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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 ประเทศไทยไดเ้ริม่บุกเบกิงานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมมาอย่างจรงิจงัตัง้แต่ปี พ.ศ.2504 เป็น
เวลา 20 ปี เต็ม โดยรฐัได้ก าหนดให้มแีผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติขึ้นมาเป็นระยะๆ 
ตดิต่อกนัมาถงึ 4 แผน เพื่อใช้เป็นกรอบน าในการระดมและจดัสรรทรพัยากรเศรษฐกจิ ก าลงัเงนิ 
ก าลงัคน และระบบงานของรฐัมาท าการบูรณะ ขยายกิจกรรมขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเสรมิสร้าง
ระบบการผลติ การจ าหน่าย และความเป็นอยูข่องประชาชนจนท าใหป้ระเทศสามารถก้าวเขา้มาสู่สงัคม
เศรษฐกิจที่มฐีานะความเป็นอยู่ดขี ึ้นโดยล าดบั ทัง้นี้ก็เป็นที่ประจกัษ์และยอมรบักนัโดยทัว่ไปในหมู่
สถาบนัเศรษฐกิจและการเงนิระหว่างประเทศว่า เศรษฐกิจไทยได้ประสบผลส าเรจ็ในการขยายและ
กระจายฐานก าลงัผลติแทบทุกสาขาไปอยา่งกวา้งขวาง ตลอดทัง้ไดเ้ร่งการส่งออกและเพิม่การมงีานท า
ขึน้ในอตัราทีสู่งมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรรดาประเทศทีก่ าลงัพฒันาดว้ยกนั ทัง้หมดนี้นับว่าเป็นพลงั
อนัส าคญัที่ช่วยผลกัดนัระดบัฐานะเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากประเทศที่มรีายได้ต ่าเข้ามาอยู่ในกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันาทีม่ ี“รายไดป้านกลาง” แลว้ในปจัจบุนั 
 ทัง้นี้จะเป็นได้ว่าในช่วงเวลา 20 ปีที่ได้มกีารเร่งรดัพฒันาประเทศนัน้ ฐานะเศรษฐกจิและ
รายไดป้ระชาชาตไิดข้ยายขึน้กว่า 14 เท่าตวั คอืจากฐานเศรษฐกจิทีม่มีลูค่าการผลติเพยีง 60,000 ลา้น
บาทในปี 2504 มาเป็น 817,000 ลา้นบาทในปี 2524 ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อบุคคลของไทยไดเ้พิม่ขึน้
ถงึ 8 เท่าตวัในช่วงเดยีวกนั คอืจาก 2,200 บาทต่อคนในปี 2504 มาเป็น 17,200 บาทต่อคนในปี 2524 
ส่วนมลูค่าการส่งออกสนิคา้และบรกิารของไทยไดเ้พิม่ขึน้กว่า 16 เท่าตวั คอืจากมลูค่าการส่งออกเพยีง 
9,900 ลา้นบาทในปี 2504 เพิม่เป็น 163,000 ลา้นบาทในปี 2524 เป็นตน้ 
 ฉะนัน้ ใน 5 ปีขา้งหน้า ซึง่ถอืว่าเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของระบบเศรษฐกจิไทยนัน้ หากได้มี
การปรบัโครงสร้างและเพิม่ประสทิธภิาพเศรษฐกิจ ตลอดทัง้จดัให้มกีารฟ้ืนฟูฐานะทางการเงนิและ
แก้ไขปญัหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ตามเป้าหมายและแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 5 นี้แล้ว เป็นที่เชื่อมัน่ว่าฐานะเศรษฐกจิของไทยจะ
มัน่คงก้าวไปสู่ “ประเทศกึ่งอุตสาหกรรม” ได้อย่างแน่นอน กล่าวคอื จะเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์
เศรษฐกิจไทยที่การผลติและรายได้จากภาคอุตสาหกรรมไทยจะขยายสดัส่วนขึ้นใกล้เคยีงกับภาค
เกษตรฐานเศรษฐกจิและรายไดป้ระชาชาตจิะก้าวเขา้สู่เป้า 1,860,000 ลา้นบาท โดยทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อ
บุคคลจะเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่าตวัจากปจัจุบนั คอืจะเป็นประมาณ 35,700 บาทต่อคนในปี 2529 ขณะที่
มลูค่าการส่งออกของไทยจะย่างเขา้สู่เป้า 445,000 ล้านบาทในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 
นอกจากนัน้โครงสร้างการผลิตและการส่งออกจะมีความสมดุลขึ้น โดยการที่การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมจะมบีทบาทมากขึน้ คอื เป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมดในปี 
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2529 แ ล ะ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ มั ่ น ว่ า 
ความเจรญิและกจิกรรมเศรษฐกจิต่างๆ จะกระจายออกสู่ส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ต่างๆ มากขึน้กว่าที่
เป็นอยูใ่นปจัจบุนั 
 อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ทุกวงการว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ในช่วง 20 ปี ทีผ่่านมานัน้ ได้สรา้งสมปญัหาและบัน่ทอนเสถยีรภาพและการเงนิของประเทศ 
ทัง้ได้ยงัความเสื่อมโทรมให้แก่ฐานทรพัยากรเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรพัยากร
ทีด่นิ พลงังาน แหล่งนัน้ ป่าไม ้หรอืแหล่งประมงไดถู้กท าลายและน ามาใชอ้ย่างสิ้นเปลอืงและขาดการ
อ นุ รั ก ษ์  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ผ่ า น ม า ไ ด้ ส่ ง 
ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมทางสงัคมและสรา้งความแออดัในเมอืงมากขึน้ ซึ่งก่อให้เกดิความเสื่อม
โทรมทางด้านวฒันธรรม ค่านิยม สุขภาพจติและความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ตลอดทัง้มี
ปญัหายาเสพตดิทวขีึ้น นอกจากนัน้ ก็เป็นที่ยอมรบัอีกเช่นกนัว่า ผลการพฒันาและความเจรญิทาง
เศรษฐกจิที่ผ่านมาได้เกดิขึน้เฉพาะบางบรเิวณหรอืในพืน้ทีบ่างส่วนของประเทศเท่านัน้ กล่าวคอื การ
พัฒนามิได้กระจายไปอย่างทัว่ถึง ยงัมีพื้นที่และประชาชนในชนบทอีกจ านวนมากที่ ยงัไม่ได้ร ับ
ประโยชน์จากการพฒันาที่ผ่านมา และยงัมคีวามเป็นอยู่ทีล่้าหลงัและมฐีานะยากจนอยู่อย่างเหน็ไดช้ดั 
ทัง้นี้ประมาณว่ายงัมปีระชากรในชนบทอกีกว่า 10 ลา้นคนทีอ่ยูใ่นขา่ยยากจน 
 นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกจิของโลกในช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะการเพิม่ขึน้ของราคาพลงังาน วกิฤตการณ์ด้านการเงนิระหว่างประเทศ ภาวะเงนิเฟ้อและ
ภาวะเศรษฐกจิชะงกังนัของโลกไดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยค่อนขา้งมาก ทัง้นี้เพราะมกีารท ามา
ค้ า ข า ย แ ล ะพึ่ ง ก า ร น า เ ข้ า พ ลั ง ง า น  สิ น ค้ า ทุ น  แ ล ะ ป ัจ จัย ก า ร ผ ลิ ต ห ล า ย อ ย่ า ง จ า ก 
ต่างประเทศในอตัราสูง ขณะเดยีวกนัยงัมไิดม้กีารปรบัตวัและปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิภายในประเทศ
ให้เขา้กบัสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกเท่าที่ควร ประจวบกบัภาวะความตงึเครยีดในหมู่ประเทศ
เพื่อนบ้านได้สร้างสมและเพิม่ความกดดนัทางเศรษฐกิจการครองชพี และการบรหิารงานด้านความ
มัน่คงของประเทศมากขึน้ 
 ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่าขดีความสามารถของกลไกบรหิารพฒันาของรฐัเองกม็ขีอ้จ ากดัหลายประการ 
เพราะไม่ได้มกีารปฏริูประบบบรหิารงานพฒันาของรฐัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคที่จะสามารถ
รบัมอืไดก้บัปญัหาต่างๆ ที่ประดงัเขา้มา ยงัขาดระบบการประสานงานทีด่ที ัง้ดา้นการก าหนดนโยบาย
และการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตัติลอดทัง้การประสานการแกป้ญัหาเศรษฐกจิร่วมกบัภาคเอกชน ทัง้น้ี
เพราะว่าปญัหาทีก่ าลงัเผชญิอยู่ส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นปญัหารากฐานขัน้โครงสรา้งทีไ่ม่สามารถจะแก้ไข
ไดโ้ดยวธิกีารเฉพาะหน้าระยะสัน้อยา่งงา่ยๆ แต่จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความร่วมมอืจากทุกฝ่ายที่
จะต้องยอมรบัความเป็นจรงิของโลกในปจัจุบนั โดยการลดความหวงัลงบา้ง และหนัมาร่วมกนัปรบัตวั
เอง ซึง่อาจจะตอ้งเผชญิกบัความยุง่ยากในระยะแรกนี้บา้ง ในการนี้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องร่วมกนัสรา้ง
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วนิัยเศรษฐกจิในชาติ เพื่อให้โอกาสแก่ระบบเศรษฐกิจและสงัคมไทยได้ปรบัตวัไปในทศิทางใหม่ให้
สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของโลกไดใ้นอนาคต 
 นอกจากนัน้การพฒันาประเทศจะต้องสรา้งความสมดุลและความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิเพื่อ
ลดช่องว่าทางสงัคมลงโดยใหม้กีารกระจายการถอืครองสนิทรพัยเ์ศรษฐกจิ ลดการผูกขาดและการเอา
รดัเอาเปรยีบทางเศรษฐกจิลง ซึง่ถอืว่าเป็นประเดน็ส าคญัอยา่งยิง่ต่อการรกัษาความมัน่คงและความอยู่
รอดทางการเมอืงของชาตใินอนาคต หากสามารถแก้ไขปญัหารากฐานเหล่าน้ีได ้ประเทศกส็ามารถจะ
กา้วไปสู่ความเจรญิกา้วหน้าและความสมานฉนัทป์รองดองกนัในชาตสิบืต่อไปใน 10 ปีขา้งหน้า 
 ดงันัน้ การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 จงึไดป้รบัแนวความคดิในการ
พฒันาประเทศ “แนวใหม่” ซึ่งแตกต่างไปจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่แล้วๆ มา โดยถอืว่าเป็น “แผน
นโยบาย” ทีม่คีวามชดัเจนพอทีจ่ะแปลงไปสู่ภาคปฏบิตัไิดแ้ละมลีกัษณะพเิศษ ดงันี้คอื 
 ประการแรก : เน้น “การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ” มากกว่า “การมุ่งขยายอตัราความ
เจริญทางเศรษฐกิจ” แต่อย่างเดยีว ทัง้นี้เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิและการผลติภายในประเทศสามารถ
ปรบัตวัรบักนัสถานการณ์ของโลกในอนาคต โดยเน้นการ “เพิม่ประสทิธภิาพเศรษฐกจิและการเพิม่
ผลผลติ” เป็นหลกั แทนที่จะมุ่งเป้าหมายที่จะขยายอตัราความเจรญิทางเศรษฐกจิส่วนรวมแต่เพยีง
อยา่งเดยีวอย่างทีเ่คยกระท ามา ทัง้นี้เพราะมคีวามจ าเป็นจะต้องฟ้ืนฟูฐานะการเงนิของประเทศทีไ่ดใ้ช้
จ่ายเกนิตวั และแก้ปญัหาการขาดดุลการค้าและการคลงัของประเทศให้อยู่ในอตัราที่เหมาะสม โดย
ร่วมกันสร้างวินัยเศรษฐกิจในชาติเพื่อควบคุมรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นและประหยดัการใช้พลงังานของ
ประเทศใหล้ดลง ขณะเดยีวกนั จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเรง่การผลติเพื่อส่งออกหารายไดเ้ขา้ประเทศใหม้ากขึน้ 
 ประการท่ีสอง : เน้น “ความสมดลุ” ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดย
มุ่งการกระจายรายได้และความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาค สรา้งความเป็นธรรมในสงัคม และการกระจาย
การถอืครองสนิทรพัยเ์ศรษฐกจิใหม้ากขึน้ ขณะเดยีวกจ็ะเน้นความสมดุลของการพฒันาระหว่างสาขา
เศรษฐกจิ ระหว่างพื้นที่และระหว่างกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากกว่าที่จะปล่อยให้ผลประโยชน์จากการ
พฒันาเกดิขึน้เฉพาะบางพืน้ทีห่รอืตกอยูใ่นบางกลุ่มชนอยา่งทีเ่คยเป็นมา 
 ประการท่ีสาม : เน้น “การแก้ปัญหาความยากจน” ของคนชนบทในเขตล้าหลงั เป็นเหา้
หมายส าคญัเพื่อใหป้ระชาชนในชนบทเหล่านี้ไดม้โีอกาสช่วยตวัเองและมสี่วนรว่มในขบวนการผลติและ
พฒันาประเทศไดต่้อไปในอนาคต 
 ประการท่ีส่ี : มุ่งการประสานงานพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการบริหารงานรกัษา
ความมัน่คงของชาติ ใหส้อดคลอ้งสนบัสนุนกนัอยา่งไดผ้ล 
 ประการท่ีห้า : เน้นการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบติั โดยการปฏิรูปขบวนการวาง 
แผนงาน การจดัท างบประมาณแผ่นดนิ การบรหิารก าลงัคนใหส้อดประสานกนั ขณะเดยีวกนัจะท าการ
ปรบัหรอืพฒันาองค์กรของรฐัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคให้สามารถน าเอานโยบายและแผนงาน
พฒันาที่ส าคญัไปปฏบิตัใิห้ไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้โดยการจดัท า “แผนปฏบิตักิาร” ระดบักระทรวง
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และสาขาการพฒันาทีส่ าคญัๆ ขึน้ ขณะเดยีวกนัส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิจะจดัท า “แผนลงทุนระยะ 3 ปี” เพื่อเป็นแนวในการจดัท างบประมาณแผ่นดนิและระดมเงนิกู้
แ ล ะ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ถื อ ว่ า แ ผ น 
พฒันาฯ ฉบบัที ่5 เป็นแผนวางกรอบนโยบายเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัจะเร่งใหม้กีารกระจายอ านาจการ
พฒันา บรหิารประเทศไปสู่ส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองมากขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพฒันาชนบท 
 ประการสดุท้าย : เน้น “บทบาทและระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน” ใหเ้ขา้มาร่วมใน
การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจการผลติในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การพฒันาพลงังานและเร่งการ
ส่งออก โดยรฐัจะทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ เพื่อลดการแทรกแซงและอ านวยความสะดวก
ต่อการพฒันาธุรกจิของเอกชนตามเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยจะเสรมิสรา้งบทบาทและ
สมรรถภาพขององค์กรหรอืสถาบนัธุรกจิเอกชนที่ส าคญัให้เขา้มามบีทบาทในการแก้ปญัหาเศรษฐกจิ 
แ ล ะ แ บ่ ง เ บ า ภ า ร ะ ข อ ง รั ฐ บ า ล ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ  
ต่อไป 
 นอกจากนัน้ รฐับาลจ าเป็นจะต้องใหก้ารสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายการพฒันาดา้นต่างๆ 
ของแผนพฒันาอย่างใกล้ชดิ โดยสัง่การให้กระทรวง ทบวง กรม และรฐัวสิาหกจิต่างๆ น าไปปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครดั และจะต้องจดัให้มศีูนย์ตดิตามประเมนิผลการพัฒนาทัง้ในระดบัชาต ิระดบักระทรวง 
และระดบัทอ้งถิน่ขึน้ เพื่อก ากบัการน าแผนลงสู่ภาคปฏบิตัใิหเ้ขา้สู่เป้าหมายและสัง่การแก้ไขใหท้นักาล 
ตลอดทัง้จดัให้มรีะบบประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและยอมรบัแนวนโยบายการพฒันา
ประเทศ ตลอดทัง้รว่มมอืกนัแกป้ญัหาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตอิยา่งไดผ้ลต่อไป 
 
 
 

บทท่ี 2 
สรปุประเดน็ปัญหาหลกัและจดัประสงคข์องแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 
 
1. ประเดน็ปัญหาหลกั 
 จากการประเมนิสถานการณ์และผลของการพฒันาประเทศในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจะเหน็ไดว้่า
ร ะบบ เศรษฐกิจและสังคมขอ งไทยได้ เปลี่ ยน โฉมหน้าไป เ ป็นอย่ า งมาก  ทั ้ง ในแง่ ขอ ง  
โครงสร้างการผลติและรายได้ ลกัษณะการบรโิภค ค่านิยม และมาตรฐานชวีติความเป็นอยู่มคีวาม
สลับซับซ้ อ นมากขึ้ น  คนส่ ว น ให ญ่ ในช าติ ไ ด้ ร ับทั ้ง ป ร ะ โยช น์ แล ะผลกร ะทบจากกา ร  
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เปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมดงักล่าวที่ผ่านมามากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่การที่
ฐานอุตสาหกรรมและบรกิารไดข้ยายตวัไปอย่างรวดเรว็ในเขตเมอืงและกรุงเทพมหานคร ส่วนสภาพ
การผลติภาคเกษตรในชนบทกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากการผลติเพื่อพออยู่พอกนิโดยอาศยัการปลูกพชื
ไม่กี่ ชนิดมา เ ป็นการกระจายปลูกพืช เศรษฐกิจกว่ า  10 ชนิด  เพื่ อ การค้า  การ 
ส่งออก และหารายได้เพิม่ขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยได้มกีารบุกเบกิเปิดที่ดนิท ากินและ
ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ทวขีึน้แทบทุกภาคของประเทศ แต่กม็ปีระชาชนในชนบทอกีไม่น้อยทีย่งัไม่ได้
ประโยชน์จากการพฒันาประเทศที่ผ่านมา และมสี่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดงักล่าว
น้อยมาก บุคคลเหล่านัน้คือ กลุ่มชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนในเขตชนบทล้าหลังที่บรกิารพื้นฐานทาง
เศรษฐกจิและสงัคมยงัไม่กระจายไปสู่พื้นที่ดงักล่าวมากนัก จงึท าให้เกดิความเหลื่อมล ้าในฐานะทาง
เศรษฐกจิและความเป็นอยูร่ะหว่างคนในชนบทกบัเมอืงและระหว่างภาคต่างๆ มากขึน้ 
 ขณะเดยีวกนัก็พบว่าการขยายตวัอย่างรวดเรว็ทางเศรษฐกิจในสาขาเกษตร อุตสาห -กรรม 
และบริการหลายด้านที่ผ่ านมาก็มีส่ วนบัน่ทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะทาง  
การเงนิของประเทศไปไม่น้อยและได้สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิี่ส าคญัๆ 
หลายดา้นอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะทีด่นิ ป่าไม ้แหล่งน ้า ท าให้สภาวะแวดลอ้มในชนบททรุดโทรม
ล ง ไ ป ม า ก  ส่ ว น ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม แ อ อั ด ใ น เ ข ต เ มื อ ง อั น เ ป็ น 
ผลสบืเนื่องมาจากการขยายตวัของกจิกรรมเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมหลายอย่างที ่“กระจุก” กนัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและเมอืงใหญ่ๆ หลายเมอืงนัน้ ก็ได้สรา้งความเจรญิทางวตัถุและการมงีานท า 
ก่อใหเ้กดิกลุ่มอาชพีใหมห่ลายประเภทขึน้ แต่กไ็ดท้ าใหค้่านิยม ระเบยีบวนิัยความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม
คนในสงัคม วฒันธรรม สุขภาพจติ ความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิเปลี่ยนแปลงไป การจดัหา
บรกิารสงัคมต่างๆ ของรฐัใหแ้ก่ประชาชนกก็ระท าไดย้ากขึน้และไมค่่อยจะทัว่ถงึ 
 ประเดน็ปญัหาหลกัทางเศรษฐกจิและสงัคมทีก่ล่าวมาน้ีมแีนวโน้มว่าจะทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ใน
อนาคต หากไมเ่ริม่วางแผนปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมในรปูโฉมใหม่อย่างจรงิจงัตัง้แต่บดันี้เป็น
ต้นไป ปญัหาต่างๆ จะถมทว ีฉะนัน้ การบรหิารงานเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศทัง้ในส่วนของ
ภาครฐับาลและเอกชนจ าเป็นจะตอ้งมกีารปฏริปูและรว่มกนัจดัระบบการบรหิารงานพฒันาหลายดา้นให้
มปีระสิทธิภาพและสามารถแก้ปญัหาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาหลัก
ดงัต่อไปนี้ 
 ประการแรก : ป ญหาด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศอยู่ใน
ภาวะท่ีเส่ือมโทรม เพราะประเทศได้ใช้จ่ายเกนิตวัทัง้ในระดบัระหว่างประเทศ ระดบัรฐับาล และ
ประชาชน จงึท าให้มกีารขาดดุลการค้าและงบประมาณขาดดุลเพิม่ทวมีากขึ้นโดยล าดบั จนเข้าขั ้น
อันตรายต่อฐานะความมัน่คงทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศ ประชาชนเองก็มี
ค่าใช้จ่ายสูง ชกัหน้าไม่ถงึหลงั โดยเฉพาะรายจ่ายด้านบรโิภคอนัสบืสาเหตุมาจากระดบัราคาและค่า
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ครองชีพที่สูงขึ้น รายได้ไม่เพิม่ขึ้นตามและประชาชนในเมอืงยงัมไิด้มกีารประหยดัเท่าที่ควร ดงั จะ
เป็นไดจ้าก 
 ระดบัระหว่างประเทศ การใช้จ่ายเกนิกว่ารายได้ของประเทศเห็นได้ชดัเจนจากการขาด
ดุลการคา้กบัต่างประเทศและดุลบญัชเีดนิสะพดัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ซึง่มปีรมิาณการขาดดุล
เพิม่ขึน้จาก 25,600 ลา้นบาท และ 22,600 ลา้นบาทในปี 2520 มาเป็นประมาณ 67,300 ลา้นบาท และ 
53,000 ลา้นบาท ตามล าดบัในปี 2524 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
 ระดับรฐับาล มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสูงเกินกว่าความสามารถในการหา 
รายได้เป็นจ านวนมาก กล่าวคอื ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ดุลเงนิสดในงบประมาณขาดดุลโดย
เฉลี่ยถงึ 17,500 ล้านบาทต่อปีเทยีบกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 11,600 – 15,300 ลา้นบาทต่อปี ทัง้นี้
เนื่องจากรฐับาลมนีโยบายเรง่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในช่วง 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 โดยไดเ้พิม่การ
ลงทุนภาครฐับาลในโครงการต่างๆ ท าให้การลงทุนภาครฐับาลเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 23.9 ต่อปี 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายรอ้ยละ 14.6 ต่อปี นอกจากนัน้รายจ่ายประจ าของรฐับาลก็ไดเ้พิม่สูงขึน้
ดว้ย เพราะรฐับาลมภีาระในการจ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยเงนิกู้สูงขึน้ และได้มรีายจ่ายประจ าของ
รั ฐ บ า ล ก็ ไ ด้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ด้ ว ย  เ พ ร า ะ รั ฐ บ า ล มี ภ า ร ะ ใ น ก า ร 
จา่ยคนืเงนิตน้และดอกเบีย้เงนิกู้สูงขึน้ และไดม้กีารจ่ายเงนิอุดหนุนกจิการดา้นสาธารณูปการต่างๆ ใน
เ มือ ง เ พื่ อ ต รึ ง ร า ค า ค่ า บ ริก า ร ไ ว้ ไ ม่ ย อ ม ใ ห้ มีก า ร ป รับ ร า ค า ใ ห้ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ต้ น ทุ น  
การผลติที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนัน้สถานการณ์ดา้นความมัน่คงตามชายแดนตงึเครยีดมากขึน้ จงึ
ท าให้ภาระงบประมาณในด้านการป้องกนัประเทศเพิม่สูงขึ้น ในขณะที่รายจ่ายภาครฐับาลสูงขึ้นนัน้ 
สดัส่วนรายได้ของรฐับาลต่อผลผลิตส่วนรวมมิได้เพิ่มขึ้นเลยในระยะที่ผ่านมา คือยงัมสีัดส่วนอยู่
ประมาณรอ้ยละ 14 ของผลผลติและรายไดส้่วนรวมของประเทศเท่านัน้ 
 ระดบัประชาชน ปรากฏว่าระดบัราคาทัว่ไปในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เพิม่สูงขึน้โดย
เฉลีย่ประมารณรอ้ยละ 11.7 ต่อปี เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 6 ต่อปี จงึท าให้
ประชาชนทีม่รีายไดป้ระจ าและคนยากจนตกอยูใ่นฐานะชกัหน้าไม่ถงึหลงัตลอดทัง้รายไดข้องประชาชน
เหล่านี้เพิม่ขึน้ไม่ทนักบัสภาวะค่าครองชพีที่สูงขึน้ ขณะเดยีวกนัประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเมอืงยงัใช้
จ่ายค่อนขา้งจะฟุ่มเฟือยเกนิก าลงัรายได้ของตน และยงัไม่มกีารประหยดัเท่าที่ควรในสถานการณ์
ปจัจบุนั 
 

ตารางท่ี 1.1 
เคร่ืองช้ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520 - 2524) 
 2520 2521 2522 2523 2524 เฉล่ีย 5 ปี 

1. ดุลการคา้ (พนัลา้นบาท) -25.6 -28.5 -47.1 -58.0 -67.3 -45.3 
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1.1 อตัราเพิม่ของการสง่ออก  
(รอ้ยละ) 

1.2 อตัราเพิม่ของการน าเขา้  
(รอ้ยละ) 

2. ดุลบญัชเีดนิสะพดั (พนัลา้นบาท) 
3. ดุลเงนิสด ณ 30 ก.ย. 
4. อตัราการเพิม่ของระดบัราคา  
    (รอ้ยละ) 

16.7 
 

34.5 
 

-22.6 
-15,105.1 

6.8 

16.7 
 

15.3 
 

-23.5 
-11,872.5 

9.6 

29.9 
 

38.9 
 

-42.4 
-13,007.0 

10.7 

23.6 
 

23.5 
 

-45.1 
-23,311.4 

17.6 

23.1 
 

20.9 
 

-53.0 
-10,385.2 

14.0 

21.9 
 

26.3 
 

-39.4 
 

11.7 

 
 ประการท่ีสอง : ปัญหาความเส่ือมโทรมของฐานทรพัยากรธรรมชาติตลอดทัง้ภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศทรดุโทรมลง อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากลกัษณะ
ก า ร ข ย า ย ตั ว เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง ร ะ บบ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ท่ี ผ่ า น ม า  
ก่อใหเ้กดิผลกระบทและสรา้งสมปญัหาหลกัๆ 2 ดา้น คอื 
 (1) สภาพเส่ือมโทรมของทรพัยากรท่ีดิน แหล่งน ้า ป่าไม้ และแหล่งประมง อัน
เน่ืองมาจากการบุกเบกิขยายพืน้ทีท่ ากนิในภาคต่างๆ จนปจัจุบนัเหลอืพืน้ทีป่่าไมไ้ม่ถงึรอ้ยละ 30 ของ
พื้นที่ประเทศ และเป็นการใช้ที่ดนิที่มผีลผลติต่อไร่ต ่าจนท าให้การผลติในภาคเกษตรเริม่มอีตัราการ
ขยายตวัลดลงโดยล าดบัในปจัจุบนั และคาดว่า “การขยายพื้นที่เพาะปลูก” คงจะไม่สามารถกระท า
ต่อไปได้อีก ใน 5 ปีข้า งห น้า  ฉะนั ้นแรงกดดัน ต่อที่ดินท ากินจะเพิ่มทวีขึ้น  และ 
จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งการผลติดา้นการเกษตร และการใชท้ีด่นิตลอดทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ
ห ลั ก ๆ  เ ห ล่ า นี้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี ผ ล ต อ บ แ ท น สู ง ขึ้ น  มิ ฉ ะ นั ้ น แ ล้ ว 
ผลผลติการเกษตรใน 5 – 10 ปีขา้งหน้าจะลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ซึง่จะบ่อนท าลายเสถยีรภาพสงัคม
ชนบทของไทยเพิม่ขึน้อกีหลายดา้น 
 (2) ความแออดัในเมืองและความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมในกรงุเทพมหานคร 
อนัเน่ืองมาจาก “การรวมตวั” ของกิจการอตุสาหกรรมและกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆ ได้เพ่ิมทวี
ขึ้น พรอ้มกนันัน้อทิธพิลทางเศรษฐกจิและการเงนิของกลุ่มบุคคลในเมอืง โดยเฉพาะใน กทม . มมีาก
ขึน้ในลกัษณะการผูกขาดและไม่มแีนวโน้มที่จะกระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคได้ หากลกัษณะ
โครงสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นอยู่อย่างปจัจุบนั ซึง่นับวนัจะเพิม่ช่องว่างและความ
เหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิมากขึน้ 
 ประการท่ีสาม : ปัญหาทางด้านสงัคม อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็
ทางเศรษฐกจิและดา้นวตัถุในระยะเวลาทีผ่่านมา ไดก่้อใหเ้กดิปญัหาดา้นสงัคมซึง่ไม่สามารถปรบัตวัให้
ทนักับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ จึงท าให้เกิดปญัหาด้านวฒันธรรม ค่านิยม 
สุขภาพจิต ปญัหายาเสพติด ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน ดังจะเห็นได้จากคดี
อ า ชญ าก ร ร ม ไ ด้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว จ า กคดีอ า ชญ าก ร ร ม  20 คดี ต่ อ 
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ประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2502 เป็น 40 คดต่ีอประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2519 นอกจากนัน้ยงั
ปรากฏว่าการจดัและขยายบรกิารสงัคมของรฐัในระยะที่ผ่านมาไม่เพียงพอและไม่สามารถพฒันา
โครงสรา้งสงัคมใหม้ัน่คงเท่าทีค่วร ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบทยงัดอ้ยการศกึษาขาดการฝึก
อาชพี ทัง้สุขภาพอนามยัและภาวะโภชนาการของประชาชนในชนบทยงัอยู่ในสภาพทีน่่าเป็นห่วงอย่าง
ยิง่ 
 ประการท่ีส่ี : ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลงั แมว้่าประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็
ในการเสรมิสรา้งความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิโดยส่วนรวมไดใ้นอตัราเฉลีย่สงูกว่ารอ้ยละ 7 ต่อปี ในช่วง 
20 ปีทีผ่่านมากต็าม แต่ผลประโยชน์จากการพฒันาตกอยู่กบัประชาชนในเขตเมอืงและภาคกลางเป็น
ส่วนใหญ่ ส าหรบับรรดาชาวชนบทนัน้มเีพยีงบางส่วนทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการพฒันาโดยเฉพาะอยาง
ยิง่ในเขตชลประทาน แต่ชาวชนบทในส่วนอื่นๆ ได้รบัผลประโยชน์จากการพฒันาค่อนขา้งน้อยหรอื
บางแห่งแทบจะไม่ได้รบัประโยชน์จากการพฒันาที่ผ่านมา และมคีวามเป็นอยู่ในสภาพยากจนไม่
สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ จากการศกึษาในหลายๆ ทางนัน้ พบว่ายงัมชีาวชนบทถงึหนึ่งในสี่ ของ
ประชากรทัง้ประเทศยงัอยู่ในฐานะยากจน โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศ และหากปล่อยใหส้ภาพการณ์เช่นนี้มต่ีอไปแล้วในที่สุดย่อมจะบ่อนท าลายความ
มัน่คงทางสงัคมและการเมอืงของประเทศอยา่งไม่มทีางหลกีเลีย่งได้ 
 
2. สาเหตขุองปัญหา 
 ปญัหาหลกัทางเศรษฐกจิสงัคมทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นนัน้ สบืสาเหตุจากปจัจยั 2 ประการใหญ่ 
คอื 
 2.1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกและปัจจยัจากภายนอกประเทศ การ
เปลีย่นแปลงราคาน ้ามนัและวกิฤตการณ์ทางการเงนิของโลก ซึง่เกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2516 / 17 เป็นต้นมา 
ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิของโลกผนัผวนอย่างมาก คอื ภาวะเงนิเฟ้อ เศรษฐกจิตกต ่า มกีารว่างงานขึน้ใน
ประเทศต่างๆ โดยทัว่ไป โดยเหตุที่ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบเศรษฐกิจที่ท ามาค้าขายกับ
ต่างประเทศมาก และต้องพึ่งพาอาศยัการน าเขา้จากต่างประเทศโดยเฉพาะน ้ามนัเชื้อเพลงิ วตัถุดบิ 
เ ค รื่ อ ง จั ก ร  แ ล ะ สิ น ค้ า ทุ น ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท เ ป็ น จ า น ว น ม า ก  จึ ง ไ ด้ 
ส่งผลต่อการขาดดุลการคา้และฐานะทางการเงนิของประเทศในช่วงระยะเวลา 6 – 7 ปีทีผ่่านมา เพราะ
ประเทศไทยแทบไม่ไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ใหม่ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ จงึท า
ใหเ้กดิผลกระทบกระเทอืนอยา่งรนุแรงต่อเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของไทย ซึง่เคยมัน่คงมาในอดตี ท า
ให้อตัราเงนิเฟ้อในประเทศสูงขึน้มาก ฐานะการเงนิของประเทศอ่อนแอลงอนัเป็นผลมากจากปรมิาณ
ก า ร ข า ด ดุ ล ก า ร ค้ า กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร ข า ด ดุ ล ก า ร ค ลั ง ข อ ง 
รฐับาลไดเ้พิม่สงูมากขึน้ทุกปี ในขณะเดยีวกนัภาวะตงึเครยีดของประเทศเพื่อนบา้นในอนิโดจนีกไ็ดท้ า
ใหไ้ทยตอ้งใชจ้า่ยเงนิเพื่อการป้องกนัประเทศและรกัษาความมัน่คงในประเทศมากยิง่ขึน้ 
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 2.2 ลกัษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในของประเทศในระยะท่ีผ่านมา ซึ่งมี
นโยบายการพฒันาประเทศโดยมุ่งเน้นการเร่งรดัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิส่วนรวมเป็นอนัดบั
แรกควบคู่ กันไปกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในนั ้น  จึงท า ให้ลักษณะการ 
ลงทุนและโครงการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่เน้นหนักในพื้นที่ซึ่งมีลู่ทางที่จะ  
ไดร้บัประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนสูงและคุม้ค่า คอื เขตพื้นทีท่ีเ่จรญิแลว้ แนวทางดงักล่าวนี้ แมว้่า
จะประสบผลส าเรจ็อยา่งดยีิง่ คอื ท าใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็แทบทุกดา้น และได้
มกีารกระจายการผลติไปอย่างกวา้งขวางทัง้ในสาขาเกษตร การบรกิารพาณิชยกรรม การพฒันาขยาย
ฐานอุตสาหกรรมที่ทนัสมยัขึ้น ตลอดจนขยายบรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ ออกไปอย่าง
รวดเรว็ แต่ในเวลาเดยีวกนัจะเหน็ได้ว่าลกัษณะการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศไดก้ระจุกกนั
อยู่ในบรเิวณกรุงเทพมหานครและภาคกลางเสยีส่วนใหญ่ และก่อให้เกดิปญัหาช่องว่างระหว่ารายได้
ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ป ั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น ใ น เ ข ต 
ล้าหลัง นอกจากนัน้ลักษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และสร้างความแออัดในเมือง เนื่ องจากการกระจุกตัวของ  
อุตสาหกรรมและมกีารผกูขาดการถอืครองสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิมากขึน้ 
 
3. จดุประสงคก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 
 เพื่อให้การพฒันาประเทศสามารถด าเนินการไปสู่การแก้ไขสาเหตุของปญัหาด้านเศรษฐกิจ
สงัคมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ จ าเป็นจะตอ้งก าหนดจดุประสงคใ์นการพฒันาประเทศ “แนวใหม่” โดยการปรบั
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถรับกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ใน
ขณะเดยีวกนัก็จะได้ปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมให้มกีารกระจายผลการพฒันาให้ถึงมอืชาว
ช น บ ท ที่ ย า ก จ น ใ ห้ ทั ่ ว ถึ ง  แ ล ะ ท า ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ 
สอดคล้องกับการบริหารความมัน่คงของประเทศ กล่าวคือ แนวการพัฒนาประเทศใหม่นี้จะมุ่ง 
“ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดความปรองดองในชาติ” เป็นหลัก โดยก าหนด 
จดุประสงคก์ารพฒันาประเทศ 6 ประการ ดงันี้คอื 
 
ประการท่ีหน่ึง : ฟ้ืนฟูฐานะเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
 โดยมจีุดประสงค์ที่จะฟ้ืนฟูฐานะเศรษฐกิจและการเงนิของประเทศให้มกีารขาดดุลการค้า
ต่างประเทศเฉลีย่ไมเ่กนิ 78,400 ลา้นบาทต่อปี และการขาดดุลงบประมาณไม่ใหเ้กนิกว่า 22,000 ลา้น
บาทโดยเฉลีย่ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยจะระดมจดัเกบ็รายได้ของภาครฐับาลเพิม่ใหไ้ด้
เป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 18 ของผลผลติและรายไดร้วมของประเทศในปี 2529 อนัเป็นระดบัที่จะท าให้
ฐานะทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศฟ้ืนตวัมัน่คงขึน้ ฉะนัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ไดก้ าหนด
แนวนโยบายการเงนิการคลงัมุง่หนกั 2 ดา้นส าคญั คอื 
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(1) เร่งระดมเงินออม ทัง้ภาครฐับาลและเอกชนใหส้งูขึน้ 
(2) สร้างวินัยทางเศรษฐกิจและการเงิน ในชาตทิัง้ในภาครฐับาลและเอกชนในการประหยดั

และลดการใชจ้า่ยฟุ่มเฟือย สิน้เปลอืง สญูเปล่าลง 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ เพื่อขยายขดีความสามารถในการส่งออกหา

รายได้เข้าประเทศ โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ภายในประเทศให้มีผลตอบแทนสูงขึ้น และลดการพึ่งการน าเข้าพลังงานและวัต ถุดิบจาก  
ต่างประเทศลง 

ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่ารฐับาลไดเ้ริม่ด าเนินมาตรการทางการเงนิการคลงัในทศิทางดงักล่าวไปตัง้แต่ 
ปี 2524 แลว้หลายดา้น กล่าวคอื รฐับาลไดเ้ริม่เขม้งวดและก าหนดวนิัยทางการคลงัเกี่ยวกบัการเบกิ
จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ร ว ม ถึ ง ก า ร ร ะ งั บ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ค ง ค ลั ง ส า ห รั บ จ่ า ย พิ เ ศ ษ  
ทุกกรณ ีการระงบัการกนัเงนิไวเ้บกิขา้มปีโดยไมม่ขีอ้ผกูพนั ใหส้ านกังบประมาณและกระทรวงการคลงั
ประสานการอนุมตัเิงนิประจ างวดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัก าลงัเงนิของรฐั ซึง่มผีลท าใหส้ามารถชะลอและ
ลดรายจ่ายในด้านที่ไม่จ าเป็นลงไปเป็นอันมาก นอกจากนัน้ยงัได้ด าเนินการเพิ่มรายได้โดยการ
ป รั บ ป รุ ง ภ า ษี อ า ก ร  เ ช่ น  ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค ค ล แ ล ะ ภ า ษี ส ร ร พ ส า มิ ต  ท า ใ ห้ 
รายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ในเวลาเดียวกันได้ก าหนดเป้าหมายประหยัด 
รายจ่ายลงใหไ้ดร้อ้ยละ 2 ของยอดงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด ซึง่ประมาณว่าจะประหยดัไดป้ระมาณ 
3,000 ลา้นบาท ทัง้หมดนี้จะสามารถลดการขาดดุลทางการคลงัลงไดใ้นปี 2524 นอกจากนี้รฐับาลได้
ป รั บ อั ต ร า ค่ า โ ด ย ส า ร อ ง ค์ ก า ร ข น ส่ ง ม ว ล ช น  ป รั บ ค่ า ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า  ป รั บ ค่ า 
น ้าประปา ให้สอดคล้องกบัต้นทุนการผลติที่เปลี่ยนแปลงไปและลดภาระการอุดหนุนของรฐับาลใน
รฐัวสิาหกจิต่างๆ  

ส าหรับปีงบประมาณ 2525 อันเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ก็ได้ก าหนด 
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ขึน้ในอตัราค่อนขา้งต ่า คอื เพยีงประมาณรอ้ยละ 15 และก าหนดใหม้กีารขาด
ดุลงบประมาณเพยีง 21,000 ลา้นบาทเท่านัน้ 

ส่วนทางด้านนโยบายการเงนินัน้ รฐับาลได้ท าการปรบัอตัราดอกเบี้ยทัง้ทางด้านเงนิฝากและ
เงนิกูใ้หส้อดคลอ้งกบัภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาดโบก และช่วยกระตุน้การออมทรพัย ์นอกจากนี้รฐับาล
ยงัได้ด าเนินมาตรการปรบัค่างเงนิบาทให้สอดคล้องกบัภาวะความเป็นจรงิและสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ อนัจะมสี่วนช่วยในการลดการขาดดุลการค้ากบัต่างประเทศลง และช่วยเสรมิสรา้งฐานะทาง
การเงนิของไทยใหม้ัน่คงยิง่ขึน้ 

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและฐานะการเงนิของประเทศนัน้ มาตรการที่
ส าคญัๆ ทีจ่ะด าเนินการเพิม่เตมิต่อไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 คอื การรณรงคเ์พื่อเพิม่เงนิออมใน
ประเทศโดยการจดัตัง้คณะกรรมการระดมเงนิออมแห่งชาติ การจดัระเบยีบอตัราดอกเบี้ยในตลาด
การเงนิให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ การจัดตัง้สถาบนัการเงนิเพิ่มขึ้น เพื่อระดมเงนิออม การ
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เสรมิสร้างประสิทธภิาพและเสถียรภาพของสถาบนัการเงนิ การขยายฐานการจดัเก็บภาษีอากรให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดทัง้การปรบัปรุงอัตราค่าบริการของรฐัวิสาหกิจให้สามารถเลี้ยงตัวเองได ้
นอกจากนี้ได้มกีารก าหนดให้มกีารจดัสรรสินเชื่อของสถาบนัการเงนิไปสู่สาขาเศรษฐกิจต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
 
ประการท่ีสอง : ปรบัโครงสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
 เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิของประเทศสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์
เศรษฐกิจของโลกตามแนวทางการในการพึ่ งตนเองได้มากขึ้นพร้อมๆ ไปกับการเพิ่ม 
รายไดแ้ละมงีานท าแก่ประชากรส่วนใหญ่ในชนบท และกระจายความเจรญิออกไปสู่ส่วนภูมภิาค แผน
พฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดจุดประสงคใ์หม้กีารปรบัโครงสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิใน
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและการใช้
ท รัพ ย าก รธ ร รมชาติ ใ ห้ เ กิ ดผ ลตอบแทนสู ง ขึ้ น ก ว่ า ที่ แ ล้ ว ม า  ขณะ เ ดีย ว กันก า รป รับ  
โครงสรา้งการเกษตร ไดมุ้ง่ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติมากขึน้ ส่วนการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม มุ่ง
ทีจ่ะลดการพึ่งพาการน าเขา้และส่งเสรมิการส่งออกและกระจายอุตสาหกรรมออกไปสู่ส่วนภูมภิาคเป็น
หลกั นอกจากนัน้ใหม้กีารปรบัโครงสรา้งการเกษตร ไดมุ้่งใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติมากขึน้ ส่วนการ
ปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรม มุ่งที่จะลดการพึ่งพาการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออกและกระจาย
อุตสาหกรรมออกไปสู่ส่วนภูมภิาคเป็นหลกั นอกจากนัน้ให้มกีารปรบัโครงสรา้งการผลติและการใช้
พลงังานในประเทศเพื่อลดการน าเขา้พลงังานเชือ้เพลงิและเกดิการประหยดัโดยใหม้กีารปรบัโครงสรา้ง
ระบบการขนส่งและการสื่อสารควบคู่กันไป เพื่อประหยัดพลังงานตลอดจนการใช้และพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในประเทศดว้ย 
 เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและการปรับปรุงการใช้ทรัพยากร  
ธรรมชาติแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้เน้นหนักไปในด้านการเร่งรดัการผลิตให้สอดคล้องกับการ 
ส่งออกและการใชใ้นประเทศ การส่งเสรมิเอกชนลงทุนการผลติและพฒันาในเขตเกษตรก้าวหน้า ทัง้นี้
รวมถงึการเพิม่ขดีความสามารถการผลติของเกษตรกร โดยการค้นคว้าทดลองและกระจายความรูใ้น
การเพิม่ผลผลติต่อไรแ่ละปรบัปรุงการใชท้รพัยากรทีด่นิ แหล่งน ้าและป่าไมใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดย
มเีป้าหมายที่จะให้ผลผลติภาคเกษตรโดยส่วนรวมขยายเพิม่ขึน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 4.5 ต่อปี 
โดยการเพิม่ผลผลติต่อไรของพชืเศรษฐกจิส าคญัๆ ใหไ้ดใ้นอตัราประมาณรอ้ยละ 4.0 ต่อปี ด าเนินการ
ปลูกป่าปีละ 300,000 ไร่ ตลอดจนปรบัปรุงดนิเปรี้ยวและดนิเค็ม 2.3 ล้านไร่ และ 4.5 ล้านไร ่
ตามล าดบั 
 การปรบัโครงสรา้งการผลติด้านการเกษตรมเีป้าหมายส าคญัควบคู่กนัไป คอืการสร้างความ
เป็นธรรมกบัผูผ้ลติมากขึน้ โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรสามารถขายผลผลติไดใ้นระดบัราคาทีสู่งและเป็น
ธรรมเร่งรดัการกระจายการถือครองที่ดนิ เพิม่ขดีความสามารถของเกษตรกรโดยการรวมกลุ่มและ
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ขยายความรูแ้ละบรกิารใหถ้งึมอืและกว้างขวางมากขึน้ ตลอดจนการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรใน
ชนบทเพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรทีไ่รท้ีท่ ากนิใหม้งีานท านอกฤดกูาลเพาะปลกูดว้ย 
 การปรบัโครงสร้างด้านอุตสาหกรรมและกระจายอุตสาหกรรมมจีุดประสงค์ส าคัญที่จะให้
อุตสาหกรรมไทยมปีระสทิธภิาพดขีึน้รวมทัง้เพิม่บทบาปในการส่งอษอีากร เช่น ภาษะีเทศและช่วยลด
ภาวะการขาดดุลการค้า และให้อุตสาหกรรมได้เริม่กระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคอย่างจรงิจงั 
โดยมเีป้าหมายให้ผลผลติอุตสาหกรรมส่วนรวมขยายตวัได้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.6 ต่อปี การผลติเพื่อ
ส่งออกใหข้ยายตวัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมปีละ 2 หมวดในจ านวน 10 
หมวด เริม่จากอุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้ คอื อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องไฟฟ้าภายในบา้น 
ตลอดจนก าหนดเป้าหมายทีจ่ะกระจายอุตสาหกรรมออกไปสู่ส่วนภูมภิาคโดยเฉพาะพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเล
ดา้นตะวนัออกซึง่รฐับาลไดป้ระกาศนโยบายทีแ่น่นอนไวแ้ลว้ โดยก าหนดพืน้ทีบ่รเิวณสตัหบี ระยอง ให้
เป็นแหล่งทีต่ ัง้ของอุตสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน พฒันาขยายท่าเรอืน ้าลกึทีส่ตัหบีทนัท ีและเร่งท าแผนงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการนี้ ตลอดจนพจิารณาถงึความต่อเนื่องระหว่างอุตสาหกรรมและก๊าซธรรมชาตจิากอ่าว
ไทยทีจ่ะใชเ้ป็นวตัถุดบิป้อนอุตสาหกรรมเปโตรเคมคีอล อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคม ีเน่ืองจากการด าเนินงาน
การพฒันาชายฝ ัง่ทะเลด้านตะวนัออกมมขีอบเขตครอบคลุมกิจกรรมหลายด้านคณะรฐัมนตรจีงึได้
อนุมตัิให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจดัตัง้ “ศูนย์วเิคราะห์และ
ประสานแผนปฏบิตักิารขึน้” เพื่อด าเนินการประสานกจิกรรมดา้นต่างๆ ในบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าวด้วย
แลว้ 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคห์ลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทีจ่ะลดการขาดดุลการคา้และ
ฟ้ืนฟูฐานะทางการเงนิของประเทศ ไดก้ าหนดการปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติและการใชพ้ลงังาน และ
ปรบัโครงสรา้งระบบการขนส่งและการสื่อสารควบคู่กนัไป เพื่อลดการพึง่แหล่งพลงังานจากต่างประเทศ 
โดยมเีป้าหมายส าคญัในการลดปรมิาณการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมลงเฉลีย่รอ้ยละ 3 ต่อปี ใน
เ ว ล า เ ดี ย ว กั น ช ะ ล อ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 
ประสทิธภิาพการขนส่งทางรถไฟ ส่งเสรมิการขนส่งทางน ้าภายในประเทศและชายฝ ัง่ทะเลใหม้ากขึน้ 
เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานพร้อมทัง้ขยายกจิการขนส่งทางอากาศและกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
ควบคู่กนัไป 
 
ประการท่ีสาม : การพฒันาโครงสร้างและกระจายบริการทางสงัคม 
 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากากรเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มต่ีอภาวะสงัคมโดย
ส่ วนรวม  จ า เ ป็ นจะต้ อ งพัฒนา โค ร งส ร้ า ง สัง คม ให้ ส ามารถปรับตัว เ ข้ า กับสภาพการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ดยีิง่ขึน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดจุดประสงค์การ
พฒันาโครงสร้างและกระจายบรกิารสงัคม โดยเน้นการลดอตัราเพิม่ของประชากรควบคู่ไปกบัการ
พฒันาคุณภาพประชากรและการพมัฒนาจติใจ ทัง้การเสรมิสรา้งสงัคมให้มรีะเบยีบ วนิัย วฒันธรรม 
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ศี ล ธ ร ร ม  จ ริย ธ ร ร มอัน ดี ง า ม  ต ล อ ด จนก า ร จัด บ ริก า ร สั ง ค ม ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  
สาธารณสุข และความยุตธิรรม ใหส้ามารถสนองความต้องการพืน้ฐานของประชาชนและกระจายไปสู่
ชนบท เพื่อลดความเหลื่อมล ้าดา้นการใหส้วสัดกิารสงเคราะหใ์หม้ากขึน้ ในการนี้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
5 ไดก้ าหนดเป้าหมายและแนวการพฒันาสงัคมโดยสรปุไวด้งัน้ี คอื 
 (1) ลดอตัราการเพิม่ประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 1.5 ต่อปี เมื่อสิน้ปี 2529 และสนับสนุนงานของ
สถาบนัและองคก์รเอกชนใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในงานวางแผนครอบครวัอยา่งเตม็ที่ 
 (2) ขยายและพฒันาการศกึษาภาคบงัคบัทัง้ทางดา้นปรมิาณและคุณภาพ เพื่อใหเ้ดก็ทีม่อีายุ
ครบ 6 ปีบรบิรูณ์ไดม้โีอกาสรบัการศกึษาทุกคนควบคู่ไปกบัการขยายการศกึษาในระดบัมธัยมต้น และ
การศึกษานอกโรงเรียนท้องที่ชนบทที่ห่างไกลทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพ ส่วนการศึกษาใน
ระดบักลางและอุดมศึกษาที่เอกชนสามารถด าเนินการได้ดรีฐัจะส่งเสรมิให้เอกชนได้มกีารลงทุนใน
การศกึษาระดบัน้ีใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยจะใหก้ารอุดหนุนทางวชิาการมากขึน้ 
 (3) ทางดา้นสาธารณสุขจะส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่รูจ้กัแก้ปญัหาสาธารณสุขขัน้มลูฐาน
โดยการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมใหส้ามารถด าเนินการช่วยตนเองได ้แผนงานทีส่ าคญัไดแ้ก่การฝึกอบรม
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุขหมู่บ้าน (ผสส.) ให้ครบเขตชนบท
ยากจนจ านวน 154,000 คนโดยเน้นงานด้านการป้องกนัควบคู่กบังานบ าบดัรกัษาและแก้ไขจุดอ่อน
ตัง้แต่ในระดบัหมูบ่า้น 
 (4) ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมประชาชนทัง้ในเมอืงและชนบทใหรู้ถ้งึวธิกีารป้องกนัและการร่วมมอื
ร่ ว ม ใ จ ในก ารแก้ ป ัญห าอ าชญาก รรมร่ ว มกัน  ต ลอดจนปรับป รุ ง คุณภาพบริก า ร ขอ ง 
เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้เป็นไปตามขบวนการยุติธรรมอย่าง 
เครง่ครดั 
 (5) ปรบัปรุงระบบงานศาลยุตธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพสูง สามารถอ านวยความยุตธิรรมใหแ้ก่
สงัคมได้อย่างทัว่ถึง และเพิม่บทบาทของศาลยุติธรรมให้มสี่วนช่วยให้ประชาชนได้รบัความมัน่คง
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 (6) ปรบัปรุงลกัษณะรูปแบบการให้บรกิารด้านสวสัดกิาร และสวสัดิการสงเคราะห์ เพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชนใหรู้จ้กัการช่วยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้ 
 (7) เร่งรัดและฟ้ืนฟูสถาบันในระดับบ้าน โรงเรียน ให้มีบทบาทในการสร้างค่านิยม 
จรยิธรรม ความมรีะเบยีบและการรกัษาหน้าทีข่องเดก็และเยาวชนของชาต ิ
 
ประการท่ีส่ี : แก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลงั 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดจุดประสงคก์ารพฒันาชนบทเป็น
เป้าหมายหลกัส าคญัประการหน่ึง เพื่อมุ่งพฒันาชนบทในพืน้ทีท่ี่ยงัไม่ไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาที่
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แลว้มาใหส้ามารถช่วยตวัเองไดใ้นอนาคต โดยจะมุง่พฒันาชาวชนบททีย่ากจนใหข้ึน้สู่ระดบัพอมพีอกนิ
และสามารถกา้วไปสู่ข ัน้การอยูด่กีนิดขีึน้ในระยะยาวต่อไป 
 แผนพัฒนาชนบทยากจนได้ยึดถือหลักการที่จะด าเนินการพัฒนาให้ความส าคัญแก่  
พื้นที่ยากจนหนาแน่นก่อน โดยการปรบัปรุงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้มากขึน้ และให้
ประชาชนเขา้มามบีทบาทในการแก้ปญัหาทีพ่วกเขา้เผชญิอยู่ใหม้ากทีสุ่ดมใิช่เป็นการใหจ้ากรฐับาลแต่
ฝา่ยเดยีว 
 การด าเนินการให้เป็นไปตามจุดประสงค์การพฒันาชนบทดงักล่าวขา้งต้น รฐับาลได้ประกาศ
พื้นที่ เ ป้าหมายเพื่ อการพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  5 ให้ครอบคลุมพื้นที่ 
เป้าหมายรวม 216 อ าเภอ 30 กิง่อ าเภอ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ โดย
ก าหนดใหส้่วนราชการจดัสรรงบประมาณและโครงการลงในพืน้ทีเ่ป้าหมายดงักล่าวใหม้ากทีสุ่ด 
 แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทยากจนได้มุ่งหลักประกัน 3 ประการที่จะน าไปสู่ 
เป้าหมาย “พออยู่พอกิน” คือให้หลักประกันที่จะให้ชาวชนบทล้าหลังมีระบบการศึกษาและ 
ความรูเ้กี่ยวกบัการท ามาหากจิและหลกัประกนัที่จะท าให้ชาวชนบทมสีุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ และ
ได้รบัสิง่จ าเป็นในการด ารงชวีติตามสมควรอย่างเหมาะสมในแต่ละท้องที่ โดยประกอบด้วยโครงการ
ส าคญัๆ เช่น โครงการประมงหมูบ่า้น โครงการก่อสรา้งแหล่งน ้าหมู่บา้น โครงการธนาคารโค – กระบอื 
โครงการจดัสรา้งโรงพยาบาลอ าเภอ โครงการสาธารณสุขมลูฐาน โครงการเร่งรดัปรบัปรุงดนิ โครงการ
พฒันาดนิเคม็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ 
 
ประการท่ีห้า : ประสานการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงของชาติ ใหส้อดคลอ้งและสนับสนุน
ซึง่กนัและกนัใหม้ากทีสุ่ด โดยเน้น 
 (1) การประสานการพัฒนาเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการป้องกันประเทศ และรกัษาความมัน่คงภายใต้ระบบผนึกก าลงับนมูลฐานการ 
พึ่งตนเองให้สามารถเผชญิภยัคุกคามทัง้จากภายนอกและภายในประเทศ และให้สอดคล้องกับขดี
ความสามารถทางเศรษฐกิจและฐานะการเงนิของประเทศโดยเน้นการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้งบ
พฒันากองทพัใหม้ากขึน้ พยายามหลกีเลีย่งการกูเ้งนิเพื่อการป้องกนัประเทศและจะใชจ้ากงบประมาณ
แผ่นเดนิเป็นหลกั 
 (2) การพ่ึงตนเองในยุทธปัจจยัหลกั โดยจะเร่งพฒันายุทธปจัจยัที่มคีวามจ าเป็นต่อความ
มัน่คงของประเทศ โดยเฉพาะอาวุธประจ ากาย ยาสมุนไพร เครื่องมอืสื่อสารขนาดเล็ก การถนอม
อาหารและการลดการพีง่พลงังานจากต่างประเทศลง 
 (3) การประสานโครงการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือเสริมการพฒันาเพ่ือความมัน่คง จะ
ส่งเสรมิโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มปีญัหาความมัน่คงและพื้นที่ชนบทยากจน 
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โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่สอดคล้องกับการแก้ปญัหาและความต้องการของแต่ละ 
ทอ้งถิน่ 
 (4) การสร้างเส้นทางเพ่ือความมัน่คง จะด าเนินการใหม้กีารประสานกบัการก่อสรา้งเสน้ทาง
เพื่ อผลทาง เศรษฐกิจ ให้มากยิ่งขึ้น  เพราะการก่อสร้าง เส้นทางบางสายนั ้นสามารถส่ ง 
ผลประโยชน์ไดท้ัง้ดา้นเศรษฐกจิและการรกัษาความมัน่คงในเวลาเดยีวกนัโดยจะประสานงานกนัอย่าง
ใกลช้ดิ เพื่อขจดัการก่อสรา้งเสน้ทางซ ้าซอ้นและประหยดัเงนิงบประมาณดว้ย 
 
ประการท่ีหก : ปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐัและกระจายสินทรพัย ์
 เพื่อให้มกีารแปลงแผนดา้นต่างๆ ไปสู่ภาคปฏบิตัไิด้อย่างแท้จรงิ จ าเป็นที่จะต้องมกีารปฏริูป
ระบบบริหารงานพัฒนาของรัฐที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการพัฒนาประ เทศทั ้ง ในส่ วนกลาง  ส่ วน 
ภมูภิาค และระดมความรว่มมอืจากเอกชน ดงัต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐัในระดบัชาติ ใหม้กีารประสานการวางแผนงาน
แผนเงนิ และแผนคนของหน่วยงานระดบัชาตใิห้สอดคล้องกนัยิง่ขึน้ โดยการปรบัปรุงระบบการจดัท า
งบประมาณของประเทศจากแบบแสดงรายการเป็นแบบแสดงแผนงาน ปรบัปรุงระบบการวางแผน
ระดบัชาตแิละระดบักระทรวง ทบวง กรมเสยีใหม่ ให้กระทรวงมอี านาจและหน้าที่ความรับผดิชอบใน
การล าดบัความส าคญัของแผนงานและจดัสรรงบประมาณประจ าปี และท าการปรบัปรุงระบบการ
จดัเตรยีมและเสนอโครงการ ตลอดทัง้ระบบการตดิตามและประเมนิผลการพฒันาดว้ย 
 (2) ปฏิรูประบบบริหารงานพฒันาในระดบัท้องถ่ิน ให้มกีารกระจายอ านาจการบรหิาร
การพมันาไปสู่ท้องถิน่และส่งเสรมิบทบาทของประชาชนในการปกครองตนเองมากยิง่ขึ้น พร้อมกบั
ขจดัควาสบัสนเกี่ยวกบัการบรหิารงานทอ้งถิน่ชนบททีม่หีลายองคก์รด าเนินการอยู่โดยจดัให้มอีงคก์ร
ขึน้รบัผดิชอบเพยีง 2 องค์กร ได้แก่ องค์กรว่าด้วยการบรหิารงานพฒันาเมอืงและพื้นที่เฉพาะและ
องคก์รว่าดว้ยการบรหิารการพฒันาชนบบท ดงันี้ 

- องค์กรว่าด้วยการบริหารงานพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ จะรบัผดิชอบ
เกี่ยวกบัการบรหิารการพฒันาเมอืงรวมทัง้กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เฉพาะที่
ไมใ่ช่อยูใ่นเขตชนบท 

- องค์กรว่าด้วยการบริหารงานพฒันาชนบท จะเป็นผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการ
บรหิารการพฒันาชนบททัง้หมด 

 (3) การระดมทรัพยากรจากต่างประเทศ เพื่อให้ระบบการจัดสรรและคัดเลือก 
โครงการทีใ่ชท้รพัยากรจากภายนอกประเทศเป็นไปอย่างสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัจุดประสงคห์ลกัในการ
พฒันาประเทศ จะจดัให้มอีงค์กรขึ้นรบัผดิชอบโดยเฉพาะ และในขณะเดยีวกนัจะจดัให้มแีผนระดม
เงินทุนจากต่างประเทศระยะ 3 ปีในรูปของแผนหมุนเวียนขึ้นทุกปี เพื่อให้สามารถ 
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จดัระบบโครงการที่ใช้ทรพัยากรจากแหล่งต่างประเทศในรูปของแผนงานตามจุดประสงค์หลกัของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
 (4) การระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อใหม้กีารแปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตัอิย่าง
แท้จรงิ จ าเป็นจะต้องมกีารจดัระบบการประสานงานระหว่างภาครฐับาลและเอกชนเพื่อร่วมมอืในการ
บรหิารการพฒันาและแกป้ญัหาเศรษฐกจิของชาตริ่วมกนั โดยจดัวางแผนเฉพาะเรื่องทีภ่าครฐับาลและ
เอกชนจะประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน และจดัให้มีองค์กรเป็นการถาวรโดยมีกฎหมายรองรบั 
ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ภ า ค เ อ ก ช น โ ด ย ม อ บ อ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม 
รบัผดิชอบใหก้บัสถาบนัเอกชนเพิม่ากขึน้ 
 (5) กระจายการถือครองสินทรพัยท์างเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งลดอตัราการรวมตวัของการถอื
ครองสนิทรพัยใ์นสถาบนัการเงนิและป้องกนัการใช้เงนิทุนของสถาบนัการเงนิให้แก่ธุรกจิของเฉพาะ
กลุ่มบุคคลหรอืผู้บรหิารสถาบนัการเงนิ ตลอดทัง้มุ่งกระจายการถือหุ้นของธุรกจิหลกัๆ ของประเทศ 
และการลดอตัราการรวมตวัของการถอืครองที่ดนิ โดยด าเนินมาตรการเร่งรดัการกระจายหุ้นสถาบนั
การเงินต่างๆ ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ โดยรัฐอาจพิจารณาขยายขอบเขตการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมและอาจจดัตัง้กองทุนัฒนาเป็นพเิศษ เพื่อเขา้ซือ้หุน้ของสถาบนัการเงนิและ
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยกระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบร่วมกันธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ขณะเดยีวกนัจะกระจายความเป็นเจา้ของกจิการ โดยอาศยั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหม้กีารพฒันาตลาดทุนและระดมทุนจากประชาชนโดยการถอืหุน้ให้
กว้างขวางยิง่ขึน้ นอกจากนัน้จะปรบัปรุงการจดัเกบ็ภาษีทีด่นิในอตัราที่ก้าวหน้า เพื่อลดการถอืครอง
ทีด่นิไว้เพื่อการเก็งก าไรและมไิด้ใช้ประโยชน์จากที่ดนิอย่างจรงิจงั และรเิริม่ให้มกีารจดัเก็บภาษีการ
พฒันาทีด่นิในเขตทีร่ฐัเขา้ไปลงทุนตามโครงการพฒันาและเกดิความเจรญิขึน้ ในดา้นการจ ากดัขนาด
การถอืครองทีด่นิ รฐับาลไดเ้สนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายทีด่นิจ ากดัการถอืครองทีด่นิไป
แลว้ 
 
4. สรปุเป้าหมายในการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม มีดงัน้ี 

4.1 เป้าหมายการรกัษาความมัน่คงทางการเงินของประเทศ ไดก้ าหนดเป้าหมายการขาด
ดุลการค้าต่างประเทศ เฉลี่ยไม่ให้เกินปีละ 78,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ของ 
ผลผลติรวมของประเทศ และก าหนดเป้าหมายการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัโดยเฉลี่ยไม่ให้เกินปีละ 
53,000 ลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยก าหนดเป้าหมายทางการคา้ไวด้งันี้ 

 - การส่งสนิคา้ออก ใหเ้พิม่รอ้ยละ  22.3 ต่อปี 
 - การน าสนิคา้เขา้ ใหเ้พิม่ไมเ่กนิรอ้ยละ  18.1 ต่อปี 
 - ลดปรมิาณการน าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม เฉลีย่รอ้ยละ 3 ต่อปี 
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ภายใต้เป้าหมายางการค้าและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดดังกล่าวมาแล้วน้ีพอจท าให้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนหาแหล่ง เงินกู้ ต่างประเทศมาชดเชยการขาดดุลได้ โดยได้ตั ้ง  
เป้าหมายระดับการกู้ยืมจากต่างประเทศและแหล่งเงินกู้ไว้ด้วย แต่ถ้าหากการขาดดุลบัญช ี
เดนิสะพดัสูงกว่านี้ ประเทศไทยจะประสบปญัหาในการหาแหล่งเงนิกู้ หรอืทุนส ารองระหว่างประเทศ
ร่อยหรอลงเกินระดบัที่เหมาะสม จนเกิดปญัหาเรื่องการขาดความเชื่อถือในฐานะความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิการเงนิของประเทศ 

4.2 เป้าหมายการขยายก าลงัผลิตของประเทศ นัน้ ได้ก าหนดเป้าหมายการขยาย 
ผลผลติส่วนรวมและสาขาเศรษฐกิจส าคญัๆ ไว้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการค้าและการรกัษา
เสถยีรภาพและฐานะทางการเงนิกบัต่างประเทศ ดงันี้ 

 - การขยายตวัเศรษฐกจิส่วนรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.6 ต่อปี 
 - การผลติภาพเกษตรเพิม่รอ้ยละ   4.5 ต่อปี 
 - การผลติดา้นอุตสาหกรรมเพิม่รอ้ยละ  7.6 ต่อปี 
 - การผลติก๊าซธรรมชาต ิไมต่ ่ากว่า 525 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนัในปี 2529 
4.3 เป้าหมายลดปริมาณการน าน ้ามนัเข้าลงร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงแผนฯ 5 โดยการ

ก าหนดราคาน ้ามนัในประเทศให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิและวางมาตรการประหยดัการใช้น ้ามนั
อย่างจรงิจงั ขณะเดยีวกนัได้ก าหนดเป้าหมายน าก๊าซธรรมชาตมิาใช้ได้ไม่น้อยกว่าวนัละ 525 ล้าน
ลกูบาศกฟุ์ตในปี 2529 และน าถ่านหนิลกิไนทแ์ละพลงัน ้ามาใชเ้พิม่ขึน้ประมาณ 2 เท่าตวัในช่วงแผนฯ 
5 คอืจาก 1,480 เมกกะวตัตใ์นปี 2523 เป็น 2,700 เมกกะวตัต ์ในปี 2529 

4.4 เป้าหมายการคลงัของรฐับาล เพื่อควบคุมระดบัการใชจ้่ายทัง้สิน้ของประเทศใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม จ าเป็นจะต้องก าหนดเป้าหมายรายได้และรายจ่ายของรฐับาลกลางในช่วงแผนฯ 5 
ดงันี้ 

 - รายไดง้บประมาณของรฐับาล เพิม่ขึน้รอ้ยละ  22.3 ต่อปี 
   (หรอืโดยเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 16.7 ของผลผลติรวม) 
 - รายจา่ยงบประมาณของรฐับาล เพิม่ขึน้รอ้ยละ  20.2  ต่อปี 
   (หรอืโดยเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 18.27 ของผลผลติรวม) 
 - การขาดดุลงบประมาณของรฐับาล ไม่ใหข้าดดุลเกนิกว่า 22,000 ลา้นบาท โดยเฉลีย่

ต่อปี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของผลผลติรวมของประเทศ 
 4.5 เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างและบริการสังคม ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับ 
เป้าหมายดา้นเศรษฐกจิก าหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) ลดอตัราการเพิม่ประชากรลง เหลอืรอ้ยละ 1.5 ในปี 2529 
(2) ดา้นการศกึษา ลดอตัราการไม่รูห้นังสอืจากรอ้ยละ 14.5 ของประชากรในปี 2524 

ใหเ้หลอืรอ้ยละ 10.5 ของประชากรในปี 2529 
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(3) ดา้นสาธารณสุข 
- ลดอตัราการปว่ยและตามดว้ยโรคใหต้ ่าลง 
- ขยายการป้องกนัโรคใหค้รอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้อ้ยละ 70 
(4) ดา้นอาหารและโภชนาการ 
- ขจดัปญัหาการขาดโปรตีนแคลอรี่ ของทารกและเด็กก่อนวนัเรยีนระดบั 3 ซึ่ง

ปจัจบุนัมอียูร่อ้ยละ 2.2 ใหห้มดุไป 
- ลดปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรีข่องเดก็ในวนัเรยีน ซึง่ปจัจุบนัมอียู่รอ้ยละ 40 – 

50 ใหล้ดลงรอ้ยละ 50 
(5)  ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
- ลดปญัหาอาชญากรรมในกลุ่มประเภทคดคีวามผดิเกีย่วกบัชวีติรา่งกายและเพศให้

มอีตัราต ่ากว่า 75 รายต่อประชากร 100,000 คน 
- ลดปญัหาอาชญากรรมในกลุ่มประเภทคดคีวามผิดเกี่ยวกบัการประทุษร้ายต่อ

ทรพัยใ์หม้อีตัราต่อกว่า 100 รายต่อประชากร 100,000 คน 
(6) ดา้นการกฬีา 
- จดัใหม้สีนามกฬีาและอาคารส าหรบัประชาชนในระดบัอ าเภอจ านวน 175 แห่ง 

4.6 เป้าหมายของการแกป้ญัหาความยากจนในชนบทลา้หลงั เพื่อใหป้ระชาชนผูย้ากจนมฐีานะ
พออยูพ่อกนิ และช่วยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้ตามล าดบันัน้ ไดก้ าหนดเป้าหมายไวด้งัน้ี 

- เป้าหมายทางเศรษฐกจิ เพิม่การผลติจากระดบัทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 1 ต่อปี ใหเ้พิม่ขึน้
อกีโดยเฉลีย่รอ้ยละ 2.0 ต่อปี 

- เป้าหมายทางสงัคม จดัใหม้รีะบบสาธารณสุขมลูฐานบรกิารทางการแพทยใ์นระดบั
อ าเภอและหนงัสอืประกอบการเรยีนใหท้ัว่ถงึในเขตชนบทยากจนภายใน 2 ปี และ
ใหบ้รกิารทางโภชนาการแก่เดก็และหญงิมคีรรภ ์2.2 ลา้นคน ใหบ้รกิารน ้าสะอาด
แก่ประชาชน ประมาณ 3 ลา้นคน และบรกิารทางกฎหมายแก่เกษตรกรยากจนไม่
ต ่ากว่า 5,000 คน 

4.7 เป้าหมายการพฒันาเพื่อความมัน่คงนัน้ จะจดัตัง้หมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง
เพื่อความมัน่คง จ านวน 4,000 หมูบ่า้น ภายใน 5 ปี โดยจะด าเนินการปีละ 800 หมูบ่า้น 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
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การฟ้ืนฟฐูานะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
 

บทท่ี 1 
ประเดน็ปัญหาและเป้าหมายการฟ้ืนฟฐูานะเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ 
 
1. ประเดน็ปัญหา 
 ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 ทีผ่่านมา การเปลีย่นแปลงของราคา
น ้ามนัและความแปรผนัของตลาดการเงนิระหว่างประเทศไดส้่งผลใหส้ภาพเศรษฐกจิของโลกเกดิภาวะ
เงนิเฟ้อ และเศรษฐกจิชะลอตวัตกต ่า มกีารว่างงานมากขึน้ในประเทศต่างๆ โดยทัว่ไป สถานการณ์
ดังกล่ าว ได้ส่ งผลกระทบอย่ างรุนแรงและโดยตรง ต่อ เศรษฐกิจของไทยซึ่ ง ไม่ ได้มีการ 
ปรบัตัวให้เข้ากบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทนัเวลา จงึท าให้เกิดการใช้จ่ายเกินตวัทัง้ระดบั
ระหว่างประเทศ รฐับาล และประชาชน กล่าวคือ ในระดบัของระหว่างประเทศ ปญัหาการใช้จ่าย 
เกนิตวัจะเหน็ไดว้่าดุลการค้าขาดดุลมแีนวโน้มหนักขึน้ทุกปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 การ
ขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศมมีลูค่าโดยเฉลีย่ต่อปี 45,000 ลา้น หรอืรอ้ยละ 7.6 ของผลผลติรวมของ
ประเทศเมื่อเปรยีบเทียบกับมูลค่าการขาดดุลการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของ
ประเทศทัง้ภาคเอกชนและรฐับาลสูงกว่ารายได้ทีป่ระเทศจะหามาได ้การขาดดุลการคา้ที่สูงขึน้เรื่อยนี้
อยูใ่นสภาพทีเ่กนิก าลงัทรพัยากรการเงนิของประเทศทีจ่ะรบัไวไ้ด ้หากรฐับาลไดม้แีผนการแก้ไขอย่าง
จรงิจงัแลว้ ปญัหาการขาดดุลการคา้จะเพิม่ทวขีึน้เขา้ขัน้อนัตรายต่อฐานะความมัน่คงทางด้านการเงนิ
ของประเทศในอนาคตอยา่งหลกีเลีย่ไมไ่ด ้
 ส าหรบัในระดับรัฐบาลก็ได้ตัง้รายจ่ายงบประมาณไว้สูงกว่ารายได้มาก จึงมีการขาดดุล  
งบประมาณหนักขึน้ทุกท ีและส่งผลท าให้เกดิภาวะเงนิเฟ้อซ ้าเตมิสูงขึน้จากราคาน ้ามนัทีแ่พงอยู่แล้ว 
ทัง้หมดน้ีไดส้่งผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยูข่องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนยากจนและผูม้รีายได้
ประจ ามากขึน้ นอกจากนัน้ รายจ่ายภาครฐับาลยงัมสี่วนผลกัดนัใหม้กีารน าเขา้จนเกดิปญัหาด้านการ
ขาดดุลการคา้โดยส่วนรวมมากขึน้ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้อกีดว้ย 
 นอกจากเหตุผลทางการเงนิการคลงัที่กล่าวมาแลว้ ในด้านโครงสรา้งการผลติของประเทศใน
ระยะทีผ่่านมา กย็งัต้องพึง่พาการน าเขา้ทัง้ดา้นวตัถุดบิ พลงังานและปจัจยัต่างๆ มากขึน้ โดยยงัไม่ได้
มกีารปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพการเปลี่ยนแปลงนอกประเทศอย่างทนัท่วงทแีต่ประการใด นอกจากนัน้ 
อตัรากาขยายตวัของการผลติภาคเกษตรเริม่ชลอตวัลงจากเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 4 ต่อปี ในช่วงแผนฯ 
3 เหลอืประมาณรอ้ยละ 3.5 ในช่วงแผนฯ 4 ส่วนภาคอุตสาหกรรมนัน้ แมว้่าจะยงัคงขยายตวัในอตัรา
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สูงโดยเฉลี่ยถงึรอ้ยละ 9.3 ต่อปี แต่ก็ยงัมโีครงสรา้งการผลติที่ต้องพึ่งพาอาศยัการน าเขา้สูงอย่างที่
กล่าวมา ฉะนัน้ หากปล่อยให้แนวโน้มเช่นนี้เป็นอยู่ต่อไปก็จะเป็นอนัตรายต่อฐานะทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศอยา่งแน่นอน 
 
2. เป้าหมายการฟ้ืนฟูฐานะเศรษฐกิจการเงินของประเทศและการปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ
ส่วนรวม 
 เพื่อฟ้ืนฟูฐานะเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มัน่คงยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าหมายการ 
ฟ้ืนฟูฐานะเศรษฐกิจการเงนิให้สอดประสานกับการปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนรวมในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยการประสานเป้าหมายด้านการค้าต่างประเทศ คอื การส่งออก น าเขา้ ให้
เขา้กบัการปรบัโครงสรา้งการผลติภายใน ตลอดจนเป้าหมายดา้นการเงนิการคลงัของประเทศไวอ้ย่าง
เป็นระบบ ดงันี้คอื 

2.1 เป้าหมายการฟ้ืนฟูฐานะการเงินของประเทศ ก าหนดเป้าหมายการขาดดุลการค้า
ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยไว้ไม่เกนิปีละ 78,400 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.9 ของผลผลติรวมของ
ประเทศ เทยีบกบัการขาดดุลโดยเฉลีย่ 45,300 ลา้นบาทต่อปี หรอืรอ้ยละ 7.6 ของผลผลติรวมของ
ประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 และก าหนดเป้าหมายการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัโดยเฉลีย่ 
37,400 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ของผลผลติรวมในระยะของแผนพฒันา ฉบบัที ่4 
 การฟ้ืนฟูฐานะการเงนิของประเทศใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดุลการคา้ และดุลบญัชเีดนิสะพดัที่
ก าหนดไวน้ี้ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพราะหากไม่สามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวแ้ลว้ จะ
ท าใหค้วามมัน่คงทางการเงนิและค่าของเงนิบาทถูกกระทบกระเทอืนดว้ย 

2.2 เป้าหมายการค้าระหว่าประเทศ เพื่อให้ขนาดการขาดดุลการค้าและดุลบัญชี 
เดินสะพัดอยู่ในขอบเขตที่จะชดเชยได้นัน้ จ าเป็นจะต้องก าหนดเป้าหมายการส่งออก และการ 
ชลอน าเขา้ของสนิคา้และบรกิารดงันี้ คอื 
  2.2.1 เป้าหมายการส่งออก ก าหนดใหม้ลูค่าการส่งออกของสนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้
ตามราคาแต่ละปีในอตัราเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 21.9 ต่อปี โดยมูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 
445,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2529 อนัเป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายน้ีจะตอ้งเรง่รดัปรมิาณการส่งออกของสนิคา้อุตสาหกรรมใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่อย่างต ่ารอ้ย
ละ 15 ต่อปี และควรพยายามเร่งรดัใหไ้ดเ้พิม่สูงขึน้ถงึรอ้ยละ 25 ต่อปี ส่วนรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
จะตอ้งเพิม่ขึน้เป็น 50,000 ลา้นบาท ในปีสุดทา้ยของแผนฯ หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 21.5 ต่อปี 

 2.2.2 เป้าหมายการน าเข้าสินค้าและบริการ ก าหนดให้มูลค่าการน าเข้าของ 
สนิคา้และบรกิารเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 7.2 ต่อปี ในราคาคงที ่หรอืรอ้ยละ 18.1 ต่อปีในราคาแต่ละปี 
โดยทีป่รมิาณการน าเขา้ของสนิคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.3 ต่อปี และมลูค่าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.1 ต่อปี นับว่า
เป็นอตัราเพิม่ทีต่ ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราเพิม่รอ้ยละ 10.9 และ 26.3 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ 
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ฉบบัที ่4 ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการน าเขา้ทีก่ล่าวมา ปรมิาณการน าเขา้ของน ้ามนัจะต้อง
ลดลงอยา่งน้อยรอ้ยละ 3 ต่อปี โดยการเรง่การพฒันาก๊าซธรรมชาต ิและเพิม่การใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
พ ลั ง ง า น อื่ น ๆ  จ า ก แ ห ล่ ง ภ า ย ใ น  เ ช่ น  ลิ ก ไ น ต์  พ ลั ง น ้ า  ร ว ม ทั ้ ง ก า ร ป ร ะ ห ยั ด  
พลังงาน และปรบัโครงสร้างการผลิตควบคู่ไปด้วย ส่วนมูลค่าสินค้าอื่นๆ ซึ่งรวมถึงวตัถุดิบและ
เครื่องจกัรเครื่องยนต์จะต้องไม่ให้เพิม่ขึน้เกนิกว่ารอ้ยละ 7.9 ต่อปี ในราคาคงที่หรอืรอ้ยละ 19.9 ใน
ราคาแต่ละปี โดยการประหยดั การตดัรายจ่ายฟุ่มเฟือยของภาครฐับาลและภาคเอกชนลง และเร่งใหม้ี
การปรบัโครงสรา้งการผลติของภาคอุตสาหกรรมใหใ้ชว้ตัถุดบิภายในประเทศและก าลงัแรงงานมากขึน้ 

2.3 เป้าหมายการปรบัโครงสร้างการผลิต ไดก้ าหนดเป้าหมายการปรบัโครงสรา้งการผลติ
ในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคญัๆ ไว้ให้เชื่อมโยงกบัเป้าหมายด้านการค้าและการฟ้ืนฟูฐานะการเงนิกับ
ต่างประเทศ ดงันี้ 

 2.3.1 เป้าหมายการผลิตสาขาเกษตร ก าหนดเป้าหมายการขยายตวัไวใ้นอตัรารอ้ย
ละ 4.5 ต่อปีในราคาคงที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายทีค่่อนขา้งสูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแนวโน้มเพิม่จรงิในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ทีเ่พิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 3.5 ต่อปี การเพิม่ขึน้ของการผลติทัง้หมดจะมาจาก
การเพิม่ขึน้ของผลผลติต่อไรม่ากกว่าการขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาทรพัยากรป่าไม้
และแหล่งน ้า ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นสภาพทีท่รดุโทรมมาก การขยายตวัของสาขาการเกษตรทีสู่งขึน้นอกจาก
จะท าให้การส่งออกเพิม่ขึน้ไดต้ามเป้าหมายแล้ว ยงัจะท าให้ระดบัรายได้ของชาวนาชาวไร่สูงขึน้ตาม
จดุประสงคข์องแผนพฒันาฯ ดว้ย 

 2.3.2 เป้าหมายการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ก าหนดเป้าหมายการขยายตวัไวใ้น
อตัรารอ้ยละ 7.6 ต่อปี ซึง่เป็นเป้าหมายทีค่่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัแนวโน้มเพิม่จรงิในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3 ต่อปี อุตสาหกรรมส่งออกจะต้องขยายตวัในอตัราอย่างต ่า
ร้อยละ 15 ต่อปี โดยการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้
นอกจากนัน้ โครงสร้างอุตสาหกรรมโดยทัว่ๆ ไป จะต้องพึ่งพาการน าเข้าน้อยลง และหันมาใช้ 
แรงงานและวัตถุดิบในประเทศแทน และจะต้องกระจายไปสู่ชนบทให้มากขึ้น เพื่อให้เป้าหมาย 
ดุลการคา้และดุลบญัชเีดนิสะพดับรรลุผล เป้าหมายอตัราเพิม่ของสาขาอุตสาหกรรมทีก่ าหนดน้ีอาจจะดู
ค่อนข้างต ่ า  ทัง้ น้ี  เ น่ืองมาจากนโยบายเร่งระดมเงินออมและลดรายจ่ายที่ ฟุ่มเ ฟือย จะม ี
ผลกระทบต่อการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมบ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก  
อุตสาหกรรมส่งออกสามารถขยายตวัได้ในอตัรากว่าร้อยละ 15 ต่อปี อตัราการขยายตวัของสาขา 
อุตสาหกรรมกจ็ะสงูกว่านี้ 

 2.3.3 เป้าหมายการผลิตในสาขาเหมืองแร่และกา๊ซธรรมชาติ การผลติของสาขา
เหมอืงแร่ (รวมก๊าซธรรมชาติ) ก าหนดใหเ้พิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 16.4 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัอตัราเพิม่
รอ้ยละ 12.6 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 และเพิม่ใหป้รมิาณการน าเขา้น ้ามนัลดลงในช่วง
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ตามเป้าหมายที่ไดว้างไว้ จะต้องผลติก๊าซธรรมชาตมิาใช้ให้ไดอ้ย่างต ่า 525 
ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ภายในปี พ.ศ. 2529 

หากสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการปรบัโครงสรา้งการผลติของประเทศตาม
สาขาเศรษฐกจิส าคญัๆ ดงักล่าวขา้งต้น เศรษฐกจิโดยส่วนรวมของประเทศจะขยายตวัไดใ้นอตัราโดย
เฉลีย่รอ้ยละ 6.6 ต่อปี และลกัษณะการขยายตวัทางเศรษฐกจิจะเป็นไปในทศิทางทีส่มดุลและก่อใหเ้กดิ
ความมัน่คงทางการเงนิของประเทศขึน้ และในเวลาเดยีวกนัโครงสรา้งการผลติระหว่างสาขาการเกษตร
และอุตสาหกรรมและการค้าจะมคีวามสมดุลมากขึ้น กล่าวคอื สาขาเกษตรยงัมคีวามส าคญัอยู่ต่อไป 
ขณะเดียวกันโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะมีบทบาทต่อการส่งออกและการหารายได้เงินตรา
ต่างประเทศ ตลอดทัง้การสรา้งงานเพิม่ขึน้มากกว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ทีผ่่านมา 

2.4 เป้าหมายด้านรายจ่าย จากเป้าหมายการปรบัโครงสรา้งการผลติดงัทีก่ล่าวมาแลว้เพยีง
อย่างเดียวยังไม่ เพียงพอที่จะท าให้การขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเ ป็นไปตาม  
เป้าหมายได ้จ าเป็นจะต้องมกีารก าหนดเป้าหมายทางดา้นรายจ่ายของประเทศทัง้ของภาคเอกชนและ
ภาครฐับาลดงัต่อไปนี้ 

 2.4.1 รายจ่ายภาคเอกชน ก าหนดให้มกีารชลอรายจ่ายการบรโิภคเอกชนลง ให้
เพิม่ขึน้ในอตัราโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 4.8 ต่อปีในราคาคงที ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราเพิม่รอ้ยละ 6.2 ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายน้ี จ าเป็นจะต้องเร่งระดมเงนิออม
ภาคเอกชนเพื่อท าใหเ้กดิการประหยดัและลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลง ขณะเดยีวกนัสดัส่วนการจดัเก็บ
ภาษเีมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลผลติรวมจะตอ้งเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 14 ในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 18 ในปี 2529 
มาตรการเหล่าน้ีลว้นมผีลท าใหอ้ตัราการเพิม่ของรายจา่ยบรโิภคลดลง ซึง่จะช่วยชะลอการน าเขา้สนิคา้
และบรกิารลง และฐานะดุลการคา้และบญัชเีดนิสะพดัจะดขีึน้ 

ส าหรบัการลงทุนภาคเอกชนควรจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ในอตัรารอ้ยละ 6.9 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบั
รอ้ยละ 12.0 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 โดยเน้นการลงทุนให้เป็นไปในทศิทางที่
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ในการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเพื่อรกัษา
ฐานะการเงนิของประเทศ 

2.4.2 รายจ่ายภาครฐับาล ก าหนดให้รายจ่ายบรโิภคภาครฐับาลเพิม่ขึน้ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 7.9 ต่อปี โดยเน้นการตดัการใชจ้่ายทีฟุ่่มเฟือยเพื่อลดการขาดดุลการคา้และชลอการเพิม่
ของระดบัราคาสนิคา้ดว้ย แต่อยา่งไรกต็าม การทีไ่ม่สามารถลดอตัราเพิม่ของการบรโิภคของรฐับาลลง
ได้มากนัน้ก็เพราะมคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในด้านการป้องกนัและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของ
ประเทศ ส่วนการลงทุนภาครฐับาลจะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.9 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีต่ ่ามากเมื่อเทยีบ
กบัอตัราเพิม่รอ้ยละ 11.0 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ทัง้นี้เพราะความจ าเป็นทีจ่ะต้องลด
การขาดดุ ลการค้ าและดุ ลบัญชี เดินสะพัด ให้ ได้ตาม เ ป้าหมาย โดยรัฐบาลจะพิจารณา 
ตดัทอนแผนงานโครงการลงทุนที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนออก และเน้นบทบาทการลงทุนของเอกชนใหม้าก
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ยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ ร ัฐบาลจะต้องเพิ่มรายได้จากภาษีอากรให้ได้ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 18 ของ 
ผลผลติรวมในปี 2529 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประมาณรอ้ยละ 14 ในปี 2524 

2.4.3 การออมและการลงทุน ถ้าหากการลงทุนของภาคเอกชนและภาครฐับาล
เป็นไปตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ สดัส่วนของการลงทุนต่อผลผลติรวมจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 29.4 ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป็นรอ้ยละ 31.1 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และถ้าหากการใชจ้่าย
ภาคเอกชนและภาครัฐบาลเ ป็นไปตามเป้าหมายอัตราการออมในประเทศเมื่อ เทียบกับ 
ผลผลติรวมจะอยูใ่นระดบัรอ้ยละ 27.0 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 23.1 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
ฉะนัน้ ช่องว่างระหว่างอัตราการออมกับอัตราการลงทุนจะลดลงจากร้อยละ 6.3 ในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เหลอืรอ้ยละ 4.1 เท่ากบัเป้าหมายอตัราการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 

ตารางท่ี 1.1 
เป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525 - 2529) 

 
รายการ แนวโน้มจริงของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 4 (2520-2524) 
เป้าหมายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 5 (2525-2529) 

1. การขาดดุลการคา้ (ราคาแต่ละปี) 
   1.1 มลูคา้เฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 
   1.2 ดุลการคา้ / ผลผลติรวม (%) 
2. การขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั (ราคาแต่ละปี) 
   2.1 มลูค่าเฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 
   2.2 ดุลบญัชเีดนิสะพดั / ผลผลติรวม (%) 
3. การสง่ออกของสนิคา้และบรกิาร 
   3.1 อตัราเพิม่ของมลูค่า (% ต่อปี) 
   3.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (% ต่อปี) 
4. การสง่ออกของสนิคา้ 
   4.1 อตัราเพิม่ของมลูค่า (% ต่อปี) 
   4.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (% ต่อปี) 
   4.3 มลูค่าเฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 
5.รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว (ราคาแต่ละปี) 
   5.1 อตัราเพิม่ของมลูค่า (% ต่อปี) 
6. การน าเขา้ของสนิคา้และบรกิาร 
   6.1 อตัราเพิม่ของมลูค่า (% ต่อปี) 
   6.1 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (% ต่อปี) 
7. การน าเขา้ของสนิคา้ 

 
45,300 

7.6 
 

37,400 
6.3 

 
23.7 
12.1 

 
21.9 
10.5 

110,900 
 

36.2 
 

25.4 
10.1 

 

 
78,400 

5.9 
 

53,000 
4.1 

 
21.9 
10.9 

 
22.3 
11.3 

309,400 
 

21.5 
 

18.1 
7.2 
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   7.1 อตัราเพิม่ของมลูค่า (% ต่อปี) 
   7.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (% ต่อปี) 
   7.3 มลูค่าเฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 
8.การขยายตวัของเศรษฐกจิ (% ต่อปีในราคา
คงที)่ 
   8.1 การเกษตร 
   8.3 อุตสาหกรรม 
   8.4 เหมอืงแร ่
   8.4 ก๊าซธรรมชาต ิ(ลา้น ลบฟ./วนั) 
   8.5 ผลผลติรวม 
 
9. อตัราเพิม่รายจ่าย (% ต่อปีในราคาคงที)่ 
   9.1 ภาคเอกชน 

- การบรโิภค 
- การลงทุน 

   9.2 ภาครฐับาล 
- การบรโิภค 
- การลงทุน 

10. อตัราการออมและการลงทุนต่อผลผลติรวม 
(%) 
   10.1 การออม 

- ภาครฐับาล 
- ภาคเอกชน 

   10.2 การลงทุน 
- ภาครฐับาล 
- ภาคเอกชน 

11. รายไดจ้ากภาษอีากรและรายไดอ้ื่นๆ ต่อ
ผลผลติรวม (%) 
12. อตัราเพิม่ของประชากร (%) 

26.3 
10.9 

156,200 
 
 

3.5 
9.3 
12.6 
200 
6.3 

 
 

7.3 
6.2 
12.0 
9.3 
8.5 
11.0 

 
 

23.1 
1.5 
21.6 
29.4 
7.9 
21.5 
14.0 

(ปี 2524) 
2.1 

(ปี 2524) 

18.1 
7.3 

387,800 
 
 

4.5 
7.6 
16.4 
525 
6.6 

 
 

5.2 
4.8 
6.9 
6.8 
7.9 
4.9 

 
 

27.0 
4.3 
22.7 
31.1 
8.1 
23.0 
18.0 

(ปี 2529) 
1.5 

(ปี 2529) 
หมายเหตุ ขอสมมตฐิานเกี่ยวกบัอตัราเพิม่ของระดบัราคาที่ใช้ในการค านวณเป้าหมาย คอื ดงัน้ีราคา
ส่วนรวมเพิม่รอ้ยละ 10.6 ต่อปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เทยีบกบัอตัราเพิม่รอ้ยละ 11.2 ต่อ
ปี ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
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บทท่ี 2 

แนวนโยบายการเงินการคลงัของรฐั 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าวขา้งต้น จ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินนโยบายการเงนิการคลงัมุ่ง
หนกัไปในทศิทางทีส่ าคญั 3 ดา้นดว้ยกนั คอื 

ประการแรก : เร่งระดมเงินออมใหม้ากขึน้ทัง้ในภาครฐับาลและเอกชน 
ประการท่ีสอง : เสริมสร้างวินัยทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศ รฐับาลและประชาชน 

โดยใช้จ่ายในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และกระจายผลของการพฒันาให้ 
ตกถงึมอืประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 

ประการท่ีสาม : สนับสนุนการปรบัโครงสร้างการผลิตของประเทศ เพื่อลดระดบัการพึง่
การน าเข้าและเพิม่ขดีความสามารถในการส่งออก โครงสร้างเศรษฐกิจด้านส าคญัที่จะต้องปรบั คอื 
ด้านพลังงาน ได้แก่การลดสัดส่วนการพึ่งพาน ้ ามันในโครงสร้างการใช้พลังงานและจัดหา  
พลงังานทดแทนน ้ามนัทีผ่ลติไดเ้องในประเทศ ในดา้นเกษตร ไดแ้ก่ การเพิม่ขดีความสามารถใน 
การส่งออกและเพิม่รายไดเ้กษตร และดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การส่งออกมากขึน้ 
 
1. มาตรการด้านการเงินการคลงัเพ่ือระดมเงินออม 
 1.1 การเร่งระดมเงินออกภาคเอกชน 
 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดเป้าหมายอตัราการออมในประเทศต่อผลผลติ
รวมใหอ้ยูใ่นระดบัรอ้ยละ 27.0 เทยีบกบัรอ้ยละ 23.1 ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 โดยลดช่องว่าระหว่าง
การออมและการลงทุนจากรอ้ยละ 6.3 เป็นรอ้ยละ 4.1 ของผลผลติรวม 
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 เพื่อแก้ไขปญัหาการใช้จ่ายด้านการลงทุนเกินก าลังเงินออม และลดการกู้ยมืเงนิจาก 
ต่างประเทศใหน้้อยลงในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จ าเป็นจะต้องเร่งระดมเงนิออมภาคเอกชนใหม้าก
ขึน้ การทีจ่ะท าใหบ้รรลุผลดงักล่าว นอกจากจะต้องปรบัปรุงมาตรการการเร่งระดมเงนิออมภาคเอกชน
แลว้ ยงัจะตอ้งด าเนินการปรบัปรงุเสถยีรภาพและประสทิธภิาพของสถาบนัการเงนิใหด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจน
พิจารณาลู่ทางและด า เนินการจัดตั ้งสถาบันการเงินประเภทใหม่ๆ ขึ้นในช่วงระยะเวลา 
ดงักล่าวดว้ย 
 1.1.1 มาตราการระดมเงินออม ประกอบดว้ย 
  (1) รณรงคเ์พื่อสรา้งเงนิออมระดบัประเทศ การระดมเงนิออมเป็นสิง่ทีต่้องกระท ากนั
ตัง้แต่ระดบับุคคลขึ้นไป ด้วยการสร้างนิสยัประหยดัรูจ้กัใช้เงนิอย่างมปีระสทิธภิาพและให้ทุกคนได้
ตระหนักถงึความส าคญัของเงนิออมต่อการพฒันาประเทศ การรณรงค์จงึเป็นนโยบายของรฐัในการ
ด าเนินการ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จะให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการระดมเงนิออมแห่งชาต ิ
ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิสมาคมธนาคารไทย และ
สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์  และให้คณะกรรมการดังกล่ าวอยู่ภายใต้สังกัดของ  
ส านกันายกรฐัมนตร ีกระท าหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

- รวมรวมข้อมูลจากแหล่งที่ได้มีการส ารวจแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมใน
ปจัจบุนั 

- ด าเนินการส ารวจและประเมินผลเพื่อให้ทราบอุปนิสัยเกี่ยวกับการจัดสรร 
รายรบัรายจ่ายของเอกชน ปจัจยัทีม่ผีลต่อการออม สนิทรพัย ์ตราสารและวธิกีาร
ออมที่อยู่ในความนิยม อุปสรรคเกี่ยวกับการออม ตลอดจนข้อคิดเห็นอื่นๆ 
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการออมและการก่อหนี้ 

- ด าเนินการประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความส าคญัของเงนิออม
และปญัหาการใชจ้า่ยเกนิตวั 

- เสนอแนะรฐับาลเพื่อสัง่การให้ส่วนราชการทีร่บัผดิชอบ ด าเนินการมาตรการและ
วธิกีารเพื่อให้บงัเกดิผลต่อการระดมเงนิออมเขา้สู่ระบบการเงนิของประเทศมาก
ขึน้ 

(2) จดัระเบยีบใหอ้ตัราดอกเบี้ยต่างๆ ในตลาดการเงนิสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิ 
เพื่อบรรลุซึ่งจุดประสงค์ดงักล่าว จะต้องแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ยงัเป็น
อุปสรรคต่อการใช้นโยบายอตัราดอกเบีย้ยดืหยุ่น ทัง้นี้เพื่อใหอ้ตัราดอกเบี้ยมคีวามยดืหยุ่นพรอ้มทีจ่ะ
ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ส่วนราชการที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัอตัราดอกเบี้ยของ
สถาบนัการเงนิต่างๆ ตดิตามภาวะการเงนิและปรบัปรงุอตัราดอกเบีย้ใหท้นัการณ์อยูเ่สมอ 
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(3) ด าเนินการใหม้ตีราสารเงนิฝากเปลีย่นมอื เพื่อใหต้ราสารเงนิฝากสามารถเปลีย่น
มอืได ้โดยผูร้บัโอนไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ตราสารเงนิฝากสามารถเปลี่ยนมอืได้ ในท านองเดยีวกบัตัว๋เงนิใน
ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ พ า ณิ ช ย์  แ ล ะ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ต ร า ส า ร 
เปลีย่นมอืนัน้ จะก าหนดใหม้อีตัราดอกเบีย้ทีส่งูหรอืเคลื่อนไหวโดยเสรเีพื่อทีจ่ะแขง่ขนัระดมเงนิออมกบั
ตลาดเงนินอกระบบ และสามารถปรบัใหท้นักบัภาวะอตัราดอกเบีย้ในต่างประเทศอนัเป็นการช่วยปรบั
สภาพคล่องตวัของสถาบนัการเงนิใหด้ขีึน้ 

(4) ส่งเสรมิการออมระยะยาวด้วยการประกนัชวีติ ธุรกจิประกนัชวีติ นอกจากช่วย
สรา้งนิสยัประหยดั สรา้งเงนิออมไวเ้พื่ออนาคตแลว้ยงัเป็นสวสัดกิารใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปดว้ย โดยให้
กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันชีวิตให้แก่ประชาชน  
ทัว่ไป และให้กระทรวงศึกษาธกิารบรรลุความรู้เกี่ยวกบัประกนัชวีติไว้ในหลกัสูตรการศึกษาตัง้แต่
ประถมศกึษา หรอืมธัยมศกึษาด้วย นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนกจิการประกนัชวีติให้เจรญิเตบิโตอย่าง
มัน่คง รฐัจะพจิารณาอนุญาตให้ขยายสาขาได้มากขึน้ รวมทัง้การเพิม่ค่าลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา และปรบัปรุงหลกัเกณฑ์วธิกีารควบคุมกจิการประกนัชวีติของกระทรวงพาณิชย์ให้ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นอื่นๆ 

(5) ส่งเสรมิใหน้ิตบิุคคลเพื่อการออม โดยให้ส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวง
พาณชิย ์คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนิน
นโยบายเพื่อให้บงัเกิดผลเร่งรดัให้นิติบุคคลเพิม่ทุนเป็นสดัส่วนกบัการเจรญิเติบโตของกิจการ โดย
พิจารณาก าหนดให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม และด าเนินการจูงใจด้วย
มาตรการภาษ ี

(6) ส่งเสรมิบรษิทัจ ากดัหรอืหา้งหุน้ส่วนกนัทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนักงาน เพื่อเป็น
การสร้างเงนิออมในเชงิบงัคบัและเป็นการสร้างสวสัดิการให้แก่พนักงานด้วย ในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 5 นี้จะก าหนดใหม้ทีุนส ารองเลี้ยงชพีทีป่ฏบิตัถิูกต้องตามหลกัเกณฑเ์ช่น นายจา้งได้ออกเงนิ
สมทบอกีส่วนหนึ่งโดยรวมเขา้กบัเงนิทีห่กัออกจากค่าจา้งเงนิเดอืนพนักงาน และไดก้นัทุนส ารองเลีย้ง
ชพีดงักล่าวออกจากบญัชีการเงนิของบรษิัทจ ากัด หรอืห้างหุ้นส่วนอย่างถูกต้อง ตลอดจนจดัให้มี
ผู้บรหิารทุนส ารองเลี้ยงชพีเป็นเอกเทศเพื่อลงทุนหาผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเป็น
ธรรมแลว้จะไดร้บัประโยชน์ในการค านวณภาษเีงนิไดท้ัง้นิตบิุคคลและบุคคลธรรมดา 

(7) ใหส้ านกังานประกนัภยั กระทรวงพาณชิย ์ส่งเสรมิกจิการประกนัคุม้ภยัและประกนั
วนิาศภยั ให้มผีู้เอาประกนัในวงทีก่ว้างขวางยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ความเป็นธรรมในสงัคม เป็นต้นว่าหากมี
ประกนัภยัรถยนต์อย่างทัว่ถงึขึน้แลว้เบีย้ประกนัจะเป็นธรรมมากขึน้ และผูเ้สยีหายโดยเฉพาะบุคคลที ่
3 จะได้รบัการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน โดยก าหนดวธิีการควบคุมให้การบรหิารเบี้ยประกันมี
ประสทิธภิาพ และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาประเทศ 
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1.1.2 การด าเนินการเพ่ือให้มีการจดัตัง้สถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น เพื่อสนับสนุนการระดมเงนิ
ออมตามทีก่ล่าวขา้งตน้ เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและกระจายทรพัยากรใหท้ดัเทยีมกนัมากขึน้ ตลอดจน
พฒันาตลาดเงนิให้กว้างขวางยิง่ขึน้ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จะพจิารณาด าเนินการให้มกีาร
จดัตัง้สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ ดงันี้ 
  (1) ธนาคารในภูมิภาค ศึกษาพิจารณาก าหนดแนวทางการจดัตัง้ธนาคารใน 
ภูมภิาคเพื่อช่วยกระจายทรพัยากรเงนิออกไปสู่ภูมภิาคต่างๆ เปิดโอกาสให้มกีารระดมเงนิทุนเพื่อ
สนับสนุนการพฒันาตลาดเงินให้กว้างขวางยิง่ขึ้น ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จะพิจารณา 
ด าเนินการใหม้กีารจดัตัง้สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ดงันี้ 
  (2) บริษัทซ้ือลดตราสารเปล่ียนมือ เพื่อพฒันาตลอดรองให้กว้างขวางและเป็น
ฐานรองรบัการพฒันาตราสารเปลีย่นมอื เช่น ตราสารเงนิฝากเปลีย่นมอื ตัว๋แลกเงนิ เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อ
แข่งขันระดมเงินออมกันตลาดนอกระบบ เพื่อให้ระบบการเงินในประเทศสามารถปรับตัวให้ 
ทนักบัเหตุการณ์ในต่างประเทศและเพื่อส่งเสรมิการแข่งขนัและเพิม่ประสทิธภิาพของสถาบนัการเงนิ
อกีด้วย ในการอนุญาตให้บรษิทัจ ากดัด าเนินธุรกจิซือ้ลดตราสารเปลีย่นมอืนัน้ กระทรวงการคลงัและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมมีาตราการควบคุมการด าเนินการให้รดักุมไว้ตัง้แต่วาระแรกเริม่  
กิจการ เพื่อให้สถาบันการเงินประเภทนี้มีความมัน่คงเป็นฐานเพื่อการพัฒนาตลาดรองตาม  
เจตนารมณ์ 
  (3) ส านักงานธนาคารต่างประเทศเพ่ือประกอบธรุกิจเฉพาะอย่าง เพื่อส่งเสรมิ
วิทยาการกับการธนาคาร โดยเฉพาะธุรกิจเงินตราต่างประเทศ สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ลงทุน  
ต่างประเทศ ชกัจูงให้มกีารน าเงนิทุนจากต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยต ่ า และส่งเสรมิการขยาย  
กิจการสาขาของธนาคารไทยไปยงัต่างประเทศโดยทางอ้อมด้วย จงึเป็นสมควรพิจารณาก าหนด
นโยบายการอนุญาตใหธ้นาคารต่างประเทศจดัตัง้ส านักงานธนาคารต่างประเทศเพื่อประกาศธุรกจิการ
ใช้ เ งินทุนจากต่างประเทศเ ป็นหลัก  โดยเรียกส านักงานดังกล่ าวว่ า  ส านักงานธนาคาร  
ต่างประเทศเฉพาะกจิ 
 1.1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบนัการเงิน นอกเหนือจากการ
ด าเนินมาตราการเพื่อระดมเงนิออมต่างๆ และการพฒันาสถาบนัการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งต้นแล้ว การ
ระดมเงนิออมจะด าเนินการไปด้วยด ีประสทิธภิาพและเสถยีรภาพในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 
โดยจะจดัใหม้กีารด าเนินการ ดงันี้ 
  (1) รฐัจะปรบัปรงุแกไ้ขมาตรการและนโยบายเกี่ยวกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ โดยอาศยั
อ านาจตามกฎหมายเท่าที่มีอยู่ และถ้ามีความจ าเป็นก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการพฒันาของสถาบนัการเงนินัน้ๆ ทัง้นี้ เพื่อให้มาตรการและหลกัเกณฑก์ารควบคุมมี
ประสทิธภิาพ สรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ 
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  (2) รฐัจะเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการจดัการใหแ้ก่พนักงานของสถานบนัการเงนิต่างๆ 
และชี้น าให้ผู้บรหิารสถาบนัการเงนิมจีรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมมากขึ้น 
ตลอดจนควบคุมการใชป้ระโยชน์เงนิทุนของสถาบนัการเงนิเพื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้หรอืผูบ้รหิารโดยเครง่ครดั 
  (3) ให้สมาคมธนาคารไทยและสมาคมไทยเงนิทุนและหลกัทรพัย ์ด าเนินการจดัตัง้
สถานอบรมการบรหิารงานเกี่ยวกบัสถาบนัการเงนิร่วมกนัระหว่างสถาบนัการเงนิต่างๆ เพื่อเป็นแหล่ง
เสรมิสรา้งวทิยาการและความสามารถในการจดัการให้แก่พนักงาน และลดการสูญเปล่าทางเศรษฐกจิ
อนัเกดิจากการจดัอบรมแยกต่างหากกนัในแต่ละสถาบนัการเงนิ โดยมธีนาคารแห่ง -ประเทศไทยเป็น
ผูใ้หก้ารชีน้ า 
  (4) พจิารณาก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบสถาบนัการเงนิและจดัใหม้กีารแสดงฐานะ
การด าเนินงานใหป้ระชาชนไดท้ราบอย่างถูกตอ้งและพอเพยีง 
 1.2 การเร่งระดมเงินออมภาครฐับาล 

1.2.1 รายได้จากภาษีอากร 
  ก. ประเดน็ปัญหา ปญัหาระบบภาษอีากรของไทย ไดแ้ก่ 
   (1) ปัญหาช่องว่างระหว่างรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ในปี 
งบประมาณ 2524 รายไดข้องรฐับาลคดิเป็นรอ้ยละ 81.6 ของงบประมาณรายจ่าย รายไดส้่วนใหญ่ได้
จากภาษอีากรรอ้ยละ 88 รายไดท้ีม่ใิช่ภาษอีากรมเีพยีงรอ้ยละ 12 ของรายไดท้ัง้หมด รายไดท้ัง้สิน้นี้
คดิเป็นรอ้ยละ 14 ของผลผลติรวมของประเทศ ซึง่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของประเทศกลุ่มอาเซยีนในระยะปี 
2517 – 2523 (ร้อยละ 16.6) ดงันัน้ จงึท าให้การขาดดุลงบประมาณของไทยเป็นปญัหา 
รนุแรงมากยิง่ขึน้ 
   (2) ปัญหาสดัส่วนของภาษีทางตรงและทางอ้อม ระบบภาษีของประเทศ
ไทยเป็นภาษทีางอ้อมรอ้ยละ 79.4 มรีอ้ยละ 20.6 เป็นภาษทีางตรง ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่
เก็บภาษีทางตรงได้เป็นสดัส่วนที่ต ่าที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจดัเก็บภาษี
ทางตรงไดเ้ป็นสดัส่วนโดยเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 47 การจดัเกบ็ภาษทีางตรงไดน้้อยแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะ 2 
ประการ คอื ประการแรก ความส านึกในการเสยีภาษขีองประชาชนยงัมน้ีอยและ ประการทีส่อง ระบบ
จัด เ ก็บภาษีท า งตร งยัง มีป ร ะสิทธิภ าพไม่ ดีพอ  ก ารที่ ต้ อ งพึ่ งพ า ร าย ได้ จ ากภาษีท า ง  
ออ้มมากมผีลท าใหค้วามยตุธิรรมในทางภาษอีากรเสยีไป 
   (3) ปัญหาคนจนเป็นผู้รบัภาระภาษี ภาระภาษโีดยส่วนรวมของระบบภาษี
เป็นไปในลักษณะคนจน โดยเฉพาะชาวไร่ ชาวนา รับภาระภาษีในอัตราที่สูงกว่าคนมัง่มีเมื่อ
เปรยีบเทยีบกับรายได้ที่ได้รบั ทัง้นี้เพราะโครงสร้างภาษีประกอบด้วยภาษีทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบกบัภาษีทางตรงเก็บได้ไม่ทัว่ถงึ ผู้ที่เสยีภาษีเต็มเมด็เต็มหน่วย คอื ผู้มเีงนิเดอืนและค่าจา้ง 
ส่วนผูม้รีายไดจ้ากทรพัยส์นิและผูป้ระกอบธุรกจิส่วนตวัเสยีภาษน้ีอยมาก 
  ข. เป้าหมาย 
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  แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ตัง้เป้าหมายส าคญัให้สดัส่วนของรายได้จากภาษีอากรและ
รายไดอ้ื่นๆ ต่อผลผลติรวมของประเทศเพิม่จากรอ้ยละ 14 ในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 18 ในปี 2529 ซึง่
หมายความว่าจะต้องมกีารปรบัปรุงทัง้ฐานภาษีและอตัราภาษีใหม้คีวามเหมาะสม มกีารเพิม่ประเภท
ภาษีและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บรวมทัง้การปรับปรุงการด าเนิงานของรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ดงันี้ 
  (1) การปรบัโครงสร้างภาษีอากรเดิม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวข้างต้น  
จ าเป็นต้องปรบัโครงสรา้งภาษทีางตรงและภาษีทางอ้อม โดยมเีป้าหมายการจดัเก็บภาษีเงนิได้สูงขึน้
จากรายละ 20.6 ในปี 2524 เป็นร้อยละ 23.1 ของรายได้ภาษีทัง้สิ้นในปี 2529 เพื่อให้เป็น 
โครงสรา้งภาษทีีส่มดุลและเป็นธรรมยิง่ขึน้ โดยมมีาตรการดงันี้ 
   (1.1) ภาษีทางตรง 

 ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
- ลดอตัราค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส าหรบักจิกรรมยางอย่าง ทัง้นี้ เพื่อ

ส่งเสรมิใหผู้เ้สยีภาษที าหลกัฐานและแสดงค่าใชจ้า่ยจรงิใหม้ากขึน้ 
- ขยายฐานภาษี โดยยกเลกิรายการที่ได้รบัการยกเว้นอยู่ในปจัจุบนั

บางประการ เช่น ดอกเบี้ยบางประเภท เงนิรางวลั รายได้ของโรงเรยีนราษฎร์โดยเฉพาะโรงเรยีน
ราษฎรห์ลกัสตูรระยะสัน้ เช่น โรงเรยีนเสรมิสวย โรงเรยีนสอนตดัเสือ้ เป็นตน้ 

 ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
- ยกเลกิการใหน้ิตบิุคคลเสยีภาษเีงนิไดแ้บบบุคคลธรรมดา ทัง้นี้เพราะ

ปจัจุบันอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงอยู่แล้ว การให้โอกาสดังกล่าวเป็นการสูญเสียรายได้ 
ของรฐั 

(1.2) ภาษีทางอ้อม 

 ภาษกีารค้า ปรบัอตัราภาษีการคา้ส าหรบัสนิค้าและบรกิารฟุ่มเฟือย เช่น 
ไนตค์ลบั สถานอาบอบนวด และภตัตาคารใหสู้งขึน้ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงการจดัประเภทกจิการและสนิคา้ 
โดยใหก้จิการหรอืสนิคา้ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัเสยีภาษกีารคา้ในอตัราเดยีวกนั แทนการมหีลายอตัรา
ในปจัจุบัน  ทั ้ง น้ี เพื่ อสะดวกต่อการบริหารจัด เก็บ  นอกจาก น้ีจะยกเลิกการยกเว้นภาษ ี
การคา้แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีอสิระ เช่น แพทย ์ทนาย นกับญัช ี 

 ภาษสีรรพสามติ เปลีย่นอตัราการจดัเกบ็จากการจดัเกบ็ตามปรมิาณเป็น
การจดัเกบ็ตามมลูค่าและตามปรมิาณ ทัง้นี้แลว้แต่อย่างใดจะมากกว่ากนั ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลทัง้ในดา้น
การเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษ ี

 ภาษีน ้ามนัและผลติภณัฑ์น ้ามนั ปรบัปรุงโครงสร้างภาษีน ้ามนัให้เป็น
แหล่งรายได้ส าคญัของรฐั โดยถอืหลกัแบ่งภาระการใช้จ่ายในการจดั และบ ารุงรกัษากิจกรรมต่างๆ 
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ของรฐัอนัสบืเนื่องมาจากน ้ามนัใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ และเลกิใชม้าตรการภาษเีพื่อประโยชน์ในการ
ตรงึราคาน ้ามนัและผลติภณัฑน์ ้ามนัดงัทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั กบัทัง้ปรบัปรุงอตัราภาษรีะหว่างผลติภณัฑ์
น ้ามนัที่ใช้แทนกันได้ให้ได้สดัส่วนกัน เพื่อมใิห้เกิดปญัหาโครงสร้างการใช้น ้ ามนัแตกต่างไปจาก
โครงสรา้งการผลติ ซึง่จะท าใหน้ ้ามนับางชนิดเหลอืเฟือแต่บางชนิดขาดแคลน 

(2) การปรบัปรงุประสิทธิภาพการจดัเกบ็ มเีป้าหมายการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาจาก 2.32 ลา้นรายในปี 2524 เป็น 3.85 ล้านรายในปี 2529 และภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจาก 
123,140 ราย เป็น 192,270 ราย โดยมมีาตรการดงันี้ 

(2.1) ด้านสรรพากร 
- กรมสรรพากรจะปรบัปรุงการจดัเก็บภาษีในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เป็นแหล่งภาษีกว่ารอ้ยละ 70 ของกรมเสยีใหม่ โดยแบ่งท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็นเขต
ยอ่ยๆ แลว้จดัตัง้หน่วยงานในแต่ละทอ้งทีข่ ึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัผูเ้สยีภาษสีามารถทราบถงึ
การเคลื่อนไหวของกจิการและผู้เสยีภาษีในแต่ละท้องที่ดยี ิง่ขึน้ หน่วยงานที่ได้จดัตัง้ขึน้ในบางท้องที่
แลว้มชีื่อว่าส านกังานสรรพากรเขตพืน้ทีใ่หม้หีน้าทีท่ าการรวบรวมเกบ็รกัษาขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบัผูเ้สยี
ภาษี ในท้อ งที่นั ้น โดยครบถ้วนตลอด เวลา  เพื่ อประ โยช น์ ในการตรวจสอบรวมทั ้ง การ  
จดทะเบยีนการค้า การก าหนดรายรบัขัน้ต ่า การใหบ้รกิารและช่วยเหลอืแก่ผู้เสยีภาษ ีเขตพืน้ทีแ่ต่ละ
แห่งไม่ควรมเีนื้อทีแ่ละจ านวนผูเ้สยีภาษมีากจนเกนิไป เพราะจะท าใหก้ารบรหิารงานไม่บังเกดิผลตาม
ความมุง่หมาย 

- เพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบการเสียภาษีโดยเฉพาะในเรื่อง
หลกัเกฑณ์การคดัเลอืกแบบแสดงรายการและวางแผนการตรวจสอบให้รดักุมและเหมาะสมกบัก าลงั
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้ทนัเวลาและสามารถใช้การตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการ  
ยกระดบัการยอมปฏบิตัติามกฎหมายภาษ ี

- เรง่รดัใหม้กีารใชเ้ครื่องสมองกลใหเ้กดิประโยชน์ต่อการบรหิารการ
จดัเกบ็ภาษมีากยิง่ขึน้ภายในปีงบประมาณ 2526 

- จดัตัง้ศาลช านาญพเิศษพจิารณาคดภีาษอีากรและพาณิชยเ์พื่อให้
รฐัสามารถเร่งรดัการจดัเกบ็ภาษีไดอ้ย่างรวดเรว็และสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่วงการธุรกจิอย่าง
แทจ้รงิ 

(2.2) ด้านสรรพสามิต 
    เร่งรดัการด าเนินการรวบรวมพระราชบญัญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพ -
สามติทัง้ 9 ฉบบัใหเ้ป็นประมวลภาษสีรรพสามติและพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมและสะดวกในการจดัเกบ็เพราะในปจัจุบนัภาษสีรรพสามติแต่ละประเภทมพีระราชบญัญตัเิฉพาะ
ของตัวเอง ดังนี้  ถ้ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีประเภทใดก็ต้องด าเนินการ  
แกไ้ขพระราชบญัญตัฉิบบันัน้ๆ ท าใหก้ารบรหิารการจดัเกบ็ล่าชา้ 
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  (3) การปรบัปรงุระบบและโครงสร้างภาษีอากร 
   (3.1) ภาษีทรพัยสิ์น จะเร่งด าเนินการจดัเก็บรายได้ภาษีทางตรงให้กว้าง-
ขวางในทุกดา้น โดยเฉพาะในดา้นการปรบัปรงุภาษบี ารงุทอ้งทีแ่ละภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ใหม้ลีกัษณะ
เสมอืนภาษีทรพัยส์นิ และเมื่อได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว ก็จะรวบรวมภาษีทัง้ 2 ประเภทเป็นภาษี
ทรพัยส์นิ ในด้านการจดัเกบ็นัน้ แมว้่าโดยหลกัการภาษีทรพัยส์นิจะอยู่ในอ านาจของส่วนท้องถิน่ แต่
โดยทีป่จัจบุนัส่วนทอ้งถิน่มปีระสทิธภิาพการจดัเกบ็ค่อนขา้งต ่า ในขัน้ต้นส่วนกลางจะเป็นผูจ้ดัเกบ็แลว้
เร่งรดัสรา้งระบบการบรหิารการจดัเก็บเพื่อให้ส่วนท้องถิน่สามารถรบัผดิชอบไดใ้นอนาคตขัน้ตอนใน
การด าเนินการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ มดีงันี้ 

- ขยายฐานภาษอีอกไปใหก้วา้ง โดยรวมเขตบา้นและทดีนิส าหรบัอยู่
อาศยัเขา้ไปดว้ย 

- ปรบัปรงุอตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็เป็นอตัราคงที ่
- จดัตัง้ส านักงานกลางตรีาคาขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหห้น่วยงานทีต่้องการใช้

ราคากลาง เช่น กรมที่ดนิ ส านักงานปฏริูปที่ดนิ กรมทางหลวง กรมชลประทานและกรมโยธาธกิาร 
สามารถใช้ราคากลางได้ ส านักงานตรีาคากลางนี้จะเป็นหน่วยงานอสิระที่มุ่งประเมนิราคาตลาด และ
ราคาทางเศรษฐกจิของทรพัยส์นิโดยไมต่อ้งค านึงว่าจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการใด 

นอกจากนี้จะได้พิจารณาปรบัปรุงภาษีทางตรงที่จ าเป็น เช่น ภาษี
มรดกในรปูของภาษกีองมรดกควบคู่กบัภาษกีารใหเ้พื่อเป็นการกระจายรายได้ 

  (3.2) ภาษีผลได้จากทุน พจิารณาถงึความเหมาะสมในการจดัเกบ็ภาษผีลได้
จากทุนโดยมหีลกัเกณฑด์งันี้ 

- ให้แยกผลได้จากทุนออกจากภาษีเงนิได้ โดยให้มกีารปฏบิตัิต่อ
ผลได้จากทุนต่างหากจากเงนิได้ธรรมดา ทัง้นี้มไิด้หมายความว่าจะต้องแยกออกไปจากประมวล
รษัฎากร แต่จะตอ้งมบีททีว่่าดว้ยผลไดจ้ากทุนโดยเฉพาะ 

- ให้เก็บภาษีเงนิได้จากทุนในอัตราคงที่ เช่น ร้อยละ 10 ของ 
ผลไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิ ทัง้นี้เพื่อมใิหเ้ป็นภาระแก่ผูเ้สยีภาษมีากเกนิไปจนท าใหเ้ป็นเหตุจงูใจทีจ่ะเลีย่งภาษี 

- ไม่มกีารบงัคบัใช้กฎหมายย้อนหลงั จะบงัคบัใช้ผลได้จากทุนอัน
เกดิจากากรขายทรพัยส์นิซึง่ซือ้มาหลกัจากวนัทีอ่อกกฎหมาย ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าก่อนการออกกฎหมาย
แมจ้ะขายภายหลงัการออกกฎหมายกไ็ม่ควรจะต้องเสยีภาษีตามกฎหมายใหม่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย
ภาษผีลไดจ้ากทุนนอกจากจะเป็นการเพิม่รายไดใ้หร้ฐัและท าใหร้ะบบภาษเีป็นธรรมขึน้แลว้ยงัเป็นทาง
ป้องกนัการเกง็ก าไรจากการถอือสงัหารมิทรพัยด์ว้ย 

(3.3) ภาษีมลูค่าเพ่ิม เตรยีมการศกึษาลู่ทางส าหรบัการจดัเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ 
ทัง้น้ีเพื่อแก้ปญัหาภาษีซ ้าซ้อนและความยุ่งยากอันเกิดจากการมภีาษีการค้าหลายอัตรา การใช้
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ภาษมีลูค่าเพิม่จะต้องมรีะบบบญัชทีีด่แีละไดร้บัความร่วมมอืจากผูเ้สยีภาษ ีดงันัน้จงึเป็นว่าจะน ามาใช้
โดยทนัทมีไิด ้ดงันี้ จงึใหม้กีารเตรยีมการอยา่งมแีผนเพื่อสามารถน าเอาภาษมีลูค่าเพิม่มาใชไ้ดใ้นทีสุ่ด 
 1.2.2 เงินกู้ภายในประเทศ 
 มเีป้าหมายใหก้ารขาดดุลงบประมาณโดยเฉลีย่ไม่เกนิ 22,000 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 1.5 ของผลผลติรวมของประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และปรบัปรุงการก่อหนี้สาธารณะให้
อยูใ่นขอบเขตทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะการชดเชยการขาดดุลงบประมาณในระยะทีผ่่านมา ประมาณรอ้ย
ละ 60 กู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย และ / หรอืใชเ้งนิคงคลงั แนวนโยบายส าคญัในดา้นการก่อหนี้
ภายในประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยรอ้ยละ 40 และการใช้
เงนิคงคลงัรอ้ยละ 10 ส่วนที่เหลอือกีรอ้ยละ 50 เป็นการกู้จากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสนิ 
สถาบนัการเงนิอื่นๆ และเอกชน 
 1.2.3 การปรบัปรงุการปฏิบติังานของรฐัวิสาหกิจ 
 เพื่อลดภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลในการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ และเป็นการเพิ่มเงินออม
ภาครฐับาลโดยส่วนรวม จะไดป้รบัปรงุในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัรฐัวสิาหกจิตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 
  (1) ปรบัปรงุกลไกในการควบคุมการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิใหด้ขีึน้ ดงันี้ 

- พจิารณาจดัน าระบบขอ้มลูเพื่อการบรหิารมาใช้ใน 4 หน่วยงานของรฐัที่มี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิ คอื กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ เพื่อปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของทัง้ 4 หน่วยงานใหเ้ป็นไปในระบบเดยีวกนั 

- พจิารณาจดัตัง้องคก์รใหเ้ป็น “แกนกลาง” เพื่อเป็นหน่วยประสานงานก ากบั
ดูแลรฐัวสิาหกจิให้เป็นไปในแนวเดยีวกนั มหีน้าทีก่ ากบัการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิเป็นการประจ า 
พร้อมทัง้ท าหน้าที่ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในส่วนที่
นอกเหนือจากอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีม่อียูแ่ลว้ 

- องค์กรดงักล่าวจะท าหน้าที่เป็นที่ปรกึษา และเครื่องมอืของรฐัที่จะก ากบั
ดแูลกจิการรฐัวสิาหกจิทัง้หมดเป็นการถาวรและต่อเนื่องกนั เพราะเท่าทีผ่่านมาไม่มอีงคก์รดงักล่าว รฐั
จงึมกัจะตัง้คณะกรรมการขึน้เฉพาะเรื่อง เฉพาะกจิในบางรฐับาล ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่องกนั และ
ไมเ่ป็นผลด ี

- องคก์รดงักล่าวอาจจดัตัง้ในรปูคณะกรรมการถาวรระดบัสูงอนัมใิช่เป็นการ
ตัง้หน่วยงานราชการขึ้นใหม่ให้เ ป็นการสิ้นเปลือง และจะเป็นการเพิ่มหน่วยงานควบคุม  
รฐัวสิาหกจิขึน้อกี 

(2) ปรบัปรงุการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ 
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- วางหลักเกณฑ์การแต่งตัง้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ 
รฐัวสิาหกจิใหแ้น่ชดั พรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาการท างานใหช้ดัเจน เพื่อประโยชน์ในการ
ตดิตามและประเมนิผลงาน 

- ก าหนดให้รฐัวสิาหกิจทุกแห่งจดัท าแผนหลกัของตน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏบิตังิาน 

- แผนหลกันี้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
- แผนหลกันี้จะประกอบดว้ยแผนยอ่ยต่างๆ เช่น แผนการหารายได ้นโยบาย

ราคา แผนการผลติ การตลาด แผนก าลงัคนและแผนการลงทุน เป็นตน้ 
- ในการที่ให้รฐัวิสาหกิจจดัท าแผนหลกันี้ก็เพื่อที่จะให้ร ัฐวิสาหกิจท างาน

อย่างมแีผน รูถ้งึขดีความสามารถของตน เป็นต้นว่า หากไม่สามารถจะมแีผนการหารายไดเ้พิม่ขึน้ ก็
จะตอ้งมแีผนการลดรายจา่ย ใหส้ามารถเลีย้งตนเองได ้โดยไมต่อ้งเป็นภาระแก่รฐัทีจ่ะตอ้งอุดหนุน 

- รฐัจะลดการใหเ้งนิอุดหนุนแก่รฐัวสิาหกจิจากงบประมาณแผ่นดนิ 
- รัฐจะดูแลให้ร ัฐวิสาหกิจใช้จ่ายโดยประหยัด ไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน่วย 

ราชการ เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่ต้องมีเงินอุดหนุนจากรัฐและสามารถส่งรายได้ 
ส่วนหน่ึงเขา้รฐัดว้ย 

(3) การปรบัราคาสนิคา้หรอืค่าบรกิารของรฐัวสิาหกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่รฐัวสิาหกจิที่
ด าเนินการสาธารณูปโภค จะถอืหลกัว่า นอกจากจะต้องใหม้รีายได้มากพอส าหรบัจ่ายค่าดอกเบีย้และ
ช าระคนืต้นเงนิกู้แล้ว จะต้องให้มรีายได้สุทธ ิ(เทยีบเป็นส่วนรอ้ยละของเงนิทุนส่วนของผู้ถือหุ้นหรอื
ส่วนของรฐับาลแลว้แต่กรณี) ในอตัราไม่ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรเงนิกู้ของรฐับาล ทัง้นี้  เพื่อให้
รฐัวสิาหกจิสามารถพึง่ตนเองไดม้ากขึน้ในการขยายกจิการและใหคุ้ม้กบัค่าดอกเบีย้ทีร่ฐับาลต้องจ่ายไป
ในการจดัหาเงนิกองทุนมาใหร้ฐัวสิาหกจิ ในกรณีทีร่ฐับาลจ าเป็นต้องใหค้วามช่วยเหลอืเพิม่เตมิในดา้น
กา ร เ งิน  โ ดยปกติจ ะ ใ ห้ ใ น รู ป เ งิน กู้ ม า กขึ้ น โ ดยคิด ดอก เบี้ ย ใ นอัต ร า ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า อัต ร า 
ดอกเบี้ยพนัธบตัรเงนิกู้ของรฐับาล ในการนี้จะดูแลให้อตัราส่วนระหว่างหนี้สินและเงนิกองทุนของ  
รฐัวสิาหกจิอยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม 

(4) วางหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพจิารณาฐานะและกจิการของรฐัวสิาหกจิ ดงันี้ 
- หลังจากมีการจัดตัง้องค์กรก ากับดูแลดังกล่าวแล้ว รัฐจะให้เวลาแก่ 

รฐัวสิาหกจิเพื่อปรบัปรงุกจิการของตนระยะหนึ่ง 
- หากพ้นระยะเวลานัน้แลว้ รฐัวสิาหกจิใดด าเนินการไม่ได้ผลเท่าทีค่วรโดย

ไมม่สีาเหตุอนัสมควร รฐักจ็ะพจิารณาด าเนินการยบุเลกิ แปรสภาพหรอืจ าหน่ายต่อไป 
- กิจการประเภทสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชนก็

เช่นกนั หากไม่สามารถปรบัสมรรถภาพการบรหิารงานและประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารทีด่ใีนราคาที่
ยุติธรรมได้ ก็จะพิจารณาโอนกิจการจดัตัง้ในรูปบริษัทจ ากัดหรือบรษิัทมหาชน แล้วจ าหน่ายหุ้น
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บางส่วนใหเ้อกชน ใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรบัผดิชอบในการบรหิารงาน โดยรฐัจะเป็นผูค้วบคุมนโยบาย
ในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนมากทีสุ่ด 

- รฐัจะคงไว้ซึ่งรฐัวสิาหกจิที่เป็นเครื่องมอืของรฐัในอนัจะยงัประโยชน์สุขแก่
ประชาชนทัว่ไป 

1.2.4 รายได้ส่วนท้องถ่ิน 
เน้นบทบาทของส่วนทอ้งถิน่ต่อเศรษฐกจิของประเทศใหม้ากขึน้เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบาย

การกระจายอ านวจใหแ้ก่ทอ้งถิน่ โดยกระจายอ านาจการจดัเกบ็อากรใหแ้ก่ส่วนทอ้งถิน่มากขึน้ เพื่อให้
ท้องถิน่มรีายได้เพิม่ขึน้โดยถอืหลกัว่าภาษีอากรใดที่จดัเก็บตามหลกัประโยชน์ก็ให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาษีทรพัยส์นิที่จะจดัเก็บใหม่ โดยรวมเอาภาษีบ ารุงท้องที่และ
ภาษโีรงเรอืนเขา้ดว้ยกนั และใหท้อ้งถิน่เป็นผูจ้ดัเกบ็เอง แต่ในระยะแรกใหก้ระทรวงการคลงัด าเนินการ
จดัเก็บให้ก่อนแล้วค่อยๆ โอนให้กบัส่วนท้องถิ่นในภายหลงัเมื่อส่วนท้องถิ่นมคีวามสามารถในการ
จดัเกบ็มากขึน้ 

1.3 การระดมเงินจากแหล่งต่างประเทศ 
1.3.1 สภาพปัญหา เพื่อให้การระดมและการบรหิารเงนิกู้ต่างประเทศเป็นไปอย่างมี 

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่างๆ ในปจัจบุนัทีส่ าคญัซึง่มดีงัน้ี คอื 
(1) การจดัสรรเงินจากแหล่งตามประเทศยงัไม่เหมาะสม 

(1.1) เงินกู้ต่างประเทศ 
   ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 โครงการสาขาทีไ่ดร้บัเงนิกู้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
โครงการด้านวศิวกรรม เช่น สาขาพลงังาน สาขาคมนาคมขนส่ง และโครงการก่อสรา้งพื้นฐานต่างๆ 
ซึ่งรวมแล้วเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 57.86 ของวงเงินกู้ผูกพันทัง้หมด ทัง้นี้ เนื่องจากโครงการ 
ก่อสรา้งพื้นฐานต่างๆ ซึ่งรวมแลว้เป็นเวลาในการด าเนินงานสัน้และขัน้ตอนการด าเนินการไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้นหรอืเกี่ยวกบัผูค้นจ านวนมาก ท าใหส้่วนราชการ เจา้ของโครงการสามารถเสนอโครงการเงนิกู้
ไดง้่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบัโครงการสาขาอื่นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้เงนิจากแหล่งต่างประเทศในรูปของเงนิกู้
และจากแหล่งภายในประเทศในรปูของเงนิบาทสมทบจงึไปรวมตวักนัอยู่ทีส่าขาดงักล่าวขา้งต้น สภาพ
การดังกล่าวก่อให้เกิดปญัหาความเหลื่อมล ้ าในระหว่างสาขาเศรษฐกิจสังคมต่างๆ และจะ 
ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 หากมไิด้มกีารวางแผนการแก้ไขที่เหมาะสม 
เนื่องจากในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะได้มกีารจ ากดังบประมาณรายจ่ายเพื่อรกัษาระดบัของการ
ขาดดุลงบประมาณ หากมไิด้มกีารวางระบบการจดัสรรเงนิกู้ให้เหมาะสม โครงการในด้านวศิวกรรม
ต่างๆ กจ็ะอาศยัเงนิกู้ผกูพนัเงนิบาทสมทบทีม่อียูจ่ ากดั ท าใหโ้ครงการทีม่ลี าดบัความส าคญัสูงในสาขา
อื่น ซึ่งมขี ัน้ตอนในการจดัเตรียมโครงการซับซ้อนหรือเกี่ยวพนักับบุคคลหรือหน่วยปฏิบัติหลาย
หน่วยงาน ตลอดจนครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมายกวา้งขวางไมส่ามารถพฒันาขึน้ได ้
   (1.2) เงินช่วยเหลือต่างประเทศ 
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   เงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือทางเทคนิควิทยาการก็มีลักษณะเป็น 
กจิกรรมรายยอ่ยกระจดักระจายอยูใ่นสาขาต่างๆ มากมายหลายสาขาและเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืใน
รูปผู้เชี่ยวชาญถึงหนึ่งในห้าของความช่วยเหลือทัง้หมด ทัง้นี้ท าให้โครงการและแผนงานความ
ช่วยเหลือจากแหล่งต่างประเทศขาดการเน้นประเด็นปญัหาในการพัฒนาให้แน่ชัดตามล าดับ
ความส าคญัเท่าที่ควร นอกจากนัน้ การระดมทรพัยากรจากแหล่งภายนอกทัง้สอบประเภท ทัง้เงนิกู้
และความช่วยเหลอื กย็งัมไิดม้กีารวางระบบใหป้ระสานกนัเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุดแต่อยา่งใด 
  (2) ขาดระบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโครงการท่ีใช้เงินจากแหล่ง 
ต่างประเทศ การจดัท าแผนเงนิกูท้ีผ่่านมาขาดความชดัเจน เป็นการรวบรวมรายชื่อโครงการ ขาดการ
กลัน่กรองที่ดีพอ เพื่อให้ทันการพิจารณาของแหล่งเงินกู้  ในด้านเงินช่วยเหลือ การอนุมัติ 
โครงการมลีกัษณะเป็นการพจิารณาโครงการเป็นรายโครงการไป ขาดการวางเป้าหมายและแนวทางที่
แน่ชดัในการใชป้ระโยชน์จากเงนิช่วยเหลอืท าใหไ้มส่ามารถใชเ้งนิจากแหล่งต่างประเทศใหไ้ดป้ระโยชน์
อยา่งเตม็ที ่
  (3) ขอ้จ ากดัดา้นขดีความสามารถในการทีจ่ะพฒันาโครงการใหม่ทีเ่หมาะสม ขดีจ ากดั
ในการชี้น าและพฒันาโครงการทัง้ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ และกระทรวงที่รบัผิดชอบ เป็นผลให้เกิดปญัหาการขาดแคลนโครงการใหม่ที่ร ิเริม่ตาม
แนวทางของแผนพฒันาฯ อย่างแท้จริง สาเหตุหลักของขดีจ ากัดด้านนี้ได้แก่ การขาดการศึกษา
วเิคราะหพ์ืน้ฐานในแต่ละประเดน็ปญัหาในอนัที่จะน าไปสู่การพฒันาโครงการทีเ่หมาะสมนอกจากการ
ขาดขดีความสามารถในการชี้น าและศึกษาเพื่อพฒันาโครงการแล้ว ส่วนราชการหลายแห่งที่ขาด
ประสบการณ์ในการกู้เงนิดงักล่าวขา้งต้นกย็งัมปีญัหาในดา้นการจดัเตรยีมโครงการ ปญัหาน้ีจะรุนแรง
เป็นพิเศษในกลุ่มหน่วยงานที่ท างานในด้านให้บรกิารแก่ประชาชนที่ยากจนในชนบท การขาดขดี
ความสามารถในการจดัเตรยีมโครงการยงัผลใหม้กีารรอรายงานการประเมนิผลของแหล่งเงนิกู้ก่อนที่
จะน าเสนอ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึง่ท าใหฝ้่ายทีว่เิคราะหโ์ครงการไม่มี
เวลาพจิารณาโครงการที่เสนอมาล่าช้าให้ถี่ถ้วน เพราะใกล้เวลาที่จะต้องเซน็สญัญาเงนิกู้ การเร่งรดั
ด าเนินการดงักล่าวเป็นเหตุใหก้ารพจิารณาสรรหาและวเิคราะหโ์ครงการเงนิกู้ขาดความรดักุมรอบคอบ
เท่าทีค่วรในหลายกรณ ี
  (4) ขาดระบบการพจิารณาโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่งต่างประเทศที่เหมาะสม การ
พจิารณาโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่งต่างประเทศในระดบัโครงการมไิด้มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัท า
งบประมาณแผ่นดนิเท่าทีค่วร กล่าวคอื มไิดม้กีารเปรยีบเทยีบความส าคญัระหว่างโครงการเงนิกู้ต่างๆ 
กับโครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ทัง้ๆ ที่โครงการเงินกู้ก็ตกเป็นภาระของงบประมาณ  
แผ่นดนิเช่นเดยีวกบัโครงการทีม่ไิดใ้ชเ้งนิกูเ้พราะตอ้งตัง้งบช าระชดใชใ้หท้ัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ 
  (5) การสูญเปล่าทางเศรษฐกจิ การขาดระบบการพฒันาและพจิารณาโครงการเงนิกู้ที่
เหมาะสม ก่อใหเ้กดิปญัหาการสูญเปล่าทางเศรษฐกจิ เน่ืองจากอาจจะน าไปสู่การอนุมตัโิครงการเงนิกู้
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บางโครงการทีย่งัขาดความพรอ้มทีจ่ะด าเนินการ โครงการเงนิกูด้งักล่าวเมือ่ไดร้บัอนุมตัแิละเซน็สญัญา
ผกูพนัเงนิกูแ้ลว้ กย็งัไมส่ามารถเบกิจา่ยเงนิกูไ้ด ้ท าใหม้กีารสญูเสยีค่าธรรมเนียมผกูพนัเงนิกู้ไปเปล่าๆ 
ปีหนึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปีกล่าวคอืมจี านวนเพิม่จาก 4.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
ในปีงบประมาณ 2520 เป็น 19.03 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปีงบประมาณ 2524 
  นอกจากนัน้โครงการเงนิกู้ที่พร้อมที่จะด าเนินการได้ก็ยงัประสบปญัหาการไม่ได้รบั
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิในส่วนที่เป็นเงนิบาทสมทบอย่างพอเพยีงและสอดคลอ้งกบัแผนงานที่
วางไว้ เนื่องจากงบประมาณแผ่นดนิมจี ากดัต้องจดัสรรให้แก่โครงการต่างๆ ที่ได้รบัอนุมตัิมากมาย 
ส าหรบัโครงการเงนิกู้ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของรฐัวสิาหกจิกป็ระสบปญัหาเช่นเดยีวกนัทัง้ในกรณีที่
รฐัวสิาหกจิต้องรบัภาระจดัหาเงนิบาทสมทบจากรายไดข้องรฐัวสิาหกจิเอง ซึง่มกัประสบปญัหารายได้
ของรฐัวสิาหกิจไม่เพยีงพอดนัเป็นผลจากความด้อยประสทิธภิาพในการด าเนินการและการควบคุม
อตัราค่าบรกิารจากรฐับาล นอกจากนัน้การขาดการติดตามประเมนิผลโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่ง
ต่างประเทศทัง้ในรูปของเงนิกู้ และเงนิช่วยเหลือในกรณีที่โครงการไม่ได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้หรอืมคีวามล่าชา้ในการด าเนินการกย็งัผลใหม้กีารสญูเปล่าทางเศรษฐกจิ 
  (6) ความไม่เหมาะสมของเงนิกู้จากต่างประเทศบางประเภท นโยบายการตรงึราคา
ค่าบริการของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และปญัหาด้านประสิทธิภาพของ 
รฐัวสิาหกจิดงักล่าวขา้งต้นยงัผลใหจ้ าต้องมกีารกู้เงนิบาทสมบทจากตลาดการเงนิในต่างประเทศ โดย
เสยีค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอตัราตลาดและเงื่อนไขต่างๆ ของเงนิกู้ดงักล่าวก็ไม่ผ่อน
ปรนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการกู้จากองค์การระหว่างประเทศ ท าให้เพิม่ภาระหนี้ของประเทศอย่างไม่
จ าเป็น หนี้ต่างประเทศในส่วนนี้น่าจะหลกีเลี่ยงได้ถ้าหากมกีารด าเนินการจดัหาเงนิบาทจากแหล่ง
ภายในประเทศ นอกจากนัน้ในการกู้เง ินเพื่อการป้องกันประเทศตาม พ.ร.บ. เงินกู้เพื่อการ 
ป้องกันประเทศก็มสี่วนอย่างมากในการเพิม่ภาระหน้ีเงนิกู้ส ัน้ จงึยงัผลให้ภาระหน้ีสูงขึ้นอย่างมาก
ในช่วงระยะเวลาสัน้และเพิม่ความกดดนัในดา้นขดีความสามารถทีจ่ะช าระหนี้เงนิกู้ 
  (7) การควบคุมการใช้จ่ายเงนิจากแหล่งต่างประเทศ โครงการที่ใช้เงนิจากแหล่ง 
ต่างประเทศทัง้ในรปูเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอื มไิด้มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างพอเพยีง อนัเป็นผลให้
ไมส่ามารถทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการใชจ้่ายเงนิจากแหล่งต่างประเทศไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 1.3.2 เป้าหมาย 
  ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะระดมทรพัยากรจากต่างประเทศในรปูของเงนิกู้
และเงนิช่วยเหลอืเป็นจ านวน 150,000 ลา้นบาท จ าแนกออกเป็นเงนิกู้ต่างประเทศจ านวน 138,360 
ลา้นบาท โดยกู้จากสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศและกลุ่มมติรประเทศเป็นสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
79.5 ของเงนิกู้ต่างประเทศทัง้สิน้เทยีบกบัรอ้ยละ 53 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ส่วนเงนิช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศมจี านวน 14,140 ลา้นบาท 
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  การกู้เง ินจ านวนดังกล่าวได้ค านึงถึงความสามารถในการช าระคืนต้นเงินกู้และ 
ดอกเบี้ยประกอบด้วย โดยได้ก าหนดว่าอตัราส่วนการช าระหนี้จากต่างประเทศภาครฐับาลต่อรายได้
เงนิตราต่างประเทศเป็นรอ้ยละ 7.3 เมื่อสิน้ปีงบประมาณ 2529 เทยีบกบัเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.5 ในสิน้
ปีงบประมาณ 2524 
 1.3.3 แนวทางและมาตรการ ประกอบดว้ย 
  (1) นโยบายการระดมเงนิจากแหล่งต่างประเทศ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 มุ่งที่จะ 
ปรบัปรุงระบบการบรหิารการระดมเงนิจากแหล่งต่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากที่สุด ทัง้ในแง่ของ
ความฉับพลนัรวดเรว็ของการด าเนินการพจิารณาจดัหาโครงการ ความถูกต้องเหมาะสมของโครงการ
และลดความสญูเปล่าทางเศรษฐกจิ โดย 

- ประสานการใช้ประโยชน์จากแหล่งเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืเข้าด้วยกนัใน
ลกัษณะทีจ่ะใชเ้งนิช่วยเหลอืสนบัสนุนการศกึษาเพื่อชีป้ระเดน็ปญัหาส าคญัในสาขาต่างๆ ในการพฒันา
โครงการเงนิกูใ้นระยะต่อไป และเพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเงนิกู้ 

- ใชเ้งนิช่วยเหลอืเพื่อเสรมิสรา้งสถาบนับรหิารงานดา้นเศรษฐกจิโดยเฉพาะ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การพิจารณาและการบริหารโครงการที่ใช้เงินจากแหล่ง  
ต่างประเทศและการบรหิารงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

- สรา้งระบบให้มกีารกลัน่กรองโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่งต่างประเทศให้มี
ความชดัเจนสอดคลอ้งกบักลยทุธและแนวทางในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

- กลัน่กรองและพัฒนาโครงการที่ใช้เงินจากแหล่งต่างประเทศให้ได้ 
โครงการที่มคีวามสมบูรณ์ มคีวามพร้อมเพรยีงที่จะลงมอืด าเนินการ สามารถเบกิจ่ายเงนิกู้ได้อย่าง
รวดเรว็ เพื่อลดการสญูเปล่าทางเศรษฐกจิในรปูค่าธรรมเนียมผกูพนัเงนิกูแ้ละค่าเสยีโอกาส 

- ระมดัระวงัเป็นพเิศษในการกู้เงนิจากตลาดการเงนิต่างประเทศเพื่อน ามา
ยอ่ยเป็นเงนิบาทส าหรบัรฐัวสิาหกจิ ซึง่อาจมผีลกดดนัต่อภาวะระดบัราคาโดยท าใหป้ระมาณเงนิเพิม่สูง
เกนิควร 

- ปรบัปรุงการกู้เง ินเพื่อพัฒนากองทัพใหม่ โดยด าเนินการกู้เฉพาะจาก 
รฐับาลหรอืสถาบนัการเงนิของรฐับาลต่างประเทศตามความจ าเป็นเท่านัน้ ทัง้นี้เนื่องจากเงนิกู้เพื่อ
พฒันากองทพัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 มเีงื่อนไขที่ไม่ด ีอตัราดอกเบี้ยสูงระยะเวลาช าระหนี้ 
คนืสัน้ เป็นผลใหภ้าระหนี้เพิม่สงูมากโดยไมจ่ าเป็น 

- สร้างระบบการติดตามประ เ มินผล โครงการที่ ใ ช้ เ งินจากแหล่ ง 
ต่างประเทศ เพื่อวัดผลการด าเนินการและความสอดคล้องตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
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(2) นโยบายการบรหิารเงนิจากแหล่งต่างประเทศ นอกจากปรบัปรุงดา้นนโยบาย การ
ระดมเงนิจากแหล่งต่างประเทศแลว้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ยงัจะมกีารปรบัปรุงนโยบายการบรหิารเงนิ
จากแหล่งต่างประเทศ ดงันี้ 

- ปรบัปรุงวธิกีารกู้ยมืจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดขี ึน้ทัง้ในแง่ของ
อัตราดอกเบี้ยและก าหนดเวลาช าระคืน ทัง้นี้  เพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศ ส าหรับค่า  
ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- จดัระเบยีบการกูย้มืเพื่อป้องกนัไม่ใหภ้าระหน้ีมาตกอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกนั
มากเกนิไป 

- ให้มกีารเร่งรดัตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิของโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่ง
ต่างประเทศให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็ สอดคล้องตามเป้าหมายแผลการเบกิจ่ายเงนิใน
โครงการ 

1.3.4 แผนปฏิบติัการ เพื่อให้การระดมเงนิจากแหล่งต่างประเทศ สามารถตอบสนอง 
จดุประสงคแ์ละแนวทางในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ได ้จ าเป็นจะตอ้งมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารเงินกู้และเงิน  
ช่วยเหลอื 

(2) จดัวางระบบการกลัน่กรองโครงการที่จะใช้เงนิจากแหล่งต่างประเทศตัง้แต่เริม่ต้นศกึษา
ปญัหาแนวทางในแผนพัฒนาโครงการ จนถึงการน าโครงการเข้าผ่ านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ทัง้นี้โดยให้หน่วยราชการส่วนกลางอนัได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านักงานเศรษฐกจิการคลงั ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส านักงบประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมวเิทศสหการ ได้มโีอกาสเข้า
ร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  ตั ้ง แ ต่ เริ่มแรกในกรอบคณะอนุกรรมการวางแผน  
จดัระบบโครงการที่ใช้ทรพัยากรจากต่างประเทศ จนถึงการน าเอาโครงการที่ผ่านการกลัน่กรอง 
ดงักล่าวเขา้บรรจุในแผนการลงทุนระยะ 3 ปี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายหนี้เงนิกู้ต่างประเทศเพื่อ
พจิารณาแหล่งเงนิกูท้ีเ่หมาะสมต่อไป 

(3) จดัใหม้กีารจดัท าแผนการระดมเงนิจากแหล่งต่างประเทศในรปูของแผนการลงทุน ระยะ 3 
ปี โดยให้มโีครงการที่แน่ชดัในระยะ 3 ปี และให้มแีนวทางชี้น าโครงการตลอดจนสาขาและประเดน็
ปญัหาที่ควรจะมกีารศึกษาแนวความคดิโครงการที่ควรพฒันาโดยอาศยัเงนิช่วยเหลอืประกอบด้วย 
และควรจะต้องมีการปรับปรุ งแก้ ไขให้ทันสมัยทุก ปี  ทั ้งนี้  เพื่ อจะได้ เ ป็นพื้นฐานส าหรับ
คณะกรรมการนโยบายหนี้เงนิกู้ต่างประเทศในการทีจ่ะพจิารณาจดัวางวงเงนิและวเิคราะหภ์าระหนี้ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิต่อไป 
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(4) จดัใหม้กีารประสานการจดัสรรเงนิจากแหล่งต่างประเทศกบังบประมาณประจ าปี เพื่อให้มี
ความสอดคล้องประสานซึ่งกันและกัน และเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่5 

(5) จดัใหม้รีะบบการดิตามรายงานผลความกา้วหน้าของการพฒันาโครงการทีใ่ชเ้งนิจากแหล่ง
ต่างประเทศ เพื่อใหส้ามารถชีป้ญัหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขไดต้ัง้แต่เริม่แนวความคดิโครงการและ
บรรจุไวใ้นแผนการลงทุนระยะ 3 ปี จนถงึโครงการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

(6) จดัให้มรีะบบการประเมนิผลโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่งต่างประเทศในด้านของผลต่อ  
จุดประสงค์ในแผนพฒันาฯ และประเด็นปญัหาในแต่ละสาขาเพื่อจะได้ช่วยให้การใช้เงนิจากแหล่ง
ต่างประเทศมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
 
2. แนวนโยบายและมาตรการเพ่ือควบคมุและจดัสรรรายจ่าย 
 นอกจากมาตรการในด้านการระดมเงนิออมตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จ าเป็นที่จะต้องก าหนด
มาตรการด้านการเงนิการคลงัเพื่อควบคุมและจดัสรรการใช้จ่ายทรพัยาการเงนิของประเทศใหเ้ป็นไป
อยา่งประหยดัลดความฟุ่มเฟือยสูญเปล่า เพื่อการน้ีในระยะตัง้แต่ปี 2524 เป็นต้นไป รฐับาลไดก้ าหนด
มาตราการด้านการคลงัไปแล้วหลายประการเพื่อก่อให้เกดิวนิัยทางเศรษฐกจิ ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
มาตรการด้านการเงนิการคลงัที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการต่อเนื่องเพิม่เตมิต่อไปในระยะแผนพฒันาฯ 
ประกอบดว้ย 
 2.1 มาตรการด้านการคลงั 

(1) จัดท างบประมาณในลักษณะที่ประหยัดรัดเข็มขัด โดยมีเป้าหมายให้การขาดดุล 
งบประมาณโดยเฉลีย่ไมเ่กนิปีละ 22,000 ลา้นบาทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

(2) ด าเนินการปรบัปรุงระบบการจดัท างบประมาณในลกัษณะแผนงานให้ได้อย่างเต็มรูป
ภายในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 โดยเริม่ปรบัทิศทางการจดัท างบประมาณตัง้แต่ปี 
งบประมาณ 2525 เป็นต้นไป ในรปูแารก าหนดวงเงนิรายจ่ายส าหรบักระทรวงแต่ละกระทรวงทีจ่ะรบั
ไปด าเนินการจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

- ตัง้งบประมาณส าหรบัแผนงานหรอืโครงการทีม่ลี าดบัความส าคญัสูงซึง่ไดแ้ก่แผนงานและ
โครงการสนองนโยบายและแนวทางการพฒันาหลกัของแผนพมันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 5 อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ส่วน
แผนงานและโครงการที่ไม่สนองนโยบายและแนวทางการพฒันาหลกัขอให้พจิารณาตดั
ทอนลง 
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- ให้มกีารพจิารณารายละเอยีดของโครงการต่างๆ ว่าจ าเป็นจะต้องด าเนินงานต่อเนื่องกนั
ต่อไปหรอืไม่ หากพิจารณาเห็นว่าหมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการของให้ยกเลิก
โครงการนัน้ๆ เสยี เพื่อให้สามารถน างบประมาณและก าลงัคนมาใช้ด าเนินการตามโคร
การใหม่ทีม่ลี าดบัความส าคญัสูงตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่5 ได ้

- ส าหรบัโครงการที่มคีวามส าคญัสูงในกรณีที่วงเงนิงบประมาณมจี ากดั หากจ าเป็นต้องมี
การตัดทอนงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบวงเงนิที่ได้รบัโดยมไิด้กระทบกระเทือนต่อ
เป้าหมายของแผนงานหรือโครงการนั ้นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงวิธีการ 
ด าเนินการที่ลดค่าใช้จ่ายลงได้ ควรชะลอการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการนัน้ๆ 
ออกไปในปีต่อไป 

- การก าหนดแผลงานและดครงการเพื่อขอรบัการสนุบสนุนงบประมาณขอให้พจิารณาให้
สอดคล้องกบัพื้นที่ชนบทเป้าหมายตามประกาศส านักนายกรฐัมนตร ีตลอดจนพื้นที่การ
พฒันาเฉพาะพิเศษ พื้นที่เพื่อความมัน่คง พื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์ความเจริญของภาคต่างๆ 
ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5  

- การพจิารณาก าหนดวงเงนิส าหรบัโครงการ ขอใหค้ านึงถงึเป้าหมายของโครงการเป็นหลกั
แทนทีจ่ะก าหนดวงเงนิเพิม่ขึน้ตามแนวโน้มทีเ่ป็นมาในอดตี 

- การพจิารณากลัน่กรองโครงการเพื่อรบัการจดัสรรงบประมาณในระดบักระทรวงขอให้
พจิารณาถึงขดีความสามารถในการบรหิารงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้มาก 
โครงการใดที่มลี าดบัความส าคญัสูง แต่เพิม่ขดีความสามารถในการด าเนินการต ่า ควร
พจิารณาในแงก่ารปรบัปรงุขดีความสามารถในการบรหิารงานใหเ้พิม่ขึน้พรอ้มกนัไปดว้ย 

- ใหม้กีารพจิารณาก าหนดค่าใชจ้่ายการลงทุนต่อหน่วย เช่น ค่าใชจ้่ายในการผลติแพทยต่์อ
หวั ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านชลประทานต่อไร่ หรอืต่อครวัเรอืนที่ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการเพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณ โดยเฉพาะในแผนงานหรอืโครงการ
ที่มีความส าคัญสูง  และให้มีการพิจารณาโครงการที่ ขอรับการจัดสรร 
งบประมาณในแงข่องจ านวนผูไ้ดร้บัประโยชน์จากโครงการใหม้ากขึน้ดว้ย 

- ใหม้กีารก าหนดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานตามโครงการหรอืแผนงานทีช่ดัเจน โดยเฉพาะใน
แผนงานและโครงการส าคญัๆ เพื่อใหส้ามารถตดิตามและเร่งรดัการด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามหมายก าหนดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.2 มาตรการด้านการเงิน 
(1) ควบคุมการขยายตวัของปรมิาณเงนิและปรมิาณสนิเชื่อในเศรษฐกจิให้เพิม่ขึน้ในอตัราที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการรกัษรเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
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(2) ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการรับช่วงซื้อลดตัว๋เงินของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ 
สอดคล้องกบันโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ เช่น อุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม อุตสาหกรรมประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

(3) ใหก้ าหนดแนวทางการจดัสรรสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิไปสู่สาขาเศรษฐกจิต่างๆ อย่างมี
ประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ดงันี้ 

- นโยบายสนิเชื่อเพื่อการเกษตร จดัใหธ้นาคารพาณชิยเ์พิม่จ านวนสนิเชื่อใหแ้ก่เกษตรกรรม
มากขึน้และใหส้ถาบนัการเงนิอื่นๆ ไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาเกษตรเพิม่ขึน้ดว้ย 

- ก าหนดนโยบายและแนวทางที่แน่ชดัให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงนิอื่นๆ ปล่อย
สนิเชื่อไปสู่ธุรกจิและอุตสาหกรรมทีส่ าคญั โดยก าหนดเป็นกลุ่มธุรกจิเพื่อใหส้ถาบนัการเงนิสามารถใช้
ความสามารถทีค่วรส่งเสรมิใหแ้ก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมใชว้ตัถุดบิในประเทศผลติสนิคา้
เพื่อการส่งออก และการลงทุนเพื่อการประหยดัพลงังาน 

- ปรบัปรุงระบบการเงนิเพื่อให้การควบคุมสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิมปีระสทิธภิาพ เช่น 
การจ ากดัวงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีไ่ม่จ าเป็น เป็นต้น และจดัใหม้กีารตดิตามควบคุมการปล่อยสนิเชื่อของ
สถาบนัการเงนิเพื่อการอุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล และการกกัตุนสนิคา้อยา่งใกลช้ดิ 
 
3. ขนาดวงเงินแหล่งท่ีมาและแนวทางการจดัสรรงบพฒันา 
 จากแนวนโยบายการเงนิการคลงัดงักล่าวขา้งตน้ เป้าหมายวงเงนิงบพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มจี านวน 799,340 ลา้นบาท เทยีบกบังบพฒันาฯ ในแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 4 ซึ่งมีจ านวน 252,450 ล้านบาท แล้วนับว่าเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวหรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 11.6 ผลผลติรวมของประเทศแยกเป็นจากแหล่งภายในประเทศ 649,340 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 81.2 ของงบพฒันาทัง้สิ้น และจากแหล่งต่างประเทศ 150,000 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 
รอ้ยละ 18.8 ของงบพฒันาทัง้สิน้ ตามรายละเอยีดในตารางที ่2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 
แหล่งท่ีมาและขนาดของงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระยะ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 เทียบกบัแผนฯ 4 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

จ านวน 
ตามแผนฯ 

สดัส่วน 
ร้อยละ 

แผนปรบัปรงุ 
ประจ าปี 

สดัส่วน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ตามแผนฯ 

สดัส่วน 
ร้อยละ 

1. รายจา่ยพฒันา 252,450 100.0 310,228 100.0 799,340 100.0 
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2. จา่ยจาก 
ก. แหล่งภายในประเทศ 

รายไดภ้าษอีากรและ
อื่นๆ 

- จากโครงสรา้ง
ภาษปีจัจบุนั 

- จากการ
ปรบัปรงุ
โครงสรา้งภาษี
ใหม่ 

เงนิกูภ้ายในประเทศ 
- ธนาคารออมสนิ 

 
- ธนาคารพาณิชย ์

และสถาบนั
การเงนิ 

- ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 

เงนิคงคลงั 
รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 
รายไดอ้งคก์าร
บรหิาร 
สว่นทอ้งถิน่ 
รวมแหล่ง
ภายในประเทศ 

ข. แหล่งภายนอก
ประเทศ 
เงนิกูต้่างประเทศ 
เงนิช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศ 
รวมแหล่ง
ต่างประเทศ 

 
 
 

106,860 
 

98,560 
 
 

8,300 
78,270 
12,200 

 
 
 

28,030 
 

38,040 
15,270 
19,750 

 
 
 
 

220,150 
 

29,800 
 

2,500 
 

32,300 

 
 
 

42.3 
 
- 
 
 
- 

31.1 
4.9 

 
 
 

11.1 
 

15.1 
6.0 
7.8 

 
 
 
 

87.2 
 

11.8 
 

1.0 
 

12.8 

 
 
 

111,831 
 
- 
 
 
- 

80,730 
13,000 

 
 
 

30,200 
 

37,530 
18,467 
28,480 

 
 

25,390 
 

264,898 
 

35,420 
 

9,910 
 

45,330 

 
 
 

36.0 
 
- 
 
 
- 

26.0 
4.2 

 
 
 

9.7 
 

12.1 
6.0 
9.2 

 
 

8.2 
 

85.4 
 

11.4 
 

3.2 
 

14.6 

 
 
 

437,820 
 

390,570 
 
 

47,250 
85,660 
15,630 

 
 
 

35,760 
 

34,270 
9,520 

659,340 
 
 

50,640 
 

649,340 
 

135,360 
 

14,640 
 

150,000 

 
 
 

54.8 
 

48.9 
 
 

5.9 
10.6 
1.9 

 
 
 

4.5 
 

4.2 
1.2 
8.2 

 
 

6.4 
 

81.2 
 

16.9 
 

1.8 
 

18.8 

 
3.1 เหตุผลการเพ่ิมงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ดงัได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าภาค 

รฐับาลมคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบพฒันาฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งจ าเป็นต้อง 
ใชจ้า่ยเงนิเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก เหตุผลและกจิกรรมทางเศรษฐกจิอาจสรปุไดด้งันี้ 

(1) ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เป็นช่วงของการเร่งรดัปรบัปรุงโครงสรา้งเศรษฐกจิของ
ชนบทเพื่อให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นจะต้องเร่งรัด  
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โครงการสรา้งเศรษฐกจิของชนบท เพื่อใหม้กีารกระจายรายไดไ้ปสู่ส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ จงึมคีวาม
จ าเป็นจะต้องเร่งรัดโครงการลงทุนในชนบทหลายด้าน เช่น การสร้างงานในชนบท ประมง 
หมูบ่า้น และการพฒันาแหล่งน ้าใหถ้งึมอืเกษตรในชนบทอย่างกวา้งขวางทุกภาคตลอดจนการจดัระบบ
จ าหน่ายผลติผลในดา้นการเกษตรใหเ้ป็นระเบยีบแบบแผนยิง่ขึน้ 

(2) แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เป็นระยะการปฏริูปโครงสร้างทางสงัคมโดยเฉพาะการศึกษา  
สาธารณสุข โภชนาการ ควบคู่กบัการกระจายบรกิารไปสู่ส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ชนบทห่างไกล เช่น 
การก่อสรา้งโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ สถานีอนามยั โรงเรยีนมธัยมระดบัต าบล เป็นตน้ 

(3) การลงทุนของรฐัวสิาหกจิทีจ่ าเป็นแก่การพฒันาเพื่อการเพิม่รายไดแ้ละกระจายบรกิารไปสู่
ชนบท ยังมีความจ าเป็นจะต้องใช้งบพัฒนาจากเงินกู้ ต่างประเทศอีกเป็นจ านวนมาก เช่น  
โรงงานแยกก๊าซ โครงการไฟฟ้าพลังน ้ าเขื่อนเขาแหลมและเขื่อนศรนีครินทร์ โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซ- 
ธรรมชาติที่บางปะกง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ก็ได้ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้ร ับจากการลงทุนและ  
ขดีความสามารถในการด าเนินงานตามโครงการ ตลอดจนภาระหนี้ที่จ าเป็นจะต้องช าระคนืในอนาคต
ดว้ยแลว้ 

3.2 แนวทางการจดัสรรงบพฒันา การทีร่ฐัมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายการคลงัเพื่อ
แก้ปญัหาเศรษฐกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนการเสรมิสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม โดย
เน้นการลดความเหลื่อมล ้าในฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนนัน้ รฐัจ าเป็นต้องวางเป้าหมายการ
จดัสรรรายจา่ยใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารพฒันาโดยยดึแนวทางการการจดัสรรงบพฒันาฯ ดงันี้ 

(1) เน้นความส าคญัอนัดบัสูงให้แก่การลงทุนที่สนับสนุนสาขาการผลติ ตลอดจนส่งเสรมิการ
ผลติเพื่อการส่งออกทัง้ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้การลงทุนของรฐัในระบบการจ าหน่าย
เพื่อยกระดบัรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในชนบทดว้ย 

(2) เน้นความส าคญัการปรบัปรงัโครงการขัน้พื้นฐานในการพฒันาชนบทเพื่อเร่งการกระจาย
รายไดแ้ละความเจรญิไปสู่ประชาชนในชนบท รวมทัง้การน าเอาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
มาใชใ้นการพฒันาชนบท 

(3) เน้นการกระจายบรกิารด้านสงัคม โดยส่งเสรมิบรกิารด้านสาธารณสุข โภชนาการ และ 
สวัสดิการสังคม ตลอดจนการปฏิรูปศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและการ  
เพิม่ขึน้ประชากร 

(4) เน้นการเรง่รดัการบูรณะและรหิารทรพัยากรหลกัและสิง่แวดลอ้มของชาต ิโดยเฉพาะทีด่นิ 
ปา่ไม ้แหล่งน ้า มใิหเ้สื่อมโทรมจนเป็นอนัตรายต่อภาวะแวดลอ้มและการพฒันาของประเทศ 

(5) เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารราชการและยกระดบัรายไดข้องขา้ราชการใหใ้กลเ้คยีงกบั
ผูป้ระกอบอาชพีอื่น อนัเป็นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผ่นดนิ จ าเป็นจะต้องมี
การปรบัปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการใหเ้หมาะสมกบัสภาพการครองชพีโดยในปีงบประมาณ 2529 ใหม้กีาร
ปรบัเงนิเดอืนขา้ราชการซึง่จะตอ้งใชเ้งนิจ านวนประมาณ 8,400 ลา้นบาท 
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ส่วนท่ี 3 
การปรบัโครงสร้างและการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

 
บทท่ี 1 
บทน า 

 
เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิของไทยสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงสถานการณ์เศรษฐกจิ

ของโลก และช่วยในการเร่งฟ้ืนฟูฐานะทางการเงนิของประเทศทีไ่ดม้กีารใชจ้่ายเกนิตวัมาก และท าให้
การขาดดุลการคา้สูงจนเขา้ขัน้อนัตราย ตลอดทัง้การที่จะมุ่งกระจายการผลติและความเจรญิไปสู่ส่วน
ภมูภิาค เพื่อเพิม่โอกาสมงีานท าในชนบทนัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดเป้าหมายและแนวทาง
ที่จะปรบัโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มผีลผลิตเหลือส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศมากขึ้น ขณะเดยีวกนัก็ได้วางเป้าหมายที่จะชะลอการน าเข้าสนิค้าหลายประเภทลงด้วย
โดยการผลติทดแทนขึน้ภายใน และให้มกีารประหยดัการใช้ควบคู่กนัไปโดยเฉพาะด้านพลงังานเชื่อ
เพลงิ ซึง่จะได้มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังานในสาขาคมนาคมและขนส่ง และจะได้มกีาร
ปรบัโครงสรา้งระบบขนส่งในประเทศใหม้กีารประหยดัพลงังานอย่างจรงิจงั การปรบัโครงสรา้งการผลติ
และเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรหลกัของประเทศใหเ้กดิผลตอบแทนสูงขึน้โดยเฉพาะการใชท้ีด่ ิน 
แหล่งน ้า ป่าไม้ แร่ และพลังงานนัน้ รฐัจะสนับสนุนให้มกีารน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทนัสมยัมาดดัแปลงในขบวนการเพิม่ผลผลติ และการประหยดัการใชป้จัจยัการผลติหลกั
ของประเทศควบคู่กนัไปดว้ย 

