บทที่ 2
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ (Land or Natural Resources)
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สสารทั้งปวงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงทุก
อยางทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตที่อยูใน ดิน นํ้า และอากาศ ประเทศใดมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เชน มี
แรธาตุ สัตวนํ้า พื้นดินอุดมสมบูรณและอากาศที่ไมหนาวจัดหรือรอนจัด ประเทศนั้นมีโอกาสนํา
ทรัพยากรตางๆ มา เพื่อการพัฒนาไดมาก
2.1.1 ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทําใหประชาชนมีโอกาสยกระดับความเปนอยูดีขึ้น
2) เปนสิ่งจําเปนขั้นมูลฐานในการพัฒนาการเกษตร
3) เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม
4) ทําใหมีรายได และดําเนินการทางดานสาธารณูปโภคไดดียิ่งขึ้น
5) เปนปจจัยที่ทํารายไดใหกับประเทศ
6) เปนเสนทางคมนาคมขนสง
2.1.2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
แบงตามการอนุรักษ
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทไมสิ้นเปลือง ไดแก ทรัพยากรประเภทที่ใชไปแลวจะ
หมุนเวียนกลับมาใชใหมไดไมหมดสิ้น เชน นํ้า และอากาศ
2. ทรัพยากรประเภทสิ้นเปลือง ไดแก ทรัพยากรที่ใชแลวจะหมดเปลืองไปและในที่
สุดจะหมดสิ้นไปเลย ไดแก ปาไม แรธาตุ ดิน สัตวปา
แบงตามลักษณะ
1. ทรัพยากรประเภทคงที่ (Stock Natural Resources)
1.1 ประเภทที่ไมสูญสลาย หรือเสื่อมคุณภาพ (Non-deteriorating) อันเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ไดแก กรวด หิน ดิน ทราย แรธาตุ เปนตน
1.2 ประเภทที่สูญสลาย หรือ เสื่อมคุณภาพ (Deteriorating) อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของกาลเวลาหรือการนํามาใช ไดแก ความอุดมสมบูรณของดิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ
เปนตน
2. ทรัพยากรประเภทเคลื่อนไหว (Flow Natural Resources)
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2.1 ประเภทที่เปนอิสระไมขึ้นอยูกับการใช (Use Independent) ไมหมดเปลือง
ไปกับการใชของมนุษย เนื่องจากสามารถเสริมสรางใหเกิดขึ้นตอเนื่องเสมอ ไดแก แสงแดด นํ้าฝน
แมนํ้า เปนตน
2.2 ประเภทที่ขึ้นอยูกับการใช (Use Dependent) ทรัพยากรสามารถที่จะงอกเงย
ขึน้ ใหม (Renewable) ตามธรรมชาติเพื่อแทนสวนที่ถูกใชไป แตถาหากมีการใชในอัตราที่เร็วกวา
การงอกเงยขึ้นใหมตามธรรมชาติ ปริมาณของทรัพยากรประเภทนี้ก็จะลดนอยลง ไดแก ปาไม นํ้า
บาดาล สัตวปา และสัตวนํ้า เปนตน
2.1.3 หลักการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
เปรียบเทียบประโยชนสุทธิ ทีเ่ กิดจากการใชในระยะตางๆ กัน โดยคิดเปนมูลคา
ปจจุบัน (Present Value) ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลตางๆ หลายดาน ไดแก
1. ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
2. คาใชจายในการนําทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใชรวมทั้งคาขนสงในระยะเวลาตางๆ
3. ราคาทีค่ าดวาจะขายไดในระยะเวลาตาง ๆ
สําหรับทรัพยากรประเภทเคลื่อนไหว ตองระวังมิใหอัตราการใชเร็วกวาธรรมชาติ
สรางทดแทน ถาใชในอัตราเกินกวาเขตอันตราย (critical zone) ทรัพยากรจะคอยๆ สูญสิ้นไป
ปริมาณปลา Y
ทีโ่ ตพอที่จะจับได
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แมพันธุปลา

