กับยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
นโยบายด้ านความมั่นคงทางการทหารและการเติบโตของเมืองขอนแก่นในยุคพัฒนา
รัฐบาลภายใต้การนาของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ที่มีเป้ าหมายความ
มัน่ คงทางการทหารในการป้ องกันภัยคุกคามของลัทธิ คอมมิวนิสต์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
กรอปกับคาแนะนาของ ธนาคารโลก ที่เสนอแนะให้รัฐบาลจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติ เพื่อ การพัฒนา ปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัย และแก้ ปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันภูมิภาค
รัฐบาลจึงจัดทาแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2505-2509 ซึ่งเป็ นที่มาของโครงการการ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
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ซึ่ งอาจจะกล่าวได้วา่ จุดเริ่ มต้นของการ เติบโตของเมืองขอนแก่น มีรากฐานมาจาก
นโยบายด้านความมัน่ คงทางการทหารในการป้ องกันภัยคุกคามของลัทธิ คอมมิวนิสต์ ซึ่ งนาไปสู่
โครงการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของภูมิภาค
7.1.2 เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเติบโตจากอะไร
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการลงทุนภาครัฐเพือ่ การพัฒนาเมือง
ศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น
ในพ.ศ. 2504 นโยบายแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2504-2509 ถือเป็ น
“ตัวเชื่อมหลัก ” ระหว่างนโยบายระดับประเทศ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
1พ.ศ. 2504-2509 สู่ การพัฒนาพื้นที่เมืองขอนแก่น และ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ.
2505-2509 ยังเป็ น “ตัวการ” หรื อ “นโยบายแม่” ที่ส่งผลให้เกิด “โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ขอนแก่น พ .ศ.2505-2509” ตามมา ซึ่งสร้างผลก ระทบเกิดการปรับเปลี่ยนสถานะ บทบาท
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางกายภาพของเมืองและมีอิทธิ พลต่อการเติบโตของเมืองอย่าง
ชัดเจน “กลุ่มโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น พ .ศ.2505-2509” ได้แก่ คือ โครงการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
ได้แก่ โครงการวางผังเมือง
(พ.ศ.2505) โครงการจัดตั้งศูนย์ราชการบริ หารราชการและบริ การสาธารณะ (พ.ศ.2507) และ
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2507) และกลุ่มโครงการที่เน้นการพัฒนาระดับจังหวัด
และภูมิภาค ได้แก่การสร้างถนนมิตรภาพ (พ.ศ.2509) การสร้างเขื่อนอุบ ลรัตน์ (พ.ศ.2509) และการ
สร้างระบบชลประทานหนองหวาย (พ.ศ.2509) ซึ่ งทั้งสองกลุ่มโครงการข้างต้น สร้างผลกระทบต่อ
การเติบโตของเมืองในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการบริ หารราชการ
และบริ การสาธารณะ (พ.ศ.2507) และโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2507) ก่อให้เกิด
การลงทุนภาครัฐและเกิดผลกระทบเชื่อมโยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองสื บเนื่องต่อมา
จนถึงปั จจุบนั และสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นอย่างชัดเจน
ข้อค้นพบอีกประการคือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2505-2509 ถือ
เป็ นนโยบายแห่งรัฐที่ สาคัญ ที่มีกฎหมายรับรองโดยออกเป็ นมติคณะรัฐมนตรี และยังพบว่าเป็ น
แผนพัฒนาภาคเชิงพื้นที่ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ดาเนินการคู่ขนานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505-2509 ถือเป็ น “ปฐมบท
การพัฒนาเมืองขอนแก่น ” ที่มี การแปลงแผนลงสู่ การพัฒนาเมืองขอนแก่นอย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
ที่สุด โดยมีโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น พ .ศ. 2505-2509 เป็ นเสมือนเป้ าหมายหลัก
ที่เชื่อมโยงสู่ ชุดโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่นอื่น ๆ อย่างเป็ นระบบ
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ประเด็นที่สาคั ญอีกประการหนึ่ง คือ โครงการผังเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2525 ถือเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการผังเมืองสมัยใหม่ของประเทศ เป็ นผังเมืองแรกของประเทศไทยแรกที่จดั ทาใน
เมืองภูมิภาคแบบสมบูรณ์รูป (comprehensive plan) สอดคล้องกับโครงการวางผัง ศูนย์ราชการ
บริ หารราชการขอนแก่นถือเป็ นต้นแบบของงานวางผังศูน ย์ราชการแห่งแรกของประเทศ (เฉลิม
แก้วกังวาน,สัมภาษณ์)
7.1.3 เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่ นเติบโตจากการลงทุนของภาครัฐใช่ หรือไม่ ถ้ าใช้ การ
ลงทุนภาครัฐอะไรทีเ่ ป็ นปัจจัยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นเติบโตจากฐานการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะในสาขา
การบริ หารราชการ และสา ขาการศึกษา เป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ผลจาก
การศึกษาโดยใช้อตั ราส่ วนที่ต้ งั (LQ) เป็ นตัวบ่งชี้ สาขาส่ งออก ระหว่าง พ .ศ. 2503-2553 พบว่า
สาขาการบริ หารราชการและสาขาการศึกษา เป็ นสาขาเศรษฐกิจมีค่าความชานาญ สู งกว่าสาขา
เศรษฐกิจอื่น ๆ มาตลอด 50 ปี โดยในพ.ศ. 2513-2523 สาขาบริ หารราชการมีค่าสู งสุ ด คือ เท่ากับ
1.94 และ 4.91 ตามลาดับ เมื่อถึง พ .ศ. 2533-2553 สาขาการศึกษามีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5.30, 5.79 และ
6.56 (ดูตารางที่ 4.2) โครงการ การสร้างศูนย์บริ หารราชการ และโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถือเป็ นการลงทุนภา ครัฐที่มีความสาคัญ มีการเติบโตต่อเนื่อง สร้างผลกระทบด้านการใช้จ่ายใน
พื้นที่เมืองขอนแก่นในปริ มาณมากและต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อโครงการ
ลงทุนของรัฐอื่น ๆ ในระยะต่อมาจนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ดี โครงการลงทุนของภาคเอกชนสาขา
การบริ การและการค้า การอุตสาหกรรมมีส่วนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองมา
อย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการบริ หารราชการ โดยโครงการ
ศูนย์ราชการขอนแก่น คือ ปัจจัยขับ เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในช่วงเวลาที่ 1 ระหว่าง
พ.ศ. 2504-2533 และการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ น ปัจจัย
ขับ เคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในช่วงเวลาที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2533-2553 โดยสาขา
การศึกษาและก่อให้เกิดการเติบโตในระดับที่สูงกว่าสาขาการบริ หารราชการ ดังรายละเอียดในภาพ
ที่ 7.1 แสดงพัฒนาการผลกระทบจากการลงทุนภาครัฐต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นใน
2 ช่วง อย่างไรก็ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเกิดจากการลงทุนของภาคเอกชนร่ วมด้วย
และเกิดการขยายตัวในด้านการลงทุนภาคเอกชนตามมาทั้งสองช่วงเวลา
7.1.4 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาบริหารราชการ โดย ศูนย์ บริหารราชการ
ขอนแก่นต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นช่ วงที่ 1 พ.ศ. 2504-2533
ในช่วง พ.ศ.2504-2523 ปรากฏการณ์การเติบโตของศูนย์ราชการขนาดใหญ่ ศูนย์บริ หาร
ราชการ ศูนย์การศึกษา ศูนย์การสาธารณสุ ข ศูนย์การเกษตร ศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์กลาง
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การเงิน ส่ งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินภาครัฐในเมืองขอนแก่นปริ มาณมากพร้อม ๆ กับการดึงดูดให้เกิดการ
กระจุกตัวของหน่วยงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้เมืองขอนแก่นกลายเป็ นศูรวมแหล่
นย์ งงานราชการ
การจ้างงานภาครัฐ และดึงดูดประชากรให้ยา้ ยเข้าสู่ เมืองขอนแก่นมากขึ้น เป็ นเกิดการ เติบโตของ
การจ้างงานเอกชนและประชากรเมือง ซึ่ งเป็ นปั จจัยในกระตุน้ และการเพิ่มการบริ โภคในเมืองและ
กิจการการค้าและบริ การในเมืองขยายตัวเติบโต และส่ งผลให้เมืองขอนแก่นเติบโตกลายเป็ นเมือง
ราชการและเมืองการค้า ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2513-2533 (ดูรายละเอียดในสรุ ปบทที่ 5)
7.1.5 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐ กรณี สาขาการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2534-2553
ในช่วง พ.ศ.2543-2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด สู งกว่า
ศูนย์ราชการ ทั้งในด้านการใช้จ่ายเงิน การขยายหน่วยงาน การจ้างงานภาครัฐ และการเพิ่มประชากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นแหล่งงานสาคัญในเมือง ที่ดึงดูดการย้ายเข้า
ของประชากรสู่ เมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังทาหน้าที่เป็ นฐานการส่ งออกสาขาการศึกษาของ
จังหวัด ที่สร้างรายได้สาคัญ เป็ นตัวนาให้เกิดการเติบโตใ นตลาดการศึกษาของเมืองขอนแก่น ใน
พ.ศ.2553 ขนาดเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านประชากรและ
การใช้จ่ายเงิน ซึ่ งมีผลต่อการกระตุน้ กาลังซื้ อกาลังการบริ โภคภายในเมืองขอนแก่นอย่างมาก เป็ น
ปั จจัยสาคัญในการส่ งเสริ มให้เกิดความหลากหลายทางกิจก รรมเศรษฐกิจของภาคเอกชนในเมือง
และเกิดปรากฎการณ์ “ความเป็ นเมืองการศึกษา” ขึ้นในเมือง (ดูรายละเอียดในสรุ ปบทที่ 6)
โดยสรุ ป มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่สาคัญในระบบเศรษฐกิจ
เมืองขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นการลงทุนภาครัฐที่สาคัญควบคู่กบั การลงทุนภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองในปั จจุบนั และอนาคต
7.1.6 การลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน กลไกลในการขับเคลือ่ นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
แม้วา่ ข้อค้นพบที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะสรุ ปได้วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
มีรากฐานมาจา ก การลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญตั้งแต่ พ .ศ.2505 โดย
โครงการศูนย์ราชการและโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่ งผลกระทบทาให้เมืองขอนแก่น
เป็ น “เมืองราชการและเมืองการศึกษา” อย่างไรก็ดี การเติบโตและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเมือง
ขอนแก่น มิได้จากัดอยูเ่ พียงที่การลงทุนภาครัฐเท่านั้น แต่การเติบโตด้านประชากรในเมือง และการ
เติบโตของการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการเป็ น “เมืองการค้า และบริ การ ” ของเมืองขอนแก่นที่
เติบโตและขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วง พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 ถือปัจจัย สาคัญที่สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างหลากหลายทางเศรษฐกิจของเมืองในอนาคต
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เมืองส่งออกสาขาบริ หารราชการ
ดึงดูดการย้ายเข้าสู่เมือง
การไหลเข้าของเงินลงทุนรัฐ
และเอกชนจากภายนอก

การลงทุน
ภาครัฐเมือง
ศูนย์กลาง
ความเจริ ญ

การบริ โภคภายในเมืองขยายตัว
สาขาการค้าและบริ การเติบโต

การจ้างงานภาครัฐเติบโต
ภาครัฐคือ ฐานเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2533-2553
การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชน
สาขาการค้าและบริ การเติบโต หลากหลาย
เป็ นสาขาส่งออก การจ้างงานเอกชนขยายตัว
เมืองการค้าและบริ การ

กระบวนการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2504-2533
สาขาการบริ หารราชการ
โดย ศูนย์บริ หารราชการขอนแก่น
ในฐานะปั จจัยขับเคลื่อน

2503

2513

ก่อน พศ.2503
ขอนแก่นเป็ นเมืองเล็ก
ไม่มีฐานเศรษฐกิจ

ไม่มีสาขาส่ งออก
ไม่มีปัจจัยขับเคลื่อน

ภาพที่ 7.1 พัฒนาการผลกระทบจากการลงทุน
ภาครัฐ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง 2 ช่วง

2523

2543

2533

กระบวนการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2534-2553
สาขาการศึกษา
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะปั จจัยขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเติบโต
เมืองส่งออกสาขาการศึกษา

เมืองได้รายได้จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกิดความหลากหลายในกิจการค้า
และบริ การในเมือง การจ้างงานเอกชนเติบโต

การบริ โภคภายในเมืองขยายตัว
สาขาการค้าและบริ การเติบโต
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7.2

