บทที่ 3
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค
3.1.1 แนวคิดของ อดัม สมิท
มุงศึกษาถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ สาเหตุที่ทําใหเกิดความมั่งคั่ง และกระบวนการ
ในการทําใหเกิดความมั่งคั่ง
การแบงงานกันทํา (Division of Labor) เปนกลไกที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการผลิต หรือกอใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (economic of scale) ทั้งนี้เพราะการแบง
งานกันทํามีผลทําใหคนงานแตละคนในกระบวนการผลิตมีความชํานาญเฉพาะอยาง
(specialization) เกิดขึน้ ทําใหพวกเขาสามารถผลิตสินคาและบริการไดมากกวาที่เปนอยู นี่คือ
สาเหตุที่กอใหเกิดความมั่งคั่ง
ในกระบวนการของการเกิดความมั่งคั่ง อดัม สมิท ชี้ใหเห็นวา การแบงงานกันทําจะ
เกิดขึน้ ไมไดเลย ถาขนาดของตลาดแคบเกินไป อุปสงคมีไมมากพอ นอกจากนี้การแบงงานกันทํายัง
ขึน้ อยูกับการสะสมทุน เพื่อซื้อเครื่องมือ เครือ่ งจักร มาใชในกระบวนผลิต การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจึงเกิดจากการสะสมทุน ดังนั้น จึงเนนพฤติกรรมการออมเพื่อใหเกิดการสะสมทุน นอก
จากนีย้ งั ใหความสนใจกับมือที่มองไมเห็น (invisible hand) จะเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพภายใตการแขงขันอยางเสรี
3.1.2 แนวคิดของริคารโด
มีความเห็นวากระบวนการกอใหเกิดความมั่งคั่ง เปนผลจากการสะสมทุนโดยเริ่มตน
จาก นายทุนมองเห็นแนวโนมกําไรเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดแรงจูงใจใหเกิดการออมเพื่อขยายการลงทุน
(แสดงใหเห็นวาการสะสมทุนเปนฟงกชั่นของผลกําไร รัฐบาลมิไดมีบทบาทที่สําคัญ) และเมื่อ
ขยายการลงทุนทําใหเกิดการจางงานและอัตราคาจางเพิ่มสูงขึ้น จนมีผลทําใหประชากรมีแนวโนม
ขยายตัว ทําใหความตองการอาหารเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงตองมีการขยายการผลิตหรือสั่งสินคาประเภท
อาหารเขามาเพื่อสนองความตองการ ในกระบวนการผลิตจึงมีการนําเอาที่ดินมาใชประโยชนมาก
ขึน้ เนือ่ งจากที่ดินมีจํานวนคงที่ โดยเฉพาะที่ดินที่มีคุณภาพจะมีปริมาณนอยลงเมื่อการเพาะปลูก
มากขึน้ ทําใหมีการแขงขันกันเพื่อใหไดที่ดินที่มีคุณภาพมาใช จึงเกิดผลตอบแทนแกที่ดิน เรียกวา
“คาเชา” คาเชาที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลมาเปนสวนแบงจากรายไดทั้งหมดที่นายทุนและแรงงานเคยไดรับ
จึงทําใหแรงงานไดคาจางนอยลง และนายทุนไดกําไรลดลง ในที่สุดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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จะหยุด เมื่อคาเชาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่กําไรลดตํ่าลงเปนศูนย คาจางลดตํ่าลงเหลือระดับพอ
ยังชีพ (Subsistence level) ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบเศรษฐกิจเขาสูภาวะชงักงันในที่สุด
3.2 ทฤษฎีของเคนส
แนวคิดพืน้ ฐานของเคนสจะประกอบดวย รายจายเพื่อการบริโภคทั้งหมด (C) การลงทุน
ของเอกชนทั้งหมด (I) รายจายรวมของรัฐบาล (G) และรายไดประชาชาติ (Y) โดย Y = C + I + G
ถาเกิดปญหาการวางงานขึ้น รัฐบาลควรดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล กระตุนรายจาย
เพื่อการบริโภค อาจโดยการลดภาษี หรือใหสินเชื่อแกผูบริโภคในอัตราดอกเบี้ยตํ่า หรือสงเสริมการ
ลงทุนของเอกชน เพิ่มรายจายของรัฐบาล และในทางตรงขามถาเกิดภาวะเงินเฟอขึ้น รัฐบาลควรตัด
ทอนรายจายของรัฐบาลลง
3.3 ทฤษฎีความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮารรอด-โดมาร (Harrod-Domar)
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีนี้มีวาทุกระบบเศรษฐกิจจะตองทําการออมทรัพยในสัดสวน
จํานวนหนึง่ ของรายไดประชาชาติ เพื่อนํามาทดแทนและบํารุงรักษาสินคาประเภททุน แตถา
ตองการใหระบบเศรษฐกิจมีความจําเริญเติบโตขึ้น การลงทุนใหมซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่มการสะสม
ทุนจะเปนสิ่งจําเปน
∆y

