บทที่ 4
ประชากรกับการพัฒนา
4.1 การเพิ่มขึ้นของประชากร
ในชวงป ค.ศ.1650 หรือประมาณ 300 กวาปกอน ประชากรของโลกมีประมาณ 250 ลานคน
เมือ่ มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในป ค.ศ.1750-1800 ประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทาเปน 728
ลานคน 200 ปตอมา (ป ค.ศ.1750-1950) ประชากรของโลกเพิ่มเปน 1.7 พันลานคน และในชวงป
ค.ศ. 1950-1990 การเพิ่มของประชากรเพิ่มมากกวา 2 เทาตัว เปน 5.3 พันลานคน ในป ค.ศ.2000
ประชากรของโลกทั้งหมดมีประมาณ 6.1 พันลานคน United Nation ไดประมาณการวาป ค.ศ.2050
ประชากรโลกจะมีประมาณ 9.3 พันลานคน และจะสูงถึง 11 พันลานคน ในป ค.ศ.2200 และมากกวา
รอยละ 90 ของประชากรที่เพิ่มขึ้นนี้อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนา
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รูปที่ 4.1 การประมาณการอัตราการเพิ่มของประชากร
ที่มา: Warren S. Thompson and David T. Lewis, Population Problems, 5th ed. (New York : McGraw-Hill, 1965),
p.384 : United Nations, demographic Yearbook for 1971 (New York United Nations, 1971) ; Population
Reference Bureau, 1998 World Population Data Sheet (Washington, D. C. : Population Reference Bureau,
1998) ; United Nations, Report on the World Social Situation, 1997 (New York : United Nations, 1997), p.
14.
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4.2 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนา
การเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนาเนือ่ งจาก อัตราการเกิดของ
ประชากรของประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น และอัตราการตายตํ่าลง ทั้งนี้อตั ราการเกิดและอัตราการตาย
ของประเทศกําลังพัฒนาสูงกวาประเทศพัฒนา แตเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยได
แผขยายไปถึงประเทศกําลังพัฒนา และการคมนาคมที่ดีขึ้น ทําใหสามารถสงอาหารและยาไปยังที่ขาด
แคลนไดอยางรวดเร็ว และโครงการสุขภาพตางๆ ไดนํามาใชอยางแพรหลาย ทําใหอัตราการตายของ
ประเทศกําลังพัฒนามิไดสูงกวาประเทศพัฒนามากนัก
อัตราการเพิ่มของ
ประชากร (%)
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รูปที่ 4.2 อัตราการเกิดของประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาในป ค.ศ.1950-2000
4.3 สาเหตุของอัตราการเกิดสูงในประเทศกําลังพัฒนา: แบบจําลองของมัลทัส
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเพิ่มในอัตราเรขาคณิต สวนอาหารเพิ่มในอัตราเลขคณิต ดัง
นัน้ ประชากรจะเพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของอาหารและมองวาเมื่อรายไดตอหัวของประชากร
เพิม่ ขึ้น อัตราการเกิดก็จะสูงขึ้น
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อัตราการขยายตัว
(รอยละ)
4
3.3
3

เสนการขยายตัว
ของประชากร(P)

2

A

เสนการขยายตัว
ของรายได (Y)