รูปที่ 2.3 ความสัมพันธระหวางปริมาณปลาที่จับไดกับปริมาณพอพันธุแมพันธุปลา
แกน OY แสดงปริมาณปลาที่โตพอจะจับได
แกน OX แสดงปริมาณพอพันธุแมพันธุปลา
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เสน OZ เปนเสน 450 แสดงถึงจํานวนปลาที่โตพอจะจับได
ลักษณะของเสน OY แสดงวา ปริมาณปลาที่โตพอที่จะจับไดเพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มขึ้น
เมือ่ พอพันธุแมพันธุปลาอยูในระดับตํ่า และเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อปริมาณพอพันธุแมพันธุ
ปลามีจํานวนมากขึ้น และสูงสุดเทากับ DF หลังจากที่ปริมาณพอพันธุแมพันธุปลาเกินระดับ OD
ไปแลว ปริมาณพอพันธุแมพันธุปลาจะจับไดลดนอยลง และจํานวนปลามีมากขึ้น ตองแกงแยง
อาหารกัน คํากลาวขางตนตั้งอยูบนสมมติฐานแหงความจริงวา เมือ่ ปริมาณพอพันธุ แมพันธุปลามี
จํานวนนอย ยอมแพรพันธุทําใหเกิดปริมาณปลาที่โตจะจับไดเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ แตอัตราการ
เพิ่มจะคอย ๆ ชาลง อยางไรก็ดีถามีการบูรณะสงเสริมใหทะเลมีแหลงอาหารธรรมชาติสําหรับปลา
มากขึ้น เสน OY ก็จะเลื่อนสูงขึ้นได ซึ่งหมายความวา พอพันธุแมพันธุปลาเทาเดิมทุกระดับจะกอ
ใหเกิดปริมาณปลาที่โตพอจะจับไดเพิ่มมากขึ้น
สําหรับเสนตรง 45ํ ทีล่ ากจากจุดเริ่มตน แสดงถึงจํานวนปลาที่โตพอที่จะจับได ที่
จะแทนพอพันธุแมพันธุเกาไดดี ดังนั้นระยะทางของเสน OY กับเสนตรง 45 องศา จึงแสดงถึง
จํานวนปลาที่เกินกวาที่จะสงวนไวเปนพอพันธุแมพันธุ จากรูป ถาปริมาณพอพันธุแมพันธุปลาอยู
ทีร่ ะดับ OI ปริมาณปลาที่จุดดุลยภาพ (Equilibrium level) ทีจ่ ะจับไดเทากับ JK หากจับเกินกวา JK
จะทําใหการจับเขาสู “เขตอันตราย” คือทําใหปริมาณพอพันธุแมพันธุปลาเหลือนอยลง ปริมาณ
ปลาทีจ่ ะแพรพันธุไดก็จะเหลือนอยลงตามไปดวย
ทํานองเดียวกันถาปริมาณพอพันธุแมพันธุมี
จํานวนเทากับ OD ปริมาณปลา ณ จุดดุลยภาพที่จะจับไดเทากับ EF หากเกินกวานี้จะเขาสูเขต
อันตราย
2.1.4 ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการใชทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติก็มีผลใหเกิดการพัฒนาและสามารถทําใหเกิดสินคา และบริการ
ตาง ๆ ก็ยอ มหลีกเลี่ยงมิไดที่จะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ไมมากก็นอย แตถาหาก
มีการวางแผนการนําทรัพยากรมาใชอยางรอบคอบ การพัฒนายอมเกิดขึ้นในลักษณะที่ทําใหสภาพ
สิง่ แวดลอมเสื่อมโทรมอยูในระดับซึ่งคนในสังคมยอมรับได
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ระดับความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอม
A

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
ที่สังคมยอมรับ

G การพัฒนาโดยไมมีการวางแผนการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ

B
การพัฒนาโดยมีการวางแผนการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ

c
F

H
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
I เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพลเรือน
ระดับการพัฒนาเวลา