y

=

s
k

จากสมการ จะเห็นไดวา อัตราความจําเริญทางเศรษฐกิจ (∆Y/Y) ซึ่งจัดเปนรอยละของการ
เปลีย่ นแปลงในรายไดประชาชาติ (Y หรือ GNP) จะถูกกําหนดรวมกันโดยอัตราสวนของการออม
(s) และอัตราสวนของทุนตอผลผลิต (k) หรือกลาวไดวา ดวยเหตุนี้ อัตราความจําเริญทางเศรษฐกิจ
จะเพิม่ ขึ้นโดยเพิ่มอัตราการออมและการลงทุน และลดอัตราสวนของทุนตอผลผลิต หรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการลงทุนนั่นเอง
3.4 ทฤษฎีวาดวยความจําเริญเติบโตอยางสมดุล (Balance growth theory)
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม สิง่ แรกที่ตองการคือ การลงทุนขนานใหญ หรือ big Push ทาง
ดานทุนขั้นพื้นฐานของสังคม ซึ่งประกอบดวย การขนสง ไฟฟา นํ้าประปา ทาเรือ และอื่น ๆ ทั้งนี้
เนื่องจาก
1. การลงทุนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน จะกอใหเกิดอุปสงคของสินคาชนิด
ตาง ๆ ซึง่ กันและกันระหวางอุตสาหกรรม โดยที่คนงานของโรงงานหนึ่งเมื่อมีรายไดก็จะมีอุปสงคตอสินคาของโรงงานอื่น ๆ
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2. เมือ่ มีการลงทุนขนานใหญ การเพิ่มขึ้นของรายไดจะเปนไปอยางรวดเร็ว นําไปสูการเพิ่ม
ของอัตราการออม
3.5 ทฤษฎีความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไมสมดุลย (Unbalanced Growth theory)
เปนการเลือกลงทุนโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไปในกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน
ที่สุด ซึ่งจะเปนแรงผลักดันและชักจูงใหกิจกรรมอื่น ๆ ตามมา โดยไมจําเปนตองลงทุนไปในกิจ
กรรมทุก ๆ ดานพรอม ๆ กัน ตองเปรียบเทียบวาจะลงทุนในอุตสาหกรรมหลักชนิดใดแลวกอให
เกิดผลเชื่อมโยงมากที่สุด ทั้งนี้อตุ สาหกรรมที่ผลิตสินคาขั้นกลาง สินคาทุน หรือปจจัยการผลิต เชน
อุตสาหกรรมเหล็กและแรเหล็ก จะมีความเชื่อมโยงมากที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อกิจกรรมสาขาหลัก (leading sector) เกิดขึน้ ก็จะเปนแรงผลักดันใหเกิดกิจกรรม
อยางอื่น ๆ ตามมา คือ เกิดผลเชื่อมโยงไปขางหนา (forward - linkage effects) และเกิดผลเชื่อมโยง
ไปขางหลัง (backward - linkage effects) เชน ถาเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรม
ก. ก็อาจจะมีผลเชื่อมโยงไปขางหลัง ใหเกิดอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาตาง ๆ ซึ่งอุตสาหกรรม ก ใช
เปนวัตถุดิบและปจจัยการผลิต เชน อุตสาหกรรมกอสรางก็ผลักดันใหเกิดความตองใชวัตถุดิบตาง
ๆ เชน ปูนซิเมนต เหล็กเสน ประตู หนาตาง เปนตน หรือการที่เราเลือกลงทุนในอุตสาหกรรม ก.
แลว กอใหเกิดผลเชื่อมโยงไปขางหนา คือกอใหเกิดอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ใชผลผลิตของอุตสาห
กรรม ก. ไปเปนปจจัยการผลิต เชน กอใหเกิดโรงแรม ภัตตาคาร สํานักงาน รานคาตาง ๆ เปนตน
3.6 ทฤษฎีพฒ
ั นาการเศรษฐกิจ: เนนทางดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
3.6.1 ขัน้ ตอนของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจไมไดหมายถึงแตการทําใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว แตตองพยายามทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
เมืองอีกดวย