1
0

Y1

Y2

Y3

Y4 รายไดตอประชากร
(Y/P)
รูปที่ 4.3 กับดักประชากรของ Malthus

จากรูปที่ 4.3 แกนตั้งเปนแกนอัตราการขยายตัวของประชากรและรายไดโดยรวม แกนนอน
เปนรายไดตอหัวของประชากร เสนการขยายตัวของประชากร (P) ถึงจุดสูงสุดประมาณรอยละ 3.3 ณ
ระดับรายได Y2 และระดับการขยายตัวของประชากรจะเพิ่มขึ้นคอนขางคงที่ จนกระทั่งถึง Y4 อัตรา
การเกิดเริ่มลดลงทําใหเสน P มีความชันเปนลบหลัง Y4 เมือ่ เราเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง
อัตราการขยายตัวของรายไดรวม (Y) กับการขยายตัวของประชากร (P) ถาอัตราการเพิ่มขึ้นของราย
ไดรวมเพิม่ ขึ้นเร็วกวาอัตราการขยายตัวของประชากร รายไดตอหัวของประชากรก็จะสูงขึ้น และถา
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมเพิ่มขึ้นชากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรายไดตอหัวของประชา
กรจะลดลง เสนการขยายตัวของรายไดรวม (Y) เพิ่มสูงขึ้น (สมมติใหมีความสัมพันธเปนบวกกับราย
ไดตอ หัวของประชากร เนื่องจากเมื่อบุคคลมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นจะทําใหการออมเพิ่มขึ้น การลงทุน
จึงเพิม่ ขึน้ ทําใหระดับรายไดเพิ่มขึ้นได) แตหลังจากระดับรายไดตอประชากรที่ Y3 ไปแลว เสนการ
ขยายตัวของรายไดเริ่มลดลง เนื่องจากการลงทุนใหมลดลง ขณะเดียวกันประชากรเพิ่มมากขึ้นแต
ทรัพยากรมีจํากัดเกิดการลดนอยถอยลงของผลผลิต เนื่องจากมีแรงงานมากเกินไป ทํางานรวมกับ
ปจจัยการผลิตเชนที่ดินและทรัพยากรที่คอนขางจํากัด
จากรูปที่ 4.3 เสนอัตราการเพิ่มของประชากร (P) และเสนอัตราการเพิ่มของรายได (Y) ตัด
กันทีจ่ ดุ A, B และ C ที่จุด A ที่ระดับรายไดตอประชากร Y1 เปนระดับกับดักประชากรของ มัลธั
ส และเปนจุดดุลยภาพที่มีเสถียรภาพการเคลื่อนยายไปทางซายหรือทางขวาของจุด A ถาไมมากนัก
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รายไดตอประชากรจะกลับเขาสู Y1 สมมติวารายไดตอประชากรสูงขึ้นจาก Y1 ไปสู Y2 อัตราการ
ขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นเร็วกวาอัตราการขยายตัวของรายได รายไดของประชากรก็จะลดลงกลับ
เขาสู Y1 ในทํานองเดียวกันไปทางซายของจุด A รายไดเพิ่มขึ้นเร็วกวาประชากร ทําใหรายไดตอ
ประชากรสูงขึ้นจนถึง Y1 ดังนั้น ณ Y1 จึงเปนระดับรายไดที่มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ถาหากรายได
ตอประชากรเพิ่มขึ้นมากและรวดเร็ว เนื่องจากมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอยางกวางขวางทําให
รายไดตอประชากรกระโดดจาก Y1 จนเลยจุด Y2 รายไดตอประชากรก็จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงจุด
ดุลยภาพอีกจุดหนึ่งที่ C ระดับรายไดตอประชากรเทากับ Y4 ทีเ่ ปนรายไดตอประชากรที่มีเสถียร
ภาพ สวนจุด B เปนจุดดุลยภาพที่ไมมีเสถียรภาพ เนื่องจากวาการเคลื่อนจากจุด B ไปทางขวาหรือ
ซาย รายไดตอประชากรก็จะเคลื่อนตอไปจนถึงจุด C หรือจุด A
4.4 อุปสงคสําหรับการมีเด็ก1
ในการวิเคราะหอุปสงคสําหรับการมีเด็กโดยใชทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภคของ
สํานักนีโอคลาสสิค สมมติใหเด็กเปนสินคาพิเศษชนิดหนึ่ง ดังนั้น ถาสมมติใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ ความ
ตองการจํานวนเด็กสามารถคาดไววาขึ้นอยูกับรายไดของครัวเรือนโดยตรง คือ ครัวเรือนมีรายไดสูง
ขึน้ ก็จะมีความตองการเด็กมากขึ้น และยังขึ้นกับปจจัยอื่น ๆ อีก เชน ราคาสุทธิของการมีเด็ก รสนิยม
และราคาเปรียบเทียบของสินคาชนิดอื่น ๆ เปนตน สามารถเขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธ
ระหวางจํานวนเด็กที่ตองการกับปจจัยที่กําหนดไวดังนี้
Cd = f (Y , Pc , Px , tx) ,

x = 1 , ……. , n

Cd = อุปสงคสําหรับเด็ก
Y = ระดับรายไดของครัวเรือน
Pc = ราคาสุทธิของการมีเด็ก (ความแตกตางระหวางตนทุนการมีบุตร เชน คาเสีย
โอกาสของแม คาใชจายในการคลอดและเลี้ยงดูกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการมีเด็ก เชน
รายไดของเด็กเมื่อเติบโต และคาดวาจะเลี้ยงดูพอแมเมื่อพอแมมีอายุสูง เปนตน)
Px = ราคาสินคาชนิดอื่น ๆ
tx = รสนิยมในสินคาชนิดอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการมีเด็ก
ภายใตเงื่อนไขปกติเราสามารถคาดไดวา

1

Michael P. Todaro, Economic Development 7 ed. (New York : Longman Inc, 2000) pp. 230-234.
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∂c d
∂y

> 0 หมายความวา เมื่อรายไดของครัวเรือนสูงขึ้น อุปสงคสําหรับเด็กจะ
มากขึ้น

∂c d
∂Pc

< 0 หมายความวา เมื่อราคาสุทธิของการมีเด็กสูงขึ้น ปริมาณอุปสงคการ
มีเด็กจะลดลง

∂c d
∂P x

> 0 หมายความวา เมื่อราคาสินคาชนิดอื่น ๆ สูงขึ้น เปรียบเทียบกับการ
มีเด็ก ปริมาณอุปสงคสําหรับเด็กจะมากขึ้น

