บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึง กระบวนการ (Process) ที่จะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรายไดที่แทจริง (หรือผลิตภัณฑประชาชาติ) ตอบุคคลตลอดเวลาและ
ตอเนือ่ งกันไปอยางสมํ่าเสมอและเปนระยะเวลาอันยาวนานและตองพยายามลดหรือขจัดสภาวะที่
ไมพงึ ปรารถนาของสังคม เชน ความยากจน การวางงาน การทํางานตํ่ากวาระดับ การกระจายรายได
ไมเทาเทียมกันใหหมดไป
1.2 ความแตกตางระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผลผลิตการ
เพิม่ ขึ้นของปจจัยการผลิต การเพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยตอหนวยของปจจัย เปนการมองมิติทางดาน
ปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งวัดจากรายไดประชาชาติที่เพิ่มขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) มองมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพคือ ผล
ผลิตทีเ่ พิ่มขึ้น (GNP เพิ่มขึ้น) และยังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม คานิยมทางสังคม
โครงสรางทางการเมือง ไปในทางที่ดีขึ้น
1.3 แนวคิดใหมเกี่ยวกับอะไรคือการพัฒนาเศรษฐกิจ
Denis Goulet ไดเสนอความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจวาควรมีองคประกอบพื้นฐาน
หรือคานิยมที่เปนแกนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ประการ ประกอบดวย
1. ความสามารถที่จะหาปจจัยจําเปนขั้นพื้นฐาน (Sustenance: The ability to meet basic
needs) ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย เปนตน
2. การนับถือเกียรติภูมิหรือศักดิ์ศรีของตนเอง (Self-esteem: To Be a Person) หรือการมี
ศักดิ์ของความเปนมนุษย
3. มีความเปนอิสระจากความเปนทาสหรือความสามารถในการเลือก (Freedom from
Servitide: To Be Able to Choose) คือ ไมตกอยูใ นภาวะจํายอมในการทํางานหรือการบริโภคและกิจ
กรรมอื่น ๆ
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1.4 การจําแนกประเภทของประเทศกําลังพัฒนา
องคการสหประชาชาติ ไดจาแนกประเทศกํ
ํ
าลังพัฒนาออกเปน 3 กลุม คือ ประเทศยากจน
หรือประเทศดอยพัฒนา (least developed) ประเทศกําลังพัฒนา (developing nations) และประเทศ
กําลังพัฒนาที่อยูในกลุมผูคานํ้ามัน (Opec)
Word Bank จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร แบงประเทศออกไดเปน 4 กลุมคือ
ประเทศที่มีรายไดตํ่า ประเทศที่มีรายไดปาน ประเทศที่มีรายไดปานกลางคอนขางสูง และประเทศที่
มีรายไดสูง
United Nations Development Program (UNDP) ไดใช Human Development Index (HDI)
ซึง่ ไดรวมตัวแปรทางดานรายไดและมิใชรายไดเปนตัววัด สามารถแบงประเทศออกไดเปน ประเทศ
ทีม่ รี ายไดสูง ประเทศที่มีรายไดปานกลาง และประเทศที่มีรายไดตํ่า
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) จําแนกประเทศกําลัง
พัฒนาออกเปนประเทศที่มีรายไดตํ่า (low-income countries: LICs) ประเทศที่มีรายไดปานกลาง
(Middle-income countries: MICs) ประเทศอุตสาหกรรมใหม (newly industrializing countries
(NICs) และประเทศที่เปนสมาชิกของกลุม OPEC
1.5 โครงสรางของประเทศกําลังพัฒนา
1.5.1 ลักษณะที่ตางกันของประเทศกําลังพัฒนา
1) ขนาดของประเทศ
ขนาดทางกายภาพของประเทศ ขนาดของประชากรและระดับรายไดประชาชาติ
ตอบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศกําลังพัฒนาขนาดใหญ เชน
บราซิล อินเดีย และอียิปต จะไดเปรียบทางดานมีขนาดตลาดใหญ พึ่งพาแหลงวัตถุดิบและผลผลิต