แผนการปรบัโครงสร้างและเพิม่ประสทิธภิาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้วนี้ จะได้เน้นหลกัการ
ดงัต่อไปนี้ 

ประการแรก เน้น “การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ” ใหไ้ดผ้ลตอบแทนต่อการใชป้จัจยัการผลติ
หลกัสูงขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่ผลผลติต่อไร่ ต่อการใช้พลงังาน การใช้ทุนและปจัจยัอื่นๆ ทีม่อียู่จ ากดั 
ทัง้นี้ให้มแีผนการอนุรกัษ์และบูรณะความเสื่อมโทรมของทรพัยากรที่ดิน ป่าไม้ และแหล่งน ้าของ
ประเทศดว้ย 

ประการท่ีสอง เน้น “การเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการตลาด” และปรบันโยบายราคาใหเ้ป็นธรรม
ยิง่ขึน้ เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการเพิม่ผลผลติและโอกาสการแขง่ขัน้ในตลาดโลกไดด้ขีึน้ 
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ประการท่ีสาม เน้น “การกระจายการผลติและความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคและเขตพื้นที่ 
ลา้หลงั” เพื่อขจดัความเหลื่อมล ้าและความแตกต่างในฐานะเศรษฐกจิของแต่ละพืน้ทีใ่หน้้อยลง 

ประการท่ีส่ี เน้น “การปรบัปรุงระบบบรหิารและทบทวนนโยบายที่เป็นอุปสรรค ตลอดทัง้
บทบาทขององคก์รของรฐัและเอกชน” ใหม้สี่วนสนันสนุนในการปรบัโครงสรา้งการผลติและการตลาด
ของประเทศอย่างสอดคลอ้งกนั โดยจะเสรมิสรา้งบทบาทและความร่วมมอืของภาคเอกชนใหม้สี่วนใน
การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศเป็นส าคญั ทัง้นี้ รวมถงึบทบาทของกลุ่มงานสถาบนัในชนบท
ดว้ย 

ประการท่ีห้า เน้น “การน าเอาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” ทีเ่หมาะสมและทนัสมยัมาใชใ้น
ขบวนการปรบัโครงสร้างการผลิต การค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจให้มากขึ้นโดยการ
เลอืกใชแ้ละพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการใช้
พลงังานเป็นหลกัส าคญั 

จากหลกัการทีใ่ชใ้นการปรบัโครงสรา้งและประสทิธภิาพเศรษฐกจิทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ พอจะสรุป
ลกัษณะการปรบัโครงสรา้งการผลติและบรกิารขัน้พืน้ฐานได ้ดงันี้ 
 
1. การปรบัโครงสร้างการผลิต 

1.1 ด้านการเกษตร ปรบัโครงสรา้งการผลติสาขาเกษตรให้สามารถขยายการผลติได้ในอตัรา
อย่างน้อยรอ้ยละ 4.5 ต่อปี โดยเปลีย่นจาก “การเกษตรแบบขยายพื้นทีเ่พาะปลูก” มาเป็น “การเพิม่
ผลผลติพชืต่อไร่” ของขา้ว ยางพารา ขา้วโพด ถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง และฝ้ายเป็นพเิศษ นอกจากนัน้จะ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินโดยปรบัปรุงพื้นที่เขตชลประทาน 16 ล้านไร่ให้สมบูรณ์ขึ้น และ 
ปรบัปรงุดนิเปรีย้วดนิเคม็อกี 7 ลา้นไร ่และการเพิม่สนิเชื่อการเกษตรและขยายเมลด็พนัธุแ์ละจ าหน่าย
ปุ๋ ยให้แก่เกษตรกรเพิม่ขึน้เพื่อการเพิม่ผลผลติต่อไร่ ขณะเดยีวกนั จะสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ
ขายผลผลติได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยรฐัจะลดการแทรกแซงระบบตลาดใหน้้อยที่สุด และจะเน้นการ
สร้า งอ านาจ ต่อ รอง ให้แ ก่ เกษตรกร  โด ยเฉพาะใน เขตล้าหลังที่ยากจน ในการนี้ ร ัฐจะ 
ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของสถาบนัในชนบทให้เป็นสถาบันเดียว คือ สหกรณ์การเกษตรและให้การ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรในการรวบรวมผลิตผลและจ าหน่ายผลิตผลร่วมกัน 
รวมทัง้ปรบัปรุงการประสานธุรกจิของสถาบนัในระดบัเดยีวกนัและเชื่อมโยงสถาบนัระดบัต่างๆ เข้า
ดว้ยกนั 

1.2 ด้านอตุสาหกรรม ปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมใหเ้น้นอุตสาหกรรมการส่งออกมากขึน้ โดยเร่ง
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าขัน้ปฐมให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อส่งออก ขณะเดียวกันจะเริม่สร้างฐาน
อุตสาหกรรมพืน้ฐานใหเ้กดิขึน้ในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาห-กรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ก๊าซธรรมชาต ิอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า ปุ๋ ยเคม ีโซดาแอซ โปแตชและเป
โตรเคมคีอล เป็นต้น นอกจากนัน้จะผลกัดนัให้อุตสาหกรรมกระจายออกไปสู่ส่วนภูมภิาคเพื่อเป็นการ
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ส่งเสรมิการจ้างแรงงานและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นส าคญั และส่งเสริมการประหยดัพลังงานทุก
ประเภทในขบวนการผลติของภาคอุตสาหกรรม ในการนี้รฐัจะส่งเสรมิใหเ้อกชนทัง้ในและนอกประเทศ
มาลงทุนและรฐัจะหลกีเลีย่งการใชม้าตรการควบคุมราคา นอกจากโครงสรา้งอุตสาหกรรมนัน้มลีกัษณะ
ผูกขาด ตลอดทัง้จะไดม้กีารปรบัปรุงอตัราภาษีและโครงสรา้งสทิธปิระโยชน์การส่งเสรมิการลงทุนและ
มาตราการส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรมดว้ย 

1.3 ด้านทรพัยากรธรณี จะขยายการผลติเหมอืงแร่ให้สูงเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
16.4 ต่อปี (รวมก๊าซธรรมชาติ) โดยจะใหม้กีารกระจายผลติแร่อุตสาหกรรม แร่พลงังาน นอกจากแร่
ส่งออกดว้ย รฐัจะเร่งท าการส ารวจแร่เพื่อให้ทราบปรมิาณส ารองแร่ทีส่ าคญัๆ และก าหนดบรเิวณแหล่ง
แร่ที่เหมาะสม นอกจากนัน้จะเร่งแก้ไขปญัหาการบุกรุกเขา้ท าเหมอืงแร่อย่างผดิกฎหมาย ซึ่งยงัผลต่อ
ความเสื่อมโทรมให้แก่ทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะให้มีการปรับปรุง
ประสทิธภิาพและกรรมวธิกีารผลติแรใ่หไ้ดม้าตรฐานและผลตอบแทนสงูดว้ย 
 
2. การปรบัโครงสร้างการค้าต่างประเทศและบริการ 
 มเีป้าหมายทีจ่ะลดการขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศโดยเฉลีย่ไม่ใหเ้กนิปีละ 78,400 ลา้นบาท
ใน 5 ปีขา้งหน้า โดยจะเรง่การส่งออกสนิคา้และบรกิารใหข้ยายเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 21.9 ต่อปี และ
ท าการปรบัโครงสรา้งการส่งออกสนิคา้เกษตร อุตสาหกรรม สนิแร่และประมง ใหม้สีดัส่วนเฉลีย่รอ้ยละ 
41, 36, 8 และ 4 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด ซึง่จะตอ้งทบทวนและปรบัปรุงแก้ไขมาตรการแทรกแซง
ต่ า ง ๆ  ร ว ม ทั ้ ง ภ า ษี อ า ก ร ที่ เ ป็ น ภ า ร ะ แ ล ะ เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร ส่ ง อ อ ก  แ ล ะ จ ะ 
ส่งเสรมิใหม้กีารกระจายสนิคา้ส่งออกและตลาดเพิม่ขึน้ ในการนี้จะจดัตัง้บรรษทัประกนัสนิเชื่อเพื่อการ
ส่งออก ทางดา้นการชลอการน าเขา้นัน้ จะมใิหเ้พิม่เกนิรอ้ยละ 18.1 ต่อปี โดยการปรบัโครงสรา้งดา้น
การใช้และการประหยัดพลังงานและโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีผลต่อการชะลอการน าสินค้า  
เขา้ลง ส่วนดา้นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วนัน้จะขยายจ านวนนักท่องเทีย่วต่างปรเทศเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.4 
ต่อปี และก าหนดเป้าหมายรายไดจ้ากการท่องเทีย่วใหไ้ดถ้งึประมาณ 50,000 ลา้นบาท ในปี 2529 
 
3. การปรบัโครงสร้างการผลิตและการใช้พลงังาน 
 มเีป้าหมายที่จะลดอตัราส่วนการพึ่งน ้ามนัปิโตรเลยีมจากต่างประเทศลงจากรอ้ยละ 75 ของ
ความตอ้งการใชพ้ลงังานทัง้หมดในปี 2523 ใหเ้หลอืเพยีงรอ้ยละ 46 ในปี 2529 ในการนี้จะเร่งผลติและ
ใช้แหล่งพลังงานในประเทศทดแทน คือ ก๊าซธรรมชาติ พลังน ้ า ถ่านหินลิกไนต์และพลังงาน  
นอกแบบ ทัง้น้ี ไดก้ าหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลงังานในประเทศโดยส่วนรวมลงไม่ใหข้ยายตวัเกนิรอ้ย
ละ 4.8 ต่อปีใน 5 ปีขา้งหน้า และลดปรมิาณการน าน ้ามนัเชือ้เพลงิเขา้ลงเฉลีย่อย่างน้อยรอ้ยละ 3 ต่อปี 
โดยจะปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในสาขาคมนาคมขนส่งและสาขาอุตสาหกรรมให้ดขีึน้ และ
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จะมกีารปรบันโยบายราคาพลงังานทุกประเภทให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และได้สดัส่วนกนั ทัง้นี้ รฐัมี
นโยบายจะไมช่ดเชยแต่อยา่งใด 
4. การปรบัโครงสร้างระบบการขนส่ง 
 มจีุดประสงค์ที่จะลดการใช้พลงังานน ้ามนัลง เพื่อเป็นการแก้ไขการขาดดุลการค้า โดยได้
ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะชลอการก่อสรา้งถนนลง ยกเวน้ทางหลวงชนบทแต่จะเน้นการบ ารุงรกัษาทางเป็น
หลกั นอกจากนี้ จะปรบัการลงทุนสรา้งและบูรณะทางให้สามารถเลี้ยงตวัเองได้จากเรยีกเก็บจากผู้ใช้
ถนน คอื จากภาษนี ้ามนั (ทีใ่ชใ้นการขนส่ง) ผ่านทาง และภาษลีอ้เลื่อนในระยะ 5 ปีขา้งหน้า จะขยาย
การใช้บริการรถไฟและขนส่งทางน ้ า เพิ่มขึ้น  เพื่ อลดการใช้ถนนลงเพื่ อ เ ป็นการประหยัด  
พลงังานและจะสนบัสนุนการขนส่งทางน ้าระหว่างประเทศ และกจิการพาณิชยนาวใีหใ้ชเ้รอืไทยเพิม่ขึน้
เฉลีย่รอ้ยละ 15 ต่อปี ซึง่จะท าใหม้สีดัส่วนขนส่งสนิคา้เพิม่จากรอ้ยละ 5 ในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 10 ของ
ปรมิาณสนิค้าเขา้ – ออก ในปี 2529 และการนี้จะต้องขยายกองเรอืพาณิชยเ์พิม่ขึน้อกีเป็น 358,000 
เดทเวทตนั ควบคู่ไปกบัการขยายท่าเรอืน ้าลกึทีส่ตัหบี สงขลา และภเูกต็ ในภาคใตด้ว้ย 
 การปรบัโครงสรา้งและประสทิธภิาพเศรษฐกจิในสาขาเศรษฐกจิส าคญัๆ ที่กล่าวมาโดยสรุปนี้
ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยในอนาคตจะมคีวามสมดุลยิง่ขึ้น กล่าวคอื จะลดการพึ่งการ
น าเขา้จากต่างประเทศลง เพิม่การส่งออก เพิม่การจา้งงานและขยายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาค ซึ่ง
ลว้นแต่เป็นเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทัง้สิน้ 
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บทท่ี 2 

แผนการปรับ โครงสร้า งการ เกษตร  การ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิและการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 
1. สรปุแนวโน้มการผลิตทางการเกษตรท่ีผา่นมา 
 

การพฒันาประเทศที่ผ่านมาได้ตัง้อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นสงัคมเกษตร ดงัจะเหน็ได้จาก
การที่ผลผลติและรายไดจ้ากการเกษตรยงัครองความส าคญัอนัดบัสูงสุด คอื เป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 25 
ของผลผลิตรวมทัง้ประเทศ การจ้างแรงงานมถีึง 15.6 ล้านคน หรอืประมาณร้อยละ 70 ของ 
แรงงานทัง้ประเทศ และการส่งผลติผลการเกษตรออกไปจ าหน่ายต่างประเทศท ารายได้ถงึรอ้ยละ 60 
ของรายไดจ้ากการส่งออกของไทยทัง้หมดในปจัจบุนั 

แนวโน้มการพฒันาการเกษตรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลผลติด้านการเกษตรได้
ขยายตวัในอตัราค่อนขา้งสูงมาก โดยเฉลีย่สามารถขยายผลผลติเพิม่ขึ้นไดใ้นอตัราถงึรอ้ยละ 5 ต่อปี 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราการขยายตวัการเกษตรของโลกทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2.5 ถงึ 2.8 
ต่อปีเท่านัน้ จึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเซียที่คงฐานะเป็นประเทศที่มีผลิตผล
การเกษตรและอาหาร “เหลอืส่งออกสุทธ”ิ ตดิต่อกนัมาเกอืบ 20 ปีทีผ่่านมา ซึง่มสี่วนเสรมิสรา้งฐานะ
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศในระยะทีผ่่านมา 

อยา่งไรกต็าม การขยายตวัของสาขาการเกษตรไทยทีผ่่านมามลีกัษณะพเิศษ และอาศยัปจัจยั
หลกัทีเ่ป็นแรงผลกัดนัท าใหก้ารเกษตรไดเ้จรญิเตบิโตขึน้มาโดยล าดบั คอื 

ประการแรก : การเกษตรของไทยได้มีการกระจายการผลิตไปสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นหลายชนิด เพื่อสนองความต้องการของตลาดโลกและตลาดภายใน กล่าวคอื ไดก้ระจายการ
ผลติจากการปลกูพชืหลกัเพยีง 2 – 3 ชนิด มาเป็นการปลูกพชืเศรษฐกจิทีม่มีลูค่าเพิม่เกนิหนึ่งพนัลา้น
บาทต่อปี ถงึ 10 ชนิดในปจัจบุนั นอกจากนัน้ยงัไดม้กีารพฒันาดา้นปศุสตัว ์การประมง และป่าไม ้ซึง่มี
มลูค่าเพิม่เป็นสดัส่วนถงึหนึ่งในสีข่องรายไดจ้ากการเกษตรทัง้หมดของประเทศ 

ประการท่ีสอง : อาศยัการขยายพื้นท่ีเพาะปลกูเป็นปัจจยัหลกัในการขยายการผลิต โดย
การบุกเบกิเปิดพืน้ทีท่ ากนิใหม่ในอตัราเฉลีย่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 4 ต่อปี จนปจัจุบนัได้มกีารเปิด
ทีด่นิมาใชเ้พื่อการเกษตรทัง้หมดถงึ 147 ลา้นไร ่โดยเป็นทีน่า 84 ลา้นไร ่และเป็นพชืสวนและพชืไร่ 63 
ล้านไร่ จะเหน็ได้ว่าการเปิดที่ดนิท ากนิใหม่ขึน้เรื่อยๆ น้ีใกล้จะเข้าจุดอิม่ตวัในปจัจุบนั เพราะที่ดนิที่
เหลอืไมเ่หมาะสมต่อการเกษตร หมายความว่า “ยคุแห่งการบุกปา่เปิดทีด่นิท ากนิ” ใกลจ้ะจบแลว้ 
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ประการท่ีสาม : การขยายบริการพื้นฐานของรฐั ในช่วง 4 แผนฯ ทีผ่่านมา มสี่วนช่วยใน
การขยายผลผลิตด้านการเกษตรของประเทศไปพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา  
แหล่งน ้าและขยายระบบชลประทานทีผ่่านมาถงึ 16 ล้านไร่ การขยายโครงข่ายถนนจากแหล่งผลติสู่
ตลาดยาวถงึ 60,000 กม. ในเขตเกษตรทัว่ประเทศ และการใหบ้รกิารส่งเสรมิการเกษตรของรฐัได้มี
ส่วนสนบัสนุนต่อการขยายและกระจายการผลติของภาคเกษตรไปพอสมควร 

แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่าการเกษตรของไทยในระยะหลงัๆ น้ีเริม่ประสบปญัหาและขอ้จ ากดัของ
ทรพัยากรที่ดนิ แหล่งน ้า และป่าไม้ที่ถูกน ามาใช้ในระยะที่ผ่านมาในลกัษณะที่ไม่ค่อยจะมปีระสทิธ-ิ
ภาพ สิน้เปลอืงและขาดการอนุรกัษ์ จงึท าใหท้รพัยากรธรรมชาตเิหล่านี้มสีภาพเสื่อมโทรมลงโดยล าดบั 
จนมปีญัหาสิง่แวดล้อมตามมาหลายด้าน ทัง้นี้ มผีลท าให้อตัราขยายตวัของการผลติภาคเกษตรของ
ประเทศเริม่ชลอตวัลงโดยล าดบัเหลอืประมาณรอ้ยละ 3.5 ต่อปี ในช่วงแผนฯ 4 และหากไม่มกีาร
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้ที่ดนิ แหล่งน ้า เพื่อการเกษตรแล้ว แนวโน้มของอตัราการขยายตวัของ
การผลิตในภาคเกษตรจะลดลงต ่ากว่าร้อยละ 3.5 ในช่วงแผนฯ 5 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ซึ่งทรพัยากรที่ดนิและแหล่งน ้ามจี ากดั และอยู่ในสภาพ
เสื่อมโทรมมากในปจัจุบนั อตัราการขยายตวัของภาคเกษตรกรรมจะมแีนวโน้มต ่ามาก ซึง่จะเป้นอตัรา
ต่อการรกัษาเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิง่ จงึมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องมกีารปรบัปรุงการผลติและการใช้ทรยัากรที่ดนิ แหล่งน ้าและป่าไมใ้ห้เกดิประสทิธ-ิภาพสูงขึ้น 
หากตอ้งการกัษาฐานะความส าคญัของภาคการเกษตรไวต่้อไปใน 5 –10 ปีขา้งหน้า 

โดยสรุปแล้ว การพฒันาการเกษตรในระยะที่ผ่านมาปรากฏว่าผลผลิตด้านการเกษตรได้
ขยายตวัในอตัราทีส่งูและน่าพอใจตลอดมา และมน้ีอยประเทศทีจ่ะเทยีบได ้นอกจากนัน้การเตบิโตของ
สาขาเกษตรเป็นปจัจยัส าคญัต่อการเพิม่พูนฐานะและรายได้ให้แก่คนในชนบทส่วนใหญ่และมสี่วน
ส าคญัต่อการแก้ปญัหาความยากจนในชนบทให้ลดลงจากรอ้ยละ 50 ของประชากรทัง้ประเทศในปี 
2504 เหลอืประมาณรอ้ยละ 25 ในปจัจุบนั แต่ความเหลื่อมล ้าในฐานะรายไดร้ะหว่างภาคเกษตรและ
ภาคเศรษฐกจิอื่นๆ และระหว่างในภมูภิาคส่วนต่างๆ ของประเทศยงัมอียู่อกีมาก จงึเป็นประเดน็ส าคญั
ในการปรบัโครงสรา้งการเกษตรต่อไป 
 
2. สรปุประเดน็ปัญหา 
 สถานการณ์ดา้นการเกษตรทีก่ล่าวมาน้ีพอจะชีใ้หเ้หน็ปญัหาและอนาคตของการเกษตรไทยที่
ต้องการ “ปรบัโครงสร้างการผลติให้สามารถขยายผลผลติ ได้ในอตัราสูงขึ้นและการเพิม่รายได้ของ
เกษตรกรควบคู่ไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิ แหล่งน ้า ปา่ไม ้และแหล่งประมงทีม่อียู่ใหไ้ดร้บั
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงูกว่าทีผ่่านมา” เน้นการแกป้ญัหาหลกัดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ปัญหาด้านการผลิตในภาคเกษตรท่ีมีอัตราการขยายตัวเร่ิมลดต ่าลงโดยล าดับ อัน
เน่ืองจากผลผลิตต่อไร่ต า่และทรยัากรธรรมชาติท่ีใช้ในการเกษตรเร่ิมเส่ือมโทรมลง ซึง่พอจะ
สรปุประเดน็ได ้คอื 
 (1) ปัญหาการใช้ท่ีดินท่ีมีผลผลิตต า่ ทีผ่่านมาเป็นการใชท้ีด่นิผดิประเภท ทัง้ในแง่การเลอืก
พชืปลกูไมเ่หมาะสมกบัสภาพของดนิและการใชเ้ทคนิคการผลติไมถู่กวธิ ีจงึท าใหก้ารเพิม่ผลผลติไม่ได้
ผลด ีท าใหท้ีด่นิเสื่อมโทรมลงและขาดการอนุรกัษ์ นอกจากนัน้จะเหน็ไดว้่าประสทิธภิาพการใชท้ี่ดนิต ่า 
คอืไมไ่ดใ้ชท้ีด่นิใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเตม็ทีก่ารปลกูครัง้ทีส่องยงัมน้ีอยมาก เนื่องจากระบบชลประทาน
มี เ พี ย ง ร้ อ ย ล ะ  10 ขอ งพื้ น ที่ ท า ก า ร เ ก ษต รทั ้ง ห ม ด  แ ล ะ ใ น จ า น ว นพื้ น ที่ 
ชลประทาน 16 ลา้นไร ่มเีพยีง 4 – 5 ลา้นไรเ่ท่านัน้ทีส่ามารถรบัน ้าชลประทานไดต้ลอดทัง้ปี เกษตรกร
ยงัต้องพึ่งการเกษตรน ้าฝนเป็นหลกัอยู่ จะสงัเกตได้จากการเพิม่ผลติต่อไร่ของพชืส าคญัโดยเฉลี่ยมี
เพยีง 0.5 ต่อปี เท่านัน้ อตัราการขยายการผลติของการเกษตรส่วนใหญ่มาจาก “การขยายพื้นที่
เพาะปลูก” กล่าวคอืในระยะทีผ่่านมาไดม้กีารขยายเนื้อทีเ่พาะปลูกถงึรอ้ยละ 4 ต่อปี นอกจากนัน้ การ
ใช้เมลด็พนัธุด์ ีการใช้ปุ๋ ย และยาปราบศตัรูพชืยงัอยู่ในอตัราต ่ามาก ประเทศไทยมกีารใช้ปุ๋ ยในอตัรา
เพยีง 1.9 กก. ต่อไร่ เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในเอเซยีโดยเฉลีย่ใชปุ้๋ ยไม่ต ่ากว่า 5 ก.ก. ต่อไร ่
และการใช้ข้าวเจ้าพนัธุ์ส่งเสริมมีเพียงร้อยละ 12 ของพื้นที่ปลูกข้าวเจ้าทัง้หมด ในขณะที่ขีด
ความสามารถการผลติเมลด็พนัธุ์ดมีไีม่ถงึรอ้ยละ 4 ของประมาณการใช้เมลด็พนัธุ์แต่ละปี ถงึแมว้่า
ภาคเอกชนได้เขา้มามบีทบาทในการผลติเมลด็พนัธุ์มากขึน้ก็ตาม ส่วนการเลอืกพชืปลูกสลบัทดแทน
ในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งสนองความต้องการของตลาด และภาวะราคาภายนอกประเทศมอีทิธพิล
ต่อการผลติดา้นการเกษตรและการใชท้ีด่นิอยู่มาก และหากพจิารณาปญัหาการใชท้ีด่นิในแต่ละภาคจะ
มลีกัษณะและปญัหาแตกต่างกนัดงัน้ี คอื 
 ภาคกลาง มรีะบบชลประทานค่อนขา้งสมบูรณ์ อตัราการขยายตวัของผลติผลการเกษตร
สงูขึน้รอ้ยละ 7 ต่อปี แต่มปีญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิ ปญัหาดนิเปรีย้วดนิเคม็ตามชายทะเลอยู่มาก จงึท าให้
ประสิทธภิาพการใช้ที่ดินไม่สูงเท่าที่ควร กล่าวคือ ผลผลติต่อไร่ของภาคกลางยงัต ่ากว่าภาคเหนือ 
อยา่งไรกต็าม การปลกูขา้วในภาคกลางยงัมโีอกาสการเพิม่ผลผลติต่อไรอ่กีมาก 
 ภาคเหนือ มผีลผลติต่อไร่สูงสุด เพราะคุณภาพดนิด ีมกีารกระจายการผลติและปลูกพชื
หมุนเวยีนมาก แต่ขนาดการถือครองที่ดนิเล็กที่สุดในประเทศ และมปีญัหาการท าลายป่าเพื่อท าไร่
เลื่อนลอย โอกาสที่จะกระจายการผลติไปสู่พชืหมุนเวยีน พชืยนืต้น ผลไมเ้มอืงหนาว ชา กาแฟ การ
ผลติโคนมยงัมแีววอยูม่าก  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มขีนาดพืน้ทีท่ าการเกษตรสงูสุดในประเทศ คอื ถงึรอ้ยละ 41 ของ
พื้นที่ท าการเกษตรทัง้หมด แต่มสีดัส่วนการผลิตด้านเกษตรเพียงร้อยละ 26 ของผลผลิตการ
เกษตรกรรม เป็นภาคทีม่อีตัราการขยายตวัของผลผลติดา้นการเกษตรต ่าสุด คุณภาพดนิไม่ดแีละมเีนื้อ
ทีช่ลประทานเพยีง 1.6 ลา้นไรใ่นเนื้อทีเ่พาะปลกูของภาค ซึง่มถีงึ 60 ลา้นไร่ กล่าวคอื เป็นภาคทีอ่าศยั



 54 

เกษตรน ้าฝนมากทีสุ่ด แต่ยงัมโีอกาสกระจายการผลติไปสู่พชืฤดแูลง้ไดอ้กี เช่น มนัส าปะหลงั อ้อย พชื
น ้ามนั ฝ้าย และปศุสตัว ์เป็นตน้ 
 ภาคใต้ เป็นภาคทีม่ผีลผลติเกษตรหลกัเพยีง 2 ชนิด คอื ยางพาราและขา้ว ซึง่นับว่าเป็นฐาน
เกษตรทีแ่คบมาก โอกาสการใชท้ีด่นิเพื่อปลูกพชืหมุนเวยีนแซมสวนยางและปลูกไมย้นืต้นยงัมอีกีมาก 
รวมถงึการท าปศุสตัวใ์นพืน้ทีซ่ึง่ใชท้ าเหมอืงแรแ่ลว้ยงัสามารถน ามาฟ้ืนฟูกลบัมาใชท้ าการเกษตรไดอ้กี 
 นอกจากนัน้ ปญัหาใช้ที่ดินท ากินท าให้เกษตรกรประมาณ 500,000 ครวัเรอืนกลายเป็น 
แรงงานรบัจา้งการเกษตร ซึง่มรีายไดต้ ่าและไมแ่น่นอน เพราะการมงีานท าในภาคเกษตรยงัเป็นไปตาม
ฤดกูาล ท าใหแ้รงงานเหล่าน้ีประสบปญัหาว่างงานในฤดูแลง้เป็นประจ า ฉะนัน้ การพฒันาและกระจาย
อุตสาหกรรมการเกษตรไปสู่ชนบทน่าจะเป็นประเดน็การพฒันาทีส่ าคญัอกีดา้นหนึ่งในอนาคต 
 (2) ปัญหาการบุกรกุท าลายป่าและประสิทธิภาพการใช้ท่ีดินต า่ พอจะเหน็ไดจ้ากอตัรา
เพิม่ผลผลติป่าไม้ลดต ่าลงเหลอืประมาณร้อยละ 0.7 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 และม ี
แนวโน้มว่าจะลดต ่ าลงต่อไปอีก ทัง้นี้ เพระาการบุกรุกท าลายป่าไม้ได้กระท าสืบเน่ืองกันมาเป็น
เวลานานลว้ จนท าใหจ้ านวนปา่ทียู่ใ่นสภาพสมบรูณ์มเีหลอือยูป่ระมาณ 82 ลา้นไร่ในจ านวนพืน้ทีป่่าไม้
ทีม่เีหลอือยู่ ที่เหลอืเป็นป่าเสื่อมโทรมและมไิด้น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเต็มที่ ส่วนการ
อนุรกัษ์ปา่ไมน้ัน้ยงัไมไ่ดผ้ลตามเป้าหมายทีว่างไว ้มสีาเหตุจากวธิกีาร การจดัองคก์รและการขาดความ
รว่มมอืจากเกษตรกรและราษฎรเองดว้ย 
 (3) ปัญหาการใช้แหล่งน ้าเพ่ือการชลประทานและการประมง ปรากฏว่าเขตชลประทานที่
มอียูป่ระมาณ 16 ลา้นไร ่ยงัไมไ่ดน้ ามาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอย่างเตม็ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อ
การเพาะปลูกครัง้ทีส่อง เนื่องจากระบบการส่งน ้ายงัไม่สมบูรณ์ และขาดการบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ และการใช้น ้ าในพื้นที่เขตชลประทานยงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่ประหยดัเท่าที่ควร 
นอกจากนัน้ การบรหิารงานพฒันาแหล่งน ้ายงักระจดักระจายอยู่หลายหน่วยราชการ ซึ่งควรจะเป็น
ประเดน็หลกัในการพฒันาแหล่งน ้าดว้ย ส่วนทางดา้นการประมงนัน้ ปรากฏว่ามแีนวโน้มการผลติลงลง
ในระยะหลงันี้ สาเหตุมาจากการจดัสตัว์น ้าทะเลเกนิระดบัความเหมาะสมต่อการขยาย -พนัธุ์ ซึ่งท าให้
แหล่งประมงทะเลเสื่อมโทรมลงประการหนึ่ง และจากผลการประกาศเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ 200 ไมล์
ทะเลของประเทศเพื่อนบา้นอกีประการหนึ่งทีไ่ดจ้ ากดัใหเ้ขตท าการประมงของไทยลดลง ทางแหล่งน ้า
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ จ ะ ท า ป ร ะ ม ง น ้ า จื ด แ ล ะ ป ร ะ ม ง ช า ย ฝ ั ง่ นั ้ น ป ร ะ ส บ ป ัญ ห า ค ว า ม 
ตื้นเขนิ ปญัหามลพษิซึ่งมคีวามรุนแรงมากในแม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้าท่าจนี และปญัหาการท าลาย
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้ าด้วย ฉะนั ้น  หากไม่ได้ร ับการพัมนาการใช้แหล่ งน ้ า เพื่ อการ  
เพาะปลูกและการประมงใหม้ปีระสทิธภิาภาพยิง่ขึน้แล้ว จะท าให้แนวโน้มการผลติดา้นประมงและพชื
ไมส่ามารถจะเพิม่ขึน้ไดอ้ยา่งทีแ่ลว้มา 
 (4) ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เม่ือเทียบกบัราคาผลิตผลท่ีเกษตรกรได้รบั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ราคาปจัจยัการผลติ คอื ปุ๋ ยและยาปราบศตัรพูชืมรีาคาสูงเทยีบกบัราคาผลติผลทางการเกษตร 
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เช่น ราคาปุ๋ ยเคมสีูงเป็น 2 เท่าของราคาขา้วเปลอืก ถงึแมร้ฐัจะเขา้มามบีทบาทในการจดัหาปุ๋ ยให้
เกษตรกรโดยการอุดหนุนค่าขนส่ง แต่กส็ามารถช่วงสนองความต้องการใชปุ้๋ ยไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 
20 ของปรมิาณการใชปุ้๋ ยทัง้หมดในประเทศในปี 2523 เป็นต้น นอกจากนัน้ เกษตรกรยงัประสบปญัหา
ดา้นสนิเชื่ออยูอ่กีมากดงัจะเหน็ไดจ้ากปรมิาณสนิเชื่อทีส่ถาบนัการเงนิปล่อยใหแ้ก่เกษตรกรกู้โดยเฉลีย่
ต่อไร่ยงัน้อยมาก คอืได้เพยีงไร่ละ 160 บาทเท่านัน้ จงึท าให้เกษตรกรต้องพึ่งเงนิกู้นอกสถาบนัที่มี
อตัราดอกเบีย้สงูทีข่าดความเป็นธรรมและเพิม่ตน้ทุนการผลติใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งมาก 
2.2 ปัญหาด้านโครงสร้างการตลาดและราคาสินค้าเกษตรไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ทัง้นี้ เพราะ
ราคาสนิค้าเกษตรกรรมในประเทศส่วนใหญ่จะถูกก าหนดโดยตลาดขายส่งในกรุงเทพมหานคร และ
แปลงลงมาสู่แหล่งผลติโดยผ่านระบบพ่อค้าคนกลางซึ่งรูค้วามเคลื่อนไหวของตลาดและราคารวดเรว็
และถูกต้องกว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ ท าให้เกษตรกรมอี านาจต่อรองน้อยมาก ส่วนการซื้อขายผ่าน
ระบบสหกรณ์หรอืกลุ่มเกษตรกรยงัพฒันาไปไดน้้อยมาก เกษตรกรผูผ้ลติส่วนใหญ่ยงัคงซือ้ขายผ่านพอ
คา้คนกลางในทอ้งถิน่หลายขัน้ตอน รฐัจงึไดเ้ขา้แทรกแซงการตลาดและราคาสนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้ทัง้ใน
ระดบัส่งออก ระดบัขายส่ง ขายปลกี และระดบัไร่นา แต่ยงัด าเนินไปไดม้ากในขณะทีก่ารขยายตวัดา้น
การตลาดของภาคเอกชนมีมากขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรแผนใหม่ไดเ้ริม่ขยายตวัอย่างรวดเรว็และมสี่วนเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการตลาดให้
เชื่อมโยงกนัไดด้ขีึน้ 
 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าบทบาทของภาคเอกชนและภาครฐับาลมสี่วนรบัผิดชอบและมี
อิทธิพลต่อการตลาดและราคาสินค้าเกษตรอยู่มาก แต่ยังมิได้มีการประสานงานกันเท่าที่ควร 
นอกจากนัน้ ยงัเกดิการขดัแยง้กนัอยู่เสมอมาและมาตรการของรฐัที่เขา้ไปแทรกแซงตลาดก่อให้เกิด
ปญัหาหลายประการที่ควรจะได้มกีารทบทวนอย่างจรงิจงั เช่น นโยบายทีม่กีารชลอราคาสนิคา้เกษตร
ในประเทศมใิห้เพิม่สูงขึน้เพื่อปกป้องผูบ้รโิภคภายในก็ไปขดักบันโยบายที่จะต้องการดงึราคาผลติผล
การเกษตรระดบัไรน่าใหส้งูขึน้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ปญัหาดา้นการตลาดและราคาสนิคา้เกษตรทีจ่ะต้อง
มกีารบทบทวนและปรบัปรงุใหด้ขีึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดแ้ก่ 

- บทบาทและมาตรการของรัฐที่เข้าไปแทรกแซงระบบตลาดส่ งออก ก่อให้เกิดภาระ 
ต้นทุนใหแ้ก่ผูส้่งออกและไดส้่งผลลงไปถงึการกดราคาสนิคา้เกษตรระดบัไร่นาใหต้ ่ากว่าที่
ควรจะเป็น 

- สถานที่ซื้อขายในลกัษณะตลาดกลางสนิค้าเกษตรมอียู่จ ากดั และไม่กระจายไปในแหล่ง
ผลติอย่างทัว่ถงึ และยงัไม่พฒันาตลาดการซื้อขยายสนิค้าเกษตรแบบประมูล การจดัชัน้
คุณภาพและมาตราฐานสนิคา้ยงัไมด่พีอ 

- การค้าในท้องถิน่ขาดสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐาน เช่น คลงัสนิค้า โกดงั ไซโล การ
คมนาคมขนส่ง ท าให้เกษตรกรต้องพึ่งระบบคนกลางหลายขัน้ตอนมากขึน้ นอกจากนัน้ 
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กลุ่มพ่อค้าผูกขาดข่าวสารข้อมูลด้านการค้าการตลาดและราคาสินค้าเกษตร จงึท าให้
เกษตรกรมโีอกาสต่อรองไดน้้อยมาก 

- การแทรกแซงของรฐัในระบบตลาดระดบัท้องถิน่ เช่น การพยุงราคายงัท าได้ไม่ทัว่ถงึ มี
ก าลงัเงนิจ ากดั การด าเนินงานไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร การพฒันาระบบซื้อขายแบบ
ผูกพนัของภาคเอกชนได้ด าเนินรุดหน้าไปมากในการท าสญัญาซื้อขายระหว่างเกษตรกร
และโรงงานผูผ้ลติ บางครัง้สรา้งความไมเ่ป็นธรรมมากขึน้ 

- การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจดุประสงคท์างการคา้ยงัมอียู่จ ากดั 
ทัง้หมดน้ีเป็นสภาพปญัหาการตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน ซึ่งท าให้

เกษตรกรตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรยีบอยู่มาก และไม่ได้รบัประโยชน์จากราคาผลติผลเกษตรเต็มที่ 
เท่าทีค่วร ส่วนใหญ่จะเหน็ไดว้่าราคาผลติผลเกษตรทีผู่ผ้ลติหรอืเกษตรกรไดร้บัต ่ากว่าหรอืใกลเ้คยีงทุน
การผลติเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น ในปี 2522 เกษตรกรขายขา้วเปลอืกเจา้ชัน้ที ่1 (ขา้ว 5%) ไดโ้ดยเฉลีย่
ราคาตนัละ 2,500 บาท แต่ต้นทุนการผลติข้าวดงักล่าว ซึ่งประมาณการโดยส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเฉลีย่ตนัละ 2,865 บาท ประกอบดว้ยค่าแรงรอ้ยละ 66.4 ค่าวสัดุรอ้ยละ 10.3 และอื่นๆ รอ้ย
ละ 23.3 นัน้ เกษตรกรตอ้งขาดทุน 365 บาทต่อเกวยีน 
2.3 ปัญหาด้านสถาบนัเกษตรกร เหน็ไดช้ดัว่าการรวมกลุ่มเกษตรกรในรปูสถาบนัเพื่อร่วมมอืในดา้น
การผลิตการตลาดและการรกัษาระดบัราคาพืชผลการเกษตรนัน้ยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดัมาก ดงัจะ
เป็นได้ในปจัจุบันเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นสภาบันในรูปสหกรณ์มีเพียงประมาณ 2.2 ล้าน 
ครอบครวั หรอืรอ้ยละ 39 ของจ านวนครอบครวัเกษตรกรทัง้ประเทศซึ่งนับว่าต ่ามาก นอกจากนั ้น 
สถาบนัเกษตรกรยงัประสบปญัหาหลายประการในปจัจุบนั คอื ความแตกแยกในระหว่างสถาบนัที่
ด าเนินธุรกจิในรปูแบบสหกรณ์พยายามแขง่ขนัและโจมตกีนัเพื่อชกัชวนสมาชกิมาเป็นของตน จงึท าให้
อ านาจต่อรองลดลง การด าเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ที่มีอยู่ปจัจุบันอยู่ในการดูแลของหลาย
หน่วยงานของรฐั ต่างฝ่ายต่างมุ่งปฏบิตังิานอย่างเป็นเอกเทศ ขาดการเชื่อมโยงของงานแต่ละหน่วย 
ทัง้ในดา้นการจดัตัง้การส่งเสรมิวชิาการฝึกอบรมพนักงานสหกรณ์ และการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ ทัง้
ขาด “แผนหลกั” ในการประสานงานของสถาบนัเกษตรกรทีจ่ะด าเนินธุรกจิในรปูสหกรณ์ อนึ่ง สมาชกิ
ส่วนใหญ่มกีารศกึษาต ่า ขาดความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานธุรกิจของสถาบนั ขาดความส านึก
รบัผดิชอบในการบรหิารตวัเอง และตกอยู่ภายใต้อทิธพิลอนัแน่นหนาของรฐั ซึง่ยงัมกีฎหมายระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ในลกัษณะไมย่ดืหยุน่พอทีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้กษตรเขา้ไปมสี่วนรว่มอยา่งแทจ้รงิได ้
 
3. เป้าหมาย 
 เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งการผลติและการเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรทีด่นิ แหล่งน ้า ป่า
ไม้ แหล่งประมง ตลอดทัง้การปรบัปรุงการตลาดและราคาสินค้าเกษตรให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
เกษตรกรยิง่ขึน้ โดยเน้นเป้าหมายทีจ่ะ “เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ” เป็นหลกัส าคญั โดยมเีงื่อนไขทีว่่า
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การขยายพื้นที่เพาะปลูกจะกระท าได้น้อยมากในอนาคตขณะเดยีวกนัก็จะมุ่งเน้นการยกฐานะความ
เป็นอยูแ่ละรายไดข้องเกษตรกรใหม้สี่วนช่วยในการแกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบทพรอ้มกนัไปดว้ย 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึไดก้ าหนดเป้าหมายการปรบัโครงสรา้งการเกษตรและการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติไวด้งันี้ 
3.1 เป้าหมายการเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร โดยส่วนรวมใหไ้ดอ้ตัรารอ้ยละ 4.5 ต่อปี โดยก าหนด 

- เป้าหมายการผลติพชื ใหเ้พิม่ในอตัรารอ้ยละ 4.7 ต่อปี 
- เป้าหมายการผลติปศุสตัว ์ใหเ้พิม่ในอตัรารอ้ยละ 4.2 ต่อปี 
- เป้าหมายการผลติดา้นประมง ใหเ้พิม่ในอตัรารอ้ยละ 5.5 ต่อปี 
- เป้าหมายการผลติดา้นปา่ไม ้ใหเ้พิม่ในอตัรารอ้ยละ 0.3 ต่อปี 

3.2 เป้าหมายการเพ่ิม “ประสิทธิภาพการผลิต” โดยให้ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจโดย 
ส่วนรวมเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี และเน้นการเพิม่ผลผลติต่อไร่ของข้าวเป็นพเิศษ เพราะข้าวม ี
สดัส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ดในผลผลติพชืทัง้หมด 

(1) เป้าหมายการเพิม่ผลติต่อไรข่องพชืทีส่ าคญัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มดีงันี้ คอื 
 

รายการ ผลผลิต ก.ก. / ไร่ 
2524 2529 

อตัราเพ่ิมเฉล่ียต่อปี  
2525 – 2529 (ร้อยละ) 

1. ขา้ว 
- นาปี 
- นาปรงั 

2. ยางพารา 
3. ขา้วโพด 
4. ออ้ย (ตนั / ไร่) 
5. ยาสบู 
6. ถัว่เขยีว 
7. ขา้วฟ่าง 
8. ละหุ่ง 
9. ถัว่เหลอืง 
10. ถัว่ลสิง 
11. ฝ้าย 

290 336 
272 312 
550 600 
66 130 
309 420 
6.8 7.7 
152 172 
100 130 
192 241 
140 150 
150 229 
186 208 
191 250 

3.0 
2.8 
1.7 
9.7 
6.3 
2.5 
2.5 
5.4 
4.7 
1.4 
8.9 
2.4 
5.6 

 
(2) เป้าหมายการเพิม่ผลผลติขา้วต่อไร ่แยกตามรายภาค 
รายการ 2524 2529 
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ขา้วนาปี (ก.ก. / ไร่) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 

ขา้วนาปรงั (ก.ก. / ไร)่ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต ้
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 

 
224 
285 
302 
343 

 
500 
480 
564 
490 

 
293 
290 
320 
355 

 
500 
480 
625 
490 

 
 
 
 
3.3 เป้าหมายการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการผลติและการเพิม่ผลผลติต่อไร ่มดีงันี้ คอื 
 (1) เป้าหมายพฒันาท่ีดิน จะปรบัปรุงดนิเปรีย้วในภาคกลาง 2.3 ลา้นไร่ และดนิเคม็ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.8 ลา้นไร ่
 (2) เป้าหมายการปรบัปรงุพื้นท่ีในเขตชลประทาน  16 ล้านไร่ เพื่อให้เป็นการเกษตร 
ชลประทานที่สมบูรณ์และสามารถเพิม่ผลผลติต่อไร่ได้ ซึ่งแยกออกเป็นการปรบัปรุงพื้นที่ชลประทาน
ดงันี้ 
  ระดบั 1 พืน้ทีช่ลประทานสมบรูณ์แบบซึง่มกีารจดัรปูทีด่นิแลว้ประมาณรอ้ยละ 1 
  ระดบั 2 พืน้ทีช่ลประทานทีม่รีะบบคนันาคนู ้า แต่ยงัไม่มกีารจดัรปูทีด่นิประมาณรอ้ยละ 
52 
  ระดบั 3 พื้นที่ชลประทานที่มคีลองสายประธานและคลองซอย แต่ไม่มรีะบบคนันา 
คนู ้าและไมม่กีารจดัรปูทีด่นิ ประมาณรอ้ยละ 28 
  ระดบั 4 พื้นที่ชลประทานไม่มรีะบบคลองส่งน ้ า  เนื่องจากภูมปิระเทศไม่อ านวย 
ประมาณรอ้ยละ 19 
 ทัง้นี้  ให้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนหรืออ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วให้เต็มที่  เช่น เขื่อน 
ล าปาว ล าโคมน้อย โดยมเีป้าหมายด าเนินการ ดงันี้ 
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- ปรบัปรงุพืน้ทีน่อกเขตชลประทานใหเ้ป็นพืน้ทีช่ลประทาน ระดบั 4 หรอืระดบั 3 ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ลุ่มน ้าปิงตอนบน ลุ่มน ้าป่าสกัและภาคใต้ ปีละ 1 ลา้นไร่ ซึ่งในกรณี
ของขา้วจะใหอ้ตัราผลผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 250 – 300 ก.ก. / ไร ่เป็น 400 – 450 ก.ก. / ไร ่

- ปรงัปรงุพืน้ทีเ่ขตชลประทาน ระดบั 3 เป็นระดบั 2 ในเขตภาคกลางปีละ 500,000 ไร่ ซึง่ใน
กรณขีองขา้วจะใหอ้ตัราผลผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 390 ก.ก. / ไร ่เป็น 480 ก.ก. / ไร ่

- ปรบัปรุงพืน้ทีใ่นเขตชลประทาน ระดบั 2 เป็นระดบั 1 ในเขตภาคเหนือบรเิวณทีม่นี ้าอุดม
สมบูรณ์ปีละ 50,000 ไร่ ซึง่ในกรณีของขา้วจะใหอ้ตัราผลผลติเพิม่ขึน้จาก 480 ก.ก. / ไร ่
เป็น 600 ก.ก. / ไร ่

- เปิดพืน้ทีช่ลประทานจากโครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ 
ในบริเวณที่มีแหล่งน ้ าเพียงพอปีละ  200,000 ไร่ ซึ่งในกรณีของข้าวจะให้อัตรา 
ผลผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 300 ก.ก. / ไร ่เป็น 500 ก.ก. / ไร ่

- เปิดพื้นที่ชลประทานจากโครงการขนาดเล็กต่างๆ  ปีละ 50,000 ไร่ ซึ่งในกรณีของ 
ขา้วจะใหอ้ตัราผลผลติเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 250 ก.ก. / ไร ่เป็น 400 ก.ก. / ไร ่

(3) เป้าหมายสินเช่ือการเกษตร ก าหนดเป้าหมายวงเงนิสนิเชื่อการเกษตรให้ขยายเพิม่ขึน้
ร้อยละ 11.7 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณ 5,700 ล้านบาท คือก าหนดเป้าหมายวงเงิน 
สนิเชื่อการเกษตรในปี 2525 จ านวน 41,600 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เป็นประมาณ 64,700 ลา้นบาท ในปี 
2529 เพื่อใหแ้ก่เกษตรกรหรอืสหกรณ์การเกษตรกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
และธนาคารพาณชิยท์ัว่ประเทศ ดงันี้ 

 

รายการ 
2525  

(ประมาณการ) 
2529 

อตัราเพ่ิมเฉล่ียต่อปี 
(2525 - 2529) (%) 

ก. ธนาคารของรฐั 
1. จ านวนครวัเรอืนเกษตรกร 

(ลา้นครวัเรอืน) 
2. จ านวนเงนิกู ้(ลา้นบาท) 
3. จ านวนเงนิกู้ทีไ่ดร้บั ต่อ

ครอบครวั (บาท) 
ข. ธนาคารพาณิชย ์

1. ใหกู้แ้ก่เกษตรกรโดยตรง 
(ลา้นบาท) 

2. ใหกู้แ้ก่ธุรกจิการเกษตร 
(ลา้นบาท) 

 
2.20 

 
15,800 
7,200 

 
 

14,600 
 

11,200 
 

 
2.60 

 
26,500 
9,900 

 
 

21,800 
 

16,400 
 

 
5.1 

 
13.8 
8.3 

 
 

10.5 
 

10.0 
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รวม (ลา้นบาท) 
รวมปรมิาณเงนิใหกู้ ้(ลา้นบาท) 

 
25,800 
41,600 

 
38,200 
64,700 

 
10.3 
11.7 

 
3.4 เป้าหมายสถาบนัฯ จะรวมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชพีต่างๆ และสหกรณ์การเกษตรให้เข้าเป็น
สถาบนัเกษตรกรเพยีงสถาบนัเดยีว 
 
4. แนวนโยบายและมาตรการ 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการเพิม่ผลผลติทีก่ าหนดไวด้งักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ได้
วางแผนนโยบายและมาตรการทีจ่ะน าไปสู่แผนปฏบิตักิาร ดงันี้ 
4.1 แนวนโยบาย 
 (1) ปรบัโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร จากากรเพิม่ผลผลติ “แบบเดมิโดยการขยาย
พืน้ทีเ่พาะปลูก” มาเป็น “แบบการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ” หรอืเน้นการเพิม่ผลผลติต่อไร่ใหม้ากขึน้ 
ทัง้นี้ โดยการส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิทัง้ในและนอกเขตชลประทาน แหล่งน ้า และป่า
ไม้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดรวมถึงการอนุรักษ์เพื่อลดการเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตดิงักล่าวดว้ย นอกจากนัน้จะส่งเสรมิใหเ้ลอืกปลูกพชืทีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะของ
ดนิและให้มกีารใช้ปจัจยัการผลติ เช่น ปุ๋ ย เมลด็พนัธุ์ด ีและสนิเชื่อเกษตรเพิม่ขึน้ควบคู่ไปกบัการใช้
เทคนิคการผลติทีเ่หมาะสมในขบวนการผลติเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติต่อไร่ และใชแ้รงงาน
ดา้นการเกษตรในชนบทมากขึน้ 
 (2) สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขยายผลผลิตได้ในระดบัราคาท่ีเป็นธรรม โดยรฐัจะ
ส่งเสรมิการลงทุนในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางการตลาดเพื่ออ านาจต่อรองของเกษตรกร  
นอกจากนัน้ รฐัจะลดหย่อนมาตรการแทรกแซงระบบตลาดในลกัษณะทีเ่ป็นภาระต่อเกษตรกรใหเ้หลอื
น้อยทีสุ่ด ส่วนการช่วยเหลอืโดยตรงของรฐัจะเน้นในเขตเกษตรลา้หลงัทีย่ากจน 
 (3) เร่งรดัการกระจายการถือครองท่ีดิน การปฏริปูทีด่นิและการใหก้รรมสทิธิท์ีด่นิท ากนิเพื่อ
การเกษตร ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กษตรกรมโีอกาสประกอบอาชพีการเกษตรได้มัน่คงและขจดัความเหลื่อมล ้า
ทางสงัคมซึง่จะเป็นผลดต่ีอผลผลติทางเกษตรดว้ย 
 (4) ด าเนินนโยบายการเงินท่ีจะสนับสนุนสถาบนัการเงินของรฐั และธนาคารพาณิชยใ์ห้
ขยายสนิเชื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง  รวมทัง้การ
ปรบัปรงุไมใ่หม้คีวามเหลื่อมล ้าในดา้นการรบับรกิารสนิเชื่อของเกษตรกรจากสถาบนัต่างๆ ดว้ย 
 (5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสถาบนัในชนบท ซึง่ได้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
อาชพีต่างๆ ให้อยู่ภายใต้สถาบนัเดยีว เพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในด้านการผลติ การจ าหน่าย การ
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เพิม่รายได ้การขยายความรู ้การฝึกอบรม การจดัการด าเนินธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ และเป็นแกนน าใน
การพฒันาเกษตรในชนบทไดด้ยีิง่ขึน้ 
4.2 มาตรการการพฒันา 
4.2.1 การเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ
 ก. แหล่งน ้า เป็นปจัจยัขัน้พื้นฐานในการเพิม่ผลผลติต่อไร่โดยเฉพาะขา้ว ดงันัน้ ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึมมีาตรการพฒันาแหล่งน ้าโดย 

(1) เรง่ปรบัปรงุและขยายพืน้ทีใ่นเขตชลประทานทีม่อียู่เดมิ ประมาณ 16 ลา้นไร่ ใหใ้ช้
ประโยชน์อยา่งเตม็ที ่โดยเฉพาะการเพาะปลกูในฤดแูลง้ 

(2) เร่งด าเนินการพัฒนาลุ่มน ้ าซึ่งยังไม่มีการพัฒนามากเพื่อน าน ้ ามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คือ  ลุ่มน ้ าวัง  ลุ่มน ้ ายม  ลุ่มน ้ าป่าสัก  
ลุ่มน ้าสะแกกรงั ลุ่มน ้าบางปะกง ลุ่มน ้าระยอง และลุ่มน ้าจนัทบุร ี

(3) เร่ งรัดพัฒนาแหล่งน ้ าขนาดเล็ก ให้กระจายออกไปในพื้นที่อยู่นอกเขต 
ชลประทาน เพื่อใช้เป็นแหล่งน ้ าเสริมที่จะช่วยลดภาวะความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาต ิ

(4) ด าเนินการส ารวจเพื่อวางแผนผนัน ้าจากแม่น ้าโขงเข้ามาเพิม่เติม  ได้แก่ ลุ่มน ้า
เจา้พระยา และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรบัใช้ประโยชน์ด้านชลประทานใน
ระยะยาว 

(5) ด าเนินการเก็บเงินค่าน ้ าจากพื้นที่ในเขตชลประทานเพื่อให้มีการใช้น ้ าอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ประการหนึ่ง และเพื่อให้สามารถเก็บเงินลงทุน
คนืกลบัมาใชเ้รง่รดัการขยายพืน้ทีเ่ขตชลประทานต่อไป อกีประการหน่ึง 

(6) ด าเนินการปรังปรุงโครงสร้างองค์กร  และกรไกการบริหารงานของหน่วย 
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานพฒันาแหล่งน ้า ทัง้ในระดบันโยบายและระดบั
หน่วยงานปฏบิตัเิพื่อให้สามารถประสานงานการพฒันาแหล่งน ้าของประเทศให้
ด าเนินการไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างเป็นระบบในแต่ละลุ่มน ้า  ทัง้กระจายอ านาจ
ออกไปสู่ระดบัท้องถิน่ส าหรบัโครงการขนาดเลก็  เพื่อให้จงัหวดัสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานตามโครงการตั ้งแ ต่การริเ ริ่มโครงการ  การ 
ก่อสรา้งและการบ ารงุรกัษา 

ข. ท่ีดินและป่าไม้ จ าเป็นตอ้ก าหนดมาตรการพฒันา ดงันี้ 
(1) เร่งรดัส ารวจการใช้ที่ดนิเพื่อก าหนดนโยบายการใช้ที่ดนิมใิห้เขตเมอืงขยายตัว

ออกไปยงัพืน้ที่การเกษตรที่รฐัได้ลงทุนระบบชลประทานไว้แลว้  หรอืพื้นทีท่ี่ดนิมี
คุณภาพดี ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้สูง  และส่งเสริมการใช้ที่ดินส าหรับการ
เพาะปลกูใหถู้กประเภท 
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(2) ก าหนดสทิธิใ์นที่ดนิของเอกชนเพื่อการเกษตรให้มไีด้ไม่เกิน 50 ไร่ ด าเนินการ
จดัตัง้ธนาคารที่ดนิเพื่อรบัซื้อที่ดนิส่วนที่เกนิของเอกชนและจดัสรรหรอืจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูท้ีย่งัไมม่ทีีด่นิท ากนิของตนเองต่อไป 

(3) เร่งรดัการปฏริูปที่ดนิโดนเน้นการแก้ปญัหากรรมสทิธิท์ี่ดนิและมุ่งด าเนินการใน
เขตพืน้ทีภ่าคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ซึง่มปีญัหาเกษตรกรไรท้ีท่ ากนิหรอืต้อง
เช่าทีท่ ัง้หมดท ากนิ 

(4) ส ารวจเพื่อแยกเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เหมาะสมกับการเกษตรเพื่อจดัที่ดิน- 
ท ากินให้เกษตรกรในรูปของหมู่บ้านป่าไม้ ส่วนป่าเสื่อมโทรมที่ไม่เหมาะสมกับ
การเกษตรใหท้ าการปลกูปา่ต่อไป 

(5) ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเช่านา  และการปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยม ี
จดุหมายทีจ่ะใหเ้กดิความเป็นธรรมระหว่างผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 

(6) ทบทวนการจัดตัง้นิคมสร้างตนเองมิให้มีการขยายการเปิดพื้นที่ใหม่  แต่ให้
ด าเนินการปรบัปรุงนิคมที่มอียู่แล้วให้สมบูรณ์ตามแผนและมอบให้จงัหวดัรบัไป
ดแูลต่อไป 

(7) ปรบัปรุงที่ดนิที่มปีญัหาในเรื่องคุณภาพและให้ผลผลติต ่า คอื ปญัหาดนิเปรีย้วใน
เขตภาคกลาง ปญัหาดนิเค็มในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและปญัหาการกดั
เซาะ และพงัทลายของดนิในเขตภาคเหนือและปญัหาการฟ้ืนฟูคุณภาพดนิบรเิวณ
ทีใ่ชท้ าเหมอืงแรแ่ลว้ในภาคใต้ 

(8) ปรบัปรุงกฎหมายของกระทรวมเกษตรและสหกรณืเพื่อให้สามารถสงวนพื้นที่
ทางการเกษตรที่สมบูรณ์หรอืพื้นที่ที่รฐัได้ลงทุนไปเป็นจ านวนมากแล้วให้เป็น
พืน้ทีท่ าการเกษตรต่อไป 

(9) ด าเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นปีละ 3 แสนไร่ โดยเน้นการส่งเสริมให้ 
เอกชนเป็นผู้ปลูก  และรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง 
ถูกต้องตามหลกัวชิาการในบรเิวณป่าเสื่อมโทรม รวมตลอดทัง้การปรบัปรุงและ
ปลกูปา่ไมช้ายเลนในบรเิวณซึง่มศีกัยภาพต่อการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่ทะเล 

(10) ส่งเสรมิใหม้กีารปลูกไมโ้ตเรว็เพื่อใช้ประโยชน์ในการท าไมฟื้น  รวมทัง้การช่วย
ป้องกันการพังทะลายของดินในพื้นที่บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ 

(11) ปรบัปรุงโครงสรา้งการกระจายอตัราก าลงัเจา้หน้าที่ของรฐัให้สามารถควบคุม
และป้องกนัการบุกรกุท าลายปา่ไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

ค. การวิจยัและส่งเสริม การเพิม่ผลผลติโดยการพฒันาแหล่งน ้าและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้
ทีด่นิ น ้า และป่าไม ้นัน้ ยงัมขีอบเขตจ ากดั จ าเป็นจะต้องมุ่งพฒันาองคป์ระกอบอื่นๆ โดยเฉพาะการใช้
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ปจัจยัการผลติทีส่ าคญัๆ ควบคู่ไปดว้ยซึง่จะต้องเร่งการวจิยัและส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่
ตามมาตราการต่างๆ ดงันี้ 

(1) เรง่รดัด าเนินการก าหนดแผนวจิยัการเกษตรแห่งชาตเิพื่อประโยชน์ในการประสาน
แผนงานโครงการวิจยัของสถาบันต่างๆ  ทัง้ภายในและต่างประเทศ  จดัล าดับ
ความส าคญัของานวจิยั และวางระบบด าเนินงานวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัความส าคญั
ของปญัหาหลกัในแต่ละพื้นที่โดยให้ด าเนินการวจิยัเพื่อเพิม่ผลผลติในเขตพื้นที่
นอกเขตชลประทาน ทัง้นี้ โดยเน้นหนักพชืเศรษฐกิจหลกั เช่น ข้าวพนัธุ์ทนแล้ง 
ทนเคม็ พชืไรพ่นัธุท์ีใ่หผ้ลผลติต่อไรส่งู พชืยนืต้นและพชืสวนโดยการเร่งผลติหน่อ
หรอืกิง่พนัธุด์ ีโดยใหส้อดคลอ้งกบัชนิดพชืและความต้องการขอ้เร่งรดักระจายการ
ผลติ 

(2) ปรบัปรุงโครงสรา้งระบบส่งเสรมิการเกษตรของประเทศโดยใหก้ระจายเจา้หน้า-ที่
ออกฝึกอบรมเกษตรกรให้ทราบและเขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารใชน้ ้า ปุ๋ ย เมลด็
พันธุ์ และยาปราบศัตรูพืช  ฯลฯ อย่าสม ่าเสมอ  รวมตลอดทัง้การสร้างกลุ่ม
เกษตรกรกา้วหน้า และแปลงสาธติขนาดเลก็ตามไรน่าต่างๆ 

(3) เร่งรดัการส่งเสรมิการปลูกพชืหมุนเวยีน เช่น ละหุ่ง ถัว่ ฝ้าย งา ขา้วสาล ีในเขต
ชลประทานของภาคกลางและภาคเหนือ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ที่ดนิ และ
ส่งเสรมิการปลูกพชืทีใ่ชน้ ้าน้อย เช่น ถัว่ น ้ามนัพชื ฝ้าย ไมย้นืต้นควบคู่ไปกบัการ
ท าปศุสตัวแ์ละประมงน ้าจดืในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(4) เร่งรดัการส่งเสรมิการเปลี่ยนเมลด็พนัธุ์ขา้ว ยางพารา และผลไมย้นืต้น จากพนัธุ์
เก่ามาใชพ้นัธุใ์หมท่ีใ่หผ้ลผลติต่อไรส่งูทดแทน 

(5) เรง่รดัการส่งเสรมิการท าประมงน ้าจดืในแหล่งน ้าธรรมชาตหิรอือ่างเกบ็น ้าต่างๆ 
(6) ด าเนินการจดัหาปุ๋ ยใหถ้งึมอืเกษตรกรอย่างทัว่ถงึและเพิม่มากขึน้ โดยรฐัจะจดัหา

ปุ๋ ยเคมปีระมาณรอ้ยละ 30 ของความต้องการในแต่ละปี เพื่อจ าหน่ายแก่เกษตรกร
ผู้ ป ลู ก ข้ า ว น า ปี น อ ก เ ข ต ช ล ป ร ะ ท า น เ ป็ น ห ลั ก  ร ว ม ทั ้ ง ค ว บ คุ ม 
ตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ ยทีจ่ าหน่ายทัว่ไป 

(7) เรง่รดัการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรจดัท าปุ๋ ยอนิทรยีเ์พื่อใชใ้นไรน่า 
(8) ด าเนินการผลติและจ าหน่ายเมลด็พนัธุ์ขา้วปีละ 5,000 ตนั ถัว่ต่างๆ ปีละ 4,000 

ตนั รวมทัง้การส่งเสรมิใหเ้กษตรกรผลติพนัธุข์า้วปีละ 4,000 ราย 
4.2.2 การเรง่กระจายการผลติ 
 ก. พืชเศรษฐกิจ เรง่สิง่เสรมิใหม้กีารกระจายปลูกพชืเศรษฐกจิหลกัใหม้ากประเภทขึน้ เพื่อลด
การเสีย่งภยัของเกษตรกรจากภาวะผนัผวนของระดบัการผลผลติ และช่วยใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ
ให้มากขึน้ โดยค านึงถงึสมรรถนะของดนิในแต่ละพื้นที่ และแนวโน้มของตลาดด้วย พชืเศรษฐกิจหลกั
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ได้ แ ก่  ข้ า ว  ยางพาร า  มันส าปะหลัง  ข้ า ว โพด  ผลไม้  อ้ อ ย  พืชผัก  ยาสู บ  ถั ว่ ลิส ง  แล ะ 
ถัว่เหลอืง โดย 

(1) เร่งการขยายการผลิตข้าวนาปรังในเขตชลประทานต่างๆ ให้มากขึ้น โดย 
ส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ยและระบบนาหว่านน ้าตม ขณะเดยีวกนัจะด าเนินการปรบัปรุง
ผลผลติขา้ว “นาน ้าฝน” โดยการแลกเปลี่ยนเมลด็พนัธุ์ และส่งเสรมิการปลูกขา้ว
พันธุ์ใหม่อายุสัน้ในเขตน ้ าฝน และฝึกอบรมเกษตรกรในการใช้ปุ๋ ยในอัตราที่
เหมาะสม 

(2) นอกจากการส่งเสรมิพชืเศรษฐกจิหลกัที่มแีนวโน้มด้านตลาดและราคาดแีล้ว จะ
ส่งเสรมิให้ปลูกพืชอื่น เช่น ผลไม้เมอืงหนาว ชา กาแฟ ข้าวสาลีในภาคเหนือ 
กาแฟ โกโก้ มะพร้าว และปาล์มน ้ามนั ในภาคใต้ ปอ พชืยนืต้น และการผลิต
หม่อนและไหมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ในการนี้ จะต้องเร่งการผลติ
และกระจายเมลด็พนัธุด์ใีหถ้งึมอืเกษตรกรและใหค้ าแนะน าในการปลูกและป้องกนั
ศัต รูพืช เหล่ านี้ ด้ ว ย  ร วมทั ้ง ก า รท า โ ค ร งการแล ะแผนปฏิบัติ ง าน ให้ 
สอดคลอ้งกนัทัง้การผลติ การตลาดเพื่อเรง่รดัการผลติใหพ้อเพยีง 

(3) ด าเนินการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิส าหรบัพชืและสตัว ์โดยค านึงถงึสมรรถนะ
ของดนิ แนวโน้มของตลาด ความช านาญและรายไดข้องเกษตรกร และใหป้รบัปรุง 
พ.ร.บ. เศรษฐกจิการเกษตร เพื่อใหส้ามารถสนองนโยบายการก าหนดเขตเกษตร
เศรษฐกจิส าหรบัพชืและสตัวใ์หบ้รรลุผล 

(4) แนะน าเทคนิคการกรีดยางหน้าสูง และการใช้สารเคมีเร่งน ้ ายางในสวนยาง 
ภาคใต ้การปลกูยางแทนตามโครงการเรง่รดัปลกูยางทดแทน 

(5) เรง่รดัการปลูกย่างพาราทดแทนมนัส าปะหลงัในภาคตะวนัออก เพื่อลดเนื้อทีป่ลูก
มนัส าปะหลงัใหพ้อดกีบัความตอ้งการของตลาด 

ข. ปศสุตัว ์ปศุสตัวม์แีนวโน้มทีด่ทีีจ่ะพฒันาและขยายตวัต่อไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
โดยมมีาตรการต่างๆ ดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิการเลี้ยงโคนมในภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
กลางด้านตะวันตก เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน ้ านมดิบ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้ 
จดัตัง้สถาบนัเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมและการผลติ 

(2) วางแผนป้องกนัโรงระบาด เพื่อลดอตัราการตายโดยการส ารวจและปรบัปรุงการ
วเิคราะห์เกี่ยวกบัโรคสตัว์ ผลติวคัซนีโรคปากและเท้าเป่ือยรวมทัง้การจดัหน่วย
สตัวแ์พทยเ์คลื่อนทีเ่พื่อใหบ้รกิารและฝึกอบรมเกษตรกร ทัง้นี้ ใหมุ้่งพืน้ทีท่ีย่งัต้อง
พึง่แรงงานสตัวใ์นการเกษตรเป็นอนัดบัแรก เร่งรดัการผสมเทยีมโคดว้ยน ้าเชือ้โค
นมพนัธุแ์ทใ้หไ้ดต้วัเมยีเป็นโคนมและตวัผูเ้ป็นโคงานและโคเนื้อใหเ้พยีงพอ 
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(3) สนับสนุนการลงทุนของเอกชนในการส่งสัตว์ออกจ าหน่ายต่างประเทศ โดย
พจิารณายกเลกิค าสัง่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกบัการตัง้โรงพกัสตัว์และโรงฆ่า
สตัว์ เพื่อใหเ้อกชนลงทุนจดัตัง้โรงงานฆ่าสตัวไ์ด้โดยไม่ต้องโอนกรรมสทิธิใ์ห้กบั
หน่วยราชการทอ้งถิน่ 

(4) ส่งเสรมิให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งยงัคงใช้วธิกีารเลี้ยงสตัว์แบบให้ต้นทุนต ่าท าให้
ประสทิธภิาพการเจรญิเตบิโตและอตัราการรอดชวีติของสตัวอ์ยูใ่นระดบัต ่า ใหท้รา
ถึงก รรมวิธีก า ร เลี้ ย ง แบบ ใหม่  โ ดย เ น้น ในด้ านปริมาณและคุณภาพ 
อาหารสตัวค์วบคู่ไปกบัการป้องกนัรกัษาโรคสตัว ์

ค. ประมง 
(1) ด าเนินการเจรจาร่วมทุนท าการประมงน ้าลกึกบัประเทศต่างๆ ที่มทีรพัยากรสตัว์

น ้าในเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ 200 ไมลท์ะเล และควบคุมกองเรอืประมงพาณิชยข์อง
ไทยใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละระเบยีบต่างๆ ของการรว่มทุน 

(2) ขยายการเพาะเลี้ยงประมงชายฝ ัง่ โดยก าหนดพื้นที่ในการส่งเสรมิให้แน่ชดั รวม
ตลอดทัง้การปลกูปา่ไมช้ายเลนเพื่อเพิม่ผลผลติ 

(3) เร่งรดัการผลติพนัธุ์ปลา และปล่อยให้ขยายแพร่พนัธุ์ในแหล่งน ้าธรรมชาติ และ
โครงการชลประทานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนเฉพาะในเขตชนบท
ยากจน รวมทัง้การฝึกอบรมเกษตรกรเลีย้งปลาในไรน่าต่างๆ ควบคู่ไปดว้ย 

(4) ด าเนินการผลติและจดัหาพนัธุล์กูปลา และกุง้ทีม่รีาคาสงูและฝึกอบรมเกษตรกรใน
ดา้นเทคนิคการเลีย้ง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรหนัมาท าเป็นอาชพีหลกัเพิม่มาก
ขึน้ 

 
4.2.3 การตลาดและราคา 

ก. มาตรการทัว่ไป 
(1) จดัท าแผนปฏบิตัิของสนิค้าเฉพาะประเภทขึ้นเป็นรายปี โดยก าหนดเป้าหมาย 

การผลติ การตลาด และมแีนวโน้มมาตรการอยา่งชดัเจน การด าเนินงานใหร้่วมมอื
ร ะหว่ า งห น่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งทั ้ง ภ าค รัฐ บ าลแล ะ เ อ กชน  แ ล ะ ให้ ม ี
คณะกรรมการนโยบายการตลาดและราคาสนิคา้เกษตรขึน้ เพื่อก าหนดแผนปฏบิตัิ
การและแกไ้ขปญัหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนตดิตามประเมนิผล 

(2) ทบบวนมาตรการแทรกแซงของรฐัในระดบัส่งออกและภายในประเทศโดยเฉพาะ
เรื่องข้าว ทัง้ทางด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ข้อบงัคบัตลอดจนระเบยีบทาง
การคา้อื่นๆ ทีเ่ป็นภาระต่อการส่งออกใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด เพราะภาระเหล่านี้มสี่วน
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ท าให้ราคาสนิค้าเกษตรกรรมตกต ่ากว่าที่ควร และไม่เป็นการสนับสนุนการผลติ
และการส่งออก 

ข. การขายส่งขายปลีก 
(1) ด าเนินการศึกษาและวางแผนเพื่อจดัสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานของ

การตลาด เช่น ถนนชนบท โกดัง คลังสินค้า ไซโล ระบบสื่อสารให้ทัว่ถึง 
โดยเฉพาะทอ้งถิน่ทีอ่ยูห่่างไกลเสน้ทางการคมนาคม 

(2) ปรบัปรุงส่งเสรมิให้มรีะบบและขอบข่ายการกระจายข่าวสารด้านการตลาดและ
ราคาสินค้าเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะใน 
ท้องถิ่นห่างไกล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่
เกษตรกรและพ่อคา้ทุกๆ ระดบัแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรม 

(3) ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบตลาดกลางทอ้งถิน่ทัง้ทีม่อียู่แลว้ และด าเนินการตัง้ขึน้
ใหม่ โดยรฐัจะต้องเสรมิสร้างสิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานให้สมบูรณ์ขึ้น และ
ก าหนดระเบยีบหน้าที ่การด าเนินงานของตลาดกลางขึน้โดยเฉพาะ เช่น ใหม้กีาร
ซื้อขายแบบประมูล มกีารก าหนดคุณภาพสินค้าที่ชดัเจน เป็นต้น รวมทัง้สร้าง
สิง่จงูใจใหเ้อกชนลงทุนจดัตัง้ตลาดกลางนี้ขึน้ 

(4) ส่งเสรมิให้เอกชนมบีทบาทด าเนินการด้านชัง่ ตวง วดั โดยรฐัจะดูแลและให้การ
รบัรอง 

ค. การขายระดบัไร่นา 
(1) ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีารรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ตลอดจนการประสานธุรกจิกลุ่ม

สหการณ์ในระดบัเดยีวกนัและเชื่อมโยงธุรกจิของกลุ่มหรอืสหกรณ์ต่างระดบั เพื่อ
จุดประสงค์ทางการค้าและการเพิม่อ านาจการต่อรอง รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารจดั
ชัน้คุณภาพและมาตรฐาน ท าใหข้ายสนิคา้ไดร้าคาดขีึน้ 

(2) การรับซื้อเพื่อพยุงราคาทางรัฐบาล ควรพิจารณาเลือกท าเป็นบางสินค้าที่ 
จ าเป็นตามความสามารถทางก าลงัเงนิของรฐับาล โดยมแีผนงานที่ชดัเขน ส่วน
วิธีการตรึงราคาอื่นๆ ให้มาตรการทางกลไกระบบตลาดเข้าร่วมโดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ สนับสนุนก าลังซื้อของภาคเอกชน ส่วนในเขตเกษตรกรยากจนและ 
ลา้หลงันัน้รฐัจะมบีทบาทเขา้แทรกแซงในทุกๆ ดา้น 

(3) ด าเนินการศึกษาระบบซื้อขายแบบผูกพนัอย่างจรงิจงัเพื่อก าหนดแนวทางและ
มาตรการให้มกีารท าสญัญาซื้อขายระหว่างสหกรณ์กบัโรงงานผู้ผลติให้เกดิความ
เป็นธรรม 
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(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์ขยาย 
สินเชื่อให้แก่เกษตรกร เพื่อการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้กว้างขวาง 
ยิง่ขึน้ 

4.2.4 การปรบัปรงุสถาบนัเกษตรกร 
(1) จดัให้มกีารรวมกลุ่มสถาบนัเกษตรกรไปสู่สถาบนัเดยีว คอื สหกรณ์การเกษตร 

เพื่อท าหน้าทีช่่วยเหลอืสมาชกิใหค้รบวงจรของธุรกจิ 
(2) ปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานของกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักิจการของสถาบนั

เกษตรกรให้สามารถสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปสหกรณ์การเกษตร
เพยีงรปูเดยีว 

4.2.3 สนิเชื่อทางการเกษตร 
(1) จดัท าแผนสนิเชื่อการเกษตรทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อให้การด าเนินงานขยาย

สนิค้าสอดคล้องกบัแผนพฒันาเกษตรและชนบทยากจนของแต่ละท้องถิน่ โดย
ระยะแรกเน้นในระดบัจงัหวดัก่อน 

(2) พจิารณาเพิม่ทุนให้ ธกส. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ให้เต็มจ านวนตามที่
ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. ธกส. 

(3) ให้ธนาคารพาณิชยข์ยายสนิเชื่อการเกษตรในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัความส าคญั
ของภาคเศรษฐกจิการเกษตร 

4.2.4 บทบาทของเอกชน 
 ก. การส่งเสริมและจดัหาปัจจยัการผลิต 

(1) ส่งเสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทเพิม่ขึน้ในดา้นการผลติเมลด็พนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติสูง 
ทัง้นี้ โดยรฐัจะหลกีเลีย่งการผลติเมลด็พนัธุช์นิดเดยีวกนักบัทีเ่อกชนผลติขายไดด้ี
อยู่แล้ว เช่น ขา้วโพด และหาแนวทางจงูใจให้เอกชนหนัมาลงทุนผลติเมลด็พนัธุ์
อื่นๆ เพิม่มากขึน้ เพื่อลดภาระของรฐัและใหส้ามารถมุ่งส่งเสรมิในเรื่องอื่นไดม้าก
ขึน้ 

(2) ส่งเสรมิใหเ้อกชนลงทุนจดัตัง้โรงงานผลติปุ๋ ยเคมใีนพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาค
ตะวนัออก เพื่อสนองความตอ้งการการใชปุ้๋ ยภายในประเทศ 

(3) ส่งเสรมิใหเ้อกชนลงทุนผลติปนูมารล์ เพื่อใชแ้กป้ญัหาดนิเปรีย้วในภาคกลาง 
(4) ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเอกชนปล่อยสินเชื่อให้แก่

เกษตรกรรายยอ่ยมากขึน้ โดยรฐัจะก าหนดมาตรการระดบัราคาดอกเบีย้ใหคุ้ม้กบั
อตัราความเสีย่งภยั 
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(5) ส่งเสรมิให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสนิเชื่อในพื้นที่โครงการที่มแีววการพฒันาสูง 
โดยรฐัจะลงทุนในดา้นบรกิารขัน้พืน้ฐาน ดา้นวชิาการเกษตรและการประสานงาน
ใหส้นิเชื่อในกจิกรรมทีจ่ะก าหนด 

ข. การลงทุนและร่วมบริจาคขบวนการผลิต 
(1) ส่งเสรมิให้เอกชนลงทุนพฒันาจดัรูปที่ดนิในเขตชลประทานที่มรีะดบัคนันาคูน ้า 

จัดหาปจัจัยการผลิต  และบริหารการจัดจ าห น่ายผลผลิต ให้ครบวงจร
ขบวนการผลติ โดยรฐัจะเป็นแกนกลางในการรวมกลุ่มเกษตร และประสาน
ผลประโยชน์ให ้

(2) ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามารับสัมปทานการบริหารงานจัดสรรการใช้น ้ า การ
บ ารุงรกัษาระบบชลประทาน และการเกบ็เงนิค่าใชน้ ้าในพืน้ทีเ่ขตชลประทานทีร่ฐั
จะก าหนด 

(3) ส่งเสริมและจูงใจเอกชนตัง้โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรไว้ใกล้บริเวณ 
แหล่งผลติเพื่อแก้ไขปญัหาเรื่องการตลาดและราคาส าหรบัพชืหลกัทีส่ าคญัๆ เช่น 
ขา้วโพด ผลไม ้เป็นตน้ 

4.2.7 การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสภาวะสิง่แวดลอ้ม 
 ก. ดิน 

(1) ฟ้ืนฟูคุณภาพดินหลังจากการท ากิจการเหมืองแร่ในภาคใต้ โดยให้ผู้ด าเนิน 
กจิการทีท่ าใหด้นิเสื่อมโทรมเป็นผูร้บัผดิชอบในภาระค่าใชจ้า่ย 

(2) ป้องกนัการชะล้างและการพงัทะลายของดนิในที่สูงและที่ดอน โดยการฝึกอบรม
แนะน าเกษตรกรใหรู้ถ้งึวธิกีารอนุรกัษ์ดนิ 

(3) ก าหนดมาตราการมใิห้ตัวเมอืงขยายออกไปยงัพื้นที่การเกษตรที่มคีวามอุดม-
สมบรูณ์สงูหรอืรฐัไดล้งทุนระบบชลประทานไปแลว้ 

ข. แหล่งน ้า 
(1) ก าหนดใหม้กีารศกึษาและวางมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อสภาวะสิง่แวดลอ้มจาก

โครงการก่อสรา้งเขือ่นหรอือ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ 
(2) วางแผนการจัดสรรน ้ าอย่างเป็นระบบส าหรับลุ่มน ้ าที่ส าคัญๆ เช่น ลุ่มน ้ า

เจา้พระยาและแม่กลอง โดยให้มปีรมิาณน ้าเพยีงพอที่จะใช้ส าหรบัการไล่น ้าเสยี
และน ้าเคม็ ทัง้นี้ ส าหรบัลุ่มน ้าเจา้พระยานัน้ ใหจ้ดัสรรน ้าโดยใหส้อดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขปญัหาน ้าท่วมในเขต กทม. ดว้ย 

(3) อนุรกัษ์และรกัษาคุณภาพของแหล่งน ้ามใิห้เกิดมลพษิ ที่จะก่อให้เกิดผลเสยีต่อ
ผลผลติการเกษตรและเป็นพษิต่อการมชีวีติอยูข่องสตัวน์ ้า 



 69 

ค. ป่าไม ้
(1) อนุรกัษ์และบูรณะป่าต้นน ้าล าธารอย่างเคร่งครดัจ านวน 40 ลา้นไร่ โครงการปลูก

ปา่ไมโ้ตเรว็ในพืน้ทีภ่าคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(2) รกัษาเขตอุทยานแห่งชาต ิซึง่ปจัจบุนัมอียู ่17 แห่งเนื้อที ่15 ลา้นไร ่
(3) ขยายเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า ซึง่ปจัจุบนัมอียู่ 21 แห่งเนื้อที ่11.5 ลา้นไร่ เป็น 12.8 

ลา้นไร ่
 
 

บทท่ี 3 

แผนการปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมและการกระจายอตุสาหกรรมไปสู่ 
ส่วนภมิูภาค 

 
1. สรปุสถานการณ์อตุสาหกรรมในระยะท่ีผา่นมา 
 ในระยะของการปฏบิตัติามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินช่วง 20 ปีทีผ่่านมาไดม้ี
การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงมาก ดังจะเห็นได้ว่าได้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น  
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อเีลคโทรนิค โรงกลัน่น ้ามนั ยางรถยนต์ วสัดุก่อสรา้ง เสื้อผ้าส าเรจ็รูป กระดาษ 
เหลก็ นมขน้หวาน ประกอบรถยนต์ ชิน้ส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ตลอดจนอุตสาหกรรมจากไม ้
เครื่องเรอืน เครื่องประดบั อญัมณี เป็นต้น เป็นที่ประจกัษ์ชดัว่าภาคอุตสาหกรรมได้พฒันาและเพิม่
บทบาทในระบบเศรษฐกจิส่วนรวมมากยิง่ขึน้โดยล าดบั คอื สดัส่วนผลผลติของภาคอุตสาห -กรรมได้
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 13.1 ของผลผลติรวมของประเทศในปี 2503 เป็นรอ้ยละ 21.1 ในปี 2524 เมื่อเทยีบ
กับภาคเกษตรซึ่งมีผลผลิตประมาณร้อยละ 24.8 ในปี 2524 และคาดว่า ในระยะ 
สุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 มูลค่าผลผลติในภาคอุตสาหกรรมจะมสีดัส่วนใกล้เคยีงกบัภาค
เกษตร หากไดม้กีารแกไ้ขปญัหาของประเทศในดา้นดุลการคา้ ดุลการช าระเงนิ และเพิม่ประสทิธ-ิภาพ
ในด้านการพฒันาอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย นโยบาย และมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 5 นี้แล้ว เป็นที่เชื่อได้ว่าฐานะเศรษฐกิจของไทยจะก้าวไปสู่ 
“ประเทศกึง่อุตสาหกรรม” อยา่งแน่นอน 
 
2. ประเดน็ปัญหา 
2.1 โครงสรา้งอุตสาหกรรมยงัตอ้งพึง่วตัถุดบิจากต่างประเทศมาก 
 การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมานับว่าได้ประโยชน์จากนโยบาย  
ส่งเสรมิการลงทุนของรฐัที่ได้ให้ความอุ้มชูคุ้มครองปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เกดิขึน้ใหม่
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เป็นอย่างมาก ท าให้อุตสาหกรรมเหล่านัน้ บางประเภท ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควรและไม่สามารถ
ส่งผลผลติออกไปแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้
 นอกจากนัน้จะเห็นได้ว่า โครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยงัต้องพึ่งพาการน าเข้า วตัถุดิบ 
เครื่องจกัร วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนพลงังานในสดัส่วนค่อนข้างสูงซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ประเทศ
ต้องประสบภาวะการขาดดุลการค้าสูงขึน้โดยล าดบั ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาเศรษฐกจิที่ใช้เงนิตรา
ต่างประเทศทีไ่ดจ้ากการส่งออกสนิคา้เกษตรเป็นส่วนใหญ่ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าคอุตสาหกรรมจะต้อง
ปรับโครงสร้างการผลิตให้พึ่งการน าเข้าให้น้อยลง โดยพยายามใช้วัตถุดิบและปจัจัยการผลิต
ภายในประเทศใหม้ากยิง่ขึน้ 
 
2.2 การพฒันาอุตสาหกรรมส่งออกยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
 แมว้่ารฐัไดม้นีโยบายการส่งเสรมิอุตสาหกรรมส่งออกมาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 แต่จะเหน็
ได้ว่า โครงสร้างสทิธปิระโยชน์ที่รฐัให้แก่อุตสาหกรรมนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการคุ้มครองอุตสาห -กรรม
ทดแทนการน าเข้าที่มุ่ งตลาดในประเทศ และจะเห็นได้ว่ า การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
ตลอดจนการใหส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งเสรมิการส่งออกยงัไม่เพยีงพอที่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาอุต-สา
หกรรมส่งออกอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น โครงสร้างภาษียังเ ป็นไปในลักษณะที่สนับสนุน  
การผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้เสยีเป็นส่วนใหญ่ มาตรการด้านการคนืภาษีเพื่อการส่งออกก็ยงัไม่มี
การจดัระบบการคิดค านวณและปฏิบัติอย่างได้ผลเท่าที่ควร การบริการพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ 
ส่งออก เช่น การจดัตัง้เขตอุตสาหกรรมส่งออกและคลงัสนิค้าทณัฑ์บนก็ยงัมไิด้เริม่ด าเนินการอย่าง
จรงิจงั นอกจากนี้การส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกยงัอยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของ
หน่วยปฏบิตัิหลายหน่วยกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป ทัง้หมดน้ีจงึเป็นปญัหาท าให้อุตสาหกรรมส่งออก
เตบิโตชา้มาก 
 
2.3 กจิการอุตสาหกรรม “กระจุก” อยู่บรเิวณกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คยีงไม่กระจายไปสู่ส่วน
ภมูภิาค 
 แมว้่ารฐัไดม้นีโยบายทีต่้องการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมภิาค แต่ในทางปฏบิตัยิงัไม่บรรลุ
จุดประสงค์ดงัจะเห็นได้ว่า ในปี 2516 โรงงานที่จดทะเบยีนไว้กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 
36,057 โรง เป็นโรงงานในเขตภาคกลาง รอ้ยละ 41.2 ในกรุงเทพฯ รอ้ยละ 23 ในขณะที่ปี 2522 
โรงงานทัง้ประเทศมจี านวน 67,736 โรง เป็นโรงงานในภาคกลางรอ้ยละ 40.9 และเขตกรุงเทพฯ รอ้ย
ละ 21.2 และหากจะพจิารณาถงึกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิซึง่มกีารลงทุนสูง ปรากฏว่ารวมตวักนัอยู่ใน
บรเิวณกรงุเทพมหานครเสยีส่วนใหญ่ คอื จากจ านวนกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 897 ราย เป็นโรงงาน
ในภาคกลางเสยี 756 ราย หรอืรอ้ยละ 84.3 และในจ านวนนี้ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ถงึรอ้ยละ 55.6 เป็นตน้ 
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 สาเหตุทีอุ่ตสาหกรรมไมก่ระจายสู่ภมูภิาคนัน้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครและบรเิวณใกลเ้คยีงมี
ปจัจยัอ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานมาก ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในดา้นการตลาด การคมนาคม ขนส่ง 
แหล่งเงินทุน และแรงงาน ทัง้นี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ ในภูมิภาคนัน้จะเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ต้องการวตัถุดบิในท้องที ่หรอืเป็นอุตสาหกรรมที่ผลติสนิค้าสนองความต้องการในตลาด
ของทอ้งทีเ่สยีส่วนใหญ่ 
 ส่วนการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งมผีลต่อการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมภิาคนัน้ 
ปรากฏว่ายงัขาดการส่งเสรมิอยา่งจรงิจงัและตอ้งประสบปญัหาดา้นเงนิทุน ปญัหาของการประกอบการ 
กรรมวธิกีารผลติ และการขาดความเข้าใจในด้านการตลาดท าให้ต้นทุนการผลติสูงกว่าที่ควรจะเป็น 
ขณะเดยีวกนัการเชื่อมโยงหรอืการรบัช่วงการผลติระหว่างอุตสาหกรรมขนาดย่อมกบัอุตสาห -กรรม
ขนาดกลางหรอืใหญ่ยงัมอียู่จ ากดัมาก จึงท าให้การขยายตวัของอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นไปอย่าง
เชื่องชา้ 
 
2.4 กรรมวธิกีารผลติและเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมยงัใชแ้รงงานค่อนขา้งต ่า 
 การพฒันาอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนซึง่ไดร้บัการยกเวน้หรอืลดหย่อนอากรขา
เขา้ส าหรบัเครื่องจกัร ท าใหอุ้ตสาหกรรมใหญ่เลอืกใช้เครื่องจกัรในขบวนการผลติมากและไม่เป็นการ
สนบัสนุนการจา้งงาน ประกอบกบัการขาดแคลนแรงงานทีต่้องการความช านาญเป็นพเิศษนัน้มมีากจงึ
ท าใหผู้ป้ระกอบการหนัมาใชเ้ครือ่งจกัรมากขึน้ดว้ย 
 การส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศมสี่วนสนับสนุนการน าเขา้เทคโนโลยทีีไ่ม่ก่อใหเ้กดิการ
จา้งงานมากนักและมกัจะเป็นเทคโนโลยทีี่ใช้เครื่องจกัรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้จะเหน็ได้ว่าการใช้
เทคโนโลยเีหล่านี้ท าใหม้ตีน้ทุนการผลติสงูดว้ย 
 การทีอุ่ตสาหกรรมใชแ้รงงานน้อยใชเ้ครื่องจกัรมากจงึท าใหภ้าคอุตสาหกรรมใชพ้ลงังานน ้ามนั
เชือ้เพลงิทางตรงและทางออ้มสงูมาก คอื เป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 30 ของการใชพ้ลงังานทัง้หมดและเป็น
ลกัษณะการใชพ้ลงังานทีไ่มป่ระหยดั ทัง้นี้เนื่องจากขบวนการผลติและโรงงานส่วนใหญ่ไดต้ัง้ขึน้ในสมยั
ที่น ้ามนัหรอืพลงังานถูก แม้ว่าในภาคเอกชนได้เริม่มกีารปรบัปรุงระบบการผลิตเพื่อช่วยประหยดั
พลงังานลงบา้งในระยะหลงันี้ แต่กย็งัเป็นเพยีงส่วนน้อย ดงันัน้ จงึจ าเป็นที่จะต้องมกีารเร่งรดัสรรหา
มาตรการประหยดัพลงังานในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึน้เพื่อเป็นการลดต้นทุนและช่วยแก้ปญัหาการ
ใชพ้ลงังานของชาตโิดยส่วนรวมดว้ย 
 
2.5 การพฒันาอุตสาหกรรมพืน้ฐานยงัไมเ่กดิขึน้ 
 การพฒันาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมพื้นฐานยงัไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร ทัง้นี้เนื่องจากนโยบาย
เกี่ยวกบัการลงทุนในอุตสาหกรรมพืน้ฐานยงัไม่แน่นอนและชดัเจน ขาดการวางแผนระยะยาวซึง่ท าให้
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เกิดความลงัเลในภาคเอกชน นอกจากนัน้ยงัขาดหน่วยงานที่จะช่วยพฒันาโครงการอุตสาหกรรม
พืน้ฐาน การจดัหาทุนและการจดัการใหแ้ก่โครงการดว้ย 
 ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 น้ี จะมกีารน าก๊าซธรรมชาตซิึ่งเป็นปจัจยัการผลติทีส่ าคญั
มากส าหรบัอุตสาหกรรมพืน้ฐานอื่นๆ มาใช ้จงึควรทีจ่ะเร่งรดัใหม้กีารวางแผนและนโยบายการใชก๊้าซ
ธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการตดัสนิใจของเอกชนที่
จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ซึ่งรฐัได้
ก าหนดใหเ้ป็นแหล่งทีต่ ัง้อุตสาหกรรมพืน้ฐานในอนาคต 
 
3. เป้าหมายการปรบัโครงสร้างและพฒันาอตุสาหกรรม 
 เพื่อให้การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมสอดคล้องสนับสนุนจุดประสงค์หลกัของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 ในการทีจ่ะตอ้งรกัษาฐานะทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ การกระจายความเจรญิไปสู่
ภูมิภาค การประหยัดพลังงานและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมให้มาเน้นการส่งออกมากขึน้ เพื่อช่วยลดภาระการขาดดุลการค้า น าเงนิตราเขา้ประเทศ 
และให้อุตสาหกรรมได้กระจายไปสู่ภูมภิาคเพื่อช่วยสรา้งงานให้เพิม่ขึน้ต่อไป จงึไดก้ าหนดเป้าหมาย
การปรบัโครงสรา้งการผลติละการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมไดด้งันี้ 
 3.1 เพื่อผลผลติอุตสาหกรรมส่วนรวมใหข้ยายตวัไดไ้มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 7.6 ต่อปี 
 3.2 ก าหนดใหม้ลูค่าอุตสาหกรรมส่งออกขยายตวัไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี และพยายามขยาย
ใหไ้ดร้อ้ยละ 25 ต่อปี โดยเร่งรดัการส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรูปสนิคา้ขัน้ปฐมให้เป็นสนิคา้ส าเรจ็รูป 
เช่น อาหารแปรรปู อญัมณ ีเครื่องประดบั เครื่องเรอืน ผลติภณัฑจ์ากยางหนังและไม ้ขณะเดยีวกนัเร่ง
พฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ วสัดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ และจกัรยานยนต์ เครื่องแต่ง
กาย ใหส้่งออกไดม้ากขึน้ 
 3.3 ใหอุ้ตสาหกรรมเพื่อใชภ้ายในประเทศขยายตวัไดป้ระมาณรอ้ยละ 5 – 6 ต่อปี 
 3.4 พฒันาและปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมเป็นรายหมวด 10 หมวด ปีละ 2 หมวด 
 3.5 ก าหนดให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมขยายตัวในอัตราสูงกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขณะเดยีวกนัจะใหอุ้ตสาหกรรมในภมูภิาคขยายตวัเรว็กว่าในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลดว้ย 
 3.6 ก าหนดเป้าหมายการจา้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.6 ต่อปี 
หรอืประมาณปีละ 168,400 คน 
 3.7 ก าหนดใหก้ารใชพ้ลงังานจากน ้ามนัปิโตรเลยีมในภาคอุตสาหกรรมไม่ใหเ้พิม่เกนิกว่ารอ้ย
ละ 4 ต่อปี 
 
4. แนวนโยบายและมาตรการ 
4.1 นโยบายการลงทุนอุตสาหกรรมทัว่ไป 
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(1) รฐัจะส่งเสรมิให้เอกชนทัง้ในและนอกประเทศเป็นผู้ลงทุนประกอบการผลติและจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม โดยรฐัจะมมีาตรการและก าหนดกฏเกณฑ์ที่จะให้ภาคอุตสาห-
กรรมพฒันาไปในทศิทางและตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

(2) ในกรณีทัว่ไปรฐัจะเขา้ร่วมลงทุนกบัเอกชนในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการรเิริม่เท่านัน้
และเป็นการชัว่คราว แต่ในกรณีที่มคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิและความมัน่คงของประเทศ
รฐัอาจเขา้รว่มลงทุนเป็นการถาวร 

(3) รฐัจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการควบคุมราคา นอกจากกรณีที่โครงสร้างของตลาดบาง 
อุตสาหกรรมเป็นไปในลกัษณะของการผูกขาด โดยทัว่ไปจะใชก้ลไกทางตลาดร่วมมอืกบั
รฐัในการรกัษาระดบัราคา 

(4) รฐัจะร่วมมอืสนับสนุนใหภ้าคเอกชนน าเอานโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมทีก่ล่าวมา ไป
ปฏบิตัใิหส้ามารถบรรลุเป้าหมายใหไ้ด ้

4.2 นโยบายและมาตราการพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะดา้น 
 4.2.1 การปรบัปรงุโครงสรา้งอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท 
 มุ่งปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมบางประเภทที่มอียู่เดมิและที่จะตัง้ขึ้นใหม่ให้มปีระสทิธภิาพที่
สามารถจะแขง่ขนัในตลาดต่างประเทศและตลาดภายในได ้โดยเน้นการปรบัปรุงคุณภาพลดต้นทุนการ
ผลติและก าหนดราคาใหเ้ป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภคภายในดว้ย โดยจะด าเนินมาตรการเฉพาะ ดงันี้ 

(1) ปรบัอตัราภาษศุีลกากรใหอ้ยูใ่นระดบัทีไ่มส่งูเกนิสมควร 
(2) ปรบัอตัราภาษีการค้าหรอืภาษีสรรพสามติโดยเก็บจากสนิค้าที่ผลติในประเทศในอตัรา

เท่ากนั 
(3) เลกิการควบคุมการน าเขา้ในกรณทีัว่ไป 
(4) ควบคุมราคาสนิคา้ในกรณทีีจ่ าเป็นและในระยะสัน้เท่านัน้ 
(5) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา โดยให้มีมาต รการสนับสนุนจากรัฐบาล คือ  

สทิธปิระโยชน์ส่งเสรมิการลงทุน การช่วยเหลอืทางการเงนิ เทคโนโลย ีภาษีอากร และ
ระเบยีบกฎหมาย 

4.2.2 การส่งเสรมิการส่งออก 
เร่งรดัให้การลงทุนเพิม่การผลิตเพื่อการส่งออก โดยก าหนดให้มสีิ่งจูงใจและความสะดวก 

รวมทัง้ขจดัอุปสรรคต่างๆ ในการส่งออก ขณะเดียวกันจะปรบัปรุงสิ่งจูงใจในการผลิตเพื่อขายใน
ประเทศไม่ให้ได้เปรียบกว่าการผลิตเพื่อการส่งออกมากจนเกินไป โดยจะด าเนินมาตรการ  
เฉพาะดา้น ดงันี้ 

(1) ปรบัปรงุแผนงานและมาตรการส่งเสรมิการผลติเพื่อการส่งออก โดยใหม้หีน่วยงานกลางที่
มีอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะและมีกฎหมายพิเศษส าหรับการส่งเสริมการส่งออก เพื่อ
ประสานงานนโยบายและมาตรการส่งเสรมิ 
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(2) ก าหนดอัตราเงินชดเชยภาษีล่วงหน้าเป็นร้อยละของราคาสินค้าออก ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ 
ส่งออกเป็นรปูของเครดติภาษเีมือ่เวลาส่งออก รวมทัง้ป้องกนัการด าเนินงานล่าชา้ 

(3) เพิม่แหล่งเงนิกู้ทัง้เพื่อการผลติและการส่งออก ในอตัราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของ
ตลาด และจดัตัง้ระบบประกนัสนิเชื่อเพื่อการส่งออก 

(4) จดัตัง้เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและคลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 
(5) เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารส่งออกของกระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้การเจรจาทางการค้า

ระหว่างประเทศ การควบคุมการส่งออกจะกระท าเฉพาะในกรณีพเิศษเท่านัน้และใหม้กีาร
จดัตัง้กองทุนส่งเสรมิการคา้ต่างประเทศ 

(6) ส่งเสรมิและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้ออก 
(7) ส่งเสรมิการขยายการส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีน และร่วมกบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีนในการขยายการส่งออกในตลาดโลก 
(8) ด าเนินมาตรการให้นโยบายส่งเสรมิการส่งออกให้ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมอย่าง

แทจ้รงิ โดยเฉพาะส าหรบัสนิคา้ส าคญัส่งออกทีอ่าจท าใหเ้กดิการขาดแคลนขึน้ในประเทศ 
จะเกบ็ภาษจีากการส่งออกเป็นการชัว่คราวจากส่วนของราคาทีเ่กนิระดบัก าไรปกต ิ

4.2.3 การส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดยอ่มและอุตสาหกรรมในภมูภิาค 
รฐัจะสนบัสนุนและส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดยอ่มใหเ้ป็นฐานหลกัของการพฒันาอุตสาห-กรรม

ทัง้ประเทศ และขณะเดยีวกนัจะเร่งกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมภิาค เพื่อก่อให้เกดิการกระจายความ
เจรญิและการใช้ทรพัยากรในทอ้งถิน่มากขึน้ ทัง้นี้จะใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเมอืงหลกัของประเทศ
ต่อไป โดยจะด าเนินมาตรการเฉพาะดา้น ดงันี้ 

(1) ปรับปรุงและขยายงานการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในส่วน 
ภมูภิาค 

(2) พฒันาสถาบนัและระบบสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในส่วน 
ภมูภิาค 

(3) ปรับปรุงงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตและการจัดการ และให้มีการ
ประสานงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง  
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการพลงังาน ในด้านการขยายตลาดแก่สนิค้าอุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม 

(4) สนบัสนุนใหม้กีารรบัช่วงการผลติระหว่างอุตสาหกรรมขนาดยอ่มและขนาดใหญ่ 
(5) เร่งรดัการก าหนดเขตอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทของอุตสาหกรรม ในท้องถิน่จดั

หวดัต่างๆ 
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(6) เรง่รดัพฒันาเขตอุตสาหกรรมในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก และนิคมอุตสาห-กรรม
ในภูมิภาพ พร้อมทัง้ท าการส ารวจความเป็นไปได้แถบฝ ัง่ทะเลอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเขต
อุตสาหกรรมพืน้ฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

(7) ระงับการส่ ง เสริมการลงทุนเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอตั ้ง ใหม่ในบริเวณ
กรงุเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คยีง ยกเวน้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกทีใ่ชแ้รงงานมาก
ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณจงัหวดัใกลเ้คยีงกรงุเทพมหานคร 

4.3 การส่งเสรมิการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม 
 ส่งเสรมิการจ้างงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
เทคโนโลยทีี่ใช้แรงงานมาก รวมทัง้จดัการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและคุณภาพให้แก่แรงงานทัง้ใน
ภาครฐับาลและเอกชน และจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ คอื 
 4.3.1 มาตรการทางตรง 

(1) ปรบัปรุงสทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ .ศ. 2520 เพื่อส่งเสรมิการ
จา้งงานเพิม่ขึ้นในกิจการอุตสาหกรรม โดยลดหรอืยกเลกิการยกเว้นภาษีน าเขา้ส าหรบั
เครื่องจกัรและวสัดุในกรณีทัว่ไปแก่กิจการที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ และจดัให้มสีิทธิ
ประโยชน์อยา่งอื่นเพื่อส่งเสรมิการจา้งงาน 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะและ 
คุณภาพของแรงงานโดยใหเ้อกชนเขา้มสี่วนรว่มมากขึน้ 

(3) ก ากบัการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศให้แก่แรงงานไทย โดยให้มกีาร
ฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละเทคนิคแก่โรงงานประเภททีใ่ชแ้รงงานมากเป็นพเิศษ 

4.3.2 มาตรการทางออ้ม 
(1) ส่งเสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมส่งออกประเภททีใ่ชแ้รงงานมาก 
(2) ใหม้กีารวจิยัความต้องการช่างฝีมอืของธุรกจิอุตสาหกรรม และหาลู่ทางพฒันาเทคนิคการ

ผลติทีม่กีารใชแ้รงงานมาก 
(3) ขอความช่วยเหลอืจากเอกชนและจากต่างประเทศในด้านเงนิทุน เพื่อการฝึกอบรม ทัง้นี้ 

รวมทัง้เครือ่งจกัร เครือ่งมอื วสัดุอุปกรณ์ และผูเ้ชีย่วชาญในการฝึกอบรม 
4.4 การประหยดัพลงังานในภาคอุตสาหกรรม 
 ส่งเสรมิใหม้กีารประหยดัพลงังานทุกประเภทในการผลิตสนิคา้อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพลังงานจากน ้ ามันปิโตรเลียม นอกจากนี้ร ัฐจะปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลงทุกรูปแบบให้ 
สะทอ้นถงึต้นทุนทางเศรษฐกจิทีแ่ทจรงิ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประหยดั โดยจะด าเนินการตามแนวทางและมาตรการดงัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนให้ 
อุตสาหกรรมประหยดัพลงังาน 
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(2) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่ผลิตพลงังานทดแทนน ้ามนั และอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยดั
พลังงานจากน ้ ามัน ตลอดจนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน 
พลงังานน ้ามนั  

(3) สนับสนุนหาแหล่งเงนิกู้เพื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิเพื่อปรบัปรุงกรรมวธิกีารผลติที่
จะน าไปสู่การประหยดัพลงังาน 

(4) ท าการศกึษาและเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการประหยดัการใชพ้ลงังาน 
4.5 การจดัระบบการระดมการลงทุนจากต่างประเทศ 
 เพื่อมุ่งส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศใหเ้กดิประโยชน์ต่อการปรบัโครงสรา้งอุตสาห -กรรม
ในประเทศอยา่งแทจ้รงิ โดยจะด าเนินการดงันี้ คอื 

(1) ให้มีหน่วยงานที่จะด าเนินการสิ่งเสริม คัดเลือก ก ากับ การลงทุน การซื้อขาย การ  
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและจดทะเบยีนการลงทุนจากต่างประเทศ 

(2) ส่งเสรมิใหม้กีารกระจายแหล่งทีม่าของการลงทุนจากต่างประเทศ 
(3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับทักษะของแรงงานไทย ในธุรกิจการลงทุนจาก 

ต่างประเทศ 
4.6 การจดัระบบการพฒันาอุตสาหกรรมพืน้ฐาน 
 จัดระบบและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส าคัญให้เกิดขึ้นในประเทศ  
โดยเฉพาะการจดัท าแผนการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า รวมทัง้สถานที่ตัง้โรงงานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกของโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ รวมทัง้จัดระบบและวางแผนการพัฒนา  
อุตสาหกรรมหลกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในบรเิวณ  
ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกโดยเรว็ทีสุ่ด และด าเนินการในมาตรการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท าแผนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมพื้นฐานในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาค
ตะวนัออก ทัง้นี้ จ าเป็นจะต้องพจิารณาถงึความสมัพนัธ์ต่อเนื่องในระหว่างอุตสาหกรรม
และวตัถุดบิทีจ่ะป้อนโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ก๊าซธรรมชาต ิเช่น การแยก
ก๊าซธรรมชาต ิอุตสาหกรรมเปโตรเคมคิอล อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคม ีเป็นตน้ 

(2) จัดระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยมอบให้หน่วยงานเพียงหน่วยเดียว
รบัผดิชอบโดยเฉพาะและให้หน่วยงานดงักล่าวมขีดีความสามารถในการพจิารณาความ 
เหมาะสมตลอดจนพฒันาโครงการในขัน้ลงทุน 

(3) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมพืน้ฐาน เช่น อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ และอุตสาหกรรมที่มี
ความเหมาะสมกบัทรยัากรธรรมชาตทิี่มอียู่โดยให้ความคุ้มครองไม่สูงกว่าอุตสาหกรรม
ทัว่ไป 
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(4) รฐัจะเข้าร่วมลงทุนโดยตรงในโครงการอุตสาหกรรมพื้นฐานในกรณีที่มีความจ าเป็น  
เท่านัน้ เช่น โครงการลงทุนที่มขีอ้ผู้พนัต่อการร่วมลงทุนระหว่างประเทศ หรอื โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่มากทีเ่อกชนไมส่ามารถลงทุนไดโ้ดยล าพงั 

4.7 การประสานการปรบัปรงุโครงสรา้งภาคอุตสาหกรรมส่วนรวม 
 เพื่อทีจ่ะให้นโยบายการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมในประเดน็ต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นประสาน
และสอดคล้องกนั จะมกีารจดัตัง้คณะกรรมการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 โดยมกีารประสานงานอย่างใกลช้ดิระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรฐัและเอกชน และจะจดัตัง้
คณะอ นุ ก ร รมก ารพัฒนา อุ ตส าหก รรม รายส าขา เพื่ อ ด า เ นิ นก า รว า งแผนพัฒนาแล ะ 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมรายสาขาใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  
 

บทท่ี 4 
แผนการพฒันาการผลิตและการใช้ทรพัยากรธรณี 

 
1. สรปุสถานการณด้านทรพัยากรธรณีในระยะท่ีผ่านมา 

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาก นับว่าไดม้กีารพฒันาและขยายตวัสูงขึน้เป็น
อย่างมาก กล่าวคอืจากสถติกิารผลติสนิแร่เพยีงอย่างเดยีวโดยไม่รวมก๊าซธรรมชาตแิละน ้าบาดาลได้
เพิม่จาก 2,597.6 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2515 เป็น 9,741.4 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2521 และเพิม่เป็น 
15,845.2 ล้านบาท ในปี 2523 ทัง้ๆ ที่สดัส่วนการเปลี่ยนแปลงต่อผลผลติรวมของประเทศอยู่ใน
ระหว่างร้อยละ 1.2 ถึง 1.7 และอตัราการขยายตวัในด้านการผลติแร่เมื่อเทยีบกนักบัในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และฉบบัที ่4 เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.95 และ 21.6 ตามล าดบักต็าม 

ถงึแมว้่าบทบาทของอุตสาหกรรมเหมอืงแร่เมื่อไดพ้จิารณาจากผลผลติในอดตีจะยงัดูน้อยเมื่อ
เทยีบกับผลผลติด้านอื่นๆ แต่ทว่าจากข้อมูลที่ได้รบัจากการส ารวจที่มอียู่ในขณะนี้แสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพของทรยัากรธรณีในประเทศอยู่ในเกณฑท์ีสู่ง ซึง่ถ้าหากว่าจะพฒันาใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง
ศกัยภาพแลว้ อุตสาหกรรมเหมอืงแร่จะมบีทบาททีส่ าคญัในการแก้ไขปญัหาดุลการช าระเงนิไดอ้ย่างด ี
นอกจากนี้อุตสาหกรรมเหมอืงแรย่งัมบีทบาทในการเพิม่การจา้งแรงงานในชนบท ซึง่จะเป็นการหยุดยัง้
มใิห้ชาวชนบทอพยพโดยทิ้งถิ่นฐานเดมิ เข้ามาประกอบอาชพีอย่างอื่นในเมอืง และช่วยให้เกดิการ
ขยายตวัของการคมนาคมไปสู่แดนทุรกนัดารไดอ้กีดว้ย ซึง่เป็นผลใหม้กีารน าความเจรญิก้าวหน้าดา้น
ต่างๆ ไปสู่ชนบทไดท้ัว่ถงึ 

เพื่อให้สามารถพฒันาอุตสาหกรรมเหมอืงแร่เป็นไปตามศกัยภาพของทรพัยากรธรณี และ
เพื่อใหก้ารขยายตวัของอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เป็นไปตาม



 78 

เป้าหมายทีไ่ด1้ตัง้ไว ้คอื รอ้ยละ 16.4 (รวมก๊าซธรรมชาต)ิ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องขจดัปญัหาและ
อุปสรรคทีส่ าคญัต่างๆ ดงัจะไดร้ะบุต่อไป 
 
2. ประเดน็ปัญหา 
 2.1 การผลิตแร่โดยไม่ได้รบัผลตอบแทนเท่าท่ีควร ไดม้กีารบุกรุกเขา้ท าเหมอืงแร่โดยผดิ
กฎหมายและขาดประสทิธภิาพในบรเิวณที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ซึง่ท าให้แหล่งแร่ต้องสูญเสยีสภาพ
และไดร้บัผลตอบแทนจากการผลติต ่า 
 2.2 ขาดการประสานงานเพ่ือการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติให้ได้ผลสูงสุดของประเทศ 
ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม การเกษตร ปา่ไม ้แหล่งน ้า การประมง และการท่องเทีย่ว 
 2.3 การบริการพื้นฐานของรฐัยงัไม่เพียงพอ รฐัยงัไม่สามารถให้บรกิารขัน้พื้นฐานที่ 
จ าเป็น เช่น ถนน ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกิจการเหมอืงแร่อย่างเพียงพอ จงึท าให้ต้นทุนการผลิตแร่
ค่อนขา้งสูง เพราะผู้ประกอบการจะต้องมาลงทุนในด้านสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานเองและยงั
ขาดบรกิารด้านวชิาการและข้อมูลที่เอื้ออ านวยต่อเอกชนในด้านการปรบัปรุงประสทิธภิาพ การผลติ
และการตดัสนิใจการลงทุนในกจิการเหมอืงแรด่ว้ย 
 2.4 ขาดการศึกษาด้านการตลาด เป็นปญัหาที่ส าคญัที่สุดต่อการขยายการผลติทางด้าน
ทรพัยากรเหมอืงแร ่ซึง่มกัจะผลติเกนิความต้องการ ท าใหร้าคาแร่ตกต ่าไม่คุม้ต้นทุนการผลติ การขาด
ขอ้มลูในดา้นการตลาดและการตดิตามเศรษฐกจิของแรแ่ต่ละชนิดทีด่พีอ ตลอดทัง้การขาดการรวมกลุ่ม
ของผูผ้ลติจงึเป็นปญัหากระทบต่อการท าเหมอืงแรท่ีผ่่านมาเป็นอย่างยิง่ 
 
3. เป้าหมาย 
 จากประเด็นปญัหาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรณี จึงได้
ก าหนดให้มกีารปรบัปรุงการบรหิารทรพัยากรแร่และการผลติแร่ให้เกิดประสทิธภิาพสูงขึ้น และมุ่ง
กระจายการผลิตแร่ให้มากประเภทขึ้น เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ และใช้ในประเทศโดย
ก าหนดเป้าหมาย ดงัน้ี 
 3.1 ขยายการผลติเหมอืงแร่ให้เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 13.1 ต่อปี (ในราคา 
คงทีแ่ละไมร่วมก๊าซธรรมชาต)ิ 
 3.2 กระจายการผลติแร่ เช่น แร่อุตสาหกรรมและแร่พลงังาน และแร่ส่งออก ตามเป้าหมาย 
ดงัต่อไปนี้ 
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รายการ เพ่ิมขึ้นร้อยละต่อปี 
ผลผลิตในปี 2529 

(เมตริกตนั) 
ดบีุก 
ทงัสเตน 
ฟลอูอไรท ์
ตะกัว่ 
แบไรท ์
ลกิไนต ์

3 
10 
3 
5 
10 
18 

57,000 
5,093 

217,000 
32,990 
737,889 

4,256,000 
 
4. แนวนโยบายและมาตรการ 
4.1 การบรหิารทรพัยากรธรณ ี
 4.1.1 แนวนโยบาย 

(1) เร่งท าการส ารวจทรพัยากรแร่ เพื่อใหท้ราบปรมิาณส ารองแร่ทีส่ าคญัๆ โดยเฉพาะแร่ทีท่ า
รายไดจ้ากการส่งออกใหก้บัประเทศ แรอุ่ตสาหกรรม แรพ่ลงังาน และแรท่ีใ่ชเ้ป็นปุ๋ ย 

(2) ประเมนิผลการส ารวจทีท่ ามาแลว้ เพื่อใหท้ราบศกัยภาพของแร่และทรพัยากรธรณี โดยน า
ออกเผยแพร่ต่อเอกชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้เอกชนได้เข้ามาด าเนินการส ารวจขัน้
รายละเอยีดและเปิดการท าเหมอืงแสวงประโยชน์ต่อไป 

(3) ปรบัปรุงวธิกีารผลติ ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น ทัง้นี้โดยค านึงถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรแร่
และสิง่แวดลอ้มดว้ย 

(4) พฒันาทรพัยากรธรณีให้สอดคล้องประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

(5) เรง่รดัการแกไ้ขปญัหาการบุกรกุเขา้ท าเหมอืงแรอ่ย่างผดิกฎหมาย 
4.1.2 มาตรการ 
(1) กรมทรพัยากรธรณีวางแผนให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายการส ารวจแหล่งแร่

ส่งออก เช่น ดบีุก ทงัสเตน และแร่ที่จะช่วยพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ 
เช่น แรเ่หลก็ ทองแดง สงักะส ีแร่พลงังาน เช่น ลกิไนต์ หนิน ้ามนัและยเูรเนียม รวมทัง้แร่
ทีใ่ชเ้ป็นปุ๋ ย เช่น โปแตซ ฟอสเฟต 

(2) ก าหนดพื้นที่บรเิวณแหล่งแร่ที่ส าคญัทางเศรษฐกิจและท าการศึกษาเปรยีบเทยีบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ทัง้น้ีในดา้นการเพาะปลูก ป่าไม ้แหล่งน ้า ประมง และการท่องเทีย่วโดยดู
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิรวมทัง้ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 

(3) ก าหนดมาตรฐานและกรรมวธิกีารผลติแร่ที่ถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ และให้ค าแนะน า
ขอ้มลูเกีย่วกบัการปรบปรงุประสทิธภิาพการผลติแรแ่ก่เอกชนผูป้ระกอบการ 
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(4) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งอย่างใกล้ชดิ เพื่อผลประโยชน์
ของประเทศร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ ง 
ประเทศไทย 

(5) ก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการเหมอืงแร่ รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและมลพษิที่เกิดขึน้จาก
การท าเหมอืงแร ่ตลอดจนตอ้งแกไ้ขและปรบัปรงุทีด่นิหลงัจากการท าเหมอืงแร่ 

(6) ก าหนดเขตทีแ่น่นอนส าหรบับรเิวณทีไ่ดม้กีารบุกรกุท าการผลติไรไ่ปแลว้ เพื่อมใิหข้ยายตวั
ออก ถา้ท าการบุกรกุนอกเหนือจากบรเิวณดงักล่าวจะต้องใชม้าตรการทางกฎหมาย แต่ให้
เป็นไปอยา่งละมนุละมอ่ม โดยทีไ่มก่่อใหเ้กดิปญัหาทางการปกครอง 

(7) ส าหรบัผู้ที่บุกรุกอยู่ในเขตที่ก าหนดแล้ว จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายโดยจดทะเบยีนและ
ค่าภาคหลวง ตลอดจนด าเนินการขดุแรใ่หเ้ป็นไปตามวธิกีารมาตรฐานทีก่ าหนด 

(8) ชีแ้จงให้ประชาชนเขา้ใจในผลเสยีของการขุดแร่อย่างผดิวธิ ีและการบุกรุกท าแร่อย่างผดิ
กฎหมาย ในขณะเดยีวกนัแนะน าขัน้ตอนการท าเหมอืงแรอ่ย่างถูกวธิแีละถูกกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์ของผูป้ระกอบการเองและส่วนรวม 

(9) ปรบัปรุงอตัราค่าภาคหลวงแร่และภาษอีื่นๆ ใหเ้หมาะสมโดยพจิารณาราคา ผลก าไร และ
ต้นทุนการผลิตของแร่แ ต่ละชนิด  เพื่ อ ให้ผู้ประกอบการมีก าไรพอสมควรและ 
ด าเนินการผลติต่อไปได ้

4.2 การขยายบรกิารของรฐั 
 4.2.1 นโยบาย 
 รฐัจะเร่งรดัให้มีการขยายบริการขัน้พื้นฐานและวิชาการ เพื่อสนับสนุนกิจการเหมืองแร่ 
เพิม่ขึน้ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลติและเพิม่สมรรถภาพการผลติของผูป้ระกอบการ 
 4.2.2 มาตรการ 

(1) จดัใหม้กีารประสานงานระหว่างผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานส่วนกลางทีด่ าเนินงานดา้นการ
ก่อสรา้งโครงการพื้นฐาน โดยให้กรมทรพัยากรธรณีเป็นผู้ประสานงานกบักรมทางหลวง 
กรมโยธาธกิาร ส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท เพื่อขยายบรกิารขัน้พื้นฐาน โดยเฉพาะใน
แหล่งแรท่ีม่แีววการพฒันาสงู 

(2) เรง่รดัการแปลและรวบรวมขอ้มลูดา้นธรณีวทิยาและปรบัปรุงกรรมวธิกีารผลติแร่ การแต่ง
แร ่และเผยแพรใ่หเ้อกชนผูป้ระกอบการใหน้ าไปใช ้

4.3 บทบาทของรฐัในการส่งเสรมิการลงทุน 
 4.3.1 นโยบาย 

(1) รฐัจะสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้อกชนมาลงทุนในกจิการอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในลกัษณะ
บรษิทัมหาชน ส่วนรฐันัน้อาจจะเขา้ลงทุนในบางส่วนเท่าทีจ่ าเป็นจรงิๆ 
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(2) รฐัจะสนบัสนุนใหม้กีารลงทุนโดยเอกชนภายในประเทศเป็นหลกั แต่ในกจิการซึง่ต้องอาศยั
การลงทุนและเทคโนโลยีสูง  ก็จะเ ปิดโอกาสให้เอกชนต่างประเทศได้เข้ามามี 
ส่วนรว่มในการลงทุน ภายใตเ้งือ่นไขซึง่รฐัจะก าหนด 

(3) รฐัจะส่งเสรมิให้มกีารใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเหมอืงแร่มากที่สุด แต่ทัง้นี้จะค านึงถึง
ประสทิธภิาพดว้ย 

4.3.2 มาตรการ 
(1) ปรับปรุงนโยบายการลงทุนส ารวจและพัฒนาแหล่งแร่ของกรมทรัพยากรธรณี และ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตลอดจนก าหนดพืน้ทีท่ีใ่หเ้อกชนลงทุนส ารวจ
และท าเหมอืง 

(2) ก าหนดนโยบายการลงทุนให้มกีารสนับสนุนการว่าจ้างแรงงานมากที่สุด โดยมกีารใช้
เครือ่งจกัรเท่าทีจ่ าเป็นจรงิๆ 

(3) ส่งเสรมิให้มกีารท าเหมอืงโดยมปีระสทิธภิาพ กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ให้
มากทีสุ่ด 

(4) ใหอ้งคก์ารของรฐัด าเนินการส ารวจและพฒันาแหล่งแร่ 
4.4 การตลาดและการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์แร่ 
 4.4.1 นโยบาย 

(1) รฐัจะต้องติดตามและคาดการณ์ภาวะตลาดแร่ให้ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อวางนโยบายด้าน
การตลาดใหเ้กดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กดิมคีวามร่วมมอื
ระหว่างประเทศผูผ้ลติ และเพื่อรกัษาระดบัราคาใหม้เีสถยีรภาพ 

(2) รฐัจะสนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีารใช้ประโยชน์แร่ทีผ่ลติได้ในประเทศมากขึน้ โดยใหเ้กดิ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของแร่ที่ผลิตได้ใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิมากขึน้แทนทีจ่ะส่งออกในรปูของสนิแร่ 

 
4.4.2 มาตรการ 
(1) ให้มกีารศึกษาติดตามและคาดการณ์ภาวะตลาดแร่ เพื่อก าหนดเป้าหมายการผลติและ

รกัษาสมดุลของการผลติและการใช้ ทัง้นี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมกบัสถาบนัเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะต้องประสานงานและจดัท าแนวทางการศึกษาและ
ตดิตามตลาดแร่เป็นรายประเภทไป เฉพาะอย่างยิง่แร่ฟลูออไรท์และแบไรท์ ซึ่งมปีญัหา
ดา้นการตลาดในปจัจบุนั 

(2) ท าการศึกษาวจิยัเกี่ยวกับการพฒันาด้านการถลุงแร่และแต่งแร่ และให้การส่งเสรมิใน
กจิการดงักล่าวโดยเฉพาะแรท่ีม่คีวามตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 

(3) ท าการศกึษาเกีย่วกบัอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องส าหรบัแรป่ระเภทต่างๆ เป็นรายๆ ไป 
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(4) เร่งรดัให้มกีารส่งเสรมิการลงทุนในกจิการอุตสาหกรรมถลุงแร่และแต่งแร่โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่แรอุ่ตสาหกรรม 

 
 

บทท่ี 5 
แผนการปรบัโครงสร้างการค้าต่างประเทศและบริการ 

 
1. การพฒันาการส่งออกและชะลอการน าเข้า 
1.1 สรปุการพฒันาการส่งออกและน าเข้าในระยะท่ีผ่านมา ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 (2520 - 
2524) การคา้ต่างประเทศมบีทบาทและอทิธพิลต่อเศรษฐกจิของประเทศมากขึน้ ดงัจะเป็นไดจ้ากมลูค่า
ของการค้าต่างประเทศทัง้ด้านการน าเข้าและส่งออกรวมกันแล้วมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ  
รอ้ยละ 46 ของผลผลติรวมของประเทศ ซึง่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 38 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 (2515 
- 2519) ขณะเดยีวกนัอตัราการขยายตวัของสนิคา้ส่งออกและน าเขา้เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 22 และ 26 
ต่อปี สงูกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไวร้อ้ยละ 14 และ 11.5 ต่อปี อยา่งไรกต็ามจะเหน็ไดว้่ามลูค่าการน าเขา้เพิม่
สู งขึ้นกว่ ามูลค่ าการส่ งออกจึงท า ให้ดุ ลการค้าขาดดุลทวีมากขึ้ นทุก ปี  โดยเฉลี่ยขาดดุล 
การค้าปีละ 45,300 ล้านบาท ซึ่งยงัผลกระทบกระเทือนต่อฐานะทางการเงนิของประเทศเป็น 
อยา่งยิง่ 
 เมือ่พจิารณาถงึโครงสรา้งการส่งออกแยกตามกลุ่มสนิคา้และตามลกัษณะทางเศรษฐกจิแลว้จะ
เหน็ว่า กลุ่มสนิคา้ทีม่คีวามส าคญัต่อโครงสรา้งการส่งออกมากขึน้นั ้น ไดแ้ก่ สนิคา้อุตสาหกรรม สนิคา้
ประมงและสินค้าแร่ ส่วนสินค้าที่ลดความส าคัญก็คือ กลุ่มสินค้าเกษตร ดังจะเห็นได้ว่าในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 มลูค่าสนิคา้เกษตร อุตสาหกรรม สนิแรแ่ละประมงมสีดัส่วนเฉลีย่รอ้ยละของการ
ส่งออกทัง้หมดเป็น 54, 23, 8 และ 4 ตามล าดบั ในแง่ของตลาดส่งออกนัน้ไดม้กีารกระจายตลาดไปยงั
กลุ่มประเทศพฒันาแลว้และประเทศผูผ้ลติน ้ามนัในตะวนัออกกลางมากขึน้ จะเหน็ไดว้่าสนิคา้ส่งออกยงั
มลีู่ทางการส่งออกได้อกีมากทัง้ชนิดสนิคา้และการเปิดตลาดใหม่ๆ หากไดม้กีารก าหนดเป้าหมายและ
พฒันาการส่งออกอยา่งเป็นระบบต่อไป 
 ทางดา้นการน าเขา้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มมีูลค่าเพิม่สูงขึน้มาก สาเหตุมาจากราคา
น ้ามนัเชื้อเพลงิที่เพิม่ขึน้ ซึ่งท าให้การน าเขา้ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการน าเขา้ทัง้หมดเป็น 
สนิคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ นอกจากนัน้ โครงสรา้งอุตสาหกรรมยงัพึ่งการน าเขา้เครื่องจกัร วตัถุดบิ และกึ่ง
วตัถุดบิอยู่มาก ซึ่งมคีวามจ าเป็นที่จะต้องชะลอการน าเขา้ให้มกีารปรบัโครงสรา้งการใช้พลงังานและ
โครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศให้สอดคล้องต่อไป หากจะให้มีการลดการขาดดุล การค้า 
ต่างประเทศในช่วง 5 ปีขา้งหน้า เพราะหากปล่อยใหเ้ป็นไปตามแนวโน้มปกตแิลว้จะส่งผลกระทบอย่าง
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รุนแรงจนเกนิกว่าความสามารถทางเศรษฐกจิและฐานะการเงนิของประเทศจะรบัไว้ได้ ดงันัน้ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 - 2529) จงึก าหนดเป้หมายใหก้ารขาดดุลการคา้เฉลีย่ไม่เกนิปีละ 
78,400 ลา้นบาท ทัง้น้ีตอ้งมกีารแกไ้ขปญัหา อุปสรรค เพื่อเร่งรดัการส่งออกใหม้ากขึน้ และด าเนินการ
ชะลอการน าเขา้ใหไ้ดผ้ลอยา่งจรงิจงั 
1.2 ประเดน็ปัญหาการส่งออก การส่งออกในระยะทีผ่่านมามปีญัหา อุปสรรคส าคญัๆ ดงัน้ี 

(1) การส่งออกยงัด าเนินไปไดไ้มส่ะดวก เพราะตดิขดักฎ ระเบยีบของทางการทีก่ าหนดไวเ้พื่อ 
จุดประสงค์อื่นๆ กฎหมายส่งเสรมิการส่งออกที่มอียู่ไม่ส่งเสรมิให้เอกชนมสี่วนเกี่ยวขอ้ง
โดยตรง นอกจากนัน้มาตรการแทรกแซงการส่งออกของรฐัหลายด้านกลายเป็นขอ้จ ากดั
และเพิม่ตน้ทุนในการส่งออกใหส้งูขึน้ดว้ย 

(2) ขาดสถาบนัทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทีจ่ าเป็นในการสนับสนุนการส่งออก สถาบนัทีม่อียู่มี
ขดีจ ากดั และไมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้บทบาทและงานดา้นการส่งออกใหม่ๆ  ได้ 

(3) บรกิารของรฐัเพื่อสนับสนุนการส่งออกขาดความคล่องตวัและไม่มปีระสทิธิภาพ จงึไม่
สามารถอ านวยประโยชน์แก่ภาคเอกชนเท่าที่ควร นอกจากนัน้ มาตรการทางการเงนิและ
การคลงัทีจ่ะสนับสนุนการส่งออกยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดัมาก ดงันัน้ เพื่อเร่งรดัการส่งออก
และลดการขาดดุลการคา้ใหน้้อยลง จ าเป็นจะตอ้งก าหนดเป้าหมายส่งออก ดงัน้ี 

1.3 เป้าหมายการส่งออก ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดเป้าหมายการส่งออกทีส่ าคญัๆ ไว้
ดงันี้ 

(1) ใหก้ารส่งออกสนิคา้มอีตัราเพิม่ของมลูค่าเฉลีย่รอ้ยละ 22.3 ต่อปี 
(2) ปรบัโครงสรา้งการส่งออกของสนิค้าเกษตร อุตสาหกรรม สนิแร่ และประมง ใหม้สีดัส่วน

เฉลีย่รอ้ยละ 41, 36, 8 และ 4 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด 
(3) ขยายและเจาะตลาดการส่งออกใหม่ๆ ในกลุ่มตะวนัออกกลาง ยุโรปตะวนัออก ยุโรปเหนือ 

อาฟรกิา และอเมรกิาใหม้ากขึน้ 
1.4 นโยบายการส่งออก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการส่งออกดงักล่าว รฐัมนีโยบายเร่งรดัการ 
ส่งออก ดงันี้ 

(1) รฐัจะปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรการแทรกแซงต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
ภาวะและอุปสรรคต่อการส่งออก รวมถงึการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้
สามารถอ านวยความสะดวกต่อการส่งออกใหม้ากทีสุ่ด 

(2) ส่งเสริมให้มีการกระจายสินค้าส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้าเกษตร และ  
อุตสาหกรรมในประเทศ และสนบัสนุนใหม้กีารแขง่ขนัในดา้นราคาและคุณภาพดว้ย 

(3) รกัษาการครองตลาดเดมิใหม้ัน่คง ในขณะเดยีวกนัจะขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ตลาดที่มอี านาจซื้อสูง รวมทัง้ด าเนินการเจรจาต่อรองทางการค้าเพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อ
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การส่งออกและใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลอืทางการค้าระหว่างประเทศให้ได้ผลดต่ีอ
เศรษฐกจิการส่งออกของประเทศมากทีสุ่ด 

1.5 มาตรการเร่งรดัการส่งออก 
1.5.1 ให้มีการปรบัปรงุกฎหมายการส่งเสริมการส่งออก (พ.ศ. 2503) ทีม่อียู่เดมิใหเ้ป็น
กฎหมายทีม่อี านาจแกไ้ขปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิจากกฎหมายอื่นๆ ใหม้อี านาจจดัระเบยีบการคา้
ส่งออกมีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ค้าที่ปฏิบัติมิชอบทางการค้าจนเกิ ดความเสียหายต่อ 
ส่วนรวม ตลอดจนก าหนดบทบาทของภาคเอกชนให้มสี่วนร่วมในการจดัระเบยีบการค้าและ
การส่งเสรมิการส่งออก โดยมคีณะกรรมการพฒันาการส่งออกก าหนดนโยบายและแก้ไขปญัหา
การส่งออก ใหก้ระทรวงพาณชิยร์บัผดิชอบด าเนินการตามกฎหมายฉบบันี้ 
1.5.2 ทบทวนและปรบัปรุงภาวะภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และข้อบงัคบั ตลอดจน
ระเบียบทางการค้าส่งออกให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระและอุปสรรคต่อการ 
ส่งออกและสอดคลอ้งกบันโยบายการยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรกรรมใหส้งูขึน้ดว้ย 
1.5.3 พฒันาสถาบนัเพ่ือส่งเสริมการส่งออกทัง้ภาครฐับาลและเอกชน ทีส่ าคญั คอื 
(1) จดัตัง้บรรษทัประกนัสนิเชื่อเพื่อการส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงของสถาบนัการเงนิ ท าให้ผู้

ส่งออกด าเนินงานไดค้ล่องตวัขึน้ โดยเฉพาะผูส้่งออกรายยอ่ย 
(2) จดัให้มีศูนย์พัฒนาการบรรจุหีบห่อไทย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการส่งออกและได้

มาตรฐาน โดยปรับปรุงงานเดิมของส านักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
กวา้งขวางขึน้ ประสานงานกบัภาคเอกชนและรฐับาล 

(3) จดัให้มศีูนย์อบรมความรู้ด้านการส่งออก ซึ่งก าหนดให้มหีลกัสูตรที่มรีะดบัขัน้ตอนและ
ด าเนินการเป็นประจ า โดยปรบัปรงุขยายงานของกระทรวงพาณิชยท์ีม่อียูเ่ดมิ 

(4) ส่งเสรมิให้เอกชนรวมกลุ่มผู้ส่งออกในรปูแบบต่างๆ ขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งการต่อรองและจดั
ระเบยีบการส่งออก 

(5) ส่งเสรมิให้เอกชนจดัตัง้สถาบนัหรอืหน่วยงานทางด้านการตรวจโรค และออกใบรบัรอง
สินค้าส่งออกขึ้นโดยเฉพาะ โดยรฐับาลให้การรบัรองเพื่อให้มบีริการทางด้านนี้อย่าง
กวา้งขวางและรวดเรว็ขึน้ 

1.5.4 การรกัษาตลาดประจ าและบุกเบิกตลาดใหม่ ต้องมุ่งรกัษาตลาดเดิมทางด้าน 
เอเซยี ยโุรป สหรฐัฯ และออสเตรเลยีไว ้และมุง่บุกเบกิตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดทีม่กี าลงัซือ้
สงู ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลางและยโุรปเหนือ ส่วนตลาดยโุรปตะวนัออก แอฟรกิาและอเมรกิาใต้ ก็
ควรมุง่เปิดการคา้ใหก้วา้งขวางขึน้ มาตรการทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
(1) ให้กระทรวงพาณิชย์จัดท าแผนปฏิบัติส่งออกเป็นรายปีเป็นประจ า โดยก าหนด  

เป้าหมายแผนงานไว้ให้ชดัเจนปฏบิตัิได้ การจดัท าแผนให้ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะจากภาคเอกชน 
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(2) จดัตัง้กองทุนส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศตามพระราชบญัญตักิารส่งออกไปนอก และ
การน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ่งสนิค้า พ.ศ. 2522 เพื่อให้กองทุนนี้ส่งเสรมิการส่งออก
คล่องตัวขึ้น และมีส่วนไปปรบัปรุงงานบริการการค้าต่างประเทศของภาครฐับาลให้
คล่องตวัและมปีระสทิธภิาพขึน้ 

(3) ส่งเสริมด้านผู้แทนการค้าและแสดงสินค้าในต่างประเทศให้มีแผนงานร่วมกันกับ
ภาคเอกชนอย่างชดัเจน การแสดงสนิค้าในประเทศให้จดัสรา้งศูนย์แสดงสนิค้าถาวรขึ้น 
เพื่อใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในการลงทุนและการด าเนินงาน 

(4) สนบัสนุนงานเจรจาการคา้กบัต่างประเทศใหเ้ป็นเครือ่งมอืลดอุปสรรคและขอ้จ ากดัทางการ
ค้าต่างๆ โดยเตรียมการอย่างรัดกุมร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อไม่ให้เกิดความ  
ขดัแยง้กนั รวมทัง้ปรบัปรุงงานของรฐัดา้นการเจรจาท าขอ้ตกลงทางการคา้ใหพ้อเพยีงกบั
งานทีม่คีวามส าคญัเพิม่มากขึน้ 

1.5.5 การให้ส่ิงจงูใจของทางการต้องพิจารณาปรบัปรงุในด้าน 
(1) การชดเชยภาษอีากร ใหก้ าหนดอตัราชดเชยเป็นรอ้ยละของราคาส่งออก และใหม้อีตัราไม่

ยุง่ยากโดยใหเ้ป็นอตัราเดยีวกนัในสนิคา้ชนิดเดยีวกนั และปรบัปรงุระบบการด าเนินงานให้
มปีระสทิธภิาพ 

(2) ส่งเสรมิใหส้ถาบนัการเงนิภายในประเทศมสี่วนขยายสนิเชื่อในการส่งออกใหก้วา้งขวางขึน้ 
และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวงเงินในการซื้อลด  
ตัว๋สัญญาใช้เงินให้จูงใจแก่ผู้ส่งออกมาใช้บริการด้านนี้  ผ่านธนาคารพาณิชย์ให้ 
กวา้งขวาง กระจายจ านวนผูส้่งออกและประเภทสนิคา้ใหม้ากขึน้ 

(3) จดัหามาตรการทางด้านสินเชื่อที่จะส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ส่งออกรบัซื้อสินค้าเกษตร 
ส่งออกมาเกบ็รกัษาไว ้เพื่อรอส่งออกตามเวลาความต้องการของตลาด นอกจากสนับสนุน
การส่งออกแล้วยงัสามารถช่วยดงึราคาสนิค้าเกษตรภายในให้สูงขึน้ตอนต้นฤดูการผลติ
ดว้ย 

(4) จดัหาสิง่จงูใจด้านการประกาศเกยีรตคิุณแก่ผูส้่งออกโดยเฉพาะในการส่งออกสนิคา้ใหม่ๆ 
และเปิดตลาดใหม่ๆ  ได ้

1.6 ประเดน็ปัญหาการน าเข้า ในระยะทีผ่่านมาการน าเขา้มปีญัหาอุปสรรคส าคญั ดงัน้ี 
(1) การน าเขา้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ มกีารปรบัราคาสูงขึน้อย่างมาก ซึง่จะต้องมี

การปรบัโครงสรา้งการใช้พลงังานโดยเฉพาะสาขาคมนาคมขนส่ง นอกจากนัน้ยงัมกีาร
น าเขา้สนิคา้ประเภททุน วตัถุดบิและกึ่งวตัถุดบิเพิม่มากขึน้ดว้ย เพราะโครงสรา้งการผลติ
สนิคา้อุตสาหกรรมทีม่อียูจ่ าเป็นตอ้งพึง่สนิคา้น าเขา้สงูมาก 

(2) ขาดการศึกษา ติดตามโครงการน าเข้าอย่างละเอียด เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวาง
นโยบายการผลติ การลงทุน การคา้ และภาษทีีเ่หมาะสม ตลอดจนไม่มกีารประหยดัการใช้
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สินค้าน าเข้าทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างจริงจัง ดังนั ้น เพื่อชะลอการน าเ ข้าให ้
ลดน้อยลงและลดการขาดดุลการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ าเป็นจะต้อง
ก าหนดเป้าหมายการน าเขา้ไวด้ว้ย 

1.7 เป้าหมายการน าเข้า ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดเป้าหมายการน าเขา้ใหม้อีตัราเพิม่
ของมลูค่าเฉลีย่รอ้ยละ 18.1 ต่อปี โดยมนีโยบายและมาตรการชะลอการน าเขา้ 
1.8 นโยบายชะลอการน าเข้า เพื่อมุ่งทีจ่ะใหม้กีารน าเขา้ลดน้อยลงในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รฐั
ก าหนดนโยบายชะลอการน าเขา้ไวด้งันี้ 

(1) ด าเนินการปรบัโครงสรา้งการใช้พลงังานและโครงสรา้งอุตสาหกรรมให้มผีลต่อการชะลอ
การน าสนิค้าเขา้ลง รวมทัง้ศกึษาถงึโครงสรา้งการน าเข้าอย่างละเอยีดเพื่อใหเ้ป็นแนวใน
การก าหนดมาตรการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนทัง้สนับสนุนให้มกีารใช้สนิค้าที่
ผลติในประเทศไทยและประหยดัการใชส้นิคา้น าเขา้พรอ้มกนัไป 

(2) สรา้งระบบอ านาจต่อรองทางการค้ากบัต่างประเทศ โดยก าหนดให้สนิค้าน าเขา้บางชนิด
ตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพ รวมทัง้กระจายตลอดสนิคา้น าเขา้ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

1.9 มาตรการชะลอการน าเข้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทกี าหมดไวใ้นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
ไดก้ าหนดแนวมาตรการชะลอการน าเขา้ไวด้งันี้ 

(1) ให้กระทรวงพาณิชยด์ าเนินการศกึษา วเิคราะห์ ดา้นการน าเขา้อย่างจรงิจงั เพื่อจะได้น า
ผลงานนัน้มาประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายมาตรการทางดา้นการผลติ การลงทุน 
การคา้ และการคลงั ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

(2) ให้มกีารก าหนดมาตรฐานและคุณภาพสนิค้าน าเข้าบางชนิดที่จ าเป็นเพื่อเป็นเครื่องมอื
ชะลอการน าเขา้และได้สนิค้าที่มคีุณภาพตามต้องการ โดยให้ส านักงานมาตรฐานสนิค้า
อุตสาหกรรมเป็นผูก้ าหนดมาตรฐานและกระทรวงพาณชิยเ์ป็นผูอ้นุญาตการน าเขา้ 

 
2. การพฒันาการท่องเท่ียว 
2.1 สรปุผลการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 การขยายตวัของการ
ท่อง เที่ยวอยู่ ในอัตราที่สู งกว่ าการขยายตัวของเศรษฐกิจส่ วนรวม จ านวนนักท่องเที่ยว  
ต่างประเทศสงูถงึ 1.85 ลา้นคน ในปี 2523 และมรีายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างประเทศประมาณ 17,800 
ล้านบาทในปีเดียวกันซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ย 11,700 ล้านบาทที่ก าหนดไว้ในช่วง 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ลกัษณะการเติบโตของการท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้กระจายออกไปสู่แหล่ง 
ท่องเทีย่วในส่วนภูมภิาคมากขึน้ ไดม้กีารลงทุนในกจิการโรงแรมในส่วนภูมภิาคทีส่ าคญัๆ ไม่น้อยกว่า 
2,500 ลา้นบาท นอกจากนัน้รฐัไดส้่งเสรมิสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานในแหล่งท่องเทีย่วเหล่านี้
ดว้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนของภาคเอกชนแหล่งท่องเทีย่วใหม่ๆ ได้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
จงึท าใหก้ารควบคุมการลงทุนมปีญัหาอกีทัง้ กฎหมายของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยทีม่อียู่ยงัไม่มี
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อ านาจในการควบคุมรกัษาพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอยา่งจรงิจงั ต้องอาศยักฎหมายของหน่วยงานอื่น ซึง่
ไ ม่ ทัน กั บ ก า ร ข ย า ยตั ว ใ น ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ ไ ด้ ผ ล เ สี ย ใ ห้ แ ก่ ส ภ าพแ ว ด ล้ อ ม 
ทัว่ไปของแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ ถงึแมว้่าการขยายกจิการบรกิารท่องเทีย่วท าใหค้วามต้องการก าลงั-คน
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น แต่การฝึกอบรมยังมีอยู่น้อยและถึงแม้ร ัฐจะได้ตัง้สถาบันฝึกอบรมวิชา 
การโรงแรมและท่องเทีย่วเพิม่ขึน้กย็งัไม่ทนัความตอ้งการของตลาด 
2.2 ประเดน็ปัญหาการท่องเท่ียว มดีงัต่อไปนี้ 

(1) ปญัหาการบ ารุงรกัษาและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางการไม่สามารถ
ควบคุมการใช้ที่ดนิและการก่อสรา้งในแหล่งท่องเที่ยวที่ก าหนดไว้ได้ นอกจากนัน้ยงัขาด
การลงทุนปจัจยัพืน้ฐานในแหล่งท่องเทีย่วหลายแห่ง 

(2) ปญัหาการพฒันาด้านการบรกิารท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรพัย์สนิของนักท่องเที่ยว และขาดการจดัระเบยีบธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนปญัหา
ขาดก าลงัคนดา้นบรกิารทีม่มีาตรฐานเพยีงพอ 

2.3 เป้าหมายการพฒันาการท่องเท่ียว ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มดีงันี้ 
(1) ขยายจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศใหเ้พิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 8.5 ต่อปี 
(2) ขยายวนัพกัของนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศเฉลีย่คนละ 5.1 วนัในปี 2525 เป็น 5.5 วนั

ในปี 2529 
(3) ก าหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 21.5 ต่อปี คิดเป็น 

รายไดป้ระมาณ 50,000 ลา้นบาท ในปี 2529 
2.4 นโยบาย เพื่อสนองตอบเป้าหมายการขยายตวัดา้นการท่องเทีย่วในอนาคต รฐัมนีโยบายทางการ
ท่องเทีย่ว ดงัต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสรมิและชกัจงูใหน้ักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดนิทางสู่ประเทศไทยมากขึน้ และให้มี
การเดินทางท่องเที่ยวนานวันและใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะด าเนิน
มาตรการชะลอการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศให้น้อยลง เพื่อเป็นการสงวน 
เงนิตราต่างประเทศและจะเรง่ส่งเสรมิใหค้นไทยหนัมาท่องเทีย่วภายในประเทศแทน 

(2) ส่งเสรมิการลงทุนทัง้ภาครฐับาลและเอกชน เพื่อพฒันาแหล่งท่องเที่ยวทัง้ที่มอียู่แล้ว และ
พฒันาใหมใ่หส้อดคลอ้งกนั 

(3) สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนด้านบรกิารท่องเที่ยวให้มตี้นทุนไม่สูงและสามารถแข่งขนัใน
ตลาดต่างประเทศได้ รวมทัง้การสร้างความมัน่ใจและความปลอดยัต่อชวีติและทรยัพ์สนิ
ของนกัท่องเทีย่ว 

2.5 มาตรการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มี
มาตรการพฒันาการท่องเทีย่วทีส่ าคญั ดงันี้ 
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 2.5.1 การบ ารุงรกัษาและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมและปรบัปรุงแหล่ง
ท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีด่งึดดูแก่นกัท่องเทีย่วมากขึน้ จะด าเนินการ 

(1) ปรบัปรุงพระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใหม้ขีอบเขต
อ านาจในการควบคุมการใชท้ี่ดนิและการก่อสรา้งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ประกาศ
เอาไว ้แต่ในระหว่างการแกไ้ขกใ็หใ้ชอ้ านาจกฎหมายอื่นไปพลางก่อน นอกจากนัน้
ต้องพจิาณาแหล่งเงนิทุนและเร่งรดัใหม้กีารลงทุนในกจิการพืน้ฐานทีจ่ าเป็นตามที่
ก าหนดไวใ้นแผนแมบ่ทของแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 

(2) จัดท าแผนและล าดับความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวทุกๆ ภาคอย่างเป็น 
ขัน้ตอน และมรีายละเอยีดปฏบิตัอิยา่งชดัเจนตลอดจนก าหนดใหม้กีารตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานทีท่ าไปแลว้ 

2.5.2 พฒันาบรกิารท่องเที่ยวเพื่อท าใหก้ารแข่งขนัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยดี
ขึน้โดยจะด าเนินการ 

(1) ให้ความคุ่มครองป้องกนัและปราบปรามเป็นพเิศษ เพื่อสรา้งความมัน่ใจในความ
ปลอดภัยของนักท่อง เที่ยว  โดยการส่ ง เสริมงานต ารวจเฉพาะกิจ เพื่ อ 
ปราบปรามป้องกนัและด าเนินการให้ความสะดวกในเรื่องคดแีก่นักท่องเที่ยวให้
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(2) ปรบัปรุงพระราชบญัญตัิการท่องเที่ยวให้มอี านาจควบคุมและจดัระเบียบธุรกิจ 
เพื่อป้องกนัการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม ท าลายอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว และให้มี
การประสานงานระหว่างภาครฐับาลและเอกชนในการปรบัปรุงงานบรกิาร และ
อ านวยความสะดวกแก่การท่องเทีย่วใหม้มีาตรฐานและเพยีงพอ 

(3) เร่งรัดให้มีการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกระดับอย่างมี 
มาตรฐานและพอเพยีง เพื่อลดแรงงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะในระดบับรกิาร 

2.5.3 การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเพื่อชกัจูงใจให้นักท่องเที่ยวทัง้ต่างประเทศและในประเทศ
เทีย่วในเมอืงไทยมากขึน้ จะด าเนินการ 

(1) ปรบัปรุงเทคนิคและวธิกีารดา้นการส่งเสรมิการตลาดใหท้นัสมยั ตลอดจนการวาง
กกลไกการบริหารให้ภาคเอกชนมีส่ วนร่วมรับผิดชอบมากขึ้นและทุก 
ขัน้ตอน ตัง้แต่การหาความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและขัน้ปฏบิตัดิ าเนินงาน
ดา้นการตลาด 

(2) จดัการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรที่มี 
คุณค่าต่อการท่องเทีย่ว 
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(3) จดัให้มศีูนย์ประสานและติดตามข่าวที่จะมผีลกระทบกระเทอืนต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยให้เอกชนและสถาบันสื่อมวลชนมีส่วนร่วมอย่าง 
ใกลช้ดิ 

(4) ใช้มาตรการชะลอการเดนิทางไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทย เพื่อป้องกนัการ
สูญเสียเงินตราต่างประเทศ และชักชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปรบัปรุงกิจการสาธารณะ เช่น รถไฟ รถโดยสาร ให้
สะดวกเพื่อใหน้ักท่องเทีย่วมาใช้บรกิารดงักล่าว เป็นการสนับสนุนการประหยดั 
พลงังาน 

 

บทท่ี 6 
แผนการปรบัโครงสร้างการผลิตและการใช้พลงังาน 

 
1. สรปุสถานการณ์พลงังานของประเทศท่ีผ่านมา 
 ในช่วง 20 ปีทีไ่ดม้กีารพฒันาประเทศตามแนวทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ถงึฉบบัที ่4 นัน้ 
เศรษฐกจิได้ขยายตวัเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็แทบทุกด้าน โดยได้มกีารกระจายการผลติไปอย่าง
กว้างขวางทัง้ ในสาขาการเกษตร การบริการและพาณิชยกรรม และการพัฒนาขยายฐาน  
อุตสาหกรรมที่ทันสมยัขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานคร ในการนี้รฐับาลได้ลงทุนขยายบริการขัน้  
พืน้ฐาน เพื่อสนองความต้องการของระบบเศรษฐกจิพรอ้มกนัหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไดข้ยาย
การก่อสรา้งระบบการขนส่งทางถนนจากปี 2504 ซึง่มทีางหลวงยาวเพยีง 8,500 ก.ม. มาจนในปจัจุบนั 
ได้มขี่ายทางหลวงเชื่อมโยงตดิต่อได้ทัว่ถึงทัง้ประเทศ ยาวถึง 104,000 ก.ม. ขณะเดยีวกนั การ
ขยายตวัของอุตสาหกรรม ธุรกจิ และชุมชน ท าใหค้วามต้องการใชไ้ฟฟ้าทีผ่่านมาเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
คอื โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 ต่อปี จงึไดม้กีารขยายก าลงัผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้จาก 286 เมกกะวตัต ์
ในปี 2504 เป็น 3,736 เมกกะวตัต ์ในปี 2534 
 ผลของการพฒันาดงักล่าวได้ท าให้ความต้องการใช้พลงังานของประเทศทุกชนิดเพิม่ทวขีึ้น
อย่างรวดเรว็ถงึ 6 เท่าตวั ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คอื จากการใช้พลงังานทัง้หมดเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ
เพยีง 2,760 ลา้นลติร ในปี 2504 เพิม่มาเป็น 17,960 ลา้นลติรในปี 2524 ส่วนใหญ่หรอืถงึรอ้ยละ 75 
เป็นพลงังานทีพ่ึง่การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมเป็นหลกั ซึง่ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศเกอืบทัง้หมด 
 เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ก่อนปี 2517 หรอื “ยคุน ้ามนัถูก” นัน้ ความตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศได้
ขยายตวัในอตัราค่อนขา้งสงู คอื โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ถงึประมาณรอ้ยละ 13 ต่อปี ในช่วงปี 2504 ถงึ 2516 
และหลงัจากกลุ่มโอเปคไดป้ระกาศขึน้ราคาน ้ามนัครัง้ใหญ่ในปี 2517 ซึง่โลกไดเ้ปลีย่นเขา้สู่ “ยุคน ้ามนั
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แพง” แลว้ปรากฎว่าอตัราการใชพ้ลงังานในประเทศไดเ้ริม่ขยายตวัชา้ลงเหลอืเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 7 
ต่อปี ในช่วงปี 2517 ถงึปี 2524 ซึง่นับว่ายงัสูงอยู่ เพราะรฐับาลทีผ่่านมาไดพ้ยายามตรงึหรอืชะลอการ
ปรบัราคาพลงังานในประเทศไว้มใิห้เพิ่มขึ้นตามความเป็นจรงิของราคาน ้ามนัในตลาดโลก ซึ่งได้
เพิม่ขึน้ถงึ 12 เท่าตวัตัง้แต่ปี 2517 จนถงึปี 2523 
 การที่สถานการณ์พลังงานในประเทศทัง้ด้านราคา อัตราการใช้และการจัดหาพลังงาน 
ทดแทนในประเทศมไิดป้รบัตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ของโลกที่ก้าวเขา้สู่ยุคน ้ามนัแพงได้ทนัท่วงทนีัน้ 
เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหค้วามต้องการใชพ้ลงังานในประเทศยงัคงเพิม่ขึน้ จนในปจัจุบนักไ็ดเ้พิม่ขึน้ถงึ
ร้อยละ 6 ต่อปี มผีลท าให้ประเทศต้องใช้เงินตราต่างประเทศที่หามาได้จากการส่งสนิค้าออกถึง
ประมาณรอ้ยละ 42 เพื่อสัง่ซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิจากต่างประเทศเป็นมลูค่าประมาณ 68,000 ลา้นบาท ใน
ปี 2524 นี้ และเป็นสาเหตุส าคญัยิง่ท าให้ดุลการค้าต่างประเทศของไทยประสบกบัภาวะการขาดดุล
อยา่งมหาศาล จนเขา้ขัน้อนัตรายต่อฐานะทางการเงนิของประเทศ และจะเหน็ไดว้่าประเทศไทยต้องสัง่
น ้ามนัเชื้อเพลงเขา้มามากเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลกในหมู่ประเทศที่ก าลงัพฒันาด้วยกนั ทัง้หมดนี้จงึ
นับว่าเป็นสถานการณ์พลงังานที่เข้าขัน้อันตรายต่อการรกัษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจและฐานะ
ทางการเงินของประเทศ ซึ่งก าลงัใช้จ่ายเกินตัวเป็นอย่างมาก จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องให้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการใช้พลังงานในประเทศอย่างเ ป็นระบบใน 5 ปี 
ขา้งหน้านี้ 
 
2. สรปุประเดน็ปัญหา 
 สถานการณ์พลงังานของประเทศทีก่ล่าวมาน้ีพอจะส่อให้เหน็ถงึปญัหาหลกัของโครงสรา้งการ
ใช้พลงังาน ราคาพลงังาน และการพึ่งน ้ามนัปิโตรเลียมจากต่างประเทศมาสนองความต้องการใช้
พลงังานในประเทศในอตัรนาส่วนสูงมากตลอดทัง้ปญัหาบรหิารกจิการพลงังานของประเทศที่กระจดั
กระจายกนัอยูห่ลายหน่วยงานทัง้ในภาครฐับาลและภาคเอกชนซึง่พอจะสรปุไดด้งันี้ คอื 
 2.1 ปัญหาท่ีประเทศไทยต้องพ่ึงแหล่งพลงังานน ้ามนัจากต่างประเทศเป็นสดัส่วนสูง
มากและเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ คอื เพิม่จากประมาณรอ้ยละ 50 ในปี 2504 เป็นประมาณรอ้ยละ 75 ของการ
ใชพ้ลงังานทัง้หมดในปี 2524 นับว่าเป็นประเดน็ทีส่ าคญัสูงสุดต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและความ
อยูร่อดของประเทศ ทัง้นี้ เพราะแนวโน้มราคาน ้ามนัในตลาดโลกจะเพิม่ขึน้ต่อไป ประกอบกบัความไม่
แน่นอนของตลาดน ้ามนัและสถานการณ์ทางการเมอืงในตะวนัออกกลาง และภาระทางการเงนิทีจ่ะต้อง
ใช้สัง่ซื้อน ้ามนัจากต่างประเทศจะทวคีูณขึน้เรื่อยๆ บนฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศจะรบัไม่ได้ใน
อนาคต จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัโครงสรา้งแหล่งทีม่าของพลงังานใหส้มดุลมากขึน้ และลดการพึง่
พลงังานจากต่างประเทศให้เป็นสดัส่วนน้อยลง ทัง้นี้ จะโยงไปถึงประเด็นการปรบัโครงสร้างราคา
พลังงานภายใน และปญัหาการใช้พลังงงานในสาขาคมนาคมขนส่งและสาขาอุตสาห-กรรมที่ไม่
ประหยดัดว้ย 
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 2.2 ปัญหาการใช้พลงังาน “กระจกุ” อยู่ไม่ก่ีสาขาเศรษฐกิจ ขาดการประหยดัและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร กล่าวคอื ลกัษณะการใช้พลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้น ้ามนั 
เชือ้เพลงิปิโตรเลยีมทีไ่ดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็นัน้ ส่วนใหญ่หรอืประมาณรอ้ยละ 80 ใชก้นัอยู่ใน 3 สาขา
เศรษฐกจิเท่านัน้ คอื สาขาคมนาคมขนส่ง การผลติไฟฟ้า และการอุตสาหกรรม ซึง่นบัว่าเป็นโครงสรา้ง
การใชพ้ลงังานทีไ่มส่มดุลเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาคมนาคมขนส่งใช้
น ้ามนัเชือ้เพลงิถงึรอ้ยละ 42 ของการใชน้ ้ามนัทัง้หมด ซึง่นับว่าสูงมากและเป็นไปอย่างไม่ประหยดัและ
ขาดประสิทธิภาพ ทัง้นี้ เนื่องมาจากโครงสร้างราคาระหว่างผลิตภณัฑ์น ้ามนัประเภทเดียวกันถูก
ก า ห น ด ใ ห้ แ ต ก ต่ า ง กั น ม า ก  ค ว า ม คั บ คั ่ง ข อ ง ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร 
ขนส่งทางถนนและรถบรรทุกสนิคา้ทีแ่ข่งขนักนัอย่างสิน้เปลอืงมาก เมื่อเทยีบต้นทุนต่อหน่วยแลว้ การ
ขนส่งทางรถยนต์จะสูงกว่าการขนส่งทางรถไฟหรอืทางน ้า ส่วนการใช้พลงังานในสาขาอุตสาห -กรรม
นัน้ยงัใชก้รรมวธิกีารผลติและเครื่องจกัรอุปกรณ์ที่มอีายุการใชง้านมาก ท าใหก้ารใช้พลงังานเกดิการ
สญูเสยีเปล่าประโยชน์อยูอ่กีมาก 
 นอกจากนัน้ การใชพ้ลงังานส่วนมากอยู่ในเขตเมอืงใหญ่ๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึง่ใชไ้ฟฟ้ามากกว่าภูมภิาค 10 เท่าตวั และใชน้ ้ามนัมากกว่าถงึ 6 เท่าตวั การใชพ้ลงังานในชนบทยงั
นับว่าอยู่ในขอบเขตจ ากดัมาก ตวัอย่าง เช่น สาขาเกษตร ใช้พลงังานรอ้ยละ 8 ของการใช้พลงังาน
ทัง้หมดของประเทศ และในปี 2523 จากหมู่บ้านจ านวน 51,211 แห่ง มหีมู่บ้านเพยีง 18,511 แห่ง 
หรือร้อยละ  36 เ ท่านั ้นที่มีไฟฟ้า ใช้  ฉะนั ้น  จึง เกิดประเด็น ช่องว่ างและความไม ่
สมดุลของการใชพ้ลงังานระหว่างสาขาการผลติและระหว่างชนบทกบัเมอืง จงึสรุปไดว้่า โครงสรา้งการ
ใชพ้ลงังาทีม่ลีกัษณะ “กระจุก” เป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ว่า ผลการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระยะทีผ่่าน
มานัน้ ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิยงัคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ไม่กระจายไปสู่
ภมูภิาคเท่าทีค่วร 
 2.3 ปัญหาโครงสร้างราคาพลงังานในประเทศถกูบิดเบือนจากระบบภาษี ซ่ึงเพ่ิมปัญหา
แก่การจดัหาการส ารองน ้ามนัและขีดจ ากดัของโรงกลัน่น ้ามนั ช่วงระยะปี 2517 – 2522 หลงัจาก
ทีไ่ดเ้กดิวกิฤตการณ์พลงังานทัว่โลกขึน้แลว้ รฐับาลไดพ้ยายามใชน้โยบายคุม้ครองปกป้องผูใ้ชพ้ลงังาน
ในประเทศมใิห้ได้รบัผลกระทบกระเทือนจากการขึ้นราคาน ้ามนัของโลกมากเกินไป โดยพยายาม
ประวงิเวลาหรอืชะลอการปรบัราคาพลงังานในประเทศให้เพิม่ขึ้นตามสดัส่วนของราคาเชื้อเพลงิใน
ตลาดโลก จนกระทัง่ถงึปี 2523 และ 2524 จงึไดเ้ริม่ปรบัราคาภายในมากขึน้อย่างจรงิจงั ขณะเดยีวกนั 
การก าหนดราคาพลงังานแต่ละชนิดและแต่ละผลติภณัฑน์ ้ามนัยงัไม่ไดส้ดัส่วนทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกนั 
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ก า ร ก า ห น ด ร า ค า พ ลั ง ง า น แ ต่ ล ะ ช นิ ด แ ล ะ แ ต่ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
น ้ามนัยงัไม่ไดส้ดัส่วนทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกนั เนื่องจากภาษขีองแต่ละผลติภณัฑแ์ตกต่างกนัมาก จงึ
ก่อให้เกิดโครงสร้างราคาพลังงาน ที่มีล ักษณะบิดเบือนและแตกต่างกัน จนเป็นเหตุให้มีการใช้ 
ผลติภณัฑ์น ้ามนัทดแทนกนัได้ เช่นระหว่างน ้ามนัเบนซนิกบัน ้ามนัดเีซล และการใช้ก๊าซหุงต้มแทน



 92 

น ้ามนัเบนซนิ เป็นตน้ ทัง้หมดนี้มผีลท าใหค้วามต้องการใชพ้ลงังานในประเทศเป็นไปอย่างไม่ประหยดั
เท่าทีค่วร และไมไ่ดส้ดัส่วนกบัขดีความสามารถของก าลงัผลติและการกลัน่ของประเทศ จงึเกดิการขาด
แคลนผลิตภัณฑ์น ้ ามันบางประ เ ภทในบางช่ ว งขึ้น  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ง ก ารขาดแคลน 
น ้ามนัดเีซลและก๊าซหุงตม้ เป็นตน้ 
 ฉะนัน้ การที่ประเทศต้องพึ่งน ้ามนัจากต่างประเทศสูงถึงรอ้ยละ 75 ของความต้องการใช้
พลังงานทัง้หมดประกอบกับลักษณะโครงสร้างราคาน ้ ามนัที่ก่อให้เกิดความต้องการผลิตน ้ ามัน  
บางชนิดไม่ได้สดัส่วนกบัก าลงัการผลติ จงึก่อให้เกิดการขาดแคลนในประเทศเป็นระยะๆ และเพิ่ม
ปญัหาให้แก่การจดัหาและการส ารองน ้ามนัมากขึ้น นอกจากนัน้ การจดัหาน ้ามนัของประเทศ ยงั 
ไม่มสีญัญาระยะยาวกบัประเทศผู้ผลิตน ้ามนัให้ได้ปรมิาณน ้ามนัที่แน่นอนและเพยีงพอสนองความ
ตอ้งการในประเทศ จงึต้องพึง่การจดัซือ้จากตลาดจรในราคาแพง และมคีวามแน่นอนอยู่อกีมาก ท าให้
มคีวามจ าเป็นที่จะต้องส ารองน ้ามนัไว้ให้พอสนองความต้องการใช้น ้ามนัในยามวิกฤตการณ์ต่างๆ 
แมว้่าการส ารองจะก่อใหเ้กดิภาระทางการเงนิและการจดัหารอุปการแ์ละสถานทีเ่พื่อส ารองน ้ามนั 
 นอกจากนัน้ ปรากฏว่าขีดความสามารถก าลังการกลัน่น ้ ามนัในประเทศมีเพียง 175,000  
บาเรลต่อวนั ในขณะที่ความต้องการน ้ามนัส าเรจ็รปูมถีงึประมาณ 215,100 บาเรลต่อวนั ในปี 2523 
เป็นต้น จึงท าให้ประเทศไทยต้องสัง่ซื้อน ้ามนัเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากต่างประเทศในราคาแพงมา  
สนองความต้องการมากขึน้โดยล าดบั คอื จาก 729 ลา้นลติร ในปี 2515 เป็น 3,525 ลา้นลติร ในปี 
2523 
 ฉะนัน้ จงึสรุปได้ว่าปญัหาโครงสรา้งราคาพลงังานภายในประเทศ ปญัหาการจดัหาและการ
ส ารองน ้ามนัตลอดทัง้ปญัหาขดีจ ากดัความสามารถของโรงกลัน่น ้ามนัในประเทศมคีวามเกี่ยวโยง
สมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ จะต้องวางแผนปรบัปรุงอย่างเป็นระบบให้ไดส้ดัส่วนสอดคลอ้งความต้องการ
ใชพ้ลงังาานของประเทศในอนาคต 
 2.4 ปัญหาด้านการผลิตไฟฟ้าท่ีต้องพ่ึงน ้ามนัเช้ือเพลิงในอตัราส่วนท่ีสูงมาก คือ 
ร้อยละ 80 ของก าลังผลิตติดตัง้ไฟฟ้าทัง้หมดต้องอาศัยน ้ ามนัเชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้ามาจาก 
ต่างประเทศ ปจัจุบนัการผลติไฟฟ้าใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิประมาณรอ้ยละ 19 ของน ้ามนัเชือ้เพลงิทีน่ าเขา้
มาจากต่างประเทศทัง้หมด จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องการกระจายชนิดของพลงังานที่ใช้ในการผลติ
ไฟฟ้า เพื่อลดการพึง่น ้ามนัเชือ้เพลงิจากต่างประเทศน้อยลง และโดยทีค่วามต้องการใชไ้ฟฟ้าในระยะที่
ผ่านมานได้เพิม่ขึ้นในอตัราที่สูง ในปจัจุบนัความต้องการใช้พลงัไฟฟ้าสูงสุดเพิม่ขึ้นเฉลี่ยปีละ 200 
เมกกะวตัต์ ท าให้มภีาระจะต้องใช้เงนิลงทุนก่อสรา้งแหล่งผลติไฟฟ้า ระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าถึง
ประมาณ 11,140 ลา้นบาท ในปี 2523 นอกจากนัน้ โครงสรา้งไฟฟ้ายงัไมเ่ป็นธรรมเท่าทีค่วร คอื อตัรา
ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมและธุรกจิในส่วนภูมภิาคยงัสูงกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร จงึเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ไม่จูงใจให้กิจการอุตสาหกรรมกระจายไปสู่ส่วนภูมภิาคและยงักระจุกกันอยู่บรเิวณ
กรงุเทพมหานคร 
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 2.5 ปัญหาการบริหารพลงังายยงักระจดักระจายกนัอยู่หลายหน่วยงานในภาครฐับาล 
การบรหิารพลงังาในปจัจุบนัไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวางแผนการผลติการจ าหน่าย การใช้พลงังาน 
และการก าหนดนโยบายราคาพลงังาน ยงักระจดักระจายกนัอยู่หลายหน่วยงานของรฐั ยากต่อการ
ควบคุมประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ ทัง้ในแง่ควบคุมการใช้ การประหยดัพลงังาน การจดัหาและ
พฒันาพลงังานจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาแหล่งพลงัน ้าขนาดต่างๆ ทัง้หมดนี้จงึ
เป็นปญัหาต่อการก าหนดนโยบายพลงังานให้สามารถด าเนินไปปอย่างผสมผสานในทศิทางเดยีวกนั 
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการพฒันาประเทศดา้นอื่นๆ  
 