O

J

K E

รูปที่ 2.4 ความสัมพันธระหวางระดับการพัฒนากับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
จากรูปที่ 2.4 เสน AE คือเสนที่แสดงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่สังคมยอม
รับ กลาวคือ เมื่อระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้นระดับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่สังคมยอมรับได
จะลดลง กลาวคือ เมื่อคนในสังคมมีรายไดและความเปนอยูดีขึ้นสามารถอุปโภคบริโภคสินคาและ
บริการที่จําเปนแกการครองชีพแลว ยอมเสาะแสวงหาสิ่งฟุมเฟอยรวมทั้งตองการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ดวย
เสน FI แสดงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของพลเมืองซึ่งเปนไปตามกาลเวลา
เสน FG แสดงถึงระดับการพัฒนาที่ปราศจากการวางแผนควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกวิธี กรณีนี้เมื่อการพัฒนามาถึง OJ ก็จะถึงจุดอิ่มตัว และถาพัฒนาเกิน
กวานีจ้ ะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยการเกินระดับที่สังคมจะยอมรับได (เกินจากจุด B)
เสน FH แสดงถึงระดับการพัฒนาโดยมีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางถูกวิธี
การพัฒนาจะถึงจุดอิ่มตัวที่ชากวา คือ สามารถพัฒนามาจนถึงจุด OK ซึ่งกอใหเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรในระดับที่ดีกวากรณีไมมีการวางแผนการใชทรัพยากร
2.1.6 นโยบายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
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1) ทรัพยากรประเภทคงที่ ควรสํารวจแหลงทรัพยากรใหทราบแนนอน จัดหาขอมูล
ทีเ่ กี่ยวของ และปรับปรุงใหครบถวนทันสมัยอยูเสมอ
2) ทรัพยากรประเภทเคลื่อนไหวที่ขึ้นกับการใช ควรทราบ critical zone ของแตละ
ประเภท และมีมาตรการปองกัน ลงโทษ
3) ทรัพยากรประเภทที่เอกชนมีสิทธิครอบครอง ควรมีนโยบายเพิ่มสมรรถนะของ
การใชในกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนมากที่สุด
4) ทรัพยากรประเภทเคลื่อนไหวที่ไมขึ้นกับการใช ควรมีนโยบายสงเสริมคนควา
งานวิจัย เพื่อลดการนําเขาพลังงานรูปอื่นๆ
นอกจากนี้ควรมีนโยบายสนับสนุนบูรณะพัฒนาทรัพยากรที่มีใหสงผลประโยชน
มากขึ้น และวางแผนการใชและปองกันมิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนโยบายรณรงคสงเสริม
ใหประชาชนรูถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และใชอยางถูกตอง
2.2 แรงงาน (Labor)
2.2.1 บทบาทของแรงงาน
แรงงานเปนปจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอการผลิตและกระบวนการพัฒนา และ
ปริมาณแรงงาน ชั่วโมงการทํางาน และความตั้งใจในการทํางาน ตลอดจนความสามารถและประ
สิทธิภาพของแรงงานจะเปนตัวกําหนดผลผลิตและระดับของการพัฒนา ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง
เปนประเทศที่มีแรงงานมากเมื่อเทียบกับปจจัยการผลิตชนิดอื่นๆ มักมีปญหา กลาวคือ ถาเกิดการ
ขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็วยอมเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขึ้นของระดับรายได และทําใหการ
พัฒนาเปนไปดวยความยากลําบาก คือ ถาปจจัยการผลิตอื่น ๆ ไมเปลี่ยนแปลง ปญหาการลดนอย
ถอยลง (diminishing returns) อันเนื่องจากการที่ปริมาณแรงงานเพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังอาจ
กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ อีก เชน ปญหาดานประสิทธิผล (productivity) การทํางานตํ่ากวาระดับ
(underemployment) การวางงาน (unemployment) เปนตน ซึ่งนับวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ของประเทศกําลังพัฒนาทั้งสิ้น
2.2.2 ความหมายของแรงงาน
ในทางปฏิบัติแรงงานอาจถูกแบงออกเปน 3 ประเภท ตามคุณภาพและการฝก
อบรม คือ แรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) แรงงานที่มีฝมือพอสมควร (Semi-Skilled Labor)
และแรงงานที่มีฝมือ (Skilled Labor)
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2.2.3 การลงทุนเพื่อสะสมทุนมนุษย (human capital) เพือ่ แกปญหาการขาดแคลนทุน
มนุษย อาจทําไดหลายรูปแบบ คือ 1) การใหการศึกษาในระบบโรงเรียน 2) การฝกอบรมระหวาง
การทํางาน 3) การใหขาวสารตลาดแรงงาน 4) สุขภาพและโภชนาการ
2.3. ทุน (capital)
ตามความหมายทางพัฒนาเศรษฐกิจ สินคาประเภททุนอาจตีความหมายได 2 อยาง คือ
1. ความหมายอยางแคบ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน ที่ดิน รวมทั้งวัตถุดิบ สินคา
ระหวางผลิต และสินคาที่ผลิตแลวแตยังมิไดจําหนาย
2. ความหมายอยางกวาง หมายถึง สิง่ ตางๆ ที่กลาวมาแลวในความหมายแรก รวมไปถึง
ความรู ความชํานาญ ความสามารถ ทีป่ ระชากรภายในประเทศไดสรางสมไว และทุนขั้นพื้นฐาน
ของประเทศ อันไดแก การคมนาคม เครื่องมือขนสง การชลประทาน การศึกษา การสาธารณสุข
เปนตน
2.3.1 บทบาทของทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. เพือ่ การจัดหาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2. บทบาทของทุนแตกตางกันไป
ประเทศพัฒนาแลว มีบทบาทดานคนควา วิจัย ปรับปรุงและพัฒนาสินคา
ประเทศกําลังพัฒนา มีบทบาทมากในกระบวนการผลิต
3. สําหรับการแสวงหาความกาวหนาทางวิทยาการ
4. ถาอัตราสวนของทุนตอแรงงานตํ่า เปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. สําหรับการพัฒนาโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ เชน พัฒนาดานอุตสาหกรรม
เพื่อทดแทนการนําเขา หรือเพื่อการสงออก
2.3.2 แหลงที่มาของทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อาจมาจาก 2 แหลง ใหญ ๆ คือ
1) แหลงเงินทุนภายในประเทศ จากการออมของภาคเอกชนและรัฐบาล
การออมโดยสมัครใจ คือ ผูอ อมใชจายนอยกวารายได
การออมโดยไมสมัครใจ เกิดจากแรงผลักดันของผูอื่น เชน รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษี
การใชนโยบายงบประมาณขาดดุล การใชนโยบายกระตุนใหเกิดเงินเฟอ
2) แหลงเงินทุนจากตางประเทศ ไดแก เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เงินกูยืม
จากตางประเทศ และเงินบริจาค
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การลงทุน
P1
I3
I2
I1