∂c d
∂t x

> 0 หมายความวา รสนิยมสําหรับสินคาอื่นมากขึ้นเปรียบเทียบกับการมี
เด็ก ปริมาณอุปสงคสําหรับเด็กจะนอยลง

4.5 อุปสงคสําหรับการมีเด็กในประเทศกําลังพัฒนา
โอกาสการทํางานนอกบานของเพศหญิงและระดับการศึกษาของเพศหญิงมีความสัมพันธกับ
อัตราการเกิด กลาวคือ ผูหญิงที่มีการศึกษาดีขึ้นจะมีแนวโนมหารายไดสวนหนึ่งใหแกครัวเรือนและมี
เด็กนอยลง และการเพิ่มขึ้นของรายไดของครัวเรือนถึงแมจะสามารถเลี้ยงดูเด็กไดมากขึ้น แตขอเท็จ
จริงแสดงใหเห็นวาครอบครัวที่มีรายไดสูงพอแมมีแนวโนมที่จะมุงพัฒนาคุณภาพมากกวาดาน
ปริมาณ ดังนั้น เมื่อรายไดสูงขึ้นอาจจูงใจใหครอบครัวมีเด็กนอยลง อัตราการเกิดลดลงได
4.6 ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.6.1 การเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหเกิดการลดนอยถอยลงของผลผลิต
ตามหลักเศรษฐศาสตร ถาใหทุกอยางคงที่ การเพิ่มขึ้นของประชากรจะทําใหผลผลิต
ตอหนวยของประชากรลดลง การมีประชากรของประเทศที่ไมมากนักจะทําใหประชากรของประเทศ
มีรายไดมาสนับสนุนเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ทําใหมีเงินเหลือออมมาใชเพื่อการลงทุน และ
พัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน อยางไรก็ดีการ
เพิม่ ทัง้ ปริมาณของประชากรและคุณภาพของประชากรไปพรอม ๆ กัน ก็มีขอดีในแงที่วาทําใหมีอุป
สงคตอ สินคาและบริการมากขึ้น ทําใหเกิดการลงทุนมากขึ้น ตลอดจนการที่ประชากรมีการศึกษาดี มี
ประสิทธิภาพในการผลิตดี ก็จะสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตทําใหสามารถแกไขปญหา
การลดนอยถอยลงของผลผลิตได
4.6.2 ตนทุนของการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว
1. ภาระในการเลี้ยงดู (dependency burden)
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การเพิม่ ขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วจะทําใหสัดสวนของประชากรที่เปนเด็กสูง
ทําใหประเทศตองนําทรัพยากรไปใชเพื่อการบริโภค เชน ที่อยูอาศัย เสื้อผา และเพื่อการศึกษาเปน
จํานวนมาก ทําใหระดับการออมลดตํ่าลง การลงทุนนอยลง การขยายตัวทางเศรษฐกิจชาลง ในที่สุด
ความยากจนจะรุนแรงมากขึ้น
2. ผลตอสินคาทุน
การเพิม่ ขึน้ ของประชากรอยางรวดเร็วมีสวนทําใหคนที่อยูในวัยกําลังแรงงานเพิ่ม
ขึน้ อยางรวดเร็ว ทําใหสินคาทุนของประเทศที่มีอยูตอแรงงานลดลง ประสิทธิภาพในการทํางานของ
แรงงานก็จะลดลง ดังนั้นรายไดสวนที่เปนคาจางแรงงานตอคนก็จะลดลง
4.7 นโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาประชากรในประเทศกําลังพัฒนา
1. การจํากัดการขยายตัวเพิ่มขึ้นของประชากร
2. จัดตัง้ โครงการวางแผนครอบครัวใหทั้งการศึกษาและวิธีคุมกําเนิดแกประชาชนที่ตองการ
มีครอบครัวเล็กลงโดยไมคิดมูลคา
3. ประเทศพัฒนาแลวจะตองใหความชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา โดยสนับสนุนดานการ
เงินและเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับโครงการวางแผนครอบครัว และใหความชวยเหลือดานลดปญหา
ความยากจน ปญหาการอานออกเขียนได ปญหาโรคภัยไขเจ็บและการขาดสารอาหาร
4. การวางแผนของรัฐบาลในการควบคุมจํานวนประชากร ไดแก การกําหนดเปา-หมาย
จํานวนประชากร การกําหนดอายุขั้นตํ่าในการแตงงาน การใหเงินเปนแรงจูงใจ เปนตน