3. เป้าหมาย 
 เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งการผลติและการใชพ้ลงังานในประเทศสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหลกั
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทีจ่ะลดการขาดดุลการคา้ต่างประเทศ และช่วยแก้ไขฐานะทางการเงนิของ
ปะรเทศมใิห้ใช้จ่ายเกินตวัอย่างหนักดงัเช่นที่แล้วมา จงึตัง้เป้าหมายลดการใช้พลงังาน และลดการ
น าเข้าพลังงานจากต่างประเทศลง ขณะเดียวกันจะผลิตพลังงานทดแทนในประเทศโดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านลิกไนต์ และพลังน ้ าให้มากขึ้น และปฏิรูประบบบริหารพลังงานในช่วง 5 ปี 
ขา้งหน้าไว ้ดงันี้ 
 3.1 ลดอตัราการใช้พลงังานในประเทศโดยส่วนรวมลง ไม่ใหข้ยายตวัเกนิอตัรารอ้ยละ 4.8 
ต่อปี โดยเฉลี่ยใน 5 ข้างหน้า โดยเน้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพและประหยดัการใช้พลงังานสาขา
คมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมเป็นพเิศษ 
 3.2 ลดปริมาณการน าเข้าน ้ามนัเช้ือเพลิงปิโตรเลียมลงเฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
 3.3 ลดอตัราส่วนการพ่ึงน ้ามนัปิโตรเลียมจากต่างประเทศลงร้อยละ 75 ของความ
ต้องการใช้พลงังานทัง้หมดทุกประเภทในปี 2523 ให้เหลือเพียงร้อยละ 46 ในปี 2529 โดยการ
ผลิตและการใช้แหล่งพลงังานในประเทศขึ้นมาใช้ทดแทน คือ ก๊าซธรรมชาติ พลงัน ้าและถ่านหิน  
ลกิไนท์ และพลงังานนอกแบบอื่นๆ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตพลงังานภายในประเทศ เพื่อ 
ทดแทนน ้ามนัปิโตรเลยีมไว ้ดงันี้ 

(1) ก าหนดเป้าหมายการผลติก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย จากวนัละ 250 ลา้นลูกบาศก์ฟุต ในปี 
2525 เพิ่มขึ้นเป็นวนัละไม่ต ่ากว่า 525 ล้านลูกบาศก์ฟุตภายในปี 2529 โดย 
ก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาตใิหม้กี าลงัแยกก๊าซไดไ้ม่ต ่ากว่าวนัละ 350 ลา้นลูกบาศก์ฟุต
ภายในปี 2529 

(2) เพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าจากพลงัน ้าขึน้ประมาณ 2 เท่าตวั จาก 1,269 เมกกะวตัต์ ในปี 2523 
เป็นประมาณ 2,013 เมกกะวตัต ์ในปี 2529 
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(3) เพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าจากการใชถ่้านหนิลกิไนท ์จาก 210 เมกกะวตัต์ ในปี 2523 ขึน้เป็น
ประมาณ 885 เมกกะวตัต ์ในปี 2529 

(4) เพิม่การใชพ้ลงังานนอกแบบอื่นๆ (พลงังานจากแอลกอฮอล ์ขยะ ไมโ้ตเรว็ พลงัน ้าขนาด
เล็ก หนิน ้ามนั ก๊าซชวีภาพ ความร้อนใต้พภิพ แสงอาทติย์ และลม ) ให้ได้เทยีบเท่า
น ้ามนัดบิประมาณ 220 – 290 ลา้นลติร ภายในปี 2529 

3.4 ขยายขีดความสามารถโรงกลัน่น ้ามนัในประเทศ เป็นประมาณ 280,000 บาเรล ต่อวนั
ปฏทินิภายในปี 2529 

3.5 ขยายการพฒันาไฟฟ้าไปสู่ชนบท เพิม่ขึน้อกีประมาณ 31,523 หมู่บา้น คอืเพิม่จาก 
18,511 หมู่บา้นในปี 2523 เป็นประมาณ 50,034 หมู่บา้นภายในปี 2529 หรอืเพิม่จ านวนหมู่บา้นทีม่ ี
ไฟฟ้าใช ้จากรอ้ยละ 36 ในปี 2523 เป็นประมาณรอ้ยละ 92 ในปี 2529 

3.6 เพ่ิมปริมาณการส ารองตามกฎหมายส าหรบัน ้ามนัดิบและน ้ามนัเช้ือเพลิง
ปิโตรเลียม ใหพ้อใช้ในยามวกิฤตกิารณ์ต่างๆ โดยเพิม่จากปจัจุบนั 36 วนั เป็น 60 วนัของการใช้
ภายในปี 2529 
 
4. แนวนโยบายและมาตรการ 
 เพื่อด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายพลงังานที่ก าหนดไว้ดงักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้
ก าหนดแนวนโยบายและมาตรการทีจ่ะน าไปสู่ผลในทางปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 
 4.1 แนวนโยบาย 

(1) เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังาน โดยเน้นประสทิธภิาพการใช้พลงังานต่อหน่วยการ
ผลติใหเ้กดิการประหยดัและลดการใชพ้ลงังานต่อหน่วยงานการผลติลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การใช้พลงังานในการขนส่งทางถนนและกจิการอุตสาหกรรมนอกเหนือจากการประหยดั
พลงังานจากการขนส่งเป็นส าคญัแอล้ว ยงัจะต้องปรบัโครงสรา้งการขนส่งให้เขา้สู่ระบบ
ขนส่งที่ใช้พลงังานน้อย คอื การขนส่งทางน ้าและรถไฟให้มากขึน้ ขณะเดยีวกนัจะขยาย
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อลดภาวะการเดนิทางตดิต่อให้น้อยลง และเร่งปรบัปรุง
การจราจรในเมอืงใหญ่ใหค้ล่องตวั ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมรฐัจะใชม้าตรการทางการเงนิ 
การคลงัจูงใจให้ผู้ประกอบการปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงงานให้เกดิการประหยดัและ
ปรบัปรงุกรรมวธิกีารผลติทีใ่ชพ้ลงังานต่อหน่วยน้อยลงดว้ย 

(2) ปรับนโยบายราคาพลังงานทุกประเภท ให้สอดคล้องทันเหตุการณ์และได้สัดส่วนที่
เหมาะสมและใหร้าคาพลงังานไดเ้ป็นไปตามภาวะความเป็นจรงิโดยไม่ใหม้กีารชดเชยจาก
รัฐ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนกันขึ้นจากราคาที่ไม่ได้สัดส่วนกัน 
ขณะเดยีวกนัจะตอ้งเป็นราคาทีใ่หค้วามเป็นธรรมแก่ผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่าย และผูใ้ชด้ว้ย 
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(3) เร่งพัฒนาพลังงานที่มตี้นก าเนิดในประเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการน าเข้า  
น ้ามนัจากต่างประเทศ โดยเร่งให้หน่วยงานของรฐัและเอกชนส ารวจและพฒันาแหล่ง
พลงังานประเภทต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การส ารวจปิโตรเลยีมบนบกและใน
ทะเล การพฒันาก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย การส ารวจและพฒันาแหล่งพลงัน ้าและถ่านหนิ
ลกิไนต์เพิม่ให้มากขึ้น การทดลองสาธติการผลติพลงังานจากหินน ้ามนั การส ารวจแร่
ยูเรเนียมและพฒันาพลงังานนอกแบบอื่นๆ พร้อมกนัไป ทัง้นี้ จะพมันาระบบจดัหาและ
ส ารองพลงังานในประเทศใหส้ามารถสนองความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและความมัน่คง
ของชาตใินอนาคตใหไ้ด ้

(4) สนับสนุนการลงทุนในกจิการพลงังานของภาครฐับาลและภาคเอกชน ทัง้ภายในประเทศ
และจากต่างประเทศ และส่งเสรมิความร่วมมอืกบัต่างประเทศในการพฒันาแหล่งพลงังาน 
การจดัหาซือ้ขายและการส ารองพลงังาน 

(5) เร่งรดัให้มกีารผลติการใชพ้ลงังานในรปูแบบและสดัส่วนทีเ่หมาะสมในชนบท และจดัให้มี
แผนการด าเนินการด้านการจดัหา การผลติ และการใช้พลงังานที่สอดประสานกนั และ
ค านึงถงึการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของประเทศพรอ้มกนัไปดว้ย 

4.2 มาตรการปรบัโครงสร้างการผลิตและการใช้พลงังาน มาตรการเฉพาะเพื่อใหแ้ผนการ
ปรงัโครงสรา้งพลงังานสามารถบรรลุเป้าหมายและแนวนโยบายหลกัทีว่างไว ้มดีงันี้ 

4.2.1 มาตรการประหยดัการใชพ้ลงังาน 
 ก. สาขาคมนาคมและขนส่ง 

(1) ปรับปรุงระบบการจราจรระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มี 
ประสทิธภิาพขึน้ โดยก าหนดเสน้ทางเดนิรถก าหนดเวลาจอดและจุดจอดของรถใน
เขตที่มีการจราจรคับคัง่ ก าหนดเวลาเข้าท างานและเลิกงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาใหม่ โดยพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนและยานพาหนะในช่วงเวลาเร่งรดัอย่างเหมาะสม เพื่อหลกีเลี่ยงปญัหา
การจราจรตดิขดั จดัระบบแทก็ซีใ่หม่โดยจดัทีจ่ดประจ าตามศูนยก์ารคา้ โรงแรม 
และยา่นชุมชนต่างๆ สนบัสนุนเร่งรดัจดัการก่อสรา้งระบบทางด่วนพเิศษ ซึง่ก าลงั
ด าเนินการอยูข่ณะน้ีใหเ้สรจ็โดยเรว็ 

(2) ปรับปรุงระบบภาษียานพาหนะส่วนบุคคลให้ขึ้นอยู่กับขนาดของความ 
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงและมลีกัษณะก้าวหน้า เพื่อส่งเสรมิใหม้กีารใช้ยานพาหนะที่มี
ขนาดเล็กลงหรือใช้บรกิารขนส่งสาธารณะซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าและ
กวดขนัการต่อทะเบียนพาหนะที่เก่าและช ารุดหมดสภาพเพื่อประหยดัการใช้ 
น ้ามนั 
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(3) ส่งเสรมิใหม้กีารตดิต่อโดยผ่านระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของรฐั เช่น โทรศพัท ์
โทรเลข มากขึ้น โดยปรบัปรุงประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการใช้
บรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อหลกีเลีย่งการตดิต่อดว้ยตนเอง 

(4) ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรบัปงรุการขนส่งสนิค้าทางรถไฟให้รวดเรว็และ
เพยีงพอเพื่อให้มกีารใช้บรกิารทางรถไฟมากขึ้นเนื่องจากการขนส่งสินค้างทาง
รถไฟสิน้เปลอืงพลงังานน้อยกว่าการขนส่งทางบกอื่นๆ 

(5) ปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางน ้ า ซึ่งเป็นระบบคมนาคมที่ใช้
พลงังานน้อยที่สุดให้ดยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะในบรเิวณที่ลุ่มภาคกลางมแีม่น ้าส าคญัๆ 
ทีส่ามารถจะใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมไดเ้ป็นอย่างด ีไดแ้ก่ แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้า
บางปะกง แม่น ้าท่าจนี และบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล โดยการลงทุนขุดลอกร่องน ้าและ
ขุดสนัดอนทีต่ื้นเขนิ สรา้งท่าเรอืส าหรบัรบัส่งผูโ้ดยสารและขนส่งสนิคา้ โกดงัเก็บ
สนิคา้ตามรมิฝ ัง่แมน่ ้าใหม้ากขึน้ 

ข. สาขาอตุสาหกรรม 
(1) ให้โรงงานหรอืกจิการอุตสาหกรรมที่มกีารใชพ้ลงังานตัง้แต่ 500 กโิลวตัต์ขึน้ไป

หรอืที่มกีารใช้พลงังานจากน ้ามนัเชื้อเพลงิทุกประเภทมปีรมิาณรายวนัมากกว่า 
1,000 กโิลลติรต่อปี และ / หรอื ทีม่กีารใชพ้ลงังานจากถ่านหนิทุกชนิดมปีระมาณ
รายวันมากกว่า 1,200 ตันต่อปี จะต้องมีผู้ร ับผิดชอบประจ าโรงงาน 
จดัท าบนัทึกจดสถิติรายละเอียดการผลิต การใช้พลงังานและผลผลิตในแต่ละ
ขัน้ตอนของขบวนการการผลิต รายงานต่อส านักงานพลังงานแห่งชาติ และ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประจ าทุกเดอืน รายละเอยีดมดีงัต่อไปนี้ 

(1.1) ชนิด ประมาณ คุณสมบตั ิและราคาของเชือ้เพลงิพลงังานทีผ่ลติและที่
ใช ้

(1.2) ชนิดและปรมิาณเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นอุปกรณ์แต่ละชนิด 
(1.3) ปรมิาณเชือ้เพลงิหรอืพลงังานความรอ้นทีใ่ชต่้อหน่วยผลติ 
(1.4) รายละเอียด ติดตัง้ ดงัแปลง แก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการใช้

พลงังาน 
(2) โรงงานที่มกีารผลิตและการใช้พลงังานข้างต้นจะต้องจดัส่งบนัทึกรายละเอียด

เกี่ยวกบัการผลติ การใช้พลงังาน และการประหยดัพลงังานต่างๆ ให้ส านักงาน
พลังงานแหล่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งร ับผิดชอบด้านประหยัด 
พลังงานเป็นประจ าทุกปี โดยโรงงานจะต้องมีผู้ร ับผิดชอบตามรายละเอียด 
ขอ้มลูทีส่่งมาใหถู้กตอ้งเป็นจรงิทุกประการตามรายละเอยีด ดงันี้ 

(2.1) สถติกิารใชพ้ลงังานของโรงงานทีผ่่านมา 
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(2.2) แผนการผลติและการใชพ้ลงังานของโรงงานในอนาคต 
(2.3) มาตรการการประหยดัพลงังานและผลการประหยดัพลงังานทีโ่รงงานได้
ปฏบิตัมิาแลว้ประจ าปี 
(2.4) แผนการประหยดัพลงังานที่โรงงานคาดว่าจะกระท าในอนาคตพรอ้ม
เหตุผลประกอบ 

(3) ใหส้ านักงานพลงังานแห่งชาต ิร่วมกบั กระทรวงอุตสาหกรรม จดัตัง้หน่วยบรกิาร
ประหยดัพลงังานเคลื่อนที่ ให้บรกิารแก่โรงงานในด้านเสนอแนะ แก้ไข ปรบัปรุง 
แ ล ะ เ ก็ บ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ป รับ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ป ร ะ ห ยัด 
พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

(4) ขยายสินเชื่อแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
โรงงานเพื่อประหยดัพลงังานเป็นพเิศษ โดยให้บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันการเงินด าเนินการในเรื่องนี้  ขณะเดียวกันจะต้อง 
ปรบัปรุงอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรบัวสัดุอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้เพื่อการ
ประหยดัพลงังานในภาคอุตสาหกรรมดว้ย 

(5) ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนถอืการประหยดัพลงังานเป็นปจัจยั
หนึ่งในการพจิารณาใหส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งเสรมิการลงทุนอกีดา้นหน่ึง 

(6) ก าหนดมาตรฐานการใชพ้ลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทไวใ้หเ้ป็น
มาตรฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการใช้พลงังานของโรงงานต่างๆ 
และก าหนดใหส้ทิธพิเิศษบางอย่างแก่โรงงานทีไ่ด้มาตรฐาน เช่น ขยายระยะเวลา
การช า ระภาษีร ายได้ของบริษัท  เก็บภาษี รายได้ ในอัตราต ่ า  หรือ ให้ 
ใบรบัรองชมเชย เป็นตน้ 

(7) จัดให้มีการอบรมสัมนาและประชุมร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ผูร้บัผดิชอบของโรงงานอุตสาหกรรม ในการพจิารณาร่วมมอืและประสานงานดา้น
การประหยดัพลงังานทัง้ด้านการปรบัปรุงแก้ไข ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการ
ต่างๆ ในการด าเนินการใหม้กีารประหยดัในโรงงานอุตสาหกรรม 

ค. การรณรงคแ์ละปรบัค่านิยมในการประหยดัพลงังาน 
(1) เพิม่หลกัสตูรเกีย่วกบัพลงังานและการประหยดัพลงังานไวใ้นการศกึษาทุกระดบั 
(2) ให้กรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนได้รณรงค์ปลูกฝงัค่านิยมให้ประชาชน

ประหยดัพลงังาน 
(3) ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนด้านการประหยดัพลงังานใหแ้ก่หน่วยงานของ

รฐัและเอกชน 
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(4) ให้ส านักงานพลงังานแห่งชาติติดตามประเมนิผล มาตรการประหยดัพลงังาน
รายงานต่อรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง ว่าด้วยการใช้และการประหยัด 
พลงังานบรรลุเป้าหมายหรอืไม ่เพยีงใด 

(5) ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและความ
เคลื่อนไหวทางด้านพลงังานด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อระดมความร่วมมอืกัน
ประหยดัการใชพ้ลงังานในอนาคต 

4.2.2 การปรบัปรงุโครงสรา้งดา้นราคาน ้ามนั 
(1) ให้รฐัก าหนดราคาพลงังาน เช่น ผลิตภณัฑ์น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ และ

ไฟฟ้า ให้สะทอ้นถงึคุณค่าในเชงิเศรษฐกจิของพลงังานและมสีภาพความเป็นจรงิ 
โดยไมม่กีารชดเชยจากงบประมาณแผ่นดนิ 

(2) ปรบัอตัราค่าพลงังานใหม้ลีกัษณะเป็นการส่งเสรมิการประหยดั 
(3) ปรบัอตัราค่าพลงังานให้มรีายได้เพยีงพอที่จะช่วยสมบทในการลงทุนเพื่อพฒันา

พลงังานโดยไมใ่หเ้ป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดนิ 
(4) ปรบัราคาพลงังานเพื่อลดความเหลื่อมล ้าระหว่างชนิดใหน้้อยละ เช่น ราคาน ้ามนั

เบนซนิกบัราคาน ้ามนัดเีซลและก๊าซหุงตม้ทีใ่ชแ้ทนน ้ามนัเบนซนิ โดย 
(4.1) ทุกครัง้ทีร่าคาน ้ามนัในตลาดโลกเพิม่สูงขึน้และมผีลท าใหต้้นทุนน ้ามนั
ภายในประเทศเพิม่ขึน้ รฐัจะต้องพจิารณาปรบัราคาน ้ามนัภายในประเทศให้
สูงขึ้นด้วย โดยมใิห้มกีารชดเชยจากงบประมาณแผ่นดนิเพื่อให้ราคาน ้ามนั
แสดงถงึความเป็นทรพัยากรทีข่าดแคลน 
(4.2) ในการปรบัราคาน ้ามนัแต่ละครัง้ ให้ลดความแตกต่างระหว่างชนิดให้
น้อยลง โดยใหก้ารเปลีย่นแปลงเป็นไปในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ทัง้นี้ เพื่อมิ
ใ ห้ มีผ ลก ร ะทบจากก าร เ ปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แ ร ง  พร้ อ มทั ้ง ใ ห้ ป รับ 
โครงสร้างราคาน ้ ามันให้สอดคล้องกับระยะยาวด้วย โดยการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรม ผลกระทบของการขึ้นราคาและ
โครงสรา้งภาษนี ้ามนั เป็นตน้ 
(4.3) ก าหนดราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลงิให้ใกล้เคียงกับราคา 
พลงังานทีน่ าไปใชท้ดแทน 
(4.4) ปรบัอตัราค่ากระแสไฟฟ้าทุกประเภทส าหรบัอุตสาหกรรม และธุรกจิให้
เท่าเทียมกันทัว่ประเทศ เพื่อส่ งเสริมการกระจายความเจริญสู่ส่ วน 
ภมูภิาค 
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(4.5) รฐัจะต้องท าการประชาสมัพนัธ์ด้วยการให้ขอ้เทจ็จรงิในเรื่องเกี่ยวกบั
พลงังาน โดยเฉพาะน ้ามนัให้ประชาชนเขา้ใจ เพื่อให้ประชาชนพรอ้มทีจ่ะรบั
กบัสถานการณ์พลงังานทีเ่ปลีย่นแปลง 

 4.2.3 เร่งรดัการส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่างๆ ภายในประเทศมาใช้แทน 
น ้ามนั โดยจดัใหห้น่วยงานของรฐัและเอกชนด าเนินการส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังานภายในประเทศ
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีว่างไวโ้ดยเรว็ 
 ก. การส ารวจปิโตรเลยีม 

(1) ให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและเร่งรัด 
เอกชนผู้ได้รบัสมัปทานส ารวจปิโตรเลยีมบนบกและในทะเลให้ด าเนินการเจาะ
ส ารวจตามขอ้ผูพ้นั 

(2) ให้กรมพลงังานทหารเร่งรดัการเจาะส ารวจและพฒันาแหล่งน ้ามนัที่ฝาง และใน
พื้นที่ส ารองในแอ่งเชยีงใหม่ ล าปาง แพร่ เชียงราย โดยจัดสรรงบประมาณให้
ด าเนินการ และโดยรว่มทุนเจาะส ารวจกบัเอกชน 

(3) ให้ส านักงานพลงังานแห่งชาติ กรมทรพัยากรธรณี การปิโตรเลยีมแห่งประเทศ
ไทยและกรมการพลงังานทหารร่วมกนัศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อก าหนดนโยบาย
การขย ายขอบ เขตการส า ร ว จ ปิ โต ร เ ลียม  โดยห น่วยง านขอ ง รัฐ ใ น 
ขัน้ต่อไป 

ข. การพัฒนาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ 
กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรดัสนับสนุนให้การด าเนินงานพัฒนาก๊าซ  
ธรรมชาตใินอ่าวไทยบรรลุตามเป้าหมาย 

ค. การส ารวจและพฒันาแหล่งถ่านหนิลกิไนท ์
(1) ให้กรมทรพัยากรธรณี ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินงานส ารวจแหล่งถ่าน

หนิลกิไนทท์ัว่ประเทศ เพื่อคน้หาและเพิม่ประมาณส ารองถ่านหนิลกิไนต์ 
(2) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเร่งรดัพฒันาแหล่งถ่านหินลิกไนท์ เพื่อ

น ามาใชใ้นการผลติพลงังานไฟฟ้าใหม้ากขึน้ 
(3) ให้ส านักงานพลงังานแห่งชาต ิร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ศกึษา ค้นคว้า และ

วจิยัการใชป้ระโยชน์ถ่านหนิลกิไนตท์ดแทนน ้ามนัในอุตสาหกรรมใหม้ากยิง่ขึน้ 
ง. การส ารวจและพฒันาแหล่งน ้าเพื่อผลติพลงังานไฟฟ้า 

(1) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยเร่งรดัการส ารวจและการพฒันาแหล่งน ้า
เพื่อประโยชน์ในการผลิตพลงังานไฟฟ้าให้มากขึ้น และให้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งจดัท าแผนงานและวธิแีก้ไขผลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อมอนัจะเกดิขึน้
จากการพฒันาแหล่งน ้าดว้ย 
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(2) สนับสนุนให้มีการด าเนินการส ารวจและพัฒนาแหล่งน ้ าขนาดเล็กที่มีความ
เหมาะสมทางเศรษฐกจิหรอืความมัน่คงเพื่อผลติพลงังานไฟฟ้า 

จ. ใหก้ารปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยด าเนินการก่อสรา้งโรงงานแยกก๊าซธรรมชาตใิหแ้ลว้เสรจ็
ตามเป้าหมาย 

ฉ. สนับสนุนใหภ้าคเอกชนลงทุนพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมคีอลและอุตสาหกรรมเคม ีโดย
ใชผ้ลติภณัฑป์ระเภทต่างๆ ทีจ่ะไดจ้ากโรงงานแยกก๊าซธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิในการผลติ 

ช. การส ารวจและทดลองสาธติการผลติพลงังานจากหนิน ้ามนั 
(1) การทดลองสาธติการใช้หนิน ้ามนัเพื่อผลติพลงังานไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย ส านักงานพลังงานแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณีและ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัศกึษาวางแผนและด าเนินการทดลองสาธิตการใชห้นิ
น ้ามนัเพื่อผลติพลงังานไฟฟ้า 

(2) การทดลองสาธติการสกดัน ้ามนัจากหนิน ้ามนั ใหส้ านักงานพลงังานแห่งชาต ิกรม
ทรพัยากรธรณี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรมการพลงังานทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมกนัศกึษาวางแผนและด าเนินการทดลองสาธติการสกดั 
และการกลัน่น ้ามนัจากหนิน ้ามนั 

(3) ให้ส านักงานคระกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติร่วมศึกษาและก าหนดมาตรฐาน
สิง่แวดลอ้มของโรงไฟฟ้าทีใ่ชห้นิน ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิและโรงงานสกดัน ้ามนัจากหนิ
น ้ามนั 

ซ. การส ารวจและพฒันาแรน่ิวเคลยีร ์
(1) ใหก้รมทรพัยากรธรณีด าเนินการส ารวจแหล่งแร่ยูเรเนียม เพื่อหาประมาณส ารอง

เพิม่เตมิ ตลอดจนการส ารวจปรมิาณส ารองแรโ่มนาไซท์ 
(2) ใหส้ านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสนัตดิ าเนินการทดลองการผลติเยลโล่วเคค จาก

แรโ่มนาไซท ์และจากแรย่เูรเนียมทีส่ ารวจพบในประเทศ 
ญ. การส ารวจและพฒันาพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 

(1) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยร่วมกบักรมทรพัยากรธรณีและส านักงาน
พลงังานแหล่งชาต ิส ารวจแหล่งพลงังานความรอ้นใต้พภิพในภาคเหนือเพื่อหา
แหล่งทีม่ศีกัยภาพสงูพอแก่การผลติพลงังานไฟฟ้า 

(2) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าตาม 
โครงการขัน้ต่อไป 

4.2.4 ส่งเสรมิการวจิยั การพฒันา การผลติ และการใชพ้ลงังานนอกแบบ 
(1) เรง่รดัใหห้น่วยงานของรฐัและสถาบนัการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพลงังานท าการวจิยั

และพฒันาพลงังานนอกแบบ เช่น พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังาน
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ชวีภาพ เป็นต้น โดยให้รฐัจดัสรรงบประมาณเพื่อการนี้ให้สอดคล้องกบัแผนงาน
และเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

(2) สนับสนุนให้ส านักงานพลงังานแหล่งชาตแิละหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งท าการส ารวจ
และศกึษาความเหมาะสมก่อนการลงทุน เพื่อพฒันาการผลติและการใช้พลงังาน
นอกแบบในประเทศ ตลอดจนร่วมด าเนินการดงักล่าวกบันานาประเทศ โดยการ
จดัสรรงบประมาณและก าลงัคนให้ได้สดัส่วนที่เหมาะสมกบัการพฒันาพลังงาน
ประเภทอื่นๆ ควบคู่กนัไปดว้ย 

(3) ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารผลิตและการใช้
พลงังานนอกแบบชนิดใหม่ๆ ที่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และ / หรอืในการช่วย
ประหยดัพลงังาน โดยด าเนินการในด้านต่างๆ เช่น ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
ส าหรับพลังงานดังกล่าว ใช้มาตรการด้านการเงินและคลัง เพื่อชักจูงให้ทัง้  
ผู้ผลิตและผู้ใช้สนใจในการลงทุน และในการใช้พลังงานนอกแบบชนิดใหม่ที่ 
คดิคน้ไดอ้ยา่งแพรห่ลายต่อไป 

4.2.5 ปรบัปรงุการจดัหา การส ารวจ และขยายขดีความสามารถโรงกลัน่น ้ามนั 
ก. กระจายแหล่งซือ้น ้ามนัดนิและน ้ามนัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม โดย 

(1) ท าสญัญาจดัซื้อน ้ามนัระยะยาวจากแหล่งที่ม ัน่คงและคุม้ค่าทางเศรษฐกจิหลายๆ 
แหล่ง 

(2) ให้กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมกบัการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยจดัหาน ้ามนัโดยอาศยัอ านาจต่อรองใน
การคา้ขา้วและอาหาร 

ข. ส ารองน ้ามนัดบิและน ้ามนัเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมเพื่อใช้ในยามวกิฤตกิารณ์ต่างๆ รวมกนัให้
เพยีงพอในระยะเวลาไมต่ ่ากว่า 60 วนั โดย 

(1) ให้โรงกลัน่น ้ ามนัส ารองน ้ามนัดิบตามก าลงักลุ่นของโรงกลัน่น ้ามนัให้ใช้ได้ใน
ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 35 วนั 

(2) ให้บริษัทจ าหน่ายหรือโรงกลัน่น ้ ามันส ารองน ้ ามันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมตาม 
สดัส่วนของการจ าหน่ายใหใ้ชไ้ดใ้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ 25 วนั 

(3) รัฐโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยส ารองน ้ ามันดิบและน ้ ามันเชื้อเพลิง
ปิโตรเลยีมตามความต้องการใชใ้นส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิและกจิการทหาร โดย
การสรา้งคลงัน ้ามนักระจายตามจุดส าคญัๆ ทัว่ประเทศ 

(4) กระตุ้นให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการตกลงในการส ารองน ้ ามันเพื่อความ 
มัน่คงในดา้นพลงัานของอาเซยีน 
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ค. ขยายและ / หรอืก่อสรา้งโรงกลัน่น ้ามนัภายในประเทศใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้เพื่อเพิม่
ก าลังการกลัน่ให้สามารถสนองความต้องการใช้ในประเทศในขนาดและกรรมวิธีการกลัน่ที่จะ  
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิและความมัน่คงของชาตมิากทีสุ่ด โดยการสนบัสนุนใหร้ฐั เอกชน และ 
/ หรอืรฐัและเอกชนลงทุนในการนี้ 

4.2.6 ด าเนินมาตรการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมที่จะได้รบัผลกระทบจากโครงการพฒันาพลงังาน 
หรอืกจิการผลติและการใช้พลงังานทุกประเภท ขณะเดยีวกนัสนับสนุนการผลติและการใช้พลงังานที่
ไดร้บัจากวสัดุเหลอืใช ้การเกษตร การอุตสาหกรรมและกจิการอื่นๆ ทีม่อียูใ่นแต่ละทอ้งถิน่ดว้ย 

4.2.7 การปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารดา้นพลงังานของประเทศ 
ก. สนบัสนุนการรวมหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีห่ลกัเกี่ยวกบัพลงังานใหร้วมอยู่ภายใต้สายงาน

การบงัคบับญัชาเดยีวกนั 
ข. ศกึษาและวเิคราะห์ความเหมาะสมเพื่อก าหนดแนวทางปรบัปรุงการบรหิาร องค์กรด้าน

พลงังานภายในประเทศใหเ้ป็นระบบยิง่ขึน้ โดย 
(1) แก้ไขปรบัปรุงคณะกรรมการและ / หรอื อนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

พลังงานมใิห้มกีารซ ้าซ้อนกัน และให้ส านักงานพลงังานแห่งชาติเป็นฝ่าย 
เลขานุการของทุกคณะกรรมการ และ / หรอื อนุกรรรมการที่ตัง้ขึน้ไม่ว่าจะมกีาร
ปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงคณะกรรมการและ / หรอืคณะอนุกรรมการใดๆ กต็าม 
เพื่อให้การด าเนินงานและการประสานงานของคณะกรรมการ และ / หรือ 
คณะอนุกรรมการเป็นไปอยา่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

(2) ใหป้รบัปรุงบทบาทของส านักงานพลงังานแห่งชาต ิโดยใหเ้น้นในดา้นการก าหนด
นโยบายการวางแผนและการประสานแผนพลงังานของประเทศและลดบทบาทใน
ดา้นการเขา้ไปด าเนินการก่อสรา้งโครงการใหน้้อยลง 

(3) เร่งรดัการพจิารณาการรวมไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเขา้เป็นหน่วยงานเดยีวกนั เพื่อให้
สามารถก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าทุกประเภทในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคให้เป็น
อัตราเดียวกัน และเพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนบริหาร และด าเนินการ
เกีย่วกบัการจ าหน่ายไฟฟ้าของประเทศ 

4.2.8 พฒันาก าลงัคนในสาขาพลงังานให้มคีวามรูค้วามช านาญในการส ารวจ วจิยั วางแผน
พฒันาการผลติและการใช้พลงังานที่ส าคญัๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้กระทรวงศึกษาธกิาร 
ทบวงมหาวทิยาลยัปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาใหส้ามารถผลติก าลงัคนในสาขาพลงังานสอดคลอ้งกบั
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันจะจดัให้มกีารฝึกอบรมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ดา้นพฒันาพลงังาน และส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัดา้นพลงังานชนิดต่างๆ มากขึน้ 

4.2.9 สนับสนุนการจดัท าแผนหลกัพลงังานของประเทศที่ส านักงานพลงังานแห่งชาตกิ าลงั
ด าเนินการอยู่ใหแ้ลว้เสรจ็ตามหมายก าหนดในต้นปี 2525 เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการวางนโยบายดา้นการ
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บริหา รพลัง ง านขอ งประ เทศ ในระยะยาว  โดยให้ส านั ก ง านพลัง ง านแห่ งช าติร่ วมกับ  
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้า 3 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการศกึษา วางแผนการใช้และการจดัหาพลงังานให้
สอดคลอ้งกบัแผนหลกัพลงังานของประเทศ ต่อไป 

บทท่ี 7 
แผนการปรบัโครงสร้างระบบการขนส่งและการส่ือสาร 

 
1. สรปุสถานการณ์ด้านการพฒันาระบบการขนส่งและการส่ือสารในระยะท่ีผา่นมา 
 ในช่วง 20 ปี นับตัง้แต่ได้มกีารบูรณะและพฒันาขยายระบบการขนส่งและการสื่อสารของ
ประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 จนถึงปจัจุบนั เพื่อเป็นบรกิารสนับสนุนระบบการผลิตและ
การตลาดใหเ้ชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนั และเพื่อเป็นเครือ่งกระจายความเจรญิและผลการพฒันาออกไปสู่ส่วน
ภูมิภาคและชนบทให้ทัว่ถึงนัน้ ร ัฐได้มุ่งพัฒนาขยายโครงข่ายของการขนส่งทางบกโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ระบบถนนเป็นหลกั โดยถอืว่าระบบถนนเป็นบรกิารขนส่งพืน้ฐานทีใ่หค้วามสะดวกรวดเรว็และ
เป็นการขนส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง และเป็นระบบที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุดส าหรบัการ
ขนส่งช่วงสัน้ๆ การพึง่ระบบถนนในช่วงนัน้เพราะว่าประเทศอยูใ่น “ยคุน ้ามนัราคาถูก” นอกจากนัน้การ
ลงทุนขยายระบบถนนไดเ้ปรยีบทางภูมศิาสตรก์ว่าระบบการขนส่งทางดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะการขนส่ง
ท า ง น ้ า ซึ่ ง มีข้ อ จ า กั ด ท า ง ธ ร ร มช าติ  เ ช่ น  ใ นภ าคต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง เ หนื อ  ภ า ค เ หนื อ  
ตอนบน เป็นตน้ 
 ผลปรากฏว่า ไดม้กีารขยายการก่อสรา้งโครงข่ายระบบถนนออกไปอย่างรวดเรว็จากความยาว
ของถนนทีม่อียูเ่พยีง 8,500 กโิลเมตรในปี 2504 มาเป็น 104,000 กโิลเมตรในปจัจุบนั แยกออกไดเ้ป็น
ทางหลวงแผ่นดนิ 14,000 กโิลเมตร ทางหลวงจงัหวดั 30,000 กโิลเมตร ทางหลวงทอ้งถิน่และทาง
หลวงชนบท 60,000 กโิลเมตร และในช่วงเดยีวกนัจะเหน็ไดว้่า ระบบรถไฟนัน้เกอืบจะไม่มกีารขยาย
เสน้ทางใหม่เพิม่ขึน้จากทีม่อียู่เดมิ และปจัจุบนักย็งัมรีะยะทางรถไฟยาวทัง้สิ้นเพยีง 3,800 กโิลเมตร 
การพัฒนากิจการรถไฟที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้เป็นไปในเรื่องการปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วให้มี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ แต่กไ็มส่ามารถแขง่ขนักบัระบบถนนไดม้ากนัน้ 
 ทางดา้นการขนส่งทางน ้า ซึง่เคยเป็นระบบการขนส่งหลกัของประเทศตัง้แต่โบราณมา กไ็ดล้ด
ความส าคญัลงไปในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา ทัง้นี้เนื่องจากรฐับาลมไิดม้กีารลงทุนบูรณะระบบการขนส่งทาง
น ้าเท่าที่ควร ดงัจะเห็นได้ว่า ปจัจุบนัมแีม่น ้าล าคลองภายในประเทศรวมความยาวประมาณ 5,900 
กโิลเมตร แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาลเพยีง 1,000 กโิลเมตรเท่านัน้ ส่วนระบบการเดนิเรอื
ชายฝ ัง่ทะเล ซึ่งมีชายฝ ัง่ทะเลยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ก็มิได้มีการใช้ประโยชน์ในเชิงการ 
ขนส่งเท่าทีค่วร และยงัไม่สามารถแข่งขนักบัระบบถนนไดอ้ย่างเตม็ที ่เนื่องจากท่าเรอืพาณิชยร์ะหว่าง
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ประเทศมเีพยีงแห่งเดยีว คอื ท่าเรอืกรงุเทพ ไดถ้งึจดุอิม่ตวัแลว้ และมขีดีจ ากดัในการรบัเรอืขนาดใหญ่
ด้วย นอกจากนัน้ ด้านพาณิชยนาวียงัมีกองเรือพาณิชย์ของประเทศรวมระวางทัง้หมดอยู่เพียง 
300,000 เดทเวทตนั และและส่งใหญ่เป็นเรอืแบบดัง้เดมิมอีายุการใช้งานมาก ท าให้ต้องอาศยัเรอื
ต่างประเทศในการขนส่งสนิคา้เขา้ – ออก ถงึรอ้ยละ 95 
 ส าหรบัด้านการขนส่งทางอากาศนัน้ ถึงแม้จะมีกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นจ านวนจ ากัด แต่ก็มี 
บทบาทส าคญัต่อการส่งเสรมิอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ และมแีนวโน้มจะทวคีวามส าคญั
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต จึงได้มีการพัฒนาสายการบินภายในประเทศค่อนข้างจะสมบูรณ์ โดยมี 
เทีย่วบนิประจ าเชื่อมชุมชนเมอืงส าคญัๆ และเมอืงหลกัต่างๆ กว่า 20 แห่ง ส่วนด้านการบนิระหว่าง
ประเทศนัน้ กไ็ดก้า้วหน้าไปพอสมควรแต่ท่าอากาศยานแห่งชาตมิอียูเ่พยีงแห่งเดยีวและค่อนขา้งแออดั
ในสภาพปจัจบุนั เมือ่เทยีบกบัประเทศเพื่อบา้นซึง่อาจจะท าใหป้ระเทศไทยสูญเสยีความเป็นศูนยก์ลาง
การบนิพาณชิยข์องภมูภิาคนี้ในระยะยาวได ้
 ส่วนระบบการสื่อสาร ซึ่งเป็นบริการสนับสนุนที่ได้มีส่วนช่วยลดปริมาณการขนส่งที่ไม่ 
จ าเป็นลงนัน้ การพฒันาระบบการสื่อสารขัน้พื้นฐานได้พฒันาไปในระดบัที่เหมาะสมแล้ว อนัได้แก่
ไปรษณีย์โทรเลข แต่ในด้านโทรศัพท์ ยงัไม่สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน  
ชุมชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าเลขหมายโทรศพัท์ทัว่ประเทศได้ขยายจาก
จ านวน 83,000 เลขหมายในปี 2509 เป็น 480,000 เลขหมายในปจัจุบนัแล้วก็ตาม ส่วนกิจการ 
สื่อสารอื่นๆ เช่น การสื่อสารโดยใชด้าวเทยีม เคเบิล้ใตน้ ้ามแีนวโน้มว่าจะมบีทบาทส าคญัต่อไป ส าหรบั
การตดิต่อกบัต่างประเทศกไ็ดเ้ริม่มกีารพฒันามากขึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
 จากการประเมนิสถานการณ์ทีผ่่านมาพอจะสรุปไดว้่า การพฒันาดา้นการขนส่งทีผ่่านมาตัง้อยู่
บนพื้นฐานของ “ยุคน ้ามนัราคาถูก” เป็นหลกัจงึท าให้มกีารขยายการก่อสร้างโครงข่ายระบบถนน
เชื่อมโยงทัว่ประเทศไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศไป โดยไ ด ้
ทอดทิง้ระบบการขนส่งทางรถไฟ และระบบการขนส่งทางน ้าซึง่กลายเป็นระบบการขนส่งรองลงไป ดงั
จะเหน็ไดจ้ากช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 งบพฒันาการคมนาคมซึง่ไดร้บัจดัสรรเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 15 ของ
งบพฒันาทัง้หมดส่วนใหญ่ได้จดัสรรให้แก่โครงการพฒันาการขนส่งทางบกถึงรอ้ยละ 86.6 ซึ่งใน
จ านวนนี้กว่ารอ้ยละ 90 เป็นโครงการก่อสรา้งระบบถนน ในขณะทีก่ารจดัสรรงบพฒันาดา้นการขนส่ง
ทางน ้ า ทางอากาศ และการสื่อสารมสี่วนได้เพียงร้อยละ 3.4, 8.3 และ 1.7 ตามล าดับ 
เท่านัน้ ดงันัน้ ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึง่เป็น “ยคุน ้ามนัแพง” จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องปรบั
โครงสร้างการพฒันาด้านการขนส่งและการสื่อสารให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ด้านพลงังานและให้
โครงสรา้งระบบการขนส่งมคีวามสมดุลมากขึน้ โดยเฉพาะระบบถนน รถไฟและทางน ้า 
 
2. ประเดน็ปัญหา 
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 สถานการณ์ด้านการพฒันาระบบการขนส่งและการสื่อสารที่กล่าวมาแล้ว พอจะส่อให้เหน็ถึง
ปญัหาหลกัของโครงสรา้งระบบการขนส่งและการสื่อสารในดา้นต่างๆ สรปุไดด้งันี้ 
 2.1 ปัญหาความไม่สมดลุของโครงสร้างระบบการขนส่งท่ีมุ่งใช้ระบบถนนเป็นหลกัมาก
เกินไป ซึง่ต้องใชพ้ลงังานมากกว่าระบบรถไฟหรอืระบบทางน ้าประมาณ 3 เท่าตวั ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ประมาณการขนส่งสนิคา้ทัว่ประเทศในปจัจุบนั ปีละ 93 ลา้นตนันัน้เป็นการขนส่งโดยใชร้ะบบถนนถงึ
รอ้ยละ 85 ใชร้ะบบทางน ้าและทางรถไฟรอ้ยละ 9 และ 6 ตามล าดบัเท่านัน้ ส่วนทางดา้นการขนส่ง
ผูโ้ดยสารนัน้ จากสถติขิองปี 2521 ซึง่มกีารขนส่งผูโ้ดยสารรวมประมาณ 90,000 ลา้นคน / กโิลเมตร ก็
เป็นการขนส่งโดยใช้ระบบถนนถงึรอ้ยละ 93 และใชร้ะบบรถไฟเพยีงรอ้ยละ 6.7 และระบบทางอากาศ
เพยีงรอ้ยละ 0.3 เท่านัน้ 
 นอกจากนี้แลว้จะเหน็ไดว้่านโยบายการลงทุนการพฒันาระบบการขนส่งของรฐัทีผ่่านมา รฐัได้
ชดเชยผูใ้ชถ้นนมากทีสุ่ด ดงัจะเหน็ไดจ้ากรายไดท้ัง้หมดจากการเกบ็ค่าผ่านทาง ภาษนี ้ามนัทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งและภาษรีถยนต ์ยงัมสีดัส่วนไมเ่หมาะสมกนักบัการลงทุนก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาในแต่ละปี ส่วน
การขนส่งทางรถไฟและทางน ้านัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องจ่ายค่าบรกิารเตม็ และรฐัชดเชยน้อยมากจงึท าให้
เกดิความตอ้งการใชบ้รกิารขนส่งทัง้ 3 รปูแบบเป็นไปอยา่งบดิเบอืน และไมส่มดุลกนั กล่าวคอื คนนิยม
ใช้ถนนมากเพราะสะดวก ถูก จงึถอืไดว้่าเป็นการส่งเสรมิให้มกีารเลอืกใช้ระบบการขนส่งทีไ่ม่ถูกต้อง 
นอกจากนัน้ โครงสรา้งภาษีน ้ามนัได้ถูกบดิเบอืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีน่ ้ามนัดเีซลมี
ราคาถูกนัน้ ท าใหก้จิการขนส่งสนิดา้นรถบรรทุกสนิคา้มลีกัษณะทีไ่ม่ประหยดัและขาดประสทิธภิาพ 
 2.2 โครงสร้างระบบการขนส่งใช้พลงังานในสดัส่วนท่ีสูงสุดและขาดประสิทธิภาพ 
กล่าวคอื การขนส่งเป็นสาขาทีใ่ชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิถงึรอ้ยละ 42 ของการใชน้ ้ามนัทัง้หมดซึง่นับว่าสูงมาก 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบการขนส่งของประเทศอื่นๆ ซึง่ส่วนใหญ่ใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิไม่เกนิรอ้ยละ 25 
ของการใช้น ้ามนัทัง้หมด จงึนับได้ว่าโครงสร้างการขนส่งของประเทศไทยยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพ
การพลงังานของประเทศและจ าเป็นต้องปรบัโครงสรา้งระบบการขนส่งใหม้กีารใชพ้ลงังานในลกัษณะที่
ป ระหยัดแล ะมีปร ะสิทธิภาพมากกว่ าที่ เ ป็ นมา  เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ด้ าน  
พลงังานของประเทศไทยในอนาคต 
 2.3 ปัญหาความแออดัของการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่อ่ืนๆ 
เนื่องจากโครงสร้างระบบการขนส่งของประเทศยงัอาศัยระบบถนนเป็นหลกั ซึ่งเป็นโครงข่ายที่มี
ลกัษณะเป็นรศัมวีิง่เขา้สู่ศูนยก์ลางปรมิาณการจราจรทวคีวามหนาแน่นมากขึ้นเมื่อมาใกล้ศูนย์กลาง
ชุมชนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าการเติบโตของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
กรงุเทพมหานครนัน้ ท าใหจ้ านวนยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเพิม่ขึน้มากแสดงใหเ้หน็ว่า
ขาดระบบบรกิารขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ดแีละมมีาตรฐาน จงึก่อใหเ้กดิปญัหาการจราจรตดิขดัทวี
ความรนุแรงขึน้ในเขตกรงุเทพมหานครและปญัหาน้ีจะขยายตวัไปเกดิขึน้ในชุมชนศูนยก์ลางอื่นๆ ดว้ย 
เช่น เชยีงใหม่ นครราชสมีา เป็นต้น ผลของความแออดัของการจราจรในชุมชนเมอืงใหญ่เหล่านี้ได้
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ก่อให้เกดิความสูญเสยีต่อระบบเศรษฐกจิโดยส่วนรวมเป็นอย่างยิง่ทัง้ในแง่ของการเผาผลาญน ้ามนั
เชือ้เพลงิโดยเปล่าประโยชน์ การเสยีเวลา และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่องไม่เหน็ หากพจิารณาจากสถติกิาร
ใชน้ ้ามนัเชื้อเพลงิในกรุงเทพมหานครทีสู่งกว่าส่วนภูมภิาคอื่นๆ ถงึ 6 เท่าตวัแล้วจะเหน็ได้ว่าปญัหา
ความแออัดของการจราจรน้ี  มีส่ วนสัมพันธ์กับโครงสร้างระบบการขนส่ งในปจัจุบัน เ ป็น 
อยา่งมาก 
 2.4 ปัญหาด้านกฎหมายและความหย่อนยานในการบงัคบัควบคมุให้มีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ทีเ่กี่ยวกบัการขนส่งและการสื่อสาร จ าเป็นจะต้องปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัววิฒันาการทีไ่ด้
เปลีย่นแปลงไป อาทเิช่น การเกบ็ภาษพีเิศษรถบรรทุก 10 ลอ้ตามน ้าหนักของเพลา ส าหรบัใชเ้ป็นค่า
บ ารุงรกัษาทางหลวง เนื่องจากรถบรรทุกดงักล่าวมสี่วนในการท าลายถนนมากกว่ารถยนต์ธรรมดาใน
สดัส่วนเกนิกว่า 10,000 เท่า เป็นต้น อย่างไรกต็าม ประเดน็ทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อื ความหย่อนยานในการ
บั ง คั บ ค ว บ คุ ม ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่ มี อ ยู่  ดั ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด จ า ก ก า ร 
ขนส่ง ทัง้ผู้โดยสารและสนิค้าทางถนนที่เป็นไปอย่างไม่มรีะเบยีบและมกีารละเมดิกฎจราจรอยู่เป็น
ประจ า ท าให้เกิดผลติดตามมาในด้านความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิจากอุบตัิเหตุบนถนนเป็น
จ านวนมาก กล่าวคอื ในช่วงปี 2514 – 2522 มอุีบตัเิหตุบนถนนเพิม่ขึน้จาก 8,723 ราย เป็น 23,120 
หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 20 ต่อปี และมจี านวนผูบ้าดเจบ็เสยีชวีติเพิม่ขึน้จาก 9,700 ราย เป็น 30,000 
ราย หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 26 ต่อปี อนึ่งอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ชี วิ ต แ ล ะ ท รัพ ย์ สิ น ใ น ลัก ษณ ะ ที่ รุ น แ ร ง ยิ่ ง ขึ้ น ต า ม ล า ดั บ  ดั ง นั ้ น  จึ ง จ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง  
กวดขนัมาตรการบังคับควบคุมให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎจราจรอย่างเคร่งครดั เพราะ
นอกจากจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรพัย์สินแล้วยงัมสี่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและระบบการส่งใหด้ยีิง่ขึน้ 
 2.5 ปัญการบริหารระบบการขนส่งและการส่ือสารปัจจบุนัยงัขาดหน่วยงานกลางท่ีจะ
ท าหน้าท่ีเป็นศูนยร์วบรวมสถิติข้อมูล วางแผน และประสานงานการควบคุมให้มีการปฏิบติั
ตามแผน ในลกัษณะที่จะใชปัระโยชน์ของแต่ละระบบการขนส่งและการสื่อสารให้เกิดประสทิธภิาพ
สูงสุดต่อเศรษฐกจิส่วนรวม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์เปลีย่นแปลงด้านพลงังานและอื่นๆ ไดอ้ย่าง
ทันเหตุการณ์ ปญัหาดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในเกือบทุกสาขาการพัฒนา แต่เมื่อค านึงถึงเงิน 
ลงทุนที่รฐัได้ใช้จ่ายไปเพื่อก่อสร้างและบ ารุงรกัษาระบบการขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งสูงถงึปีละกว่า 
10,000 ล้านบาท ก็ยิง่เหน็ถงึความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปญัหาการบรหิารระบบการขนส่งและการ 
สื่อสารของประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ใหส้ามารถปรบัโครงสรา้งไดอ้ยา่งจรงิจงั 
 
3. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การปรบัโครงสรา้งระบบการขนส่งและการสื่อสารได้ผลสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายหลกั
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ที่จะใช้พลงังานน ้ามนัอย่างมปีระสทิธภิาพและช่วยเพิม่การหารายได้
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เงนิตราต่างประเทศจากการพาณิชยนาวเีพื่อเป็นการแก้ปญัหาการขาดดุลการค้าต่างประเทศนัน้ ได้
ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะปรบัโครงสรา้งระบบการขนส่งและการสื่อสารของประเทศไว ้ดงัน้ี 
3.1 เป้าหมายการพฒันาการขนส่งทางบก 
 3.1.1 ทางหลวง 
 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จะให้มกีารชะลอการก่อสร้างถนนลง นอกจากทางหลวงใน
ชนบท แต่จะเน้นการบูรณะและบ ารุงรกัษาทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจงัหวดัที่มอียู่เป็นหลกั 
นอกจากนัน้รฐัก าหนดเป้าหมายให้มากที่สุด กล่าวคอื เป็นวธิกีารลงทุนพฒันาทางหลวงให้สามารถ
เลี้ยงตวัเองโดยเรยีกเก็บจากผู้ใช้ทางให้มากที่สุด โดยรฐัมเีป้าหมายให้ผู้ใช้ทางต้องเสยีค่าบรกิารใน
อตัราทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมเช่นเดยีวกบัการขนส่งดา้นอื่นๆ เช่น ทางรถไฟ ทางน ้า และทางอากาศ 
ซึง่ตอ้งเลีย้งตวัเองมาโดยตลอดและรฐัเขา้ไปชดเชยน้อยมาก 
 
 
 3.1.2 การขนส่งทางถนน 

(1) ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารในตวัจงัหวดัรวม 40 จงัหวดัในตวัอ าเภอที่เป็นชุมทาง 
ขนส่งทางถนน 12 แห่ง เพื่อพฒันาระบบขนส่งสาธารณะใหด้ขีึน้ 

(2) ก่อสรา้งสถานีขนส่งสนิคา้ชานเมอืงกรุงเทพรวม 4 แห่งและสถานีขนส่งสนิค้าชานเมอืง
หลกัรวม 3 เมอืง คอื เชยีงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา (หาดใหญ่) เพื่อลดการแออดัของ
การจราจรและปรบัปรงุกจิการขนส่งโดยรถบรรทุกใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3.1.3 การจราจรในกรงุเทพมหานคร 
(1) ก่อสรา้งระบบทางด่วนเพิม่ขึน้ 1 สาย และระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) ไม่เกนิ 2 สาน 

เพื่อแกไ้ขปญัหาการจราจรตดิขดัใน กทม. 
(2) ก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาเพิม่เตมิ 3 แห่งบรเิวณนนทบุร ีปทุมธานี และช่วง

นนทบุรถีงึปากแมน่ ้าเจา้พระยา 
(3) ก่อสร้างระบบถนน และจดัระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมการ 

ขนส่งทางถนนในเมอืงและระหว่างเมอืงใหส้อดคลอ้งกบัการขนส่งประเภทอื่นดว้ย 
3.1.4 ทางรถไฟ 
ขยายบรกิารการขนส่งทางรถไฟใหเ้พิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 10.3 ต่อปี (แผนฯ 4 รอ้ยละ 6.8 ต่อปี) 

โดยการ 
(1) เพิม่จ านวนผูโ้ดยสารจาก 74.3 ลา้นคน / ปี (หรอื 8,861 ลา้นคน / กม.) ในปี 2523 เป็น 

117.6 ลา้นคน / ปี (หรอื 16,600 ลา้นคน / กม.) ในปี 2529 
(2) เพิม่ปรมิาณสนิคา้ทีจ่ะบรรทุกจาก 6.30 ลา้นตนั / ปี (หรอื 2,942 ลา้นตนั – กม.) ในปี 

2523 เป็น 13.00 ลา้นตนั / ปี (หรอื 5,694 ลา้นตนั – กม.) ในปี 2529 
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(3) เพิม่ขดีความสามารถของการเดนิรถโดยปรบัปรุงทางสะพานย่านสถานี เพิม่ความจุของ
ทางโดยสร้างทางคู่ ทางยกระดบั (โดยเฉพาะทางยกระดบัให้การรถไฟฯ ท าการศึกษา
อย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมและเปรยีบเทยีบความจ าเป็นเร่งด่วนในการลงทุนกับ
โครงการอื่นๆ ของการรถไฟฯ เสยีก่อน) ตดิตัง้เครื่องอาณตัสิญัญาณเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ปรมิาณการขนส่งและความปลอดภยัของการด าเนินงาน รวมทัง้จดัหารรถจกัรดเีซลขนาด
ใหญ่และเล็กเพิ่มขึ้น 97 คนั รถดีเซลราง 48 ชุด รถโดยสาร 624 คนั และรถ 
สนิคา้ 2,557 คนั 

(4) ส ารวจและสรา้งทางสานใหม ่เพื่อรบัปรมิาณการขนส่งทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 
3.2 เป้าหมายการขนส่งทางน ้า 

ก าหนดเป้าหมายใหก้ารขนส่งขยายตวัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 5.4 ต่อปี กล่าวคอื 
3.2.1 การขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 
(1) เพิม่ปรมิาณการขนส่งทางน ้าจาก 1,549,000 ตนั ในปี 2521 เป็น 2,200,000 ตนั ในปี 

2529 (ไม่รวมสนิค้าประเภทวสัดุก่อสรา้ง) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 17.5 ของปรมิาณการ 
ขนส่งทุกประเภทของประเทศรวมกนั 

(2) พฒันาเส้นทางเดินเรอืในแม่น ้าเจ้าพระยาจากกรุงเทพฯ ถึงจงัหวดันครสวรรค์ และใน
แม่น ้าน่านจากจงัหวดันครสวรรค์ถงึอ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 
ปี 

(3) สรา้งสถานีขนส่งสนิค้าทางน ้าที่จงัหวดันครสวรรค์และที่อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
เพื่อเปิดเป็นศูนยก์ลางขนส่งสนิคา้ทางน ้า 

(4) สรา้งเรื่อล าเลยีงเหลก็ทอ้งแบนและเรอืดนั เพื่อเป็นตวัอย่างและเปิดสาธติแก่ประชาชนใน
การใชร้อ่งน ้าทางเดนิเรอืในแมน่ ้าเจา้พระยาและแมน่ ้าน่าน 

3.2.2 การขนส่งทางน ้าชายฝัง่ทะเล 
(1) เพิม่ปรมิาณการขนส่งชายฝ ัง่ทะเลจาก 557,000 ตนัในปี 2521 เป็น 1,056,000 ตนั ในปี 

2529 (ไม่รวมสนิคา้ประเภทวสัดุก่อสรา้ง) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 8.4 ของปรมิาณการขนส่ง
ทุกประเภทของประเทศรวมกนั 

(2) ก่อสร้างท่าเรอืชายฝ ัง่พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกที่จงัหวดัปตัตานี จงัหวดักระบี่ และ
อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช เพื่อสนับสนุนให้เปิดระบบการขนส่งชายฝ ัง่ที่มี
ประสทิธภิาพ 

(3) ขดุลอกและปรบัปรงุรอ่งน ้าบา้นดอน และรอ่งน ้าปตัตานีใหเ้ป็นรอ่งน ้าถาวรและใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 3 ปี 

(4) ขดุลอกรอ่งน ้าทางเดนิเรอืชายฝ ัง่ทะเล เพื่อแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าเพิม่อกี 13 รอ่งน ้า 
3.3 เป้าหมายการขนส่งทางน ้าระหว่างประเทศและกิจการพาณิชยนาวี 
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(1) ขยายการบรรทุกสนิค้าเข้า – ออก โดยใช้เรอืไทยเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 15 ต่อปี โดย
ก าหนดให้เพิม่สดัส่วนการขนส่งสนิค้าของเรอืไทยจากรอ้ยละ 5 ของปรมิาณสนิคา้เขา้ – 
ออกทางทะเล ทัง้หมดในปจัจุบนัเป็นรอ้ยละ 10 ในปี 2529 โดยขยายกองเรอืพาณิชย์
เพิม่ขึน้อกี 358,000 เดทเวทตนั 

(2) ออกแบบรายละเอยีดและก่อสร้างศูนย์ฝึกพาณิชยนาวถีาวรระยะแรกจนแล้วเสรจ็ ออก -
แบบรายละเอยีดและต่อเรอืฝึกภาคส าหรบันกัเรยีนเดนิเรอืพาณชิย์ 

(3) พฒันาท่าเรอืน ้าลกึสตัหบีในภาคตะวนัออกและก่อสร้างท่าเรอืน ้าลกึสงขลาและภูเก็ตใน
ภาคใตใ้หแ้ลว้เสรจ็ 

(4) ขยายและปรบัปรงุกองเรอืพาณชิยข์องรฐัวสิาหกจิ 
(5) เปิดเส้นทางเดนิเรอืสายใหม่ที่ยงัไม่มเีรอืไทยเดนิอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะเส้นทางอเมรกิา

และออสเตรเลยี 
(6) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการลงทุนพฒันาอู่ซ่อมสรา้งเรอื ขนาด 20,000 เดทเวทตัน้ 
(7) ผลติบุคลากร เพื่อปฏบิตักิารเกี่ยวกบักจิการพาณิชยนาวบีนฝ ัง่ในระดบัอุดมศกึษาและต ่า

กว่าอุดมศกึษาในสาขาธุรกจิการเดนิเรอื เศรษฐกจิการขนส่งทางทะเล การบรหิารทางเรอื 
ช่างกลเรือ และสถาปตัยกรรมเรือ  ให้เพียงพอกับความต้องการในการพัฒนา 
กจิการพาณชิยนาวขีองประเทศ 

3.4 เป้าหมายการขนส่งทางอากาศ 
(1) ขยายกจิการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ และอุตสาหกรรมการบนิใหเ้พิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ย

ละ 10.5 ต่อปี (แผนฯ 4 เพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 9.8 ต่อปี) โดยการเพิม่เครือ่งบนิโบอิ้ง 737 อกี 2 
ล า ปรบัปรุงและขยายท่าอากาศยานระหว่างประเทศในส่วนภูมภิาพเพิม่ขึน้อกี 3 แห่ง คอื 
ทีเ่ชยีงใหม่ หาดใหญ่และภูเก็ตพรอ้มทัง้พฒันาท่าอากาศยานพษิณุโลก และขอนแก่นให้
สามารถรบัเครือ่งบนิโบอิง้ 737 ไดด้ว้ย 

(2) การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เพิม่เครื่องบนิโบอิ้ง 747 อกี 1 ล า และแอรบ์สัอกี 3 
ล า 

(3) พัฒนาท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ให้แล้วเสร็จและเตรียมการก่อสร้าง 
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศส าหรบักรงุเทพฯ แห่งที ่2 

(4) พฒันาศูนยซ์่อมเครือ่งบนิใหถ้งึระดบัล าตวักวา้ง 
(5) จดัหาอุปกรณ์อุตุนิยมวทิยาต่างๆ เพื่อบรกิารข่าวอากาศการบนิได้อย่างแม่นย า รวดเรว็

และมปีระสทิธภิาพ 
3.5 เป้าหมายการส่ือสารโทรคมนาคม 
 ขยายการสื่อสารเฉลีย่รอ้ยละ 10 ต่อปี (แผนฯ 4 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.9 ต่อปี) โดย 

(1) จดัตัง้ทีท่ าการไปรษณยีเ์พิม่ 500 แห่ง และตูร้บัจดหมายเพิม่ 5,000 ตู ้
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(2) เพิม่โทรศพัทภ์ายในประเทศโดยเฉลี่ยเป็น 2.95 เครื่องต่อประชากร 100 คนในปี 2529 
เปรยีบเทยีบกบั 0.93 เครือ่งต่อประชากร 100 คน ในปี 2524 

(3) ขยายบรกิารโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ โดยตัง้ชุมสายระบบ เอส.พ.ีซ.ี ขนาด 1,000 วงจรที่
กรงุเทพฯ และ 100 วงจรในต่างจงัหวดั 

(4) เพิม่บรกิารโทรเลขและเทเลก็ซ ์โดยตัง้ศูนยถ่์ายทอดโทรเลขอตัโนมตัสิ่วนภูมภิาคขนาด 3 
วงจร และขยายบรกิารเทเลก็ซใ์หท้ัว่ถงึทุกจงัหวดัรวม 720 เลขหมาย 

(5) ขยายบรกิารวทิยุคมนาคม วทิยุตดิต่อในแต่ละแห่งมลีูกข่ายเริม่ต้น 100 เลขหมาย และ
เพิม่เป็น 200 เลขหมายในปีถดัไป 

(6) จัดหาระบบเรดาร์ควบคุมจราจรทางอากาศและระบบวิทยุสื่อสารการบินที่ทันสมัย  
ทดแทนระบบปจัจบุนั 

4. แนวนโยบายและมาตรการ 
 เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายการปรบัโครงสร้าง ระบบการขนส่งและการ 
สื่อสารทีว่างไวใ้นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการที่จะน าไปสู่แผนปฏบิตั ิ
ดงันี้ 
4.1 แนวนโยบาย 

(1) ปรบัโครงสรา้งระบบการขนส่งภายในประเทศใหส้มดุลมากขึน้โดยลดความส าคญัของการ
พฒันาดา้นถนนลงและเพิม่ความส าคญัของการพฒันาดา้นรถไฟ ทางน ้าใหม้ากขึน้ เพื่อให้
การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) ปรบัโครงสรา้งระบบภาษี และนโยบายราคาค่าบรกิารขนส่งด้านต่างๆ ให้เอื้ออ านวยต่อ
การปรบัโครงสร้างการขนส่งให้สมดุลขึ้น และสามารถเลี้ยงตัวเองได้เพื่อลดภาระการ
อุดหนุนดา้นงบประมาณ 

(3) ปรบัปรุงระบบการจราจรในเมอืงต่างๆ โดยเฉพาะ กทม. ใหส้ามารถลดความสูญเสยีทาง
เศรษฐกจิลง 

(4) ส่งเสรมิให้เอกชนเขา้มามบีทบาทเพิม่ขึน้เกี่ยวกบัการลงทุนและการพฒันาการขนส่งและ
การสื่อสารดา้นต่างๆ 

ทัง้นี้ มแีนวนโยบายทีส่ าคญัๆ ส าหรบัการขนส่งและการสื่อสารแต่ละประเภท ดงันี้ 
4.1.1 การขนส่งทางบก 
ก. การขนส่งทางถนน 

(1) ชลอการขยายตวัทางด้านการก่อสร้างทางหลวงสายหลกั โดยเน้นทางหลวงใน
ชนบทและการบ ารุงรักษาถนนให้มากขึ้น พร้อมกับให้มีการใช้ถนนให้มี 
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ดว้ย 
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(2) จดัระเบยีบการขนส่งสนิคา้ทีก่่อใหเ้กดิการประหยดัและปรบัปรุงบรกิารตลอดทัง้สิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพ 

(3) แก้ไขปญัหาการจราจรตดิขดัใน กทม. และเมอืงใหญ่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยสนับสนุนใหม้กีารพฒันาการขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ลง 

ข. การขนส่งทางรถไฟ 
(1) ปรรบัปรุงประสทิธิภาพการขนสส่งทางรถไฟให้สามารถสนองความต้องการใช้

บรกิารในอนาคตได้อย่างเพยีงพอ และให้สามารถขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารใน
สดัส่วนทีส่งูขึน้ 

(2) สนับสนุนให้เอกชนลงทุนในกิจการต่อเนื่องที่จะอ านวยความสะดวกต่อการ
ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางรถไฟในเชงิทีจ่ะแขง่ขนักบัการขนส่งทางถนนได้ 

4.1.2 การขนส่งทางน ้า 
(1) ขยายการขนส่งทางน ้าภายในประเทศและชายฝ ัง่ทะเลใหเ้พิม่มากขึน้ รวมทัง้การพฒันาท่า

เทยีบเรอื 
(2) พฒันากจิการพาณิชยนาว ีโดยการขยายกองเรอืพาณิชย ์เปิดบรกิารเส้นทางเดนิเรอืสาย

ใหมแ่ละใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ดา้นพาณชิยนาวขีองไทยใหม้ากขึน้ 
(3) พจิารณาแกไ้ขกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิพาณิชย

นาว ีเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและเพื่อใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในกจิการพาณชิย-นาวเีพิม่ขึน้ 
(4) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการซ่อมและสรา้งเรอืในประเทศ โดยในช่วงแรกจะใหม้อีู่ซ่อมเรอืเดนิ

ทะเลทีส่ามารถซ่อมเรอืไทยขนาดใหญ่ไดแ้ละสามารถต่อเรอืขึน้ใชเ้องในอนาคต 
(5) ก่อสรา้งท่าเรอืเดนิทะเลในภาคตะวนัออกและภาคใต ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของ

การคา้ระหว่าประเทศ และการกระจายความเจรญิไปสู่ภมูภิาค 
4.1.3 การขนส่งทางอากาศ 
(1) ขยายและปรับปรุงกิจการขนส่งทางอากาศทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ตลอดจนอุตสาหกรรมการบนิใหป้ลอดภยัและเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
4.1.4 การส่ือสาร 
(1) พัฒนากิจการสื่อสารทุกรูปแบบให้ประสานกันเพื่อลดการเดินทางและสอดคล้องกับ

นโยบายการกระจายรายไดแ้ละความเจรญิไปสู่ภูมภิาคและชนบท 
(2) สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนในการลงทุนผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมให้เพียงพอกับความ

ตอ้งการ 
(3) ใหบ้รกิารวทิยุการบนิทีม่ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูป้ระกอบ -การ

ขนส่งทางอากาศ 
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4.1.5 นโยบายอ่ืนๆ 
(1) ศกึษาอตัราค่าบรกิารเกีย่วกบัการขนส่งและการสื่อสารประเภทต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามสภาวะ

ความเป็นจรงิ และใหเ้กดิความเป็นธรรมระหว่างผูผ้ลติและผูใ้ชม้ากทีสุ่ด 
(2) ส่งเสริมการใช้พลังงานด้านอื่นๆ ทดแทนน ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัเบนซินในระบบการ 

ขนส่งใหม้ากทีสุ่ดเพื่อลดปญัหาการขาดดุลการคา้ 
4.2 มาตรการเฉพาะในการปรบัโครงสร้างระบบการขนส่งและการส่ือสาร 
 มาตรการเฉพาะเพื่อให้แผนหรบัโครงสร้างระบบการขนส่งและการสื่อสารสอดคล้องกับ
นโยบายหลกัทีว่างไว ้มดีงันี้ 
 4.2.1 มาตรการด้านการขนส่งทางบก 
 ก. การพฒันาทางถนน 

(1) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทางหลวงทุกหน่วย 
ก่อสร้างทางตามโครงข่ายทางหลวงที่ได้จ ัดท าขึ้นไว้ให้ความส าคัญแก่งาน
บ ารุงรกัษาถนนให้มากขึ้นเป็นพเิศษและเขม้งวดกวดขนัการบรรทุกน ้าหนักเกิน
พกิดั 

(2) เน้นการก่อสรา้งถนนในชนบทที่เชื่อมระหว่างชนบทกบัชนบทและระหว่างชนบท
กบัเมอืงและเร่งรดัการก่อสรา้งถนนในบรเิวณพื้นที่เร่งเพิม่ผลผลติทางเกษตรใน
ช น บ ท ด้ ว ย  ร ว ม ทั ้ง ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น ใ น เ ข ต พัฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ 
เชื่อมโยงกบัโครงขา่ยถนน 

(3) จดัท าแผนรวมในการก่อสรา้งถนนให้สอดคล้องกบังานขนส่งสาขาอื่นๆ และการ
พฒันาดา้นอื่นๆ 

(4) เร่งรดัการจดัระเบยีบการขนส่งสนิค้าทางถนนให้รดักุมเพื่อลดการแข่งขนัจนเกนิ
ขอบเขตและการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ 

(5) จดัตัง้สถานีขนถ่ายสนิคา้ชานเมอืงกรุงเทพฯ ที่บรเิวณรงัสติ บางนา บางแค ยาน
นาวาและเมอืงหลกั รวมทัง้จดัใหม้รีะบบถนนเชื่อมต่อรอบนอกเมอืงดว้ย 

(6) จดัระเบียบและเส้นทางเดินรถโดยสารให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ 
ชุมชนจดัตัง้สถานีขนส่งผู้โดยสารทัว่ประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บรกิารได้รบั
ความสะดวกและใหท้ี่ตัง้ของสถานีสอดคล้องกบัแผนการใช้ทีด่นิและผงัเมอืงของ
แต่ละจงัหวดัดว้ย 

(7) ศกึษาเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบการขนส่งดว้ยรถบรรทุกเพื่อหาความเหมาะสมของ
รปูแบบและวธิกีารจดัระเบยีบการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 

ข. การพฒันาการจราจรในกรงุเทพมหานคร 
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(1) ตามแผนพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลนัน้จะต้องจดัล าดบัความส าคญั
ของแผนงานและโครงการพฒันาด้านต่างๆ ให้ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้
ทีด่นิเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการปรบัปรงุระบบการจราจรใน กทม. โดย 
- ก าหนดนโยบายและมาตรการกระจายแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมออกจากเขต

กรงุเทพมหานคร 
- วางโครงการพฒันาชุมชนภายในชุมชนเมอืงและรอบนอกกรุงเทพมหานครใน

ลกัษณะการพฒันาเมอืงและศูนยช์ุมชนหลายศูนย ์
- กระจายหน่วยงานและกิจกรรมของรฐัออกไปจากกรุงเทพมหานคร เช่น 

สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล กรมทหาร เป็นตน้ 
(2) พฒันาและสนบัสนุนใหป้ระชาชนใชบ้รกิารขนส่งสาธารณะ โดย 

- สนับสนุนให้มกีารก่อสรา้งทางด่วนใหส้มบูรณ์ตามแผนหลกั ส่วนการจดัสรา้ง
ระบบขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้าให้เอกชนลงทุนและด าเนินการ โดยไม่เป็น
ภาระต่อรฐัทีจ่ะอุดหนุน 

- ปรบัปรุงการบริการขนส่งสาธารณะด้วยรถยนต์โดยสารประจ าททางให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

- จัดระบบการจราจรที่จะเอื้ออ านวยต่อบริการขนส่งสาธารณะและเพิ่ม 
ขดีความสามารถของการบรกิาร 

- ก าหนดมาตรการชลอหรอืจ ากดัการใชร้ถยนต์นัง่ส่วนบุคคล โดยการเพิม่ภาษี
น ้ามนัเชือ้เพลงิ และหรอืภาษยีานพาหนะ การเกบ็เงนิค่าใชถ้นนในบางเขตขึน้ 
ตลอดทัง้การเกบ็เงนิค่าผ่านด่านเขา้ในบางเขตชุมชน 

(3) พฒันาองค์กรวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมการปฏบิตัติามกฎหมายให้มี
ประสทิธิภาพโดยให้ส านักงานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก ส านัก
นโยบายและแผนมหาดไทยด าเนินการ 
- จดัใหม้กีารฝึกอบรมบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการจราจร 
- ปรบัปรุงกฎหมายการจราจรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทนัสมยัและ

ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
- ให้การศึกษาและประชาสมัพนัธ์แก่นักเรยีน นิสิตนักศึกษา และประชาชน

ทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจราจร 
- ใหม้กีารจดัตัง้ศาลแขวงสาขาและปรบัปรงุกฎหมายใหม้กีารพจิารณาคดจีราจร

ใหเ้สรจ็ไปโดยรวดเรว็เพื่อแกป้ญัหาจราจรใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ 
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(4) จดัใหม้แีผนแมบ่ทในการแก้ไขปญัหาการจราจรทีแ่น่ชดั โดยท ารายงานการศกึษา
การขนส่งในนครหลวง โดยด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อน าแผนแม่บทการจราจรมา
ใช ้

ค. การพฒันากจิการรถไฟ 
(1) ปรบัปรงุกจิการเดนิรถโดยสารและรถสนิคา้ระยะไกลใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้และ

เพยีงพอกบัความต้องการโดยการเพิม่ความเรว็และความปลอดภยัของขบวนรถ 
ปรบัปรงุบรกิารบนขบวนรถโดยสารเพิม่จ านวนรถโดยสารและรถตู้-สนิคา้ รวมทัง้
เพิม่ความจขุองทาง 

(2) พจิารณาและท าการศกึษา การน าระบบรถไฟฟ้ามาใชเ้พื่อลดการใชน้ ้ามนัดเีซล 
4.2.2 มาตรการด้านการขนส่งทางน ้า 
ก. การพฒันาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ 

(1) เร่งปรบัปรุงเส้นทางขนส่งทางน ้าภายในประเทศให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล คอื 
แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าน่าน แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าท่าจนี (แม่น ้าสุพรรณ) แม่น ้าแม่
กลอง แม่น ้าน้อย คลองอนุศาสนนันท์ และคลองสรรพสามติ และปรบัปรุงให้
สนบัสนุนและประสานกบัการขนส่งทางถนนและทางรถไฟดว้ย 

(2) จัดหาอุปกรณ์ส าหรับบ ารุงรักษาร่องน ้ าทางเดินเรือให้เพียงพอ เพื่อรักษา 
ร่องน ้าให้ขนส่งสนิค้าทางน ้าได้ตลอดปี และให้เอกชนมสี่วนร่วมลงทุนในการขุด
ลอกรกัษารอ่งน ้าทางเดนิเรอืเพื่อใหก้ารขดุลอกรวดเรว็และประหยดัเงนิของรฐั 

(3) สนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้อกชนใชเ้รอืล าเลยีงแบบใหม่ทีก่นิน ้าตื้นเพยีง 1.5 เมตร 
แต่บรรทุกสนิคา้ไดค้ราวละมากๆ 

ข. การพฒันาการขนส่งชายฝ ัง่ทะเล 
(1) ขดุลอกรอ่งน ้าทางเดนิเรอืและวางเครือ่งหมายการเดนิเรอืในชายฝ ัง่ทะเล 
(2) สรา้งท่าเรอืชายฝ ัง่ขนาดเลก็ส าหรบัเรอืชายฝ ัง่ขนาดไม่เกนิ 1,000 ตนักรอส เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างและปรบัปรุงขยายท่าเทียบเรือประมงและ
สะพานปลาตามความตอ้งการทางเศรษฐกจิ 

(3) ศึกษาความเหมาะสมเพื่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ตลอดจนปรับปรุงและขยาย 
ท่าเรอืชายฝ ัง่ทีม่อียูเ่ดมิใหม้คีวามสามารถในการขนถ่ายสนิคา้มากขึน้ 

ค. การพาณชิยนาว ี
(1) การขยายกองเรอืพาณชิย ์
 (1.1) มาตรการสนบัสนุน 
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- พัฒนาก าลังคนด้านพาณิชยนาวีให้มีการผลิตบุคลากรด้านต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และจดัให้มกีาร
ฝึกอบรมระยะสัน้ดา้นการจดัการเกีย่วกบักจิการพาณชิยนาว ี

- แก้ไขกลไกด้านบรหิาร ระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ เพื่อสนับสนุน
กจิการเดนิเรอืของไทย รวมทัง้การให้สทิธพิเิศษต่างๆ และการแก้กฎหมาย
เพื่อชกัจงูการลงทุนจากต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือสายใหม่  เช่น เส้นทาง
อเมริกาและออสเตรเลีย สนับสนุนให้มีการขนส่งช่วงคอนเทนเนอร์ และ 
สินค้าอื่นจากประเทศเพื่อบ้านโดยเรือไทย รวมทัง้หาทางให้คนไทยร่วม 
ลงทุนในบรษิทัเดนิเรอืมากขึน้ 

- สนับสนุนรฐัวสิาหกจิทีป่ระกอบการเดนิเรอืใหจ้ดัหาเรอืใหม่ทีม่ปีระสทิธิ-ภาพ
มาทดแทนเรอืเก่า 

(1.2) มาตรการสงวนสนิคา้ลงเรอืไทย จะด าเนินการดงันี้ 
- การขนส่งสินค้าออกซึ่งรฐับาลเป็นผู้ขาย จะขอแบ่งลงเรือไทยไม่ต ่ ากว่า 

รอ้ยละ 40 ส่วนสนิคา้ซึง่เอกชนขายในราคา ซี.ไอ.เอฟ. แต่มาตรการนี้จะต้อง
ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 

- ส าหรบัสนิคา้เขา้ ซึง่เป็นของราชการ รฐัวสิาหกจิ สนิคา้ทีใ่ชเ้งนิกู้จากสถาบนั
การเงนิของรฐั รวมทัง้สนิคา้ฟุ่มเฟือยจะก าหนดใหข้นดว้ยเรอืไทย ส่วนสนิค้า
ทีร่ฐับาลเจรจาซือ้โดยตรง เช่น น ้ามนัดบิ น ้ามนัส าเรจ็รปู จะขอแบ่งส่งในการ
ขนสนิคา้ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 40 

(1.3) มาตรการดา้นภาษ ี
- ให้สทิธพิเิศษทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ถือหุ้นบรษิัทเดนิเรอืไทย กิจการอู่เรอื 

และผูใ้ชบ้รกิารเรอืไทย 
(1.4) มาตรการดา้นการเงนิ 

- จดัตัง้กองทุนพฒันาการพาณชิยนาว ี
- จดัใหม้กีารช่วยเหลอืดา้นการเงนิในรปูของแพค็เกจ เครดติ 

(2) อู่ซ่อมเรอืและสรา้งเรอื 
- พฒันาอู่เรอืที่มอียู่ให้สามารถสร้างเรอืได้สอดคล้องกบัความต้องการและศึกษา

ความเหมาะสมในการพฒันาอู่เรอืระยะยาว รวมทัง้พจิารณาจดัเตรยีมทีด่นิเพื่อสรา้งอู่
เรอืขนาดใหญ่ในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก โดยจะต้องมกีารศกึษาความเหมาะสม
เสยีก่อน 
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- สนับสนุนใหม้กีารก่อสรา้งอู่ซ่อมเรอืขนาด 20,000 เดทเวทตนั เพื่อใหบ้รกิารเรอื
ไทยและเรือต่างประเทศ โดยรัฐจะจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกรวมทัง้ที่ดิน
ตลอดจนก าลงัคนให ้

(3) ท่าเรอืเดนิทะเล 
- ด าเนินการก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึที่สงขลา – ภูเก็ต พฒันาขยายท่าเรอืสตัหบีและ

ศกึษาความเหมาะสมในการก่อสรา้งท่าเรอืแหลงฉบงัในระยะยาวต่อไป 
- พฒันาและปรบัปรงุท่าเรอืทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยจะหาวสัดุอุปกรณ์และ

สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ก าหนดอตัราค่าบรกิารต่างๆ เพื่อสิง่เสรมิเรอืไทย 
4.2.3 มาตรการขนส่งทางอากาศ 

(1) พฒันาท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) ใหใ้ชบ้รกิารไปไดจ้นถงึ พ.ศ. 2540 
รวมทัง้ปรับปรุงบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ 
กจิการบนิทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 

(2) เตรยีมการเพื่อเริม่งานก่อสรา้งท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ส าหรบักรุงเทพฯ 
แห่งที่สองทีอ่ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ โดยให้มกีารศกึษาเพื่อวางแผน
ควบคุมและป้องกนัปญัหาต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จากการมสีนามบนิแห่งน้ีดว้ย 

(3) พฒันาท่าอากาศยานเชยีงใหม่ หาดใหญ่ และภูเกต็ ใหเ้ป็นท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศทีส่มบรูณ์และสอดคลอ้งกบัปรมิาณการจราจรในอนาคต 

(4) พฒันาท่าอากาศยานพษิณุโลกและขอนแก่นใหส้ามารถรบัอากาศยานไอพ่นขนาด
กลางส าหรบัการบินภายในประเทศและสามารถบรรทุกได้เต็มที่ ปรบัปรุงท่า
อากาศยานภายในประเทศ จ านวน 10 แห่ง ให้มขีดีความสามารถสอดคล้องกบั
ปรมิาณการจราจรในอนาคตต่อไปอกี 10 – 15 ปี 

(5) ฝึกอบรมและผลติเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกจิการขนส่งทางอากาศใหม้คีุณภาพและ
จ านวนเพยีงพอกบัความตอ้งการในอนาคต 

(6) ปรบัปรงุบรกิารซ่อมบ ารุงโดยจดัใหม้ศีูนยซ์่อมเครื่องบนิใหถ้งึระดบัล าตวักวา้งทีม่ ี
มาตรฐานด ี

4.2.4 มาตรการส่ือสาร 
(1) จดับรกิารไปรษณยีโ์ทรเลข โทรศพัทแ์ละบรกิารโทรคมนาคมอื่นๆ ของประเทศให้

สอดคลอ้งกบัความต้องการในอนาคต โดยเฉพาะการใหบ้รกิารโทรศพัท ์ซึง่ยงัคง
ขาดแคลนเป็นจ านวนมากอยู่นัน้ จะให้เอกชนเขา้มามสี่วนร่วมลงทุนในการผลติ
อุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อสนบัสนุนการขยายโทรศพัทใ์หเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการ 

(2) เร่ งรัดขยายงานการให้บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ และบริการ 
โทรคมนาคมอื่นๆ ออกไปจนถึงระดับชนบท โดยจัดตัง้ที่ ท าการไปรษณีย ์ 
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โทรเลข ตู้ไปรษณีย์ และตู้โทรศัพท์สาธารณะทางไกล เพิ่มขึ้นในชุมชนต่างๆ 
จนถงึระดบัต าบล 

(3) น าระบบดาวเทียมและระบบสื่อสารที่ทนัสมยั เช่น ระบบสื่อสารด้วยแสงมาใช้
รว่มกบัโครงขา่ยสื่อสารอื่นๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 

(4) ปรบัปรงุและขยายบรกิารถ่ายทอดวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสยีงใหถ้งึชนบท
โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนล่าง ให้ปรบัปรุงรายการให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ 

(5) ปรับปรุงระบบสื่อสาร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้อย่างมี 
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยใชร้ะบบดาวเทยีมและระบบเคเบลิใตน้ ้า 

(6) ฝึกอบรมและผลติเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งในกจิการสื่อสารใหม้คีุณภาพและมปีรมิาณ
เพยีงพอกบัความตอ้งการในอนาคต 

(7) จดัใหห้น่วยราชการของส่วนราชการพลเรอืนทุกแห่งสามารถตดิต่อสัง่การ และรบั 
– ส่งขา่วสารไดร้วดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

4.2.5 มาตรการอ่ืนๆ 
(1) จดัตัง้หน่วยงานวางแผนการขนส่งและการสื่อสารในสงักดักระทรวงคมนาคม (ใน

ปจัจุบนัมเีพยีงกองเศรษฐกจิ และกองวางแผน) เพื่อใหท้ าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางใน
การรวบรวมวเิคราะห์สถติขิอ้มูล วางแผนและประสานงานกบัหน่วยราชการและ
ภาคเอกชน เพื่อควบคุมให้มกีารปฏบิตัติามแผนในลกัษณะที่จะประสานการใช้
ประโยชน์ของแต่ละระบบการขนส่งและการสื่อสารอยา่งจรงิจงั 

(2) ปรบัปรุงค่าบรกิารขนส่งและสื่อสารให้คุ้มกบัค่าใช้จ่ายเพื่อสามารถให้บรกิารที่ดี
และเพยีงพอ และเพื่อให้กจิการสามารถเลี้ยงตวัเองอยู่ได้และขยายบรกิารให้ทนั
กบัความตอ้งการ 

(3) ศกึษาและส่งเสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานด้านอื่นๆ แทนน ้ามนัเบนซนิและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน ้ ามันดีเซล เพื่อแก้ไขปญัหาการขาดดุลการค้าและได้สัดส่วนกับ
ความสามารถในการกลัน่น ้ามนัดเีซลของโรงกลัน่ในประเทศดว้ย 

บทท่ี 8 
แผนการใช้และการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
1. สถานภาพของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นปจัจยัที่ส าคญัในขบวนการผลติ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมี
ทรพัยากรจ ากดัประกอบกบัทรพัยากรธรรมชาติที่มเีคยอยู่ได้เสื่อมโทรมลงมาก ดงันัน้ จงึจ าเป็นที่
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จะต้องเร่งรดัให้มกีารพฒันาและน าเอาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช้ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การผลิตและใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้ได้ผลต่อการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การพลงังานมากขึน้ 
 ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา การน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันายงัอยู่ในวงจ ากดัและไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทยงัไมส่ามารถรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไดอ้ย่างทัว่ถงึ ส่วนในภาคอุตสาห-กรรมและ
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ผู้ประกอบการยงัไม่ตระหนักถึงการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเท่าที่ควร เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศโดยมิได้มีการ
กลัน่กรองใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 
 
2. ประเดน็ปัญหา 
 จากสถานภาพของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีก่ล่าวมาแลว้จะเหน็ถงึประเดน็ปญัหาหลกัของ
การใชแ้ละพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดงัต่อไปนี้ 
 2.1 การใช้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยงัมีค่อนข้าง
จ ากัด เช่น ในสาขาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศและมันไม่ใช้
เทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพสูงสุด ทัง้นี้เนื่องจากเป็นความลบัทางการค้าจ าเป็นต้องมกีารปกปิดเพื่อ
ป้องกันมิให้ประเทศผู้น าเข้ามีความสามารถที่จะมาแข่งขนัได้ นอกจากนัน้การน าเข้ามิได้มีการ 
กลัน่กรองเท่าทีค่วรมเีงื่อนไขผูกมดัหลายอย่างและมรีาคาแพงท าใหเ้สยีเปรยีบเชงิเศรษฐกจิ เช่น หา้ม
มใิหส้่งออก หรอืจ ากดัตลาดทีจ่ะส่งออก ฯลฯ และไม่ไดเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสูงเท่าทีค่วร ความ
เจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้าซึ่งได้รบัความ
คุม้ครองค่อนขา้งสูง ท าใหผู้ผ้ลติไม่ตระหนักถงึความส าคญัของการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อ
ช่วยในการลดต้นทุนการผลติและเพิม่ประสทิธิภาพในการผลติ ไม่สนใจที่จะดดัแปลงหรอืปรบัปรุง
เทคโนโลยนี าเขา้ใหเ้หมาะสมกบัภาวะของประเทศ เช่น ใชแ้รงงานแทนทุนไดม้ากขึน้ ใชว้ตัถุดบิและสิง่
ส าเรจ็รปูภายในประเทศได ้ซึง่จะท าใหต้น้ทุนการผลติต ่าลงและสามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศไดด้ี 
 ส่วนในสาขาเกษตรนัน้ ประชาชนในชนบทยังขาดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีการกระจายและเผยแพร่เทคโนโลยสีู่ชนบทมขีดีจ ากดั เทคโนโลยทีี่ใช้ไม่เหมาะสมกับ
สภาวะทอ้งถิน่ ประกอบกบัส่วนใหญ่มฐีานะทางเศรษฐกจิค่อนขา้งยากจน ท าใหไ้ม่สามารถรบัและน า
เทคโนโลยไีปใชใ้นการเกษตรไดเ้ท่าทีค่วร 
 2.2 การดดัแปลงหรือปรบัปรงุเทคโนโลยีน าเข้าและการพฒันาเทคโนโลยีภายในเป็นไป
โดยเช่ืองช้า สาเหตุเพราะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศยงัไม่เข้มแข็งและ 
ขาดทิศทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง ก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีจี านวนจ ากัด และ
คุณภาพไมเ่พยีงพอทีจ่ะปฏบิตังิานดา้นนี้ไดเ้ท่าทีค่วร การวจิยัและพฒันายงัมน้ีอยและไม่ตรงกบัความ
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ต้องการ ผลการวจิยัไม่ถึงขัน้ที่จะใช้ประโยชน์ทางปฏบิตัไิด้จรงิจงัและขาดการบรกิารสนับสนุนด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีื่นๆ รวมทัง้องค์กรทีจ่ าเป็นและทีส่ าคญักค็อืขาดนโยบายทีช่ดัเจนในดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีจ่ะประสานกจิกรรมต่างๆ ได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 ก าหนดให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและน าไปใช้ในการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพในการผลติดา้นการเกษตร โดยเฉพาะเทคนิคการเพาะปลูก การใชท้รพัยากรทีด่นิ แหล่ง
น ้า การเกบ็รกัษาผลติผลการเกษตร และเทคนิคการใชป้จัจยัอื่นๆ ขณะเดยีวกนัพฒันาเทคโนโลยดีา้น
อุตสาหกรรมและการแปรรปูแร่ ตลอดทัง้เทคโนโลยกีารใชแ้ละการประหยดัพลงังานในประเทศ ในการ
นี้จ าเป็นจะต้องก าหนดงบวจิยัและพฒันาของประเทศซึ่งรวมถึงเอกชนด้วยให้ได้ร้อยละ 0.5 ของ
ผลผลติรวมของประเทศ และให้มกีารผลติก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสาขาที่กล่าว
มาแลว้นี้ใหม้จี านวนสงูขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี 
 
4. แนวนโยบายและมาตรการ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีก่ าหนดไวด้งักล่าว จงึ
ก าหนดนโยบายและมาตรการทีจ่ะน าไปสู่ผลในทางปฏบิตักิารดงัต่อไปนี้ 
 4.1 แนวนโยบาย 
 4.1.1 ให้มกีารกระจายเทคโนโลยทีี่มอียู่แล้วให้ทัว่ถงึ และเริม่ให้มกีารกลัน่กรอง ดดัแปลง
เทคโนโลยทีีน่ าเขา้จากต่างประเทศมาปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ของประเทศ ขณะเดยีวกนัให้มี
การค้นคดิการพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศไทยเองขึ้นมา เพื่อน ามาช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ผลติและการใชท้รพัยากรของประเทศ 
 4.1.2 เสรมิสร้างพื้นฐานและสมรรถภาพด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศให ้
เขม้แขง็ โดยเน้นการพฒันาก าลงัคน สถาบนัวจิยัและพฒันา ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีศูนยข์อ้มลูและ
ขอ้สนเทศทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 4.1.3 สรา้งสิง่จงูใจใหเ้อกชนและรฐัวสิาหกจิน าเอาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาช่วยในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหม้ากขึน้ และส่งเสรมิใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มคีวามส านึกเพื่อสนับสนุนใหม้ี
การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ อย่าง
กวา้งขวาง 
 4.1.4 ส่งเสรมิความร่วมมอืทางวชิาการด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัต่างประเทศ เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลและขอ้สนเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองประเทศทีย่งัขาดอยู่ 
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งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการวิจยัจ าแนกตามสาขาต่างๆ 
 

สาขา 2521 2522 2523 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. เกษตรและชลประทาน 
2. อุตสาหกรรมและเหมอืงแร ่
3. พาณิชยแ์ละบรกิาร 
4. คมนาคมและขนสง่ 
5. พลงังาน 
6. พฒันาสงัคม 
7. สาธารณูปการ 
8. สาธารณสขุ 
9. การศกึษา 
10. การอนุรกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
11. การพฒันาทรพัยากรใน

ประเทศ 
12. วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
13. ความมัน่คงและการป้องกนั

ประเทศ 
14. เกีย่วขอ้งทุกสาขา 

รวม 
รอ้ยละของผลผลติรวม 
รอ้ยละของงบประมาณ
ทัง้ประเทศ 

797.2 
82.2 

- 
47.9 
26.5 
43.0 

- 
78.4 
20.5 
14.9 

 
2.1 

 
101.2 

- 
 

253.5 
1,468.0 
464,550 
81,000 

 

54.3 
5.6 

- 
3.26 
1.81 
2.93 

- 
5.34 
1.4 

1.01 
 

0.14 
 

6.89 
- 
 

17.27 
100 
0.31 
1.81 

558.4 
97.0 
27.4 
63.6 
34.2 
37.2 

- 
121.0 
23.4 
24.8 

 
2.0 

 
97.0 

164.1 
 

81.0 
1,331.8 
546,449 
92,000 

41.93 
7.28 
2.06 
4.78 
2.59 
2.8 

- 
9.09 
1.76 
1.86 

 
0.15 

 
7.28 

12.32 
 

6.08 
100 
0.24 
1.45 

661.6 
106.8 
27.2 

106.7 
34.4 
43.5 
14.4 
86.7 
8.9 

22.2 
 

2.6 
 

82.1 
199.8 

 
110.5 
1,507 

659,326 
109,000 

43.88 
7.08 
1.81 
7.08 
2.28 
2.89 
0.96 
5.75 

10.59 
1.43 

 
0.17 

 
5.45 

13.25 
 

7.23 
100 
0.22 
1.38 

ที่มา : การศึกษาและวิเคราะห์งบประมาณการวิจยัของหน่วยราชการและรฐัวิสาหกิจประจ าปี  
งบประมาณ 2521 – 2523 กองนโยบายและวางแผนการวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
 
4.2 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 4.2.1 สนับสนุนการส ารวจข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาเทคโนโลยี เพื่อให้การ
พฒันาเทคโนโลยสีอดคล้องกับปญัหา ความต้องการของผู้ใช้ และพื้นฐานทรพัยากรของประเทศ  
จ าเป็นตอ้งมกีารส ารวจและรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อการพฒันาเทคโนโลย ีดงันี้ 

(1) ท าการส ารวจรายละเอียดและปญัหาทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่ส าคัญๆ ของ
ประเทศเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
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เครื่องกล เครื่องกลการเกษตร เครื่องใช้ในครวัเรอืน อุตสาหกรรมโลหกรรม อุตสาห -
กรรมการเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอเิลก็โทรนิค อุตสาหกรรม
เคมโีดยเฉพาะผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ปิโตรเคม ีและอนิทรยีส์งัเคราะห์ 

(2) เรง่รดัการส ารวจและจดัท าแผนทีท่รพัยากรธรรมชาตดิา้นทีด่นิ แหล่งน ้า ป่าไม ้แร่โดยการ
ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม การบนิถ่ายภาพทางอากาศ การใช้วธิธีรณีฟิสกิส์ ฯลฯ เพื่อน ามา
ประกอบการวางแผนการใช ้ทรพัยากรดงักล่าวใหม้ปีระสทิธภิาพ ประหยดั และมอีนุรกัษ์
อยา่งถูกตอ้ง 

(3) ศกึษาสภาวะความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ทรพัยากรและทกัษะพเิศษของท้องถิน่ชนบท
ขึ้นบางแห่ง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นและน าไปใช้ในการ
ประกอบการผลติใหด้ขีึน้ 

4.2.2 ส่งเสริมสมรรถภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
(1) จัดท าแผนหลักที่จะตัดเลือกและน าเข้าเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม พลังงาน และ

ทรพัยากรแร่ โดยให้มีการกลัน่กรอง ดัดแปลง และปรบัปรุงเทคโนโลยีที่น าเข้าจาก  
ต่างประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ขณะเดียวกันจดัให้มีการฝึก  
อบรมทกัษะเฉพาะอยา่ง เพื่อรบัถ่ายทอดเทคโนโลยดีงักล่าวจากต่างประเทศ 

(2) จดัตัง้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยพจิารณายกฐานะของศูนย์ ซึ่งปจัจุบนัน้ีเป็นกองอยู่
ภายใต้ส านักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน ให้เป็นรูปของ
บรรษัทเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน หรือพิจารณาทบทวนจัดตัง้ศูนย์นี้ขึ้น 
ภายใต้สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งได้รบัเทคโนโลย ี
ต่างประเทศแก่ธุรกจิ อุตสาหกรรมในประเทศ ในการด าเนินงานขา้งต้นนี้จ าเป็นอย่างยิง่ที่
ศูนย์จะต้องจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์จ าเ ป็นต้องร่วมกับสถาบันวิจ ัย  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยโดยใกล้ชิด  เพื่อท าการดดัแปลงและ 
ปรบัปรงุเทคโนโลยนี าเขา้ 

(3) ก าหนดมาตรการคลังและการเงินที่จ าเป็นเพื่อส่งเสริมการน าเข้า การดัดแปลง และ 
ปรบัปรงุเทคโนโลยต่ีางประเทศบางอย่าง อาทเิช่นจดัใหม้รีะบบเงนิทุนหมุนเวยีนใหอุ้ต-สา
หกรรมและธุรกิจการเงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต ่ า และระยะเวลายาว เพื่อสนับสนุน
เกี่ยวกับการใช้ การดัดแปลงและการปรบัปรุงเทคโนโลยีบางประเภทที่ก้าวหน้าและ
เหมาะสมจากต่างประเทศ เพื่อน าไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม ทัง้นี้รวมถึงการใช้บรกิาร
วิศวกรรมโรงงานด้วย เงินทุนหมุนเวียนนี้อาจได้มาจากเงินกู้ธนาคารโลก และจาก  
งบประมาณของรฐับาล โดยพจิารณามอบหมายให้บรรษัทเงนิทุนเพื่ออุตสาหกรรมเป็น
ผูร้บัเรือ่งไปด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวขา้งต้นกไ็ด้ 
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4.2.3 เสรมิสร้างสมรรถภาพการวจิยัและพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ประเทศ 

(1) ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาของประเทศให้มากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจะเพิ่ม
ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาของประเทศใหสู้งขึน้เป็นรอ้ยละ 0.5 ของผลผลติรวมของ
ประเทศ ทัง้นี้จะหาวธิกีารจงูใหภ้าคเอกชนพยายามใชเ้งนิก าไรรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธมิา
ท าการวจิยัและพฒันา โดยใชส้ถาบนัวจิยัของรฐัหรอืเอกชนทีม่อียูภ่ายในประเทศ 

(2) การวจิยัและพฒันานัน้จะต้องหาความเหมาะสมระหว่างการวจิยัเพื่อศกึษาหาความรู ้กบั
การวจิยัเพื่อการใช้สอย คอืให้มกีารประสมประสานกนัระหว่างการวจิยัพื้นฐาน การวจิยั
ประยุกต์และการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจ ัยเกี่ยวกับการดัดแปลงและ 
ปรบัปรุงเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมการแต่งและแปรรูปแร่ การประหยดัพลงังานและ
พฒันาพลงังานทดแทนการเกบ็รกัษาและการแปรรปูผลติผลเกษตรกรรม ตลอดทัง้การใช้
ประโยชน์ของเหลอืและของเสยีจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

(3) ปรับปรุงขีดความสามารถในการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมี 
งบประมาณวจิยัทีค่่อนขา้งจ ากดัอยู่แลว้ใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ ทัง้นี้โดยเน้นการ
สรา้งสมรรถภาพในการคดัเลอืกโครงการวจิยั ผูว้จิยั การศกึษาความคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ
ของโครงการวจิยันัน้ด้วย และจะต้องติดตามดูว่าผลการวจิยัได้ถูกน าไปใช้ในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอยา่งจรงิจงัไมส่ญูเปล่า 

(4) ด าเนินการปรบัปรงุการบรหิารงานวจิยั ดงันี้ 
(4.1) ปฏริูปสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยให้มสีมรรถภาพที่
เขม้แขง็เพยีงพอทีจ่ะแก้ไขปญัหาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้ใหเ้ป็นผูน้ าใน
การดดัแปลงและปรบัปรุงเทคโนโลยจีากต่างประเทศให้เหมาะสมและน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ใหส้ถาบนันี้ด าเนินการรบัจา้งวจิยั และตดิต่อใกลช้ดิกบัอุตสาห -กรรมต่างๆ 
ของภาคเอกชน 
(4.2) พจิารณาจดัให้มศีูนย์อนุรกัษ์พลงังานเพื่อท าหน้าที่ในการศึกษา ฝึกอบรม และ
เผยแพร่ บรกิารขอ้มูล ข่าวสารและจดัท าสิง่ตีพมิพ์ที่เกี่ยวกบัการใช้และวธิกีารประหยดั
พลงังาน พรอ้มทัง้จดัการฝึกอบรมพนกังานผูค้วบคุมพลงังานในโรงงาน ตลอดจนใหศู้นยน์ี้
ท าการส ารวจและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และท าการ  
ค้นคว้าพัฒนาและติดตามเทคนิคด้านการพลังงานของประเทศต่างๆ และส่งเสริม
หน่วยงานเอกชน เช่น สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย - ญี่ปุ่น) ซึง่ไดเ้ริม่งานในดา้นนี้ไป
บา้งแลว้ใหด้ าเนินการใหม้ากขึน้ต่อไปได ้
(4.3) จดัให้มสีถาบนัโลหกรรมและวสัดุที่มปีระสิทธิภาพท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาด้าน
วศิวกรรมในการแก้ปญัหาเกี่ยวกบัการใช้วสัดุในโรงงาน ช่วยคดัเลอืกวสัดุทีเ่หมาะสมใน
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การผลติและดดัแปลงเทคโนโลยจีากต่างประเทศเพื่อน ามาปรบัปรุงผลติภณัฑโ์ลหะและ
โลหะหล่อตลอดทัง้พฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปแร่เพื่อเพิม่มูลค่าการใช้ทรพัยากรแร่ใน
ประเทศ ตลอดจนท าการศึกษาทางเศรษฐกจิเหมอืงแร่และโลหะเพื่อปรบัปรุงประสทิธิ-
ภาพในการพฒันาการใช้ทรพัยากรแร่และโลหะ ในการนี้ควรเสรมิสร้างสมรรถภาพของ
หน่วยงานวิจัยของกรมทรัพยากรธรณี หรือจัดตัง้เป็นสถาบันขึ้นภายใต้สถาบันวิจ ัย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยซีึง่ไดร้บัการปฏริปูแลว้ หรอืน ามาอยู่ภายใต้มหาวทิยาลยัซึง่มี
พืน้ฐานด้านนี้อยู่บ้างแลว้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็น
ตน้ 

 เพื่อให้การด าเนินงานของสถาบนัต่างๆ ขา้งต้นเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพที่จะให้ค าแนะน า
แก้ไขปญัหา และพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ให้กบัธุรกจิอุตสาหกรรมในประเทศให้ทนักบัความต้องการ 
จ าเป็นต้องมกีารพจิารณารูปแบบวางหลกัเกณฑแ์ละแนวในการท างานของสถาบนัเหล่านัน้เป็นพเิศษ 
คอื ให้มคีวามเป็นอสิระและคล่องตวัในการท างานและมกี าลงัเพยีงพอ รวมทัง้การมบีรรยากาศทีด่ใีน
การท างานดา้นวจิยั 
 4.2.4 ส่งเสริมการพฒันาการระดมสรรพก าลงัและการใช้ก าลงัด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

(1) ท าการส ารวจก าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองชาตใินระดบัปรญิญา
และอาชวีศกึษา ตามสาขาการศกึษาและอาชพี ทัง้นี้เพื่อประเมนิสถานภาพก าลงัคน
ประเภทนี้ไดถู้กตอ้งตรงต่อความเป็นจรงิ และระดมมาใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

(2) ท าการพยากรณ์อุปสงคแ์ละอุปทานของก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่
สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรับกับการขยายตัวทางการผลิตและ
เศรษฐกจิของประเทศทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

(3) ท าการปรบัปรงุและจดัระบบการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกระดบัในดา้น
หลกัสูตร วธิกีารสอน การปรบัปรุงคุณภาพครูผู้สอน ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่
ทนัสมยัและทนัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

(4) วาระบบและมาตรการในการที่จะระดมก าลงัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กล่าวคอื 
(4.1) สร้างสิ่งจูงใจส าหรับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผู้มีขีด
ความสามารถสูงมาประกอบวิชาชพีนี้ เช่น การออกใบอนุญาตส าหรบัผู้ประกอบ
วชิาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการก าหนดค่าจา้งและมาตรฐานรวมทัง้การ
ก าหนดให้สถานประกอบการหรอือุตสาหกรรมขนาดหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีม่ใีบอนุญาตเขา้ท างานในหน้าทีส่ าคญัทีก่ าหนด 
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(4.2) ปรบัปรุงประสทิธภิาพของส านักงานจดัหางานระดบัช่างเทคนิค ให้ท าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างผูห้างานท า ผูจ้า้งงาน และหน่วยฝึกทกัษะอย่างมปีระสทิธภิาพกว่า
ทีเ่ป็นอยูข่ณะน้ี 
(4.3) ท าการส ารวจรายละเอียดและวางแผนระดมก าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยรีะดบัมนัสมองที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ เพื่อหาทางให้กลบัมารบัใช้
ประเทศชาตใินยามต้องการ ทัง้นี้จ าเป็นต้องจดัให้มทีี่ปรกึษาทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าอยู่ในประเทศพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อหาทางถ่ายทอดและจดัให้มคีวามร่วมมอืทาง 
วชิาการกบัประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

 4.2.5 ปรบัปรงุและขยายกิจกรรมมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ พร้อมทัง้
ระบบมาตรฐานอ้างอิง การสอบเทียบ การตรวจสอบวิเคราะห์ของประเทศ ทัง้นี้เพื่อให้บรกิาร
ดงักล่าวเป็นที่เชื่อถือและยอมรบัของต่างประเทศและเพยีงพอต่อการให้บรกิาร เพื่อส่งเสรมิการส่ง
สนิคา้และผลติภณัฑไ์ทยไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

(1) เสรมิสรา้งสมรรถภาพของส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ส านักงาน
มาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ส านักคณะกรรมการอาหารและยา 
เพื่อให้ท างานเกี่ยวกบัการก าหนดมาตรฐาน การบรหิารด้านกฎหมาย และการ
บงัคบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานไดม้ากขึน้ 

(2) ขยายบรกิารด้านวเิคราะห์ ทดสอบมาตรฐานของหน่วยราชการต่างๆ และของ
เอกชน 

(3) ให้มงีานวจิยัเกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัและสอบเทยีบเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ 
ทัง้นี้เพื่อหาทางยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑใ์นประเทศให้ทดัเทยีมและสามารถ
แขง่ขนัไดใ้นต่างประเทศ 

4.2.6 พฒันาบริการด้านวิศวกรรมท่ีปรึกษาในประเทศ เพื่อใหค้ าแนะน าปรกึษาและบรกิาร
แก่อุตสาหกรรม ธุ รกิจ และรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมก่อนการลงทุน การ  
วางแผน การออกแบบและคุมงาน ทัง้นี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประเภทนี้ที่เสียให้แก่บรษิัทวิศวกรรมที่
ปรกึษาต่างประเทศเป็นจ านวนมากในโครงการพฒันาหรอืโครงการลงทุนต่างๆ 

(1) เสรมิสรา้งสมรรถภาพของบรกิารวศิวกรรมภายในประเทศใหม้คีวามสามารถและ
เป็นที่เชื่อถือเท่าเทยีมกบับรกิารของบรษิัทต่างประเทศ เช่น ให้คณะกรรมการ
วชิาชพีและสมาคมวชิาชพีดูแลสอดส่องให้สมาชกิปฏบิตัติามจรรยา-บรรณอย่าง
เคร่งครดั จดัท าโครงการเพื่อพฒันาขดีความสามารถของบรษิัทที่ปรกึษาไทย 
สนับสนุนให้บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงร่วมด าเนินการ
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ศึกษาโครงการหรอืลงทุนร่วมกับบรษิัทที่ปรกึษาไทยเพื่อเสรมิสมรรถภาพการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประสบการณ์ใหแ้ก่บรษิทัทีป่รกึษาไทย 

(2) ขยายตลอดของบรษิัทที่ปรกึษาไทย โดยปรบัปรุงหลกัเกณฑ์หรือมาตรการที่
เอื้ออ านวยให้มกีารใช้บรกิารวศิวกรรมบรษิัทที่ปรกึษาไทยมากขึ้นและ รฐัควร
สนบัสนุนใหบ้รษิทัทีป่รกึษาไทยไดง้านท าในต่างประเทศมากขึน้ 

4.2.7 ปรบัปรุงระบบข้อสนเทศวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จดัให้มศีูนย์ข้อสนเทศ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นที่รวมข้อสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รวมทัง้การจ าแนก ท าบทคดัย่อ แปล และเผยแพร่ขอ้มลูไปยงัผูใ้ช ้ศูนยแ์ห่งนี้จ าเป็นต้องมบีุคลากรทีม่ ี
ความสามารถ และอุปกรณ์ทนัสมยัซึ่งสามารถเชื่อมโยงกบัศูนย์สนเทศเฉพาะด้านต่างๆ ในประเทศ 
ตลอดจนมขี่ายตดิต่อแลกเปลี่ยนขอ้สนเทศกบัต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง อนัจะท าให้ได้ขอ้มูลที่
ทนัสมยัและมปีรมิาณมากพอทีจ่ะน าไปใชใ้นการวจิยัใหม้คีุณภาพดขีึน้ 

4.2.8 ส่งเสริมการกระจายถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีภายในประเทศ 
(1) ปรบัปรุงการปฏบิตังิานของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมและกรมส่งเสรมิการเกษตร 

เพื่ อ ให้ก ารส่ ง เ ส ริม เ ป็นไปโดยครบว งจร  แล ะ ให้ห น่วยง านส่ ง เ ส ริม 
ดงักล่าวประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ 
ดว้ย 

(2) จดัให้กลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย ร่วมกันเผยแพร่เทคนิค 
เกี่ยวกบัการประกอบอาชพีโดยให้ได้รบัการสนับสนุนทางการเงนิและมาตรการ
อื่นๆ ของรฐั 

(3) ให้ผู้ที่ด าเนินธุรกิจซื้อขายวสัดุและผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครอบครวัมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเป็นการยกระดับการ
ประกอบอาชพีโดยเฉพาะในชนบทใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

4.2.9 ปรบัปรุงงานด้านการก าหนดนโยบายวิทยาศาสตร ์จดัตัง้สภาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยปีระกอบด้วยนายกรฐัมนตรเีป็นประธาน รฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒทิางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้รฐับาลและเอกชนมาเป็นกรรมการ ให้สภานี้มหีน้าที่ก าหนดนโยบาย
และแผนด าเนินงาน ส่งเสรมิประสานงาน และในภาคตดิตามผลการด าเนินงานด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี และให้ค าปรึกษาและเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหเ้ชื่อมโยงกบัขบวนการพฒันาประเทศดา้นอื่นๆ อยา่งไดผ้ล 
 4.2.10 สนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกบัต่างประเทศ จดัให้มี
แผนความร่วมมอืทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีับต่างประเทศ โดยให้ความส าคญัแก่เรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  การปฏิรูปสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การเสริมสร้าง  
สมรรถภาพศูนยเ์ทคโนโลย ีการจดัตัง้ศูนยอ์นุรกัษ์พลงังาน การพฒันาการศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตร ์
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นอกจากนี้สนับสนุนใหม้กีารเชื่อมโยงระหว่างสถาบนั โครงการวจิยัและพฒันาร่วม โครงการฝึกอบรม
นกัวชิาการ 
 4.2.11 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมากขึ้น รณรงค์
ให้ประชาชนทุกระดับมีความส านึกและสนใจต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  
ส่งเสริมการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าและเผยแพร่เอกสาร  
วารสาร และภาพยนต์ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดังานแสดงการประกวดสิง่ประดษิฐร์วมทัง้จดั
ใหม้กีารสมัมนาและการประชุมทางวชิาการดา้นนี้ ฯลฯ 

ส่วนท่ี 4 
การพฒันาพื้นท่ีเฉพาะและการพฒันาเมอืง 

 
บทท่ี 1 
บทน า 

 
 ลกัษณะการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา แสดงใหเ้หน็ถงึความ
เหลื่อมล ้าของฐาะทางเศรษฐกจิระหว่างภาคและระหว่างพื้นที่ต่างๆ มมีากขึ้น กจิกรรมการผลติส่วน
ใหญ่มารวมตวักนัอยู่ในภาคกลางโดยเฉพาะบรเิวณกรุงเทพมหานคร ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือกลบัมบีทบาทหรอืสดัส่วนต่อการผลติและรายไดป้ระชาชาตลิดลง ขณะเดยีวกนัลกัษณะ
การเตบิโตของชุมชนระดบัเมอืงขาดความสมดุลกนัมากขึน้ กล่าวคอื ขนาดของประชากรและอทิธพิล
ของกรุงเทพมหานครได้ขยายตัวในอัตราที่ เ ร็วกว่าเมืองอื่นในภาคต่างๆ มาก ในปจัจุบัน
กรุงเทพมหานครมขีนาดประชากรในเมอืงใหญ่กว่าเมอืงทีส่อง คอื เชยีงใหม่ถงึ 50 เท่า ซึง่นับว่าเป็น
ชุมชนระบบเมอืงที่ไม่มคีวามสมดุลกนัเป็นอย่างยิง่ ทัง้หมดน้ีเป็นผลสบืเน่ืองมาจากปญัหาโครงสรา้ง
หลกัของระบบเศรษฐกจิและการตัง้ถิน่ฐานของประชากรดงัต่อไปนี้ 
 ประการแรก โครงสรา้งเศรษฐกจิและการผลติของภาคต่างๆ ส่วนใหญ่ยงัพึ่งการเกษตรอยู่
มาก กจิการอุตสาหกรรมและบรกิารยงัไม่กระจายไปสู่ส่วนภูมภิาคมากนัก และมากระจุกรวมตวักนัอยู่
ในภาคกลางและกรงุเทพมหานคร 
 ประการท่ีสอง ลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของประชากรยงัเป็น “ชุมชนแบบชนบท” อยู่ กล่าวคอื 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกว่ารอ้ยละ 80 ยงัอาศยัอยู่ในชนบท การอพยพเคลื่อนยา้ยประชากรที่
ผ่านมายงัเป็นการโยกยา้ยถิน่ฐานจากชนบทหนึ่งไปสู่อกีชนบทหนึ่งเพื่อแสดงหาพืน้ทีเ่พาะปลูกหรอืที่
ท ากนิใหม ่การอพยพของคนชนบทเขา้สู่เมอืงยงัมไีมม่ากนกั 
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 ประการท่ีสาม การขยายตัวเติบโตของเมอืงใหญ่มเีฉพาะในบรเิวณกรุงเทพมหานคร 
เท่านัน้ เมอืงอื่นๆ ในส่วนภมูภิาคมอีตัราการเตบิโตค่อนขา้งชา้มาก ประชากรทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยู่ในเมอืงทัง้
ประเทศมสีดัส่วนคงทีห่รอืประมาณรอ้ยละ 16 – 17 ของประชากรทัง้ประเทศเท่านัน้ การเตบิโตเฉพาะ 
กทม. นัน้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรวมตวัของกจิการอุตสาหกรรมที่กระจุกกนัอยู่ในบรเิวณ กทม . 
สรา้งความแออดัคบัคัง่ใหแ้ก่ กทม. ทวมีากขึน้โดยล าดบั 
 ฉะนัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จงึได้ก าหนดแนวทางที่จะกระจายความเจรญิและกิจกรรม
เศรษฐกจิไปสุ่ส่วนภูมภิาค โดยไดค้ดัเลอืกพฒันา “พืน้ทีเ่ฉพาะ 5 แห่ง” และ “พฒันาระบบเมอืง” ใน
ส่วนภูมภิาคให้เข้ามามสี่วนเสรมิในการปรบัโครงสร้างการผลติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้
ไดผ้ลยิง่ขึน้อกีทางหน่ึง กล่าวคอื ได้คดัเลอืกพืน้ทีเ่ฉพาะแถบชายฝ ัง่ทะเลดา้นตะวนัออกของอ่านไทย 
ภาคตะวนัตก บรเิวณชายแดนของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อท าการ เร่ง
พฒันาเป็นกรณีพเิศษใน 5 ปีขา้งหน้า ซึ่งจะมสี่วนในการแก้ปญัหาทางด้านความมัน่คงตามบรเิวณ
ชายแดนได้ดว้ย ขณะเดยีวกนัไดก้ าหนดที่จะ “พฒันาระบบเมอืงหลกัและเมอืงรอง” ขึน้ในภาคต่างๆ 
ตลอดทัง้พฒันากรุงเทพมหานครไปในลกัษณะที่จะช่วยสรา้งความสมดุล “ระบบเมอืง” ได้ดขีึ้นใน
อนาคต ทัง้นี้  เพราะขนาดของระดับเมืองนั ้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง  มิฉะนั ้นแล้วจะมีการอพยพ  
หลัง่ไหลเขา้กรงุเทพมหานคร สรา้งความแออดัและความเสื่อมโทรมทวมีากขึน้กว่าปจัจบุนัหลายเท่า 
 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 5 แห่ง และการพัฒนาระบบเมืองหลักในส่วนภูมิภาคและ
กรงุเทพมหานคร มดีงันี้ คอื 

(1) พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก คอื ชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา จะไดร้บั
การพฒันาให้เป็น “แหล่งอุตสาหกรรมหลกั” ของประเทศในอนาคต ตามแผนการปรบั
โครงสรา้งอุตสาหกรรมใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมสี่วนช่วยกระจายอุตสาหกรรมไม่ให้ไป
รวมตัวกันตามบริเวณกรุงเทพมหานคร และจะเป็นการพัฒนาภาคตะวันออกให้ 
เชื่อมโยงกบัการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดผ้ลยิง่ขึน้ 

(2) พื้นท่ีเฉพาะในภาคตะวนัตก โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัที่มกีารผลติอ้อย น ้าตาล และ
สับปะรดกระป๋องตลอดทัง้ตามบริเวณชายฝ ัง่ภาคตะวันตกที่กิจการประมง และการ 
ท่องเทีย่วไดท้รดุตวัลง จะไดม้กีารพฒันาบรูณะขึน้เป็นพเิศษ 

(3) พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน จะได้มกีาร
พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการใช้และการบูรณะทรพัยากรที่ดนิ แหล่งน ้า ป่าไม ้เป็นพเิศษ 
เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรและแก้ปญัหาความยากจนตามบริเวณ 
ชายแดนดว้ย 

(4) พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มจีุดประสงคท์ีจ่ะพฒันาปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ และการ
ผลติในบรเิวณดงักล่าวให้กระจายมากขึน้ และจะพฒันาเศรษฐกจิชายแดนในลกัษณะทีจ่ะ
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ให้ “หนัหน้า” เขา้สู่ระบบการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะมสี่วนในการ
แกป้ญัหาดา้นสงัคมและเสรมิสรา้งความมัน่คงในบรเิวณชายแดนภาคใตใ้หม้ากขึน้ 

(5) การพฒันา “เมืองหลกั เมืองรองและชุมชนชนบท” และการชะลอการขยายตวัของ
กรุงเทพมหานคร มจีุดประสงค์ที่จะพฒันาชุมชนระดบัเมอืงของประเทศให้สามารถ
รองรบัการขยายตวัของประชากรในเมอืงทีจ่ะมมีากขึน้ในระยะ 10 ปีขา้งหน้า ใหม้ ี“ระบบ
ชุมชนระดับเมือง ” ที่มีล ักษณะสมดุลมากขึ้น และให้เมืองต่างๆ ในส่วน 
ภูมิภาคได้มีบทบาทเป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภาคนัน้ๆ ได้ด้วย โดย
พยายามจะลดบทบาทและอทิธพิลของกรงุเทพมหานครลงในขณะเดยีวกนั 

 
 

บทท่ี 2 
การพฒันาพื้นท่ีสามจงัหวดัชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

 
 ภาคตะวนัออกนับว่าเป็นภาคที่มรีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิสูงสุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาค
อื่นๆ ของประเทศ ดงัจะเหน็ไดว้่าผลผลติรวมของภาคในปี 2522 มสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 13.4 ของผลผลติ
รวมของประเทศ และมอีตัราการขยายตวัในช่วงปี 2519 – 2522 รอ้ยละ 12.4 ต่อปี สูงกว่าของประเทศ
และภาคอื่ นๆ  ทั ้งหมด สาขาการผลิตที่มีสัดส่ วนสู งสุ ด ในการผลิตของภาค คือ  สาขา  
อุตสาหกรรม สูงถึงร้อยละ 30.8 ของผลผลติรวมของภาค ทัง้นี้ เนื่องจากภาคตะวนัออกมขี้อได้
เปรียบเทียบในด้านแหล่งที่ตัง้ คืออยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัน้ และมีพื้นที่ติดต่อ 
เชื่อมโยงกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นแหล่งทีม่าของแรงงานและวตัถุดบิหลายอย่างและตดิกบั
อ่าวไทยอนัเป็นช่องทางเขา้ออกทีส่ าคญัของสนิคา้ นอกจากนัน้ภาคตะวนัออกมปีจัจยัพืน้ฐานค่อนขา้ง
สมบูรณ์ คอื มโีครงข่ายด้านคมนาคมและสื่อสารเชื่อมโยงทีด่ ีมที่าเรอืน ้าลกึและเป็นประตูที่จะน าก๊าซ
ธรรมชาติขึ้นบก เ ป็นต้น  สิ่ง เหล่ านี้ ได้จูง ใจ ให้ เ อกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา อุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องทัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่หลายประเภท 
 จากสภาพภูมศิาสตร์และเศรษฐกิจที่เอื้ออ านวยต่อการพฒันาดังกล่าวข้างต้น รฐับาลจงึได้
ก าหนดนโยบายที่จะพฒันาพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก อนัไดแ้ก่จงัหวดัชลบุร ีระยอง 
และฉะเชงิเทรา เนื้อทีป่ระมาณ 8.3 ลา้นไร ่และประชากร 1.6 ลา้นคน ใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเจรญิและ
แหล่งทีต่ ัง้ของอุตสาหกรรมหลกัของประเทศในอนาคตโดยพจิารณาจากขอ้ไดเ้ปรยีบทีพ่ืน้ที ่3 จงัหวดั
นี้เป็นที่ตัง้ท่าเรอืน ้าลกึ สนามบนิอู่ตะเภา พลงังานจากก๊าซธรรมชาตแิละโครงข่ายกจิการขัน้พื้นฐาน
อื่นๆ ทีส่มบรูณ์กว่าพืน้ทีใ่นภาคอื่นๆ 
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1. สรปุประเดน็ 
 อย่างไรก็ตาม ในการพฒันาพื้นที่ 3 จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก จะมปีญัหาและ 
ขอ้จ ากดัในพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งแกไ้ข 3 ประการ คอื 

1.1 การขาดแคลนน ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค ส าหรบัแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน
ใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้น้ี เน่ืองจากแหล่งน ้าทีม่อียู่ในปจัจุบนัมจี านวนน้อย ประกอบกบัพืน้ทีท่ี่มี
ลกัษณะเหมาะสมกบัการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่มน้ีอยมาก 

1.2 ปัญหาการเวนคือท่ีดิน เพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ที่คณะ 
รฐัมนตรไีดก้ าหนดให้เป็นแหล่งทีต่ ัง้อุตสาหกรรมหลกั เนื่องจากระดบัราคาที่ดนิในบรเิวณดงักล่าวได้
เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็หลายเท่าตวั 

1.3 การพฒันาพื้นท่ี 3 จงัหวดัน้ี จะต้องค านึงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมการพฒันา
ระหว่าง พื้น ท่ีกับภาคตะวันออกทั ้งหมด และภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือตลอดทั ้ง
กรงุเทพมหานคร คอืจะตอ้งใหม้สี่วนสนบัสนุนการพฒันาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นภาคทีม่ ี
ขนาดใหญ่และฐานะเศรษฐกิจล้าหลังที่สุด ขณะเดียวกันการพัฒนาภาคตะวันออกจะต้องเป็น
ฐานรองรบัความเจรญิทางเศรษฐกจิทีจ่ะกระจายออกจากกรงุเทพฯ ในอนาคตตามนโยบายการกระจาย
ความเจรญิออกจากกรงุเทพฯ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ดว้ย 
 
2. เป้าหมายการพฒันา 
 ให้พฒันาพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางความเจรญิแห่งใหม่ตามนโยบาย
หลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ที่ต้องการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ไป 
ตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบโดยพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์อุตสาหกรรมหลักและ  
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ให้มคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง และเป็นการเสนอทางเลอืกแหล่งที่ตัง้ให้กบั
อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต โดยไม่ต้องมาอยู่บรเิวณกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ จะเป็นการช่วยชะลอการ
เติบโตและบรรเทาความแออัดของกรุงเทพมหานครลงได้ โดยที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกจะ
กลายเป็นศูนย์อุตสาหกรรมใหม่ และแหล่งสร้างงานที่ส าคญัของประเทศอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนัน้มี
เป้าหมายทีจ่ะให้ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกเป็นประตูทางออกใหก้บัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในอนัที่
จะส่งสนิคา้ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยไมต่อ้งผ่านกรงุเทพมหานครอกีต่อไป 
 พื้นท่ีเป้าหมาย ก าหนดให้พื้นที่บรเิวณระหว่างสตัหบี – เขตเทศบาลเมอืงระยอง เนื้อที่ 
ทัง้สิน้ประมาณ 123,750 ไร ่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีท่นัสมยัและเป็นทีต่ ัง้ของ “อุตสาหกรรมหลกั” เช่น 
อุตสาหกรรมแยกก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอุตสาหกรรมโซดาแอช อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ 
อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคม ีเป็นต้น โดยยดึหลกัว่าอุตสาหกรรมหลกัที่มกีารน าวตัถุดบิเขา้และส่งผลติภณัฑ์
ส าเรจ็รูปออกไปเป็นจ านวนมากจะให้ตัง้อยู่ใกลท้่าเรอืสตัหบีมากที่สุด นอกจากนัน้ได้ก าหนดใหพ้ื้นที่
บรเิวณแหลมฉบงั เนื้อทีป่ระมาณ 2,800 ไร ่เป็นแหล่งทีต่ ัง้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย 
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3. มาตรการการพฒันา 
 3.1 ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการวางผงัและ
จ าแนกขอบเขตพื้นที่ที่จะใช้เป็นแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมหลกั และเมอืงใหม่ คอืบรเิวณระหว่างสตัหบี
และเขตเทศบาลเมอืงระยอง ใหส้อดคลอ้งกบับรกิารขัน้พืน้ฐานต่างๆ ทีม่อียู่และทีจ่ะพฒันาต่อไปทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว กล่าวคอื 

(1) ระยะสัน้ เร่งวาง “นโยบายเค้าโครงการใชท้ีด่นิ” เพื่อก านหดแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมหลกั
แต่ละประเภททีร่ฐัมจีดุมุ่งหมายส่งเสรมิใหเ้อกชนมาลงทุนในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมาย ตลอด
ทัง้ก าหนดที่ตัง้ของเมอืงและแหล่งสาธารณูปโภคที่ส าคญั เพื่อเป็นแนวทางหลกัในการ
ประสานการลงทุนของเอกชนและของรฐัใหด้ าเนินไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนั และใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในการลงทุนพฒันาโดยเฉพาะในด้านการจดัโครงข่ายบรกิารขัน้พื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการพฒันาเมอืงใหม่และการพฒันาอุตสาหกรรมหลกั และก าหนดมาตราการ
พิ เ ศษที่ จ ะควบคุ ม ร ะดับ ร าคาที่ ดิน ใ ห้ เ ป็ น ไป ในลักษณะที่ จ ะ สนับส นุนกา ร 
ลงทุนอย่างสมเหตุสมผล โดยอาจรวมถึงการจดัให้มีงบประมาณพิเศษเพื่อการจดัหา 
ทีด่นิส าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมดว้ย 

(2) ระยะยาว วางผงัเมอืงรวมของพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยยดึ “นโยบายเคา้โครงการใชท้ีด่นิ” เป็น
หลักและประกาศเป็นกฎหมายในการควบคุมการใช้ที่ดิน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินงานตามหน้าที่และความรบัผิดชอบของราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นในด้านวาง 
ผงัเมอืงเฉพาะในขัน้ต่อไป 

3.2 ก าหนดมาตรการจูงใจให้เอกชนลงทุนพฒันาอุตสาหกรรมหลกั โดยรฐัจะต้อง
พจิารณาก าหนดมาตรการดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิการลงทุนโครงการอุตสาหกรรมหลกั โดยก าหนดหลกัเกณฑเ์งื่อนไขในการใหส้ทิธิ
ประโยชน์ด้านภาษี และก าหนดสดัส่วนของการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรมอยา่งชดัเจน 

(2) ระดมแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ เพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

(3) ตัง้หน่วยงานหรอืองค์กรพเิศษขึน้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสานนโยบายด้านการลงทุน
และลดความล่าช้าของระบบราชการ เพื่ออ านวยให้การลงทุนของภาคเอกชนมคีวาม
คล่องตวัยิง่ขึน้ 

3.3 จดัหาบริการขัน้พื้นฐานท่ีจะสนับสนุนอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ โดยปรบัปรุง 
โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัๆ เช่น 
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(1) ท่าเรอืน ้าลกึ ขยายท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบีภายในเขตที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีา โดย
การขยายท่าเทยีบเรอืเพิม่ขึน้เป็น 9 เท่า เพื่อบรกิารสนิค้าไดเ้พิม่ขึน้เป็น 8 ลา้นตนั/ปี 
รวมทัง้ปรบัปรุงร่องน ้าหน้าท่าให้มคีวามลกึเพื่อให้เรอืขนาด 120,000 ตนัเข้าออกได้
สะดวก สามารถใหบ้รกิารสนิคา้กองเป็นหลกั และสนิคา้ทัว่ไปดว้ย 

(2) น ้ า ศึกษา ส ารวจและออกแบบก่อสร้างท่อส่งน ้ าดิบจากอ่างน ้ าดอกกรายไปยัง 
มาบตาพุดใหเ้สรจ็ในปี 2526 และถงึสตัหบีในปี 2528 โดยใหส้ามารถส่งน ้าไดอ้ย่างน้อย
ประมาณ 60 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี เร่งก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหลและบา้งบงึในปี 
2526 อ่างเก็บน ้าคลองหลวงในระยะต่อไป พรอ้มทัง้วางแผนการใช้น ้าในอนุภาคฯ และ
ส ารวจความเหมาะสมแหล่งน ้าอื่นๆ ที่มอียู่ในบรเิวณลุ่มน ้าใกล้เคียงเพื่อเตรยีมการส า
หรบกัารพมันาในอนาคต ส่วนแหลมฉบงันัน้จะน าน ้าจากหนองคอ้ ศรรีาชา มาทีแ่หลมฉบงั
ใหท้นัภายในปี 2526 

(3) ถนน ศกึษาประมาณจราจรระหว่างสตัหบี – ระยอง เพื่อวางแผนปรบัปรุง ขยาย และสรา้ง
ทางหลวงเพิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัทางรถไฟ ท่าเรอื และการขยายตวัของอุตสาห-กรรมและ
ชุมชนในอนาคต 

(4) รถไฟ ศกึษาและส ารวจเพื่อก าหนดแนวทางการก่อสรา้งทางรถไฟสายสตัหบี – ระยอง 
และก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ในปี 2527 นอกจากนี้จะต้องศึกษาส ารวจเส้นทางเชื่อมสาย
ตะวันออกเข้ากับสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง รวมทัง้เร่งรดัการ 
ก่อสรา้งเพื่อใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2528 

(5) ไฟฟ้า ก่อสร้างสายส่งและสถานีย่อยให้สอดคล้องกบัการพฒันาแหล่งอุตสาหกรรมและ
ชุมชนศูนยก์ลาง โดยเร่งก่อสรา้งสายส่ง 230 เคว.ี จากอ่าวไผ่ – ระยอง ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 
2526 

(6) สื่อสาร วางแผนและก่อสร้างชุมสายโทรศัพท์ และโทรพมิพ์ให้สอดคล้องกบัการพฒันา
แหล่งอุตสาหกรรมและชุมชนศูนยก์ลาง 

3.4 จดับริเวณด้านการพฒันาแรงงานฝีมือ และสุขอนามยั เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของ
เอกชน ดงันี้ 

(1) พฒันาแรงงานฝีมอื โดยกรมแรงงานต้องปรบัปรุงแนวการฝึกอบรม “สถาบนัฝึกอบรม 
ฝีมอืแรงงาน” ทีช่ลบุรใีหม้คีุณภาพและปรมิาณตรงกบัความต้องการของโรงงานในระยะสัน้
และกรมอาชีวศึกษาต้องปรบัหลักสูตรและแนวการสอนของ “โรงเรียนหรอืวิทยาลัย-
อาชวีศกึษา” ในพืน้ทีน่ี้ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการดา้นอุตสาหกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะ
ต่อไป หรือขอความร่วมมอืจากเอกชนที่ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้เป็นผู้
ฝึกอบรมหรอืใหทุ้นอุดหนุนในการด าเนินงานดงักล่าว 
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(2) คุม้ครองป้องกนัสุขภาพอนามยัผูใ้ชแ้รงงาน โดยจดัตัง้ “ศูนยห์รอืสถาบนัอาชวีอนามยั” ขึน้ 
เพื่อท าหน้าทีใ่นการอบรมใหค้วามรูแ้ก่แรรมการโรงงานต่างๆ ใหรู้้จกัรกัษาสุขภาพอนามยั
และรู้จ ักป้องกันอันตรายจากสารเคมีและเครื่องจักรกลโรงงาน ตลอดจนให้การ
รกัษาพยาบาลกรรมกรโรงงานทีเ่จบ็ปว่ย 

3.5 ก าหนดมาตรการควบคุมสภาวะส่ิงแวดล้อมเป็นพิษและความเส่ือมโทรมของดิน 
โดยให้มกีารศกึษาวจิยัเพื่อก าหนดมาตรการ เงื่อนไขและโครงการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อใช้ควบคุม
สภาวะแวดล้อมเป็นพษิจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมซึ่งมผีลกระทบต่อการตัง้ถิ่นฐานและการ
อนุรกัษ์พื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเล นอกจากนัน้ให้ส่งเสรมิการปลูกไมย้นืต้น เช่น ยางพาราและไม้ผล
แทนการปลูกพชืไร่ในบรเิวณที่เป็นแหล่งต้นน ้าล าธารทีส่ าคญั เพื่อเป็นการชะลอความเสื่อมโทรมของ
ดนิ ตลอดจนเป็นการอนุรกัษ์แหล่งนัน้ ซึง่มอียูค่่อนขา้งจ ากดัในภาคนี้ 

3.6 จดัท าแผนแม่บทการพฒันาพื้นท่ีชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก โดยศึกษาถึง 
ผลสะท้อนและความเชื่อมโยงของการพัฒนาฯ ที่จะมต่ีอระบบชุมชนภายในพื้นที่และภายในภาค 
ตลอดจนความสอดคล้องกบันโยบายการพฒันาเมอืงในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เพื่อใหเ้ป็นกรอบ
หลกัในการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐัในอนั
ทีจ่ะพฒันาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลกัและเมอืงใหม่นอกเหนือไปจากกรุงเทพฯ และเพื่อให้
เป็นศูนยก์ลางความเจรญิในส่วนภมูภิาคทีส่ามารถรองรบัและกระจายผลการพมันาไปสู่ชนบท 

ในการจัดท าแผนแม่บทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาด าเนินการศึกษาเพื่อจัดท าแผน  
แมบ่ท ซึง่สาระส าคญัของการศกึษาจะใหข้อ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายและลู่ทางในการพฒันาอุตสาหกรรมหลกัและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งจะมี
ผลต่อการใช้วตัถุดบิและแรงงานที่มอียู่ในภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการทีจ่ะชกัจงูเอกชนผูป้ระกอบอุตสาหกรรมใหม้าลงทุน 

(2) แผนงานของการพฒันากจิกรรมขัน้พืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ าเป็นต่อการพฒันา
พื้นที่นี้  โดยค านึ งถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้มี 
ประสทิธภิาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยงัศึกษาถึงความเหมาะสมด้านวศิวกรรม และการ
ลงทุนของโครงการใหมท่ีจ่ าเป็นต่อการพฒันาพืน้ทีด่ว้ย 

(3) รปูแบบการใชท้ีด่นิของพืน้ทีน่ี้เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการพฒันาเมอืงอย่างเป็น
ระบบทีม่คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันากรุงเทพฯ 

(4) ลู่ทางการแก้ปญัหาด้านสภาวะแวดล้อมของการพฒันาอุตสาหกรรมที่จะมผีลกระทบต่อ
กจิกรรมท่องเทีย่วและประมง 

(5) การจดัรปูองคก์รบรหิารงานระดบัภาคทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณนี้ 
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4. แผนการและโครงการ 
 แผนการทีส่ าคญัม ี8 แผนการ รวมโครงการทัง้สิน้จ านวน 30 โครงการดว้ยกนั คอื 
 4.1 แผนการส่งเสรมิอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสรมิให้เอกชนลงทุนดา้นอุตสาหกรรม
ขนาดยอ่มและขนาดกลางทีไ่มก่่อใหเ้กดิปญัหามลพษิบรเิวณแหลมฉบงั และโครงการอุตสาหกรรมหลกั
ต่างๆ บรเิวณหนองแฟบ – มาบตาพุด เช่น โซดาแอช ปุ๋ ยเคม ีเหลก็และเหลก็กลา้ เป็นตน้ 
 4.2 แผนพฒันาโครงข่ายบรกิารขัน้พื้นฐาน เช่น โครงการพฒันาท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบีและ
โครงการวางท่อน ้าดบิจากอ่างเกบ็น ้าดอกรายไปยงัมาบตาพุดและสตัหบี เป็นตน้ 
 4.3 แผนการพฒันาแรงงาน ได้แก่ โครงการส่งเสรมิการศึกษาเพื่อพฒันาแรงงานฝีมอืใน 
กจิกรรมอุตสาหกรรม 
 4.4 แผนการสาธารณสุข ไดแ้ก่ โครงการจดัตัง้ศูนย ์หรอืสถาบนัอาชวีอนามยัในเมอืงใหม่ 
 4.5 แผนการพัฒนาเมือง ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองหลกัชลบุร ีเมอืงรองระยองและ
ฉะเชงิเทรา และโครงการพฒันาเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการพฒันาอุตสาหกรรม 
 4.6 แผนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการฟ้ืนฟูสภาพ 
ปา่เสื่อมโทรมบรเิวณแหล่งต้นน ้าล าธาร และโครงการควบคุมสภาวะแวดลอ้มเป็นพษิจากการประกอบ
กจิกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ว 
 4.7 แผนการปรบัปรุงความเสื่อมโทรมของดนิและการผลติทางการเกษตร ได้แก่ โครงการ
ส่งเสรมิการปลกูไมย้นืตน้ 
 4.8 แผนการศกึษาเพื่อวางแผนแม่บท ได้แก่ โครงการศึกษาเพื่อวางแผนแม่บทของพื้นที่
ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก และโครงการศกึษาออกแบบความเหมาะสมทางวศิวกรรมของโครงการที่
ไดก้ าหนดไว ้
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แผนท่ีโครงการพฒันาด้านบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
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บทท่ี 3 
การพฒันาพื้นท่ีภาคตะวนัตก 

 
 ภาคตะวนัตกประกอบดว้ย 8 จงัหวดั คอื กาญจนบุร ีสุพรรณบุร ีนครปฐม ราชบุร ีสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ ์มเีนื้อที ่28.8 ลา้นไร่ ประชากรในปี 2522 ประมาณ 3.5 
ล้านคน เป็นพื้นที่ที่มแีววการพฒันาสูงมากดงัจะเห็นได้ว่าผลผลติของภาคมสีดัส่วนสูงถึงร้อยละ 11 
ของมูลค่าผลผลติรวมของประเทศ และรายได้ต่อบุคคลสูงถึง 10,650 บาท จากผลการวเิคราะห์
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิและลกัษณะทางกายภาพของภาค พบว่า 

(1) อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมแีนวโน้มจะลดลงเพราะว่า ผลผลิตด้านการเกษตรมี
ปญัหาในเรือ่งผลผลติต่อไรต่ ่า และกจิการประมงทะเลทรดุตวัลงโดยล าดบั 

(2) โรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตรเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะโรงงานน ้าตาลยงักระจุก
ตวัและมปีระสทิธภิาพการผลติค่อนขา้งต ่า 

(3) ประสบปญัหาการว่างงานเพิม่สงูขึน้ในระยะหลงัน้ี โดยเฉพาะแถบชายฝ ัง่ทะเล 
(4) ขาดศูนยก์ลางในการเร่งพฒันาภาคตะวนัตกเอง จงึท าใหอ้ทิธพิลของ กทม. ดงึประโยชน์

เศรษฐกิจเข้ามามาก ภาคตะวนัตกนัน้สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 เขตของระดบัการ
พฒันา คอื เขตเศรษฐกจิก้าวหน้า ซึ่งมกีารผลติอ้อยและน ้าตาล เขตเศรษฐกจิทรุดโทรม
ตามชายฝ ัง่ทะเล ซึ่งประสบปญัหาด้านประมงทรุดตวัลง เขตเกษตรดัง้เดมิประสบปญัหา
ดา้นผลผลติขา้วต่อไร่ยงัไม่สูงเท่าที่ควร และบรเิวณป่าเขาที่ปลูกพชืไร่ประสบปญัหาดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตถิูกท าลายโดยเฉพาะการลกัลอบขุดแร่และบุกรุกท าลายป่า อย่างไรก็
ตามการพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัตกในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นัน้ จะใหค้วามส าคญักบั 
2 เขตแรกมาก กล่าวคอื การฟ้ืนฟูและปรบัปรุงประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมน ้าตาลและ
สบัปะรดกระป๋อง และการฟ้ืนฟูกจิการประมง สวนมะพรา้วและอุตสาหกรรมท่องเทีย่วตาม
ชายฝ ัง่ทะเลของภาคตะวนัตก เป็นประการส าคญั 

 
1. พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจก้าวหน้า 
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจก้าวหน้านี้อยู่ในบริเวณตอนกลางของภาค คือ จังหวัดกาญจนบุร ี
สุพรรณบุร ีนครปฐม ราชบุร ีเพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ ์มมีลูค่าการผลติสูงถงึ 23,878 ลา้นบาทหรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของผลผลติรวมของภาค ผลผลติหลกัของพืน้ที่นี้ไดแ้ก่ อ้อยและสบัปะรดซึง่นับว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีบทบาทต่อการเพิ่มรายได้และการจ้างงานในภาคอย่างมาก และมี 
โรงงานน ้าตาลซึ่งกระจุกตัวอยู่บรเิวณรมิฝ ัง่แม่น ้าแม่กลอง และโรงงานสบัปะรดกระป๋องส่วนใหญ่ 
ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรแีละประจวบครีขีนัธ ์การผลติของอุตสาหกรรมแปรรปูทัง้สองนี้มสีดัส่วนถงึรอ้ย
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ละ 60 และ 80 ของผลผลิตในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก นอกจากนัน้ 
ผลผลติทีส่ าคญัในอนัดบัรอง ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเครือ่งเคลอืบดนิเผา และอุตสาหกรรมการต่อตวัถงัรถ
โดยสารและรถบรรทุก ซึง่มแีววทีจ่ะพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพต่อไปอกีมาก 
 1.1 ประเดน็ปัญหาหลกัของเขตเศรษฐกิจก้าวหน้า 

(1) ปัญหาผลผลิตต่อไรของอ้อยและคุณภาคของสบัปะรดอยู่ในเกณฑต์ า่ เนื่องจากใน
ปจัจบุนัผลผลติของอ้อยจะเป็นประมาณ 6.4 ตนัต่อไร่ ซึง่ยงัอยู่ในเกณฑต์ ่า ทัง้นี้เนื่องจาก
พนัธท์ีใ่ชป้ลกูยงัเป็นพนัธุเ์ก่า ขาดแคลนเทคนิคทีเ่หมาะสมและขาดแคลนน ้าเพื่อใชใ้นการ
เพาะปลูก ส่วนสบัปะรดที่ปลูกส่วนใหญ่ยงัมขีนาดและคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ
ของโรงงานมากนัน้ 

(2) ปัญหาแหล่งท่ีตัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะ 
โรงงานน ้าตาลซึ่งยงัตัง้อยู่เป็นกระจุกบรเิวณรมิฝ ัง่แม่น ้าแม่กลอง ท าให้เกดิภาวะมลพษิ
และยงัห่างไกลจากแหล่งวตัถุดบิท าใหต้้องสูญเสยีพลงังานอย่างมาก นอกจากนี้โรงงานยงั
มมีาตรฐานและประสิทธิภาพการผลติต ่าเนื่องจากมอุีปกรณ์การผลติที่ล้าสมยั ส าหรบั
อุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ส าคัญ ซึ่งมีแววการพัฒนาและมีการจ้างงานสูง ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา และอุตสาหกรรมการต่อตัวถังรถโดยสารและ 
รถบรรทุกยงัประสบปญัหาทางดา้นการเงนิ ขาดเทคนิคในดา้นการบรหิารและมาตรการใน
การป้องกนัภาวะมลพษิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(3) ปัญหาทางด้านราคาและการตลาด ปจัจบุนัการรบัซือ้ออ้ยยงัคดิจากน ้าหนักแทนการคดิ
จากความหวานและราคาของสบัปะรดยงัอยู่ในระดบัต ่า จงึท าใหเ้กษตรกรมรีายไดน้้อยอยู ่
ทั ้งยังถู กกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและกลุ่ ม เจ้าของโรงงาน ส่ วนทางด้าน 
น ้าตาลยงัประสบปญัหาทางด้านราคา และตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศและ
สบัปะรดกระป๋องยงัมปีรมิาณการผลติทีไ่ม่แน่นอน คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน และยงัประสบ
ปญัหาทางด้านราคาและตลาดเช่นเดียวกับน ้ าตาล อน่ึง การค้าอ้อย สับปะรด และ
อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกของพืชทัง้สองยงัขาดองค์กรที่รบัผิดชอบในการ
บริหารงานทางด้านการผลิต ด้านราคา และการตลาดทัง้ภายในและนอกประเทศ  
โดยตรง 

(4) ปัญหาความอ่อนแอของกิจกรรมทางด้านการค้าและบริการของภาค อนัเนื่องมาจาก
การขาดเมอืงหลกัทีเ่ป็นศูนย์กลางการพฒันาภาคเพื่อดงึดูดรายไดใ้หต้กอยู่ในภาคและถูก
ครอบคลุมโดยอิทธิพลของกรุงเทพมหานคร ทางด้านการค้าและบริการไว้มาก 
ผลประโยชน์จงึไมต่กอยูก่บัคนในทอ้งถิน่เท่าทีค่วร 
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1.2 เป้าหมายการพฒันาพื้นท่ีก้าวหน้า เพื่อเร่งรดัการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดจน
เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพอุตสาหกรรมส่งออและอุตสาหกรรมที่มีแวว และให้กระจายโรงงาน 
อุตสาหกรรมไปอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดบิมากทีสุ่ด จงึก าหนดเป้าหมายไว ้ดงัน้ี 

(1) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของอ้อยและปรบัปรงุคณุภาพของสบัปะรมให้สูงขึ้น ในพืน้ทีป่ลูก
อ้อยประมาณ 1.8 ลา้นไร่ บรเิวณ 12 อ าเภอ ใน 4 จงัหวดั คอื อ าเภอเมอืง ท่าม่วง ท่า
มะกา และพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีอ าเภอเมอืง ก าแพงแสน และดอนตูม จงัหวดั
นครปฐม อ าเภอจอมบงึ บ้านโป่ง และโพธาราม จงัหวดัราชบุร ีอ าเภออู่ทอง และสองพี่
น้อง จงัหวดัสุพรรณบุร ีและพืน้ทีป่ลูกสบัปะรดประมาณ 350,000 ไร่ ใน 5 อ าเภอของ 2 
จงัหวดั คอื อ าเภอเมอืง กุยบุร ีปราณบุร ีและหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และอ าเภอ
ชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี

(2) กระจายแหล่งท่ีตัง้ของโรงงานน ้าตาลให้อยู่ใกล้แหล่งผลิตอ้อย โดยเฉพาะในเขต
จงัหวดัสุพรรณบุรแีละกาญจนบุร ีเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยดัการใชพ้ลงังานและ
แกป้ญัหาภาวะมลพษิในภาคดว้ย 

(3) พิจารณาก าหนดรศัมีการส่งผลิตผลการเกษตรสู่โรงงานภายในเขตเศรษฐกิจฯ ตาม
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งที่ตัง้ของโรงงานทีก่ระจดั
กระจายในแต่ละพื้นที่ให้ชดัเจนและรดักุมในทางปฏบิตัิยิง่ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการลด
ต้นทุนการขนส่ง การควบคุมปรมิาณและคุณภาพของผลติผล และการก าหนดราคาขัน้ต ่า
หรอืการประกนัราคาของผลติผล 

(4) ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน ้าตาลและสบัปะรดกระป๋อง ที่ใช้
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ล้าสมยั จากจ านวนโรงงานน ้าตาล 20 โรงใน 4 จงัหวดั คอื 
กาญจนบุร ีสุพรรณบุร ีราชบุร ีเพชรบุร ีและโรงงานสบัปะรดกระป๋อง 4 โรงใน 2 จงัหวดั 
คอื เพชรบุรแีละประจวบครีขีนัธ ์

(5) พฒันาอตุสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยเฉพาะเครื่องป ัน้ดนิเผาใน
จงัหวดัราชบุร ีประมาณ 60 โรง และอุตสาหกรรมการต่อตัวถงัรถบรรทุกในจงัหวดั
กาญจนบุร ีราชบุร ีสมุทรสาคร และนครปฐม ประมาณ 230 โรง เพื่อก่อให้เกิดการ 
จา้งงานเพิม่มากขึน้ในภาคตะวนัตก 

(6) พฒันาราชบุรีให้ “เป็นเมืองหลกั” ในภาคตะวนัตกที่จะเป็นศูนย์กลางการพฒันา 
อุตสาหกรรมและเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารแก่กจิกรรมดา้นต่างๆ ของภาคไดด้ี
ขึน้ 

1.3 มาตรการการพฒันา เพื่อด าเนินการใหไ้ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไวด้งักล่าว จงึก าหนด
มาตรการทีจ่ะน าไปสู่การปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 



 138 

(1) เร่งรดัให้สถานีวิจยัอ้อยท่ีท่าม่วง พฒันาอ้อยพนัธุใ์หม่ทีม่คีวามหวานและใหผ้ลผลติต่อ
ไร่สูง เพื่อน ามาเผยแพร่แก่เกษตรกร และรฐัจะก าหนดมาตรการให้โรงงานและเกษตรกร
ซือ้ขายอ้อยโดยคดิจากความหวานแทนน ้าหนัก ค่าใชจ้่ายของสถานีวจิยัฯ เอกชนเจา้ของ
โรงงานและสมาคมชายไรอ่อ้ยจะตอ้งสนบัสนุนในรปูของค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายออ้ย 

(2) จดัให้มีศูนยบ์ริการแนะน าทางวิชาการแก่ผู้ปลูกสบัปะรด เพื่อใหม้คีุณภาพเพยีงพอ
ในการน าไปแปรรปู โดยด าเนินการในบรเิวณอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีและอ าเภอเมอืง 
หวัหนิ ปราณบุร ีและกุยบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในเนื้อทีป่ระมาณ 350,000 ไร่ ส่งเสรมิ
การเลีย้งโคนมแทนการปลูกสบัปะรด ทัง้นี้เพื่อลดเนื้อทีป่ลูกสบัปะรดใหม้ปีรมิาณการผลติ
พอดกีบัความตอ้งการตลาด 

(3) ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยและสบัปะรดขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูก เพื่อให้
สามารถก าหนดรศัมกีารส่งผลติผลการเกษตรสู่โรงงานได้สอดคล้องกบัแหล่งที่ตัง้ ก าลงั
การผลติและความตอ้งการของโรงงาน 

(4) เร่งพฒันาพื้นท่ีเขตชลประทานฝัง่ขวาและฝัง่ซ้าย (มาลยัแมน) ของลุ่มแม่น ้า 
แม่กลอง ให้สามารถส่งน ้าได้ถึงพื้นที่เพาะปลูกในเน้ือที่เป้าหมาย 1.5 ล้านไร่ และ 
ปรับปรุงระบบชลประทานเดิมในลุ่มน ้ าเพชร ให้สามารถส่งน ้ าถึงพื้นที่เพาะปลูกได ้
380,000 ไร่ โดยส่งเสรมิให้เอกชนเข้ามามบีทบาทในการจดัรูปที่ดนิเพิม่มากขึ้น และ
ด าเนินการส ารวจแหล่งน ้าใต้ดนินอกเขตชลประทาน เพื่อน าน ้ามาใช้ในการปลูกอ้อยและ
พชืไรอ่ื่นๆ ในพืน้ทีป่ระมาณ 100 ตร.กม. ระหว่างอ าเภอเมอืง และอ าเภอไทรโยค จงัหวดั
กาญจนบุร ี

(5) ส่งเสริมให้มีการกระจายแหล่งท่ีตัง้ของโรงงานน ้าตาล ไปยงัแหล่งวตัถุดบิให้มาก 
ทีสุ่ดเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยดัค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตลอดจนลดปญัหาภาวะมลพษิที่
เกดิขึน้ เพราะโรงงานน ้าตาลส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่บรเิวณฝ ัง่แม่น ้าแม่กลองโดยรฐัจะต้อง
เข้ามามบีทบาทในการพจิารณาก าหนดที่ตัง้โรงงาน มาตรการในการก าจดัของเสยีและ
อ านวยความสะดวกในดา้นบรกิารขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็น อาทเิช่น แหล่งน ้า ถนน เป็นอนัดบั
แรก 

(6) ปรบัปรงุเทคนิคการผลิตของโรงงานน ้าตาลและสบัปะรดกระป๋อง ใหใ้ชเ้ครื่องจกัรที่
ทนัสมยัแทนของเดมิทีล่า้สมยั ซึง่ท าใหต้้นทุนการผลติสูงโดยรฐัสนับสนุนดว้ยการลดภาษี
น าเขา้แก่โรงงาน 

(7) ส่งเสริมการให้สินเช่ือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางด้านการเกษตรและการพฒันาอุตสาห-
กรรมขนาดย่อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องเคลอืบดนิเผา และอุตสาหกรรมต่อ 
ตัวถังรถบรรทุกและรถโดยสาร ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจ้างงานในภาค โดยรฐับาล
ก าหนดใหธ้นาคารพาณชิยเ์พิม่บทบาทในการกระจายสนิเชื่อใหม้ากขึน้ 
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(8) จดัให้มีสถาบนัร่วม ซึง่ประกอบด้วยชาวไร่ เจา้ของโรงงาน และเจา้หน้าทีร่ฐับาลเขา้มา
รบัผิดชอบโดยตรงในด้านการก าหนดผลผลิต นโยบายราคา และการตลาดของอ้อย 
สบัปะรด และอุตสาหกรรมการแปรรปูเพื่อการส่งออก 

(9) พฒันาราชบุรีเป็นเมืองหลกั โดยจดัให้มีศูนย์พฒันาภาคขึ้นให้ประกอบไปด้วย 
คณะเจ้าหน้าที่วางแผนระดับสูงที่มคีวามสามารถเป็นผู้น า มีหน้าที่รบัผิดชอบในการ
วางแผนปฏบิตักิารและประสานงานกบัหน่วยราชการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ารพฒันา
ภาคตะวนัตกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.4 แผนการและโครงการท่ีส าคญั คือ 
(1) แผนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วยโครงการส่งเสรมิและเผยแพร่อ้อย

พันธุ์ใหม่ และรับซื้ออ้อยโดยคิดจากความหวานแทนน ้ าหนัก โครงการศูนย์บริการ 
แนะน าทางวชิาการแก่ผู้ปลูกสบัปะรด และโครงการส่งเสรมิการเลี้ยงโคนมแทนการปลูก
สบัปะรด 

(2) แผนการจดัหาน ้าเพ่ือการเกษตร ประกอบดว้ยโครงการชลประทานลุ่มน ้าแม่กลองระยะ 
2 โครงการปรบัปรงุและขยายระบบชลประทานลุ่มน ้าเพชร และโครงการส ารวจแหล่งน ้าใต้
ดนิทีจ่งัหวดักาญจนบุร ี

(3) แผนการพฒันาอตุสาหกรรมขนาดย่อม ไดแ้ก่ โครงการสนับสนุนดา้นการเงนิเพื่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

(4) แผนการพฒันาจงัหวดัราชบุรีให้เป็นเมืองหลกั เนื่องจากราชบุรมีขีนาดของประชา-กร
จดัอยู่ในล าดบัสูงของภาค และเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทัง้ทางน ้า ทางรถไฟ และถนน 
ที่เชื่อมโยงจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยงัตัง้อยู่
ห่างจากอทิธพิลของกรุงเทพมหานครมากกว่าจงัหวดัอื่น รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางทางด้าน
การเงนิ การคมนาคม การคา้ยอ่ย และบรกิารอกีดว้ย ส าหรบัโครงการพฒันาประกอบดว้ย
โ ค ร ง ก า ร ท า ง ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ห ลั ก  ใ ห้ 
เพยีงพอในการยกระดบัอ าเภอเมอืงราชบุรใีหเ้ป็นเมอืงหลกั 

 
2. พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจทรดุโทรมตามบริเวณชายฝัง่ทะเล 
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจทรุดโทรมครอบคลุมอาณาบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลของภาค ตัง้แต่จงัหวัด
สมุทรสาครลงไปจนถงึตอนใต้สุดของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มพีืน้ทีป่ระมาณ 2 ลา้นไร่ หรอืประมาณ
ร้อยละ 7 ของพื้นที่ทัง้ภาคตะวันตกประชากรในเขตนี้มีประมาณ 472,000 คน มีมูลค่า 
ผลผลติรวมเป็นประมาณ 8,600 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.5 ของภาค และรายได้ต่อบุคคลเฉลี่ย 
ต ่ากว่าภาคเลก็น้อย คอืประมาณ 9,800 บาท รายไดส้่วนใหญ่เกดิจากการประมงซึง่ปจัจุบนัก าลงัทรุด
ตวัหนกั ผลผลติมะพรา้วตกต ่าและมสีภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรม 
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 2.1 ประเดน็ปัญหาหลกั 
(1) การประมงทะเลซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของภาคก าลงัทรดุตวัหนัก เนื่องจากประมาณสตัว์

น ้าทะเลลดลง เพราะมกีารจบัเกนิก าลงัรวมทัง้น ้ามนัเชือ้เพลงิและเครื่องมอืท าการประมงมี
ราคาสูงขึน้มาก ท าให้ชาวประมงประสบการขาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวประมงขนาด
เลก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ดงัจะเหน็ได้จากจ านวนชาวประมงในปี 2519 ซึ่งมี
ประมาณ 42,000 คน ลดลงเหลอืประมาณ 37,000 คน ในปี 2523 

(2) ผลผลิตต่อไร่ของมะพร้าวตกต า่ โดยเฉพาะมะพรา้วทีป่ลูกอยู่ทางตอนใต้ของภาค ใน
ปจัจบุนัเป็นมะพรา้วเก่าและพนัธุเ์ก่าทีใ่หผ้ลผลติต ่าและมคีวามต้านทางโรคน้อย 

(3) สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากโรงงานน ้าตาล 
ภายในภาค ซึ่งส่วนใหญ่มีระบบการก าจัดน ้ าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพและขาดการ 
ควบคุมอยา่งจรงิจงัจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ จงึก่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อการเพาะเลีย้งสตัว์
น ้าและการปลูกพชืสวน ประกอบกบัมนี ้าทะเลแทรกซมืพื้นที่บางแหล่ท าใหพ้ชืสวนได้รบั
ความเสยีหากยมากยิง่ขึน้ 

(4) อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวยงัไม่พฒันาเท่าท่ีควร  เนื่องจากบรเิวณหาดทรายชายทะเล
ยงัมบีรกิารขัน้พื้นฐานที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวไม่พอเพียง เช่น น ้าอุปโภคบรโิภค การ
ตดิต่อสื่อสารและสถานบรกิารต่างๆ เป็นต้น จงึเหน็ไดว้่าอุตสาหกรรมประเภทนี้ของภาค
ยงัไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนเท่าทีค่วรจากหน่วยงานของรฐัและเอกชนทัง้ในส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาค 

2.2 เป้าหมายการพฒันา เพื่อเร่งรดัพฒันาเศรษฐกิจที่ทรุดโทรมในด้านการประมง  
กสกิรรมและอุตสาหกรรมท่องเทีย่วใหฟ้ื้นตวัไดโ้ดยรวดเรว็ จงึไดต้ัง้เป้าหมายไวด้งัน้ี 

(1) เพ่ิมปริมาณสตัว์น ้าทะเลและน ้าจืด เพ่ือชดเชยประมงทะเลท่ีทรุดหนัก ในพื้นที่
บรเิวณชายฝ ัง่ทะเล จ านวน 109 หมู่บ้านของ 12 อ าเภอ ใน 4 จงัหวดั คอื จงัหวดั
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ์ ซึง่มจี านวนชาวประมงประมาณ 
37,000 คน 

(2) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของมะพร้าว ในอ าเภอเมอืง ทบัสะแก บางสะพานและกิง่อ าเภอบาง
สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ ต่อปี โดยให้ได้ 
ผลผลติประมาณ 80 – 100 ผลต่อตน้ต่อปี 

(3) ขจดัความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะโรงงานน ้าตาลที่กระจุกตวัอยู่
บรเิวณสองฝ ัง่ของแมน่ ้าแมก่ลอง 

(4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในบรเิวณหาดทรายชายทะเลของอ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรแีละอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์และจงัหวดักาญจนบุร ี
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2.3 มาตรการ เพื่อด าเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงักล่าวแล้วขา้งต้น ได้
ก าหนดมาตรการไวด้งันี้ คอื 

 2.3.1 เพ่ิมปริมาณสตัวน์ ้าทะเลและน ้าจืด 
(1) เร่งพฒันาการประมงทะเลขนาดเลก็และประมงน ้าจดื โดยให้ความช่วยเหลอืด้าน

สนิเชื่อ พฒันาบรกิารขัน้พืน้ฐานและฝึกอบรมดา้นวชิาการเพื่อปรบัปรุงเครื่องมอื
เ ค รื่ อ ง ใ ช้  แ ล ะ วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มีป ร ะ สิท ธิภ าพ  ร ว มทั ้ง แ น ะน า ใ ห้ 
ชาวประมงรวมตวักนัเป็นกลุ่มชาวประมงเพื่อสรา้งความแน่นอนในด้านราคาและ
ตลาด ตลอดจนหาอาชพีรองใหแ้ก่ชาวประมงเพื่อเพิม่รายไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

(2) ส่งเสรมิการเพาะเลีย้งสตัว์น ้าแถบชายฝ ัง่ทะเลและแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยพฒันา
ปรบัปรุงสถานีประมงจงัหวดัแถบชายฝ ัง่ทะเล เพื่อใชเ้ป็นศูนยว์จิยัการเพาะเลีย้ง
และขยายพันธุ์ส ัตว์น ้ า และให้การฝึกอบรมด้านวิชาการแก่ผู้เลี้ยงเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติใหสู้งขึน้ โดยขอความช่วยเหลอืดา้นงบประมาณด าเนินการ
จากองค์การอาหารและเกษตร รวมทัง้สนับสนุนให้ผู้เลี้ยงรวมกลุ่มกนัเพื่อสร้าง
ความแน่นอนในดา้นราคาและตลาด 

(3) เร่งพฒันาที่ดนิบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งและป่าไม้ชายเลนโดย
จดัท าโครงการตัวอย่างในที่ดนิของเอกชน ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณ
ชายทะเลหรอืพืน้ทีน่าเกลอืเดมิทีช่าวนาเกลอืประสบปญัหาราคาเกลอืตกต ่า และ
ตอ้งการเปลีย่นอาชพีในจงัหวดัสมทุรสาคร และประจวบครีขีนัธ ์รวมเนื้อทีท่ ัง้หมด
ประมาณจังหวัด 1,000 ไร่ โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง 
ทัง้หมด และส านักงานพฒันาที่ดินชายทะเลช่วยเหลอืในด้านการฝึกอบรมทาง
วชิาการเกีย่วกบัวธิดี าเนินการต่างๆ ตลอดจนการจดัหาแหล่งเงนิกูใ้หแ้ก่เกษตรกร
เพื่อใชจ้า่ยในการลงทุนดงักล่าว 

2.3.2 เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของมะพร้าว โดยส่งเสรมิให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 
ปรบัปรุงพนัธุ์ใหม่ คอื เปลี่ยนจากมะพรา้วพนัธุเ์ก่า ที่มอีายุมากก่อนและใหป้ลูกมะพรา้วใหม่ทดแทน 
ซึ่งได้แก่พนัธุ์มาว ีพบี ี121 อนัเป็นพนัธุ์ผสมที่ให้ผลผลติสูง และมคีวามต้านทานโรคได้ดกีว่า ใน
ปจัจบุนัสถานีทดลองกณัธุร ีอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านีก าลงัเพาะเมลด็อยู่แต่ยงัไม่เพยีงพอ จงึ
ควรจดัสร้างสถานีทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์มะพร้าวขึ้นในภาคอีกด้วย ตลอดจนแนะน าให้เกษตร 
ผู้ปลูกมะพร้าวได้ปลูกพืชไร่อายุสัน้ควบคู่ไปในระหว่างที่รอผลผลิตของมะพร้าว เช่น มันเทศ  
ขา้วโพด และถัว่ลสิง เป็นตน้ 

2.3.3 ขจดัความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม ควบคุมและป้องกนัภาวะมลพษิที่
เกดิจากโรงงานอุสาหกรรมน ้าตาลอยา่งจรงิจงั โดยปรบัปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐัที่
ท าการศกึษาวจิยัและหน่วยงานทีค่วบคุมป้องกนัใหด้ขีึน้ และใหม้กีารส ารวจตรวจสอบภาวะมลพษิทีจ่ะ
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มผีลต่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าและพชืสวนในแม่น ้าสายส าคญัและพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ของภาคอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนทบทวนกฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เร่งรดัการก่อสรา้งผนังกัน้น ้าเคม็ โดยกรมชลประทานต้องเร่งด าเนินการในบรเิวณที่
ได้ร ับผลกระทบจากน ้ าเค็มของจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม และเอกชนต้องให้ความ  
รว่มมอืในเรือ่งเกีย่วกบัการเวนคนืทีด่นิและเสยีสละทีด่นิส าหรบัการก่อสรา้งควบคู่ไปดว้ย 

