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บทคัดย่อ

โมเดลการพัฒนาแบบวิถีตะวันออก เป็นการนำ�เสนอจุดเริ่มต้น พัฒนาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาประเทศของ 3 ประเทศในซีกโลกตะวันออก ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน ทั้งสามประเทศประสบ
ความสำ�เร็จในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของตัวเลขที่สะท้อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ซึ่งวิถีการพัฒนาดังกล่าวแตกต่างจากรูปแบบการพัฒนาตามแนวคิดการทำ�ให้ทันสมัยอย่างตะวันตก (Modernization)        
ที่มุ่งเน้นใช้ทุนในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
จุดร่วมสำ�คัญของการพัฒนาแบบวิถีตะวันออก คือการให้ความสำ�คัญกับ “คน” ด้วยการเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในประเทศทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและในด้านอื่น ๆ ส่วนรูปแบบเฉพาะของ         
แต่ละประเทศมีดังนี้ (1) ประเทศญี่ปุ่น มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและงบประมาณที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศ
อย่างเต็มที่ มีการปฏิรปู ทีด่ นิ จากนายทุนเจ้าของทีด่ นิ สูม่ อื เกษตรกร มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิม่ ผลผลิต
จนทำ�ให้เกษตรกรมีรายได้สูง รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมสำ�คัญสู่อุตสาหกรรมชั้นนำ�ของโลก (2) ประเทศเกาหลีใต้
พัฒนาประเทศด้วยแนวคิด “แซมาอึล อุนดง” หรือขบวนการสร้างหมู่บ้านใหม่ ด้วยการปลูกฝังจิตวิญญาณ 3 ประการ
ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร  การพึ่งพาตนเอง และความร่วมมือให้แก่ประชาชน จากนั้นประชาชนจะเป็นฝ่ายริเริ่ม
และดำ�เนินการการพัฒนาทั้งหมด รัฐบาลทำ�หน้าที่เพียงให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (3) ประเทศ
จีน มีการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยเทคนิคการใช้พื้นที่ต่อไร่แบบเข้มข้น (Intensive cultivation) เพื่อเพิ่มผลผลิตและ          
รายได้ให้แก่เกษตรกร มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎหมายด้านการลงทุนให้ทันสมัยและนำ�เอา
มาตรการสร้างแรงจูงใจมาใช้ เพือ่ ดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศอย่างจริงจัง รวมทัง้ การสนับสนุน
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่นำ�เข้ามาสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีขั้นสูง
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ABSTRACT

This Eastern style development model was designed to present the beginning, the development, and
the application of knowledge in the development of the countries in the Eastern hemisphere, which are Japan,
South Korea, and China. They all succeeded in developing both in terms of numbers that reflect the economic
development and the quality of life in the country. The way of development is different from the modernization
idea that focuses on the use of the capital to create the national economic growth.  
The main idea of Eastern style development is to focus on the “people” and emphasize them on                  
improving their quality of life in the way of education, public health, social welfare, and so forth.  The particular
models of development of each country are as follows:
(1) Japan practices the use of quality human resources, and their available budget is used with fully
care to develop the country. Japan’s reformed the land from capitalist owners to be in the hands of farmers.
The development of productivity efficiency results the high income to the farmers. Thus, Japan is also ranked
as the World industrial leader.   
      (2) South Korea has been developed under the concept called “ Saemaul Undong “, means the process
of new village creation. The method is to foster the 3 aspects of consciousness to the public; the diligence,       
self - reliance , and cooperation, and then let the people initiate the operation and manage the entire                          
development.  The government serves only to support and provide technical assistance.  The development on
the concepts resulted in the similarity of  people’s income in both rural and urban areas .
      (3) China has performed the agriculture development with intensive cultivation techniques to increase
productivity and income for farmers. There were also developments of economic infrastructure, law on                    
investment updates, and incentive measures implementation. These were done to very seriously attract                 
investment and technology from abroad. Supports were provided to both public and private agencies in the
development of new or advanced technologies. The successful result of the economic development has made
China the world’s second largest with the largest reserves.
Keyword: Development Model, Eastern Style, Country development