Q

O

การบริโภค
C1 C2 P

P1

รูปที่ 2.5 การกูเงินจากตางประเทศเขามาเพื่อการลงทุน
บางครัง้ เงินกูที่ไดมามิไดนําไปลงทุนในโครงการที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ แตมกั นําไปบริโภคสามารถอธิบายไดดังรูปที่ 2.5 คือ สมมติมีประเทศ A เดิมที่ยังไมมี
การกูเงินจากตางประเทศ ประเทศ A มีการบริโภครวมเทากับ C1 และมีการลงทุนรวมเทา I1 ตาม
เสนเปนไปไดในการผลิต PP เมื่อมีเงินกูมาจากตางประเทศเพื่อนํามาลงทุนทําใหเสนเปนไปไดใน
การผลิตขยายออกไปเปน P1P1 ถานําเงินที่กูมาไปลงทุนทั้งหมดจะทําใหการลงทุนเพิ่มขึ้นเปน I3
แตประเทศกําลังพัฒนามักนิยมนําไปบริโภคสวนหนึ่ง ทําใหการบริโภคเพิ่มขึ้นเปน C2 การลงทุน
เพิ่มขึ้นเพียง I2 ซึง่ ทําใหเงินกูที่เขามามิไดนําไปลงทุนอยางเต็มที่ สวนหนึ่งถูกแบงไปเพื่อการ
บริโภค
2.4 เทคโนโลยี
2.4.1 บทบาทของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการเพิ่มผลิตภาพของปจจัยการผลิต
และเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต เพราะชวยใหการนําเอาทรัพยากรมาใชไดหลายแนวทางยิ่งขึ้น
และมีผลใหกระบวนการพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนาดําเนินไปอยางรวดเร็ว
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีอาจแบงแยกออกเปน 3 ชนิดดวยกันคือ
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1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบเปนกลาง มีผลทําใหผลิตภาพของทุนและแรง
งานเพิม่ ขึ้นในสัดสวนเดียวกัน (รูปที่ 2.6)
2. การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีแบบประหยัดทุน มีผลทําใหผลิตภาพของทุนเพิ่มขึ้น
ในสัดสวนที่มากกวาผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น (รูปที่ 2.7)
3. การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีแบบประหยัดแรงงาน มีผลทําใหผลิตภาพของทุนเพิ่ม
ขึน้ ในสัดสวนที่นอยกวาผลิตภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิตนี้จึงให
ปริมาณการใชปจจัยการผลิตนอยลงทั้งสองชนิด แตมกี ารประหยัดการใชแรงงานมากกวาประหยัด
การใชทุน มีการใชทุนตอแรงงานในสัดสวนที่สูงขึ้น
k