จากตางประเทศนอยกวา แตก็อาจมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการ ความไมเสมอภาคในดานการ
พัฒนา ความไมเสมอภาคระหวางชนบทและเมือง เปนตน
2) พืน้ ฐานทางประวัติศาสตร
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญในอาฟริกา และเอเชีย ครั้งหนึ่งเคยตกเปนอาณา
นิคมของประเทศมหาอํานาจในยุโรปตะวันตก ดังนั้นโครงสรางทางเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา และ
สถาบันทางสังคม จึงมีรูปแบบตามประเทศที่เคยปกครองมากอน ถึงแมปจจุบันจะไดรับอิสรภาพ
แลว แตประเทศเหลานั้นก็ยังมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจ การเมือง และโครงสรางทางสถาบันของ
ประเทศกําลังพัฒนา
3) ทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรทางกายภาพ
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ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยูกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
เชน ทีด่ ิน แรธาตุตาง ๆ และทรัพยากรมนุษย ทั้งจํานวนประชากรและระดับความชํานาญ ทัศนคติ
ตอการทํางาน ความสามารถในการจัดการ ความคิดสรางสรรค และความปรารถนาในการปรับปรุง
ตนเอง ตลอดจนอิทธิพลทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ซึ่งแตกตางกันไปของแตละประเทศ
4) ความสําคัญเปรียบเทียบระหวางภาครัฐบาลและเอกชน
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม แตภาครัฐบาลหรือเอก
ชนภาคใดจะมีความสําคัญมากกวากันขึ้นอยูกับพื้นฐานทางประวัติศาสตรและการเมือง ถาภาคเอก
ชนมีสทิ ธิและเสรีภาพมากและมีระบบการคาเสรี รัฐบาลก็เพียงแตดูแลใหภาคเอกชนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของสังคม การพิจารณานโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมจึงแตกตางไปตามความสําคัญระหวางภาครัฐบาลและเอกชนของแตละประเทศ
5) โครงสรางของอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทวีความสําคัญขึ้น ในป ค.ศ.1970-1980
ประเทศไตหวัน เกาหลีใต และสิงคโปรถูกยอมรับวาเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม และอินเดียเปน
ประเทศหนึ่งที่มีภาคอุตสาหกรรมใหญที่สุดในประเทศกําลังพัฒนา แตภาคอุตสาหกรรมของอินเดีย
ก็ยงั เล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรจํานวนมากซึ่งสวนใหญอยูในชนบท
6) การพึ่งพาตางประเทศ
ระดับการพึ่งพาตางประเทศของประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอยูกับทรัพยากร ขนาด
และพืน้ ฐานทางประวัติศาสตร ประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็ก ความเจริญทางเศรษฐกิจมักพึ่งพาการ
คาระหวางประเทศ การพัฒนาดานอุตสาหกรรมจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ นอก
จากนี้ อิทธิพลดานวัฒนธรรม แบบแผนการบริโภค ตลอดจนคานิยมจากตางประเทศจะมีอิทธิพล
ตอประเทศกําลังพัฒนามากขึ้นตามระดับการพัฒนาที่ยึดถือเอาแบบอยางของประเทศพัฒนาแลว
1.5.2 ลักษณะที่คลายคลึงกันของประเทศกําลังพัฒนา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
1) ระดับการครองชีพตํ่า
ประชากรในประเทศกําลังพัฒนามักจะมีระดับการครองชีพตํ่า เพราะมีรายไดตอ
บุคคลตํ่ามาก เปนผลมาจากการใชเทคนิคการผลิตที่ไมทันสมัย ประชากรขาดความรู ความ
ชํานาญ อัตราเพิ่มของประชากรอยูในระดับสูง ผลที่ตามมาคือ ความยากจน
2) ผลิตภาพของปจจัยการผลิตตํ่า
ผลิตภาพของปจจัยการผลิตตํ่า สาเหตุเนื่องจาก การขาดความรู ความชํานาญ
ขาดปจจัยทุนที่ทํางานรวมกับแรงงาน แรงงานมีสุขภาพไมสมบูรณ นอกจากนี้ เครื่องจักรก็ยังมีผลิต

1-4