2.3.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยด าเนินการพฒันาที่ดนิหาดทราย
ชายทะเลในบรเิวณหวัหนิและชะอ าใหเ้ป็นสถานทีด่งึดูดใจนักท่องเทีย่วให้มาทศันจรบรเิวณนี้มากขึน้ 
รวมทัง้ปรบัปรุงบรกิารขัน้พื้นฐานให้ดขีึ้น เช่น เส้นทางคมนาคม การสื่อสาร น ้า อุปโภคบรโิภค และ
สถานประกอบการที่ให้บรกิารต่างๆ เป็นต้น อันเป็นการช่วยแก้ปญัหาว่างงานของภาคและท าให้
เกษตรกรและชาวประมงมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้พืน้เมอืงเพิม่ขึน้อกีทางหนึ่งดว้ย 
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แผนท่ีภาคตะวนัตก 
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บทท่ี 4 
การพฒันาพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 
1. สถานการณ์ของภาคในระยะท่ีผา่นมา 
 การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา เศรษฐกจิไดข้ยายตวัแทบทุก
ด้าน โดยเฉพาะการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง พาณิชย์และบริการ เป็นผลให้ 
รายไดต่้อบุคคลในปี 2503 ซึง่เฉลีย่ได ้คนละ 1,082 บาท เพิม่เป็นคนละ 5,461 บาท ในปี 2524 หรอื
เพิม่ขึน้ประมาณ 5 เท่าตวั แต่สดัส่วนรายไดส้่วนรวมของภาค ในปี 2503 เป็นประมาณรอ้ยละ 17.0 
ของประเทศและปจัจบุนัลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 14.7 ของประเทศในปี 2524 ทัง้นี้ เพราะการผลติดา้น
การเกษตรซึง่เป็นสาขาเศรษฐกจิหลกัและมสีดัส่วนประมาณกึ่งหนึ่งของรายได้ทัง้สิน้ของภาคเป็นการ
เพิม่ผลผลติจากการขยายเน้ือทีเ่พาะปลูก และปจัจุบนัเน้ือทีท่ีจ่ะใชใ้นการเพาะปลูกไม่มใีหข้ยายต่อไป
อกีแลว้ จงึจ าเป็นต้องพฒันาพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตเกษตรลา้หลงัและทรพัยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใน 2 พืน้ที ่คอื “พืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห้” และ “อสีานตอนล่าง 19 อ าเภอ ชายเขต
แดน” เพื่อใหม้กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นปจัจยัการผลติทีส่ าคญั คอื ดนิ แหล่งน ้า และป่าไม ้ให้
เกดิผลต่อการเพิม่ผลผลติต่อไร่ อนัเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายการปรบัโครงสรา้งการเกษตรจาก
แบบการขยายพืน้ที่มาเป็นแบบการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติจากการใชท้ีด่นิทีม่อียู่ประการหนึ่ง และ
อกีประการหนึ่งเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายพฒันาพืน้ทีเ่พื่อความมัน่คงของชาตใินเขตกองทพัภาคที ่2 
โดยการพฒันาชุมชนใหม่ในพืน้ทีช่ายแดนไทย - กมัพูชา ใหเ้ป็นปึกแผ่นเพื่อสกดักัน้ความไม่สงบจาก
นอกประเทศในอนาคตควบคู่กนัไปดว้ย 
 
2. พื้นท่ีทุ่งกลุาร้องไห้ 
 2.1 สรปุประเดน็ปัญหา ทุ่งกุลารอ้งไห ้เป็นทีร่าบต ่า ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ามูลบรเิวณตอนกลาง
ของภาค มเีนื้อทีจ่ านวน 2.1 ลา้นไร่ และประชากรในพืน้ที ่จ านวน 350,000 คน มอีาณาเขตพืน้ทีค่าบ
เกี่ยวเขตปกครองเป็นบางส่วนของ 10 อ าเภอ ใน 5 จงัหวดั คอื จงัหวดัร้อยเอ็ด สุรนิทร์ ศรี- 
สะเกษ มหาสารคาม และยโสธร เดมิพื้นที่มปีญัหาน ้าท่วมเป็นประจ า แต่เมื่อได้สรา้งเขื่อนล าตะคอง
และล าพระเพลงิ กกัเกบ็น ้าเพื่อการชลประทานตอนต้นแม่น ้ามลู ทีจ่งัหวดันครราชสมีา และท าใหน้ ้าใน
แมน่ ้ามลูไมเ่อ่อลน้ฝ ัง่ท่วมในฤดฝูนเหมอืนกบัทุกๆ ปี ทีผ่่านมา จงึกลายเป็นพืน้ทีเ่พาะปลูกทีก่วา้งใหญ่
ไพศาลอกีแห่งหน่ึงของภาคน้ี แต่มปีญัหาหลกัตดิตามมารวม 3 ประการ กล่าวคอื 

(1) ปัญหาการถือครองท่ีดินมือเปล่าและไม่เป็นระบบ ประชากรซึง่ไม่มทีีท่ ากนิเป็นของ
ตนเอง หรือมีที่ท ากินเป็นของต้นเองแต่มีผลผลิตไม่เพียงพอกับการบริโภคภายใน  
ครวัเรอืน ไดอ้พยพเขา้มาจบัจองทีด่นิท ากนิเป็นแปลงๆ อย่างกระจดักระจายและมจี านวน
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มากน้อยไมเ่ท่ากนั การจบัจองทีด่นิดงักล่าวไม่มเีอกสารแสดงกรรมสทิธิต์ามกฎหมาย อนั
น ามาสู่ปญัหาการขดัแย้งและความไม่แน่ใจในกรรมสิทธิก์ารถือครองที่ดนิ จงึไม่มกีาร
ลงทุนพัฒนาที่ดิน ซึ่งมคีุณภาพต ่าอยู่แล้วให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตในไร่นาแต่
ประการใด 

(2) ปัญหาเกษตรกรท านาได้ผลผลิตข้าวไม่สม า่เสมอ โดยที่การท านาต้องอาศยัน ้าฝน
เพียงประการเดียว ประกอบกับป่าไม้และแหล่งน ้ าถูกท าลายและตื้นเขินไม่สามารถ 
กักเก็บน ้ าไว้ได้ ท าให้การท านาในตอนต้นฤดูกาลเพาะปลูก ประสบปญัหาการ 
ขาดแคลนน ้า ส่วนตอนปลายฤดูกาลเพาะปลูก มกัจะมีฝนตกหนักและประสบปญัหา 
น ้ าท่วม นอกจากนี้บางปีน ้ าในแม่น ้ ามูลเอ่อล้นตลิ่งสมบทเข้ามาอีก ท าให้เกิดความ 
เสยีหายอย่างหนัก พื้นที่ที่ได้รบัความเสยีหายเป็นประจ าเกือบทุกปี มอียู่ 5 แห่ง คอื 
บรเิวณที่ราบน ้าท่วมจากแม่น ้ามูล – ล าพงัชู ที่ราบน ้าท่วมจากแม่น ้ามูลตอนล่างท้องที่
อ าเภอท่าตูม ทีร่าบน ้าท่วมจากล าเสยีวใหญ่ตอนบน ทอ้งทีอ่ าเภอสุวรรณภูม ิทีร่าบน ้าท่วม
จากล าเสียวใหญ่ตอนล่าง ท้องที่อ าเภอสุวรรณภูมิ และที่ราบน ้าท่วมจากล าพลบัพลา 
ทอ้งที่อ าเภอชุมพลบุร ีจากสภาพดงักล่าวเป็นผลให้การท านาได้ผลผลติขา้วไม่สม ่าเสมอ
เป็นประจ าเกอืบทุกปี 

(3) ปัญหาผลผลิตและรายได้ต า่ จากปญัหาทัง้ 2 ประการดงักล่าวขา้งต้น ประกอบกบั
ปญัหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ ดนิเคม็ ดนิมคีุณภาพเป็นกรดและแน่นตวัหลงัท าเทอืก 
การใชพ้นัธุข์า้งพนัธุพ์ืน้เมอืงทีใ่หผ้ลผลติต ่าและวธิกีารเพาะปลูกแบบดัง้เดมิ ท าใหผ้ลผลติ
ที่ ไ ด้ ต ่ า แ ล ะมี เ ห ลือ ข ายค รัว เ รือ นล ะ ไม่ ม ากนั ก  ร ว มทั ้ง ก า รบ ริก า รขอ ง รัฐ  
เกี่ยวกบัการขนส่งผลผลติออกสู่ตลาดไม่สะดวกและทัว่ถงึทุกท้องทีม่ผีลใหเ้กษตรกรต้อง
ขายผลผลติในทอ้งถิน่ในราคาต ่าและท าใหร้ายไดต้ ่าตามไปดว้ย 

2.2 เป้าหมายการพฒันาทุ่งกลุาร้องไห้ 
พืน้ทีเ่ป้าหมาย จ านวน 2.1 ลา้นไร ่โดยแยกเป็น 

(1) พืน้ที่เป้าหมายหลกั เขตการจดัที่ดนิให้เกษตรกรท ากนิและปรบัปรุงระบบการถอื
ครองทีด่นิของ สปก. จ านวน 1.4 ลา้นไร ่

(2) พืน้ทีเ่ป้าหมายรอง พืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืจากพืน้ทีเ่ป้าหมายหลกั 
2.3 มาตรการการพฒันา 

 2.3.1 การปฏิรูปท่ีดิน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ จะเร่งการด าเนินการจดัที่ดินให้
เกษตรกรท ากจิและปรบปรงุระบบการถอืครองทีด่นิในพืน้ทีเ่ป้าหมายใหไ้ดอ้ยา่งน้อย 656,000 ไร ่
 2.3.2 การป้องกนัน ้าท่วม 

(1) การสรา้งคนักัน้น ้าและปรบัปรงุทีลุ่่มรบัน ้า โดยการสรา้งคนักัน้น ้าหรอืปรบัปรุงทาง
หลวงแผ่นดนิหรอืทางหลวงจงัหวดั หรอืทางหลวงชนบททีม่อียู่แลว้ให้เป็นคนักัน้
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น ้า เพื่อป้องกนัพืน้ทีถู่กน ้าท่วมในทุ่งกุลารอ้งไห ้ในระยะแรก 5 แห่ง คอื บรเิวณที่
ราบน ้าท่วมจากแม่น ้ามลู – ล าพงัชู ทีร่าบน ้าท่วมจากแม่น ้ามลูตอนล่าง ทอ้งที ่อ.
ท่าตูม ที่ราบน ้าท่วมจากล าเสยีวใหญ่ตอนบน ท้องที่ อ .สุวรรณภูม ิที่ราบน ้าท่วม
จากล าเสยีวใหญ่ตอนล่างทอ้งที ่อ.สุวรรณภูม ิทีร่าบน ้าท่วมจากล าพลบัพลาทอ้งที ่
อ.ชุมพลบุร ีและพรอ้มนี้ให้ปรบัปรุงและรกัษาที่ลุ่มรบัน ้าในทุ่งกุลารอ้งไห้ให้มผีล
ต่อการกกัเกบ็น ้าท านาในตน้ฤดกูารท านาควบคู่กนัไปดว้ย 

(2) การศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บกักน ้ าที่ไหลผ่านทุ่งกุลา - 
รอ้งไห ้ไดแ้ก่ ล าพงัชู ล าเสยีวใหญ่ ล าเสยีวน้อย และล าเตา นัน้ ถงึแมจ้ะเป็นการ
ป้องกนัน ้าท่วมและการจดัหาน ้าเพื่อการเกษตรอย่างไดผ้ลกต็าม แต่การลงสูงมาก
และจะเกดิปญัหาตามมานานัปการ ดงันัน้ ในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีจงึ
ให้ท าการศึกษาความเหมาะสมขัน้รายละเอยีดถึงผลด ีผลเสยี เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจทีจ่ะด าเนินการหรอืไมใ่นอนาคตเท่านัน้ 

(3) การปลกูปา่ไมต้น้น ้าล าธาร เพื่อชะลอการไหลของน ้าฝนตอนปลายฤดูกาลในอนัที่
จะป้องกันการพังทะลายดินนัน้ จ าเป็นต้องให้จงัหวดั อ าเภอ และต าบล เป็น
ผูด้ าเนินการร่วมกบัประชาชนในรูปแบบของการปลูกป่าโดยประชาอาสา ภายใต้
การสนับสนุนการจัดหากล้าไม้โดยหน่วยราชการกรมป่า ไม้ และกรม 
วชิาการเกษตร พนัธุไ์มท้ีจ่ะน าไปปลูกสมควรเป็นไมใ้ชส้อย ไมท้ าฟืน ไมผ้ล และ
ใหเ้น้นพืน้ทีบ่รเิวณต้นล าธารของล าเสยีวใหญ่ – น้อย ล าเตา ล าพลบัเพลา ล าพงั
ช ูเป็นอนัดบัแรก 

2.3.2 การเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 
(1) การพฒันาที่ดนิ เร่งรดัการพฒันาที่ดนิ เพื่อให้มสีมรรถนะเหมาะสมต่อการเพิม่

ผลผลติในไร่นา โดยการศกึษา ค้นคว้าวธิกีารพฒันาที่ดนิในพื้นที่ทุ่งกุลารอ้งไห้
และน าผลไปส่งเสรมิเผยแพร่และให้บรกิารช่วยเหลอืแก่เกษตรกร ในการพฒันา
ที่ดนิที่มคีุณภาพต ่า และดนิเค็ม ตามล าดบัของเป้าหมายพื้นที่ที่ก าหนดไว้โดย
รบีด่วน 

(2) การพัฒนาแหล่งน ้ าเพื่อการท านา โดยการสร้างบ่อน ้ าประจ าไร่นา ขนาด 
ความจุ 100,000 ลบ.ม. ในแปลงของเกษตรกร พร้อมกบัปรบัปรุงแหล่งน ้า
ธรรมชาตทิีส่ าคญั คอื ล าเสยีวใหญ่ – น้อย ล าเตา ล าพลบัเพลา ล าพงัชู เพื่อใหม้ี
ผลต่อการได้น ้ าท านาในต้นฤดูการเพาะปลูกอย่างสม ่ าเสมอเป็นประจ า 
ทุกปีไป 

(3) การพฒันาการท านาซึง่เป็นอาชพีหลกั โดยการเรง่ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ทดลอง
และผลิตพันธุ์ข้าว รวมทัง้วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่และ
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เกษตรกรแลว้น าไปส่งเสรมิและฝึกเกษตรกรผูน้ า เพื่อน าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรใน
ท้ อ ง ที่ ข อ ง ต น  พ ร้ อ ม กั บ ก า ร จั ด ห า สิ น เ ชื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น อั ต ร า 
ดอกเบีย้ต ่าใหถ้งึมอืเกษตรกรและใหบ้รกิารการปราบศตัรพูชืควบคู่กนัไปดว้ย 

(4) การพฒันากจิกรรมอาชพีเสรมิ โดยการส่งเสรมิกจิกรรมการเกษตรอย่างอื่น อาท ิ
เช่น การเลีย้งโค กระบอื เป็ด ไก่ การเลีย้งปลาและสรา้งท านบปลา การปลูกไมผ้ล
แบบสวนหลงับา้น การปลกูพชืผกัและเลีย้งไหมใหเ้ป็นอาชพีเสรมิควบคู่กนัไป 

(5) สนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลติได้ในราคาที่สูงขึน้ โดยการสนับสนุนให้มกีาร
จดัตัง้ตลาดกลางสนิคา้เกษตรทอ้งถิน่ขึน้ที ่อ.พลคัฆภูมพิสิยั อ.สุวรรณภูม ิและ อ.
ท่าตูม โดยให้พ่อค้าและเกษตรกรมีประโยชน์ร่วมกัน รัฐเพียงแต่จัดเตรียม 
สิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานและดูแลการด าเนินการใหเ้ป็นระเบยีบเท่านัน้ โดย
จะต้องเร่งรดัการจดัท าโครงข่ายสายทางหลวงชนบทใหเ้ชื่อมโยงทุกชุมชนเขา้กบั
ตลาดกลางสนิคา้เกษตรดงักล่าว และด าเนินการก่อสรา้งโดยรบีด่วน 

 
3. พื้นท่ีอีสานตอนล่าง 19 อ าเภอ ชายเขตแดน 
 3.1 สรปุประเดน็ส าคญั พืน้ทีอ่สีานตอนล่าง 19 อ าเภอ ชายเขตแดนเป็นพืน้ทีค่าบเกี่ยวเขต
การปกครองเป็นบางส่วนของ 4 จงัหวดั คอื จ.บุรรีมัย ์จ.สุรนิทร ์จ.ศรสีะเกษ และจ.อุบลราชธานี ตัง้อยู่
ตอนใต้สุดของภาค มบีรเิวณทอดยาวตามแนวทางหลวงแผนดนิ หมายเลขที ่24 สาย โชคชยั – เดช
อุดมและแนวเขตแดนของประเทศทีต่ดิต่อประเทศกมัพชูาประชาธปิไตย และสาธารณรฐั-ประชาธปิไตย
ประชาชนลาว มเีนื้อทีท่ ัง้สิน้จ านวน 11.71 ลา้นไร ่มปีระชากร 1.51 ลน้คน เดมิพืน้ทีแ่ห่งน้ีเป็นพืน้ทีป่่า
อุดมสมบรูณ์และเป็นตน้น ้าล าธารของล าน ้าสาขาหลายสายทีไ่หลลงสู่แมน่ ้ามลู อาท ิล าจกัราช ล าปลาย
มาศ ล าชน้ีอย หว้ยส าราญ ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย เป็นต้น อ านวยประโยชน์ต่อพืน้ทีท่ านา ประมาณ 
1 ใน 4 ของทีท่ านาทัง้สิน้ของภาค เมือ่ไดส้รา้งทางหลวงแผนดนิหมายเลข 24 สาย โชคชยั – เดชอุดม 
เสรจ็เมื่อปี 2514 แลว้ เป็นการเปิดพืน้ที่ท ากจิอกีแห่งหน่ึงแต่มปีญัหาหลกัตดิตามมารวม 3 ประการ 
คอื 

(1) ปญัหาปา่ไมถู้กบุกรุกท าลาย ในอตัราสูง และป่าต้นน ้าล าธารถูกท าลายไปดว้ย ประชา-กร
ที่ไม่มทีี่ท ากนิเป็นของตนเอง หรอืมทีี่ท ากนิเป็นของตนเอง แต่ผลผลติที่ได้ในแต่ละปีไม่
เพยีงพอกบัการบรโิภคภายในครวัเรอืน จากบรเิวณใกล้เคยีงและจากส่วนอื่นๆ ของภาค
อพยพเขา้มาบุกรุกท าลายป่า จบัจองที่ดนิและตัง้ถิน่ฐานท าการเกษตรกนัในอตัราสูงถึง
รอ้ยละ 6.1 ต่อปี ท าใหป้่าถูกท าลายในระหว่างปี 2516 – 2520 มจี านวนถงึ 5.28 ลา้นไร ่
หรอืเฉลีย่ปีละ 1.32 ลา้นไร ่ในจ านวนน้ีเป็นปา่ตน้น ้าล าธารรวมอยูด่ว้ย 

(2) ชุมชนใหม่ตัง้ถิ่นฐานกระจดักระจาย ได้รบัการพฒันาน้อยมากและตกอยู่ภายใต้อทิธพิล
ของผูก่้อการรา้ยจากนอกประเทศ ผลจากการอพยพเขา้มาจบัจองที่ดนิและตัง้ถิน่ฐานท า
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การเกษตรกนัอยา่งกระจดักระจายดงักล่าว ท าใหชุ้มชนระดบัหมู่บา้นในพืน้ทีแ่ห่งนี้เพิม่ขึน้
ถงึ 318 หมู่บ้าน ในระยะ 9 ปีที่ผ่านมา ปจัจุบนัมจี านวนทัง้สนิ 1,786 หมู่บ้าน และมี
ประชากรจ านวน 1.51 ล้านคน หมู่บ้านจ านวนดงักล่าวไดป้ระกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้านแล้วประมาณร้อยละ 95.8 ของหมู่บ้านทัง้สิ้น แต่ได้ร ับการ 
ฝึกอบรมให้รู้จกัภาระหน้าที่ของตนเอง เพยีงร้อยละ 45.5 ของหมู่บ้านทัง้สิ้น เท่านัน้ 
ส าหรบัทางหลวงชนบทและน ้าอุปโภคบรโิภค  ซึ่งเป็นบรกิารที่ส าคญัของรฐัก็ยงัไม่ 
เพยีงพอ กล่าวคอื มคีรวัเรอืนทีอ่ยู่ไกลทางหลวงชนบทเกนิ 1 กม. ขึน้ไป ถงึรอ้ยละ 54.4 
ของครวัเรอืนทัง้สิ้น ครวัเรอืนที่ขาดน ้าอุปโภคและเลี้ยงสตัว์ มถีึงร้อยละ 30.7 ของ
ครัวเรือนทัง้สิ้น ส่วนการศึกษาและสาธารณสุขก็ยงักระจายไปไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะ 
ทอ้งทีใ่กลช้ายเขตแดน ดงันัน้ชุมชนในทอ้งที่แห่งนี้ จงึไดร้บัการพฒันาในทุกๆ ด้านไปได้
น้อยมาก และเหลอืบางท้องที่ที่ไม่ได้รบัการพฒันาแต่ประการใดเลย อนัเป็นผลให้เกิด
จุดอ่อนและมีการปลุกระดมมวลชนจาก ผกค . ซึ่งมีที่ตัง้อยู่ในประเทศกัมพูชา
ประชาธปิไตยและมทีางเชื่อมโยงไปมาหากนักบัพืน้ทีแ่ห่งนี้เป็นแนวร่วมและก่อการรา้ยขึน้
เป็นประในระยะทีผ่่านมา 

(3) พืน้ที่เพาะปลูกพชืไร่ขยายตวัในอตัราสูง ชุมชนระดบัหมู่บา้นที่เพิม่ขึน้ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าการเพาะปลูกพืชไร่ เ ป็นหลัก  โดยการบุก เบิกขยายเนื้ อที่ เพาะปลูก 
พชืไร่ในอตัราสูง ถงึรอ้ยละ 10.5 ต่อปี ซึง่มผีลกระทบต่อพืน้ทีป่่าไมใ้หม้จี านวนลดน้อยลง
เรื่อยๆ การขยายตวัของพื้นที่เพาะปลูกดงักล่าว ถึงแมจ้ะท าให้ผลผลติพชืไร่ ส่วนรวมมี
จ านวนเพิม่ขึน้กต็าม แต่เมื่อพจิารณาถงึผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ของพชืหลกั คอื ขา้ว -โพด มนั
ส าปะหลงั และปอ แล้วปรากฏว่ามแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และคาดว่าจะลดลงมากขึ้นใน
อนาคต 

3.2 เป้าหมายการพฒันาอีสานตอนล่าง 
3.2.1 พืน้ทีเ่ป้าหมาย เขตการเพาะปลกูพชืไร ่จ านวน 1.396 ลา้นไร ่โดยแยกเป็น 

(1) พื้นที่เป้าหมายหลกั เขตการเพาะปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่าต้นน ้ า ล าธาร คือ ล า- 
จกัราช ล านางรอง ล าจงัหนั ล าปลายมาศ ล าชน้ีอย ห้วยทบัทนั ห้วยส าราญ
ตอนล่างและบน หว้ยขยงุ ล าโดมใหญ่ และล าโดมน้อย 

(2) พืน้ทีเ่ป้าหมายรอง เขตเพาะปลกูพชืไรส่่วนทีเ่หลอื 
3.2.2 กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนตัง้ใหม ่318 หมูบ่า้น 
3.3 มาตรการการพฒันา 
3.3.1 การอนุรกัษ์ปา่ตน้น ้าล าธาร โดยการส ารวจและแบ่งเขตป่าสงวนแห่งชาตอิอกเป็น 3 เขต 
คอื ปา่ตน้น ้าล าธาร ปา่อุดมสมบรูณ์ ปา่เสื่อมโทรม และด าเนินการดงัน้ี 

(1) ปา่ตน้น ้าล าธาร 



 149 

- ก าหนดเขตปา่ตน้น ้าล าธารและท าเครือ่งหมายแสดงเขตปา่ใหแ้น่นอน 
- ด าเนินการป้องกนัรกัษาป่าต้นน ้าล าธารที่เหลอือยู่ และเป็นป่าอุดมสมบูรณ์

โดยการจดัตัง้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมปราบปรามและป้องกันการบุกรุกตัดไม้
ท าลายปา่ (ศรป.) ใหค้รอบคลุมพืน้ทีโ่ดยรบีด่วน 

- ปลูกสร้างส่วนป่าและปลูกป่าแบบประชาอาสาในบรเิวณป่าต้นน ้าล าธารที่
เสื่อมโทรมใหไ้ดอ้ย่างน้อย รอ้ยละ 10 ของเน้ือทีป่่าต้นน ้าล าธารทีก่ าหนดเขต
ไว ้

- ส าหรับป่าต้นน ้ าล าธารที่เสื่อมโทรมและประชาชนเข้าไปตัง้ถิ่นฐานท า
การเกษตรแลว้ใหพ้ฒันาหมูบ่า้นนัน้ๆ ในรปูแบบหมูบ่า้นปา่ไมโ้ดยรบีด่วน 

(2) ป่าอุดมสมบูรณ์ พิจารณาให้สัมปทานเพื่อน ารายได้เข้ารัฐและจัดที่ดินให ้
ประชาชนท ากนิในรปูแบบของหมูบ่า้นป่าไม ้

(3) ปา่เสื่อมโทรม พจิารณาจดัทีด่นิใหป้ระชาชนท ากนิในรปูแบบของหมู่บา้นปา่ไม ้
3.2.2 เร่งรดัพฒันาชุมชนใหม่ให้เป็นปึกแผ่นและพรอ้มที่จะสกดักัน้การก่อการรา้ยจากนอก

ประเทศ 
(1) การพฒันาชุมชน ด าเนินการจดัตัง้และฝึกอบรม กพม. ให้รูจ้กัภาระหน้าที่ของ

ตนเองและระบบการปกครองประเทศในปจัจุบนั พรอ้มทัง้เร่งรดัพฒันากิจกรรม
พฒันาชุมชนเกีย่วกบัเดก็ เยาวชน สตรกีลุ่มอาชพี การออมทรพัย ์และส่งเสรมิสา
ธารณสมบตัคิวบคู่กบัการจดัท าแผนพฒันาต าบลที่แสดงให้เหน็ถงึความต้องการ
ของชุมชนที่แท้จรงิ อนัจะเป็นฐานรองรบักจิกรรมการพฒันาชนบทตามนโยบาย
ของรฐับาล 

(2) จดัหาน ้าอุปโภคบรโิภคให้แก่หมู่บ้านที่ขาดแคลน โดยเน้นการพฒันาน ้าผวิดิน
ดว้ยการขุดลอกหรอืปรบัปรุงแหล่งน ้าธรรมชาตใิหม้ผีลต่อการอุปโภคบรโิภคของ
ประชาชน สร้างบ่อน ้าประจ าหมู่บ้าน ขุดสระและจดัภาชนะกกัเก็บน ้าฝนประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่ที่ขาดแคลนน ้ าที่ส านักงาน รพช . ส ารวจไว้ประมาณ  
รอ้ยละ 30.7 ของหมู่บา้นทัง้สิ้น เป็นอนัดบัแรก ส่วนหมู่บา้นอื่นๆ เป็นอนัดบัรอง 
ทัง้น้ีตอ้งค านึงถงึเป้าหมายพืน้ทีเ่ป็นหลกัส าคญั 

(3) จดับรกิารการศึกษาภาคบงัคบั โดยกระจายโรงเรยีนภาคบงัคบัในเขตที่ต ารวจ
ตระเวนชายแดนไปจดัตัง้และท าการสอนเป็นอันดบัแรก และหมู่บ้านที่อยู่ไกล
โรงเรยีนทีใ่หก้ารศกึษาภาคบงัคบัเกนิ 3 กม. เป็นอนัดบัรอง พรอ้มนี้ให้เร่งการ
ขยายการศกึษานอกโรงเรยีนเพื่อรบันักเรยีนที่จบการศกึษาภาคบงัคบัเขา้มาฝึก
วชิาชพีทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่และตลาดแรงงานใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 
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(4) จดับรกิารสาธารณสุขขัน้มูลฐาน โดยกระจายบรกิารสาธารณสุขขัน้มูลฐานทัง้ใน
ด้านการจดัตัง้สถานีอนามยัประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มสีดัส่วน
เพยีงพอที่จะบรกิารประชาชนในชนบทอย่างได้ผล อกีทัง้ให้เร่งรดัการฝึก อสม . 
เพื่อเสรมิสรา้งงานของสถานีอนามยัใหถ้งึประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

3.3.3 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเพื่อการขยายตวัของเนื้อทีเ่พาะปลกูพชืไร ่
(1) วจิยัและส่งเสรมิการเพาะปลูกพชืไร่หลกั โดยด าเนินการวจิยัปรบัปรุงพนัธุ์และ

วธิกีารเพาะปลูกข้าว ปอ มนัส าปะหลงั ในไร่ของเกษตรกร เพื่อให้ได้พนัธุ์และ
วธิกีารเพาะปลกูทีถู่กหลกัวชิาการสมยัใหมแ่ละเหมาะสมกบัสภาพทอ้งทีแ่ลว้น าไป
ส่งเสรมิและฝึกอบรมเกษตรกรผู้น า ให้น าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรในท้องทีข่องต้น 
พรอ้มกบัการจดัหาปุ๋ ยราคาถูกไปจ าหน่ายใหเ้กษตรกรดว้ย 

(2) จดัตัง้สหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมรองรบั โดยส่งเสริมให้มีการจดัตัง้ 
สหกรณ์การเกษตร เพื่อรวมพลงัการผลติและจ าหน่าย ประสานการจดัหาทุนให้
สมาชกิ และให้มอุีตสาหกรรมแปรรูปผลติผลการเกษตรแบบง่ายๆ ของ สหกรณ์
ขึ้นรองรบัผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์นัน้ๆ เช่น โรงงานมนัเส้นและมนัอัดเม็ด 
โรงงานกระเทาะเมลด็ขา้วโพด โรงอดัปอ เป็นตน้ 

(3) การสนับสนุนให้มกีารจดัตัง้ตลาดกลางสนิค้าการเกษตรท้องถิน่ ที่ อ .นางรอง อ.
ประโคนชยั อ.บุรรีมัย ์อ.ปราสาท อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์อ.กนัทรลกัษณ์ อ.ขุขนัธ ์จ.ศรี
สะเกษ อ.เดชอุดม อ.น ้ายนื และ อ.บุณฑรกิ จ.อุบลราชธานี โดยให้พ่อค้าและ
เกษตรกรมปีระโยชน์ร่วมกนั รฐัเพยีงแต่จดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน
และดูแลการด า เนินการให้ เ ป็นระเบียบเท่ านั ้น  โดยจะต้อง เ ร่ งรัดการ 
จดัท าโครงขา่ยสายทางหลวงชนบทใหเ้ชื่อมโยงชุมชนระดบัต าบลและหมู่บา้น เขา้
กบัตลาดกลางสนิคา้เกษตรดงักล่าว และด าเนินการก่อสรา้งโดยรบีด่วน 
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แผนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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บทท่ี 5 
การพัฒนาพืน้ที่สามจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 
1. สภาพการพฒันาเศรษฐกิจในระยะท่ีผา่นมา 
 การพฒันาภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 9 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ เชียงราย 
แมฮ่่องสอน ล าพนู ล าปาง แพร ่น่าน พะเยา และตาก ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาก ปรากฏว่าเศรษฐกจิ
โดยส่วนรวมของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ขยายตวัไปพอสมควร แต่รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลของพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนยงัต ่ากว่าส่วนรวมของประเทศถงึรอ้ยละ 22.6 ในปี 2522 ทัง้นี้โดยมสีาเหตุส าคญัพอ
สรปุได ้3 ประการ 
 ประการแรก การเพิม่ผลผลติดว้ยวธิกีารเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลูกโดยการบุกรุกท าลายป่าถงึปีละ
ประมาณ 2 ล้านไร่ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ถงึจุดจบและไม่สามารถจะขยายพื้นที่เพาะปลูกได้
ต่อไปอกีแลว้ 
 ประการท่ีสอง พืน้ทีท่ีไ่ดท้ าการเพาะปลกูมานานความอุดมสมบรูณ์ของดนิไดเ้ริม่เสื่อมลง 
 ประการสดุท้าย การผลติทางดา้นการกสกิรรมส่วนใหญ่ยงัต้องพึง่ภาวะธรรมชาต ิพืน้ทีร่บัน ้า
ชลประทานทีส่รา้งเสรจ็ถงึปี 2522 มเีพยีง 1.8 ลา้นไร่หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 2.8 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดเท่านัน้ 
ส่วนการกระจายการผลติไปสู่ดา้นอื่นๆ ยงัมน้ีอย 
 ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนให ้
สอดคล้องกับแผนปรบัโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเพิ่ม  
ประสทิธภิาพการใช้ที่ดนิและบูรณะแหล่งน ้าและป่าในภาคเหนือตอนบนเป็นประเด็นส าคญัเพื่อเพิม่
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะใน 3 จงัหวดัทีม่ปีญัหาค่อนขา้งจะมากทีสุ่ด และ
เป็นเขตชายแดนดว้ย คอื จงัหวดัแมฮ่่องสอน พะเยา และน่าน 
 สามจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ซึ่งมคีวามกดดนัด้านที่ดนิท ากนิและจะมุ่งให้มกีารพฒันาก่อน
เป็นพเิศษ ประกอบด้วย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน มพีื้นที่รวมประมาณ 32,000 ตร.กม. 
หรอื 20 ล้านไร่ ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงมภีูเขาและป่าไม้ ส่วนหน่ึงเป็นแหล่งต้นน ้าของ 
แม่น ้ายม และแม่น ้าน่าน พื้นทีร่ายทีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก มจี านวนจ ากดัเพยีงรอ้ยละ 10 ของ
พืน้ทีท่ ัง้หมดเท่านัน้ ประชากรในปี 2522 มปีระมาณ 920,000 คนและเป็นชาวเขาถงึรอ้ยละ 10 ของ
ประชากรในพื้นที่ อัตราการเพิ่มของประชากรในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะชาวเขาสูงถึงประมาณ 
รอ้ยละ 3 ส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพืน้ทีท่ ากนิโดยเฉลีย่สูงมาก คอืประมาณ 490 คน / ตร.
กม. ส่วนลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนนัน้มจี านวนหมู่บ้านประมาณ 1,880 หมู่บ้าน กระจดั-
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กระจายกันมาก ผลผลิตและรายได้ของประชากรประมาณร้อยละ 50 ขึ้นกับการเกษตร และ 
ส่วนใหญ่เป็นการกสกิรรมทีต่อ้งอาศยัน ้าฝน ส่วนพชืหลกัมเีพยีง ขา้ว และยาสบูเป็นส าคญั 
 
 
2. ประเดน็ปัญหา 

2.1 ฐานการผลิตการเกษตรแคบโดยมีพืชหลกัเพียง 2 ชนิด และมีอตัราการขยายตวัต า่ 
เนื่องจากสาเหตุส าคญั 2 ประการ กล่าวคอื 

ประการแรก การกสกิรรมที่มพีชืหลกัเพยีงขา้วและยาสูบ ใช้วธิกีารผลติแบบดัง้เดมิและต้อง
อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั นอกจากนัน้พืน้ทีเ่พาะปลูกท ากนิมขีนาดเลก็ไม่เกดิครอบครวัละ 10 ไร่ และขาด
การปรบัปรุงบ ารุงดนิ ผลผลติทีไ่ดร้บัจงึไม่แน่นอนและการขยายตวัอยู่ในเกณฑต์ ่าหรอืไม่เพิ่มขึน้ ส่วน
การกระจายการผลติไปสู่การผลติดา้นอื่นๆ ยงัมน้ีอยมาก 

ประการที่สอนง บรกิารขัน้พืน้ฐานของรฐัโดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบชลประทานมน้ีอยและยงัไม่
สามาระสนับสนุนการเพาะปลุกนอกฤดูฝนได้มากนัก การท านาครัง้ที่สองมเีพยีงประมาณร้อยละ 5 
ของพื้นที่ชลประทานหรือร้อยละ 1 ของพื้นที่นาทัง้หมดเท่านัน้ นอกจากนี้การใช้พนัธุ์พืชที่ให้ 
ผลผลติสงูยงัมน้ีอยและไมท่ัว่ถงึ ประกอบกบัเสน้ทางคมนาคมในพืน้ทีม่จี ากดัมาก 

2.2 ทรพัยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมมาก เพราะในระยะทีผ่่านมาทรพัยากรทีด่นิ ป่าไม ้และ
แหล่งน ้าไดถู้กน ามาใชไ้ปอย่างสิ้นเปลอืง การใช้ไม่มปีระสทิธภิาพและเกดิความเสื่อมโทรม มากโดย
ล าดับ เนื่องจากมีความกดดันในเรื่องที่ดินท ากินต่อประชากรสูงมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น  
ภูเขาและที่ลาดชัน ที่ดินในพื้นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมส าหรบัท าการเกษตรมีน้อย 
โดยเฉพาะการท านามเีพยีงรอ้ยละ 3.8 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ประกอบกบัในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา อตัรา
การเพิม่ของประชากรสูงถงึรอ้ยละ 2.8 โดยเฉพาะชาวเขาเพิม่สูงมากขึน้ คอืกว่ารอ้ยละ 3 จงึสรา้ง
ความกดดนัต่อที่ดนิท ากนิมากเป็นพเิศษ นอกจากนัน้นการเพาะปลูกของเกษตรกรยงัใช้วธิกีารผลติ
แบบดัง้เดมิโดยอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั ชาวเขาส่วนใหญ่ท าการปลกูฝ่ินและท าไรเ่ลื่อนลอยเป็นอาชพีหลกั 
จงึก่อใหเ้กดิการชะลา้งหน้าดนิความอุดมสมบูรณ์ของดนิลดน้อยละเขา้ขัน้อนัตรายต่อสภาวะแวดลอ้ม
และตน้น ้าล าธารเป็นอยา่งยิง่ 

การบุกรกุท าลายปา่ตน้น ้าล าธาร โดยเฉลีย่ทัง้ 3 จงัหวดั มไีม่ต ่ากว่าปีละ 4 แสนไร่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในจังหวัดน่านแห่งเดียวป่าไม้ถูกบุกรุกท าลายไปเฉลี่ยปีละ 3.6 แสนไร่ แต่การ 
ปลกูปา่ทดแทนใน 3 จงัหวดั กระท าไดเ้พยีงปีละประมาณ 1 หมืน่ไรเ่ศษเท่านัน้ 

2.3 ปัญหาความมัน่คง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตตดิต่อชายแดนที่ทุรกนัดาร และ 
ไม่ได้รบัผลการพฒันาจากรฐัเท่าทีค่วร ตลอดทัง้มกีารแทรกซมึคุกคามของผู้ก่อการรา้ยโดยเฉพาะใน
จงัหวดัน่าน จงึมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภยัของประชาชนตลอดจนการด าเนินงาน
พฒันาตามแผนงานและโครงการของหน่วยราชการอยู่มาก 
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3. เป้าหมายการพฒันา 
 มุ่งการเพิม่ประสทิธภิาพของการผลติแทนการขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกทางการเกษตรรวมทัง้การ
กระจายการผลิตจากการเกษตรไปสู่การผลิตด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการจ้างงานและ  
เพิ่มพูนรายได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และแหล่งน ้ าให้สามารถ 
เอื้ออ านวยและเกดิประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกจิ รวมถงึการเร่งอนุรกัษ์ทรพัยากรทีม่คีวามเสื่อมโทรม
ลงจนเข้าขัน้อนัตรายต่อสภาวะแวดล้อมของแม่น ้ายม แม่น ้าน่าน ที่หล่อเลี้ยงการเกษตรทัง้ภายใน
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง และการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ เขื่อนสิริกิติข์ณะเดียวกัน 
จ าเป็นจะต้องมุ่งขจดัและลดความรุนแรงของการแทรกซมึด้านความมัน่คง ซึ่งมผีลกระทบต่อความ
ปลอดภยัของประชาชนในเขต 3 จงัหวดั 
 ฉะนัน้ จงึได้เป้าหมายการพฒันาพื้นที่เฉพาะ 3 จงัหวัดภาคเหนือตอนบนในช่วงแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไว ้ดงันี้ 
 3.1 พื้นท่ีเป้าหมาย รวม 3 จงัหวดั คอื พะเยา แมฮ่่องสอน และน่าน 

(1) พื้นที่เป้าหมายหลกั รวม 10 อ าเภอ เนื้อที่ 11.97 ล้านไร่ ได้แก่ อ าเภอปวั ทุ่งช้าง  
แมจ่รมิ กิง่อ าเภอบา้นหลวง (จ.น่าน) อ าเภอปง เชยีงม่วน (จ.พะเยา) อ าเภอขุนยวม เมอืง 
แมส่ะเรยีง แมล่าน้อย (จ.แมฮ่่องสอน) 

(2) พืน้ทีเ่ป้าหมายรอง รวม 12 อ าเภอ เนื้อที ่8.15 ลา้นไร่ ไดแ้ก่ อ าเภอนาน้อย กิ่งอ าเภอนา
หมืน่ เชยีงกลาง ท่าวงัผา เมอืง สา (จ.น่าน) อ าเภอจุน เชยีงค า ดอกค าใต้ แม่ใจ เมอืง (จ.
พะเยา) อ าเภอปาย (จ.แมฮ่่องสอน) 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ชาวเขาบรเิวณป่าในพืน้ทีสู่งและเกษตรกรทีม่ทีีด่นิขนาดเลก็ไม่พอ
ท ากนิ 
 
4. มาตรการการพฒันา 
 เพื่อด าเนินการตามเป้าหมายทีก่ล่าวมาแลว้ จงึก าหนดมาตรการทีจ่ะน าไปสู่ผลในทางปฏบิตัไิว้
ดงันี้ 
 4.1 มุ่งปรบัปรงุการผลิตทางการเกษตร จากการเพิม่ผลผลติแบบขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกมา
เป็นแบบเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ โดยมุ่งใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิที่ดนิ และแหล่งน ้าให้เตม็ที่ ควบคู่
กบัการส่งเสรมิวจิยัการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในขบวนการผลติ รวมทัง้การป้องกนัเร่งรดัพฒันา บูรณะ 
และปรบัปรงุพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิ
 4.2 เร่งรดัสนับสนุนการกระจายโครงสร้างการผลิตสาขาเกษตรไปสู่ด้านปศสุตัวแ์ละ
ประมงน ้าจืดให้กว้างขวางย่ิงขึ้น โดยการบูรณะปรบัปรุงทีร่กรา้งว่างเปล่า ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัวท์ีส่งวน
ไว้ แหล่งน ้าธรรมชาติ แหล่งน ้าชลประทานและให้บรกิารความรู้ทางเทคนิค วิชาการด้านการผลิต 
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การตลาด พร้อมทัง้ขยายบริการด้านการจ าหน่ายจ่ายแจกพันธุ์ส ัตว์ พันธุ์ปลา และจัดหา  
สินเชื่อให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั ้งสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม เหมืองแร่การ 
ท่องเทีย่ว 
 4.3 มาตราการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 4.3.1 การพฒันาแหล่งน ้า เพื่อขยายเนื้อที่ใช้น ้าในการเพาะปลูกพชืครัง้ที่ 2 รวมทัง้ลดการ
เสีย่งภยัจากภาวะฝนแลง้ มมีาตรการดงันี้ 

(1) สนับสนุนช่วยเหลอืกลุ่มชลประทานราษฎร์ ทางด้านวชิาการ เทคนิค และวสัดุ
อุปกรณ์เท่าที่จ าเป็นในการก่อสร้างและปรบัปรุงเหมอืงฝายชลประทานราษฎร์
เพื่อให้มลี ักษณะที่คงทนถาวรขึ้น เน้นด าเนินการในทุกอ าเภอของพื้นที่ทัง้ 3 
จงัหวดั 

(2) ด าเนินการก่อสรา้งปรบัปรงุโครงการ ชลประทานขนาดเลก็ ทีอ่ าเภอจุน เชยีงม่วน
ปง (จ.พะเยา) อ าเภอนาน้อย เชยีงกลาง เมอืง กิง่อ าเภอนาหมื่น กิง่อ าเภอบา้น
หลวง (จ.น่าน) อ าเภอแมล่าน้อย ขนุยวม (จ.แมฮ่่องสอน) 

4.3.2 การวจิยัและส่งเสรมิฯ 
(1) ด าเนินการส่งเสรมิ ฝึกอบรม แนะน าเกษตรกรด้านเทคนิค การเพาะปลูก การ

ปรบัปรุงบ ารุงดนิ โดยเน้นพชืหลกัทางเศรษฐกจิที่มลีู่ทางการตลาดด ีไดแ้ก่ ขา้ว 
ข้าวไร่ ถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิงและผลไม้ต่างๆ ในทุกอ าเภอของพื้นที่ทัง้ 3 
จงัหวดั และขา้วโพด ยาสบู ในทุกอ าเภอของพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยาและน่าน 

(2) ขยายการผลติเมลด็พนัธุด์ขีองพชืหลกัทางเศรษฐกจิส าหรบับรกิารจ าหน่ายใหแ้ก่
เกษตรกรอย่างเพียงพอ รวมทัง้บรกิารสินเชื่อและป้องกันก าจดัโรคศตัรูพชืให้
ทัว่ถงึในพืน้ทีเ่ป้าหมายการส่งเสรมิขา้งตน้ 

(3) ท าการวจิยัวธิกีารปรบัปรุงดนิที่เสื่อมโทรมตลอดทัง้ชนิดและพนัธุ์พชืที่เหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ เ น้นด าเนินการในทุกอ าเภอของพื้นที่จ ังหวัดน่าน อ าเภอ  
แม่สะเรยีง แม่ลาน้อย ขุนยวม เมอืง (จ.แม่ฮ่องสอน) อ าเภอจุน ปง เชยีงม่วน (จ.
พะเยา) 

(4) ส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่จ ังหวัดพะเยาและแม่ฮ่องสอน เพื่อ 
แกป้ญัหาใชท้ีด่นิผดิประเภท และสนับสนุนส่งเสรมิใหม้กีารใชท้ีด่นิในพืน้ทีจ่งัหวดั
น่านใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีท่ีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้ 

4.3.3 การปรบัปรุงด้านการตลาดและราคาผลติผลการเกษตร เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเพิ่ม 
ผลผลติมมีาตรการ ดงันี้ 

(1) เรง่รดัศกึษาวางแผนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการจดัตัง้ตลาดกลางขึน้ทีอ่ าเภอแม่
สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน โดยรฐัเสรมิสร้างสิง่อ านวย
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ความสะดวกขัน้พื้นฐานของการตลาด เช่น ปรบัปรุงถนนเชื่อมระหว่างแหล่งผลติ
กบัตลาดกลาง โกดงัสนิคา้และระบบสื่อสาร เป็นต้น รวมทัง้ก าหนดระเบยีบหน้าที่
การด าเนินงานของตลาดขึน้โดยเฉพาะ เช่น จดัให้มกีารซื้อขายแบบประมูลและ
การจดัชัน้คุณภาพของสนิคา้เพื่อความสะดวกในดา้นการก าหนดราคาซือ้และขาย 

(2) ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุ่มในรปูของสหกรณ์การเกษตรเพื่อจุดประสงคใ์น
ดา้นการคา้ การจดัหาสนิเชื่อ และการรวบรวมสนิคา้ใหม้ปีรมิาณมากพอต่อการจดั
ชัน้คุณภาพสนิคา้และมาตรฐาน เพื่อขายสนิคา้ไดร้าคาดขีึน้ โดยด าเนินการในทุก
อ าเภอของพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้ 3 จงัหวดั 

(3) ศึกษาเพื่อพฒันาระบบชุมชนศูนย์กลางขึ้น 7 แห่ง คือ สุขาภบิาลแม่สะเรยีง 
เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน สุขาภบิาลห้วยขา้วก ่า เทศบาลเมอืงพะเยา สุขาภบิาล
ปรางค์ สุขาภิบาลกลางเวียง และเทศบาลเมืองน่าน ให้มีบทบาททางด้าน
การตลาด อุตสาหกรรม บรกิารและการจ้างงาน โดยให้กระทรวงมหาดไทยกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกัน
ด าเนินการ 

4.4 มาตรการกระจายการผลิตท่ีขึ้นอยู่กบัด้านกสิกรรมไปสู่ด้านอ่ืนๆ และสาขาการ
ผลิตอ่ืนๆ เพื่อเพิม่โอกาสจา้งงานและรายได ้

4.4.1 กระจายการเกษตรกรรมไปสู่ดา้นปศุสตัวแ์ละประมงน ้าจดื มมีาตรการดงันี้ 
(1) สนบัสนุนโดยการท าการบรูณะปรบัปรุงทีร่กรา้งว่างเปล่าทีทุ่่งหญ้าสงวนไวส้ าหรบั

เลี้ยงสตัว์ แหล่งน ้าตามธรรมชาตแิละตามโครงการชลประทาน เพื่อให้เหมาะสม
กบัการเลีย้งโค กระบอื และปล่อยปลาลงไปเน้นด าเนินการในทุกอ าเภอของพืน้ที ่
3 จงัหวดั ทีม่พีืน้ทีแ่ละแหล่งน ้าดงักล่าวอยู ่

(2) ขยายการผลติพนัธุ์ปลา โค กระบอื สุกร และสตัว์ปีกส าหรบับรกิารจ าหน่ายจ่าย
แจกให้แก่เกษตรกร รวมทัง้ให้บรกิารสินเชื่อ ป้องกนัก าจดัโรคและท าการผสม
เทยีมให้เพยีงพอและทัว่ถงึ เน้นด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายการส่งเสรมิตามขอ้ 
3.1 

(3) ท าการฝึกอบรมแนะน า ส่งเสรมิความรูท้างด้านวชิาการเทคนิคการเลี้ยงสตัวแ์ละ
การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร โดยปศุสตัวเ์น้นในทุกอ าเภอของพืน้ทีท่ ัง้ 3 จงัหวดัส่วน
ประมงน ้ าจืดเน้นในพื้นที่ อ าเภอแม่จริม ทุ่งช้าง ปวั เมือง ท่าวังผา (จ.น่าน) 
อ าเภอเชยีงค า แม่ใจ เมอืง (จ.พะเยา) อ าเภอแม่สะเรยีง แม่ลาน้อย เมอืง (จ.
แมฮ่่องสอน) 

4.4.2 การส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมในครวัเรอืนอุตสาหกรรมเหมอืงแร่และ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
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(1) สนบัสนุนใหเ้อกชนลงทุนดา้นอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตผลเกษตร การแปรรูปอาหารแบบง่ายๆ และอุตสาหกรรมในครวัเรอืน
ประเภทหัตถกรรมพื้น เมืองที่ ใช้ว ัต ถุดิบในท้องถิ่น  โดยรัฐจัดให้มีการ 
ฝึกอบรมความรูด้้านเทคนิค การผลติ การตลาด รวมทัง้บรกิารสนิเชื่อที่เพยีงพอ 
ทัง้น้ีเน้นด าเนินการในทุกอ าเภอของพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้ 3 จงัหวดั 

(2) ขยายบรกิารสนิเชื่อให้แก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครวัเรอืนใน
ปรมิาณทีพ่อเพยีงและทัว่ถงึ โดยส านกังานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

(3) พฒันาแหล่งท่องเที่ยวโดยการก่อสร้างและปรบัปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการ
ท่องเทีย่ว เช่น สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ทีพ่กัรมิทาง ศูนยเ์ผยแพร่วชิาการทางวน
ศาสตร์ตามเส้นทางไปสู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และ ปรบัปรุงบริเวณกว๊านพะเยา 
จงัหวดัพะเยาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

(4) เร่งส ารวจแหล่งแร่พร้อมกับก าหนดการใช้ที่ดินในบริเวณแหล่งแร่ที่จ ังหวัด
แม่ฮ่องสอนซึ่งมีแร่วุลแฟรม ฟลูออไรท์ ตะกัว่ ดีบุก ฯลฯ รวมทัง้ส่งเสริมให้ 
เอกชนท าการลงทุนพฒันาอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในเขตพื้นที่บรเิวณที่ก าหนด 
โดยรัฐให้บริการขัน้พื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อให้การผลิตแร่มี 
ประสทิธภิาพและมผีลต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ย 

4.5 มาตรการป้องกนัและบูรณะความเส่ือมโทรมของทรพัยากรท่ีดิน ป่าไม้ต้นน ้า 
ล าธารและแห่ลงน ้า 
 4.5.1 การควบคุมป้องกนัป่าไมท้ี่ยงัเหลอือยู่มใิห้ถูกบุกรุกท าลายเสื่อมโทรมลงไปอีก โดย
ด าเนินการ ดงันี้ 

(1) ก าหนดเขตป่าไมใ้ห้ชดัเจนควบคู่ไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัรกัษา
ป่าของเจ้าหน้าที่ให้มกี าลงัได้สดัส่วนเหมาะสมกบัพื้นที่ป่า รวมทัง้สนับสนุนให้มี
อาสาสมคัรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดบัต่างๆ ในท้องถิ่นช่วยดูแลให้ความ
ช่วยเหลอื เน้นด าเนินการในทุกอ าเภอของจงัหวดัน่าน แม่ฮ่องสอน และอ าเภอจุน 
ปง เชยีงมว่น เชยีงค า จ.พะเยา 

(2) ส ารองทีต่ ัง้และขนาดของชุมชนในทีสู่งควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิการตัง้ถิน่ฐานทีอ่ยู่
ของประชากรในที่สูงให้มีลักษณะเป็นชุมชนถาวรและลดอัตราการเพิ่มของ
ประชากรบนทีสู่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวเขาในบรเิวณต้นน ้าล าธารใหล้ดลงเหลอื
ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยให้มกีารวางแผนครอบครวั เน้นด าเนินการในพื้นที่ที่มี
ชาวเขาอาศัยอยู่มาก คือทุกอ าเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อ าเภอเมือง  
ท่าวงัผา ปวั แมจ่รมิ เชยีงกลาง ทุ่งชา้ง และกิง่อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน และ
ทีอ่ าเภอปง เชยีงค า จงัหวดัพะเยา 
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(3) ส่งเสรมิใหเ้อกชนโดยเฉพาะเจา้ของโรงบ่มใบยาสูบในจงัหวดัน่านและพะเยาปลูก
ไมโ้ตเรว็ในพืน้ทีท่ีก่ าหนดใหเ้พื่อท าเป็นไมฟื้น โดยใหบ้รกิารเทคนิคและใหก้ลา้ไม่
อยา่งพอเพยีง 

(4) จัดสรรที่ดินในเขตป่าซึ่งไม่ใช่เป็นเขตต้นน ้ าล าธารและหมดสภาพแล้ว ให้
เกษตรกรมสีทิธิเ์ข้าท ากินควบคู่ไปกบัการก าหนดแผนงาน จดัตัง้หมู่บ้านป่าไม้
หรอืหมู่บ้านในลกัษณะหมู่บ้านตวัอย่าง หมู่บ้านมัน่คงโดยรฐัให้ความช่วยเหลอื
ทางด้านเทคนิคการเพาะปลูกเมล็ดพนัธุ์ที่ด ีรวมทัง้การบรกิารพื้นฐานที่จ าเป็น 
เน้นด าเนินการในทุกพื้นที่ทุกอ าเภอของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัน่าน และ
อ าเภอปง เชยีงมว่น จงัหวดัพะเยา ซึง่มปีญัหาความกดดนัในเรือ่งทีด่นิท ากนิมาก 

 
4.5.2 การปรบัปรงุบรูณะความเสื่อมโทรมของทีด่นิและปา่ไม ้มมีาตรการดงัน้ี 

(1) เร่งรดัปลูกป่าทดแทนในบรเิวณต้นน ้าล าธารทีถู่กบุกรุกท าลาย โดยการปลูกไมท้ี่
เหมาะสมกบัการอนุรกัษ์ทีด่นิใหไ้ดปี้ละไม่ต ่ากว่า 30,000 ไร่ โดยเน้นด าเนินการ
ในพื้นที่ทุกอ าเภอของจงัหวดัน่าน ซึ่งเป็นต้นน ้าของแม่น ้าน่านและพื้นที่อ าเภอ
เชยีงมว่น ปง จงัหวดัพะเยา ซึง่เป็นตน้น ้าของแมน่ ้ายม 

(2) ฝึกอบรมเผยแพร่และแนะน าเกษตรกรในด้านความรูแ้ละเทคนิคของการอนุรกัษ์
ดนิที่เกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้ ส่วนพื้นที่ที่มปีญัหาเสื่อมโทรมรุนแรง
เกษตรกรไม่สามารถปรับปรุงเองได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้า
ด าเนินการช่วยเหลอื โดยเน้นด าเนินการในพืน้ทีทุ่กอ าเภอจงัหวดัน่าน อ าเภอเม่
สะเรยีง แมล่าน้อย ขนุยวม เมอืง (จ.แมฮ่่องสอน) อ าเภอจุน ปง และเชยีงม่วน (จ.
พะเยา) 

4.6 มาตรการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝ่ินเพ่ือหยุดยัง้การท าไร่เล่ือนลอย การ 
บกุรกุท าลายป่าและสนองนโยบายของรฐับาลในการปราบปรามยาเสพติด 

(1) ท าการวจิยัชนิดและขยายพนัธุ์พชืที่เหมาะสมกบัภูมปิระเทศภูมอิากาศ ในที่สูง
และทีม่แีนวโน้มดา้นการตลาดและราคาดใีนพืน้ทีบ่รเิวณทีช่าวเขามกีารปลูกฝ่ินคอื 
ที่อ าเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม ปาย (จ.แม่ฮ่องสอน) อ าเภอปวั  
ทุ่งชา้ง (จ.น่าน) 

(2) ท าการส่งเสรมิพชืที่ท าการศึกษาวจิยัทดลองได้ผลแล้ว อาท ิกาแฟ ไม้ผลเมอืง
หนาวบางชนิด ใหช้าวเขาท าการเพาะปลูกทดแทนการปลูกฝ่ิน โดยการสนับสนุน
ใหบ้รกิารเมลด็พนัธุ ์วชิาการ เทคนิคการเพาะปลูกอย่างทัว่ถงึ เน้นการด าเนินการ
ในพืน้ทีท่ีช่าวเขามกีารปลกูฝ่ินขา้งต้น 
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4.7 มาตรการขจดัปัญหาความรนุแรง อิทธิพลและการแทรกซึมคกุคามความมัน่คง ให้
หน่วยงานพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งสนับสนุนประสานการพฒันาตามแนวทางพฒันาพืน้ทีเ่พื่อความมัน่คงและ
พรอ้มทีจ่ะรบัช่วงการพฒันาหลงัจากทีฝ่า่ยทหารไดถ้อนตวัออกไปแลว้ เน้นการด าเนินงานทุกอ าเภอใน
จงัหวดัน่าน อ าเภอเชยีงม่วน ปง เชยีงค า (จ.พะเยา) อ าเภอแม่-สะเรยีง แม่ลาน้อย ขุนยวม (จ.
แมฮ่่องสอน) 
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แผนท่ีภาคตะวนัเหนือตอนบน 
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บทท่ี 6 
การพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
 จงัหวดัชายแดนภาคใต้มเีนื้อทีป่ระมาณ 13 ลา้นไร่ มปีระชากรประมาณ 2.2 ลา้นคน หรอืรอ้ย
ละ 37.6 ของประชากรภาคใต้ โครงสรา้งเศรษฐกจิของจงัหวดัชายแดนภาคใต้พึง่การเกษตรเป็นหลกั 
ในปี 2522 จงัหวัดชายแดนภาคใต้มีมูลค่าผลผลิตรวมทัง้สิ้น 11,136 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
รอ้ยละ 33 ของผลผลติรวมของภาคใต้ โดยมอีตัราการขยายตวัในช่วง 5 ปีทีผ่่ามาเฉลีย่รอ้ยละ 8.7 ต่อ
ปี ต ่ากว่าอตัราการขยายตวัของผลผลติรวมของภาค ซึง่เฉลีย่รอ้ยละ 10.0 ต่อปี สาขาการผลติทีส่ าคญั
คอื สาขาการเกษตรมมีลูค่าผลผลติรอ้ยละ 38.5 ส่วนสาขาอุตสาหกรรมมมีลูค่าผลผลติเพยีงรอ้ยละ 7.8 
สาขาการค้าส่งและค้าปลกีมมีูลค่าผลผลติรอ้ยละ 15.2 จะเหน็ได้ว่าโครงสรา้งเศรษฐกจิของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้มีฐานการผลิตแคบ ยังขาดการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่ 
พอเพยีง นอกจากนี้ประชาชนยงัยากจน รายไดเ้ฉลี่ยต่อบุคคลของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในปี 2522 
เท่ากบั 5,177 บาทต่อปี ต ่ากว่ารายไดต่้อบุคคลของภาคใตซ้ึง่เฉลีย่ 5,858 บาทต่อปี 
 โครงสร้างสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มลีกัษณะพเิศษโดยเฉพาะในเขตจงัหวดัปตัตานี 
ยะลา นราธวิาสและสตูล แตกต่างจากภาคอื่น กล่าวคอื ประชาชนส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 80) นับถอืศาสนา
อสิลาม ใช้ภาษามาลายูในชวีติประจ าวนัไม่นิยมพูดภาษาไทย มบีางส่วนที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลย มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมแตกต่างไปจากทอ้งถิน่ ยกเว้นประชาชนในจงัหวดัสตูล  ซึง่ส่วน
ให ญ่นั บถื อ ศ าสนาอิ ส ล ามแ ต่พู ด แ ล ะ ใ ช้ภ าษ า ไทยอย่ า ง แพ ร่ ห ล ายสภ าพขอ งสัง คม 
ดงักล่าวจงึเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาและน าไปสู่ปญัหาดา้นสงัคมจติวทิยา และปญัหาความมัน่คงของ
จงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย 
 
1. สรปุประเดน็ปัญหา 

จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ปีญัหาหลกัรวม 3 ประการ คอื ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ ปญัหาดา้นสงัคม
จติวทิยา และปญัหาความมัน่คง กล่าวคอื 

1.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือ โครงสร้างการผลิตของพื้นท่ีชายแดนมีฐานแคบ ส่วนใหญ่
เน้นหนกัในการผลติยางพาราและประมงเท่านัน้ อกีทัง้การตลาดยงัต้องอาศยัต่างประเทศเป็นส าคญัอกี
ด้วย นอกจากน้ียงัมปีญัหาด้านเน้ือที่ถือครองเพื่อการเกษตรน้อย เฉลี่ยเพยีงประมาณ 12 ไร่ต่อ
ครวัเรอืน เกษตรกรจ านวนมากขาดทีด่นิท ากจิและผลผลติต ่า ส่วนในดา้นการประมง ซึง่เป็นอาชพีหลกั
อกีด้านหน่ึงของประชาชนในจงัหวดัปตัตานี และนราธวิาส ประสบปญัหาปรมิาณทรพัยากรสตัว์น ้ามี
จ านวนลดน้อยลง ต้นทุนการผลติสูงขึน้และถูกกดราคา ท าใหช้าวประมงมฐีานะยากจนแรน้แค้น จงึมี
ประเดน็การพฒันาที่ต้องปรบัโครงสร้างการผลติให้มฐีานกว้างขึน้ และให้เศรษฐกิจชายแดนมคีวาม
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เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ภ า ค ใ ต้ แ ล ะ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  พ ร้ อ ม ทั ้ ง ต้ อ ง  
แกป้ญัหาความยากจนของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวประมงและผูไ้ม่มทีีด่นิท ากนิ และชาวสวน
ยางขนาดเลก็ 

1.2 ปัญหาด้านสงัคมจิตวิทยา เน่ืองจากโครงสรา้งทางสงัคมของประชาชนในจงัหวดัปตัตานี 
ยะลา และนราธวิาส มคีวามแตกต่างไปจากท้องถิน่ส่วนอื่นๆของภาคใต้ ท าใหม้ปีญัหาในเรื่องการจดั
การศกึษา การวางแผนครอบครวั และการจดัการด้านสวสัดกิารสงัคมของรฐั ส าหรบัเดก็ยากจนและ
เดก็ก าพรา้ที่มอียู่มาก และต้องการส่งเสรมิพฒันากจิกรรมของเยาวชนและบทบาทของสตรเีป็นกรณี
พเิศษ 

1.3 ปัญหาด้านความมัน่คง เน่ืองจากปญัหาดา้นสงัคมจติวทิยาดงักล่าวขา้งต้นท าใหม้ปีญัหา
การก่อการร้ายหลายรูปแบบ ปญัหาด้านประสิทธภิาพของระบบการบรหิาร การปกครองและการ
ประสานงานของหน่วยราชการในพื้นที่ จงึมปีระเด็นที่ต้องขจดัปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีให้หมดสิ้นโดย
เรง่ด่วน 
 
2. เป้าหมาย 
 เพื่อใหก้ารพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคห์ลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
5 ซึ่งมเีป้าหมายปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้กระจายมากขึ้น และให้
เชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิของภาคและประเทศ ตลอดทัง้เน้นหนักการพฒันาสงัคมดา้นการศกึษา เยาวชน
และกลุ่มสตรี แก้ปญัหาความยากจนในช่วง 5 ปีข้างหน้า จึงได้ตัง้เป้าหมายการพัฒนาไว ้ 
ดงันี้ 
 2.1 ปรบัโครงสร้างการผลิตและขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น โดยเน้นการพฒันา 
อุตสาหกรรมและการตลาด การเกษตรทีเ่มอืงสงขลา – หาดใหญ่ ซึ่งจะพฒันาให้เป็นศูนยก์ลางการ
พฒันาของจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป 
 2.2 พฒันาสงัคมท่ีจงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ใหม้เีอกลกัษณ์ความเป็นไทย
ยิง่ขึน้ โดยเน้นหนักในดา้นการปรบัปรุงการจดัการศกึษา การประสานพฒันาและส่งเสรมิเยาวชน และ
บทบาทของกลุ่มสตร ี
 2.3 แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท แยกตามกลุ่มอาชพีต่างๆ ดงันี้ 

(1) ชาวประมงยากจน ทีอ่ าเภอตากใบ อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส อ าเภอปะนาเระ อ าเภอ
สาย บุ รี  อ า เภอหนองจิก  แล ะอ า เภอยะหริ่ ง  จังหวัดป ัตต า นี  จ านวน  5,430  
ครอบครวั 

(2) เกษตรกรทีไ่มม่ทีีด่นิท ากนิ ประมาณ 1,200 ครอบครวั 
 
3. มาตรการพฒันา 
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 เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ดงักล่าวมาแลว้
นัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จึงได้ก าหนดแนวมาตรการที่จะน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติไว้ ดัง 
ต่อไปนี้ 
 3.1 มาตรการปรบัโครงสร้างการผลิตและการสร้างฐานการผลิต ประกอบด้วย 
 3.1.1 การพฒันาอุตสาหกรรม 

(1) จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออกทีเ่มอืงหลกัสงขลา – หาดใหญ่ 
ให้เป็นศูนย์กลางการพฒันาอุตสาหกรรมเกี่ยวโยงกบัพาราและประมง รวมทัง้
ศึกษาหาลู่ทางการจดัตัง้เขตพฒันาอุตสาหกรรมระดบัจงัหวดัที่จ ังหวดัปตัตานี 
และพฒันาอุตสาหกรรมขนาดยอ่มในทอ้งถิน่ ทีน่ิคมสรา้งตนเองรตัภมู ิ

3.1.2 จดัตลาดสนิคา้เกษตร 
(1) จดัตัง้องค์การคลงัสนิค้ายางพารา โรงรมควนัยางพาราของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อตดั

พ่อคา้คนกลาง รวมทัง้การจดัตัง้ตลาดกลางสนิคา้เกษตรทีจ่งัหวดัสงขลา 
3.1.3 สรา้งฐานเศรษฐกจิเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกจิของจงัหวดัชายแดนกบัภาคใตแ้ละประเทศ 

(1) พฒันาเมอืงหลกัสงขลา – หาดใหญ่ รวมถงึการขยายบรกิารพืน้ฐานของเมอืง คอื 
ไฟฟ้า โทรศัพท์  ที่อยู่ อาศัย  และการจัดตั ้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาคใตท้ีจ่งัหวดัสงขลา 

(2) ก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึสงขลา และการปรบัระบบคมนาคมทางน ้าทางถนนและรถไฟ 
ใหแ้ลว้เสรจ็ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

3.2 มาตราการพฒันาสงัคมให้มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยย่ิงขึ้น 
(1) ขยายการศึกษาภาคบงัคบัให้ทัว่ถึง โดยเน้นการจดัการศึกษาชัน้เด็กเล็กขึ้นใน

โรงเรยีนประถมศกึษาเป็นกรณพีเิศษ 
(2) จดัสอนวิชาศาสนาอิสลามในสถาบนัการศึกษาของรฐัทุกระดบั และจดัตัง้ศูนย์

การศกึษาศาสนาอสิลามทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตปตัตานี เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางการศกึษาศาสนาอสิลามทุกระดบัจนถงึขัน้อุดมศกึษา 

(3) ขยายแนวความคิดด้านศาสนสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้าใจถึง
ความส าคญัของการเรยีนภาษาไทย และความเข้าใจที่ถูกต้องในการวางแผน 
ครอบครวั 

(4) ใหค้วามรูด้า้นวชิาการเพิม่ผลผลติการเกษตรและอุตสาหกรรมแก่ประชาชน 
(5) ปรบัปรุงการด าเนินงานโรงเรยีนราษฎรส์อนศาสนาอสิลาม โดยให้มกีารสอนวชิา

สามญัและวชิาชพีเพิม่ขึน้ 
(6) ใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ก าพรา้และเดก็ยากจนในเรื่องการศกึษาและสวสัดกิารสงัคม 

โดยจดัตัง้โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหแ์ละศูนยร์บัเดก็ก าพรา้ 
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(7) เร่งรดัประสานงานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนของจงัหวัด 
ชายแดนภาคใตเ้ป็นกรณพีเิศษ 

(8) พฒันากจิกรรมและบทบาทของสตรจีงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นกรณพีเิศษ 
3.3 มาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 

(1) พฒันาหมู่บ้านชาวประมงยากจนในเขตจงัหวดันราธวิาสและปตัตานีด้านอาชพี 
โดยสนับสนุนโครงการศิลปาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการด้านการศึกษา  
สาธารณสุข และโภชนาการเพื่อลดรายจ่าย รวมทัง้โครงการพัฒนาที่ดิน 
ชายทะเลเพื่อการพฒันาอาชพีชาวประมง 

(2) เร่งรดัจดัที่ดินว่างเปล่าและป่าเสื่อมโทรมให้เกษตรกรผู้ไม่มทีี่ดินท ากินเข้าอยู่
อาศยั และท ากินในลกัษณะหมู่บ้านยุทธศาสตร์ หมู่บ้านสหกรณ์ และนิคมสร้าง
ตนเอง 

(3) เร่งรดัด าเนินการโครงการชลประทานปตัตานี ด้านคลองซอยเข้าสู่ที่นา เพื่อ 
แก้ไขปญัหาความยากจนของชาวนา และส่งเสรมิโครงการปลูกพชืเศรษฐกจิแซม
ในสวนยางขนาดเล็ก รวมทัง้ โครงการแก้ไขความยากจนตามแนวทาง 
แกไ้ขปญัหาความยากจน 
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แผนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แสดงแนวทางการพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
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บทท่ี 7 
การพฒันาเมือง 

 
สรุปแนวโน้มและประเดน็การเตบิโตของชุมชนเมืองของประเทศ 

 
 ความเตบิโตของชุมชนเมอืงในระยะ 20 ปีทีผ่่านมาอยูใ่นระดบัต ่า กล่าวคอืประชากรทีอ่าศยัอยู่
ในเขตเมอืงมสีดัส่วนค่อนขา้งคงที ่คอืมปีระมาณรอ้ยละ 17.5 ของประชากรทัง้ประเทศจ านวน 47 ลา้น
คน สาเหตุที่การพฒันาขยายตวัของเมอืงยงัมสีดัส่วนค่อนข้างต ่านัน้ เนื่องมาจากในระยะที่ผ่านมา
ประชากรในชนบทสามารถขยายเนื้อทีเ่พาะปลูกได้มาตลอด ฉะนัน้การอพยพเขา้เมอืงจงึมไีม่มาก แต่
ในระยะหลังๆ นี้  เนื้ อที่ เพาะปลูก ในชนบทไม่สามารถจะขยายได้ ต่อ ไปอีกแล้ว  ซึ่ งจะมี 
ผลผลกัดนัใหป้ระชากรอพยพเขา้สู่เมอืงมากยิง่ขึน้ใน 10 ปีขา้งหน้า ดงันัน้การขยายตวัของเมอืงจะ
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในอนาคต 
 นอกจากนัน้ยงัเหน็ไดว้่าปญัหาการขยายชุมชนเมอืงยงัขาดความสมดุล กล่าวคอื มเีมอืงขนาด
ใหญ่อยู่เมอืงเดยีว คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมปีระชากรเพิม่มากขึ้นจากสดัส่วนร้อยละ 52 ของ
ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงทัง้ประเทศในปี 2503 เป็นรอ้ยละ 63 ในปี 2523 และจะเป็นได้ว่า 
กทม. โตกว่าเมอืงอนัดบัสอง คอื เชยีงใหม ่ถงึ 50 เท่าตวั จงึเป็นระบบเมอืงทีไ่มส่มดุลกนัอย่างยิง่ ทัง้นี้ 
อาจจะเป็นผลสบืเนื่องมาจากโครงสรา้งและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศทีม่ลีกัษณะ “กระจุก” อยู่
ใ นก รุ ง เ ทพมหานครแล ะจังหวัด ใ กล้ เ คีย ง  ซึ่ ง ใ นป ัจจุ บันมีก า รผลิต เ ป็นสัด ส่ วนสู ง ถึ ง 
รอ้ยละ 39 ของการผลติของประเทศ กทม. จงึกลายเป็นแหล่งที่ตัง้ของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศ เป็นศูนย์กลางของการค้า การเงินและการธนาคารในประเทศ มีลักษณะรวมตัวอยู่กับ
กรุงเทพมหานครแทบทัง้สิ้น นอกจากนัน้ระบบขนส่งและการใช้พลงังานในกรุงเทพมหานครก็มมีาก
ที่สุดและเป็นไปอย่างไม่ประหยดัและสูญเสียทางพลงังานอย่างมหาศาล เนื่องมาจากความแออัด  
คับคัง่ของประชากรและกิจกรรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานครดังที่กล่ าวมาท าให้รฐัต้องสิ้นเปลือง 
งบประมาณจ านวนมากในการใหบ้รกิารต่างๆ 
 จากแนวโน้มที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า หากแนวโน้มความเติบโตของชุมชนเมืองยงัไม่ได้รบัการ  
ปรบัปรงุอยา่งเป็นระบบใหม้กีารกระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาคมากกว่าสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัแลว้ 
ความเจรญิเตบิโตและอทิธพิลของกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลจะยิง่ทวมีากขึน้ 
 ดังนัน้ร ัฐจ าเป็นจะต้องมุ่งพัฒนาเมืองระดับต่างๆ ในส่วนภูมิภาค กล่าวคือพัฒนาระบบ  
เมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนชนบทให้ประสานกัน เพื่อเป็นฐานรองรบัการเปลี่ยนแปลงของ  
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในอนาตคและสกัดกัน้การอพยพของประชาชนในชนบทเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ในขณะเดยีวกนัชะลอความเตบิโตและลดอทิธพิลทางเศรษฐกจิของ กทม . ลง จงึมี
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นโยบายที่จะสร้างฐานอุตสาหกรรมหลักให้เป็นทางเลือกในบริเวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวันออก 
ขณะเดยีวกนั พฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไปในทศิทางที่จะมสี่วนนโยบายการกระจาย 
ความเจรญิไปสู่ส่วนภมูภิาคดว้ย 
 
ก. การพฒันากรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
1. ปัญหาและประเดน็การพฒันา 
 เนื่องจากกรุงเทพมหานครยงัคงลกัษณะเป็นเมอืงเอกขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจรญิ
ของประเทศ กล่าวคอื เป็นศูนยก์ลางบรหิารราชการ การคา้ การธนาคาร และเป็นแหล่งอุตสาห -กรรม
ขนาดใหญ่ทีสุ่ด ทัง้มบีรกิารพืน้ฐานต่างๆ ทางเศรษฐกจิและสงัคมอยู่ในมาตรฐานสูงกว่าเมอืงอื่นๆ จงึมี
พลงัดงึดูดทางเศรษฐกจิสูง มผีลให้ภาคและเมอืงส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อทิธพิลของกรุงเทพมหานคร 
และยงัเป็นแรงดงึดูดให้ประชาชนจากชนบทดิ้นรนอพยพเขา้สู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อให้เกดิปญัหา
ดงัต่อไปนี้ 
 1.1 ความแออดัคบัคัง่และการขยายตวัของประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ เนื่องมาจาก
การอพยพเข้ามาหางานท าในแหล่งอุตสาหกรรม และการใช้ที่ดินอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มี 
ประสทิธภิาพ เพราะขาดผงัเมอืงทีจ่ะมาใช้ควบคุม จงึท าใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมอืงที่มคีวามแออดั
คบัคัง่จนเกดิปญัหาจราจรติดขดั สิ้นเปลอืงพลงังานและเกดิความสูญเสยีทางด้านเศรษฐกิจและเกิด
ปญัหาด้านอื่นๆ ตามมา เช่น น ้ าท่วม และระบายน ้ าไม่ทัน สภาวะแวดล้อมเป็นพิษ บริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึง่ไม่สามารถจดับรกิารไดเ้พยีงพอ ตลอดจนขาดแคลนที่อยู่อาศยัและ
เกดิแหล่งเสื่อมโทรม 
 1.2 รปูแบบในการพฒันากรงุเทพมหานครยงัไม่ชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดับรกิารพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร  ต่างมแีผนงานและ 
โครงการเป็นเอกเทศของตนเอง ท าใหข้าดความร่วมมอืในการประสานงานและการปฏิบตังิานระหว่าง
งานดว้ยกนัเอง เพราะต่างก็มอี านาจหน้าทีเ่ป็นอสิระไม่ขึน้แก่กนัและมงีบประมาณด าเนินโครงการได้
โดยตรง ทัง้กรุงเทพมหานครเองก็ไม่มีอ านาจที่จะประสานงานให้เ ป็นไปตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่ก าหนดไว้ได้ มผีลให้หน่วยงานต่างๆ ท างานซ ้าซ้อนกันและขาดประสทิธิภาพ 
นอกจากน้ีการแก้ไขปญัหาของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาก็มุ่งที่กรุงเทพมหานครจุดเดยีว โดยมไิด้
ค านึงถงึบทบาทของเมอืงที่อยู่โดยรอบ ซึง่สามารถที่จะเขา้มามสี่วนร่วมในการช่วยแก้ปญัหาด้วย จงึ
ท าให้การควบคุมการขยายตวัของประชากรและความเจรญิของกรุงเทพมหานครในรูปแบบของการ
พฒันาที่จ ากัดอยู่เพียงด้านเดียวไม่ประสบผล และรฐัต้องสิ้นเปลอืงงบประมาณจ านวนมากในการ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าของกรงุเทพมหานครตลอดมา 
 1.3 นโยบายการชะลอการขยายตวัของกรงุเทพมหานครยงัมิได้เกิดผลในทางปฏิบติั 
เนื่องจากการประสานงาน ในระดบันโยบายของรฐัยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอที่จะชี้น าเป็นแนวทางให้
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หน่วยงานปฏบิตัยิดึเป็นหลกัในการด าเนินงานได ้ดงันัน้ โครงการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในกรุงเทพมหานครที่
ผ่ า ม า  ส่ ว น ใ ห ญ่ จึ ง เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม 
รบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานเท่านัน้ และเป็นการยา้ยแหล่งปญัหาจากบรเิวณหน่ึงไปสู่อกีบรเิวณหนึ่ง 
มากกว่าจะเป็นการแก้ปญัหาในระยะยาว โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องค านึงถึง
ผลกระทบของการพฒันาในทุกๆ ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกันทัง้ระบบ เช่น โครงการสร้าง
สนามบินพาณิชย์แห่งที่สอง ซึ่งมแีหล่งที่ตัง้อยู่ใกล้กบักรุงเทพมหานครมาก ท าให้ยากแก่การที่จะ
ควบคุมการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา เนื่ องจากอิทธิพลของ
กรุงเทพมหานครสามารถจะแผ่ขยายเขา้ครอบคลุมได้โดยง่าย และจะเป็นการสนับสนุนให้เกดิความ
เจรญิแออดัคบัคัง่ในกรุงเทพมหานครมากยิง่ขึน้ดว้ย การก าหนดแหล่งทีต่ ัง้ดงักล่าวจงึจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ศกึษาและวางแนวทางป้องกนัผลกระทบซึง่จะมต่ีอการขยายตวัของกรงุเทพมหานครดว้ย 
 1.4 บทบาทของเอกชนยงัมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจงั 
เนื่องจากการขาดการชกัจูงจากรฐัในการที่จะสนับสนุนให้เอกชนซึ่งมขีุมพลงัทรพัยากรเข้ามาร่วม  
ลงทุนปรบัปรุงกรุงเทพมหานคร ในกจิการสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีเ่อกชนสามารถลงทุนเองได ้
จึงท าให้ไม่สามารถประหยัดการลงทุนในกรุงเทพมหานคร เพื่อน างบประมาณไปพัฒนาใน  
ส่วนทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
 1.5 ปัญหาคนยากจนในเมือง เนื่องจากจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครไดท้วจี านวน
มากขึน้อย่างรวดเรว็จนเกดิขดีความสามารถที่จะให้บรกิารในด้านต่างๆ ได้อย่างเพยีงพอ ประชากร
ส่วนหนึ่งซึ่งมฐีานะยากจนถงึขาดแคลนที่อยู่อาศยั โดยเฉพาะผู้อพยพเขา้มาจากจงัหวดัเพื่อแสวงหา
งานท า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไรฝี้มอืและไดง้านท าในลกัษณะชัว่คราว ต้องเขา้ไปอาศยัอยู่ในแหล่งสลมั
และแหล่งเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมของปญัหาอยู่แล้ว และเมื่อประสบกบัภาวะค่าครองชพีสูงใน
กรงุเทพมหานครเช่นน้ี จงึก่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ตามมา 
 จงึมปีระเดน็การพฒันาทีต่้องมุ่งชะลอการขยายตวัของประชากร และลดอทิธพิลทางเศรษฐกจิ
ของกรุงเทพมหานคร โดยให้มรีูปแบบของการพฒันากรุงเทพมหานครเพยีงรูปแบบเดยีว คอื “การ
พฒันาภายใตผ้งัเคา้โครงกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” และสนับสนุนใหเ้มอืงในเขตปรมิณฑลมสี่วน
แบ่งเบาภาระของกรุงเทพมหานครและการกระจายความเจรญิออกไปสู่ภูมภิาค โดยการพฒันาเมอืง
หลกั เมอืงรอง ในภาคต่างๆ และการพฒันาบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
หลกัแหล่งใหมใ่นอนาคต อนัจะเป็นผลใหก้ารพฒันาเมอืงมคีวามสมดุลยิง่ขึน้ 
 
2. เป้าหมายการพฒันา 
 2.1 พื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วยจงัหวัด
สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยเน้นการควบคุมกิจการและการ 
ใชป้ระโยชน์ที่ดนิ ตลอดทัง้การพฒันาพืน้ที ่5 จงัหวดั ใหม้บีทบาทในการรองรบัการกระจายการผลติ



 170 

และเป็นที่พกัอาศยัที่จะกระจายออกมาจากกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยสกดักัน้การอพยพ
ของประชากรทีมุ่ง่เขา้สู่กรงุเทพมหานครในอกีทางหนึ่ง 
 2.2 เป้าหมายประชากร ก าหนดใหม้จี านวนประชากรไม่เกนิ 6 ลา้นคน ในกรุงเทพมหานคร 
และใน 5 เมอืงปรมิณฑล ใหม้จี านวนประชากร 2.3 ลา้นคนภายในปี 2529 รวมทัง้หมดเป็นเป้าหมาย
ประชากร 8.3 ลา้นคน ส าหรบักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
3. แนวนโยบาย 
 3.1 มุ่งพฒันาระบบเมืองขึ้นในภาคต่างๆ มใิหก้ระจกุอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครต่อไปอกี 
โดยให้มกีารกระจายประชากรและกิจกรรมไปสู่ภูมภิาคอื่นๆ และมกีารก าหนดเมอืงหลกัเมอืงรอง 
ชุมชนชนบท และแหล่งอุตสาหกรรมหลกัรองรบัไว ้ขณะเดยีวกนัจะต้องเน้นการชะลอกรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นเพยีงศูนย์กลางด้านวฒันธรรม การบรหิารประเทศ การบรกิาร และการผลติเฉพาะที่ต้องใช้
แรงงานระดบัฝีมอืและเทคโนโลยขีัน้สงูเท่านัน้ในอนาคต 
 3.2 ท าการประสานงานปรับปรุงกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามผงัเค้าโครง
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล โดยยดึหลกัในการกระจายกจิกรรมเศรษฐกจิไปสู่ชุมชนหลกัในเขต
ปรมิณฑลทัง้ 5 จงัหวดั คอื สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุร ีนครปฐม และสมุทรสาครใหส้ามารถเป็น
ฐานการจ้างงาน และมิให้ประชาชนในเขตปริมาณฑลเดินทางเข้ามากหางานและบริการใน
กรุงเทพมหานคร ผังเค้าโครงฯ จะท าให้กรุงเทพมหานครเป็นแกนกลางในการประสานการ  
ปรบัปรงุกรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิง่ทางดา้นบรกิารสาธาณูปการและสาธารณูปโภคของเมอืง
ให้หยุดแค่เขตพื้นที่สีเขยีวรอบเมอืง ตลอดจนปรบัโครงข่ายระบบการขนส่งทุกประเภทและระบบ
ป้องกนัน ้าท่วมใหส้นนัสนุนผงัเคา้โครงฯ ดงักล่าว 
 3.3 จดับริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการทางสงัคมท่ีจ าเป็น ให้แก่
ประชากรยากจนที่อาศยัอยู่ในเมอืงให้เพยีงพอ โดยในระยะแรกควรเน้นการจดัหาที่อยู่อาศยัและการ
ปรบัปรงุแหล่งเสื่อมโทรมเป็นส าคญั 
 3.4 ก าหนดให้มีองค์กรพิเศษและกฎหมายข้อบังคับ เพื่อด าเนินงานพัฒนา
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลตามผังเค้าโครงฯ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีอ านาจในการ
ประสานงานระหว่างจงัหวดัทัง้ 5 ในเขตปรมิณฑลกบักรุงเทพมหานคร รวมถงึการสนับสนุนใหม้กีาร
เน้นการจดัเกบ็อตัราค่าตอบแทนทีคุ่ม้ค่าลงทุนในการจดับรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของรฐั
ให้แก่ประชากรในกรุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล และสนับสนุนให้เอกชนมสี่วนในการลงทุนการ
จดัการบรกิารทางสาธารณูปการของเมอืงส่วนใหญ่ดว้ย โดยรฐัจะมุง่แบ่งเบาภาระในลกัษณะกึ่งอุดหนุน
เฉพาะโครงการทีม่ผีลโดยตรงต่อคนจนในเมอืง 
 
4. มาตรการการพฒันา 
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 4.1 เร่งโยกยา้ยและกระจายกจิการบางประเภทให้ออกไปอยู่ในส่วนภูมภิาค และจ ากดัการ
ขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมหลกั ตลอดจนการลงทุนในโครงการพฒันาขนาดใหญ่ของ
รฐั อาทเิช่น การลงทุนเพื่อการขยายสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัใน กทม. และปรมิณฑล เป็น
ตน้ 
 4.2 สนับสนุนการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก เพื่อใหเ้ป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลกั
แหล่งใหม่ของประเทศ และเป็นฐานรองรบัทางด้านแรงงาน ตลอดจนกระจายการพฒันาออกจาก
กรุงเทพมหานครไดอ้ย่างเป็นระบบสอดคลอ้งกนั เพราะการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก
จะมีส่ ว นสัมพันธ์กับก า รพัฒนากรุ ง เ ทพมหานครมาก  แล ะจะ เ ป็นการกร ะจายแหล่ ง 
สร้างงานออกไปจากกรุงเทพมหานคร ที่สามารถช่วยเบี่ยงเบนการอพยพของประชากรเข้า
กรงุเทพมหานครไดเ้ป็นอยา่งด ี
 4.3 สนับสนุนให้มกีารวางผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะให้แก่กรุงเทพมหานคร และชุมชน
หลักในเขตปริมณฑล โดยยึดผังเค้าโครงกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลเป็นแนวการ  
วางผงัเมอืงดงักล่าวต่อไป และก าหนดใหม้มีาตรการประกอบผงัเคา้โครงฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
ดงันี้ 

(1) ผงัเคา้โครงระดบัภาค ซึง่ครอบคลุมพื้นที ่6 จงัหวดัของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ก าหนดให้มีพื้นที่เกษตรกรรมล้อมรอบพื้นที่ชุมชนหลักในเขตปริมณฑล และมีพื้นที่ 
สเีขยีวซึ่งต่อเนื่องกบัพื้นที่เกษตรกรรมล้อมรอบเมอืงศูนยก์รุงเทพมหานคร เพื่อควบคุม
การขยายตวัของเขตเมอืงมใิหชุ้มชนขยายตวัไปในพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ จะพฒันาชุมชนหลกัในเขตปรมิณฑลใหเ้ป็นศูนยส์มบูรณ์ในตวัเอง ซึง่เป็นศูนย์
ชุมชนทีม่แีหล่งสรง้างานอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนัเพื่อรองรบัการกระจายตวัของประชากรจาก
กรุงเทพมหานคร ขณะเดยีวกนัจะจดัโครงข่ายบรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกจิทีจ่ าเป็นให้
เชื่อมโยงศูนย์กลางเมืองต่างๆ ในเขตปริมณฑล เพื่อลดปริมาณการจราจรให้ผ่าน
กรงุเทพมหานครน้อยทีสุ่ด 

(2) ผงัเค้าโครงระดบัเมอืงศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งคลุมถึงบรเิวณพื้นที่บางส่วนของ
จงัหวดัสมทุรปราการ นนทบุร ีและปทุมธานี ก าหนดใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวซึง่จะประกาศใหเ้ป็น
เขตเกษตรและเขตป้องกนัน ้าท่วมล้อมรอบ และจดัระบบการใชท้ี่ดนิเป็น 2 บรเิวณ คอื 
เพื่อเป็นแนวทางในการชี้น าการจดับรกิารด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นไป
ตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกบัการควบคุมการใช้ที่ดนิ ตลอดจนก าหนด
โครงขา่ยระบบการระบายน ้ารอบเมอืงเพื่อป้องกนัน ้าท่วมและจดัระบบการจราจรสายหลกั
ให้มรีะบบขนส่งมวลชน ระบบถนนวงแหวนรอบเมอืง ระบบเส้นทางรถไฟตอนล่าง และ
สถานีขนส่งสนิคา้ชานเมอืง เพื่อแกไ้ขปญัหาการจราจรทีแ่ออดัคบัคัง่ 
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4.4 จดัระบบขนส่งมวลชนในบรเิวณศูนยก์ลางชุมชนหนาแน่น เพื่อใหม้กีารจราจรคล่องตวัและ
ประหยดัพลังงาน โดยพิจารณาถึงระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมืองรอบนอกอื่นๆ ที่ส ัมพันธ์กับ
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลดว้ย โดยเฉพาะในภาคกลางและบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออกทีจ่ะ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลกัแหล่งใหม่ 

4.5 ส่งเสรมิการใช้ระบบการขนส่งทางรถไฟและทางน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพมากที่สุด โดยการ
สรา้งทางรถไฟเชื่อมต่อจากทางรถไฟสายตะวนัออกของกรุงเทพมหานครบรเิวณเขตลาดกระบงั อ้อม
ลงทางใต้เลยีบไปตามแนววงแหวนรอบนอก มาเชื่อมกบัทางรถไฟสายตะวนัตกบรเิวณเขตบางขุน
เทียนและตลิ่งชนั เพื่อให้ระบบขนส่งทางรถไฟที่ไม่จ าเป็นต้องผ่านใจกลางเมอืงสามารถอ้อมผ่าน
บรเิวณจราจรคบัคัง่ได้ อันเป็นการช่วยแก้ปญัหาจราจรได้ทางหน่ึงด้วย ส่วนการขนส่งทางน ้าควร 
ส่งเสรมิทีส่มทุรปราการ สมทุรสาคร และบรเิวณแมน่ ้าบางปะกงทีต่ดิต่อกบัเขตประมณฑลระดบัภาค 

4.6 จดัตัง้สถานีขนส่งรถบรรทุกสนิคา้และตลาดกลางในบรเิวณชานเมอืงกรุงเทพมหานคร เพื่อ
มิให้บรรทุกสินค้าเข้าสู่เขตจราจรคับคัง่ภายในบริเวณศูนย์กลางชุมชนกรุงเทพมหานคร โดย  
ส่งเสรมิใหเ้อกชนเป็นผูด้ าเนินการจดัสรา้งสถานีขนส่งรถบรรทุกสนิคา้ดงักล่าวตามบรเิวณชานเมอืง 

4.7 ให้มกีารศึกษาผลกระทบต่อการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการพฒันา
สนามบนิแห่งทีส่อง พรอ้มทัง้วางมาตรการป้องกนัปญัหาต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างเหมาะสมโดยค านึงถงึ
ความสอดคล้องต่อนโยบายการกระจายความเจริญออกไปสู่ส่วนภูมิภาค และการชะลอการ  
ขยายตวัของกรงุเทพมหานคร 

4.8 เร่งรดัปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม การก าจดัขยะมูลฝอย สิง่ปฏกิูลและน ้าเสยี การป้องกนั
อากาศเสยีและเสยีงรบกวน 

4.9 เน้นการปรบัปรุงกจิการสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครใหส้ามารถเลีย้งตนเองได ้โดย
ก าหนดการจัดเก็บอัตราค่าบริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนมาตรการการเก็บภาษีในบริเวณ  
พื้นที่ที่ควบคุมการขยายตัวของชุมชนให้เหมาะสม เพื่อชกัน าให้การลงทุนก่อสร้างได้ออกไปนอก
บรเิวณศูนยก์ลางชุมชนกรงุเทพมหานคร 

4.10 จดัตัง้องคก์รกลางทีจ่ะท าหน้าทีร่บัผดิชอบใหร้ปูแบบการพฒันากรุงเทพมหานครสามารถ
ด า เนินการได้อย่ างแท้จริง  องค์กรนี้ ควรจะมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย มาตรการ  
แผนงานและจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการ ตลอดทัง้การประสานการด าเนินงานพฒันาของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ในส่วนกลาง หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรฐัวสิาหกิจ ตลอดจน
องคก์รอสิระของเอกชน 

4.11 ปรบัปรุงระเบยีบข้อบงัคบัและกฎหมายที่ล้าหลงัให้สามารถสนับสนุนการปรบัปรุง
กรงุเทพมหานคร เช่น กฎหมายผงัเมอืง การควบคุมการจดัสรรทีด่นิ การควบคุมอาคาร ฯลฯ กฎหมาย 
ปรบัปรงุบรูณะทอ้งถิน่ ปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร รวมทัง้ระเบยีบขอ้บงัคบัทางการเงนิดว้ย 
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4.12 จดัให้มกีารรณรงค์เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนร่วมมอืกบัทางราชการในการบ ารุงรกัษา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สาธาณสมบตั ิและสิง่แวดลอ้มทีด่ขีองกรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกบัการ
แกไ้ขกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบั 
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ผงัเค้าโครงเมืองศนูยก์ลางกรงุเทพมหานคร 
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ข. การพฒันา “เมืองหลกั” ในส่วนภมิูภาค 
 
1. ปัญหาและประเดน็การพฒันา 
 1.1 เมืองหลกัในส่วนภมิูภาคยงัไม่มีฐานทางเศรษฐกิจโตพอท่ีจะรองรบัแรงงานใน
ภาคเอกชน เนื่องจากโครงสรา้งการผลติแคบ อุตสาหกรรมและธุรกจิส่วนใหญ่เป็นธุรกจิอุตสาห-กรรม
ขนาดย่อม การใหส้ทิธปิระโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุนในส่วนภูมภิาคยงัไม่ได้ผล และไม่สามารถ
ดงึดดูอุตสาหกรรมใหก้ระจายออกไปสู่ส่วนภมูภิาคได ้
 1.2 ขาดแคลนบริการขัน้พื้นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาเมือง เป็นอุปสรรคต่อการที่
จะดงึดูดอุตสาหกรรมและกจิกรรมต่างๆ ใหไ้ปตัง้อยู่ในเมอืงหลกั ทัง้น้ีรวมถงึขาดระบบการป้องกนัน ้า
ท่วมและการระบายน ้า ขาดแคลนบรกิารประปาที่เพยีงพอในการอุปโภคบรโิภคของประชาชนและ
อุตสาหกรรม ขาดแคลนบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม โดยเฉพาะบรกิารโทรศพัท์ ซึ่งเป็นขอ้จ ากดั
ส า คัญ ใ นก า รพัฒนา อุ ต ส าหก ร รม  ก า รค้ า  แ ล ะบ ริก า รข อ ง เ มือ ง หลัก ต่ า ง ๆ  ใ นส่ ว น  
ภมูภิาค 
 1.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองยงัไม่เหมาะสม คอื เป็นการใชท้ีด่นิในเมอืงอย่างไม่เป็น
ระเบยีบและปะปนกนั ไม่มผีงับงัคบัควบคุมในการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของเมอืง นอกจากนัน้เขตเทศบาล
เมอืงหลกับางเมอืงไม่ตรงต่อความเป็นจรงิ คอื ไม่ขยายให้ทนักบัการขยายตวัของชุมชนและความ
เจรญิทางเศรษฐกจิของเมอืง และเทศบาลเองกไ็ม่อาจเพิม่ฐานรายไดจ้ากเขตเทศบาลทีม่อียู่ในปจัจุบนั 
เพื่อน ามาพฒันาบรกิารพืน้ฐานต่างๆ ใหเ้พยีงพอได ้
 1.4 ปัญหาฐานะการคลงัท้องถ่ินมีจ ากดัและการบริหารงานของเทศบาลยงัขาด
ประสิทธิภาพท่ีดีพอ ปจัจุบนัเทศบาลมรีายได้น้อยและขาดก าลงัคนที่มคีุณภาพและปรมิาณเพยีง
พอทีจ่ะใหบ้รกิารสนองความตอ้งการของประชาชนในเมอืง ทัง้ไม่อาจขยายบรกิารขัน้พืน้ฐานต่างๆ  ได้
อยา่งจรงิจงั 
 
2. เป้าหมายการพฒันา 
 2.1 พื้นท่ีเป้าหมาย ไดก้ าหนดเมอืงหลกัขึน้ 5 เมอืง คอื เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงของแก่น เมอืง
นครราชสมีา เมอืงชลบุร ีและเมอืงสงขลา – หาดใหญ่ ที่ต้องเร่งพฒันาต่อเนื่องมาจากแผนฯ 4 ให้
ส าเรจ็ผล ส่วนอกี 6 เมอืง คอื เมอืงพษิณุโลก เมอืงนครสวรรค์ เมอืงอุดรธานี เมอืงราชบุร ีเมอืง 
สุราษฎรธ์านี และเมอืงภเูกต็ นัน้ จะเริม่ใหเ้ตรยีมการพฒันาต่อไป 
 2.2 ก าหนดเป้าหมายขนาดประชากรในเมืองหลกั 5 เมือง ใหม้จี านวนระหว่าง 150,000 – 
300,000 คน ภายในปี พ .ศ .2529 และมุ่งให้สวัสดิการที่จ าเป็นแก่กลุ่มประชาชนที ่
ยากจนในเมอืงเหล่านี้ดว้ย 
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3. แนวนโยบาย 
 3.1 เร่งสร้างฐานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมให้แก่เมืองหลกัให้เป็นแหล่งจ้างงาน โดยพฒันา
อุตสาหกรรม การค้า และบรกิารที่เน้นการใช้แรงงานและวตัถุดบิของท้องถิ่น และเร่งรดัพฒันาการ
เกษตรในชนบทลอ้มรอบเมอืงหลกัควบคู่กนัไป 
 3.2 พฒันาบริการทางสงัคมของเมืองหลกัให้เพียงพอย่ิงขึ้น โดยเร่งปรบัปรุงแหล่ง 
เสื่อมโทรม ที่อยู่อาศัยของประชาชนยากจนในเมืองหลัก และจดัสร้างการเคหะแก่ประชาชนที่มี 
รายได้น้อยในเมอืง ขยายบรกิารศึกษาระดบัต่างๆ ให้เพยีงพอและสอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น และให้บรกิารด้านสาธารณสุขเพื่อให้เมอืงหลกัเป็นศูนย์การศึกษาและการ
รกัษาพยาบาลของภาคดว้ย 
 3.3 เร่งพฒันาการสาธารณูโภคและสาธารณูปการขัน้พื้นฐานให้แก่เมืองหลกัเป็นอนัดบั
แรก เพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการที่มีมากขึ้นใน 
เมอืงหลกั 
 3.4 เร่งควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเมืองให้มีประสิทธิภาพ และปรบัปรุงเขต
เทศบาลเมืองหลกัต่างๆ โดยยดึเขตความเจรญิทางเศรษฐกจิแทนเขตการบรหิารทีก่ าหนดไวเ้ดมิ 
 3.5 ปรบัปรงุฐานะการคลงัและบริหารงานพฒันาของเทศบาลเมืองหลกัให้มากขึ้น และ
รฐับาลกลางจะต้องสนับสนุนทางการเงิน การคลัง เป็นกรณีพิเศษในระยะแรก เพื่อ 
เสรมิสรา้งฐานะการคลงัทอ้งถิน่ใหม้พีอขยายบรกิารพืน้ฐานของเมอืงใหไ้ด ้ซึง่จะต้องใชเ้งนิจ านวนมาก
ในระยะแรก 
 3.6 สร้างเอกลกัษณ์เพ่ือให้เกิดความภาคภมิูใจให้แก่ประชาชนในเมืองหลกั 
 
4. มาตรการพฒันา 
 4.1 ด้านเสริมสร้างบทบาทและกิจกรรมท่ีส าคญัของเมืองหลกั เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางความ
เจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละภาค มดีงันี้ 

(1) เมอืงเชยีงใหม่ พฒันาให้เป็นศูนยก์ลางการค้าและบรกิารของภาคเหนือตอนบน โดยการ
เร่งพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสรมิอุตสาหกรรมหตัถกรรมและอุตสาห -กรรมการ
เกษตรที่ ใช้ว ัต ถุดิบ ในท้องถิ่น  ซึ่ ง ไม่มีผล ต่อสภาวะแวดล้อมเ ป็นพิเศษ ส่ วน 
อุตสาหกรรมส่งออกให้พฒันาบรเิวณเมอืงเชยีงใหม่ – ล าพูน ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม 
ดงักล่าว 
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(2) เมอืงขอนแก่น พฒันาให้เป็นศูนย์กลางการค้าและบรกิาร ศูนย์กลางการบรหิารราชการ
และการศกึษาชองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรทีใ่ช้
วตัถุดบิในทอ้งถิน่ อุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้จากกรุงเทพมหานครและอุตสาห-กรรม
บรกิารต่างๆ 

(3) เมอืงนครราชสมีา พฒันาให้เป็นศูนย์บรกิารขนส่งสนิค้าของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากมีท าเลที่ตัง้ได้เปรยีบ คือ เป็นเมืองหน้าด่านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใชว้ตัถุดบิในท้องถิน่ และอุตสาหกรรมบรกิารต่างๆ ซึ่ง
จะไดป้ระโยชน์และเชื่อมโยงกบัการพฒันาอุตสาหกรรมพืน้ฐานในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาค
ตะวันออก เพราะมีทางหลวงตัดต่อจากนครราชสีมาตรงมายงัท่าเรอืสัตหีบ และเขต
อุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกอยูแ่ลว้ 

(4) เมอืงชลบุร ีพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการขนส่ง การคา้และบรกิารของภาคตะวนัออกในระยะ 
5 ปีขา้งหน้า และในระยะยาวจะมบีทบาททางดา้นการคา้และบรกิารต่อไปเมื่อมกีารพฒันา
เขตอุตสาหกรรมพืน้ฐานในบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ขณะเดยีวกนัในเมอืงชลบุร ี
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาห-กรรมที่ใชว้ตัถุดบิใน
ทอ้งถิน่ และอุตสาหกรรมบรกิารต่างๆ เป็นส าคญั 

(5) เมอืงสงขลา – หาดใหญ่ พฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิของภาคใต้ ให้
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองท่า ส่ง 
สนิค้าออกทีส่ าคญั และพฒันาเมอืงหาดใหญ่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง การค้า
และบริการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกและ
อุตสาหกรรมที่ใช้วตัถุดบิในท้องถิน่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารา อุตสาหกรรม
ประมง และอุตสาหกรรมการส่งก าลังบ ารุง การขุดเจาะก๊าซและน ้ ามันในอ่าวไทย 
ตอนล่างดว้ย 

4.2 ขยายฐานเศรษฐกิจของเมืองหลกัให้เป็นแหล่งจ้างงาน เร่งพฒันาอุตสาหกรรม 
แปรรูปการเกษตรและธุรกจิการค้า และอุตสาหกรรมบรกิารขนาดย่อมอื่นๆ ในเมอืงหลกั ให้สามารถ
สนบัสนุนการเกษตรในชนบทลอ้มรอบควบคู่กนัไป โดยรฐัจะด าเนินมาตรการส่งเสรมิดงัต่อไปนี้ 

(1) เรง่จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมในเมอืงหลกัทีเ่หมาะสม คอื เมอืงสงขลา- หาดใหญ่ เมอืงชลบุร ี
และเมอืงเชยีงใหม่ – ล าพูน และจดัตัง้ย่านอุตสาหกรรมในเมอืงหลกัอื่นๆ เพื่อสนองการ
ข ย า ยตั ว ข อ ง อุ ต ส าหก ร ร มขน าดย่ อ ม อี ก ท า ง หนึ่ ง  โ ด ยก า หนดบ ริ เ วณที่ 
เหมาะสมและมบีรกิารพืน้ฐานต่างๆ อยูบ่า้งแลว้ขึน้เป็นยา่นอุตสาหกรรม 

(2) พฒันาระบบสนิเชื่อระยะปานกลางและระยะยาวใหแ้ก่อุตสาหกรรมในเมอืงหลกั โดยการ
จดัตัง้ธนาคารในภูมภิาคขึน้ในเมอืงหลกั เพื่อพฒันาระบบการเงนิขึน้ในแต่ละภาค และลด
อทิธพิลของระบบธนาคารพาณชิยใ์นกรงุเทพมหานครที่มสีาขาในส่วนภมูภิาค 
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(3) ขยายบรกิารทางวชิาการใหแ้ก่อุตสาหกรรมและกจิกรรมต่างๆ ในทุกเมอืงหลกั รวมถงึการ
ให้ความรู้ด้านการจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ตลอดจน 
ด าเนินการฝึกอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานฝีมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของแรงงานใน 
เมอืงหลกัต่อไป 

(4) พัฒนาระบบตลาดของเมืองหลักให้เชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคในชนบท ขณะเดียวกัน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมรบัช่วงการผลิตขึ้นในเมืองหลักตามลักษณะวัตถุดิบและความ
ไดเ้ปรยีบของแต่ละภาคขึน้ 

(5) ระงบัการใหส้ทิธปิระโยชน์แก่การลงทุนในบรเิวณกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลบางส่วน 
ได้แก่ บรเิวณจงัหวดัสมุทรปราการ นนทบุร ีและปทุมธานี โดยใช้มาตรการยกเลกิระยะ
ปลอดภาษีและสิ่งจูงใจทางการคลังอื่นๆ พร้อมทัง้ปรบัปรุงเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาคและในเขตส่งเสรมิการลงทุนที่ก าหนดไวใ้ห้แก่เมอืงหลกัด้วย 
โดยมุง่ใหค้วามส าคญัแก่การลงทุนทีใ่ชแ้รงงานมากกว่าเครื่องทุ่นแรง การลงทุนทีใ่ชป้จัจยั
การผลติในประเทศและทอ้งถิน่มากกว่าปจัจยัการผลติน าเขา้จากต่างประเทศ ทัง้ปรบัปรุง
วธิขีอรบัการส่งเสรมิการลงทุนใหส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ดว้ย 

(6) ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงหลกัต่างๆ โดยปรบัปรุงบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงู เน้นการรกัษาความปลอดภยัแก่นักท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ รกัษา
คุณค่าของทรพัยากรธรรมชาต ิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืงหลกั
ไวเ้พื่อดงึดดูใจนกัท่องเทีย่ว 

4.3 ด้านการพฒันาบริการสงัคม 
(1) เร่งปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรมโดยการยกระดับมาตรฐานและจดัสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่

ประชาชนที่มรีายได้น้อยในเมอืงหลกั ได้แก่ เมอืงสงขลา เมอืงชลบุร ีเมอืงนครราชสมีา 
และเมอืงเชยีงใหม่ 

(2) เน้นบรกิารศกึษาด้านอาชวีศึกษาและการศึกษานอกระบบให้เพยีงพอ และตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในแต่ละภมูภิาค 

4.4 ด้านการพฒันาบริการพื้นฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นให้แก่เมืองหลกั 
(1) ปรบัปรุงและขยายระบบขนส่งหลักที่จ าเป็นของเมือง โดยเฉพาะการจัดสร้างท่าเรือ  

น ้าลกึสงขลาปรบัปรุงและขยายสนามบนิในเมอืงเชยีงใหม่และหาดใหญ่ให้เป็นสนามบนิ
ระหว่างประเทศ พฒันาสนามบนิขอนแก่นใหไ้ดม้าตรฐานขึน้ ศกึษาความเหมาะสมในการ
สรา้งสถานีขนส่งสนิคา้ชานเมอืงหลกัในเชยีงใหม ่เมอืงขอนแก่น และเมอืงหาดใหญ่ พรอ้ม
ทัง้วางแผนแม่บทและจดัระบบการจราจรของเมอืงหลกัที่จ าเป็น คือ เมอืงชลบุร ีเมอืง
หาดใหญ่และเมอืงเชยีงใหม่ 
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(2) ปรบัปรุงบรกิารประปาให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และวางแผนการผลติให้เพยีงพอกบัความ
ตอ้งการในเมอืงหลกัในระยะยาม โดยการท าแผนแม่บทส าหรบักจิการประปาในเมอืงหลกั
ทุกเมอืง และปรบัอตัราค่าน ้าประปาให้เหมาะสมเพื่อให้หน่วยผลติมรีายได้พอที่จะเลี้ยง
ตนเองในอนาคต 

(3) เร่งขยายบรกิารสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะบรกิารโทรศพัทท์ี่ยงัขาดแคลนอยู่มากใน
ทุกเมอืงหลกั ให้เพยีงพอกับความต้องการและความเจรญิของเมอืงหลกัในอนาคต โดย
อาจเปิดโอกาสใหเ้อกชนรว่มลงทุนดว้ย 

(4) พัฒนาระบบระบายน ้ า การป้องกันน ้ าท่วม และการสุขาภิบาล การขยายบริการและ 
ปรบัปรุงวิธกีารเดมิและก าจดัขยะมูลฝอยในเมอืงหลกั การปรบัปรุงขยายถนน สะพาน 
สถานีรถโดยสารและบรกิารต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ดว้ย 

(5) สนับสนุนให้เอกชนมสี่วนร่วมในการลงทุนพฒันาบรกิารพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็นของเมอืง
หลกั เพื่อหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรฐั รฐัวสิาหกจิและทอ้งถิน่ จะไดผ้่อนคลายภาระในการ
ลงทุนไปไดบ้า้ง 

4.5 ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองหลกั 
(1) เร่งให้มกีารประกาศใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะของเมอืงหลกัทุกแห่ง เพื่อ

ควบคุมการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในเมอืงให้มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ
ชุมชนเมอืง ความเจรญิทางเศรษฐกจิและโครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานดว้ย 

(2) พจิารณาขยายเขตเทศบาลเมอืงหลกัที่ความเจรญิของชุมชนได้ขยายตวัออกไปนอกเขต
เทศบาล แลว้ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิ โดยยดึเขตความเจรญิทางเศรษฐกจิ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมเขตสุขาภบิาลที่ความเจรญิของเมอืงต่อเนื่องไปถึงด้วย ได้แก่เมอืงเชยีงใหม ่
เมอืงนครราชสมีา เมอืงชลบุร ีและเมอืงสงขลา 

4.6 ดา้นการคลงัและการพฒันบรหิารของเทศบาลเมอืงหลกั 
(1) ปรับปรุงระบบการเก็บภาษีโรงเรียน ที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เป็นระบบภาษี 

ทรพัยส์นิ หรอือยา่งน้อยปรบัปรุงกฎหมายต่างๆ เพื่อลดขอ้จ ากดั และเพิม่อตัราภาษบี ารุง
ท้องที่และภาษีโ รง เรือนให้ เหมาะสมกับสภาพความเ ป็นจริงป จัจุบัน  และให ้
เทศบาลมอี านาจในการจดัเกบ็ภาษรีปูพเิศษเพิม่ขึน้ 

(2) จดัท าแผนทีแ่ละบญัชภีาษอียา่งเป็นระบบเพื่อใชใ้นการตรีาคาทรพัยส์นิทีเ่หมาะสม รวมทัง้
เพิม่บทลงโทษในการหลบเลีย่งภาษใีหม้ากขึน้ 

(3) รฐัจะใหค้วามส าคญัต่อโครงการพฒันาขยายบรกิารขัน้พืน้ฐานในเมอืงหลกัทัง้ 4 เมอืงเป็น
กรณีพเิศษ โดยจะจดัสรรงบเงนิอุดหนุนพิเศษและเงนิกู้ให้แก่เทศบาล เพื่อด าเนินการ
พฒันาบรกิารขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นเรง่ด่วน 
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(4) เร่งปรบัปรุงปรมิาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่ทางเทคนิควชิาการและการวางแผนของ
เทศบาลและจัดตัง้หน่วยงานวางแผนของเมืองหลักขึ้น เพื่อให้สามารถรับผิดชอบ 
วางแผนและด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของเมอืงหลกัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.7 ด้านการสร้างเอกลกัษณ์ เพ่ือให้เกิดความภาคภมิูใจของประชาชนในเมืองหลกั 
(1) ส่งเสรมิการเผยแพรแ่ละนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมของเมอืงหลกั 
(2) ใหเ้มอืงหลกัเป็นศูนยก์ลางบรหิารราชการทีส่ าคญัของหน่วยราชการต่างๆ แต่ละภาค 
(3) ส่งเสรมิบทบาทขององค์กรท้องถิ่นให้มอีิสระมากขึ้น และประสานการด าเนินงานของ

องคก์รทอ้งถิน่และหน่วยงานของรฐัใหส้นบัสนุนซึง่กนัและกนั 
(4) จดัใหม้กีารประชุมระดบัชาตแิละนานาชาตใินเมอืงหลกัใหม้ากขึน้ 
4.8 แผนการส าคญัในการพฒันาเมืองหลกัมี 9 แผน ไดแ้ก่ 
(1) แผนการส่งเสรมิอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโครงการขยายการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรม

ขนาดยอ่ม โครงการจดัตัง้ศูนยอุ์ตสาหกรรมภาคในเมอืงหลกั และโครงการศกึษาวจิยัดา้น
การตลาดของสนิคา้อุตสาหกรรมขนาดย่อมและการรบัช่วงการผลติระหว่างอุตสาห -กรรม
ขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม เป็นตน้ 

(2) แผนการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม คอื โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 

(3) แผนการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะโครงการจดัตัง้ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลอืใหค้วาม
ปลอดภยัแก่นกัท่องเทีย่ว 

(4) แผนการพฒันาการเกษตร คอื โครงการขยายสนิเชื่อแก่เกษตรกร โครงการจดัตัง้ตลาด
กลางสนิคา้เกษตร 

(5) แผนการปรบัปรงุแหล่งเสื่อมโทรมและจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัแก่ผูม้รีายไดน้้อย 
(6) แผนการจดัน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค คือ โครงการขยายการประปาจงัหวัดในเมืองหลัก 

โครงการจดัหาน ้าประปาจากแหล่งน ้าใหม่ของเมอืงนครราชสมีา เป็นตน้ 
(7) แผนการพฒันาการสื่อสาร โดยเฉพาะโครงการขยายโทรศพัทใ์นเมอืงหลกั 
(8) แผนการพฒันาการขนส่ง ที่ส าคญัคือ โครงการท่าเรอืน ้าลึกสงขลา โครงการปรบัปรุง 

ท่าเรอืน ้าลกึสตัหบี โครงการวางแผนแมบ่ทและจดัระบบการจราจร 
(9) แผนการพฒันาบรกิารพื้นฐานเศรษฐกิจของเมอืง คือโครงการจดัระบบระบายน ้าหลกั 

ป้องกนัน ้าท่วม และก าจดัน ้าเสยี โครงการก าจดัขยะมลูฝอย 
 
5. การพฒันาระบบเมืองรองและชุมชนชนบท 
 หลกัจากการพฒันาให้มเีมอืงหลกัเกดิขึน้แล้ว จ าเป็นจะต้องพฒันาระบบเมอืงรองและชุมชน
ชนบทให้สามารถกระจายการพฒันาจากเมอืงหลกัไปสู่เมอืงรองและชุมชนชนบท ให้เชื่อมโยงไปสู่



 181 

ประชาชนในชนบท แต่ปจัจุบนัปรากฏว่าเมอืงรองและชุมชนชนบทยงัไม่สามารถมบีทบาทดงักล่าวได ้
เนื่องจากขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ 
 5.1 บทบาทของเมืองรองและชุมชนชนบทยงัมีส่วนสนับสนุนการกระจายการพฒันา
ไปสู่ชนบทน้อยมาก แมว้่าเมอืงรองจะมฐีานกจิกรรมอยู่บา้น โดยเฉพาะเป็นแหล่งสรา้งงานหรอืแหล่ง
การผลติหรอืแปรรปูเบือ้งตน้ในทอ้งถิน่ และเป็นศูนยก์ลางการคา้ในทอ้งถิน่ใหบ้รกิารทีจ่ าเป็นต่างๆ แก่
เกษตรกร โดยเฉพาะบรกิารดา้นปจัจยัการผลติและการตลาดอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของเอกชน
และปราศจากการควบคุมของรฐั ซึง่ท าใหเ้กษตรกรเสยีเปรบีบและขาดอ านาจการต่อรองและไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมทางดา้นราคาเท่าทีค่วร 
 5.2 ขาดแคลนบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมและมีมาตรฐานต า่ กล่าวคอื เมอืง
รองยงัขาดแคลนบรกิารพืน้ฐาน โดยเฉพาะการจดัระบบระบายน ้า การป้องกนัน ้าท่วม ก าจดัน ้าเสยีและ
ขยะมลูฝอย การประปา โทรศพัท์ การจดัการจราจร ซึ่งจ าเป็นต่อกจิการแปรรปูและการผลติในระดบั
เมืองรองอยู่มาก ส าหรับชุมชนชนบทนัน้ยังขาดบริการสังคมอยู่มาก ได้แก่ บริการการศึกษา 
สาธารณสุข และบรกิารพืน้ฐานจ าเป็นอื่นๆ ที่จะไปมสี่วนสนับสนุนการพฒันาการเกษตรในชนบทได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ระบบบรกิารพื้นฐานของเมอืงรองและชุมชนชนบทเท่าที่มอียู่อย่าง
จ ากดัในปจัจบุนัน้ีกข็าดความเชื่อมโยงกนัอยู่มาก 
 ฉะนัน้ การพัฒาเมืองรองและชุมชนชนบทให้สามารถรับช่วงการกระจายความเจริญต่อ
การเมอืงหลกั ทัง้ในดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมเบื้องต้นในชนบทและการรองรบัแรงงานส่วนเกนิจาก
ภาคเกษตร และท าหน้าที่เป็นศูนยก์ารเกษตรและบรกิารสงัคมของท้องถิน่ จ าเป็นจะต้องด า เนินการ 
ดงันี้ 
 5.3 เป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายเมอืงรอง โดยค านึงถงึสภาวะของการตัง้ถิ่นฐาน ขนาด
ประชากร มูลค่าการผลิตและรายได้ และความสัมพันธ์ของระบบชุมชนในภาคนั ้นกล่าวคือ 
ความสมัพนัธก์บัเมอืงหลกัและกบัชุมชนชนบทลอ้มรอบ ในช่วงแผนฯ 5 ดงันี้ 
 5.3.1 ภาคเหนือ 

- เมอืงรองล าปางและเชียงราย พร้อมทัง้ชุมชนชนบทในพื้นที่เฉพาะภาคเหนือ
ตอนบน 

5.3.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- เมอืงรองอุบลราชธานี รอ้ยเอด็ และสุรนิทร ์พรอ้มทัง้ชุมชนชนบทในพื้นที่เฉพาะ

บรเิวณทุ่งกุลารอ้งไหแ้ละอสีานตอนล่าง 
5.3.3 ภาคตะวนัออก 

- เมอืงรองระยอง และฉะเชงิเทรา พรอ้มทัง้ชุมชนชนบทในพืน้ทีเ่ฉพาะสามจงัหวดั
ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

5.3.4 ภาคตะวนัตก 



 182 

- เมอืงรองกาญจนบุร ีและเพชรบุร ีพร้อมทัง้ชุมชนชนบทในพื้นที่เฉพาะบรเิวณ
ชายฝ ัง่ทะเล และตอนกลางของภาคตะวนัตก 

5.3.5 ภาคใต ้
- เมอืงรองปตัตานี และชุมชนชนบทในพืน้ทีเ่ฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5.4 แนวนโยบาย พฒันาเมืองรองให้เป็นแหล่งจ้างงานเบื้องต้นในท้องถ่ินและให้ 
ชุมชนชนบทล้อมรอบเป็นศูนยบ์ริการสงัคมและบริการทางการเกษตรแก่ประชาชนในชนบท 
เพื่ อ ให้สามารถรับช่ วงกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคมต่อจากเมือ งหลัก  กระจายไปสู่  
ประชาชนส่วนใหญ่ในภูมภิาคไดอ้ย่างจรงิจงั โดยการพฒันาอุตสาหกรรมเบือ้งต้นในเมอืงรองให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานขัน้ต้นแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
การเกษตรขัน้ต้น อุตสาหกรรมในครวัเรอืนและอุตสาหกรรมขนาดย่อมอื่นๆ โดยพฒันาบรกิารของรฐั
และขยายบริการพื้นฐานที่จ าเป็นในเมืองรองพร้อมกันไปด้วย และส่งเสริมชุมชนชนบทให้เป็น
ศูนย์บรกิารสงัคมต่างๆ และการบรกิารทางการเกษตร ด้านการผลติ การตลาด การให้สนิเชื่อ และ
พยายามควบคุมการเอารดัเอาเปรยีบของผู้มอี านาจทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยรฐัจะต้องเข้าไปมี
บทบาทต่อการจดัสรรปจัจยัและบรกิารดา้นการผลติและการตลาดใหม้ากขึน้ 

 
5.5 มาตรการการพฒันา 

 5.5.1 พฒันาอุตสาหกรรมขนาดย่อมในเมอืงรอง เพื่อใหเ้ป็นแหล่งรองรบัแรงงานส่วนเกนิจาก
ภาพเกษตร โดยเฉพาะสนับสนุนการจดัตัง้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรและวตัถุดิบใน
ท้องถิน่ อุตสาหกรรมครวัเรอืน ซึ่งรฐัจะต้องส่งเสรมิด้านสนิเชื่อ วชิาการ สทิธปิระโยชน์ และพฒันา
แรงงานไร้ฝีมือจากภาคเกษตรในเมืองรอง พร้อมทัง้ให้บริการข่าวสาร การตลาด และข่าวสาร  
แรงงานในทอ้งถิน่แก่ผูใ้ชแ้รงงานและผูจ้า้งแรงงานดว้ย 
 5.5.2 พฒันาชุมชนชนบทให้เป็นศูนยก์ลางบรกิารทางการเกษตรและการตลาดที่ส าคญัของ
ทอ้งถิน่ ให้เป็นตลาดกลางของทอ้งถิน่ในการรบัซือ้และรวบรวมผลผลติการเกษตร และส่งไปยงัตลาด
ในระดบัทีใ่หญ่กว่า โดยรฐัตอ้งด าเนินงาน ดงันี้ 

(1) ขยายการใหส้นิเชื่อเพื่อการเกษตรใหม้ากขึน้ในเมอืงรองและชุมชนชนบท เพื่อลด
บทบาทสนิเชื่อนอกสถาบนัลง 

(2) จดัตัง้ศูนยป์ระกนัราคาสนิคา้เกษตรในทอ้งถิน่ 
(3) ให้บริการและปจัจยัการผลิต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช และ

ก าหนดใหเ้ป็นแหล่งการฝึกอบรมเพื่อเพิม่พูนความรูท้างวชิาการเกษตรแผนใหม่
และบริการข่าวสารแก่เกษตรในชนบท รวมทัง้เป็นแหล่งยุ้งฉางเก็บผลผลิต
การเกษตร เพื่อสรา้งอ านาจการต่อรองใหม้ากขึน้ 
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5.5.3 พฒันาบรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคม ได้แก่ การพฒันาบรกิารพื้นฐาน
เศรษฐกจิทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาเมอืงรอง เช่น การจดัระบบระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วมและก าจดัน ้าเสยี 
การก าจดัขยะมูลฝอย การจดัท าแผนแม่บท ขยายบรกิารประปา ขยายบรกิาร โทรศพัท ์และจดัระบบ
การจราจรในเมอืงรอง และการจดัหาที่อยู่อาศัยส าหรบัชุมชนชนบท มุ่งพฒันาบรกิารทางสงัคมให้
กระจายถึงประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นส าคัญ โดยเน้นการให้บริการการศึกษาและบริการ
สาธารณสุขเป็นหลกัส าคญั 

5.6 แผนการท่ีส าคญัมี 4 แผนการ กล่าวคอื 
(1) แผนการส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตสนิค้าอุตสาห-

กรรมในครอบครวั โครงการขยายการให้สนิเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาห -
กรรมในครอบครวั และการจดัตัง้ระบบค ้าประกนัสนิเชื่อ เป็นตน้ 

(2) แผนการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและการตลาด เช่น โครงการจดัตัง้ตลาดกลางสินค้า
เกษตรกรรมและโครงการขยายสนิเชื่อเพื่อการเกษตร เป็นตน้ 

(3) แผนการจดับรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ เช่น โครงการขยายและปรบัปรุงถนนสายประธาน
เชื่อมระหว่างเมอืงหลกักบัเมอืงรอง และระหว่างเมอืงรองกบัชุมชนชนบท และโครงการ
ปรบัปรงุและขยายประปาจงัหวดัในเมอืงรอง เป็นตน้ 

(4) แผนการพฒันาบรกิารสงัคม เช่น โครงการจดับรกิารสาธารณสุขในเมอืง และโครงการ
สงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อย เป็นตน้ 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. สภาพและปัญหาสงัคม 
 การพฒันาประเทศในรอบ 20 ปีทีผ่่านมา ปรากฏว่าส่วนใหญ่ได้เน้นหนักการขยายฐานและ
อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางด้านสังคม การเมือง และการ  
ปกครองหลายด้าน และจะเหน็ได้ว่าผลของการพฒันาเศรษฐกจินัน้ยงัไม่ได้กระจายไปสู่คนส่วนใหญ่
เท่าที่ควร ประกอบกับในระยะที่ผ่านมาประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราสูง จงึท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มี
สภาพความเป็นอยูไ่มด่ขี ึน้อยา่งทีมุ่่งหวงัไว ้และก่อใหเ้กดิปญัหาตามมาดงัน้ี 
 1.1 สภาพโครงสรา้งสงัคม ยงัมไิด้รบัการพฒันาให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกจิ กล่าวคอืการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจ ท าใหฐ้านอุตสาหกรรมขยายตวัขึน้
อยา่งรวดเรว็ในเขตเมอืง โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานคร ขณะเดยีวกนัระบบการผลติของภาคเกษตรใน
ชนบทกไ็ดเ้ปลีย่นแปลงไปจากการผลติเพยีงพออยูพ่อกนิมาเป็นการผลติเพื่อการคา้และรายได ้เป็นผล
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ให้เกดิกลุ่มบุคคลอาชพีใหม่หลายประเภทขึน้ ท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป 
และเกิดความไม่สมดุล มกีารได้เปรยีบเสยีเปรยีบทางฐานะเศรษฐกิจและสงัคมมากขึ้นและยงัไม่มี
มาตรการเพยีงพอทีจ่ะแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล ้าเหล่าน้ีได ้เช่นในปี 2522 รายไดเ้ฉลีย่ระหว่างกลุ่ม
บุคคลที่มฐีานะดทีางเศรษฐกจิกบักลุ่มเกษตรกรแตกต่างกนัถงึ 9 เท่า โดยกลุ่มแรกเป็นผู้มฐีานะดี
จ านวนน้อยเพยีงรอ้ยละ 12.47 แต่มรีายไดสู้งเฉลี่ยถงึประมาณ 55,666 บาทต่อคนต่อปี ส่วนกลุ่ม
เกษตรกรซึ่ ง เ ป็นประชากรส่ วนใหญ่ของประ เทศ หรือประมาณร้อยละ 68.5 ม ี
รายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 6,156 บาท ต่อคนต่อปีเท่านัน้ (ค านวณจากรายไดป้ระชาชาต ิและประมาณการ
สถติแิรงงานปี 2522 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ 
 1.2 ระบบการเมอืง การปกครอง ถงึแมจ้ะมวีวิฒันาการมาตัง้แต่ปี 2475 เป็นต้นมาก็ตาม 
ระบบราชการทีเ่ป็นอยูก่ย็งัไมไ่ดพ้ฒันาจากแนวความคดิทีว่่าขา้ราชการเป็นผูป้กครองประชาชนแทนที่
จะเป็นผู้บรกิารประชาชนตามลกัษณะของระบบการพฒันาบรหิารใหม่ และมไิด้ส่งเสรมิให้ประชาชน
หรือองค์ก รชุ มชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหรือมีส่ วนร่ วม ในการปฏิบัติ ง านหรือ  
ตดิตามผลงานของขา้ราชการเท่าทีค่วร 
 1.3 การเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของจ านวนประชากรไม่ได้สดัส่วนกบัทรพัยากรเศรษฐกจิทีม่อียู่
หรอืไม่สมัพนัธ์กบัโอกาสการมงีานท า ได้ก่อให้เกิดปญัหาสงัคมตามมาอีกหลายด้าน ตลอดทัง้การ
อพยพยา้ยถิน่ ความแออดัและการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืง ยิง่ท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่
มผีลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจติของประชาชนในเมอืงโดยทัว่ไป 
 นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีเดก็และเยาวชนมาก ท าให้เกิดภาระ 
เลีย้งดูแก่ประชาชนวัยท างาน ท าให้สตรีและเดก็ต้องเข้าสู่แรงงานเร็วขึน้และมากขึน้ เกิดปัญหา
การใช้แรงงานเดก็และสตรี และเกิดผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและส่งผลสะท้อนถึงสังคม
โดย 
ส่วนรวมในที่สุด 
 1.4 ความเสื่อมโทรมของวฒันธรรม ท าใหเ้กดิปญัหาในสงัคมเพราะการพฒันาทีผ่่านมาไดท้ า
ให้การสื่อสารคมนาคม ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว มผีลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ขดักับ
วัฒนธรรมไทยดัง้ เดิมหลายอย่างโดยได้ร ับอิทธิภาพค่านิยมทางวัตถุเกิดความต้อง การใน 
สิง่ฟุ่มเฟือยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้แพร่กระจายจากเมอืงเข้าสู่ชนบทมากขึน้ จงึท าให้
สงัคมโดยทัว่ไปขาดการประหยดัมธัยสัถ์ นอกจากนัน้รฐับาลก็มไิด้เผยแพร่กระจายศีลธรรมและ  
จรยิธรรมเท่าทีค่วร มกีารละเลยไม่บงัคบัใชก้ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั ท าใหป้ระชาชน
ส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินัย  และมีอาชญากรรมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  ดังจะเห็นได้จากคดี 
อาชญากรรมประเภทความผดิต่อชวีติ ร่างกาย เพศ และเสรภีาพโดยเฉลีย่ในช่วงปี 2516 – 2520 ม ี
74.4 คดต่ีอประชากรแสนคน ความผดิต่อทรพัยโ์ดยเฉลีย่ในระยะเดยีวกนั 123 คดต่ีอประชาชนแสน
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คน และมคีดทีีเ่กดิจากอุบตัเิหตุบนถนน ตัง้แต่ 2514 – 2522 เพิม่จาก 8,723 ราย เป็น 23,120 ราย 
ซึง่สงูกว่าจ านวนผูเ้สยีชวีติจากภยัก่อการรา้ยจากฝา่ยตรงขา้มหลายเท่า 
 1.5 ปญัหาการจดับรกิารสงัคม การจดัการบรกิารสงัคมของรฐัในระยะทีผ่่านมายงัไม่ส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมเท่าทีค่วร ถงึแมว้่ารฐัจะได้ทุ่มเททรพัยากรเพื่อพฒันาบรกิาร
สงัคมเป็นจ านวนมาก ในระยะ 20 ปีทีผ่่านมา หรอืประมาณรอ้ยละ 60 ของงบพฒันาประเทศ แต่กย็งั
ปรากฏว่ามปีญัหาประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบทยงัด้อยการศึกษา ขาดการฝึกอบรมด้าน
อาชพีและสุขภาพอนามยั ภาวะโภชนาการของประชาชนก็ยงัอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจกล่าวโดยสรุป
บรกิารพืน้ฐานทางดา้นสงัคมของรฐัในดา้นต่างๆ มสีภาพดงันี้ 

(1) การจดับริการด้านการศึกษาเท่าท่ีผ่านมา รฐับาลมุ่งที่จะยกคุณภาพของประชากร
โดยทัว่ไปให้สูงขึน้ โดยยงัมไิด้ให้ความส าคญัต่อความต้องการของการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสงัคมหรอืตลาดแรงงานมากนัน้ จงึเกดิการว่างงานในหลายสาขาวชิาชพี และมกีาร
ท างานต ่าระดบัอยู่มาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากสถติปีิ 2521 การท างานต ่าระดบัในประเทศไทยมี
ทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 29.1 ของก าลงัแรงงานทัง้หมด ทางดา้นเกษตรกรซึง่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศก็ยงัไม่ได้รบัผลจากระบบการศึกษาที่เอื้ออ านวยต่อการยกระดบั
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเท่าที่ควร นอกจากนัน้ในระบบการเรยีนทุกระดบัยงัขาดการเน้น
ภาคปฏบิตัทิางดา้นศลีธรรม จรยิธรรม และความมรีะเบยีบวนิัยด ีจงึท าใหส้งัคมที่เป็นอยู่
ในขณะน้ีขาดความสงบสุขมปีญัหาฉ้อราษฎร์บงัหลวง และปญัหาความเห็นแก่ตัวมุ่ง
ประโยชน์ส่วนตวัและครอบครวัมากกว่าประโยชน์ของชุมชน 

(2) การให้บริการทางด้านสาธารณสุข พบว่าขอบเขตของการบรกิารสาธารณสุข ยงัไม่
สามารถครอบคลุมประชาชนไดท้ัว่ถงึ ในปจัจุบนัโรงพยาบาลอ าเภอมเีพยีงรอ้ยละ 51 ของ
จ านวนอ าเภอทัง้หมด สถานีอนามยัมปีระมาณรอ้ยละ 82 ของจ านวนต าบลทัง้หมด และ
ส านักงานผดุงครรภม์ปีระมาณรอ้ยละ 4.5 ของจ านวนหมู่บา้นทัง้หมดเท่านัน้ เป็นเหตุให้
การบริการรักษาพยาบาลของรัฐสามารถครอบคลุมประชากรในชนบทได้ใน 
วงจ ากดั ส่วนโอกาสที่ประชาชนจะแสวงหาและได้ใช้บรกิารนี้ของรฐัก็มเีพยีงรอ้ยละ 26 
เท่านัน้ 

(3) ด้านอาหารและโภชนาการ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ซึง่เริม่ต้นมแีผนอาหาร
และโภชนาการ รฐัสามารถให้บรกิารกลุ่มเป้าหมายที่ส าคญั คอื เด็กวนัก่อนเรยีนให้พ้น
จากสภาวะการขาดสารอาหารในระดบัต่างๆ เพยีงประมาณรอ้ยละ 10 ของเดก็ทีย่ากจน
และมปีญัหาในชนบทและในเมอืงเท่านัน้ การผลติอาหารเพื่อบรโิภคในครวัเรอืนหรอืใน
ชุมชนทีข่าดแคลนยงัมไิด้รบัการสนับสนุนเท่าทีค่วร บรกิารด้านโภชนาศกึษายงัไม่เขา้ถงึ
กลุ่มประชาชนทีห่่างไกลและมปีญัหา 
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(4) ด้านสวสัดิการสงเคราะห์ บรกิารส่วนนี้ของรฐันับว่าน้อยกว่าเมื่อเทยีงกบัความต้องการ
ของประชาชนผูป้ระสบปญัหาหรอืดอ้ยโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพเศรษฐกจิ
และสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ มผีลกระทบให้ประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ด้อย
โ อ ก า ส  แ ล ะ เ สี ย เ ป รี ย บ ใ น สั ง ค ม  ต้ อ ง ป ร ะ ส บ ค ว า ม ทุ ก ข์ ย า ก 
เดอืดร้อนนานาประการ เช่น มรีายได้ต ่ากว่ามาตรฐานการครองชีพ ไม่มีทางประกอบ
อาชพี ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ผู้พ้นโทษที่เดือนร้อนช่วยตนเองไม่ได้ คนพกิาร เด็กและ
เยาวชนคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ประสบสาธารณภยัต่างๆ ซึ่งยงัไม่สามารถให้บรกิารได้
ทัว่ถงึ ดงัปรากฏว่าในปี 2522 รฐัสามารถใหก้ารสงเคราะหเ์ดก็และเยาวชนไดเ้พยีงรอ้ยละ 
5.8 ของเดก็และเยาวชนทีป่ระสบปญัหา ในปี 2523 สามารถใหก้ารสงเคราะหค์นพกิารได้
เพยีงรอ้ยละ 0.06 ของคนพกิารและทุพพลภาพทัง้หมดเท่านัน้ เป็นปญัหาสงัคมที่ส่งผล
กระทบถึงการสร้างความเป็นธรรมและเสถียรภาพทางสงัคมที่รฐัจ าเป็นจะต้องเร่งหา
มาตรการแก้ไขให้การด าเนินงานในส่วนนี้ของรฐัมีประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุม
ประชากรใหม้ากยิง่ขึน้ 

นอกจากน้ียงัมบีรกิารที่จ าเป็นอีกหลายด้านที่รฐัยงัไม่ได้ให้ความส าคญัเพื่อแก้ปญัหาสงัคม 
อาทเิช่น บรกิารความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การคุม้ครองผลประโยชน์ผูบ้รโิภค สนามกฬีาและ
สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจส าหรบัเดก็และเยาวชน บรกิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นตน้ 

1.6 การใหบ้รกิารสงัคมไมบ่รรลุผล มสีาเหตุจากรปูแบบและวธิกีารทีร่ฐัใหบ้รกิารแก่ประชา-ชน 
ส่วนใหญ่ยงัเป็นลกัษณะการให้การสงเคราะห์มากกว่าการมุ่งพฒันาให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้รู้จกั
ร่วมมอืกันเพื่อช่วยเหลือตนเอง การให้บริการสงัคมในลกัษณะนี้มผีลให้ประชาชนเคยชินแต่การ
เรียกร้องสิทธิในการรับบริการต่างๆ โดยมิได้ค านึงว่าตนควรจะมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและ  
ช่วยเหลอืสงัคมอยา่งไรบา้ง 

นอกจากนัน้องค์กรที่มหีน้าที่ให้บรกิารส่วนใหญ่เป็นองค์กรของรฐัซึ่งยงัมไิด้ปฏบิตัิตนที่จะ
ให้บรกิารประชาชนเต็มความรบัผดิชอบ ขณะเดยีวกนัก็มปีญัหาเกี่ยวกบักฎเกณฑร์ะเบยีบขอ้บงัคบั 
ท าใหบ้รกิารต่างๆ ไมค่ล่องตวั ล่าชา้ขาดคุณภาพและไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

การพฒันาบรกิารสงัคมที่ผ่านมายงัขาดการระดมทรพัยากรทัง้จากเอกชนและชุมชนให้เข้า
มาร่วมมอืกับรฐับาล ทัง้ๆ ที่บรกิารของรฐัมขี้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย แต่รฐัก็ยงัไม่มี
มาตรการที่แน่ชัดในการที่จะระดมก าลัง ทรพัยากรและความร่วมมือจากเอกชนเข้ามาเสริมการ
ด าเนินงานของรฐั เป็นผลใหก้ารบรกิารสงัคมต่างๆ ไม่กระจายไปยงัประชาชนโดยเฉพาะในชนบทได้
อยา่งทัว่ถงึ 
 
2. จดุประสงคแ์ละการพฒันาระยะยาว 
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 เนื่องจากการพฒันาสงัคมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา จงึต้องก าหนดจุดประสงค์หรอืจุดมุ่งหมาย
ของการพฒันาในระยะยาว เพื่อใหเ้หน็สภาพโครงสรา้งสงัคมไทยใหม้สีนัตสิุข มคีวามเป็นธรรม และมี
ความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสอยู่ดกีนิด ีมสีุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข และมุ่งพฒันาสงัคมใหท้นักบัการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืงและการปกครอง 
 เพื่อสนองจุดประสงค์ระยะยาวดงักล่าว จะให้มกีารพฒันาโครงสร้างและการกระจายบรกิาร
สงัคมเพื่อใหโ้อกาสแก่ประชาชน ดงันี้ 

(1) มสีทิธหิน้าที่ตามสถานภาพ และบทบาทในด้านการประกอบอาชพีที่เหมาะสมและมี 
ประสทิธภิาพ 

(2) มสีทิธแิละหน้าทีใ่นการปกครองตนเองภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย 
(3) มรีะเบยีบวนิยั วฒันธรรมอนัดงีาม เหมาะสมกบัสภาพการณ์แวดลอ้ม 
(4) ได้ร ับโอกาสและความเป็นธรรมในการรับบริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐรวมทัง้ให้

ประชาชนทุกระดบัชัน้ไดม้สี่วนร่วมในการพฒันา เพื่อช่วยเสรมิสรา้งโอกาสในการกระจาย
รายไดใ้หม้คีวามทดัเทยีมกนัยิง่ขึน้ 

 
3. แนวนโยบาย 
 เพื่อทีจ่ะพฒันาโครงสรา้งและกระจายบรกิารทางดา้นสงัคมใหเ้ป็นธรรมยิง่ขึน้นัน้ แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดแนวนโยบายทีจ่ะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) เร่งลดอตัราการเพิม่ประชากรลง ใหอ้ยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมและให้มกีารกระจายประชา -กร
และการรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ในเมอืงและชนบทควบคู่ไปดว้ย 

(2) ให้มีการปรับโครงสร้างสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับรายได้และปรับปรุง  
คุณภาพชวีติของประชากรส่วนใหญ่ทีย่งัอยู่ในสภาพลา้หลงัให้ดขีึน้ และเพื่อใหป้ระชา -กร
เหล่านัน้ไดม้บีทบาทรว่มในการพฒันาประเทศอยา่งเตม็ทีไ่ด้ 

(3) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนรูจ้กัสทิธแิละหน้าที่ตามวธิกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ เพื่อใหม้โีอกาสรว่มในการพฒันาและปกครองตนเอง 

(4) ส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม  
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(5) พฒันากลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบทางสงัคมมากเป็นพเิศษ เพื่อเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสตร ีเด็กและเยาวชนและกลุ่ม
ชาวเขา 

(6) กระจายบรกิารสงัคมต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล ้า ส่วนทางดา้นสวสัดกิารสงเคราะหร์ฐัจะ
จดัใหผู้ท้ีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตนเองไดเ้ท่านัน้ 
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4. เป้าหมายและมาตรการเฉพาะ 
 การพฒันาโครงสรา้งและการจดับรกิารสงัคมให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้นัน้ จ าเป็นที่
จะต้องก าหนดมาตรการเฉพาะด้านที่จะน าไปสู่ภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ ประกอบกันไป เช่น  
มาตรการทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะมาตรการดา้นภาษทีัง้ทางตรงและทางอ้อม การจดัปฏริปูทีด่นิ การ
กระจายการถอืครองสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิ การกระจายอ านาจบรหิารการปกครอง การฟ้ืนฟูองค์กร
ทอ้งถิน่ เพื่อใหป้ระชาชนไดม้สี่วนรว่มในการเมอืงและการปกครองและสามารถพฒันาตนเองไดม้ากขึน้ 
ซึง่มาตรการเหล่าน้ีจะปรากฏในบทต่างๆ ของส่วนทีส่อง สาม และแปด 
 ส าหรบัในส่วนนี้จะขอกล่าวเฉพาะมาตราที่มผีลโดยตรงต่อการพฒันาโครงสรา้งและปรบัปรุง
บรกิารทางดา้นสงัคมเท่านัน้ คอื 
 4.1 เน้นภาคปฏิบติัในการเรียนรู้สิทธิและหน้าท่ี ในกระบวนการเรยีนการสอนทุกระดบัและ
ทุกรปูแบบของการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
 4.2 เร่งรดัและฟ้ืนฟสูถาบนั ในระดบับา้น โรงเรยีน วดั ให้มบีทบาทและการปฏบิตัใินดา้น
การสรา้งค่านิยม จรยิธรรม ความมรีะเบยีบและการรกัษาหน้าทีแ่ละเวลาของเดก็และเยาวชนในชาติ 
 4.3 ประสานความร่วมมือกบัส่ือมวลชนทุกประเภท ให้มบีทบาทในการกระจายข่าว 
เผยแพร่ความรูท้างด้านสทิธแิละหน้าที่ของพลเมอืง ตลอดจนชกัชวนให้ประชาชนด ารงไว้ซึ่งรูปแบบ 
วฒันธรรม ศีลธรรมและจรยิธรรมอนัดงีาม สร้างสงัคมที่มรีะเบยีบวนิัย ประหยดั มคีวามส านึกและ
รบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 4.4 ก าหนดและวางแนวทางพฒันากลุ่มเป้าหมาย เฉพาะเรื่องในลกัษณะครบวงจรทุก
ขัน้ตอน เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวให้มบีทบาทในการเขา้ร่วมในการพฒันา
สงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงอยา่งไดผ้ลด ี
 4.5 ประชากรและการพฒันาคณุภาพและจิตใจ เพื่อลดอตัราการเพิม่ประชากรใหเ้หลอืรอ้ย
ละ 1.5 ต่อปีตอนปลายแผนพฒันาฯ งานวางแผนครอบครวัทีด่ าเนินการโดยรฐัจะยงัมคีวามส าคญัอยู่
มาก แต่จะสนับสนุนให้งานของสถาบนัและองค์กรของเอกชนมสี่วนร่วมมากยิง่ขึ้น แผนงานหลัก
ทางด้านประชากรจ าเป็นต้องก าหนดแผนปฏบิตังิานทัง้ของภาครฐับาลและภาคเอกชนให้ชดัเจนเป็น
รายปี ทัง้ภายในประเทศและความร่วมมอืกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศต่างๆ ในสมาคม
อาเซยีน โดยค านึงถงึสาระส าคญัดา้นการกระจายประชากรกบัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ขณะเดยีวกนัจะ
พัฒนาคุณภาพของประชากรควบคู่ ไ ปกับการพัฒนาจิต ใ จ  โดย ให้มีจุ ด เ น้นทางด้ าน  
ค่านิยมและจรยิธรรมทีด่ ี
 4.6 กระจายบริการสงัคมต่างๆ รฐัจะมุ่งจดับรกิารทางดา้นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อความเป็นอยู่
เท่านัน้ โดยมุง่กระจายใหแ้ก่ประชาชนผูย้ากไร ้ห่างไกลความเจรญิ และผูท้ีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเอง
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เพื่อใหส้ามารถช่วยตวัเองไดต่้อไป ดงันี้คอื 
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(1) ด้านการศึกษา รัฐจะขยายและพัฒนาการศึกษาภาคบังคับทัง้ทางด้านปริมาณและ 
คุณภาพเพื่อให้เดก็ทีม่อีายุครบ 6 ปี บรบิูรณ์ไดม้โีอกาสรบัการศกึษาทุกคนควบคู่ไปกบั
การขยายการศึกษาในระดบัมธัยมต้น และการศึกษานอกโรงเรยีนในท้องที่ชนบทที่ 
ห่างไกล ให้มทีัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพ ส่วนการศกึษาในระดบักลางและอุดมศกึษาที่
เอกชนสามารถด าเนินการได้ รฐัจะส่งเสรมิให้เอกชนลงทุนในการศึกษาในระดับนี้ให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ โดยจะใหก้ารอุดหนุนทางดา้นวชิาการใหม้ากขึน้ 

(2) ด้านสาธารณสุข จะส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จ ักแก้ปญัหาสาธารณสุข 
ขัน้มูลฐาน โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ประชาชนให้สามารถด าเนินการได้ด้วย 
ตนเอง ขณะเดยีวกนัจะเน้นงานด้านการป้องกนัควบคู่ไปกบัการบ าบดัรกัษา และแก้ไข
จุดอ่อนในระดบัตัง้แต่หมู่บ้านให้หมดไป รฐัจะเร่งจดัหาน ้าอุปโภคที่ถูกสุขลกัษณะให้ 
พอเพยีงกบัความต้องการของประชาชนทัง้ในเมอืงและชนบท โดยจดัท าแผนหลกัและ
แผนปฏบิตัิการของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้มคีวามแน่นอนและชดัเจน ทัง้พื้นที่และ
เป้าหมายบรกิาร 

(3) ด้านอาหารและโภชนาการ ส่งเสรมิภาวะโภชนาการของประชากร และแก้ไขปญัหาการ
ขาดสารอาหารในกลุ่มประชากรที่มีปญัหา โดยการให้โภชนศึกษาและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ และจดัให้มรีะบบการเฝ้าระวงัทางโภชนาการเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่เป็นโรค
ขาดสารอาหารในระดบัรุนแรง รวมทัง้ส่งเสรมิการผลิตอาหารเสรมิในชุมชนที่มปีญัหา
โภชนาการรนุแรง โดยเน้นในพืน้ทีช่นบทยากจนเป็นอนัดบัแรก 

(4) ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน จะเร่งจดัท าแผนปฏิบตัิการของแต่ละ
หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ททีไ่ดจ้ดัท าขึน้ ใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่ประชาชนทัง้
ในเมอืงและชนบทได้รูถ้งึวธิกีารป้องกนัและการร่วมมอืร่วมใจในการแก้ไขปญัหาร่วมกนั 
ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมใหเ้ป็นไปตามกระบวนการยตุธิรรมอยา่งเครง่ครดั 

(5) ด้านสวสัดิการและสวสัดิการสงเคราะห์ ปรบัปรุงลกัษณะและโครงสร้างตลอดจน
รปูแบบการใหบ้รกิารเพื่อช่วยเหลอืประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนไดรู้จ้กัการช่วยเหลอืตนเอง
ต่อไป นอกจากนี้ก็ให้มกีารระดมทรพัยากรและองค์กรในระดบัท้องถิน่เขา้มามบีทบาทใน
ด้านนี้ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น โดยให้องค์กรของรฐัเป็นตัวประสานและให้ความช่วยเหลือ
ทางดา้นวชิาการต่างๆ 

 
5. การจดัสรรทรพัยากร 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะจดัสรรงบพฒันาสงัคมใหอ้ยู่ในสดัส่วนใกลเ้คยีงกบังบพฒันาสงัคม
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แล้ว จะปรับลักษณะการจัดสรรงบพัฒนาไปในการจัดบริการทางด้าน  
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พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองเป็นหลัก และจะระดมความร่วมือของ 
องคก์รเอกชนทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มารว่มลงทุนและรบัภาระการพฒันาสงัคมดว้ย 
 
6. การบริหารและพฒันาองคก์ร 
 การปรบัปรงุการบรหิารและพฒันาองคก์รดา้นสงัคมเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินการควบคู่กบั
มาตรการในด้านอื่นๆ เพราะปญัหาด้านการบรหิารและองค์กรเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมใน
หลายๆ เรือ่ง ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะไดม้กีารจดัท าแผนหลกัเพื่อการพฒันาสงัคมในแต่
ละเรื่องขึน้ โดยก าหนดขอบเขตและหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงานทัง้หน่วยงานรองให้
ชดัเจน พรอ้มทัง้จดัท าแผนปฏบิตัขิองแต่ละหน่วยงานเป็นรายปี ซึง่รายละเอยีดปรากฏในบทที ่6 
 

ตารางท่ี 1.1 
สรปุเป้าหมายการพฒันาโครงสร้างและบริการสงัคมในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

 
แผน / แผนงาน เป้าหมาย 

การลดปัญหา การครอบคลมุ 
1. ดา้นประชากรและสิง่แวดลอ้ม 

1.1 ลดอตัราการเพิม่ประชากร 
 
 

1.2 การสง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

1.3 การสง่เสรมิและพฒันา
กจิกรรมวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
2. ดา้นการกระจายบรกิารสงัคม 

 
- ลดอตัราการเพิม่ของ

ประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 1.5 
ต่อปี เมื่อสิน้ปี 2529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใน

เมอืงหลกัและ กทม. โดยการ
สรา้งสวนสาธารณะเพิม่ขึน้ 

- ปรบัปรุงสภาพมลพษิทางน ้า
ในแม่น ้าเจา้พระยา ท่าจนี แม่
กลอง บางปะกง และอ่าวไทย
ตอนบน 

- ชกัจงูสง่เสรมิใหเ้ดก็และ
เยาวชนและประชาชนมธีรรม
ทางศาสนาเป็นแนวในการ
ประกอบอาชพีในการด าเนิน
ชวีติและเป็นทีย่ดึเหนี่ยวจติใจ
มากขึน้กว่าสภาพทีเ่ป็นอยูใ่น
สงัคมปจัจุบนั 
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2.1 การพฒันาการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2 การพฒันาการสาธารณสขุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ลดอตัราการไม่รูห้นงัสอืจาก

อตัรารอ้ยละ 14.5 ในปี 2524 
ใหล้ดลงเหลอือตัรารอ้ยละ 
10.5 ในปี 2529 เน้นให้
ความส าคญัแก่ประชาชนใน
พืน้ทีช่นบทยากจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ลดอตัราการปว่ยและตายดว้ย

โรคทีเ่ป็นปญัหาส าคญัๆ ให้
ต ่าลง 
 โรคคอตบี ไอกรน และ

บาดทะยกั ในเดก็ทารก
ลดลงรอ้ยละ 60 

 โปลโิอและไทฟอยด์
ลดลงรอ้ยละ 50 

 โรคอุจจาระร่วงลดลง
รอ้ยละ 25 

 โรงตดิเชือ้เฉียบพลนั
ระบบทางเดนิหายใจ
ลดลงรอ้ยละ 25 

 มาลาเรยี ในพืน้ที่
ควบคมุลดลงรอ้ยละ 25 

- ใหบ้รกิารการศกึษาระดบั
ก่อนประถมศกึษาให้
ครอบคลุมรอ้ยละ 35.4 ของ
ประชากรวยันี้ 

- ใหบ้รกิารการศกึษาระดบั
ประถมศกึษาใหค้รอบคลมุ
รอ้ยละ 97 ของประชากรวยันี้ 

- ใหบ้รกิารการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ให้
ครอบคลุมรอ้ยละ 48.3 ของ
ประชากรวยันี้ 

- ใหบ้รกิารการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายให้
ครอบคลุมรอ้ยละ 30.9 ของ
ประชากรวยันี้ 

- ใหบ้รกิารการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา (ไม่รวม
มหาวทิยาลยัเปิด) ให้
ครอบคลุมรอ้ยละ 4.8 ของ
ประชากรวยันี้ 

 

- ใหบ้รกิารการศกึษานอก
โรงเรยีนเฉลีย่ปีละ 1.5 ลา้น
คน 

- ขยายสถานบรกิาร
สาธารณสขุใหค้รอบคลุม
ประชากรใหท้ัว่ถงึ โดยมี
สถานบรกิาร และผูใ้หบ้รกิาร
ประจ าทอ้งถิน่ครบถว้นทุก
อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น 

- ขยายการป้องกนัโรคให้
ครอบคลุมประชากร
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้อ้ยละ 
70 

- ขยายการใหก้ารสงเคราะหแ์ก่
ผูม้รีายไดน้้อยในดา้นการ
รกัษาพยาบาลใหค้รบถว้น
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     2.3 การอาหารและโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.4 การพฒันาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดา้นสวสัดกิารสงัคม 
     3.1 การป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ 
 
 
     3.2 สวสัดกิารสงเคราะห ์

 
 
- ลดปญัหาการขาดสารอาหาร

โปรตนี แคลอรีใ่นเดก็ก่อนวยั
เรยีนระดบั 3 ซึง่มอียู่รอ้ยละ 
2.2 ใหห้มดไป 

- ลดปญัหาการขาดสารโปรตนี
แคลอรีใ่นเดก็ในวยัเรยีน ซึง่มี
อยู่รอ้ยละ 40 – 50 ลงรอ้ยละ 
50 

- ขจดัปญัหาการขาดโปรตนี
แคลอรีก่บัปญัหาโลหติจางใน
หญงิมคีรรภแ์ละใหน้มลกูให้
หมดไป 

 
- ควบคมุอตัราการเกดิของคดี

ความผดิเกีย่วกบัชวีติ 
ร่างกาย เพศ และเสรภีาพ ให้
ต ่ากว่า 75 รายต่อประชากร 
100,000 คน 

- ควบคมุอตัราการเกดิของคดี
ความผดิเกีย่วกบัการประทุษ
รย้ต่อทรพัยใ์หต้ ่ากว่า 100 
ราย ต่อประชากร 100,000 
คน 

- ลดอตัราการเพิม่ของอบุตัเิหตุ
บนถนนประมาณรอ้ยละ 3 
ต่อปี 

- ลดการเพิม่ของอตัราการตาย
ของอุบตัเิหตุบนถนนลงรอ้ย
ละ 1 ต่อปี 

 
 
 
 
 
 

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 
 
- ใหอ้าหารเสรมิส าเรจ็แกท่ารก

และเดก็ก่อนวยัเรยีนทีข่าด
สารโปรตนีแคลอรี ่ระดบั 3 
จ านวน 0.23 ลา้นคน 

- สง่เสรมิภาวะโภชนาการใน
เดก็วยัเรยีน ปีละ 11 ลา้นคน 

- ใหโ้ภชนศกึษาแก่หญงิมี
ครรภแ์ละแม่ลกูอ่อน ปีละ 1.3 
ลา้นคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหก้ารศกึษาเพื่อป้องกนัการ
ใชย้าในทางทีผ่ดิแก่เยาวชน
ในและนอกสถานศกึษา 
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     3.3 สวสัดกิารแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ลดผูป้ระสบอนัตรายจากโรค

อนัเนื่องจากการท างานลง
อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ต่อปี 

- ควบคมุสถานประกอบธุรกจิ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ขนาดเลก็ทีป่ฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานประเภทต่างๆ ใหม้ี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ต่อ 

 

จ านวน 10.38 ลา้นคน 
- ใหบ้รกิารสงเคราะหแ์ก่

ประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ทีป่ระสบปญัหาและขาด
แคลน เพื่อฟ้ืนฟูปรบัสภาพให้
สามารถชว่ยตนเองได ้ดงันี้ 
 เดก็และเยาวชนทีป่ระสบ

ปญัหาประมาณ 
500,000 คน 

 สตรปีระมาณ 40,000 
คน 

 ผูต้อ้งโทษ ผูพ้น้โทษ
ประมาณ 1.94 ลา้นคน 

 คนชรา คนพกิาร ทพุพล
ภาพประมาณ 70,000 
คน 

 ใหค้วามช่วยเหลอืในรปู
ทุนประกอบอาชพีแก่ผูม้ ี
รายไดน้้อยประมาณ 3.7 
ลา้นคน 

- ใหก้ารสงเคราะหเ์พื่อ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าแก่
ผูป้ระสบภยัต่างๆประมาณ 
7.5 ลา้นคน 

 
- ในดา้นความปลอดภยัในการ

ท างานจะเน้นกลุ่มผูใ้ช้
แรงงานทีอ่ยู่ในสถาน
ประกอบการธุรกจิ
อุตสาหกรรมทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 
50 คนขึน้ไปใหค้รอบคลุม
ประชากรปีละ 70,000 คน 
และกลุ่มเกษตรกรทีต่อ้งใชย้า
ปราบศตัรพูชือยู่เป็นประจ า
ประมาณ 5 ลา้นคน 

- ขยายและปรบัปรุงกองทุนเงนิ
ทดแทนใหค้รอบคลมุสถาน
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     3.4 การกฬีาและการพกัผ่อน
หย่อนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
     4.1 การพฒันาสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.2 การพฒันาเดก็และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 

ประกอบการธุรกจิอตุสาห-
กรรมทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 10 คน
ขึน้ไปทัว่ราชอาณาจกัรและ
ใหค้รอบคลุมถงึการเจบ็ปว่ย
นอกการท างานดว้ย 

 
 
- จดัใหม้สีถานนนัทนาการใน

รปูแบบต่างๆ ดงันี้ 
 สนามกฬีาและอาคาร

ส าหรบัประชาชนใน
ระดบัอ าเภอ 175 
แห่ง 

 หอ้งสมดุอ าเภอ และ
ต าบลทีม่ปีระชากร
เกนิ 15,000 คน 
จ านวน 275 แห่ง 

 สรา้งและปรบัปรงุ
สถานทีพ่กัผ่อน
หยอ่นใจ รวมทัง้
สถานทีท่างศาสนาให้
สามารถบรกิาร
ประชาชนไดท้ัว่
ประเทศ 
 
 

- ใหค้วามรูพ้ืน้ฐานตาม
ระบบการศกึษานอก
โรงเรยีนทุกระดบัอาย ุไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ทัว่
ประเทศ 

- ใหก้ารอบรมอาชพีแก่สตร ี
อายรุะหว่าง 12 – 44 ปี 
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5. กลุ่มพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
     5.1 พืน้ทีย่ากจน 
 
 
     5.2 พืน้ทีเ่มอืงหลกัและ กทม. 
 