บทน�ำ

ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 หลายประเทศได้รบั
ความเสียหายและบอบช้�ำ อย่างรุนแรงจากภัยสงคราม อาทิ
ญี่ ปุ่ น และหลายประเทศในยุ โ รปที่ เ ป็ น สมรภู มิ ก ารสู้ ร บ        
ในช่ ว งสงคราม ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งรุ น แรง            
แต่ประเทศเหล่านี้กลับใช้ระยะอันสั้นในการฟื้นฟูประเทศ
และยั ง พั ฒ นาประเทศจนเจริ ญ ก้ า วหน้ า เป็ น ผู้ นำ � ทาง
เศรษฐกิจของโลก ซึ่งการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศในยุโรป
เกิ ด จากแรงผลั ก หรื อ “Big Push” ตามความเชื่ อ ของ               
นักเศรษฐศาสตร์ชาวตะวันตกในสมัยนั้นนำ�โดย Rostow
(as cited in Engerman. 2003 : 47-55) ที่เชื่อว่าการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจจากภาวะสงครามจำ�เป็นต้องอาศัยเงินลงทุน
มหาศาลเพื่ อ เป็ น แรงผลั ก ครั้ ง ใหญ่ ใ ห้ เ ศรษฐกิ จ ฟื้ น ตั ว         
ด้วยอิทธิพลของความเชื่อดังกล่าวนี้เองสหรัฐอเมริกาจึงได้