วิพากษ์ นโยบายและโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น (2505-2509)
7.2.1 เมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น (2505-2509) และแนวคิดการพัฒนาจากบนลง
ล่างเป็ นการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง (Top Down and Intervention)
การเกิดขึ้นของโครงการเป็ นการกาหนดนโยบายจากบนลงล่าง (Top กown policy)
และเป็ นการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง (Government intervention) (North, 1953) กล่าวคือเป็ นการ
วางแผนจากรัฐบาลกลางในการเลือกพื้นที่เมืองที่ลา้ หลังเพื่อการ พัฒนาและกาหนดรู ปแบบการ
พัฒนาเป็ นชุดโครงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อสร้างเมืองใหม่ ซึ่ งถือเป็ นนโยบาย
ก่อนการพัฒนาเมือง (Pre-urban policies) อีกทั้งยังมีมติคณะรัฐมนตรี เป็ นกฎหมายที่มีผลบังคับให้
หน่วยงานระดับกระทรวง ทบวงกรม ใช้เป็ นแนวทางของการลงทุนภาครัฐอื่น ๆ ให้มากระจุกตัวใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในสภาพความเป็ นจริ งบริ บททางสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงเป็ นไปได้ยากมากที่จะทาให้เกิดปรากฎการณ์การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ ดังเช่นเมืองขอนแก่น
7.2.2 เมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่น และการจัดงานไปหาคนและจัดคนไปหางาน
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น เมื่อแรกเริ่ มเกิดจากความคาดหวังที่จะ
สร้างรู ปแบบการพัฒนาภาคโดย “การจัดงานไปหาคน ” (Taking jobs to people) (Higgins, 1998)
กล่าวคือ โครงการศูนย์ราชการขนาดใหญ่ การสร้างมหาวิทยาลั ยในภูมิภาค เป็ น การสร้างงาน
ปริ มาณมากมากระจุกตัวในพื้นที่เมืองขอนแก่นเมืองเดียวในภูมิภาค ต่อมาเมื่อโครงการศูนย์ราชการ
ขนาดใหญ่ การสร้างมหาวิทยาลัย เกิดการขยายตัวเติบโต ทาให้เกิดความต้องการ แรงงานใน
ท้องถิ่นมากส่ งผลให้เกิดการอพยพแรงงานที่ยงั ว่างงานอยูใ่ นภูมิภา คเข้ามาทางานในเมืองขอนแก่น
และประกอบกับการขยายการบริ การที่หลากหลายขึ้นของทั้งโครงการศูนย์ราชการขนาดใหญ่ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดึงดูดในประชาชนและผูป้ ระกอบการในภูมิภาค ย้ายถิ่นเข้ามาใช้บริ การและ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง ย่อมเกิดผลตามแนวความคิดการพัฒนาภู มิภาคแบบ “การจัด
คนไปหางาน” (Taking people to jobs) ในระยะหลัง จึงพอสรุ ปเป็ นได้วา่ โครงการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญขอนแก่น ก่อให้เกิดรู ปแบบการพัฒนาภูมิภาคทั้งแบบ “การจัดงานไปหาคน ” และ “การ
จัดคนไปหางาน” (Taking (both) jobs and people to people) ซึ่ งทั้งสองกรณี จะเป็ นเหตุและผลซึ่ง
กันและกันแต่ปัจจัยด้านเวลาเป็ นตัวกาหนดปรากฏการณ์ดงั กล่าว ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลายาวนานใน
การติดตาม
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7.2.3 เมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น (2505-2509) และกระจายการกระจุกตัว
(Concentrated decentralizations)
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญเติบโ ตขอนแก่นเป็ นเสมือน “ตัวกลางและ
ตัวเชื่อม ” ระหว่างแนวคิดการรวมศูนย์ (Concentration) และการกระจายออกจากศูนย์กลาง
(Dispersal) โดยนัยสาคัญคือ กระจายการพัฒนาที่เดิมกระจุกตัวอยู่ ณ เมืองหลวงที่เป็ นศูนย์กลาง
ของประเทศ ให้ออกไปสู่ เมืองหนึ่ง ๆ ในภูมิภาค หรื อเป็ น“กระจายความกระจุกตัว” (Decentralizations
concentration) (Moseley, 1974) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ แนวทางการกระจายความเจริ ญออกไปยังภูมิภาค
ซึ่ งกรณี เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ถือเป็ นโครงการแรกที่เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว คือ
ได้ การกระจายกลุ่มการลงทุนด้านสาธารณูปโภค สา ธารณูปการ (Set of project) เช่น ศูนย์ราชการ
ขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย โดย สนับสนุน ให้เกิดการกระจุกตัวและมีศกั ยภาพในการสร้างเศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ ในพื้นที่ขอนแก่น
อนึ่งจะพบว่า แนวทาง “กระจายความกระจุกตัว ” ถูกนักวางแผนปรับใช้มาอย่าง
ต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก โครงการพัฒนาเมื องหลัก 5 เมืองหลักเร่ งรัดรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และ 6 และโครงการพัฒนาเมืองรอง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 และ7 แต่จะพบอุปสรรคของโครงการเมืองหลักและเมืองรอง
อยูห่ ลายประการ กล่าวคือ โครงการเมืองหลักเป็ น เพียงการกระจายการลงทุนด้านสาธารณูปโภค
แบบรายโครงการ (Project based) ซึ่ งไม่ปรากฏการลงทุนที่ สนับสนุน ให้เกิดการกระจุกตัวด้าน
สาธารณูปการที่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการสร้างหน่วยเศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่เข็มแข็งได้จริ งในพื้นที่ จึง
ส่ งผลให้มีการปรับนโยบายการพัฒนาเป็ นการพัฒ นากลุ่มพื้นที่และกลุ่มจังหวัดในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ 8-9 ตลอดจนแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East West
economic corridor) พร้อม ๆ กับการถ่ายโอนภารกิจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเวลา
ต่อมา
7.2.4 เมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น (2505-2509) และลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขนาดใหญ่ แบบครบวงจร
โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น (2505-2509) เป็ นการลงทุนภาครัฐ
ขนาดใหญ่ ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย โครงการการวางผังเมือง
พ.ศ. 2525 โครงการสร้างข่ายทางหลวงระดับภูมิภาค โค รงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ า โครงการ
ชลประทาน พร้อม ๆ กับ โครงการสาธารณูปการขนาดใหญ่ในเมือง คือ โครงการศูนย์การบริ หาร
ราชการและบริ การสาธารณะระดับภาค เช่น ศูนย์สาธารณสุ ข ศูนย์การเงิน ศูนย์การสื่ อสาร ศูนย์
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การเกษตร และมหาวิทย าลัยขอนแก่น ย่อมส่ งผลให้เกิดการประสานปร ะโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรม
และครบวงจร และสามารถพึงพาและเชื่อมโยงกันได้เกิดการประหยัดจากการรวมกลุ่ม ถือว่าเป็ น
ตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็ จในการแปลงแผนงาน โครงการสู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ งในสภาพการณ์ความเป็ น
จริ งในปั จจุบนั แล้วจะเกิดปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ยากมาก
7.2.5 เมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่น (2505-2509) และลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่
การเติบโตของลงทุนภาครัฐและผลกระทบ แบ่งเป็ นสี่ กลุ่ม
กลุ่มแรกโครงการก่ อสร้ างสาธารณูปโภค (Construction project base) เป็ นการ
ลงทุนเพื่อการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน เขื่อน อาคารซึ่ งเมืองสร้างเสร็ จและเปิ ดดา เนินการจะถือว่า
แล้วเสร็ จและจบโครงการ เช่น โครงการวางผังเมือง พ .ศ. 2525 และการก่อสร้างโครงข่ายถนน
ระบบระบายน้ าฝนในเมือง สร้างผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่เมืองเป็ นรู ปธรรม
กลุ่มทีส่ อง โครงการดาเนินงานด้ านสาธารณูปโภค (Operation project base) เป็ น
กิจกรรมการดาเนิน ต่อเนื่องหลังจากก่อสร้างแล้ว เสร็ จ งานชลประทาน ถนน ไฟฟ้ า ประปา จะเกิด
การลงทุนภาครัฐต่อเนื่องในขั้นตอนดาเนินการ ซ่อมบารุ งรักษา บริ หารจัดการ เป็ นกลุ่ มโครงการที่
สร้างผลกระทบสั้น ๆ ในขณะก่อสร้างและการดาเนินการ โครงการดังกล่าวส่ วนใหญ่จะ คงที่ ไม่
ขยายตัว แต่ จะสร้างผลกร ะทบทางสังคม และเศรษฐกิจแก่พ้นื ที่ ในระดับจังหวัดมากกว่าเขตเมือง
เนื่องจากมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นเขตอาเภอรอบนอก อย่างไรก็ดีจะมีบางโครงการที่สาม ารถขยายตัวและ
เติบโตต่อเนื่องได้ เช่น กัน เช่น โครงการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ า จะสามารถการเติบโตต่อเนื่องได้
จากการแปรรู ปเป็ นรัฐวิสาหกิจที่เป็ นองค์กรแสวงหารายได้และมีกาไร
กลุ่มสาม โครงการสาธารณูปการทีเ่ ติบโตแบบพึงพา
(Government office
propulsive unit) ได้แก่ โครงการสานักงานในศูนย์ราชการต่างๆ ภายหลังจากการเปิ ดศูนย์ราชการ
ส่ งผลให้หน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรมต่าง ๆ ทยอยมาก่อสร้ างและเปิ ดดาเนินการในเมือง
(ซึ่ งบางส่ วนตั้งอยูใ่ นพื้นที่ศูนย์ราชการและบางส่ วนแยกออกไปรวมตัวตั้งในโซนต่าง ๆ ของเมือง )
จะมีรูปแบบการเติบโต ที่ต่อเนื่องและ มักถูกกระตุน้ ให้ขยายตัวรวดเร็ ว โดยช่วงระยะแรกถูกเร่ งรัด
ตามแผนงานโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ แต่เมื่อเวล าผ่านไปหน่วยงานราชการต่าง ๆ เริ่ ม
ทยอยเข้ามาตั้งอยูใ่ นเมืองจนครบแล้ว การเติบโตจะลดลงอย่างเห็นได้ชดั และรู ปแบบการเติบโตจะ
ปรับเข้าสู่ การเติบโตแบบตามธรรมชาติ คือ ขยายตัวตามการสั่งการหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มสี่ โครงการสาธารณูปการทีม่ ีพลวัตสู งสามารถเติบโตเป็ นหน่ วยเศรษฐกิจทีม่ ี
ศักยภาพด้ วยตัวเอง (Dynamic propulsive unit) ได้แก่ สาธารณูปการที่มีรูปแบบการให้บริ การ
ประชาชนด้านการศึกษา สาธารณสุ ข และบริ การสาธารณะอื่น ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ ง
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เป็ น กลุ่ม การลงทุนภาครัฐ ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ โครงการศูนย์ราชการ
โดยช่วง แรก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกกาหนดบทบาทเป็ นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางการเกษตรและวิศวกรรม จะมี
รู ปแบบการเติบโตค่อยเป็ นค่อยไป เรี ยก ว่า ระยะบ่มเพาะ (Incubation) รู ปแบบจะ คล้าย กับกลุ่ม
หน่วยงานราชการอื่น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งการเติบโตยังคงมีควา มต่อเนื่องและเจริ ญเติบโต
ขยายตัว เรี ยก ระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition) กล่าวคือ เป็ นช่วงที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ ม ปรับ
บทบาทจากมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเปิ ดสอนในสาขา มนุษย์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ ส่ งผลให้ฐานกาลังการผลิตบัณฑิตขยายตัวยิง่ ขึ้น ไประยะ
หนึ่ง และเมื่อถึงระยะขยายตัว (Take off) เป็ นระยะที่ มหาวิทยาลัยขยายตัว เจริ ญเติบโตมากขึ้น มี
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารจัดการให้มีความอิสระ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการสร้างและบริ หาร จัดการเงินรายได้ได้ดว้ ยตัวเอง ส่ งผลให้เกิดการเติบโต
อย่างรวดเร็ ว
โดยสรุ ปในกลุ่มการลงทุนภาครัฐในเมืองในกรณี ที่สามและกรณี ที่สี่ จะสร้าง
ผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเมืองได้มากกว่าในสองรู ปแบบแรก
7.2.6 ข้ อจากัดของโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่ น (2505-2509)
จากการศึกษาพบว่า โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น (2505-2509) เป็ น
โครงการแรกที่ประยุกต์ฐานแนวความคิดการพัฒนาภาคและเมืองจากตะวันตก
มาปรับใช้ใน
ประเทศ จึงขาดประสบการณ์และหลักฐานเชิงวิชาการในการยืนยันถึงที่มาของโค รงการ อีกทั้งยัง
เป็ นนโยบายที่มี โครงการประกอบจานวนมาก แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
ระหว่ างโครงการ แต่ละโครงการ ส่ งผลให้กรอบความคาดหวังขาดความชัดเจนและหลากหลาย
รวมถึง ไม่มีการกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งในระดับแผนงานใหญ่และราย
โครงการ จึงเป็ นการยากในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ ภายหลังเมื่อโครงการได้นามา สู่
ปฏิบตั ิ แต่ ขาดกลไกใน การติดตามตรวจสอบในระดับ ท้องถิ่น และไม่ปรากฏความเชื่อมโยง การ
สร้างความพร้อมแก่ทอ้ งถิ่นในการบริ หารจัดการ ปัญหาประการสาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
ภายหลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็ จ อย่างไรก็ดีเมื่อโครงการภายใต้ โครงการเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญขอนแก่น (2505-2509) เช่น การวางผังเมือง การก่อสร้างถนน การสร้างศูนย์บริ หาร
ราชการ การจัดตั้งและสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ า การสร้างระบบ
ชลประทานได้ดาเนินการแล้ว เสร็ จเป็ นรู ปธรรม เปิ ดดาเนิน กิจการและสร้างกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่อง
โดยตัวโครงการเองได้อย่างต่อเนื่อง
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7.2.7

ข้ อสั งเกตผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่ อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
กรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็ นส่ วนหนึ่งในกลุ่มโครงการ เมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญขอนแก่น (2505-2509) ที่ประกอบด้วย ชุดโครงการพัฒนาเมือง ต่างๆเช่น โครงการการวาง
ผังเมือง โครงการศูนย์การบริ หารราชก ารและบริ การสาธารณะระดับภาค ศูนย์สาธารณสุ ข
ศูนย์การเงิน ศูนย์การสื่ อสาร ศูนย์การเกษตร โครงการสร้างข่ายทางหลวงระดับภูมิภาค โครงการ
เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ า เป็ นการสร้างความพร้อมด้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ของเมือง
ล้วนเป็ น ปัจจัย พื้นฐานที่สาคัญต่อ การเติบโตของมหา วิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถขยายตัว อย่าง
รวดเร็ ว และมี พลวัตสู ง จนสามารถเติบโตเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพด้วยตัวเอง และสามารถ
สร้างผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองได้สูงในเวลาต่อมา
จากข้อค้นพบ ดั้งกล่าว เมื่ อเปรี ยบเทียบกับ กรณี การลงทุนภาครัฐ เพียงการสร้าง
มหาวิทยาลัยอย่างเดียวในเมืองหนึ่งๆที่ไม่มีบทบาทเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญและไม่มีรูปแบบ
ชุดโครงการพัฒนาเมือง ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างเป็ นระบบแบบเมืองขอนแก่น
ย่อมมีรูปแบบ และกระบวนการ ของการเติบโต ที่มีพลวัตน้อยกว่า และผลกระทบการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมืองจะมีระดับที่นอ้ ยลง
7.3