 
     5.3 พืน้ทีเ่พื่อความมัน่คง 
 
 

ประมาณ 5.6 ลา้นคน ให้
มรีายไดอ้ย่างน้อย 5,000 
บาท ต่อคนต่อปี 

- ใหม้กีารเตรยีมอาชพีที่
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ทัง้
การเรยีน การสอนแก่เดก็
และเยาวชนในวยัเรยีน 6 
–25 ปี ใหไ้ดทุ้กคน 

- พฒันาชาวเขาใหเ้ป็น
พลเมอืงไทยทีม่คีุณภาพ 
มสีทิธแิละหน้าทีต่าม
กฎหมาย โดยการมี
ทะเบยีนและบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
จ านวนรอ้ยละ 15 ของ
ประชากรชาวเขาทีร่ฐั
ใหบ้รกิารอยูใ่นปจัจบุนั 

 
 
- พืน้ทีย่ากจนไดแ้ก่พืน้ทีใ่น 

216 อ าเภอ 30 กิง่อ าเภอใน 
37 จงัหวดั 

- พืน้ทีเ่มอืงหลกัและ กทม. จะ
เร่งด าเนินการในแหล่งเสือ่ม
โทรมของพืน้ทีด่งักล่าว 

- พืน้ทีเ่พื่อความมัน่คง ไดแ้ก่
พืน้ทีป้่องกนัประเทศตามแนว
ชายแดน พืน้ทีย่ทุธพฒันา
และพืน้ทีพ่เิศษทีม่ปีญัหาดา้น
ความมัน่คง 
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บทท่ี 2 
แนวนโยบายและเป้าหมายด้านประชากร ก าลงัคน 

การพฒันาจิตใจและส่ิงแวดล้อม 
 
 ในการพฒันาสงัคมและปรบัปรงุความเป็นธรรมของสงัคมใหบ้รรลุผลตามจดุประสงคท์ีไ่ดว้างไว ้
จ าเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุงการพฒันาคุณภาพของประชากร ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัความพรอ้มใน
ด้านทกัษะทัง้ในเมอืงและในชนบท เพื่อช่วยยกระดบัคุณค่าและความพรอ้มในด้านทกัษะทัง้ในเมอืง
และในชนบท เพื่อช่วยยกระดบัคุณค่าและความเป็นอยู่ของชวีติที่ดขี ึ้น รวมทัง้การพฒันาด้านจติใจ 
โดยเน้นทางค่านิยมและจริยธรรมควบคู่กันไปเพื่ อปลุกฝงัประชากรให้มีจิตส า นึกในการ 
แกไ้ขปญัหารว่มกบัรฐับาลใหม้ากขึน้ โดยมแีนวทางการพฒันาในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 

ก. การลดอตัราการเพ่ิมประชากร 
 



 197 

1. สภาพและปัญหา 
 ประชากรเป็นทรพัยากรก าลงัคนของชาตทิีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศมากทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคมและความมัง่คงของชาต ิในช่วง 20 ปีทีผ่่านมาประชากรของประเทศไดเ้พิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็ในอตัราทีสู่งเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ต่อปี ท าใหโ้ครงสรา้งการประชากรเปลีย่นไป กล่าวคอื สดัส่วน
ของประชากรวัย เด็กมีมากกว่ าสัดส่ วนของประชากรวัยท างาน และผู้มีง านท า  แ ต่ล ะ  
ครอบครวัมบุีตรกนัหลายคนท าให้เกิดปญัหาภาระการเลี้ยงดูสูง ขณะเดยีวกนัก็เป็นปญัหาที่รฐับาล
จะต้องเพิม่ค่าใช้จ่ายในการจดับรกิารสงัคมด้านต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ยงัมปีญัหาสงัคมด้านอื่นๆ อีก
หลายประการ เช่น ความยากจน การขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยั ที่ดนิท ากนิ การกระจายตวัของประชากร
และการย้ายถิ่นไปสู่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ประชากรเพิม่ความแออัดในเมอืงความเสื่อมโทรมทาง
วฒันธรรมและจติใจ ตลอดจนการจดับรกิารพื้นฐานทางด้านสงัคมของรฐั  ฯลฯ ปญัหาเหล่าน้ีจะทวี
ความรุนแรงขึน้เรื่อยๆ หากอตัราเพิม่ของประชากรยงัคงสูงอยู่ รฐัจงึได้ก าหนดนโยบายลดอตัราเพิม่
ประชากรจากประมาณรอ้ยละ 3.0 ต่อปี ใหเ้หลอืรอ้ยละ 2.5 ในปลายปีแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และให้
เหลอืรอ้ยละ 2.1 ในปลายปีแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เพื่อช่วยใหก้ารพฒันาประเทศโดยส่วนรวมประสบ
ผลส าเรจ็รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 การด าเนินงานดงักล่าวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 เป็นการเน้น
เฉพาะดา้นปรมิาณโดยย า้ในดา้นลดอตัราการเพิม่ประชากรเป็นหลกั ส าหรบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ได้
เรง่ปรบัปรงุการด าเนินงานในดา้นอื่นๆ ควบคู่กนัไป ทัง้ดา้นปรมิาณ คุณภาพ การกระจายตวัประชากร
และการตัง้ถิน่ฐาน ถงึแมว้่าแนวโน้มการลดอตัราเพิม่ของประชากรจะประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2524 จะมีจ านวนประชากรประมาณ 47.5 ล้านคน มีอัตราเพิ่ม 
รอ้ยละ 2.1 แต่กย็งัถอืว่าเป็นอตัราเพิม่ทีสู่งมากส าหรบัประเทศไทย และแมว้่าโครงสรา้งของอตัราส่วน
ทีสู่งมากคอืประมาณรอ้ยละ 3.2 ต่อปี ซึง่สูงกว่าอตัราเพิม่เฉลี่ยของประชากรทัง้ประเทศ นอกจากนี้ 
การพมันาประเทศยงัไดน้ าความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชโ้ดยไม่ไดค้ านึงถงึ
ผลก ร ะทบและป ัญหาอื่ นๆ  ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ นต ามมา เ ป็ นส า เ ห ตุ ใ ห้ ส ภาพ เ ศ รษ ฐกิจ สั ง ค ม  
ประชากร และสิง่แวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรดเรว็และท าให้การด ารงชวีติของประชาชนประสบ
ความยุง่ยากซบัซอ้นและมปีญัหามากยิง่ขึน้จ าเป็นจะตอ้งเรง่รดัแกไ้ขและด าเนินการต่อไป 
 ปญัหาที่เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการด าเนินงานด้านการลดอตัราเพิม่ประชากรที่จะต้องเร่งรดั
แกไ้ขในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดแ้ก่ 

1.1 การขาดแคลนบริการวางแผนครอบครวัในชนบทห่างไกล เนื่องจากบุคลากรแพทย ์
พยาบาล ยงัไม่กระจายอย่างพอเพียงในเขตชนบท  การแก้ปญัหาโดยการฝึกอบรมบุคลากร 
สาธารณสุข เช่น การอบรมพนักงานอนามยัเป็นผู้ให้บริการท าหมนัชาย การอบรมพยาบาลห้อง  
ผ่าตดั เป็นผู้ให้บรกิารผู้ท าหมนัหญิง หรอืการอบรมผดุงครรภ์เป็นผู้ใส่ห่วงอนามยัแทนแพทย์และ
พยาบาล ยังไม่สามารถด าเนินการได้รวดเร็วเพียงพอกับความต้องการ ทัง้นี้ เกิดจากระเบียบ  
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ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท าหมนัแบบถาวรระบุว่าบุคลากรผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบในด้านนี้ จะด าเนินการ
ดงักล่าวได้จะต้องขออนุญาตและต้องผ่านการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา
เสยีก่อน 

1.2 กจิกรรมวางแผนครอบครวัในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัอยู่ในระดบัจ ากดัมาก เนื่องจากมี
ปญัหาทางวฒันธรรม การเมอืง และปญัหาผู้ก่อการรา้ย เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนการ
ขาดหลกัประกนัในเรือ่งความปลอดภยัของเจา้หน้าทีส่าธารณสุข 

1.3 การด าเนินกจิกรรมประชากรบางส่วนยงัไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย และเป้าหมายทางดา้น
ประชากร ที่ส าคญัๆ คอื รฐัยงัไม่ได้ด าเนินการปรบัปรุงกฎหมาย มาตรการ และระเบยีบต่างๆ ให้
สามารถครอบคลุมถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ยงัจ ากดัอยู่เฉพาะกลุ่มขา้ราชการเท่านัน้ การ
ก าหนดโครงการ สิ่งจูงใจหรอืข้อบงัคบัทางอ้อมให้มกีารวางแผนครอบครวัมากขึ้น ยงัไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็มที่เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบด้านอื่นๆ ด้วยความ
รอบคอบอกีมาก 

1.4 งานดา้นประชากรศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา วทิยากร และบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งยงัเขา้ใจใน
ความหมายทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากในทางปฏบิตั ิขณะเดยีวกนัการด าเนินงานประชากร
ศกึษาในภาคเอกชนก็ยงัมไิดร้บัการส่งเสรมิเท่าที่ควร และไม่มสี านักงานโดยเฉพาะเพื่อท าหน้าที่เป็น
ศูนยก์ลางในการประสานงานด้านประชากรศกึษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาคเอกชนและรฐับาล 
ตลอดจนขาดการตดิตามผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นระดบัภาค เขต และกลุ่มอาสาสมคัรอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.5 การผลติและจดัหาโสตทศันูปกรณ์ เพื่อการบรกิารและเผยแพร่ยงัมจี ากดั ไม่สามารถใชไ้ด้
ทัว่ไปกบัประชากรทุกภาค การรณรงคเ์ผยแพรท่ าความเขา้ใจกบัประชากรกลุ่มลา้หลงัยงัคงมปีญัหา 

1.6 การด าเนินงานที่ผ่านมายงัไม่มกีารก าหนดกลุ่มประชากร และพื้นที่เป้าหมายเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะกลุ่มทีม่ปีญัหามากจะตอ้งเรง่พฒันาโดยใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัสงู 

1.7 การขาดแคลนงบประมาณ ก าลังคน ข้อมูลสถิติ ผลงานวิจยัต่างๆ และการติดตาม
ประเมนิผลที่เหมาะสมท าให้ไม่สามารถก ากบัคณะกรรมการ มคีณะกรรมการชุดใหญ่ระดบัชาติ คอื 
คณะกรรมการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารงานประชากรศึกษา และ
คณะอนุกรรมการนโยบายและวางแผนประชากร ยัง ไม่สามารถประสานงานกันได้อย่างเต็มที ่
จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุใหก้ารประสานงานขององคก์รทัง้ 3 คณะ สอดคลอ้งและสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั
ยิง่ขึน้ 
 
2. เป้าหมาย 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดเป้าหมายเพื่อการลดอตัราเพิม่ของประชากรไวด้งัน้ี คอื 
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 2.1 เป้าหมายจ านวนประชากรของประเทศ ลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหม้อีตัราต ่าลง 
โดยก าหนดเป้าหมายใหอ้ตัราเพิม่ประชากรลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 1.5 ในปลายปี 2529 หรอืมี
จ านวนประชากรเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 52.1 ลา้นคน มอีตัราเกดิประมาณ 22.9 ต่อพนัคนและอตัราตาย
ประมาณ 7.3 ต่อพนัคน ถ้าการด าเนินงานด้านลดอตัราเพิม่ประชากรได้รบัผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จ านวนประชากรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  5 จะมีโครงสร้างสัดส่วนของ 
ประชาชนตามกลุ่มอายแุละเพศดงัปรากฏในตารางต่างๆ ดงันี้ คอื 
 

ตารางท่ี 2.1 
ประมาณจ านวนประชากร อตัราเกิด อตัราตาย และอตัราเพ่ิมของประชากร 

พ.ศ. 2524 – 2529 (1 กรกฎาคม) 
 

ปี จ านวนประชากร (พนัคน) อตัราเกิด อตัราตาย อตัราเพ่ิมของ 
ประชากร (รอ้ยละ) รวม ชาย หญิง 

2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 

47,488 
48,490 
49,459 
50,396 
51,301 
52,094 

23,868 
24,374 
24,862 
25,334 
25,789 
26,187 

23,620 
24,116 
24,597 
25,062 
25,512 
25,907 

28.4 
27.5 
26.0 
24.8 
23.7 
22.9 

7.7 
7.6 
7.5 
7.4 
7.3 
7.3 

2.1 
2.0 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.2 
จ านวนประชากรตามกลุ่มอาย ุเพศ และอตัราเพ่ิมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5  

(หน่วย : พนัคน) 
 

กลุ่มอาย ุ 2524 2529 อตัราเพ่ิม 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
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เดก็ก่อนวยัเรยีน (0-4) 
เยาวชนวยัเรยีน (5-
25) 
คนวนัท างาน (26-64) 
คนสงูอายุ (65 +) 

6,412 
23,298 
16,276 
1,502 

3,274 
11,844 
8,080 

670 

3,138 
11,454 
7,196 

832 

6,054 
24,991 
19,267 
1,782 

3,063 
12,714 
9,589 

791 

2,961 
12,277 
9,678 

991 

-1.00 
1.40 
3.20 
3.42 

รวม 47,488 23,868 23,620 52,094 26,187 25,907 1.85 

 
ตารางท่ี 2.3 

สดัส่วนของประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 
 

กลุ่มอาย ุ 2524 2529 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

เดก็ก่อนวยัเรยีน (0-4) 
เยาวชนวยัเรยีน (5-25) 
คนวนัท างาน (26-64) 
คนสงูอายุ (65 +) 

13.50 
49.06 
34.28 
3.16 

13.72 
49.62 
33.85 
2.81 

13.29 
48.49 
34.70 
3.52 

11.62 
47.97 
34.99 
3.42 

11.81 
48.55 
36.62 
3.02 

11.43 
47.39 
37.36 
3.82 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
2.2 เป้าหมายจ านวนผู้ใช้บริการวางแผนครอบครวัโดยวิธีต่างๆ 
เพื่อให้เป้าหมายจ านวนประชากรของประเทศมีอัตราเพิ่มเพียง 1.5 ในปีสุดท้ายของ

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จ าเป็นจะตอ้งเรง่ใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัแก่ประชากร โดยตัง้เป้าหมายใหม้ ี
ผู้รบับรกิารรายใหม่ตลอด 5 ปี ประมาณ 4.6 ล้านคน และมผีู้รบับรกิารรายเก่าที่ยงัคมใช้อยู่อย่าง 
ต่อเนื่อง ประมาณ 4.1 ล้าน คน ในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ดงัตารางแยกเป็นรายวธิแีละรายปี 
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.4 
เป้าหมายผูร้บับริการวางแผนครอบครวัรายใหม่แยกเป็นรายวิธีและรายปี (2525 - 2529) 
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ปี ห่วงอนามยั ยาเมด็
คมุก าเนิด 

ผา่ตดัท าหมนั ยาฉีด
คมุก าเนิด 

รวมทุกวิธี 

2525 
2526 
2527 
2528 
2529 

52,800 
56,400 
61,900 
65,700 
69,800 

472,600 
504,900 
553,400 
587,500 
624,600 

176,800 
187,700 
204,600 
216,600 
229,600 

93,300 
98,100 

106,200 
112,200 
118,500 

795,500 
847,100 
926,100 
982,000 

1,042,500 

รวม 306,600 2,743,000 1,015,300 528,300 4,593,200 

 
ตารางท่ี 2.5 

ผูร้บับริการวางแผนครอบครวัท่ีคาดว่ายงัคงใช้อยู่ แยกเป็นรายวิธีและรายปี  
(2525 - 2529) 

 
ปี ห่วงอนามยั ยาเมด็คมุก าเนิด ผา่ตดัท าหมนั ยาฉีดคมุก าเนิด รวมทุกวิธี 

2525 
2526 
2527 
2528 
2529 

338,900 
316,400 
298,600 
288,300 
287,200 

1,839,800 
1,854,500 
1,873,300 
1,948,200 
2,022,600 

1,096,600 
1,223,600 
1,358,100 
1,500,200 
1,647,800 

179,800 
184,200 
186,600 
195,600 
203,800 

3,455,100 
3,580,800 
3,716,600 
3,932,400 
4,161,400 

แหล่งทีม่า : กองอนามยัครอบครวั กระทรวงสาธารณสุข 
 
 2.3 เป้าหมายกลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ปีญัหามากและจะต้องเร่ง
พฒันาโดยใหค้วามส าคญัล าดบัสูง คอื กลุ่มประชากรในแหล่งเสื่อมโทรม กลุ่มประชากรในชนบทเขต
ยากจน กลุ่มชาวไทยภเูขา กลุ่มชาวไทยจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกลุ่มผูล้ ีภ้ยั 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย แนวนโยบายของแผนประชากรในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มสีาระส าคญั ดงันี้ 
 3.1.1 ด้านการลดอตัราเพ่ิมประชากร เร่งด าเนินงานร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนดา้นงาน
วางแผนครอบครวั เพื่อลดอัตราเพิม่ของประชากรให้อยู่ในอตัราที่เหมาะสมกบัการกระจายตวัของ
ประชากร ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยเน้นการปฏิบัติในพื้นที่ชนบทยากจนห่างไกลทุรกันดาร  
ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะประชากรกลุ่มทีม่ลีกัษณะพเิศษ 
 3.1.2 ด้านการสนับสนุนงานกิจกรรมประชากรอ่ืน จะเร่งด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
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(1) ขยายงานด้านประชากรศึกษา เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน 
ทุกวันให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตัง้แต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึง
ระดับชาติ โดยการขยายงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมประชากรให้ 
แพรห่ลาย 

(2) ปรบัปรุงกฎหมาย ข้อก าหนด มาตรการที่ขดัแย้งกับการด าเนินงานกิจกรรม
ประชากร 

(3) สรา้งค่านิยมและสิง่จูงใจให้ประชากรที่มปีญัหาทางด้านเศรษฐกจิ เพื่อชกัจูงให้มี
บุตรไมเ่กนิครอบครวัละ 2 คน 

3.2 มาตรการการพฒันา 
3.2.1 งานวางแผนครอบครวั 

(1) ขยายการให้บรกิารวางแผนครอบครวัอย่างทัว่ถงึ โดยหน่วยงานของรฐับาลและ
เอกชนจดัตัง้หน่วยบริการเคลื่อนที่ทัง้ในส่วนกลางและระดับจงัหวัดเพื่อกระายบริการให้มากขึ้น 
ส่งเสรมิการใชว้ธิคีุมก าเนิดชนิดถาวรโดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัประชาชนในชนบททีห่่างไกล เน้นหนัก
การให้บรกิารวางแผนครอบครวัแก่บุคคลในบางกลุ่มที่อตัราเกดิยงัสูง ไดแ้ก่ ประชากรในภาคตะวนั -
ออกเฉียงเหนือ เขตสี่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผู้อพยพลี้ภยั ชาวเขาประชากรในแหล่งชุมชนแออดัใน
เขตกรงุเทพมหานครและจงัหวดัใหญ่ 

(2) ขยายและปรบัปรุงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์โดยใช้สื่อมวลชนชนิดต่างๆ  ที่
สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งเสรมิให้จงัหวัดท าโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ  
ตนเอง โดยใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ยในแต่ละทอ้งถิน่ 

(3) ผลติและพฒันาบุคลากร โดยการอบรมเทคนิคแก่แพทย์ด้านการผ่าตดั ท าหมนั 
ผลติและอบรมพยาบาล ผดุงครรภ ์ผู้ช่วยเจา้หน้าที่สาธารณสุข จัดอบรมระยะสัน้แก่กลุ่มผู้น า ชุมชน 
อาสาสมคัร กลุ่มสตรแีละเยาวชนให้มคีวามรูค้วามสามารถในการ ให้บรกิารคุมก าเนิดแบบง่าย และ
แนะน าจงูใจใหม้ผีูม้ารบับรกิารเพิม่ขึน้ 

ส าหรบัพยาบาลและพนักงานพยาบาลทีผ่่านการอบรมท าหมนัหรอืการฝึกอบรมผดุง
ครรภ์ใส่ห่วงอนามยัแทนแพทย์ ซึ่งเป็นที่รบัรองของโครงการวางแผนครอบครวัแล้วว่าสามารถ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพเป็นทีน่่าพอใจ จะใหม้กีารพจิารณาอนุญาตใหบุ้คคลเหล่านี้ใหบ้รกิารวางแผน
ครอบครวัโดยวธิดีงักล่าวแล้วได ้โดยถอืว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย ์นอกจากนี้ ยงัมบีุคคลอกี
หลายประเภท เช่น คร ูและอาสาสมคัร ซึง่สมควรได้รบัอนุญาตให้เป็นผูจ้่ายยาเมด็คุมก าเนิดครัง้ที่ 2 
เป็นต้นไป โดยก าหนดระเบยีบข้อปฏบิตัิให้รดักุมเฉพาะการจ่ายยาครัง้แรกเท่านัน้ที่จะต้องผ่านการ
ต ร ว จ ร่ า ง ก าย แล ะป ร ะ วัติ โ ด ยล ะ เ อี ย ด จ ากผดุ ง ค ร รภ์  พย าบ าล  ห รือ แพทย์  ทั ้ง นี้ ผู้ 
รบัผดิชอบเรือ่งนี้ควรเป็นกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา 
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3.2.2 งานปรบัปรงุกฎหมายและส่ิงจงูใจ 
(1) ดา้นระเบยีบและกฎหมาย จะไดพ้จิารณาปรบัปรงุแกไ้ขเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

(1.1) ประกาศกฎกระทรวงให้อ านาจเจา้หน้าที่ของรฐัที่มใิช่แพทย ์แต่ได้รบัการฝึกหดั
และทดสอบแล้ว สามารถท าหมนัได้ ทัง้นี้เป็นการปฏบิตัติามช่องทางที่กฎหมาย
วชิาชพีเวชกรรมไดเ้ปิดช่องไวแ้ลว้ 

(1.2) ปรบัปรงุระเบยีบการลาของขา้ราชการและลกูจา้งทัว่ไป โดยใหส้ามารถลางานเพื่อ
ผ่าตดัท าหมนัได้ โดยไม่ถือเป็นวนัลา และสามารถลาพกัหลงัการท าหมนัตามที่
จ าเป็นดว้ย 

(1.3) ปรบัปรงุแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เพิม่เหตุใหท้ าแทง้ไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย หากมกีารตัง้ครรภเ์กดิขึน้หลกัการวางแผนครอบครวั เนื่องจากยงั
ไมม่วีธิกีารวางแผนครอบครวัวธิใีดทีไ่ดผ้ลโดยไมม่คีวามผดิพลาด 

(2) ดา้นภาษ ีจะใหม้กีารด าเนินการในมาตราส าคญัๆ ดงัต่อไปนี้ 
(2.1) ยกเลกิการเก็บภาษอุีปกรณ์วางแผนครอบครวั ทัง้นี้เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บรกิาร

ของรัฐและเอกชนสามารถด าเนินงานต่อไปได้ เมื่อความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศลดลง 

(2.2) ส่งเสรมิใหเ้อกชนตัง้โรงงานผลติอุปกรณ์วางแผนครอบครวั เช่น ยาคุมก าเนิดและ
อื่นๆ โดยมมีาตรการขอให้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลอืยอมให้มกีารจดัซื้อยาที่
ผลติในประเทศได ้แทนยาทีผ่ลติในประเทศของผูใ้หค้วามช่วยเหลอื 

(2.3) ลดอตัราภาษเีงนิไดส้ าหรบัคนโสด เพื่อส่งเสรมิการขยายอายกุารแต่งงานใหส้งูขึน้ 
(2.4) ให้การลดหย่อนการหกัช าระภาษีเงนิได้ของนายจ้างหรอืผู้บรจิาคในกรณีต่างๆ 

เช่น 
- ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัแก่ลูกจา้ง ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง

ของบรกิารอนามยัทางกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
- ค่าใชจ้า่ยทีบ่รจิาคใหแ้ก่โครงการเพื่อพฒันาฝีมอืของคนงาน เพื่อส่งเสรมิการ

พฒันาคุณภาพประชากรวยัท างาน 
- ค่าใช้จ่ายที่บรจิาคให้แก่โรงเรยีนในการจดัอาหารส าหรบัเด็กในวยัเรยีนที่

ยากจน เพื่อส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพประชากรวยัเดก็ 
(3) ดา้นสิง่จงูใจ ภายในระยะของแผนพฒันาฯ จะไดม้กีารพจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมเพื่อ 

(3.1) จูงใจให้มผีู้มารบับรกิารวางแผนครอบครวั โดยเฉพาะวธิีท าหมนัโดยการให้ 
สิง่ตอบแทน เช่น ใหร้างวลัแก่ผุใ้หบ้รกิารและผูท้ีส่ามารถชกัชวนคนมารบับรกิาร
วางแผนครอบครวั ใหบ้รกิารท าคลอดฟรแีก่ผูท้ีย่นิยอมท าหมนัภายหลงัการคลอด 
เป็นตน้ 
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(3.2) จูงใจให้คนนิยมการมบีุตรครอบครวัละไม่เกิน 2 คน โดยพิจารณาให้ความ 
ช่วยเหลอืต่างๆ เป็นพเิศษแก่ครอบครวัที่มบีุตรจ านวน 2 คนก่อน เช่น การให้
ทุนการศึกษาแก่บุตร สวัสดิการที่อยู่อาศัย และความช่วยเหลือต่างๆ ที่ทาง 
ราชการจดัสรรให้แก่กลุ่มบุคคลหรอืชุมชนในชนบท อาท ิการให้สนิเชื่อทางการ
เกษตร การใหบ้รกิารเช่าสตัวห์รอืผสมเทยีมสตัว ์ฯลฯ 

3.2.3 งานประชากรศึกษา 
(1) ส่งเสรมิการใหค้วามรูด้า้นประชากรศกึษาอย่างทัว่ถงึ โดยใหม้กีารสอนประชา-กร

ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มธัยม และประถม ทัง้นี้  โดยแยกเป็นรายวิชาหรือ
สอดแทรกในวชิาต่างๆ ตามความเหมาะสมของวยั 

(2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของประชากรศึกษา โดยการจดัสมัมนา
ผู้บรหิารการศึกษาระดบัผู้ก าหนดนโยบายและควบคุมงานด้านประชากรศึกษา
อย่างน้อยปีละครัง้ นอกจากนัน้จะจดัให้มกีารอบรมนักพฒันาชนบท อาสาสมคัร 
อ า จ า รย์  ค รู  บุ ค ล าก รทั ้ง ข อ ง รัฐ แล ะ เ อ กชนอย่ า ง สม ่ า เ ส มอแล ะ ให้ 
ครอบคลุมทุกระดบัและทุกกลุ่ม 

(3) ในระดบัท้องถิ่น ให้พฒันาการ อาสาสมคัรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบรกิาร
ระดบัหมู่บ้านจากทุกต าบลเผยแพร่ความรู้ประชากรศึกษาแก่ประชาชนทัว่ไป
อยา่งสม ่าเสมอ 

(4) จดัให้มกีารเผยแพร่ความรู้ทางประชากรศึกษาโดยการสอดแทรกรายการทาง
วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ จดหมายข่าว นิทรรศการ รวมทัง้ส่งเสรมิหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิและเผยแพร่ทัง้ของรฐัและเอกชนได้สอดแทรกความรู้
ประชากรศกึษาไวใ้นกจิกรรมส่งเสรมิและเผยแพรข่องหน่วยงานนัน้ๆ 

(5) ส่งเสรมิการพฒันาหลกัสูตรสื่อการเรยีนการสอน และอุปกรณ์การศึกษา โดยให้
ส านักงานศึกษาธิการและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หน่วยง านทัง้ของ 
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค จดัท าหนังสอืวารสารชุดการสอนเกี่ยวกบัประชากร
ศกึษา เพื่อเผยแพรแ่ก่โรงเรยีน หอ้งสมุดหรอืศูนยร์วมของทอ้งถิน่ รวมทัง้ผลติชุด
อุปกรณ์ประชากรศึกษาอย่างน้อย 15,000 ชุด เพื่อให้อาสาสมคัรประจ า 
หมู่บ้าน นักพฒันาชนบท และผู้ปฏบิตัิงานภาคเอกชน ใช้เป็นอุปกรณ์การสอน
ประชาชนทัว่ไปตามโอกาสอนัควร 

(6) ส่งเสรมิงานค้นคว้า วจิยั และการตดิตามประเมนิผล เพื่อให้มกีารน าผลมาใช้ใน
การพฒันางานประชากรศกึษาต่อไปใหด้ยีิง่ขึน้ 

(7) เพื่อให้งานด้านนี้ได้ด าเนินไปด้วยด ีให้ส านักงานคณะกรรมการประชากรศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร ท าหน้าที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่
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วางไว้ และเป็นศูนย์กลางประสานงานรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้บรกิารและเผยแพร่
งานประชากรศึกษา โดยจะต้องมีบุคลากรและเงินงบประมาณเพียงพอที่จะ
ปฏบิตักิารไดโ้ดยเรว็ 

 
 

3.2.4 งานเผยแพร่ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมประชากร 
(1) จดัตัง้กรรมการประสานงานการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการสื่อสารเพื่อ  

กจิกรรมประชากร ท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ของรฐับาลและเอกชน และตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายที่
ก าหนดไว ้

(2) ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบวางนโยบายและวางแผนประชากรระดบัชาต ิจดัสมัมนา
ระดบัชาติระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู ้และการสื่อสารเพื่อกิจกรรมประชากร เพื่อจดัท าแผนแม่บทใน
การปฏบิตัแิละประสานงานการเผยแพร่ 

(3) จดัสรรทรพัยากรให้มากยิง่ขึน้ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เผยแพร่ข่าวสารความรู้
เกี่ยวกบักจิกรรมประชากรในเขตที่มอีตัราเกิดสูงและมผีู้รบับรกิารต ่าหรอืในเขต
ยากจน 

(4) ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง จดัสรรทรพัยากรเพื่อ
ด าเนินการด้านนี้ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้สมาคมหรือ
หน่วยงานเอกชนทีป่ฏบิตังิานเกี่ยวกบัการวางแผนครอบครวัได้มโีอกาสช่วยงาน
ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู ้และการสื่อสารเพื่อกจิกรรมประชากรได้อย่าง
เตม็ที ่

(5) ให้หน่วยงานของรฐัและเอกชนที่ยงัไม่ได้ท าการสอดแทรกงานด้านการเผยแพร่
ข่าวสารความรูแ้ละการสื่อสารเพื่อกจิกรรมประชากรได้ท าการสอดแทรกงานการ
เผยแพร่ข่ าวสาร ความรู้  และการสื่ อสารเพื่ อกิจกรรมประชากรไว้ ใน 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(6) ให้สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบงาน 
เผยแพรข่า่วสาร ความรู ้และการสื่อสารเพื่อกจิกรรมประชากร รวมทัง้การจดัใหม้ี
หลกัสตูรการศกึษาในดา้นน้ีไวใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(7) จดัสัมมนาร่วมระหว่างสื่อมวลชน หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเอกชน 
หน่วยงานของรฐั และองค์การเอกชน เพื่อหาช่องทางให้มกีารร่วมมอืกนัอย่าง
ใกลช้ดิในการเผยแพรข่า่วสาร ความรู ้และการสื่อสารเพื่อกจิกรรมประชากร 
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(8) อบรมผู้น าทางด้านการละเล่นพื้นเมอืงให้รูจ้กัสอดแทรกข่าวสาร ความรู้และการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการสื่อสารเพื่อกิจกรรม
ประชากร 

(9) ให้สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันา
เทคนิคที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการสื่อสารเพื่อกิจกรรม
ประชากร 

กล่าวโดยสรปุ จะเหน็ไดว้่างานวางแผนครอบครวัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะยงัมคีวามส าคญั
อ ยู่ ม า ก  แ ต่ ขณ ะ เ ดี ย ว กั น  ก็ ยั ง มี ง า น อื่ น ที่ ส า คัญ ท า ง ด้ า น ก ฎห ม า ย  สิ่ ง จู ง ใ จ ด้ า น  
ประชากรศกึษา และด้านเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมประชากร ซึง่จะต้องด าเนินการควบคู่กนัไป
โดยจดัรวมงานทัง้หมดเขา้อยู่ในแผนหลกัทางด้านประชากรและมกีารก าหนดแผนปฏบิตังิานทัง้ของ
รั ฐ บ า ล แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น ใ ห้ ชั ด เ จ น เ ป็ น ร า ย ปี  โ ด ย จ า แ น ก เ ป็ น ง า น 
ภายในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศต่างๆ ในสมาคม  
อาเซยีน 
 
ข. การพฒันาคณุภาพประชากร 
 
1. สภาพและปัญหา 
 การพฒันาประชากรในระยะที่ผ่านมายงัไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร ทัง้นี้เพราะค านึงถงึแต่การลด
อตัราเพิม่ของประชากร การใหบ้รกิารทางสาธารณสุข บรกิารดา้นการศกึษาและการฝึกอบรม ตลอดจน
การฝึกอาชพีใหแ้ก่ก าลงัคนของประเทศ เพื่อเป็นปจัจยัในการช่วยพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิเป็นส าคญั 
โดยเน้นการพฒันาโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางวตัถุเป็นหลกั มไิด้ค านึงถงึการพฒันา
ดา้นสงัคมเป็นส่วนรวม ท าให้ประชากรของประเทศโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทห่างไกล ยงัขาดคุณภาพ
และยงัมคีวามแตกต่างจากประชากรในเมอืงเป็นอย่างมาก ทัง้ในด้านพื้นฐาน สตปิญัญาและคุณภาพ
ของร่างกาย ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยรบีด่วน เนื่องจากการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และความ
มัน่คงของประเทศจ าเป็นต้องอาศัยประชากรที่มีคุณภาพ ตัง้แต่เด็กก่อนวันเรียน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนก าลังคนในตลาดแรงงานทัง้ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มี 
สุขภาพอนามยัด ีมคีวามรูค้วามสามารถ และมกีารพฒันาจติใจดว้ย 
การพฒันาคุณภาพประชากร จ าเป็นจะตอ้งเริม่พจิารณาขจดัปญัหา ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ปญัหาการพฒันาดา้นสุขภาพอนามยั เสรมิสรา้งสตปิญัญาและบุคลกิภาพพืน้ฐานของประชากรใน

ชนบทและในเมอืง ที่มคีวามแตกต่างและไม่ทดัเทยีมกนั ตลอดจนการได้รบับรกิารไม่ทัว่ถงึและ
ขาดคุณภาพ สาเหตุเนื่องจากความจ ากดัของทรพัยากรในการพฒันาของรฐัไม่สามารถครอบคลุม
ประชากรไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ท าใหเ้กดิปญัหาทีจ่ะตอ้งเรง่แกไ้ข ดงัน้ี 



 207 

(1) บรกิารสาธารณสุขยงัไม่เพยีงพอในด้านโภชนาการ การป้องกนัโรค ตลอดทัง้การให้ความรู้
เรื่องอนามัยแม่และเด็ก การรักษาสุขภาพและสุขภาพจิต และการบริการยังเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

(2) บรกิารการศึกษาภาคบงัคบัยงัไม่ทัว่ถึงและคุณภาพด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ
โรงเรยีนมคีวามแตกต่างไม่ทดัเทยีมกนัระหว่างในชนบทและในเมอืง เดก็ในชนบทมรีะดบัการ
พฒันาทางสตปิญัญาชา้กว่าเดก็ในเมอืง 

1.2 ปญัหาการเตรียมให้มีอาชีพและการพฒันาอาชีพของประชากรให้เหมาะสมกับความต้องการ
ก าลงัคนในสาขาต่างๆ ของประเทศ ยงัไม่สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ เนื่องจาก
บรกิารของรฐัดา้นการศกึษาและการผลติก าลงัคนเพื่อเตรยีมให้มอีาชพี ยงัขาดคุณภาพและไม่ได้
รบัการพฒันา และเกดิจากการขาดแนวทางและมาตรการในการประสานงานระหว่างการศกึษาใน
ระบบโรงเรยีนกบัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน และหน่วยงานนโยบายและวางแผนกบัหน่วยงาน
ปฏบิตังิาน จงึเกดิปญัหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ข ดงัน้ี 
(1) ก าลงัแรงงานส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าชัน้ประถมศกึษา รอ้ยละ 71 เป็นผูม้รีายไดต้ ่า

และการผลติก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูงไม่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เกิด
ปญัหาการว่างงานและการท างานต ่าระดบั 

(2) แรงงานส่วนใหญ่ขาดคุณภาพ ขาดความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบังานอาชพีและสภาพการท างาน การ
จดัการ การตลาด การสหกรณ์ รวมถงึเจตคตแิละระเบยีบวนิยัทีม่ต่ีออาชพีการท างาน 

(3) ปญัหาการขาดประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของก าลงัคนในหน่วยราชการ มสีาเหตุเกดิจาก
ระบบราชการและตวัข้าราชการ เนื่ องจากจุดอ่อนในการผลติคนจากสถาบนัการศึกษาและ
โครงสร้างของระบบบรหิารราชการไม่คล่องตวัและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมปจัจุบนั ซึ่งเป็น
ปญัหาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขอยา่งรบีเรง่ 

(4) ขาดประสทิธภิาพในการบรหิารงานของรฐัวสิาหกจิและไม่ไดค้ านึงถงึผลงานอย่างจรงิจงั ท าให้
รฐัวสิาหกจิจ านวนมากมปีญัหาไม่สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายได้ สาเหตุมา
จากการบรหิารงานบุคคลไมไ่ดม้าตรฐาน และไมม่กีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(5) ขาดการประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครฐับาล เป็นสาเหตุให้รฐัไม่สามารถวางแผน
ในการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั ้น 
ภาคเอกชนยงัมปีญัหาในการพฒันาก าลงัคนดา้นการบรหิารและการจดัการ 

(6) คุณภาพของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ยงัไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน สาเหตุเนื่องมาจากการเขา้สู่ก าลงัแรงงานภาคอุตสาหกรรมมจี านวนมากขึน้ตามการ
พฒันาของระบบเศรษฐกจิและบรกิาร ดา้นการฝึกอาชพีเพื่อเสรมิทกัษะในการประกอบอาชพี
ยงัมไีมเ่พยีงพอ จงึท าใหแ้รงงานภาคอุตสาหกรรมมปีระสทิธภิาพในการท างานต ่า 
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(7) แรงงานภาคเกษตรมปีญัหาเกี่ยวกบัมาตรฐานการครองชพี ความสามารถในการผลติต ่าและ
รายไดต้ ่า สาเหตุเนื่องมาจากการพฒันายงัไมท่ัว่ถงึและต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นการศกึษา ฝึกอาชพี 
และส่ ง เสริมการ เกษตรโดยให้สอดแทรกอยู่ ในการพัฒนาการศึกษาทั ้ง ในระบบ 
โรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน 

1.3 ปญัหาทางดา้นการละเลยต่อการปลกูฝงัความคดิจติใจของประชากรทุกกลุ่มทุกที ่ใหม้ทีศันคตแิละ
ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ให้มคีุณธรรมและจรยิธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานน าสงัคมไทยไปสู่ความ
กนิดอียู่ดแีละมสีนัตสิุขอย่างทัว่ถงึ สาเหตุเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบนัทางสงัคมต่างๆ 
ไดแ้ก่ ครอบครวั การศกึษา การศาสนา และสื่อมวลชน เป็นต้น สถาบนัเหล่านี้ไม่ไดป้ฏบิตัหิน้าที่
ของตนอย่างเหมาะสม และไม่ได้สรา้งรากฐานของคุณธรรมที่ลกึซึ้งให้แก่มวลสมาชกิในสงัคม จงึ
เป็นปญัหาทีต่อ้งเรง่รบีแกไ้ข 

 
2. เป้าหมาย 
2.1 เป้าหมายการเตรียมให้มีอาชีพ 

(1) เน้นกลุ่มเดก็และเยาวชนอายุ 6 - 25 ปี ผูท้ีอ่ยู่ในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน 
(รายละเอยีดปรากฏในแผนพฒันาเดก็และเยาวชน) 

(2) การผลติก าลงัคนในระบบการศกึษา ใหด้ าเนินการตามแนวทางซึง่มปีรากฏในแผนพฒันา
การศกึษาอยูแ่ลว้ทัง้ในดา้นอาชพีวศกึษาและอุดมศกึษา 

2.2 เป้าหมายการพฒันาอาชีพและการวางแผนการใช้ก าลงัคนให้มีประสิทธิภาพ เน้น 
เป้าหมายในกลุ่มอาชพีข้าราชการฝ่ายพลเรอืนและลูกจ้างพนักงานรฐัวสิาหกิจ ผู้บรหิารธุรกิจ ผู้ใช้
แรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

(1) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจได้ร ับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบและ  
ต่อเนื่องกันไป โดยเน้นข้าราชการเข้าใหม่ได้ทัง้หมด และให้มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันา 
ขา้ราชการทุกระดบั ใหค้รอบคลุมขา้ราชการในอตัราเพิม่รอ้ยละ 30 ต่อปี 

(2) ให้เกษตรกรได้รบัการศกึษาด้านอาชพี และความรูท้ ัว่ไป เพื่อการด ารงอาชพีทีด่กีว่าเดมิ 
เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี 

(3) ใหม้กีารฝึกอาชพีสาขาช่างต่างๆ และใหม้มีาตรฐานฝีมอืช่างไม่น้อยกว่า 15 สาขาช่าง ได้
จดัใหม้มีาตรฐานฝีมอืช่าง ก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รวม 10 สาขาช่าง คอื ช่างเชื่อม
ไฟฟ้า ช่างเครื่องมอืกล ช่างตดิตัง้และเดนิสายไฟฟ้าภายในอาคารช่างเชื่อมก๊าซ ช่างซ่อม
รถยนต ์ช่างปรบั ช่างเครือ่งท าความเยน็และเครื่องปรบัอากาศ ช่างวทิยุและโทรทศัน์ ช่าง
ไม ้ก่อสรา้ง ช่างท่อและสุขภณัฑ ์และเพิม่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 อกี 5 สาขาช่าง คอื 
ช่ า ง ก่ อ อิ ฐ  ช่ า ง ปู น ฉ า บ  ช่ า ง เ ค า ะ ตั ว ถั ง ร ถ ย น ต์  ช่ า ง พ่ น สี ร ถ ย น ต์  ช่ า ง 
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เครื่องกลหนัก แยกเป็นด้านๆ ไป เพื่อเตรยีมที่จะให้มรีะบบประกาศนียบตัรแห่งชาต ิ
ภายในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

2.3 เป้าหมายการพฒันาจิตใจ (รายละเอยีดปรากฏในแผนวฒันธรรม) เน้นเป้าหมายในกลุ่ม 
ขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ กลุ่มครอบครวั ผูบ้รหิารการศกึษา และคร ูผูน้ าทางศาสนา และสื่อ
มวลชล ดงันี้ 

(1) เผยแพร่และท าความเขา้ใจถงึคุณธรรมและศลีธรรมใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
ไวท้ัง้หมดและใหม้อีตัราเพิม่ขึน้ทุกปีจนสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

(2) ใหม้กีารจดัฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและศลีธรรมควบคู่ไปกบัการฝึกอบรมและฝึกอาชพีดา้น
ต่างๆ โดยมอีตัราเพิม่ขึน้ทุกปี 

 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย การพฒันาคุณภาพประชากรและจติใจมนีโยบาย ดงันี้ 

(1) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างสติปญัญาขัน้พื้นฐานของประชากรทางด้าน 
สาธารณสุขและการศึกษา เพื่อให้ประชากรมรี่างการสมบูรณ์ แขง็แรง และมสีติปญัญา
ความสามารถในการประกอบอาชพี ให้มคีวามทดัเทยีมกนัในแบบของคนคดิเป็นท าเป็น 
แกป้ญัหาเป็น รวมทัง้มรีะเบยีบวนิยั มจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ 

(2) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการท างาน และปรบัปรุง 
คุณภาพในการผลติก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(3) ส่งเสรมิส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในการวางแผนการใชก้ าลงัคนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ และมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อควบคุมการบรหิาร การ
ปฏบิตังิาน และการใชก้ าลงัคนอย่างเตม็ความสามารถ ใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิาร
ของราชการและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิสงัคมปจัจบุนั 

(4) ส่งเสรมิใหร้ฐับาลและเอกชนรว่มมอืกนัวางแผนในการแก้ปญัหาดา้นการผลติก าลงัคน และ
พัฒนาคุณภาพและประชากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนให้มกีารวางแผนก าลงัคนทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว และมกีารพฒันานกับรหิาร นกัจดัการทุกระดบั 

(5) ส่งเสรมิให้เกษตรกรได้รบัการศึกษาด้านอาชีพระยะสัน้ให้มคีวามสามารถในการเพิ่ม  
ผลผลติการตลาด เพื่อใหม้กีารด ารงชพีทีด่กีว่าเดมิ 

(6) เร่งใหม้กีารพฒันาจติใจใหเ้ป็นกจิกรรมทีต่้องระดมสรรพก าลงัคนจากทุกหน่วยงานของรฐั 
เอกชนสถาบนัทางสงัคมต่างๆ โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวั ให้ทบทวนบทบาทของตน
เพื่อจะไดท้ าหน้าทีอ่ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และเป็นปฏบิตักิารต่อเนื่องตลอดไป 
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3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อสนองนโยบายและใหบ้รรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายตามแผนพฒันาฯ 
จงึไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการในการปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 
 3.2.1 พฒันาสุขภาพอนามยัและเสริมสร้างสติปัญญาขัน้พื้นฐานของประชากร โดย
ปรบัปรุงและกระจายบรกิารสาธารณสุขให้ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบัโภชนาการ การมอีาหาร
เสรมิในท้องถิน่ การให้ความรูด้า้นการบรโิภค การเลี้ยงดูบุตรแก่มารดา การให้บรกิารภูมคิุ้มกนัโรคที่
ต่อเนื่อง การให้ความรู้ในการบ ารุงสุขภาพจติ การเสริมสร้างสติปญัญาพื้นฐาน โดยให้ขยายและ
ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาในระบบโรงงานให้ทัว่ถึงและมปีระสทิธภิาพขยายบรกิารการศกึษานอก
ระบบ เพื่อเตรยีมการให้มอีาชพี ตลอดจนปลูกฝงัให้มคีุณธรรมและจรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย มคีวาม
รบัผดิชอบแก่ประชากรในทุกรปูแบบ และมคีวามสามารถในการประกอบอาชพี 
 3.2.2 เตรียมให้มีอาชีพและพฒันาอาชีพให้เหมาะสมกบัความต้องการก าลงัคน โดย 

(1) จดัระบบการศึกษาในด้านการเตรียมให้มีอาชีพทัง้ในระบบโรงเรียน และนอกระบบ
โรงเรยีนให้เหมาะสมกบัสภาพของท้องถิน่ ส่งเสรมิอาชพีเกษตรกรรมในชนบท และให้มี
การฝึกอาชพีประเภทอุตสาหกรรมในครวัเรอืนที่ใช้วตัถุดบิในท้องถิน่มากที่สุด สามารถ
น าไปประกอบอาชพีดว้ยตนเองได ้

(2) ให้มกีลไกและมาตรการในการเตรยีมให้มอีาชพีให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด
และนโยบายการสร้างงานของรฐับาล โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการวางแผน
พฒันาจงัหวดั และประสานงานกับคณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานพฒันา
ก าลงัคน 

(3) ปรบัปรงุและวางมาตรการเป็นขัน้ตอนในการวางแผนผลติก าลงัคน ก าหนดมาตรการสรา้ง
งาน การเตรียมอาชีพ และการติดตามผลที่ ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะก าลังคนระดับ 
อาชวีศกึษาและอุดมศกึษาจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการปรบัปรงุการบรหิารและองคก์ร 

(4) ให้จดัฝึกอบรมขา้ราชการอย่างมรีะบบและต่อเนื่องทัง้ในด้านทกัษะเฉพาะต าแหน่งและ
คุณธรรม ตลอดจนติดตามผลการปฏบิตัิงาน โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบส่วน
หนึ่งในการปฏิบตัิราชการ และส านักงาน ก .พ. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการ 
ฝึกอบรม 

(5) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัการบรหิารราชการให้เอื้ออ านวยต่อ
การปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามคล่องตวั โดยให้ส านักนายกรฐัมนตรเีป็น
ผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(6) ให้รฐัปรบัปรุงรายได้และสวสัดกิารต่างๆ ของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการให้
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ให้องค์การกลางบริหารงานบุคคล ศึกษา 
เสนอแนะวธิกีารปรบัปรงุต่อรฐับาลใหม้คีวามเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย 
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(7) จัดให้มีการสัมมนาอบรมกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นครัง้คราว เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมโดยให้
กระทรวงการคลงัเป็นผูร้บัผดิชอบ และใหร้ฐัวสิาหกจิทุกหน่วยงานจดัท าแผนประสานงาน
ร่วมกนัภายใน 1 ปี และให้มกีารประเมนิผลงานอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ เพื่อ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในปจัจบุนั 

(8) จดัให้มกีารสมัมนาทางวชิาการระหว่างหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษาของรฐัและ
เอกชน รวมทัง้สมาคมอาชพีและสมาคมธุรกจิเอกชน เพื่อด าเนินงานดา้นการฝึกอบรมนัก
บรหิารและนกัจดัการธุรกจิรวบรวมและเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาอาชพี 

(9) วางมาตรการและสนับสนุนการฝึกอาชพีสาขาต่างๆ เพื่อผลติแรงงานดา้นอุตสาหกรรมให้
เป็นทีต่อ้งการของตลาด ควบคุมการขยายตวัของการฝึกอาชพีสาขาทีม่คีวามต้องการน้อย 
ควบคุมหรอืช่วยเหลอืสถาบนัการศึกษาด้านอาชวีะของเอกชน ควบคุมคุณภาพการฝึก
อาชพีสาขาช่างต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและใหม้กีารฝึกช่างใน
ทุกอาชพีทีจ่ าเป็น 

(10) ใหส้ถาบนัการศกึษา สมาคมอาชพี จดัหลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาทรพัยากร-มนุษย ์
รวมทัง้การปลูกฝงัให้มรีะเบยีบวนิัย คุณธรรมและความรบัผดิชอบในการประกอบอาชพี
ให้แก่ผู้ใช้แรงงานและเยาวชนในระบบการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท และในระหว่าง
ท างาน โดยใหก้รมแรงงานเป็นผูป้ระสานงาน 

(11) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรบัปรุงและวางแผนร่วมกันในการจดัให้เกษตรกรได้รบั
การศกึษาด้านอาชพีและความรูใ้นระยะสัน้เกี่ยวกบัการเพิม่ผลผลติ การตลาด ตลอดจน
วางแผนในการสร้างสาธารณูปการเบื้องต้นในระดบัหมู่บ้าน เช่น ถนน บ่อน ้า ฯลฯ เพื่อ
แกไ้ขปญัหาดา้นการด ารงชพีของเกษตรกร 

3.2.2 การพฒันาจิตใจ ไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ ไวด้งันี้ คอื 
(1) แก้ไขปญัหาและพฒันาจติใจประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ผู้น าแต่ละกลุ่มเป็นผู้น าการ

เปลีย่นแปลงแก่ประชาชนทัว่ไป 
(2) ระดมสรรพก าลงัคนทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ของรฐัและเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุก

หลกัสตูรการฝึกอบรมทุกหลกัสตูร ผูร้บัผดิชอบโดยตรง คอื ส านักนายกรฐัมนตร ี
(3) ให้สถาบนัทางสงัคมโดยเฉพาะสถาบนัครอบครวัได้ท าหน้าที่อันถูกต้องชอบธรรมของ

ตนเอง และปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งโดยรบีด่วน ผูร้บัผดิชอบคอืส านกันายกรฐัมนตร ี
(4) ใหผู้น้ าศาสนาเป็นผูใ้นแนวทางรายละเอยีดของหลกัธรรมในการพฒันาจติใจตามนโยบาย

และเป้าหมายดงัระบุไว้แล้วให้แพร่หลายยิง่ขึน้ และให้องค์การศาสนาทุกศาสนาทุกลทัธิ
นิกายร่วมมอืร่วมใจกนัในการขดัเกลาจติใจของมวลสมาชกิและประชา -ชนทัว่ไปโดยยดึ
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ห ลัก ค ว า ม รัก  ค ว า ม เ ม ต ต า  รั ก ษ า ศี ล แ ล ะ บ า เ พ็ญ ธ ร ร ม อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  ผู้ 
รบัผดิชอบ คอื กระทรวงศกึษาธกิาร 

(5) ใหม้กีารพฒันาวธิกีารปลกูฝงั อบรม สัง่สอนศลีธรรมและจรยิธรรมตามความเหมาะสมของ
กลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่น่าสนใจศรัทธาอยู่เสมอ ผู้ร ับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษา- 
ธกิาร และทบวงมหาวทิยาลยั 

(6) ให้ปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิารประเทศให้กระจายอ านาจการบรหิารไปสู่ภูมภิาค และ
ท้องถิ่นในรูปเทศบาล เพื่อให้ชุมชนระดบัพื้นฐานมสี่วนส าคญัในการแก้ไขปญัหาและ
พฒันาจติใจ 

(7) สรา้งสรรค์สิง่แวดลอ้มทางสงัคม ได้แก่ ศลิปะ วฒันธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องดงีามตาม
หลกัศลีธรรมและจริยธรรม ควบคุมสิง่ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางจติใจทุกประเภท 
และพฒันาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตรข์องชาต ิใหส้ะอาดสวยงามและ
รกัษาความหมายดัง้เดมิไว ้

 
ค. การส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

1. สภาพและปัญหา 
 การเพิม่จ านวนประชากรอย่างรวดเรว็ การกระจายตวัและการตัง้ถิน่ฐานที่ไม่มรีะเบยีบแบบ
แผน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมในขบวนการผลิต เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด  
ผลกระทบอันเป็นปญัหาต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามยั ความเป็นอยู่และการ
ด ารงชวีติของมนุษย ์ถ้าหากผลกระทบมากเกนิควรโดยขาดการบังคบัและควบคุมป้องกนัมลพษิ และ
การใช้ทรพัยากรธรรมชาติ จนท าให้ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลไป จะ
ก่อใหเ้กดิปญัหาทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 
1.1 ปัญหามลพิษ 

(1) ปญัหามลพิษทางน ้ า ซึ่งเกิดขึ้นเน่ืองจากขาดระบบก าจัดน ้ าทิ้งจากชุมชน โรงงาน 
อุตสาหกรรมและพืน้ทีก่ารเกษตรก่อนทีจ่ะระบายลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาต ิแหล่งน ้าจดืส าคญั
ของประเทศ ไดแ้ก่ แม่น ้าส าคญั 4 สาย คอื แม่น ้าเจา้พระยา ท่าจนี บางปะกง แม่กลอง 
ปจัจุบนัมปีญัหาเรื่องการเน่าเสยีในระดบัรุนแรง กล่าวคอื ค่าออกซเิจนละลายน ้า มคี่าต ่า
กว่า 30% ของภาวะน ้าสะอาด โดยเฉพาะในพื้นที่วกิฤตมคี่าออกซเิจนละลายต ่ากว่า 1 
มลิลกิรมัต่อลติร ซึง่ใกลภ้าวะเน่าเสยีมาก หากปล่อยไวด้งัทีเ่ป็นอยูจ่ะก่อใหเ้กดิการเน่าเสยี
ขึน้ภายในเวลาอนัใกล ้

(2) ปญัหามลพษิทางอากาศ ซึง่เกดิขึน้เน่ืองจากปรมิาณสารมลพษิทีป่ล่อยจากยานยนต์ และ
โรงงานอุตสาหกรรม ในบางบรเิวณและบางช่วงเวลามปีรมิาณมากเกนิกว่าอากาศจะเจอื
จางได้ทนั ปรากฏว่าปรมิาณคาร์บอนมอนนอกไซด์เฉลี่ย 30 – 40 มลิลกิรมัต่อ 
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ลูกบาศก์เมตร ซึ่งท าให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สิง่มชีวีติอื่นๆ และก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ 

(3) ปญัหาขยะมูลฝอยในเมอืงต่างๆ ซึ่งเกดิจากบรกิารเก็บขยะมูลฝอยมไีม่เพยีงพอและขาด
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการก าจดัขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานครมปีรมิาณขยะที่สามารถ
เก็บได้เพียงร้อยละ 60 ของขยะที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และปริมาณที่เก็บได้นี้มี 
ขดีความสามารถในการก าจดัโดยวธิหีมกัเพยีงร้อยละ 60 เท่านัน้ ส าหรบัเมอืงอื่นๆ 
นอกจากกรุงเทพมหานครจะใชว้ธินี าขยะไปกองทิง้ไวโ้ดยปล่อยใหเ้น่าสลายไปเองถงึรอ้ย
ละ 94 ซึ่งหากไม่ด าเนินการเก็บรวบรวมและก าจดัอย่างถูกต้องแล้ว นอกจากจะท าให้
ชุมชนขาดความสะอาดเรยีบรอ้ยจนเป็นทีน่่ารงัเกยีจแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิปญัหาอื่นๆ อกี เช่น 
ปญัหาน ้าเสยี อากาศเสยี เป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์ละแพร่กระจายของเชือ้โรคและสตัว์ทีเ่ป็น
พาหะน าโรค รวมทัง้ก่อใหเ้กดิเหตุร าคาญเน่ืองจากกลิน่และฝุน่ละออง 

(4) ปญัหาเสยีงและความสัน่สะเทอืนซึ่งเกิดขึน้จากยานยนต์ เครื่องจกัร เครื่องยนต์ ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการต่างๆ จากการส ารวจตามเส้นทางจราจรใน
ย่านธุรกจิการคา้ ปรากฏว่าระดบัเสยีงทีว่ดัไดม้คี่าเฉลี่ยเกดิ 85 เดซเิบลเอ ซึ่งท าใหเ้กดิ
อนัตรายต่อสุขภาพและอาจถงึพกิารได ้

1.2 ปัญหาการกระจายตวัของประชากรและการตัง้ถ่ินฐาน 
(1) ปญัหาการกระจายตวัของประชากร ซึง่เกดิขึน้เน่ืองจากการกระจายตวัในเขตชนบทและใน

เมอืงไม่สมดุลกับศักยภาพของทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ท าให้เกิดปญัหา
ตามมานานาประการ เช่น ความแตกต่างของระดบัรายได้ระหว่างภาค ปญัหาไม่สมดุล
ระหว่างประชากรกบัทรพัยากร 

(2) ปญัหาความแออัดในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มจ านวน
ประชากร การเคลื่อนยา้ยประชากรจากชนบทที่ยากจนเขา้สู่เมอืง และความเจรญิเตบิโต
ของชุมชนเป็นไปโดยปราศจากระเบยีบแบบแผนที่แน่นอน ขาดการวางผงัเมอืงทีด่ ีท าให้
เกิดปญัหาแหล่งเสื่อมโทรม ปญัหาจราจร ปญัหาภาวะมลพษิ มาตรฐานการด ารง-ชวีติ
ต ่าลง และเป็นการสรา้งปญัหาสงัคมเชื่อมโยงไปทุกระดบั 

(3) ปญัหาการกระจายตวัของประชากรที่มคีุณภาพ โดยที่รายได้ระดบัต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพการศกึษาของประชากร แต่ประชากรในชนบทห่างไกลมกีารศกึษาต ่าท าให้
เป็นอุปสรรคในการพฒันา 

1.3 ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศน์ ซึง่
เกดิขึน้เนื่องจากความตอ้งการพืน้ทีด่นิท ากนิ ความตอ้งการไม ้การใชด้นิและทีด่นิอย่างไม่ประหยดัและ
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพและคุณลกัษณะ ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยทีีไ่ม่เหมาะสมในการท าเหมอืงแร ่
นอกจากนี้ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน์อนัเนื่องมาจากการพฒันาทางกายภาพในด้านต่างๆ 
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เช่น การสรา้งถนน การสรา้งท่าเรอื การขุดลอกร่องน ้า การพฒันาแหล่งน ้าและการขุดแร่ เป็นต้น โดย
ธรรมชาตแิลว้ระบบนิเวศน์ต่างๆ ย่อมมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างซบัซอ้น การท าลายระบบนิเวศน์หนึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยงัระบบนิเวศน์อื่นๆ และจะน าความเสยีหายตลอดจนอนัตรายร้ายแรงมาสู่
มนุษยใ์นทีสุ่ด 
 
2. เป้าหมาย 
2.1 มลพิษทางน ้า แกไ้ขมลพษิทางน ้าในบรเิวณดงัต่อไปนี้ 

(1) แม่น ้าเจ้าพระยาตัง้แต่บรเิวณอ าเภอเมอืงอยุธยาลงมาถงึบรเิวณแหล่งน ้าดบิของประปา
นครหลวง และตัง้แต่อ าเภอเมอืงปทุมธานีถงึบรเิวณปากอ่าว 

(2) แมน่ ้าท่าจนีตัง้แต่ใตป้ระตูน ้าโพธิพ์ระยาจนถงึบรเิวณปากอ่าว 
(3) แมแ่มน่ ้าแมก่ลองตัง้แต่ใตเ้ขือ่นวชริาลงกรณ์จนถงึบรเิวณปากอ่าว 
(4) แมน่ ้าบางปะกงตอนล่างจนถงึบรเิวณปากอ่าว 
(5) อ่าวไทยตอนบน และบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

2.2 มลพิษทางอากาศ 
(1) สร้างระบบส ารวจตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร และควบคุม 

คุณภาพอากาศบรเิวณใจกลางเมอืงทีม่กีารจราจรคบัคัง่ และแหล่งอุตสาหกรรม 
2.3 ขยะมลูฝอย 

(1) ปรับปรุ งแก้ ไขและวางแผนระบบการ เก็บ  ขน และการก าจัดขยะมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และสงขลา – หาดใหญ่ ให้ม ี
ประสทิธภิาพ 

2.4 เสียงและความสัน่สะเทือน 
(1) สร้างระบบส ารวจตรวจสอบระดับเสียงและความสัน่สะเทือนในเขตกรุงเทพมหานคร 

บรเิวณใจกลางเมอืงทีม่กีารจราจรคบัคัง่ และบรเิวณทีส่ าคญัอื่นๆ ทัว่ประเทศ 
2.5 ความแออดั 

(1) ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในกรุงเทพมหานคร สรา้งสวนสาธารณะเพิม่ขึน้อกี 1 แห่ง และ
สวนหยอ่มตามเขตต่างๆ เขตละ 1 แห่ง 

(2) ด าเนินงานระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วม และก าจดัน ้าทิ้งในชุมชน ส าหรบักรุงเทพมหานคร
และเมอืงหลกั 

2.6 ความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศน์ 
(1) รกัษาพืน้ทีป่า่สมบรูณ์ทีเ่หลอือยูไ่วใ้หไ้ด ้และปลกูปา่บรเิวณตน้น ้าล าธารปีละ 3 แสนไร ่
(2) พฒันาการใช้ประโยชน์ทีดนิชายทะเลซึ่งรกร้างว่างเปล่า และฟ้ืนฟูคุณภาพดนิเค็ม ดิน

เสื่อมคุณภาพในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดนิเปรีย้วในภาคกลาง และดนิเคม็ชายทะเล 
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(3) จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้น ้ าบาดาลทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร 

(4) ป้องกนัและควบคุมการขุดแร่บนบกและในทะเลที่ด าเนินการไม่ถูกหลกัวชิาการ หรอืใน
ลกัษณะเป็นการท าลายทรพัยากร 

(5) อนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ และจดัการควบคุมการใชท้รพัยากรในทะเลสาบสงขลา ภูเกต็ พงังา 
และชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก 

 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย ในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมนีโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพฒันาดงันี้ คอื 

(1) ลงทุนพฒันาสิ่งแวดล้อมของรฐั โดยให้ความส าคญัแก่การแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยากรหลักของประเทศและคุณภาพชีวิตมนุษย์ และมุ่งที่จะให้การ 
ลงทุนพฒันาสิง่แวดลอ้มบงัเกดิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิและสงัคมมากทีสุ่ด 

(2) สนับสนุนให้เอกชนมสี่วนร่วมมากยิง่ขึน้ในการพฒันาสิง่แวดล้อม ทัง้ในส่วนที่เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของภาครัฐบาล และในส่วนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของภาค  
เอกชนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่าง  
เตม็ทีใ่นการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

(3) สนับสนุนให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของรฐัและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงงาน 
รฐัวิสาหกิจด าเนินการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ทัง้น้ีให้เน้นในด้านประหยดัเงนิทุนและ
ทรพัยากรธรรมชาติ และในด้านการน าของเสียมาใช้ประโยชน์ รวมทัง้ให้สิ่งจูงใจแก่
ภาคเอกชนเพื่อลงทุนในการแกไ้ขป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้มดว้ย 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการส ารวจและการศึกษาวิจัยปญัหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างพื้น
ฐานขอ้มลูและหาความรูค้วามเขา้ใจในระบบสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์ และเพื่อพฒันา
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่อการแกไ้ขและควบคุมปญัหาสิง่แวดลอ้มต่างๆ ในประเทศ 

(5) เร่งเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส าหรบัการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(6) ด าเนินการวางแผนและปฏิบัติให้การกระจายตัวของประชากร  และการตัง้ถิ่นฐาน 
สอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ ความมัน่คงของชาติ และโอกาสการมีงานท าของ
ประชากรในเขตเมอืงและชนบท รวมทัง้ส่งเสรมิและใชม้าตรการต่างๆ ใหม้กีารรวมตวักนั
เป็นชุมชนที่มขีนาดเหมาะสมกบัการลงทุน เป็นการบรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกจิและ
สงัคม 
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(7) ควบคุมและป้องกนัเขตพื้นที่ยงัไม่มกีารตัง้ถิ่นฐานมใิห้ถูกบุกรุกหรอืถอืโครงโดยพลการ 
เพื่อประโยชน์ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและใหเ้กดิความเหมาะสมในการกระจาย
ตวัของประชากร 

(8) ก าหนดรปูแบบการกระจายตวัของประชาชนและการตัง้ถิน่ฐานในเขตเมอืงใหส้อดคลอ้งกบั
ระบบนิเวศน์เพื่อป้องกนัและขจดัปญัหาความเสื่อมของสิง่แวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน 
และใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการปกครองตนเอง อนัเป็นการเรง่รดัการพฒันาทางการเมอืง 

(9) ส่งเสรมิให้ผู้ที่มกีารศึกษาสูงและมคีวามสามารถด้านต่างๆ กระจายตวัไปอยู่ทัว่ประเทศ 
อนัจะเกื้อกูลให้การกระจายตวัของประชากรและการพฒันาประเทศเป็นไปโดยเหมาะสม
ยิง่ขึน้ และก าหนดระดบัการเพิม่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาเมอืง 

3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด จะมมีาตรการในแต่ละ
ดา้น เพื่อน าไปสู่แผนปฏบิตั ิดงันี้ คอื 

3.2.1 ด้านการควบคมุ 
(1) พฒันาระบบการติดตาม ควบคุมการด าเนินงานแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ทัง้ของภาค 

รฐับาลและเอกชนใหเ้หมาะสมรดักุมยิง่ขึน้ 
(2) คุ้มครองพื้นที่ท าการเกษตรรอบเขตเมอืง เพื่อป้องกนัการรุกล ้าของตัวเมอืงไปสู่พื้นที่

เกษตรกรรม โดยใช้มาตรการทางผังเมืองและนโยบายด้านการเงินและการคลังเป็น
เครือ่งมอื 

(3) ก าหนดเขตควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
3.2.2 ด้านระบบบริหาร 
(1) ปรบัปรุงระบบบรหิารสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 

สอดคล้องผสมผสานกนัยิง่ขึ้น โดยมสี านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น
แกนกลาง 

(2) ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรฐัทีเ่กี่ยวข้องกบัปญัหา
สิง่แวดลอ้ม 

(3) เร่งรดัให้จดัตัง้หน่วยงานสิง่แวดล้อมในระดบัที่เหมาะสมขึน้ในหน่วยงานต่างๆ ของรฐัที่
เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละมลพษิ 

(4) ส่งเสรมิใหผู้ม้กีารศกึษาและความสามารถสงูกระจายไปตามชุมชนทัว่ประเทศ โดยเริม่จาก
ขา้ราชการก่อน ดว้ยการเพิม่สวสัดกิารและสิง่จงูใจต่างๆ ส่วนผูค้นในทอ้งถิน่ทีจ่ะมโีอกาส
ศกึษาในระดบัสงูขึน้นัน้ กจ็ะไดจ้ดัโครงการขยายการศกึษาตัง้แต่ระดบัมธัยมขึน้ไปรวมทัง้
การศกึษานอกระบบดว้ย 
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(5) จดัตัง้สหกรณ์ที่ดนิ พฒันาที่ดิน หรอืปฏริูปที่ดนิในเขตที่เหมาะสมที่จะเพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อใหป้ระชากรกระจายตวัเขา้ไปในเขตดงักล่าว รวมทัง้การส่งเสรมิสนับสนุน
ให้ประชากรกระจายตัวจากเขตยากจน หรือเขตที่มีประชากรหนาแน่นไปสู่เขตที่มี
ทรพัยากรสมบรูณ์ 

3.2.3 ด้านกฎหมาย 
(1) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ที่มอียู่ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์

ปจัจบุนัและแนวโน้มในอนาคต และใหม้กีารบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจงั ทัง้นี้ นอกจากจะค านึงถงึ
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาสิง่แวดล้อมโดยตรง เช่น มาตร-ฐาน
คุณภาพสิง่แวดล้อม ยงัต้องค านึงถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่
เ ป็นพื้นฐานของปญัหาข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่ อ งที่ เ ป็นพื้นฐานของปญัหา 
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ที่ดิน ผังเมือง การควบคุมอาคาร การรักษาความสะอาด 
การจราจร การใชไ้ม ้การถอืครองทีด่นิ ฯลฯ 

(2) ออกกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัใหม่ๆ เพื่อจงูใจใหเ้อกชนมสี่วนร่วมกบัภาครฐับาลมาก
ยิง่ขึน้ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

(3) ออกกฎหมายและระเบยีบ รวมทัง้หาวธิกีารที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและก าหนดพื้นที่ให้
ประชากรเขา้ไปตัง้ถิน่ฐาน โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีส่มควรสงวนไวเ้ป็นทรพัยากรของชาตแิละ
ทีส่าธารณะทีใ่ชป้ระโยชน์ 

3.2.4 ด้านการศึกษาและวิจยั 
(1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับต่างๆ ให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ และแนวนโยบายในการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
(2) พฒันาระบบการผลติบุคลากรด้านสิง่แวดล้อมในระดบัอุดมศกึษา และการจดัสิง่แวดล้อม

ในลักษณะผสมผสานในหลายสาขาวิชา นอกจากนั ้น ให้มีการพัฒนาปรับปรุง  
หลักสูตรและวิธีการสอน ตลอดจนการวางแผนผลิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ตอ้งการและแนวนโยบายในการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

(3) ใหก้ารศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชนทัว่ไป 
(4) จดัหลกัสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน

พฒันาสิง่แวดลอ้มทัง้ในภาครฐับาลและเอกชน 
(5) ก าหนดให้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ของรัฐและเอกชน มีการศึกษาผลกระทบ

สิง่แวดล้อม ตามประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ 
และรฐัควรจดัสรรงบประมาณเพื่อการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ทุกโครงการของรฐั 

(6) จดัใหม้กีารศกึษาวจิยัเพื่อจดัท าแผนหลกั การควบคุมและแกไ้ขป้องกนัสิง่แวดลอ้ม 



 218 

(7) จดัใหม้รีะบบหรอืโครงข่ายการส ารวจตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร โดยใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เช่น ภาพถ่ายดาวเทยีม 

 
3.2.5 ด้านการลงทุนและการเงิน 
(1) สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต่างๆ และโรงงาน 

อุตสาหกรรมของรฐัวสิาหกจิ ลงทุนในดา้นการควบคุมแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
(2) สนับสนุนให้เอกชนมกีารปลูกป่าไม้เป็นการค้า และปลูกต้นไม้และป่า เพื่ออนุรกัษ์และ

พฒันาคุณภาพของดนิ 
(3) สนับสนุนให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมกบัภาครฐับาลในการด าเนินงานแก้ไขป้องกนัปญัหา

สิง่แวดลอ้ม เช่น ใหเ้ช่าทีป่ลกูปา่ ว่าจา้งเกบ็ขนขยะ ฯลฯ 
(4) ลงทุนพฒันาบรกิารขัน้พื้นฐานและส่งเสรมิให้มกีารลงทุนดา้นอุตสาหกรรมในเขตเมอืงที่มี

ความหนาแน่นของประชากรต ่า และในเขตชุมชนทีม่ศีกัยภาพ 
(5) ปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าปรบัในการขนขยะและก าจดัขยะมูลฝอยให้เหมาะสม

และก าหนดกลไกในการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ท่อระบายน ้าสาธารณะ ทัง้นี้ เพื่อให้
เทศบาลต่างๆ มรีายไดพ้อทีจ่ะลงทุนพฒันาสิง่แวดลอ้มภายในชุมชน 

 
ง. การส่งเสริมและการพฒันากิจกรรมวฒันธรรม 

1. สภาพและปัญหา 
 วฒันธรรมเป็นกระบวนการทัง้หมดของสงัคมที่มรีะบบโครงสร้างอยู่ในตัว ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื วฒันธรรมทางวตัถุ และวฒันธรรมทางจติใจ 
 วฒันธรรมทางวตัถุ หมายถงึ ผลทางวตัถุทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เช่น เครื่องจกัรกล เทคโนโลย ีการ
ก่อสรา้ง การตัง้ถิน่ฐานของชุมชน ปจัจยั 4 ทีเ่ป็นความต้องการของมนุษย ์รวมถงึเครื่องมอื เครื่องใช้
ต่างๆ ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 
 วฒันธรรมทางจติใจ เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมที่เกิดขึ้นและมผีลต่อจติใจของมนุษย ์
สติปญัญาแนวความคดิ ความรู้สึก จรยิธรรม คุณธรรม สุนทรภีาพ ความสวยงาม เจตคติ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีแบบแผนการด ารงชวีติ ซึง่แสดงออกในผลผลติทีม่นุษยค์น้พบและสรา้งสรรค์
ดว้ยความรูท้ ัง้ทางวทิยาศาสตร ์และศลิปะในบรรยากาศแห่งปทสัถานสงัคมหนึ่ง 
 วฒันธรรมในสงัคมไดว้วิฒันการหรอืได้เปลีย่นแปลงต่อเนื่องกนัมาหลายยุคสมยัและหลายชัว่
อายุคน หากจะเริม่ต้นประวตัิศาสตร์ของชาติกนัที่ก่อตัง้กรุสุโขทยัเป็นราชธานีตราบจนยุคสมยักรุง
รตันโกสนิทรใ์นปจัจบุนั งานวฒันธรรมทัง้ทางดา้นวตัถุและจติใจของคนไทยไดม้กีารสรา้งสรรคป์รากฏ
หลกัฐานเป็นมรดกตกทอดจนถงึปจัจุบนัมากมาย กล่าวได้ว่าประเทศไทยมวีฒันธรรมที่น่าภาคภูมใิจ 
ควรค่าแก่การรกัษาหวงแหนและพฒันาเพื่อใหเ้กดิความสงบสุขร่มเยน็และความเจรญิในสงัคมสบืต่อไป 
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แต่ในสภาพที่ปรากฏในปจัจุบนั ประเทศชาติเริม่ขาดแคลนการสร้างสรรค์วฒันธรรมใหม่ที่
เหมาะสมกับกาลเวลา มรดกทางวัฒนธรรมทัง้ทางด้านวัตถุและจิตใจที่ดีงามถูกท าลายทัง้โดย  
ธรรมชาตแิละการท าลายดว้ยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของคนรุ่นหลงั รวมถงึหน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่
ในการท านุบ ารงุสรา้งสรรคว์ฒันธรรมของชาต ิมหีลายหน่วยงานกระจดักระจายและแยกกนัท าในสงักัด
ต่างๆ ขาดความเป็นเอกภาพในการแก้ปญัหาด้านวฒันธรรมของชาตโิดยส่วนรวม ยิง่กว่านัน้ปญัหา
วัฒนธรรมทางด้านจิตใจยังไม่ได้ร ับความสนใจเท่าที่ควร ปญัหาดังกล่าวได้แก่ ปญัหาด้าน 
คุณธรรม จรยิธรรมในสงัคม ปญัหาการเปลี่ยนแปลงในเจตคติ และค่านิยมที่เน้นหนักในทางวตัถุ 
ขณะเดียวกันแหล่งอบายมุขต่างๆได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยปราศจากการก าจดัและสกัดกัน้
เท่าที่ควร วัดและศาสนามิได้เ ป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนเช่นในอดีต จารีตประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมแบบไทยก าลงัเปลีย่นแปลงไปจากความนิยมในหมู่เยาวชน โบราณวตัถุสถานอนัเป็น
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากจะผุกร่อนและถูกท าลายโดยธรรมชาตแิลว้ ยงัถูกท าลาย ลกั
ขโมยโดยมนุษย ์เช่น การขโมยตดัเศยีรพระพุทธรูป และการขุดค้นหาของเก่าที่มคี่า เป็นต้น ปญัหา
ดงักล่าวจงึเป็นปญัหาทีต่อ้งแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

ฉะนัน้ ในแผนฯ ฉบบัที่ 5 น้ี จงึพยายามที่จะแก้ปญัหาวฒันธรรมในเรื่อง ศลิป ศาสนา จรยิ-
ธรรม จารตีประเพณี และการอนุรกัษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุและมรดกทางศิลปกรรม ทัง้นี้จะ
พจิารณาปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัเรื่องเหล่าน้ี แล้วหยบิยกปญัหาทีม่คีวามส าคญัยิง่มาจดัการแก้ไข โดย
ใหห้น่วยงานต่างทัง้ทางภาครฐับาลและเอกชนรว่มมอืกนัในการแก้ปญัหา โดยท าเป็นโครงการปฏบิตัทิี่
จะก่อให้เกดิผลอนัเป็นรปูธรรม แลว้ประสานโครงการต่างๆ เหล่านัน้ขึน้เป็นแผนงาน เพื่อเป็นมูลฐาน
ส าหรบัการประสานการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั จุดส าคญัจะเน้นในเรื่องการปฏบิตั ิและการ
ตดิตามผล โดยจะมกีารก าหนดมาตรการที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าและผลของการปฏบิตัเิพื่อ
เป็นมลูฐานส าหรบัการประเมนิผลใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่อ้งการ 

มรดกทางวฒันธรรมของชาตทิัง้ทางด้านวตัถุและจติใจทีก่ าลงักลายเป็นปญัหาในปจัจุบนั ซึ่ง
จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขรบีด่วน ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีจ่ะถงึนี้ ไดแ้ก่ 

1.1 ปัญหาทางด้านศาสนา จริยธรรมและคุณธรรมของสงัคม จากการส ารวจของกรม
ศาสนา ปี 2522 เปรยีบเทยีบกบัปี 2503 ชีใ้หเ้หน็ความเปลีย่นแปลงไดด้งันี้ ปี 2522 ประเทศไทยมวีดั
ทางพุทธศาสนาอยู่ประมาณ 28,196 วดั พระภกิษุประมาณ 233,978 รปู สามเณรประมาณ 105,670 
รปู มสัยดิในศาสนาอสิลามประมาณ 2,176 แห่ง โบสถ์คาธอลคิ 218 แห่ง โบสถ์โปรแตส-แตนท ์223 
แห่ง วดัฮนิดแูละโบสถซ์กิข ์17 แห่ง 

ประชาชนนบัถอืศาสนาต่างๆ แยกไดเ้ป็นศาสนาพุทธรอ้ยละ 95.24 ศาสนาอสิลามรอ้ยละ 4.02 
ศาสนาครสิตร์อ้ยละ 0.60 ศาสนาฮนิด ูซกิซแ์ละอื่นๆ รอ้ยละ 0.14 

ในปี 2503 ประชาชนนับถอืศาสนาต่างๆ แยกเป็นศาสนาพุทธประมาณรอ้ยละ 95.30 ศาสนา
อสิลาม รอ้ยละ 3.91 ศาสนาครสิต์รอ้ยละ 0.57 ศาสนาฮนิดูและซกิขร์อ้ยละ 0.22 ตวัเลขเปรยีบเทยีบ
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จ านวนศาสนาสถานจ านวนผูน้ับถอืศาสนาต่างๆ ระหว่างปี 2522 กบัปี 2503 ปรากฏว่าจ านวนวดั
เพิม่ขึน้ จ านวนผูน้บัถอืศาสนาต่างๆ มสีดัส่วนเฉลีย่เพิม่และลดไม่เปลีย่นไปจนเหน็ไดช้ดั แสดงใหเ้หน็
ว่าศาสนาแต่ละศาสนายงัเป็นเครื่องยดึมัน่ทางจติใจของประชาชน และการยดึถอืหลกัการพืน้ฐานของ
ชวีติของประชาชนยงัยดืมัน่ตามกลุ่มศาสนาของตนสบืทอดมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง จากสถติดิงักล่าว
จะเหน็ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนากลุ่มใหญ่ของคนในชาต ิคอืประมาณรอ้ยละ 95 ลกัษณะพืน้ฐานความ
เชื่อถือในการด าเนินชวีติของคนในชาติอาจได้รบัอิทธพิลจากค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 
ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสงัคมทางด้านจรยิธรรม คุณธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และพฤตกิรรม
ของสงัคม ทัง้ในทางลบและทางบวกย่อมเป็นปญัหาที่เกิดจากกลุ่มศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ การ
แ ก้ ป ั ญ ห า ค ง ต้ อ ง มุ่ ง แ ก้ ไ ข ที่ ก ลุ่ ม พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ทั ้ ง ท า ง ด้ า น วั ต ถุ แ ล ะ 
จติใจเป็นส าคญั ส่วนในด้านศาสนาอื่นๆ นัน้ไม่อาจกล่าวได้ว่าจะเป็นปญัหาที่กระทบต่อส่วนรวม
โดยตรง 

1.2 ปัญหาด้านศิลปวฒันธรรมของชาติ จากประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานนับพนัปี บรรพ-บุรุษ
ไดส้รา้งสรรคง์านทางดา้นศลิปวฒันธรรมไวเ้ป็นมรดกในชาตมิากมายทัง้ทานดา้นวตัถุและจติใจ แต่มา
ในยคุปจัจบุนัเป็นยคุของความเสื่อมโทรมในดา้นน้ีอย่างมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมและเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น การลกัลอบตดัเศยีรพระพุทธรปู การลกัลอบท าลายโบราณสถาน ปชูนียสถาน อนัมคี่าเพยีง
หวงัโบราณวตัถุบางชิ้น บางส่วน การปล่อยปละละเลย ไม่ท านุบ ารุงดูแลตามสมควรต่อโบราณสถาน 
ประวตัศิาสตรส์ถาน ศลิปกรรม และถาวรวตัถุต่างๆ ท าใหเ้กดิการบุกรุกท าลายหรอืเสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลา ทัง้นี้เนื่องจากไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัทีเ่หมาะสม จนก่อใหเ้กดิความเสยี-หายอยูเ่นืองๆ เช่น การ
ทรุดตวัขององค์พระปฐมเจดยี ์การแตกรา้วขององค์พุทธไสยาสน์ วดัโพธิ ์การพงัทลายขององค์พระ
สถูป พระธาตพินม การทรดุเอยีงขององคพ์ระเจดยีว์ดัใหญ่ชยัมงคล การรื้อก าแพงเมอืงโบราณจงัหวดั
สงขลา การพงัทลายของประตูเมอืงโบราณ จงัหวดัเชยีงใหม่ สาเหตุเนื่องจากความกดดนัจากการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม การขาดความส านึกในคุณค่าของงานสรา้งสรรคท์างศลิปวฒันธรรม 
เป็นเครือ่งบ่งชีใ้หเ้หน็ถงึค่านิยมของคนไทยปจัจุบนัต่อมรดกอนัล ้าค่าทางศลิปวฒันธรรมเหล่านัน้ว่าได้
ตกต ่าลงเป็นอนัมาก 

1.3 ปัญหาทางด้านขนบธรรรมเนียม จารีตประเพณี ภาษา กฎระเบียบและค่านิยมใน
สงัคม กล่าวไดว้่าคนไทยรุ่นหลงัเกดิการทอดทิง้ขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี และหนัไปใชว้ฒัน -
ธรรมจากต่างชาตมิากขึน้ กลุ่มทีม่กีารศกึษาสูงส่วนใหญ่ไดผู้พ้นัอยู่กบัวฒันธรรมต่างชาตมิากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ สงัคมไม่แนะน ากวดขนัใหส้มาชกิปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสงัคมและกฎหมายที่สรา้งขึน้อย่าง
จรงิจงั เช่น การทอดทิง้วฒันธรรมไทยไปใชว้ฒันธรรมต่างชาต ิการนิยมแต่งกายชุดสากลมากกว่าการ
แต่งกายพื้นเมือง นอกจากนี้ จุดอ่อนเหล่านี้ ย ังก่อให้เกิดผลกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ข้าราชการในปจัจุบันซึ่งยงัขาดประสิทธิภาพ การปกครองทุกระดับเกิดความแตกแยกเน่ืองจาก
ประชากรและกจิกรรมมมีากขึน้ แต่การบรหิารยงัใชร้ะบบเก่า ปญัหาเหล่าน้ีก าลงักลายเป็นปญัหาสงัคม



 221 

ประจ าวนัที่คนปจัจุบนัชนิชา หากปญัหาน้ียงัไม่ได้แก้ไข การแก้ปญัหาสงัคมและการยกระดบัความ
เป็นอยูข่องคนในชาตกิเ็ป็นเพยีงการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตุ และไมบ่งัเกดิผลเท่าทีค่วร 

1.4 ปัญหาทางด้านเอกภาพในการบริหารงานวฒันธรรมของชาติโดยส่วนรวม ขอบข่าย
และปรมิาณงานด้านวฒันธรรมของชาตคิรอบคลุมทุกจงัหวดัและทุกพื้นที่  แต่ปจัจุบนังานทัง้ทางด้าน
บรหิารและปฏบิตัยิงัขึน้ตรงอยู่กบัหน่วยงานกลางระดบักรมเป็นส่วนใหญ่ หลายหน่วยงาน เช่น กรม
ศิล ป าก ร  ก รมก ารศ าสนา  ส า นั ก ง านคณะก ร รมกา ร วัฒนธ ร รมแห่ ง ช าติ  ส า นั ก ง าน  
เสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ของชาต ิฯลฯ และยงัขาดนโยบายแห่งชาต ิจุดประสงค์ เป้าหมายรวมตลอดจน
การก าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบ ของแต่ละหน่วยงานให้ชดัเจน การด าเนินงานและการประสานงานจงึยงั
ไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร กลายเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้ความเสื่อมโทรมทางด้านวฒันธรรมของชาติ
เพิม่ขึน้ จ าเป็นต้องพจิาณาแก้ไขปญัหาโดยรบีด่วน เพื่อให้การแก้ปญัหาส่วนรวมของประเทศมคีวาม
คล่องตวัและเป็นเอกภาพ 
 
2. เป้าหมาย 
เพื่อใหป้ฏบิตัไิดต้ามนโยบายจงึก าหนดเป้าหมายเพื่อด าเนินการแต่ละดา้นไวด้งัน้ี คอื 

2.1 การท านุบ ารงุส่งเสริมศาสนาและพฒันาจิรยธรรม 
(1) ใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนมธีรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการประกอบอาชพี ในการ

ด าเนินชวีติ และเป็นทีย่ดึเหน่ียวทางจติใจมากขึน้กว่าสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นสงัคมปจัจบุนั 
(2) ใช้วดัเป็นหลกัในการพฒันาวฒันธรรมในส่วนทอ้งถิน่ โดยจะให้วดัเป็นศูนยก์ลางทางการ

พัฒนาวัฒนธรรมในส่วนท้องถิ่น โดยให้เริ่มเปิดด าเนินการภาคละหนึ่งศูนย์เพื่อเป็น
โครงการทดลองในการขยายงานต่อไป 

(3) เพิม่จ านวนพุทธศาสนิกชนเขา้ฟงัธรรมและปฏบิตัธิรรมในวดั โดยเฉพาะในวนัส าคญัทาง
พุทธศาสนาทัว่ประเทศ จากที่เป็นอยู่ในปจัจุบันเฉลี่ยร้อยละ 9 ของจ านวนพุทธ- 
ศาสนิกชน เป็นรอ้ยละ 20 ของพุทธศาสนิกชนทัง้หมด โดยการประสานงานกนัทัง้สถาบนั
ทางศาสนา สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา สถา บันอาชีพ  ต่ า งๆ  ทั ้ง 
ราชการและเอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนเป็นส าคญั 

2.2 การท านุบ ารงุส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ ให้ประชาชนโดยเฉพาะในเมอืงทัว่
ประเทศประมาณ 8 ลา้นคน มคีวามส านึกในการอนุรกัษ์ ท านุ บ ารงุ คุม้ครอง รกัษาและหวงแหนมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมไว้ เพื่ อ เ ป็นเอกลักษณ์ ของชาติและความภูมิใจในความเ ป็นชาติที่มี 
เอกราชมาชา้นาน 

2.3 การท านุบ ารุงส่งเสริมด้านขนบธรรมเนียม ราชประเพณี จารีตประเพณี และ 
ค่านิยม ให้เด็กเยาวชน และประชาชนทัว่ประเทศ มคีวามรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ราช -
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ประเพณ ีจารตีประเพณทีีด่งีามเหมาะสมกบัสภาพสงัคม และเกดิค่านิยมในการทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัใิห้
เกดิความสงบสุขรม่เยน็ในชาตบิา้นเมอืง 

2.4 การส่งเสริมท านุบ ารงุและพฒันาภาษาไทย ใหป้ระชาชนผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั
แล้วทัง้ในเมืองและชนบทสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทัง้การพูด การเขียน ในการ  
สื่อความหมาย ทัง้นี้ มใิหเ้ป็นการท าลายภาษาไทยทอ้งถิน่ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ต่อไป 

2.5 การสร้างเอกภาพในบริหารงานวฒันธรรมของชาติ 
(1) จดัท าแผนแม่บทพฒันาวฒันธรรมส่วนร่วมของชาต ิและจดัท าแผนปฏบิตัขิองแต่ละหน่วย

ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกนั 
(2) จดัให้มอีงค์กรกลางทางวฒันธรรมหรอืปรบัปรุงองค์กรของรฐัที่มอียู่แล้วให้มหีน้าที่และ

อ านาจอย่างเพียงพอในการบริหารงานวัฒนธรรมของชาติโดยส่วนรวม โดยให้ 
ประชาชน องคก์รหรอืสถาบนัเอกชนมสี่วนรว่มมอือยา่งใกลช้ดิ 

 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย นโยบายเพื่อแกป้ญัหาวฒันธรรมในแต่ละดา้น มดีงัน้ี คอื  

(1) เร่งท านุบ ารุงส่งเสรมิศาสนาให้เป็นที่ยดึมัน่ทางจติใจ และพฒันาจรยิธรรม คุณธรรมของ
ประชาชนใหม้รีะเบยีบวนิัยทัง้ส่วนตนและส่วนรวม 

(2) เร่งส่งเสรมิการศกึษาของเยาวชน โดยให้มกีารเรยีนธรรมศกึษาทุกระดบั และส่ งเสรมิให้
เยาวชนประกอบกจิกรรมทางศาสนาตามจารตีประเพณี 

(3) ส่งเสรมิให้เยาวชนและข้าราชการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวนัส าคญัทางศาสนา
ประจ าสปัดาห ์

(4) เร่งท านุบ ารุงส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมของชาตทิัง้ทางดา้นวตัถุและจติใจ เพื่อปลูกฝงัใหค้น
ในชาตเิกดิความรกัและคดิสรา้งสรรคค์วามสวยงาม ความมรีะเบยีบ อนุรกัษ์สบืทอดมรดก
ทางศิลปวฒันธรรมที่ดใีห้เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ และเกิดความนิยมในการผลติและใช้
ผลผลติทางศลิปวฒันธรรมพืน้บา้นของไทย 

(5) เรง่ท านุบ ารงุส่งเสรมิวฒันธรรมทางขนบธรรมเนียม ราชประเพณี จารตีประเพณีไทย และ
ภาษาไทยอนัเป็นภาษาประจ าชาต ิ

(6) จดัให้มอีงค์กรกลางทางวฒันธรรมหรอืปรบัปรุงองค์กรของรฐัที่มอียู่แล้วให้มหีน้าที่และ
อ านาจอย่างเพียงพอในการบริหารวัฒนธรรมของชาติโดยส่วนรวม ในระยะเวลาอัน  
สมควร 

ทัง้นี้ จะไดเ้น้นบทบาทของประชาชนและภาคเอกชนให้เขา้มามสี่วนร่วมอย่างส าคญัในการด าเนินงาน
ตามนโยบาย ดงักลา่วนี ้
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3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อแกป้ญัหาต่างๆ ใหบ้รรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนดไวแ้ลว้นัน้ 
ไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัไิวด้งันี้คอื 
 3.2.1 การท านุบ ารงุส่งเสริมศาสนาและพฒันาจริยธรรม 

(1) ท านุบ ารุงพุทธศาสนาในประเทศให้มัน่คงเจรญิก้าวหน้าเป็นเครื่องโน้มน้าวจติใจของเดก็
เยาวชน และประชาชน ให้มาศึกษาสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของศาสนา คือ ธรรมะเพื่อการ
ด ารงชวีติที่ดงีาม การประกอบอาชพีทีสุ่จรติ และเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวทางจติใจ โดยการ
บูรณะพฒันาวดัให้มคีวามสงบร่มรื่น มรีะเบยีบ สวยงามยดึหลกัเรยีบง่าย ประหยดั เป็น
แบบอย่างแก่ชุมชน และจดัให้เป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมของท้องถิน่โดยความร่วมมอืกนั
ระหว่างวดั บ้าน องคก์รเอกชน และหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และจะด าเนินการเพื่อการ
ทดลองขึน้ในภาคละหน่ึงศูนย ์หากไดผ้ลตามจดุหมายจะไดข้ยายเพิม่ขึน้ต่อไป 

(2) ปรบัปรุงส่งเสรมิการบรหิารและการปกครองคณะสงฆใ์ห้เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย โดย
การจดัใหม้กีารสมัมนาพระสงัฆาธกิาร เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการปกครองและการ
บรหิารกิจการคณะสงฆ์ การพฒันาวดั และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท ้
เพื่อให้ประชาชนมศีลีธรรมและจรยิธรรมอนัดงีาม จดัให้มกีารแต่งตัง้ที่ปรกึษาเจ้าอาวาส 
และเจ้าคณะสงฆ์ระดบัต่างๆ แก่พระสงัฆาธกิารที่ชราภาพ ถวายความรู้แก่พระภกิษุใน
ด้ านกฎหมาย  ร ะ เบียบ วินั ย  ข้ อบัง คับ  วิธีปฏิบัติศ าสนกิ จ  แ ก้ ไ ขป รับปรุ ง  
พระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั ให้มกีารกระจายอ านาจให้มากขึ้น เพื่อการ
ปกครอง ดูแลพระภิกษุอย่างทัว่ถึงตลอดจนการจดัระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์จาก 
ศาสนสมบตั ิการจดัสรรทีว่ดัใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัและท าการคา้ขายของประชาชน 

(3) เผยแพร่และอบรมสัง่สอนพุทธศาสนาทีเ่ป็นแก่นแท้ โดยใชพ้ระภกิษุและพระธรรมทูตใน
ระดบัหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ร่วมกับองค์การ สมาคม มูลนิธิ ชมรม พุทธศาสนาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และให้สื่อมวลชนส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ชกัชวนใหป้ระชาชนน าบุตรหลานเขา้วดัปฏบิตัธิรรมในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา จดัให้มี
การเรยีนธรรมศกึษาในทุกระดบั จดัให้มกีจิกรรมทางศาสนาในหน่วยงานทัง้ราชการและ
เอกชนทุกอาชพีในวนัส าคญัทางพุทธศาสนาใหม้ากยิง่ขึน้ทัว่ทุกประเทศ 

(4) ประสานกิจการศาสนาและอุปถมัภ์ศาสนาอื่นที่ตัง้มัน่อยู่แล้วในประเทศ ได้แก่ ศาสนา
อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์ โดยการส่งเสริมกิจกรรมและการเผยแพร่ 
ค าสอนของศาสนาดงักล่าว และจดังานดา้นศาสนสมัพนัธใ์หก้วา้งขวางออกไปในระดบัภาค 
เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชาตมิคีวามสมานสามคัค ีมคีวามเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในการ
พฒันาประชาชาต ิ

(5) ปรบัปรงุการศาสนศกึษา ทัง้ดา้นปรยิตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวท ในสถานศกึษาของสงฆแ์ละใน
ส านกัปฏบิตัทิัว่ไปใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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(6) ใหห้น่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการท านุบ ารุงศาสนาท าการศกึษา คน้ควา้ วจิยั 
และรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางศาสนาและจรยิธรรมของประชาชน 

3.2.2 การท านุบ ารงุส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาติ 
(1) เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมของชาตทิุกสาขา โดยอาศยัสื่อมวลชนทุก

รูปแบบทัง้ของรฐัและเอกชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถงึคุณค่า และเกดิความส านึกใน
การ ร่ ว มมือท า นุ  บ า รุ ง  รักษา  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่ ดี ง าม ให้ค งอยู่ เ ป็ น 
เอกลกัษณ์ของชาตสิบืไป 

(2) ศกึษา ค้นคว้า วจิยั สงวนรกัษา บูรณะ ซ่อมแซม ป้องกนัมรดกทางศลิปวฒันธรรมของ
ชาตใินส่วนที่กระตุ้นให้ประชาชนเกดิความรกัชาต ิหวงแหนและรกัษาไวใ้ห้เป็นมรดกสบื
ทอดต่อไป อันได้แก่โบราณวัตถุสถาน วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี การละเล่น 
พื้นเมอืง ฯลฯ เพื่อมใิห้ถูกท าลายสูญหายทัง้โดยมนุษยแ์ละธรรมชาต ิโดยการเร่งส ารวจ 
รวบรวม จดัท าทะเบียนมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ พัฒนาก าลงัคน ด้านศิลป -
วฒันธรรม ปรบัปรุงกฎหมายในการป้องกนั และปราบปรามการท าลายมรดกทางศิลป-
วฒันธรรรม 

(3) ส่งเสรมิและปรบัปรุงการศกึษาศลิปวฒันธรรมของชาตใิห้กว้างขวางในส่วนภูมภิาค และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนนอกระบบการศึกษาได้มีโอกาสรบัการฝึกอบรมเพื่อการไป
ประกอบอาชพี และสนบัสนุนใหส้ถาบนัการศกึษาอื่นๆ ร่วมผลติบุคลากรทางวฒันธรรมให้
มากขึน้ โดยเฉพาะการผลติครนูาฏศลิป์ ดนตร ีและช่างศลิป์ 

(4) ส่งเสรมิสนับสนุนการผลติงานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นในสาขาต่างๆ ของประชาชนในส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมรีายได้ควบคู่ไปกับการพฒันาศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านให้เป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่สบืต่อไป 

(5) ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลและประสานงานของหน่วยงานรบัผดิชอบทางศลิปวฒัน -ธรรม
ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อการพัมนาสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างมี
จุดประสงค์และเป้าหมายส่วนรวม โดยการปรบัปรุงแก้ไขกฏหมายเพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์และพฒันามรดกทางศิลปวฒัน -
ธรรมของชาตริว่มกบัภาครฐับาลใหม้ากขึน้ 

3.2.3 การท านุบ ารงุส่งเสริมวฒันธรรมด้านขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
(1) ฟ้ืนฟู ปรบัปรุง สร้างสรรค์ เผยแพร่ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการ

ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ ปลูกฝงัค่านิยมทีด่งีามและเหมาะสมแก่เยาวชนและประชาชน ให้
ตระหนกัถงึความส าคญัของขนบธรรมเนียมประเพณไีทยเพื่อความภาคภูมใิจทีจ่ะประพฤติ
ปฏบิตั ิดว้ยการใหก้ารศกึษาในระบบโรงเรยีนในเชงิปฏบิตัจิรงิ และนอกระบบโรงเรยีน แก่
บดิา มารดาโดยใช้ศูนย์วฒันธรรมของท้องถิ่นและสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อพฒันาให้
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สอดคล้องกบัวถิชีวีติที่เป็นจรงิในปจัจุบนั เช่น ค่านิยม เรยีบง่าย ประหยดั มานะ อดทน 
เป็นต้น นอกจากนัน้ ก าหนดใหม้กีฎหมาย ขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัการท าลายวฒันธรรมที่ดี
งามดว้ย 

(2) ฟ้ืนฟู ส่งเสรมิ และเผยแพร่งานรฐัพธิ ีพระราชพธิ ีและโบราณราชประเพณีใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนตระหนกัถงึความผกูพนัทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงมต่ีอพสกนิกร ความมัน่คงสงบสุข
ของชุมชนและชาติบ้านเมอืงที่มมีาแต่อดตี เช่น พธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวญั และการ
เสดจ็บ าเพญ็พระราชกุศลในเทศกาลต่างๆ โดยให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม
ในวนัที่ส าคญัหรอืเทศกาลดงักล่าว ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ราชการและเอกชนโดยเฉพาะ
สื่อมวลชนทุกประเภทใหก้วา้งขวางขึน้ 

(3) ปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มและแก้ไขมลพษิทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัเกดิจาก
อทิธพิลของวฒันธรรมต่างชาติในรูปของภาพยนต์ การแสดง การโฆษณาสนิค้า สถาน
เรงิรมย์ และสิ่งตีพิมพ์ที่โน้มน้าวเยาวชนและประชาชนให้เกิดค่านิยมยกย่องจะยดึถือ
ประพฤตปิฏบิตัติามมากขึน้ โดยการควบคุม ตรวจสอบ ระงบั จบักุม ภายใต้กฎหมายที่มี
อยู่ปจัจุบนัอย่างจรงิจงั และปรบัปรุงกฎหมายขอ้บงัคบั ให้เอื้ออ านวยต่อการป้องกนัการ
ท าลายวฒันธรรม ประเพณอีนัดงีามของชาตใิหร้ดักุมยิง่ขึน้ 

(4) แลกเปลี่ยนวฒันธรรมทางขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยระหว่างภาคในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนแต่ละภาค แต่ละท้องถิน่ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจซึ่งกนั
และกนั โดยการจดักจิกรรมร่วมกนัของภาคต่างๆ ขึน้ในแต่ละภาค โดยการประสานงาน
กนัระหว่างหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในภาคนัน้ๆ 
และจัดกิจกรรมการแสดงสัญจรจากหน่วยงานกลาง เช่น กรมศิลปากร หรือ
สถาบนัการศกึษาต่างๆ ทีม่อียู ่เพื่อการเผยแพรท่ัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 

(5) ส่งเสรมิการศกึษา ค้นคว้า วจิยั และพฒันาแบบแผนของขนบธรรมเนียม ประเพณี ด้วย
การจูงใจและกระตุ้น นักวชิาการ ที่มอียู่ในหน่วยงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชน ให้เพิ่ม
ความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา ค้นคว้า อนัน าไปสู่การพฒันาแบบแผน
ของวฒันธรรมของชาตไิทยโดยส่วนรวม 

3.2.4 การส่งเสริมท านุบ ารงุและพฒันาภาษาไทย 
(1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้ภาษาไทยที่ถู กต้อง  โดยจัดให้มีการศึกษา 

ประชุมสมัมนาทางวชิาการเกี่ยวกบัการใช้ภาษาไทย จดัประกวดการเขยีนหนังสอื จดั
รายการใชภ้าษาไทยทางวทิยแุละโทรทศัน์ จดันิทรรศการการใชภ้าษา โดยมุ่งใหป้ระชาชน
เกดิความเคยชนิจากการได้ยนิ ได้ฟงั และเหน็อยู่เสมอ สรา้งค่านิยมในการใช้ภาษาไทย 
จดัโครงการฉลองครบรอบ 700 ปี ของลายสือไทย ในปี 2526 โดยความร่วมมอื
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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(2) ส่งเสรมิ พฒันา และท านุบ ารุงภาษาไทย ภาษาไทยท้องถิน่ และภาษาไทยเดิม โดยการ
ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในสถานศึกษา และหารูปแบบในการพฒันากิจกรรมที่
เอื้ออ านวย กระตุ้นใหป้ระชาชนเกดิความรกั หวงแหนในการผดุงรกัษามใิห้เสื่อมหายไป 
โดยให้ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นนัน้ๆ 
ด าเนินการ 

(3) ควบคุม ปรบัปรุง และแก้ไขการใชภ้าษาไทยทีไ่ดร้บัการผสมผสานจากภาษาต่างชาตดิว้ย
การด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในเรื่องศัพท์ภาษาไทย เพื่อบญัญัติขึ้นแทนภาษา
ต่างชาติ ปรบัปรุงแก้ไขการใช้ภาษาไทยที่ได้รบัการผสมผสานจากภาษาต่างชาติและ
ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 

3.2.5 การสร้างเอกภาพในการบริหารงานวฒันธรรมของชาติ 
(1) จดัท าแผนแมบ่ทพฒันาวฒันธรรม รวมทัง้แผนปฏบิตัสิ่วนรวมของชาต ิ
(2) ใหก้ระทรวงศกึษาธกิารปรบัปรุงคณะกรรมการประสานวฒันธรรมในระดบักระทรวงใหท้ า

หน้าที่ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยปฏิบัติทัง้ในส่วนกลางและส่วน 
ภูมภิาคให้สอดคล้องกับแผนแม่บทที่จดัท าขึ้น และทัง้ท าการติดตามและประเมนิผลให้
เป็นไปตามแผน เพื่อใหก้ารพฒันาวฒันธรรมไดผ้ลดยีิง่ขึน้ กระทรวงศกึษาธกิารจะต้องให้
ความส าคญัในการพฒันางานดา้นน้ีควบคู่ไปกบัการพฒันาการศกึษาดว้ย 

ทัง้นี้ ในกาจดัท าแผนแม่บทนี้ ควรให้ประสานสมัพนัธ์กบัแผนการศกึษาของชาต ิและ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มสี่วนร่วมในการจดัท า
แผนแมบ่ทดว้ย 

(3) ให้มกีารก าหนดตวับ่งชี้พฒันาการเชงิวฒันธรรม จดัให้มกีลไกในการรวบรวม วเิคราะห์
และสงัเคราะห์ขอ้มูลด้านวฒันธรรม รวมทัง้สนับสนุนให้มกีารฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
วางแผนวฒันธรรม อนัจะมสี่วนเสรมิใหก้ารวางแผนพฒันาวฒันธรรม มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

บทท่ี 3 
แนวนโยบายและเป้าหมาย การกระจายบริการสงัคม 

 
แม้ว่าการพฒันาบรกิารสงัคมในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 รฐัได้ให้ความส าคญัในด้านนี้ โดย 

จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาถงึรอ้ยละ 60 ของงบพฒันาประเทศ แต่ผลของการพฒันายงัไม่เป็นที่
น่าพอใจ กล่าวคือ  ยัง ไม่สามารถกระจายบริการสังคมสู่กลุ่ มเ ป้าหมายประชากรยากจน 
ส่วนใหญ่ของประเทศได้ ท าให้สภาพความเป็นอยู่ยงัไม่ดขีึน้เท่าที่ควร จงึจ าเป็นต้องพจิารณาจดัสรร
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และใช้ทรพัยากรให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยยิง่ขึ้น และเพื่อให้การพฒันาได้บรรลุตามนโยบายและ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีจะปรบัปรงุรปูแบบการพฒันาในลกัษณะทีร่ฐัจะจดัหาบรกิาร
ทางดา้นพื้นฐานที่จ าเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้ และระดมความร่วมมอื
ขององคก์ารเอกชนและทอ้งถิน่ใหม้สี่วนเขา้มารว่มลงทุนและรบัภาระรว่มกบัรฐัมากขึน้ 
 
ก. การพฒันาการศึกษา 
1. สภาพและปัญหา 
 การพฒันาการศึกษาของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา รฐัได้ทุ่มเททัง้ด้าน 
งบประมาณและการระดมทรพัยากรจากต่างประเทศมาลงทุนในดา้นการศกึษาในแต่ละแผน หากได้มี
การเปรยีบเทยีบกบัการลงทุนในสาขาอื่นๆ ทัง้ในภาคเศรษฐกจิและในภาคสงัคมแล้ว จะเหน็ว่าการ
จดัสรรเงนิลงทุนในสาขานี้ไดร้บัการจดัอนัดบัความส าคญัอยู่ในอนัดบัสูงสุด หรอืถ้าจะเทยีบกบัสดัส่วน
ของงบพฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ 32.82 และ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 อย่างไรกด็ ีแมจ้ะไดร้บัความส าคญัและรบัจดัสรรเงนิลงทุนอย่างมากแลว้กต็าม ก็
ยงัพบว่าการพฒันาการศกึษายงัประสบกบัปญัหาอกีหลายประการที่จะต้องรบีเร่งด าเนินการและหา
ทางแกไ้ขในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ดงันี้คอื 
1.1 ปัญหาโครงสร้างของประชากรกบัการจดัการศึกษา 
 นโยบายการลดอตัราการเพิม่ของประชากรทีเ่ริม่ใชม้าตัง้แต่ต้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดท้ าให้
อตัราการเพิม่ของประชากรเริม่ลดลงตัง้แต่กลางแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 และจะมผีลต่ออตัราการขยาย
ดา้นปรมิาณการจดัการศกึษา โดยเฉพาะการประถมศกึษา จ านวนนักเรยีนในระดบันี้จะเริม่ลดลงตัง้แต่
ต้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ดงัจะเหน็ไดจ้ากประมาณการเดก็เขา้เกณฑ ์ป.1 (6 ปีบรบิูรณ์) ในช่วงปี 
2525-2529 จะมจี านวน 1.36, 1.35, 1.348, 1.34 และ1.32 ลา้นคนต่อปี ตามล าดบั แมเ้ดก็เขา้เกณฑ์
จะลงลง แต่อตัราการเรยีนต่อมแีนวโน้มสูงขึน้ จ านวนนักเรยีนในระดบัมธัยมตอนต้น ตอนปลายและ
อุดมศกึษาจะยงัคงเพิม่ขึน้ 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะยงัคงมปีญัหา
เรื่องการลงทุนเพื่อรบัปรมิาณนักเรยีนในระดบักลางและระดบัสูง คอืมธัยมศึกษา อาชวีศึกษา และ
อุดมศกึษา ตลอดจนการศกึษานอกโรงเรยีนเพิม่มากขึน้ และมแีนวโน้มสูงขึน้เรื่อยๆ ในระยะ 10 ปี
ขา้งหน้า หลงัจากนัน้แนวโน้มจงึจะค่อยๆ ลดลง 
1.2 ปัญหาด้านคณุภาพ 
 จากการประเมนิผลการจดัการศกึษาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 จนถงึปจัจุบนั การพฒันา
การศึกษาได้ขยายตัวด้านปรมิาณอย่างรวดเร็ว จากจ านวนโรงเรยีนประถมศึกษาซึ่งมีอยู่จ านวน 
25,237 โรงเรยีนในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 เพิม่ขึน้เป็น30,671 โรงเรยีน เช่นเดยีวกบัโรงเรยีน
มธัยมศึกษาได้ขยายจากในเมอืงและอ าเภอใหญ่ๆ ไปสู่ต าบลมากขึน้ ในปจัจุบนัมโีรงเรยีนมธัยมต้น
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จ านวน 2,268 โรงเรยีนและมธัยมปลายจ านวน 1,530 โรงเรยีนและในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และ
ที ่4 การพฒันาด้านอาชวีศกึษาและอุดมศกึษาก็ไดม้จี านวนสถานศกึษาเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และได้
ขยายไปสู่ส่วนภมูภิาคมากขึน้ 
 ดา้นจ านวนครูอาจารยต่์อจ านวนนักเรยีน โดยเฉลี่ยแล้วปรากฏว่าสดัส่วนครตู่อนักเรยีนส่วน
ใหญ่ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่ามาตรฐาน ขณะเดยีวกันในด้านคุณวุฒขิองครูก็ยงัไม่ตรงกับสภาพความ
ต้องการของโรงเรยีนนัก อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาการพฒันาดา้นคุณภาพของการศกึษาทุกประเภท 
จะเหน็ว่าไมไ่ดข้ยายตวัควบคู่ไปพรอ้มกบัการขยายตวัดา้นปรมิาณดงันี้ คอื 

(1) โรงเรยีนเมอืงและชนบทยงัมคีุณภาพและมาตรฐานที่แตกต่างกนั โดยเฉพาะโรงเรยีน
ประถมศกึษาในชนบททีห่่างไกล ครูมวีุฒติ ่า ซึ่งส่วนใหญ่ยงัมปีญัหาด้านความเขา้ใจและ
การยอมรับแนวความคิดของหลักสูตรใหม่ มีครูไม่ครบชัน้เรียนอีกประมาณ 8,000 
โรงเรยีน เนื่องจากขาดระบบการกระจายครูที่มปีระสทิธภิาพ ขาดอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนเกอืบทุกแห่งและมอีตัราการตกซ ้าชัน้โดยเฉลี่ยร้อยละ 15 ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กใน
ชนบท 

(2) การส่งเสรมิด้านวชิาการ โดยเฉพาะการให้การนิเทศโรงเรยีนระดบัประถมศึกษายงัไม่
ทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

(3) หลักสูตรมธัยมศึกษาที่ประกาศใช้ใหม่นัน้ ยงัไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ให้เลือกเรียน
วชิาชพีตามความต้องการของทอ้งถิน่ เนื่องจากขาดครวูชิาชพีและวสัดุอุปกรณ์ โรงเรยีน
มธัยมส่วนใหญ่จงึเลีย่งไปเปิดสอนเฉพาะในสาขาทีโ่รงเรยีนมคีวามพรอ้มและไม่ต้องใชค้รู
วชิาชพีตลอดจนวสัดุอุปกรณ์มากนัก ซึ่งยงัสอดคล้องกบันโยบายของหลกัสูตรที่มุ่งเน้น
การพฒันาคุณภาพของนกัเรยีนในดา้นวชิาการควบคู่ไปกบัการประกอบอาชพี 

(4) การขยายตวัด้านอุดมศกึษาและอาชวีศกึษาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 และที่ 4 งบ-
ประมาณส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปเพื่อการลงทุนด้านการก่อสรา้งเป็นการขยายด้านปรมิาณ
มากกว่าจะส่งเสรมิดา้นคุณภาพ การวจิยัและสิง่เสรมิประโยชน์ต่อชุมชนอย่างจรงิจงั 

1.3 ปัญหาความเสมอภาค 
 แมว้่ารฐับาลจะไดจ้ดัสรรทรพัยากรเป็นจ านวนมากเพื่อพฒันาการศกึษาตลอดระยะเวลา 20 ปี
ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม แต่การกระจายสถานศึกษาของลักษณะการศึกษาต่างๆ ยังมีปญัหา และ 
มาตรฐานของสถานศกึษายงัมคีวามแตกต่างกนัอยู่มาก เนื่องจาก 

(1) สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของในเมอืงและชนบทมคีวามเหลื่อมล ้ากนัมาก ท าใหเ้ดก็ใน
ชนบทมโีอกาสศกึษาต่อในระดบัสงูทีไ่มใ่ช่ภาคบงัคบัน้อยกว่าเดก็ในเมอืง 

(2) การกระจายสถานศกึษายงัไม่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่และจ านวนประชากร มุ่งลงทุนใน
เมอืงมากกว่าชนบท โดยเฉพาะพืน้ทีม่แีรงผลกัดนัดา้นการเมอืงการปกครอง 

1.4 ปัญหาการจดัการศึกษาไม่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 



 229 

 การลงทุนดา้นการศกึษาเพื่อพมันาคุณภาพของประชากรใหส้นองตอบความต้องการของสงัคม
ได้มากเพียงไรย่อมเป็นผลดีต่อประเทศเป็นส่วนรวม แต่ในสภาพของความจ ากัดด้านเศรษฐกิจ 
ขอบเขตการลงทุนจงึต้องได้รบัการพฒันาให้มสีดัส่วนที่เหมาะสมตามสภาพและความต้องการของ
สงัคม โดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะการลงทุนทางการศึกษาในหลายลกัษณะงาน 
โดยเฉพาะอุดมศึกษาและการอาชวีศึกษา มกีารลงทุนต่อหวัสูง การลงทุนในด้านนี้ยงัมลีกัษณะมุ่ง
ขยายปรมิาณอย่างรวดเรว็โดยยงัไม่สอดคล้องกบัคุณภาพและความต้องการของตลาดแรงงานส่วน
ใหญ่มุ่งผลติบุคลากร เพื่อสนองความต้องการของทางราชการมากกว่าการผลติบุคลากรเพื่อสถาน
ประกอบการเอกชนและประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นเหตุให้เกิดปญัหาการว่างงานกว้างขวางยิง่ขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขานิตศิาสตร ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เกษตรศาสตร ์ (ยกเว้น
สตัวบาล) และวศิวกรรมศาสตรบ์างสาขา ยงัต้องประสบปญัหาที่ต้องท างานต ่ากว่าระดบั นอกจากน้ี
การผลิตบุคลากรระดับกลางที่มีปญัหาการว่างงานและเรียนต่อสูงมีเกือบทุกสาขายกเว้นสาขา
อุตสาหกรรมบางสาขาเท่านัน้ ส่วนบัณฑิตในสาขาที่ผลิตแล้ว ยังไม่พอกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน คอืแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกประเภท และก าลงัคนที่สนองความ
ตอ้งการในสาขาพฒันาอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องกบัก๊าซธรรมชาต ิ
1.5 ปัญหาจดัสรรการใช้ทรพัยากรและการบริหารการศึกษา 

(1) เงนิที่น ามาใช้เพื่อการพฒันาการศึกษามแีหล่งที่มา 3 ประเภทด้วยกนั คอื เงนิจาก 
งบประมาณแผ่นดนิ เงนิรายไดข้องสถานศกึษา และเงนิบรจิาคจากทอ้งถิน่ เงนิกู้หรอืเงนิ
ยมื และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ การแสดงรายการเงนิลงทุนดา้นการศกึษาในระยะที่
ผ่านมาแสดงแต่เพยีงงบประมาณแผ่นดนิ ส่วนเงนิซึ่งเป็นรายได้ของสถานศกึษาและเงนิ
จากแหล่งความช่วยเหลอืจากต่างประเทศไม่ได้มีการแสดงรายละเอียด ท าให้ภาพการ
ลงทุนดา้นการศกึษาไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิ 

(2) เงนิลงทุนจากงบประมาณในระยะที่ผ่านมาอาจแบ่งการใช้จ่ายเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 
ประเภท คือ เงินเดือน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ และเงินลงทุนเพื่อพัฒนา  
คุณภาพการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 53.8, 25.8 และ 20.4 ตามล าดบั หากอตัราส่วนการ
ลงทุนยงัเป็นไปในลกัษณะนี้ การพฒันาด้านคุณภาพการศกึษาคงไม่สามารถขยายตวัได้
รวดเร็วตามที่ต้องการ เพราะการลงทุนส่วนใหญ่ของรฐัยงัมุ่งเพื่อการขยายทางด้าน
ปรมิาณ 

(3) รฐัต้องรบัภาระในการลงทุนด้านการศึกษาในทุกลักษณะงาน แม้จะมีนโยบายอย่ าง 
ชดัเจนว่าจะเปิดโอกาสแก่เอกชนและท้องถิน่ได้มสี่วนเข้าร่วมรบัภาระในการศึกษาบาง
ลกัษณะงาน แต่ในทางปฏบิตัยิงัขาดมาตรการวธิ ีและขัน้ตอนทีจ่ะส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เอกชนเขา้มามสี่วนรว่มรบัภาระการลงทุนอย่างจรงิจงั นอกจากนี้ยงัมนีโยบายบางประการ
ทีเ่ป็นอุปสรรคและสวนทางกบันโยบายน้ี คอื ยงัไมใ่หม้กีารจดัเกบ็ค่าเล่าเรยีนใหส้อดคลอ้ง
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กบัสภาพเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลหลกัสตูรใหม่ใหเ้น้นสายอาชพีท าใหต้้องเพิม่การลงทุน
สงู และยงัมกีารเปิดสาขาและภาควชิาทีเ่อกชนท าไดด้ ีเพิม่ขึน้ในสถานศกึษาของรฐั 

(4) การบรหิารการศึกษายงัขาดเอกภาพ โดยเฉพาะโครงสร้างการบรหิารในระดบัต ่ากว่า
อุดมศกึษาและระดบัอุดมศกึษาทีย่งัแยกกนัอยู่ ท าใหก้ารจดัการศกึษาอาชวีศกึษาและการ
ผลติครเูป็นไปอยา่งซ ้าซอ้น สิน้เปลอืงและสญูเปล่าดา้นการลงทุน 

(5) โครงสร้างการบริหารงานด้นวิชาการทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นยังไม่มี 
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร ทัง้ในด้านแผนงานและการปฏบิตังิานให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดยีวกนั 

 
2. เป้าหมาย 
 เพื่อทีจ่ะลดปญัหาทางดา้นการศกึษาและส่งเสรมิใหป้ระชากรไทยมคีุณภาพอย่างเดยีวกนั จงึ
ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการไวด้งัน้ีคอื 
2.1 ด้านปริมาณ เพื่อใหบ้รรลุตามนโยบายจะก าหนดเป้าหมายการพฒันาในช่วง 2525 - 2529 ใน
ลกัษณะก่อนประถมศกึษา จะขยายการศกึษาให้ได้รอ้ยละ 35.4 ของประชากรในกลุ่มอายุ และการ
ประถมศกึษาจะขยายใหค้ลุมประชากรในกลุ่มอายุทุกคน ส่วนมธัยมต้น มธัยมปลายและอุดมศกึษา จะ
ขยายใหไ้ดร้อ้ยละ 48.3, 30.9 และ 4.8 ของประชากรในกลุ่มอายุตามล าดบั ส าหรบัการศกึษานอก
โรงเรยีนจะใหบ้รกิารโดยเฉลีย่ปีละประมาณ 1.5 ลา้นคน ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางต่อไปนี้ คอื 

ตารางท่ี 3.1 เป้าหมายการผลิตนักเรียนและผูส้ าเรจ็การศึกษาในแต่ละลกัษณะการศึกษา 
 

ลกัษณะงาน 
จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน

เพ่ิมขึน้หรอื 
ลดลง 

เทียบกบัประชากร
ไทยในกลุม่อายปีุ 

2529 (รอ้ยละ) 

จ านวน
ผูส้ าเรจ็โดย
เฉล่ียต่อปี 

2525 2529 

ก่อนประถมศกึษา (4-5) 
ประถมศกึษา (6-11) 
มธัยมตน้ (12-14) 
มธัยมปลาย (15-17) 

- สามญั 
- อาชวีศิกึษา 
- อื่นๆ 

อุดมศกึษา (18-23) 
- อาชวีศกึษา 
- ฝึกหดัคร ู
- ม.จ ากดัรบั 

559 
7,633 
1,203 

868 
462 
372 
34 

262 
64 
51 
97 

740 
6,497 
1,774 
1,141 

599 
470 
49 

327 
39 
48 

116 

180 
-1,136 

571 
273 
137 
98 
17 
62 
15 
4 

21 

35.4 
97 

48.3 
30.9 
16.2 
12.8 
1.3 
4.8 
1.2 
0.7 
1.7 

- 
1,050 

431 
312 
156 
137 
19 
95 
30 
21 
31 
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- วทิยาลยัเอกชน 
- อื่นๆ 

มหาวทิยาลยัเปิด 

35 
15 

893 

44 
40 

1,274 

9 
23 

381 

0.6 
0.6 

- 

9 
4 

39 
การศกึษานอกโรงเรยีน 
(ภาครฐัและเอกชน) 

เฉลีย่บรกิารปีละประมาณ 1,500 
1,500 

 
2.2 ด้านคณุภาพ 

(1) ลดอตัราการตกซ ้าซอ้นในระดบัประถมศกึษาลงรอ้ยละ 2 ต่อปี 
(2) มกีารปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงเนื้อหาและสาระทางดา้นวชิาการอาชพี และจรยิธรรม ของ

หลกัสูตรในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชวีศึกษา ฝึกหดัครู และการศึกษานอก
โรงเรยีนให้สอดคล้องกนัทุกระดบัและสามารถผลิตนักเรยีนที่มคีุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

(3) ปรบัปรุงมาตรฐานของโรงเรยีนในชนบทที่ห่างไกลให้มคีุณภาพใกล้เคยีงกบัโรงเรยีนใน
เมอืง 

(4) จดัหาอุปกรณ์การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนยากจน และขาดแคลนในระดบัประถมศกึษา 
รอ้ยละ 25 ของจ านวนนกัเรยีน 

(5) พฒันาคร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาในสาขาทางดา้นครชู่างใหไ้ดส้ดัส่วนกบัการ
ขายอาชพีดา้นอุดมศกึษา จะยกวุฒอิาจารย ์ปรญิญาเอก : โท : ตร ีเป็น 2.5:5.5:2 

2.3 ด้านความเสมอภาค 
(1) เดก็ทีม่อีายุครบ 6 ปีบรบิูรณ์ จะไดร้บัโอกาสเขา้รบัการศกึษาในระดบัประถมหนึ่งทุกคน 

และจะใหม้โีรงเรยีนประถมศกึษาทุกต าบล 
(2) กระจายโรงเรยีนมธัยมตน้ออกสู่ชนบททีย่ากจนและทุรกนัดาร โดยจะมโีรงเรยีนหนึ่งโรงต่อ

หา้ต าบลใหญ่ และจะตัง้โรงเรยีนเพิม่ขึน้ประมาณ 130 โรงเรยีนในระหว่างแผนฯ 
อนึ่ง หากสถานะทางการเงนิและทรพัยากรอ านวยให้ในระหว่างแผนฯ จะพิจารณาขยาย

เป้าหมายการจดัตัง้โรงเรยีนมธัยมตน้เพิม่ขึน้อกี 120 โรงเรยีน 
(3) พจิารณาจดัตัง้วทิยาลยันาฎศิลป์ในส่วนภูมภิาคจ านวน 4 แห่ง จดัตัง้โรงเรยีนสารพดัช่าง

ในส่วนภูมภิาคจ านวน 15 แห่ง พจิารณาจดัตัง้วทิยาลยัประมงในส่วนภูมภิาคจ านวน 1 
แห่ง 

(4) จดัระบบและวธิกีารสอบคดัเลอืกในลกัษณะการศกึษา มธัยม อาชวีศกึษา และอุดม-ศกึษา 
เพื่อปรบัปรงุโอกาสทางการศกึษาใหบ้งัเกดิความเสมอภาคยิง่ขึน้ 
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2.4 ด้านภาระความรบัผิดชอบ นักเรียนของภาครฐับาลและเอกชน (อตัรารอ้ยละ) 
           ภาครฐับาล        ภาคเอกชน 
 (1) ก่อประถมศกึษา   47.1   52.9 
 (2) ประถมศกึษา   93.8   6.2 
 (3) มธัยมตน้และเทยีบเท่า  80.8   19.2 
 (4) อุดมศกึษา    83.5   16.5 
       (ไมร่วม ม. เปิด) 

 เฉลีย่    87.9   12.1 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบายรวม 
 จากสภาพและปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งต้น แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 - 2529) จะเน้นนโยบาย
และแนวทางพฒันาการศกึษาโดยส่วนรวม ดงันี้ 

(1) นโยบายด้านปริมาณ จะจดัและส่งเสรมิการศกึษาในทุกลกัษณะงานทัง้ในระบบและนอก
ระบบโรงเรยีนให้มปีระมาณและสดัส่วนสอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ โดยจะเน้นให้ความส าคญัด้านประถมศกึษาให้สามารถคลุมกลุ่มประชากรในวยั
เรยีน โดยจะใหเ้ดก็ทีม่อีายุครบ 6 ปีบรบิูรณ์ไดม้โีอกาสเขา้เรยีนทุกคน จะขยายการศกึษา
มธัยมตน้ในชนบททีห่่างไกล และทุรกนัดาร โดยคลุมพืน้ทีต่ าบลขนาดใหญ่ จะส่งเสรมิและ
ขยายการพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะประชากรในพืน้ทีท่ี่
มีความล้าหลังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 37 จังหวัด ตามประกาศของส านัก
นายกรฐัมนตร ี

(2) นโยบายด้านคุณภาพ จะปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาทุกลกัษณะงาน โดยเฉพาะการ
ปรบัปรงุคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรยีนประถมศกึษาและโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเมอืง
และชนบทให้ใกล้เคียงกัน และเน้นการจดัระบบการติดตามประเมนิผลและการนิเทศ
การศึกษาให้เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การเรียนและการสอนได้บรรลุผลทัง้ทาง
วชิาการ จรยิธรรมและวชิาชพี ครบตามหลกัสตูรและความต้องการของทอ้งถิน่ และใหก้าร
อบรมครทูัง้ทางดา้นจรรยาบรรณและวชิาการแก่ครปูระจ าการ เร่งการผลติและการกระจาย
แบบเรยีน อุปกรณ์การเรยีนการสอนให้ได้ครบทุกโรงเรยีนทนัเวลาและลดอตัราการตก
ซ ้าซอ้น 
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(3) นโยบายด้นความเสมอภาค จะมุ่งกระจายสถานศกึษาทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพีใหล้ง
ในพืน้ทีแ่ละกลุ่มประชากรทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้สนับสนุนและส่งเสรมิใหช้าวชนบทและกลุ่ม
ชนทีด่ว้ยโอกาส ไดร้บับรกิารทางการศกึษาในอตัราส่วนทีม่ากขึน้เป็นพเิศษ นอกจากนี้จะ
ให้มกีารปรบัปรุงระบบและวิธกีารสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบัต่างๆ ให้สอดคล้องกบั
หลกัสตูรทีป่รบัปรงุขึน้ใหมใ่นแต่ละระดบั 

(4) นโยบายส่งเสริมและเร่งรดัการผลิตก าลงัคนให้มีความสอดคล้องและสมัพนัธ์กบั
ตลาดแรงงาน จะเรง่ปรบัปรงุดา้นวชิาการและวชิาชพีของสถานศกึษาทุกลกัษณศกึษาทุก
ลกัษณะงานในดา้นหลกัสูตรนวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อด าเนินการผลติบุคลากร
ระดบัพื้นฐาน ระดบักลาง และระดบัสูง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทัง้นี้รฐัจะด าเนินการผลติในสาขาที่ลงทุนสูงและขาดแคลน ส่วนสาขาใดที่
เอกชนด าเนินการได้ดีจะส่งเสรมิให้ด าเนินการและจะชะลออัตราการผลิตเพิ่มในด้าน
ดั ง ก ล่ า ว ล ง ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  น อ ก จ า ก นี้ จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ 
ประเมนิผลความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยใหทุ้กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งประสานงานกนัอย่าง
เป็นระบบ 

(5) นโยบายจดัสรรและการใช้ทรพัยากรเพ่ือพฒันาการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
- ในด้านทรพัยากรจะพฒันาการบรหิารทรพัยากรที่มอียู่จ ากดัของรฐัให้เกดิประโยชน์

สงูสุด และเน้นความส าคญัดา้นการพฒันาและการปรบัปรุงคุณภาพของสถานศกึษาที่
มอียูใ่หม้มีาตรฐานใกลเ้คยีงกนัทัง้ในเมอืงและชนบท 

- ส าหรบัวงเงนิเพื่อการพฒันาการศกึษาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะเป็นประมาณรอ้ย
ละ 3.5 ของผลผลติรวมของประเทศ 

- ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงอตัราการจดัเก็บเงนิบ ารุงการศึกษา ในระดบั
มธัยมปลาย อาชวีศกึษา และอุดมศกึษา ใหม้อีตัราทีเ่หมาะสมกบัสภาพของเศรษฐกจิ
และสงัคม โดยจะด าเนินการปรบัปรงุทัง้สถานศกึษาของรฐัและเอกชนควบคู่กนัไป 

- ให้มกีารระดมการใช้ทรพัยากรภายในท้องถิ่นร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและระดม
ความรว่มมอืจากชุมชนใหม้สี่วนรว่มในการพฒันาการศกึษาเพื่อชุมชนใหม้ากขึน้ 

- ให้มกีารปรบัปรุงสดัส่วนการใช้งบประมาณของแต่ละลกัษณะการศึกษาให้เน้นหนัก
ทางด้านการพฒันาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากยิง่ขึ้น โดยลดอตัราส่วนเงนิงบประมาณ
ทางดา้นบุคลากรและสิง่แวดลอ้มลง 

- ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เอกชนมสี่วนร่วมรบัภาระการลงทุนการศึกษาในทุกระดบั 
ยกเว้นการฝึกหดัครู ทัง้นี้รฐัจะใหก้ารสนับสนุนการร่วมภาระดงักล่าวของเอกชนด้วย
การช่วยเหลอืทางวชิาการอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

3.2 นโยบายหลกัท่ีส าคญัในแต่ละลกัษณะการศึกษา 



 234 

 3.2.1 ก่อนประถมศึกษา 
(1) เรง่รดัและสนบัสนุนใหชุ้มชนรว่มรบัภาระกบัหน่วยงานของรฐัในการอบรมเลีย้งดูเดก่็อนวยั

เรียนในชนบทท้องถิ่นห่างไกลและแหล่งเสื่อมโทรม ส าหรับชัน้ เด็กเล็กจะจัดให้ 
ทอ้งถิน่ที่เดก็พูดภาษาทอ้งถิน่ คอื ภาษายาวี ส่วย เขมร ชาวเขาเผ่าต่างๆ ทีม่ปีญัหาต่อ
การเรยีนใหท้ัว่ถงึทุกโรงเรยีน 

(2) การอนุบาลศกึษาจะส่งเสรมิใหเ้อกชนเป็นผูด้ าเนินการ ส่วนรฐัจะท าเพื่อเป็นตวัอย่างและ
การวจิยั 

(3) ปรบัปรงุคุณภาพการจดัการอบรมเลีย้งดูเดก็ก่อนประถมศกึษาใหม้กีจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
สุขภาพอนามยั โภชนาการ สตปิญัญา บุคลกิภาพและจรยิธรรม เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ของเดก็ทีจ่ะเขา้สู่ระบบการประถมศกึษาและสงัคม 

3.2.2 ประถมศึกษา 
(1) จดัการศกึษาภาคบงัคบัให้ทัว่ถงึทุกต าบลในปีการศกึษา 2525 และเร่งปรบัปรุงคุณภาพ

การศกึษาทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคให้ทดัเทยีมกนั โดยปฏริูปการบรหิารและการ
เรยีนการสอน โดยเฉพาะการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ 

(2) ปรบัปรุงระบบการนิเทศการศกึษา ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างแท้จรงิและให้นิเทศการศกึษา
อยา่งทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

(3) เร่งพัฒนาจรยิธรรม คุณธรรม เจตคติที่ดี ความรู้ ทกัษะแก่นักเรยีน ครู และผู้บรหิาร
การศึกษา และกระจายครูที่มคีุณภาพออกไปยงัท้องถิ่นที่ห่างไกลอย่างพอเพยีงทัง้จดั 
สวสัดกิารใหท้ัว่ถงึ 

(4) ลดความสูญเปล่าทางการศกึษา โดยเฉพาะอตัราการตกซ ้าซอ้นและลดความไม่เสมอภาค
ในการจดัการศกึษาโดยสนับสนุนการวางแผนใหก้ว้างขวาง และสอดคล้องกบัแผนพฒันา
ของทอ้งถิน่ เพื่อประโยชน์การใชท้รพัยากรอนัจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์เตม็ที่ 

(5) จดัหาสื่อการเรียนการสอนให้พอเพียงกับความจ าเป็นและทันต่อความต้องการของ 
นกัเรยีนและคร ู

3.2.3 มธัยมศึกษา 
(1) ปรบัปรุงโรงเรยีนที่ยงัไม่ได้มาตรฐานให้สูงขึ้นโดยจดัสรรทรพัยากรต่างๆ เพื่อพฒันา

คุณภาพให้ทัดเทียมกัน พร้อมทัง้สนับสนุนให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้กันช่วยเหลือและใช้
ทรพัยากรร่วมกนั และในการจดัตัง้สถานศึกษาใหม่ จะให้ความส าคญัแก่ท้องที่ชนบทที่
ยากจนห่างไกลและทุรกนัดารเป็นอนัดบัแรก 

(2) ปรบัปรงุและส่งเสรมิการนิเทศ การแนะแนวการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและปรบัปรุงระบบ
การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนต่อเพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 
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(3) ปรบัปรุงระบบการบรหิารการศกึษาให้มกีารประสานสมัพนัธ์กนัในทุกลกัษณะการศกึษา
และการกระจายอ านาจการบรหิารการศกึษาไปสู่ระดบัจงัหวดั และโรงเรยีนใหม้ากทีสุ่ด 

(4) ส่งเสรมิและวางมาตรการช่วยเหลอืโรงเรยีนเอกชนในด้านบุคลากร งานวชิาการ และ 
งบประมาณให้สามารถช่วยรบัผดิชอบในการจดัมธัยมศึกษาอย่างมคีุณภาพกว้างขวาง
ยิง่ขึน้ 

(5) จดักระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เน้นภาคปฏิบัติเป็นส าคัญในการพัฒนา 
ชุมชนด้านต่างๆ เช่น การสอดแทรกการฝึกทักษะด้านเทคนิคและงานช่าง ความรู้ 
พืน้ฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ปีระโยชน์ต่อชวีติประจ าวนั การส่งเสรมิอาชพี 
สุขภาพอนามยั จรยิธรรม การกฬีาและการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

(6) ปรบัปรุงค่าเล่าเรยีนและค่าบ ารุงการศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษาโดยเฉพาะของสถาน -
การศึกษาเอกชนบางแห่งเพื่อให้สามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และช่วยแบ่งเบา
ภาระของรฐับาลบา้ง 

3.2.4 อาชีวศึกษา 
(1) ประสานการก าหนดนโยบาย การวางแผน การผลิต และการใช้โดยค านึงถึงตลาด  

แรงงาน ตลอดจนการด าเนินการอาชวีศึกษา ทัง้หน่วยงานของรฐัและเอกชนเพื่อให้เกิด
เอกภาพ 

(2) ปรบัปรุงหลกัสูตรและระบบการเรยีนการสอนวชิาชพีใหเ้บด็เสรจ็ในตวัเองและส่งเสรมิการ
มคีุณธรรม ทัง้นี้เพื่อให้เหมาะสมกบัอาชพีอิสระ และสนองความต้องการของสงัคมและ
ตลาดแรงงาน 

(3) เร่งผลติและปรบัปรุงคุณภาพของครูอาชวีะศึกษาทัง้ทางด้านวชิาการและจรยิธรรม ให้
ประสานและสอดคลอ้งกนัระหว่างหน่วยผลติและหน่วยใช ้พรอ้มทัง้ปรบัปรุงมาตรฐานของ
สถานศกึษาใหม้รีะดบัใกลเ้คยีงกนั 

(4) พฒันาการอาชวีศกึษาและการอาชวีศกึษาระยะสัน้ ใหก้วา้งขวางขึน้โดยเฉพาะในชนบทให้
เหมาะสมกบัสภาพและสอดคลอ้งกบัทรพัยากรในทอ้งถิน่ 

(5) ให้สถานศกึษาร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐั เช่น กรมแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงและสหกรณ์ องค์การธุรกจิอุตสาหกรรมและสถานประกอบการของภาคเอกชน 
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการศกึษา ฝึกงาน และสนองความตอ้งการซึง่กนัและกนั 

3.2.5 การฝึกหดัคร ู
(1) ประสานงานและจดัท าแผนงานการผลิตครู อบรมครู และการใช้ครูในทุกระดับและ

สถาบนัการศกึษาใหส้อดคลอ้งตามหลกัสตูรการศกึษาทีป่รบัปรงุใหม่ 
(2) ปรบัปรุงหลกัสูตร เนื้อหาสาระและขบวนการเรยีนรูใ้ห้มทีัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิที่

เหมาะ เพื่อใหผู้้จบการศกึษามคีวามรูท้างด้านวชิาการและจรยิธรรมสามารถออกไปสอน
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ตามหลกัสูตรการศกึษาก่อนวยัเรยีน ประถมศกึษา มธัยมศึกษา อาชวีศกึษา การศกึษา
พเิศษและการศกึษานอกโรงเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(3) ส่งเสรมิให้สถาบนัฝึกหดัครูร่วมมอืในการผลติ การใช้วสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการ
สอนและบุคลากรครูร่วมกนัและสนับสนุนให้สถาบนัฝึกหดัครูมอุีปกรณ์ประกอบการเรยีน
การสอนขัน้พืน้ฐานและทัง้ส่งเสรมิการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ชุมชนดว้ย 

(4) จดัใหม้มีาตรการในการคดัเลอืกคร ูอาจารยท์ีร่บัเขา้ท าการสอนในสถาบนัฝึกหดัคร ูเพื่อให้
ได้บุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ มคีุณธรรม จรยิธรรม เจตคต ิและศรทัธาในอาชพีครู
อยา่งแทจ้รงิเขา้เป็นครอูาจารย ์

(5) ส่งเสรมิให้สถาบนัฝึกหดัครูท าการวจิยัและส่งเสรมิการวจิยั โดยเฉพาะเน้นการติดตาม
ประเมนิผลคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาและประสทิธภิาพของการฝึกหดัครู 

3.2.6 อดุมศึกษา 
(1) ปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานของการอุดมศกึษาให้สูงขึน้ โดยเน้นการยกระดบัคุณวุฒิ

และประสทิธิภาพของคณาจารย์ ส่งเสรมิการแต่งต าราภาษาไทย การจดัหาอุปกรณ์ที่
ทนัสมยั และส่งเสรมิให้มกีารวจิยัอย่างกว้างขวางตลอดจนปรบัปรุงหลกัสูตรเนื้อหาสาระ 
และกระบวนการเรยีนการสอนทัง้หลกัสูตรระยะสัน้และระยะยาว สนองต่อความต้องการ
ของสงัคม และการปรบัปรงุระบบบรหิารใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

(2) จดัวางมาตรการทีจ่ะประกนัความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษาควบคู่กบัการขยายการ
ผลติบณัฑติในกลุ่มสาขาวชิาการ และวชิาชพีที่มคีวามต้องการก าลงัคนสูงและยงัมคีวาม
ขาดแคลนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข และลด
การผลติในสาขาวชิาทีเ่กนิความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(3) ขยายงานบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมให้สถาบัน 
อุดมศกึษาด าเนินกจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปและวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาตใิห้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(4) สนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนขยายการศึกษาในสาขาวชิาชีพที่สถาบนันัน้ๆ มี
ความพรอ้มเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเอกชนไดร้่วมกนัรบัภาระในสาขาวชิาทีส่ถาบนันัน้ๆ 
มคีวามถนัดไดเ้ตม็ที่ ทัง้นี้จะไดป้ระกนัโอกาสทางการศกึษาโดยก าหนดสดัส่วนของความ
รบัผิดชอบในการผลิตบัญฑติระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรฐัมหาวิทยาลัยเปิดและ
สถาบนัอุดมศกึษาของเอกชน รวมทัง้จะไดก้ าหนดวธิกีารส่งเสรมิสนบัสนุนใหช้ดัเจน 

3.2.7 การศึกษานอกโรงเรียน 
(1) เร่งรดัการจดัการศึกษานอกโรงเรยีนให้มคีุณภาพและปรมิาณมากยิง่ขึ้น ให้ประชาชน

สามารถประกอบอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนในการพฒันาประเทศรวมทัง้
การสรา้งทกัษะใหรู้จ้กัคดิ ท าใหเ้ป็น แกป้ญัหาเป็นและประกอบธุรกจิเป็น 
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(2) ระดมทรพัยากรต่างๆ จากทอ้งถิน่ รฐัและเอกชนมาใชใ้นการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนให้
มากขึน้ และสอดคลอ้งกบัความต้องการของสงัคมและทอ้งถิน่โดยยดึหลกัความพรอ้มและ
การประหยดัเป็นส าคญั เพื่อจะได้จดัสรรทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั ให้กระจายออกไป
อยา่งทัว่ถงึและเป็นสดัส่วนทีเ่หมาะสม 

(3) จดัการศกึษานอกโรงเรยีนใหป้ระสาน เสรมิสรา้งและต่อเนื่องใหเ้พยีงพอกบัสิง่ทีก่ารศกึษา
ในระบบโรงเ รียนได้สร้างความรู้พื้นฐานไว้  สนับสนุนและส่ ง เสริม ให้มีแหล่ ง  
วทิยาการและแหล่งนันทนาการในรูปต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รบัความรู้ ทกัษะความ
เพลดิเพลนิ 

(4) ส่งเสรมิและสนบัสนุนสื่อมวลชนใหม้บีทบาทในการเผยแพร่ความรูอ้นัเป็นประโยชน์แก่การ
ด ารงชวีติ และการประกอบอาชพีเป็นสื่อในการถ่ายทอดค่านิยมเจตคตทิีด่ ีตลอดจนภาษา
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ 
การ เมือ ง  และ ให้ห น่วยง านที่ เ กี่ ย ว ข้อ งว างมาต รฐ านการ ให้ สื่ อ มวลชนจัด 
รายการและผลติผูจ้ดัการรายการเพื่อการศกึษาใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 

3.3 มาตรการการพฒันา 
เพื่อให้การพัฒนาการศึกษา ได้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมาย จึงได้ก าหนดให้ม ี

มาตรการเพื่อน าไปสู่แผนปฏบิตัดิงันี้ คอื 
3.3.1 ก่อนประถมศึกษา 
(1) ทบทวนการขยายบรกิารชัน้เดก็เลก็ในโรงเรยีนประถมศกึษาของรฐั ก าหนดขอบเขตและ

หลกัเกณฑใ์หช้ดัเจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสรมิเอกชนใหม้าลงทุนในดา้นนี้ 
(2) การบรกิารแก่เดก็ก่อนวยัเรยีนจะเน้นดา้นโภชนาการและความพรอ้มของเดก็ในการเตรยีม

ตวัเขา้สู่การศกึษาภาคบงัคบั 
3.3.2 การประถมศึกษา 
(1) ใช้แผนการจดัพื้นที่การจดัตัง้โรงเรยีนและนวตักรรมตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการ

ขยายการศกึษาภาคบงัคบัในทอ้งถิน่ทีห่่างไกลและกนัดาร 
(2) ใหม้กีารนิเทศการศกึษามากขึน้และสม ่าเสมอ และตดิตามประเมนิผลอย่างมรีะบบ เพื่อให้

ปรากฏผลชดัเจนยิง่ขึน้ 
(3) ให้มกีารน าโครงการส่งเสรมิสมรรถภาพการสอนมาใช้แก่โรงเรยีนที่มคีรูไม่ครบชัน้เรยีน

เท่านัน้ และเร่งการกระจายครจูากโรงเรยีนที่เกดินไปยงัโรงเรยีนในพืน้ที่ทีย่งัมคีรูไม่ครบ
จ านวนโดยด่วน 

(4) ปรบัปรุงคุณภาพครู พฒันาและปรบัปรุงอุปกรณ์การเรยีน การสอน การกระจายและการ
จดัส่งใหถ้งึพืน้ทีท่นัเวลาการใช ้

(5) ใหม้กีารสอนจรยิศกึษา เน้นการปฏบิตัแิละการวดัผลการศกึษา 
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(6) ให้พจิารณาขยายชัน้เรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาใหถ้งึระดบัมธัยมต้น โดยเฉพาะ
โรงเรยีนในต าบลใหญ่และมนีกัเรยีนหนาแน่น 

3.3.3 การมธัยมศึกษา 
(1) ปรบัปรงุรปูแบบโครงสรา้งการบรหิาร ใหก้ระจายไปสู่ทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ 
(2) เรง่เพิม่ครสูายวชิาชพี และฝึกอบรมครปูระจ าการใหเ้ขา้ใจและกระตอืรอืลน้ในการสอนตาม

แนวความคิดของหลักสูตรใหม่ ส าหรับครูด้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีการปรับปรุง
สมรรถภาพของการสอน พื้นฐานปรชัญาวทิยาศาสตร์ ทกัษะขบวนการ และเจตคติทาง
วทิยาศาสตร ์

(3) ใหม้กีารเลอืกเรยีนวชิาชพีหลกัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
(4) เรง่พฒันาโรงเรยีนมธัยมทีม่คีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์ เครื่องมอืช่วยสอนใหม้คีวามสมบูรณ์

ในการจดัวชิาชพีตามหลกัสตูรมธัยมปลาย ซึง่มอียู่ประมาณ 100 โรงเรยีน และใหส้ามารถ
เป็นพีเ่ลีย้งแก่โรงเรยีนใกลเ้คยีงได ้

(5) ให้มกีารทบทวนการใช้ครูในระดบันี้ เพราะอตัราส่วนครูต่อนักเรยีนยงัต ่าท าให้ประมาณ
ส่วนใหญ่ตกเป็นเงนิเดอืน 

(6) ปรบัปรุงการวดัผลการศึกษา เน้นการวดัคุณภาพของผู้ส าเร็จและความเบ็ดเตล็ดของ
หลกัสตูร โดยพจิารณาตวัชีน้ าทีเ่หมาะสม 

(7) ใหม้กีารอบรมดา้นจรยิศกึษา เน้นการปฏบิตัแิละการวดัผล 
(8) ใหม้กีารพจิารณาการตรีาคาประกาศนียบตัรแก่ผูจ้บมธัยมตามหลกัสูตรใหม่ใหใ้กลเ้คยีงกบั

ผูจ้บสายอาชวีศกึษาระดบั ปวช. และระบุวชิาชพีหลกัทีเ่ลอืกไวใ้นประกาศนียบตัรดว้ย 
(9) ก าหนดสดัส่วนการลงทุนระหว่างรฐัและเอกชนให้ชดัเจนเน้นวธิกีารปฏบิตัิที่จะให้บรรลุ

ตามนโยบายการสนบัสนุนเอกชนอยา่งแทจ้รงิ 
(10) ใหม้กีารปรบัปรงุเงนิบ ารงุการศกึษาทัง้ในภาครฐัและเอกชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความ

เป็นจรงิและตามสภาพมาตรฐานของโรงเรยีน 
3.3.4 การอาชีวศึกษา 
(1) ปรบัปรงุหลกัสตูร เน้นภาคปฏบิตัริอ้ยละ 80 ส่วนภาคทฤษฎแีละวชิาสามญัลดเหลอืรอ้ยละ 

20 ปรบัปรงุวสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนของสถานศกึษาใหใ้กลเ้คยีงกนั 
(2) ปรบัปรุงระบบการติดตามผู้ส าเรจ็การศึกษาให้เหน็ผลในแง่การมงีานท าให้ชดัเจนยิง่ขึ้น

และด าเนินการอย่างใกล้ชดิและสม ่าเสมอ ตลอดจนปรบัปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
ผูส้ าเรจ็และการมงีานท าใหส้อดคลอ้งกนัภายในหน่วยงานเดยีวกนั 

(3) เร่งให้มกีฎหมายก าหนดใหร้ฐัวสิาหกจิและสถานประกอบการเอกชนมสี่วนร่วมในการฝึก
อาชพีแก่นกัเรยีน นกัศกึษา 
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(4) การขยายและปรับปรุงสถานศึกษาทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรม พิจารณาให้ 
สอดคล้องกับแผนการขยายและพัฒนาเมืองหลัก เพื่อการผลิตแรงงานขนาดกลาง  
สนองตอบการพฒันาอุตสาหกรรมและการขยายเกษตรกรรมในพืน้ทีน่ัน้ๆ เช่น การพฒันา
จงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก โดยจดัท าแผนร่วมกนัระหว่างกระทรวงศกึษาธกิารและ
ทบวงมหาวทิยาลยั ส่วนในพื้นที่นอกเขตจะเน้นการพฒันาด้านคุณภาพและพมันาสถาน
ศกึษาาทีม่อียูแ่ลว้เป็นหลกั เพื่อสนองความตอ้งการตลาดแรงงานในทอ้งถิน่ และการศกึษา
อ า ชี พ ร ะ ย ะ สั ้น  ใ ห้ ก ว้ า ง ข ว า ง ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ น ส า ข าพณิ ช ย ก ร ร ม  
คหกรรม รฐัจะชะลอขยายการผลติในดา้นนี้ 

(5) ทบทวนนโยบายการผลติบุคลากรทางดา้นอาชวีศกึษา เพราะการผลติของแต่ละสถาบนัได้
มกีารแบ่งซอยออกเป็นหลายระดบั เช่น ปวช., ปวส., ปม. และปรญิญาตร ีท าใหเ้กดิการ
สบัสนและลงทุนซ ้าซอ้นเกดิการสญูเปล่าทางการศกึษา 

(6) สนับสนุนให้เอกชนได้มีบทบาทเข้ามาร่วมรับภาระการลงทุนในระดับนี้ ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะในสาขาพณชิยกรรม คหกรรม โดยรฐัจะชะลอการขยายตวัในสาขานี้ 

(7) จะเน้นการผลติในสาขาช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยใีนปรมิาณเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและพลงังาน ทัง้หลกัสูตรระยะสัน้และระยะ
ยาว เพิม่การผลติในสาขาวชิาทีจ่ าเป็นใหม่ๆ โดยเฉพาะดา้นพาณิชยนาว ีการพฒันาก๊าซ
ธรรมชาติ และช่างฝีมอืในสาขาที่หายากและก าลงัจะขาดแคลน คอื ช่างไม ้ช่างปูน และ
ช่างเชื่อม ขณะเดยีวกนัลดการผลติในสาขาทีเ่กดิความต้องการ เช่น พณิชยกรรมและช่าง
อุตสาหกรรมบางสาขา ส่วนในดา้นการเกษตรจะเร่งผลติบุคลากรเกษตรกรรมในดา้นสตัว
บาล และสาขาการประมงใหม้ากขึน้ 

(8) พจิารณาให้มกีารปรบัปรุงเงนิบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของรฐัและเอกชนให้อยู่ใน
อตัราทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

(9) เร่งระดมการฝึกอบรมครูวชิาชพีทุกสาขา ทัง้ครูก่อนประจ าการและครูประจ าการอย่าง
สม ่าเสมอ ใหท้นักบัความเจรญิทางเทคโนโลยขีองโลก 

(10) ก าหนดเกณฑม์าตรฐานการพฒันาสถานศกึษาทุกประเภทจดัท าแผนแม่บทและแผนการ
พฒันาสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

(11) ปรบัปรุงระเบยีบหน่วยงานทีด่ าเนินการด้านการบรหิารงานบุคลากรอื่นๆ เกี่ยวกบัการ
คดิค านวณอตัราเงนิเดอืน ให้ค านึงถงึประสบการณ์ความสามารถความมทีกัษะมากกว่า
วุฒบิตัร ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และให้มกีารก าหนดสาขาวชิาที่จะปฎบิตัใินแต่ละ
ต าแหน่งใหแ้คบและตรงตามลกัษณะของงานมากทีสุ่ด 

3.3.5 การฝึกหดัคร ู



 240 

(1) เร่งลดการผลติครใูนสาขาทัว่ไปให้ผลติเพยีงเพื่อทดแทนและตามความจ าเป็นเท่านัน้ เร่ง
ผลิตครูวชิาชีพที่ขาดแคลนให้สอดคล้องความต้องการในโรงเรยีนในระดบัประถมและ
มธัยมตามหลกัสตูรใหม่ 

(2) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาครูแก่ครูประจ าการเพิ่มเพิ่มวุฒิและจรรยาบรรณแก่ครู 
ผูส้อนในสถาบนัการผลติคร ู

(3) เรง่ด าเนินการวางแผนการผลติคร ูโดยคณะกรรมการร่วมพจิารณาวางแผนการผลติทัง้ใน
ระดบักระทรวงศกึษาธกิารและทบวงมหาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกนั 

(4) ปรบัปรงุวธิกีารกระจายและการจดัสรรครไูปสู่ชนบททีห่่างไกล 
(5) ให้มกีารทบทวนการใช้สถานที่และบุคลากรส่วนเกนิของวทิยาลยัครู เพื่อการศกึษาอื่นๆ 

เช่น มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา นาฏศลิป์ พลศกึษา เป็นตน้ 
3.3.6 การอดุมศึกษา 
(1) ลดภาระด้านงบประมาณและรฐั โดยก าหนดนโยบายให้มีแผนการใช้เงินรายได้และ 

งบประมาณประจ าปีของมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งให้ชดัเจนและทบทวนโครงการเพื่อชะลอ
หรอืยบุเลกิการด าเนินงาน โดยเฉพาะดา้นการก่อสรา้ง 

(2) ปรบัปรงุเงนิบ ารงุการศกึษา ทัง้ของรฐัและเอกชนใหเ้หมาะสมกบัการลงทุนในระดบัน้ี 
(3) เน้นการผลติบุคลากรด้านแพทยศ์าสตร ์และสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากรด้านอุตสาห -

กรรมและเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีพลงังาน และ
ทางด้านเปโตรเคมคีลั ส่วนการผลิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรม ขนส่ง และ
คมนาคม เกษตรศาสตร์ (ยกเว้นสตัวบาล จะเร่งให้มกีารผลิตเพิม่ขึ้น) คณิตศาสตร ์
คอมพวิเตอร์ และคหกรรมศาสตร์จะรกัษาระดับการผลติไว้ และจะลดการผลติในสาขา
นิตศิาสตร ์ศกึษาศาสตร ์มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และบรหิารธุรกจิ 

(4) ปรบัปรุงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กในชนบทที่ 
ยากจนมโีอกาสเขา้สู่มหาวทิยาลยัในทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ ปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตัใินการใหทุ้น
ศกึษาเพื่อใหไ้ปสู่เดก็ทีย่ากจนอยา่งแทจ้รงิ 

(5) ใหม้หาวทิยาลยัต่างๆ มบีทบาทต่อการพฒันาชุมชนและการศกึษานอกโรงเรยีนใหม้ากขึน้ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ให้มหาวทิยาลยัมบีทบาทร่วมมอืทางด้านการทดลองวจิยัและ
การส่งเสรมิ ของหน่วยราชการอื่นๆ ใหม้ากขึน้ 

(6) สนับสนุนเอกชนให้มบีทบาทมากขึน้ โดยส่งเสรมิให้เอกชนได้ขยายและจดัตัง้วทิยาลยัใน
สาขาทีด่ าเนินการได้ด ีโดยรฐัจะไม่ขยายแข่งขนัในสาขานัน้ๆ แต่จะใหก้ารสนับสนุนด้าน
วชิาการใหม้ากยิง่ขึน้ 

(7) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการจดัตัง้มหาวทิยาลยัใหม่ให้ชดัเจน จะชะลอการจดัตัง้
หรอืขยายวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยัในเขต กทม. 
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(8) ส่งเสรมิให้ทบวงมหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัต่างๆ ได้มกีารจดัท าการวจิยัเชงินโยบาย
ใหม้ากยิง่ขึน้ 

(9) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยจดัระบบแผนงาน การ
พฒันาอาจารยม์หาวทิยาลยัปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นักบัความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยใีนสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และเน้นภาคปฏบิตัิให้มากขึ้น ทัง้นี้
โดยพจิารณาจดัตัง้สถาบนับณัฑติวทิยาลยัแบบสหวชิาเพื่อแก้ปญัหาอย่างจรงิจงัในเขต
พฒันาอุตสาหกรรมหรอืพยายามใชป้ระโยชน์จากสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

(10) เพิม่การผลติก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระดบัทีสู่งกว่าปรญิญาตร ีเพื่อ
ผลติ และเพิม่คุณภาพของนักวจิยัและนักวชิาการในสาขาที่เป็นความต้องการของชาต ิ
ได้แก่การพฒันาทรพัยากรแร่พลงังาน ทัง้นี้โดยพจิารณาจดัตัง้สถาบนับณัฑติวทิยาลยั
แบบสหวชิาเพื่อแก้ปญัหาอย่างจรงิจงัในเขตพฒันาอุตสาหกรรมหรอืพยายามใขป้ระโยชน์
จากสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

3.3.7 การศึกษานอกโรงเรียน 
(1) ใหม้กีารจดัท าโครงการและประสานงานร่วมกนัทัง้ระดบักลางและท้องถิน่อย่างกวา้งขวาง

ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะหน่วยงานภายในกระทรวงเดยีวกนั 
(2) ปรบัปรุงโครงสร้างการบริหาร การด าเนินงาน และบุคลากรของหน่วยงานหลัก และ

หน่วยงานสนบัสนุนทัง้ในระดบัส่วนกลาง ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั 
(3) ทบทวนบทบาทของคณะกรรมการแห่งชาติที่ว่าด้วยการศึกษานอกโรงเรยีน  เพื่อให้

บรรลุผลด้านการประสานงานและการตดิตามผล ในแง่การปฏบิตัอิย่างแท้จรงิทัง้ภายใน
และภายนอกกระทรวงศกึษาธกิาร 

(4) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการพฒันาใหช้ดัเจนทัง้ดา้นปรมิาณและประเภทของการบรหิาร
แก่ชุมชน โดยค านึงถงึความต้องการเร่งด่วนของทอ้งถิน่เป็นประการส าคญั และประเมนิ
สมัฤทธผิลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อหลกีเลีย่งความซ ้าซอ้นของกลุ่มเป้าหมาย 

(5) เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิงานที่ซ ้าซ้อนกันของหน่วยงาน พื้นที่และกลุ่ มเป้าหมาย ให้
จงัหวดัเป็นผู้จดัท าโครงการเพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิน่ และประสานหน่วย
ปฏบิตัิงานทุกหน่วยภายในจงัหวดัหน่วยงานกลางควรก าหนดแนวทางและการติดตาม
ประเมนิผลเท่านัน้ 

(6) เรง่ขยายการจดัการศกึษานอกโรงเรยีน โดยเน้นการฝึกอาชพีทีเ่หมาะสมกบัสภาพของแต่
ละท้องถิ่น และเมอืงฝึกอาชพีแล้วสามารถน าไปประกอบอาชพีให้เกิดรายได้ทนัท ีหรอื
สามารถน าไปใช้ปรบัปรุงอาชพีที่ท าอยู่เดมิเพื่อให้มรีายได้เพิม่ขึน้ ทัง้นี้โดยความร่วมมอื
จากชุมชน ส่วนเจา้หน้าทีข่องรฐัท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งในดา้นสาธติวธิกีารผลติ การออกแบบ 
และการหาตลาด 
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(7) ใหก้จิการอุตสาหกรรมมบีทบาทในการฝึกยกระดบัความรูค้วามสามารถของช่างฝีมอืโดย
ก าหนดให้กิจการอุตสาหกรรม ออกเงนิสมทบให้รฐับาลจดัการฝึกอบรมหรอืก าหนดให้
กิจการอุตสาหกรรมที่มขีนาดตัง้แต่ระดบัหนึ่งขึ้นไป จดัให้มกีารอบรมช่างฝึกหดัขึ้นใน
โรงงาน 

(8) จดัให้มรีะบบมาตรฐานช่างฝีมอืและช่างเทคนิคของชาติขึ้น ให้มกีารทดสอบและรบัรอง
คุณภาพอย่างเคร่งครดัและให้ใบรบัรองน้ีมีศึกดิส์ ิทธิเทียบได้กับประกาศนียบตัรหรือ
ปรญิญาบตัร เพื่อยกระดบัมาตรฐานช่างฝีมอื และช่างเทคนิคของชาตใิหส้งูขึน้ 

3.3.8 ทางด้านวิชาการ 
(1) ให้เร่งรดัการพิจารณาและปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิารและการด าเนินงานตลอดจน

วิชาการในระดับอุดมศึกษาและระดับต ่ากว่าอุดมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพฒันาหลกัสูตรเพื่อบรรลุผลทางด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของสงัคมใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะในระดบัต ่ากว่าอุดมศกึษา จะด าเนินการ ดงันี้ 
- ปรับปรุงโครงสร้างและความรบัผิดชอบในด้านการบริหาร และการด าเนินการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ตลอดจนโครงสรา้งทางวชิาการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
คอื กรมวชิาการ ส านักงานคระกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิกรมสามญัศกึษา กรม 
อาชีวศึกษา ส านักงานศึกษาธิการเขต ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัและส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาจงัหวดั ให้สอดคล้องสมัพนัธ์กันเพื่อให้บรรลุผลตามจุด  
มุง่หมายของการพฒันาหลกัสตูร 

- ปรบัปรุงการบรหิารงานการศกึษาให้มกีารกระจายการบรกิารการศกึษาสู่ท้องถิน่อย่าง
จรงิจงั 

(2) เร่งรดัให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัหลกัสูตร ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิในแต่ละ
ขัน้ตอนของการใช้หลักสูตรให้ละเอียด และชัดเจนทัง้ในแง่การเตรียมพร้อมของคร ู
กระบวนการเรยีน การสอน สภาพความพรอ้มของโรงเรยีนและอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามทีห่ลกัสตูรก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ 

(3) ให้เน้นความส าคญัในการเรยีน การสอนแต่ละลกัษณะการศึกษา ในเรื่องของจรยิธรรม 
ประชากรศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพลงังานและสิง่แวดลอ้มใหม้ากขึน้ 

(4) ใหม้กีารเร่งการจดัท าแผนระยะยาว (15 หรอื 20 ปี) ทางดา้นการศกึษาทัง้ในระดบัต ่ากว่า
อุดมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการผลิตก าลังคนให้สนองตอบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมอืระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาติ หน่วยปฏบิตั ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร และทบวงมหาวทิยาลยั) และส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และนอกจากนี้ให้มกีารเน้นการ
ตดิตามประเมนิผลดว้ย 
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(5) ให้ปรบัปรุงการแนะแนวการศึกษาให้ความกระจ่างชดัในเรื่องของหลกัสูตรการศกึษาทัง้
ทางดา้นวชิาการและการอาชพีแก่นกัเรยีนในแต่ละลกัษณะการศกึษา โดยเฉพาะในแง่ของ
การเลอืกแผนการเรยีนกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน การลงทุนในการศกึษาเล่าเรยีน
กบัผลตอบแทนของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจ และมัน่ใจที่
จะเรยีนใหส้ าเรจ็เพื่อกา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานตามสตปิญัญาและความสามารถทางเศรษฐกจิ 
ทัง้นี้ให้ด าเนินการร่วมกนัระหว่างกรมวชิาการ กรมแรงงาน ส านักงานศึกษาธิการเขต 
ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ท า ง ด้ า น พ า ณิ ช ย์  แ ล ะ 
อุตสาหกรรมของเอกชน 

(6) ให้มีการวางขัน้ตอนและเตรียมการรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในแต่ละลักษณะ
การศกึษา ใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์บัแนวทางการแนะแนวการศกึษาอย่างต่อเนื่อง โดย
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ
กระทรวงศกึษาธกิาร และทบวงมหาวทิยาลยั 

 
ข. การพฒันาการสาธารณสขุ 

1. สภาพและปัญหา 
 จากการวเิคราะห์สถติิสาธารณสุขโดยพจิารณาจากเครื่องชี้ภาวะสาธารณสุขปรากฏว่าอตัรา
การตายโดยส่วนรวมดว้ยโรคต่างๆ ของประชาชนมแีนวโน้มลดลงตามล าดบักล่าวคอื ในปี 2520 มี
อตัราการตายโดยส่วนรวมเหลอืเพยีง 5.4 ต่อประชากรพนัคน เทยีบกบั 10 ปีก่อนนัน้คอืใน พ.ศ. 2510 
มอีตัราการตายสูงถงึ 10.1 ต่อประชากรพนัคน นอกจากนี้อายุขยัเฉลีย่ของประชากรในระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา ในเพศชายกไ็ดเ้พิม่ขึน้จาก 55.2 ปี เป็น 57.6 ปี หรอืเพิม่ขึน้ 2.4 ปี ส่วนในเพศหญงิไดเ้พิม่ขึน้
จาก 61.8 ปี เป็น 63.8 ปี หรอืเพิ่มขึ้น 2 ปี แสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าประชากรไทยมี 
สุขภาพและอายุยนืยาวดีพอสมควร แต่เมื่อวิเคราะห์จากอัตราการป่วยด้วยโรคต่างๆ ก็ยงัพบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะในชนบทมกัจะป่วยด้วยโรคธรรมดาสามญัที่ป้องกนัได้ใน
อตัราทีสู่งอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เช่น โรคระบบทางเดนิอาหารและอุจจาระร่วง ซึง่มอีตัราสูงถงึ 397.7, 
506.9 และ 593.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2521, 2522 และ 2523 ตามล าดบั 
 สาเหตุส าคญัทีท่ าใหอ้ตัราปว่ยดว้ยโรคต่างๆ สงูขึน้ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเลวลง การสุขาภบิาล
ไมถู่กสุขลกัษณะ การขาดแคลนน ้าสะอาดบรโิภค ประชาชนมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งต่อการเป็นโรค หรอืไม่
รูจ้กัการป้องกนัตนเองจากโรคต่างๆ และบรกิารสาธารณสุขทีค่รอบคลุมไปไมท่ัว่ถงึในชนบท 
 การพฒันาสาธารณสุขในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะประสบความส าเร็จในการ 
กวาดล้างโรคติดต่ออนัตรายบางโรค เช่น กาฬโรค ไข้ทรพษิ อหวิาตกโรค ให้ลดน้อยลงจนไม่เป็น
ปญัหาสาธารณสุขอกีต่อไป รวมทัง้โรคต่างๆ ที่เกดิกบัเดก็ก็มอีตัราการป่วยและตายลดน้อยลงแล้วก็
ตาม แต่ยงัมปีญัหาสาธารณสุขอื่นๆ ทีจ่ะตอ้งด าเนินการแกไ้ขต่อไปในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ดงันี้ คอื 
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1.1 ปัญหาโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ ท่ีป้องกนัได้ ในปจัจบุนันอกจากโรคระบบทางเดนิอาหารและ
อุจจาระรว่ง ซึง่มอีตัราป่วยอยู่ในระดบัสูงดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น ไขม้าลาเลยีกม็อีตัราป่วยสูงเช่นกนั ดงั
จะเหน็ไดจ้ากอตัราป่วยในระยะ 3 ปี คอื 2520, 2521 และ 2522 เท่ากบั 147, 157 และ 164 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดบั ส่วนการปว่ยและตายจากอุบตัเิหตุการเป็นพษิ กม็อีตัราสูงขึน้เรื่อยๆ ทุกปี 
นอกจากน้ียงัมโีรคที่เกิดจากปญัหาการอนามยัครอบครวับกพร่อง เช่น โรคในวยัเด็กที่สามารถให้
ภูมคิุ้มกนัได้ โรคของมารดาและทารกแรกเกดิ โรคทุพโภชนาการ โรคของช่องปากและฟนั โรคจติ 
ประสาทและการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

1.2 ปัญหาระบบการกระจายบริการสาธารณสุขยงัครอบคลุมประชากรในชนบทไม่
ทัว่ถึง โครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขในปจัจุบันน้ียงัมีความเหลื่อมล ้ากันมากระหว่าง
กรงุเทพมหานครซึง่มปีระชากรเพยีงรอ้ยละ 10 ของประเทศ กบัอกี 71 จงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัรซึง่เป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ดงัจะเหน็ไดว้่าในปี พ.ศ. 2520 กรุงเทพฯ มโีรงพยาบาลของรฐัรวม 38 
แห่ง มเีตยีงรบัผูป้่วย 10,137 เตยีง ในขณะทีอ่กี 71 จงัหวดั มโีรงพยาบาลของรฐั 144 แห่ง มเีตยีงรบั
ผูป้ว่ยประมาณ 31,813 เตยีง ส าหรบัโรงพยาบาลเอกชนทีม่เีตยีงรบัผูป้ว่ย ตัง้แต่ 25 เตยีงขึน้ไปนัน้ ใน
กรงุเทพฯ มถีงึ 33 แห่ง แต่ใน 71 จงัหวดัมเีพยีง 40 แห่ง 

การกระจายบรกิารทางการแพทย์ออกสู่ชนบทโดยการก่อสร้างโรงพยาบาลอ าเภอ สถานี
อนามยัประจ าต าบลและส านักงานผดุงครรภ์ประจ าหมู่บ้าน ก็ยงัท าได้ไม่ทัว่ถึง กล่าวคอื ในขณะนี้มี
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเพยีง 336 แห่งหรอืรอ้ยละ 51 ของจ านวนอ าเภอทัง้หมด สถานีอนามยัรอ้ย
ละ 82 ของจ านวนต าบลทัง้หมด และส านักงานผดุงครรภเ์พยีงรอ้ยละ 4.5 ของจ านวนหมู่บา้นทัง้หมด
เท่านัน้ 

โครงสร้างพื้นฐานของบรกิารที่มสี่วนปรบัปรุงสิง่แวดล้อมโดยตรง เช่น การสุขาภิบาลทัว่ไป 
การประปา การเก็บและก าจดัสิง่ปฏกิูล การจดัให้มสี้วมและการก าจดัอุจจาระกย็งัขาดแคลนและเป็น
ปญัหาอยูม่ากทัง้ในต่างจงัหวดัและกรงุเทพฯ นอกจากนัน้ยงัปรากฏว่ากรงุเทพฯ และเขตเทศบาลต่างๆ 
ก าลงัเผชญิกบัปญัหาใหม่ที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิของเมอืง
ใหญ่ๆ ท าใหป้ระชากรเคลื่อนยา้ยถิน่ทีอ่ยู่เขา้มาในเมอืง ปญัหาเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ปญัหาแหล่งเสื่อมโทรม 
ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นพษิและปญัหาความเครยีดในสงัคมเมอืง ซึง่ทัง้หมดน้ีส่งผลใหเ้กดิภาวะการเป็น
โรคจติ ประสาท การติดยาเสพติด โรคหวัใจ และโรคของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทัง้นี้
เน่ืองมาจากการขาดมาตรการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

จากผลของการกระจายระบบบริการสาธารณสุขที่ไม่ทัว่ถึงและด้อยคุณภาพ ท าให้ผู้ป่วย
หลัง่ไหลเข้ามารับบริการการจากสถานพยาบาลในกรุงเทพฯ ซึ่งพบว่าผู้มาขอรับบริกา รใน 
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ถึงร้อยละ 40 มาจากชนบทระบบการกระจายบรกิารสาธารณสุขเช่นนี้ 
จ าเป็นที่จะต้องปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบเพื่อให้บรกิารสาธารณสุขเหล่านี้เข้าถึงประชาชนในชนบทได้
อยา่งแทจ้รงิ 
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1.3 ปญัหาการกระจายบุคลากร ระบบและการบรหิารงานสาธารณสุขเท่าทีผ่่านมาในอดตีอาจ
เรยีกได้ว่าเป็นการแก้ปญัหาจากยอดลงมาหาฐาน คอื ให้ความส าคญัในการผลิตบุคลากรระดบัสูง 
ได้แก่ แพทย์ซึ่งมีก าลังผลิตได้น้อย และไม่ทันต่อการเพิ่มของจ านวนประชากร การมุ่งผลิต  
เจ้าหน้าที่วิชาการระดับสูงที่เหมาะสมกับการท างานในสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ ใช้
เทคโนโลยสีงู และมุง่แกไ้ขปญัหาทีต่อ้งการใชก้ารวนิิจฉัยดว้ยเครื่องมอืการแพทยท์ีส่ลบัซบัซอ้น ท าให้
บุคลากรเหล่านี้ ไม่กระจายออกไปท างานในส่วนภูมิภาค แต่จะนิยมอยู่ในส่วนกลางหรือตาม  
โรงพยาบาลใหญ่ๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึง่ระบบงานเหล่าน้ีเป็นการมุ่งแก้ปญัหาของคนส่วน
น้อย ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยงัอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกลกัษณะ ไม่รู้จกัการ
ป้องกันตนเองดีพอ และมกัจะป่วยด้วยโรคธรรมดาสามญัที่ป้องกันได้ดงัได้กล่าวไว้แล้ว หากจะ
พจิารณาลกัษณะการกระจายบุคลากรสาธารณสุขทีส่ าคญัๆ บางประเภท จะเหน็ไดช้ดัว่าคนส่วนใหญ่
ของประเทศยงัไม่ได้รบัความเป็นธรรมเท่าที่ควร กล่าวคอื ในปี 2522 มแีพทย์ทัง้ภาครฐับาลและ
ภาคเอกชนจ านวน 5,800 คน ประมาณ 3,500 คน หรอืรอ้ยละ 60 อยู่ในกรุงเทพ ส่วนทีเ่หลอืประมาณ 
2,300 คน หรอืรอ้ยละ 40 อยูใ่นส่วนภูมภิาค เป็นผลใหอ้ตัราแพทยต่์อประชากรในกรุงเทพฯ เท่ากบั 1 
: 1,200 ในขณะทีใ่นส่วนภูมภิาคมอีตัราส่วน 1 : 17,000 ส าหรบัพยาบาลกม็ลีกัษณะการกระจายที่
คลา้ยคลงึกนั กล่าวคอืทัง้ภาครฐับาลและเอกชนมจี านวน 15,200 คน ในจ านวนนี้ 8,033 คน หรอืรอ้ย
ละ 53 อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนที่เหลอืรอ้ยละ 47 อยู่ในส่วนภูมภิาค เป็นผลให้อตัราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากรในกรุงเทพฯ เท่ากบั 1 : 565 ในขณะทีต่่างจงัหวดัเท่ากบั 1 : 5,500 หรอืมากกว่านี้ จาก
ระบบการผลติและกระจายบุคลากรสาธารณสุขดงักล่าวขา้งต้นจะไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีจ่ะให้
ประชาชนทุกคนมสีุขภาพดโีดยถว้นหน้าในปี 2543 หากมไิดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขไปพรอ้มๆ กบัระบบ
การกระจายบรกิารสาธารณสุข 