Marx พิจารณาในดานการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจจากระบบเจาขุน
มูลนาย (feudalism) ไปเปนระบบนายทุน (capitalism) และสังคมนิยม (Socialism) ตามลําดับ
Hildebrand พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในดานความเจริญของการใชเงินจากระบบ
การแลกเปลี่ยนสิ่งของตอสิ่งของ (barter system) เปนระบบการใชเงิน (Monetary system) และ
ระบบการใชเครดิต (credit system) ในที่สุด
Fisher, Clark และ Kuznets ไดจําแนกโครงสรางการผลิตออกเปน
1. การผลิตสินคาขั้นปฐม (Primary Production) เชน การกสิกรรม ปาไม ประมง
เปนตน
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2. การผลิตขั้นที่สอง (Secondary Production) เชน กิจกรรมอุตสาหกรรมตาง ๆ กิจ
กรรมแปรรูปสินคา การกอสราง และเหมืองแร เปนตน
3. การผลิตขั้นที่สาม (Tertiary Production) คือ การผลิตพวกกิจกรรมบริการตาง ๆ
เชน การขนสง การคมนาคม การพลังงาน การคาปลีกและคาสง การธนาคาร และการประกันภัย
เปนตน
Rostow ไดแบงความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจออกเปน 5 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ
1. สังคมแบบโบราณ (The traditional Society) ระบบเศรษฐกิจขั้นดอยพัฒนา ผลิต
เพื่อเลี้ยงตนเอง ผลผลิตเปนไปตามกฎการลดนอยถอยลงของผลได ผลผลิตตอบุคคลตํ่า มีระบบชน
ชั้น
2. สภาวะกอนที่ระบบเศรษฐกิจจะทะยานขึ้น (The preconditions for take-off)
ระบบเศรษฐกิจและสังคมเกาๆ เริ่มถูกทําลายลง มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การจัดรูปแบบสถาบัน
องคกร มีการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ การยายถิ่น การคาและการขนสงเริ่มขยายตัว เริ่มมีการนําวิธี
การผลิตใหมๆ มาใช สิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจคือกําไร
3. ขัน้ ทะยานขึ้น (The take-off) อุปสรรคตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจถูก
ทําลาย อุตสาหกรรมขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการนําความรูใหมๆ มาใช นําเอาทรัพยากรมาใช
ประโยชนอยางเต็มที่ เริ่มทําการเกษตรเพื่อการคา
4. ขัน้ ผลักดันไปสูความเจริญเติบโตเต็มที่ (The drive to Maturity) ขัน้ ตอนนี้มีระยะ
เวลานาน เศรษฐกิจเจริญเติบโตในอัตราสมํ่าเสมอ มีประสิทธิภาพการผลิตดี มีการผลิตสินคาใน
ประเทศแทนการนําเขา ใชเทคนิควิชาการและการผลิตที่ยุงยากซับซอน
5. ขัน้ ที่มีการบริโภคอยางขนานใหญ (The age of high Mass consumption) สาขานํา
ของระบบเศรษฐกิจเริ่มหันไปผลิตสินคาบริโภคที่คงทนถาวร และบริการตางๆ ขนานใหญ ประชา
กรมีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถบริโภคสินคาไดทุกอยาง สัดสวนของแรงงานเพิ่มขึ้น สังคมมีสวัสดิการ
และความมั่นคงเพิ่มขึ้น
3.6.2 ระบบเศรษฐกิจทวิภาค (Dual Economy)
สาเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเปนแบบสองระดับ คือ
1. สาเหตุจากภายนอกประเทศ เนื่องจากการติดตอกับประเทศตะวันตกทําใหความ
เจริญกาวหนาและอารยธรรมแผขยายเขาไปเฉพาะสวน สวนที่ความเจริญเขาไปไมถึงก็จะกลายเปน
สวนที่ลาหลัง
2. สาเหตุภายในประเทศ คือ ความเจริญกาวหนากระจุกอยูเพียงสวนที่เปนจุดศูนย
กลางของระบบเศรษฐกิจ