ภาพตํา่ เพราะแรงงานขาดทักษะ เครื่องจักรมิไดรับการบํารุงรักษา เครื่องจักรถูกใชงานไมเต็มที่
ขนาดตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก
3) อัตราการเพิ่มของพลเมือง และอัตราการพึ่งพิงสูง
ประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา มีการศึกษาไมสูงนัก นิยมมีลูกมาก ปจจุบัน
อัตราการตายลดลง เพราะไดความรูดานสาธารณสุขจากประเทศพัฒนาแลว อัตราการเพิ่มของ
ประชากรจึงสูงขึ้น เปนผลใหอัตราการพึ่งพิงสูง มีประชากรที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปสูงมาก เปนภาระให
แกผปู กครองคือหาเงินมาเลี้ยงดู ใหการศึกษา เงินออมนอยจึงเหลือที่จะไปลงทุนนอย
4) ยึดการเกษตรเปนอาชีพหลัก และตองพึ่งพาการสงออกสินคาเกษตร
สัดสวนของประชากรที่มีอาชีพทางการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนามีประมาณ
รอยละ 60 ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวมีประมาณรอยละ 10 หรือตํ่ากวา ทั้งนี้สวนใหญผลิตสินคา
ประเภทอาหาร และวัตถุดิบ ซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญของประเทศ คิดเปนมูลคาสูงถึงรอยละ 80
5) ตองพึ่งพาอาศัยและถูกประเทศพัฒนาแลวเอารัดเอาเปรียบ
อํานาจในการตอรองของประเทศกําลังพัฒนามีนอยกวาประเทศพัฒนาแลว ซึ่ง
ประเทศพัฒนาแลวมักจะ
- กวานซื้อวัตถุดิบที่หายากจากประเทศที่กําลังพัฒนา
- จําหนายเครื่องจักร และเทคโนโลยี ที่ไมเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา
และจําหนายในราคาแพง
- ทุม ขายสินคาชนิดเดียวกับที่ประเทศกําลังพัฒนาผลิตในราคาถูกเพื่อใหผูผลิต
ในประเทศกําลังพัฒนาเลิกลมกิจการ
- ชักจูงใหชนชั้นมันสมองไปทํางานในประเทศพัฒนาแลว
- ประเทศพัฒนาแลวมักเปนตัวอยางของการใชจายอยางฟุมเฟอย
6) พลเมืองสวนใหญมีอาชีพในการผลิตสินคาขั้นปฐม
ประเทศกําลังพัฒนามักมีสัดสวนของประชากรประกอบอาชีพในขั้นที่หนึ่งเปน
จํานวนมาก ไดแก การทํากสิกรรม เพาะปลูก เหมืองแร ประมง และการผลิตวัตถุดิบอื่น ๆ
7) การมีทุนขั้นพื้นฐานในประเทศไมเพียงพอ
ทุนขัน้ พื้นฐาน ไดแก ระบบการคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา การสาธารณ
สุข การชลประทาน การไฟฟา การพลังงาน การประปา ประเทศกําลังพัฒนามักขาดแคลนทุนพื้น
ฐาน และขาดปจจัยทางดานเงินทุน ทําใหเปนอุปสรรคแกผูที่จะมาลงทุน และเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนา
8) มีระดับการวางงานและการทํางานไมเต็มที่สูง
การวางงาน หมายถึง การที่ประชากรพรอมที่จะทํางานในอัตราคาจางที่กําหนด
ในตลาดแรงงาน แตประชากรนั้นไมสามารถหางานทําได การทํางานไมเต็มที่ หมายถึง การวางงาน
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ตามฤดูกาลหรือประชาชนมีงานทําตอวันตอสัปดาหนอยกวาที่พวกเขาปรารถนาที่จะทํา นอกจากนี้
การทํางานไมเต็มที่ยังรวมถึงการวางงานแอบแฝง คือ ผลิตภาพทางแรงงานตํ่ามากถาลดคนงานเหลา
นี้ลงหรือลดชั่วโมงการทํางานลง ผลผลิตรวมก็ไมลดลง
ลักษณะทางสังคม
1) การมีครอบครัวขนาดใหญ
ประเทศกําลังพัฒนามักมีครอบครัวขนาดใหญ การมีครอบครัวขนาดใหญ ไมสง
เสริมใหเกิดการพัฒนา เพราะระบบครอบครัวใหญไมสงเสริมการกอใหเกิดผูนํา ผูประกอบการ
และการออมทรัพย
2) ไมมีการใชระบบคุณธรรมอยางทั่วถึง
ในประเทศกําลังพัฒนา การพิจารณาบุคคลเขารับตําแหนงหรือเลื่อนตําแหนงมัก
ใชความรูสึกเปนพวกพอง ญาติ พี่นอง มากกวาความรูความสามารถ ประสบการณ ทําใหเปนผล
เสียตอการปฏิบัติหนาที่ และตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
3) อัตราสวนของชนชั้นกลางนอย