1.4 ปัญหาประชากรเพ่ิมขึ้นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ปญัหาน้ีส่วนใหญ่เกดิจาก
ประชากรเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในอตัราปจัจุบนัประมาณรอ้ยละ 2.1 ต่อปี เป็นเหตุท าใหเ้กดิปญัหาอื่นๆ 
ติดตามมา และระบบการสาธารณสุขเองก็เติบโตไม่รวดเร็วทันกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได ้
นอกจากนี้  การเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากร เช่น การย้ายจากชนบทเข้าสู่เมือง การย้ายไป
ประกอบอาชีพ ในท้องที่ ต่ า งถิ่น  ก็มีส่ วนท า ให้ เ กิดป ัญหาทางด้านสาธารณสุขและการ 
ขาดแคลนบรกิารทีจ่ าเป็นแก่ประชากรเหล่านัน้ 
 ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึงที่เก่ียวข้องกับประชากรโดยตรงก็คือประชากรส่วนใหญ่
ยังขาดความคิดและความรู้สึกท่ีจะรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณสุขของชุมชนยังต้องการรวมตัว
กันเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับปัญหาเหล่านี ้หรือขาดองค์กรที่จะเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหา
กันเองให้ได้มากขึน้กว่าท่ีเป็นอยู่ ปัญหานีท้ าให้บริการสาธาณสุขตกเป็นภาระหนักแก่รัฐบาลซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนจึงจะสามารถด าเนินการให้บรรลุจุดหมายได้ 
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1.5 ปัญหาการก าหนดนโยบายและการบริหาร นโยบายของรฐัในดา้นการสาธารณสุขเท่าที่
แล้วมายงัต้องการนโยบายที่เหมาะสมในหลายๆ เรื่อง เช่น การแก้ปญัหาสาธารณสุขในชนบท การ
ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข การแก้ปญัหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่และการเพิม่ประสทิธภิาพของ
บรกิาร เป็นตน้ ทัง้นี้เพราะยงัตอ้งการองคก์รส าหรบัประสานงานการประมวลขอ้มลูการวิเคราะหป์ญัหา
ทางด้ านสาธ ารณสุ ข  แล ะการน า เ สนอแนวนโยบายที่ มีสมร รถภาพ ซึ่ ง ทั ้ง ก ร ะทรว ง 
สาธารณสุขและองค์กรอื่นๆ ทีม่สี่วนร่วมรบัผดิชอบในเรื่องนี้ควรไดร้บัการสนับสนุนและกระตุ้นให้เร่ง
ด าเนินการในดา้นน้ีใหม้ากและกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

ปญัหาในด้านการบรหิาร มลีกัษณะสบืเน่ืองมาจากอ านาจการสัง่การส่วนใหญ่ยงัรวมอยู่ใน
ส่วนกลาง เป็นเหตุให้ราชการบรหิารส่วนภูมภิาคก็ดี ราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นก็ดี ไม่เกิดความ
คล่องตวัทางการบรหิาร รวมทัง้การใชง้บประมาณ จงึท าใหไ้มส่ามารถจะรบัผดิชอบต่อการแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขของประชาชนในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบเองได ้
 
2. เป้าหมาย 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาสาธารณสุขในระยะ 5 ปี ทีส่ าคญัไวด้งันี้ 

2.1 ลดความชุกชุมและอตัราการตายจากโรคทีป้่องกนัไดล้งในอตัราดงัน้ี คอืทัง้ในกรณีของการ
ปว่ยและการตายดว้ยโรคคอตบี ไอกรน และบาดทะยกัในเดก็ทารกลดลงรอ้ยละ 60 โปลโิอ
และไทฟอยดล์ดลงรอ้ยละ 50 โรคอุจจาระร่วงลดลงรอ้ยละ 25 โรคกลวัน ้าลดลงรอ้ยละ 25 
โรคตดิเชื้อเฉียบพลนั ระบบทางเดนิหายใจลดลงรอ้ยละ 25 ส าหรบัไขม้าลาเรยีก็ให้ลด
อตัราปว่ยในทอ้งทีค่วบคุม ซึง่ครอบคลุมประชากรประมาณ 9 ลา้นคน ลงประมาณรอ้ยละ 
25 ส่วนอตัราการตายดว้ยโรคนี้ทัว่ทัง้ประเทศ กใ็หล้ดลงประมาณรอ้ยละ 20 เมือ่สิน้แผนฯ 

2.2 ลดอตัราการปว่ยดว้ยสภาวะการขาดสารอาหารในเดก็แรกเกดิถงึ 5 ปี โดยขจดัสภาวะการ
ขาดสารอาหารระดบัรุนแรงใหห้มดสิน้ไป ส่วนการขาดสารอาหารระดบัปานกลางใหล้ดลง
รอ้ยละ 50 

2.3 ลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 1.5 โดยก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบการบรกิาร
วางแผนครอบครวัรายใหม ่4.5 ลา้นราย และผูร้บับรกิารทีย่งัคงใชอ้ยู่ 4.1 ลา้นราย เมื่อสิน้
แผนฯ 

2.4 ขยายการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให ้
ครอบคลุมเดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี ดงันี้ 
- ด ีพ ีท ี(3 โด๊ส)   จากรอ้ยละ 49.2 เป็นรอ้ยละ 70 
- โปลโิอ (3 ครัง้)  จากรอ้ยละ 12.9 เป็นรอ้ยละ 70 
- บ ีซ ีจ ี   จากรอ้ยละ 67.7 เป็นรอ้ยละ 70 
- บาดทะยกั (2 ครัง้ส าหรบัหญงิตัง้ครรภ์)  จากรอ้ยละ 25.2 เป็นรอ้ยละ 50 
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2.5 จดัตัง้โรงพยาบาลชุมชนระดบัอ าเภอใหค้รบทุกอ าเภอ โดยก่อสรา้งใหม่ 252 แห่ง และยก
ฐานะโรงพยาบาลชุมชนเดมิอกี 75 แห่ง 

2.6 จดัตัง้สถานีอนามยัระดบัต าบลใหค้รบทุกต าบล โดยก่อสรา้งเพิม่ใหม่ 1,000 แห่ง ยกฐานะ
จากส านกังานผดุงครรภเ์ดนิ 1,031 แห่ง 

2.7 คดัเลอืกและฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นใหค้รบทุกหมู่บา้น เป็นจ านวน
อาสาสมคัรสาธารณสุข 24,000 คน และผูส้ ื่อขา่วสารสาธารณสุข จ านวน 240,000 คน 

2.8 ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสุขใหไ้ดป้ระมาณและคุณภาพเพยีงพอและเหมาะสม
กบัความต้องการในชนบท เป็นจ านวนแพทยท์ีจ่ะผลติใหม่ 3,972 คน พยาบาลระดบัต้น 
19,450 คน พยาบาลระดบัวชิาชพี 15,923 คน ผดุงครรภ ์3,950 คน พนักงานอนามยั 
5,000 คน นอกจากนัน้กใ็หเ้พิม่เจา้หน้าทีป่ระเภทอื่นๆ อกีจ านวนหน่ึงดว้ย 

2.9 จดัตัง้กองทุนเวชภณัฑ์ประจ าหมู่บ้าน ด าเนินการโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 
10,000 หมูบ่า้น 

2.10 จัดหาน ้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชนบทโดยหน่วยต่างๆ ให้ครอบคลุม 
ประชากรในชนบท จากรอ้ยละ 64 ในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 95 เมื่อสิ้นแผนฯ โดยจะ
ด าเนินการ 

- จดัสรา้งบ่อน ้าบาดาล    36,000 บ่อ 
- สรา้งประปาหมูบ่า้น    3,800 แห่ง 
- สรา้งบ่อน ้าตืน้    6,500 บ่อ 
- สรา้งประปาในวดั มสัยดิ โรงเรยีน  7,500 แห่ง 

และโรงพยาบาล 
- จดัหาถงัน ้า 400 แกลลอน   2,200 ถงั 
- จดัใหม้ถีงัคอนกรตีเกบ็น ้าฝนขนาด 150 ลบม. 300 ถงั 
- รว่มกบัประชาชนจดัหาถงัคอนกรตีเกบ็น ้าฝน 11,000 ถงั 
- ตุ่มน ้าหรอืเครือ่งกรองน ้าประจ าครอบครวั 1,567,542 ที ่
- ปรบัปรงุ / ซ่อมบ ารุงรกัษาแหล่งน ้าทีม่อียูแ่ลว้ทุกประเภท ประมาณ 100,000 หน่วย  

 ทัง้นี ้โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเน้นหนักในเร่ืองคุณภาพและ
ความสะอาดของน า้ ในเป้หมายครอบคลุมประชากรในชนบทประมาณ 2.5 ล้านครอบครัว 

2.11 ปรบัปรงุการสุขาภบิาล โดยการ 
- สรา้งสว้มราดน ้า   1,700,000 ที ่
- สรา้งเศรษฐกจิ   25,000 ที ่
- ถงัสุขาภบิาล (ไบโอก๊าซ)  25,000 ที ่
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3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย เพื่อแก้ไขปญัหาต่างๆ ทางด้านสาธารณสุขอนัจะส่งผลให้สุขภาพอนามยัของ
ประชาชนโดยเฉพาะในชนบทดขีึน้ การพฒันาสาธารณสุขในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ได้วาง
นโยบายไวด้งันี้ 

(1) เร่งรดัด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการสนับสนุนบรกิาร 
และให้การสนับสนุนทางงบประมาณและทรพัยากรอื่นๆ แก่หน่วยบรกิารสาธารณสุขใน
ระดบัอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น ในสดัส่วนทีเ่ป็นธรรม เพื่อสามารถใหบ้รกิารสาธารณ -สุข
มลูฐานทีม่คีุณภาพแก่ประชาชนในชนบท 

(2) เร่งรดับรกิารสาธารณสุขแบบผสมผสานให้เขา้ถงึประชาชนในเขตเมอืง และในชนบทโดย
ทัว่ถงึ โดยมุ่งขจดัโรคทีส่ามารถป้องกนัได ้เน้นหนักทีก่ารส่งเสรมิสุขภาพโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง โภชนาการ  ก า รอนามัยแม่ แ ล ะ เ ด็ก  ก า รว า งแผนครอบครัว  แล ะทันต - 
สาธารณสุข ตลอดจนแกไ้ขและคุม้ครองสภาวะอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

(3) เร่งรัดปรบัปรุงหน่วยบริการสาธารณสุขในภูมิภาคตัง้แต่ระดับอ าเภอลงไปทัง้ในแง่  
คุณภาพและปรมิาณ เพื่อให้สามารถให้บรกิารแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทได้ทัว่ถึง
ยิง่ขึน้ โดยจ ากดัการขยายตวัของสถานบรกิารขนาดใหญ่ในเขตเมอืง 

(4) พฒันาและปรบัปรุงระบบงานสาธารณสุขทัง้ในเขตเมอืงและในชนบท โดยเน้นเรื่องการ
พฒันานโยบายและการวางแผน การกระจายอ านาจออกสู่ชนบท การพฒันาระบบขอ้มูล
ขา่วสารเพื่อการบรหิารและการประสานงานกบัหน่วยราชการต่างๆ และภาคเอกชน 

(5) ให้การสงเคราะห์ผู้มรีายได้น้อยและผู้สูงอายุในการรกัษาพยาบาลเป็นกรณีพเิศษตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไว ้

(6) ปรบัปรงุงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งอาหาร ยารกัษาโรค และ
วสัดุภณัฑท์ีใ่ชใ้นการเกษตร ใหป้ระชาชนไดร้บัความปลอดภยัเป็นธรรมและประหยดั 

(7) จัดให้มีการผลิต จัดหา และกระจายยาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ลดปรมิาณยาทีต่อ้งสญูเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ดว้ยวธิกีารต่างๆ 
เช่น การจดัท าและใชบ้ญัชยีาหลกัแห่งชาต ิและส่งเสรมิให้มกีารคน้คว้าหรอืใช้ประโยชน์
จากยาแผนโบราณและสมนุไพรใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

(8) ใหป้ระชาชนทุกคนในครอบครวัในชนบทมนี ้าฝนบรโิภคอยา่งเพยีงพอภายในปี 2529 
(9) ปรับปรุงงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้ร ับข้อมูล  

ขา่วสารทางการสาธารณสุขทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติโดยทัว่ถงึ 
(10) เร่งรดัและปรบัปรุงการผลติและการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรสาธารณสุขให้ตรงต่อ

สภาพปญัหาและความต้องการของประชาชน ให้ผลิตได้ปรมิาณที่สูงขึ้นโดยมคีุณภาพ
เหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน โดยเน้นหนกัการแกป้ญัหาในชนบท 
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(11) ส่งเสรมิงานศกึษาวจิยัที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อพฒันาหรอืสนับสนุน
งานสาธารณสุขในชนบท โดยเน้นการศกึษาวจิยัที่เกี่ยวกบัระบบการสาธารณสุข การใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขดว้ย 

3.2 มาตรการการพฒันา การพฒันาระบบสาธารณสุขตามแผนนี้ใชก้ารสาธารณสุขมลูฐานเป็นหลกั
ส าคัญ ทัง้นี้รวมถึงการพฒันาโครงสร้างทางสาธารณสุขระดบัต่างๆ เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อกิจการ
สาธารณสุขใหส้ามรถเขา้ถงึประชาชน ครอบครวั และชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึโดยการด าเนินงาน ดงันี้ 
 3.2.1 พฒันาระบบการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นระบบการให้บรกิารแบบผสมผสานที่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผลเชื่อมโยงกับระบบการ
สาธารณสุขซึง่ด าเนินการโดยรฐั โดยใชท้รพัยากรทีม่ใีนท้องถิน่เป็นหลกั เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข 
ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข รวมทัง้อาสาสมคัรลองหน่วยงานอื่น ผู้น าชุมชน ฯลฯ ทัง้นี้ จะจดัให้มรีะบบ
การตดิต่ออูแลสนบัสนุนนิเทศงาน ฝึกอบรม และการใหก้ารศกึษาอย่างต่อเนื่องแก่อาสาสมคัรในระบบ
การสาธารณสุขมูลฐานเหล่านี้ด้วย พรอ้มกนันัน้ยงัสนับสนุนให้จดัโครงการที่จะอ านวยประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทัง้ในทางตรงและอ้อม โดยใช้อาสาสมคัรเหล่านี้ เช่น การจดัตัง้
กองทุนเวชภณัฑป์ระจ าหมู่บ้านซึ่งมีแนวโน้มจะพฒันาเป็นระบบสหากรณ์ดา้นอื่นให้กว้างขวางยิง่ขึน้ 
ทั ้ง นี้ ต้ อ ง อ าศัย ก า รมีส่ ว น ร่ ว มจ ากปร ะชาชน  แ ล ะก า รปร ะส าน ง านจ ากห น่ ว ยง านที่ 
เกีย่วขอ้งในหลายรปูแบบ 
 3.2.2 การด าเนินงานสาธารณสุขมลูฐานนัน้มคีวามหมายทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัอย่าง
น้อย 8 ประการ ซึง่ในแต่ละดา้นต้องมกีารเปลีย่นแปลงแนวทางปฏบิตัแิละกลวธิเีพื่อใหเ้นื้อหาของงาน
สามารถด าเนินการไดใ้นโครงสรา้งของการสาธารณสุขมลูฐาน 

3.2.3 พฒันาหน่วยงานของรฐั ให้มบีทบาทและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งและสนับสนุน
งานสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นหนักที่ระดบัอ าเภอลงไป คอื เร่งรดัให้มีโรงพยาบาลอ าเภอครบทุก
อ าเภอ สถานีอนามัยครบทุกต าบล และมอบหมายให้สถานบริการเหล่านี้ มีบทบาทอย่าง  
เตม็ทีใ่นการใหบ้รกิารแก่ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทส าหรบัหน่วยงานในระดบัอื่น เช่น ระดบัจงัหวดั
หรอืสงูกว่ากพ็จิารณาปรบัปรุงบทบาทใหส้ามารถสนับสนุนงานสาธารณสุขมลูฐานไดด้ว้ย นอกจากนัน้
ยงัสนับสนุนใหเ้พิม่ประสทิธภิาพในดา้นการรกัษาพยาบาลในสถานบรกิารของรฐัใหสู้งขึน้ เช่น พฒันา
ระบบการน าส่งผูป้่วยเพื่อการรกัษาต่อ การจดัใหม้กีารถ่ายเทผูป้่วยออกจากสถานบรกิารของรฐัไปรบั
การดูแลฟ้ืนฟูสภาพนอกสถานบรกิารโดยญาตขิองผู้ป่วย หรอืโดยอาสาสมคัรในโครงสรา้งของการ
สาธารณสุขมูลฐานและการควบคุมมาตรฐานเรื่องวสัดุ อุปกรณ์ ยา เวชภณัฑ ์รวมทัง้การใช้เทคนิค
วชิาการทางดา้นการรกัษาพยาบาลใหเ้หมาะสมกบัสถานบรกิาร และสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

กลวธิแีละมาตรการด าเนินงานของการสาธารณสุขมลูฐาน 8 ประการ มดีงันี้ 
(1) การสขุศึกษา 
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ให้ประชาชนทุกคนหรอืทุกหลงัคาเรอืนได้รู้ปญัหาโรคในท้องถิน่และเข้าใจถึงวธิกีารป้องกนั
และควบคุมโรงทีพ่บในทอ้งถิน่ รวมตลอดถงึการดแูลรกัษาสุขภาพอนามยัขัน้มลูฐานของตนโดย 

– ใช้อาสาสมคัรเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษา รวมทัง้การจดัให้มีการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ในเรือ่งการใหก้ารสุขศกึษาแก่ประชาชน 

– ใชป้ระโยชน์จากสื่อมวลชนทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางดา้นสุขภาพ อนามยัของ
ประชาชนโดยตรง เช่น การจดัรายการวทิยุที่เน้นการให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง 
หรอืประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข มารดา เดก็ เป็นตน้ 

– จดัระบบการสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมคัร โดยใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัสนับสนุนทัง้
ทางด้านการให้ขอ้มูลทางวชิาการ การให้สื่อต่างๆ และการให้การฝึกอบรมในส่วนที่ขาด
และจ าเป็นแก่อาสาสมคัรเหล่านัน้ดว้ย 

(2) การโภชนาการ 
ลดปญัหาภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในเดก็แรกเกดิจนถงึอายุ 5 ปี โดยใช้มาตรการที่

ส าคญั ดงัต่อไปนี้ คอื 
- การเผา้ระวงัทางโภชนาการ เพื่อใหส้ามารถคน้หาผูท้ีม่ปีญัหาการขาดสารอาหาร โดยการ

ให้โภชนศกึษาแก่อาสาสมคัรในโครงสรา้งของการสาธารณสุขมูลฐาน และแก่มารดาของ
เดก็โดยตรง 

- สนับสนุนใหม้กีารผลติอาหารทีม่คีุณค่าในหมู่บา้น เพื่อใชเ้ป็นอาหารเสรมิที่มรีาคาถูกและ
ประหยดั 

- สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชน ให้สามารถจดัหา
อาหารทีส่ะอาดและถูกสุขอนามยัไดด้ว้ยตนเอง 

- การจดัเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมุ่งให้โภชนศึกษาแก่เด็กเป็นส าคัญ และมิได้ใช้เป็น
มาตรการแกไ้ขปญัหาทุพโภชนาการโดยตรง 

(3) การสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัโรคติดต่อ 
- ให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างทัว่ถึง โดยอาศัยอาสาสมคัรเป็น 

แกนกลาง ในการช่วยสนบัสนุนเจา้หน้าทีข่องรฐัในรปูแบบต่างๆ 
- สรา้งระบบสนบัสนุนดา้นการผลติจดัหา เกบ็ จดัส่งวคัซนีใหม้คีุณภาพเหมาะสม มปีรมิาณ

เพยีงพอ และมขีอบขา่ยครอบคลุมทุกหมูบ่า้น 
(4) การให้การรกัษาพยาบาลโรคง่ายๆ ท่ีพบบ่อยในท้องถ่ิน 

- เผยแพร่วิธกีารแก้ปญัหาโรคทางเดนิอาหารและล าไส้ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง และ
จดัระบบการเฝ้าระวงัโรคเหล่าน้ีโดยใชอ้าสาสมคัรในระบบของการสาธารณสุขมลูฐาน 

- ผลติจดัหาและกระจายเวชภณัฑท์ีใ่ชแ้กป้ญัหาน้ีใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
(5) การสขุาภิบาลส่ิงแวดล้อมและการจดัหาน ้าสะอาด 
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(5.1) สนับสนุนให้ประชาชนมบีทบาทในการพฒันาการสุขาภบิาลได้ด้วยตนเอง เช่น จดัการ
ฝึกอบรมช่างซึ่งเป็นชาวบ้านโดยใช้เทคโนโลยอีย่างง่ายๆ จดัหาและแนะน าอุปกรณ์การ
ก่อสรา้งรวมทัง้หาตลาดให ้

(5.2) ในด้านการจัดหาน ้ าสะอาด ให้หน่วยราชการที่ปฏิบัติงานตามโครงการจัดให้ม ี
น ้าสะอาดในชนบททัว่ราชอาณาจกัรอยู่นัน้ด าเนินการต่อไป ส าหรบัในด้านคุณภาพและ
ความสะอาดของน ้านัน้ให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่งเลง็ในกรณีเพื่อการบรโิภคเป็นส าคญั 
มาตรการทีใ่ช ้คอื 

- ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชนบทมทีีเ่กบ็น ้าฝน เพื่อเกบ็กกัน ้าฝนไวด้ื่มตลอดปี 
- ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขหรอืช่างสุขภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอบรมเป็นผูเ้ผยแพร่ การสรา้ง

ทีเ่กบ็น ้าฝนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
- ใหป้ระชาชนช่วยตนเองให้มากทีสุ่ดในการจดัหาใหม้ทีีเ่กบ็น ้าฝนดงักล่าว ส าหรบัผู้

ยากจน รฐับาลจะสนบัสนุนค่าวสัดุก่อสรา้งเท่านัน้ ประชาชนจะตอ้งออกค่าแรงเอง 
- สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการรณรงค์ จดัให้มนี ้าสะอาดไว้ใช้ใน

ครวัเรอืน 
- ส่งเสริมให้มกีารวิจยัหารูปแบบภาชนะเก็บน ้ าฝนที่ง่าย ราคาถูกและคงทนด้วย

รวมทัง้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
(6) การจดัหายาท่ีจ าเป็นไว้ในหมู่บ้าน 

(6.1) โดยใชก้องทุนยาเวชภณัฑ ์ซึง่ด าเนินการโดยอาสาสมคัรเป็นองคก์รหลกั ซึง่จะสามารถ
ครอบคลุมไดทุ้กหลงัคาเรอืน 

(6.2) ส่งเสรมิใหม้กีารใชย้าสมุนไพรที่เหมาะสม เพราะมรีาคาถูกหรอืสามารถจดัหาไดโ้ดยไม่
เสยีเงนิ มปีระสทิธภิาพและไดม้กีารยอมรบัอยูแ่ลว้จากตวัประชาชนในชนบทเอง ตลอดจน
สามารถแกป้ญัหาโรคงา่ยๆ ไดด้ว้ย ทัง้น้ีใหด้ าเนินการดงัน้ี 

- คดัเลอืกชนิดของสมนุไพรต่างๆ ทีม่คีุณภาพด ีไมม่พีษิภยั 
- ด าเนินการแพรพ่นัธุ ์จดัหา ผลติเป็นยาสมนุไพร 
- ส่งเสรมิความรูด้า้นการใชย้าสมนุไพรแก่ประชาชน โดยใชอ้าสาสมคัร 

(6.3) พัฒนาระบบการผลิต จัดหา และกระจายยาให้ทัว่ถึงในระดับท้องถิ่น โดยพัฒนา 
องคก์รทีร่บัผดิชอบดา้นการผลติ และสนับสนุนใหภ้าคเอกชนได้มสี่วนร่วมในการกระจาย
ยา 

(6.4) ใหม้กีารจดัท า และใชบ้ญัชยีาหลกัแห่งชาตใิหก้วา้งขวาง โดยเฉพาะในหน่วยงานของรฐั
โดยทัว่ไป เพื่อลดค่าใชจ้่ายต่อหน่วย และการสูญเปล่าใหน้้อยลง อนัเป็นการประหยดัและ
เพิม่ประสทิธภิาพของการรกัษาดว้ย 

(7) การวางแผนครอบครวัและการอนามยัแม่และเดก็ 
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(7.1) การวางแผนครอบครวั 
- ด าเนินการวางแผนครอบครัวให้กว้างขวาง โดยใช้อาสาสมคัรให้ครอบคลุม

ประชากรไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
- สนบัสนุนใหม้กีารคุมก าเนิดชนิดถาวรอย่างแพร่หลาย เช่น การผ่าตดัท าหมนั แต่

ส าหรบัการคุมก าเนินชนิดชัว่คราวนัน้ ก็จะด าเนินการโดยใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
ในการรบัผดิชอบเรือ่งค่าใชจ้า่ยดว้ยตนเอง 

- ใช้มาตรการทางสงัคม เช่น แก้ไขกฎหมายการท าแท้งภายใต้เหตุผลที่เหมาะสม
ทัง้ทางคุณภาพ อนามยัและสงัคม ตลอดจนการใช้ระบบการให้สิง่จูงใจจากรฐัที่
เกีย่วกบัจ านวนบุตร เช่น การศกึษา การใหบ้รกิารทางสงัคมต่างๆ 

- ระดมทรพัยากรจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจการวางแผนครอบครวัให้
ไดผ้ลดยีิง่ขึน้ 

(7.2) การอนามยัแม่และเดก็ 
- จดัระบบการเฝ้าระวังโรค เพื่อให้สามารถค้นเด็กและมารดาที่เป็นปญัหาได ้

ทัว่ถงึโดยใชอ้าสาสมคัร 
- สนับสนุนให้มารดามีความรู้ด้านโภชนศึกษา และมีการปฏิบัติตนที่ถู ก 

สุขลกัษณะ 
- ใหม้กีารควบคุมโรคตดิต่อในเดก็อยา่งทัว่ถงึ 
- ใหม้กีารวางแผนครอบครวัใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
- ใหม้กีารสุขาภบิาลทีถู่กสุขลกัษณะ และจดัหาน ้าสะอาดเพื่อบรโิภคแก่มารดาและ

เดก็ 
 
 
(8) การควบคมุโรคในท้องถ่ิน 

มุ่งผสมผสานงานควบคุมป้องกันโรคที่แพร่หลายชุมชนประจ าท้องถิ่นให้เป็นส่วนหน่ึงของ
บรกิารสาธารณสุขทัว่ไป และการสาธารณสุขมลูฐาน โดยด าเนินการดงันี้ 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนจนสามารถ
ผสมผสานงานควบคุมป้องกนัโรคใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของบรกิารสาธารณสุขทัว่ไปได ้

- ค้นคว้าหารูปแบบ วิธีการ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรบัการควบคุม 
ป้องกนัโรคประจ าทอ้งถิน่ต่างๆ 

- จัดระบบการบริหารงานและชักจูงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้พร้อมที่จะสนับสนุนงาน  
สาธารณสุขมลูฐาน ในเรื่องการควบคุมป้องกนัโรคประจ าทอ้งถิน่ใหไ้ดด้มีปีระสทิธภิาพอยู่
เสมอ 
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3.2.4 จดัตัง้โรงพยาบาลชุมชนในระดบัอ าเภอใหค้รบทุกอ าเภอโดยการก่อสรา้งใหม่ และจดัตัง้
สถานีอนามยัระดบัต าบลใหค้รบทุกอ าเภอ จากการก่อสรา้งใหม่และจาการยกฐานะจากส านักงานผดุง
ครรภเ์ดมิ โดยใหค้วามส าคญัแก่การจดัตัง้ในเขตพืน้ทีย่ากจนก่อน 

3.2.5 จดัให้มรีะบบการประสานงานในทุกระดบัของการบรหิารที่มคีวามจ าเป็นต่อการปรบั
นโยบายและแผน โดย 

(1) ส ารวจและศกึษากระบวนการ รปูแบบ / วธิกีาร ในการก าหนดนโยบายและวางแผน 
(2) ส่งเสรมิการกระจายอ านาจในการวางแผน / บรหิารงาน และการเขา้มามสี่วนร่วมของ

ชุมชน โดยการพฒันาองค์กร กลไก และฝึกอบรมบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้รเิริม่
งานทางด้านวิธีการ งบประมาณและการบริหารโครงการด้วยการทดลอง จัดท า 
งบประมาณตามโครงการ และการน าเอาเทคนิคของการจดัการโครงการมาปฏิบตัิให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(3) ค้นคว้าวจิยัในเรื่องที่เกี่ยวกบัการให้บรกิารสาธารณสุขการประยุกต์เทคนิค หรอืวธิกีาร
วางแผนและจดัการ เสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และตดิตามประเมนิผลโครงการพฒันาสาธารณสุขเพื่อการปรบัปรุง นโยบาย 
แผนและการจดัการ 

3.2.6 ให้การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยท่ีมีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครในด้าน
การรักษาพยาบาลโดย 

(1) จ าแนกประชาชนที่มรีายได้น้อยอนัเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนด้วยการถงึเกณฑร์ายได้
หรอือื่นๆ 

(2) ออกบตัรสงเคราะหแ์ก่ผูม้รีายไดน้้อยและครอบครวั 
(3) ใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้้อยไดร้บัการทราบสทิธิแ์ละไปขอรบับรกิาร ณ สถานบรกิารของรฐั 
3.2.7 ใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภคทางดา้นอาหาร ยา เคร่ืองส าอาง และวตัถมีุพิษ โดยด าเนินการ

ควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน การประกอบธุรกิจ และการโฆษณาอันเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา 
เคร่ืองส าอาง และวตัถมีุพิษ โดย 

(1) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายฉบบัต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การประกอบธุรกิจ
และการโฆษณาอนัเกี่ยวกบัผลติภณัฑอ์าหาร ยา เครื่องส าอาง และวตัถุมพีษิใหเ้หมาะสม 
รดักุมและทนัสมยั 

(2) ปรบัปรงุระบบวธิกีารจดัการ การพฒันาบุคลากร และการประสานงานในระดบัต่างๆ 
(3) ยกระดบัมาตรฐานการผลติอาหาร ยา เครื่องส าอาง หรอืวตัถุมพีษิ ตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีาร ซึง่จะไดก้ าหนดขึน้ 
(4) กวดขนัทางด้านการตรวจสอบ และเฝ้าระวงัอนัตรายจากวตัถุดบิ และผลติภณัฑท์ี่น าสัง่

เขา้มาจากภายในราชอาณาจกัร 
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(5) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสมัพันธ์ทางด้านอาหารและยาให้แก่
ประชาชน 

3.2.8 ขยายการผลิตและพฒันาบุคลากรตา่งๆ ทกุระดบั เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านปริมาณ คณุภาพ 
และการกระจาย พร้อมทัง้แสวงหาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อพฒันา
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ประชาชนในชนบท มีสุขภาพอนามัยในระดับท่ีจะ 
ด ารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งเป็นปกตสิขุ โดย 

(1) จดัตัง้องคก์รกลาง หรอืคณะกรรมการพฒันาการสาธารสุขแห่งชาต ิเพื่อการประสานงาน
ด้านนโยบาย แผนงาน และเพื่อการติดตามผลด้านการผลิตและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขและวชิาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

(2) ผลติและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขประเภทต่างๆ ทุกระดบัให้มี
ปรมิาณเพยีงพอกับความต้องการและมปีระสทิธภิาพในการปฎิบตัิงานเพิ่มขึ้น รวมทัง้
พฒันาเน้ือหาหลกัสูตรและขบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาสาธารณสุขของ
ประเทศ 

(3) แสดงหามาตรการที่จะกระจายเข้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถ
ปฏิบตัิงานในส่วนภูมภิาคได้อย่างทัว่ถึง เช่น วางมาตรการในการท าสัญญารบัทุนแก่  
นกัศกึษาในแขนงวชิาชพีทีข่าดแคลน เช่นเดยีวกบัแพทย ์

 
ค. การพฒันาอาหารและโภชนการ 

1. สภาพและปัญหา 
ในปจัจุบนั การขาดสารอาหารในประชากรบางกลุ่มยงัเป็นปญัหาโภชนาการที่ส าคญัและ 

เร่งด่วนของชาต ิซึ่งมผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตและสตปิญัญาของเดก็และบัน่ทอนประสทิธภิาพ
ของก าลงัแรงงานของประเทศ ปญัหาทีส่ าคญัไดแ้ก่ ปญัหาการขาดโปรตนี แคลอรี่่่  และโลหติจางในเดก็
วยัก่อนเรยีน ในหญงิตัง้ครรภ์และให้นมลูก และเดก็วยัเรยีน นอกจากน้ียงัมปีญัหาการขาดวติามนิเอ
และสารอาหารอื่นๆ ทีท่ าใหเ้กดิโรคนิ่ว คอพอก และปากนกกระจอก 

แมว้่าการด าเนินงานตามทแผนอาหารและโภชนาการในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะไดใ้ชว้ธิกีาร
แกไ้ขปญัหาหมายประเภทกต็าม แต่บาลกลวธิ ีกย็งัไม่สามารถแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะ
ศูนยโ์ภชนาการเดก็ ซึง่ส่วนใหญ่รบัเดก็ทีไ่ม่มปีญัหาการขาดสารอาหารหรอืไม่ไดร้บัเดก็จากครอบครวั
ยากจนเข้าอยู่ในศูนย์ การจดัส่งอาหารเสรมิให้แก่เด็กท าได้ไม่สม ่าเสมอและสนองความต้องการได้
เพยีงรอ้ยละ 30 เท่านัน้ นอกจากนี้ ยงัขาดองคก์รทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการประสานงานและตดิตามผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีการท างานซ ้าซ้อนกันและไม่ประหยดัเท่าที่ควร เป็นผลให้ปญัหาทุพ
โภชนาการในประเทศไทยยงัคงมคีวามรุนแรงอยู่ทัว่ไปในทอ้งถิ่นชนบททีย่ากจนและสลมัในเมอืงจาก
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ผลการส ารวจในปี 2523 ปรากฏว่า เดก็ก่อนวยัเรยีนยงัมปีญัหาขาดโปรตนี แคลอรี่่ ในระดบัความ
รุนแรงต่างๆ กนัถึง 3.6 ล้านคน หรอืร้อยละ 53.0 ของเด็กในวยันี้ทัง้หมด โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปญัหามคีวามรุนแรงมากที่สุด คอืมเีด็กก่อนวยัเรยีนที่ขาดโปรตีน แคลอรี่่่ ใน
ความรุนแรงต่างๆ กนัถงึ 1.7 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 59.5 ของเดก็ในวนันี้ รองลงมาไดแ้ก่ภาคเหนือและ
ภาคใต้ ซึง่มอีตัราส่วนรอ้ยละ 53.6 และ 51.6 ตามล าดบั หรอืเป็นจ านวนเดก็รวมกนัทัง้หมดเกอืบ 1.3 
ลา้นคน ประการส าคญัทีสุ่ด การขาดโปรตนีแคลอรี่่ระดบั 3 ยงัมอียู่ในประเทศไทย โดยมเีดก็วยัก่อน
เรยีนถงึเกอืบ 1.5 แสนคน หรอืรอ้ยละ 2.2 เป็นโรคน้ี ซึง่จะท าใหเ้ดก็เหล่าน้ีเจบ็ป่วยบ่อย และมอีตัรา
การตายสูง และเดก็ที่รอดตายจะมผีลท าให้ร่างกายและสตปิญัญาตลอดจนการเรยีนรูอ้ยู่ในเกณฑต์ ่า
กว่าเดก็ทีม่สีุขภาพปกต ินอกจากน้ียงัพบว่าเดก็ในวยัเรยีนกม็ปีญัหาการขาดโปรตนีและแคลอรี่่ สูงถงึ
รอ้ยละ 50 – 50 ของเดก็ในวยัน้ีทัง้หมดดว้ย 

ปญัหาโภชนาการอื่นๆ ที่ส าคญัรองลงไปได้แก่ ปญัหาโรคโลหติจางในหญงิมคีรรภ์และแม่ให้
นมลูก ซึง่สูงถงึรอ้ยละ 30 – 50 ของประชากรกลุ่มน้ี ในเดก็ก่อนวยัเรยีนและเดก็ในวยัเรยีนกม็ปีญัหา
โรคโลหติจางสงูถงึรอ้ยละ 10 – 30 และรอ้ยละ 20 ตามล าดบั 

ภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทยมสีาเหตุสบืเนื่องทัง้ทางตรงและทางอ้อมหลายประการ 
สาเหตุทางตรงเกดิขึน้เพราะบรโิภคอาหารไมเ่พยีงพอกบัทีร่่างกายต้องการและ / หรอื เพยีงพอแลว้แต่
ร่างการใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้ในเกณฑต์ ่า เนื่องจากการย่อย การดูดซมึและการใช้ประโยชน์
จากอาหารของร่างกายไม่ด ีทัง้น้ี เพราะมปีญัหาเรื่องโรคตดิเชื้อและโรคพยาธต่ิางๆ ที่ส าคญัที่สุดคอื 
โรคท้องเสยี ซึ่งนอกจากจะท าให้การย่อย การดูดซมึสารอาหารลดลงแล้ว ยงัท าให้เกิดการสูญเสีย
สารอาหารจากรา่งกายดว้ย เพราะปรากฏเสมอว่าโรคทอ้งเสยีมกัเกดิร่วมกบัโรคขาดโปรตนี แคลอรี่่ใน
ทารกและเดก็ ส่วนโรคตดิเชื้ออื่นๆ ที่ท าให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ คอื โรคหวดั ปอดบวม โรคหดั 
โรคผวิหนังอกัเสบ ส าหรบัพยาธใินระบบทางเดนิอาหาร ถ้าเป็นรุนแรงจะขดัชวางการย่อยและการดูด
ซมึสารอาหารจนเป็นปญัหาทุพโภชนาการ ส่วนสาเหตุทางอ้อมได้แก่ ปญัหาความยากจน การขาด
ความรูใ้นการน าอาหารมาใชอ้ย่างถูกต้อง มคีวามเชื่อเกี่ยวกบัการกนิอาหารทีผ่ดิ งดบรโิภคอาหารดีๆ  
ทีม่ปีระโยชน์โดยคดิว่าแสลง การเพิม่ประชากรรวมทัง้การอพยพยา้ยถิน่เขา้มาอยู่ในเมอืง ความแห้ง
แล้งกนัดารของบางท้องถิน่ ท าให้ผลติอาหารไม่ได้ ตลอดจนขาดความมุ่งมัน่ทางการเมืองที่จะสนใจ 
แกป้ญัหาน้ีอยา่งจรงิจงั รวมทัง้ขาดการประสานงานและความรว่มมอืดา้นปฏบิตั ิ

สาเหตุส าคญัเหล่าน้ี ท าใหเ้กดิปญัหาทุพโภชนาการขึน้ ซึง่เป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องแก้ไขปญัหาที่
เป็นตน้เหตุเหล่านัน้ใหบ้รรเทาเบาบางลง 
 
2. เป้าหมาย 

เป้าหมายทีจ่ะด าเนินการในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มดีงันี้ คอื 
2.1 เป้าหมายการลดปัญหา 
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2.1.1 กลุ่มหญงิตัง้ครรภแ์ละใหน้มลกู 
- ขจดัปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรี่่่ กบัปญัหาโลหติจางใหห้มดไป 

2.1.2 กลุ่มทารกและเดก็ก่อนวยัเรยีน 
(1) ขจดัปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรี่่ระดบั 3 ซึง่มอียูใ่นปจัจบุนัใหห้มดไป 
(2) ลดปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรี่่ระดบั 2 ซึง่มอียู่ในปจัจุบนัรอ้ยละ 13.1 ลงอกี 

รอ้ยละ 50 
(3) ลดปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรี่่ระดบั 1 ซึง่มอียู่ในปจัจุบนัรอ้ยละ 37.7 ลงอกี 

รอ้ยละ 25 
2.1.3 กลุ่มเดก็วยัเรยีน 

(1) ลดปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรี่่ซึง่มอียูใ่นปจัจบุนั รอ้ยละ 40 – 50 ลงรอ้ยละ 50 
(2) ขจดัปญัหาโรคคอพอกใน 9 จงัหวดัภาคเหนือใหห้มดไปเพื่อใหบ้รรลุวตัถุ-ประสงค์

ไดแ้ทจ้รงิ ในระดบัปฏบิตักิารจะใหค้วามส าคญัสูงต่อการแก้ไขปญัหาในกลุ่มหญงิ
ตัง้ครรภ์และให้นมลูก และกลุ่มทารกและเด็กก่อนวัยเรียนโดยเน้นในกลุ่ม
ประชากรทีย่ากจน 

2.2 เป้าหมายการด าเนินการ 
 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัการลดปญัหาความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการในประชา-กร
กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว จงึไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในระยะ 5 ปีดงันี้ 
 2.2.1 การเฝ้าระวงัทางโภชนาการ ด าเนินการคน้หาผูท้ีม่ปีญัหาการขาดสารอาหารและให้
การบ าบดัในระยะ 2 ปีแรกของแผนฯ จะด าเนินการในพืน้ทีช่นบทยากจน 246 อ าเภอ และใน 3 ปีหลงั
จะด าเนินการใหค้รอบคลุมทัง้ประเทศ โดยมเีป้าหมายการด าเนินงานใน 5 ปีดงันี้ 

(1) ชัง่น ้าหนกัเดก็ก่อนวยัเรยีน  21.99 ลา้นคน / ครัง้ 
(2) ชัง่น ้าหนกัเดก็ในวนัเรยีน  31.67 ลา้นคน / ครัง้ 
(3) ตรวจหาโรคคอพอกในเดก็วยัเรยีน 0.45 ลา้นคน / ครัง้ 
(4) ตรวจหาโรคโลหติจางในทารก 50.67 ลา้นคน / ครัง้ 

เดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็วยัเรยีน หญงิมคีรรภแ์ละแมใ่หน้มลกู 
2.2.2 การให้โภชนศึกษาและความรู้ด้านโภชนาการ ให้ความรูด้า้นโภชนาการแก่หญงิมี
ครรภแ์ละใหน้มลกูและประชาชนทัว่ไป โดยวธิต่ีางๆ ดงันี้ 

(1) ใหค้วามรูเ้ป็นรายบุคคล โดยการเยีย่มบา้นและใหค้ าปรกึษาทีส่ านกังาน 4.74 ลา้น
คน 

(2) ใหค้วามรูเ้ป็นกลุ่ม โดยการสาธติ 2.6 ลา้นคน 
(3) ใหค้วามรูโ้ดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ 18 ลา้นบาท 
(4) รณรงคเ์กีย่วกบัการส่งเสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่5 ครัง้ 
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(5) จดัสมัมนาผูบ้รหิารระดบัสงู 5 ครัง้ 
(6) จดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารดา้นโภชนาการ 1 แห่ง 

2.2.3 การให้อาหารเสริม แจกอาหารเสรมิส าเรจ็รปูใหแ้ก่ทารกและเดก็วยัก่อนเรนีทีเ่ป็นโรค
ขาดโปรตนี แคลอรี่่ ระดบั 3 โดยผ่านศูนยเ์ลีย้งเดก็และใหน้ าไปรบัประทานทีบ่า้นจ านวน 0.23 ลา้นคน 

2.2.4 การส่งเสริมอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการในท้องถ่ิน ส่งเสรมิการผลติอาหารทีม่ ี
คุณค่าทางโภชนาการ และอาหารเสรมิส าเรจ็ โดยการให้ความรู้และการเพิ่มพูนทกัษะในการผลิต
อาหารที่มคีุณค่าทางโภชนาการในระดบัท้องถิน่ โดยเน้นในครอบครวัที่สมาชกิมปีญัหา และในพื้นที่
ยากจน 246 อ าเภอ ตามเป้าหมาย ดงัน้ี 

(1) ส่งเสรมิการผลติอาหารเสรมิชุมชนใน 25,000 หมูบ่า้น 
(2) ส่งเสรมิการผลติอาหารเสรมิส าเรจ็ใน 1,000 ต าบล 
(3) ส่งเสรมิการผลติวตัถุดบิทานเกษตรเพื่อใชใ้นการผลติอาหารเสรมิในพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

ไดแ้ก่ 
- ขา้ว  จ านวน 1,401.2 ตนั 
- ถัว่เหลอืง จ านวน 440.4 ตนั 
- งา   จ านวน  160.1 ตนั 

(4) ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยอีาหารระดบัหมูบ่า้นใหแ้ก่สมาชกิจ านวน 25,000 กลุ่ม 
2.2.5 การส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน ด าเนินการส่งเสรมิโภชนาการในโรงเรยีน โดย

วธิกีารต่างๆ ดงันี้ 
(1) ส่งเสรมิการสุขาภบิาลในโรงเรยีน 4,000 โรงเรยีน 
(2) ตรวจสุขภาพนกัเรยีนในโรงเรยีน 30,846 โรงเรยีน 
(3) จัดอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยการใช้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน จ านวน 5,000  

โรงเรยีน 
2.2.6 การเพ่ิมเติมสารบางประเภทในอาหาร สนับสนุนใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลติเกลอืไอโอดนี

และเกลอืผสมเหลก็จ าหน่ายในพื้นที่ที่มปีญัหาโรคคอพอก และโรคโลหติจางชุกชุม โดยมเีป้าหมาย 
ดงันี้ 

 
(1) ผลติเกลอืผสมไอโอดนี 40,000 ตนั 
(2) ผลติเกลอืผสมสารเหลก็ 5,000 ตนั 
2.2.7 การฝึกอบรมและวิจยั จะท าการฝึกอบรมบุคลากรผูด้ าเนินการและผูป้ฏบิตักิารของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสนบัสนุนงานวจิยัประยกุต ์โดยมเีป้าหมาย ดงัน้ี 
(1) ฝึกอบรมวทิยากรแทน 480 คน 
(2) ฝึกอบรมหวัหน้าหน่วยบรหิารระดบัจงัหวดั 1,281 คน ระดบัอ าเภอ 3,030 คน 
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(3) ฝึกอบรมผูค้วบคุมนิเทศ  600 คน 
(4) ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิาน 17,863 คน 
(5) ท าการวจิยัประยกุต ์  9 เรือ่ง 

 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย 
 เพื่อใหก้ารแกป้ญัหาทุพโภชนาการของประเทศสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในแผนฯ ฉบบั
ที ่5 จงึไดก้ าหนดนโยบาย ไวด้งันี้ 

(1) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดี และน าไปปฏิบัติให ้
ถูกตอ้ง 

(2) ส่งเสรมิให้ประชากรผลติอาหารที่มคีุณค่าทางโภชนาการเพิม่ขึน้อย่างเพยีงพอ รูจ้กัน ามา
บรโิภคอย่างถูกต้องหรอืเสรมิเพิม่เตมิตามความจ าเป็นของร่างกายและเพื่ อแก้ไขปญัหา
การขาดสารอาหาร 

(3) ปรบัปรงุสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้มรวมทัง้การใหภู้มคิุม้กนัโรคแก่เดก็เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสรมิงานโภชนาการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ภายใต้โครงสรา้งกจิการสาธารณสุข
มลูฐาน และเน้นในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหารนุแรง 

(4) สนับสนุนการผลติและกระจายอาหารเสรมิในชุมชน ส าหรบัส่วนกลางจะส่งเสรมิเอกชน
ผลติอาหารเสรมิเพื่อน าออกจ าหน่ายในระบบตลาด 

(5) ส่งเสรมิอาชพีรองเพื่อเพิม่รายไดใ้นครอบครวั 
(6) ให้มกีารคุ้มครองผูบ้รโิภคในดา้นคุณภาพอาหาร การโฆษณาตลอดจนราคาของอาหารที่

จ าเป็น 
(7) ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการแก้ไขปญัหานี้  โดยเป็นผู้จดัท าแผนและ

ประสานก าลงัทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เพื่อด าเนินงานใหไ้ดผ้ลเตม็ทีแ่ละใหไ้ดร้บัการสนับสนุนจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐับาลและเอกชนอยา่งต่อเนื่อง 

(8) สนบัสนุนการศกึษาวจิยัในเรือ่งอาหารและโภชนาการทีจ่ะน าไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปญัหาที่
มอียูแ่ละใหค้วามส าคญัประชากรกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีเป็นพเิศษ คอื เดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็
ในวยัเรยีน หญงิมคีรรภ ์และแมใ่หน้มลกู 

 
3.2 มาตรการการพฒันา 
 ในการด าเนินการแกไ้ขปญัหาโภชนาการของประเทศไดก้ าหนดวธิกีารแกไ้ขปญัหาไวด้งัน้ีคอื 
 3.2.1 การเฝ้าระวงัทางโภชนาการ ก าหนดใหม้รีะบบเฝ้าระวงัทางโภชนาการใหค้รอบคลุม
ทุกจงัหวดั เพื่อค้นหาผู้ที่มปีญัหาการขาดสารอาหารและให้การบ าบดัโดยในระยะ 2 ปีแรกจะ
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ด าเนินการในพื้นทีย่ากจน 246 อ าเภอ และใน 3 ปีหลงัจะด าเนินการให้ครอบคลุมทัง้ประเทศ ตาม
วธิกีาร ดงันี้ 

(1) ชัง่น ้าหนักเด็กก่อนวยัเรยีน เพื่อเปรยีบเทยีบกับน ้าหนักมาตรฐาน โดยให้อาสาสมคัร 
สาธารณสุขด าเนินการ ส าหรบัหมู่บา้นที่ไม่มอีาสาสมคัรให้กลุ่มแม่บา้นเกษตรและพฒันา
กรเป็นผูช้ ัง่ ภายใตก้ารแนะน าของเจา้หน้าทีส่าธารณสุข ส าหรบัเดก็ในวยัเรยีนใหค้รเูป็นผู้
ชัง่น ้าหนกั โดยรว่มด าเนินการไปพรอ้มกนักบังานอนามยัโรงเรยีน 

(2) ตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคคอพอกในเด็กวยัเรียน โดยบริการของหน่วยเคลื่อนที่จากกอง
โภชนาการและศูนยโ์ภชนาการเขต 5 

(3) ตรวจคน้หาโรคโลหติจางโดยการตรวจดูเปลอืกตาดา้นในของเดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็ในวยั
เรยีน หญงิมคีรรภแ์ละใหน้มลกู ซึง่จะด าเนินการโดยผดุงครรภ ์

3.2.2 การให้โภชนศึกษาและความรู้ด้านโภชนาการ แก่หญงิมคีรรภ์และให้นมลูกและ
ประชาชนทัว่ไป เกีย่วกบัการปฏบิตัติวัและโภชนาการในระหว่างตัง้ครรภแ์ละใหน้มลูกส่งเสรมิการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารเสรมิแก่ทารกที่ถูกต้องตามวยั และการให้อาหารเด็กก่อนวยัเรยีนให้
ถูกต้องโดยผ่านทางบรกิารสาธารณสุขมูลฐาน โดยวิธกีารเยี่ยมบ้านให้ค าปรกึษาที่ส านักงาน การ
รวมกลุ่มแมท่ีม่ปีญัหา และโดยวธิกีารใหค้วามรูผ้่านทางสื่อสารมวลชนและหน่วยเคลื่อนที ่

3.2.3 การให้อาหารเสริม แจกอาหารเสรมิส าเรจ็รปูใหแ้ก่ทารกและเดก็วยัก่อนเรยีนทีเ่ป็นโรค
ขาดโปรตนี แคลอรี่่ ระดบั 3 โดยผ่านศูนยเ์ลีย้งเดก็ซึง่จดัท าโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
กลุ่มแมบ่า้นเกษตร ส าหรบัในดา้นการแจกอาหารเสรมิโปรตนีผดุงครรภจ์ะเป็นผูด้ าเนินการ 

3.2.4 ส่งเสริมการผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการในท้องถ่ิน ในโรงเรยีนที่ม ี
โครงการจดัเลี้ยงอาหารกลางวยั ศูนยโ์ภชนาการหรอืศูนยพ์ฒันาเดก็ และแนะน าใหท้ราบถงึวธิกีารให้
อาหารเหล่านัน้อย่างถูกต้อง โดยเจา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร จะเป็นผูใ้ห้ความรูแ้ละเพิม่พูนทกัษะใน
การผลติอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการในระดบัทอ้งถิน่เป็นรายครอบครวัเป็นกลุ่ม โดยเน้นครอบครวั
ทีส่มาชกิมปีญัหามรีายไดต้ ่า และด าเนินการส่งเสรมิใหชุ้มชนสามารถผลติอาหารเสรมิส าเรจ็ทีม่คีุณค่า
ทางโภชนาการส าหรบัในเดก็บรโิภคในทอ้งถิน่ โดยการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการน าอาหารทีผ่ลติขึน้นัน้มา
ใชอ้ยา่งถูกตอ้งในการเตรยีม การประกอบอาหาร การถนอมอาการและการแปรรปูอาหาร 

3.2.5 ส่งเสริมการเล้ียงอาหารกลางวนัในโรงเรียน โดยด าเนินงานควบคู่ไปกบัการให้ 
โภชนศกึษาในโรงเรยีน การสุขาภบิาลในโรงเรยีน ท าการเกษตรครวัเรอืนในโรงเรยีน โดยใหส้ านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการปกครองจัดสรรเงินอุดหนุนให้โรงเรียนใน 
โครงการอาหารกลางวนั เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าท าการเกษตรในโรงเรยีนและค่าเงนิทุนหมุนเวยีน และ
การจดัอบรมครแูละเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของโครงการ 
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3.2.6 การเพ่ิมเติมสารบางประเภทในอาหาร ส่งเสรมิใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลติเกลอืไอโอดนีและ
เกลอืผสมเหลก็จ าหน่ายในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาเรื่องคอพอกและโรคโลหติจางชุกชุม เพื่อใหป้ระชาชนซือ้ไป
ใชใ้นการปรงุอาหารเพื่อบรโิภค โดยรฐัจะเป็นผูอ้อกค่าไอโอดนีและสารเหลก็ทีจ่ะใชผ้สมในเกลอืให้ 

3.2.7 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและส่งเสริมการวิจยัทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนอาหารและโภชนาการแห่งชาต ิใหบ้รรลุเป้าหมาย จะไดท้ าการฝึกอบรมบุคลากร
ต่างๆ เช่น วทิยากร หวัหน้าหน่วยบรหิาร ผูด้ าเนินการ และผูป้ฏบิตักิารของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหม้ี
ความรูแ้ละเขา้ใจงานดา้นนี้ รวมถงึการสนับสนุนงานวจิยัประยุกต์ โดยจะด าเนินการผ่านอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและวจิยัของคณะกรรมการอาหารและโภชนาการแห่งชาตซิึง่จะต้องประสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ จากระทรวงสาธารณสุข เกษตรฯ มหาดไทย และทบวงมหาวทิยาลยัของรฐัและดา้นที่เกี่ยวกบั
การวจิยักจ็ะรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ

3.2.8 การคุ้มครองผูบ้ริโภค ปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตัใินการคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้รโิภคใน
ดา้นคุณภาพอาหาร โดยเฉพาะก าหนดให้มกีฎหมายควบคุมการโฆษณานมขน้หวานและอาหารเสรมิ
ของทารกและเดก็ ซึง่จะเป็นการด าเนินการรว่มกนัระหว่างหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกชน 
 

ง. การพฒันาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
 การกระจายบริการสังคมที่แล้วมา รฐัได้เน้นบริการพื้นฐานที่ส าคัญ คือ ทางด้านศึกษา  
สาธารณสุข โภชนาการน ้าอุปโภคบรโิภค ที่อยู่อาศยั เพื่อสนองความต้องการเบื้องต้นของประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ แต่บรกิารสงัคมดงักล่าวจะยงัไม่บรรลุความต้องการพืน้ฐานอย่างแทจ้รงิ หากไม่
รวมด้านความปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สนิเข้าไว้ด้วย เพราะจากปรากฏการณ์ในการพฒันาของ
ประเทศต่างๆ ได้พบว่า ท าให้เกดิปญัหาทางด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ ถ้าไม่มี
การเตรยีมวางมาตรการและการแกไ้ขป้องกนัไว ้
 ฉะนัน้ การเร่งรดัการพฒันาความปลอดภยัในชวีติทรพัย์สนิ จงึถือได้ว่าเป็นการตอบสนอง
แนวทางในการพฒันาดา้นสงัคมอย่างหน่ึง ทัง้น้ีในการพฒันาจะไดห้ยบิยกเฉพาะเรื่องทีเ่ป็นปญัหาและ
มผีลกระทบโดยตรงต่อประชากรส่วนใหญ่ขึน้พจิารณา อนัได้แก่ความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิจาก
อาชญากรรมและจากอุบตัเิหตุบนถนน 
 
1. การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
1.1 สภาพและปัญหา 
 ในปจัจุบนัจ านวนอาชญากรรมมแีนวโน้มสูงเพิม่ขึน้ ตามการขยายตวัของประชากรและการ
ขยายตวัของประชากรและการขยายตวัของเมอืงในภาคต่างๆ และอตัราส่วนจ านวนคดทีีเ่กดิขึน้อยู่ใน
ระดบัสูงจะเหน็ได้จากสถติคิดเีฉลี่ย รวม 5 ปี คอื 2516 – 2520 ในประเภทความผดิต่อเพศ ชวีติ 
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ร่างกาย และเสรภีาพ มอีตัราการเกดิถึง 74.36 คดต่ีอประชากรแสนคนในขณะที่คดปีระทุษรา้ยต่อ
ทรพัยเ์กดิขึน้ถงึ 122.95 ราย ต่อประชากรแสนคน 
 ในด้านความรุนแรงของปญัหานัน้ ปรากฏว่าสถติติคดอุีกฉกรรจม์แีนวโน้มสูงขึน้ถงึเท่าตวัใน
ระยะ 20 ปี จากปี 2502 – 2522 คอื สถติจิากอตัรา 20.5 คด ีต่อประชากรแสนคนในปี 2502 เพิม่ขึน้
เป็น 25.9 คด ีต่อประชากรแสนคนในปี 2509 ซึง่เป็นปีทีส่ ิน้สุดของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 เพิม่ขึน้เป็น 
30.5 คดต่ีอประชาชนแสนคนในปี 2514 ซึง่ปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 และเพิม่ขึน้เป็น 39.8 
ในปี 2519 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
 อย่างไรก็ตาม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้มีการก าหนด 
เป้าหมายในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยมุ่งรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิภายใน มใิหร้ะดบั
อตัราค่าครองชพีเคลื่อนไหวสูงมากไปจนผดิปกต ิและเกดิภาวะเงนิเฟ้อ นอกจากนัน้ยงัไดเ้ร่งใหม้กีาร
กระจายรายไดแ้ละยกฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของชาวนาชาวไร่ ผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดทัง้คนยากจน
และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหม้ัน่คงมคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ จ านวนคดอุีกฉกรรจจ์งึไดล้ดลงเหลอื 34.02 คดี
ต่อประชากรแสนคนในปี 2522 

 ประเภทคดอีาชญากรรมที่ส าคญัมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติใน
ปจัจุบนั ได้แก่ (1) อาชญากรรมเกี่ยวกบัชวีติ ร่างกาย เพศ และเสรภีาพ (2) อาชญากรรมประเภท
ประทุษรา้ยต่อทรพัย ์(3) ยาเสพตดิใหโ้ทษ (4) การประพฤตผิดิของเดก็และเยาวชน และ (5) การใช้
อทิธพิล 

แม้ว่าปญัหาทางด้านอาชญากรรมจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่อัตราการจับกุมในสถิติคด ี
อุกฉกรรจ ์จากปี 2516 – 2522 โดยเฉลีย่แลว้จบัไดป้ระมาณรอ้ยละ 30 ของคดทีีไ่ดร้บัแจง้ ทัง้นี้ น่าจะ
มสีาเหตุจากสดัส่วนของเจา้หน้าที่ต่อประชากร อุปกรณ์ไม่พอเพยีงและประสทิธภิาพของเจ้าหน้าที ่
ประกอบกบักระบวนการอาชญากรรมไดก้า้วหน้าไปมาก ท าใหก้ารสบืสวน จบักุมของเจา้หน้าทีเ่ป็นไป
ดว้ยความยากล าบาก 

ปญัหาอาชญากรรมนัน้เกดิจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ เช่น ของแพง 
ฝนแลง้ น ้าท่วม รวมทัง้การขยายตวัของชุมชนทีร่วดเรว็เกนิไปในนครหลวง ท าใหจ้ านวนกรรมกร ผูใ้ช้
แรงงานที่มาจากต่างจงัหวดัเพิม่ขึ้นและมผีลท าให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมมากขึ้น ด้านผลกระทบทาง
สงัคมไดแ้ก่การลอกเลยีนวฒันธรรมต่างชาต ิค่านิยมในการฟุ่มเฟือย การมสีถานอบายมุข รวมทัง้การ
พนนัและยาเสพตดิ ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้ดก็และเยาวชนท าผดิมากขึน้ 

นอกจากนี้ผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครอง เนื่ องจากผลประโยชน์อุดมการณ์
แนวความคดิทางการเมอืงของกลุ่มต่างๆ มคีวามขดัแยง้กนั ท าใหน้โยบายในดา้นนี้ไม่สามารถก าหนด
ไดแ้น่ชดัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อกีทัง้ความส านึกของผู้มหีน้าทีใ่นดา้นใหค้วามปลอดภยัในดา้นนี้
ไม่สามารถก าหนดได้ชดัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ควาส านึกของผู้มหีน้าที่ในด้านให้ความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิยงัมไีมเ่พยีงพอ และประชาชนส่วนใหญ่กย็งัไม่ไดร้บัการกระตุ้นใหส้ านึก
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ถงึหน้าทีใ่นการใหค้วามรว่มมอืกบัรฐั ผลกระทบจากดา้นการศกึษา ระบบการศกึษาในช่วง 20 ปีทีแ่ลว้
มายงัขาดการเน้นความส าคัญในด้านศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ประกอบกับการผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษายงัไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก่อให้เกิดการว่างงานท าให้ผู้ได้รบั
การศึกษาเหล่านี้มีส่วนเบี่ยงเบนวิถีชีวิตไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาของสังคมและก่อให้เกิด
อาชญากรรมในทีสุ่ด 

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จงึเป็นปจัจยัส าคญัส่วนหน่ึงก่อใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรมทัว่ไป ซึง่
สามารถยกประเดน็ปญัหาไดด้งัน้ีคอื 

1.1.1 ปัญหาพ้ืนฐาน 
(1) ในระดับชาติยงัขาดการสร้างค่านิยมในการให้ความร่วมมือของประชากรต่อ

กระบวนการยตุธิรรม 
(2) การให้การศกึษาของชาตยิงัเน้นส าคญัในเรื่องปญัหาอาชญากรรมน้อยเกนิไปใน

หลกัสูตรและเนื้อหาวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง เพื่อใหเ้ยาวชนเรยีนรูถ้งึหน้าที่ของตนใน
การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

(3) รฐัยงัไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรเกี่ยวกบัวชิาการด้านอาชญวทิยา การวจิยั และ
การรวบรวมขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เพื่อใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

(4) บ้านหรอืครอบครวัไม่เป็นปกตสิุข ความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ สิง่แวดล้อมจูงใจ การ
ขาดการศึกษา ยาเสพตดิให้โทษ และการแพร่ระบาดของวฒันธรรมต่างชาติไม่
เหมาะสมกบัประเพณีไทย ไดเ้ป็นพลงัผลกัดนัหรอืจงูใจใหเ้ดก็และเยาวชนหลงไป
ในทางทีผ่ดิ 

(5) การด าเนินงานด้านป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและแก้ไขผู้กระท าความผดิ 
ด าเนินไปโดยขาดหลกัวชิาการ ไมม่รีะเบยีบแบบแผนทีถู่กตอ้งแน่นอน 

(6) ขาดการประชาสมัพนัธใ์นระดบัต่างๆ 
(7) ขาดแผนแม่บท และขาดการประสานแผนและโครงการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

สนองนโยบายและจุดประสงค์ในการพฒันาความปลอดภยัในชวีติทรพัย์สนิของ
ประชาชน 

1.1.2 ปัญหาในด้านบริหาร 
(1) ระเบยีบกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญายงัมชี่องว่างทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบอาชญากรรม และต่อเจา้หน้าทีผู่ก้ระท าการทุจรติคดิมชิอบ 
(2) ระเบยีบและวธิปีฏบิตังิานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ท าให้เกดิระบบงานซ้อนงาน จงึ

ท าใหข้าดประสทิธภิาพ ขวญัก าลงัใจและความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
(3) ระเบยีบและกฎหมายบางอย่างจ ากดัความเจรญิก้าวหน้า และความมัน่คงในการ

รบัราชการของเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม 
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(4) การก้าวก่ายทางการเมอืงและหน่วยงานบางหน่วยต่อหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ท าให้การอ านวยความยุติธรรมขาดประสิทธิภาพและ 
หลกัเกณฑท์ีแ่น่นอน 

(5) การให้อ านาจแก่ผู้บังคับบัญชาหลายฝ่ายในการสัง่ราชการแก่หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก่อให้เกิดความสับสน ท าให้การด าเนินงาน 
ซ ้าซอ้นและขาดประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในส่วนภมูภิาค 

(6) การที่คดคีัง่คา้งในศาล เนื่องจากคดทีีข่ ึน้มาสู่ศาลยุตธิรรมมจี านวนคดสีูงขึน้อย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับระบบการบริหารงานที่ไม่ประสานกันของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและการไมค่ านึงถงึจรรยาบรรณของทนายความบางส่วน ท าใหเ้กดิความ
ล่าชา้ในการพจิารณาคด ีการลงโทษบุคคลไม่เหน็ผลทนัตา เป็นเหตุให้ประชาชน
ส่ ว น ใ ห ญ่ เ กิ ด ค ว า ม เ บื่ อ ห น่ า ย แ ล ะ ข า ดค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ ใ น ร ะ บบ ง า น 
ยตุธิรรมของรฐั 

1.1.3 ปัญหาการด าเนินงาน 
(1) เจา้หน้าทีข่องรฐับางคนขาดความรบัผดิชอบ ความส านึกในหน้าทีแ่ละจรยิธรรมใช้

กฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในทางมชิอบ มกีารฝ่าฝืนระเบยีบวนิัยขา้ราช-การ
โดยท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ประกอบอาชญากรรมเสียเองหรือ 
รว่มมอืกบัอาชญากรในการประกอบอาชญากรรม 

(2) เจา้หน้าทีไ่มส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพราะถูกอทิธพิลต่างๆ 
(3) การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยงัขาดความร่วมมือจาก

ประชาชน 
(4) ยงัขาดการประสานงานและความรว่มมอืจากส่วนราชการดว้ยกนั 
(5) ขาดการฝึกอบรมเพื่อสรา้งบุคลากรให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้และขาดอตัราก าลงั

เจ้าหน้าที่เพยีงพอแก่การปฏบิตัิงานรวมทัง้ขาดการปลูกสร้างและบูรณะอาคาร
สถานทีท่ าการและวตัถุอุปกรณ์เนื่องจากงบประมาณทีไ่ดร้บัมจี ากดั 

(6) การด าเนินงานด้านป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและแก้ไขผู้กระท าความผดิ
ด าเนินไปโดยขาดหลกัวชิา ไมม่รีะเบยีบแบบแผนทีถู่กตอ้งแน่นอน 

ทัง้น้ี จากการศกึษาถงึสภาวะปญัหาอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้ พบว่าโดยทัว่ไปแลว้ 
- คดฆี่า ปล้น ลกัววัควาย และความผดิทางเพศ เกิดขึ้นนอกเมอืงหรอืชนบทมากกว่าใน

เมอืง 
- คดยีาเสพตดิให้โทษ การลกัทรพัย์ ย่องเบา ซ่องโจร ขโมยรถยนต์และจบัคนเรยีกค่าไถ่ 

เกดิขึน้ในเมอืงมากกว่านอกเมอืง 
1.2 เป้าหมาย 
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1.2.1 เป้าหมายในการป้องกนัอาชญากรรม 
(1) ลดอัตราการเกิดคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และเสรีภาพ ไม่ให้

ขยายตวัในแต่ละปีเกดิกว่า 75 ราย ต่อประชากรแสนคน โดยเน้นการลดอตัราการ
เกดิของคดคีวามผดิต่อชวีติเป็นเป้าหมายหลกั 

(2) ลดอตัราการเกดิคดคีวามผดิเกี่ยวกบัการประทุษรา้ยต่อทรพัยไ์ม่ใหข้ยายตวัในแต่
ละปีเกดิกว่า 100 ราย ต่อประชากรแสนคน โดยเน้นการลดอตัราการเกดิของคดี
ลกัทรพัย ์กรรโชค รดีทรพัยแ์ละฉ้อโกงเป็นเป้าหมายหลกั 

1.2.2 เป้าหมายในการปราบปรามอาชญากรรม 
(1) เพิ่มการปราบปรามจับกุมการกระท าความผิดในกลุ่มประเภทคดี ความผิด

เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศและเสรภีาพโดยเพิ่มการปราบปรามจบักุมผู้กระท า
ความผิดต่อชีวิตให้ได้มากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี และจะเพิ่มอัตราการจบักุม 
ผูก้ระท าผดิขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ 5 

(2) เพิ่มการปราบปรามจับกุมการกระท าความผิดในกลุ่มประเภทคดีความผิด 
เกี่ยวกบัการประทุษรา้ยต่อทรพัยใ์หไ้ด้มากกว่ารอ้ยละ 58 โดยจะเพิม่อตัราการ
จบักุมผูก้ระท าความผดิขึน้รอ้ยละ 2 ต่อปี ในช่วงแผนฯ 5 

1.2.3 เป้าหมายการบริหาร 
(1) เพิ่มอัตราส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักขึ้น พร้อมกับลด

อตัราส่วนเจา้หน้าทีท่ี่ปฏบิตังิานในสายงานช่วยและสายงานสนับสนุนลงให้อยู่ใน
อตัรา 70 : 30 

(2) ขยายอตัราส่วนจ านวนต ารวจต่อประชากรจากที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัประมาณ 1 : 
865 เป็น 1 : 700  

(3) ขยายอัตราส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขังที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน
ประมาณ 1 : 12 เป็น 1 : 10 

(4) จดัตัง้คณะกรรมการก าหนดนโยบายก ากับการบริหาร และการประสานงาน
กระบวนการยตุธิรรม 

1.2.4 เป้าหมายหน่วยงานบริการ 
(1) ปรับปรุงบริการของสถานีต ารวจทุกสถานีในส่วนกลางทัง้ในด้านเจ้าหน้าที ่

อุปกรณ์ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ 
(2) ในการให้บรกิารกบัประชาชนของต ารวจในส่วนภูมภิาคจะจดัตัง้สถานีต ารวจภูธร

ต าบลเพิม่ขึ้นอีก 350 แห่ง พร้อมทัง้จดัหาอาวุธประจ ากายและประจ าหน่วย 
เครือ่งมอืสื่อสารและยานพาหนะใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานไดต้ลอดเวลา 
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(3) ขยายกิจการของศาลคดเีด็กและเยาวชนและสถานพนิิจและคุ้มครองเดก็ประจ า
ศาล จ านวน 3 ศาล ขยายกิจการสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและการคุม
ประพฤตผิูก้ระท าความผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ออกไปในส่วนภูมภิาค 36 จงัหวดั รวมทัง้
จดัตัง้ศาลจงัหวดัเพิม่ขึน้ในส่วนภูมภิาคจ านวน 3 ศาล เปิดท าการศาลแขวงสาขา
ในกรงุเทพมหานคร 5 แห่ง และจดัตัง้ศาลปกครอง 1 ศาล 

(4) สนับสนุนให้ภาคเอกชนหรือองค์การอาสาสมัคร เข้ามามีบทบาทร่วมกับ 
เจา้หน้าที่ในการป้องกนัอาชญากรรมให้มากขึน้ โดยการส่งเสรมิให้ประชาชนใน
ทอ้งถิน่ไดร้วมตวักนัเป็นองคก์ารอาสาสมคัร ป้องกนัและปราบปรามอาชญา-กรรม
ใหค้รบทุกอ าเภอ 

1.3 แนวนโยบายและมาตรการ 
 1.3.1 แนวนโยบาย 

(1) ยกมาตรฐานในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมและการบรหิารงานยุตธิรรมให้
มปีระสทิธภิาพให้เจา้หน้าที่ของรฐัมคีวามส านึกในหน้าที่รบัผดิชอบและยดึหลกั
จรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าที ่

(2) อ านวยความยุติธรรมและส่งเสรมิให้มกีารประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยตุธิรรม 

(3) ส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมวลชน ได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรม 

(4) ก าจดัอทิธพิลต่างๆ ทีค่รอบง าการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(5) ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้ลดลงจนไม่มผีลกระทบโดยตรงหรอืมผีล

น้อยทีสุ่ดต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยจะเน้นหนักในการป้องกนัมากกว่า
การปราบปราม 

(6) เรง่รดัการพจิารณาพพิากษาอรรถคดใีหเ้ป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ขึน้ 
(7) ส่งเสรมิการฟ้ืนฟูจติใจและความประพฤตขิองผูต้อ้งโทษ 

1.3.2 มาตรการการพฒันา 
(1) ให้มกีารประสานงานบรหิารงานในกระบวนการยุตธิรรมโดยให้มคีณะกรรมการ

ก าหนดนโยบาย ก ากบัการบรหิารและประสานงาน 
(2) เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยเน้นในด้าน 

ประสทิธภิาพและจรยิธรรม และส่งเสรมิใหม้กีารขยายบรกิารใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการของประชาชน โดยการปรบัปรงุอตัราก าลงัและสถานทีท่ าการใหเ้หมาะสม 

(3) ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยการจัดตัง้อาสาสมัครในชุมชนทุกระดับ จัดให้มีโครงการ 
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ชุมชนสัมพันธ์ให้การคุ้มครองพยาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาลและ
ประชาชนและจดัใหม้กีารเผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายไปสู่ประชาชน 

(4) ส่งเสรมิใหม้บีรกิารทนายความแก่จ าเลยหรอืผู้ต้องหา ผู้ยากจนในคดอีาญา โดย
สนับสนุนองคก์รอาชพีทางกฎหมายภาคเอกชนให้ช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้มกีาร
บริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทัว่ไป โดยสนับสนุนอาสาสมัครจาก
สถาบนัการศกึษาระดบัสูงทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมทัง้แก้ไขกฎหมายเพื่อใหอ้ านาจศาลใน
การตัง้ทนายแก่จ าเลยที่ยากจนในคดีอาญาได้กว้างขวางขึน้ และปรบัปรุงวธิกีาร
ใหส้ิง่จงูใจแก่ทนายใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

(5) ก าจดัผูม้อีทิธพิลทัง้ฝ่ายเจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชนทีส่นับสนุนหรอืเป็นตวัการ
ในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนการกระท าทีเ่ป็นการบ่อนท าลายเศรษฐกจิ
และสงัคม โดยการตรากฎหมาย การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รูถ้งึลกัษณะ
ของอาชญากรรม อิทธิพล และอภิสิทธิชน และการให้แสดงทรัพย์สินของ
ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิเมือ่ด ารงต าแหน่งและเมื่อพน้จากต าแหน่ง รวมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมเกี่ยวกบัการจดัตัง้ศาลปกครองเพื่อลดปญัหาอนัเกดิจาก
ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัอกีดว้ย 

(6) เน้นการป้องกนัอาชญากรรม โดยกวดขนัควบคุมแหล่งเพาะอาชญากรรม สถาน
บรกิาร สถานเรงิรมย์ ปรบัปรุงระบบสายตรวจ ควบคุมการเผยแพร่ข่าวสารสิ่ง
ตีพิ ม พ์  ภ าพ ยนต ร์  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ร่ ว ม มือ ข อ ง สื่ อ ม ว ล ชน แ ล ะ 
ประชาชน 

(7) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รบัการอบรม บ่มนิสัยด้วยวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

(8) ปรบัปรุงกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัในการลงโทษให้เหมาะสมกบัการกระท าผดิ
โดยเน้นการเพิม่โทษส าหรบัผูก้ระท าผดิซ ้า 

(9) ให้การฟ้ืนฟูจติใจและความประพฤติของผู้ต้องโทษ โดยให้การศึกษาทางด้าน
วชิาชพี อบรมศลีธรรม ปรบัปรุงระบบการปฏบิตัต่ิอผูก้ระท าผดิและสนับสนุนการ
จดัตัง้องคก์ารอาสาสมคัรเพิม่ขึน้จากทีม่อียูแ่ลว้เพื่อช่วยเหลอืผูพ้น้โทษ 

(10) พฒันางานวชิาการด้านรวบรวมสถติขิอ้มลูเกี่ยวกบัอาชญากรรมและผูต้้องโทษ 
งานค้นควา้วจิยั และงานพจิารณาคดขีองศาล โดยน าเอาวทิยาการสมยัใหม่มาใช ้
เช่น ระบบคอมพวิเตอร ์เครือ่งบนัทกึเสยีง ไมโครฟิลม์ 

 
2. การป้องกนัอบุติัเหตบุนถนน 
2.1 สภาพและปัญหา 
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 การขนส่งทางบกได้ขยายตวัเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค แต่การ
ควบคุมระบบการขนส่งและการจราจรยงัไม่ดพีอ จงึเป็นเหตุให้จ านวนอุบตัิเหตุบนถนนเพิม่ขึ้นมาก 
ในช่วง 2514 – 2522 จ านวนคดอุีบตัเิหตุทีแ่จง้ต่อทางราชการเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 20 ต่อปี เพิม่
จาก 8,723 ราย เป็น 23,120 ราย ค่าเสยีหายทางตรงเท่าทีป่ระเมนิไดป้ระมาณว่าเพิม่จาก 11 ลา้น
บาท เป็น 131 ลา้นบาท นอกจากนี้จ านวนผูบ้าดเจบ็และผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้ประมาณ 9,700 ราย เป็น 
30,000 ลา้นบาท 

ลกัษณะของอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้น ปรากฏว่าอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้ในเมอืงมมีากกว่าในภูมภิาค แต่
ความรนุแรงจนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติในภูมภิาคกลบัมากกว่า ในปี 2522 อุบตัเิหตุในเมอืงมจี านวน 12,054 
ราย ผู้เสยีชวีติ 571 คน บาดเจบ็ 5,032 ทรพัยส์นิเสยีหาย 30 ล้านบาท ส่วนในภูมภิาคมอุีบตัเิหตุ 
11,075 ราย ผูเ้สยีชวีติ 7,794 คน บาดเจบ็ 16,607 คน ทรพัยส์นิเสยีหาย 101 ลา้นบาท 

อุบตัเิหตุบนถนนไดก้ลายเป็นสาเหตุทีท่ าให้คนเสยีชวีติสูงทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัการเสยีชวีติดว้ย
โรครา้ยแรงโรคใดโรคหน่ึง นอกจากน้ีปญัหาอุบตัเิหตุไดก่้อใหเ้กดิความสญูเสยีทรพัยากรก าลงัคนในวยั
ท างานของประเทศเป็นอย่างมาก จากผลการวิจยัของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าผู้เสียชีวิตและ
บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุบนถนนประมาณรอ้ยละ 65 เป็นผูม้อีายรุะหว่าง 15 – 45 ปี 

อุบตัเิหตุบนถนนทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็นี้ มสีาเหตุจากการพฒันาทีไ่ม่สมดุลระหว่างการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยเีพื่อพฒันาการสร้างถนนหนทางและยานพาหนะซึ่งมจี านวนมาก แต่การลงทุน
ทางด้านการพฒันาความรู้ที่จะให้แก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนกลบัมน้ีอย
มาก จงึอาจสรปุไดว้่ามปีจัจยั 4 ประการ ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดด้งันี้ คอื 

2.1.1 ปัญหาผูใ้ช้ทาง ซึง่หมายถงึคนขบัรถ คนเดนิเทา้ และคนโดยสารทีใ่ชท้างสาธารณะเป็น
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุจราจรประมาณรอ้ยละ 90 ของอุบตัเิหตุจราจรทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากผูใ้ชท้าง
ขาดความรูเ้รือ่งกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ขาดความรบัผดิชอบในการใชถ้นนทีด่ ีหรอืสภาพ
ของรา่งกายและจติใจของผูใ้ชท้างไมป่กต ิไมพ่รอ้มทีจ่ะขบัขีย่านพาหนะเป็นตน้ 

2.1.2 ปัญหายานพาหนะ ที่ช ารุดบกพร่อง หรอืไม่มกีารก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั
เท่าทีค่วร 

2.1.3 ปัญหาการจราจรและทาง เป็นปจัจยัที่ส าคญัประการหน่ึงในการก่อให้เกดิอุบตัเิหตุ 
การแก้ไขปญัหาด้านน้ีจะช่วยในการลดจ านวน และความรุนแรงของอุบตัเิหตุ เช่น สภาพทางที่ไม่มี
มาตรฐานการออกแบบทีด่ ีการตดิตัง้สญัญาณจราจรไมเ่หมาะสม เป็นตน้ 

2.1.4 ปัญหาสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจสงัคม กฎหมาย 
การศกึษา การแพทย ์และนโยบาย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายควบคุมการใช้รถใช้ถนนมี
หลายฉบบั ท าใหม้กีารออกระเบยีบขอ้บงัคบัซ ้าซ้อนหรอืบางส่วนขดัแยง้กนั มหีน่วยงานหลายหน่วย
รบัผดิชอบในเรื่องนี้ และอยู่ในลกัษณะต่างคนต่างท า ขดีความสามารถในการกวดขนับงัคบัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายของเจา้หน้าทีย่งัไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ และประชาชนผูก้ระท าผดิมกัละเลยเมื่อฝ่าฝืนกฎหมาย
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เ ป็นต้น ประการส าคัญก็คือยังไม่มีนโยบายหรือแผนหลักที่ ต่ อ เ น่ือง  เพื่ อ ให้การป้องกัน 
อุบตัเิหตุไดผ้ลอย่างจรงิจงั จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ที่จะไดก้ าหนดนโยบายในเรื่องอุบตัเิหตุบนถนน
ไวเ้ป็นแนวทาด าเนินการต่อไป 
2.2 เป้าหมาย 
 เพื่อใหบ้รรลุผลตามนโยบายไดก้ าหนดเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการในแผนพฒันาฯ ไวด้งัน้ีคอื 

(1) ลดอตัราการเพิม่ของอุบตัเิหตุบนถนนประมาณรอ้ยละ 3 ต่อปี โดยใช้หน่วย 100 ล้าน
ยานพาหนะกโิลเมตร เป็นเกณฑเ์ปรยีบเทยีบ 

(2) ลดการเพิม่ของอตัราการตายรอ้ยละ 1 ต่อปี 
2.3 แนวนโยบายและมาตรการ 
 2.3.1 แนวนโยบาย 
 เพื่อขจดัปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ ไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัดิงัน้ี คอื 

(1) กวดขนับงัคบัการปฏิบตัิในการใช้รถและใช้ถนนให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2) ให้มกีารศึกษาค้นคว้าวจิยัเกี่ยวกบัอุบตัิเหตุจราจร และพฒันาเจ้าหน้าที่ของรฐั
รวมถงึผูใ้ชท้างใหม้คีวามส านึกและรบัผดิชอบต่อหน้าทีอ่ยา่งสงู 

(3) ใหม้กีารป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุบนถนนในดา้นวศิวกรรม 
(4) จัดตัง้ศาลแขวงสาขาเพิ่มขึ้นตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และแก้ไข

กฎหมายใหก้ารพจิารณาพพิากษาคดจีราจรเสรจ็เดด็ขาดไปโดยรวดเรว็ 
2.3.2 มาตรการการพฒันา 
แบ่งเป็นมาตรการเรง่ด่วน และมาตรการระยะยาว มดีงันี้ 
(1) มาตรการเร่งด่วน 

(1.1) ดา้นการศกึษา 
- ใหม้กีารฝึกอบรมเจา้หน้าทีต่ ารวจจราจร และต ารวจทางหลวง 
- ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ การป้องกันอุบัติเหตุและประชา-

สมัพนัธ ์โดยผ่านสื่อมวลชนอยา่กวา้งขวาง 
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัให้มกีารรณรงค์ เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุบนถนนทัว่

ประเทศอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(1.2) ดา้นการกวดขนับงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

- เรง่รดัใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจตรวจสอบการกระท าผดิกฎหมายจราจร 
- ให้กองบงัคบัการต ารวจจราจรและกองบงัคบัการต ารวจทางหลวงพจิารณา

กฎหมายขอ้ก าหนดต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกนั 
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- ใหก้รมทางหลวงกวดขนัและมมีาตรฐานอย่างจรงิจงัและต่อเนื่องเกี่ยวกบัทาง
ขา้ม และทางวศิวกรรม 

- ให้ กทม. ร่วมกบักองก ากบัการต ารวจจราจรสร้างทางข้ามที่ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ท าทางมา้ลายใหช้ดัเจต และจดัท าทางเทา้ตามถนนใหม่ และ
ตรอกซอยใหม้มีาตรฐาน สะดวกแก่ผูเ้ดนิถนน 

(1.3) ดา้นการแพทย ์
- ใหม้หีน่วยแพทยอ์าสาสมคัรตรวจสุขภาพผูส้อบรบัใบอนุญาตขบัขีร่วมทัง้ใหม้ี

การตรวจสอบสุขภาพผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาตขบัขีแ่ลว้ดว้ยทุกๆ 3 ปี หรอื 5 ปี 
- ให้คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจดัหลักสูตรอบรมบุคลากรการแพทย ์

ช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุการจราจร 
(1.4) ดา้นการวจิยั 

- ใหม้คีณะกรรมการการศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุบนถนน และก าหนดนโยบายต่างๆ 
ใหเ้ป็นการแน่นอนและชดัเจนในการปฏบิตั ิ

(2) มาตรการระยะยาว 
(2.1) ดา้นการศกึษา 

- ให้มกีารสอนและฝึกอบรมในด้านปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจราจรในสถานศกึษาทุก
ระดบั 

- ให้กรมต ารวจและกรมการขนส่งทางบกควบคุมมาตรฐานโรงเรียนสอน 
ขบัรถ 

(2.2) ดา้นการกวดขนับงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ให้กรมต ารวจปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยค านึงถงึความสะดวกรวดเรว็กรณี

เกดิอุบตัเิหตุจราจร 
- จดัตัง้ศูนยใ์บอนุญาตขบัขีท่ีส่ามารถตรวจสอบไดท้ัว่ประเทศ 

(2.3) ดา้นการบรหิารงานจราจร 
- ให้กรมต ารวจปรบัปรุงหน่วยงานและระเบียบการแบ่งส่วนราชการ  ที ่

เกีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุบนถนน 
(2.4) ดา้นการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ทัง้ส่วนกลางและส่วน 
ภมูภิาคเพื่อจดัใหม้ศีูนยร์ถพยาบาล 

(2.5) ดา้นงานวศิวกรรม 
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- ก าหนดมาตรฐานการสร้างและบ ารุงรกัษาทางเครื่องหมาย ป้าย อุปกรณ์
ควบคุม  และแนะน าการจราจร  การผลิตการน า เข้า  การประกอบ 
ยานพาหนะ 

(2.6) ดา้นการวจิยั 
ใหม้กีารศกึษาวจิยัอุบตัเิหตุบนถนน โดยมอบใหท้บวงมหาวทิยาลยัและหน่วย

งานวจิยัต่างๆ ด าเนินการ 
 
 

บทท่ี 4 
แนวนโยบายและเป้าหมายสวสัดิการสงัคม 

 
 บรกิารของรฐัในด้านสวสัดกิารและการสงเคราะห์แก่กลุ่มประชากรที่ได้รบัผลกระทบจากการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมนัน้ เป็นสิง่ที่รฐัจ าเป็นต้องกระท า อย่างไรกด็ ีรฐัมขีดีความสามารถจ ากดัที่
จะจัดบริการในด้านนี้  จึงมีความจ าเป็นต้องระดมความร่วมมือในด้านการให้การสงเคราะห์และ
สวัสดิการจากองค์การเอกชน องค์การการกุศล และประชาชนเพื่อจัดบริการในด้านนี้ แ ก่  
ผูป้ระสบปญัหาและดอ้ยโอกาสต่างๆ ใหก้วา้งขวางขึน้ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นี้ จะไดเ้น้นในดา้นผู้
ตดิยาเสพตดิ การสวสัดกิารสงเคราะหแ์ก่ประชาชน การสวสัดกิารแรงงานแก่ผูใ้ชแ้รงงานและการกฬีา
และการพกัผ่อนหยอ่นใจ โดยมแีนวทางการพฒันาในแต่ละสาขาดงันี้ คอื 
 
ก. การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
1. สภาพและปัญหา 

 ปญัหายาเสพติดเป็นปญัหาทางเศรษฐกิจและสงัคมที่รุนแรงปญัหาหน่ึง เพราะยาเสพติด
นอกจากจะบัน่ทอนสุขภาพอนามยัของผู้เสพแล้ว ยงัเป็นผลให้ประเทศต้องสูญเสยีปจัจยัการผลติใน
ดา้นก าลงัคน และก าลงัเงนิเป็นจ านวนมาก ยาเสพตดิก่อใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรมทีเ่ป็นผลมาจากการ
แสวงหายาเสพติดเพื่อบริโภค และอาชญากรรมที่เกิดจากฤทธิข์องยาเสพติดเอง นอกจากน้ี 
ยาเสพตดิยงัท าลายวฒันธรรมอนัดงีามของสงัคม นับตัง้แต่ตวับุคคล ครอบครวั สงัคมและประเทศชาต ิ
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศและการกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของชาตเิป็นอย่างยิง่ 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยได้มมีานานแล้ว โดยเฉพาะฝ่ินเป็นยาเสพตดิที่
นิยมใชก้นัมาก จากากรประกาศหา้มการสูบฝ่ินทัว่ราชอาณาจกัรในปี 2501 มไิดท้ าใหก้ารแพร่ระบาด
ของยาเสพตดิหมดไป ตรงกนัขา้ม เฮโรอนีซึ่งเป็นยาเสพตดิทีม่ฤีทธิร์า้ยแรงได้แพร่ระบาดเขา้มาแทน 
ฝ่ินอย่างรวดเรว็ ยารกัษาโรคบางชนิดไดถู้กน ามาใชเ้สพแทนยาเสพตดิทีถู่กปราบปรามอย่างเขม้งวด
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กวดขนั เช่น ยานอนหลบั ยาระงบัประสาท หรอืยากล่อมประสาท ยากระตุ้นประสาท ยาแก้ปวด 
รวมทัง้มกีารสดูดมสารเคมบีางชนิด เช่น สารระเหยบางอยา่ง เป็นตน้ 

อนึ่ง สภาพที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์มสี่วนเอื้ออ านวยให้ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางล าเลียง  
ยาเสพตดิสู่ตลาดโลก ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบกบัปญัหายาเสพตดิอย่างรุนแรง แมร้ฐับาลจะไดใ้ช้
มาตรการอยา่งเฉียบขาดในการปราบปราม แต่จ านวนยาเสพตดิกม็ไิดล้ดลง ตรงกนัขา้มกลบัมแีนวโน้ม
สงูขึน้เรือ่ยๆ 

การที่รฐัจะด าเนินการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลนัน้ จ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คอื 

 
 
 

1.1 ปัญหาการแพร่ระบาด 
 1.1.1 จ านวนประชากรผูติ้ดยาและปริมาณยาเสพติด 
 ในปจัจุบนัยงัมไิดม้กีารส ารวจจ านวนผูต้ดิยาเสพตดิ แต่จากการศกึษาแนวโน้มในอดตีคาดว่า
จะมผีูต้ดิยาเสพตดิเพิม่ขึน้ คอื 

(1) จ านวนผูต้ดิยาและเขา้รบัการบ าบดัรกัษาโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 42 ในระยะ 5 ปี จากปี 
2515 – 2522 ในปี 2518 ม ี7,824 เพิม่เป็น 31,483 คน ในปี 2522 

(2) จ านวนการจบักุมผูก้ระท าผดิกฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพตดิเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 30 ในระยะ 
5 ปี จากปี 2518 – 2522 ในปี 2518 สามารถจบักุมได ้9,799 คน เพิม่เป็น 27,435 คน ใน
ปี 2522 

(3) ปรมิาณยาเสพตดิโดยเฉพาะเฮโรอนีทีจ่บักุมได ้สูงขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 10.6 ในระยะ 5 ปี 
จากปี 2518 – 2522 ในปี 2518 จบักุมได ้116 กโิลกรมั เพิม่เป็น 642 กโิลกรมั ในปี 2519 
และ 668 กโิลกรมั ในปี 2521 ส่วนทีจ่บักุมน้อยลงคอื ในปี 2522 นัน้ เนื่องจากภาวะฝน
แลง้ ท าใหผ้ลผลติฝ่ินต ่า และปรมิาณเฮโรอนีในตลาดลดลง 

จ านวนผู้ต้องขงัคดยีาเสพตดิของกรมราชทณัฑเ์พิม่ขึน้โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 20 ในระยะ 5 ปี
เช่นกนั ในปี 2518 มผีูต้อ้งขงั 6,600 คน และเพิม่เป็น 10,492 คน ในปี 2522 

จากสภาวะการณ์ที่กล่าวข้างต้นประกอบกับความกดดนัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศในปจัจบุนั หากยงัมคีวามรุนแรงเช่นน้ีต่อไป จะเป็นแรงผลกัดนัใหม้จี านวนผูต้ดิยาเสพตดิเพิม่
มากยิง่ขึน้ 

1.1.2 ประเภทของประชากรผูติ้ดยา 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดส่วนใหญ่เกดิในชุมชนเมอืงใหญ่ๆ โดยเฉพาะตามแหล่งเสื่อม

โทรม นอกจากนี้ ยงัมกีารแพร่ระบาดในชนบททีเ่ป็นเขตตดิต่อกบัตวัเอง ผูต้ดิยาเสพตดิส่วนใหญ่เป็น
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เยาวชนอยู่ ในวัยแรงงาน ซึ่งจากการส ารวจลักษณะประชากรที่เข้ารับการบ าบัดรักษาของ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ในปี 2522 พบว่าในจ านวนผู้ 
รบัการบ าบดัรกัษา เนื่องจากตดิยาเสพตดิ 31,827 คน เป็นประชากรทีม่อีายุระหว่าง 15 – 30 ปีอยู่
รอ้ยละ 66 

1.1.3 ประเภทของยาเสพติดและการแพร่ระบาดในพื้นท่ี 
จากการส ารวจผูเ้ขา้รบัการบ าบดัรกัษายาเสพตดิของส านักงาน ปปส. จ านวน 31,827 คน จาก

สถานบ าบดัรกัษาจ านวน 32 แห่ง เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2522 พบว่าการแพร่ระบาดของการตดิยาเสพ-ตดิ
ทางดา้นเฮโรอนีมกีารแพร่ระบาดสูงสุดในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัในภาคใต้ ส่วนการแพร่กระจาย
จาก ฝ่ินสูงสุดในภาคเหนือ ส าหรับกัญชามีแพร่ระบาดสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดงัรายละเอยีดปรากฏในตารางที ่4.1 

 
 
 

ตารางท่ี 4.1 
ข้อมลูการแพร่ระบาดของยาเสพติดแยกตามรายภาค 

หน่วย : รอ้ยละ 
ภาค เฮโรอีน ฝ่ิน กญัชา มอรฟี์น อ่ืนๆ 

เหนือ 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กลาง (ยกเวน้ กทม.) 
ใต ้
กรุงเทพมหานคร 

12 
15 
86 
95 
97 

95 
60 
10 
2 

0.3 

2 
9 
1 

2.7 
0.6 

0.2 
6 
1 

0.3 
1 

0.8 
10 
2 
- 

1.1 
 
1.2 ปัญหาการลกัลอบค้ายาเสพติด 

 โดยสาเหตุที่พื้นที่บางส่วนทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ “บรเิวณ
สามเหลี่ยมทองค า” ซึ่งเป็นบรเิวณปลูกฝ่ินที่ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก ประกอบกับประเทศไทยมี 
เส้นทางคมนาคมสะดวกทัง้ทางบก ทางเรือและทางอากาศ ทัง้การติดต่อในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ยาเสพตดิจากประเทศพม่า และประเทศลาว จงึถูกลกัลอบเขา้มาในประเทศ โดยใช้ประเทศ
ไทยเป็นทางผ่านส าหรบัการคา้ยาเสพตดิระหว่างประเทศ และใชบ้รโิภคภายในประเทศเอง 

ยาเสพตดิประเภทฝ่ินและผลติภณัฑจ์ากฝ่ิน ส่วนใหญ่จะลกัลอบเขา้มาทางชายแดนภาคเหนือ 
และมบีางส่วนทีเ่ขา้มาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนน ้ายาเคมใีชใ้นการผลติเฮโรอนี มอรฟี์น ส่วน
ใหญ่จะเข้ามาทางชายแดนไทย – มาเลเซยี และชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ ขึ้นไปสู่แหล่งผลติในบรเิวณ
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สามเหลีย่มทองค า ส าหรบักญัชามปีลูกอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
แถบตะวนัตก และส่งออกนอกประเทศตามชายฝ ัง่ทะเล 

อาชญากรรมยาเสพติดมีลักษณะเป็นอาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์ต่อ  
เจา้หน้าทีผู่ก้ระท าความผดิ ซึง่ไดแ้ก่ ผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่ายและผูเ้สพ ต่างกม็คีวามสมคัรใจในการกระท าผดิ 
ประกอบกับการลกัลอบค้ายาเสพติดด าเนินการในรูปแบบองค์การ มีขอบเขตงานที่เป็นระบบใน
ลกัษณะที่เรยีกว่า องค์การอาชญากร มลีกัษณะการท างานเป็นเครอืข่ายสลบัซบัซ้อนประสานงาน
ตดิต่อกนัทัง้ในและนอกประเทศ มอีทิธพิลในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงนิในระดับสูง จงึยากต่อ
การปราบปรามเป็นอยา่งยิง่ 
1.3 ปัญหาการปลกูฝ่ินของชาวเขา 

การปลูกฝ่ินในประเทศไทย ผู้ที่ปลูกฝ่ินเป็นชาวเขาที่อยู่กินกันอย่างอิสระมานาน มี 
วฒันธรรมประเพณี ภาษาเป็นของตนเอง บุคคลกลุ่มนี้ท าการปลูกฝ่ินมาช้านานด้วยเหตุผลส าคญั 2 
ประการ คอื ประการแรก เพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได ้หรอืเพื่อการจ าหน่ายแลกกบัเครื่องบรโิภคที่
จ าเป็นในการด ารงชวีติ และเหตุผลประการหลกัคอืเพื่อใชเ้ป็นยารกัษาโรค และในพธิกีรรมทางสงัคม 
ชาวเขาปลูกฝ่ินโดยการตดัไมท้ าลายป่าอนัเป็นต้นน ้าล าธารเพื่อใชเ้ป็นที่ปลูกฝ่ิน และท าไร่เลื่อนลาย 
ดงันัน้ ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกฝ่ิน นอกจากจะก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงในทาง
เศรษฐกจิสงัคมอนัเกดิจากตวัอยาเสพตดิเองแลว้ ยงัน าไปสู่การท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะ
ปา่ไม ้ทีด่นิ และแหล่งน ้าอกีดว้ย 

จากการส ารวจในปี 2523 – 2524 ปรากฏว่ามพีืน้ทีท่ าการปลูกฝ่ิน 40,411 ไร่ และไดเ้ริม่มกีาร
เตรยีมพืน้ที่ส าหรบัการปลูกฝ่ิน ในปี 2524 – 2525 อกีเป็นจ านวนมาก ผลผลติฝ่ินจากสามเหลีย่ม
ทองค าในเขตพืน้ทีส่ามประเทศ คอื พมา่ ลาว ไทย คาดว่าจะไดป้ระมาณ 460 ตนั และจะเป็นฝ่ินทีผ่ลติ
ในประเทศไทยประมาณ 53 ตนั 
 
2. เป้าหมาย 
 ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานไวด้งัน้ี คอื 

2.1 ให้การศึกษาเพื่อป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดแก่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาและกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศกึษาทัว่ประเทศ โดยเน้นหนักในเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี จ านวน 
1,388,902 คน (ในสถานศกึษา 1,317,743 คน นอกสถานศกึษา 9,071,159 คน) เป็น
อนัดบัแรก กลุ่มบดิามารดาและกลุ่มผูน้ าชุมชน และผูน้ าอื่นๆ ทัว่ประเทศเป็นอนัดบัรอง 

2.2 ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏบิตังิานด้านป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัต่างๆ ทัว่
ประเทศ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิารในระดบัต าบลทัว่ประเทศได้ 

2.3 ปราบปรามผูล้กัลอบยาเสพตดิในแต่ละภมูภิาค โดยเน้นการปราบปรามตวัยาเสพตดิทีแ่พร่
ระบาดในแต่ละภมูภิาค 
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2.4 ใหบ้รกิารบ าบดัรกัษาผู้ป่วยโดยระบบสมคัรใจ 306,860 คน ระบบต้องโทษ 48,910 คน 
ระบบบงัคบั 350 คน 

2.5 ป้องกนัและระงบัการปลูกฝ่ินในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเน้นด าเนินการในพืน้ที่ลุ่มน ้า
แมแ่จม่ ลุ่มน ้าน่าน (จงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่่องสอน และน่าน) เป็นอนัดบัแรก 

 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย 
 เพื่อขจดัปญัหาดงักล่าว ไดก้ าหนดแนวนโยบายในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไวด้งันี้ คอื 

(1) เรง่รดัการป้องกนัมใิหบุ้คคลใชย้าเสพตดิ และสนับสนุนการใหบ้รกิารเพื่อใหบุ้คคลเลกิเสพ
ยาเสพตดิ และสามารถกลบัมาอยูใ่นสงัคมอยา่งปกตไิด้ 

(2) เร่งรดัการด าเนินงานขจดัแหล่งการปลูกพชืเสพตดิ และการผลติยาเสพตดิใหห้มดไปจาก
ประเทศไทย รวมทัง้ป้องกนัมใิหม้กีารใชป้ระเทศไทยเป็นเสน้ทางล าเลยีงอกีต่อไป 

(3) ส่งเสรมิใหห้น่วยงานของรฐัและเอกชนในประเทศ ตลอดจนองคก์ารระหว่างประเทศ ใหม้า
มบีทบาทในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอยา่งเตม็ที ่และสนบัสนุนใหบ้รรจุโครงการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในแผนจงัหวดัดว้ย 

(4) เร่งรดัการปรบัปรุงหน่วยงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานดา้นปราบปรามใหส้ามารถจบักุม
ผูผ้ลติ ผูค้า้ ไดอ้ยา่งเดด็ขาดและมปีระสทิธภิาพ 

(5) ส่งเสรมิการเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิทดแทนการปลกูฝ่ิน เพื่อเพิม่รายไดแ้ละการบรโิภคใน
ครวัเรอืน 

(6) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิใหไ้ดผ้ล 

3.2 มาตรการการพฒันา 
 3.2.1 ดา้นป้องกนัและเผยแพร ่

(1) ปรบัปรุงและขยายการให้การศึกษาเพื่อการป้องกันปญัหายาเสพติดในสถาน-
ศกึษาทุกระดบั โดยกระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงาหลกั 

(2) เผยแพร่ข่าวสารและความรู้เพื่อการป้องกันปญัหายาเสพติดในชุมชนอย่าง
กวา้งขวาง โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย กรมประชา-สมัพนัธ์
และหน่วยงานเอกชนรว่มด าเนินการ 

(3) ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทางเลอืกส าหรบัเยาวชน ได้แก่กจิกรรมการกีฬา
และนันทนาการ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน กิจกรรมทางศาสนาและ
สนับสนุนกิจกรรมการให้ค าปรกึษาและการแนะแนวแก่เยาวชนและประชาชน 
รวมทัง้ปรบัปรุงและแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการแพรร่ระบาดของยา
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เสพติด โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมด าเนินการ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย องคก์ารส่งเสรมิการกฬีาแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาต ิ
และหน่วยงานเอกชน เป็นตน้ 

3.2.2 ดา้นบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 
(1) ปรบัปรุงบรกิารด้านบ าบดัรรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ 

เพื่อให้การบ าบดัรกัษาบรรลุผลมากขึน้ โดยมหีน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ทบวงมหาวทิยาลยั กระทรวงกลาโหม 
สถานพยาบาลเอกชน เป็นตน้ 

(2) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บรกิารด้านบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทัง้โดยวธิี
แผนโบราณ และแผนปจัจุบนั ทัง้ในสถานพยาบาลของรฐับาลและเอกชน ให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง 
สาธารณสุข และส านกังาน ปปส. ด าเนินการ 

(3) ปรบัปรุงและขยาย รวมทัง้รเิริม่การบ าบดัรกัษาในระบบต้องโทษและระบบบงัคบั 
โดยมหีน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ส านกังาน ปปส. 

(4) เรง่รดัการฝึกอบรม แพทย ์พยาบาล นักสงัคมสงเคราะหแ์ละบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ให้
มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานด้านบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถ -ภาพผู้
ตดิยาเสพตดิ โดยมหีน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นผูด้ าเนินการ 

3.2.3 ดา้นปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ 
(1) พฒันาเจ้าหน้าที่ปราบปรามให้มขีดีความสามารถสูง โดยให้หน่วยปฏบิตัิแต่ละ

หน่วยจดัหลักสูตรตามความต้องการของตนเอง และมีหน่วยงานกลาง เช่น 
ส านกังาน ปปส. จดัหลกัสูตรทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทุกหน่วย
รว่มกนั 

(2) ส่งเสรมิการประสานงานการขา่วระหว่างหน่วยปราบปรามยาเสพตดิทัง้ 3 แห่ง คอื 
กรมต ารวจ กรมศุลกากร และส านักงาน ปปส. โดยใหแ้ต่ละหน่วยจดัตัง้ศูนยก์าร
ข่าวยาเสพติด รวบรวมข่าวและข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนประสานงานกัน โดยมี
ส านักงาน ปปส. เป็นหน่วยงานกลางส าหรบัประสานงานทัง้ภายในประเทศและ
การประสานงานระหว่างประเทศ และวางแผนด าเนินงานรว่มกนั 

(3) ปรบัปรงุกฎหมายใหเ้อือ้ต่อวธิกีารสบืสวน การด าเนินคดแีละการลงโทษผูต้้องการ
คดยีาเสพตดิ โดยส านกังาน ปปส. รบัผดิชอบด าเนินการ 
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(4) จดัหาเครื่องมือในการปราบปรามเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ โดยใช้เงินงบประมาณของส่วนราชการแต่ละแห่งและขอความ 
รว่มมอืจากต่างประเทศ ผ่านหน่วยงานกลาง เช่น ส านกังาน ปปส. 

(5) เรง่รดัการปราบปรามผูค้า้ยาเสพตดิรายใหญ่ รายย่อย และผูเ้สพ ในชุมชนทีม่กีาร
แพร่ระบาด โดยหน่วยปฏบิตัทิี่มหีน้าที่ด้านปราบปรามทัง้หมด เช่น กรมต ารวจ 
กรมศุลกากร ส านกังาน ปปส. และกระทรวงกลาโหม 

3.2.4 ดา้นป้องกนัและก าจดัพชืเสพตดิ 
(1) ลดพื้นที่การปลูกฝ่ิน โดยการเพิม่ผลผลติพืชทดแทนให้เพยีงพอแก่การบรโิภค 

และสร้างงานที่อาศยัทรพัยากรในพื้นที่และทกัษะพเิศษของชาวเขาเป็นส าคญั 
เช่น การส่งเสรมิการปลูกพชืเศรษฐกิจ และส่งเสรมิงานด้านหตัถกรรมโดยร่วม
ด าเนินการระหว่าง กรมประชาสงเคราะห์ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เป็นตน้ 

(2) ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านการตลาดส าหรบผลติผลที่ผลติเพื่อการจ าหน่ายของ
ชาวเขา โดยความรว่มมอืระหว่างกระทรวงพาณชิยแ์ละหน่วยงานเอกชนต่างๆ 

(3) ยกระดบัการศึกษา โดยเน้นการศึกษานอกระบบโรงเรยีน และการศึกษาภาค
บงัคบัรวมทัง้ใหบ้รกิารสาธารณสุขขัน้พืน้ฐาน 

(4) จดัระบบชุมชนชาวเขาให้อยู่เป็นหลกัแหล่ง มรีะบบและทะเบียน ควบคุมโดย
กรมการปกครอง กอ.รมน. กรป.กลาง บก. 04 

 
ข. การสวสัดิการสงัคม 
 ส าหรบัการใหบ้รกิารดา้นสวสัดกิารสงัคมในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นี้ จะครอบคลุมเรื่อง
การสวสัดกิารสงเคราะห ์แรงงานและสวสัดกิาร ดงันี้คอื 
ข.1 การสวสัดิการสงเคราะห ์
1. สภาพปัญหา 
 ในขณะทีส่ภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมก าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ประชากรทีต่้องประสบ
ปญัหาความเดอืดรอ้นหรอืด้อยโอกาสต่างๆ นับวนัแต่จะทวจี านวนมากยิง่ขึน้ เช่น ผู้มรีายได้น้อยไม่
เพยีงพอแก่การครองชพีตามระดบัมาตรฐานขัน้ต ่า ไม่มทีางประกอบอาชพี ขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยั ผู้พน้
โทษที่เดอืดร้อนช่วยตนเองไม่ได้ คนพกิาร คนชรา เด็กอนาถาที่ถูกทอดทิ้งไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปญัหา
ต่างๆ เหล่านี้ เป็นภาระทีร่ฐัจะต้องใหก้ารสงเคราะหค์ุม้ครอง และช่วยปรบัสภาพใหส้ามารถช่วยเหลอื
ตนเองได้ในที่สุด เพื่อช่วยให้เกดิความเป็นธรรม ลดปญัหาความเหลื่อมล ้าในสงัคม ทัง้นี้ อาจจ าแนก
ลกัษณะและความรนุแรงของปญัหาและสาเหตุต่างๆ ทีร่ฐัตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขได ้ดงัน้ี 
1.1 ปัญหา 
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(1) ปัญหาเดก็และเยาวชนท่ีถกูทอดท้ิงไร้ท่ีพ่ึง จากสถติทิีไ่ดม้กีารส ารวจพบว่าในปจัจุบนั
จ านวนเดก็และเยาวชนทัง้ประเทศมปีระมาณครึง่หนึ่งของประชากรทัง้หมดหรอืประมาณ 25 ลา้นคน 
เป็นเดก็ทีม่ปีญัหาทางสงัคม คอื เดก็ก าพรา้ อนาถา ยากจน ขาดแคลน เกเร เรร่อ่น ไรท้ีพ่ ึง่ ถูกทอดทิง้ 
บดิามารดาไม่อยู่ในฐานะที่จะเลีย้งดูได ้รวมทัง้เดก็ตดิยาเสพตดิ พกิารทางร่างกายและจติใจ อย่างต ่า
ประมาณรอ้ยละ 5 ของเดก็และเยาวชนทัง้หมดหรอืประมาณ 1.2 ลา้นคน และในจ านวนนี้บรกิารของรฐั
ในปจัจุบนัสามารถใหก้ารสงเคราะหใ์นรปูการรบัไวใ้นสถานสงเคราะห ์หรอืสงเคราะหต่์อครอบครวัได้
เพยีงรอ้ยละ 5.7 ของจ านวนเดก็ทีม่ปีญัหาทัง้หมดเท่านัน้ 

(2) ปัญหาสตรี ปจัจุบนัสตรปีระมาณ 10.23 ลา้นคนเป็นผูท้ีอ่ยู่ในก าลงัแรงงาน และส่วนใหญ่
ต้องประกอบอาชพีนอกบ้านเพื่อช่วยจุนเจอืรายได้แก่ครอบครวั ในขณะเดยีวกนัก็ยงัคงต้องรบัภาระ
อย่างเต็มที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว จากสถิติที่ได้เคยมีการส ารวจพบว่า สตรีกลุ่ม  
เป้าหมายที่มีปญัหาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่นสตรีเร่ร่อน จรจดั สตรีบริการพิเศษ สตรีหม้าย  
ยากจน ถูกทอดทิ้ง สตรีต้องโทษ สตรเีจ็บป่วย อนาถา ต้องมภีาระรบัผิดชอบต่อผู้อยู่ในอุปการะ 
จ านวน 1 – 4 คน ถงึรอ้ยละ 58.9 และส่วนใหญ่คอืรอ้ยละ 64.5 มรีายไดไ้ม่เกดิ 2,000 บาทต่อปี 
นอกจากน้ียงัมปีญัหาจากการประกอบอาชพีทีไ่ม่เหมาะสมของสตร ีซึง่ในปจัจุบนัมจี านวนเพิม่มากขึน้
ตามจ านวนสถานบรกิารต่างๆ ที่เพิม่ขึน้ ดงัตวัอย่างในปี 2517 จากสถติขิองกรมต ารวจปรากฏว่า มี
จ านวนสถานบรกิารทัว่ประเทศถงึ 20,073 แห่ง และมหีญงิทีป่ระกอบอาชพีใหบ้รกิารถงึ 426,908 คน 
อาชีพดงักล่าวอาจน ามาซึ่งปญัหาต่างๆ อาทิ การก่ออาชญากรรม การเสพยาเสพติด โรคติดต่อ
ร้ายแรง ตลอดจนการถูกกดขี่ข่ม เหงและเอาเปรียบจากพวกมิจฉาชีพล้วนแต่ เ ป็นเรื่ อ ง  
จ าเป็นทีร่ฐัตอ้งสอดส่องดแูล คุม้ครองและใหส้วสัดกิารแก่สตรเีหล่านัน้ใหพ้น้จากปญัหาต่างๆ 

(3) ผูป้ระสบความทุกขย์ากเดือดร้อนไร้ท่ีพ่ึง จากขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิสงัคม ใน
ระยะ 2515 – 2519 ของส านักงานสถติแิห่งชาต ิปรากฏว่ามปีระชากรผูม้รีายไดน้้อย คอื ไม่เกนิปีละ 
2,400 บาท อยู่ถงึรอ้ยละ 34 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ปจัจุบนัรฐัยงัไม่มมีาตรการและกฎหมาย
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ถึงแม้ว่ าจะมีระบบการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี 
รายไดน้้อยและไรท้ีพ่ ึง่ พ.ศ. 2511 กต็ามแต่การใหบ้รกิารดา้นนี้ยงันับว่าน้อยมากคอื สามารถใหก้าร
สงเคราะหช์่วยเหลอืไดเ้พยีงรอ้ยละ 0.11 ของผูต้กทุกขไ์ดย้ากทัง้หมดเท่านัน้ ในขณะทีอ่งคก์ารสงัคม
สงเคราะหเ์อกชน ซึง่มจี านวนประมาณ 765 แห่ง กส็ามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงปีละ 3,000 ราย 

(4) ผูต้้องโทษและผูพ้้นโทษ เนื่องจากจ านวนผูต้อ้งขงัไดเ้พิม่ขึน้ทุกปี ท าใหต้อ้งอยู่ในสถานที่
คุมขงักนัอย่างแออดั ก่อใหเ้กดิปญัหาทางด้านสุขภาพอนามยัและสุขภาพจติ ในปี 2522 มผีู้ป่วยใน
ส่วนกลางถงึ 238,300 ราย และมผีูต้้องขงัทีต่้องการบ าบดัรกัษาในดา้นยาเสพตดิจ านวน 9,840 ราย 
ในด้านปญัหาความเดอืดร้อนทางครอบครวัของผู้ต้องขงันัน้ จากการส ารวจในเรอืนจ าบางขวาง ปี 
2524 พบว่า ผูต้อ้งขงัรอ้ยละ 43 มคีวามเดอืนรอ้นและตอ้งการความช่วยเหลอืดา้นสงเคราะหค์รอบครวั
และการศกึษาบุตร นอกจากน้ียงัมปีญัหาเดก็ที่ตดิเขา้มาในเรอืนจ ากบัผู้ต้องขงับางรายซึ่งจ าเป็นต้อง
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ได้รบัการสงเคราะห์ ในด้านผู้พ้นโทษและผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤตินัน้จะประสบปญัหาในการ
ประกอบอาชพี เนื่องจากขาดทุนรอนและขาดโอกาสในการเขา้ท างานเพราะเคยตอ้งโทษมาแลว้ 

(5) คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ในสภาพสงัคมปจัจุบนั ปรากฏใหเ้หน็ไดช้ดัว่า สภาพ
ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเริม่เปลีย่นแปลงไปมาก กล่าวคอื มคีวามห่างเหนิกนัมากขึน้ เกดิปญัหาช่อง
ว่าระหว่างวยั เป็นผลให้จ านวนคนชราที่ถูกทอดทิ้งมเีพิม่ขึ้นมาก โดยเฉพาะในครอบครวัที่มรีายได้
น้อย ไดม้กีารประมาณกนัว่าคนชราทีป่ระสบปญัหาในการด ารงชวีติความเป็นอยู่ต ่า มปีระมาณรอ้ยละ 
4 ของคนชราทัง้หมด ซึง่ในปี 2523 คาดว่ามคีนชราอยู่จ านวน 2.4 ลา้นคน และมแีนวโน้มสูงขึน้เรื่อยๆ 
ในช่วงระยะ 10 ปี จะมคีนชราเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 3.5 ลา้นคน แต่ความสามารถในการใหก้ารบรกิาร
สงเคราะหค์นชราของรฐัในปี 2523 คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.13 ของคนชราทีม่ปีญัหาทัว่ประเทศเท่านัน้ 
ส าหรบัการให้บริการคนพิการ ทุพพลภาพก็เช่นเดียวกัน ประมาณกันว่าจ านวนคนพิการทัง้สิ้นมี
ประมาณรอ้ยละ 5 ของประชากรทัง้หมด แต่ยงัไม่มกีารส ารวจจ านวนแน่นอนว่ามเีท่าไร อย่างไรกต็าม 
เมือ่คดิเทยีบจ านวนคนพกิารทัง้หมดปรากฏว่า รฐัสามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงรอ้ยละ 0.06 เท่านัน้ 

(6) ผู้ประสบภยั รฐัยงัจ าเป็นทีจ่ะต้องใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลอืแก่ผู้ประสบสาธารณภยัใน
กรณีต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแต่ละครัง้จะท าความเสียหายให้แก่ชีวิตและ  
ทรพัยส์นิเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการเกดิสาธารณภยัในเมอืงใหญ่ๆ ทีป่ระชาชนอยู่กนัอย่างแออดั
หนาแน่น บางครัง้ถึงแก่ชวีติ ประชาชนต้องประสบปญัหาไร้ที่อยู่อาศยั และขาดแคลนอาชพี รฐัจงึ
จ าเป็นตอ้งเขา้มาช่วยแกป้ญัหาเฉพาะหน้าใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัเหล่านัน้ไมส่ามารถช่วยตวัเองได ้
 
 
1.2 สาเหตขุองปัญหา 
 เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในเรื่องงบประมาณ การใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ผูป้ระสบปญัหาประเภทต่างๆ 
จงึยงัไมเ่พยีงพอกบัความต้องการของประชาชน ในขณะทีป่ญัหายิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้ทุกขณะ จงึเหน็
ไดว้่าการใหก้ารสงเคราะหข์องรฐับาลยงัช่วยแกไ้ขปญัหาความทุกขย์ากเดอืนรอ้นของประชาชนไดน้้อย
มาก จนไม่เอื้ออ านวยใหก้บัการสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสงัคมได้ อย่างไรก็ตาม
ส า เ ห ตุ ที่ ท า ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง รั ฐ ที่ เ ป็ น อ ยู่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ก ร ะ จ า ย ไ ป สู่ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ 
ทัว่ถงึ เนื่องจาก 

(1) รปูแบบการให้บรกิารยงัเน้นในรูปการให้การสงเคราะห์แบบให้เปล่า โดยมไิด้มุ่งไปในรูป
ของการพฒันาเพื่อใหส้ามารถช่วยตนเองได้ ประชาชนจงึขาดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะช่วย
ตวัเองและใหค้วามรว่มมอื 

(2) วิธีการด าเนินงานของรฐัยงัไม่คล่องตัว เนื่องจากมีขัน้ตอนในเรื่องระเบียบข้อบังคับ  
ซบัซ้อนท าให้การด าเนินงานล่าช้า ขาดประสทิธภิาพ และยงัขาดความร่วมมอืและการ
ประสานงานกับองค์การเอกชนทัง้ในชุมชนและท้องถิ่น ท าให้การกระจายบริการไม่
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กวา้งขวางและครอบคลุมเท่าทีค่วร นอกจากนี้ยงัขาดการสนับสนุนจากสถาบนัครอบ-ครวั
ในดา้นการสวสัดกิารสงเคราะห ์

(3) ขาดการระดมทรพัยากรทัง้ภาคเอกชนและของชุมชนเพื่อเขา้มาช่วยการด าเนินงาน ทัง้นี้
เพราะยงัมไิด้มกีารพจิารณาก าหนดและปรบัปรุงมาตรการที่แน่ชดัและรดักุม ในการที่จะ
ควบคุมและใหก้ารสนบัสนุนการปฏบิตังิานของภาคเอกชนซึง่ยงัมทีรพัยากรอยู่อกีมาก ให้
สามารถด าเนินการดา้นน้ีไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

 
2. เป้าหมาย 
 จะด าเนินการใหก้ารสวสัดกิารสงเคราะหใ์นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 - 2529) ดงันี้ คอื 

(1) สงเคราะหค์ุม้ครองเดก็และเยาวชน   500,000 คน 
(2) สงเคราะหค์ุม้ครองสวสัดภิาพสตร ี   40,000 คน 
(3) ผูป้ระสบความทุกขย์ากเดอืดรอ้นและไรท้ีพ่ ึง่  3.7 ลา้นคน 
(4) ผูต้อ้งโทษและผูพ้น้โทษ    1.94 ลา้นคน 
(5) คนชรา พกิาร และทุพพลภาพ   70,000 คน 
(6) ผูป้ระสบภยั (เฉพาะหน้า)    7.5 ลา้นคน 
(7) ประสานงานองคก์ารสงัคมสงเคราะหท์ัง้ภาครฐับาล 3,500 แห่ง 

และภาคเอกชน 
 
 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย 

(1) ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดอืดร้อนช่วยตนเองไม่ได้ และ
ตอ้งการความช่วยเหลอืใหส้ามารถช่วยตนเองได ้

(2) ใหก้ารป้องกนัและคุม้ครองสวสัดภิาพแก่บุคคลและกลุ่มชนทีด่อ้ยโอกาสเพื่อมใิหต้กอยู่ใน
สภาพทุกขย์ากเดอืดรอ้น 

(3) ให้การพัฒนา ปรับสภาพ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนที่มีความเป็นอยู่ต ่ ากว่าระดับ  
มาตรฐาน  

(4) ปรับปรุงขยายการบริหารงานเพื่อให้บริการในด้านสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมี 
ประสทิธภิาพ ตรงตามความต้องการของประชาชนที่ทุกขย์ากเดอืนรอ้น โดยจะสนับสนุน 
เร่งเร้า ให้องค์การเอกชนและประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในงานสวสัดกิารสงัคมมากขึ้น 
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ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งค่านิยมเดมิแบบไทย ที่ประชาชนช่วยเหลอืสงเคราะห์ซึ่งกนัและกนั 
โดยใชท้รพัยากรและสถาบนัในทอ้งถิน่เป็นส าคญั 

(5) ประสานประโยชน์และแสวงหาทรพัยากรทัง้ภาคเอกชนและรฐับาล เพื่อด าเนินงานให้ 
สวสัดกิารสงเคราะหแ์ก่ประชาชนทีป่ระสบปญัหาความทุกขย์ากเดอืนรอ้นอย่างเตม็ที ่

3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายแต่ละด้าน ได้ก าหนด 
มาตรการเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัดิงันี้ คอื 
 3.2.1 เดก็และเยาวชน 
  แนวทางและมาตรการการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายพเิศษ 
 3.2.2 สตร ี
  แนวทางและมาตรการการพฒันาสตรมีรีายละเอยีดปรากฏอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายพเิศษ 
 3.2.3 ประชาชนผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้น 

(1) ใหก้ารสงเคราะหป์ระชาชนผูม้รีายไดน้้อยและไรท้ีพ่ ึง่ดว้ยการ 
- ช่วยเหลอืดา้นการเงนิ 
- ช่วยเหลอืดา้นเครือ่งอุปโภค 
- ใหบ้รกิารสงเคราะหค์รอบครวัเคลื่อนที ่
- เยีย่มเยยีนและสงเคราะห์ประชาชนในหมู่บ้านที่มปีญัหาทางสงัคมเป็นกรณี

พเิศษ เช่น หมูบ่า้น อาสาพฒันาป้องกนัประเทศ (อพป.) 
- ใหบ้รกิารทีพ่กัแก่คนเดนิทางผูม้รีายไดน้้อย 
- สงเคราะหแ์ละควบคุมบุคคลทีก่ระท าความผดิตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. 2484 โดยให้การสงเคราะห์เลี้ยงดูด้วยปจัจัยสี่ จ ัด 
ฝึกอาชพีใหต้ามแนวถนดั และจดัฝึกอบรมความประพฤตใิหอ้ยูใ่นศลีธรรม 

(2) ฝึกอบรมวชิาชพีสาขาต่างๆ แก่ประชาชนเพื่อใหส้ามารถมงีานท า 
(3) ส่งเสรมิ พฒันาความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ของรฐัและอาสาสมคัรซึ่ง

ปฏบิตังิานดา้นสวสดักิารสงเคราะห ์
(4) กระจายบรกิารสงัคมสงเคราะหไ์ปสู่ประชาชนในส่วนภมูภิาคใหม้ากทีสุ่ด 
(5) ชกัชวนใหป้ระชาชนหรอืเอกชนใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ประชาชนผูย้ากไร ้
(6) จดัตัง้หน่วยใหบ้รกิารปรกึษาและแนะแนวปญัหาครอบครวั 

3.2.4 ผูต้อ้งโทษและผูพ้น้โทษ 
(1) การสงเคราะหผ์ูต้อ้งโทษระหว่างคุมประพฤตดิว้ยการ 

- จดัหางานทีม่รีายไดใ้หท้ า และ / หรอืช่วยเหลอืเรือ่งเงนิทุนประกอบอาชพี 
- จดัใหม้กีารรกัษาบ าบดัการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 
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- จดัให้มนีักสงัคมสงเคราะห์ (ผู้ท าหน้าที่คุมประพฤติ) และจดัหาอาสาสมคัร
เพื่อคอยควบคุมสอดส่องดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้
ตอ้งโทษระหว่างการคุมประพฤตโิดยทัว่ถงึ 

(2) การสงเคราะหผ์ูต้อ้งโทษในเรอืนจ าโดย 
- ปรบัปรงุและขยายโรงพยาบาลของกรมราชทณัฑ ์เพื่อใหเ้พยีงพอกบัผูต้้องขงั

ที่เจ็บป่วยและเพื่อแบ่งภาระในการควบคุม ป้องกันการหลบหนี รวมทัง้
ยกระดบัสวสัดกิารของผูต้อ้งขงัใหไ้ดม้าตรฐานขัน้ต ่าของสหประชาชาต ิ

- จดัตัง้หน่วยแพทยเ์คลื่อนทีเ่พื่อใหก้ารบ าบดัรกัษาทัง้ร่างกาย ทางจติ และทาง
ทนัตกรรมแก่ผู้ต้องโทษทุกเรอืนจ า ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค เพื่อ
บรรเทาการขาดแคลนในดา้นการบ าบดัรกัษา 

- จดัตัง้และขยายงานด้านจติเวช เพื่อเป็นศูนยร์วมในการบ าบดัรกัษาผู้ต้องขงั
ป่วย โรคจติ เพื่อแยกผู้ต้องขงัป่วยโรคจติออกจากโรคทัว่ไป และเพื่อมใิห้
หน่วยจิตเวชของตนเองสามารถรับรักษาผู้ต้องขังซึ่ง ป่วยโรคจิตทัว่ 
ราชอาณาจกัร (แผนสาธารณสุขควรรบัผดิชอบในเรือ่งนี้ดว้ย) 

(3) การให้การสงเคราะห์ครอบครวัผู้ต้องโทษซึ่งอยู่ในเรอืนจ าและทณัฑสถานซึ่งมี
ปญัหาความเดอืนรอ้น โดย 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการอุปโภคบรโิภคแก่ครอบครวัผู้ต้องขงัที่

ประสบปญัหาความเดอืดรอ้น 
- จดัหาเงนิเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชพี ตลอดจนจดัหาเครื่องมอืเครื่องใช้

ในการประกอบอาชพีแก่ครอบครวัผูต้อ้งขงั 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลอืซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ครอบครวัผูต้อ้งขงั 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลอืในเรือ่งการศกึษาแก่บุตรผูต้อ้งขงั 

(4) การสงเคราะหผ์ูพ้น้โทษ โดย 
- จดัหางาน และ / หรอืช่วยเหลอืในดา้นการฝึกอาชพี 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลอืเป็นทุนในการประกอบอาชพีใหแ้ก่ผูพ้น้โทษ 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลอืเป็นค่าเครือ่งอุปโภคบรโิภคแก่ผูพ้น้โทษ 

(5) การสงเคราะหเ์ดก็ตดิผูต้อ้งขงั โดย 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลอืในเรื่องเครื่องอุปโภคบรโิภคแก่เดก็ตดิมารดาซึง่อยู่ใน

เรอืนจ า 
- จดัหาเงนิส าหรบัซือ้ยารกัษาโรคใหแ้ก่เดก็ตดิผูต้อ้งขงั 
- จดัหาเงนิเพื่อช่วยเหลอืเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่ผูอุ้ปการะ ในกรณีทีไ่ม่ไดส้่ง

เขา้สถานสงเคราะห ์
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- ให้การศึกษาแก่เด็กติดผู้ต้องขงั (แผนสาธารณสุขควรรบัผิดชอบในเรื่องนี้
ดว้ย) 

3.2.5 คนชรา คนพกิาร ทุพพลภาพ 
(1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนสถาบนัครอบครวัในการดแูลคนชราและคนพกิารใหม้ากขึน้ 
(2) ให้การสงเคราะห์คนชราทัว่ไป โดยการเปิดศูนย์บรกิารคนชรา เพื่อให้บรกิาร

ทางด้านสงัคมสงเคราะห์ ด้านการรกัษาพยาบาล กายภาพบ าบดั นันทนาการ 
และใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ 

(3) ให้การสงเคราะห์คนชรา คนพกิาร ทุพพลภาพ ซึ่งมปีญัหาเดอืดรอ้นไม่สามารถ
ช่วยตนเองได ้โดยรบัเขา้อยูใ่นสถานสงเคราะห ์

(4) จดัตัง้ศูนยฝึ์กอาชพีคนพกิารในเมอืงและในชนบทในจงัหวดัต่างๆ 
(5) ส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบัการสงเคราะห์

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร 
(6) ใหก้ารสงเคราะหค์นไขโ้รคจติทุเลาในสถานสงเคราะห ์เพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูปรบัสภาพ

ทางดา้นรา่งกาย จติใจและสงัคมพรอ้มทัง้ฝึกอาชพีแก่คนไขโ้รคจติทีม่อีาการทุเลา
แลว้ 

(7) ใหม้กีารปรบัปรุงระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่ป็นการจ ากดัสทิธขิองคนพกิาร เพื่อให้ไดร้บั
สวสัดกิารอยา่งเพยีงพอ 

 
ข.2 แรงงานและสวสัดิการ 
 “แรงงานและสวสัดกิาร” ในทีน่ี้หมายถงึการด าเนินการส่งเสรมิใหส้ภาพการท างานและสภาพ
ความเป็นอยู่ของลูกจ้างคนงานดีขึ้น อนัเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบร่วมกนัทัง้รฐับาล นายจ้าง และ
ลูกจ้าง และจะครอบคลุมถึงเรื่องการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์ ค่าจ้าง รายได้ กองทุนเงนิ
ทดแทนจากอุบตัเิหตุในการท างาน และแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 
 
1. สภาพและปัญหา 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ปรากฏให้เห็นอย่ าง
เด่นชดั นับตัง้แต่รฐับาลได้ใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 เป็นต้นมา โดยเฉพาะความเจรญิเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่มแีนวโน้มการขยายตวัจากอุตสาหกรรมขนาดเลก็มาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีูงขึน้ แต่กป็รากฏว่ายงัมสีถานประกอบการขนาดเลก็ทีม่ลีูกจา้งต ่ากว่า 10 คน อยู่ถงึ
ร้อยละ 50 ของจ านวนสถานประกอบทัง้หมด ซึ่งส่วนใหญ่มฐีานะทางการเงนิที่ไม่มัน่คงและการ
บรหิารงานยงัไมเ่ป็นระบบ 
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 ในภาคเกษตรกรรมก็ได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนัมากเช่นเดยีวกนั กล่าวคอื มกีารน าเอา
วธิกีารและเทคนิคการด าเนินงานทีท่นัสมยั เช่น การใช้เครื่องจกัรกลเป็นเครื่องทุ่นแรง การใช้ปุ๋ ย ยา
ปราบศัตรูพืช และอื่นๆ เข้ามาใช้ ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงในสถานภาพการท างาน จากการเป็น  
เจา้ของกจิการเองมาเป็นการท างานในฐานะลูกจา้ง ทัง้ในดา้นการเพาะปลูก เลีย้งสตัว ์การประมง จาก
สถติใินปี 2523 ปรากฏว่ามลีูกจา้งคนงานทีท่ างานอยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 830,000 คน หรอื
ประมาณ 1 ใน 3 ของลกูจา้งคนงานทีท่ างานในภาคอุตสาหกรรมทีม่ใิช่การเกษตร 
 ลกูจา้คนงานทีเ่ป็นก าลงัแรงงานส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศเหล่านี้ เป็นเรื่องทีร่ฐั
จะต้องให้ความส าคัญเอกใจใส่ดูแลในเรื่องการให้สวัสดิการแรงงานด้านต่ างๆ ทัง้นี้  เพื่อให้ 
ลูกจา้งคนงานอยู่ในสถานภาพการท างานที่ด ีได้รบัความปลอดภยัในการท างาน มคีวามมัน่คงในการ
ท างาน ซึ่งจะส่งผลในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของลูกจา้งคนงาน และสงวนรกัษาทรพัยากร
มนุษยชาตใิหค้งอยูเ่ป็นระยะเวลายาวนานทีสุ่ด 
 ถงึแมว้่ารฐัจะไดม้กีฎหมายคุม้ครองแรงงาน เพื่อใหส้วสัดกิารและป้องกนัอนัตรายแก่คนงานใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ย ังปรากฏปญัหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 
แรงงาน ซึง่พอสรปุประเดน็ส าคญัๆ ทีต่อ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ได ้ดงันี้ 

1.1 ปัญหาการจดัสวสัดิการแรงงานตามมาตรฐานขัน้ต า่ตามกฎหมายแรงงาน ตาม
ขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ถงึแมก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานซึง่ก าหนดใหส้ถานประกอบการจดัใหม้สีวสัดิ-การ
ขัน้ต ่าใหแ้ก่ลกูจา้งคนงาน เช่น ในเรือ่งน ้าดื่ม หอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งรกัษาพยาบาล พยาบาลและแพทย ์
แต่จากผลการตรวจแรงงานของกรมแรงงานในระยะที่ผ่านมา ปรากฏว่ายงัมีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ยงัปฏบิตัิไม่ถูกต้องในเรื่องการให้สวสัดกิารอยู่ประมาณร้อยละ 6 – 8ของสถาน
ประกอบการทีผ่่านการตรวจสอบแรงงานแลว้ทัง้หมด โดยเฉพาะในสถานประกอบการขนาดเลก็ การ
จดัสวสัดิการที่ไม่ได้มาตรฐานและการจดัให้ไม่เท่าเทียมกันของสถานประกอบการต่างๆ นัน้ เป็น
สาเหตุส าคญัประการหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิกรณพีพิาทแรงงานในกจิการอุตสาหกรรมเป็นประจ า 

1.2 ปัญหาแรงงานสมัพนัธ์ ซึง่เกดิขึน้อย่างมากในระยะปี 2516 – 2517 ไดล้ดน้อยลงใน
ปจัจุบัน เน่ืองจากทุกฝ่ายได้มีประสบการณ์ในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น มีการปฏิบัติตามตัวบท
กฎหมายมากขึน้ มกีารก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า และไดม้กีารประกาศหา้มการนัดหยุดงานและการปิด
งดจ้าง ระหว่างตุลาคม 2519 จนถึงต้นปี 2524 ปญัหาน้ีอาจรุนแรงขึ้นมาได้อีก หากมภีาวะ 
กดดนัทางเศรษฐกจิและภาวะค่าครองชพีสงูขึน้อย่างมากเกดิคาด ทัง้นี้สบืเนื่องจากการยกเลกิประกาศ
การนดัหยดุงานและการปิดงานงดจา้งเมือ่ตน้ปี 2524 ดว้ย 

1.3 ปัญหาค่าจ้างและรายได้ มทีัง้ในเมอืงและชนบท โดยเฉพาะในชนบทผู้ประสบปญัหา 
คอื ชาวนาจ านวนมากซึ่งถอืครองที่ดนิขนาดเลก็ ทดีนิด้อยคุณภาพ ปลูกพชืครัง้เดยีวในเขตหน้าฝน 
ส่วนในเมอืงผู้ที่ประสบปญัหาคอื กลุ่มลูกจ้างไร้ฝีมอืท างานทัง้ในธุรกจิขนาดเลก็ประเภทที่ไม่มแีบบ
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แผน และธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมยัด้วย รวมทัง้กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างของรฐั และพนักงาน  
รฐัวสิาหกจิชัน้ผูน้้อย เนื่องจากค่าครองชพีสงูขึน้มากกว่าเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งในระยะทีผ่่านมา 

1.4 ปัญหาการประสบอนัตรายจากการท างานของลูกจ้างคนงาน 
 1.4.1 การประสบอนัตรายของคนงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มใิช่
การเกษตร ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมก าลงัเตบิโตและมกีารน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มาใช้มากขึน้ การ
ประสบอนัตรายจากการท างานของลูกจา้งคนงานกม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้ และมสีาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอนัตราย
ใหม่ๆ ขึ้น เช่น โรคที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต เป็นต้น ดงัตัวอย่างในปี 2517 
ปรากฏรายงานผูป้ระสบอนัตราย 3,600 คน คดิเป็นจ านวนเงนิทดแทนทีต่้องจ่ายใหแ้ก่คนงาน 16.40 
ลา้นบาท แต่ในปี 2522 ขณะทีบ่รกิารกองทุนเงนิทดแทนไดข้ยายใหค้รอบคลุมคนงานใน 22 จงัหวดั 
ปรากฏรายงานผู้ประสบอนัตรายมากถงึ 24,419 คน และต้องจ่ายเงนิทดแทน 75.2 ล้านบาท การ
ประสบอันตรายจากการท างานในภาค อุตสาหกรรมที่มิใช่ ก าร เกษตรที่อยู่ ในข่ ายการ 
คุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 
 สาเหตุส าคญัๆ ที่ท าให้มกีารประสบอนัตรายจากการท างาน ได้แก่ การจดัสถานที่ท างานที่มี
ลกัษณะไมป่ลอดภยัในการท างาน อุปกรณ์การผลติ เครือ่งมอืเครื่องใชใ้นการท างานมปีระสทิธิ-ภาพไม่
ดีพอ และขาดอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายในการท างาน นายจ้างและลูกจ้างไม่ ให้ความ 
สนใจทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัความปลอดภยัทีไ่ดม้กี าหนดไว้ ตลอดจน
การขาดแคลนเจา้หน้าทีข่องรฐัทีจ่ะคอยตรวจตรา สอดส่องดแูลในจ านวนทีพ่อเพยีง 
 นับตัง้แต่รฐับาลไดจ้ดัตัง้กองทุนเงนิทดแทนขึน้ในปี พ.ศ. 2517 โดยเรยีกเกบ็เงนิสมทบจาก
ฝ่ายนายจา้ง เพื่อน ามาจ่ายเป็นเงนิทดแทนค่ารกัษาพยาบาล และค่าท าศพแก่ลูกจา้งหรอืทายาทของ
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างานและแต่กรณี กองทุนเงินทดแทนได้ขยายขอบข่ายการ
ด าเนินงานมากขึน้โดยล าดบั ในปี 2522 กองทุนเงนิทดแทนได้ด าเนินงานครอบคลุม 22 จงัหวดั มี
สถานประกอบการทีอ่ยู่ในข่ายรวมทัง้สิน้ 6,101 ราย จ านวนเงนิสมทบ 114.62 ลา้นบาท ลูกจา้งทีอ่ยู่
ในข่ายการคุม้ครองทัง้หมด 659,041 คน มลีูกจา้งทีป่ระสบอนัตรายและไดร้บัการพจิารณาวนิิจฉัยให้
ไดร้บัเงนิทดแทนเฉพาะในปี 2522 ทัง้สิน้ 24,366 คน คดิเป็นเงนิทดแทน 75.2 ลา้นบาท อย่างไรก็
ตาม ถงึแมก้องทุนเงนิทดแทนจะขยายขอบเขตกว้างขวางขึน้ กย็งัไม่สามารถครอบคลุมไปถงึลูกจา้ง
คนงานทุกคนและทุ กท้อ งถิ่นอย่ า ง เ ป็นธรรมและ เ ท่ า เทียมกัน  ทั ้ง น้ี เพราะ  ในป ัจจุบัน 
กองทุนยงัใหบ้รกิารเฉพาะลกูจา้คนงานทีท่ างานอยูใ่นธุรกจิอุตสาหกรรมทีม่ลีูกจา้งรวมกนัไม่ต ่ากว่า 20 
คน ประกอบกับยังมีสถานประกอบการบางรายที่หลีกเลี่ยงการเข้าข่าย กฎหมายกองทุนเงิน  
ทดแทน โดยแจง้จ านวนลกูจา้งต ่ากว่าทีเ่ป็นจรงิ 
 1.4.2 การประสบอนัตรายของลกูจา้งคนงานในภาคเกษตรกรรม ส าหรบัการใหส้วสัดิ-การ
ในภาคเกษตรกรรมนัน้ กฎหมายแรงงานไดคุ้ม้ครองไปถงึลกูจา้งคนงานทีท่ างานเกี่ยวกบัการเพาะปลูก 
เลีย้งสตัว ์และการประมงในเรือ่งของค่าจา้ง ค่าชดเชย และค่าทดแทนดว้ย แต่กฎหมายแรงงานมิไดใ้ห้
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ความคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการแรงงานอื่นๆ (อาทิ การจัดน ้ าดื่ม ห้องน ้ า ห้องส้วม ห้อง
รกัษาพยาบาล ฯลฯ) ดงัเช่น ลุกจา้งคนงานในธุรกจิอุตสาหกรรมที่มใิช่การเกษตร และที่ส าคญัคอื 
กฎหมายดา้นความปลอดภยัในการท างานยงัคุม้ครองไปไม่ถงึการประสบอนัตรายอนัเนื่องมาจากการ
ท างานเกษตร และมขีอ้สงัเกตว่าลูกจา้งคนงานในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบว่ากฎหมาย
คุม้ครองไปถงึในเรื่องของค่าจา้ง ค่าชดเชย และค่าทดแทน จงึปรากฎการรอ้งเรยีนของลูกจา้งคนงาน
ในภาคเกษตรกรรมต่อกรมแรงงานเกี่ยวกบัการประสบอนัตรายน้อยมาก ทัง้ๆ ทีใ่นวงการเกษตรกรรม
ในปจัจุบนัไดก้้าวหน้าไปมากในเรื่องการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้ซึ่งส่วนหน่ึงของเทคนิคและวธิกีาร
ต่างๆ ที่น ามาใชน้ัน้ อาจจะมโีทษหรอืภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัและชวีติของลูกจา้งที่ปฏบิตังิาน
ในทนัทไีด ้หรอือาจเกดิอนัตรายขึน้ภายหลงัได ้เช่น อนัตรายจากยาฆ่าแมลงหรอืสารเคมปีรายศตัรพูชื 
เป็นตน้ 

1.5 ปัญหาการก าหนดมาตรฐานการใช้แรงงาน นอกจากสวสัดกิารในเรื่องดงักล่าวแลว้ รฐั
ยังได้ให้การคุ้มครองป้องกัน มิให้มีการใช้ลูกจ้างคนงานท างานจนเกินขีดความสามารถของ 
ร่างกาย โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์หรอืมาตรฐานการใช้แรงงานโดยทัว่ไปไว้ในกฎหมายคุ้มค รอง 
แรงงาน และไดม้บีทก าหนดมาตรฐานการใชแ้รงงานเดก็และแรงงานหญงิเป็นการเฉพาะดว้ย จากการ
ส ารวจแรงงานของส านกังานสถติแิห่งชาต ิพ.ศ. 2521 ปรากฏว่ามแีรงงานหญงิทัง้สิน้ 6.8 ลา้นคน เป็น
ลูกจา้ง 2.9 ลา้นคน ในจ านวนนี้เป็นลูกจา้งเอกชน 1.3 ลา้นคน สภาพการใชแ้รงงานหญงิโดยทัว่ไปมี
คว ามคล้ ายคลึง กับสภาพการ ใช้ แ ร ง ง านชาย  แ ต่กลับ ได้ ร ับผลประ โยช น์ตอบแทนที่ 
แตกต่างกนั โดยเฉพาะในเรือ่งค่าจา้ง คนงานหญงิส่วนใหญ่ไดรบัค่าจา้ต ่ากว่าคนงานชายในการท างาน
อย่างเดยีวกนั แม้ว่ากฎหมายจะได้ก าหนดมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัริะหว่างแรงงานชายและหญงิแล้วก็
ตาม และจากรายงานการส ารวจขอ้มลูเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชนในปี 2520 ปรากฏว่ามเีดก็ทีม่อีายุ 7 – 
14 ปี ท างานอยูใ่นภาคธุรกจิอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 38.3 ของจ านวนเดก็
ที่อยู่ในโรงเรยีน หรอืร้อยละ 10.2 ของจ านวนเด็กทัง้หมด ซึ่งเดก็เหล่านี้ควรอยู่ในโรงเรยีนระดบั
ประถมศกึษาภาคบงัคบัแต่กลบัตอ้งมาท างาน ส่วนใหญ่อยู่ในกจิการขนาดเลก็ ซึ่งนิยมจา้งแรงงานเดก็
มากกว่าผู้ใหญ่เพราะจา้งได้ในอตัราค่าจา้งที่ต ่ากว่าและปกครองได้ง่ายกว่า และในบางกรณีเกดิจาก
การสมยอมของบดิามารดา โดยน าเดก็มาขอท างานดว้ยหรอืต้องการใหเ้ดก็ช่วยหารายไดแ้ละยนิยมิรบั
ค่ า ข้ า ง ใ น อั ต ร า ต ่ า  จึ ง มั ก มี ป ัญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้ แ ร ง ง า น เ ด็ ก ที่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย 
แรงงาน มปีญัหาเดก็ไดร้บัอนัตรายหรอืประสบอุบตัเิหตุจากการท างานอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
กิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหลายแห่งที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
แรงงาน และรฐัยงัไมส่ามารถควบคุมดแูลไดอ้ยา่งทัว่ถงึและตลอดเวลา 

1.6 ปัญหาความมัน่คงในการท างานของลกูจ้าง นอกเหนือจากการจดัสวสัดกิารต่างๆ การ
ให้ความปลอดภยัในการท างาน และการก าหนดมาตรฐานการใชแ้รงงานแล้ว ในปจัจุบนัยงัขาดระบบ
ประกนัสงัคมที่จะมสี่วนช่วยในการเสรมิสร้างความมัน่คงและมัน่ใจในการท างานให้แก่ลูกจ้างเมื่อง
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เจบ็ป่วยหรอืตายอนัมไิด้เกิดจากการประสบอนัตราย เนื่องจากการท างานและชราภาพ หรอืการให้
หลกัประกนัเมื่อออกจากงาน เพื่อใหลู้กจา้งเกดิความเชื่อมัน่ว่าจะไม่เกดิปญัหาการด ารงชพีต่อไปในอ
นาคน 

1.7 ปัญหาแรงงานไทยในต่างประเทศ ขณะนี้มแีรงงานไทยจ านวนมากอพยพไปท างานใน
ต่างประเทศ เฉพาะประเทศตะวนัออกกลาง คาดว่ามไีม่ต ่ากว่า 110,000 คน แมว้่าจะเป็นทางไดม้าซึง่
เงนิตราต่างประเทศอยา่งส าคญัทางหน่ึง แต่ขณะเดยีวกนักเ็กดิปญัหา เช่น ลูกจา้งคนงานถูกหลอกลวง 
ถูกเอารดัเอาเปรยีบจากนายหน้า หรอืเกดิการกดขีข่ม่เหงจากนายจา้งในต่างประเทศ หรอืลูกจา้งเองไป
ป ร ะ พ ฤ ติ ผิ ด ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม  ป ร ะ เ พ ณี  วั ฒ น ธ ร ร ม ห รื อ ตั ว บ ท ก ฎ ห ม า ย ใ น 
ต่างประเทศ ซึง่เป็นปญัหาทีจ่ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยรบีด่วนและรอบคอบ 
 
2. เป้าหมาย 
 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี ไดก้ าหนดเป้าหมายเท่าทีจ่ะสามารถกระท าไดเ้พื่อด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายไว ้3 ระดบั คอื การลดปญัหา การครอบคลุมกลุ่มประชากร และเป้าหมายการด าเนินงาน 
ดงัต่อไปนี้ คอื 
2.1 เป้าหมายการลดปัญหา 

2.1.1 ลดผู้ประสบอนัตรายจากการท างานและโรคอนัเนื่องจากการท างานลงอย่างน้อย
รอ้ยละ 5 ต่อปีของชัว่โมงท างาน 

2.1.2 จ ากดัจ านวนสถานประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดเล็กที่
ปฏบิตัไิมถู่กตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ใหเ้หลอืไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ต่อปี 

2.2 เป้าหมายการครอบคลุมกลุ่มประชากร 
(1) ด าเนินการตรวจความปลอดภัยในการท างาน ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหรือสถาน

ประกอบการที่มลีูกจา้งคนงานตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป ซึ่งมอียู่ประมาณ 3,500 แห่ง ครอบ-
คลุมลูกจ้างประมาณ 700,000 คน และในกลุ่มเกษตรกรรมที่ท าการเพาะปลูกพืชซึ่ง 
จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมปีราบศตัรพูชืเป็นประจ า ประมาณ 5 ลา้นคน 

(2) ด าเนินการจดัตัง้กองทุนเงนิทดแทนในสถานประกอบการทีม่ลีูกจา้งคนงานตัง้แต่ 10 – 19 
คน ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวัดใกล้เคียงประมาณ 3,500 แห่ง ครอบคลุม 
ลกูจา้ง 50,000 คน และในสถานประกอบการทีม่ลีูกจา้ง 20 คนขึน้ไปทัว่ราชอาณาจกัร ซึง่
มจี านวนสถานประกอบการในขอบข่ายด าเนินงานประมาณ 12,000 แห่ง ครอบคลุม
ลกูจา้งประมาณ 1 ลา้นคน 

(3) ด าเนินการกองทุนนอกขา่ยเงนิทดแทน ส าหรบัลูกจา้งทีป่ระสบอนัตรายหรอืโรคทีม่ไิดเ้กดิ
จากการท างานในสถานประกอบการในกรุงเทพและจงัหวดัใกล้เคยีงที่มลีูกจา้งตัง้แต่ 20 
คนขึ้นไป จ านวนประมาณ 4,500 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 500,000 คน และในสถาน
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ประกอบการที่มลีูกจ้างตัง้แต่ 100 คนขึ้นไปทัว่ราชอาณาจกัรประมาณ 1,500 แห่ง 
ครอบคลุมลกูจา้ง 500,000 คน 

(4) ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการใช้แรงงานเพื่อสงัคมส าหรบกลุ่มสถานประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่มลีูกจา้งคนงานตัง้แต่ 100 คนขึ้นไป จ านวน 1,500 แห่ง ครอบคลุม 
ลกูจา้ง 500,000 คน เพื่อใหม้กีารจดับรกิารดา้นสถานพยาบาล สถานรบัเลีย้งเดก็ สถานที่
พกัอาศยั บรกิารนนัทนาการ โรงเรยีน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งนิคม
อุตสาหกรรม 

(5) จดัท าคู่มอืและฝึกอบรมเกษตรกรและลูกจ้างคนงานเกษตรให้รูจ้กัป้องกนัตนเองจากภยั
ของสารเคมปีราบศตัรพูชื ประมาณปีละ 20,000 คน 

2.3. เป้าหมายด าเนินการ 
2.3.1 ดา้นความปลอดภยัในการท างาน จะจดัตัง้สถาบนัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัขึน้

จ านวน 1 แห่ง เพื่อท าหน้าที่ในด้านการวิเคราะห์ วิจยั และก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้จดัตัง้ศูนยต์รวจความปลอดภยัในการท างานทัง้ในกรุงเทพ
และต่างจงัหวดั 30 แห่ง 

2.3.2 เตรียมให้มีการประกันสังคมส าหรบลูกจ้างคนงาน โดยเริ่มในด้านการประกัน  
สุขภาพในกจิการอุตสาหกรรม 

2.3.3 ด าเนินการตรวจแรงงานในดา้นมาตรฐานการใชแ้รงงานประมาณปีละ 30,000 แห่ง 
2.3.4 รณรงคใ์หน้ายจา้ง / เจา้ของสถานประกอบการ เขา้ใจถงึการใหส้วสัดกิารแรงงานเพื่อ

สงัคมของลกูจา้งคนงาน และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
2.3.5 ด าเนินการปรบัปรงุ / แกไ้ข / เพิม่เตมิกฎหมาย ในดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่าน้อยปีละ 

10 เรือ่ง 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย 

(1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ภาพการท างานและสภาพความเป็นอยูข่องผูใ้ชแ้รงงานดขีึน้  
(2) ส่งเสริมการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบวิภาคี ขณะเดียวกันส่งเสริมการจดัตัง้ 

สหภาพแรงงานและสมาคมนายจา้ง เพื่อใหม้สีถาบนัแรงงานทีม่ ัน่คง อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการบรหิารแรงงานต่อไป 

(3) ด าเนินการให้กลุ่มเกษตรกรที่มีรายได้ต ่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ท างานอยู่ในรฐัวิสาหกิจ 
เอกชนในตวัเมอืงทีม่รีายได้และสวสัดกิารอยู่ในระดบัต ่า และกลุ่มขา้ราชการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิชัน้ผูน้้อยใหส้ามารถด ารงชพีตามการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชพีที่เพิม่สูงขึน้ 
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โ ด ย จัด ร ะ บ บ ใ ห้ มี ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย ใ ห้ อ า ศั ย ค ว า ม 
ช่วยเหลอืจากรฐัน้อยลงในระยะยาว 

(4) คุ้มครองป้องกันผู้ใช้แรงงานมใิห้ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน ส่วนผู้ที่ประสบ
อนัตรายเนื่องจากการท างานกใ็หไ้ดร้บัการชดเชยหรอืทดแทนอยา่งเป็นธรรม 

(5) พจิารณาจดัใหม้รีะบบประกนัสงัคมหรอืระบบอื่นใดทีเ่หมาะสมส าหรบัประเทศไทยเพื่อให้
ลกูจา้งคนงานมคีวามมัน่คงในการท างาน 

(6) ส่งเสรมิให้แรงงานไทยออกไปท างานในต่างประเทศ โดยก าหนดบทบาทของเอกชนกบั
หน่วยงานของรฐัให้เหมาะสมและชดัเจน ขณะเดยีวกนั ด าเนินการแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่
เกดิขึน้จากการไปท างานในต่างประเทศของแรงงานไทย ตลอดจนหาทางป้องกนัมใิหเ้กดิ
การขาดแคลนแรงงานฝีมอืบางประเภท ซึ่งอาจยงัผลกระทบกระเทอืนต่อการลงทุนและ
การด าเนินงานของวสิาหกจิภายในประเทศ 

(7) ให้หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนก าหนดแผนปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชแ้รงงานใหม้ากยิง่ขึน้ 

3.2 มาตรการการพฒันา 
 3.2.1 มาตรการด้านการจดัสวสัดิการขัน้ต า่ 

(1) ให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ ให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาวะการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป โดยใหต้วัแทนฝา่ยลกูจา้งและนายจา้งมสี่วนรว่มในการแกไ้ขปรบัปรงุดว้ย 

(2) ส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีารส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติ ิในส่วนทีเ่กี่ยวกบัแรงงานภาค
เกษตรกรรมทีย่งัไม่มหีรอืมแีลว้แต่ไม่สมบูรณ์ ใหม้คีรบถ้วนสมบูรณ์ทัง้ในดา้นปรมิาณและ
คุณภาพ โดยความร่วมมอือย่างใกล้ชดิระหว่างส านักงานสถติแิห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกรมแรงงาน 

(3) จดัให้มกีารรณรงค์และส่งเสรมิให้ธุรกิจอุตสาหกรรมตระหนักถึงความส าคญัของการจดั
สวสัดกิารแรงงาน โดยชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ทีธุ่รกจิอุตสาหกรรมจะได้รบัและสนับสนุนให้
กจิการธุรกจิอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจดัสวสัดกิารแรงงานขึน้ในกจิการของตน 

3.2.2 มาตรการด้านแรงงานสมัพนัธ ์
(1) ส่งเสรมิการบรหิารแรงงานสมัพนัธ์ โดยให้กรมแรงงานพจิารณาและวนิิจฉัยค ารอ้งเรยีน

และข้อร้องทุกข์ของฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างให้เสร็จ และมีการปฏิบัติตามโดยเร็วใน 
ขัน้ตน้ และใหม้กีารปรกึษาหารอืและตกลงร่วมมอืระหว่างนายจา้งและลูกจา้งดว้ยระบบทวิ
ภาคก่ีอน หากไมไ่ดผ้ลกใ็หด้ าเนินการดว้ยระบบไตรภาคจีนถงึขัน้ศาลแรงงาน 

(2) สนับสนุนให้มกีารพฒันาสถาบนัต่างๆ รวมทัง้การเรยีนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรูเ้กี่ยวกบัแรงงานและแรงงานสมัพนัธแ์ก่ลูกจา้งและนายจา้ง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ภายใตก้ฎเกณฑท์ีร่ฐัวางไว ้
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3.2.3 มาตรการด้านค่าจ้างและรายได้ 
(1) ให้มกีารพจิารณาปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตามดชันีค่าครองชพีที่เปลี่ยนไปอย่างสม ่าเสมอ

และต่อเนื่องส าหรบักลุ่มผูใ้ชแ้รงงานในวสิาหกจิเอกชน โดยต้องค านึงถงึผลกระทบต่อการ
ลงทุน การจา้งงานส่วนรวม ระดบัราคาสนิค้า การส่งออก น าเขา้ และรายได้ของชาวนา
ด้วย นอกจากนัน้จะต้องควบคุมราคาสนิค้าที่จ าเป็นแก่การครองชพีให้อยู่ในขอบเขตที่
เหมาะสม 

(2) ให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน  
รฐัวสิาหกจิให้สามารถอยู่ได้ตามอตัภาพอนัควร โดยต้องค านึงถงึผลกระทบทางการเงนิ
และการคลังของประเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของระบบเงินเดือนของราชการ  
รฐัวสิาหกจิ และเอกชน เพื่อไมใ่หเ้กดิผลเสยีต่อโครงสรา้งระยะยาว 

(3) ใหก้รมแรงงานพยายามสอดส่องลงโทษนายจา้งทีห่ลกีเลีย่งการจ่ายค่าแรงขัน้ต ่า และการ
ท าผิดกฎหมายแรงงานอื่นๆ ให้ทัว่ถึง และในกรณีความผิดร้ายแรงควรน าออกมาให้
สื่อมวลชนเผยแพร่มใิห้เอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไป และในขณะเดียวกันก็หาทางยกย่อง
นายจา้งทีด่ใีหป้ระจกัษ์แก่ประชาชน 

(4) ใหม้กีารปรบัปรงุประมวลรษัฏากรเพื่อยกระดบัการยกเวน้ภาษเีงนิไดส้่วนบุคคลตามอตัรา
ค่าจา้ขัน้ต ่าทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป 

(5) ใหม้กีารปรบัปรงุระบบการเงนิบรหิารงานดา้นสวสัดกิารของรฐั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่คน
ทีต่อ้งการความช่วยเหลอืไดท้นัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพ โดยการเริม่พจิารณาจดัตัง้ระบบ
การจดทะเบียนผู้ที่ สมควรได้ร ับความช่วยเหลือจากรัฐ  และหาทางลดความ 
ช่วยเหลือของรฐัแก่ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและ  
สาธารณสุข 

(6) สนบัสนุนใหเ้กดิระบบการประกนัสงัคมเพื่อประกนัสวสัดกิารขัน้ต ่าของแรงงาน ในลกัษณะ
ค่อยเป็นค่อยไปทัง้ในแง่ของผลประโยชน์ พื้นที่ครอบคลุม ประเภท ขนาดของธุรกจิ และ
ความสามารถดา้นการบรหิารและก าลงัเงนิของรฐั 

(7) ใหม้กีารพจิารณานโยบายรายไดข้องกลุ่มบุคคลต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกนั โดยพจิารณาจดัตัง้
คณะกรรมการรายได้ ค่าจา้ง และราคาระดบัชาตขิึน้มา เพื่อรบัผดิชอบและประสาน -งาน
ทางดา้นน้ีต่อไป 

3.2.4 มาตรการด้านความปลอดภยัในการท างาน 
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(1) ส่งเสรมิและขยายงานการตรวจ ฝึกอบรม และใหค้ าปรกึษาแนะน าด้านความปลอดภยัใน
การท างานออกไปทัว่ราชอาณาจกัรทัง้ในดา้นอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม และจดัตัง้
สถาบนัหรอืศูนยค์วามปลอดภยัในการท างานขึน้ 

(2) ใหม้กีารขยายการด าเนินงานของส านกังานกองทุนเงนิทดแทนออกไปใหท้ัว่ราชอาณา-จกัร 
(3) จดัตัง้หน่วยงานด าเนินงานให้บรกิารแก่ลูกจา้งที่ประสบอนัตรายอื่นนอกจากการท างาน 

และใหส้วสัดกิารเมือ่ชราภาพ การคลอดบุตร และการท าแทง้ 
(4) พจิารณาจดัตัง้สถาบนัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัขึ้น เพื่อท าหน้าที่ให้การศึกษา

อบรมและเผยแพร่ความเข้าใจในด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในการท างานของ 
ผูใ้ชแ้รงงาน และการศกึษาคน้ควา้หามาตรกาณทีจ่ะส่งเสรมิป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ใน
การท างานของผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ 
ส่งเสรมิป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดขึ้นในการท างานของผู้ใช้แรงงานหรอืผู้ประกอบอาชพี
ต่างๆ โดยมวีตัถุประสงค์ที่จะส่งเสรมิและรกัษาไว้ซึง่ทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณภาพต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ทัง้นี้ไดใ้หม้กีารพจิารณาก าหนดหน่วยงานหลกัที่
รบัผดิชอบตามความเหมาะสม 

(5) ศกึษาวจิยั อาชพีอุตสาหกรรมและสภาพการท างานทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการท างาน
แ ก่ผู้ ใ ช้ แ รง งาน เพื่ อ ใช้ เ ป็นหลัก เกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานส าหรับการ 
ป้องกนัและใหม้คีวามปลอดภยัในการท างาน 

(6) จดัใหม้โีครงการฟ้ืนฟูอาชพีคนพกิารจากอุบตัเิหตุในการท างาน เพื่อลดภาระในการเลีย้งดู
และเพื่อให้คนพิการด ารงชีวติอยู่อย่างมคีุณภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยให้มกีาร
พิจารณาร่วมงานกันระหว่างกรมแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ และหน่วยงาน  
เอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2.5 มาตรการด้านการก าหนดมาตรฐานการใช้แรงงาน 
ศกึษาวจิยั อาชพี อุตสาหกรรม และสภาพการท างานทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการท างานแก่

ผูใ้ช้แรงงาน เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑใ์นการก าหนดมาตรฐานการใช้แรงงานและสวสัดกิารแรงงานด้าน
อื่นๆ 

3.2.6 มาตรการด้านความมัน่คงในการท างานของลกูจ้าง 
(1) ส่งเสรมิสนับสนุนและให้การศึกษาอบรมแก่นายจา้งในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาห -

กรรม หรอืลูกจา้งให้เหน็ความส าคญัและร่วมกนัสรา้งหลกัประกนัและความมัน่คงในการ
ท างานในอนาคต 

(2) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมมือกันจดัให้มศีูนย์ 
รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือในย่านที่เป็นแหล่งธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 
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(3) สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อสร้างหลักประกันความมัน่คงในการท างานของลูกจ้าง  
คนงานอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยเริม่ตน้จากโครงการประกนัสุขภาพก่อน 

(4) ส่งเสรมิและสนับสนุนการใหบ้รกิารปรกึษาหารอืและแนะน าในการแก้ปญัหาเกี่ยวกบัการ
ด ารงชวีติแก่ลกูจา้งคนงาน รวมทัง้คนงานทีไ่ปท างานต่างประเทศ โดยใหห้น่วยงานของรฐั
รว่มประสานงานกบัภาคเอกชน 

3.2.7 มาตรการด้านการแก้ปัญหาแรงงานไทยในต่างประเทศ 
(1) สนับสนุนให้กรมแรงงานเร่งปรบัปรุงสมรรถภาพในการบรหิารงานด้านแรงงานไทยไป

ท างานในต่างประเทศ ทัง้ในด้านการให้บรกิารแก่บรษิทัจดัส่งคนงานเอกชนและแรงงาน
เอง ตลอดจนการควบคุมสอดส่องดแูลและด าเนินการจบักุม ลงโทษผูก้ระท าผดิและท าการ
หลอกลวงเกี่ยวกับการส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ ทัง้นี้ รวมถึงการจดัตัง้
ส านักแรงงานไทยในประเทศที่มแีรงงานไทยไปอยู่เป็นจ านวนมาก และการเพิ่มก าลงั
เจา้หน้าที ่วสัดุอุปกรณ์ และเงนิงบประมาณเพื่อการนี้อยา่งเหมะสมดว้ย 

(2) เร่งรดัให้มีการผ่านพระราชบัญญัติจดัหางานและคุ้มครองแรงงานที่คณะรัฐมนตรีได้
พจิารณาอนุมตัิแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพจิารณาของรฐัสภา เพื่อให้มผีลใช้บงัคับเป็น
กฎหมายโดยด่วนทีสุ่ด ผลของกฎหมายฉบบันี้เมื่อมกีารปฏบิตัแิล้วจะสามารถจดัระเบยีบ
เกีย่วกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศไดอ้ย่างส าคญั 

(3) ใหก้รมแรงงานและหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ขยายการ
ฝึกอบรมแรงงานฝีมอืที่ตลาดต่างประเทศมคีวามต้องการสูง รวมทัง้การท าการทดสอบ
ระดบัฝีมอืแรงงานและออกใบรบัรองให ้เพื่ออ านวยความสะดากในการบรรจุต าแหน่งงาน
ในต่างประเทศ 

(4) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายการสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการส่ง  
เงนิตราต่างประเทศกลบัประเทศไทย ของแรงงานไทยในต่างประเทศให้มากยิง่ขึน้ ทัง้ใน
การเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์และการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานทราบถึงการ 
ส่งเงนิโดยผ่านสถาบนัการเงนิ 

3.2.8 มาตรการส่วนรวม 
 ปรบัปรงุและส่งเสรมิใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมปีระสทิธภิาพในการท างานอย่างเตม็ทีท่ ัง้ในดา้น
งบประมาณ ก าลงัคน และอุปกรณ์ในการท างาน ตลอดจนให้มกีารประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ป้องกนัการท างานซ ้าซ้อนและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอนัเดยีวกนั ให้หน่วยงานของรฐัด าเนินการใน
แนวทางทีส่่งเสรมิและประสานงานกบัหน่วยงานภาคเอกชนดว้ย 
 