3-5

ลักษณะที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจสองระดับ
ลักษณะดานตาง ๆ
1. ดานเทคโนโลยี

2. สถาบันการผลิต

3. การผลิตเพื่อตลาด
4. ลักษณะที่ตั้ง

5. ลักษณะทางดานสังคม
ชนชั้น และสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจ
6. สาขาเศรษฐกิจ

สวนที่ยังลาสมัย

สวนที่กาวหนาทันสมัย

ใชแรงงานมากกวาทุน เนือ่ งจาก
มีแรงงานเหลือเฝอ เทคนิค
วิทยาการลาสมัย
สวนใหญเปนการผลิตแบบใน
ครอบครัว เชน ทําไร ทํานา
ชางฝมือตาง ๆ

ใชทุนมากกวาแรงงาน
มีความกาวหนาทาง
เทคนิควิชาการ
สวนใหญเปนการผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญ เงินลงทุน
จํานวนมาก
มักจะผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองมากกวา ผลิตเพื่อตลาดและการสง
ผลิตเพื่อขายในตลาด
ออกเปนสําคัญ
อยูในทองถิ่นหางไกลความเจริญ อยูตามเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะ
เมืองใหญ ๆ และเมืองทาสง
สินคาออกและนําเขาจาก
ตางประเทศ
สวนใหญเปนเกษตรกร
สวนใหญเปนผูประกอบการ
นายทุนโดยผลิตเพื่อหลังผล
กําไร
สวนใหญเปนสาขาเกษตรกรรม สวนใหญเปนสาขา
อุตสาหกรรม

การเสนอนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการแกไขปญหาเศรษฐกิจสองระดับ มักจะเนนการ
ใชประโยชนจากแรงงานสวนเกิน (Surplus labor) ซึ่งจะเกิดในสาขาเกษตรกรรม หรือสาขา
เศรษฐกิจทีล่ า หลังอยู โดยพยายามดึงเอาแรงงานสวนเกินนี้ใชในสาขาที่กาวหนาทันสมัย เพื่อกอให
เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
แรงงานสวนเกิน หมายถึง แรงงานสวนที่สามารถจะเคลื่อนยายออกจากสาขาที่มีแรง
งานสวนเกิน ซึ่งมักเปนสาขาเกษตรกรรม ไมทํางานในสาขาอื่น ๆ ได โดยไมทําใหผลผลิตของ
สาขาทีม่ แี รงงานสวนเกินลดลง ทั้งนี้เพราะ MPP ของแรงงานเหลานี้เปนศูนย หรือเขาใกลศูนย ถา
เคลือ่ นยายแรงงานเหลานี้ออกไป ผลผลิตก็ไมลดลงอาจเพิ่มขึ้นดวย
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1. โมเดลของ Lewis
Lewis เสนอวา ถาหากจะนําเอาแรงงานสวนเกินมาใชประโยชนประเทศ จําเปน
ตองมีการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยที่การพัฒนาอุตสาหกรรมจะดําเนินไปไดก็ตอเมื่อการกระจาย
รายไดเปนไปอยางไมเทาเทียมกัน คือ ชนชัน้ นายทุนผูประกอบการจะตองไดรับรายไดจากกําไร
และเงินปนผลตาง ๆ เปนสัดสวนมากกวาชนชั้นอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะชนชั้นนายทุนและผูประกอบการ
เทานัน้ ทีจ่ ะเปนผูออมและผูลงทุน เมื่อชนชั้นนี้ไดรับสวนแบงกําไรและเงินปนผลมากขึ้น ก็จะนํา
เอารายไดที่เพิ่มขึ้นนี้ไปลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไป และเมื่อผลกําไรเพิ่มมากขึ้น การ
พัฒนาอุตสาหกรรมก็จะขยายตัวตอไปเรื่อย ๆ
คาจาง, MP
N3
N2
N1
W
A