วิพากษ์ เชิงทฤษฎีและแนวคิด
7.3.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นและทฤษฎีข้วั ความเจริญเติบโต
(Growth- Pole)
ในหัวข้อนี้เป็ นการวิพากษ์ความสอดคล้องระหว่าง นโยบายเมืองศูนย์กลางความ
เจริ ญขอนแก่น กับ ฐานแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโตว่ามีความสอดค
ล้องในเชิงเนื้อหาและ
องค์ประกอบเพียงไรในเชิงแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโต (Growth pole) Perroux (1955) ระบุ
องค์ประกอบสาคัญสามประการ คือ
ประการทีห่ นึ่ง ประเด็น หน่ วยเศรษฐกิจทีม่ ีศักยภาพ (Propulsive Unit)
Perroux (1955) ระบุวา่ หน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพหนึ่ง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เติบโตขึ้นก็จะก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตในหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามมา หน่วยที่มีศกั ยภาพนี้
อาจจะเป็ นบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง หรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยในระบบเศรษฐกิจที่
กาลังเติบโตจะมีหน่วยที่มีศกั ยภาพเหล่านี้อยูด่ ว้ ย เมื่อเวลาผ่านไป ห น่วยที่มีศกั ยภาพนี้อาจจะ
ผันแปร และขยายตัวได้
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กรณี เมืองขอนแก่น จากการศึกษาสามารถสรุ ปว่า โครงการศูนย์บริ หารราชการและ
โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าข่าย หน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ (Perroux, 1955) โดยตลอด
ช่วงเวลา 50 ปี พบว่าทั้ง ศูนย์บริ หารราชการราชการและมหาวิทย าลัยขอนแก่นได้ขยายตัวและ
เติบโตผันแปร ก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตในหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพตาม
แนวคิด
ประการทีส่ อง พืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ (Economic space)
ความเจริ ญเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งและไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทนั ใดแต่จะ
เกิดขึ้นในจุดหรื อในขั้วการพัฒนาและจะมีอตั ราความเจริ ญเติบโตแตกต่างกันไปความเจริ ญเติบโต
และจะกระจาย ออกไปโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ และจะส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจส่ วนรวม
แตกต่างกันไปด้วย
กรณี เมืองขอนแก่น เกิดขึ้นภายใต้โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญได้ พิจารณา
เลือกเมืองขอนแก่นเป็ นเมืองเดียวใน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และกาหนดให้ศูนย์บริ หารราชการ
และมหาวิทยาลัย รวมกันอยูใ่ นเขตกลางเมือง ดังนั้นในพื้นที่เมืองขอนแก่นจึงมีความเป็ นขั้วการ
พัฒนาหรื อขั้วความ การเจริ ญเติบโตในรอบ 50 ปี ทั้งศูนย์ราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเมืองส่ วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
สร้างความเจริ ญเติบโต กระจายออกความรู้และน วัตกรรมไปโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ของ
ภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นไปตามแนวคิด
ประการทีส่ าม การประหยัดทางเศรษฐกิจ (External economies of scale)
การขยายตัวของหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ อาจจะเป็ น อุตสาหกรรม บริ ษทั ใหญ่
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการประหยัดจากภายนอกและส่ งผลกระทบให้หน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ปั จจัยการผลิตก็จะขยายตัวตาม อุตสาหกรรมที่ต้ งั ขึ้น
ใหม่ จะกระตุน้ หรื อชักนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเลียนแบบขึ้น ในระบบเศรษฐกิจ การขยายตัว
ของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่งจะก่อให้เกิดความเจริ ญเติบโตในสาขาการผลิต
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และการลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจะก่อให้เกิดผลของตัวทวี
และผลของตัวเร่ งขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ทาให้ระบบเศรษฐกิจยิง่ ขยายตัวมากขึ้น
ตามผลการ
วิเคราะห์ตวั ทวีของเคนส์
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กรณี เมืองขอนแก่นจากการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่
ทั้งศูนย์บริ หารราชการและ
มหาวิทยาลัยขอนแ ก่น ส่ งอิทธิ พลในการกระตุน้ หรื อชักนาให้การขยายตัวของหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ งอิทธิ พลต่อกิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในเมือง
และการใช้จ่ายเงินของทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานราชการจะก่อให้เกิดผลของตัวทวี
และเป็ นตัวเร่ งสาคัญในระบบเศรษฐกิจ ทาให้ระบบเศรษฐกิจยิง่ ขยายตัวมากขึ้น
โดยสรุ ปพบว่า องค์ประกอบของโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นและ
การเติบโต ทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น มีความสอดคล้องตามกรอบแนวความ คิดขั้วความ
เจริ ญเติบโต กล่าวคือโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น ดาเนิน โครงการแบบสมบูรณ์รูป
ในการลงทุนภาครัฐ ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ .ศ. 2504-2509 และยังคง ส่ งผลสื บเนื่องต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ (Propulsive unit) กรณี เมืองขอนแก่น อาจกล่าว
ได้วา่ ศูนย์ราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพในตัวมันเองที่
สามารถขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีอิทธิ พลเหนือหน่วยเศรษฐกิจอื่นในเมือง
แสดงถึง “ผลการ
ครอบงา” (Domination effects) โดยเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็ นมหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่
แบบครบวงจร มีลกั ษณะที่ มีพลวัต ของการเติบโต เป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ และขยายตัวได้
ดีกว่า กรณี ศูนย์บริ หารราชการ เมื่อพิจารณาในมิติหว้ งเวลา พบว่าการลงทุนของรัฐบาลในโครงการ
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่นเริ่ มขึ้นในช่วง พ .ศ. 2505-2509 ในช่วงแรกรัฐบาลมุ่งเน้นการ
ลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ราชการโดยจากการกระตุน้ เป็ นหลัก ขณะที่มหาวิทยาลัยกลับขยายตัวเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เกิดการ ประหยัดจากภายนอก และส่ งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าศูนย์
บริ หารราชการ ในช่วงหลัง ปราก ฏการณ์ดงั กล่าวย่อมชี้ได้ชดั เจนว่ากระบวนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบ่งเป็ นสองช่วง ซึ่ งในแนวคิดขั้วความ เจริ ญได้ระบุอย่างกว้าง ๆ ไว้ในประเด็ น หน่วย
เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพว่า หน่วยที่มีศกั ยภาพเหล่านี้ เมื่อเวลาผ่านไป หน่วยที่มีศกั ยภาพนี้อาจจะผัน
แปรและขยายตัว แต่มิได้ระบุถึงกระบวนการในรายละเอียดว่าเกิดรู ปแบบอย่างไร
วิพากษ์ แนวคิดขั้วความเจริญเติบโต และโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริญขอนแก่น
การศึกษานี้เป็ น การตีความและสร้างแนวนโยบายใหม่มีขอบเขตที่ขยายสาขาไปจาก
แนวคิดดั้งเดิมของ Perroux ที่วเิ คราะห์วา่ หน่วยเศรษฐกิจที่กาลังเจริ ญเติบโต (Propulsive unit) ซึ่ง
อาจจะเป็ นบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง หรื ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เท่า นั้นนอกจากนั้นคาว่า
พื้นที่ทางเศรษฐกิจ (Economic space) ถูกขยายความออกไปครอบคลุ่มอาณาบริ เวณพื้นที่ เมืองหรื อ
ภาคที่กาลังเติบโต (A growing spatial unit) ซึ่ งภายหลังจะเห็นได้วา่ นักวางแผนได้ให้คาจากัดความ
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ขั้วความเจริ ญเติบโตไว้อย่างหลากหลาย เช่น เรี ยกว่า เมืองศู นย์กลางความเจริ ญ (Growth center) จุด
รวมความเจริ ญเติบโต (Growth foci) จุดความเจริ ญเติบโต (Growth point) จุดศูนย์กลางความ
เจริ ญเติบโต (Growth nuclei) บริ เวณความเจริ ญเติบโต (Growth area) ภูมิภาคหลัก (Core region)
จะเห็นได้วา่ เมื่อขอบเขต คาจากัดความได้ขยายไปอย่างกว้างขวางผันแปรไปตามการตีความของนัก
วางแผน เมื่อนโยบายได้ถูกใช้ไปในห้วงเวลาหนึ่งระหว่าง พ.ศ. 2510-2530 จะประสบปัญหาในการ
ตรวจวัดความสัมฤทธิ์ ผล กล่าวคือ การขาดกรอบวิธีการตรวจวัดผลกระทบ โดยเฉพาะในมิติการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเมือง การกระจายความเจริ ญ กระบวนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
ซึ่งเป็ นกรอบวัตถุประสงค์หลักของแนวนโยบาย
ต่อมาภายหลังนักทฤษฎีหลายคนได้แสวงหาวิธีการตรวจวัดหรื อล งมือทดสอบผลที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่ งส่ วนใหญ่ปรากฏผลน้อยกว่าที่ระบุตามแนวคิด ส่ งผลให้นกั ทฤษฎีและ
นักวางแผนจานวนหนึ่งปฏิเสธแนวความคิดดังก ล่าวไป อย่างไรก็ดีจะเห็นได้วา่ รากฐานตาม
แนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโต มิได้ระบุหว้ งเวลาของความสัมฤทธิ์ ผลไว้ กรอบกับห้วงเวลาของ
ผลสัมฤทธิ์ ของการนานโยบายไปปฏิบตั ิในแต่ล ะสภาพแวดล้อมย่อมมีความแตกต่างกั น จึงไม่
สามารถสรุ ปได้วา่ แนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโต จะมีความถูกต้อ งและคลาดเคลื่อนเพียงไร หรื อ
แสดงผลในเวลาเท่าใด
โดยสรุ ปจะพบว่าแนวคิดขั้วความเจริ ญเติบโตเป็ นกรอบแนวความคิดการพัฒนาที่
สร้างสรรค์และมีความทันสมัยในช่วงเวลาหนึ่ง เป็ นกรอบแนวความคิดที่กว้าง ๆ และนิยมใช้ใน
การพัฒนาพื้นที่ ซึ่ งถูกพัฒนาต่อเติมอย่างความหลากหลายโดยเฉพาะเมื่อถูกแปลงเป็ นแนวนโยบาย
เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ (Growth center policy) จึงทาให้เป็ นแนวคิดที่ประสบปั ญหา ทั้งในด้าน
การขาดการอธิ บายในรายละเอียด ตลอดจนการตรวจวัดผลสัมฤทธิ์
7.3.2 การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นและทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมืองในทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์ สาคัญในแต่ ละยุค (Urban economic growth: stages-ofgrowth approach) Jacobs (1969)
จะเห็นได้วา่ แนวคิดของ Jacobs (1969) และ Thompson (1965) แบ่งพัฒนาการ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเป็ นขั้นตอนต่าง ๆ สามารถเทียบเคียงกับกรณี ศึกษาแบบแผนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นได้ในภาพกว้าง กล่าวคือ ขั้นตอนแรกของการพัฒนา (Jump
start stages) ตามทฤษฎี ระบุวา่ เมืองเริ่ มส่ งออกสาขาเศรษฐกิจหนึ่งหรื อสองสามสาขา การส่ งออก
ในตอนแรกเริ่ มนี้กลายเป็ นพื้นฐานสาหรับกิจกรรมที่จะเพิม่ ตามเข้ามา จะเห็นได้วา่ เมื่อเทียบกับใน
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กรณี ศึกษาเมืองขอนแก่นนั้น พบว่า ในขั้นเริ่ มต้นเมืองเติบโตจากการลงทุนภาครัฐ จนสามารถ
ส่ งออกสาขาบริ หารราชการได้เช่นกัน
ขั้นตอนกลางในทฤษฎีระบุวา่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในเมืองจะสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น สิ นค้าส่ งออกแตกตัวหลากหลายขึ้นและสิ นค้าที่เคยต้องนาเข้ามาจากภายนอกอา จผลิตภายใน
ท้องถิ่น (ทดแทนการนาเข้า )และเมืองจะมีการเพิ่มงานใหม่ให้งานเก่า เกิด การพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหม่ ๆ โดยในกรณี เมืองขอนแก่นจะพบว่าสาขาที่แตกตัวเป็ นสาขาส่ งออกสาหรับเมือง
ขอนแก่นคือ สาขาการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกิดการขยายตัวในช่ วงหลังและเป็ น
การเพิ่มงานใหม่ๆมากขึ้นในเมือง และดึงดูดให้เกิดภาคเศรษฐกิจบริ การต่อเนื่องต่างๆในเมือง
ในขั้นตอนปลาย Jacobs ระบุวา่ ระบบเศรษฐกิจในเมืองจะเกิดความหลากหลาย
และมีอุปทานที่คงที่ จะช่วยให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
กรณี เมือง
ขอนแก่น พบว่ า ภาวการณ์ เติบโตของเมืองในปัจจุบนั โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เติบโต
หลากหลายและขยายกาลังการผลิตบัณทิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นเสมือนอุปทานตลาดการจ้างงานใน
เมืองและตลาดการศึกษาที่คงที่ มีศกั ยภาพในการเติบโต ต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ดีในทฤษฎีการเติบโตทางเ ศรษฐกิจของ Jacobs (1969) นี้ มีพ้ืนฐาน
มาจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์และเป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ อาศัยการพรรณนาแบบกว้าง ๆ
ในกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองจากการสังเกต ปรากฏการณ์ จึงมีเพียงประเด็นด้าน
สิ นค้าการส่ งออกของเมืองที่สามารถตรวจวัดเชิงปริ มาณได้ อย่า งไรก็ดีภายใต้กระบวนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น พบกระบวนการตามทฤษฎีหลายประเด็น เช่น สิ นค้ าส่ งออก ใน
กรณี เมืองขอนแก่น คือสาขาการบริ หารราชการและการแตกตัวของสิ นค้าส่ งออก คือ
สาขา
การศึกษา การเพิ่มงานใหม่ให้งานเก่าและอุปทานที่
คงที่ ในกรณี ศึกษาเมืองขอนแก่น คื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.3.3 การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นและทฤษฎีการสะสมหมุนวน
(Cumulative causation) Myrdal (1957)
สมมุติฐานที่วา่ ชุดของการเปลี่ยนแปลงขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหญ่ ในพื้นที่
หนึ่ง ในเวลาหนึ่ง จะส่ งผลต่อการเกิดผลกระทบที่เรี ย กว่า ไปด้านหน้าเชิงบวก กล่าวคือการลงทุน
ในหน่วยทางเศรษฐกิจหนึ่งเช่น อุตสาหกรรม วิสาหกิจจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่นการจ้าง
งาน การย้ายถิ่น การลงทุนต่อเนือง รวมถึงรายได้ และเกิดผลกระทบด้านหลัง คือสามารถดึงดูด
เชื่อมโยงให้เกิดอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการสะสมหมุนวน และสร้างตัวทวี
ด้านรายได้แก่ทอ้ งถิ่นในที่สุด (Myrdal, 1957)
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จะเห็นได้วา่ ทฤษฎีการสะสมหมุนวนของ Gunnar Myrdal เป็ นความสนใจในระบบ
ความเชื่อมโยงที่มีต่อกันระหว่างปั จจัยและตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายในเมือง รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น การอธิบายรู ปแบบการสะสมหมุนวนในระดับภาพรวมกระบวน
สะสมหมุนวนจะเกิดขึ้นเป็ นวงจรต่อเนื่องไป (Myrdal, 1957)
กรณี ศึกษาเมืองขอนแก่น สามารถอธิ บาย ปรากฏการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมืองขอนแก่นได้ในภาพกว้าง และบางประเด็น เช่น ชุดของการเปลี่ยนแปลงขนาดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ขนาดใหญ่และการแทรกแซงหรื อกระตุน้ การลงทุนในระบบจากภายนอก สาหรับเมือง
ขอนแก่นแล้ว จะหมายถึงการลงทุนโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น เกิดขึ้นตาม
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 2504-2509 นอกจากนั้นในประเด็นผลกระทบด้านบวก
ต่อเศรษฐกิจเมือง สาหรับกรณี เมืองขอนแก่นผลกระทบด้านบวกคือการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานการ
นาไปสู่ การดึงดูดการย้ายถิ่น เกิดการลงทุนต่อเนื่อง และการเกิดรายได้เมืองในที่สุด
อย่างไรก็ดีทฤษฎีการสะสมหมุนวนของ Myrdal (1957) มิได้ระบุถึง สาขาการ
ส่ งออกของเมืองและกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดั งเช่นแนวคิดฐานเศรษฐกิจ ของ
Tiebout (1956) อีกทั้งยังขาดมิติพฒั นาการของการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง และยังพบว่าใน
ประเด็นกระบวนการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรที่ต่อเนื่องไปเรื่ อย ๆ นั้น Myrdal (1957) ได้อธิบาย
รู ปแบบการสะสมหมุนวนเพียงในระดับภาพรวมและอธิ บายว่าการสะสมหมุนว นจะเกิดขึ้นเป็ น
วงจรต่อเนื่องไป แต่มิได้อธิ บายว่าวงจรการเติบโตที่ต่อเนื่องในรอบหลัง ๆ นั้น รู ปแบบ กลไก หรื อ
อัตราการการเติบโตของการสะสมหมุนวนจะค งอยู่ หรื อจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไร ในสภาพความ
เป็ นจริ ง พัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองแต่ละเมืองย่อมผันแปรเปลี่ยน
ไปตาม
สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ ในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนั้นการสะสมหมุนวนเป็ นวงจร อาจจะเกิดขึ้นเป็ นวงจรรู ปแบบใหม่ ๆ ตามเหตุและ
ปั จจัยการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ผนั แปรได้
7.4

การทดสอบสมมุติฐานและข้ อค้ นพบเชิ งทฤษฎี
7.4.1 สมมุติฐานในการวิจัย
การเติบโตเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นเป็ นผลมาจากการลงทุนภาครัฐ และ แบ่งช่วงการ
เติบโตออกเป็ นสองช่วง ในช่วงแรกปัจจัยขับ เคลื่อนหลักคือ การลงทุนภาครัฐจากรัฐบาลกลาง ใน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่ งผลให้เมืองขยายตัวเติบโตด้านการจ้างงาน เชื่อมโยงให้
เกิดการขยายตัวด้านกิจการค้า บริ การ ส่ งผลให้เศรษฐกิจเมืองเติบโตต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการ
สะสมหมุนวนรอบที่หนึ่ง และภายหลังการลงทุนภาครัฐ ด้านสาธารณูปการที่มีอยูเ่ ดิม มหาวิทยาลัย
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เกิดการขยายตัวที่ต่อเนื่องและกลายเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนที่สร้างความหลากหลายข องฐานเศรษฐกิจ
เมืองมากยิง่ ขึ้น และเชื่อมโยงให้เกิดการขยายตัวด้านกิจการค้า บริ การ ส่ งผลให้เศรษฐกิจเมือง
เติบโตต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการสะสมหมุนวนรอบที่สอง
วิทยานิพนธ์น้ ีได้ขอ้ ค้นพบว่า กรณี ก ารเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น เกิดการ
สะสมหมุนวนเป็ นวงจร ปัจจัยที่ สาคัญมาจากการลงทุนภาครัฐในช่ วงแรก คือสาขาการบริ หาร
ราชการและสร้างผลกระทบทาง เศรษฐกิจสอดคล้องกับตามสมมุติฐาน
เมื่อเวลาผ่านไป
กระบวนการสะสมหมุนในวงจรแรกแตกตัวออกเป็ นวงจรที่สอง โดยมี ปัจจัยขับ เคลื่อนเป็ นสาขา
เศรษฐกิจใหม่ที่มรี ากฐานมาจากการกระตุน้ ในช่วงแรกคือสาขา
การศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
มีรูปแบบการสร้างผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองในระดับที่สูงกว่า สอดคล้องตาม
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ และผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาข้อค้นพบดังกล่าวสร้างเป็ นทฤษฎี โดยเรี ยกว่า ทฤษฎี “การ
สะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น” (Step-wise cumulative causation)
7.4.2 ทฤษฎี “การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้ น” (Step-wise cumulative causation)
ผลการศึกษานี้ก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ คือ ทฤษฎีการสะสมหมุนวนทีละชั้น (Stepwise cumulative causation) ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ การสะสมหมุนวนเป็ นวงจร [ชั้นที่ หนึ่ง ]
เรี ยกว่า: การแทรกแซงจากภายนอกการเติบโตภายในและสะสมหมุนวนเป็ นวงจร แบ่งเป็ น สามขั้น
(ก,ข,ค) ขั้น: ก) การแทรกแซงจากภายนอก คือ การเติบโตเศรษฐกิจเมืองที่เป็ นผลมาจากการลงทุน
ภาครัฐ กลายเป็ น ปัจจัยขับ เคลื่อนหลัก คือ สาขาบริ หารราชการ
ในด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จน สามารถส่ งออกได้ ขั้น: ข) การเติบโตภายใน กล่าวคือ เป็ นผลมาจากการส่ งออก
เมืองเกิดการไหลเข้าของเงิน แรงงาน ประชากรและการลงทุน ส่ งผลให้เมืองขยายตัวเติบโตด้าน
การจ้างงาน เชื่อมโยงให้เกิดการขยายตัวด้านกิจการค้า บริ การ ขั้น : ค) การสะสมหมุนวนเป็ นวงจร
คือ การที่ เศร ษฐกิจเมืองเติบโตต่อเนื่องเป็ นวงจร ต่อมา การสะสมหมุนวน วงจร
[ชั้นที่สอง ]
เรี ยกว่า : เติบโตใหม่จากภายในและการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรมีหนึ่งขั้น (ง) คือ ขั้น: ง ) เติบโต
ใหม่จากภายใน และการสะสมหมุนวนเป็ นวงจร กล่าวคือ ภายหลังการลงทุนภาครัฐ ด้าน
สาธารณูปการที่มีอยูเ่ ดิ ม โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัย เกิดการขยายตัวที่ต่อเนื่องและกลายเป็ น ปัจจัย
ขับเคลื่อนหลัก ที่สร้างความหลากหลายของฐานเศรษฐกิจเมืองมากยิง่ ขึ้น และ เชื่อมโยงให้เกิดการ
ขยายตัวด้านกิจการค้า บริ การ ส่ งผลให้เศรษฐกิจเมืองเติบโตต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการสะสม
หมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่สอง” โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7.1
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7.4.3 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎี “การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้ น ” (Step-wise cumulative
causation)
ทฤษฎีการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น เป็ นการบูรณาการกรอบแนวคิด ทฤษฎี
การสะสมหมุนวน ของ Myrdal (1957) ทฤษฎี ฐานการส่ งออกของ Tiebout (1956) Jacobs (1969)
และ Thompson (1965) และทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองในทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์
สาคัญในแต่ละยุค ของ Jacobs (1969) และ Thompson (1965)
ทฤษฎี การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น เป็ นการอธิ บายการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ เมือง ที่เน้น ระบบความเชื่อมโยงที่มีต่อกันระหว่างปั จจัยและตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ภายในเมือง รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็ นวงจร เรี ยกว่าการสะสมหมุนวน
ตามแบบ
Myrdal อย่างไรดี Myrdal ได้อธิบายรู ปแบบการสะสมหมุนวนเพียงในระดับภาพรวมและ มิได้
อธิ บายว่าการสะสมหมุนวนจะเกิดขึ้นเป็ นวงจรต่อเนื่องไป ทฤษฎีการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละ
ชั้น เป็ นการ เพิม่ เติม การอธิบาย ในมิติ รูปแบบพลวัต เป็ น การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น ที่
สามารถอธิบายรู ปแบบ การเติบโตของการสะสมหมุนวนที่แปรเปลี่ยนในเชิงพัฒนาการ ตามทฤษฎี
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองใน ทัศนะแบบจาลองเหตุการณ์สาคัญในแต่ละยุค ที่ Jacobs และ
Thompson ได้เสนอไว้ นอกจากนั้น ทฤษฎีการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น ผสมผสาน กับ
ทฤษฎี ฐานการส่ งออกของ Tiebout (1956) ที่อธิ บายการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองโดยพิจารณา ถึง
สิ นค้า ส่ งออกของเมืองและ
รายได้ที่เกิดขึ้น ในเมือง ในแต่ละช่วงของการสะสม
หมุนวน
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎี การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น จะสามารถช่วยในการ
อธิ บายปรากฏการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองที่มีลกั ษณะและรู ปแบบ ที่เกิดจากปั จจัย การ
เปลี่ยนแปลงจากขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหญ่ จากภายนอกและสามารถชี้ ถึงผลกระทบในระยะ
ยาวรวมถึงทิศทางกระตุน้ และการส่ งเสริ มให้เมืองเกิดการพัฒนาฐานการส่ งออกใหม่ๆแก่เมือง ซึ่ ง
สามารถนาไปอธิบาย ปรากฏการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะเมืองที่มีขนาดเล็ก
จนถึงเมืองขนาดกลาง ที่มีช่วงพัฒนาการไม่ยาวนานนั้น อีกทั้งยังสามารถปรับใ ช้กบั การอธิ บาย
พัฒนาการและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองที่มีบทบาททางเศรษฐกิจต่างๆได้
ข้อจากัดของทฤษฎี การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น เป็ นการอธิบายการเ ติบโต
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง ไม่ได้มีการวิเคราะห์แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ อีกทั้งการศึกษา เป็ น
การ ยืนยันจากข้อ มูลทางสถิติ ที่มีตวั แปรหลากหลายและอาศัยชุดข้อมูลของตัวแปรในหลาย
ช่วงเวลาเพื่อร่ วมอภิปรายผล และเป็ นการอภิปรา ยผลเชิงพรรณนาจึงส่ งผลให้ ทฤษฎี เป็ นการศึกษา
ปรากฏการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเฉพาะกรณี
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ตารางที่ 7.1 ทฤษฎี “การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้น” (Step-wise cumulative causation)
ลาดับชั้นของทฤษฎี
การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่ หนึ่ง “ การแทรกแซงจากภายนอก เติบโตภายใน”