เข้าไปช่วยฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของหลายประเทศในยุโรป ภายใต้
แผนงานที่เรียกว่า European Recovery Program (ERP)
หรือที่รู้จักในชื่อ “แผนการมาร์แชล” โดยในช่วงระหว่าง            
ปี ค.ศ. 1948-1951 เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาได้ไหล
เข้าสู่แผ่นดินยุโรปเป็นจำ�นวนมากถึง 12,721 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (Behrman. 2007 : 1-5) ประเทศที่ได้รับความ             
ช่วยเหลือได้นำ�เงินไปบูรณะบ้านเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศด้ ว ยการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมหนั ก อาทิ
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น จากนั้น
เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้มีการต่อยอดทุนไปสู่การลงทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก ส่งผลให้หลายประเทศในยุโรป กลายเป็นประเทศ
ทีม่ คี วามเจริญทางด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นอันดับต้น ๆ ของโลก
(ศฤงคาร พันธุพงศ์.  2539 : 492)
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จากความสำ�เร็จในการกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ
ในยุโรปด้วยการลงทุน ทำ�ให้ได้มีการนำ�แนวคิดดังกล่าวนี้
ไปขยายผลเพือ่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่
กลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยมีธนาคารโลก (International
Bank for Reconstruction and Development) หรือที่รู้จัก
ในชื่อ “World Bank” เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนานับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เป็นต้นมา
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วถู ก เรี ย กว่ า แนวคิ ด การทำ � ให้ ทั น สมั ย         
อย่างตะวันตก
Walt W. Rostow (as cited in Engerman.  2003 :
47-55) หนึ่งในนักทฤษฎีสำ�คัญของกลุ่มแนวคิดดังกล่าว      
ได้อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำ�ลัง
พัฒนาเกิดขึน้ เป็นขัน้ ตอนตามการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจประกอบด้วย (1) ขั้นเตรียมการ เป็นช่วงที่
สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมโบราณสู่สมัยใหม่ (2) ขั้น
ทะยานขึ้น เป็นช่วงที่ความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตัว      
ออกไป และ (3) ขั้ น ที่ สั ง คมรั ก ษาความเจริ ญ เติ บ โต                
ทางเศรษฐกิจไว้ได้เอง เป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจขยายตัว
อยู่ตลอดเวลา มีการใช้เทคนิคการผลิตแบบใหม่อยู่เสมอ
รวมถึงนักทฤษฎีอีกท่านหนึ่งคือ Moore (1963 : 89-112)   
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในประเทศกำ�ลังพัฒนาเป็นกระบวนการไปสู่ความ     
ทันสมัย ซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงโดยสิน้ เชิงของสังคมดัง้ เดิม
ไปสูร่ ปู แบบของประเทศทางตะวันตก และ Smelser (1992
: 37-54) มีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมในประเทศกำ�ลังพัฒนาเป็นกระบวนการไปสู่
ความทันสมัย ดังนี้ (1) ด้านเทคโนโลยี จากการใช้เทคโนโลยี
ง่าย ๆ และดั้งเดิมไปสู่การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (2)
ด้านเกษตรกรรม จากการทำ�การเกษตรเพื่อยังชีพไปสู่การ
ผลิตเพื่อการค้า (3) ด้านอุตสาหกรรม จากการใช้แรงงาน
มนุษย์และสัตว์ไปสูอ่ ตุ สาหกรรมอย่างแท้จริง และ (4) ด้าน
นิเวศวิทยา จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง
อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
กำ�ลังพัฒนาตามแนวคิดการทำ�ให้ทันสมัยอย่างตะวันตก
นั้นประสบความสำ�เร็จค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังถูกวิพากษ์
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วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ
สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศที่ ไ ด้ รั บ ความ             
ช่ ว ยเหลื อ เนื่ อ งจากเป็ น การพั ฒ นาแบบไม่ ส มดุ ล และ             
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภาคเกษตรกับภาคนอกเกษตร ทำ�ให้
โครงสร้างของสังคมเกิดความเหลื่อมลํ้า เกษตรกรซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกำ�ลังพัฒนายังคงยากจน
และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีขึ้น นอกจากนี้การพัฒนา      
ตามแนวคิ ด ดั ง กล่ า วยั ง ถู ก มองว่ า เป็ น การพั ฒ นาแบบ           
มุ่งภายนอก โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก       
ด้ ว ยการอาศั ย ทุ น เทคโนโลยี แ ละความรู้ จ ากประเทศ        
ตะวันตก ทำ�ให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาส่วนใหญ่ตอ้ งตกอยูใ่ น
สภาวะพึ่ ง พาทางเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศตะวั น ตก
(วิวัฒน์ชัย อัตถากร. 2544 : 33-49) ผลจากความล้มเหลว
ในการพัฒนาประเทศตามวิถีตะวันตก ทำ�ให้นักวิชาการ       
ในฝั่งโลกตะวันออกเริ่มกลับมาทบทวนถึงแนวทางการ
พัฒนาประเทศของตน ว่าควรต้องมีความสอดคล้องกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งการพัฒนา
ตามแนวทางดังกล่าวที่อาจเรียกว่า “การพัฒนาแบบวิถี
ตะวันออก”นัน้ มีตวั อย่างต้นแบบของการพัฒนาอยูใ่ นสาม
ประเทศของซีกโลกตะวันออก ประกอบไปด้วยประเทศญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ และจีน
จุดเริ่มต้น และพัฒนาการสู่ความสำ�เร็จในการพัฒนา
ประเทศแบบวิถีตะวันออก
ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในซีกโลกตะวันออกที่ได้รับ
การยอมรับจากนานาอารยประเทศ ว่าเป็นประเทศทีม่ คี วาม
เจริญทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
ซึ่งกรณีของญี่ปุ่นนี้มีความน่าทึ่งในแง่ความสำ�เร็จของการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น
ได้รับความบอบชํ้ามากพอสมควร ทั้งการสูญเสียพลเมือง
นับล้านคน โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเสียหาย
อย่างหนัก เศรษฐกิจของประเทศตกต่�ำ จนถึงขัน้ ทีป่ ระชาชน
เกิดภาวะความอดอยากขาดแคลน อย่างไรก็ตามสายเลือด
ซามูไรยอดนักสู้ของชาวญี่ปุ่นยังคงเข้มข้น นับจากญี่ปุ่น
ประกาศยอมแพ้สงครามในปี ค.ศ.1945 จากนัน้ ใช้เวลาแค่
ประมาณ 35 ปี ญี่ปุ่นได้พัฒนาประเทศจนก้าวสู่การเป็น
มหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจ (จันทร์ฉาย  ภัคอธิคม. 2553 :
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359-360) ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและจีน
โดยมีมลู ค่าของเศรษฐกิจประมาณ 4.601 ล้านล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GNP       
per capita) ประมาณ 36,200 ดอลล่าร์สหรัฐ (World Bank.
2014)
การพั ฒ นาประเทศของญี่ ปุ่ น จนประเทศฟื้ น ตั ว       
และเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนัน้ แม้วา่ ส่วนหนึง่ ของการ
พั ฒ นาประเทศจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด การทำ � ให้             
ทันสมัยอย่างตะวันตก แต่ส่วนสำ�คัญของความสำ�เร็จนั้น
เกิ ด จากพื้ น ฐานของการมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
สถาบันครอบครัว โรงเรียนและสถาบันทางสังคมอื่น ๆ            
ได้รว่ มกันกล่อมเกลาและปูพนื้ ฐานให้แก่บตุ รหลาน เพือ่ ให้
เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้คนญี่ปุ่นในยุคสร้างบ้าน
แปลงเมืองยังเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็ง
โดยเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำ�งานหนัก เป็นชาตินักสู้
มีความเป็นชาตินิยมสูง คนญี่ปุ่นจะทำ�งานเพื่อประโยชน์
ประเทศญี่ปุ่นหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
(ปี ค.ศ. 1945)
(1) ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
(2) แรงงานในการพัฒนา
ประเทศเสียชีวิตเป็น
จำ�นวนมาก
ในสงคราม
(3) โครงสร้างพื้นฐานและ
อุตสาหกรรมถูกทำ�ลาย