k
K1
K2

Q1 = 100
Q’1 = 100
O

L

Q1 = 100
Q’1 = 100

O

L

L2 L1

L2 L1

รูปที่ 2.6 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบเปนกลาง

รูปที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบประหยัดทุนมากกวาแรงงาน

K

K1
K2

Q1 = 100
Q1 = 100
L

L2 L1
รูปที่ 2.8 การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีแบบประหยัดแรงงานมากกวาทุน
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เนือ่ งจากระบบเศรษฐกิจมีเทคโนโลยีตาง ๆ ที่สามารถจะนํามาใชในการลงทุน ดัง
นัน้ จึงจําเปนตองเลือกเทคโนโลยีตางๆ ที่จะนํามาใชสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
เทคโนโลยีที่ใชแรงงานมาก (Labor-Intensive Technique) และเทคโนโลยีที่ใชปจจัยประเภททุน
มากเมือ่ เปรียบเทียบกับปจจัยอื่น (capital-Intensive Technique)
ผลผลิตรวม
P1
X

P2

P2
P1
0

จํานวนป

รูปที่ 2.9 การเปรียบเทียบผลผลิตรวมที่ไดรับจากเทคโนโลยีที่ใชแรงงานกับทุน
รูปที่ 2.9 สมมติวาประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ใชปจจัยทุนมากเริ่มตนจาก P1 และ
ประเทศที่ใชแรงงานมากเริ่มตนจาก P2 ในระยะ 5 ปแรกจะเห็นไดวาจํานวนผลผลิตรวมของ
ประเทศทีใ่ ชแรงงานมากสูงกวาจํานวนผลิตผลรวมของประเทศที่ใชปจจัยประเภททุนมาก ทั้งนี้
เนือ่ งจากเทคโนโลยีที่ใชทุนมากตองการเวลาการลงทุนนานกอนใหผลประโยชน แตเมื่อให
ประโยชนแลว อัตราการเพิ่มของผลผลิตรวมจะมากกวาเทคโนโลยีที่ใชแรงงานมาก จากรูปจะเห็น
วาหลังจากปที่ 15 ไปแลวเทคโนโลยีที่ใชทุนมากจะใหผลผลิตเพิ่มมากกวาเทคโนโลยีที่ใชแรงงาน
มาก
2.5 การคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศมีบทบาทในการชวยเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา
เนื่องจาก
1. ตลาดในตางประเทศมีขอบเขตกวางขวาง อํานาจซื้อสูง
2. ทําใหไดรับเงินตราตางประเทศเพื่อนําเขาสินคาอื่นๆ
3. ชวยเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ และขยายการผลิตสินคาที่เกี่ยวของ
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แตอยางไรก็ตาม ผลประโยชนที่ไดจากการคาระหวางประเทศมักตกอยูกับประเทศพัฒนา
แลวมากกวาประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก
1. ประเทศกําลังพัฒนาผลิตสินคาขั้นปฐม แตเลียนแบบการบริโภคของประเทศพัฒนาแลว
ซึง่ สวนใหญเปนสินคาฟุมเฟอย ทําใหขาดดุลการคา
2. ประเทศพัฒนาแลวมักจํากัดการนําเขาสินคาบางอยางจากประเทศกําลังพัฒนา
3. ประเทศพัฒนาแลวมีการพัฒนาสิ่งทดแทนสังเคราะห ทําใหอุปสงคตอวัตถุดิบธรรมชาติ
จากประเทศกําลังพัฒนาลดลง
4. ประเทศพัฒนาแลวมีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถลดปริมาณการใชและนําเขาวัตถุดิบ
จากประเทศกําลังพัฒนาได