กระบวนการ

การสะสมหมุนวน วงจร ชั้นที่ สอง เรียกว่ า : เติบโตใหม่ จากภายใน

การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่ หนึ่ง : การแทรกแซงจากภายนอก เติบโตภายใน

การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่ 1 การแทรกแซงจากภายนอก เติบโตภายใน

[ ชั้น 1 ขั้น : ก ] แทรกแซงจากภายนอก ศูนย์ ราชการเติบโต
นโยบายพัฒนาเมืองเป็ นปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก ที่ส่งผลให้เกิดการใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การจ้างงานรัฐ การย้ายหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้สาขาเศรษฐกิจ
ด้านการบริ หารและบริ การราชการในเมืองเติบโตจนกลายเป็ นสาขาส่งออก
ใหม่ ส่งผลดึงดูดประชากรย้ายถิ่นเข้า เกิดการบริ โภคภายในเมือ ง งาน
เอกชนในท้องถิ่นขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมเติบโต กิจการการค้าและ
บริ การในเมืองเริ่ มขยายตัว เรี ยก ขั้น ศูนย์ราชการเติบโต

ขั้น .1 ก : ศูนย์ ราชการเติบโต
พ ศ. 2504-2513

การใช้ จ่ายเงิน การจ้างงาน
รัฐเติบโต
รัฐเติบโต
นโยบาย
พัฒนาเมือง
ปัจจัยขับเคลื่อน
ภายนอก

หน่ วยงานรัฐ
บริหาร บริการ
ภาครัฐเติบโต

ศูนย์ ราชการเติบโต

ประชากรเติบโต

กิจการ
เอกชน
ขยายตัว

งานเอกชน
ในท้ องถิ่น

การบริโภค
ภายในเมือง

สินค้าส่ งออก
1
บริหารราชการ
( ใหม่ )
บริการภาครัฐ
( ใหม่ )

1.ข
ศูนย์ ราชการเติบโต

[ ชั้นที่ 1 ขั้น: ข ] กระบวนการกลายเป็ นเมืองราชการ เกิดย่ านการค้า
ผลมาจากการส่งออกในสาขางานบริ หาร การบริ การภาครัฐในขั้น ก เมือง
ดึงดู ดทรัพยากรต่าง ๆ เข้าสู่เมือง เช่น หน่วยงานภาครัฐ ดึงดูดแรงงานรัฐ
เพิ่มขึ้น เงินลงทุนจากภาครัฐเป็ นยังคงเป็ นปัจจัยเร่ งให้เกิดการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ ส่งผลให้สาขาเศรษฐกิจด้านการบริ หารและบริ การราชการในเมือง
เติบโตจนกลายเป็ นสาขาส่งออกหลัก ส่งผลดึงดูดประชากรจากภายใน ภาค
ย้ายถิ่นเข้า การบริ โภคภายในเมืองเริ่ มขยายตัว กิจการการค้าและบริ การใน
เมืองเริ่ มขยายตัว แต่ยงั ขาดความหลากหลายโดยเฉพาะสาขาการค้าปลีก
งานเอกชนในท้องถิ่นเริ่ มขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริ การเติบโต
สาขาการค้าและบริ การพัฒนาเป็ นสาขาส่งออกใหม่ของเมือง เรี ยก ขั้ นเมือง
ราชการและย่านการค้า
[ขั้น 1 ขั้น : ค ] เมืองราชการเติบโต การค้าบริการขยายตัว
ผลจากขั้น ข ส่งผลให้ทรัพยากรไหล เข้าสู่เมืองหลากหลายขึ้น เมืองดึงดูด
แรงงานเอกชน ดึงดูดนโยบายการพัฒนาภาครัฐใหม่ ๆ หน่วยงานภาครัฐ
และแรงงานรัฐยังคงขยายตัว แต่มีอตั ราที่ลด ลง การลงทุนภาครัฐด้าน
สาธารณูปการที่มีอยูเ่ ดิม คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดการขยายตัวที่
ต่อเนื่อง และเริ่ มพัฒนาเป็ นสาขาส่งออกใหม่ ควบคู่กบั สาขาเศรษฐกิจด้าน
การบริ หารและบริ การราชการ และการค้าและบริ การที่ยงั คงเป็ นสาขา
ส่งออกหลัก ที่ต่อเนื่องมาจากขั้น ข การย้ายถิ่ นประชากรจากนอกภาคมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการบริ โภคภายในเมืองมากขึ้น งานเอกชนในท้องถิ่น
ขยายตัวต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมขยายตัวต่อเนื่อง กิจการการค้าและ
บริ การในเมืองขยายตัวต่อเนื่อง เศรษฐกิจเมืองเติบโตเป็ นวงจรต่อเนื่อง
เรี ยกว่าการสะสมหมุนวน ชั้นที่ 1 เรี ยก ขั้น ค : เมืองราชการ เกิดเมืองการค้า
มหาวิทยาลัยขยายตัว

การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่ หนึ่ง การแทรกแซงจากภายนอก เติบโตภายใน
1.ก
ทรั พยากรเข้ า
1
งานราชการ
แรงงานรั ฐ
เงินลงทุนรั ฐ
ประชากรในภาค

ขั้น .1ข : เกิดเมืองราชการและย่ านการค้าใหม่
พ ศ.2514-2523

การใช้ จ่ายเงิน
รัฐเติบโต

การจ้างงาน
รัฐเติบโต

หน่ วยงานรัฐ
บริหาร บริการ
ภาครัฐเติบโต

เมืองราชการ
กิจการ
เอกชน
ขยายตัว

ประชากรเติบโต
งานเอกชน
ในท้ องถิ่น

การบริโภค
ภายในเมือง

สิ นค้ าส่ งออก
2
บริ หารราชการ
บริ การภาครั ฐ
การค้ าและบริ การ
( ใหม่ )

1.ค

การสะสมหมุนวนเป็ นวงจรชั้นที่ 1 การแทรกแซงจากภายนอก เติบโตภายใน
ขั้น .1ค : ฐานเมืองราชการ สู่ เมืองการค้า มหาวิทยาลัยขยายตัว
1.ข
ทรั พยากรเข้ า
2
นโยบายรั ฐใหม่
แรงงานเอกชน
งานเอกชน
ประชากร
งานรั ฐ
แรงงานรั ฐ

พ ศ.2524-2533

การใช้ จ่ายเงิน
รัฐเติบโต

การจ้างงาน
รัฐเติบโต

เศรษฐกิจเมืองเติบโต
กิจการ
เอกชน
ขยายตัว

หน่ วยงานรัฐ
บริการ บริหาร
ภาครัฐเติบโต
ประชากรเติบโต

งานเอกชน
เติบโต

การบริโภค
เติบโต

สิ นค้ าส่ งออก
3
บริ หารราชการ
บริ การภาครั ฐ
การค้ าบริ การ
การศึกษา
( ใหม่ )

การสะสมหมุนวน ชั้ นที่ เป็ นวงจรต่ อเนื่ อง

2.ง

การสะสมหมุนวนเป็ นวงจร ชั้นที่ สอง “เติบโตใหม่ จากภายใน”
[ชั้นที่ 2 ขั้น : ง ] เมืองมหาวิทยาลัย เมืองการค้าบริการ เมืองราชการ
มหาวิทยาลัยเกิดการขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช้นั ที่ 1 ทาให้เกิดการไหลเข้า
ของบุคลากรด้านศึกษา นวัตกรรมและการค้าและบริ การใหม่ ๆ สู่เมือง
การสะสม ดัง กล่าวส่งให้มหาวิทยาลัยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่า
หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ทั้งในด้าน หน่วยงาน การจ้างงานและการใช้จ่ายเงิน
มหาวิทยาลั ย พัฒนาเป็ นสาขาส่งออกหลักของเมือง เมืองสามารถดึงดูด
นักศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน นัวตกรรม แรงงานเอกชน และ
ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้น การจ้างงานเอกชนในท้องถิ่นเติบโต การบริ โภค
ภายในเมืองขยายตัวอย่างมาก กิจการค้าบริ การเติบโตต่อเนื่องและ
หลากหลายขึ้น มหาวิทยาลัยเติบ โตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมืองเกิด
ฐานเศรษฐกิจหลักสาขาใหม่และส่งออกความรู้ นวัตกรรม พร้อม ๆ กับ
ส่งออกการค้าและบริ การ งานบริ หาร บริ การภาครัฐ เกิดการสะสมหมุนวน
เป็ นวงจร อีกชั้น เรี ยกชั้นที่สอง การเติบโตใหม่จากภายใน และในขั้น ง
เรี ยก เมืองมหาวิทยาลัย เมืองการค้าบริ การ เมืองราชการ

2. การสะสมหมุนวน วงจร ชั้นที่ สอง เรียกว่า เติบโตใหม่ จากภายใน
1ค

ขั้น .ง เมืองมหาวิทยาลัย เมืองการค้าบริการ เมืองราชการ

ทรั พยากรเข้ า
3
บุคลากรด้ านศึ กษา
นวั ตกรรม
นั กศึกษา
การศึกษาเอกชน
แรงงานเอกชน
ประชากรนอกภาค
การลงทุนเอกชน

มข.
เติบโต

หน่ วยงาน
มข เติบโต

เศรษฐกิจเมืองเติบโต
กิจการเอกชน
ขยายตัว
หลากหลาย

การบริโภค
เติบโต

การจ้างงาน
มข เติบโต
การใช้ จ่ายเงิน
มข เติบโต
นักศึกษา
ประชากร
มข เติบโต

การสะสมหมุนวน ชั้ นที่ 2 เป็ นวงจรต่ อเนื่ อง

สิ นค้ าส่ งออก
4
การศึกษา
ความรู้
นวั ตกรรม
การค้ า -บริ การ
บริ หารราชการ
บริ การภาครั ฐ
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7.5

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้ ประสบการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
7.5.1 โครงการสาธารณูปการทีม่ ีพลวัตสู ง ปัจจัยขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง
ประสบการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นพบว่าการกระจุกตัวและการ
เติบโตของการลงทุ นภาครัฐในบางลักษณะ คือ การลงทุนโครงการสาธารณูปการที่มีพลวัตสู ง
สามารถเติบโตเป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพด้วยตัวเอง เช่น ศูนย์บริ หารราชการระดับภาค หรื อ
ศูนย์บริ การสาธารณะขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ศูนย์สาธารณสุ ข เป็ นการลงทุนภาครัฐที่
สามารถสร้างควา มเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองได้ เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังเป็ นปั จจัย สนับสนุน การ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเมือง ควบคู่กบั การลงทุนภาคเอกชน จึงเป็ นประเด็นที่ควร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิด การลงทุนโครงการ ดังกล่าว ควรมีรูปแบบการบริ หารจัดการที่มีความ
อิสระ สามารถพึ่งตนเอง เป็ นโครงการสาธารณูปการที่มีพลวัตสู งสามารถเติบโตเป็ นหน่วย
เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพด้วยตัวเอง จึงเป็ นการลงทุนภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาภูมิภาคและ
เมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.5.2 ข้ อเสนอสาหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการบริหารการเติบโตของเมือง
ศูนย์ กลางความเจริญขอนแก่นในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับการบริ หารการเติบโตของเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
ในอนาคต กล่าวคือ จัดตั้งหน่วยงานกลางในลักษณะองค์กรมหาชนเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริ ญ ประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่นต่าง ๆ ในการพัฒนาเมืองขอนแก่น สร้างกลไกในการ
บริ หารการเติ บโตแบบมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะการประสานความรวมมือกับหน่วยเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดเขตการบริ หารการเติบโตในรู ปแบบแขวงพิเศษรวมกับ
พื้นที่ชานเมือง องค์การบริ หารส่ วนตาบลและ เมืองตาบลต่าง ๆ จัดตั้งเป็ นสภาบริ หารท้องถิ่นใน
รู ปแบบภูมิภาคเมืองขอนแก่นและปริ มณฑล (Khon Kaen Urban region development ) เพื่อรวม
กาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองสาหรับอนาคต ภายใต้ฐานความสาเร็ จ จากโครงการเมือง
ศูนย์กลางความเจริ ญที่เริ่ มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ พ .ศ.2505-2554 ทบทวนปัญหาและอุปสรรค์ เพื่อ
กาหนดจุดเน้น การดารงอยูข่ องความเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ เมืองราชการ เมืองมหาวิทยาลัย
เมืองการค้าและการลงทุน ตลอดจนทบทวนสาขาการพัฒนาเดิมและสาขาการพัฒนาใหม่ รวมถึง
การต่อยอดฐานการบริ การภาครัฐ พัฒนากลุ่มเศรษฐกิจการบริ การใหม่ กลุ่มสาขาบริ การกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานความรู ้ใหม่ เพื่อรองรับการเป็ นเมืองสาหรับการย้ายถิ่นและการจ้างงานของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง
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ท้องถิ่นในรู ปแบบภูมิภาคเมืองขอนแก่นและปริ มณฑล ควรวางทิศทางในเชิงการใน
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเมือง ด้านสาธารณูปโภค รองรับการเติบโต กาหนดขนาดเมืองขอนแก่นที่
เหมาะสม การพัฒนาศูนย์กลางรองใหม่ ๆ พร้อมศูนย์
กลางเดิมใ นย่า นเมืองราชการ เมือง
มหาวิทยาลัย กลุ่มเมืองที่พกั อาศัย การบริ หารพื้นที่ชานเมืองและชนบท พร้อม ๆ กับการระดมทุน
เพื่อการบริ หารการเติบโตของภูมิภาคเมืองขอนแก่นและปริ มณฑล
7.5.3 แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเมืองต่ าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อรองรับการเป็ น ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ในปี 2558 ระบบเมือง
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรได้รับการวางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ขนาดเมือง บทบาท
เมืองและกลไก บริ หารจัดการการเติบโตของเมืองแต่ละเมือง ตลอดจนเพื่อรองรับผูย้ า้ ยถิ่นใหม่และ
การไหลเข้าของการลงทุนทุนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอันจะเกิดขึ้น
7.5.4 สร้ างสมดุลของระบบเมืองในภาค
จากประสบการณ์โครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น วิเคราะห์รวมกับ
ข้อค้นพบ ผูว้ จิ ยั เห็นควรเสนอแนะให้จดั ตั้งกลุ่มการบริ หารพื้นที่ในรู ปแบบกลุ่มองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด โดยสร้างโครงข่ายเมืองศูนย์กลางระดับภาค และใช้เมืองศูนย์กลางความเจริ ญขอนแก่น
เป็ นแกนในการพัฒนากลุ่มเมือง ตามแนวทางเมืองศูนย์กลางขอนแก่น นโยบายการพัฒนาภาค โดย
เร่ งสร้างเสริ มบทบาทที่พิเศษของเมืองอื่น ๆ แสวงหากลไกและปั จจัยที่จะสร้างเสริ มการเติบโตใน
ระบบเศรษฐกิจของเมือง ให้สามารถที่จะเป็ นบทบาทพิเศษผลักดันให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเมืองอื่น ๆ ตามแนวคิดกลุ่มภูมิภาค (Mike Douglass, 1998) เพื่อให้เกิดความหลากหลายทาง
พื้นที่ศูนย์กลางต่าง ๆ และสร้างการเจริ ญเติบโตรวมกัน โดยใช้เมืองขอนแก่นเป็ นแกนกลาง จะได้
ชุดโครงสร้างพื้นที่กลุ่มเมืองระหว่างขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ และร้อยเอ็ด
7.6