S

D1 D2 D3

O

ปริมาณแรงงาน

L1 L2 L3
รูปที่ 3.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จากแผนภาพ N1D1 N2D2 N3D3 เปนเสนอุปสงคของแรงงาน เสน WPTS เปน
เสนแสดงอุปทานของแรงงาน โดยทีร่ ะดับคาจาง OW เปนคาจางที่พอเพียงแกการประทังชีพเทา
นัน้ แตก็สูงกวารายไดที่พอประทังชีพในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีระดับ OA โดยชองวาง AW นี้
ประมาณ 30 % ทั้งนี้เพราะตองชดเชยใหเปนตนทุนการเคลื่อนยาย รวมทั้งมาตรฐานการครองชีพ
ในเมืองซึง่ สูงกวาในชนบท เงินชดเชยนี้เพียงพอที่จะจูงใจใหแรงงานเคลื่อนยายจากสาขาเกษตรไป
ทํางานยังภาคอุตสาหกรรมได
การทีเ่ สนอุปทานแรงงานมีลักษณะราบ เพราะอุปทานแรงงานสวนเกินมีอยู
อยางเหลือเฟอ ดังนัน้ ระดับคาจางในสาขาอุตสาหกรรมก็จะเทากับระดับพอยังชีพ คือ OW จนกวา
จะเกิดการขาดแคลนแรงงานคาจางนี้จึงจะสูงกวา OW ซึ่งก็แสดงใหเห็นโดยสวน TS ณ จุด T แรง
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งานสวนเกินไดหมดสิ้นไป การจะดึงแรงงานเขาไปในสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ก็จาเป
ํ นตองใหคา
จางสูงกวา OW
ขบวนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจตามขอเสนอของ Lewis จะเกิดขึ้นไดก็เมื่อ
ชนชั้นนายทุนตองนําเอาผลกําไรไปลงทุนตอไปเรื่อยๆ ซึ่งจะเปนผลใหความตองการแรงงานขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก N1D1 เปน N2D2 และ N3D3 แรงงานสวนเกินก็จะถูกดึงเอามาใชเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ จากปริมาณ OL1 เปน OL2 และ OL3 สาขาอุตสาหกรรมก็จะขยายตัวตอไปเรื่อย ๆ
2. โมเดลของ Ranis and Fei
เปนโมเดลที่แสดงทั้งสองสาขา (two-sector model) คือทั้งสาขาเกษตรกรรม
และสาขาอุตสาหกรรม ตองพัฒนาไปพรอม ๆ กัน
N
ผลผลิตเฉลี่ย
ตอแรงงาน (AP)

V

S
ระดับคาจางของ
สถาบันอุตสาหกรรม
A

Y

U
ผลผลิตเกษตร

D

P

จํานวนประชากร

ชวง I
ชวง II
ชวง III
รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจของ Ranis and Fei
จากรูป Ranis and Fei ไดแบงขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับประเทศที่มี
แรงงานสวนเกินเปน 3 ขั้นตอน
ขัน้ ที่ 1 มีแรงงานสวนเกินอยูในสาขาเกษตรกรรม ผลผลิตสวนเพิ่ม (Marginal
product: MP) ของแรงงานเทากับศูนย หรือเขาใกลศูนย แรงงานสวนเกินนี้สามารถที่จะโยกยายไป
ทํางานในสาขาอุตสาหกรรมโดยไมทําใหผลผลิตเกษตรลดลง
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ขั้นที่ 2 แสดงถึงการโยกยายแรงงานจากสาขาเกษตรกรรมไปยังสาขาอุตสาห
กรรม ซึ่งขั้นนี้ยังมีการวางงานแอบแฝงอยู แต MP ก็ยังมากกวาศูนย ดังนั้น ผลผลิตของภาคเกษตร
จะลดลง ราคาสินคาเกษตรจะเริ่มดีขึ้น สาขาเกษตรจะมีกําไรเพิ่มขึ้น จะทําใหมีการปรับปรุงประ
สิทธิภาพในการผลิตสาขาเกษตรตอไป
ขั้นที่ 3 ถือวาเปนระยะที่ระบบเศรษฐกิจไดทะยานขึ้น แรงงานแอบแฝงทั้งหมด
ไดถกู โยกยายไปทํางานในสาขาอุตสาหกรรมจนหมดสิ้นแลว ผลิตภาพการผลิตของแรงงานเริ่ม
เพิม่ สูงขึน้ จน MP เทากับคาจางสถาบันที่จุด U ตอจากนี้การโยกยายแรงงานจากสาขาเกษตรกรรม
ไปยังสาขาอุตสาหกรรมจะตองจายคาจางใหตาม MP ซึ่งสูงกวาคาจางสถาบัน อัตราคาจางจะเปน
ไปตามเสน UV