ค. การกีฬาแลการพกัผ่อนหย่อนใจ 
1. สภาพและปัญหา 
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 แมว้่าในระยะเวลา 20 ปีทีผ่่านมา รฐัไดจ้ดัสรา้งสถานทีแ่ละเครื่องอ านวยความสะดวกในดา้น
การกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนบ้างแล้วก็ตาม แต่จะเหน็ได้ว่ายงัไม่เพยีงพอกบัความ
ตอ้งการของประชาชนทีเ่พิม่จ านวนมากขึน้ และยงัมไิดก้ระจายบรกิารใหก้วา้งขวางทัง้ในเขตเมอืงและ
นอกเมอืงเท่าทีค่วร ในขณะนี้ประชาชนในเมอืงต้องประสบกบัสภาวะความกดดนัและความเครยีดทาง
จติใจ อนัมผีลสบืเน่ืองมาจกภาวะมลพษิ การขยายตวัและความเจรญิเตบิโตของบ้านเมอืงและปญัหา
อื่นๆ อกีมากมาย ซึง่ลว้นแต่บัน่ทอนสมรรถภาพทางกายและจติใจเป็นอย่ามาก เพราะไม่มสีถานทีห่รอื
มโีอกาสทีจ่ะไดพ้กัผ่อนสมองและรา่งกายตามสมควรได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากจ านวนแหล่งการกฬีาและการ
พกัผ่อนหยอ่นใจส าหรบัประชาชนทัว่ประเทศ มดีงันี้ 

 สนามกฬีา     82 แห่ง 
 สวนสาธารณะ (เฉพาะเขต กทม. 800 ไร่) 18,500 ไร ่
 สวนสตัว ์     3 แห่ง 
 หอ้งสมดุ     320 แห่ง 
 พพิธิภณัฑ ์     33 แห่ง 
 อุทยาแห่งชาต ิ     23 แห่ง 
 วนอุทยาน     31 แห่ง 
สาเหตุทีย่งัมแีหล่งการกฬีาและสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจไมเ่พยีงพอ เนื่องมาจาก 
(1) ยงัไม่มแีผนแม่บทและนโยบายของรฐัที่แน่นอน ในอนัที่จะส่งเสรมิกจิกรรมด้านการกฬีา

และการพกัผ่อนหยอ่นใจอยา่งจรงิจงัโดยตรง 
(2) การประสานงานขององค์กรที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการบรหิารงานยงัไม่ดเีท่าที่ควร และ

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบักจิกรรมที่ทางรฐัหรอืหน่วยงานเอกชนได้จดัท าขึน้ยงั
ไดร้บัผลไมเ่ตม็ที ่จงึท าใหเ้ผยแพรไ่ปสู่ประชาชนไดน้้อยมาก 

(3) สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการด้านการกีฬาและการ 
พักผ่อนหย่อนใจทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนยงัไม่เพียงพอ จึงไม่อาจตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มชนและสงัคม ซึง่แบ่งออกเป็นกลุ่มในเมอืงและชนบท โดยจ าแนกตามเพศ
และกลุ่มอายไุดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละทัว่ถงึ 

(4) ยงัไม่มผีู้น าทางด้านการกีฬาและกิจกรรมในด้านการพักผ่อนหย่อนใจที่มคีวามรู้ความ
เขา้ใจและทกัษะในการชีแ้นะใหป้ระชาชนไดรู้แ้ละเขา้ใจ 

(5) ขาดการพฒันาพฤตกิรรมและแนวความคดิทางสงัคม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรู ้ความเขา้ใจในความหมายและความส าคญัของการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจ
อกีทัง้ยงัใช้เวลาว่าในทางที่ผดิ และมแีนวโน้มไปในทางอบายมุขเสยีเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
การเล่นการพนัน มัว่สุมในแหล่งกจิกรรมต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางร่างกาย 
จติใจ และสงัคมแต่ประการใด 
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(6) มาตรการกฎหมายในการวางผงัเมอืงเพื่อจดัสรา้งสวนสาธารณะ หรอืสงวนพืน้ทีว่่างเพื่อใช้
เป็นทีส่าธารณประโยชน์ยงัไมม่ผีลในการปฏบิตั ิ

 
2. เป้าหมาย 
 ในแผนพฒันาฉบบัน้ีก าหนดเป้าหมายเพื่อการพฒันาการกีฬา และการพกัผ่อนหย่อนใจใน
เมอืงและในชนบทไวด้งันี้ คอื 
2.1 ชุมชนเมือง 

(1) ให้มีการเผยแพร่ความส าคัญของการกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจทางวิทยุและ 
โทรทศัน์ 3 – 5 นาททีุกวนั และขอความร่วมมอืจากภาคเอกชนใหจ้ดัรายการบนัเทงิที่
เหมาะสมสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

(2) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

(3) จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวสมบูรณ์แบบเอนกประสงค ์20 แห่ง ใน 4 ภาค ภาคละ 5 แห่ง และ 3 
แห่ง ในเขตกรงุเทพมหานคร (เนื้อทีแ่ห่งละประมาณ 250 ไร)่ 

(4) จดัให้มศีูนยเ์ยาวชน 5 แห่ง และศูนยส์่งเสรมิการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจในสถาน-
ศกึษา 125 แห่ง 

(5) จดัใหม้สีถานทีป่ระกอบกจิกรรมเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจในตวัจงัหวดั 70 แห่ง และเขต 
กทม. 25 แห่ง 

(6) จดัสรา้งสนามกฬีาสมบรูณ์แบบ (แบบสนามกฬีาเขต) 5 สนาม 
(7) ผลติบุคลากรผูน้ าทางดา้นการกฬีาและกจิกรรมการพกัผ่อนหยอ่นใจ 4,000 คน 
(8) ทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายในดา้นการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจอย่างน้อย 5 ฉบบั 

เช่น กฎหมายเกีย่วกบัสถานเรงิรมย ์กฎหมายผงัเมอืง เป็นตน้ 
2.2 ชุมชนชนบท 

(1) ให้มีการเผยแพร่ความส าคัญของการกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจทางวิทยุและ 
โทรทศัน์ 3 – 5 นาททีุกวนั และขอความร่วมมอืจากภาคเอกชนใหจ้ดัรายการบนัเทงิที่
เหมาะสมสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

(2) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

(3) สรา้งสนามเดก็เล่น ในระดบัอ าเภอ 175 แห่ง 
(4) จดัให้มศีูนยเ์ยาวชนระดบัอ าเภอ 175 แห่ง และศูนย์ส่งเสรมิการกีฬาและการพกัผ่อน

หยอ่นใจในโรงเรยีน 175 แห่ง 
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(5) จดัใหม้สีถานที่ส าหรบัประกอบกจิกรรมเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในระดบัเภ
อทัว่ประเทศ 700 แห่ง 

(6) สรา้งสนามกฬีาหรอือาคารกฬีาส าหรบัประชาชนในระดบัอ าเภอ 175 แห่ง 
(7) จดัใหม้หีอ้งสมดุระดบัอ าเภอ 175 แห่ง ระดบัต าบล 100 แห่ง 
(8) ผลติผู้น าชุมชนในท้องถิน่ทางด้านกฬีาและกจิกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ ในระดบัต าบล

และอ าเภอ 20,000 คน 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย เพื่อให้เกดิผลในด้านการแก้ปญัหา ได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการไว ้ดงันี้คอื 

(1) ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจอย่าง
กวา้งขวาง เพื่อเสรมิสรา้งการกระจายความรูใ้หเ้ขา้สู่ทุกกลุ่มชนในประเทศใหท้ัว่ถงึ 

(2) จดัใหม้แีหล่งการกฬีาและการพกัผ่อนหยอ่นใจ โดยพจิารณาตามความเหมาะสมและความ
ตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั เพื่อช่วยใหป้ระชาชนไดร้บัการพกัผ่อนและผ่อนคลายความตงึ
เครยีดทางรา่งกายและจติใจ 

(3) ผลติผูน้ าทางการกฬีาและกจิกรรมในดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ และ
มทีกัษะในการชีแ้นะกจิกรรมประเภทต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ และรูถ้งึการปฏบิตัแิละการสรา้งสรรคก์จิกรรมเหล่านัน้ 

3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายและนโยบาย ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อน าไปสู่
แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ คอื 
 3.2.1 ชุมชนเมือง (รวมกรงุเทพมหานคร) 

(1) สรา้งการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจทีม่สีาระประโยชน์และ
เน้นรปูแบบทีน่่าสนใจ โดยใชส้ื่อมวลชนทางวทิยุ โทรทศัน์และสื่อมวลชนดา้นอื่นๆ เพื่อให้
ประชาชนสนใจกจิกรรมด้านนี้ รวมทัง้ให้มรีายการด้านการพกัผ่อนหย่อนใจที่ด ีส าหรบั
ประชาชนมากขึน้ด้วย โดยให้กรมประชาสมัพนัธ์ อสมท . และสมาพนัธ์หนังสอืพมิพ์มี
บทบาทในเรือ่งนี้ 

(2) จดัสร้างสถานที่ จดัหาอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกในกิจกรรม การกีฬาและการ
พกัผ่อนหยอ่นใจต่างๆ โดยความรว่มมอืระหว่างรฐั เอกชน และชุมชนในกจิกรรมต่างๆ คอื 

- สร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ส าหรบัการพกัผ่อนและการ
บนัเทงิ สวนสตัว์ ห้องสมุด สวนหย่อมและไม้ประดบั สถานที่แสดงกจิกรรม
บนัเทงิส าหรบัประชาชน ใหก้ระจายทัว่ไปในเขตชุมชนเมอืง 
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- จดัใหม้กีจิกรรมเพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจประเภทต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสถานที ่
ความสนใจและความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มเป็นหลกั 

- ท านุบ ารุงสถานที่และอุปกรณ์ เช่น สนามกฬีา สวนสาธารณะ ห้องสมุด สวน
สัตว์ สวนหย่อมและไม้ประดับ ให้อยู่ ในสภาพที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้
ตลอดเวลา และเปิดโอกาสใหม้กีารใชส้ถานทีด่งักล่าวอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้
จดัให้มีการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของผู้มาใช้
บรกิารในสถานทีด่งักล่าวดว้ย 

(3) จดัการประสานงานระบบการบริหารระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชน โดยให้มกีาร
ด าเนินงานวางแผนพฒันาด้านการกฬีาและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจในเขตชุมชนรวมกนั 
และจดัท าแผนปฏบิตัเิพื่อใหป้ฏบิตัไิดจ้รงิเป็นรายปี 

3.2.2 ชุมชนชนบท 
(1) ปรบัปรุงการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานของรฐัและขอความร่วมมอืจากเอกชนในการ

ช่วยประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้เขา้ใจและเห็นประโยชน์ของการกีฬา และ
การพกัผ่อนหยอ่นใจอยา่งกวา้งขวาง โดยการจดักจิกรรมบนัเทงิทีม่ปีระโยชน์ทางวทิยุและ
ผ่านหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนในชนบทอย่างแท้จริง และจัดให้มีสถานที่แสดง  
กจิกรรมเพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจในระดบัอ าเภอ 

(2) จดัใหม้กีารประสานงานระบบการบรหิาร ระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชน โดยใหม้กีาร
ด าเนินงานในการวางแผนพฒันาการกฬีาและสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจในเขตชนบท 

(3) เพิม่บุคลากรเพื่อเป็นผูน้ าชุมชนในดา้นการกฬีาและกจิกรรม การพกัผ่อนหยอ่นใจ 
3.2.3 มาตรการทางด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านกฎหมายด าเนินการ 

แกไ้ขปรบัปรงุและออกกฎหมายในเรือ่งเกีย่วกบัการทบทวนกฎหมายผงัเมอืงในการสงวนพืน้ทีว่่างเพื่อ
ใชเ้ป็นทีส่าธารณะ โดยใหค้ านึงถงึการรกัษาผลประโยชน์ของสาธารณะมากกว่าประโยชน์บุคคล 
 
 
 

บทท่ี 5 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษในการพฒันาสงัคม 

 
 ในการพฒันาสงัคมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 น้ี เพื่อให้การพฒันาบรรลุผลตามเป้าหมาย
อย่างจรงิจงั จงึจ าเป็นต้องมกีารพฒันากลุ่มเป้าหมาย และพืน้ทีเ่ป้ากมายทีม่ศีกัยภาพทัง้ในการพฒันา
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และเป็นปจัจยัที่ก่อให้เกดิปญัหากระทบต่อการพฒันาสงัคมมากเป็นพเิศษ กลุ่มดงักล่าวคอืกลุ่มสตร ี
เดก็ เยาวชน และชาวเขา จงึไดก้ าหนดแนวทางเพื่อการพฒันาไวด้งันี้ คอื 
 
ก. การพฒันาสตร ี
1. สภาพและปัญหา 
 ปจัจุบนัประชากรของประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 47 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นสตร ี 
รอ้ยละ 49.6 และเมื่อพจิารณาถงึประชาชนที่อยู่ในวยัแรงงาน ในลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ระหว่างหญิงและชายตัง้แต่ปี 2513 – 2523 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามแีนวโน้มของอตัราส่วนไม่ 
แตกต่างกนัมากนัก คอื ประมาณรอ้ยละ 50 เป็นแรงงานสตร ีจากสถติดิงักล่าวจะเหน็ไดว้่าสตรเีป็น
ส่วนส าคญัของโครงสรา้งประชากรและดา้นแรงงานของประเทศ และน่าจะเป็นพลงัส าคญัที่ก่อใหเ้กดิ
ผลเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
บทบาทและความสามารถของสตรทีัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงยงัไม่เป็นทีย่อมรบัอย่าง
เด่นชดัในสงัคมปจัจบุนั ทัง้น้ีจะเหน็ไดจ้าก 

1.1 การใช้แรงงานสตรี จากการส ารวจของส านักงานสถิตแิห่งชาติในปี 2523 ปรากฏว่า
ประชากรสตร ี23.1 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 49.6 ของจ านวนประชากรของประเทศเป็นสตรใีนวยั
แรงงานจ านวน 10.3 ลา้นคน ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 45.6 ของจ านวนประชากรสตรทีัง้หมด และในจ านวน
สตรดีงักล่าว ไดม้โีอกาสเขา้สู่ตลาดแรงงาน 10.23 ลา้นคน โดยแยกเป็นผูท้ างานในภาคเกษตรกรรม
รอ้ยละ 41.9 ท างานในภาคอุตสาหกรรมและหตัถกรรมรอ้ยละ 7.4 ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 50.7 ท างานใน
ภาคพาณชิยกรรม การบรกิาร และอื่นๆ 

ในภาคเกษตรกรรม แรงงานส่วนใหญ่ยงัเป็นแรงงานของสตรี และแรงงานดังกล่าวเป็น 
แรงงานที่มรีะดบัการศกึษาต ่า นอกจากนี้การท างานมกัจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนในลกัษณะของตัวเงนิ 
และยงัตอ้งปฏบิตังิานหนกั คอืตอ้งรบัภาระทัง้งานบา้น งานเลีย้งดลูกู และการท างานนอกบา้นอกีดว้ย 

ในภาคอุตสาหกรรมมแีรงงานของสตรถีึงรอ้ยละ 40 นับว่าสตรไีด้เขา้มามบีทบาททางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก แต่อยา่งไรกต็าม แรงงานสตรยีงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืการประเมนิค่าเท่า
เทยีมกบัแรงงานชายในการปฏบิตังิานในประเภทเดยีวกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการส่งเสรมิความก้าวหน้า 
เงินค่าตอบแทน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ที่ได้ร ับยงัมีความเหลื่อมล ้ากัน สตรีส่วนใหญ่ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานในภาคนี้ยงัมกีารศกึษาต ่า 

1.2 ทางด้านการศึกษา โดยขอ้ก าหนดของกฎหมายแล้วไม่มขีอ้จ ากดัใดๆ ที่จะกีดขวาง
การศกึษาของสตรใีห้มโีอกาสศกึษาเช่นเดยีวกบับุรุษ แต่ในทางเป็นจรงิพบว่าสตรรีูห้นังสอืน้อยกว่า
ชาย ดงัปรากฏจากสถติปิระชากรผูไ้ม่รูห้นังสอืของประเทศไทยปี 2523 อายุตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป มผีูไ้ม่รู้
หนังสอืประมาณ 4.26 ล้านคน แยกเป็นชาย 1.28 ล้านคน และเป็นหญิง 2.98 ล้านคน หรอื 
รอ้ยละ 69.95 สาเหตุของการที่สตรมีโีอกาสทางด้านการศกึษาน้อยเป็นเพราะเจตคต ิความเชื่อถือ 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นมาแต่อดตี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการไม่รูห้นังสอืหรอืโอกาสในการ
เรยีนหนงัสอืของสตรน้ีอยกว่าชายขณะนี้เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ และถ้าโอกาสทางดา้นการศกึษาไดข้ยาย
ออกไปครอบคลุมพืน้ทีใ่นชนบทไดท้ัว่ถงึกจ็ะสามารถท าใหเ้จตคตใินดา้นการเรยีนรูข้องสตรดีขีึน้ 

ในด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม พบว่าสตรยีงัมบีทบาทน้อยกว่าชาย โดยเฉพาะทางด้าน
ศาสนา ชายสามารถบวชและให้การสืบทอดศาสนาได้โดยตรง ส่วนสตรยีอมรบัว่าเป็นผู้สนับสนุน
เท่านัน้ แต่ในทางปฏบิตักิล่าวไดว้่า สตรมีสี่วนส่งเสรมิและสนบัสนุนงานในดา้นนี้ไม่น้อยเลย 

1.3 ทางด้านสาธารณสุข กล่าวได้ว่าสตรไีม่ใช่เพศที่อ่อนแอ แต่เป็นด้วยสตรมีขีดีจ ากดั
ทางด้านสรรีะวทิยา กล่าวคอื มจีุดอ่อนในร่างกายหลายทางที่เป็นสื่อท าให้เชื้อโรคตดิต่อได้ง่าย และ
โดยที่สตรมีหีน้าที่หลกัเป็นทัง้ภรยิา มารดา และแรงงาน ความเจบ็ป่วยของสตรยี่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อทารก ครอบครวั และความเป็นอยู่ของครอบครวัได้เป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้จากสตรใีน
ระหว่างการตัง้ครรภ์ พบว่ามจี านวนมากที่มปีญัหาทางด้านการขาดโปรตนีมผีลกระทบไปสู่การตาย 
เนื่องจากเกดิโรคแทรกซอ้นในระหว่างตัง้ครรภแ์ละคลอดถงึรอ้ยละ 81 ของสาเหตุการตายของมารดา
ทัง้หมด 
 ครอบครัวในชนบทและในแหล่งเสื่อมโทรมยังมีปญัหาทางด้านมีบุตรมากเกินไป ซึ่งม ี
ผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารกตลอดจนการกจิอยู่ของครอบครวั จงึจ าเป็นต้องส่งเสรมิการมี
บุตรให้น้อยลงด้วยการวางแผนครอบครัว  อย่างไรก็ตามสตรียังต้องรับภาระในด้านการ  
วางแผนครอบครวัเป็นส่วนใหญ่ 

1.4 ทางด้านสงัคมและการเมือง กล่าวไดว้่าบทบาทของสตรทีางดา้นสงัคมโดยพฤตนิัยและ
มบีทบาทอย่างลกึซึง้ โดยเฉพาะสตรใีนชนบท แต่ทางด้านการเมอืง การปกครอง สตรยีงัไม่ได้ตื่นตวั 
ทัง้น้ี อาจเป็นด้วยประเพณีและการได้รบัความรู้ได้ฝงัลึกมาแต่เด็กว่าสตรีจะต้องเป็นฝ่ายให้การ
สนับสนุน ฉะนัน้การแสดงออกในด้านนี้จงึไม่ได้แสดงออกโดยตรง แต่แสดงออกในลกัษณะเป็นแรง
สนบัสนุน 
 จากสภาพดังกล่าว อาจสรุปสาเหตุของปญัหาพื้นฐานของสตรทีี่เป็นอุปสรรคให้สตรยีงัม ี
บทบาททางดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไดอ้ยา่งไมเ่ตม็ที ่คอื 

(1) ค่านิยมในสงัคมทีย่กยอ่งผูช้าย นายจา้งมกัจะเหน็ว่าผูช้ายท างานไดม้ากกว่าและดกีว่าสตร ี
เป็นผลใหส้ตรไีดร้บัผลตอบแทนทางเศรษฐกจิต ่า 

(2) เจตคตขิองสงัคมและครอบครวัยงัใหโ้อกาสบุตรชายมากกว่า และบางครัง้สตรเีองกม็สี่วน
ในการละโอกาสในการศกึษาและฝึกอาชพี การดอ้ยในการศกึษาและฝีมอื ตลอดจนปญัหา
ทางเศรษฐกจิ ท าใหส้ตรมีโีอกาสในการเลอืกงานหรอืประกอบอาชพีในลกัษณะจ ากดั 

(3) การให้บรกิารด้านสุขภาพอนามยัที่รฐัให้แก่มารดาและเด็กยงัไม่ทัว่ถึงและเพียงพอต่อ
ความต้อองการ รวมทัง้การกระจายสถานบรกิารของรฐับาลและเจา้หน้าที่สาธารณสุขยงั
กระจายไมเ่หมาะสม 
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(4) สตรสี่วนใหญ่ยงัขาดความรูท้างดา้นสุขศกึษาและโภชนาการ 
(5) สตรยีงัมบีทบาทในการส่งเสรมิและมสี่วนร่วมในเรื่องศลิปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณน้ีอย 
(6) โอกาสและประสบการณ์ทีส่ตรไีดร้บัไม่เอื้ออ านวยต่อลกัษณะการเป็นผูน้ าในดา้นการเมอืง 

การปกครองตลอดจนการจดัการและบรหิารทุกระดบั 
(7) ขาดองคก์รประสานงานทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานเกีย่วกบัสตร ี

 
2. เป้าหมาย 
 ไดก้ าหนดเป้าหมายเพื่อพฒันาสตรใีนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไวด้งันี้ คอื 

2.1 พืน้ทีแ่ละกลุ่มประชากรทางดา้นการฝึกอาชพีระยะสัน้ 
(1) จะพฒันากจิกรรมและบทบาทสตรใีนจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยจะเน้นในพืน้ที ่

37 จงัหวดัยากจน 
(2) จงัหวดัทีค่ดัเลอืกในภาคต่างๆ 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  16 จงัหวดั 
- ภาคเหนือ    16 จงัหวดั 
- ภาคใต ้     5 จงัหวดั 

(3) ส าหรบักลุ่มเป้าหมายประชากรที่จะเน้นการอบรมอาชพี จะเป็นสตรอีายุระหว่าง 
12 – 44 ปี ซึง่เป็นกลุ่มแรงงาน กลุ่มมารดา และกลุ่มในวยัเจรญิพนัธุ ์จ านวน
ประมาณ 5.6 ล้านคน โดยจะเน้นการยกระดับรายได้ให้แก่ประชากร 
เป้าหมายในพืน้ทีท่ีจ่ะพฒันาใหม้รีายไดอ้ย่างน้อย 5,000 บาทต่อหวัต่อปี 

2.2 ใหบ้รกิารความรูทุ้กรปูแบบตามระบบการศกึษานอกโรงเรยีน โดยเฉพาะการใชส้ื่อมวล-ชน
ใหค้รอบคลุมกลุ่มสตรทีุกระดบัอายใุหไ้ดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 90 ทัว่ประเทศ 
2.3 บรกิารการศกึษาในระบบโรงเรยีน 

- ก่อนวยัเรยีน รอ้ยละ   35.4 ของกลุ่มอายุ 
- ประถมศกึษา รอ้ยละ  97.0 ของกลุ่มอายุ 
- มธัยมศกึษา รอ้ยละ   48.3 ของกลุ่มอายุ 
- มธัยมปลายและอาชวีศกึษา รอ้ยละ 30.9 ของกลุ่มอายุ 
- อุดมศกึษา รอ้ยละ   4.8 ของกลุ่มอายุ 

2.4 บรกิารทางดา้นสาธารณสุข 
- ดา้นการป้องกนัโรคแก่สตรปีระมาณรอ้ยละ 70 
- ดา้นการรกัษาโรคประมาณรอ้ยละ 40 
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3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย 

(1) รัฐจะเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพและทักษะในการท างาน รวมทัง้การขยายโอกาสและ  
ทางเลอืกในการประกอบอาชพีของสตรเีพื่อใหส้ตรไีดผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ 

(2) เพื่อให้สตรไีด้มโีอกาสในการศึกษาเพิม่มากขึ้น รฐัจะเร่งรดัในการขยายการศึกษาภาค
บงัคบัให้ทัว่ถึงและเสมอภาค และจะขยายการศกึษานอกระบบโรงเรยีน โดยเน้นทัง้ขัน้
พืน้ฐานและวชิาชพีทีเ่หมาะสมต่อสภาพสงัคมและทอ้งถิน่ 

(3) รฐัจะเรง่รดัการใหค้วามรูด้า้นโภชนศกึษาและสุขศกึษาแก่สตรอีย่างทัว่ถงึ 
(4) รฐัจะขยายบรกิารดา้นสุขภาพอนามยัทีใ่หเ้ก่งสตรอีย่างพอเพยีงและทัว่ถงึ 
(5) รฐัจะส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทที่ถูกต้อง ในการเผยแพร่กิจกรรมในด้าน  

ศลิปวฒันธรรม และศาสนา 
(6) รัฐจะแนะน าส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การเอกชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม  

แนวทางดงักล่าวขา้งตน้ 
(7) รฐัจะจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาสตรแีห่งชาตใิหเ้ป็นองคก์รท าหน้าทีป่ระสานงาน ส่ง-เสรมิ 

สนับสนุน ติดตามประเมินผล  และด า เนินการเกี่ยวกับสตรี และจะสนับสนุน 
ส่งเสรมิให้มอีงค์กรที่สนับสนุนเกี่ยวกบัเรื่องกจิกรรมและบทบาทของสตรใีนระดบัตัง้แต่
ท้องถิ่นขึ้นไป และให้มหีน่วยราชการระดบัชาติประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทัง้ของ
รฐับาลและเอกชน 

3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อพฒันาให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายดงักล่าว ได้ก าหนด
แนวทาง เพื่อน าไปสู่แผนปฏบิตัดิงันี้ คอื 
 3.2.1 ทางด้านแรงงาน 

(1) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้ตรทีัง้ในเมอืงและชนบทไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ
การอบรมวิชาชีพที่ เหมาะสมกับความสามารถของท้องถิ่นและตลาด 
แรงงาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและผลตอบแทนในการท างานดว้ยการศกึษาทัง้ใน
ระบบและนอกระบบ 

(2) ส่งเสรมิให้มกีารอบรมบุคลากรทัง้ทางดา้นปรมิาณและคุณภาพเพื่อปฏบิตังิานใน
ชนบท เพื่อรฐัจะไดใ้ชท้รพัยากรทีม่อียูใ่นชนบทใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

(3) เพิม่ผลตอบแทนการท างานของสตรใีหสู้งขึน้ และสอดคล้องกบันโยบายและแนว
ทางการพฒันาของรฐั โดยให้มกีารรวมกลุ่มผู้ผลติและผู้บริโภค ส่งเสรมิการท า
เกษตรแบบผสมผสานและรวมทัง้การจดัจ าหน่าย 
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(4) ปรบัปรุงกฏหมายแรงงานโดยเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการใชแ้รงงานสตรใีหเ้หมาะสมกบั
สภาพสิง่แวดลอ้มและสงัคม สนับสนุนใหใ้ช้ระบบประกนัสงัคมและให้มกีารบงัคบั
ใชก้ฎหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(5) ให้หน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนที่ให้บริการหรือรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ 
การสวสัดิการ ปรับปรุงและเพิ่มบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้มี 
หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านสวสัดิการสตรีด้วย เช่น ขยายงานกองก ากับการ 
สวสัดภิาพเด็กและเยาวชน กรมต ารวจ เป็นกองก ากบัการสวสัดภิาพเดก็ เยาว -
ชนและสตร ี

3.2.2 ทางด้านการศึกษา 
(1) ส่งเสรมิให้สตรไีด้รบัสทิธแิละโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน 

และส่งเสรมิใหส้ตรใีนชนบทและแหล่งชุมชนแออดัไดม้โีอกาสในการศกึษาเท่ากบั
สตรใีนเมอืง โดยการกระจายโรงเรยีน คร ูอุปกรณ์การเรยีนการสอน และปรบัปรุง
วธิกีารเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

(2) ใหส้ตรมีคีวามรูท้ ัว่ไปส าหรบัชวีติประจ าวนั โดยทางสื่อมวลชน การรวมกลุ่ม และ
การศกึษานอกโรงเรยีนสายอาชพี 

(3) ปลูกฝงัใหส้ตรมีจีรยิธรรม มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามเป็นผูน้ า และใหรู้จ้กัสทิธหิน้าที่
และความรบัผดิชอบ 

(4) ให้การฝึกอบรมแก่สตรใีนด้านความรูท้ ัว่ไป ความรูก้ฎหมายแรงงาน ความรูแ้ละ
วิธีเพิ่มทักษะ และกฎหมายทัว่ไปโดยร่วมกันระหว่างสถาบันของรัฐและ 
เอกชน 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันและองค์กรภาคเอกชน อาทิเช่น สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาสตรแีห่งชาติ สถาบนัทางศาสนา เป็นต้น เป็น
ศูนยก์ลางเผยแพร่ความรู้ทางดา้นศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ทัง้ส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค และจดัโรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติยใ์หม้ากขึน้ 

3.2.3 ทางด้านสาธารณสขุ 
(1) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารกระจายบรกิารสาธารณสุข โดยไม่คดิมลูค่าเกี่ยวกบั

บรกิารอนามยัแม่และเดก็ การคลอดบุตรและการดูแลหลงัคลอดแก่สตรทีี่ยากจน
ทัง้ในเมอืงและชนบทใหท้ัว่ถงึ 

(2) ส่งเสรมิให้มกีารให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการแก่สตรีทุกกลุ่มอายุและเน้นกลุ่ม
มารดาในแหล่งสลมัและชนบท 

(3) อบรมบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มแมบ่า้นใหม้คีวามรูเ้รื่องอนามยัแม่และเดก็ และ
เรือ่งการวางแผนครอบครวัใหท้ัว่ถงึและน าความรูไ้ปถ่ายทอดต่อไป 
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(4) ลดภาระการวางแผนครอบครวัของสตร ีโดยรณรงค์ให้ชายรบัภาระการวางแผน
ครอบครวัโดยวธิกีารท าหมนัใหม้ากขึน้ 

3.2.4 การเมืองการปกครอง 
(1) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สตรมีสี่วนร่วมในด้านการเมอืง การปกครอง และการ

บรหิารทุกระดบัมากขึ้น ตัง้แต่ระดบัหมู่บ้านขึ้นไป ด้วยการให้ความรู้และความ
เขา้ใจเพื่อการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละค่านิยมของบุรษุและสตรทีีม่ต่ีอสงัคม 

(2) เปลีย่นเจตคตแิละค่านิยมของสงัคมทีม่ต่ีอสตร ีดว้ยการใหก้ารศกึษาและฝึกอบรม
เพื่อสรา้งความมัน่ใจ และความเป็นผูน้ า รวมทัง้ใหส้ื่อมวลชนไดม้สี่วนร่วมกระตุ้น
ใหค้วามตื่นตวัแก่สตร ี

(3) ส่งเสรมิคุม้ครองสวสัดกิารสตร ีโดยปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัใหม้ผีล
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัต่อการกระทบอนัเป็นผลเสยีหายต่อศลีธรรมอนัดงีาม 

(4) ให้คณะกรรมการพฒันากิจกรรมและบทบาทสตร ีส านักนายกรฐัมนตรี จดัตัง้
หน่วยราชการเป็นส านักงานเลขาธกิารของคณะกรรมการระดบัชาต ิเพื่อก าหนด
นโยบายในการพฒันาสตรแีละเป็นศูนย์ข้อมูลศึกษาหาข้อมูลและวเิคราะห์วจิยั
ป ัญ ห า  ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิน ผ ล  แ ล ะ เ ป็ น ห น่ ว ย ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ 
ส่งเสริมด้านพัฒนาสตรี ทัง้ในประเภทหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ 
หน่วยงานของรฐั ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 

 
ข. การพฒันาเดก็และเยาวชน 

1. สภาพและปัญหา 
เดก็และเยาวชนเป็นพลงัส าคญัในการทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิและการปกครองของประเทศไทยใน

อนาคต เนื่องจากเดก็และเยาวชนเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ คอื ประมาณสองในสามของประชากรทัง้
ประเทศ การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการอย่าง  
กวา้งขวางควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิและพฒันาทรพัยากรดา้นอื่นๆ 

ในปจัจุบนั ประเทศไทยมปีระชากรประมาณ 47 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน
ประมาณรอ้ยละ 60 ซึง่ประกอบดว้ยเดก็อายุ 0 – 14 ปี จ านวน 19.38 ลา้นคน และเยาวชนอายุ 15 – 
25 ปีบรบิรูณ์ จ านวน 9.74 ลา้นคน ส าหรบัปญัหาการพฒันาเดก็และเยาวชนทีส่ าคญัๆ มดีงันี้ 

1.1 ปัญหาด้านโภชนาการ จากการศกึษาพบว่า ภาวะโภชนาการของมารดาขณะตัง้ครรภม์ี
ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ มารดายงัมแีนวโน้มในการเลีย้งลูกดว้ยนมตนเองลดลง รวมทัง้ขาดความรูแ้ละ
ความเขา้ใจในเรือ่งอาหารและโภชนาการส าหรบัเดก็ ท าใหเ้ดก็ในวยัก่อนเรยีนเป็นโรคขาด
โปรตนีแคลอรอีนัดบั 3 รอ้ยละ 2.2 อนัดบัสองรอ้ยละ 13.1 อนัดบัหนึ่งรอ้ยละ 37.7 เป็น
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โรคโลหติจางรอ้ยละ 10 – 30 และจากการส ารวจในปี 2521 พบเดก็ตายดว้ยภาวะทุพ
โภชนาการและโรคทีเ่กี่ยวขอ้ง 2.27 ต่อพนัคน ส าหรบัเดก็ในวนัเรยีนเป็นโรคขาดโปรตนี
แคลอรรีอ้ยละ 40 – 50 โรคโลหติจางรอ้ยละ 33 โรคขาดวติามนิบ ี2 รอ้ยละ 40 – 50 

1.2 ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากสถติสิาธารณสุข ในปี 2521 พบว่าเดก็ 0 – 
1 ปี มอีตัราตายรอ้ยละ 12.5 ของการตายทุกกลุ่มอายุ และเดก็ 0 – 4 ปี มอีตัราตายรอ้ย
ละ 20 ของการตายทุกกลุ่มอายุโรคส่วนใหญ่ทีเ่ดก็ป่วยและตาย คอื โรคตดิเชือ้ต่างๆ โรค
ระบบทางเดนิอาหาร และโรคระบบทางเดนิหายใจ รวมทัง้โรคบาดทะยกักเ็ป็นสาเหตุการ
ตายอนัหน่ึงของเดก็เกดิใหม่ ซึง่โรคเหล่าน้ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนั
โรคและการมภีาวะโภชนาการที่ด ีตลอดจนให้ความรู้แก่บดิามารดาให้มคีวามเข้าใจกบั
ความส าคญัของการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรคและการไปซือ้ยามารกัษาเองเมื่อเดก็เจบ็ป่วย 
นอกจากนั ้นยังพบว่ า เด็กและ เ ยาวชน 0 –25 ปี  ต ายด้ว ย 
อุบตัเิหตุการเป็นพษิถงึรอ้ยละ 49.12 โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 5 –14 ปี มอีตัราตายถงึรอ้ย
ละ 15.01 นอกจากนี้ การบรหิารดา้นอนามยัโรงเรยีนและสาธารณสุขอื่นๆ กย็งัไม่เพยีงพอ
และทัว่ถงึ การสุขาภบิาลในชุมชนในบา้นและโรงเรยีนยงัไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
เรือ่งอาหาร น ้า และการใชส้ว้มอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

ปญัหาด้านสุขภาพจติทีพ่บบ่อย ได้แก่ ภาวะปญัญาอ่อนและโรคประสาทหวาดกงัวล 
สาเหตุของปญัหาอ่อน ได้แก่ กรรมพนัธุ์ โรคตดิเชื้อระหว่างตัง้ครรภ์ การคลอดยากหรอื
การคลอดโดยผูท้ีข่าดความรู ้ท าใหก้ระทบกระเทอืนต่อเนื้อสมอง จากสถติไิป 2522 พบว่า
เด็กอายุต ่ ากว่า 15 ปี เป็นปญัญาอ่อนชนิดอ่อนๆ 30 ต่อพันคน และชนิด 
รนุแรง 4 ต่อพนัคน ส่วนสาเหตุของการเป็นโรคประสาทหวาดกงัวล ไดแ้ก่ ภาวะแวดลอ้ม 
ความยากจน บดิามารดา คร ูหรอืผูป้กครอง ขาดความรูใ้นเรือ่งพฒันาการทางจติของเดก็ 

ปญัหายาเสพตดิให้โทษ กามโรค และโรคตดิต่อรา้ยแรงอื่นๆ ในเยาวชนยงัมอีตัราสูง 
เยาวชนตดิยาเสพตดิรอ้ยละ 54.48 ของผูป้่วยทัง้หมด และป่วยเป็นกามโรครอ้ยละ 63.44 
ของผูป้ว่ยทัง้หมด 

1.3 ปัญหาด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐาน เดก็ในชนบทและแหล่งเสื่อมโทรมใน
เมอืงใหญ่มกีารพฒันาดา้นสตปิญัญาและความสามารถพืน้ฐานชา้กว่าเดก็ในเมอืง 1 – 3 ปี 
สาเหตุเนื่องมาจากพ่อแม่ของเดก็ในชนบทส่วนใหญ่ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการพฒันา
สติปญัญาและความสามารถพื้นฐานของเด็ก รวมทัง้ขาดความสามารถในการใช้
สิง่แวดลอ้มรอบตวักระตุน้พฒันาการสตปิญัญาของเดก็ โดยเฉพาะในช่วยแรกของชวีติเดก็
ตั ้ง แ ต่อยู่ ในครรภ์จนถึงอายุ  8 ปี  เ ป็นช่ว งที่ ส า คัญที่สุ ด ในการพัฒนา 
สตปิญัญา โดยทัว่ไปพ่อแม่จะเลีย้งลูกตามความเชื่อของตนซึง่จะแตกต่างกนัไปตามระดบั
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม นอกจากน้ี ปญัหาทุพโภชนาการในเด็กจะมี



 303 

ผลกระทบทัง้ทางรา่งกาย จติใจ และสมองของเดก็อกีดว้ย ส่วนเดก็และเยาวชนพกิารส่วน
ใหญ่ยงัขาดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นชนบท 

การครอบคลุมของบรกิารการสรา้งเสรมิสตปิญัญาใหเ้ยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบ
โรงเรยีนยงัจดัได้ไม่ทัว่ถงึ ไม่สามารถพฒันาทางด้านสตปิญัญาได้อย่างพอเพยีง และไม่
สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในปี 2523 
เยาวชนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ได้ศกึษาต่อรอ้ยละ 29.39 ของประชากรวยัเรยีน
ทั ้งหมด ศูนย์รวมเพื่ อบริการเสริมสร้า งสติปญัญาส าหรับ เยาวชนนอกระบบ 
โรงเรยีนในชนบทยงัมไีม่เพยีงพอ หลกัสูตรยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการและสภาพ
ปญัหาของเยาวชนในแต่ละทอ้งถิน่ เยาวชนยงัขาดการฝึกอบรมใหม้คีวามคดิรเิริม่ รูจ้กัคดิ 
รูจ้กัแกป้ญัหา นอกจากน้ีสื่อมวลชนยงัไมต่ระหนกัในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในดา้นการ
พฒันาเยาวชน ท าให้เยาวชนได้รบัการถ่ายทอดค่านิยมที่ไม่ถูกต้องและเห็นตัวอย่าง
พฤตกิรรมอนัไมพ่งึประสงค ์

1.4 ปัญหาด้านการเตรียมให้มีอาชีพ เด็กที่อยู่ในวยัการศึกษาภาคบงัคบัมจี านวนออก
กลางคนัสูงถงึรอ้ยละ 3.3 หรอืประมาณ 0.3 ลา้นคน และมเีดก็อายุ 12 – 14 ปี จ านวน 
1.7 ลา้นคน ทีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน บางส่วนจบการศกึษาภาคบงัคบั แต่ไม่มโีอกาสเรยีน
ต่อชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมถีึงร้อยละ 70.5 และบางส่วนเป็นเด็กที่ต้องออกกลางคนั 
สาเหตุส าคญัคอืความยากจน เดก็เหล่านี้จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานประกอบอาชพี แต่เนื่องจาก
ขาดการแนะแนวและการ เตรียมอาชีพที่ดี  ท า ให้กลายเ ป็นกลุ่ มแรงงานไม่มี 
ฝีมอื รายไดน้้อย 

ส าหรบัเยาวชน การเตรยีมทกัษะขัน้พื้นฐานในการประกอบอาชพียงัไม่มปีระสทิธิ -
ภาพเพียงพอ ท าให้เยาวชนขาดฝีมอืและประสบการณ์ในการท างาน เป็นผลให้ได้รบั 
ค่าจา้งต ่าและไม่มโีอกาสเลื่อนไปท างานที่ใช้ฝีมอืได้ การบรกิารฝึกอบรมวชิาชพีก็ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด ท าให้เยาวชนที่ส าเรจ็การศกึษาบางสาขาไม่มงีาน
ท า นอกจากนี้  เยาวชนในระบบอุตสาหกรรมยังไม่ได้ร ับการคุ้มครองและดูแลอย่าง
เพยีงพอ ซึ่งเป็นผลเสยีต่อคุณภาพประชากร รวมทัง้เยาวชนทีม่ปีญัหาและเยาวชนพกิาร
ยงัไมไ่ดร้บัการยอกรบัจากสงัคม ท าใหป้ระสบปญัหาในการประกอบอาชพี 

1.5 ปัญหาด้านสงัคม วฒันธรรม จริยธรรม และการเมือง ปจัจุบนัมเีด็กที่ถูกทอดทิ้ง 
อนาถา เกเร เร่ร่อน และเด็กที่ติดครรภ์มารดาที่ถูกคุมขงัเพิ่มขึ้น และจ านวนเด็กและ
เยาวชนที่ติดยาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
สาเหตุส าคญัของการที่เดก็และเยาวชนประพฤตตินไม่สมควรแก่วยั ได้แก่ ความยากจน
ของครอบครวั บิดามารดายงัขาดความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ย ัว่ยุ จูงใจ เช่น สถานเรงิรมย ์แหล่งอบายมุขต่างๆ และขาดการปฏบิตัิ
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และสอนค่านิยมเชงิจรยิธรรม นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยงัขาดสถานที่เพื่อการบนัเทงิ 
สนามเดก็เล่น สถานพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 

เด็กและเยาวชนทอดทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีหนัไปนิยมวฒันธรรมต่างชาตทิี่ไม่
เหมาะสมมากขึ้น กลุ่มมกีารศึกษาส่วนใหญ่จะมคีวามหลงใหลและผูกพนักบัวฒันธรรม
ต่างชาตมิากกว่ากลุ่มอื่น ทัง้นี้ เนื่องจากขาดการสบืทอดทางวฒันธรรมระหว่างสมาชกิใน
ครอบครวัอยา่งถูกตอ้งและขาดความรูส้กึชาตนิิยม นอกจากนี้ เดก็และเยาวชนส่วนใหญ่ยงั
ขาดวนิยั ขาดความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีเนื่องจากขาดการส่งเสรมิใหท้ างานเป็นกลุ่มและ
ใหม้กีารบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมเท่าทีค่วร 

นอกจากนี้ เยาวชนยงัมคีวามแตกแยกในอุดมการทางการเมอืงทัง้ในระหว่างกลุ่ม
เยาวชนดว้ยกนัเองและกลุ่มบุคคลอื่น ทัง้นี้ เนื่องจากขาดความเขา้ใจในเรื่องการเมอืง อกี
ทัง้เยาวชนในบางทอ้งทีม่คีวามแตกต่างกนัในดา้นวฒันธรรม จงึเป็นเหตุใหไ้ม่เขา้ใจซึง่กนั
และกนั และเป็นปญัหาในดา้นการปกครอง 

 
2. เป้าหมายการพฒันาเดก็และเยาวชน 
 เพื่อแก้ไขปญัหาเดก็และเยาวชน แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการ
ในแต่ละดา้นไวด้งันี้ คอื 
2.1 ด้านโภชนาการ ลดปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรใีนทารกและเดก็ก่อนวยัเรยีน โดยเน้นในพืน้ที่

ยากจน 37 จงัหวดั เป็นอนัดบัแรก ส่วนในจงัหวดัอื่นๆ ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัรองลงไป โดยมี
เป้าหมายดงัน้ี คอื 

(1) ใหอ้าหารเสรมิแก่เดก็ทีม่ปีญัหาการขาดโปรตนีแคลอรใีนอนัดบั 3 ใหค้รอบคลุมเดก็ 0.23 
ลา้นคน 

(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่แก่หญงิวยัเจรญิพนัธุ ์จ านวน 11.15 ลา้นคน 
(3) สนบัสนุนใหเ้ดก็นกัเรยีนมอีาหารกลางวนัรบัประทาน ในจ านวน 10,800 โรงเรยีน 
(4) ให้ความรูท้างด้านโภชนศึกษาและสุขศกึษาแก่หญงิมคีรรภ์และแม่ลูกอ่อน จ านวน 7.34 

ลา้นคน 
(5) ใหค้วามรูเ้รือ่งการผลติและประกอบอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการ โดยใชส้ื่อมวลชนและ

จดัอบรม ฝึกปฏบิตัโิภชนศกึษาและโภชนาการแก่เดก็ เยาวชน พ่อแม ่ผูใ้กลช้ดิ 
2.2 ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลดอตัราตายและอตัราป่วยจากโรคที่ป้องกนัได้ในเด็กและ

เยาวชน พรอ้มทัง้ขยายและปรบัปรงุสุขาภบิาลชุมชน สุขาภบิาลโรงเรยีน โดย 
(1) ใหค้วามรูใ้นดา้นประชากร การเลีย้งดูเดก็ การดูแลรกัษาระหว่างตัง้ครรภ ์และหลงัคลอด

แก่หญงิมคีรรภแ์ละแมล่กูอ่อน เฉลีย่ปีละประมาณ 1.25 ลา้นคน 
(2) ขยายการใหภ้มูคิุม้กนัโรคโดยการฉีดวคัซนีใหค้รอบคลุม 
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- บซีจี ีจากรอ้ยละ 67.7 เป็นรอ้ยละ 70 
- ดพีที ี(3 โด๊ส) จากรอ้ยละ 49.2 เป็นรอ้ยละ 70 
- โปลโิอ (3 ครัง้) จากรอ้ยละ 13.0 เป็นรอ้ยละ 70 
- บาดทะยกั (2 ครัง้ส าหรบัหญงิตัง้ครรภ)์ จากรอ้ยละ 25.2 เป็นรอ้ยละ 50 

(3) จดัหาน ้าสะอาดส าหรบับรโิภคแก่เดก็นักเรยีนในโรงเรยีนชนบทใหค้รอบคลุมเพิม่ขึน้ จาก
รอ้ยละ 21 เป็นรอ้ยละ 50 ของโรงเรยีนทัง้หมด 

(4) ควบคุมอตัราผูป้ว่ยเป็นกามโรคในเยาวชนไมใ่หเ้กนิ 7 คนต่อจ านวนเยาวชน 1,000 คน 
(5) ควบคุมอตัราเยาวชนผูป้ว่ยตดิยาเสพตดิไมใ่หส้งูกว่ารอ้ยละ 50 ของผูป้่วยทีต่ดิยาเสพ-ตดิ

ทัง้หมด 
2.3  ด้านสติปัญญาและความสามารถพื้นฐาน 

(1) เพิม่การใหค้วามรูด้า้นการเลีย้งดูแก่มารดาและแม่ลูกอ่อน ใหม้คีวามรูใ้นดา้นโภชน -ศกึษา 
ความเขา้ใจในการพฒันาสตปิญัญาและ ความสามารถพืน้ฐานของเดก็วยั 0 – 15 ปี โดย
ครอบคลุมในกลุ่มประชากรในวนัน้ีใหไ้ดร้อ้ยละ 100 

(2) ขยายและเพิม่สถานบรกิารแก่เดก็ในวยั 3 – 5 ปี โดยเฉพาะในพืน้ทีย่ากจน 37 จงัหวดั 
โดยจดัชัน้เดก็เลก็ในลกัษณะประหยดัอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ส่งเสรมิใหเ้อกชนขยาย
การจดัตัง้โรงเรยีนอนุบาลมากขึน้ 

(3) ลดอตัราการออกกลางคนั การไม่รูห้นังสอืใหน้้อยลง และเพิม่อตัราการเรยีนต่อ ป .6 ขึน้ 
ม.1 ใหม้ากขึน้ โดย 
- ปรบัปรุงมาตรฐานและคุณภาพของเดก็ในโรงเรยีนในระดบัการศกึษาภาคบงัคบัและ

มธัยมให้ดีขึ้น โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่และการจดัสรรทรพัยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อพฒันาการศกึษาโดยอบรมครู 131,180 คน และจดัหนังสอือ่าน
เพื่อช่วยการสอนส าหรบัครทูีอ่ยูใ่นโรงเรยีน จ านวน 32,795 โรงเรยีน 

- เน้นการนิเทศแก่โรงเรยีนใหท้ัว่ถงึ 
(4) กระจายการศกึษาแก่เยาวชนโดยจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละการศกึษาผู้ใหญ่แบบเบด็เสรจ็ 

จดัตัง้โรงเรยีนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน 
375,000 คน รวมทัง้บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็และเยาวชนผูพ้กิารใหไ้ดป้ระมาณ รอ้ยละ 
50 ของผูพ้กิารในกลุ่มอายนุี้ 

(5) จดัตัง้ศูนยร์วมเยาวชนระดบัต าบล โดยมกีฎหมายรองรบัใหค้รบทุกต าบลภายใน 5 ปี และ
จดัตัง้กลุ่มเยาวชนในระดบัหมู่บา้นให้ครบทุกหมู่บา้นเพื่อเป็นฐานรองรบัศูนยร์วมเยาวชน
ต าบล โดยเน้นในเขตชนบทยากจน 37 จงัหวดั เป็นอนัดบัแรก 

(6) ปรบัปรุงสื่อมวลชนและการกระจายข่าวสารความรู้ทัง้ของรฐัและเอกชนทุกประเภทให้มี
คุณค่าต่อการพฒันาสตปิญัญาของเดก็และเยาวชนในกลุ่มวยัเรยีน 
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2.4 สงัคม จริยธรรม และวฒันธรรม 
(1) รกัษาระดบัอตัราเดก็เรร่อ่นและมปีญัหาความประพฤต ิปญัหาเดก็ถูกล่อลวง ปญัหาเดก็ถูก

ทอดทิง้ ปญัหาโสเภณ ีไมใ่หเ้พิม่ขึน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
(2) ใหก้ารศกึษาในรปูนอกระบบโรงเรยีนทีจ่ าเป็นแก่เดก็และเยาวชนนอกระบบโรงเรยีน เพื่อ

ช่วยการอ่านออกเขยีนได ้รูเ้ร ือ่งสุขภาพอนามยั การเมอืงการปกครอง และการด าเนินชวีติ
ทีเ่หมาะสมใหไ้ดร้อ้ยละ 50 ของกลุ่มเดก็และเยาวชนนอกระบบโรงเรยีน 

(3) เน้นหลกัสตูรและกจิกรรมในดา้นสงัคม จรยิธรรม วฒันธรรม และการเมอืงการปกครอง แก่
เดก็และเยาวชนทุกระดบัชัน้ในระบบโรงเรยีน 

(4) จดัใหม้กีารคดัเลอืกและประกาศเกยีรตคิุณบุคคลและเยาวชนตวัอย่าง จงัหวดัละ 2 คน ใน
ทุกจงัหวดัประจ าทุกปี 

2.5 การเตรียมให้มีอาชีพ 
(1) ใหม้กีารเตรยีมอาชพีในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมทีส่อดคลอ้งกบั

ทอ้งถิน่ ทัง้การเรยีน การสอน ส าหรบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีน 6 – 25 ปี ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัสตูรของแต่ละลกัษณะการศกึษาใหไ้ดทุ้กคน จดับรกิารแนะแนวทางในงานอาชพี
แก่เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ใกล้ชิดทางสื่อมวลชน โดยประสานงานกับตลาดแรงงานเพื่อ
เปลี่ยนค่ านิยมในลักษณะงานอาชีพ และเผยแพร่ข่ าวสารตลาดแรงงานทาง
วทิยุกระจายเสยีงอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โทรทศัน์เดอืนละ 1 ครัง้ เอกสารค าแนะน า
จ านวน 2 ลา้นฉบบั ภายใน 5 ปี 

(2) จดับรกิารทางดา้นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่เยาวชนทีม่ปีญัหาด้านเงนิทุนและเยาวชนพกิารใน
รปูเงนิยมื โดยผ่านระบบกลุ่มเพื่อเป็นทุนเริม่ต้นในการประกอบอาชพีจ านวน 6,000 กลุ่ม
ใน 5 ปี 

 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย เพื่อแกป้ญัหาต่างๆ ใหต้รงจดุ ไดก้ าหนดนโยบายไวด้งัน้ี คอื 

(1) ส่งเสรมิและสนับสนุนเด็กให้ได้รบัสารอาหารอย่างน้อยที่สุดตามที่ก าหนดไว้ตามความ
ตอ้งการของรา่งกายในแต่ละช่วงอาย ุ

(2) เร่งรดัและส่งเสรมิการจดับรกิารป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ทัง้ทางกายและทางจติ ที่สามารจะ
หลีกเลี่ยงได้ให้แก่เด็กและจดับริการทางด้านการรกัษาพยาบาลขัน้พื้นฐาน ในกรณีที่
เจ็บป่วยให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทัว่ถึง รวมทัง้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและ 
เยาชนพกิาร 
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(3) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เดก็และเยาวชนได้รบัการเลี้ยงดูจากครอบครวัที่ให้ความรกัและ
ความอบอุ่น ทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มทีี่อยู่อาศยัที่ถูกสุขลกัษณะ มทีี่ออกก าลงักาย
อยา่งเพยีงพอ และอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพทางกายและทางจติ 

(4) เร่งรดัและส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนได้รบัการศึกษาอบรมให้มคีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม 
และจรยิธรรม เพื่อให้เป็นพลเมอืงที่ดีและมคีุณภาพ รู้จกัอยู่ร่วมกันโดยสนัติ สามารถ
เตรยีมตวัเพื่อประกอบอาชพีในอนาคตและมเีจตคตทิีจ่ะเรยีนรูต่้อไปโดยมหิยดุยัง้ 

(5) กระตุ้นให้เยาวชนตระหนัก และรู้จ ักวิธีคุ้มครองป้องกันตนเองจากอบายมุข และ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นภยัต่อชวีติและสงัคมส่วนรวม 

(6) เร่งรดัการลดปญัหาแรงงานสมัพนัธแ์ละการว่างงานของเยาวชน โดยส่งเสรมิสนับสนุนให้
เยาวชนมคีวามพร้อมและมปีระสิทธภิาพในการใช้แรงงาน รวมทัง้การส ารวจและสร้าง
ตลาดแรงงาน 

(7) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมหรอืประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัวยั เพื่อปูพื้นฐานวถิีด าเนินชีวิตตามครรลอง
ระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข และรูจ้กัใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
แก่ตนเองและสงัคม 

3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายทีก่ าหนดไว ้ไดว้างแนวทางเพื่อ
น าไปสู่การวางแผนปฏบิตัไิวด้งันี้ คอื 
 3.2.1 ด้านโภชนาการ 

(1) ใหค้วามรูด้า้นโภชนาการ และการวางแผนครอบครวัแก่มารดา และหญงิวยัเจรญิพนัธุ ์โดย
ผ่านสถานบริการทางด้านสาธารณสุขทัง้ของรัฐและเอกชน สื่อมว ลชนและระบบ 
สาธารณสุขขัน้มลูฐาน 

(2) จดัให้มบีรกิารดูแลหญิงมคีรรภ์ให้ทัว่ถึงก่อนและหลงัคลอด โดยอบรมหมอต าแยให้มี
ความรู้ในเรื่องการดูแลระหว่างตัง้ครรภ์จนถึงการคลอดที่ถูกต้อง โดยใช้สถานบรกิาร
ทางด้านสาธารณสุขทุกประเภท ทัง้ของรัฐบาลและเอกชนให้สามารถให้บริการแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึยิง่ขึน้ 

(3) ส่งเสรมิการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ โดยเฉพาะระยะ 6 เดอืนแรกหลงัคลอด โดยอาศยัสถาน
บรกิารด้านสาธารณสุขของรฐั เอกชน และสื่อมวลชนในการให้ความรูแ้ละรณรงค์ให้เหน็
ประโยชน์ของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

(4) เน้นการใหอ้าหารเสรมิและฟ้ืนฟูสภาพแก่กลุ่มเดก็ทุพโภชนาการอนัดบั 3 และ 2 โดยผ่าน
จุดเลีย้งเดก็และการแจกอาหารใหไ้ปกนิทีบ่้าน ศูนยพ์ฒันาเดก็และศูนยโ์ภชนาการที่มอียู่
โดยความรว่มมอืของ อสม. และพฒันาการ 
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(5) จดัให้มกีารเผ้าระวงัทางโภชนาการและสุขภาพอนามยั โดยใช้บุคลากรสาธารณสุขระดบั
ทอ้งถิน่ทุกประเภท ครใูนโรงเรยีนและพฒันาการ 

(6) ส่ง เสริมและปรับปรุงการจัดบริการอาหารกลางวัน โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศกึษาธกิาร เทศบาล กทม. กระทรวงสาธาณสุข และสถาบนัคน้ควา้เพื่อพฒันา 
ผลติภณัฑอ์าหาร 

3.2.2 ด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิต 
(1) ขยายและกระจายสถานบรกิารดา้นสุขภาพ ตรวจครรภ์ก่อนและหลงัให้ทัว่ถงึ โดยเฉพาะ

ในพืน้ทีช่นบท โดยเรง่ใหอ้บรมหมอต าแยใหม้คีวามรูท้ีถู่กต้องในการดูแลหญงิมคีรรภ ์และ
หญิงหลงัคลอดให้กว้างขวางยิง่ขึ้น และผสส . เพื่อให้เป็นขุมพลงัในการให้บรกิาร
สาธารณสุขใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศเป็นการเรง่ด่วน 

(2) บรกิารเสรมิสรา้งภูมคิุ้มกนัให้ทัว่ถึง โดยปรบัปรุงระบบจดัส่งวคัซนีต่างๆ ให้กระจายไป
ทัว่ถงึยิง่ขึน้และส่งเสรมิใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสุขด าเนินใหภู้มคิุม้กนัและจดัท าระบบประวตัิ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(3) ปรบัปรุงการสุขาภบิาลในชุมชน โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วมแก้ปญัหาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
โดยมรีฐัสนับสนุนและให้การสุขศึกษา เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ เชื่อ
และปฏบิตัติามเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและเป็นไปไดต้ามสภาพทอ้งถิน่ 

(4) ปรบัปรุงหลกัสูตรวชิาสุขศกึษาและพลศกึษาใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ทีถู่กต้อง โดยเน้น
การใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้กครองทีม่เีดก็มปีญัหาเป็นกรณพีเิศษ ผ่านทางสถานบรกิารของรฐั 

(5) ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง โดยเน้นการให้
ค าปรกึษาแก่ผูป้กครองทีม่เีดก็มปีญัหาเป็นกรณพีเิศษ ผ่านทางสถานบรกิารของรฐั 

(6) ให้บรกิารด้านสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง โดยจดัให้มบีรกิารสาธารณสุขแบบผสมผสานที่
สามารถใหบ้รกิารสมบรูณ์แบบและใหม้กีารจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิสุขภาพกาย สุขภาพจติ
ของเดก็และเยาวชน โดยเน้นพืน้ทีช่นบทยากจน 37 จงัหวดั และในแหล่งเสื่อมโทรม 

(7) ป้องกนัการใช้ยาในทางที่ผดิของเยาวชน โดยให้การศึกษาและการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
สื่อมวลชนในสถานศกึษา และนอกสถานศกึษาทัว่ประเทศ โดยเน้นหนกัในเยาวชนอายุ 15 
– 25 ปี 

(8) ก าหนดนโยบายและให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนพิการเพิ่มขึ้นโดยให้ 
เอกชนเข้ามามบีทบาทในเรื่องนี้ รวมทัง้ให้สื่อมวลชนเผยแพร่ความรู้ในด้านคนพิการ
เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

(9) ลดปญัหาสุขภาพจติทีม่ไิด้เกดิจากกรรมพนัธุ ์โดยจดักจิกรรมนันทนาการส าหรบัเดก็และ
เยาวชน อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ และสนบัสนุนใหอ้อกก าลงักายเป็นประจ าทุกวนั 
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(10) ท าการศกึษาวจิยัพืน้ฐานทีเ่กี่ยวกบัสภาพความสมบูรณ์ทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติ
ของเยาวชน อยา่งน้อยปีละ 3 เรือ่ง 

3.2.3 สติปัญญาและความสามารถพื้นฐาน 
(1) ให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการพฒันาเด็กในช่วงอายุ 3 – 6 ปี โดยผ่านสถานบรกิาร 

สาธารณสุขของรฐัและเอกชน สื่อมวลชน บุคลากรระดบัทอ้งถิน่ 
(2) ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนประถมและมัธยมต้นในชนบท ให้มี 

มาตรฐานใกลเ้คยีงกบัโรงเรยีนในเมอืง 
(3) เพิม่อตัราการเรยีนต่อใหสู้งขึน้ โดยกระจายโอกาสทางการศกึษาแก่เดก็ยากจนโดยการให้

ทุนเล่าเรยีน และปรบัปรงุระบบการคดัเลอืก 
(4) สรา้งหน่วยตรวจสอบงานวทิยกุระจายเสยีงและโทรทศัน์ พรอ้มทัง้งานวจิยัประเมนิผล เพื่อ

ปรบัปรุงทศิทางและจดัประสงค ์โดยเฉพาะในดา้นการสนับสนุนกจิการเกี่ยวกบัการศกึษา
ของชาต ิตามระเบยีบว่าดว้ยวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ.2518 

(5) เร่งปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั และกลไกที่ควบคุมสื่อมวลชนพรอ้มทัง้ให้มกีาร
ปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

(6) ขยายปรมิาณและปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารทางการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ออกไปสู่เยาวชนในชนบทและในแหล่งเสื่อมโทรมมากขึ้น โดยเน้นการจัด
การศกึษาทางสื่อมวลชน การจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรู ้และการศกึษาผูใ้หญ่แบบเบด็เสรจ็ โดย
ให้สถานีวทิยุกระจายเสยีงเพิม่บทบาทในการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรูแ้ก่เยาวชนในทุก
พื้นที่ และปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอนของสถานศึกษาในชนบทให้ทดัเทียมกับ
สถานศกึษาในเมอืง โดยใหก้ารฝึกอบรม การนิเทศ และการตดิตามผล 

(7) เร่งรดัให้มกีารประสานงานกบัหน่วยงานเอกชน และสนับสนุนให้จดักิจกรรมการศึกษา
ส าหรบัเยาวชน โดยเน้นการจดัตัง้ศูนยก์ารเรยีนรู ้ศูนยร์วมเยาวชนระดบัต าบล การศกึษา
ทางสื่อมวลชนและการฝึกอาชพี โดยจดัให้มกีารประชุมเพื่อประสานงานการจดักจิกรรม
เยาวชนระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และใหม้กีารตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการและแผนปฏบิตังิานโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) สร้างระบบกลไกในการเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้อย่างมีประสทิธภิาพให้ทัว่ถึงกลุ่ม
เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสรบับรกิาร โดยให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุก
สถานีจดัรายการพร้อมกนัวนัละ 1 ชัว่โมง เพื่อการศกึษาและแนะแนวการเลอืกรบัการ
บรกิารจากสื่อมวลชนแก่เยาวชน ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ม้คีวามรูค้วามสามารถไดม้สี่วน
รว่มในการจดัรายการ 

3.2.4 การเตรียมให้มีอาชีพ 
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(1) เน้นการใชห้ลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กี่ยวกบังานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทัง้การปลูกฝงัให้ม ี
เจตคตทิีด่ ีและเหน็คุณค่าของการท างานดว้ยมอื โดยเน้นใหค้รมูบีทบาทในการปลูกฝงัใน
สิง่ดงักล่าวแก่นกัเรยีนเพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 

(2) ให้มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษา โดยทางโรงเรยีนและครแูนะแนว 

(3) จดัระบบการศกึษาในและนอกระบบ รวมทัง้การฝึกอบรมโดยเพิม่เตมิหลกัสูตรวชิาชพีใน
สาขาใหม่ๆ เพื่อเตรยีมให้เดก็เยาวชนมอีาชพี โดยเน้นวชิาชพีพื้นฐานตามความต้องการ
ของทอ้งถิน่ในเขตชนบทยากจน 37 จงัหวดั โดยใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด 

(4) ให้มกีารควบคุมการใช้แรงงานเดก็ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจรงิจงั โดยความร่วมมอื
ของกรมแรงงงาน กรมต ารวจ และกระทรวงอุตสาหกรรม 

(5) ให้เยาวชนมงีานท าตามความเหมาะสม โดยการสร้างงงานให้แก่เยาวชนแต่ละระดับ
การศกึษาในแต่ละภาค เน้นในจงัหวดัยากจน 37 จงัหวดั และจดัตัง้ศูนยจ์ดัหางานที่ม ี
ประสทิธภิาพใหค้รบทุกจงัหวดั 

(6) ให้มีการแนะแนว เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารตลาดแรงงานแก่เยาวชน ผู้ปกครองผู้ 
ใกล้ชดิ โดยทางสื่อมวลชนเพื่อเปลี่ยนค่านิยมในลกัษณะงานอาชพีและเผยแพร่ข่าวสาร
ตลาดแรงงานทางวทิยกุระจายเสยีง 

(7) เร่งรดัและปรบัปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยจดัประชุมเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งและวาง
มาตรการในการควบคุมให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และจดัฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจ
แรงงานเรือ่งการคุม้ครองแรงงาน 

(8) เร่งรัดหาแหล่งเงินทุนทัง้ในประเทศและนอกประเทศ โดยจัดประชุมหน่วยงานที่ 
เกี่ยวขอ้งเพื่อจดับรกิารทางด้านเงนิทุนหมุนเวยีนในรปูเงนิกู้ยมืแก่เยาวชนทีม่ปีญัหาและ
พกิารโดยผ่านระบบกลุ่มเพื่อเป็นทุนเริม่ตน้ในการประกอบอาชพีตามความตอ้งการ 

(9) ให้มกีารติดตามควบคุมสภาพโรงงานให้ถูกสุขลกัษณะ โดยความร่วมมอืของกระทรวง
สาธารณสุข กรงุเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิ

3.2.5 สงัคม วฒันธรรม จรยิธรรม และการเมอืง 
(1) ใหม้บีรกิารดา้นแนะแนวปญัหาเดก็ ครอบครวัในศูนยบ์รกิารต่างๆ และในโรงเรยีนทัง้ของ

รฐัและเอกชน 
(2) รณรงคผ์่านสื่อมวลชนเกีย่วกบัความส าคญัของความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัและวธิอีบรม

เลีย้งดเูดก็ 
(3) ปรบัปรงุวธิกีารเรยีน การสอนจรยิธรรมในโรงเรยีนและสถาบนัในศาสนา 
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(4) ให้มบีทลงโทษเพิ่มขึ้นนกรณีล่อลวงเด็ก โดยความร่วมมอืของกระทรวงยุติธรรม กรม
ต ารวจ 

(5) เร่งรดัให้มกีารสอนด้านศิลปและวฒันธรรมอย่างจรงิจงัและแพร่หลาย โดยความร่วมมอื
ของส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาตแิละสถานศกึษาของรฐัและเอกชนในทุก
ระดบั 

(6) รณรงคใ์หส้ื่อมวลชนเสนอกจิกรรมด้านวฒันธรรมอย่างถูกต้องและมสีาระน่าสนใจไดม้าก
ยิง่ขึน้ 

(7) จดัตัง้คณะกรรมการทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบและ
ผูป้ระกอบการเป็นกรรมการเพื่อวางมาตรการ และควบคุมสถานบรกิารและสื่อมวลชนให้
ปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดัในจงัหวดัทีม่ปีญัหาประมาณ 10 – 15 จงัหวดั 

(8) อบรมครูผูส้อนจรยิธรรมในโรงเรยีนและผู้น าเยาวชนทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีนในเรื่อง
ค่านิยม จรยิธรรม และวฒันธรรม 

(9) จดัประสานงานระหว่างองค์การทางศาสนา และการศึกษาในการจดักิจกรรมอบรมจรยิ -
ธรรมแก่เยาวชน โดยการจดัสมัมนา 

(10) ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม จดักจิกรรมวฒันธรรมไทยในรปูแบบต่างๆ โดย
การจดัตัง้ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นการทดลองขึ้นภาคละหนึ่งศูนย์ และให้จัด
กจิกรรมทางวฒันธรรม รวมทัง้วฒันธรรมสญัจร ในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่อย่างน้อยปี
ละ 3 ครัง้ ในศูนยท์ดลอง หากไดผ้ลค่อยพจิารณาใหม้กีารจดัตัง้ศูนยเ์พิม่ขึน้ต่อไป 

(11) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการควบคุมและป้องกันวฒันธรรมที่ไม่เหมาะสม 
มใิห้เผยแพร่สู่สงัคม โดยให้ความรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมเปรยีบเทยีบทางสื่อมวลชนและ
วทิยกุระจายเสยีง 

(12) ให้สถานศึกษา หน่วยงานและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนให้ความรู้ความ 
เขา้ใจในเรื่องการเมอืงอย่างถูกต้องและสอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญของประเทศเพื่อปลูกฝงั
อุดมการณ์ทางการเมอืงให้แก่เยาวชนทุกระดบั โดยจดัอบรมผู้น าเยาวชนทัว่ประเทศ 
ทางดา้นการเมอืงและความมัน่คงเป็นประจ าทุกปี 

(13) ให้ผู้ที่มหีน้าที่เกี่ยวข้องกบัเยาวชนจดักิจกรรมภาคปฏิบตัิเพื่อให้เยาวชนที่มคีวาม
แตกต่างกนัทางวฒันธรรมได้มกีจิกรรมภาคปฏบิัตริ่วมกนั ซึ่งจะท าให้เกดิความเขา้ใจซึ่ง
กนัและกนั 

 
ค. การพฒันาชาวเขา 
1. สภาพและปัญหา 
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 ประชากรชาวเขาในประเทศไทย อาจจ าแนกเป็นเผ่าใหญ่ๆ จ านวน 6 เผ่า คอื แมว้ เยา้ มเูซอ 
ลซีอ อกี้อ และกะเหรี่ยง ชาวเขาเหล่านี้ตัง้หมู่บ้านกระจดักระจายบนภูเขาสูงทางภาคเหนือและแนว
ชายแดนด้านตะวนัตก ทางราชการส ารวจพบในปี 2523 มจี านวนทัง้สิ้น 2,480 หมู่บ้าน และมี
ประชากรชาวเขาจ านวน 348,193 คน ซึง่คาดว่ายงัมหีมู่บา้นทีเ่ขา้ส ารวจไม่ถงึอกีประมาณกว่า 1,000 
หมู่บ้าน การด ารงชวีติและประกอบอาชพีแบบล้าหลงัของชาวเขา ท าให้เกดิปญัหาและผลกระทบต่อ
สังคมส่ วนรวมหลายประการ  และนับวันจะทวีคว ามรุนแรงและซับซ้อนยิ่ง ขึ้น  ป ัญหา 
ดงักล่าวประกอบดว้ย 

1.1 ปัญหาด้านประชากร การเพิม่ประชากรโดยธรรมชาตแิละโดยการอพยพของชาวเขาเอง
ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ และการอพยพขึน้ไปท ากนิบนภูเขาของประชากรพืน้ราบ พบว่าใน
พืน้ที่ภาคเหนือตอนบนมชีุมชนทีม่คีวามหนาแน่นสูงสุดเฉลีย่ 13 คน ต่อ ตร.กม. ในบางอ าเภอของ
จงัหวดัเชยีงรายและเชยีงใหม่ และขนาดชุมชนโดยเฉลีย่อยู่ระหว่าง 10,000 – 25,000 คนขึน้ไป อตัรา
การเกิดของชาวเขายงัอยู่ในระดบัสูงที่สุดถึงร้อยละ 4.3 อตัราการตายของทารกมแีนวโน้มลดลง
เนื่องจากบรกิารด้านสาธารณสุขของรฐัเริม่เข้าไปถึง โดยสาเหตุการเพิ่มประชากรทางธรรมชาติ
ดงักล่าว ท าให้คาดการณ์ไดว้่าในระยะ 5 ปีขา้งหน้า ประชากรชาวเขาจะเพิม่ปีละ 10,000 คน เป็น
อยา่งน้อย 

1.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
(1) อาชีพและรายได้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีการเกษตรเพยีงเพื่อเลี้ยง

ตนเองและครอบครวัเป็นหลกั ผลผลติที่เหลอืจากการบรโิภคจงึน าออกจ าหน่าย 
ประมาณรายไดข้องชาวเขาโดยเฉลีย่ 3,500 – 10,000 บาทต่อครอบครวัต่อปี 

อย่างไรก็ตาม ชาวเขายงันิยมท าการเพาะปลูกด้วยวิธีการท าไร่เลื่อนลอย 
เพราะขาดความรูด้้านเทคนิคการผลติในสาขาเกษตร เป็นผลให้ผลผลิตต ่าและมี
การท าลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ ชาวเขาบางเผ่าใน
หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะบรเิวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ยงัคงปลูกฝ่ิน 
เนื่องจากผลผลติฝ่ินมรีาคาสงูเมือ่เทยีบกบัพชืเศรษฐกจิอื่น 

(2) สุขภาพอนามยั ชาวเขามสีุขภาพอนามยัไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นปญัหาส าคญัที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา สภาพดังกล่าวได้แก่สุขภิบาลและที่อยู่อาศัยไม่ถูก 
สุขลกัษณะ บรกิารทางการแพทยไ์ม่เพยีงพอ ขาดความรูใ้นด้านโภชนาการและ
สุขภาพอนามยั มทีศันคติและความเชื่อในการใช้ฝ่ินเป็นยารกัษาโรค ซึ่งท าให้
ชาวเขาตดิฝ่ิน การรกัษาโรคส่วนมากใชห้มอผปีระจ าหมู่บา้น 

(3) การศึกษาและข่าวสารข้อมูล ชาวเขาโดยทัว่ไปยงัไดร้บัการศกึษาไม่ทัว่ถงึ จงึ
ท าให้มีผู้ไม่รู้หนังสือโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 88 ทัง้นี้ เพราะชาวเขายงัไม่เห็น 
คุณค่าของการศกึษา ท าใหเ้ป็นอุปสรรคส าคญัในการชีแ้จงแนะน าหรอืส่งเสรมิเพื่อ



 313 

การพฒันาใหบ้รรลุผล นอกจากนี้ การให้บรกิารด้านการศกึษาของรฐัต่อชาวเขา
ยัง ไม่พอ เพียงและยัง ไม่ เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่ จ ะยกระดับของ 
ชาวเขาให้เป็นคนไทยที่มคีุณภาพและมคีวามส านึกในการเป็นคนไทยได้อย่าง
จรงิจงั 

1.3 ปัญหาการท าลายป่าแหล่งต้นน ้าล าธาร มสีาเหตุส าคญัเนื่องมาจากการท ามาหากนิ
ของชาวเขาที่ใช้วธิกีารแผ้วถางป่าเพื่อเพาะปลูก โดยเฉพาะการท าไร่เลื่อนลอย ชาวเขากลุ่มปลูกฝ่ิน
ท าลายปา่ไมแ้ละความอุดมสมบูรณ์ของดนิสูงกว่ากลุ่มอื่น ประกอบกบัการทีช่าวเขาอยู่กนัอย่างกระจดั
กระจาย และพื้นที่ที่ เหมาะสมในการท าการเ กษตรถาวรมีจ ากัด จึงท าให้ป่าไม้แหล่งต้นน ้ า 
ล าธารถูกท าลายลงอย่างรวดเรว็ ความเสื่อมโทรมของป่าไม ้ที่ปรากฏจากภาพถ่ายทางดาวเทยีมซึ่ง
ส่วนหนึ่งมสีาเหตุมาจากการประกอบอาชพีของชาวเขา คอืระหว่างปี 2516 ถงึ 2520 พืน้ทีป่่าไมข้อง
ภาคเหนือลดลงจาก 95,842 ตร.กม. เหลอื 68,588 ตร.กม. (เน้ือทีป่า่ลดลง 27,254 ตร.กม. หรอืรอ้ยละ 
5.69 ต่อปี) 

1.4 ปัญหาด้านความมัน่คงปลอดภยัทางชายแดน หมู่บา้นชาวเขาประมาณรอ้ยละ 70 ยงั
ไม่ไดจ้ดัใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.ลกัษณะการปกครองทอ้งถิน่ และอกีประมาณกว่า 1,000 หมู่บา้น ยงัคง
เป็นช่องว่างทีไ่มม่หีน่วยงานของรฐัเขา้ไปด าเนินการ ประกอบกบัสภาพภูมศิาสตรท์ีช่าวเขาตัง้หมู่บา้น
เป็นบริเวณชายแดน ทุรกันดาร และห่างไกลการคมนาคมและความแตกต่างทางภาษาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณไีปจากสงัคมส่วนใหญ่ ท าใหเ้ป็นจดุล่อแหลมต่อการชกัจงูของฝ่ายตรงขา้มและ
กลุ่มผูห้วงัผลประโยชน์ต่างๆ บนพืน้ทีส่งู 

1.5 ปัญหายาเสพติด ภูมปิระเทศทางภาคเหนือมพีื้นที่เหมาะสมในการปลูกฝ่ินชาวเขาบาง
เผ่ามคีวามช านาญและปลูกมาเป็นเวลานาน พื้นที่ปลูกฝ่ินทีส่ ารวจพบระหว่างปี 2518 – 2519 มี
ประมาณ 60,000 ไร ่ใหผ้ลผลติ 571 กรมัต่อไร่ ราคาซือ้ขายในหมู่บา้นในปี 2523 กรมัละ 15 บาท ฝ่ิน
จงึเป็นพชืเศรษฐกจิทีช่าวเขาบางหมู่บา้นยงัคงอยู่โดยทัว่ไปและเนื่องจากราคาฝ่ินสูงขึน้เรื่อยๆ ท าให้
ชาวเขาบางหมู่บ้านที่เลิกปลูกฝ่ินไปแล้วหันกลับมามีอาชีพปลูกฝ่ินอีกและมีแนวโน้มที่จะน า
เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้ในไร่ฝ่ินมาก ยิ่งขึ้นทดแทนความจ ากัดของพื้นที่เพาะปลูกตา ม 
ธรรมชาต ิ

1.6 ปัญหาท่ีดินท ากิน แบ่งตามลกัษณะปญัหาทีต่อ้งด าเนินการแกไ้ขเป็น 2 บรเิวณ คอื 
(1) บริเวณพื้นที่ที่มกีารใช้ที่ดินผิดประเภทในการเพาะปลูก ขาดการใช้เทคนิคที่

เหมาะสมทางการเกษตร สภาพทีด่นิส่วนใหญ่เป็นดนิเสื่อมขาดการบ ารุง 
(2) บรเิวณที่มกีารท าลายป่าต้นน ้าล าธารมาก เกดิการกดัเซาะท าลายดนิ ธารน ้าตื้น

เขนิ และสมรรถนะของดนิเสื่อมลง ประกอบกบัชาวเขาอยู่กนัอย่างกระจดักระจาย
และ เคลื่ อนย้ายไปมาอยู่ เ สมอ  สามารถขยายการท าลายป่ า ไม้ต้นน ้ า 
ล าธารไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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1.7 ปัญหาการบริหาร มสีาเหตุจากการทีม่หีน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงานด้วยกนัเขา้ไป
ปฏบิตังิานในพื้นที่โดยยงัขาดแผนงานและแผนปฏบิตัิงานที่ก าหนดขอบเขตของแต่ละหน่วยงานให้
ชัดเจนและสัมพันธ์กัน การปฏิบัติงานในปจัจุบันจึงมีลักษณะซ ้าซ้อนกันทัง้ในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนทัง้ภายในและนอกประเทศ และยงัไม่มหีน่วยงานใดท าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการประสาน
การด าเนินการ หากไม่ควบคุมให้ประสานและสอดคลอ้งกบัแผนหลกัของชาตแิล้ว จะก่อให้เกดิความ
สบัสนและมปีญัหาในดา้นความมัน่คงยิง่ขึน้ 
 
2. เป้าหมาย 
  เพื่อให้การพฒันาและด าเนินงานไปสู่นโยบาย มาตรการและพื้นที่เดยีวกนั จึงได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายหลกัและพืน้ทีเ่ป้าหมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไวด้งัต่อไปนี้ 
2.1 เป้าหมายหลกัในการพฒันา 

(1) ก าหนดใหอ้ตัราเพิม่ประชากรชาวเขาลดลงเหลอืรอ้ยละ 1.5 ต่อปี ตอนปลายแผนฯ 
(2) ให้ชาวเขาเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพและมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายโดยการมี

ทะเบียนและบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวนร้อยละ 10 ของประชากรชาวเขาที่รฐั
ใหบ้รกิารอยูใ่นปจัจบุนั 

(3) เร่งปรบัปรุงฟ้ืนฟูพืน้ที่ป่าไมถู้กท าลาย โดยการปลูกป่าเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนให้
ได ้73,800 ไรต่่อปี 

(4) ใหก้ระจายบรกิารสาธารณสุขขัน้พืน้ฐาน รวมถงึดา้นโภชนาการการศกึษาภาคบงัคบั และ
ขา่วสารต่างๆ ตลอดจนการจดัทีด่นิใหร้าษฎรไดม้สีทิธทิ ากนิถูกตอ้งตามกฎหมาย สามารถ
เพิม่ผลผลติและมรีายได้สูงขึ้นเป็นหมู่บ้านพฒันาเต็มรูปจ านวน 120 หมู่บ้านส าหรบั
หมู่บ้านอื่นๆ ที่ด าเนินการอยู่แล้วให้ด าเนินการต่อไปเพื่อเตรยีมพฒันาให้เป็นหมู่บ้าน
พฒันาเตม็รปู 

(5) ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้น ออกเยี่ยมเยอืนเข้าถึงชาวเขาทุก 
หมูบ่า้น 

2.2 พื้นท่ีเป้าหมาย 
(1) จากการพจิารณาถึงความรุนแรงของปญัหาในด้านต่างๆ เป็นรายอ าเภอ ประกอบกับ

อ าเภอที่เป็นเป้าหมายในการพมันาชนบทยากจนและอ าเภอที่มแีนวโน้มการขยายตวัสูง 
สรปุเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายทีต่อ้งเรง่การพฒันาล าดบัแรก ไดแ้ก่ อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ อ.เมือง อ.แม่จนั จ.เชียงราย อ.เชียงค า จ.พะเยา อ.แม่สะเรียง อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี อ.คลอลาน จ.ก าแพงเพชร อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั อ.
ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุร ีส าหรบัอ าเภอที่ไม่ได้ก าหนดไว้และมกีารด าเนินงานอยู่ก่อนแล้ว
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สามารถด าเนินการปฏบิตัพิฒันาต่อไปได ้ทัง้นี้ จะต้องจ ากดัขอบเขตของการพฒันาใหค้ง
สภาพเดมิ 

(2) ในเขตอ าเภอดงักล่าวจะเรง่ใหห้มูบ่า้นถาวร จ านวน 120 หมูบ่า้น 
 
3. แนวนโยบายและมาตรการ 
3.1 แนวนโยบาย ปญัหาต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น มคีวามเชื่อมโยงเกี่ยวขอ้งกนัหากปล่อยให้มกีาร 
แกไ้ขไปทลีะปญัหา โดยมไิดม้กีารประสานการแกไ้ขไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งต่อเน่ือง จะท าใหป้ญัหา
ลุกลามทวคีวามรุนแรงและซบัซอ้นยิง่ขึน้ จงึจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายหลกัในการแก้ไขและบรรเทา
ความรุนแรงของปญัหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะในช่วยแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 
ดงันี้ 

(1) เร่งด าเนินการลดอตัราเพิม่ประชากรชาวเขาและประชากรชาวไทยบนที่สูงและสนับสนุน
การจดัตัง้ถิน่ฐานถาวรของประชากรชาวเขาและประชากรชาวไทยบนทีสู่งใหเ้หมาะสมกบั
สภาพพืน้ที ่โดยเน้นชุมชนทีม่คีวามหนาแน่นและอตัราเพิม่ของประชากรสงู 

(2) เร่งปรบัปรุงฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และป้องกันการท าลายทรพัยากร 
เนื่องจากการกระท าของประชากรชาวเขาและประชากรชาวไทยบนทีส่งู 

(3) เรง่ปรบัปรงุองคก์รเพื่อใหส้ามารถรบัภาระในการด าเนินการพฒันาชาวเขาร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดผู้รบัผดิชอบในแต่ละขัน้ตอนพฒันาที่ชดัเจน โดยยดึ
แผนพฒันาชาวเขาเป็นแผนแม่บท และเป็นแกนกลางในการประสานการพัฒนาของ
หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ โครงการพระราชด าริและ  
มลูนิธทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) เร่งพฒันาเศรษฐกจิหลกัในดา้นสาขาเกษตรกรรมควบคู่ไปกบัสาขาอื่นเพื่อใหช้าวเขาและ
ประชากรชาวไทยบนทีส่งูมอีาชพีทีถ่าวร มรีายไดเ้พยีงพอในการยงัชพีและลดปรมิาณการ
ปลูกฝ่ินลง โดยเร่งเพิม่ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และกระจายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่
อาชพีหลกัอื่น ทัง้นี้ เน้นการอุตสาหกรรมในครวัเรอืน 

(5) พัฒนาชาวเขาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยตนเองได้โดยเน้นการ
เสรมิสรา้งความรู้และให้บรกิารด้านพฒันาอนามยัพื้นฐาน รวมถงึการลดอตัราการตดิยา
เสพ-ตดิ เพื่อใหช้าวเขาไดพ้ฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง 

(6) เร่งรดัการพฒันาในด้านต่างๆ และสนับสนุนให้ชาวเขาเขา้มามสี่วนร่วมให้มาก ส าหรบั
หมู่บ้านที่ยงัไม่มหีน่วยราชการใดเข้าถึง ให้เร่งสร้างความสมัพนัธ์เพื่อ เสรมิสร้างความ
เข้าใจและเป็นการผูกพันทางจิตใจของชาวเขา ให้มีความนิยมในชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษตัรยิ ์
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3.2 มาตรการการพฒันา เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาชาวเขาและ หรอืประชากรชาวไทยบนที่สูง
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย ได้ก าหนดเป็นมาตรการระยะสัน้เพื่อเร่งแก้ปญัหาเร่งด่วนและ
มาตรการระยะยาว ไวด้งัต่อไปนี้ 

3.2.1 มาตรการระยะสัน้ 
(1) ลดอตัราการเพิม่ประชากรของประชากรชาวเขาและชาวไทยบนที่สูง โดยการวางแผน

ครอบครวัและการควบคุมการอพยพยา้ยถิน่ 
(2) ใหม้กีารก าหนดพืน้ทีเ่พื่อการจดัตัง้ชุมชนถาวรของประชากรชาวเขาและประชากรชาวไทย

พืน้ราบ โดยยดึหลกัเกณฑก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส าคญั ทัง้นี้สนับสนุนการ
ตัง้ถิน่ฐานในรปูแบบหมูบ่า้นป่าไม ้และในรปูเขตพืน้ทีพ่ฒันา 

(3) ให้มกีารฝึกอบรมและส่งเสรมิเทคนิคการผลติที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ โดยเน้นการใช้
วสัดุอุปกรณ์ที่จดัหาได้ในท้องถิน่ ทัง้นี้ ในด้านการเกษตรเพื่อเพิม่ผลผลติต่อไร่ให้สูงขึ้น 
และด้านอุตสาหกรรมเพื่อเพิม่ผลผลติอุตสาหกรรมในครวัเรอืน เช่น หตัถกรรมทัง้นี้ให้
ด าเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการตลาดทีร่ฐัจะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะชาวเขาทีไ่ม่สามารถ
ด า เนิ นการได้ เ อ ง  เช่ น  การจัดแหล่ งจ าห น่ าย เบื้ อ งต้น  สิน เชื่ อ  และ เ งินทุน 
หมนุเวยีน เป็นตน้ 

(4) ใหม้กีารด าเนินการเพื่อจดัหาแหล่งที่ด านท ากจิเฉพาะชุมชนทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน โดย
สนบัสนุนการส ารวจและการก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใหเ้กษตรกรเขา้มามสีทิธใินทีด่นิท ากนิ
บรเิวณป่าเสื่อมโทรม หรอืหมดสภาพแล้ว อนัมใิช่เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร และสนับสนุน
การปฏริปูทีด่นิบรเิวณอนุภาคเหนือตอนล่าง 

(5) สนับสนุนชุมชนศูนย์กลาง ที่มีบทบาทด้านการขยายแรงงาน โดยเน้นแรงงานด้าน 
อุตสาหกรรม เพื่อรบัแรงงานส่วนเกนิจากแรงงานเกษตร 

(6) สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมและการจดับรกิารของรฐัเฉพาะชุมชนชาวเขาขนาดใหญ่
โดยเน้นด้านหัตถกรรม อุตสาหกรรมเมืองแร่  และเ น้นการจัดตั ้ง อุตสาหกรรม 
แปรรูปผลผลติทางการเกษตรในอนุภาคเหนือตอนบน ทัง้นี้ เพื่อให้สามารถพฒันาเป็น
อาชพีหลกัและถาวรทีส่ าคญัต่อไป 

(7) ให้มกีารป้องกนัการขยายตวับุกเบกิของชุมชนใหม่ที่เกดิจากการสรา้งเส้นทางคมนาคม 
โดยก าหนดใหม้กีารประสานงานดา้นอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละคมนาคม 

(8) สนบัสนุนการพฒันาชนบทเขตยากจน กระจายอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมใน
ครวัเรอืนบรเิวณเขตยากจนในชุมชนพืน้ราบ เพื่อป้องกนัการอพยพของประชากรชาวไทย
พืน้ราบขึน้สู่ทีส่งู 

(9) เร่งปรบัปรุงและขยายการบรกิารด้านสาธารณสุขทอ้งถิน่ใหไ้ด้บรกิารอย่างทัว่ถงึ โดยเน้น
โครงการสาธารณสุขขัน้มูลฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัอาสาสมคัร เพื่อให้ท าหน้าที่แทน
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แพทย์  พยาบาล และให้ชาว เขารับการบริการด้านสุขภาพอนามัยได้อย่างมี 
ประสทิธภิาพ 

(10) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
แกนกลางในการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาชาวเขาและ / หรอืประชากรชาวไทยบนที่สูง ในส่วนกลางจะร่วมพจิารณา
โครงการในระดบัท้องถิน่ ทัง้นี้ การประสานดงักล่าวรวมถึงคณะกรรมการสาขาต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งดว้ย 

(11) ด าเนินการส่งเสรมิและ / หรอืใหก้ารศกึษาประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เพื่อ
ชกัจงูใหช้าวเขาพฒันาตนเอง และมสี่วนรว่มในการพฒันา 

(12) ให้มกีารประสานการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่ความมัน่คง โดย
องค์กรที่รบัผิดชอบด้านความมัน่คงเป็นหน่วยงานหลักและแกนกลางในการประสาน
พฒันาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหก้ารสนบัสนุนเท่าทีจ่ าเป็น 

3.2.2 มาตรการระยะยาว 
(1) มุ่งพฒันาด้านบรกิารสงัคม โดยขยายขอบเขตให้บรกิารสาธารณสุข การศกึษาภาคบงัคบั

และการศกึษานอกระบบ ใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ 
(2) ด าเนินการวางแผนการใชท้ีด่นิ การวางแผนงานปลกูปา่บรเิวณตน้น ้าล าธารเพื่อใหม้กีารใช้

ที่ ดิน เ หม า ะสมกับ สภาพขอ งท้ อ ง ถิ่ น แล ะ ป้ อ ง กันก า รกัด เ ซ า ะพื้ น ดิน  ก า ร 
ตกตะกอนของดนิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิของน ้า ทัง้น้ี ในแผนงานปลูกป่า
ก าหนดใหก้รมปา่ไมร้ว่มกบักรมชลประทานเป็นหน่วยงานปฏบิตัพิฒันา 

 
 
 

บทท่ี 6 
การปรบัปรงุระบบบริหารและพฒันาองคก์ร 

 
 การพฒันาสงัคมในระยะทีแ่ลว้มานัน้ แมร้ฐัจะไดพ้ยายามเพิม่และขยายการกระจายบรกิารและ
สวัสดิการการสังคมให้มากขึ้น แต่ปรากฏว่า ผลการกระจายบริการดังกล่าวยังมิได้ท าให้  
ประชาชนในสงัคมส่วนใหญ่มกีารกนิดอียู่ดขี ึน้ตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้สาเหตุทีส่ าคญั
เป็นผลสืบเนื่ องมาจากระบบบริหารและการพัฒนาองค์กรของรัฐ  ที่ได้จ ัดตัง้ขึ้นในหลายๆ  
รปูแบบ ทัง้ที่มอียู่แล้ว และพฒันาขึน้ใหม่ ยงัไม่เป็นกลไกที่เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะช่วย
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กระจายบรกิารสงัคมอยา่งไดผ้ลด ีส าหรบัปญัหาและสาเหตุของการจดัระบบบรหิารและองคก์รทีแ่ลว้มา
พอสรปุได ้คอื 

1. การจดัตัง้องค์กรขึน้เพื่อมุ่งปฏบิตังิานเบด็เสรจ็ภายในองค์กรโดยไม่ค านึงถงึองค์กรอื่นๆ 
ว่า จะช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนงานได้มากน้อยเพียงไร การมุ่งในการจดัตัง้  
องค์กรในลักษณะนี้  เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ซ ้าซ้อนกันทัง้ในด้านพื้นที่และกลุ่ม  
เป้าหมาย 

2. มอีงคก์รทีป่ฏบิตังิานในเรือ่งเดยีวกนัอยูห่ลายองคก์ร และกระจายอยู่ในหลายๆ หน่วยงาน 
แต่องค์กรเหล่านัน้ขาดการจดัท าขัน้ตอนและระบบการประสานงานร่วมกนั ดงัจะเป็นได้
จากตวัอยา่ง 

(1) งานดา้นประชากร มหีน่วยงานของรฐัท าในดา้นขอ้มลูและวจิยั 13 หน่วยงาน และ
หน่วยงานของเอกชน 2 หน่วยงาน หน่วยงานปฏิบัติเกี่ยวกับประชากรมี
หน่วยงานรฐับาลด าเนินการจ านวน 10 หน่วยงาน และเอกชน 4 หน่วยงาน 

(2) งานดา้นสิง่แวดลอ้ม มหีน่วยงานต่างๆ ของรฐัทีร่บัผดิชอบ 21 หน่วยงาน 
(3) งานด้านวฒันธรรม มหีน่วยงานของรฐั 27 หน่วยงาน และเอกชนจ านวนไม่น้อย

กว่า 2,000 หน่วยงาน 
(4) งานด้านการศกึษานอกโรงเรยีน มหีน่วยงานของรฐั 50 หน่วยงาน และเอกชน

จ านวนไมต่ ่ากว่า 300 หน่วยงาน 
(5) งานด้านอาหารและโภชนาการ มหีน่วยงานของรฐั 21 หน่วยงาน และเอกชน 6 

หน่วยงาน 
(6) งานด้านการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหน่วยราชการ

รบัผดิชอบถงึ 14 หน่วยงาน 
(7) งานดา้นยาเสพตดิ มหีน่วยงานของรฐัถงึ 26 หน่วยงาน และเอกชน 7 หน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ เหล่านี้ ด าเนินการกนัอย่างอิสระโดยมคีวามสมัพนัธ์และเกี่ยวข้องในด้านการ
ประสานและร่วมมอืในทางปฏิบัติร่วมกันน้อยมาก ทัง้นี้  เป็นด้วยงานในแต่ละด้านนัน้ยงัไม่มีการ
ก าหนดว่าหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบในการเป็นตวัน า นอกจากนี้ ยงัขาดการจดัท า
แผนหลกัในเรื่องนัน้ๆ ขึ้น ท าให้การปฏบิตัิงานขาดแนวทางที่จะไปสู่จุดร่วมกนัในแนวเดียวกนัได ้
ขณะเดยีวกนันี้ในบางงานมแีผนแม่บททีจ่ะเป็นแนวทางการปฏบิตัริ่วมของหน่วยต่างๆ แต่ยงัมหีน่วย
ปฏบิตับิางหน่วยยงัไมม่กีารท าแผนปฏบิตัเิป็นรายปีขึน้ ท าใหง้านเป็นไปอยา่งซ ้าซอ้นกัน 

3. หน่วยงานหลายหน่วยงานที่จดัตัง้ขึน้ ไม่ได้ด าเนินการตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
ขอบเขตของหน่วยงานทีก่ าหนดไว ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากการปฏบิตังิานของหลายหน่วยงานทีม่ ี
หน้าที่ในการประสานและวางแผน ไม่ได้ด าเนินการตามหน้าที่หลกัที่ได้ก าหนดขึ้น แต่
กลบัไปท าหน้าทีท่างดา้นด าเนินงานแข่งกบัหน่วยงานปฏบิตั ิ
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4. การจดัองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับองค์กรหลักและโครงสร้างในการบริหารที่มีอยู่ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ได้ท าให้เกิดปญัหาและความติดขดัทางด้านกฎหมายและ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน เป็นเหตุให้องค์กรดงักล่าวไม่อาจจะด าเนินการได้ตาม  
จดุมุง่หมาย 

5. การจดัตัง้องคก์รขึน้ในรปูของคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการในหลายรปูแบบทีป่ฏบิตัิ
อยู่ ยงัไม่อาจท าหน้าที่ได้ตรงจุดหมายในการแก้ปญัหาได้อย่างจรงิจงั นอกจากน้ี การ
จดัตัง้ในรูปคณะกรรมการของบางหน่วยงานที่มหีน้าที่ด้านประสานงาน แต่กลบัไปตัง้
หน่วยปฏิบตัิการขึ้นเสียเอง ท าให้คณะกรรมการในรูปดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการ
ประสานงานหรอืได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยปฏบิตังิานอื่นๆ อย่างได้ผลดตีามเจตนา -
รมณ์ทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ 

ฉะนัน้ ปญัหาในดา้นการจดัการบรหิารและองคก์รจงึเป็นปญัหาส าคญัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
ที่จ าเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุงให้ควบคุ่กันไปกับการก าหนดรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างและการ
กระจายบรกิารสงัคม ใหเ้กดิความสอดคลอ้งและสมัพนัธก์นัทัง้ในดา้นการบรหิารและการจดัองคก์รขึน้ 
ทั ้ ง ใ น ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค ล ง ไ ป จ น ถึ ง ร ะ ดั บ 
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลกัและวิธีการปฏิบตัิงานอย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อส่งผลการ
กระจายบรกิารลงไปยงักลุ่มประชากรเป้าหมายและพื้นที่ตามที่ก าหนดไว้ ส าหรบัระบบบรหิารและ
องคก์รทีม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งเรง่ใหม้กีารพจิารณาปรบัปรงุในแต่ละดา้น มดีงันี้คอื 
 
1. ด้านประชากรและส่ิงแวดล้อม 
1.1 การลดอตัราการเพ่ิมประชากร 

(1) จัดให้คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีอยู่ ในปจัจุบัน มีสถานภาพเป็น
คณะกรรมการระดบัชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากรและ
คณะกรรมการบรหิารประชากรศกึษาและให้หน่วยงานในส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและกระทรวงศกึษาธกิารท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขาธกิารของ
คณะกรรมการทัง้ 2 ชุด ทัง้นี้ เพื่อก าหนดแนวทางพฒันาและการประสานงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ไปสู่จดุหมายเดยีวกนั 

(2) จดัทรพัยากรให้แก่หน่วยงานที่ท าหน้าที่เลขาธกิารคณะกรรมการระดบัชาติชุดต่างๆ อย่าง
เพยีงพอ เพื่อใหค้ณะกรรมการชุดต่างๆ เหล่านี้สามารถปฏบิตัหิน้าทีท่ีจ่ าเป็น เช่น การก าหนด
นโยบายและวางแผนการก าหนดขอบขา่ยเนื้อหา และขอ้แนะน าในดา้นสถติกิารศกึษาวจิยั การ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิน ผ ล  ต ล อ ด จนก า รป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ 
กจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเลขาธกิารจะต้องมบีุคลากรและทรพัยากรที่ท าหน้าที่
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ต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการประสานงานกบั
กลุ่มประเทศอาเซยีนซึง่มแีนวโน้มจะขยายตวัมากขึน้ 

(3) ภายใต้คณะกรรมการระดบัชาตชิุดต่างๆ อาจจะม ี“คณะกรรมการเฉพาะกิจ” ได้ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นคณะทีป่รกึษาเฉพาะดา้นใหแ้ก่คณะกรรมการระดบัชาต ิ
โดยคณะกรรมการระดบัชาตมิหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเป็น “แกนกลาง” 

1.2 การพฒันาคณุภาพประชากร 
(1) ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ประสานงานการพฒันาก าลังคน โดยมคีณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานพฒันา
ก าลงัคนควบคุมก ากับการพฒันาก าลงัคนทัง้ภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ และภาคเอกชนเพื่อ
ด าเนินการ 
(1.1) วางแผนการผลติก าลงัคนใหม้คีุณภาพตรงกบัความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และ

เร่งรดัใหส้่วนราชการทุกหน่วยจดัท าแผนพฒันาก าลงัคนไวล้่วงหน้า 5 ปี โดยจดัใหม้ี
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดา้นน้ีโดยเฉพาะ เพื่อใหค้ าแนะน าทัง้ในดา้นหลกัการและวธิกีาร 

(1.2) วางแผนและก าหนดก าลงัคนให้มคีุณภาพตรงกบัความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
และเร่งรดัใหส้่วนราชการทุกหน่วยจดัท าแผนพฒันาก าลงัคนไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยจดั
ให้มเีจ้าหน้าที่รบัผดิชอบด้านนี้ โดยเฉพาะเพื่อให้ค าแนะน าทัง้ในด้านหลกัการและ
วธิกีาร 

(2) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัการบรหิารราชการให้เอื้ออ านวยต่อการ
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใหส้ านกันายกรฐัมนตรเีป็นผูร้บัผดิชอบ 

(3) ให้กระทรวงการคลงั และ / หรอืหน่วยราชการที่ควบคุมรฐัวสิาหกิจทัง้หลายด าเนินการ 
แก้ไขกฎหมาย ข้อบงัคบัที่เกี่ยวกบัคุณสมบตัแิละองค์ประกอบของคณะกรรมการฐัวสิาหกิจ 
ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารสรรหาการแต่งตัง้และการด ารงต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.3 การส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
(1) จัดตัง้หน่วยสิ่งแวดล้อมขึ้นในหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติ และการควบคุมภาวะมลพิษ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การจัด
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประสานงานกับส านักงาน
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิละหน่วยงานอื่นๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิต่อไป 

(2) จดัตัง้คณะกรรมการร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรทีม่หีน้าที่ในการควบคุมแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม
กบักลุ่มองคก์รทีม่หีน้าทีพ่ฒันาเศรษฐกจิทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหร้่วมมอืด าเนิงานเชื่อม
โยงประสานกนัเป็นโครงข่ายของระบบการจดัการ และบรกิารสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัประเทศ
และในระดบัเฉพาะเรือ่ง 

1.4 การพฒันาวฒันธรรม 
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 ปจัจุบนังานวฒันธรรมได้แยกออกเป็นส่วนๆ เป็นอิสระจากกันคอื ด้านศาสนา ศิลป วฒัน-
ธรรม ฯลฯ และมหีน่วยงานของรฐัระดบักรม ประมาณ 10 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานรบัผดิชอบตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ตราเป็นพระราชบญัญตั ิและมหีน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งร่วมรับผดิชอบสนับสนุน
งานในส่วนของตนอกีประมาณ 20 หน่วยงาน รวมทัง้องค์กรเอกชนทัว่ประเทศอีกประมาณ 2,000 
องคก์ร 
 โดยทัว่ไป การปฏบิตังิานในขณะนี้เป็นไปในลกัษณะที่ต่างหน่วยต่างท า และต่างก็เป็นอสิระ
จากกนั แมง้านศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม จะมหีน่วยงานหลกัสงักดัอยู่ในกระทรวงศกึษาธกิาร แต่
การประสานงานก็มไิด้เป็นไปด้วยดีเท่าที่ควร ยิง่กว่านัน้หน่วยหลกัเหล่านัน้มฐีานะเป็นหน่วยง าน
ส่วนกลาง ไม่มหีน่วยงานในส่วนภูมภิาคโดยกฎหมายที่จะประสานงานและรบัผดิชอบปญัหาได้อย่าง
ทนัทแีละทัว่ถงึ จงึเหน็ควรใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัตัง้คณะกรรมการประสานและจดัท าแผนปฏบิตัิ
รว่มกบัหน่วยปฏบิตั ิทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บททีไ่ดจ้ดัท าขึ้นนี้ และให้
กระทรวงฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันางานดา้นน้ีควบคู่ไปกบัการพฒันาการศกึษา 
 
2. ด้านการกระจายบริการสงัคม 
2.1 การพฒันาการศึกษา กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้ง 

(1) ปรบัปรุงหน้าที่ความรบัผิดชอบทัง้ทางด้านการบริหารและวิชาการของหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคให้ชดัเจน สอดคล้องกและสนับสนุนซึ่งกนัและกนัและปรบัปรุง
การพัฒนาการศึกษาในระดับต ่ากว่าอุดมศึกษาให้สมัพนัธ์กับหลกัสูตรที่ปรบัปรุงใหม ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมวิชาการ กรมสามญัศึกษา กรมอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ส านักงานศึกษาธิการเขต ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวดั และส านักงานประถมศึกษาจงัหวดั ทัง้นี้ เพ่อให้การบรหิารการศึกษามคีวาม
สอดคลอ้งและต่อเนื่องกนัในทุกระดบั 

(2) ปรบัปรุงบรกิารการศึกษาให้มกีารกระจายอ านาจการบรหิารการศึกษาอย่างจรงิจงัไปสู่
ทอ้งถิน่ 

(3) ปรบัปรุงการประสานและการจดัการของหน่วยงานวางแผนทางด้านการศึกษาของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มบีทบาทและสนับสนุนการวางแผนการศึกษาของชาติอย่างมี
ระบบและขัน้ตอนทีส่มัพนัธก์นั 

2.2 การพฒันาสาธารณสขุ 
จดัตัง้สถาบนัหรอืศูนยป์ระสานงานพฒันาการสาธารสุขในระดบัชาต ิและคณะกรรมการพฒันา

นโยบายและการบรหิารงานสาธารณสุขขึน้ ส าหรบัด าเนินกจิกรรมด้านการวเิคราะห ์ทบทวนนโยบาย 
มาตรการ กลวธิ ีซึง่จะชีน้ าการจดัท าแผนงาน / โครงการตลอดจนการบรหิารงานสาธารณสุขไดอ้ย่าง
กวา้งขวางและต่อเนื่อง โดยสถาบนัพฒันาสาธารณสุขจะมอีงคป์ระกอบเป็นหน่วยงานประจ าหน่วยหนึ่ง 
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ใ ห้ สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง 
สาธารณสุข 
2.3 การพฒันาอาหารและโภชนาการ 

ให้มกีารปรบัปรุงเรื่องขอบเขต อ านาจหน้าที่ ของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอาหาร
และโภชนาการใหส้ามารถปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการอาหารและโภชนาการแห่งชาต ิมอบหมายให้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในเรื่องการตดิตามและประเมนิผลและท าหน้าที่ในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงานตามแผนอาหารและโภชนาการ 
2.4 การจดัหาน ้าเพ่ืออปุโภคบริโภค 

ในเขตชนบท มหีน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงานร่วมด าเนินงานจดัหาน ้าอุปโภคบรโิภคให้
ประชาชนในชนบท จงึจ าเป็นต้องมแีผนแม่บท เพื่อก าหนดให้หน่วยต่างๆ เหล่านี้มบีทบาทที่ชดัเจต
และด าเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รฐัจะจดัหาน ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบรโิภคให้พอเพยีงแก่
ประชากรทุกคน ภายในปี 2523 นอกจากนี้ จะมกีารตัง้ส านักงานกลางเพื่อควบคุมใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนแมบ่ท โดยเรง่รดัใหห้น่วยปฏบิตัทิุกหน่วยจดัท าแผนปฏบิตักิารเป็นประจ าปีขึน้ 
2.5 การพฒันาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

2.5.1 อาชญากรรม 
(1) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด้านกระบวนการยุติธรรมเรง่รดัการด าเนินงานให้รวดเรว็

และมปีระสิทธิภาพ โดยปรบัปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 
กรมอยัการ กรมต ารวจ กรมราชทณัฑ ์กรมการปกครอง และกระทรวงยตุธิรรม 

(2) จดัให้มีคณะกรรมการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการ 
ยุติธรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่ายและ 
ผู้ทรงคุณวุฒใินแขนงอาชพีอาญายุติธรรม และเป็นผู้เร่งรดัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จดัท าแผนปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ททีจ่ดัท าขึน้ให้ด าเนินการไดโ้ดยด่วน 

(3) ด าเนินการปรบัปรงุระบบอยัการใหไ้ปสู่ระบบมาตรฐานอยัการสากล เพื่อใหพ้นักงาน
อยัการมบีทบาทและความรบัผดิชอบในการสอบสวนฟ้องรอ้ง 

(4) ให้องค์กรภาคเอกชนเขา้มาร่วมมบีทบาทในการป้องกนัและปราบปราม ตลอดจน
การฟ้ืนฟูจติใจและความประพฤตขิองผูต้อ้งโทษ 

(5) จดัต้องสถาบนัอาชญวทิยา เพื่อเป็นแหล่งกลางในการสอบสวนขอ้มูล ศกึษา วจิยั 
และวางแผนดา้นป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทัง้ระบบ 

2.5.2 อบุติัเหตบุนถนน 
(1) ปรบัปรงุบทบาทและขอบเขตหน้าทีร่บัผดิชอบของหน่วยงานในสงักดักรมต ารวจที่

เกี่ยวขอ้งกบัอุบตัเิหตุเสยีใหม่ให้ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น งานของสารวตัรจราจรท้องที่
ซึง่เกีย่วขอ้งกบักองบงัคบัการต ารวจจราจร 
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(2) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการโอนยา้ยเจา้หน้าที่ต ารวจจราจรให้เหมาะสม ทัง้นี้ เพื่อ
ป้องกนัมใิหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่มปีระสบการณ์ในการจราจรยา้ยไปท างานอื่นซึง่ไม่ต้องใช้
ความรูค้วามสามารถในการจราจร 

(3) ตัง้ศูนย์ใบอนุญาตขบัขี่ทัว่ประเทศขึ้น เพื่อควบคุมการขอใบอนุญาตขบัขี่ให้มี
ระเบยีบรดักุม เป็นการป้องกนัการออกใบอนุญาตขบัขีแ่ก่ผูท้ีก่่ออุบตัเิหตุบนถนน
บ่อยๆ 

 
3. ด้านการสวสัดิการสงัคม 

3.1 การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 
(1) ให้พจิารณาและทบทวนการปรบัปรุงหน่วยงานปราบปรามยาเสพตดิของกรมต ารวจ ซึ่ง

ประกอบดว้ยหลายหน่วยงานใหม้กีารวางสายการบงัคบับญัชาสอดคลอ้งและประสานงาน
กนัใหม้ากขึน้ เพื่อใหก้ารปราบปรามไดผ้ลตามจดุมุง่หมายของรฐับาล 

(2) ใหห้น่วยงานปราบปรามยาเสพตดิทัง้ 3 หน่วย คอื กรมต ารวจ กรมศุลกากรและส านักงาน 
ปปส. ร่วมจดัท าแผนงานและแผนปฏบิตัิการปราบปรามที่สอดคล้องกนัและให้มกีาร
แลกเปลีย่นขา่วสารระหว่างหน่วยงาน 

3.2 การสวสัดิการสงัคม 
(1) การสวสัดกิารสงเคราะห ์

ให้กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการ ในด้านสวสัดกิารสงเคราะห์โดยร่วมมอือย่าง 
ใกล้ชิดกับองค์กรเอกชน และให้ประสานการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและ  
แผนปฏบิตักิารทีจ่ดัท าขึน้ 
(2) การสวสัดกิารแรงงาน 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลายหน่วยงานจะต้องประสานงานในเร่ืองความ
ปลอดภัยในการท างานให้ดียิ่งขึน้ หน่วยงานเหล่านีไ้ด้แก่กรมแรงงาน ในด้านการตรวจตราดูแล
สถานประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเทศบาลในด้านการอนุญาตการจัดตัง้โรงงาน 
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย และส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิในด้าน
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย อันตรายที่จะเกิดกับคนงาน ประชากร และภาวะแวดล้อม โรงพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการตรวจร่างกายลูกจ้างและสาเหตุของการเจ็บป่วย กระทรวง
เกษตรและ 
สหกรณ์ ในด้านเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสารเคมีปราบศัตรูพืชแก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยต่างๆ 
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการให้ความรู้แก่เดก็และเยาวชน 
ทัง้นี ้กรมแรงงานควรจะเป็นแกนกลางประสานการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอนในเร่ืองนี  ้
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ส าหรบักองทุนเงนิทดแทนและกองทุนนอกข่ายเงนิทดแทน กรมแรงงานควรจะด าเนินการ
พจิารณาร่วมกบัหน่วยงานที่ได้ด าเนินการในด้านนี้ ได้แก่กรมประชาสงเคราะห์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ผูแ้ทนนายจา้ง ลกูจา้ เพื่อหาแนวทางในการเตรยีมการประกนัสุขภาพใหแ้ก่ลกูจา้งคนงาน 

ในด้านการสวัสดิการแรงงานเพื่อสังคม กรมแรงงานควรจะได้ด าเนินการสนับส นุนและ
ประสานงานกบักรมประชาสงเคราะห์กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลงั 
ตลอดจนธนาคารและองคก์ารเอกชนรวมทัง้ลกูจา้งและนายจา้ง 

3.3 การกีฬาและการพกัผอ่นหย่อนใจ 
หน่วยงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชนทีเ่กี่ยวกบัการกฬีาและพกัผ่อนหย่อนใจที่ควรจะไดม้กีาร

ประสานงานกนัในด้านการเผยแพร่เรื่องการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจให้เป็นไปอย่างรวดเรว็และ
กว้างขวาง ได้แก่ กรมประชาสมัพนัธ์ องคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สมาพนัธ์หนังสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ในด้านพฒันาผู้น าทางการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและควรจะมี
การประสานงานกัน คือ กรมการพฒันาชุมชน ส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท กรมการศึกษานอก  
โรงเรยีน กทม. ทบวงมหาวทิยาลยั กรมพลศกึษา กรป. กลาง 

ในด้านแผนพฒันาแหล่งการกีฬาและการพกัผ่อนหย่อนใจ องค์กรที่มหีน้าที่รบัผิดชอบคือ 
องค์กรส่งเสรมิกฬีาแห่งประเทศไทย ส านักผงัเมอืง กทม. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย กรมพลศกึษา 

ส่วนในด้านการปรบัปรุงกฎหมาย ซึ่งจะท าให้การพฒันาการกฬีาและการพกัผ่อนหย่อนใจมี
กฎหมายและพระราชบญัญตัต่ิางๆ รองรบัและก่อให้เกดิความคล่องตวัและมหีลกัการ หน่วยงานที่จะ
รบัผดิชอบ คอื ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  และส านกัผงัเมอืง 

ให้องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนดงักล่าวขา้งต้น มกีารประสานงานซึ่งกนัและกนัทัง้ใน
ดา้นการบรหิารงานและการด าเนินงาน ทัง้นี้ องคก์ารส่งเสรมิกฬีาแห่งประเทศไทยจะเป็นแกนกลางใน
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามแผนแมบ่ททีไ่ดจ้ดัท าขึน้ 
 
4. ด้านกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาสงัคม 
4.1 การพฒันาสตรี 

(1) ใหม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาต ิมสี านักเลขาธกิารปฏบิตังิานประจ าเพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ในการก าหนดนโยบายและการประสานหน่วยงานปฏิบตัิงานต่างๆ ทัง้ในภาคของรฐัและ
เอกชนขึน้ และใหส้งักดัอยูใ่นส านกันายกรฐัมนตร ี

(2) ให้มีการใช้องค์กรที่มีอยู่แล้วในส่วนภูมิภาคตัง้แต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาเป็นแกนกลางการ
ประสานงานในแต่ละระดบั โดยมกีรมการพฒันาชุมชนเป็นศูนยป์ระสานงานในดา้นนี้ 

4.2 การพฒันาเดก็และเยาวชน 
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ใหส้ านักงานส่งเสรมิและประสานงานเยาวชนแห่งชาตเิขา้มามบีทบาทในการด าเนินงานอย่าง
จรงิจงั ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการวางแผนและการตดิตามประเมนิผลหน่วยปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
พฒันาเดก็ 

การพัฒนาเยาวชน เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนา 
เยาวชนใหม้ากขึน้ 
4.3 การพฒันาชาวเขา 

หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปด าเนินการพัฒนาชาวเขามีหลายหน่วยงานด้วยกัน ยังขาด  
แผนงานหลกัและแผนปฏบิตักิารที่ชดัเจนทัง้ในภาครฐับาลและเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ก่อให้เกิดความซ ้าซ้อนในการด าเนินงานและงบประมาณ จึงได้มีการก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิเป็นแกนกลางการประสานนโยบาย แผนงาน 
โครงการของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชาวเขา และ / หรอืประชากรชาวไทยบนทีสู่ง 
ในส่วนกลาง และร่วมพิจารณาโครงการในระดับท้องถิ่น ในการประสานดังกล่าวให้รวมถึง
คณะกรรมการสาขาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย และเร่งรดัใหห้น่วยปฏบิตัไิดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารเป็นรายปี
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ท เพื่อเป็นแนวทางก ากบัการปฏบิตังิานต่อไป 

อนึ่ง การปรบัปรุงระบบบริหารและพัฒนาองค์กรที่ได้เสนอแนะให้มีขึ้นในแต่ละแผนงาน 
ดงักล่าวขา้งตน้ จะยดึถอืโครงสรา้งการกระจายอ านาจการบรหิารและการพฒันาองคก์รทีม่แีลว้ในบทที ่
3 และ 4 ของส่วนทีแ่ปดเป็นฐานหลกัใหแ้ก่องคก์รทีเ่สนอแนะใหม้กีารจดัตัง้ขึน้ใหม ่ไดอ้าศยัเป็นข่ายใน
การกระจายบรกิารและสวสัดกิารตัง้แต่ระดบัส่วนกลางไปยงัระดบัทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 6 
การแก้ปัญหาความยากจนและพฒันาชนบทเขตล้าหลงั 

 
1. ประเดน็ปัญหา 

1.1 ผลการพฒันาเศรษฐกิจในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา หากพจิารณาแต่เพยีงในแง่ของความ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าประสบผลที่ค่อนข้างน่าพอใจ แต่เมื่อ
พจิารณาในแงข่องการกระจายผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการพฒันาปรากฏชดัว่า การขยายตวัทางเศรษฐกจิ
นัน้ไมส่ม ่าเสมอทุกพืน้ที ่เกดิปญัหาช่องว่างและความเหลื่อมล ้าในฐานะรายไดร้ะหว่างภาค และระหว่าง
เขตชนบทและเขตเมอืงของประเทศ 
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1.2 การกระจายรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ในช่วงระหว่าง พ .ศ. 2503 – 2522 ชี้ให้เหน็ 
แนวโ น้มของรายได้ถัว เฉลี่ย ต่อบุคคลแตกต่างกันมากยิ่ง ขึ้น  กล่ าวคือ  ประชากรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่เป็นภาคที่ยากจนทีสุ่ดของประเทศ มรีายไดต่้อบุคคลในปี 2522 เพยีง 4,991 
บาท เทยีบกบัประชากรในกรุงเทพฯ มรีายไดต่้อบุคคลถงึ 30,161 บาท หรอืต่างกนัถงึ 6 เท่าตวั หาก
พิจารณาเปรียบเทียบสดัส่วนผลิตรวมระหว่างภาคต่างๆ จะเห็นว่าผลผลิตส่วนใหญ่ขยายในเขต
กรุงเทพมหานครกบัภาคกลางเท่านัน้ ส่วนภาคอื่นๆ แนวโน้มกลบัลดลง แสดงถงึการขยายการผลติ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม บรกิารและการคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคยีง ยงัผลให้
อทิธพิลทางเศรษฐกจิของภาคกลางและบรเิวณ กทม. มมีากขึน้ 
 

ตารางท่ี 1.1 
การกระจายรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ระหว่างปี 2503 – 2522 

 
รายการ เหนือ ตะวนัออกเฉี

ยงเหนือ 
ใ

ต้ 

กลาง กรงุเทพฯ ทัว่
ประเทศ 

1. สดัสว่นผลผลติรวม
ของภาคตามราคา
คงที ่(รอ้ยละ) 

          2503 
          2513 
          2522 
2. รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

บุคคลของภาค 
ตามราคาปจัจุบนั 
(บาท) 

          2503 
          2513 
          2522 

 
 
 

15.8 
15.2 
14.9 

 
 
 
 

1,496 
2,699 
8,781 

 
 
 

17.0 
16.0 
14.7 

 
 
 
 

1,082 
1,822 
4,991 

 
 
 

14.1 
12.8 
11.8 

 
 
 
 

2,700 
3,858 
12,683 

 
 
 

29.3 
27.5 
31.2 

 
 
 
 

2,565 
4,662 
17,655 

 
 
 

23.8 
28.5 
27.4 

 
 
 
 

5,630 
10,234 
30,161 

 
 
 

100.0 
100.0 
100.0 

 
 
 
 

2,106 
3,849 
12,067 

 
1.3 ปญัหาส าคญัทีส่บืต่อเน่ืองกนัมา คอื “ความยากจน” ปรากฏว่าสดัส่วนของประชากรทีอ่ยู่

ในขา่ยยากจนทัง้ประเทศ ไดล้ดลงตามล าดบั ดงันี้ 
ปี 2505 – 2506 คดิเป็นรอ้ยละ  57  ของประชากรทัง้หมด 
ปี 2511 – 2512  “ 39  “ 
ปี 2518 – 2519  “ 31  “ 
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 ส าหรบัในเขตชนบทเองกไ็ดล้ดลงจากรอ้ยละ 61 มาเป็นรอ้ยละ 43 และรอ้ยละ 35 ในช่วงเวลา
ดังกล่าวตามล าดับ ทัง้นี้  เป็นผลได้จากการที่เศรษฐกิจส่วนรวมได้ขยายตัวสูง ซึ่งได้กระจาย  
รายไดแ้ละบรกิารสงัคมต่างๆ ลงไปสู่ทอ้งทีย่ากจนบางแห่ง อย่างไรกต็ามแมอ้ตัราประชากรยากจนดงั
กลางนี้จะลดลง แต่ไดป้รากฏว่ายงัมปีระชากรทีย่ากจนอยู่อกีเกอืบถงึ 1 ใน 3 ของประชากรทัง้ประเทศ 
และในจ านวนนี้รอ้ยละ 90 เป็นประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือตอนบน นอกจากนัน้โอกาสทีจ่ะใหส้ดัส่วนของประชากรยากจนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ อย่างที่
เคยเป็นมานัน้คงจะเป็นไปไดย้าก เนื่องจากโอกาสทีจ่ะขยายเนื้อทีเ่พาะปลุกต่อไปคงจะกระท าไดจ้ ากดั 
ซึง่จะส่งผลต่ออตัราการขยายตวัทางเกษตรมแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ หากไมม่กีารเพิม่ผลผลติต่อไร่ 

1.4 บรรดาชนบทของประเทศนัน้มเีพยีงบางส่วนเท่านัน้ที่ได้รบัผลประโยชน์จากการพฒันา
พอทีจ่ะสามารถช่วยตวัเองไดบ้า้ง โดยเฉพาะชาวชนบทในเขตชลประทาน ในขณะทีช่าวชนบทในส่วน
อื่นๆ ได้รบัผลประโยชน์จากการพฒันาทีผ่่านมาค่อนขา้งน้อย และบางส่วนแทบจะไม่ได้รบัประโยชน์
จากการพัฒนาเลย จึงเป็นเหตุให้ยงัอยู่ในสภาพยากจนและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จาก
การศึกษาหลายๆ ด้านพบว่ายงัมชีาวชนบทที่อยู่ในฐานะยากจนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน กระจดั
กระจายอยู่ในภูมภิาคต่างๆ ของประเทศ และค่อนข้างหนาแน่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ  
ภาคเหนือตอนบน 

ตารางท่ี 1.2 

อตัราความยากจนในชนบทแยกเป็นรายภาค 
 

ภาค อตัราความ
ยากจนในชนบท 

(%) 2518 / 19 

จ านวนคนใน
ชนบท (คน)  

2522 

จ านวนคนยากจน 
(คน) 
2522 

% 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เหนือ 
ใต ้
กลาง 
ทัว่ประเทศ 

45 
34 
33 
15 
34 

13,372,877 
7,911,038 
4,719,564 
8,339,136 
34,342,615 

6,017,795 
2,689,753 
1,557,456 
1,250,870 
11,515,870 

52.3 
23.3 
13.5 
10.9 
100.0 

 
1.5 ส าหรบัสถานการณ์ของความยากจนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะเห็นว่าเมื่อจ าแนก

จ านวนครอบครวัออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามฐานะรายได้ต่อเดอืน คอื กลุ่มยากจน (รายได้ต ่ากว่า 165 
บาทต่อคน) กลุ่มค่อนขา้งยากจน (รายได ้166 – 200 บาทต่อคน) กลุ่มฐานะค่อนขา้งด ี(รายได ้221 – 
330 บาทต่อคน) และกลุ่มฐานะด ี(รายไดต้ัง้แต่ 331 บาท ขึน้ไปต่อคน) ผลการส ารวจไดแ้สดงใหเ้หน็
ว่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมคีรอบครวัฐานะยากจนถงึรอ้ยละ 43 ของครอบครวัทัง้หมด และเมื่อ
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รวมกลุ่มครอบครวัทีค่่อนขา้งยากจนเขา้ดว้ยกนัแลว้จะสูงกว่ารอ้อยละ 70 ในขณะทีม่คีรอบครวัฐานะดี
และค่อนขา้งดเีพยีงรอ้ยละ 7 และ 22 ตามล าดบัเท่านัน้ กลุ่มครอบครวัฐานะต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะมี
ความแตกต่างกนัในเรื่องรายไดร้ายจ่างแลว้ ยงัแตกต่างกนัในดา้นขนาดของครอบครวั จ านวนสมาชกิ
ในวยัท างานและทีอ่ยูใ่นภาระเลีย้งดดูว้ย ดงันี้ คอื 
 

ตารางท่ี 1.3 
ลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจของครอบครวัชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จ าแนกตามฐานะรายได้ ปี 2518 – 19 
 

รายการ เฉล่ีย ครอบครวั
ยากจน 

ครอบครวั
ค่อนข้าง
ยากจน 

ครอบครวั
ค่อนข้าง
ฐานะดี 

ครอบครวั
ฐานะดี 

รอ้ยละของครวัเรอืน 
รายไดข้องครวัเรอืนต่อเดอืน (บาท) 
รายจ่ายของครวัเรอืนต่อเดอืน 
(บาท) 
ขนาดของครอบครวั (คน) 
จ านวนสมาชกิในวยัท างาน (คน) 
สดัสว่นสมาชกิทีอ่ยูใ่นภาระเลีย้งดู 
รายไดต่้อคนต่อเดอืน (บาท) 
รายจ่ายต่อคนต่อเดอืน (บาท) 

100.0 
1,346 
1,485 
6.11 
3.30 
0.85 
241 
262 

43.23 
823 

1,162 
6.72 
3.50 
0.93 
120 
170 

27.05 
1,192 
1,432 
6.01 
3.30 
0.82 
200 
250 

22.30 
1,768 
1,762 
5.38 
3.10 
0.75 
330 
340 

7.34 
3,661 
2,680 
4.69 
2.60 
0.78 
810 
610 

 
1.6 ความยากจนและความลา้หลงัในฐานะทางเศรษฐกจิ เป็นปญัหาทีส่มัพนัธเ์ชื่อมโยงโดยตรง

กบัความทรดุโทรมของคุณภาพชวีติ ทัง้น้ี ดชันีทางสาธารณสุขในปจัจบุนัชีใ้หเ้หน็ไดเ้ป็นอย่างดวี่า โดย
เฉลี่ยกว่าร้อยละ 64 ของประชากรไทยเป็นโรคพยาธิล าไส้ ส่วนประชาชนในหมู่บ้านที่ 
ยากจนส่วนใหญ่หรอืเกอืบทัง้หมดจะเป็นโรคพยาธลิ าไสถ้งึรอ้ยละ 80–100 ตามล าดบัความยากจนมาก
น้อย กรณโีรคโลหติจาง โดยเฉลีย่แลว้คนในทอ้งทีใ่กลก้รุงเทพฯ เป็นโรคโลหติจางรอ้ยละ 40 – 50 แต่
ในบางท้องที่ที่ห่างไกลออกไปจะมปีระชาชนเป็นโรคโลหติจางถึงร้อยละ 90 ยิง่ไปกว่านัน้ในด้าน
โภชนาการตามชนบท จากหลกัฐานทางการแพทยพ์บว่าเดก็ก่อนวยัเรยีนต้องตายไปเพราะโรคเกี่ยว
เนื่องมาจากการขาดอาหารประมาณ 55,000 คน ภาวะทุพโภชนาการน้ีเองจะมผีลท าใหเ้กดิปญัหาตดิ
เชือ้นานปัการ อนัมผีลกระทบต่อภาวะการเจรญิเตบิโตของเดก็และสมรรถภาพชวีติในระยะยาวดว้ย สิง่
เหล่านี้ลว้นบัน่ทอนทรพัยากรก าลงัคนของประเทศชาตอิยา่งมหาศาล 



 329 

1.7 หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป คนยากจนในชนบทจะไม่สามารถพึ่งตวัเองทาง
เศรษฐกิจและอ่อนแอในสุขภาพอนามยั ตลอดจนขาดความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ นอกจากนัน้
ปญัหาความยากจนจะก่อให้เกดิปญัหาทางสงัคมและการเมอืงตามมา และจะเกดิผลกระทบต่อฐานะ
ความมัน่คงของประเทศอยา่งไมม่ทีางหลกีเลีย่งไดใ้นทีสุ่ด 
 
2. สาเหตขุองปัญหา 

2.1 ปญัหาความยากจนและความล้าหลงัในชนบทเป็นผลสบืเน่ืองมาจากสาเหตุส าคญัหลาย
ประการ ทีส่ าคญักค็อืการพฒันาในอดตีมกัจะมุง่เน้นความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิส่วนรวมเป็นอนัดบั
สงูสุด และมุง่หวงัว่าความเจรญิดงักล่าวจะแผ่ขยายลงไปสู่ชนบทต่อไป กล่าวคอื ชนบทเป็นอนัดบัรอง 
ดงันัน้ การจดัสรรทรพัยากรใหแ้ก่การพฒันาชนบทโดยตรงจงึมกัจะมน้ีอยและเป็นส่วนทีเ่หลอืจากการ
พฒันาในดา้นอื่นๆ 

การเน้นความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิส่วนรวมเป็นอนัดบัสูงสุดดงักล่าวท าให้รบัทุ่มเทการ
ลงทุนลงไป ในเขตชนบทส่วนที่ได้รบัการพฒันาอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตชลประทานหรอืใน
เขตที่มแีววการผลติสูง เป็นเหตุใหเ้ขตชนบทยากจนทีย่งัช่วยตวัเองไม่ได้ ขาดการเอาใจใส่ช่วยเหลอื
อยา่งจรงิจงัและเพยีงพอ 

2.2 โครงการลงทุนส่วนใหญ่ของรฐัในอดีตมกัจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงนิลงทุนสูง 
นอกจากนัน้โครงการพฒันาชนบทยงัมลีกัษณะเป็นการสงเคราะหห์ยบิยื่นใหแ้ก่ประชาชนในชนบทหรอื
มฉิะนัน้รฐัก็เขา้ไปโอบอุ้มหรอืมุ่งพฒันาแทนชาวชนบท ซึ่งเมืองรฐัถอนตวัออกมาแล้วชาวชนบทก็จะ
กลบัไปสู่สภาพยากจนและไมส่ามารถช่วยตวัเองไดเ้ช่นเดมิ 

2.3 โครงการพฒันาชนบทของรฐัเป็นจ านวนมากมกัจะอยู่ในรูปโครงการทดลองเพยีงบาง
ท้องที่ โดยอาศัยรูปแบบซึ่งก าหนดจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดยีว ขาดการศึกษาถึงสภาพปญัหาที ่
แทจ้รงิของชนบทซึง่มคีวามแตกต่างกนัมากในแต่ละภาค 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ไดร้เิริม่การพฒันาชนบทโดยยดึความต้องการของประชาชนในระดบั
พื้นที่ แต่โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ว่าอะไรคอืปญัหาที่แท้จรงิที่ตนเองเผชญิอยู่ ดงันัน้ 
ความต้องการทีป่ระชาชนในชนบทเรยีกรอ้งจงึเป็นความต้องการทีมุ่่งจะเดนิรอยตามแบบพืน้ทีท่ีเ่จรญิ
แลว้ คอื ตอ้งการถนน ไฟฟ้า ชลประทาน เป็นตน้ 

2.4 ผลจากการด าเนินรอยตามแบบอย่างของพื้นที่ที่เจรญิแล้วมปีญัหามากมาย ประการแรก 
ไดแ้ก่ ปจัจยัต่างๆ ดงักล่าวมไิดช่้วยแก้ปญัหาพืน้ฐานของประชาชนชนบทยากจน เช่นการมถีนนหรอื
ไฟฟ้า มไิด้มสี่วนช่วยให้คนชนบทยากจนสามารถเพิม่ผลผลติได้เสมอไป ประการที่สอง ผลจากการ
พฒันาสิง่ต่างๆ เหล่าน้ีไมต่กถงึมอืประชาชนยากจนโดยทัว่ถงึ ทัง้น้ีเพราะปญัหาพืน้ฐานของประชาชน
ยากจนมไิด้รบัการแก้ไข ประชาชนยากจนยงัคงเผชญิอยู่กบัปญัหาการขาดแคลนและโรคภยัไขเ้จบ็ 
และที่ ส าคัญที่ สุ ดคือ  ความไม่ รู้ ข อ งประชาชนในป ัญหาพื้น ฐานของตนเอง  ความไม่ รู ้
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ดงักล่าวน้ีท าใหป้ระชาชนไม่สามารถจะปรบัปรุงความเป็นอยู่ของตนเองได้และตกเป็นฝ่ายคอยรบัผล
การพฒันาทีร่ฐัเป็นผูห้ยบิยื่นใหต้ลอดมา 

2.5 แมร้ปูแบบของการพฒันาชนบทจะไดเ้ปลีย่นไปบางในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 แต่
แก่นแท้ของแนวความคดิในการพฒันาชนบทมไิดเ้ปลีย่นไปเลย และหากก าหนดให้มกีารด าเนิน -การ
ตามเดมิต่อไปอีก ก็ไม่สามารถมัน่ใจได้ว่า การพฒันาชนบทของประเทศจะเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมี
ประสทิธภิาพมากกว่าในอดตี และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ปญัหาความยากจนในชนบทกจ็ะยงัคงเป็นปญัหาที่
ซุกซ่อนอยูใ่นท่ามกลางความสบัสนของแนวความคดิในการพฒันาชนบทต่อไป 
 
3. แนวนโยบายการพฒันาชนบท “แนวใหม่” 
 3.1 แนวความคดิของการจดัท าแผนพฒันาชนบทยากจนในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นี้
เป็นแนวทีแ่ตกต่างไปจากการจดัท าแผนพฒันาฯ แบบเดมิ คอืไม่ไดม้องผลผลติและรายไดข้องประเทศ
เป็นหลัก หากแต่มุ่งที่จะให้ความส าคัญแก่ตัวตน คือ ประชาชนยากจนในพื้นที่ที่ย ังไม่ได้ร ับ
ผลประโยชน์จากการพฒันาประเทศเท่าทีค่วร ใหส้ามารถช่วยเหลอืตนเองไดเ้ป็นเป้าหมายส าคญัทีสุ่ด 
โดยรฐัจะจดัสรรทรพัยากรไปใหอ้ยา่งทัว่ถงึ อกีทัง้จะใหค้วามเอาใจใส่กบัสาเหตุของปญัหาความยากจน
เป็นอนัดบัแรก เพื่อเป็นการมุง่แก้ไขปญัหาทีต่้นเหตุ และขณะเดยีวกนักจ็ะยดึถอืหลกัเพื่อใหป้ระชาชน
ชนบทสามารถช่วยเหลอืตนเองและชุมชนไดอ้ย่างแทจ้รงิในทีสุ่ด ดงันัน้แนวนโยบายการพฒันาชนบท
แนวใหมจ่งึไดก้ าหนดหลกัการส าคญั 5 ประการ ดงันี้ 

(1) ยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยใหค้วามส าคญัแก่พืน้ทีย่ากจนหนาแน่นก่อน 
(2) พฒันาฐานะประชาชนใหพ้ออยูพ่อกนิและมบีรกิารพืน้ฐานขัน้ต ่าอย่างทัว่ถงึในเขตชนบทที่

มคีวามยากจนหนาแน่น 
(3) เน้นการปรบัปรงุเพื่อใหป้ระชาชนช่วยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้ตามล าดบั 
(4) แกป้ญัหาทีป่ระชาชนยากจนเผชญิอยู่จรงิใหท้ัว่ถงึทุกพืน้ที ่โดยเน้นเทคนิคทีป่ระชาชนท า

ไดเ้องและมกีารลงทุนต ่า 
(5) แกป้ญัหาทีป่ระชาชนยากจนเผชญิอยู่จรงิใหท้ัว่ถงึทุกพืน้ที ่โดยเน้นเทคนิคทีป่ระชาชนท า

ไดเ้องและมกีารลงทุนต ่า 
(6) ใหป้ระชาชนมสี่วนแกไ้ขปญัหาของตวัเองไดม้ากทีสุ่ด 
3.2 ส าหรบักลยุทธการพฒันาด้วยการยดึความยากจนหนาแน่นเป็นเป้าหมายหลกัในการ

ด าเนินงานพัมนาชนบทตามแนวทางใหม่นี้  จ าเป็นต้องมีการก าหนดพื้นที่เขตชนบทออกเป็น 2 
ประเภทให้ชัดเจน คือ เขตพื้นที่ชนบททัว่ไป ประเภทที่พอจะช่วยตัวเองได้และเคยได้ร ับ  
ผลประโยชน์จากการพฒันามาแลว้ กบัเขตพืน้ทีช่นบทยากจน การก าหนดกลยุทธและแนวทางการพมั
นาโดยการประกาศเขตพื้นที่ยากจนนี้เป็นส าคญั และจ าเป็นอย่างยิง่ ทัง้นี้เพื่อให้รฐัสามารถใช้เป็น
เครื่องมอืในการบรหิารงานพฒันาชนบทในอนัทีจ่ะใหผ้ลประโยชน์จากการพฒันาไดก้ระจายและตกถงึ
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มอืชาวชนบททีย่ากจนไดอ้ย่างแทจ้รงิและทัว่ถงึ อนัจะท าใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคห์ลกัทีก่ าหนดไว้
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 
 
4. เป้าหมายในการพฒันาชนบทยากจน 
 เป้าหมายในการพฒันาชนบทแนวใหม่เพื่อมุ่งแก้ปญัหาความยากจนของประชากรชนบทโดย
การยกระดบัใหข้ึน้มาสู่ความพออยูพ่อกนิมดีงันี้ คอื 
4.1 เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 4.1.1 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ประมาณการผลผลติทางเกษตร ซึง่จดัท าโดยธนาคารโลกและ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใิหผ้ลตรงกนั คอื อตัราเพิม่ของผลผลติ
การเกษตรในเขตชนบทยากจนหนาแน่นจะอยู่ในระดบัเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 1 ต่อปี ดงันัน้ ในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ปี 2525 – 2529 จงึก าหนดเป้าหมายทีจ่ะเพิม่ระดบัการผลติขึน้อกี โดยเฉลีย่
ประมาณรอ้ยละ 2 ต่อปี จากระดบัทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ตามปกต ิ
 4.1.2 เป้าหมายทางสงัคม 

(1) จดัให้มโีครงสรา้งของระบบสาธารณสุขมูลฐานและบรกิารทางการแพทย ์ในระดบัอ าเภอ
และหนงัสอืประกอบการเรยีนใหท้ัว่ถงึในเขตพืน้ทีช่นบทเป้าหมายภายใน 2 ปี 

(2) ให้บรกิารทางโภชนาการแก่เดก็และหญิงมคีรรภ์ 2.2 ล้านคน ให้บรกิารน ้าสะอาดแก่
ประชาชนประมาณ 3 ล้านคน และใหบ้รกิารทางกฎหมายโดยตรงแก่เกษตรกรยากจนไม่
ต ่ากว่า 5,000 คน 

4.2 เป้าหมายวงเงิน จากแนวนโยบายและเป้าหมายการพฒันาชนบทเข้าสู่แนวทางใหม่ที่ได้
ก าหนดการด าเนินงานไว้ จ าเป็นที่รฐัจะต้องด าเนินการจดัหาแหล่งเงนิส าหรบัน ามาจดัสรรให้แก่  
ผลงานและโครงการต่างๆ ที่จะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปญัหาความยากจนในเขตพื้นที่เป้าหมาย
ต่อไป ทัง้น้ี เป้าหมายวงเงินส าหรับการด าเนิงานในแผนพัฒนาชนบทยากจนในช่วงระยะแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ประมาณวงเงินไว้จ านวนทัง้สิ้น 8,593.38 ล้านบาท แยกเป็นรายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดนิจ านวน 7,193.38 ลา้นบาท และเงนิกู้ต่างประเทศอกีจ านวน 1400.00 ลา้นบาท ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 4.2.1 รายจ่ายงบประมาณแผน่ดิน จ านวนทัง้สิน้ 7,193.38 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

(1) งบพฒันาชนบทยากจน มแีผนงานหลกัที่ส าคญั คือ กิจกรรมระดบัหมู่บ้าน บรกิารขัน้
พืน้ฐานและการผลติรวม 15 โครงการ ซึง่เป็นโครงการทีเ่ริม่ต้นในปี 2525 และต่อเนื่องไป
จนสิ้นแผนพัฒนาฯ จ านวนรายจ่ายทัง้สิ้น 2,195.08 ล้านบาท (ดูรายละเอียด 
โครงการในแผนงานทัง้ 3 แผนงานโดยเฉพาะในภาคผนวก) 
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(2) งบรายจ่ายส าหรับแผงงานที่เพิ่มเติม เป็นงบรายจ่ายที่เป็นประมาณการไว้ส าหรับ  
โครงการที่จะจดัท าเพิม่เตมิในแผนปฏบิตักิารประจ าปี ซึ่งจะเริม่จากปี 2526 เป็นต้นไป 
ประมาณการว่าจะตอ้งใชง้บประมาณส าหรบัโครงการเพิม่เตมิทัง้สิน้ 4,998.30 ลา้นบาท 

4.2.2 เงินกู้ต่างประเทศ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะมกีารใชเ้งนิกู้ต่างประเทศเพื่อการ
ด าเนินงานพฒันาชนบทยากจนอกี จ านวน 1,400 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่1.4 
 

ตารางท่ี 1.4 
แหล่งท่ีมาของงบพฒันาแผนพฒันาชนบทยากจนในช่วงปี 2525 – 2529 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ เป้าหมายวงเงิน 
2525 2526 2527 2528 2529 รวมทัง้ส้ิน 

1. รายจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ 
1) งบพฒันาชนบทยากจน 1/ 

- กจิกรรมระดบัหมูบ่า้น 
– บรกิารขัน้พืน้ฐาน 
– การผลติ 

2) งบพฒันาส าหรบัแผนงาน
เพิม่เตมิ 

2. เงนิกูต่้างประเทศ 
งบพฒันาชนบทยากจน 

- กจิกรรมระดบัหมูบ่า้น 
- บรกิารขัน้พืน้ฐาน 
- การผลติ 2/ 

 
รวมงบรายจ่ายพฒันาชนบท
ยากจนทัง้สิน้ 

622.20 
622.20 
199.45 
368.43 
54.32 

- 
 

140.00 
 

140.00 
- 
- 
 

762.20 

1,171.18 
771.18 
248.38 
492.48 
30.32 
400.00 

 
610.00 

 
360.00 
100.00 
150.00 

 
1,781.18 

 

1,400.00 
241.68 
204.68 
2.20 
34.80 

1,158.32 
 

450.00 
 

200.00 
100.00 
150.00 

 
1,850.00 

 

1,800.00 
267.72 
223.27 
2.20 
42.25 

1,532.28 
 

200.00 
 
- 

100.00 
- 
 

1,900.00 
 

2,200.00 
292.30 
234.53 
2.20 
46.57 

1,907.70 
 

100.00 
 
- 

100.00 
- 
 

2,300.00 
 

7,193.38 
2,195.08 
1,119.31 
867.51 
208.26 

4,998.30 
 

1,400.00 
 

700.00 
400.00 
300.00 

 
8,593.38 
 

 
1/ รายจ่ายงบพฒันาชนบทยากจนจ านวน 15 โครงการ 
2/ ไมร่วมเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ส าหรบัโครงการเรง่รดัปรบัปรงุดนิดว้ยอนิทรยีว์ตัถุอกีจ านวน
เงนิทัง้สิน้ 21.60 ลา้นบาท 
 
5. พื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาชนบท 
5.1 หลกัการในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 
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(1) โดยเหตุในการพฒันาชนบทตามแนวทางใหม่นี้ มุ่งเน้นในเขตพืน้ทีช่นบททีม่คีวามยากจน
หนาแน่นเป็นพเิศษ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องก าหนดเป้าหมายพื้นที่ยากจนให้ชดัเจน และ
พืน้ฐานทีใ่ชใ้นการก าหนดนัน้จะไมใ่หด้า้นรายไดเ้ป็นหลกั แต่จะใชแ้นวความคดิในดา้นพืน้ทีเ่ป็นเกณฑ ์
ทัง้นี้ ดว้ยเหตุผล 2 ประการ คอื ประการแรก แนวความคดิดา้นพืน้ทีจ่ะช่วยในการเชื่อมโยงพืน้ทีแ่ต่ละ
แห่งเขา้กบัสาเหตุส าคญัๆ ของปญัหาความยกจน การก าหนดความยากจนโดยไม่ระบุหรอืเชื่อมโยง
พื้ น ที่ แ ต่ ล ะ แห่ ง เ ข้ า กับ ส า เ ห ตุ ส า คัญๆ  ข อ งป ัญห าค ว ามย าก จน  ก า รก า หนดคว าม 
ยากจนโดยไม่ระบุหรอืเชื่อมโยงถงึสาเหตุเป็นแนวความคดิที่ไม่มปีระโยชน์ต่อการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนเหตุผลประการทีส่อง ไดแ้ก่แนวความคดิทีว่่าจ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ไปแก้ไขปญัหาความยากจนใน
พืน้ทีท่ี่เป็นดิน้รนช่วยตวัเอง ซึ่งส่วนใหญ่แลว้จะปรากฏในรปูของการท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิหรอื
การอพยพทัง้ชัว่คราวและถาวร ซึง่ลว้นแต่ไมใ่ชส้ภาพการพฒันาทีพ่งึประสงคท์ัง้สิน้ในระยะยาว 

(2) ฐานของการก าหนดระดบัความหนาแน่นของปญัหาความยากจนในชนบททีใ่ชใ้นทีน้ี่ ไดแ้ก่ 
ระดบัอ าเภอ เหตุผลที่เลือกระดบัอ าเภอเป็นฐานน้ีมใิช่เพราะเห็นว่าสภาพและลกัษณะของปญัหา
ภายในแต่ละอ าเภอเหมอืนหรอืคล้ายคลงึกนั แท้จรงิแล้วสภาพต่างๆ ภายในเขตอ าเภอนัน้ย่อม 
แตกต่างกนั บางจดุกม็ปีญัหาความยากจนหนาแน่นมาก บางจุดกน้็อย สาเหตุทีเ่ลอืกระดบัอ าเภอนัน้ก็
ด้วยอาศยัแนวความคิดที่ว่าเขตอ าเภอเป็นเขตที่มขี้อมูลที่ค่อนข้างจะครบถ้วนและสามารถท าการ
วิเคราะห์ตรวจสอบได้ เนื่ องจากมีจ านวนไม่มากนัน้ และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในระดับนี้ อย่าง 
ทัว่ถงึ เมื่อเทยีบกบัจุดที่เลก็ลงไป เช่น ต าบล หรอืหมู่บ้าน นอกจากนัน้ การวเิคราะหป์ญัหาในระดบั
อ าเภอยงัเป็นเครื่องชีน้ าไปสู่ปญัหาความต้องการดา้นต่างๆ ซึง่ประชาชนชนบทไม่สามารถช่วยตวัเอง
ได ้เช่น ความรูแ้ละเทคโนโลย ีทรพัยากรก าลงัเงนิ และคนของรฐั ตลอดจนบรกิารสาธารณะในรปูแบบ
ต่างๆ 

(3) แนวความคิดที่ใช้แบ่งระดบัต่างๆ ในที่นี้ เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับความหนาแน่นของ
ปญัหาความยากจน การจะแบ่งว่าอ าเภอใดมคีวามหนาแน่นของความยากจนมากหรอืปานกลาง หรอื
น้อยนัน้เป็นความคดิโดยเปรยีบเทยีบ กล่าวคอื ในแต่ละภูมภิาคนัน้เมื่อเปรยีบเทียบกนัระหว่างอ าเภอ
ต่างๆ ภายในภาคก็ย่อมจะมีอ า เภอที่มีความหนาแน่นของปญัหาความยากจนในระดับ 
แตกต่างกนัไป การจดัแบ่งว่าอ าเภอใดอยู่ในกลุ่มที่มปีญัหาน้อยก็โดยเปรยีบเทยีบกนัภายในภูมภิาค 
ดว้ยเหตุน้ีในปจัจุบนัการเปรยีบเทยีบระหว่างภาคจงึยงัไม่อาจท าได้แน่นอนนัก เช่น อ าเภอที่มคีวาม
ความยากจนหนาแน่นมากในภาคใต้อาจจะมลีกัษณะซึ่งดกีว่าอ าเภอที่มคีวามหนาแน่นของปญัหา
ความยากจนปานกลางในภาคอสิานเสยีเอกี เช่นนี้เป็นต้น ประเดน็เหล่านี้เป็นเรื่องทางวชิาการซึง่ยาก
ทีจ่ะหามาตรฐานเดยีวกนัส าหรบัการวดัอ าเภอทุกอ าเภอในประเทศไทยไดอ้ย่างถูกต้อง อย่างไรกด็ใีน
ทางดา้นหลกัการแลว้เหตุผลทีจ่ะเชื่อไดว้่า หากรฐัสามารถแก้ไขปญัหาในเขตอ าเภอทีม่คีวามหนาแน่น
ของความยากจนมากไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ ปญัหาความยากจนในภาคนัน้กจ็ะลดน้อยลงอยา่งมาก 
5.2 พื้นท่ีเป้าหมายตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี 
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(1) จากหลกัเกณฑ์การพจิารณาดงักล่าวข้างต้น ส านักนายกรฐัมนตรไีด้ออกระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายเพื่อการพฒันาชนบทในแผนพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2524 ครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมาย 216 อ าเภอ 30 กิง่
อ าเภอ ใน 37 จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้ 

(2) นอกจากก าหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีฉบับดังกล่าวยงัมี
สาระส าคญัก าหนดใหส้่วนราชการจดัสรรงบประมาณและโครงการลงในพืน้ที่เป้าหมายเพื่อการพฒันา
ชนบทใหม้ากทีสุ่ด และใหย้ดึพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัอนัดบัสูงในการจดัท าโครงการตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 อกีดว้ย ประมาณการว่าจากอ าเภอทัง้หมดทีป่ระกาศ
นี้จะมปีระชากรยากจนประมาณ 7.5 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 75 ของจ านวนประชากรยากจนอยู่
ในชนบทของทัง้สามภาคในปจัจบุนั 
 

ตารางท่ี 1.5 

เป้าหมายจ านวนอ าเภอและก่ิงอ าเภอเพ่ือการพฒันาชนบท 
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

 
ภาค จงัหวดั อ าเภอ ก่ิงอ าเภอ 

1. ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนื
อ 

2. ภาคเหนือ 
3. ภาคใต ้
รวมทัง้สิน้  

16 
 

16 
5 
37 

129 
 

65 
22 
216 

18 
 
7 
5 
30 

 
ส าหรับรายละเอียดรายช่ืออ าเภอท่ีเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในแตล่ะจงัหวดัของภาคตา่งๆ จะ

ปรากฏตามประกาศของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมาย 
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บทท่ี 2 
แผนการแก้ปัญหาความยากจน 

 
 เพื่อให้การพฒันาชนบทยากจนได้เป็นไปตามหลกัการ เป้าหมายและระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรี ที่ว่าด้วยการก าหนดพื้นที่เป้าหมาย จึงได้ก าหนดแผนหลักขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให ้
ประชาชนยากจน จ านวน 7.5 ลา้นคน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ สามารถ
หลุดพน้จากปญัหาส าคญัๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความยากจน เช่น ความขาดแคลน ความหวิโหย โรคภยัไข้
เจบ็ และการขาดแคลนความรู ้ซึง่แผนหลกัทีก่ าหนดขึน้ทีส่ าคญัม ี4 แผนงาน คอื 
 
1. แผนงานสร้างงานในชนบท 
1.1 หลกัการส าคญั แผนงานสรา้งงานในชนบทเป็นแผนงานเฉพาะหน้า ทีด่ าเนินการต่อเนื่องมาจาก
ปีก่อนๆ ได้แก่ โครงสร้างงานในชนบท ซึ่งยงัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารด าเนินการต่อไปในช่ว ง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 - 2529) ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิการกระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนโดยเฉพาะ
ในเขตชนบทยากจนให้มงีานท าในช่วงหลกัฤดูเก็บเกี่ยว อีกทัง้เพื่อพฒันาองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแขง็ 
และสามารถพึง่ตวัเองไดใ้นระยะยาว อยา่งไรกด็สีิง่ทีพ่งึตระหนกักค็อื แผนงานสรา้งในชนบทนัน้จะต้อง
ลดบทบาทและความส าคญัลงไปในระยะยาว เมือ่การพฒันาชนบทตามแนวทางใหม่ ซึง่มุ่งแก้ปญัหาให้
ตรงจดุและด าเนินการไดผ้ลมากขึน้ในอนาคต 
1.2 เป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายที่ส าคญัเพื่อการจ้างงานประชาชนจ านวน 3 ล้านคน ในพื้นที ่
ยากจนในฤดทูีว่่างจากงานเกษตรตามปกต ิ
1.3 นโยบาย แนวทางและมาตรการ 

1.3.1 นโยบาย นโยบายการสรา้งงานในชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัแผนหลกัในการแกป้ญัหาความยากจน ดงัน้ี 
(1) รฐัจะใหม้โีครงสรา้งงานในชนบทต่อไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 – 2529) 

โดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปญัหาความยากจนและเพิม่รายได้ให้ราษฎรโดย
ฉบัพลนั 

(2) รฐัจะด าเนินการให้มกีารสร้างงานในชนบทในพื้นที่เป้าหมาย 246 อ าเภอ และ 
กิง่อ าเภอยากจนหนาแน่น โดยเน้นในพืน้ทีท่ีม่กีารว่างงานสงูก่อน 
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(3) รฐัจะใช้โครงการสรา้งงานในชนบทเป็นเครื่องมอืในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชนบทในส่วนทีร่าชการต่างๆ ไมส่ามารถเอือ้อ านวยไดท้นัการ 

(4) รฐัจะจดัให้มกีารประสานงานระหว่างโครงการพฒันาปกติและโครงการสร้างงานใน
ชนบท ใหก้จิกรรมเหล่านัน้สามารถต่อเนื่องและสนบัสนุนซึง่กนัและกนั 

1.3.2 แนวทาง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายทีก่ าหนดไว ้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 
- 2529) ไดก้ าหนดแนวทางการสรา้งงานในชนบทไว ้ดงันี้ 

 
(1) จดัสรรเงนิงบประมาณไวเ้พื่อการสรา้งงานในชนบทเป็นประจ าทุกปี 
(2) เน้นในการจดัสรรเงนิ กสช. ใหแ้ก่ 246 อ าเภอ และกิง่อ าเภอยากจนหนาแน่นใหม้าก

ทีสุ่ด 
(3) เน้นในงานที่เกี่ยวกบัการเพิม่ความสามารถของชุมชนและงานที่จะช่วยให้ประชาชน

พออยูพ่อกนิ 
(4) เสรมิบทบาทของประชาชนในรปูสภาต าบล โดยมเีจา้หน้าทีข่องรฐัเป็นทีป่รกึษา 
(5) เสรมิความรูค้วามเขา้ใจของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัโิครงการ กสช. ทุกระดบัชัน้ใหเ้ขา้ใจใน

แนวทางปฏบิตัทิีจ่ะประสานกบัโครงการพฒันาปกตเิพื่อความต่อเนื่อง 
(6) จดัสรรเงนิให้ตามความส าคัญของปญัหาความยากจน แก่ต าบลและหมู่บ้านตาม 

สดัส่วนความรนุแรงของปญัหา 
(7) เน้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพของแรงงานเพื่อให้ได้สิง่ก่อสรา้งที่มคีวามคงทนมาก

ยิง่ขึน้ 
1.3.3 มาตรการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้ ได้ก าหนดมาตรการการ

ปรบัปรงุการสรา้งงานในชนบทไวด้งันี้ 
(1) ปรบัปรุงระเบยีบส านักนายกฯ ว่าด้วยการสรา้งงานในชนบทให้มคีวามสอดคล้องกบั

แนวทางการสร้างงานในชนบทตามแผนหลักในการแก้ปญัหาความยากจนใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525 - 2529) 

(2) ปรบัปรุงหรอืเพิม่หลกัเกณฑก์ารจดัสรรวงเงนิของ กสช. ลงในแต่ละต าบลที่มคีวาม
ยากจนหนาแน่นสงูก่อน 

(3) ปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรวงเงนิค่าใชจ้่ายตามโครงการแต่
ละประเภท เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการมีความคล่องตัวในการก าหนดโครงการให้
สอดคลอ้งกบัปญัหาความตอ้งการของพืน้ที ่เพื่อใหป้ระชาชนพออยูพ่อกนิ 

(4) เพิม่ความสามารถของสภาต าบลในการจดัหา และจดัท าโครงการ โดยมเีจา้หน้าที่ใน
ทอ้งถิน่ เช่น พฒันากร คร ูเกษตรต าบล ฯลฯ เป็นผูใ้หค้ าแนะน าและฝึกอบรม 
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(5) จดัการฝึกอบรมหรอืสมัมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิโครงการ กสช . ทุกระดบัชัน้ เพื่อ
เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางปฏบิตัใิหถู้กตอ้งยิง่ขึน้ 

(6) พจิารณาด าเนินการเสรมิหรอืเพิม่เตมิในโครงการที่หน่วยราชการท าไว้ แต่ยงัไม่เกดิ
ประโยชน์ถงึมอืประชาชนเลย โดยวธิกีารใชแ้รงงาน เช่น ขุดคลองส่งน ้าของโครงการ
แหล่งนัน้ เป็นตน้ 

(7) ใหม้เีจา้หน้าทีเ่ทคนิคช่วยเหลอื โดยเฉพาะทางดา้นช่าง ซึง่อาจเป็นช่างของหน่วย-งาน 
ร.พ.ช. ในส่วนทอ้งถิน่กไ็ด ้

(8) ใหส้ภาต าบลจดัท าทะเบยีนทรพัยส์นิและสาธารณสมบตัทิีส่รา้งขึน้ดว้ยเงนิ กสช . เพื่อ
ประโยชน์ในการดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์เพื่อการพฒันาต่อๆ ไป 

(9) ใหม้กีารส ารวจผูย้ากจนและไม่มงีานท าในเขตต าบลและหมู่บา้น เพื่อประโยชน์ในการ
คดัเลอืกผูว้่างงานใหไ้ดร้บัท างานก่อน 

1.4 โครงการและกิจกรรม เพื่อให้การด าเนินการสอดคล้องกบันโยบายและมาตรการดงักล่าว 
ขา้งต้น ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 (2525 - 2529) การสรา้งงานในชนบทจะประกอบด้วย 
โครงการและกจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 

1.4.1 โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในด้านเสรมิสร้างสวสัดกิาร 
รวมทัง้การศกึษาอนามยัและการเพิม่ผลผลติให้พออยู่พอกนิ เช่น ที่ท าการสภาต าบล ที่
อ่านหนังสอืประจ าหมู่บา้น ศูนยโ์ภชนาการ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทีท่ าการธนาคาร ยา ถงั 
หรอืตุ่มเกบ็น ้าฝน ยุ้งฉางเพื่อกจิกรรมธนาคารขา้ว คอกเลีย้งสตัวข์องธนาคารโค กระบอื 
เมื่อสรา้งเสรจ็แล้ว ให้สภาต าบลและองค์กรท้องถิน่อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งมหีน้าที่ในการดูแล
รกัษาและซ่อมบ ารงุต่อไป 

1.4.2 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงแหล่งน ้าประจ าหมู่บา้น เพื่อการอุปโภคและบรโิภค โดยให้
ได้ประโยชน์หลายอย่างพรอ้มกนัไป เช่น ขุดคลองส่งน ้า สระน ้าพรอ้มทัง้การปลูกต้นไม้
ควบคู่ไปดว้ยหรอือาจสนบัสนุนใหใ้ชว้สัดุในทอ้งถิน่ เช่น ใชไ้มไ้ผ่เสรมิคอนกรตีแทนเหลก็ 
เป็นต้น ส่วนการก่อสร้างที่ต้องใช้เทคนิคนัน้ ให้ใช้บรกิารด้านช่างของ ร .พ.ช. และ
นกัศกึษาตามมหาวทิยาลยัทีม่คีวามรูด้า้นช่างรว่มดแูลการออกแบบและควบคุมงานให้ 

1.4.3 โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซม สิง่ก่อสรา้งในโครงการปกตขิองรฐัใหเ้กดิประโยชน์
ต่อชาวชนบทหรอืเสรมิโครงการตามแผนจงัหวดัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด เช่น การขุดคลอง
ส่ ง น ้ า เ ข้ า ไ ร่ น า  จ า ก โ ค ร ง ก า ร ช ลปร ะท านที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว  ห รือ ก า รป รับ ป รุ ง 
แหล่งน ้าใหม้ลีกัษณะเป็นท านบปลา รวมทัง้การเขา้รว่มในโครงการปลกูป่าของกรมป่าไม ้

1.4.4 โครงการจดัท าคู่มอืดา้นช่างแจกใหแ้ก่จงัหวดั อ าเภอ ต าบล และการฝึกอบรมดา้นช่างแก่
สภาต าบล เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการจดัท าโครงการ และแผนงานดา้นช่างในระยะยาว โดยให้
มกีารส ารวจขอ้มลูไวก่้อนดว้ย 
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1.4.5 โครงการบูรณะซ่อมแซมทรพัยส์นิและสาธารณสมบตัขิองหมู่บ้านประเภทที่ราษฎรร่วม
สมทบก าลงัคน และก าลงัเงนิด้วย โดยรฐัจดัหาวสัดุจ าเป็น เช่น ซเีมนต์ เครื่องจกัร เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยสภาต าบลจัดหาเครื่องมือให้ราษฎรได้ร่วมมือกันในการ 
ขุดลอกหรือบูรณะซ่อมแซมแหล่งน ้ าหรือสาธารณสมบัติอื่นๆ ที่ เ ป็นสมบัติของ 
สภาต าบล ซึง่ไดจ้ากโครงการ กสช. ทีผ่่านๆ มา เพื่อใหร้าษฎรรูจ้กัหวงแหนและรกัษาสา
ธารณสมบตันิัน้ 

1.4.6 โครงการประเภทจา้งแรงงานปลูกไมโ้ตเรว็ และไมใ้ชส้อยตามหมู่บา้น โดยรฐัจดัหาพนัธุ์
ไม้ให้หรอืรบัซื้อพนัธุ์ไม้ที่ราษฎรในท้องถิ่นเพาะเตรยีมไว้ แต่ทัง้นี้ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของสภาพทอ้งทีแ่ละฤดกูาล 

1.4.7 โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงการคมนาคมในหมู่บา้น เช่น ปรบัปรุงถนนในหมู่บ้านและ
เชื่อมหมู่บ้าน ขุดลอกคลองเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยให้หลายๆ สภาต าบลประสานกนั 
เพื่อใหไ้ดง้านทีใ่หญ่ไมก่ระจดักระจาย  

1.4.8 โครงการประเภทที่ต้องใช้แรงงานฝีมอืบ้าง เช่น การสอนให้ท าตุ่มซเีมนต์ ตุ่มดนิ และ
เครือ่งจกัรสาน โดยรฐัจดัหาครผููส้อนและวสัดุทีจ่ าเป็นให ้เช่น ซเีมนต ์ลวด เป็นตน้ 

1.4.9 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรฐัและสภาต าบลรวมทัง้กรรมการหมู่บ้านให้เข้าใจใน
หลกัการ จดุประสงคแ์ละวธิกีารของการสรา้งงานในชนบท 

1.4.10 โครงการประเภทอนุรกัษ์ทรพัยากร เช่น การก่อสรา้งคนักัน้การพงัทลายของดนิในที่สูง
ของภาคเหนือ การปลกูตน้ไมใ้นแหล่งตน้น ้าล าธาร และในแหล่งชุมชนทีไ่ดม้กีารวางแผน
ไวแ้ลว้ 

 
2. แผนงานกิจกรรมในระดบัหมู่บ้าน 

2.1 หลกัการส าคญั แผนงานน้ีจะมุ่งแก้ปญัหาทีช่าวชนบทยากจนเผชญิอยู่ในระดบัหมู่บา้น 
เช่น ความอดอยากขาดแคลน โดยเฉพาะอาหารหลกั เช่น ปลา ซึง่นับวนัแต่ละมจี านวนลดน้อยลง และ
เป็ดไก่ ซึง่มอีตัราการตายจากโรคระบาดอยา่งวติก นอกจากนัน้ยงัมปีญัหาทางดา้นขาดแคลนเครื่องมอื
ในการท าเกษตรกรรม เช่น โค กระบอืเป็นเหตุใหต้้องเสยีค่าเช่าในอตัราสูง ขาดแคลนแหล่งน ้าทัง้เพื่อ
ก า รผลิต แ ล ะก ารบ ริ โภค  แม้ จ ะมีอ ยู่ บ้ า ง ก็ อ ยู่ ใ น สภาพทรุ ด โท รม  จ า เ ป็ นต้ อ งบู รณ ะ  
แก้ไข ปญัหาอีกประการหน่ึงก็คอื ความอ่อนแอในการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปญัหาที่เผชญิอยู่ในหมู่บ้าน 
จ าเป็นจะตอ้งเน้นการรวมกลุ่มใหเ้ขม้แขง็ขึน้ โดยอาศยัการผลติต่างๆ เป็นสิง่จงูใจ 

2.2 เป้าหมาย จะแกป้ญัหาหลกัดงักล่าวในระยะเวลา 5 ปี ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่5 รวม 5,000 หมู่บา้น โดยครอบคลุมถงึประชาชนยากจนในชนบทไม่ต ่ากว่า 1 ลา้น
คน 

2.3 นโยบาย 
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2.3.1 เร่งแก้ไขปญัหาการขาดแคลนอาหารโปรตนีในเขตพื้นที่ชนบทยากจนด้วยความร่วมมอื
ระหว่างรฐักบัประชาชน 

2.3.2 มุ่งพฒันาและส่งเสรมิทรพัยากรท้องถิน่ภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเพิม่การผลติอาหาร
ให้แก่ประชาชนส าหรับใช้บริโภคอย่างพอเพียงและทัว่ถึง โดยเฉพาะกรณีมุ่งใช้ 
ทีด่นิว่างเปล่าทีไ่มท่ าประโยชน์ใหเ้กดิผลอยา่งเตม็ที่ 

2.3.3 มุง่สรา้งแบบอยา่งการด าเนินงาน เพื่อส่งเสรมิใหเ้กษตรกรยากจนไดเ้ป็นเจา้ของปจัจยัการ
ผลิต ทัง้นี้ เพื่อให้องค์กรเอกชนสามารถน าแบบอย่างไปใช้ด าเนินการต่อไปได้อย่าง
แพรห่ลาย 

2.3.4 สนับสนุนการพฒันาอาชพีเพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในหมู่บา้น ดว้ยการใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรทอ้งถิน่ โดยเน้นการพึง่ตนเองและความร่วมมอืของประชาชนในท้องถิน่ใน
รปูการรวมกลุ่มใหเ้ขม้แขง็เป็นหลกัส าคญั 

2.4 โครงการกิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมายขา้งตน้น้ี แนวทางการพฒันากจิกรรมในแผนงานน้ีประกอบดว้ย 

2.4.1 ท าการจดัตัง้ท านบปลา 375 แห่ง และปรบัปรุงแหล่งน ้า กสช. 4,000 แห่ง รวมทัง้ท าการ
ผลติปลาจ านวน 180 ลา้นตวั ในช่วงระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

2.4.2 ด าเนินการเพื่อก่อสรา้งแหล่งน ้าในหมู่บา้นในเขตพื้นที่เป้าหมายดงัน้ี สระน ้าหมู่บา้น 368 
สระขุดลอกหนองน ้า 165 โครงการ อ่างเก็บน ้าหรอืฝายน ้าล้น 60 โครงการ และพฒันา
แหล่งน ้าใตด้นิตามทีจ่ะท าได ้

2.4.3 ด าเนินการป้องกนัโรคระบาดของสตัวข์นาดเลก็ในหมู่บา้นจ านวนปีละ 3,968 แห่ง ในเขต
ชนบทยากจนทัง้ 3 ภาค ซึง่จะครอบคลุมพืน้ทีไ่มน้่อยกว่า 19,841 หมูบ่า้น 

2.4.4 ด าเนินการจดัหาโค กระบือ ในท้องถิ่นให้ราษฎรผู้ยากจนเช่าซื้อหรอืยืมเพื่อการผลิต
จ านวน 22,400 ตวั โดยมรีาษฎรที่จะได้รบัประโยชน์ทัง้สิ้น 22,400 ครอบครวั ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

2.4.5 ด าเนินการพฒันาแหล่งน ้าด้วยการบูรณะปรบัปรุงซ่อมแซมแหล่งน ้าขนาดเลก็ ประมาณ 
1,968 แห่ง และพฒันากลุ่มออกทรพัย ์เพื่อการผลติและธนาคารขา้วให้แก่กลุ่มสมาชกิ 
462 กลุ่ม ประมาณ 46,200 คน รวมทัง้การส่งเสรมิอุตสาหกรรมในครอบครวัและพฒันา
อาชพีอื่นเกีย่วกบัการใชน้ ้าแก่เกษตรกร 300 กลุ่ม ประมาณ 46,200 คน 

2.4.6 ด าเนินการพฒันาที่ดนิที่ปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่า โดยน ามาใช้ปลูกพชืไร่ หรอืไมย้ืนต้น
หรอืจดัท าทุ่งหญา้เลีย้งสตัวต์ามสภาพของทีด่นิและความช านาญของเกษตรกร 

2.4.7 เรง่รดัใหเ้กดิอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรปูประเภทถัว่ลสิง มะม่วงหมิพานต์ เป็นต้น ทัง้นี้
เพื่อเป็นตลาดรองรบัผลติผลทีจ่ะผลติได้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ยากจนไปพรอ้มๆ กบั
การส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลกูพชืวตัถุดบิเป็นทอ้งทีไ่ป 
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2.4.8 เร่งรดัให้เกษตรกรปลูกไมโ้ตเรว็ และปลูกหญ้าในระหว่างแถวเพื่อท าการเลีย้งสตัว์ควบคู่
กนัไปในเขตปา่สงวน 

แผนงาน ไดก้ าหนดโครงการพฒันาทีจ่ะเริม่ต้นในปีงบประมาณ 2525 จ านวน 5 โครงการ ทัง้นี้ 
โดยอาศยัแนวทางการพฒันาที่ระบุไว้ในขอ้ 2.4.1 ถงึขอ้ 2.4.5 เป็นหลกั ส่วนแนวทางการพฒันา
กจิกรรมอื่นๆ ในส่วนทีเ่หลอืตามทีร่ะบุไวน้ัน้ จะไดด้ าเนินการก าหนดจดัท าโครงการพฒันาเพิม่ขึน้มา
ใหมใ่นปีต่อๆ ไป 

ส าหรบัโครงการพฒันาที่ประกอบด้วยจ านวน 5 โครงการ จะมงีบประมาณรายจ่ายจ านวน 
ทัง้สิน้ 1,119.31 ลา้นบาท โดยแยกรายละเอยีดประเภทโครงการ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และจ านวน
เงนิเพื่อด าเนินการได ้ดงันี้ 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2.1 
โครงการตามแผนงานกิจกรรมในระดบัหมู่บ้าน 

 
โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ปี 2525 – 2529 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
1. โครงการประมงหมู่บา้น 
2. โครงการก่อสรา้งแหล่งน ้าหมู่บา้น 
3. โครงการสตัวข์นาดเลก็ในหมู่บา้น 
4. โครงการธนาคารโค – กระบอื 
5. โครงการพฒันาชนบทยากจนตาม

โครงการเงนิกูร้ะยะที ่2 

กรมประมง 
รพช. 