ข้ อเสนอแนะด้ านการวิจัยในครั้งต่ อไป
7.6.1 ข้ อมูลในการวิเคราะห์ ฐานเศรษฐกิจเมือง
ในการศึกษาฐานการส่ งออก จากแนวคิดฐานการส่ งออก Export base Tiebout
(1962) ในแบบจาลองอัตราส่ วนที่ต้ งั ชี้ระดับค่าความชานาญของท้องถิ่น Location quotient (LQ)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ตวั แปร เป็ นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ใน 6 ช่วงเวลา ซึ่ งเป็ นการศึกษาที่สามารถมองลักษณะฐานเศรษฐกิจในภาพกว้างถึงสาขาผลผลิตที่
เป็ นสิ นค้าออกของท้องถิ่นและเป็ นข้อมูลที่สามารถหาได้ง่าย แต่ เป็ นข้อมูลรวมระดับจังหวัด ที่
อนุโลมนามาอธิ บายการเติบโตของเมือง จากข้อจากัดดังกล่าว ในการศึกษาวิจยั ในอนาคต ในการ
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ค้นหาสิ นค้าออกของพื้นที่ระดับเมืองสามารถใช้ขอ้ มูลการจ้างงาน จากข้อมูลดิบ สามะโนประชากร
และเคหะ ซึ่ งมีการจัดเก็บทุกรอบ 10 ปี ในระดับในเมืองขอนแก่น ที่สนใจ เทียบต่อข้อมูลระดับรวม
ของทุกเมืองของภูมิภาค จะสามารถอธิ บายการเติบโตและสาขาการจ้างงานที่เป็ นสิ นค้าออกได้อย่าง
แม่นยายิง่ ขึ้น และยังสามารถศึกษาแนวโน้มของการจ้างงานในอนาคต ว่าเมืองจะฐานการผลิตสาขา
สิ นค้าออกไปในสาขาใดบ้างและเพียงไร
7.6.2 การศึกษาผลกระทบขอ งการลงทุนในภาคเอกชนและการลงทุนขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นต่ อการเติบโตของเศรษฐกิจเมือง
จากข้อจากัดในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ที่เลือกศึกษาเฉพาะผลกระทบจากการลงทุน
ภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ โดยโครงการศูนย์ราชการและมหาวิทยาลัย ในการ
วิจยั ครั้งต่อไ ปนักวิจยั สามารถศึกษาและเลือกศึกษาเฉพาะผลกระทบจากการลงทุนภาคเอกชนใน
เขตเมือง ในสาขาเศรษฐกิจที่สนใจ เช่น การค้าปลีกการค้าส่ ง การบริ การ หรื อ การลงทุนภาครัฐที่
เกิดจากปั จจัยภายใน เช่น การลงทุนภาครัฐจากรัฐบาลท้องถิ่น กรณี การลงทุนของ เมืองต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจเมื อง ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทที่เป็ นกลไกการ
เติบโตของเมืองต่าง ๆ สังเคราะห์รวมกัน และชี้ถึงความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้น
7.6.3 การศึกษาผลกระทบจากการใช้ จ่ายของสาขาเศรษฐกิจภาคบริการอืน่ ๆ ต่ อการ
เติบโตเชิงรายได้ (Urban service sector multiplier)
การวิจยั ในอนาคตสามารถศึกษาในพื้นที่เดียวกันนี้ ถึงผลกระทบผ่านการทางานของ
ตัวทวีในรอบที่สาม รอบที่สี่ และรอบที่หา้ เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายของสาขา
เศรษฐกิจในเมืองที่เลือกอื่น ๆ (Urban service sector multiplier) เช่น การใช้จ่ายของผูป้ ระกอบการ
ด้านการบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และผูข้ ายปั จจัยการ
ผลิตสิ นค้าอาหาร อันจะทราบถึงผลกระทบการไหลเวียนของเงินในระบบเมืองและรอบนอกได้ดี
ยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นการวิจยั ครั้งต่อไป ยังสามารถเจาะจงเฉพาะในแบบแผนการใช้จ่ายของผูส้ ัญจร
เช้าเย็น (Commuter multiplier) ที่เข้ามาทางานในภาครัฐ และเอกชนในเมือง หรื อผูท้ ี่ยา้ ยถิ่นเข้า
มายังเมือง (Migrant multiplier) ว่าประชากรเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การเติบโตและความเชื่อมโยงเชิงรายได้ในระบบพื้นที่อย่างไร
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7.6.4 การศึกษา แบบจาลอ งทางคณิตศาสตร์ ชองการสะสมหมุนวนเป็ นวงจรทีละชั้ น
(Step-wise cumulative causation mathematic model )
การอธิ บายการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง โดยการวิเคราะห์แบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ เป็ นการยืนยันจากการศึกษาข้อมูลทางสถิติ ที่มีตวั แปรหลากหลายและอาศัยชุดข้อมู ล
ของตัวแปรในหลายช่วงเวลา เพื่อร่ วมอภิปรายผล และเป็ นการอภิปรายผลเชิงพรรณนา
7.6.4 การศึกษาปรากฏการณ์ การสะสมหมุนวนสามชั้ น
การศึกษา ปรากฏการณ์ การสะสมหมุนวนสาม ชั้น โดยมีสมมุติฐาน คือ ชั้นที่หนึ่ง
ปัจจัยขับ เคลื่อนเกิดจากสาขาเศรษฐกิจหนึ่ง คือสาขาการบริ หารราช การ ชั้นที่ สอง โดยมี ปัจจัย
ขับ เคลื่อนเป็ นสาขาเศรษฐกิจ ใหม่ที่มีรากฐานมา จากการกระตุน้ ในช่วงแรก กรณี ขอนแก่น คือสาขา
ศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในชั้นที่สาม สาขาการค้าและบริ การ ที่มี รากฐานมา จากการ
กระตุน้ จากสองชั้นแรก ประ กอบกับแรงขับ จากการเป็ นเมืองศูนย์กลางข องภูมิภาคและการ เตรี ยม
เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของเมืองขอนแก่นจะเป็ นปั จจัยภายนอกที่จะเข้ามามี
บทบาทสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ส่ งผลให้เกิดการสะสมหมุนวนในรอบที่
สามต่อไป
7.6.5 การวิจัยเพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาการเติบโตเศรษฐกิจเมือง
การศึกษาผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง กรณี ศึกษาเมืองขอนแก่น เป็ นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ ทาง
เศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปั จจุบนั สามารถสรุ ปว่าสาขาการลงทุนภาครัฐ
โดยศูน ย์ราชการและมหาวิทยาลัยเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ควบคู่กบั การลงทุนภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ผลจากการศึกษาทาให้เกิดคาถามใหม่ หลาย
ประการ เช่น เมืองขอนแก่นจะเติบโตต่อไปอย่างไร ในฐานะเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ ? ภาครัฐจะ
เป็ นปัจจัยขับเคลื่อนต่อไปถึงเมื่อไร ? มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะปัจจัยขับ เคลื่อนหลักจะเติบโต
ต่อไปอีกเพียงไรและอย่างไรและจะสร้างผลกระทบต่อเมืองอีกหรื อไม่ ? สาขาการลงทุนภาคเอกชน
อะไรที่จะเป็ นตัวนาในการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองในอนาคต
การส่ งเสริ มการเติบโ ตทางเศรษฐกิจของเมืองในอนาคตจะมีทิศทางอย่างไร
? การประสาน
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างการลงทุนภาครัฐที่เป็ นฐานเดิมและการลงทุนของเอกชนสาขาใหม่ๆใน
อนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไร การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองจะ มี ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
นโยบายยุทธศาสตร์ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตอย่างไร ? ซึ่ งประเด็นเหล่านี้จะเป็ น
สิ่ งที่ทา้ ทายสาหรับนักวิจยั ผูบ้ ริ หารเมือง ประชาชนชาวเมือง ผูก้ าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองและ
เศรษฐกิจเมืองขอนแก่นในอนาคตอย่างยิง่
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ภาคผนวก ก.
การจัดกลุ่มหมวดกิจการและประเภทกิจการย่ อย
ภาคผนวก ก.1 แสดงตารางการจัดกลุ่มหมวดกิจการและประเภทกิจการย่อย
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ภาคผนวก ข.
ค่ าสั มประสิ ทธิ์มูลค่ าเพิม่
ภาคผนวก ข.1 ตารางแสดง ค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่ม (คานวณ)
ตาราง ภาคผนวก ข.1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์
ตัวแปรการใช้จ่ายครัวเรื อน
1. ค่าจ้างและเงินเดือน
1
1. ค่าอาหาร
2. ค่าครุ ภณั ฑ์
0.2895314
2. ค่าเสื้ อผ้า
3. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
0.5639167
3. ค่าที่พกั
4. ค่าใช้จ่ายในสานักงาน
0.2286618
4. ค่าเดินทางและสื่อสาร
5. ค่าสาธารณูปโภค
0.5576708
5. ค่าการศึกษา
6. ค่าวัสดุสานักงาน
0.2286618
6. ด้านสุขภาพ
7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
0.2964864
7. ค่าพักผ่อน
8. ค่าวัสดุการเกษตร
0.4274822
8. ค่าของใช้ประจาวัน
9. ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
0.2303825
9. ออมและอื่นๆ
10. ค่าวัสดุโฆษณา
0.3083064
10. ค่าสาธารณูปโภค
11. ค่าวัสดุตารา
0.3083064
12. ค่าวัสดุการแพทย์
0.4965029
13. ค่าวัสดุอื่นๆ
0.345256
14. ค่าบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์
0.2583419
15. ค่าจ้างเหมาบริ การ
0.7902795
16. ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์
0.2583419
17. ค่าเช่า
0.4385971
18. ค่าขนส่ง
0.4274822
ที่มา INPUT - OUTPUT TABLE OF THAILAND 2005 (Final) 58 Sectors
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=97

ค่าสัมประสิ ทธิ์
0.47642
0.326229
0.666326
0.499785
0.85205
0.5379
0.584485
0.584626
0.784249
0.557671
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ผนวก ข.2 ตารางแสดง ที่มาค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มของ สาขาที่หน่วยงานราชการใช้จ่ายไป
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ภาคผนวก ข.3 ตารางแสดงที่มาค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่มสาขาข้าราชการและประชาชนใช้จ่าย

ภาคผนวก ข.4 ตาราง แสดง รหัสค่าสัมประสิ ทธิ์ มูลค่าเพิ่ม (ตาราง I-O )
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ภาคผนวก ข.4 ตารางแสดงรหัสค่าสัมประสิ ทธิ์
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ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างแบบสอบถามและแบบสอบถาม

% ตัวอย่างจาก N

แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามหน่วยงานราชการ
แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามครัวเรื อนข้าราชการ
ในหน่วยงาน
แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบสอบถามหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบสอบถามครัวเรื อนข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามชุดที่ 5 แบบสอบถามนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบสอบถามชุดที่ 6 แบบสอบถามครัวเรื อนประชากร
ในเมืองขอนแก่น
แบบสอบถามชุดที่ 7 แบบสอบถามร้านค้าในเมืองขอนแก่น
รวม

ตัวอย่าง

แบบสอบถาม

ประชากรทั้งหมด

ผนวก ค. 1 แสดงตารางตัวอย่างแบบสอบถามและแบบสอบถาม

277

104

37.55

45000

360

0.80

25

25

100

13000

360

2.76

45000

360

0.80

200000
200000

360
360
1,929

0.18
0.18
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ผนวก ค 2: แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามหน่ วยงานราชการ
ผลกระทบการใช้ จ่ายเงินภาครัฐต่ อการเติบโต
ของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง

ข้ อมูลหน่ วยงาน
1. ชื่อหน่วยงานราชการ …………………………………………………………………………………….
2. ปี ที่เริ่ มดาเนินการ พ.ศ. …………………………………
3. จานวนบุคลากรรวม (ข้าราชการ-ลูกจ้าง-พนักงาน) เมื่อ 5 ปี ที่แล้ว หรื อปี ที่เริ่ มดาเนินการ …………………
คน
4. จานวนบุคลากรรวม(ข้าราชการ-ลูกจ้าง-พนักงาน) ปั จจุบนั …………………. คน
5. โปรดระบุจานวนบุคลากร (ข้าราชการ-ลูกจ้าง-พนักงาน)
จาแนกตามแหล่งที่พกั อาศัย
5.1 จานวน ………… คน พักอยูใ่ นหน่วยงาน
5.2 จานวน ………… คน พักอยูใ่ นเมืองขอนแก่น
5.3 จานวน ………… คน อยูใ่ นอาเภอเมืองขอนแก่น
5.4 จานวน ………… คน อยูท่ ี่อื่น..........
6. ประมาณการร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด คิดเป็ น 100 %
แยกเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน ……...…..%
งบประมาณเงินรายได้……….%
ข้ อถามความคิดเห็นผู้บริหาร
7. ท่านคิดว่า อะไรคือผลกระทบจากหน่วยงานของท่าน ต่อ การสร้างความเจริ ญเติบโตของเมืองขอนแก่นและ
อย่างไร
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8. โปรดประมาณการ ร้ อยละ ของค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะงาน ประจาปี 2553
(รวมงบแผ่นดินและงบรายได้) ดังต่ อไปนี้
ประมาณการสัดส่วนประเภทการใช้จ่าย
แยกร้ อยละของค่ าใช้ จ่ายในแหล่ งต่ อไปนี้
%
% จังหวัดอืน่
ร้ อยละ
จ.ขอนแก่ น
(โปรดระบุ)
100 %
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดรวม
% ค่าจ้างและเงินเดือน
% ค่าครุ ภณั ฑ์
% ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
% ค่าใช้จ่ายในสานักงาน
% ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้ า
% ค่าสาธารณูปโภค ประปา
% ค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์
% ค่าวัสดุสานักงาน
% ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
% ค่าวัสดุการเกษตร
% ค่าวัสดุตารา
% ค่าวัสดุการแพทย์
% ค่าวัสดุการเรี ยนการสอน
% ค่าบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์
% ค่าเช่าสถานที่
% ค่าเช่ายานพาหนะ
% ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์
% ค่าขนส่ง
% ค่าจ้างเหมาบริ การการพิมพ์
% ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
% ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาด
% ค่าดาเนินการอื่น ๆ
หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาติดต่อ 0816616177
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ผนวก ค 3: แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามครัวเรือนบุคลากรในหน่ วยงาน
ผลกระทบการใช้ จ่ายภาครัฐต่ อการเติบโตของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง

แบบสอบถามครัวเรือนบุคลากร
ชื่อหน่วยงาน …………………………………………
1. รายละเอียดของผูต้ อบ
1.1 อายุ ……………………… ปี เพศ ชาย หญิง
1.2 สถานภาพสมรส
โสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง ม่าย
1.3 สถานภาพการทางาน
วิชาการ
ปฏิบตั ิการ  บริ หาร อานวยการ
1.4 ระดับการศึกษาครั้งสุดท้าย
 ป ตรี ป โท ป เอก
1.5 โปรดระบุสถานที่เกิดอาเภอ ……………………จังหวัด.........................
1.6 ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุที่พกั …………………………..
อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรชื่อ ………………………………………………...
1.7 มีอสังหาริ มทรัพย์ ในเมืองขอนแก่น .....................แห่ง
2. เริ่ มเข้าทางานในหน่วยงานนี้เมื่อ พ.ศ. …………………………….
3. มียานพาหนะ ……………คัน
4. ร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อปี 100% ของท่าน แบ่งเป็ น
จากเงินเดือนและค่าตอบแทน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น……….……………%
จากรายได้ในวิชาชีพ-รายได้เสริ ม (นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น)..…………%
5. สมาชิกในครัวเรื อน จานวน .......................คน
6. ทายาทที่เกิดที่ขอนแก่นจานวน ………………………………….คน
7. สถานภาพทายาท
กาลังศึกษา ........คน ศึกษาที่ขอนแก่น ……..คน
แต่งงานแล้ว ………คน และอยูข่ อนแก่น ……….คน
แต่งงานและไปมีครัวเรื อนแล้ว ……… คน และยังอยูข่ อนแก่น ……….คน
8. สถานภาพอาชีพทายาท
ประกอบอาชีพราชการในขอนแก่น …….คน
ประกอบอาชีพในภาคเอกชนในขอนแก่น ……..คน
ประกอบอาชีพส่วนตัวในขอนแก่น ……..คน
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หลังจากตอบแบบสอบถามแล้ วขอความกรุ ณา ใสซ่ องที่แนบมาส่ งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
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10. โปรดระบุร้อยละของการใช้ จ่ายเงินของท่ านในแต่ ละเดือนและแหล่ งทีท่ ่ านใช้
ประเภทของการใช้จ่าย
% ของค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แยก % จ่ ายใน มข
1. ค่าอาหาร
2. ค่าเสื้ อผ้า
3. ค่าที่พกั
4. ค่าเดินทางและสื่ อสาร
5. ค่าการศึกษา
6. ด้านสุขภาพ
7. ค่าพักผ่อน
8. ค่าของใช้ประจาวัน
9. ค่าผ่อน บ้าน
10. ค่าเช่าบ้าน ห้องพัก
11. ค่าผ่อนชาระยานพาหะนะ
12. ค่าการออมและอื่นๆ
13. ค่าติดต่อสื่ อสาร
14. ค่าสาธารณูปโภค
15. ค่าจ้างบุคคล
16. ค่าภาษี
จานวนรวม