ชนชัน้ กลางมีแรงผลักดันสูงในการประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ เพื่อความกาว
หนา เปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนา
4) สังคมไมมีการแบงแยกหนาที่กันอยางจริงจัง
สังคมทีก่ าลั
ํ งพัฒนา ยังไมมีการแบงแยกหนาที่การงาน รัฐบาลมักใชอํานาจและ
หนาทีข่ องตนในการวางนโยบายตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงความตองการแทจริงของประชาชน เพราะ
ประชาชนในประเทศสวนมากขาดความรูและความสนใจในกิจการของประเทศ และสวนใหญยาก
จนตองใชเวลาทํามาหาเลี้ยงชีพ เมือ่ สังคมไมมีการแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจน การบริหารงานก็
มักกาวกายกัน
1.6 ดัชนีที่ใชวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1. รายไดที่แทจริงตอบุคคล คือ ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (GNP) ÷ จํานวนประชากร
ของประเทศนั้น ๆ
2. เครือ่ งชี้ภาวะการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ โดยสถาบันวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมของสห
ประชาชาติ (The United Nations Research Institute or Social Development: UNRISD) แบงเปน 9
ตัวชีท้ างดานสังคม และ 7 ตัวชี้ทางดานเศรษฐกิจ
1. ความยืนยาวของชีวิตตั้งแตแรกเกิด
2. รอยละของประชากรในทองถิ่นที่มีรายไดสูง
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3. ปริมาณโปรตีนที่บุคคลหนึ่งไดรับตอวัน
4. จํานวนเขารับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา
5. อัตราสวนของผูเขาเรียนวิชาชีพ
6. จํานวนบุคคลโดยเฉลี่ยตอหองพักอาศัย
7. จํานวนหนังสือพิมพตอประชากร 1,000 คน
8. รอยละของประชากรที่มีนํ้าประปาและไฟฟาใช
9. ผลผลิตทางการเกษตรตอแรงงานเพศชาย
10. รอยละของแรงงานชายที่บรรลุนิติภาวะในภาคเกษตร
11. ปริมาณไฟฟาที่ไดรับตอกิโลวัตตตอคน
12. ปริมาณธาตุเหล็กที่ไดรับตอกิโลกรัมตอคน
13. ปริมาณพลังงาน เชน แกสตอกิโลกรัมตอคน
14. รอยละของผลิตภัณฑภายในประเทศจากอุตสาหกรรม
15. มูลคาการคาตางประเทศตอบุคคล
16. รอยละของผูไดรับเงินเดือนคาจางตอประชากรทั้งหมด
ที่มา: UNRISD, Contents and Measurements of Socioeconomic Development (Genera, 1970), p. 63.

3. เครือ่ งชี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย (The Human Development Index: HDI)
โดยเครือ่ งชี้วัดนี้มีมาตรวัดอยูระหวาง 0-1 คา 0 หมายถึง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยตาสุ
ํ่ ด และคา 1 หมายถึง มีการวัดคุณภาพชีวิตของมนุษยสูงสุด เครื่องชี้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของมนุษยประกอบดวยสามเปาหมายดวยกันคือ
1) ความมีอายุยืน ซึ่งวัดดวยความยืนยาวของชีวิตตั้งแตเกิด
2) ความรูซ ึ่งวัดดวยการอานออกเขียนไดของผูใหญ และปการศึกษาในโรง
เรียนโดยเฉลี่ย
3) รายได ซึ่งวัดดวยรายไดที่แทจริงตอบุคคล
4. ดัชนีที่ใชวัดสวัสดิการของประเทศ
4.1 การวัดโดยเสนโคงลอเรนซ (Lorenz Curve)
วิธนี จี้ ะตองคิดเทียบรอยละของพลเมืองในแตละระดับวาจะไดรับสวนแบงรายได
ไปเทาใด ถาการกระจายรายไดเปนไปอยางเทาเทียมกันแลว รอยละของพลเมืองจะตองเทากับรอย
ละของรายได
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รูปที่ 1.1 เสนลอเรนซ (Lorent Curve)
4.2 การวัดโดยคาสัมประสิทธิ์ของจีนี (GINI Coefficient)
คาสัมประสิทธิ์ของจีนี =

พื้นที่ A

พื้นที่ A + B
คา 0 หมายถึง การกระจายไดเทาเทียมกันโดยสมบูรณ
คา 1 หมายถึง การกระจายรายไดไมเทาเทียมกันโดยสมบูรณ