ของส่วนรวมเป็นหลัก และเลือกทีจ่ ะให้การสนับสนุนสินค้า
ของชาวญี่ปุ่นด้วยกันก่อน (กิจฐเชต  ไกรวาส.  2557ง : 36)
ดังนั้นนอกจากจะช่วยลดการขาดดุลการค้าให้กับประเทศ
แล้ว สินค้าของญี่ปุ่นสามารถพัฒนาทั้งในแง่คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการผลิต จนเกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับสินค้าของประเทศตะวันตก
ผลจากความมุ่งมั่นของชาวญี่ปุ่นที่ได้ร่วมกันฟื้นฟู
และพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งจริงจัง ทำ�ให้อตุ สาหกรรม
ของญี่ปุ่นเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ในปี 1980 รถยนต์
ญี่ปุ่นมียอดจำ�หน่ายมากที่สุดในโลก ปี 1990 รถยนต์ญี่ปุ่น
มีส่วนแบ่งการตลาดในอเมริกามากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เช่น
เดี ย วกั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากทั้ ง ใน
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก (จันทร์ฉาย ภัคอธิคม. 2552 :
458-459) ในภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นมีการผลักดันให้
เกษตรกรใช้เครือ่ งทุน่ แรงในการผลิต เพือ่ ให้ใช้แรงงานน้อย
ลงและได้ผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรในชนบทของญี่ปุ่นจึงมี
รายได้สูงกว่าคนเมือง ซึ่งโมเดลการพัฒนาประเทศของ
ญี่ปุ่นสามารถสรุปได้ดังนี้

การพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ทุนมนุษย์
(1) ความเป็นชนชาตินักสู้
(2) ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
(3) ความมีระเบียบวินัย
(4) ความขยันขันแข็งมุ่งมั่น
ทำ�งานหนัก
(5) ความเป็นชาตินิยมสูง
ทุนที่เป็นตัวเงิน
(1) นำ�งบประมาณมาใช้ในการ		
พัฒนาประเทศได้เต็มที่
(ถูกสั่งห้ามไม่ให้มีกองทัพ)

ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น

ผลผลิตจากการพัฒนา
ประเทศญี่ปุ่น
(ปี ค.ศ. 1980)
(1) เศรษฐกิจของประเทศมีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
(2) อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก้าวสู่
การเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำ�
ของโลก
(3) การปฏิรูปที่ดินจากการ
ครอบครองของนายทุนเจ้าของ
ที่ดินสู่มือเกษตรกรและการเพิ่ม
ผลิตผลทางด้านการเกษตร
ทำ�ให้เกษตรกรมีรายได้ใน
ระดับสูง
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือที่รู้จักโดยทั่วไปใน
ชือ่ “เกาหลีใต้” เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างของการพัฒนาประเทศ
ในแบบวิถีตะวันออก ที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นในการ
พัฒนาจากประเทศที่มีฐานะยากจน  จนก้าวสู่ประเทศที่มี
ความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจได้อย่างอัศจรรย์ โดยในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960 เกาหลีใต้ยังคงประสบปัญหาความยากจน
อย่างรุนแรง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว มีมูลค่า
เพียง   90 ดอลล่าร์ (ประมาณ 2,970 บาทต่อคนต่อปี)             
ซึ่งสาเหตุสำ�คัญเกิดจากการที่เศรษฐกิจของประเทศต้อง
พึ่งพาผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นหลัก และการผลิต
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับภา
วะนํ้าท่วมและความแห้งแล้งอยู่เป็นประจำ�  จึงทำ�ให้ภาวะ
ความอดอยากขาดแคลนเกิดขึ้นทั่วประเทศ (ดำ�รง ฐานดี.          
2556 : 3) นอกจากนี้สภาพความเป็นปึกแผ่นของชุมชน        
ยังเสื่อมคลายลงจากความแตกต่างทางความคิดของผู้คน
ในสังคม
จุดพลิกผันในด้านการพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้
เกิดขึน้ ในช่วงปี 1969 หลังเหตุการณ์น�้ำ ท่วมใหญ่ประชาชน
ต่างพากันซ่อมแซมบ้านเรือนและถนนหนทางด้วยตนเอง
โดยไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาล ประกอบกับ
การทีร่ ฐั บาลเกาหลีใต้ได้สง่ ผูบ้ ริหารไปศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ในส่วนของ
ประเทศไทยนั้ น แนวคิ ด สำ � คั ญ ที่ ผู้ บ ริ ห ารของเกาหลี ใ ต้         
รู้สึกประทับใจ และได้นำ�เอาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ประเทศคือ “การลงแขก” ซึ่งเป็นการช่วยกันทำ�งานโดย      
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปแต่ละครัวเรือน เช่น การลงแขก
เกี่ยวข้าว เป็นต้น (กิจฐเชต  ไกรวาส. 2557ค : 35) แนวคิด
ดังกล่าวนีไ้ ด้เป็นแรงบันดาลใจให้ปาร์ก จุง ฮี ประธานาธิบดี
เกาหลีใต้ในสมัยนั้น ได้ริเริ่มและขับเคลื่อนแนวคิดการ
พัฒนาชนบทที่เรียกว่า “แซมาอึล อุนดง” หรือขบวนการ
สร้างหมูบ่ า้ นใหม่ (เมธาวี  หริ ญ
ั คำ�. 2556 : 69-70) หลักการ
พื้นฐานหรือจิตวิญญาณสำ�คัญ 3 ประการของแซมาอึล        
อุ น ดงที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารเสริ ม สร้ า งให้ แ ก่
ประชาชน ประกอบด้วย ความขยันหมั่นเพียร (Diligence)
การพึง่ พาตนเอง (Self-help) และความร่วมมือ (Cooperation)
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ภายหลังการดำ�เนินงานได้หนึ่งปี รัฐบาลเกาหลีใต้
ได้ทำ�การประเมินผลและได้ข้อค้นพบว่า “ผู้นำ�” มีส่วน
สำ�คัญอย่างมากต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินโครงการของ
แซมาอึล อุนดง รัฐบาลจึงได้เปิดสถาบันฝึกอบรมผู้นำ�แซ
มาอึล อุนดง ขึ้นในปี 1972 โดยได้คัดเลือกผู้นำ�หญิงและ
ชายหมู่บ้านละ 2 คน เข้ามารับการฝึกอบรมภาวะผู้นำ�        
ผู้ นำ � ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจะเป็ น แหล่ ง วิ ท ยาการสำ � คั ญ         
ด้ า นภาวะผู้ นำ � และแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ห มู่ บ้ า นอื่ น ๆ                         
(กิจฐเชต ไกรวาส. 2557ค : 36) ตลอดจนเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศ
      แซมาอึ ล อุ น ดงทำ � ให้ พื้ น ที่ ช นบทของเกาหลี ใ ต้           
เริ่มปรากฏภาพลักษณ์ของการเป็นชุมชนเมืองเพียงแค่       
ช่วงเวลา 3 ปี จากนั้นได้มีการขยายโครงการไปสู่ในด้าน
บริการสาธารณะ โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้           
สูงขึ้น อาทิ การปฏิวัติวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมจากการ      
ปลู ก ข้ า วและข้ า วบาร์ เ ลย์ เป็ น การทำ � การเกษตรแบบ               
ไร่นาสวนผสม เป็นต้น รวมถึงการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ของรัฐบาลในพื้นที่ชนบทเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน       
แซมาอึล อุนดงทำ�ให้ในปี 1974 ประชาชนในชนบทของ
เกาหลีใต้มีรายได้สูงกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
และในปี 1979 ร้อยละ 98 ของหมู่บ้านในชนบททั่วประเทศ
สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ใ นทางเศรษฐกิ จ (Saemaul              
Undong Central Training Institute. 2014) ความสำ�เร็จ
ในการพัฒนาพื้นที่ชนบทของขบวนการแซมาอึล อุนดง
ทำ�ให้เกิดการแพร่ขยายวิธีการดังกล่าวไปสู่หน่วยงานและ
กิจการของชาวเกาหลีใต้ทงั้ ในและต่างประเทศ โดย ในช่วง
ระยะเวลาเพียง 30 ปี แซมาอึล อุนดงได้มีส่วนสำ�คัญใน      
การพั ฒ นาเกาหลี ใ ต้ จ ากประเทศที่ มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์          
มวลรวมประชาชาติต่อหัวน้อยกว่า 100 ดอลล่าร์ ให้เพิ่ม       
สูงขึ้นถึง 12,000 ดอลล่าร์ (ดำ�รงค์ ฐานดี. 2556 : 28)         
อย่างน่าอัศจรรย์ ซึง่ โมเดลการพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้
สามารถสรุปได้ดังนี้
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ประเทศเกาหลีใต้ในช่วง
ปี ค.ศ. 1960