แยก% จ่ ายชุมชนรอบ มข

แยก% จ่ ายในเมือง

แยก% จ่ ายทีอ่ นื่

100 %
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ผนวก ค 4: แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบสอบถามหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาหรับหน่ วยงานระดับ มข - คณะ
ผลกระทบการใช้ จ่ายภาครัฐต่ อการเติบโต
ของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง
ข้ อมูลหน่ วยงาน
1. ชื่อหน่วยงานราชการ …………………………………………………………………………………….
2. ปี ที่เริ่ มดาเนินการ พ.ศ. …………………………………
3. จานวนบุคลากรรวม (ข้าราชการ-ลูกจ้าง-พนักงาน) เมื่อ 5 ปี ที่แล้ว หรื อปี ที่เริ่ มดาเนินการ ……………คน
4. จานวนบุคลากรรวม(ข้าราชการ-ลูกจ้าง-พนักงาน) ปั จจุบนั …………………. คน
5. โปรดระบุจานวนบุคลากร (ข้าราชการ-ลูกจ้าง-พนักงาน)
จาแนกตามแหล่งที่พกั อาศัย
5.1 จานวน ………… คน พักอยูใ่ นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 จานวน ………… คน พักอยูใ่ นตาบลศิลา อ เมืองขอนแก่น
5.3 จานวน ………… คน อยูใ่ นอาเภอเมืองขอนแก่น
6. ประมาณการร้อยละของค่าใช้จ่ายทั้งหมด คิดเป็ น 100 %
แยกเป็ น
งบประมาณแผ่นดิน ………..%
งบประมาณเงินรายได้……….%
ข้ อถามความคิดเห็นผู้บริหาร
7. ท่านคิดว่า อะไรคือผลกระทบจากหน่วยงานของท่าน ต่อ การสร้างความเจริ ญเติบโตของเมืองขอนแก่นและ
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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8. โปรดประมาณการ ร้อยละ ของค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน ประจาปี 2553
(รวมงบแผ่นดินและงบรายได้) ดังต่อไปนี้
ประมาณการสัดส่วนประเภทการใช้
จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดรวม
% ค่าจ้างและเงินเดือน
% ค่าครุ ภณั ฑ์
% ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
% ค่าใช้จ่ายในสานักงาน
% ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้ า
% ค่าสาธารณูปโภค ประปา
% ค่าสาธารณูปโภค โทรศัพท์
% ค่าวัสดุสานักงาน
% ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
% ค่าวัสดุการเกษตร
% ค่าวัสดุตารา
% ค่าวัสดุการแพทย์
% ค่าวัสดุการเรี ยนการสอน
% ค่าบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์
% ค่าเช่าสถานที่
% ค่าเช่ายานพาหนะ
% ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์
% ค่าขนส่ง
% ค่าจ้างเหมาบริ การการพิมพ์
% ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
% ค่าจ้างเหมาบริ การทาความสะอาด
% ค่าดาเนินการอื่น ๆ
จานวนรวม
หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาติดต่อ 0816616177

ร้ อยละ
100 %

100 %

แยกร้ อยละของค่ าใช้ จ่ายในแหล่ งต่ อไปนี้
%
% จังหวัดอืน่
จ.ขอนแก่ น
(โปรดระบุ)
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ผนวก ค 5: แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบสอบถามครัวเรือนบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลกระทบการใช้ จ่ายเงินภาครัฐต่ อการเติบโตของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง

ชื่อหน่วยงาน …………………………………………
1. รายละเอียดของผูต้ อบ
1.1 อายุ ……………………… ปี เพศ ชาย หญิง
1.2 สถานภาพสมรส โสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง ม่า
1.3 สถานภาพการทางาน วิชาการ ปฏิบตั ิการ  บริ หาร อานวยการ
1.4 ระดับการศึกษาครั้งสุดท้าย
ป ตรี ป โท ป เอก
1.5 โปรดระบุสถานที่เกิดอาเภอ ……………………จังหวัด.........................
1.6 ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุที่พกั …………………………..
อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรชื่อ ………………………………………………...
1.7 มีอสังหาริ มทรัพย์ ในเมืองขอนแก่น .....................แห่ง
2. เริ่ มเข้าทางานในหน่วยงานนี้เมื่อ พ.ศ. …………………………….
3 มียานพาหนะ ……………คัน
4. ร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อปี 100% ของท่าน แบ่งเป็ น
จากเงินเดือนและค่าตอบแทน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น……….……………%
จากรายได้ในวิชาชีพ-รายได้เสริ ม (นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น)..…………%
5. สมาชิกในครัวเรื อน จานวน .......................คน
6. ทายาทที่เกิดที่ขอนแก่นจานวน ………………………………….คน
7. สถานภาพทายาท
กาลังศึกษา ........คน ศึกษาที่ขอนแก่น ……..คน
แต่งงานแล้ว ………คน และอยูข่ อนแก่น ……….คน
แต่งงานและไปมีครัวเรื อนแล้ว ……… คน และยังอยูข่ อนแก่น ……….คน
8. สถานภาพอาชีพทายาท
ประกอบอาชีพราชการในขอนแก่น …….คน
ประกอบอาชีพในภาคเอกชนในขอนแก่น ……..คน
ประกอบอาชีพส่วนตัวในขอนแก่น ……..คน
หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาติดต่ อ รศ. รวี หาญเผชิญ โทร 0816616177
หลังจากตอบแบบสอบถามแล้ วขอความกรุณา ใสซ่ องที่แนบมา ส่ งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
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10. โปรดระบุร้อยละของการใช้ จ่ายเงินของท่ านในแต่ ละเดือนและแหล่ งทีท่ ่ านใช้
ประเภทของการใช้จ่าย

% ของค่ าใช้ จ่าย
ทั้งหมด

1. ค่าอาหาร
2. ค่าเสื้ อผ้า
3. ค่าที่พกั
4. ค่าเดินทางและสื่ อสาร
5. ค่าการศึกษา
6. ด้านสุขภาพ
7. ค่าพักผ่อน
8. ค่าของใช้ประจาวัน
9. ค่าผ่อน บ้าน
10. ค่าเช่าบ้าน ห้องพัก
11. ค่าผ่อนชาระยานพาหะนะ
12. ค่าการออมและอื่นๆ
13. ค่าติดต่อสื อสาร
14. ค่าสาธารณูปโภค
15. ค่าจ้างบุคคล
16. ค่าภาษี
จานวนรวม

100 %

แยก %
จ่ ายใน มข

แยก%
จ่ ายในเมือง

แยก%
จ่ ายทีอ่ นื่ (ระบุ)
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ผนวก ค.6: แบบสอบถามชุดที่ 5 แบบสอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลกระทบการใช้ จ่ายเงินภาครัฐ
ต่ อการเติบโตของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง
นักศึกษา
ชื่อคณะ …………………………………………

1. รายละเอียดของผูต้ อบ
1.1 อายุ ……………………… ปี
1.2 เพศ ชาย หญิง
1.3 ระดับการศึกษา
ป ตรี ป โท
ป เอก
อื่นๆ
1.4 สถานภาพนักศึกษา
หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษ
1.5 สถานภาพชั้นปี
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 อื่นๆ
1.6 โปรดระบุสถานที่เกิด อาเภอ ……………. จังหวัด
1.7 ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั ตาบล ……………………….จังหวัด
1.8 ที่อยูอ่ าศัยก่อนย้ายเข้าสู่ที่อยูใ่ นปั จจุบนั อาเภอ…………….
2. การศึกษาในปั จจุบนั
2.1 เริ่ มเข้าศึกษาในคณะนี้เมื่อ พ.ศ. …………………………….
2.2 เหตุที่เลือกเข้าศึกษาในคณะนี้
อยูใ่ กล้บา้ น มีชื่อเสี ยง อาจารย์ สิ่ งแวดล้อม
อื่นๆ ……………………
3. โปรดระบุเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ…… ชัว่ โมง ……………. นาที
4. ท่านได้รับเงินเดือน
รายสัปดาห์ๆ ละ ……………………… บาท
รายเดือน เดือนละ …………………… บาท
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ผนวก ค 7: แบบสอบถามชุดที่ 6 แบบสอบถามครัวเรือนประชากรในเมืองขอนแก่น
ผลกระทบการใช้ จ่ายเงินภาครัฐต่ อการเติบโต
ของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง

แบบสอบถามครัวเรื อนประชาชนในเมือง
ชื่ออาชีพ …………………………………………
1. รายละเอียดของผูต้ อบ
1.1 อายุ ……………………… ปี เพศ ชาย หญิง
1.2 สถานภาพสมรส
โสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง ม่าย
1.3 ระดับการศึกษาครั้งสุดท้าย
ป ตรี ป โท ป เอก
1.4 โปรดระบุสถานที่เกิดอาเภอ ……………………จังหวัด.........................
1.5 ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
พักอาศัยในเมือง ระบุที่พกั …………………………..
อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรชื่อ ………………………………………………...
1.6 มีอสังหาริ มทรัพย์ ในเมืองขอนแก่น .....................แห่ง
2. เริ่ มเข้าทางานในหน่วยงานนี้เมื่อ พ.ศ. …………………………….
3 มียานพาหนะ ……………คัน
4. ร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อปี 100% ของท่าน แบ่งเป็ น
จากการขายสิ นค้าและบริ การประชากร มข ……….……………%
จากการขายสิ นค้าและบริ การ คนนอก มข..…………%
5. สมาชิกในครัวเรื อน จานวน .......................คน
6. ทายาทที่เกิดที่ขอนแก่นจานวน ………………………………….คน
7. สถานภาพทายาท
กาลังศึกษา ........คน ศึกษาที่ขอนแก่น ……..คน
แต่งงานแล้ว ………คน และอยูข่ อนแก่น ……….คน
แต่งงานและไปมีครัวเรื อนแล้ว ……… คน และยังอยูข่ อนแก่น ……….คน
8. สถานภาพอาชีพทายาท
ประกอบอาชีพราชการในขอนแก่น …….คน
ประกอบอาชีพในภาคเอกชนในขอนแก่น ……..คน
ประกอบอาชีพส่วนตัวในขอนแก่น ……..คน
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10. โปรดระบุร้อยละของการใช้ จ่ายเงินของท่ านในแต่ ละเดือนและแหล่ งทีท่ ่ านใช้
ประเภทของการใช้จ่าย

% ของค่ าใช้ จ่าย
ทั้งหมด

1. ค่าอาหาร
2. ค่าเสื้ อผ้า
3. ค่าที่พกั
4. ค่าเดินทางและสื่ อสาร
5. ค่าการศึกษา
6. ด้านสุขภาพ
7. ค่าพักผ่อน
8. ค่าของใช้ประจาวัน
9. ค่าผ่อน บ้าน
10. ค่าเช่าบ้าน ห้องพัก
11. ค่าผ่อนชาระยานพาหะนะ
12. ค่าการออมและอื่นๆ
13. ค่าติดต่อสื่ อสาร
14. ค่าสาธารณูปโภค
15. ค่าจ้างบุคคล
16. ค่าภาษี
จานวนรวม

100 %

แยก%
จ่ ายในเมือง

แยก%
จ่ ายทีอ่ นื่ (ระบุ)
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ผนวก ค 8: แบบสอบถามชุดที่ 7.1 แบบสอบถามร้ านค้ าในเมืองขอนแก่น
ผลกระทบการใช้ จ่ายเงินภาครัฐต่ อการเติบโต
ของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง

แบบสอบถามร้านค้า ผูป้ ระกอบการ ประชาชน
ชื่ออาชีพ …………………………………………
1. รายละเอียดของผูต้ อบ
1.1 อายุ ……………………… ปี เพศ ชาย หญิง
1.2 สถานภาพสมรส
โสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง ม่าย
1.3 ระดับการศึกษาครั้งสุดท้าย
 ป ตรี ป โท ป เอก
1.4 โปรดระบุสถานที่เกิดอาเภอ ……………………จังหวัด.........................
1.5 ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
พักอาศัยในเมือง ระบุที่พกั …………………………..
อาศัยในหมู่บา้ นจัดสรรชื่อ ………………………………………………...
1.6 มีอสังหาริ มทรัพย์ ในเมืองขอนแก่น .....................แห่ง
2. เริ่ มเข้าทางานในหน่วยงานนี้เมื่อ พ.ศ. …………………………….
3 มียานพาหนะ ……………คัน
4. ร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อปี 100% ของท่าน แบ่งเป็ น
จากการขายสิ นค้าและบริ การประชากร มข ……….……………%
จากการขายสิ นค้าและบริ การ คนนอก มข..…………%
5. สมาชิกในครัวเรื อน จานวน .......................คน
6. ทายาทที่เกิดที่ขอนแก่นจานวน ………………………………….คน
7. สถานภาพทายาท
กาลังศึกษา ........คน ศึกษาที่ขอนแก่น ……..คน
แต่งงานแล้ว ………คน และอยูข่ อนแก่น ……….คน
แต่งงานและไปมีครัวเรื อนแล้ว ……… คน และยังอยูข่ อนแก่น ……….คน
8. สถานภาพอาชีพทายาท
ประกอบอาชีพราชการในขอนแก่น …….คน
ประกอบอาชีพในภาคเอกชนในขอนแก่น ……..คน
ประกอบอาชีพส่วนตัวในขอนแก่น ……..คน
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10. โปรดระบุร้อยละของการใช้ จ่ายเงินของท่ านในแต่ ละเดือนและแหล่ งทีท่ ่ านใช้
ประเภทของการใช้จ่าย

% ของค่ าใช้ จ่าย
ทั้งหมด

1. ค่าอาหาร
2. ค่าเสื้ อผ้า
3. ค่าที่พกั
4. ค่าเดินทางและสื่ อสาร
5. ค่าการศึกษา
6. ด้านสุขภาพ
7. ค่าพักผ่อน
8. ค่าของใช้ประจาวัน
9. ค่าผ่อน บ้าน
10. ค่าเช่าบ้าน ห้องพัก
11. ค่าผ่อนชาระยานพาหะนะ
12. ค่าการออมและอื่นๆ
13. ค่าติดต่อสื่ อสาร
14. ค่าสาธารณูปโภค
15. ค่าจ้างบุคคล
16. ค่าภาษี
จานวนรวม

100 %

แยก%
จ่ ายในเมือง

แยก%
จ่ ายทีอ่ นื่ (ระบุ)
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ผนวก ค 9: แบบสอบถามชุ ดที่ 7.2 แบบสอบถามร้ านค้ าในเมืองขอนแก่ น
ผลกระทบการใช้ จ่ายเงินภาครัฐต่ อการเติบโต
ของเศรษฐกิจชุ มชนเมือง

แบบสอบถามธุรกิจ(เจ้ าของ)
สาขาธุรกิจ …………………………………………
1. รายละเอียดของผูต้ อบ ถนน...............................
2. โปรดระบุสถานที่เกิดของท่านอาเภอ ……………………จังหวัด.........................
3. ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั ในเมือง นอกเมือง ระบุ………..
4. มีสาขา ในเมืองขอนแก่น .....................แห่ง
5. เริ่ มทาธุรกิจนี้เมื่อ พ.ศ. …………………………….
ในช่ วงแรกของการเปิ ดกิจการ
6. งานภาคราชการมีส่วนในตัดสิ นใจเปิ ดกิจการของท่านในขอนแก่นในช่วงแรก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ระบุ 1................................2........................3...............................
7. จานวนข้าราชการที่มีมากมีส่วนในตัดสิ นใจเปิ ดกิจการของท่านในขอนแก่น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ระบุ 1................................2........................3...............................
8. จากข้อ 6 และ7 อะไรมีผลต่อการตัดสิ นใจเปิ ดกิจมากกว่ากัน
งานราชการ ข้าราชการ
9. งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนในตัดสิ นใจเปิ ดกิจการของท่านในขอนแก่น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
10. จานวนอาจารย์-ข้าราชการ-นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีมากมีส่วนใน
ตัดสิ นใจเปิ ดกิจการของท่านในขอนแก่น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
11. จากข้อ 10 อะไรมีผลต่อการตัดสิ นใจเปิ ดกิจมากกว่ากัน
อาจารย์ นักศึกษา
12. ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อปี 100% ของท่านมาจาก
12.1 ลูกค้า หน่วยงาน ห้างร้าน ระบุร้อยละ......................................%
 แบ่งเป็ น ลูกค้าบริ ษท
ั เอกชน ระบุร้อยละ........................%
 แบ่งเป็ น ลูกค้าหน่วยราชการ ระบุร้อยละ........................%)
 แยกเป็ นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น.……….........%
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12.2 ลูกค้าสาคัญ บุคคลทัว่ ไป ระบุร้อยละ......................................%
 จากชาวบ้าน ระบุร้อยละ............................................%
 จากข้าราชการราชการ ระบุร้อยละ..............................%
 1แยกเป็ นคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น….…………
 ถามต่อ อาจารย์………....% นักศึกษา มข ……………..%
13. ลูกค้ าสาคัญ
ลูกค้ าสาคัญ ทีม่ สี ่ วนในการดาเนินธุรกิจ
ของท่ านให้ อยู่ได้
(กาไร-ขาดทุน-สภาพคล่ อง)
1. งานราชการ (ระบุ)
2. ข้าราชการทัว่ ไป(ระบุ)
3. งานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ประชาชนทัว่ ไป

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

100
%

14. โปรดระบุร้อยละของการใช้ จ่ายเงินของธุรกิจในแต่ ละเดือนและแหล่ ง
หมวด
1. ค่าวัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ นค้ามาจาหน่าย
2. ค่าจ้าง ค่าแรงบุคลากร
3. ค่าที่พกั
4. ค่าเดินทางและสื่ อสาร
5. ค่าของใช้ในสานักงานธุรกิจ
6. ค่าผ่อนชาระอาคาร ที่ดิน บ้าน
7. ค่าผ่อนชาระยานพาหะนะ
8. ชาระหนี้
9. ค่าสาธารณูปโภค เชื้อเพลิง ไฟฟ้ า ประปา
10. ค่าภาษี
11. อื่น
รวม

%
ขอนแก่น

100%

% นอกขอนแก่น

%
กรุ งเทพ
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ผนวก ค.10 แสดงตารางจานวนการเก็บตัวอย่างหน่วยงานราชการ รายกระทรวง

ผนวก ค. 11 แสดงตารางจานวนการเก็บตัวอย่างหน่วยงานราชการ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผนวก ค. 12 แสดงตารางจานวนการเก็บตัวอย่าง ร้านค้า ราย ZONE
(A=บริ เวณรอบ มข B = ตะวันตกเฉี ยงเหนือเมือง C= ตะวันตกเฉี ยงใต้เมือง D =ตะวันออกเฉี ยงเหนือเมือง E=
ตะวันออกเฉี ยงใต้เมือง)
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ภาคผนวก ง.
แบบจาลองตัวทวีและการคานวณค่ าการก่อให้ เกิดรายได้
ภาคผนวก ง.1 แบบจาลองตัวทวี
แบบจาลองตัวทวีของภาค
Regional Multiplier Model ปรับปรุ งจาก P.Sadler
,B.Archer,C.Owen Regional Income Multiplier:The Angles Study .(Wales:University of wales
press,1973)อ้างอิงโดย Ladavalya and Siripool (1988)
แบ่ งเป็ น สองขั้นตอน คือ
ก. การคานวณการก่อให้เกิดรายได้จากรู ปแบบการใช้จ่าย
ข. การคานวณตัวทวีของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ ในพื้นที่เขต
รอบนอก
ก. การคานวณการก่ อให้ เกิดรายได้ จากรู ปแบบการใช้ จ่าย
ในการคานวณการก่อให้เกิดรายได้ (Income Generation) ที่เกิดจาก
การใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย ในตัวเมือง
การใช้จ่ายของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง
การใช้จ่ายของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตรอบนอก จะหาได้ตามลาดับดังนี้
ก.1 การก่อให้ เกิดรายได้ จากการใช้ จ่ายของหน่ วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
การศึกษาผลกระทบของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีต่อร ะบบเศรษฐกิจ จาก
การใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาจาก รายจ่าย 6 หมวด
ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง , ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ,
เงินอุดหนุน,รายจ่ายอื่น
รู ปแบบการใช้จ่ายและการก่อให้เกิดรายได้ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ 1 และสามารถสร้าง
เป็ นตารางและมีวธิ ี คานวณ ดังนี้
สดมภ์ (1) 1 = เงินเดือนและค่าจ้าง, 2 = ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , 3 = ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง, 4 = เงินอุดหนุน ,5= งบกลาง , 6 = รายจ่ายอื่น
สดมภ์ (2) เป็ นสัดส่ วน(Proportion) ของค่าใช้จ่าย (Si ) ซึ่งหาได้จาก
Si = SI /100
หรื อ SI = % ค่าใช้จ่ายประเภทที่ i /100
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สัดส่ วน (Proportion) ของค่าใช้จ่ายในพื้นที่ (Iij) ซึ่งหาได้จาก
Iij = Iij /
หรื อ Iij = % ค่าใช้จ่ายประเภทที่ i ในพื้นที่ j /100
สดมภ์ (4) เป็ นเรโชมูลค่าเพิม่ (Value Added ratio) ของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท (Vi ) ซึ่งหาได้
จาก ตาราง Input-Output ของประเทศไทย ปี ล่าสุ ด 2547 (ตาราง58 สาขา)
สดมภ์ (5) การก่อให้เกิดรายได้ ที่เกิดจากการใช้จ่าย 1 หน่วย ของหน่ วยงานราชการและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น = d ซึ่งหาได้จาก dij = Si * Iij * Vi
ก.2 การก่ อให้ เกิดรายได้ จากการใช้ ของประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในเมือง (ครัวข้ าราชการ)
ก.3 ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในเมือง(ร้ านค้ า ชาวเมือง)
วิธีการหาการก่อให้เกิดรายได้จาก การใช้จ่ายของคนในเมื อง และ การใช้จ่ายของคนใน
เมือง ใช้วธิ ี คานวณอย่าง เดียวกัน กล่าวคือ มีประเภทค่าใช้จ่าย 8 ประเภท ได้แก่ อาหาร,
เสื้ อผ้า ที่พกั อาศัย , การเดินทาง, การศึกษา, การรักษาพยาบาล , การพักผ่อนหย่อนใจ
และอื่น ๆ
สดมภ์ (1)
1 = ค่าอาหาร, 2 = เสื้ อผ้า, 3 = ที่พกั อาศัย, 4 = การเดินทาง,
5 = การศึกษา, 6 = การรักษาพยาบาล, 7 = การพักผ่อนหย่อนใจ
8 = อื่น ๆ
สดมภ์ (2)
เป็ นสัดส่ วน(Proportion) ของค่าใช้จ่าย (Si ) ซึ่งหาได้จาก
Si = SI /100
หรื อ SI = % ค่าใช้จ่ายประเภทที่ I /100
สดมภ์ (3)
เป็ นสัดส่ วน(Proportion) ของค่าใช้จ่าย (Si ) ซึ่งหาได้จาก
Si = SI /100
หรื อ SI = % ค่าใช้จ่ายประเภทที่ i /100
ดังนั้น สู ตรทัว่ ไปในการหาค่าการก่อให้เกิดรายได้ก็คือ
dij = Si  lij  j
การก่อให้เกิดรายได้จากหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี 2 อย่าง คือ
(1) ผลกระทบโดยตรงจากการใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
รู ปของค่าจ้างและเงินเดือน เรี ยก d1
สดมภ์ (3)
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ข.
การคานวณตัวทวีของหน่ วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่ อ ในพืน้ ทีเ่ มือง
(Public Sector Multipliers in Urban Area)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง ( Direct Economic Impact) ของหน่วยงานราชการและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Y หาได้จากการคูณ การก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในรู ปค่าจ้าง
และเงินเดือน , d1 ด้วยรายจ่ายทั้งหมดของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น X
Y1 = d1X
ทานองเดียวกัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยอ้อม (Indirect economic impact) , Y2 หา
ได้จากการคูณ การก่อให้เกิดรายได้จากค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในรู ปของ ค่าวัตถุดิบ ค่าสิ นค้าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าบารุ งรักษา และซ่อม
เครื่ องจักรอุปกรณ์ และอื่น ๆ , d2, กับค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Y2 = d2X
ดังนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมด (Total economic impact) ที่เกิดจากหน่วยงาน
ราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพื้นที่ต่าง ๆ คือ ผลรวมของผลกระทบโดยตรงกับ
ผลกระทบโดยอ้อม
Y1 + Y2
=
(d1 + d2 ) X
หรื อ
Yf
=
(d1 + d2) X
Yf = Y1 + Y2 นี้เกิดในพื้นที่หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่ายค่าใช้จ่าย
ซึ่ งทาให้คนในเขตรอบนอกมีรายได้ รายได้ก็จะถูกใช้จ่ายเป็ นค่าอาหาร เสื้ อผ้า ยารักษาโรค ที่
อยูอ่ าศัย การศึกษาการพักผ่อนหย่อนใ จ ฯลฯ ซึ่ งจะกลายเป็ นรายได้ของคนอื่น ๆ ต่อไป คือ
ทาให้เกิด Induced income คือเกิด d3 ผ่านการใช้จ่ายดังกล่าวข้างบน ไปเป็ นรอบ ๆ จนกว่าถึง
รอบหลัง ๆ ที่ผลกระทบค่อย ๆ ลดลง และหมดไปในที่สุด ดังนั้น ผลกระทบรวม (total
impact) จะเป็ น
Yt = Yf + d3Yf + d 32 Yf …. + d 3n Yf
ซึ่ง

O < d3 < 1

เอา d3 คูณสมการ (9) โดยตลอดจะได้
d3Yt = d3Yf + d 32 Yf + d 33 Yf + …. + d 3n Yf
(1 – d3) Yt

=

Yf – d 32 Yf
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(1 – d3 ) Yt =
(1 – d 3n ) Yf
เนื่องจาก O < d3 < 1 ดังนั้นเมื่อ n มีค่าใกล้



(infinity) d n2 จะมีค่าใกล้ค่าศูนย์

ดังนั้น
( 1 – d 3n ) จะมีค่าเท่ากับ ( 1 – O) ซึ่ งก็คือเท่ากับ 1
ดังนั้น
แทนค่า

Yf

Yt

=

Yf

=

(d1 + d2) X

Yt

=

(d1  d 2 )
1  d3

1  d3

ดังนั้น ตัวทวีของหน่วยงานราชการและมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น (Public Sector multiplier)
ต่อพื้นที่ของเขตรอบนอก คือ
ดังนั้น ตัวทวีของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Government Sector
multiplier) ต่อพื้นที่เขตรอบนอก คือ
M1

=

d1  d 2
1  d3

M1 บอกให้ทราบว่า ค่าใช้จา่ ยของหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ละ
บาดจะก่อให้เกิดรายได้ผา่ นขบวนการตัวทวี (Multiplier process) กี่บาท
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง หาได้ดว้ ยการคูณการ
ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง , d 4 ด้วยรายจ่ายทั้งหมดของ
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง ในเมื่อค่าใช้จ่ายบางส่ วนของหน่วยงานราชการและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตกเป็ นของตัวเมือง รายได้ของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมืองจึงมีที่มา 2
อย่าง คือ รายไดที่ได้จากการใช้จ่ายของหน่วยงานรา ชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายได้
ที่มาจากแหล่งอื่น ๆ อาทิเช่น จาก ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้น
ดังนั้น
Yu

=

Yb + Y f

Yu

=

รายได้ท้ งั หมดของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง

Yd =
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายได้ของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมืองจากหน่วยงานราชการ
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Yf

=

รายได้ของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมืองจากแหล่งอื่น

สมมุติวา่ ประชากรที่อาศัยอยูต่ วั เมืองใช้รายได้ของเขา คือ Y u ในพื้นที่เขตรอบนอก
แล้ว ผลโดยอ้อมต่อรายได้ของเขตรอบนอกที่เกิดจากการใช้จ่ายของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง
ก็คือ d 4 Y u ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตรอบนอก จะใช้รายได้ที่ได้จากการใช้จา่ ยของประชากรที่
อาศัยอยูใ่ นเมือง (d4Yu) เท่ากับ d 3 (d 4 Y u ) และขบวนการก่อให้เกิดรายได้จะดาเนินต่อไปเป็ น
รอบ ๆ เช่นเดียวกัน ผลกระทบจากหน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น
ผลกระทบชักจูง (Induced impact) จากการใช้จ่ายของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมืองใช้จ่ายในเขต
รอบนอกจะเป็ น
YT = d 4 Y u + d 3 d 4 Y u + d 32 d 4 Y u + …. + d 3n 1 d 4Yu
เราสามารถหาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมืองได้
โดยการ เอา d 3 YT
= d 3 d 4 Y u + d 32 d 4 Y u + … + d 3n d 4 Y u
สมการ (13) - สมการ (14) ได้
( 1 - d 3 ) YT

=

d 4 Y u + d 3n d 4Yu

(1 - d 3 ) YT

=

(1 + d 3n ) d 4 Y u

เมื่อ
ดังนั้น

0 < d3 < 1
n =  แล้ว ( 1 + d 3n ) = 1

( 1 - d 3 ) YT

=

d4 Yu

YT

=

1
(1  d 3 )

จากสมการ (15) ตัวทวีของประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง (Urban resident multiplier)
M 2 คือ
M2 =

d4
(1  d 3 )

ซึ่ งแสดงว่าเงินแต่ละบาทที่ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมืองใช้จ่ายไปกี่บาท
ที่มา P. Sadler, B. Archer, C. Owen, Regional Income Multipliers : The Angles Study.
(Wales : University of Wales Press, 1973).
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ภาคผนวก ง. 2 ตารางการก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ่ ายที่

สาขาที่จ่าย

ค่าจ้างและเงินเดือน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในสานักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ค่าวัสดุโฆษณา
ค่าวัสดุตารา
ค่าวัสดุการแพทย์
ค่าวัสดุอื่นๆ
ค่าบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์
ค่าเช่า
ค่าขนส่ ง

สัดส่ วน
(Proportion)
ของค่าใช้ จ่าย ขอนแก่น

จังหวัดอืน่ value add

0.5950882
0.0576857
0.0928894
0.0258123
0.0205270
0.0251959
0.0034570
0.0048132

0.2707348
0.0486918
0.0173172
0.1078123
0.0236440
0.1006460
0.0034570
0.0048132

0.0143534
0.0589939
0.0005721
0.0000000
0.0018831
0.0005499
0.0000000
0.0000000

0.0188169
0.1124771

0.0137177
0.0824771

0.0050992
0.0000000

0.0018911
0.0245358
0.0121040
0.0029079
0.0026984

0.0001466
0.1363021
0.0102595
0.0039079
0.0026984

0.0018444
0.0882337
0.0018444
0.0000000
0.0000000

1.0009000

ก่อให้ เกิด
รายได้ ส่ ู

จ่ ายที่

1.0000000
0.2895314
0.5639167
0.2286618
0.5576708
0.2286618
0.2964864
0.4274822
0.2303825
0.3083064
0.3083064
0.4965029
0.3452000
0.2583419
0.7902795
0.2583419
0.4385971
0.4274822

ก่อให้ เกิด
รายได้ ส่ ู

Value
Added ratio ขอนแก่น จังหวัดอืน่
(cal)
0.5950882 0.1611111 0.0085415
0.0167018 0.0008132 0.0009853
0.0523819 0.0009071 0.0000300
0.0059023 0.0006363 0.0000000
0.0114473 0.0002707 0.0000216
0.0057613 0.0005799 0.0000032
0.0010250 0.0000035 0.0000000
0.0020576 0.0000099 0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000
0.0058014 0.0000796 0.0000296
0.0558452 0.0046060 0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000
0.0004885 0.0000001 0.0000009
0.0193901 0.0026429 0.0017109
0.0031270 0.0000321 0.0000058
0.0012754 0.0000050 0.0000000
0.0011535 0.0000031 0.0000000
d1 (kku) 0.5950882

0.0085415

d2 (kku) 0.1823583

0.0027871
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ภาคผนวก ง. 3 ตารางการก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาที่จ่าย
ค่าอาหาร
ค่าเสื้อผ้า
ค่าที่พกั
ค่าเดินทางและสื่อสาร
ค่าการศึกษา
ด้านสุ ขภาพ
ค่าพักผ่อน
ค่าเบ็ดเตล็ด
ออมและอืน่ ๆ
ค่าสาธารณูปโภค

ขอนแก่น ที่อนื่
รวม
Value Added ratio
ขอนแก่น ที่อื่น
0.476420 0.130480 0.001494
0.273877 0.003136 0.177013
0.326229 0.020938 0.000760
0.064183 0.002330 0.066512
0.666326 0.066639 0.000200
0.100009 0.000300 0.100310
0.499785 0.087869 0.003750
0.175815 0.007504 0.183319
0.852050 0.027179 0.009064
0.031899 0.010638 0.042536
0.537900 0.015126 0.001270
0.028121 0.002361 0.030482
0.584485 0.020661 0.002319
0.035348 0.003968 0.039316
0.584626 0.015570 0.031666
0.026633 0.054165 0.080798
0.784249 0.097507 0.003100
0.124332 0.003953 0.228285
0.557671 0.027080 0.001600
0.048560 0.002869 0.051429
0.908777

0.091223

1.000000

d 4 (kku)

0.541057

รวม
0.084332
0.021698
0.066839
0.09162
0.036243
0.016396
0.02298
0.047237
0.179032
0.02868