การพัฒนาประเทศของเกาหลีใต้
ช่วงปี ค.ศ. 1960-1995

ผลผลิตจากการพัฒนาประเทศ
เกาหลีใต้หลังปี ค.ศ. 1995

(1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�
(2) ปัญหาความยากจน
ประชาชนอดอยาก
ขาดแคลน
(3) ประเทศยากจน
ขาดแคลนงบประมาณ
และทรัพยากรในการ
พัฒนาประเทศ

ทุนมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
(1) การมีผู้นำ�ที่เข้มแข็งและมีภาวะ
ผู้นำ�
(2) ความขยันหมั่นเพียร
(3) การพึ่งพาตนเอง
(4) ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
(5) การทำ�งานเป็นทีม
ทุนที่เป็นทรัพย์สินและตัวเงิน
(1) ปูนซีเมนต์ และเหล็กเส้น
(2) รัฐบาลช่วยจัดหาและคํ้าประกัน
เงินกู้ให้ภาครัฐและเอกชน

(1) ประเทศมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี
(2) การกระจายรายได้ระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่เมืองและ
ชนบทมีความใกล้เคียงกัน
(3) อุตสาหกรรมรถยนต์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�
ระดับแนวหน้าของโลก

ภาพที่ 2 โมเดลการพัฒนาประเทศเกาหลีใต้
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศจีนที่เรียกกัน
โดยทั่วไป เป็นอีกหนึ่งประเทศต้นแบบการพัฒนาแบบวิถี
ตะวันออก ที่เริ่มจากประเทศที่มีฐานะยากจน ประชาชน
ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ใ นชนบทและมี อ าชี พ เกษตรกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ ต่ อ หั ว ในปี ค.ศ. 1960                
มีมูลค่าประมาณ 2,900 บาทต่อคนต่อปี แต่หลังจากนั้นใน
ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 9        
(ค.ศ. 1997-2001) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2002-2006) ประเทศจีนได้มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยใช้วธิ กี ารนำ�เข้าเทคโนโลยี
แบบสำ�เร็จรูป เริ่มจากการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
หลั ง จากนั้ น จะมี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม               
ในส่วนที่เป็นของชาวจีน ด้วยการต่อยอดเทคโนโลยีที่มี
การนำ�เข้ามาจากต่างชาติ ทำ�ให้ในช่วงระยะเวลาแค่เพียง
1-2 ทศวรรษ ประเทศจี น สามารถพั ฒ นาประเทศจนมี        
ขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
สหรัฐอเมริกา (อักษรศรี   พาณิชสาส์น.  2550 : 2) และ
ปัจจุบันยังเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำ�รองมากที่สุดในโลก        
อีกด้วย

จากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งเข้ ม ข้ น ของ             
ประเทศจี น ในช่ ว ง 1-2 ทศวรรษที่ ผ่ า นมา ได้ ส่ ง ผลให้          
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วในบริเวณพืน้ ทีฝ่ งั่ ตะวันออกของประเทศ
อาทิ ปักกิง่ เซีย่ งไฮ้ กวางโจว เซินเจิน้ เทียนจิน เป็นต้น ทำ�ให้
รายได้และบริการสาธารณะของประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ มือง
และพืน้ ทีช่ นบทมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะในพืน้ ที่
ข้ า งต้ น กั บ ในเขตภาคตะวั น ตกของประเทศที่ ป ระกอบ                 
ไปด้วย 6 มณฑล ได้แก่ กานสู้ กุ่ยโจว ชิงไห่ ฉ่านชี เสฉวน
และยูนนาน (กิจฐเชต  ไกรวาส. 2557ข : 40) ดังนั้นในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ค.ศ.
2006 - 2010) ประเทศจีนจึงเร่งลดช่องว่างทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในประเทศ โดยมีการ
ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคตะวันตก (Great
Western Development Strategy) (อักษรศรี  พาณิชสาส์น.
2550 : 2) ทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
รถไฟความเร็ ว สู ง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมท้ อ งถิ่ น                      
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งงานสร้ า งรายได้ ใ นพื้ น ที่ การนำ � เอา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
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คุณภาพของประชาชน การส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการลงทุนควบคูไ่ ปกับการให้ความสำ�คัญ
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ความสำ�เร็จในการพัฒนาประเทศของจีนด้วยวิถีที่
เป็นแบบฉบับของโลกตะวันออก ได้สร้างความมั่นคงทาง
ด้านเศรษฐกิจและช่วยยกระดับสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
ประชาชนส่วนใหญ่ ให้ขึ้นไปเทียบเท่ากับประเทศตะวันตก
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยโมเดลการพัฒนาประเทศของจีนสามารถ
สรุปได้ดังนี้
ประเทศจีนช่วงก่อน
ปี ค.ศ.1978
(1) ประเทศมีฐานะยากจน
(2) ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมและ
มีรายได้น้อย
(3) ประชาชนจำ�นวนมาก
ประสบภาวะอดอยาก

7

1.1 รัฐบาลควรกำ�หนดนโยบายให้ประชาชน
ทุกคนได้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี โดย
จัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะเข้ามาดูแลรับผิดชอบกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน            
อย่างเพียงพอ
1.2 รัฐบาลควรเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานและคุณภาพการให้บริการ ของหน่วยงานทีด่ แู ล                  
รั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน

การพัฒนาประเทศของจีนหลัง
ปี ค.ศ.1978 – ค.ศ.2010
ทุนมนุษย์
(1) มีประชากรจำ�นวนมากทำ�ให้
เป็นตลาดใหญ่ที่ดึงดูดนัก
ลงทุน
(2) ความขยันขันแข็งของ
ประชาชน
การบริหารการพัฒนา
(1) การนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ในภาค
เกษตรกรรม
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
(3) การปรับปรุงกฎหมายและ
การใช้ มาตรการดึงดูดใจ
ด้านภาษีและอื่นๆ เพื่อดึงดูด
การลงทุน
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตจากการพัฒนา
ประเทศจีน
(1) เศรษฐกิจของประเทศมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของโลก
(2) ผลผลิตและรายได้ภาคเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นในระดับสูง
(3) อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม
ซีเมนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำ�
ของโลก
(4) ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเจริญ
เติบโตในระดับสูง
(5) ปริมาณการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ
ของจีนอยู่ในลำ�ดับแรก ๆ ของโลก
(6) ประชาชนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและ
การกระจายรายได้ กระจายความ
เจริญและกระจายโอกาสทำ�ได้ดี

ภาพที่ 3 โมเดลการพัฒนาประเทศจีน
การประยุกต์ใช้โมเดลการพัฒนาแบบวิถีตะวันออกใน
การพัฒนาประเทศไทย
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบการพั ฒ นาของทั้ ง                    
3 ประเทศ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและ
คุณภาพชีวิตของคน

1.3 รัฐบาลควรสร้างความสมดุลให้กับการ
พัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิง่
แวดล้อม เพื่อเป็นการลดปัญหาและผลกระทบจากการ
พัฒนาและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยั่งยืน
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2.  การประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศของ
เกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพื้นที่
ชนบทและภาคเกษตรกรรม
2.1 รัฐบาลควรบูรณาการความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างความเป็นเอกภาพในการ
ดำ�เนินงานด้านการพัฒนาพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรมของ
ไทย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำ�ซ้อนของโครงการ กิจกรรมและ
การจัดสรรงบประมาณ
2.2 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบควรเร่งสร้าง
“ผู้นำ�” และปลูกฝังค่านิยมการพึ่งพาตนเอง และความ         
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้แก่ประชาชน และให้
ประชาชนเป็นฝ่ายริเริ่ม ดำ�เนินการและจัดการการพัฒนา
ด้วยตนเองทัง้ หมด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะทำ�หน้าทีเ่ ฉพาะ
ในส่วนการให้การสนับสนุน
3.   การประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาประเทศจีน        
ที่เริ่มต้นจากการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและ         
ส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนา       
ต่อยอดเทคโนโลยี
3.1 รัฐบาลควรเร่งพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพือ่ นำ�มาใช้
ในการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
รัฐบาลผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3.2 รัฐบาลควรส่งเสริมให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนมี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดเทคโนโลยี ใ นด้ า น        
ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น กลไกสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ไปสู่
เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีข้ันสูงอย่างจริงจัง อาทิ
การจัดตัง้ หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลรับผิดชอบในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสำ�หรับใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร
4.   การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นา
ประเทศของจีน ที่เริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพในด้านการพัฒนา จากนั้นจึงเร่งกระจายรายได้
กระจายความเจริญและกระจายโอกาสสู่พื้นที่อื่นๆ ที่มี
ศักยภาพรองลงไป
4.1 รัฐบาลควรวางแผนการพัฒนาประเทศ
จากพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านการพัฒนา

อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่บริเวณ
Eastern Seaboard ไปสู่ในหลาย ๆ พื้นที่ที่มีความพร้อม
และมีศักยภาพในการพัฒนารองลงไป
4.2 รั ฐ บาลควรดำ � เนิ น การกระจายรายได้
กระจายความเจริญและกระจายโอกาสสู่พื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำ�การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อนำ�มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาประเทศ
4.3 รัฐบาลควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จำ � เป็ น อาทิ รถไฟความเร็ ว สู ง ระบบการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในด้านการพัฒนาและ
ทำ�ให้เกิดการกระจายความเจริญ การกระจายโอกาสและ
การกระจายรายได้
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