0.055224 0.595058

ภาคผนวก ง. 4 ตารางการก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของชาวเมือง
สาขาที่จ่าย
ขอนแก่น
ที่อนื่
รวม
Value Added ratio
รวม
ขอนแก่น
ที่อื่น
0.4764197 0.0638385 0.0631075 0.000730991
ค่าอาหาร
0.133996 13.399638 0.1339964
0.3262291 0.0157173 0.0151468 0.000570494
ค่าเสื้ อผ้า
0.048179
4.817877 0.0481788
0.6663258 0.2671517 0.2663496 0.000802125
ค่าที่พกั
0.390933 39.093258 0.3909326
0.4997845 0.0261757 0.0250585 0.001117221
ค่าเดินทางและสื่ อสาร 0.052374
5.237406 0.0523741
0.8520500 0.1091685 0.0727630 0.036405524
ค่าการศึกษา
0.128125 12.812452 0.1281245
0.5379000 0.0138262 0.0126653 0.001160845
ด้านสุขภาพ
0.025704
2.570395 0.0257040
0.5844854 0.0117018 0.0103883 0.001313456
ค่าพักผ่อน
0.020021
2.002067 0.0200207
0.5846265 0.0453082 0.0453082
ค่าของใช้ประจาวัน
0.077499
7.749935 0.0774994
0.0000000
0.7842492 0.0576386 0.0558061 0.001832477
ออมและอื่นๆ
0.073495
7.349522 0.0734952
0.5576708 0.0277020 0.0260653 0.001636723
ค่าสาธารณูปโภค
0.049675
4.967450 0.0496745

d3 (kku) 0.6271503

0.5926586

0.045569856
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ภาคผนวก ง. 5 ตารางการก่อให้เกิดรายได้เมืองจากการใช้จ่ายหน่วยงานราชการ
จ่ ายที่

จ่ ายที่

จ่ ายที่

จ่ ายที่

จ่ ายที่

สัดส่ วน
(Proportion)
ของค่าใช้ จ่าย
(ร้ อยละ)

ขอนแก่น

อาเภอเมือง อาเภอนา้ พอง

อาเภอบ้ าน
ฝาง

อาเภอ
กระนวน

อาเภอเขา
สวนกวาง

ค่าจ้างและเงินเดือน

0.532927

1.000000

0.991078

0.002036

0.001239

0.000937

0.000000

ค่าครุ ภณั ฑ์

0.028740

0.982311

0.961579

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

0.088060

0.945562

0.915793

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

ค่าใช้จ่ายในสานักงาน

0.054870

0.972457

0.947257

0.003938

0.003574

0.002431

0.011905

ค่าสาธารณูปโภค

0.047201

1.0000000

0.977659

0.001765

0.001449

0.001531

0.006494

ค่าวัสดุสานักงาน

0.022515

1.0000000

0.975628

0.001610

0.001271

0.000903

0.007353

ค่าวัสดุเชื้ อเพลิง

0.024929

0.998461

0.974330

0.002617

0.001746

0.002266

0.004615

ค่าวัสดุการเกษตร

0.005609

1.000000

0.959452

0.016364

0.000846

0.005480

0.010714

ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

0.002478

1.000000

0.987179

0.000000

0.000000

0.000000

0.012821

ค่าวัสดุโฆษณา

0.002764

1.000000

0.960272

0.003549

0.002855

0.004245

0.010638

ค่าวัสดุตารา

0.001793

1.000000

1.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

ค่าวัสดุการแพทย์

0.010813

0.993158

0.993158

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

ค่าวัสดุอื่นๆ

0.023762

0.982456

0.970325

0.004965

0.002282

0.004884

0.000000

ค่าบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์

0.005342

1.000000

0.964019

0.000000

0.000000

0.000000

0.016129

ค่าจ้างเหมาบริ การ

0.045455

1.000000

0.977207

0.000934

0.001564

0.001018

0.008197

ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์

0.015298

0.983693

0.973490

0.000000

0.000000

0.000000

0.010204

ค่าเช่า

0.006618

1.000000

0.957150

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

ค่าขนส่ ง

0.002050

1.000000

0.952495

0.000000

0.007832

0.000000

0.000000

สาขาที่จ่าย
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ภาคผนวก ง. 6 ตารางการก่อให้เกิดรายได้เมืองจากการใช้จ่ายหน่วยงานราชการ (ต่ อ)
จ่ ายที่
สาขาที่จ่าย

กิง่ อ. บ้ าน
แฮด

จ่ ายที่

จ่ ายที่

จ่ ายที่

ก่อให้ เกิด ก่อให้ เกิด
รายได้ ส่ ู รายได้ ส่ ู

จ่ ายที่

อาเภออืน่
จังหวัดอืน่
ของ จ.กาฬสิ นธุ์
กรุ งเทพฯ value add
ในภาค
ขอนแก่น

รวม

อาเภอเมือง

อาเภอนา้
พอง

ค่าจ้างและเงินเดือน 0.000000 0.004711 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.532927 0.528172 0.001085
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายใน
สานักงาน

0.000000 0.020733 0.000000 0.000000 0.017688 0.289531 0.008321 0.008002 0.000000
0.000000 0.029769 0.000000 0.051000 0.003438 0.563916 0.049659 0.045477 0.000000
0.000000 0.003352 0.000000 0.027543 0.000000 0.228661 0.012547 0.011885 0.000049

ค่าสาธารณูปโภค

0.000000 0.011102 0.000000 0.000000 0.000000 0.557670 0.026323 0.025735 0.000046

ค่าวัสดุสานักงาน

0.000000 0.013235 0.000000 0.000000 0.000000 0.228661 0.005149 0.005023 0.000008

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

0.001538 0.011348 0.001538 0.000000 0.000000 0.296486 0.007391 0.007202 0.000019

ค่าวัสดุการเกษตร

0.007143 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.427482 0.002398 0.002301 0.000039

ค่าวัสดุไฟฟ้ าและ
วิทยุ

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.230382 0.000571 0.000564 0.000000

ค่าวัสดุโฆษณา

0.000000 0.018440 0.000000 0.000000 0.000000 0.308306 0.000852 0.000819 0.000003

ค่าวัสดุตารา

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.308306 0.000553 0.000553 0.000000

ค่าวัสดุการแพทย์

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.006842 0.496502 0.005369 0.005332 0.000000

ค่าวัสดุอื่นๆ

0.000000 0.000000 0.000000 0.008772 0.008772 0.345200 0.008203 0.007959 0.000041

ค่าบารุ งรักษา
ครุ ภณั ฑ์

0.000000 0.019852 0.000000 0.000000 0.000000 0.258341 0.001380 0.001330 0.000000

ค่าจ้างเหมาบริ การ 0.000000 0.011080 0.000000 0.000000 0.000000 0.790279 0.035923 0.035104 0.000034
ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.016306 0.258341 0.003952 0.003848 0.000000

ค่าเช่า

0.000000 0.042850 0.000000 0.000000 0.000000 0.438597 0.002903 0.002778 0.000000

ค่าขนส่ ง

0.000000 0.039673 0.000000 0.000000 0.000000 0.427482 0.000876 0.000835 0.000000
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ภาคผนวก ง. 7 ตารางการก่อให้เกิดรายได้เมืองจากการใช้จ่ายหน่วยงานของรัฐ (ต่อ)
ก่อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่ อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่ อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่ อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่ อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่ อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่อให้ เกิดรายได้ ส่ ู ก่ อให้ เกิดรายได้ ส่ ู
อาเภอบ้ านฝาง อาเภอกระนวน อาเภอเขาสวนกวาง กิง่ อ. บ้ านแฮด อาเภออืน่ ของขอนแก่น จ.กาฬสิ นธุ์ จังหวัดอืน่ ในภาค กรุ งเทพฯ
0.000661
0.000499
0.000000
0.000000
0.002510
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000173
0.000000
0.000000
0.000147
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.001478
0.000000
0.002533
0.000171
0.000045
0.000031
0.000149
0.000000
0.000042
0.000000
0.000346
0.000000
0.000038
0.000040
0.000171
0.000000
0.000292
0.000000
0.000000
0.000000
0.000007
0.000005
0.000038
0.000000
0.000068
0.000000
0.000000
0.000000
0.000013
0.000017
0.000034
0.000011
0.000084
0.000011
0.000000
0.000000
0.000002
0.000013
0.000026
0.000017
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000007
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000002
0.000004
0.000009
0.000000
0.000016
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000037
0.000019
0.000040
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000072
0.000072
0.000000
0.000000
0.000022
0.000000
0.000027
0.000000
0.000000
0.000000
0.000056
0.000037
0.000294
0.000000
0.000398
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000040
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000064
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000124
0.000000
0.000000
0.000000
0.000007
0.000000
0.000000
0.000000
0.000035
0.000000
0.000000
0.000000
0.000661
0.000499
0.000000
0.000000
0.002510
0.000000
0.000000
0.000000
0.000189
0.000186
0.000791
0.000028
0.002737
0.000011
0.002950
0.000491

d1(gov)
d2(gov)

0.532927
0.172369
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ภาคผนวก ง. 8 ตารางการก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของข้าราชการ
สาขาที่จ่าย
ขอนแก่น ที่อนื่
รวม
Value Added ratio
ขอนแก่น ที่อื่น
0.476420 0.140027 0.001494
ค่าอาหาร
0.293915 0.003136 0.177013
0.326229 0.005193 0.000760
ค่าเสื้ อผ้า
0.015920 0.002330 0.066512
0.666326 0.023712 0.000200
ค่าที่พกั
0.035586 0.000300 0.10031
0.499785 0.051432 0.003750
ค่าเดินทางและสื่ อสาร 0.102908 0.007504 0.183319
0.852050 0.065202 0.009064
ค่าการศึกษา
0.076523 0.010638 0.042536
0.537900 0.006869 0.001270
ด้านสุขภาพ
0.012771 0.002361 0.030482
0.584485 0.013916 0.002319
ค่าพักผ่อน
0.023809 0.003968 0.039316
0.584626 0.056500 0.031666
ค่าเบ็ดเตล็ด
0.096643 0.054165 0.080798
0.784249 0.164654 0.003100
ออมและอื่นๆ
0.209951 0.003953 0.228285
0.557671 0.022726 0.001600
ค่าสาธารณูปโภค
0.040751 0.002869 0.051429
0.908777

0.091223

1.000000

d3(gov) 0.550231

0.055224

0.084332
0.021698
0.066839
0.09162
0.036243
0.016396
0.02298
0.047237
0.179032
0.02868
0.595058

ภาคผนวก ง. 9 การก่อให้เกิดรายได้จากการใช้จา่ ยของชาวเมือง
(กลุ่มเดียวกับ การคานวณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
สาขาที่จ่าย
ค่าอาหาร
ค่าเสื้ อผ้า
ค่าที่พกั
ค่าเดินทางและสื่ อสาร
ค่าการศึกษา
ด้านสุขภาพ
ค่าพักผ่อน
ค่าของใช้ประจาวัน
ออมและอื่นๆ
ค่าสาธารณูปโภค

ขอนแก่น
ที่อนื่
รวม
Value Added ratio
0.4764197
0.133996 13.399638 0.1339964
0.3262291
0.048179
4.817877 0.0481788
0.6663258
0.390933 39.093258 0.3909326
0.4997845
0.052374
5.237406 0.0523741
0.8520500
0.128125 12.812452 0.1281245
0.5379000
0.025704
2.570395 0.0257040
0.5844854
0.020021
2.002067 0.0200207
0.5846265
0.077499
7.749935 0.0774994
0.7842492
0.073495
7.349522 0.0734952
0.5576708
0.049675
4.967450 0.0496745

ขอนแก่น ที่อื่น
0.0638385 0.0631075
0.0157173 0.0151468
0.2671517 0.2663496
0.0261757 0.0250585
0.1091685 0.0727630
0.0138262 0.0126653
0.0117018 0.0103883
0.0453082 0.0453082
0.0576386 0.0558061
0.0277020 0.0260653

d3 (kku) 0.6271503 0.5926586

260
ภาคผนวก จ
ผลกระทบจากการลงทุนในโครงการเมืองศูนย์ กลางความเจริญ
ตารางภาคผนวก จ . 1 รายจ่ายรายโครงการย่อยในโครงการเมืองศูนย์กลางความเจริ ญ

261
ภาคผนวก จ . 2 ตารางภาพรวมพัฒนาการการลงทุนภาครัฐ กรณี การเติบโตของหน่วยงานศูนย์ราชการขอนแก่น

261

ภาคผนวก จ .3 ตารางภาพรวมพัฒนาการการลงทุนภาครัฐ กรณี การเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

262

262

ภาคผนวก จ . 3 ตารางภาพรวมพัฒนาการการลงทุนภาครัฐ กรณี การเติบโตของหน่วยงานศูนย์ราชการขอนแก่น

263
ภาคผนวก จ . 4 การเติบโตของศูนย์ ราชการ ผลสื บเนื่องเชื่ อมโยงต่ อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่ วยงาน ช่ วง 2504-2513

263

264
ภาคผนวก จ . 5 การเติบโตของศูนย์ ราชการ ผลสื บเนื่องเชื่ อมโยงต่ อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่ วยงาน ช่ วง 2514-2523

264

265
ภาคผนวก จ .6 การเติบโตของศูนย์ราชการ ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน ช่วง 2524-2533

265

266
ภาคผนวก จ . 7 การเติบโตของศูนย์ราชการ ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน ช่วง 2534-2543

266

267
ภาคผนวก จ . 8 การเติบโตของศูนย์ราชการ ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน ช่วง 2544-2553

267

268
ภาคผนวก จ .9 การเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน มข ช่วง 2504-2513

268

269
ภาคผนวก จ .10 การเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน มข 2514-2523

269

270
ภาคผนวก จ .11 การเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน มข 2524-2533

270

271
ภาคผนวก จ .12 การเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน มข 2534-2543

271

272
ตารางภาคผนวก จ.13 การเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลสื บเนื่องเชื่อมโยงต่อลงทุนภาครัฐ การเกิดหน่วยงาน มข 2544-2553

272

273
ภาคผนวก ฉ.1 พัฒนาการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเมืองขอนแก่น

ภาคผนวก ฉ ตาราง ฉ.1 รายชื่อและพัฒนาการสถาบันอุดมศึกษาในเมอื งขอนแก่น
ประเภทมหาวิทยาลัย / พ.ศ.
มหาวิทยาลัยของรัฐ

2503-2533
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี2507)

2514-2523 2524-2533

2534-2543

2544-2553

รวม
9

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ก่อตั้ง2533 เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2540)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (ก่อตั้ง 2507 เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2537)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น(ก่อตั้ง252 9เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2540) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ก่อตั้ง 2505เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2537)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยี รติ จังหวัดขอนแก่น (เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2541) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ก่อตั้ง 2509ยกฐานะเป็นวิทยาลัย 2518เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2548)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น( ก่อตั้ง2522 ยกฐานะเป็นวิทยาลัย2531 เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2550)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยศูนย์ขอนแก่น (เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2547)

มหาวิทยาลัยเอกชน

5
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( ก่อตั้ง 2522 ยกฐานะเป็นวิทยาลัย 2531 เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2542)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย( ก่อตั้ง 2522 ยกฐานะเป็นวิทยาลัย 2531 เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2544)
วิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ (เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2549)
มหาวิทยาลัยอีสาน(เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี2545 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 2552 )
สถาบันการบินพลเรือน (ศูนย์ฝึกการบินที่ 2เปิดรับน.ศ.ปริญญาตรี 2550)
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ภาคผนวก ช.
ภาพประกอบ

ผนวก ช.1 รู ป เมืองขอนแก่นสมัยรัชการที่ 5 ถึง รัชการที่ 8 ภาพเปิ ดสถานีรถไฟ จวนผูว้ า่
ที่มา ประมวล พิมพ์เสน, 2541

ผนวก ช.2 รู ป เมืองขอนแก่นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2480 ถึง 2505 ภาพซ้าย จวนจอมพล
ที่มา ภาพถ่ายของครอบครัว นายยล หาญเผชิญ
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ผนวก ช.3 รู ปการวางแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่เมืองขอนแก่น 2504

ผนวก ช.4 รู ปกลุ่มข้าราชการที่ยา้ ยเข้ามาทางานที่เมืองขอนแก่นรุ่ นแรก 2506
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ผนวก ช.5 ศูนย์บริ หารราชการ ภาพซ้ายจะเห็นว่าชาวเมืองไปถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ราวปี พ.ศ.2507
ที่มา ภาพถ่ายของครอบครัว นายยล หาญเผชิญ

ผนวก ช.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ 2510-2513
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ผนวก ช.7 โครงการเขื่อน ถนน ระบบชลประทาน สถานีโทรทัศน์ 2505-2509

ผนวก ช.8 บ้านพักข้าราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2505-09
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ผนวก ช.9 เมืองขอนแก่นจากอากาศ ในปี 2553

ผนวก ช .10 บริ เวณย่านใจกลางเมืองขอนแก่น กลุ่มโรงแรมและย่านการค้าหลัก ปี พ.ศ.2554
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ผนวก ช.11 เมืองขอนแก่นจากอากาศ ในปี 2553 ย่านศูนย์การค้า Central

ผนวก ช.12 ย่านทีพกั อาศัยนักศึกษาบริ เวณรอบๆ มหาวิทยาลัย ปี 2553
ที่มา ภาพถ่ายทางอากาศ ช 9-12 จาก www. siamphotography.com/pincansaw
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นายรวี หาญเผชิญ เกิดวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ที่จงั หวัดขอนแก่น สาเร็ จการศึกษา
ระดับ ประถม ศึกษา ที่โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับมัธยม ศึกษา ที่โรงเรี ยน
ขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ บัณฑิต
(ภูมิศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2533 สาเร็ จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการ
วางแผนภาคและ เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2536 ปัจจุบนั
รับราชการตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ สถาบันวิจยั และพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในจานวนพี่นอ้ ง
ทั้ง 4 คนนั้น ได้เป็ นน้องชายสุ ดท้องของพี่สาวทั้งสามคน