กรมปศุสตัว ์
กรมปศุสตัว ์

กรมการพฒันาชมุชน 

466.45 
466.45 
66.13 
34.00 
116.00 

รวม  1,119.31 
  
3. แผนงานจดับริการขัน้พื้นฐาน 
3.1 หลกัการส าคญั แผนงานน้ีมุ่งทีจ่ะจดับรกิารสาธารณะทีจ่ าเป็นประเภททีเ่ป็นปญัหาทีช่าว

ชนบทยากจนส่วนใหญ่ประสบอยู ่
3.2 เป้าหมาย สาระส าคญัของเป้าหมาย คอื 
3.2.1 เพื่อให้บรกิารพื้นฐานทางด้านสงัคม เช่น การรกัษาและป้องกันโรคภยัไข้เจบ็ให้ครบ

พืน้ทีเ่ป้าหมายอยา่งน้อยครึง่หน่ึงในปีแรก และเตม็พืน้ทีใ่นปี 2526 
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3.2.2 จะให้บริการทางโภชนาการและน ้ าสะอาดแก่ประชากร ประมาณ 1 ล้านคน ใน 
หมูบ่า้นประมาณ 5,000 หมูบ่า้นของปีแรกทีเ่ริม่โครงการ 

3.2.3 จะใหบ้รกิารทางดา้นกฎหมายแก่ประชาชนยากจนจ านวน 5,000 คน 
3.2.4 ผลิตหนังสือส่งเสรมิประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถม 

จ านวนไมน้่อยกว่า 3 ลา้นคน ในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3.3 นโยบาย 
3.3.1 มุ่งปรบัปรุงและขยายขีดความสามารถทางด้านบริการสาธารณสุขขัน้พื้นฐานของ

ประชาชนใหค้รบวงจร โดยใหค้วามส าคญัล าดบัสูงในเขตพืน้ทีช่นบทยากจน ในระยะ 2 
ปี แรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

3.3.2 จ ากัดขอบเขตปญัหาทางด้านอนามัย โดยเฉพาะอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่ออัน
เนื่องมาจากน ้าและอาหารเป็นสื่อดว้ยการจดัหาบรกิารขัน้พืน้ฐานแก่ประชาชนในชนบท
ยากจนอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถงึ 

3.3.3 เร่งปรบัปรุงภาวะโภชนาการเพื่อมุ่งแก้ไขปญัหาโรคขาดสารอาหารในวยัเดก็ทารก และ
เดก็ก่อนวยัเรยีน ในเขตพื้นที่ยากจนให้หมดสิน้ไปโดยเรว็ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
5 

3.3.4 ขจดัปญัหาความขดัแยง้ การถูกเอารดัเอาเปรยีบ หรอืมไิด้รบัความเป็นธรรมทางด้าน
กฎหมายในกลุ่มเกษตรกรทีย่ากจนเพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างรฐักบัราษฎร 

3.3.5 มุ่งเน้นความส าคญัต่อการให้ความรูเ้สรมิประสบการณ์ในกลุ่มนักเรยีนระดบัประถมใน
ลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ทัง้นี้ เพื่อเป็นสื่อน าไปสู่การ 
แกป้ญัหาตามนโยบายพฒันาชนบทแนวใหมอ่ยา่งแทจ้รงิต่อไป 

3.4 โครงการกิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย ส าหรบัการด าเนินงานตามเป้าหมายทีว่าง
ไว ้แนวทางการพฒันากจิกรรมในแผนงานดงักล่าว มดีงันี้ 

3.4.1 จดัสรา้งโรงพยาบาลอ าเภอขนาด 10 เตยีง ประจ าอ าเภอปีละ 22 แห่ง และจดัสรา้งศูนย์
การแพทยแ์ละอนามยัประจ าอ าเภอ จ านวนปีละ 11 แห่ง และสรา้งศูนยก์ารแพทยแ์ละ
อนามยัประจ ากิง่อ าเภอ จ านวนปีละ 15 แห่ง ในช่วงปี 2525 – 2526 

3.4.2 ท าการคดัเลอืกประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเขา้ฝึกอบรมเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) 
และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ปีละ 70,000 คน ตามล าดบั เพื่อให ้
ผสส. และ อสม. มคีวามรูใ้นขัน้สาธารณสุขมูลฐานที่จะมาเป็นแกนด าเนินการตาม
โครงการสาธารณสุขมลูฐานต่อไปอยา่งไดผ้ล 

3.4.3 เร่งด าเนินงานขจดัโรคขาดโปรตีนและก าลงังานของเด็กด้วยการเฝ้าระวงัโภชนาการ 
โดยการชัง่น ้าหนักเดก็โดยถอืน ้าหนักตามอายุเป็นเกณฑ ์ในเดก็ 0 – 5 ปี จ านวน 
400,000 คน ใน 5,000 หมู่บา้น และใหอ้าหารเสรอมแก่เดก็ทีข่าดอาหารระดบัที่ 2 และ 
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3 ช่วงอายุ 6 เดอืน ถงึ 1 ปี จ านวน 11,200 คน และช่วงอายุ 1 – 5 ปี จ านวน 67,200 
คน 

3.4.4 ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้มกีาร
ฝึกอบรมพฒันากรของกรมการพฒันาชุมชนและคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 800 คน
ใน 16 จงัหวดัภาคเหนือก่อน และจดัตัง้ส านักงานให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่
ประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม ่ในปี พ.ศ.2525 

3.4.5 ด าเนินการผลติหนงัสอืเสรมิประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่ในแต่ละจงัหวดัของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จ านวนประมาณ 590,000 เล่ม เพื่อให ้
นักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีท ี1 – 6 ในพืน้ทีช่นบทยากจนไดร้บัผลประโยชน์ประมาณ 
3,120,000 คน 

3.4.6 แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้าสะอาดส าหรบัใช้บรโิภคในเขตชนบท โดยด าเนินงานใน
รปูการจดัตัง้ประปาขนาดเลก็ปีละ 500 แห่ง และใหเ้งนิทุนหมุนเวยีนแก่ประชาชน สรา้ง
ถังเก็บน ้ าฝนปีละ 3,000 ปี ตุ่มน ้ าปีละ 128,000 ที่ รวมทัง้การฝึกอบรม 
คณะกรรมการสภาต าบลปีละ 2,000 คน และช่างสุขภณัฑ์ จ านวนปีละ 2,000 คน 
ในช่วงปี 2525 – 2526 

การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ในแผนงานนี้ ประกอบดว้ยโครงการทัง้สิน้ 6 โครงการ จ านวนเงนิ
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 867.51 ล้านบาท แยกรายละเอียดประเภทโครงการ หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบและจ านวนเงนิไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 2.2 

โครงการตามแผนงานจดับริการขัน้พื้นฐาน 
 

โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ ปี 2525 – 2529  
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

1. โครงการจดัสรา้งโรงพยาบาลอ าเภอ 
2. โครงการสาธารณสขุมลูฐาน 
3. โครงการโภชนาการ 
4. โครงการใหค้วามช่วยเหลอืทาง

กฎหมายแก่ประชาชนชนบทในเขต
ยากจน 

5. โครงการผลติหนงัสอืประกอบการ
เรยีนในเขตชนบทยากจน 

6. โครงการจดัหาน ้าสะอาดในเขตชนบท

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรมอนามยั 
ส านกันโยบายและแผนมหาดไทย 

 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

กรมอนามยั 

679.30 
82.60 
16.57 
9.40 

 
 

16.20 
 

63.44 
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ยากจน 
รวม  867.51 

 
4. แผนงานการผลิต 
4.1 หลกัการส าคญั แผนงานน้ีมุ่งที่จะเพิม่ผลผลติโดยมหีลกัการเพื่อแก้ปญัหาที่ชาวชนบทในเขต
ชนบทยากจนเผชิญอยู่จริง โดยใช้เทคนิคที่มีต้นทุนต ่ า ชาวชนบทปฏิบัติได้เองและสามารถ
แพรก่ระจายไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
4.2 เป้าหมาย ทีส่ าคญัเพื่อเพิม่ผลผลติการเกษตรในเขตยากจนซึง่มปีญัหาอนัเน่ืองมาจากดนิเคม็ การ
ท านาในทีส่งู และดนิเสื่อมคุณภาพ ใหสู้งขึน้จากอตัราเฉลีย่ปกตริอ้ยละ 1 ซึง่ต ่ามาก ใหเ้พิม่ขึน้อกีรอ้ย
ละ 2 และผลผลิตบางส่วนที่เพิ่มขึ้นจะจัดระบบให้ใช้บริโภคในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการเพิม่อาหารในแผนงานทางดา้นโภชนาการ 
4.3 นโยบาย 

 4.3.1 มุ่งฟ้ืนฟูทรพัยากรและแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบัทรพัยากรเพื่อให้มสี่วนในการ
เพิม่พนูผลผลติการเกษตรในเขตชนบทยากจนทีต่อ้งเผชญิกบัปญัหาเฉพาะทอ้งถิน่ เช่น ดนิเคม็ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ขา้วไร่ทีสู่งในภาคเหนือ และดนิเสื่อมคุณภาคซึง่เกดิขึน้ในพืน้ทีท่ ัว่ไปของเขตลา้
หลงั 

 4.3.2 สนับสนุนความพยายามทางดา้นโครงการการคดิค้นปรบัปรุงเทคนิควชิาการที่
เหมาะสม ตน้ทุนต ่า สามารถน าไปปฏบิตัไิดง้า่ย เพื่อใหป้ระชาชนสามารถน าไปใชแ้พร่กระจายไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง 
4.4 โครงการกิจกรรมและงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ แนวทางการ
พฒันาส าหรบักจิกรรมทีก่ าหนดไวใ้นแผนงานน้ี มดีงันี้ 

4.4.1 ด าเนินการผลติอาหารในปรมิาณเพยีงพอแก่การบรโิภคในทอ้งถิน่ทีข่าดแคลน และทีม่ ี
คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายเดก็ จ านวน 160,000 คน และหญงิมี
ครรภ ์80,000 คน 

4.4.2 ท าการวจิยัหาพนัธุ์ขา้วไร่พนัธุใ์หม่ๆ ทีใ่ห้ผลผลิตในสถานีทดลองขา้ว 10 แห่ง และ
ปรบัปรุงวธิกีารผลติขา้วที่ใช้เทคโนโลยทีี่ช่วยตวัเองได้ รวมทัง้เผยแพร่เมล็ดพนัธุ์ขยาย
โดยความร่วมมอืระหว่างกรมส่งเสรมิการเกษตรในพื้นที่ราบ กรมพฒันาที่ดนิ และกรม
ประชาสงเคราะหใ์นทีส่งู โดยจะด าเนินการในพืน้ที ่65 อ าเภอ 16 จงัหวดั ในภาคเหนือ 

4.4.3 ท าการสาธติและอบรมเจา้หน้าที่ระดบัพื้นที่และเกษตรกรให้มคีวามรู้ความเข้าใจใน
การท าปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยพชืสด เพื่อใหส้ามารถเพิม่ผลผลติขา้วจาก 260 กโิลกรมั / ไร่ เป็น 
325 กโิลกรมั / ไร ่
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4.4.4 ด าเนินการจดัตัง้ศูนย์พฒันาดนิเค็มขึน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อท าการผลติ
เมลด็พนัธุ์พชืทนเคม็ โดยเฉพาะขา้ว ตลอดจนท าการค้นคว้าและทดลองเพื่อป้องกนัการ
แพรก่ระจายของดนิเคม็ 

แผนงานนี้มโีครงการทีจ่ะด าเนินการจ านวน 4 โครงการ งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 208.26 ลา้น
บาท ส าหรบัรายละเอยีดประเภทโครงการ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และจ านวนรายจ่ายแต่ละโครงการ มี
ดงันี้ 

ตารางท่ี 2.3 โครงการตามแผนงานการผลิต 
 

โครงการ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ปี 2525 – 2529  
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

1. โครงการผลติอาหารเพื่อ
โภชนาการ 

2. โครงการขา้วไร่ทีส่งู 
3. โครงการเร่งรดัปรบัปรงุดนิ

ดว้ยอนิทรยีว์ตัถุ 
4. โครงการพฒันาดนิเคม็ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
 
กรมวชิาการเกษตร 
กรมพฒันาทีด่นิ 
 
กรมพฒันาทีด่นิ 

86.58 
 

30.54 
76.12 

 
15.02 

รวม  208.26 

 
 

ภาคผนวก 
ตารางรายจ่ายงบประมาณแผน่ดิน 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงาน / โครงการ 2525 2526 2527 2528 2529 รวมทัง้ส้ิน ปี 
2525 - 2529 

1.  แผนงานกจิกรรมระดบัหมู่บา้น 
โครงการประมงหมู่บา้น 
โครงการก่อสรา้งแหล่งน ้า
หมู่บา้น 
โครงการสรา้งสตัวข์นาดเลก็ 
ในหมู่บา้น 
โครงการธนาคารโค – กระบอื 
(2525 - 2526) 
โครงการพฒันาชนบทยากจน

 
75.45 
50.00 

 
12.00 

 
12.00 

 
50.00 

 
84.00 
60.85 

 
13.53 

 
24.00 

 
66.00 

 
93.00 
98.15 

 
13.53 

 
- 
 
- 

 
102.00 
107.74 

 
13.53 

 
- 
 
- 

 
112.00 
117.99 

 
13.54 

 
- 
 
- 

 
466.45 
434.73 

 
66.13 

 
36.00 

 
116.00 
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ตามโครงการเงนิกูญ้ีปุ่น่ 
(NVDP2) 

2.  แผนงานบรกิารขัน้พืน้ฐาน 
โครงการจดัสรา้งโรงพยาบาล
อ าเภอ (2525 - 2526) 
โครงการสาธารณสขุมลูฐาน 
(2525 - 2526) 
โครงการโภชนาการ (2525 - 
2526) 
โครงการสนิเชื่อการเกษตรใน
เขตชนบทยากจน 1/ 
โครงการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ชนบทยากจน  
โครงการผลติหนงัสอื
ประกอบการเรยีนในเขต
ชนบทยากจน(2525 - 2526) 
โครงการจดัหาน ้าสะอาดใน
เขตชนบทยากจน (2525 - 
2526) 

3.  แผนงานการผลติ 
โครงการผลติอาหารเพื่อ
โภชนาการ 
โครงการขา้วไร่ทีส่งู 
โครงการเร่งรดัปรบัปรงุดนิ
ดว้ยอนิทรยีว์ตัถุ 
โครงการพฒันาดนิเคม็ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2525) 
 

รวมงบพฒันาชนบทยากจน 
(จ านวน 16 โครงการ) 
งบพฒันาส าหรบัแผนงานเพิม่เตมิ 
 
รวมงบพฒันาตามแผนพฒันา
ชนบทยากจนทัง้สิน้ 2/ 

 
 
 

267.00 
 

41.30 
 

11.18 
 
- 
 

1.00 
 
 

16.20 
 
 

31.72 
 
 
 

7.00 
 

9.80 
22.50 

 
15.02 

 
 

622.20 
 
- 
 

622.20 
 

 
 
 

412.27 
 

41.30 
 

5.39 
 
- 
 

1.80 
 
 
- 
 
 

31.72 
 
 
 

10.15 
 

4.53 
15.64 

 
- 
 
 

771.18 
 

400.00 
 

1,171.18 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2.20 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

17.50 
 

4.64 
12.66 

 
- 
 
 

241.68 
 

1,158.32 
 

1,400.0 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2.20 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

24.28 
 

5.31 
12.66 

 
- 
 
 

267.72 
 

1,532.28 
 

1,800.00 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2.20 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

27.65 
 

6.26 
12.66 

 
- 
 
 

292.30 
 

1,907.70 
 

2,200.00 
 

 
 
 

679.30 
 

82.60 
 

16.57 
 
- 
 

9.40 
 
 

16.20 
 
 

63.44 
 
 
 

86.58 
 

30.54 
76.12 

 
15.02 

 
 

2,195.08 
 

4,998.30 
 

7,193.38 
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1/ ไมร่วมเงนิจาก ธกส. ซึง่ใหส้นิเชื่อในเขตพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
2/ ไมร่วมเงนิกูจ้ากต่างประเทศ 1,400 ลา้นบาท ในระยะปี 2525 – 2529 
 

ตารางเงินกู้ต่างประเทศ 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
แผนงาน / โครงการ 2525 2526 2527 2528 2529 รวมทัง้ส้ิน ปี 

2525 - 2529 
1. กจิกรรมระดบัหมูบ่า้น 

โครงการก่อสรา้ง
แหล่งน ้า 
หมูบ่า้น 

โครงการพฒันาชนบท
ยากจนตามโครงการเงนิกู ้
(NVDP 2) 

2. บรกิารขัน้พืน้ฐาน 
โครงการสนิเชื่อการเกษตรใน
เขตชนบทยากจน (2525 - 
2529) 

3. การผลติ 
โครงการเรง่รดั

ปรบัปรงุดนิดว้ยอนิทรยีว์ตัถุ 
2/ 

โครงการพฒันาดนิเคม็ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2525) 
รวมทัง้สิน้ 

 
90.0 

 
50.0 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

140.0 

 
200.0 

 
160.0 1/ 

 
 

100.0 
 
 
 

5.4 
 

150.0 
 

610.0 

 
200.0 

 
- 
 
 

100.0 
 
 
 

5.4 
 

150.0 
 

450.0 

 
- 
 
- 
 
 

100.0 
 
 
 

5.4 
 
- 
 

100.0 

 
- 
 
- 
 
 

100.0 
 
 
 

5.4 
 
- 
 

100.0 

 
490.0 

 
210.0 

 
 

400.0 
 
 
 

21.6 
 

300.0 
 

1,400.0 

1/ รวมเงนิกูส้ว่นทีใ่ชใ้นดา้นบรหิารโครงการ จ านวน 35 ลา้นบาท 
2/ เงนิค่าสารวสัดุตวัเร่ง ซึง่จะไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืจากต่างประเทศ 
3/ ไม่รวมเงนิชว่ยเหลอืในโครงการเร่งรดัปรบัปรุงดนิดว้ยอนิทรยีว์ตัถุ จ านวน 21.6 ลา้นบาท 

ส่วนท่ี 7 
การพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คง 
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บทที่ 1 
สรปุผลการพฒันาเพ่ือความมัน่คง 
และแนวการประสานแผนเศรษฐกิจและความมัน่คง 
 
1. สรปุสถานการณ์และประเดน็ปัญหา 
 ตามทีแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดเ้ริม่ด าเนินการตามจดุประสงคห์ลกัทีจ่ะใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศมสี่วนสนับสนุนขดีความสามารถในการป้องกนัประเทศและการบรหิารงานดา้น
ความมัน่คงในบางพื้นที่ด้วยนัน้ ผลปรากฏว่าการเสรมิสร้างขดีความสามารถของกอบทพัแห่งชาติ
ส า ม า ร ถ ยื น อ ยู่ บ น ฐ า น ข อ ง ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง ไ ด้ ม า ก  โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น 
วางแผนการระดมและจดัสรรงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมกบังบพฒันากองทพัใกล้ชดิกนัยิง่ขึ้น แต่
เนื่ องจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหารจากมิตรประเทศได้ลดลง รัฐบาลจึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงนิกู้ต่างประเทศมาพฒันาด้านการทหารประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งก็ได้มสี่วน
เสรมิสรา้งสมรรถภาพในการป้องกนัประเทศและการบรหิารความมัน่คงโดยส่วนรวมเป็นอยา่งมาก 
 อยา่งไรกต็าม การประสานเศรษฐกจิและความมัน่คงทีผ่่านมายงัมปีระเดน็ปญัหาหลกัทีจ่ะต้อง
ไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขบางประการคอื 

(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบพฒันากองทพั จะเป็นได้ว่าการประสานงานวางแผน 
การจดัการ การจดัสรรงบประมาณเพื่อการป้องกนัประเทศยงัมไีมพ่อและยงัขาดการประหยดัหลายดา้น 
นอกจากนัน้การกูเ้งนิจากต่างประเทศเพื่อการพฒันากองทพั มภีาระหนี้สูงเกนิกว่าเงนิกู้เพื่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม  ทั ้งนี้  เพราะการกู้ เ ง ิน เพื่ อ การ ป้อ งกันประ เทศที่ ผ่ านมาต้ อ ง เสีย 
ดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ส ัน้ และมแีหล่งเงนิกู้เพื่อการนี้ค่อนขา้งจะจ ากดัเมื่อเทยีบกบัการกู้
มาเพื่อลงทุนในโครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยทัว่ไป 

(2) การพฒันาและการระดมก าลงัคนมาใช้เพ่ือการป้องกนัประเทศท่ีผ่านมายงัอยู่ใน
ขอบเขตจ ากดัและมีค่าใช้จ่ายสูง จงึท าให้กองก าลงักองทพัแห่งชาตมิขีนาดค่อนข้างจ ากดั เมื่อ
เปรยีบกบัภาระในการป้องกนัประเทศ นอกจากนัน้ ปรากฏว่าการขยายกองก าลงักองทพัแห่งชาติมี
ขนาดค่อนขา้งจ ากดั เมื่อเทยีบกบัภาระในการป้องกนัประเทศ นอกจากนัน้ปรากฏว่าการขยายกอง
ก าลงัมคี่าใชจ้า่ยต่อหวัทางทหารโดยเฉลีย่สงูกว่าประเทศเพื่อนบา้น 

(3) การเตรียมพร้อมด้านทรพัยากรส าหรบัภาวะฉุกเฉิน ยงัเป็นแบบการสะสมส ารองซึ่ง
ตอ้งใชเ้งนิลงทุนมาก และยงัขาดนโยบายทีจ่ะใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทสนับสนุนตลอดทัง้ต้องพึง่
การน าเขา้สงูมากดว้ย 

(4) การพฒันาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านความมัน่คง ปรากฏว่าไดด้ าเนินไปแลว้ 162 หมู่บา้น 
สามารถลดภยัคุกคามลงไดอ้ย่างมาก และมผีลต่อการแก้ปญัหาความยากจนไปด้วยแต่ยงัไม่สามารถ
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ครอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมายซึ่งมถีงึ 7,500 หมู่บา้นที่จะต้องเขา้ไปด าเนินการ หมู่บ้านดงักล่าวส่วนใหญ่
ท าการเกษตรเป็นหลกั และมฐีานะทางเศรษฐกจิและบรกิารสงัคมดอ้ยกว่าพืน้ที่ปกตมิาก นอกจากนัน้
การประสานงานพฒันาด้านเศรษฐกจิและความมัน่คงในพื้นที่ดงักล่าว ควรจะได้มกีลไกร่วมระดบัสูง
พจิารณากลัน่กรองโครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงอยา่งเป็นระบบดว้ย 
 
2. แนวนโยบายการประสานแผนเศรษฐกิจและความมัน่คง 
 จากผลการพฒันาเพื่อความมัน่คงที่ผ่านมา แมจ้ะอยู่ในแนวทางทีช่่วยให้การพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมสอดคล้อ งและส่ ง เสริมการพัฒนาด้านความมัน่ค ง  แ ต่จากสภาพปญัหาและ 
แนวโน้มภยัคุกคามที่ปรากฏอยู่ ชี้ชดัว่าหากจะให้การพฒันาสอดคล้องกับการแก้ไขปญัหาอย่างมี
ประสทิธภิาพอย่างจรงิจงัแลว้ กจ็ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องประสานแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้
สนับสนุนและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านความมัน่คง โดยมีนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมี 
แผนการที่จะสามารถก าหนดเป้าหมายลดปญัหาภัยคุกคาม และส่งผลสนับสนุนสอดคล้องกับ
แนวนโยบายหลกัทางเศรษฐกจิและสงัคมของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ในดนัทีจ่ะเร่งแก้ปญัหาและลด
ความยากจนในชนบทและเพิม่ประสทิธภิาพของการใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดั รวมทัง้ประหยดั
และลดการพึ่งต่างประเทศลง และเน้นหลักการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินกับ  
ต่างประเทศ นอกจากนัน้ ที่ส าคญัที่สุดต้องมแีผนการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายให้ประเทศอยู่ใน
สภาพพรอ้มทีจ่ะรบัภยัคุกคามจากภายนอก รกัษาเอกราชอธปิไตยของชาตไิด้อย่างมัน่ใจ ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 แนวนโยบายการประสานการพฒันาเศรษฐกจิและความมัน่คง จงึไดด้ าเนินการ
โดยก าหนดจดุประสงคท์ีจ่ะสรา้งดุลยภาพทางดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และรกัษาความมัน่คง
แห่งชาต ิโดยมุ่งประสานแนวทางทัง้สองประการเขา้ด้วยกนั เพื่อให้มปีระสทิธภิาพและประหยดัมาก
ทีสุ่ด กบัใหก้ารพฒันามสี่วนสนับสนุนการรกัษาความปลอดภยัอกีประการหนึ่ง ทัง้นี้ โดยใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายหลกั คอื การรกัษาเสถยีรภาพของชาต ิ
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุจุดประสงคด์งักล่าว รฐัไดก้ าหนดแนวนโยบายในการประสานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความมัน่คง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถมีส่วน  
แกไ้ขปญัหาความมัน่อยา่งจรงิจงั ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 ดงันี้ 

2.1 การประสานการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คง มุ่งยึดถือความสามารถทาง
เศรษฐกิจเป็นหลกั บนพื้นฐานการพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด ในการวางแผนนัน้จะใชโ้ครงการพฒันา
ให้เป็นประโยชน์ต่อด้านความมัน่คงเป็นหลกัในการพจิารณา ทัง้นี้ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธิ-ภาพใน
การใชจ้า่ยของรฐับาลดว้ย 

2.2 ในการเพิม่ขดีความสามารถในการป้องกนัประเทศ จะระดมและพฒันากจิกรรมป้องกนั
ประเทศทัง้ปวงที่มอียู่ น ามาใชป้ระสานการตัง้ระบบการป้องกนัประเทศแบบผนึกก าลงั ซึ่งเป็น
ระบบที่ประหยดัค่าใช้จ่ายจากภาครฐับาลและใช้ประโยชน์จากหน่วยที่มอียู่ให้คุ้มค่า และจะพยายาม
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หลกีเลี่ยงการกู้เงนิเพื่อการป้องกนัประเทศที่มภีาระหน้ีสูง โดยจะใชจ้ากงบประมาณแผ่นดนิ และเงนิ
ช่วยเหลอืประเภทเงนิกูเ้พื่อการทหารทีม่ดีอกเบีย้ต ่าจากมติรประเทศเท่านัน้ 

2.3 เรง่พฒันาอุตสาหกรรมส่งออกประเภททีม่คีวามส าคญัสนบัสนุนการพฒันาดา้นความมัน่คง
และเป็นยุทธปจัจัยในภาวะฉุกเฉิน  เ ช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองมือส่ือสารขนาดเล็ก  
อตุสาหกรรมการถนอมอาหาร และอตุสาหกรรมสมนุไพร 

2.4 เร่งพฒันาเพื่อพึ่งตนเองในยุทธปจัจยัหลกั เช่น อาวุธประจ ากาย ยาสมุนไพร การ
ถนอมอาหารการลดการพ่ึงต่างประเทศด้านพลงังานในพื้นท่ีชนบท 

2.5 เร่งรดัพฒันาหมู่บ้านชนบทในพืน้ทีท่ี่มปีญัหาดา้นความมัน่คง ให้สามารถป้องกนัและ
ช่วยตนเองด้านเศรษฐกิจได้ และเร่งเสริมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เร่งรดัการ
กระจายบริการเศรษฐกิจสงัคม โดยริเร่ิมโครงการใหม่ๆ ท่ีส่งผลรวดเรว็และประหยดั ตลอดทัง้
พฒันาองคก์รระดบัหมู่บ้านให้เป็นแกนน าในการพฒันาและป้องกนัหมู่บ้าน 
 
3. เป้าหมายการพฒันาเพื่อสนบัสนุนความมัน่คง 
 เป้าหมายส าคญัท่ีจะให้การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สนับสนุนและสอดคล้องกบัการ
พฒันาด้านความมัน่คง เพ่ือให้มีผลต่อการสนับสนุนขีดความสามารถในการป้องกนัประเทศ
ทั ้ ง 
ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการพฒันาชนบทตามแนวนโยบายนัน้ 
ประกอบด้วย 

3.1 จดัตัง้ระบบการป้องกันประเทศแบบผนึกก าลงัขึ้น โดยเพ่ิมก าลงัรบหลกัตามความ
จ าเป็นและเพ่ิมเติมการใช้ก าลงัประเภทอ่ืนท่ีมีอยู่จากหน่วยท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัรกัษา
ดินแดน และการเสริมจากหน่วยอาสาในการป้องกันด้านพลเรือนท่ีด าเนินการโดย 
ท ส .ป ช .ล ส .ช บ . อ ง ค์ ก า ร 
ผู้บ าเพญ็ประโยชน์และอาสาสมคัรในรปูแบบอ่ืนๆ โดยวิธีน้ีได้วางเป้าหมายการขยายตวัของ 
งบประมาณด้านการป้องกนัประเทศไว้เพ่ิมขึ้น โดยเฉล่ียในอตัราประมาณร้อยละ 20.9 ต่อปี 

3.2 ด าเนินการใชโ้ครงการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อดดัแปลงภูมปิระเทศ  ให้มีส่วน
สนับสนุนการป้องกันประเทศ และให้เกิดผลช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยในพื้นท่ี 
ล่อแหลมต่อการคุกคามในภาคตะวนัออก และเร่งด าเนินการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตรใ์น
พื้นท่ีน้ีให้เสรจ็ส้ินเป็นการด่วนภายในปี 2527 ส่วนการสร้างเส้นทางยุทธศาสตรใ์นพื้นท่ีความ
มัน่คงทัว่ไปนัน้ ได้ก าหนดให้ด าเนินการอีก 180 เส้นทาง เพ่ือให้สามารถครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมี
ปัญหาด้านความมัน่คงท่ีส าคญัส่วนใหญ่ให้ได้ 
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3.3 เรง่รดัการด าเนินงานในพืน้ทียุ่ทธพฒันา ตามโครงการพฒันาเพ่ือความมัน่คงในระดบั
พื้นท่ี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีฐานท่ีมัน่หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างสูงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใน 9 
พื้นท่ี คือ เขตอ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรมัย์ เขตอ าเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธุ ์
บริเวณห้วยบางทราย จงัหวดันครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ และก่ิงอ าเภอนาด้วง อ าเภอ
เมือง อ าเภอปากชม จงัหวดัเลย เขตพื้นท่ีสองข้างทางหลวงสายแม่สอด – อุ้มผาง จงัหวดัตาก
เขตอ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอุทยัธานี เขตลุ่มน ้างาว – หงาว จงัหวดัเชียงราย เขตจงัหวดั
แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น แ ล ะ เ ข ต อ า เ ภ อ 
พระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รวม 9 แผนงาน ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองให้แล้วเสรจ็ภายในช่วง
กลางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 โดยมีเป้าหมายให้พื้นท่ีดังกล่าวปลอดจากภยัคุกคามของ
ผูก่้อการร้ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ส่วนในเขตพื้นท่ียุทธพฒันาซ่ึงอาจมีขึ้น
อี ก ใ น ร ะ ย ะ แ ผ น - 
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 นัน้ ได้วางเป้าหมายให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีอนัอบัความส าคญัสูงในการท่ีจะต้องเข้า
ด าเนินการตามโครงการพฒันาเพ่ือความมัน่คงในระดบัพื้นท่ีเช่นกนั และจะต้องใช้งบประมาณ
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 ประมาณ 1,100 ล้านบาท 

3.4 จดัตัง้หมูบ่า้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพื่อความมัน่คง จ านวน 4,000 หมู่บ้าน โดย
มีเป้าหมายท่ีจะด าเนินการปีละ 800 หมู่บ้าน ได้วางเป้าหมายท่ีจะด าเนินการในเขตภาคกลาง 
จ านวน 630 หมู่บ้าน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,240 หมู่บ้าน ภาคเหนือ จ านวน 1,010 
หมู่บ้าน และภาคใต้ จ านวน 1,120 หมู่บ้าน ทัง้น้ี จะต้องใช้งบประมาณตลอดโครงการประมาณ 
970 ล้านบาท 

3.5 เร่งรดัการจดัตัง้หมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดนซกีตะวนัออกของประเทศ จ านวน 190 
หมู่บ้าน เพ่ือผลทางยุทธวิธีและส าหรบัราษฎรไทยท่ีต้องอพยพเน่ืองจากผลกระทบจากปัญหา
ความมัน่คงตามแนวชายแดน และปัญหาผูอ้พยพหลบหนีเข้าเมืองให้เสรจ็ส้ินภายในปี 2527 

3.6 เร่งรดัการพฒันาและจดัตัง้ถิ่นฐานที่ถาวรให้กบัชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ที่มปีญัหาด้านความ
มัน่คง ในพื้นท่ีสูงภาคเหนือและชายแดนซีกตะวนัตกของประเทศ โดยได้ตัง้เป้าหมายท่ีจะให้มี
การจดัตัง้หมู่บ้านอย่างถกูต้องตามกฎหมายและมีผลต่อการหยุดยัง้การบุกรกุท าลายป่าและ
แหล่งต้นน ้าล าธาร ในพื้นท่ีเป้าหมายให้จงได้ 

3.7 ในดา้นการพฒันาฐานการผลติทรพัยากร เพื่อสนับสนุนความมัน่คง  ได้ก าหนดให้มีการ
พฒันาทรพัยากรหลกัของประเทศเฉพาะในส่วนท่ีมีความจ าเป็นต่อความมัน่คงของประเทศสูง 
อนัได้แก่ อาวุธ ยา เคร่ืองมือส่ือสารขนาดเลก็ พลงังาน อาหาร และก าลงัคน โดยได้ก าหนด 
เป้าหมายไว้ดงัน้ี 
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3.7.1 อาวุธ ตัง้เป้าหมายท่ีจะพ่ึงตนเองในการผลิตอาวุธประจ ากายส าหรบัการ
ป้องกันฝ่ายพลเรือน อันได้แก่  ปืนลูกซอง และกระสุน ส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจยัพฒันาต้นแบบการผลิตอาวุธ ทัง้ในส่วนท่ีอาจใช้ทรพัยากรจาก
ภายในประเทศ เพ่ือให้มีขีดความสามารถพ่ึงตนเองได้ในยามฉุกเฉิน และใน
ด้านการพฒันาต้นแบบลอกเลียนจากต่างประเทศเพ่ือพฒันาระดบัเทคโนโลยี
และการเตรียมก าลงัคนไว้ล่วงหน้า 

3.7.2 ยา มุ่งจะพฒันาใช้สมนุไพรท่ีมีในประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการพ่ึงตนเองในการ
บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการด าเนินงานในหมู่บ้าน อพป. เป็น 
เป้าหมายแรก ทัง้น้ีได้ตัง้เป้าหมายการพฒันาพืชสมุนไพรให้ใช้ทดแทนยา
สามญัประจ าบ้านให้ได้ร้อยละ 63 ในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 เพ่ือทดแทน
ยาแผนปัจจบุนัประเภทยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด น ้าเกลือผสม ทัง้น้ี เพ่ือใช้เป็น
พื้นฐานในการเตรียมพร้อมในยามฉุกเฉิน 

3.7.3 เคร่ืองมือส่ือสาร สนับสนุนการใช้เคร่ืองมือส่ือสารขนาดเลก็ท่ีผลิตขึ้นได้ใน
ประเทศให้ครบทุกพื้นท่ีในหมู่บ้าน อพป. และพฒันาส่งเสริมการผลิต การจดั
ส่งไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ทัง้น้ีเพ่ือให้สอดคล้องกบัการจดัระบบการ
ป้องกนัประเทศแบบผนึกก าลงัอย่างประหยดั และเสริมความพร้อมของการ
รบัสถาน-การณ์ฉุกเฉิน 

3.7.4 พลงังาน เร่งรดัการใช้พลงังานจากส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติทดแทนการใช้
น ้ามัน เช่น ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งน ้าขนาดเล็ก ในพื้นท่ีท่ีมีขีด
ความสามารถท่ีจะพฒันาได้ การใช้พลงังานลม การใช้กา๊ซชีวภาพและถ่านไม้
จากฟืน ทัง้น้ีได้วางเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมให้มีแผนงานการใช้พลงังานทดแทน
ให้ทัว่ถึงในหมู่บ้าน อพป. 4,000 หมู่บ้านภายในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

3.7.5 อาหาร มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมถนอมอาหาร โดยเร่งให้มีการส่งออกเพ่ิม
มากขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายส่งเสริม
การผลิตทางเกษตร แลเพ่ือสร้างฐานการผลิตทางเกษตรและฐานการผลิต
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ดงักล่าวไว้ส าหรบัยามฉุกเฉิน ส่วนวสัดท่ีุใช้ในการบรรจอุาหาร ปรากฏว่า ยงั
ต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ จึงจะส่งเสริมสนับสนุนทัง้ทางด้านวิจยั 
และการลงทุน ให้มีการใช้วสัดุทดแทนจากส่ิงท่ีมีอยู่ภายในประเทศ ส่วนใน
พื้นท่ีชนบทนัน้ได้ก าหนดเป้าหมายให้หมู่บ้าน อพป. เป็นพื้นท่ีท่ีมีล าดบั
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ความส าคญัสูง ท่ีจะพฒันาให้สามารถพ่ึงตนเองในด้านอาหารโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอาหารประเภทข้าวและโปรตีน 

3.7.6 ก าลังคน ได้ก าหนดเป้าหมายท่ีจะผลิตผู้น าระดับหมู่บ้านจากทหารกอง
ประจ าการและทหารกองหนุน เพ่ือไปเป็นแกนน าในหมู่บ้าน อพป. ทัง้น้ีจะ
ฝึกอบรมทหารกองประจ าการและทหารกองหนุนเป็นจ านวน 20,000 คน
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

 
4. พืน้ทีเ่ป้าหมายการพฒันาเพื่อความมัน่คง 
 จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีส่อถึงแนวโน้มของภยัคกุคามอนัจะส่งผลกระทบกระเทือนและ
เป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ ดงัได้กล่าวแล้วนัน้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย
การพฒันาเพ่ือความมัน่คง เพ่ือให้หน่วยราชการและรฐัวิสาหกิจต่างๆ ได้ด าเนินการเน้นหนัก
ในแผนงานและโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ให้มีส่วน
สนับสนุนการรกัษาความมัน่คง ปลอดภยัของชาติ โดยให้สอดคล้องกบัแผนการป้องกัน
ประเทศและแผนยทุธการตามพื้นท่ีนัน้ๆ ซ่ึงแบ่งได้ดงัน้ี 
4.1 พืน้ที่พฒันาเพื่อความมัน่คงตามแนวชายแดน (หรือพื้นท่ีป้องกนัประเทศตามแนวชายแดน) 
หมายถึง พื้นท่ีบริเวณชายแดนซีกด้านตะวนัออกของประเทศ ตัง้แต่จงัหวดัเชียงราย จนถึง
จงัหวดัตราด ซ่ึงจ าเป็นต้องเร่งรดัการพฒันาและจดัตัง้หมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดนขึ้นให้
เป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร ์เพ่ือผลทางยุทธวิธี ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาราษฎรไทยท่ีต้อง
อ พ ย พ  เ น่ื อ ง จ า ก 
ผลกระทบจากปัญหาผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองและภยัคุกคามต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งพื้นท่ีออก
ได้โดยให้ประสานสอดคล้องกบัแผนยทุธการของแต่ละพื้นท่ีดงัน้ี 
 4.1.1 พื้นท่ีพฒันาเพ่ือความมัน่คงในบริเวณชายแดนในเขตภาคกลาง 
 4.1.2 พื้นท่ีพฒันาเพ่ือความมัน่คงในบริเวณชายแดนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 4.1.3 พื้นท่ีพฒันาเพ่ือความมัน่คงในบริเวณชายแดนในเขตภาคเหนือ 
 ส าหรบัพื้นท่ีตามแนวชายแดนด้านอ่ืนๆ เช่น ภาคใต้ และชายแดนซีกด้านตะวนัตก
ของประเทศนั้น ได้ก าหนดไว้ในพื้นท่ีเป้าหมายพิเศษท่ีมีปัญหาด้านความมัน่คง (ข้อ 4.3) 
เน่ืองจากพื้นท่ีเหล่าน้ีมีลกัษณะพิเศษของปัญหาและภยัคกุคามท่ีแตกต่างกนั 
4.2 พืน้ทีพ่ฒันาเพื่อความมัน่คง หมายถึงพื้นท่ีท่ีถกูแทรกซืมหรือคกุคามจากผู้ก่อการร้ายท่ีมีอยู่
กระจดักระจายทัว่ประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งพื้นท่ีออกได้เป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 4.2.1 พื้นท่ีป้องกนั คือ พื้นท่ีท่ีมีปัญหาความมัน่คงไม่รุนแรงมากนัก หรือเป็นพื้นท่ี
ล่อแหลมซ่ึงมีแนวโน้มว่าเร่ิมมีความไม่ปลอดภยัขึ้น พื้นท่ีดงักล่าวมีอยู่เป็นจ านวนมาก การ
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ด าเนินการพฒันาจะต้องกระท าโดยเร่งด่วนและการกระจายผลการพฒันาให้ทัว่ประเทศมาก
ท่ีสุด โดยน ากลยุทธการพฒันาตามแนวทางใหม่ท่ีปรากฏในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 น้ีมาประ
ยุกติใช้ในพื้นท่ีดงักล่าว ควบคู่ไปกบัการพฒันาชนบทตามแผนการรกัษาความมัน่คงภายใน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการป้องกนั ซ่ึงหมายถึงการด าเนินงาน
ตามแผนงานหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพ่ือความมัน่คง (หมู่บ้าน อพป.) 
 4.2.2 พื้นท่ียุทธพฒันา คือ พื้นท่ีท่ีมีปัญหาความมัน่คงรนุแรงมาก ท่ีหน่วยราชการหรือ 
รฐัวิสาหกิจไม่สามารถเข้าไปด าเนินงานในพื้นท่ีดงักล่าวด้วยระบบปกติได้ และจ าเป็นต้องใช้
วิธีการพิเศษในการด าเนินการ โดยการผนึกก าลงัร่วมกนัระหว่างพลเรือน ต ารวจ ทหาร ใน
การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจและสงัคมเข้าแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกบัการทหาร 
4.3 พืน้ทีพ่เิศษทีม่ปีญัหาดา้นความมัน่คง หมายถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโน้มของภยัคกุคามอนัเกิด
จากขบวนการและกลุ่ ม ก่อการร้ายต่างๆ ตลอดจนปัญหาชนกลุ่ มน้อย ท่ีจะส่งผล
กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาติ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขเป็นกรณีพิเศษตามความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมกบัภยัคุกคามในแต่ละพื้นท่ีนัน้ๆ โดยมิให้กระทบกระเทือนถึง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศ พื้นท่ีดงักล่าวได้แก่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และพื้นท่ีสูง
บริเวณภาคเหนือและชายแดนซีกตะวนัตก 

บทท่ี 2 
การประสานการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คง 

 
การประสานการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 มุ่ง

ด าเนินการโดยมีจดุประสงคท่ี์จะสร้างดลุยภาพทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม กบัการ
รกัษาความมัน่คงแห่งชาติ โดยประสานแนวทางทัง้สองประการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและการประหยดัมากท่ีสุด กบัให้การพฒันามีส่วนเข้าสนับสนุนการรกัษาความ
มัน่นคงปลอดภยัอีกประการหน่ึง ทัง้น้ี ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกั คือ การรกัษาเสถียรภาพ
ของชาติ 

ในด้านการพัฒนาสมรรถนะการป้องกันประเทศ การแก้ไขปญัหาในพื้นที่ความมัน่คง 
ตลอดจนการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมโดยส่วนรวมเพื่อความเจรญิของประเทศ อนัประกอบดว้ย
โครงการและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวงเงนิค่าใช้จ่ายจ านวนมากนัน้ ในการจดัสรรทรพัยากร
จะต้องให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและเป็นไปอย่างประหยัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
เสรมิสรา้งความเจรญิ และเสถยีรภาพดา้นความมัน่คงของประเทศให้ควบคู่กนัไปโดยพยายามให้การ
ใชจ้า่ยของประเทศคุม้ต่อการลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึง่จะเป็นช่วง
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ระยะเวลาที่มคีวามตึงตวัเกี่ยวกับรายได้ของประเทศ และมคีวามจ าเป็นที่จะต้องรกัษาเสถียรภาพ
ทางการเงนิของประเทศใหม้ัน่คง 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดแผนการประสานการพฒันา
เศรษฐกจิและความมัน่คงในเรือ่งหลกัๆ ไวด้งัต่อไปนี้ 
 
1. แผนการประสานงบพฒันาเศรษฐกิจและงบป้องกนัประเทศ 

แนวโน้มภยัคุกคามทัง้ภายในและภายนอกในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 บ่งใหเ้หน็ความ
จ าเป็นทีจ่ะต้องเร่งพฒันาสมรรถนะและศกัยะของการป้องกนัประเทศใหพ้อเพยีงและภายในระยะเวลา
อนัรวดเรว็ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกระเทอืนต่องบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในส่วนรวมอย่างแน่นอน 
ฉะนัน้ ในการก าหนดนโยบายในการพฒันาสมรรถนะดงักล่าวมคีวามจ าเป็นจะต้องพจิารณาการพฒันา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  แ ล ะ ค ว า ม มั ่น ค ง ค ว บ คู่ กั น ไ ป ใ ห้ ส า ม า ร ถ ส น อ ง ต อ บ แ ล ะ 
ส่งเสรมิซึง่กนัและกนั เพื่อใหก้จิกรรมส่วนรวมของประเทศไดบ้รรลุเป้าหมายทกี าหนดไว ้จงึไดก้ าหนด
นโยบาย แผนการ และแนวทางการจดัสรรงบประมาณการป้องกนัประเทศ ไวด้งัต่อไปน้ี 
1.1 นโยบายการเพ่ิมสมรรถภาพและศกัยะการป้องกนัประเทศ 
1.1.1 จะเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและรกัษาความมัน่คงบนมูลฐานของการ

พึ่งตนเองให้สามารถเผชญิภยัคุกคามทัง้จากภายนอกและภายในประเทศที่คาดว่าจะเกดิขึ้น
ในช่วงปี 2525 – 2529 

1.1.2 มุง่ทีจ่ะเสรมิสรา้งกองก าลงัป้องกนัประเทศ โดยค านึงถงึความจ าเป็นทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกิจและฐานะการเงินกับภายนอก โดยก าหนดให้งบพัฒนาด้านนี้ ใช้จากเงิน  
งบประมาณแผ่นดนิเป็นหลกั ส่วนดา้นเงนิกู้นัน้จะใชเ้สรมิในดา้นการจดัหายุทธปจัจยัทีต่้องสัง่
จากต่างประเทศ และมุ่งจดัหาจากแหล่งเงนิกู้ประเภทเงนิช่วยเหลอืเพื่อพฒันากองทพั ซึ่งมี
ภาระดอกเบีย้ต ่าและมรีะยะเวลาผ่อนปรนช าระหนี้นาน 

1.2 แผนการพฒันาสมรรถภาพกองก าลงัป้องกนัประเทศ 
จะพฒันาสมรรถภาพกองก าลงัป้องกนัประเทศด้วยการสร้างระบบการป้องกนัประเทศแบบ

ผนึกก าลงั ซึง่เป็นระบบการรวมพลงัในการป้องกนัประเทศและการใชก้ าลงัทัง้หมดทีม่อียู่เขา้ปฏบิตักิาร
ร่วมกนั ซึ่งจะเป็นการน าก าลงัที่มอียู่แล้วมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด อย่างมปีระสทิธภิาพและคุ้มค่า 
โดยค านึงถงึขดีความสามารถและภาระกจิหลกัเฉพาะของแต่ละหน่วย การป้องกนัประเทศภายใต้ระบบ
ผนึกก าลงัจะประกอบดว้ย 
1.2.1 การป้องกนัทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยก าลงัรบหลกัของเหล่าทพัต่างๆ จะเร่งรดั

เสรมิสรา้งกองก าลงักองทพัใหส้ามารถเผชญิภยัคุกคามจากโลกภายนอกโดยการเพิม่ก าลงัรบ
หลกัขึน้ตามความจ าเป็นเท่านัน้ และใหม้กีารปรบัการใชก้ าลงัรบหลกัในการรกัษาความมัน่คง



 355 

ภายในให้ปฏบิตัเิฉพาะภาระกจิที่จ าเป็น ส่วนภาระกิจในการป้องกนัรกัษาพื้นที่จะใช้หน่วย
ก าลงัดา้นการป้องกนัรกัษาดนิแดนและดา้นการป้องกนัฝา่ยพลเรอืนเขา้ปฏบิตักิาร 

1.2.2 การป้องกันรกัษาดินแดน หมายถึงการป้องกันรักษาพื่นที่อันรวมถึงการป้องกัน
สาธารณูปโภคที่ส าคญั อนัเกนิขดีความสามารถของการป้องกนัพลเรอืนซึ่งจะประกอบด้วย 
ก าลงัทหาร (รกัษาดนิแดน) เช่น พนั ร/ม. เบา ทหารพราน และก าลงักึ่งทหารอื่นๆ เช่น หน่วย
ปฏบิตักิารพเิศษ (นปพ.) ตชด. อสจ. (ปรบัปรงุใหม)่ 

ภายใต้ระบบผนึกก าลงั ก าหนดให้มกีารพฒันาหน่วยป้องกนัรกัษาดนิแดนให้
ม ี
ขดีความสามารถทีจ่ะรบัมอบภาระกจิการรกัษาความสงบในพืน้ทีค่วามมัน่คงส่วนก าลงัรบหลกั
นัน้จะช่วยเสรมิการรกัษาความมัน่คงในพื้นที่เฉพาะการปฏิบตัิที่เกินขดีความสามารถของ
หน่วยป้องกนัรกัษาดนิแดน 

1.2.3 การป้องกนัด้านพลเรือน หมายถึงกิจกรรมในการป้องกันด้านพลเรอืนที่ด าเนินการโดย
องคก์ารอาสาสมคัรพลเรอืน เช่น ทส. ลส. ชบ. อพป. และอาสาสมคัรในรปูอื่นๆ 

ภายใต้ระบบผนึกก าลงัน้ี ก าหนดให้หน่วยป้องกันด้านพลเรอืนเป็นแกนกลางของ
ประชาชนในระดบัพืน้ที ่ระดมความร่วมมอืของชาวบา้นช่วยสนับสนุนการด าเนิน-งานของทางราชการ
ใ น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ห มู่ บ้ า น  แ ล ะ ง า น พั ฒ น า เ พื่ อ 
ปรบัปรุงความเป็นอยู่ให้ดขีึน้ นอกจากน้ีจะฝึกอบรมเพื่อใหพ้รอ้มที่จะเรยีกระดมมาช่วยในการป้องกนั
ประเทศได ้
1.3 งบประมาณการป้องกนัประเทศ 

แผนการป้องกันประเทศแบบผนึกก าลังดังกล่าวข้างต้น จะท าให้การจัดสรร
งบประมาณของประเทศง่ายแก่การพิจารณาจดัสรรงบประมาณด้านความมัน่คงว่างบประมาณ
ใดเก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คงหรือไม่ อนัเป็นหนทางน าไปสู่การจดัระบบบริหารงบประมาณด้าน
การป้องกนัประเทศให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารงบประมาณของ
รฐัสามารถประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมัน่คง เพราะหากงบประมาณโครงการใด
ไม่อาจเข้าสู่ระบบการป้องกนัประเทศแบบผนึกก าลงัแล้ว ย่อมแสดงว่าโครงการนัน้จะไม่
สามารถอ้างเหตุผลด้านความมัน่คงได้ เป็นการสร้างระบบควบคุมงบประมาณด้านความ
มัน่คง ให้มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ตามแผนการระบบผนึกก าลงัดงักล่าวนี้ จะมคีวามต้องการงบประมาณเพื่อการป้องกนัประเทศ
ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 เป็นประมาณรอ้ยละ 4.4 ของผลผลติรวม
ของประเทศ ซึง่ยงัคงเป็นสดัส่วนเช่นเดยีวกบัในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั
ที่  4 ทัง้นี้ ได้ก าหนดให้จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ของ 
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งบประมาณแผ่นดนิเพื่อป้องกนัประเทศ อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากวงเงนิค่าใชจ้่ายนัน้จะสูงกว่าในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ไว้ดังนี้  แนวทางการจดัสรรงบประมาณ 
ป้องกนัประเทศประจ าปีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหล่งชาต ิฉบบัที ่5 ไวด้งันี้ 
1.3.1 จดัสรรงบประมาณป้องกันประเทศให้มีความสอดคล้องกับขนาดของสถานการณ์ของภัย

คุกคามทีเ่ปลีย่นแปลง 
1.3.2 ถา้หารายไดข้องประเทศมขีอ้จ ากดัสงู ใหเ้รง่การจดัหาเงนิกูเ้พื่อการทหารมาทดแทน  
1.3.3 น าผลการด าเนินงานมาเป็นหลกัในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ 
1.3.4 หากจ าเป็น จะก าหนดมาตรการด้านภาษีการป้องกนัประเทศเพื่อน ามาเป็นรายได้สนับสนุน

ค่าใชจ้า่ยการป้องกนัประเทศ 
1.4 มาตรการท่ีจ าเป็น 

การด าเนินการพัฒนาการป้องกันประเทศ ภายใต้ระบบผนึกก าลังให้บรรลุตามจุด 
มุง่หมายนัน้ ไดก้ าหนดมาตรการไว ้ดงันี้ 
1.4.1 ให้มีคณะกรรมการระดับชาติคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กอง-

บญัชาการทหารสงูสุด กอ.รมน. กระทรวงมหาดไทย เหล่าทพัต่างๆ ส านักงานคณะ-กรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่รบัผิดชอบ
ประสานการวางแผน ก าหนดแผนงานป้องกนัประเทศภายใต้ระบบการผนึกก าลงั ก ากบัและ
ตดิตามการด าเนินงานรวมทัง้การปรบัแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งสนับสนุนกนั
ตามสภาพการณ์ของภยัคุกคามทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

1.4.2 สนับสนุนทางด้านงบประมาณอย่างจริงจงั ตามแผนป้องกันประเทศแบบผนึกก าลัง โดย
ค านึงถงึความจ าเป็นของสถานการณ์ด้านความมัน่คง ความสามารถทางเศรษฐกจิและความ
สอดคลอ้งของแผนงาน ทัง้นี้ ใหห้ลกีเลีย่งวธิกีารจดัสรรงบประมาณตามอตัราเพิม่ในอดตีหรอื
ฐานของงบประมาณทีเ่คยไดร้บั โดยจะตอ้งพจิารณาจากภารกจิและความจ าเป็นหลกั 

1.4.3 ใหจ้ดัท าแผนความช่วยเหลอืดา้นการป้องกนัประเทศ จากต่างประเทศเช่นเดยีวกบัแผนเงนิกู้
ทางเศรษฐกิจ เพื่อระดมความช่วยเหลอืด้านการป้องกนัประเทศจากมติรประเทศอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
2. แผนการพฒันาทรพัยากรเพ่ือการเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
 สภาวการณ์ทางดา้นการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ท าใหม้คีวามจ าเป็นจะต้องมกีาร
วางแผนทางดา้นการพฒันาและเตรยีมพรอ้มของยุทธปจัจยัไว ้เพื่อพรอ้มรบัสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้ และจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงวิธีการในอันที่จะระดมทรัพยากรมาใช้  โดยมิให้ม ี
ผลกระทบเสียหายต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ กล่าวคือ ก าหนดให้มีการวางแผนการพัฒนาและการ
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เตรยีมพรอ้มสะสมยุทธปจัจยัหลกั ทีอ่าจต้องใช้เวลานานในการจดัหาไว้เป็นพื้นฐานบางส่วน และวาง
แนวทางทีจ่ะระดมยทุธปจัจยัและพลงัทางเศรษฐกจิดา้นอื่นๆ มาทดแทนสนับสนุนเพิม่เตมิอย่างมรีะบบ
นอกเหนือจากการวางแนวทางใหก้ารด าเนินการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของรฐัสามารถประสานกบั
เป้าหมายดา้นความมัน่คงอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่โดยทียุ่ทธปจัจยัในความหมายทางทหารนัน้ หมาย
รวมถงึสิง่ต่างๆ มากมายหลายชนิด ถ้าหากจะพจิารณาก าหนดแผนการให้ครอบ -คลุมทัง้หมดแล้ว ก็
ย า ก ที่ จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ชั ด เ จ น  มี ป ัญ ห า ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ว ง เ งิ น 
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก อนัเกนิขดีความสามารถทางงบประมาณและทรพัยากรของประเทศ ดงันัน้ 
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึไดก้ าหนดแผนการพฒันาและเตรยีมพรอ้มดา้นยุทธปจัจยัเฉพาะบางส่วน
ทีม่คีวามจ าเป็นสูงต่อความมัน่คงของประเทศ และมเีวลาที่จะพฒันาและเตรยีมพรอ้มได้อย่างแท้จรงิ 
และด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่านัน้ อนัได้แก่ อาวุธ ยา เครื่องมอืสื่อสารขนาดเลก็ อาหาร 
พลังงาน และก าลังคน โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้พึ่งตนเองได้ในยุทธปจัจัยยามเกิดภาวะ 
ฉุกเฉิน 
2.1 แผนการหลกัการพฒันาและการเตรียมพร้อมด้านยทุธปัจจยั 

2.2.1 ให้ปรบัแนวความคดิการเตรยีมพรอ้ม เพื่อรบัสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผนการสะสมมาเป็น
แผนการพฒันาฐานการผลติทรพัยากร เพื่อสนับสนุนความมัน่คง โดยสนับสนุนและส่งเสรมิ
พัฒนาการผลิตและการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประเภทยุทธปจัจัยและ
อุตสาหกรรมประกอบของยทุธปจัจยั 

2.2.2 ให้ศึกษาและเตรยีมการปรบัระบบอุตสาหกรรมและการผลติอื่นๆ ให้มคีวามคล่องตวัที่จะ
ดดัแปลง และเรง่รดัใหม้าท าการผลติยทุธปจัจยัทีจ่ าเป็นไดใ้นเวลาอนัสัน้ 

2.2.3 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารผลติยทุธปจัจยั เพื่อการส่งออกในขอบเขตทีก่วา้งขวาง เพื่อใช้
เป็นฐานทรพัยากรทีจ่ะระดมการผลติในภาวะฉุกเฉินได ้ทัง้นี้รฐัควรสนับสนุนโดยมาตร -การ
ทางดา้นภาษ ีและการจดัสิง่อ านวยความสะดวกใหเ้ป็นพเิศษ 

2.2.4 ทบทวนนโยบายการส่งเสรมิการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน โดยก าหนดใหม้ี
การใช้ทรพัยากรภายในประเทศมากยิ่งขึ้นอย่างจริงจัง และควรมีนโยบายพิเศษ 
ส่งเสรมิใหม้กีารรว่มลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อขยายฐานการผลติอุตสาหกรรมประเภทยุทธ
ปจัจยั 

2.2.5 จดัตัง้ระบบการระดมยุทธปจัจยัคลงัประเภทที่เอกชนควรจะมสีะสมไว้ เพื่อความพรอ้มใน
การให้การบรกิารโดยมใิห้เป็นภาระกับเอกชนจนเกินไป เช่น การส ารองข้าว เวชภณัฑ ์
น ้ามนั อุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ของยานยนต์ เป็นต้น ทัง้นี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการ
เตรยีมพรอ้มแล้วยงัเพื่อเป็นมาตรการในการรกัษาระดบัการให้บรกิารและการรกัษามาตร -
ฐานของราคาด้วย ส่วนในทางด้านรฐันัน้ก็จะเร่งรดัในการวางระบบก าหนดประเภทและ
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จ านวนของสนิค้าคงคลงัให้ชดัเจน และวางวธิกีารควบคุมและการตดิตามที่มปีระสทิธภิาพ
และปฏบิตัไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

2.2 แผนการพฒันาและเตรียมพร้อมเฉพาะด้านของยทุธปัจจยั 
 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 นี้ ได้ก าหนดแผนการเฉพาะเพื่อการพฒันาและเตรยีมพรอ้มด้าน
อาวุธ ยา สื่อสาร พลงังาน อาหาร และก าลงัคน ไวด้งันี้ 

2.2.1 อาวุธ การพฒันาพึ่งตนเองดา้นอาวุธ นับว่าเป็นหวัใจของการป้องกนัประเทศในนโยบาย
ความมัน่คงของชาติ แต่เนื่องจากประเทศไทยยงัขาดอุตสาหกรรมพื้นฐานอยู่ การพึ่ง  
ตนเองดา้นอาวุธอยา่งเตม็ทีจ่งึเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้าก โดยทัว่ไปจงึไดก้ าหนดแผนการพฒันา
และเตรยีมพรอ้มดา้นอาวุธไวด้งันี้ 

(1) อาวธุประจ ากาย อาวุธพลเรือน และกระสุน เนื่องจากความต้องการอาวุธประเภทนี้
ตามแผนการป้องกนัประเทศระบบผนึกก าลงัมอียู่สูงมาก และเกินขดีความสามารถของ
โรงงานของทางราชการจะสามารถท าการผลิตได้ตามเป้าหมาย จึงให้เร่งร ัดขยาย 
โรงงานของทางราชการที่มอียู่แลว้ใหส้ามารถท าการผลติเพิม่ขึน้ส่วนหนึ่ง และส่งเสรมิให้
เอกชนทัง้จากภายในประเทศ และเพื่อให้การด าเนินงานในเรื่องนี้ เป็นที่น่าพอใจจาก
ภาคเอกชน รฐัจะก าหนดเป้าหมายการจดัหาไว้ให้ชดัเจน และอนุญาตให้มกีารผลติเพื่อ
การส่งออกภายใตก้ารควบคุมดแูลของรฐัไดด้ว้ย ทัง้นี้ มเีป้าหมายใหอ้ยู่บนมลูฐานของการ
พึง่ตนเองของอาวุธประเภทน้ีใหไ้ดภ้ายในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

(2) อาวุธประจ าหน่วยและกระสุน เนื่องจากอาวุธประจ าหน่วยหรอือาวุธหนัก นอกจาก
เครือ่งยิง่จรวดขนาดเลก็แลว้ ยงัมปีรมิาณการใชภ้ายในประเทศจ ากดั หากจะพฒันาขึน้ใน
ประเทศกจ็ะมตีน้ทุนสงูกว่าทีจ่ะซือ้จากต่างประเทศและไม่คุม้ต่อการตัง้โรงงานเพื่อผลติขึน้
ใช้ภายในประเทศ จงึจะส่งเสรมิให้มกีารร่วมลงทุนกบับรษิทัเอกชนต่างประเทศ ส าหรบั
อาวุธประจ าหน่วยที่มคีวามส าคญัและมแีนวโน้มที่จะใช้เพิม่ขึ้นอย่างมากต่อการพฒันา
กองทพัแห่งชาต ิโดยตัง้เป้าหมายการซื้อให้ชดัเจนและสนับสนุนให้มกีารส่งออกได้ด้วย 
แต่ทัง้น้ีฝ่ายราชการจะวางมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครดัเกี่ยวกับประเทศผู้ซื้อ และ
เตรยีมการพรอ้มที่จะเขา้ด าเนินการควบคุมและผลติได้เองตามความต้องการ ส่วนอาวุธ
ประเภทที่ยงัไม่มศีกัยะที่จะส่งเสรมิให้ท าการผลติภายในประเทศได้ จะส่งเสรมิให้หน่วย
ราชการผลติเพยีงบางส่วน เพื่อเป็นต้นแบบและพฒันาความช านาญซึ่งจะเป็นประโยชน์
เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินขึน้ก็จะพึ่งตนเองได้บางส่วน ทัง้นี้ ให้ส่งเสรมิอย่างกว้างขวางในการ
คน้ควา้ทดลองพฒันาอาวุธตน้แบบ โดยเลยีนแบบอย่างจากต่างประเทศ เพื่อตดิตามความ
กว้าหน้าทางเทคโนโลยีและเร่งรดัการค้นคว้าทดลองที่จะน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มา
ดดัแปลงใชป้ระโยชน์ในการผลติอาวุธ 
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(3) ด้านการพฒันาฐานรองรบัอตุสาหกรรม แมจ้ะมโีรงงานในประเทศสรง้ชิน้ส่วนหรอืผลติ
วัตถุดิบบางอย่งส าหรับการผลิตอาวุธและกระสุนได้ แต่โรงงานเหล่านี้ ก็ต้องพึ่ง  
วตัถุดบิจากการน าเขา้เป็นส่วนใหญ่และการทีจ่ะผลติเองภายในประเทศนัน้ก็ยงัจะต้องใช้
เวลาในการจดัตัง้นานมาก และต้องพึง่การลงทุนสูง โดยทีม่คีวามต้องการใชใ้นประเทศต ่า
เกนิกว่าที่จะคุ้มต่อการผลติ วตัถุดบิดงักล่าว ได้แก่ อลัลอยด์ อลูมเินียม และผลติภณัฑ์
จากอุตสาหกรรมเคมนี ้ามนั เป็นตน้ ดงันัน้ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึมแีผนการเน้น
การสนับสนุนด้านการแปรรูปวตัถุดิบดงักล่าว ซึ่งโรงงานภาคเอกชนมศีักยะภาพที่จะ
พฒันาได้ ส่วนการจดัหาวตัถุดบิโดยตรงจากต่างประเทศนัน้ ก าหนดให้เหล่าทพัใช้วิธี
ร่วมกนัซือ้และร่วมกนัสะสมในทีเ่ดยีวกนั อันจะช่วยใหซ้ือ้ได้ถูกลงและทุ่นค่าใชจ้่ายในการ
สะสมและการซ่อมบ ารงุ 

2.2.2 ยา การพฒันาพึ่งตนเองเต็มที่ด้านยาแผนปจัจุบนั จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อมกีารพฒันา 
อุตสาหกรรมเคมนี ้ามนัขึน้มาดว้ย ซึง่ประเทศยงัไม่มคีวามพรอ้ม และเพื่อให้ลดความส าคญั
ในการพึ่งพาต่างประเทศลงและสรา้งศกัยะเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะเพื่อ
เป็นการเตรยีมพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 นี้ จะมุ่งสนับสนุน
และพฒันาการใชส้มนุไพรทีม่อียูใ่นประเทศเป็นหลกัใหญ่ โดยมแีผนการ ดงันี้ 
(1) ส่งเสรมิให้มกีารพึ่งตนเองในบรกิารด้านสาธารณสุขมูลฐานด้วยตวัยาที่พฒันาได้จาก

สมุนไพรภายในประเทศ ส าหรบัในพื้นที่ชนบท เน้นการด าเนินการอย่างกว้างขวาง
จรงิจงัในพื้นทีเ่พื่อความมัน่คง (พืน้ที ่อพป. และ พมพ.) ทัง้นี้ โดยวธิกีารส่งเสรมิและ
เผยแพรคุ่ณประโยชน์ของการใชส้มนุไพร โดยเฉพาะในทางดา้นโรคทางเดนิอาหาร โรค
ไขห้วดั ปวดหวั โรคทางเดนิหายใจ และโรคขาดวติามนิ ใหเ้ขา้ถงึประชาชนโดยผ่านทาง
อาสาสมคัร 

(2) ส่งเสรมิให้มกีารปลูกพชืสมุนไพร ทัง้เพื่อใช้ในหมู่บ้านและเพื่อเป็นการหารายได้เสรมิ 
โดยรฐัจะสนับสนุนในทางดา้นเกี่ยวกบัพนัธุ์พชื และส่งเสรมิใหม้กีารลงทุนผลติวตัถุ-ดบิ
กึง่ส าเรจ็รปูเพื่อการส่งออก 

(3) เรง่รดัสนบัสนุนใหม้กีารคน้ควา้วจิยัการใชส้มนุไพรในการกัษาโรคใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
2.2.3 ส่ือสาร การขาดอุตสาหกรรมพื้นฐานและเทคโนโลยรีะดบัสูงในประเทศ ท าใหไ้ม่สามารถ

พัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารส าหรับเครื่องมือสื่อสารขนาดใหญ่ได้แต่ในกรณีเครื่องมือ 
สื่อสารขนาดเล็ก ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถจะตอบสนองความต้องการได้อย่าง  
เพยีงพอ หากจะมนีโยบายสนับสนุนการผลติภายในประเทศทีแ่น่นอนและโดยที่การพฒันา
ให้มกีารผลติวทิยุสื่อสารขนาดเล็กขึ้นในประเทศ ย่อมเป็นผลดอีย่างยิง่โดยเฉพาะในการ
สนับสนุนการป้องกนัประเทศในระบบผนึกก าลงั ซึ่งจะมหีลายหน่วยงานรบัผดิชอบ และมี
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ก าลงัป้องกนัประเทศในหลายรูปแบบ จ าเป็นจะต้องมเีครื่องมอืสื่อสารเป็นอนัมาก ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นี้ จงึไดก้ าหนดใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
(1) เร่งรดัส่งเสริมและจดัให้มเีครื่องมือสื่อสารขนาดเล็กอย่างกว้างขวาง ส าหรบัหน่วย

ป้องกนัการรกัษาดนิแดน และการป้องกนัด้านพลเรอืน นอกเหนือจากกองก าลงัของ
เหล่าทัพต่างๆ เพื่อเสริมข่ายการสื่อสารการรักษาดินแดน และการป้องกันด้าน 
พลเรอืน นอกเหนือจากกองก าลงัของเหล่าทพัต่างๆ เพื่อเสรมิข่ายการสื่อสารวทิยุต าบล 
ซึ่งมอียู่แล้วเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้การปฏบิตัิการมปีระสทิธภิาพโดยการสื่อสารขอ้ความ
และค าสัง่ทีร่วดเรว็ขึน้ 

(2) ส่งเสรมิขยายให้มกีารใช้เครื่องมอืสื่อสารขนาดเลก็ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และมคีวาม
ยากล าบากในการเดนิทางตดิต่อกบัหน่วยราชการในพืน้ทีน่ัน้ๆ ทัง้นี้ นอกจากประโยชน์
เพื่อการสื่อสารที่รวดเรว็แล้วยงัจะช่วยเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางได้อีก
ทางหนึ่งดว้ย 

(3) เพื่อใหม้คีวามพรอ้มยิง่ขึน้ในภาวะทีจ่ะระดมมาใชใ้นยามฉุกเฉินจะสนับสนุนใหเ้อกชนใน
รูปของหน่วยงาน องค์กร และนิติบุคคล มีโอกาสใช้เครื่องมือประเภทนี้ อย่าง  
ถูกตอ้งและมอีสิระยิง่ขึน้ภายใตก้ารควบคุมของรฐั 

(4) เรง่รดัสนบัสนุนใหม้กีารผลติเพื่อการส่งออกอย่างกวา้งขวางและจรงิจงั เพื่อส่งเสรมิใหม้ี
คุณภาพในการผลิตทัดเทียมกับต่างประเทศ และเพิ่มรายได้ของประเทศ โดย  
นอกจากจะใช้มาตรการทางด้านภาษีและการให้ความสะดวกเกี่ยวกบัระเบยีบพธิกีาร
แล้ว รฐัจะสนับสนุนเร่งรดัให้มกีารจดัซือ้ จดัหา เพื่อการใชใ้นประเทศโดยรฐัจะก าหนด
มาตรฐานกลางของเครื่องใช้ประเภทนี้ เพื่อส่งเสรมิให้โรงงานผู้ผลติสามารถสนองการ
ผลติ เพื่อการใชภ้ายในประเทศไดง้่ายขึน้และใหห้น่วยราชกาจดัซือ้ จดัหา จากทีผ่ลติได้
ภายในประเทศเท่านัน้ หากไมม่ขีอ้พสิจูน์ว่าราคาในประเทศสงูกว่าราคาต่างประเทศมาก 

(5) เร่งรดัปรบัปรุง จดัให้มีหน่วยงานกลางท าการส ารวจและจดทะเบียนการใช้ของทัง้ 
ฝ่ายทหาร พลเรอืน และเอกชน เพื่อประโยชน์ความพร้อมในการระดมมาใช้ในยาม 
ฉุกเฉิน และก าหนดใหม้กีารทดสอบความพรอ้มเป็นระยะๆ 

2.2.4 พลงังาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทีจ่ะลดการน าเขา้น ้ามนั ดงันัน้ 
ยกเวน้เรือ่งการทีจ่ะตอ้งจดัระบบส ารองน ้ามนัใหพ้อเพยีงกบัความตอ้งการทางความมัน่คงใน
ยามฉุกเฉินแลว้ ไดก้ าหนดแผนการพฒันา การลดและประหยดัพลงังานไวด้งันี้ 
(1) จะเร่งรดัให้มกีารวจิยัและการใช้พลงังานอื่นทดแทนน ้ามนัอย่างจรงิจงัและกว้างขวาง 

โดยเฉพาะพลงังานทีจ่ะพฒันาขึน้ไดภ้ายในประเทศ เช่น ระบบพลงังานไฟฟ้าจากแหล่ง
น ้าโดยเฉพาะจากแหล่งน ้าขนาดเลก็และการใชพ้ลงังานลมในทุกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยะจะพฒันา
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ได้ และการปรับปรุงเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มาใช้ระบบก๊าซที่จะผลิตขึ้นมาได้
ภายในประเทศ 

(2) ในพืน้ทีช่นบท โดยเฉพาะในพืน้ทีค่วามมัน่คงจะมุง่เน้นส่งเสรมิใหพ้ึง่ตนเองเพื่อความอยู่
รอดได้ในทางพลงังาน โดยการส่งเสรมิให้ใช้ก๊าซชีวภาพและถ่านไม้จากฟืนส าหรบั
พลงังานความรอ้น 

(3) เร่งรดัสนับสนุนให้มกีารค้นคว้าวจิยั และการลงทุนการพฒันาน าเอาพชืบางชนิด เช่น 
ออ้ย และมนัส าปะหลงั มาพฒันาเป็นพลงังานแทนน ้ามนั 

(4) จดัใหม้กีารศกึษาขอ้มลูรายละเอยีด และสถานทีต่ ัง้ของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนทีท่ีม่ใีช้
อยูท่ ัง้ฝา่ยทหาร พลเรอืน และเอกชน เพื่อความพรอ้มในการระดมมาใชใ้นภาวะฉุกเฉิน 

2.2.5 อาหาร แม้ประเทศจะมทีรพัยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่ในแง่เศรษฐกิจและความ 
มัน่คงแล้ว จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องเร่งรดัพฒันาทางด้านอุตสาหกรรม การถนอมอาหาร 
เพราะนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมมีูลค่าเพิม่แล้วยงัลดความสูญเสียของ
ผลติผลจากการเน่าเสยี ช่วยรกัษาระดบัราคาของผลผลติ ทดแทนภาวะการที่ผลผลติทาง
เกษตรมไีม่เพยีงพอในบางระยะ และเป็นสนิค้าออกที่จะน าเงนิตราเขา้สูงประเทศได้ ในแง่
ของความมัน่คงอุตสาหกรรม การถนอมอาหารยงัช่วยใหม้คีวามสามารถที่จะสนับสนุนเป็น
ยทุธปจัจยัในการรบไดอ้ยา่งดอีกีดว้ย ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึไดก้ าหนดแผนการใน
การถนอมอาหารไวด้งันี้ 
(1) การพฒันาอตุสาหกรรมการถนอมอาหาร ปจัจบุนัอุตสาหกรรมการถนอมอาหารส่วน

ใหญ่เป็นผลไมก้ระป๋อง จงึเร่งรดัให้ส่งเสรมิ อุตสาหกรรมถนอมอาหารประเภทโปรตีน 
เช่น เนื้อสตัว ์และผลติภณัฑจ์ากประมงเพิม่ขึน้อย่างกวา้งขวาง ควบคู่ไปกบัการเร่งการ
พฒันาดา้นการผลติวตัถุดบิโดยรบีด่วน และจะใชก้ลยุทธการส่งออกเป็นฐานส าหรบัปรบั
มาใชเ้ป็นทรพัยากรในภาวะฉุกเฉิน ดงันัน้ ส าหรบัอุตสาหกรรมประเภทนี้จงึก าหนดเป็น
นโยบายในการทีจ่ะใหส้ทิธพิเิศษ และความสะดวกดา้นต่างๆ ทัง้ทางดา้นมาตรการภาษี
และระเบยีบวธิกีารที่จะอ านวยประโยชน์ต่อการส่งออกใหม้ากที่สุด นอกจากนี้ใหเ้ร่งรดั
ในด้านการค้นคว้าวิจยัและการลงทุน เพื่อเร่งให้มกีารใช้วตัถุดบิจากภายในประเทศ
ส าหรบัการหบีห่อทดแทนการใชว้สัดุซึง่ส่วนใหญ่ในปจัจบุนัตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 

(2) การพฒันาการถนอมอาหารในชนบท ก าหนดเป็นนโยบายให้เร่งรดัพฒันาพื้นที่
ชนบทในพื้นที่เพื่อความมัน่คงให้สามรถพึ่งตนเองได้ในด้านอาหาร โดยเน้นการ 
ส่งเสรมิการเกษตรในกจิกรรมที่เกี่ยวกบัการส่งเสรมิสนับสนุนให้องค์กรระดบัหมู่บ้าน
ด าเนินการในเรื่องของธนาคารข้าว และธนาคารโค – กระบือ นอกจากนี้จะเร่งรดั 
ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการถนอมอาหาร รวมทัง้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ 
ถนอมอาหารในระดบัหมูบ่า้นและครวัเรอืน 
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2.2.6 ก าลงัคน ในดา้นการพฒันาก าลงัคนเพื่อความมัน่คง และการป้องกนัประเทศนัน้จะเน้นการ
ด าเนินการดงันี้ 
(1) การพฒันาผูน้ าในชนบทจากทหารกองประจ าการและทหารกองหนุน เน่ืองจากปจัจุบนั

ปญัหาหลกัอนัหน่ึงของการพฒันาชนบท ไดแ้ก่ ปญัหาการขาดก าลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ
หรอืขาดผู้น าในการพฒันา โดยเฉพาะในหมู่บา้นยากจน ห่างไกล จะมปีญัหาการขาด
บุคคลทีจ่ะเป็นผูน้ าในการพฒันาหมู่บา้นอย่างมาก ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จงึได้
ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะผลติผูน้ าระดบัหมูบ่า้นจากทหารกองประจ าการและทหารกองหนุน 
เพื่อให้เป็นแกนน าในหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพื่อความมัน่คงเป็นอนัดบั
แรก 

(2) เร่งรดัสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการป้องกันประเทศให้กับกลุ่มองค์กร อาสาสมคัร 
พลเรือน อย่างกว้างขวางในทุกชุมชน และจัดให้มีการศึกษาและวางระบบที่มี 
ประสทิธภิาพที่จะระดมก าลงัเหล่านี้มาช่วยราชการได้ทนัท ีนอกเหนือจากการพฒันา
ระบบการใชก้องก าลงัจากทหารกองประจ าการโดยใหก้ระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง
และผู้ว่าราชการจงัหวดัในส่วนภูมภิาค ส ารวจและจดัท าทะเบยีนบุคคลในท้องที่หรอืที่
สงักดัในกระทรวง ทบวง กรม นัน้ ตามประเภทและอาชพีของความรูแ้ละใหม้กีารแก้ไข
ปรบัปรงุใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 

 
3. แผนการสร้างทางเพ่ือความมัน่คง 
3.1 ข้อเทจ็จริง 
 ในอดตีทีผ่่านมา ถงึแมร้ฐับาลไดใ้ชง้บประมาณไปในการสรา้งเสน้ทางเป็นจ านวนมากเพื่อใหม้ี
โครงข่ายเชื่อมโยงกนัในพื้นที่ต่างๆ เพื่อน าไปสู่ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยส่วนรวมเป็นส่วน
ใหญ่กต็าม แต่ในพื้นทีช่นบททุรกนัดาร โดยเฉพาะในพื้นทีท่ีม่ปีญัหาดา้นความมัน่คงกย็งัขาดเสน้ทาง
คมนาคมเป็นอย่างมาก ท าให้มหีมู่บ้านยากจนในพื้นที่ดงักล่าวเป็นจ านวนมากถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอก การบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขจากเจา้หน้าทีร่ฐัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และไม่ทัว่ถงึ ท าใหเ้กดิ
เงื่อนไขทีฝ่่ายตรงขา้มใชเ้ป็นเครื่องมอืยุยงปลุกป ัน่ประชาชนใหก้ระดา้งกระเดื่องต่อรฐับาล อนัเป็นผล
ใหเ้กดิปญัหาดา้นความมัน่คงขึน้ 
 ในพื้นที่ดังกล่าว ถนนเป็นปจัจัยหลักที่ส าคัญอย่างหน่ึงต่อการกระจายบริการ และการ
บรหิารงานของรฐัเพื่อเข้าถึงและให้ความคุ้มครองปลอดภยัแก่ประชาชนได้อย่างแท้จรงิ และท าให้
กระจายการพฒันาเป็นไปได้อย่างรวดเรว็ทัว่ถงึ นอกเหนือไปจากจุดประสงค์ในด้านการรกัษาความ
มัน่คงของประเทศเพยีงประการเดยีว 
 ด้วยเหตุนี้ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 รฐับาลจงึได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานในเรื่องนี้ โดยได้อนุมตัใิห้ด าเนินการสร้างทางเพื่อความมัน่คง จนถึงปีงบประมาณ 2524 
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รวมทัง้สิน้ 181 เสน้ทาง เป็นระยะทาง 5,375.88 กม. เป็นงบประมาณ 7,95939 ลา้นบาท ซึง่ไดร้บัการ
จดัสรรแล้ว 3,616.87 ลา้นบาท และผูกพนังบประมาณในปีต่อไป จ านวน 4,347.03 ล้านบาท โดยมี
ประเภทของเสน้ทางเพื่อความมัน่คง แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
 ประเภทท่ี 1 คือ เส้นทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สนับสนุนแผนยุทธการของ 
ฝา่ยทหารในเขตกองทพัภาคต่างๆ ตามแผนป้องกนัประเทศ 
 ประเภทท่ี 2 คือ เส้นทางพฒันาเพ่ือความมัน่คง เป็นเสน้ทางทีส่นับสนุนแผนยุทธการของ
กองทพัในการต่อสู้แบบผนึกก าลงัในพื้นที่ที่มเีหตุการณ์รุนแรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเพื่อ
ความมัน่คงโดยใชเ้ป็นเครื่องมอืที่จะปราบปรามฝ่ายตรงขา้ม เพื่อเขา้ควบคุมพืน้ทีไ่ว้ให้ได้และพฒันา
พืน้ทีส่องขา้งทางทีต่ดัผ่าน 
 ประเภทท่ี 3 คือ เส้นทางเสริมความมัน่คงและการป้องกนัการขยายตัวของฝ่าย 
ตรงข้าม เป็นเสน้ทางทีส่นบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิในเขตพืน้ที่ทีม่กีารแทรกซมึ ซึง่ฝ่ายทหารใชเ้ป็น
เส้นทางส่งก าลงับ ารุง และปราบปรามฝ่ายตรงข้ามได้ตามสถานการณ์อย่างรวดเรว็ ตลอดจนเป็น
เสน้ทางใหป้ระชาชนสามารถล าเลยีงผลผลติออกสู่ตลาดดว้ย 
3.2 ประเดน็ปัญหา 

(1) การพจิารณาด าเนินการสรา้งทางเพื่อความมัน่คงและสรา้งทางเพื่อผลทางเศรษฐกิจยงัไม่มี
การพิจารณาร่วมกันให้สอดคล้องกันเท่าที่ควรเพื่อให้เส้นทางนั ้นๆ สามารถส่ง  
ผลประโยชน์ได้ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและการรกัษาความมัน่คงในเวลาเดยีวกนั จงึท าให้
จ านวนเส้นทางที่ต้องการสร้างมจี านวนมาก ทัง้ๆ ที่เส้นทางบางสายในบางพื้นที่อาจ
พจิารณาใหม้ารวมกนัไดเ้ป็นสายเดยีว โดยใหป้ระโยชน์ทัง้ 2 ดา้น และจากความต้องการ
เส้นทางเหล่านี้ โดยเฉพาะเส้นทางเพื่อความมัน่คงที่ขอรบัการสนับสนุนมามีจ านนว
เพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่กนิกว่า 100% ทุกปี จงึท าใหเ้กดิปญัหาดา้นงบประมาณ 

(2) หน่วยงานฝ่ายพลเรอืนทีร่บัผดิชอบในการสรา้งเสน้ทาง มกัจะประสบปญัหาและอุปสรรค
ต่ างๆ  อัน เนื่ อ งมาจากสภาพภูมิประ เทศ  และถู กขัดขวางอย่ า ง รุนแรงจาก 
ฝ่ายตรงข้าม จนท าให้การด าเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องล่าช้าไม่สามารถด าเนินการ
สรา้งไดท้นัตามก าหนดเวลา 

(3) ระเบียบวิธีการตลอดจนขัน้ตอนการด าเนินงาน เพื่อการก่อสร้างทางเพื่อความมัน่คง 
ตัง้แต่เริม่การประกาศประกวดราคาจนถงึวนัท าสญัญา บางครัง้ใชเ้วลานานถงึ 6 เดอืน ท า
ให้การก่อสร้างล่าช้ามากไม่ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ส ัญญาก่อสร้างที่ท าไว้โดย 
ทัว่ไปกเ็ปิดโอกาสใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งสามารถที่จะท าการก่อสรา้งในช่วงระยะเวลาใดๆ ก็
ได้ ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา ท าให้แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ทัง้แผน 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมและแผนยทุธการไม่สามารถด าเนินการไปไดต้ามเป้าหมาย 
อนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพืน้ทีน่ัน้ๆ เป็นส่วนรวมเป็นอยา่งมาก 
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3.3 เป้าหมาย 
 เร่งรดัก่อสรา้งเพื่อความมัน่คงที่เป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ได้จดัล าดบัความส าคญั
เร่งด่วนไวแ้ลว้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เป็น
ระยะทางยาวประมาณ 3,238 กม. 
3.4 แนวทางการพฒันา 
 เพื่อให้การด าเนินงานก่อสร้างทางเพื่อความมัน่คงสามารถด าเนินการไปตามเป้าหมาย ได้
ก าหนดมาตรการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ไวด้งัน้ีคอื 

(1) ปรบัปรุงการประสานการวางแผนการสร้างเส้นทางให้สอดคล้องกบัประโยชน์ทัง้ในด้าน
ความมัน่คงและในดา้นเศรษฐกจิเพื่อใหเ้กดิการประหยดัมากทีสุ่ด 

(2) ในพื้นที่ที่มสีถานการณ์รุนแรงที่กระทบต่อความมัน่คงของประเทศ ซึ่งหน่วยงานปฏบิตัิ
ฝ่ายพลเรอืนไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ จะมอบหมายให้หน่วย
ทหารช่าง กองทพัภาคต่างๆ เข้าด าเนินการแทน เนื่องจากทหารย่อมมขีวญัดแีละเป็น
หน้าที่โดยตรงต่อการรกัษาความมัน่คงของประเทศ อนัจะท าให้การก่อสรา้งเป็นไปด้วย
ความรวดเรว็กว่าและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของกองก าลงัคุ้มครองความปลอดภยัไปในตวั
ด้วย นอกจากนี้ การเป็นไปด้วยความรวดเร็วกว่าและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ  
กองก าลงัคุม้ครองความปลอดภยัไปในตวัดว้ย นอกจากนี้การออกไปปฏบิตังิานของหน่วย
ทหารช่างก็จะช่วยให้มปีระสบการณ์และเพิม่ขดีความสามารถให้เกิดประสทิธิ-ภาพมาก
ยิง่ขึน้ดว้ย 

(3) ก าหนดการจดัสรรงบประมาณการก่อสรา้งทางเพื่อความมัน่คงใหอ้ยู่ในอตัราทีไ่ม่ต ่ากว่าที่
เคยไดร้บัจดัสรรในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

(4) ในกรณทีีม่คีวามตอ้งการเสน้ทางมากเกนิขดีความสามารถงบประมาณของประเทศทีจ่ะให้
การสนบัสนุนได ้กใ็หม้กีารทบทวนโดยจดัล าดบัความส าคญัของการก่อสรา้ง โดยเน้นหนัก
เส้นทางยุทธศาสตรท์ี่จะสนับสนุนแผนป้องกนัประเทศที่มคีวามส าคญัเร่งด่วนสูงสุด และ
เส้นทางพัฒนา เพื่ อ ความมัน่ค งที่ อยู่ ใ น เขตพื้นที่ที่ มีสถานการณ์ ก่อการร้าย 
รุนแรง มลี าดบัความส าคญัรองลงไป ส่วนเส้นทางทีเ่ป็นเสน้ทางเสรมิความมัน่คงใหช้ะลอ
การก่อสรา้งไปก่อน 

(5) ก าหนดมาตรฐานทางให้ก่อสรา้งเป็นลูกรงัไปก่อน เพื่อประหยดังบประมาณ หากมคีวาม
จ าเป็นจรงิๆ จงึใหก่้อสรา้งเป็นทางลาดยาง 

(6) ใหป้รบัปรุงแก้ไขระเบยีบ วธิกีาร เกี่ยวกบัการก่อสรา้งทางเพื่อความมัน่คงเป็นกรณีพเิศษ
ให้เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงานให้ทันต่อการด าเนินงาน ให้ทันต่อ
สถานการณ์ดา้นความมัน่คงทีเ่กดิขึน้ และใหส้ามารถควบคุมการปฏบิตักิารก่อสรา้งทางได้
อยา่งรดักุม เพื่อใหเ้กดิผลต่อการแกไ้ขปญัหาดา้นความมัน่คงไดอ้ยา่งจรงิจงั 
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4. แผนการประสานโครงการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือเสริมการพฒันาเพ่ือความมัน่คง 
 แนวความคดิในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อสนับสนุนความมัน่คงทีผ่่านมานัน้ยงัมุ่งยดึ
หลักว่า การพัฒนาเศรษฐกิจย่อมน ามาซึ่งความมัน่คงแห่งชาติในตัวเอง ประเทศชาติที่มีความ  
มัน่คงทางเศรษฐกิจย่อมมคีวามมัน่คงในด้านอื่นๆ ด้วย แนวความคิดดงักล่าวจงึเป็นผลท าให้การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาไม่ลงถึงประชาชนในชนบทอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ชาวชนบทที่ยากจนและอยู่ห่างไกลในเขตทุรกนัดาร ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัท าให้มปีญัหาความมัน่คง
เกดิขึน้ในพื้นที่ต่างๆ อนัเป็นอนัตรายต่อเสถยีรภาพความมัน่คงของชาตโิดยส่วนรวม และท าให้ต้อง
สูญเสยีงบประมาณเพื่อการนี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้โครงการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมทีล่งทุนไปนัน้ 
กไ็ม่อาจได้รบัผลประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างเต็มที่ ดงันัน้ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องประสานโครงการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมให้
เสรมิความมัน่คงเพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ โดยไดก้ าหนดแผนการทีจ่ะด าเนินการไวด้งัน้ี 
4.1 แนวทางการจดัท าแผนงานโครงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้เสริมความมัน่คง 

4.1.1 ก าหนดใหพ้ืน้ทีท่ีม่ปีญัหาความมัน่คงและพืน้ทีช่นบทยากจนเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายหลกัของ
แผนงานโครงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อเร่งรดัการกระจายรายได้และการพฒันา 
ตลอดจนสวสัดกิารและความปลอดภยัทางสงัคม 

4.1.2 ส่งเสรมิการจดัท าโครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขนาดเลก็ทีใ่ช้งบประมาณไม่มาก 
และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับปญัหาและความต้องการในท้องถิ่น โดยมีแผนงานที่
ประชาชนจะเขา้ร่วมในการด าเนินงานด้วย เพื่อให้การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสามารถ
กระจายไดอ้ยา่งทัว่ถงึ รวดเรว็และประหยดัรวมทัง้เพื่อใหป้ระชาชนอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะรบั
การพฒันาด้านการเมอืงและจดัตัง้องค์กร เพื่อที่จะรกัษาความมัน่คงในพื้นที่ของตนเอง
โดยเรว็ทีสุ่ด 

4.1.3 การจดัท าโครงการพฒันาเศรษฐกิจที่ใช้ทรพัยากรของพื้นที่ในชนบท เช่น ป่าไม้และ
แหล่งต้นน ้าล าธาร จะต้องก าหนดเป้าหมายใหป้ระชาชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ ไดร้บัประโยชน์และมี
ความเป็นอยูด่ขี ึน้เขา้ไวใ้นโครงการดว้ย 

4.1.4 ก าหนดให้มีการศึกษาและจดัระบบชุมชนของหมู่บ้านในพื้นที่ความมัน่คงให้อยู่ใน 
รูปแบบที่จะสามารถรบัประโยชน์จากบรกิารของรฐัที่มอียู่แล้วและที่ก าลงัด าเนินการอยู่ได้
สะดวกขึ้น เพื่อเป็นการประหยดัในการที่จะต้องจดัหาหรอืต้องสรา้งเพิม่เติม และที่ส าคญั
ทีสุ่ดเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัตามสายงานปกตสิามารถเขา้ถงึพืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.1.5 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ โดยจะ
สนับสนุนให้เข้าร่วมกบัรฐับาลในโครงการพฒันาเศรษฐกิจที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ผลผลิต และการจ้างงานในชนบท ในการนี้ ร ัฐจะสนับสนุนในการก่อสร้างและจัดหา 
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สิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น รวมทัง้การให้สทิธพิเิศษทางด้านสนิเชื่อและภาษี เพื่อให้
ประชาชนหลุดพ้นจากสภาพทีเ่อื้ออ านวยต่อการแทรกซมึการโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตรง
ขา้มไดเ้รว็ขึน้ 

4.1.6 การจัดท าโครงการ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องก าหนดให้ชัดเจนถึง  
เป้าหมายการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการและผลที่ต้องการ รวมทัง้แสดงความ
สอดคลอ้งกบัแผนงานต่างๆ ในพืน้ทีข่องโครงการ 

 
4.2 แนวทางการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้เสริมความ
มัน่คง 

4.2.1 สนับสนุนโดยให้ความส าคัญสูง ส าหรับแผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่า 
ส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร และการขยายตวัของอุตสาหกรรมเพื่อ
ปรบัปรุงรายได้และเพิม่การจา้งงานในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัที่มปีญัหา
ดา้นความมัน่คง 

4.2.2 เน้นการจดัสรรงบประมาณใหก้บัแผนงานและโครงการปรบัปรุงถนนหนทาง แหล่งน ้า และ
สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานอื่นๆ ทีจ่ะเร่งรดัการพฒันาชนบทเพื่อแก้ไขปญัหาความมัน่คง
และความยากจน 

4.2.3 สนับสนุนแผนงานโครงการพฒันาดา้นสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการสาธารณสุข และ
การเพิม่โอกาสในการศกึษาส าหรบัการพฒันาอาชพีในระดบัหมู่บา้นอย่างกว้างขวางควบคู่
ไปกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกจิในพืน้ทีเ่ป้าหมายดา้นความมัน่คง 

4.2.4 ให้ความส าคญัเพิ่มขึ้นอย่างจรงิจงักับแผนงานและโครงการรกัษาและการปรบัปรุงป่า 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานที่เกี่ยวกบัการรกัษาแหล่งต้นน ้าล าธาร เพื่อป้องกันการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรที่เป็นฐานส าคัญในการด ารงชีพ และการผลิตของชาวชนบท ทัง้นี้
ก าหนดใหแ้ผนงานและโครงการดงักล่าวมุ่งเน้นการจา้งแรงงานในพืน้ทีเ่พื่อประโยชน์ในดา้น
การเพิม่รายได้ รวมทัง้การขจดัปญัหาการยมืมอืชาวชนบทเพื่อหาผลประโยชน์จากป่าไม ้
และการบุกรุกทีท่ ากนิจากป่าโดยผดิกฎหมายอนัเป็นบ่อเกดิของปญัหาความมัน่คงในหลาย
พืน้ที ่ 

4.2.5 ส าหรับโครงการเศรษฐกิจเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเพื่อความมัน่คงนัน้ 
ก าหนดให้จดัสรรจากงบกลางเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้มญัหาต้องน างบประมาณจากงบด้านการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม อนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อแผนงานและโครงการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมโดยส่วนรวม ซึง่ไดก้ าหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไวแ้ลว้ 
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บทท่ี 3 
การพฒันาพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คง 

 
 ในสถานการณ์ที่ประเทศชาติก าลงัเผชิญอยู่นี้  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจ าเป็นต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกบัความมัน่คงของชาต ิเพื่อใช้เครื่องมอืทางเศรษฐกจิและสงัคมที่มอียู่ใหอ้ านวย
ประโยชน์ต่อการรกัษาความมัน่คงของชาติได้มากที่สุดอย่างจรงิจงั โดยมแีผนการพฒันาพื้นที่เพื่ อ
ความมัน่คง ซึง่แบ่งออกตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มและลกัษณะแนวโน้มของภยัคุกคามใน
แต่ละพืน้ที ่ไดด้งันี้ 
 
1. แผนการพฒันาเพ่ือความมัน่คงตามแนวชายแดน 
1.1 ข้อเทจ็จริง 

จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้ก่อให้เกิดปญัหาที่ส่งผล
กระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในบรเิวณชายแดนซกีตะวนัออก
ของประเทศ ตัง้แต่จงัหวดัเชยีงรายจรดจงัหวดัตราด 

พืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีล่่อแหลมและอนัตรายอย่างมากต่อการถูกคุกคาม ซึง่มแีนวโน้มว่าอาจ
เกดิขึน้ได ้ทัง้ทีเ่ป็นภยัทีม่จีากภายนอกประเทศ และภยัทีอ่าจเกิดขึน้ภายในประเทศเอง นอกจากนี้ผล
ที่ เ กิดขึ้นจากความไม่ สงบภายในกลุ่ มประ เทศ เพื่ อนบ้าน เหล่ านี้  ก็ ไ ด้ท า ให้มีผู้ อพยพ  
หลบหนีเขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก นอกจากจะก่อใหเ้กดิภาระหนกัในการช่วยเหลอืดา้นต่างๆ แลว้ ยงั
อาจต้องเผชิญภัยอันตรายจากผู้อพยพหลบหนีเข้าประเทศที่แอบแฝงเข้ ามาเพื่อบ่อนท าลาย
ประเทศชาตอิกีดว้ย 

ผลกระทบที่เกดิขึน้จากเหตุการณ์และแนวโน้มของภยัคุกคามเหล่านี้ ท าให้บรเิวณชายแดน
ดงักล่าวเกดิความป ัน่ป่วน ระส ่าระสาย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชวีติอย่างปกตสิุขของประชา-ชน 
ตลอดจนการด าเนินงานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของรฐัตามระบบปกตเิป็นอย่างมาก นอกจากจะบัน่
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ทอนเสถยีรภาพด้านความมัน่คงของชาตแิล้วยงัเป็นการบัน่ทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย 
1.2 นโยบาย 

ใหม้กีารเรง่รดัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมใหส้นบัสนุนสอดคลอ้งและมคีวามสมัพนัธก์บัแผนการ
ป้องกนัประเทศ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนใหส้ามารถพึง่ตนเองไดแ้ละเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
โดยส่วนรวมในดา้นการป้องกนัควบคู่กนัไป 
1.3 แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางในการพฒันาพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คงตามแนวชายแดน เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ีแต่ละแหล่งจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามลกัษณะของภยั
คกุคาม รวมทัง้จะต้องค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพ และวฒันธรรมของพื้นท่ีนัน้ๆ ด้วย ซ่ึงแบ่ง
ต า ม ป ร ะ เ ภ ท 
พื้นท่ีและล าดบัความส าคญั ได้ดงัน้ี 
1.3.1 แนวทางการด าเนินงานในบริเวณชายแดนในเขตภาคกลาง 

พื้นที่บรเิวณดงักล่าวเป็นพื้นที่อนัตราย ล่อแหลม และมแีนวโน้มที่อาจเป็นไปได้เป็น
อยา่งมากต่อการถูกคุกคามดว้ยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เมื่อสถานการณ์เอื้ออ านวย ประกอบกบั
มสีภาพแวดล้อมทางธรรมชาตเิป็นพื้นราบเป็นส่วนใหญ่ โดยมชี่องว่างที่เหมาะแก่การบุกรุก
จากภายนอกได้ในหลายช่องทาง ท าให้พื้นที่ที่อาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขัน้การใช้ก าลงั
ขนาดใหญ่ อนัอาจเป็นสาเหตุทีจ่ะผลกัดนัประเทศเขา้สู่ภาวะสงครามได้ 

นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ทีย่งัอยู่ห่างไกลความเจรญิ มสีภาพเศรษฐกจิและ
สงัคมลา้หลงั ประกอบกบัถูกกดดนัจากสภาพการณ์ต่างๆ อนัเป็นผลจากปญัหาผูอ้พยพลี้ภยั 
จงึจ าเป็นทีต่อ้งไดร้บัการด าเนินการแกไ้ขปญัหาโดยด่วน 

ในสถานการณ์เช่นนี้ การพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมในบรเิวณดงักล่าว มคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องประสานแนวทางให้สอดคล้องและสนับสนุนการป้องกนัประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานโครงการพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้มีส่วน 
ดดัแปลงภูมปิระเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในการป้องกนัประเทศในกรณี
ฉุกเฉิน หรอืยามสงครามและในขณะเดยีวกนักส็ามารถใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิในยามปกติ
ไดด้ว้ยพืน้ทีด่งักล่าวถอืเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคยัสงู ซึง่จะต้องด าเนินการตามล าดบัความส าคญั
เรง่ด่วนในโครงการดงัต่อไปนี้ 

(1) การจดัตัง้หมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดนไทย – กมัพชูา หมู่บา้นทีจ่ะจดัตัง้นี้
อยู่ในบริเวณชายแดนภาคตะวันออกจ านวน 35 หมู่บ้าน ให้ด าเนินการให้ 
แลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 2526 
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(2) การสร้างเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางบริเวณชายแดน เพื่อสะดวกแก่การ
เคลื่อนยา้ยก าลงัทหารไปสู่พืน้ที่สูร้บได้คล่องตวัสะดวกและรวดเรว็ นอกจากนี้ยงั
เป็นประโยชน์ต่อการอพยพราษฎรไทยบรเิวณชายแดนเขา้ไปอยู่ในพืน้ทีป่ลอดภยั
จากการสู้รบโดยไม่กีดขวางการปฏิบัติสู้รบของฝ่ายทหาร ทัง้นี้  มีเส้น-ทาง
ชายแดนทีจ่ะตอ้งเรง่สรา้งรวม 6 เสน้ทาง 

(3) การสร้างอ่างเกบ็น ้ารวม 6 แห่ง เพื่อเป็นฉากสกดักัน้การเคลื่อนก าลงัของฝ่าย
ตรงข้ามให้เคลื่อนก าลังช้าลง และยงัเป็นประโยชน์ที่จะใช้น ้ าเพื่อการบริโภค 
อุปโภค ดา้นการเกษตรกรรม ตลอดจนการประมง 

(4) เร่งรดัให้มีการปลูกป่าในบางพื้นท่ีตามแนวชายแดน จงัหวดัจนัทบุร ีและ
จงัหวดัตราด เพื่อเป็นเครือ่งกดีขวางธรรมชาต ิ

(5) ส่งเสริมให้มีการพฒันาพื้นท่ีการเกษตร ไร่นา ทุ่งหญ้า และการปศสุตัวใ์ห้มี
ความสมัพนัธ์กบัแผนยุทธการ ให้สามารถน ามาใช้หรอืส่งเสรมิด้านการ 
ปศุสตัว์และสนับสนุนแผนยุทธการ เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตักิารทางทหารได้ด้วย 
เช่น การปกปิดอ าพราง การตรวจการและการป้องกนัภยัทางอากาศ เป็นตน้ 

(6) ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านพฒันาการผลิต จดัตัง้ธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารขา้ว 
ธนาคารกระบอื โดยจดัตัง้เป็นรูปสหกรณ์ย่อย เพื่อให้มปีรมิาณเพยีงพอต่อการ
บริโภคในท้องถิ่น โดยให้ทุกหมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองได้ใน 
ทุกขณะ 

1.3.2 แนวทางการด าเนินงานในบริเวณชายแดนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
จากการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของประเทศเพื่อนบา้นท าใหบ้รเิวณชายแดน

ในภมูภิาคนี้มคีวามตงึเครยีดอยู่ตลอดเวลา และมแีนวโน้มว่าอาจเกดิภยัคุกคามดว้ยกองก าลงั
ขนาดใหญ่อยา่งเปิดเผย โดยการสนบัสนุนของขบวนการก่อการรา้ยต่างๆ ภายในประเทศ 

ประชาชนในบรเิวณดงักล่าวอยู่ในเขตชนบทล้าหลงัเป็นส่วนใหญ่และต้องประสบกบั
สภาพความแห้งแล้งและแร้นแค้นเป็นอย่างมาก การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในบรเิวณ  
ดงักล่าว จงึจ าเป็นต้องมุ่งประสานการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนยุทธการอย่างใกล้ชดิ
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในแงเ่ศรษฐกจิ สงัคม และการป้องกนัซึง่จะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) จดัตัง้หมู่บ้านป้องกนัตนเองไทย – ลาว หมู่บ้านที่จดัตัง้ขึ้นนี้จะอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบทจ านวน 48 หมู่บ้าน ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในปี 2527 

(2) จดัตัง้หมู่บ้านป้องกนัตนเองชาวแดนไทย – กมัพชูา หมู่บา้นทีจ่ะจดัตัง้นี้จะอยู่
ในบรเิวณชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้ จ านวน 55 หมู่บ้าน ให้
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2526 
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(3) เร่งด าเนินการก่อสร้างเส้นทางเพ่ือความมัน่คง ตามบรเิวณชายแดนรวม 5 
เสน้ทาง ใชง้บประมาณ 321.78 ลา้นบาท 

1.3.3 แนวทางการด าเนินงานในบริเวณชายแดนไทยในเขตภาคเหนือ  
สถานการณ์ชายแดนจากภยัคุกคามในภูมภิาคดงักล่าวนี้ ถึงแม้มสีภาพภูมปิระเทศ

ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาขวางกัน้ก็ตาม แต่สถานการณ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้  ท าให้เหมาะแก่การเคลือนไหวแทรกซึมจากก าลัง  
ภายนอกมาประสานกับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ภายในประเทศไทยง่าย นอกจากนี้ย ังมี 
แนวโน้มว่าหากเกดิเหตุการณ์รุนแรงใดๆ ขึน้ โดยจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งกต็ามประเทศอาจ
ถูกบุกรกุดว้ยก าลงัทางบกเขา้มาในบรเิวณชายแดนแถบนี้ได ้

สภาพพื้นที่ดงักล่าวเป็นเขตชนบททุรกนัดาร ประชาชนส่วนมากอยู่ในฐานะยากจน
และขาดการบรกิารของรฐั การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมจ าเป็นต้องกระจายให้ได้ทัว่ถงึ โดย
ด าเนินงานควบคู่ไปกบัแผนยุทธการ เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้มขีดีความสามารถสูงขึน้ทัง้ใน
ด้านเศรษฐกิจและสงัคม และการป้องกนัโดยการพฒันาพื้นที่ชายแดนด้านน้ีจะด าเนิน-การ
จดัตัง้หมูบ่า้นป้องกนัตนเองชายแดนไทย – ลาว จ านวน 52 หมูบ่า้น 

 
2. แผนการพฒันาชนบทเพ่ือความมัน่คง 
2.1 ข้อเทจ็จริง 
 การพฒันาชนบทเพื่อความมัน่คงเท่าที่ผ่านมา ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 4 เป็นการด าเนินงานพฒันาแบบผสมผสานหลายๆ สาขาเข้าด้วยกนั โดยมุ่งจะ 
แก้ปญัหาในเฉพาะบางพื้นทีท่ี่มกีารแทรกซมึของผู้ก่อการรา้ย โดยน าเอาเครื่องมอืทางเศรษฐกจิและ
สังคมเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในพื้นที่ให้ได้ อย่างถาวร  
กลยทุธในการพฒันาเพื่อความมัน่คงนี้จงึมุ่งทีจ่ะประสานแผนพฒันาและแผนยุทธการของกองทพั และ
ประสานขีดความสามารถของหน่วยราชการต่างๆ เข้าด้วยกันในลักษณะของการผนึกก าลังเข้า
ด าเนินการแก้ไขปญัหาอย่างสอดคล้อง โดยทหารเข้าปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที ่
เพื่อที่จะให้ฝ่ายพลเรอืนเขา้ด าเนินการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อหวงัผลทางด้านการเมอืงและ 
จติวทิยาจนกระทัง่มัน่ใจว่าเกดิความปลอดภยัแล้ว จงึจะส่งมอบความรบัผดิชอบให้มกีารพฒันาตาม
สายงานปกตต่ิอไป 
 จะเห็นได้ว่า กลยุทธการพัฒนาดังกล่าวมิใช่ เป็นการพัฒนาในความหมายปกติ แต่ม ี
จุดประสงค์หลกัเพื่อผลทางดา้นการเมมืองและจติวทิยาต่อประชาชนที่อยู่ภายใต้อทิธพิลของฝ่ายตรง
ขา้ม โดยใชก้ารพฒันาเป็นเครือ่งมอืจาการด าเนินการในพืน้ทีต่่างๆ เท่าทีผ่่านมาไดร้บัผลอยู่ในระดบัที่
น่าพอใจ แต่อยา่งไรกต็ามปญัหาเศรษฐกจิสงัคมส่วนรวมในปจัจบุนัประกอบกบัแนวโน้มภยัคุกคามจาก
ภายนอกประเทศ ยงัมบีทบาทในการสรา้งปญัหาความมัน่คงใหข้ยายตวัต่อไป 
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2.2 ประเดน็ปัญหา 
 2.2.1 ปญัหาความมัน่คงของชาตใินปจัจุบนั ครอบคลุมพืน้ทีก่ว้างขวางมากและมรีะดบัความ
รนุแรงแตกต่างกนั และมแีนวโน้มว่าปจัจยัและผลกระทบจากภายนอกประเทศจะมบีทบาทมากขึน้ แต่
อย่างไรก็ตาม ภยัคุกคามอนัเกดิจากผู้ก่อการรา้ยซึง่เกดิขึน้ในหลายๆ พื้นที่ และมรีะดบัความรุนแรง
แตกต่างกนัยงัเป็นปญัหาทีส่ าคญัยิง่ จะพบว่าพืน้ทีท่ีถู่กคุกคามแทรกซมึจากผูก่้อการรา้ยอยู่ในพืน้ทีถ่งึ 
45 จังหวัด 206 อ าเภอทัว่ประเทศ ประชากรประมาณ 11 ล้านกว่าคน หรือ 
เท่ากบั 1 ใน 4 ของประชากรทัง้หมดตกอยูภ่ายใตก้ารแทรกซมึคุกคามของผูก่้อการรา้ยดงักล่าว 
 2.2.2 การพฒันาเท่าที่ผ่านมา ยงัไม่สามารถแก้ปญัหาความไม่เป็นธรรมในการกระจาย 
รายได้ ซึ่งเป็นปจัจยัอนัหน่ึงในการขยายตวัของปญัหาความมัน่คง รายได้ของประชากรในเขตพื้นที่
ภาคกลางสูงกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเกอืบสามเท่าตวั และอตัราการเพิม่ของรายไดใ้นภาคกลาง 
ประมาณรอ้ยละ 9 ต่อปี ในขณะที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพิม่ขึน้เฉลี่ยประมาณ รอ้ยละ 4 ต่อปี 
ดงันัน้เพื่อมใิหป้ญัหาดงักล่าวขยายตวัจนก่อใหเ้กดิปญัหาความมัน่คงเพิม่ขึน้ตามเงื่อนไขทางดา้นเวลา 
ความจ าเป็นในการน ากระบวนการพฒันาลงสู่พืน้ทีย่ากจน ในเขตความมัน่คงในภาคต่างๆ จงึเป็นสิง่ที่
จ าเป็นอยา่งยิง่ 
 
 
 

ตารางท่ี 3.1 
รายได้เฉล่ียต่อบคุคลของประชากรแยกตามภาค 

 
ปี ทัว่ประเทศ ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเ
หนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง 

2518 
2519 
2520 

7,077 
7,732 
8,412 

5,106 
5,393 
5,564 

3,198 
3,369 
3,499 

6,560 
7,503 
8,608 

10,062 
11,368 
12,414 

 
ทีม่า กองบญัชปีระชาชาต ิส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
 
 2.2.3 กลยุทธการพฒันาเพื่อความมัน่คงในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 นัน้เป็นกลยุทธที ่
ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อการต่อสู้กบัภยัคุกคามในพื้นที่อย่างเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ที่มปีญัหารุนแรงมาก
เท่านัน้ ปญัหาส าคญัจงึอยู่ที่ว่าในพื้นที่ทีม่คีวามรุนแรงของปญัหาความมัน่คงน้อย หรอืเริม่จะมหีรอืมี
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แนวโน้มว่าจะมีปญัหา ยังมิได้มีการก าหนดแนวทางที่จะแก้ไขและสร้างระบบการป้องกันอย่าง 
ชดัเจน 
2.3 นโยบาย 
 2.3.1 เร่งปฏบิตัิต่อพื้นที่ยุทธพฒันา โดยใช้กลยุทธการพฒันาเพื่อความมัน่คง เพื่อแย่งชงิ
ประชาชนมาจากฝ่ายตรงขา้มอยา่งถาวร 
 2.3.2 จดัตัง้หมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพื่อความมัน่คง โดยเสรมิสรา้งใหร้าษฎรมี
ขดีความสามารถในการพึง่ตนเองได ้ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการป้องกนัตามความเหมาะสมของสภาพ
พืน้ที ่
2.4 แนวทางการพฒันาพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คง 
 2.4.1 การแบ่งพื้นท่ี ไดแ้บ่งพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาความมัน่คงตามระดบัความรุนแรงของปญัหา เพื่อ
ด าเนินการพฒันาใหส้อดคลอ้งตามลกัษณะปญัหาของพืน้ที ่โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

(1) พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาค่อนขา้งรนุแรงมาก เจา้หน้าทีข่องรฐัไม่สามารถเขา้ไปด าเนินการพฒันาได้
ตามปกต ิจ าเป็นต้องใช้ก าลงัทหารเขา้ปฏบิตักิารปราบปรามน าเสยีก่อน พื้นที่ลกัษณะนี้
เรยีนกว่าพืน้ทีย่ทุธพฒันา 

(2) พื้นที่ที่มปีญัหาความมัน่คงไม่รุนแรงมากนัน้ เจา้หน้าที่ของรฐัไม่ค่อยได้รบัความร่วมมอื
จากราษฎรและมแีนวโน้มว่า เริม่มคีวามไม่ปลอดภยัรวมทัง้เป็นเป้าหมายหรอืล่อแหลมต่อ
การเขา้แสวงหาอทิธพิลของผูก่้อการรา้ย พืน้ทีล่กัษณะน้ีเรยีกว่า “พืน้ทีป้่องกนั” 

2.4.2 การด าเนินงานในพื้นท่ีท่ียทุธพฒันา 
(1) พฒันาในเขตพื้นที่ชุมชนเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลและตกอยู่ภายใต้อิทธพิลของ  

ผูก่้อการรา้ยคอมมวินิสต ์และการกระจายบรกิารของรฐัเป็นไปไดน้้อยหรอืยงัเขา้ไมถ่งึ 
(2) พัฒนาในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นฐานที่ม ัน่ของผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อันเป็นพื้นที่ที่มี

ความส าคญัทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องด าเนินการจดัสร้างชุมชนขึ้นใหม่ โดยจดัตัง้เป็น  
หมูบ่า้นยทุธวธิ ี

2.4.3 การด าเนินงานในพื้นท่ีป้องกนั 
(1) ก าหนดหมู่บ้านเป้าหมายอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยศูนย์อ านวยการร่วม 

กองบญัชาการทหารสูงสุด ศูนยป์ฏบิตักิารกองทพับก กองอ านวยการรกัษาความมัน่คง  
ภายในและกองทพัภาค ด าเนินการพิจารณาร่วมกันในการก าหนดพื้นที่หมู่บ้านซึ่งถูก
คุกคามทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ อนัจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อความมัน่คงของ
ประเทศ พื้นที่ที่ก าหนดน้ีหน่วยงานทุกฝ่ายต้องยดึเป็นเป้าหมายที่มคีวามส าคญัล าดบั
สงูสุด และจะต้องเขา้ไปด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุผลในการแก้ไขปญัหาความมัน่คงของชาต ิ
เพื่อเสรมิสรา้งและสนบัสนุนพืน้ทีย่ทุธพฒันา และแผนการพฒันาตามสายปกติ 
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(2) กระจายบรกิารทางเศรษฐกจิและสงัคมไปสู่พื้นทีเ่ป้าหมายใหไ้ดก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ โดย
มุ่งให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานและเห็นผลโดยรวดเรว็ ทัง้นี้ จะต้อง
น าเอาเป้าหมายดา้นความมัน่คงมารวมพจิารณาในการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดว้ย 

(3) จดัวางโครงการในเขตพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏบิตัิการพฒันาชนบท โดยผ่านองค์กร
ของหมูบ่า้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง 

2.5 เป้าหมายและแผนงานการพฒันาพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คง 
2.5.1 ลดปญัหาความมัน่คงรุนแรงในพืน้ทียุ่ทธพฒันา โดยมุ่งในดา้นการช่วงชงิพืน้ทีเ่หล่านัน้ให้

ไดอ้ยา่งถาวรเป็นอนัดบัแรก เพื่อใหข้บวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมสามารถด าเนินการ
ได้ในลกัษณะปกต ิในระยะยาวต่อไป โดยด าเนินการตามรูปแบบของ โครงการพฒันาเพื่อ
ความมัน่คง 

2.5.2 จดัการแก้ไจปญัหาความมัน่คงเพื่อขจดัขดัขวางและลดอทิธพิลหรอืการแทรกซมึของฝ่าย
ตรงขา้ม และสรา้งระบบการป้องกนัโดยขบวนการพฒันาในรปูแบบของหมู่บา้นอาสาพฒันา
และป้องกนัตนเองเพื่อความมัน่คงในการด าเนินงานพฒันาพืน้ทีเ่พื่อความมัน่คงน้ี มแีผนงาน
แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ดงันี้ 

 
ก. แผนงานการพฒันาเพ่ือความมัน่คงในระดบัพ้ืนท่ี 

 การด าเนินงานพฒันาเพื่อความมัน่คงในระดบัพืน้ที ่มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะแก้ไขปญัหาพืน้ทีใ่นเขต
ยุทธพฒันา โดยการก าหนดโครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงในระดบัพื้นที่เขตของกองทพัภาคต่างๆ 
ตามแนวการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงขา้ม เพื่อเป็นการสกดักัน้การปฏบิตักิารเชื่อมโยงระหว่างภูมภิาค
ต่างๆ โดยผนึกก าลงัจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายพฒันาเขา้ร่วมด าเนินการใน
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม จติวทิยา การเมอืง และการรกัษาความปลอดภยั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงใน
พืน้ทีใ่หไ้ดอ้ยา่งถาวรสามารถช่วงชงิประชาชนใหม้าเป็นฝา่ยเราและเป็นฐานมวลชนทีพ่รอ้มจะต่อสูแ้ละ
ป้องกนัรกัษาพื้นที่ของตนเองได้ เมื่อได้ด าเนินการพฒันาเพื่อความมัน่คงในระดบัพื้นที่ จนกระทัง้มี
ความปลอดภยัและราษฎรสามารถช่วยตนเองไดใ้นระดบัหนึ่งแลว้ กจ็ะไดด้ าเนิน-การตามแนวทางการ
พฒันาหมูบ่า้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพื่อความมัน่คงต่อไป 
(1) แนวทางของโครงการพฒันาเพ่ือความมัน่คงในระดบัพ้ืนท่ี 

(1.1) การจดัระบบรกัษาความปลอดภยั เพื่อปฏบิตักิารในการเขา้ควบคุมและรกัษาความ
ปลอดภยัในพื้นที่ให้แก่การปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่และราษฎรและปฏบิตัิการทางด้าน
จติวทิยาและการเมอืงเชงิรุก เมื่อได้ตอบเงื่อนไขดา้นการเมอืงของฝ่ายตรงขา้ม ตลอดจน
ปฏบิตักิารดา้นจติวทิยาเพื่อปพูืน้ฐานความเขา้ใจของราษฎรใหย้อมรบัการปฏบิตังิานของ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนแล้วก็จะจดัแผนงานฝึกอบรมราษฎรให้มีความสามารถในการ
ป้องกนัตนเองตามหลกัยทุธวธิแีละทบทวนการปฏบิตักิารอยา่งสม ่าเสมอ 

(1.2) การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เป็นการด าเนินงานเพื่อใช้เครื่องมอืทางเศรษฐกจิและ
สงัคม เสรมิการปฏบิตัิการทางทหาร โดยมุ่งที่จะแก้ปญัหาเร่งด่วนที่ฝ่าตรงข้ามใช้เป็น
เงื่อนไขในการปลุกป ัน่ราษฎรและบัน่ทอนความมัน่คงของชาต ิเช่น ปญัหาสทิธกิารครอง
ทีด่นิ ปญัหาการขาดแคลนเสน้ทางคมนาคมระหว่างหมู่บา้น ปญัหาความอดอยาก ปญัหา
การขาดบรกิารดา้นสาธารณสุข เป็นต้น โดยจดัใหม้แีผนงานการจดัสรรทีด่นิ ทัง้ในรปูการ
จัด สร รที่ ดิน แปล ง ใหญ่  แล ะการจัดตั ้งหมู่ บ้ านป่ า ไม้  แผนง านการ ก่อสร้ า ง 
เส้นทางคมนาคมแผนงานเพิม่ผลผลติ ฝึกอบรมด้านอาชพีให้แก่ราษฎร จดับรกิารด้าน
สาธารณสุข ฯลฯ ตลอดจนให้มกีารจดัตัง้หมู่บ้านตามกฎหมายการปกครองทนัท ีเพื่อ
วางรากฐานในการพฒันาตามสายงานปกตต่ิอไป 

(1.3) จดัตัง้ชุมชนและพฒันาชุมชน เพื่อใหค้นในชุมชนใหม่ผนึกก าลงักบัเจา้หน้าทีข่องรฐัโดย
การแกไ้ขปญัหาความมัน่คงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 

(2) เป้าหมายในการด าเนินการพฒันาเพ่ือความมัน่คงในระดบัพื้นท่ี 
เสรมิสร้างความมัน่คงแก่ราษฎในเขตพื้นที่ยุทธพฒันาให้มคีวามสามารถในการช่วย

ตนเองได้ทัง้ในแง่เศรษฐกิจและการป้องกนั เพื่อผลในด้านการช่วงชงิพื้นที่เหล่านัน้ให้ได้อย่างถาวร 
โ ด ย มี เ ป้ า ห ม า ย ด า เ นิ น ง า น ใ น ช่ ว ง แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
แห่งชาต ิฉบบัที ่5 ดงันี้ 

(2.1) การด าเนินงานพฒันาเพื่อความมัน่คงในเขตพื้นที่กองทพัภาคที ่2, 3 และ 4 ซึ่งได้
ด าเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 4 
จ านวน 9 โครงการ ไดแ้ก่ 
- โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงในเขตอ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรรีมัย ์ (ระยะเวลา

ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2523 - 2526) 
- โครงการจดัทีด่นิให้เกษตรกรในรูปหมู่บ้านป่าไม ้บ้านภูฮงั อ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดั

กาฬสนิธุ ์(ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2523 - 2525) 
- โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงในบรเิวณห้วยบางทราย จงัหวดันครพนม จงัหวัด

สกลนคร และจงัหวดักาฬสนิธุ ์(ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2521 - 2525) 
- โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงบรเิวณหว้ยปลาดุก กิง่อ าเภอดว้ง อ าเภอเมอืง อ าเภอ

ปากชม จงัหวดัเลย (ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2523 - 2525) 
- โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงบรเิวณพืน้ทีส่องขา้งทางหลวง หมายเลข 1090 สายแม่

สอด – อุม้ผาง จงัหวดัตาก (ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2523 - 2527) 
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- โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่คงบริเวณพื้นที่ห้วยแม่ดีน้อย อ าเภอบ้านไร่ จงัหวัด
อุทยัธานี (ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2523 - 2526) 

- โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงในเขตลุทมน ้างาว – หงาว อ าเภอเชยีงของ อ าเภอเทงิ 
จงัหวดัเชยีงราย (ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2523 - 2526) 

- โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่คงบริเวณพื้นที่จ ังหวัดแม่ฮ่องสอน (เฉพาะพื้นที่) 
(ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2524 - 2526) 

- โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงในเขตอ าเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ระยะเวลา
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2522 - 2526) 

(2.2) ด าเนินการพฒันาเพื่อความมัน่คงในเขตพืน้ที่กองทพัภาคที ่1 – 4 โดยการก าหนด
โครงการใหม่ขึ้นตามแผนยุทธการของกองทพัภาค เพื่อแก้ไขปญัหาความเร่งด่วนของ
สถานการณ์ 

(3) วงเงินงบประมาณ 
การด าเนินงานพัฒนาเพื่อความมัน่คงในระดับพื้นที่ในภาคต่างๆ จะต้องใช้วงเงิน  

งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2525 – 2529 ประมาณ 1,100 ลา้นบาท 
 
ข. แผนงานการพฒันาหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพ่ือความมัน่คง (อพป.) 
 การพัฒนาหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกันตนเองเพื่อความมัน่คง เป็นการด าเนินงานใน 
พืน้ทีป้่องกนัเพื่อเสรมิความมัน่คงล้อมรอบพืน้ที่ หรอืหมู่บา้นที่ไดด้ าเนินการตามโครงการพฒันาเพื่อ
ความมัน่คงในระดบัพืน้ทีแ่ล้ว และพืน้ที่ซึง่เป็นทศิทางเคลื่อนที่ของขา้ศกึภายในประเทศและตามแนว
ชายแดน โดยมจีุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการฝึกอบรมราษฎรให้มคีวามรู้ในกจิกรรมต่างๆ ในเรื่องการ
พฒันาชนบท การรกัษาความปลอดภยั และการบรหิารหมู่บ้าน เพื่อที่ราษฎรจะได้น าเอาความรู้ไป
ปรบัปรงุและสรา้งความมัน่คงใหเ้กดิขึน้ในหมู่บา้นของตนเอง 
(1) แนวทางการพฒันาหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองเพ่ือความมัน่คง 

(1.1) การรกัษาความปลอดภยัในชนบท หมายถงึการฝึกอบรมราษฎรในเรื่องการรกัษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน การจัดตัง้กองก าลังประจ าหมู่บ้าน และการติดอาวุธให้แก่ราษฎร 
ตลอดจนการปฏบิตัติามแผนการรกัษาความปลอดภยัให้สอดคลอ้งกบัการใชก้ าลงัประจ า
ถิน่ในระดบัต าบล อ าเภอ และจงัหวดั 

(1.2) การพฒันาบริการ (พบก.) หมายถึงการฝึกอบรมราษฎรให้ได้รบัความรู้ในเรื่องการ
พฒันาอาชพีและการให้บรกิารสงัคมของหมู่บ้าน ตลอดจนการผนึกกิจกรรมการพฒันา
ชนบทและการบรหิารสงัคมในสาขาต่างๆ เขา้ไปในหมูบ่า้น 

(1.3) การปรบัปรงุบริหารหมู่บ้าน หมายถงึการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านให้เขา้ใจใน
วธิกีารบรหิารหมู่บา้นตาม พ.ร.บ. การบรหิารหมู่บา้น อพป. ปี 2522 และประกาศจดัตัง้
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เป็นหมู่บ้าน อพป. ตามกฎหมาย ตลอดจนถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการหมู่บ้านเหล่านั ้น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรรับผิดชอบอย่างมี 
ประสทิธภิาพ (หมูบ่า้น อพป. เป็นรปูแบบการปกครองระบบประชาธปิไตยพืน้ฐาน) 

(2) เป้าหมายการด าเนินการพฒันาหมู่บ้าน อพป. 
จดัตัง้หมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองในเขตพื้นท่ีป้องกนั จ านวน 4,000 หมู่บ้าน 

ในเขตภาคกลาง จ านวน 630 หมู่บ้าน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,240 หมู่บ้าน 
ภาคเหนือ จ านวน 1,010 หมู่บ้าน และภาคใต้ จ านวน 1,120 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายจะ
ด าเนินการปีละ 800 หมู่บ้าน เพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ตลอดจนพฒันาพื้นท่ีให้มีผลในการป้องกนัประเทศอีกด้วย 
(3) วงเงินงบประมาณ 

การพัฒนาหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพ่ือความมัน่คง จ านวน 4,000 
หมู่บ้าน จะใช้วงเงินงบประมาณ (เฉพาะงบพฒันา) เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ 2525 – 
2529 จ านวน 970 ล้านบาท 
 
3. แผนการพฒันาพื้นท่ีพิเศษท่ีมีปัญหาด้านความมัน่คง 
 นอกจากภยัคุกคามต่างๆ ดงัได้กล่าวมาแล้วนัน้ ยงัปรากฏภยัคุกคามโดยขบวนการและกลุ่ม
ต่างๆ ที่สร้างปญัหาให้แก่ประเทศอยู่อีกไม่น้อย ทัง้ในภาคใต้ของประเทศและชนกลุ่มน้อยที่อยู่ใน
ภาคเหนือ และบรเิวณชายแดนซีกตะวนัตกของประเทศ พื้นที่ดงักล่าวนับว่าเป็นพื้นที่ที่ปญัหาใน
ลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากปญัหาในพื้นที่อื่นๆ นอกจากจะสร้างปญัหาด้านความมัน่คงให้แก่
ประเทศแลว้ ยงัอาจท าใหค้วามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศกบัประเทศเพื่อนบา้นต้องกระทบกระเทอืนไป
ดว้ย ซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณาด าเนินงานเป็นกรณีพเิศษ ทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง การ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และการทหารควบคู่กนัไป พืน้ทีซ่ึง่มปีญัหาดงักล่าวจ าแนกไดด้งัน้ี 
3.1 พื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

3.1.1 ข้อเทจ็จริง 
 พืน้ที่ดงักล่าวประกอบด้วยจงัหวดัสงขลา, ยะลา, ปตัตานี, สตูล และนราธวิาส เป็นพื้นที่
ปฏบิตัิการก่อการร้ายของขบวนการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติเป็นอย่างยิง่ โดย
อาศยัภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม เป็นเครื่องมอืในการยุยงปลุกป ัน่ให้ราษฎรกระ
ดา้นกระเดื่องต่อรฐับาลอยูต่ลอดมา ปญัหาในพืน้ทีน้ี่เป็นปญัหาทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกต่างไปจากปญัหา
พืน้ทีอ่ื่นๆ โดยทัว่ไป กล่าวคอื เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาทางสงัคมและการเมอืงเป็นประเดน็ส าคญั ทีน่ าไปสู่
ปญัหาความมัน่คง และถงึแมป้ญัหาทางเศรษฐกจิจะมสี่วนอยู่บ้าน แต่กเ็ป็นปญัหาเพยีงส่วนน้อยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัในภมูภิาคอื่นๆ 
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 อย่างไรก็ตาม ปญัหาความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้น้ี ก็มลีกัษณะความรุนแรงของ
ปญัหาแตกต่างกนัไปแต่ละพืน้ที ่ทัง้น้ีเป็นปญัหาส่วนรวมทัง้ 5 จงัหวดั และปญัหาทีเ่กดิขึน้ในบางพืน้ที ่
ดงันัน้ การด าเนินงานในพืน้ทีน่ี้จงึแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 

(1) ปญัหาความมัน่คงในระดบัส่วนรวม (ทัง้ 5 จงัหวดั) 
(2) ปญัหาความมัน่คงในระดบัพืน้ที ่(บางพืน้ทีท่ีล่่อแหลม) 
3.1.2 นโยบาย 
(1) ในระดบัส่วนรวม จะเร่งปฏบิตักิารดา้นการเมอืงและจติวทิยาใหค้รอบคลุมทัง้ 5 จงัหวดั 

เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างราษฎรและรฐั ตลอดจนเร่งด าเนินการในกจิกรรม
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมต่างๆ ทเีป็นเงื่อนไขต่อปญัหาความมัน่คงใหเ้สรจ็สิน้โดยเรว็ เพื่อ
ผลทางจติวทิยา อนัจะน าไปสู่เสถยีรภาพและความมัน่คงเป็นส่วนรวมในภูมภิาคนี้ 

(2) ในระดบัพื้นท่ี จะมุ่งปฏบิตักิารเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตล่อแหลมและยากจนทุรกนัดาร โดย
ใช้กลยุทธการพฒันาพื้นที่เพื่อความมัน่คงในการพฒันา และจดัตัง้หมู่บ้านเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม และด้านยุทธวิธีในการรกัษาความมัน่คงของ
ประเทศ 

3.1.3 แนวทางการด าเนินงาน จะด าเนินงานดงันี้ 
(1) การพฒันาในส่วนรวม 

- เร่งปรบัปรุงด้านการประชาสมัพนัธ์ และปฏิบตัิการจติวิทยา โดยเฉพาะสื่อมวลชน 
ได้แก่ โทรทศัน์และวิทยุ ให้มปีระสิทธิภาพทดัเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็น
เครือ่งมอืในการส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

- เรง่ด าเนินงานโครงการนิคมสรา้งตนเองพฒันาภาคใต้ โดยจะต้องปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานและการบรหิารโครงการเสยีใหมใ่หม้กีารประสานแนวความคดิและผนึกก าลงั
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความมัน่คงและการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมตามแนวชายแดนภาคใต้ 

- เร่งสร้างทางหลวงจงัหวดัและทางหลวงชนบทให้มขีอบข่ายเชื่อมโยงกนัทัว่ถึงในทุก
พืน้ทีแ่ละใชไ้ดทุ้กฤดกูาล 

(2) การพฒันาในระดบัพ้ืนท่ี 
- เร่งรดัการก่อสรา้งเส้นทางเพื่อความมัน่คงตามแนวชายแดน จ านวน 4 เส้นทาง ใช้

งบประมาณ 257.24 ลา้นบาท 
- จดัระบหมูบ่า้น บรเิวณพืน้ทีต่ามแนวชายแดนทีม่ปีญัหาดา้นความมัน่คง ใหร้าษฎรทีอ่ยู่

อย่างกระจัดกระจายเข้ามาอยู่รวมกัน โดยรัฐจะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิและสงัคม ตามล าดบัความจ าเป็น 
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อนึ่ง ส าหรบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมตามแผนงานปกติของ 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ตามแผนพฒันาฯ ส่วนรวมนัน้ ไดร้ะบุไวใ้นบทของแผนพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะและเมอืง 

3.2 พื้นท่ีสงูบริเวณภาคเหนือและชายแดนซีกตะวนัตกของประเทศ 
 3.2.1 ข้อเทจ็จริง 
 ในบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว ซึง่เป็นพืน้ทีส่งูและป่าเขาในเขตทุรกนัดารห่างไกลความเจรญิ

นี้ ปรากฏว่า มชีนกลุ่มน้อยอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะชาวเขาทีอ่าศัยอยู่ในบรเิวณพืน้ทีสู่งใน
ภาคเหนือและบรเิวณชายแดนซกีตะวนัตกของประเทศ 

 ชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามแทรกซมึเข้าไป
ปลุกระดม ชกัจูง และแผ่อทิธพิลครอบง าชนเหล่านี้ ให้สนับสนุนการด าเนินงานของตนในการก่อการ
รา้ยภายในประเทศ โดยมสีภาพปญัหาทางเศรษฐกิจ สงัคม และการบรหิารของรฐัเป็นเงื่อนไข จาก
สถานการณ์ทีผ่่ามารแสดงใหเ้หน็ว่ามชีาวเขาบางเผ่าบางส่วนถูกชกัน าและใชเ้ป็นกองก าลงักองโจรใน
การก่อการร้ายในประเทศบ้านแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่สูงที่เป็นป่าเขา ชาวเขาเหล่าน้ีมีความ 
แขง็แกรง่และช านาญภมูปิระเทศ ท าใหย้ากต่อการปราบปราม และมคีวามสมัพนัธก์บัเผ่าเดยีวกนัทีอ่ยู่
ภายนอกประเทศ อนัเป็นประเทศสงัคมนิยมอยู่แลว้ มาปลุกป ัน่ใหช้นกลุ่มน้อยภายในประเทศสามารถ
เปลี่ยนทศันคตแิละอุดมการได้ง่ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ หากไม่รบีด าเนินการแก้ไขก็จะเป็นอนัตรายต่อ
เสถียรภาพและความมัน่คงของชาติในภายหน้าต่อไป นอกจากนี้ยงัมพีรรคคอมมวินิสต์ภายนอก
ประเทศที่พยายามแทรกซมึเขา้ไปมอีทิธพิลในชนกลุ่มน้อยบางส่วนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณพรมแดนไทยใน
ซกีดา้นตะวนัตกใหเ้คลื่อนไหวเชื่อมโยงกบั พคท. ในภาคเหนือของประเทศดว้ย สถานการณ์ดงักล่าวนี้
จะท าใหป้ระเทศซึง่มภียัคุกคามดา้นอื่นๆ อยู่เป็นอย่างมากแลว้ ต้องถูกกระทบกระเทอืนต่อฐานะความ
มัน่คงมากยิง่ขึน้อกี 

3.2.2 นโยบาย 
(1) มุ่งระดมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีปญัหาด้านความมัน่คง ให ้

ชนกลุ่มน้อยมคีวามสามารถที่จะพึ่งตนเองได้และเพื่อผลทางจติวทิยาที่จะสนับสนุนการ
รกัษาความมัน่คงของชาต ิ

(2) จดัตัง้หมูบ่า้นชนกลุ่มน้อยทีม่ปีญัหาดา้นความมัน่คงใหเ้ป็นหมูบ่า้นยทุธศาสตรอ์ย่างถาวร 
3.2.3 แนวทาง 
รวบรวมหมูบ่า้นชนกลุ่มน้อยทีอ่ยู่กระจดักระจายไม่เป็นหลกัแหล่งในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาดา้นความ

มัน่คงให้มารวมกันอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนยุทธการและสะดวกต่อการกระจายการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม และการบรกิารของรฐั เพื่อจดัตัง้ใหเ้ป็นหมูบ่า้นยทุธศาสตรท์ีถ่าวรต่อไป 
 

บทท่ี 4 
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การปรบัปรงุระบบบริหารและพฒันาองคก์ร 
 
1. ประเดน็ปัญหา 

การด าเนินการพฒันาเพ่ือความมัน่คงท่ีผ่านมา ถึงแม้ว่าจะสามารถด าเนินการได้ตาม 
แนวทางของนโยบายและแผนงานท่ีได้ก าหนดขึ้นภายใต้สถานการณ์ต่างๆ แต่กป็รากฏว่า การ
ด าเนินการการพฒันาเพ่ือความมัน่คงทัง้ทางด้านการก าหนดแผนงานและการปฏิบติัการนัน้ 
ยั ง มี 
จุดอ่อนท่ีส าคญัๆ อยู่หลายประการ ในด้านระบบบริหาร การวางแผนและการปฏิบติัการใน
พื้นท่ี โดยอาจสรปุปัญหาหลกัได้ ดงัน้ี 

1.1 การจดัสรรงบพฒันาเพื่อความมัน่คง ยงัอยูใ่นขอบเขตจ ากดัและไมแ่น่ชดั 
1.2 การวางแผนและการจดัสรรงบพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยงัมิได้พิจารณาอย่าง  

จรงิจงั ทีจ่ะส่งผลต่อการพฒันาเพื่อความมัน่คง 
1.3 ในปจัจุบันมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ทางด้านการพัฒนาชนบทอยู่มากมาย เช่น การ 

ส่งเสรมิอาชพี มปีญัหาความซ ้าซอ้นในการด าเนินงานและขาดการประสานงาน ทางด้าน
เกษตรไม่ต ่ากว่า 14 หน่วยงาน ทางด้านการส่งเสรมิสถาบนัเกษตรกรไม่ต ่ากว่า 16 
หน่วยงาน และในดา้นการด าเนินการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิมถีงึ 31 หน่วยงาน 
ท า ให้ เ กิดความไม่ประหยัด ในการใช้ทรัพยากรของชาติ  และไม่สามารถใช้ 
ผลประโยชน์ของการพัฒนาให้ส่งผลเกื้อกูกันได้เท่าที่ควร แม้ว่าปญัหาน้ีจะได้มีการ 
แก้ไขไปบ้างแล้ว โดยจดัให้มกีารประสานงานการวางแผนและการด าเนินงานไปแล้วเป็น
รายพืน้ที ่แต่กย็งัด าเนินการอยูใ่นขอบเขตจ ากดั 

1.4 ระบบการบรหิารสัง่การยงัคงเป็นลกัษณะเป็นกระจุก กล่าวคอื การอนุมตัแิละสัง่การต่างๆ 
ส่วนใหญ่ยงัต้องขออนุมตัแิละสัง่การผ่านจากทางส่วนกลาง แมใ้นเรื่องทีค่วรจะมอบหมาย
ใหม้กีารสัง่การในระดบัพืน้ทีไ่ด ้

1.5 ยงัขาดการใชบ้ทบาทของภาคเอกชนมาช่วยในกระบวนการพฒันาในระดบัพืน้ที ่กล่าวคอื 
ทีผ่่านมาภาคเอกชนยงัคงด าเนินธุรกจิในลกัษณะทีส่รา้งความเจรญิใหก้บัธุรกจิของตน แม้
จะส่ งผลต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประ เทศเ ป็นส่ วนรวม แต่ยัง ไม่มี 
แนวทางและแผนงานทีจ่ะเชื่อมโยงโดยตรงต่อการพฒันาในระดบัพืน้ที่ 

การท่ีจะประสานแผนเศรษฐกิจและสังคม และความมัน่คงให้บรรลุถึงนโยบาย
เป้าหมายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรบัปรงุ
ระบบบริหารและพฒันาการจดัองค์กรของรฐัให้เป็นระบบท่ีเกิดประสิทธิภาพทัง้ในด้านการ
ก าหนดแผนงาน การจดัสรรงบประมาณ และการปฏิบติัการ โดยถือหลกัให้เป็นการส่งเสริมต่อ
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ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น ค ว า ม 
มัน่คงให้มากท่ีสดุและประหยดั 

 
 

2. แนวทางการปรบัปรงุระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
2.1 ประสานการวางแผน แผนเงนิและแผนคน ของหน่วยงานระดบัชาตใิหส้อดคลอ้งกนัยิง่ขึน้

กว่าทีเ่คยเป็นมา โดยจดัให้มคีณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิและความมัน่คงระดบัสูงขึน้
รบัผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิส านกังบประมาณ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิกองบญัชาการทหารสูงสุด 
และส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

2.2 ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนด้านเศรษฐกิจและความมัน่คง ที่คณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดแ้ต่งตัง้ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงาน
กลางในระดับชาติ ท าหน้าที่เป็นองค์กรประสานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
แผนการป้องกนัประเทศ วางแนวทางการจดัสรรงบป้องกนัประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประหยดั วางแผนพฒันาฐานการผลติทรพัยากรทางเศรษฐกจิที่มคีวามส าคญัด้านความ
มัน่คงเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการที่จะระดมทรพัยากรดงักล่าวมาใช้ในยามฉุกเฉิน 
รวมทัง้เป็นผู้วางแผนก าหนดพื้นที่พฒันาเพื่อความมัน่คงให้สอดคล้องกบัแผนยุทธการ 
ตลอดจนพิจารณาก าหนดกลยุทธในการพฒันาและจดัล าดบัความส าคญัของลกัษณะ
โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีด่งักล่าว 

2.3 จดัใหม้อีงคก์รในรปูศูนยป์ระสานและตดิตามการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงอย่าง
ถาวรขึ้น ในระดบัชาติภายใต้การก าหนดการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสาน
แผนด้านเศรษฐกิจและความมัน่คง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการจากฝ่ายต่างๆ ของ
หน่วยงานกลางระดบัชาต ิทัง้ฝ่ายทหารและพลเรอืนเขา้มาช่วยร่วมในการปฏบิตังิานเพื่อ
พจิารณาวเิคราะห์กลัน่กรองโครงการพฒันาเศรษฐกิจ ที่จะมสี่วนสนับสนุนความมัน่คง
อยา่งมรีะบบและต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัการเสนอขอรบัการสนับสนุนอย่างกระจดักระจายจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยใช้เรื่องความมัน่คงเป็นข้ออ้าง และให้แผนงานพฒันาเศรษฐกิจ
กระชบัสอดคลอ้งกบัแผนงานดา้นความมัน่คง โดยมุ่งใหแ้ผนงานทัง้สองดา้นนี้ส่งเสรมิและ
สนับสนุนกนัอย่างแทจ้รงิ และเมื่อการจดัตัง้ศูนยป์ระสานและตดิตามการพฒันาเศรษฐกจิ
และความมัน่คงดงักล่าวสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธิ-ภาพแลว้ กใ็หข้ยายใหเ้ต็ม
ระบบ โดยจดัให้มศีูนยป์ระสานและตดิตามการพฒันาเศรษฐกจิและความมัน่คงในระดบั
ภาคต่อไป 
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2.4 ต้องก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบขององค์กรระดบัพื้นที่ให้ชัดเจน โดยแสดงถึง
ความสมัพนัธข์องขัน้ตอนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหว่างหน่วยราชการส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาคใหช้ดัเจน และส่งเสรมิการกระจายอ านาจหน้าทีก่ารปฏบิตักิารลงสู่ระดบัพืน้ที่
มากขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

2.5 เปลี่ยนระบบการจดัท างบประมาณของหน่วยงานด้านความมัน่คง จากแบบแสดงรายการ
มาเป็นแบบแสดงแผนงาน 

2.6 ปรบัระบบการท างานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมัน่คง ให้เป็นระบบที่จะสามารถ
รว่มกนัท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในการจดัสรรงบพฒันาเพื่อความมัน่คงของประเทศ
ให้บรรลุตามแนวนโยบายและเป้าหมายของแผน และเพื่อลดความสูญเปล่าอนัเกิดจาก
ปญัหาการท างานซ ้าซอ้นและความไมส่อดคลอ้งของแผนงานระหว่างหน่วยราชการ 

2.7 ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เขา้ร่วมด าเนินการพฒันาเพื่อความมัน่คงในระดบัพื้นที่ โดยเฉพาะ
หน่วยพฒันาการเคลื่อนที ่กรป. กลาง และส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท ยดึถอืการพฒันา
เพื่อความมัน่คงเป็นล าดับความส าคัญสูงที่จะต้องระดมทรัพยากรด้านเครื่องมือ
เครือ่งจกัรกล และเงนิงบประมาณ เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งซึง่กนัและกนั ในการนี้
ก าหนดให้มีองค์กรกลางในระดับพื้นที่ในรูปของคณะกรรมการเพียงคณะเอียด เพื่อ
ประสานการบรหิารทัง้ทางดา้นก าลงัคน และเครื่องมอืของหน่วยต่างๆ ในพืน้ทีใ่หส้ามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ทีแ่ละเพื่อใหส้ามารถบรรลุภาระกจิเป้าหมายโดยเรว็ เน่ืองจากเป็นพืน้ที่
ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ปกติ มิฉะนัน้จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแผนยุทธการทหารและ
แผนงานของหน่วยอื่นๆ ซึง่ด าเนินการรว่มกนัโดยจะขาดเสยีซึง่หน่วยงานหนึ่งมไิด้ 

2.8 ใหร้ฐัเป็นผูด้ าเนินการในกจิกรรมดา้นการป้องกนัประเทศ การพฒันาพืน้ทีค่วามมัน่คง การ
พฒันาชนบทยากจน และการแก้ไขปญัหาช่องว่างระหว่างรายไดท้ัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคม ส่วนในดา้นอุตสาหกรรม การพฒันาการตลาด ด้านการเกษตร และการพฒันาทาง
อื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบับทบาทของภาคเอกชน และเอกชนมศีกัยภาพทีจ่ะด าเนินการได ้ให้
ก าหนดนโยบายมอบหมายให้เป็นบทบาทของภาคเอกชน โดยรฐัจะเน้นในด้านงานการ
ส่งเสรมิสนบัสนุนและก ากบัการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายและเป้าหมายของ
แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในทางดา้นทีจ่ะผลกัดนัให้
บทบาทของเอกชนลงสู่ระดบัพืน้ทีใ่นการแกไ้ขปญัหาความยากจน 

2.9 เพื่อใหเ้กดิเสถยีรภาพของชาตอิยา่งแทจ้รงิและเพื่อเป็นการระดมความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายรวมถึงการสรา้งความเข้าใจเพื่อให้เกิดอุดมการณ์ร่วมกนัเพื่อจะน าไปสู่การ
ผนึกก าลังอย่างแน่นแฟ้มระหว่างรัฐกับประชาชน รัฐจะเร่งร ัดงานพัฒนาด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ แผนงานและผลการด าเนินงานในการประสานแผนเศรษฐกิจและความ
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มัน่คงในขอบเขตที่กวา้งขวางทัว่ประเทศ โดยจะปรบัปรุงองค์กรระดบัชาตแิละระดบัภาค 
ในด้านการประชาสมัพนัธ์ การติดตามและการประเมนิผลของการพฒันา ทัง้นี้ จะสร้าง
ระบบที่มีประสิทธิภาพในการประมวลและรวมรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมยข์องการระดมความร่วมมอื และการ
สรา้งความเขา้ใจจากทุกฝา่ย 

ส่วนท่ี 8 
การปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐัและการกระจายสินทรพัย ์

 
บทท่ี 1 

สรปุประเดน็ปัญหาการบริหารงานพฒันาของรฐั 
 
1. ในช่วงเวลา 20 ปีทีผ่่านมา รฐับาลได้ท าการบรหิารเศรษฐกจิและพฒันาประเทศอย่างเป็นระบบ
มากขึน้ โดยอาศยักรอบของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีไ่ดป้ระกาศใชไ้ปแลว้ถงึ 4 แผน 
ตัง้แต่ปี 2504 เป็นแผนแม่บทหลกั ทัง้ในแง่ของจุดประสงคร์วมของชาต ินโยบายเศรษฐกจิเฉพาะดา้น 
และทศิทางการลงทุนขยายบรกิารพืน้ฐานดา้นต่างๆ ของรฐับาล ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่าในระยะแรกคอืในช่วง
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และ 2 บทบาทการพฒันาและการลงทุนของรฐัยงัเป็นไปอย่างง่ายๆ 
กล่าวคอื เป็นเพยีงแต่การปรบัปรงุขยายบรกิารขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมใหเ้อื้ออ านวยต่อการ
ผลติในสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารต่างๆ เท่านัน้ ประกอบกบัสภาพทางเศรษฐกจิและ
การเมอืงของโลก และของประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และ 2 เอื้ออ านวยต่อการ
ขยายตัวทาง เศ รษฐกิจ เ ป็นอย่ า งมาก  ผลการบริห าร ง านพัฒนาของ รัฐ ใน ระยะ เ ว ล า 
ดงักล่าวจงึไดร้บัผลส าเรจ็ตามเป้าหมายพอสมควรและเป็นทีย่อมรบัในวงการเศรษฐกจิการเงนิระหว่าง
ประเทศโดยทัว่ ไปว่ า  เศรษฐกิจของไทยได้ขยายตัว เจริญเติบโตในอัตราที่สู งมาก เมื่ อ  
เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีก่ าลงัพฒันาดว้ยกนั 
2. ต่อมาในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (2515 - 2519) และฉบบัที่ 4 (2520 - 2524) การ
บรหิารงานพฒันาของรฐัเริม่ประสบกบัภาวะการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิการเมอืงระหว่าง
ประเทศและความผนัผวนภายในประเทศหลายด้านดว้ยกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมอืงในอนิโดจนี วกิฤตกิารณ์ทางการเงนิระหว่างประเทศ วกิฤตกิารณ์น ้ามนัและตามมาดว้ยภาวะ
เ งิน เ ฟ้อ  เ งิน ฝืดและ เศรษฐกิจซบเซาทัว่ โ ลก  และในขณะเดียวกัน  ในช่ ว งปลายแผน - 
พฒันาฯ ฉบบัที่ 3 และในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 นัน้ ถอืว่าเป็นช่วง “วกิฤต”ิ ของขบวนการ 
วางแผนและการบรหิารนโยบายเศรษฐกจิของชาตหิลายดา้นด้วยกนั กล่าวคอื มกีารเปลีย่นแปลงทาง
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การเมอืงและผู้น าทางการเมอืงหลายครัง้ ประเทศเริม่ประสบปญัหาเศรษฐกิจ ปญัหาโครงสร้างและ
ปญัหาเฉพาะหน้าหลายประการประดงักนัเข้ามา อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
การเงนิของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผลกระทบจากการขึน้ราคาน ้ามนัซึ่งเปลีย่นโลกจากยุคน ้ามนัถูกมา
เ ป็นยุคน ้ ามันแพง  ป ัญหาค่ าครองชีพ  ป ัญหา เ งิน เ ฟ้ อ  ป ัญหาการขาดดุ ลการค้ า  แล ะ 
ดุลการช าระเงนิ เป็นต้น นอกจากนัน้ ปญัหาภายในที่มคีวามต้องการลดความเหลื่อมล ้าของรายได้
ระหว่างชนชัน้และระหว่างเมอืงกบัชนบทไดเ้พิม่ทวขีึน้ดว้ย 

การบรหิารงานเศรษฐกจิของรฐัในช่วงระยะเวลาดงักล่าวจงึมกัจะมุ่งไปในการแก้ปญัหาเฉพาะ
หน้าต่างๆ โดยมไิดม้กีารวางรากฐานปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อเป็นการแก้ปญัหาระยะยาว
ให้แก่ประเทศเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื ไม่ได้มีการปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐั 
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง หรอืปรบัระบบบรหิารงานเศรษฐกจิ
ให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินและการเมอืงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
มากมายทัง้ๆ ทีแ่ผนพฒันาฯ ทีผ่่านมาไดก้ าหนดใหม้กีารปรบัปรุงกลไกบรหิารงานเศรษฐกจิของรฐัไว้
เป็นเงือ่นไขส าคญัของการพฒันาประเทศ 
3. ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่าโครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิและมี
ความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรุงหรอืปฏริปูระบบการบรหิารงานพฒันาของ
รัฐให้สอดคล้องกัน นอกจากนั ้น จะเห็นได้ว่าระบบ เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเอกชนเป็นผู้ม ี
บทบาทอย่างส าคญัในการประกอบการเศรษฐกิจด้านต่างๆ แต่ปรากฏว่ารฐัยบาลยงัไม่ได้ระดมเอา
เอกชนเข้ามาร่วมรบัผดิชอบต่อการแก้ปญัหาของบ้านเมอืงเท่าที่ควร เพื่อให้สถาบนัภาคเอกชนได้
สามารถเข้ามารองรบั หรอืร่วมมอืกับภาครฐับาลในการบรหิารงานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคของ
ประเทศ 
4. จากการประเมนิขบวนการและโครงสร้างบรหิารงานพฒันาของรฐัในระยะที่ผ่านมา พอจะสรุป  
จดุอ่อนและประเดน็ปญัหาของการบรหิารงานพฒันาของรฐัได ้ดงัน้ี 

4.1 การบริหารงานพฒันาของรฐัในส่วนกลาง ยงัไม่ได้มกีารปรบัปรุงหรอืปฏิรูปให้ 
สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็และใหส้ามารถตอบสนองหรอืปรบัตวัใหท้นักบัสถานการณ์ใหม่ของโลกในอนาคต 
กล่าวคอื ยงัขาดระบบการประสานที่จะน าเอานโยบายเศรษฐกจิและสงัคมต่างๆ ลงไปสู่
ภาคปฏบิตัใิหไ้ด้ผลเต็มที่และใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการพัฒนาอย่างจรงิจงั เพื่อการ
ตดัสนิใจและสัง่การไดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.2 การบริหารงานพฒันาของรฐัในส่วนท้องถ่ิน ยงัขาดเอกภาพและสมรรถภาพ โดยที่
องค์กรบรหิารงานพฒันาท้องถิน่มอียู่หลายรูปแบบก่อให้เกิดความสบัสนและซ ้าซ้อนใน
การด าเนินงาน นอกจากนัน้ การบรหิารงานพฒันาท้องถิน่ยงัถูกควบคุมจากส่วนกลางอยู่
มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการก าหนดหรอืจดัท าแผนงานโครงการพฒันา ด้านการคลงั หรอื
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ดา้นการงบประมาณ กล่าวโดยสรุปคอื การด าเนินการพฒันาประเทศในระยะทีผ่่านมายงั
ไม่ได้มีการกระจายอ านาจการพัฒนาบริหารไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่องแต่อยา่งใด 

4.3 การระดมความร่วมมือจากเอกชน ยงัขาดการศึกษา วจิยัที่จะก าหนดรูปแบบของ
สถาบนัภาคเอกชนที่จะเข้ามารองรบัหรอืเป็นเครื่องมอืของรฐับาลในการพฒันาประเทศ
รว่มกนั 

4.4 การระดมทรพัยากรจากต่างประเทศ ยงัมปีญัหาบางประการ เช่น การขาดระบบที่
เหมาะสมในการพฒันาโครงการที่ใช้เงนิจากแหล่งต่างประเทศ การขาดแกนกลางในการ
ควบคุมการใชท้รพัยากรจากต่างประเทศทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ การปฏิรูปการบรหิารราชการประจ าก็เป็นเรื่องส าคญัมากต่อการบรหิารงาน
พฒันาที่กล่าวมาแล้ว เพราะการบรหิารราชการประจ ามคีวามล่าช้า และใช้งบประมาณมากอย่างไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร จงึท าใหเ้หลอืทรพัยากรก าลงัเงนิทีจ่ะจดัสรร ใหแ้ก่แผนพฒันาฯ น้อยลงดว้ย 
 
 
 

บทท่ี 2 
การปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐัในส่วนกลาง 
 
1. สรปุประเดน็ปัญหา 

โครงสรา้งการบรหิารนโยบายเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศที่ผ่านมามปีญัหาต่อการแปลง
แผนไปสู่ภาคปฏบิตัดิงันี้ คอื 

1.1 ขาด “แกนกลาง” ในการประสานนโยบายเศรษฐกิจของชาติ กล่าวคอื การก าหนด
หรอืการเสนอนโยบายเศรษฐกจิของชาต ิอาจแยกไดเ้ป็น 2 ทาง คอื ทางแรก มาจากเบือ้ง
บน คอืรฐับาล คณะรฐัมนตร ี(พรรคการเมอืง) เป็นผูก้ าหนดลงมา ทางทีส่อง มาจากเบือ้ง
ล่าง คือ เจ้าหน้าที่รฐับาลจากหน่วยนโยบาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านักงบประมาณ ส านักงาน ก .พ. ส านักงานเศรษฐกจิการ
ค ลั ง  ก ร ะ ท ร ว ง  ทบ ว ง  ก ร ม  แ ล ะ รัฐ วิ ส า หกิ จ  ด้ า น เ ศ ร ษ ฐกิ จ ต่ า ง ๆ  เ ป็ น 
ผูเ้สนอ 

การเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมาจึงเป็นไปในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างเสนอ โดยขาด
แกนกลางทีจ่ะประสานนโยบายเศรษฐกจิดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บัแผนพฒันาฯ ของประเทศ 
ท าให้จุดประสงค์และนโยบายหลายด้านในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่แลว้ๆ มาไม่มผีลทางปฏบิตัเิท่าที่ควร 
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นอกจากนัน้ในระยะทีผ่่านมายงัขาดการตดิตามประเมนิผลการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิต่างๆ 
ว่าได้มกีารน าไปปฏบิตัแิละได้ผลหรอืมอุีปสรรคประการใดบ้าง จงึควรมแีกนกลางในการน านโยบาย
ต่างๆ ไปสู่ภาคปฏบิตัต่ิอไป 

1.2 ระบบการวางแผน การจดัท างบประมาณ และการจดัสรรก าลงัคนยงัไม่สอดคล้อง
สมัพนัธ์กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ. ต่างก็มพีระราชบญัญัติของแต่ละ
ส านักงานที่มีลกัษณะเป็น “เอกเทศ” จึงยากต่อการประสานวางแผน การจดัสรร
งบประมาณ และการจดัสรรอตัราก าลงัคน นอกจากนัน้ จะเห็นได้ว่าระบบงบประมาณ
ปจัจุบนัเป็นงบประมาณประจ าปีระยะสัน้ในลกัษณะจดัสรรตามแบบแสดงรายการ แทนที่
จะเป็นแบบแสดงแผนงานแยกตามจุดประสงค์ และแนวทางการพัฒนา ส านักงาน  
ก.พ. ปจัจบุนั ไดจ้ดักรอบก าลงัคนใหแ้ก่ส่วนราชการต่างๆ ภายในระยะหน่ึง ซึง่นับว่าเป็น
ก้าวส าคญัมาก แต่เมอืส านักงาน ก.พ. จดัสรรอตัราให้แล้วจะบรรจุได้หรอืไม่ ขึน้กบัว่า
ส านักงบประมาณจะจดัสรรเงนิให้หรือไม่ ฉะนัน้ ในระยะที่ผ่านมาจึงปรากฏเสมอว่า
แผนงานและโครงการต่างๆ ตามแผนพฒันาฯ ไม่ได้รบัการจดัสรรเงนิหรอืก าลงัคนอย่าง
สอดคลอ้งกนั จงึท าใหก้ารแปลงแผนพฒันาฯ ไปสู่ภาคปฏบิตันิัน้ท าไดไ้มเ่ตม็ที่ 

1.3 ขาดระบบการวางแผนในระดบักระทรวง ปจัจุบนับทบาทของกระทรวงในการจดัท า
งบประมาณและแผนงาน โครงการพฒันา อยู่ในขอบเขตจ ากดัมาก รฐัมนตรแีละปลดั -
กระทรวงไม่มีบทบาทในการจดัล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการพัฒนาและ 
จดัสรรงบประมาณของกระทรวงเท่าทีค่วร กรมต่างๆ มบีทบาทมากกว่ากระทรวง ในการนี้
จ าเป็นจะต้องเพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงานวางแผนของกระทรวงให้เข้มแขง็ เพื่อท า
หน้าที่ในการพจิารณากลัน่กรอง จดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน โครงการพฒันาของ
แต่ละกระทรวงให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศตาม
แผนพฒันาฯ ต่อไป 

1.4 ขาดการกระจายอ านาจ และหน้าท่ีความรบัผิดชอบไปยงัผู้ปฏิบติังานตามแผนงาน 
โครงการพฒันา การก าหนดแผนงานและโครงการพฒันา ปจัจุบนัเป็นเรื่องของส่วนกลาง
เสียส่วนใหญ่ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้จะปฏิบตัิตามแผนงาน โครงการในส่วนภูมภิาคนัน้ไม่มี
บทบาทเท่าที่ควร ท าให้การปฏบิตัติามแผนงานไม่มปีระสทิธภิาพ จงึควรจะต้องปรบัปรุง
ระบบการวางแผนและการปฏบิตังิานพฒันาฯ เสยีใหม ่

  
2. แนวทางการปฏิรปูระบบบริหารและพฒันาองคก์รของรฐัในส่วนกลาง 

เพื่อใหม้กีารแปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตัอิย่างไดผ้ลนัน้ จ าเป็นจะต้องจดัระบบบรหิารงานพฒันา
และองคก์รในระดบัชาตเิสยีใหมใ่นระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัน้ี ดงัต่อไปนี้ 
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2.1 จดัให้มีองค์กรท่ีเป็น “แกนกลาง” เพ่ือประสานนโยบายเศรษฐกิจ ระดบัชาติขึ้น 
เพื่อประสานนโยบายและแนวการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านักงบประมาณ ส านักงาน ก .พ. และกระทรวงเศรษฐกจิ
ต่างๆ พรอ้มกบัจดัใหม้รีะบบการตดิตามประเมนิผลการพฒันาทีส่ามารถอ านวยประโยชน์
ต่อการตดัสนิปญัหานโยบายเศรษฐกจิเพื่อใหท้นักบัเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2.2 ปรบัปรงุระบบการวางแผนการจดัท างบประมาณ ตลอดจนการจดัสรรก าลงัคนใหม่ 
ใหส้อดประสานสมัพนัธก์นั ดงันี้ 

(1) ปรบัปรุงระบบการจดัท างบประมาณแผ่นดนิจากแบบแสดงรายการมาเป็นแบบ
แสดงแผลงานแยกตามจดุประสงคแ์ละแนวทางการพฒันาหลกัของประเทศโดยให้
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตปิระสานงานกนัอยา่งใกลช้ดิ 

(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิดัท าแผนการ
ลงทุนรคะยะ 3 ปีขึน้ เพื่อเป็นแนวในการจดัสรรงบประมาณประจ าปีและก าลงัคน 
และปรบัปรุงระบบการวางแผนและการตดิตามประเมนิผลของส านัก -งานฯ ให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(3) จดัใหม้กีารวางแผนระดบักระทรวงขึน้ โดยปรบัปรุงบทบาทของเจา้กระทรวงให้มี
อ านาจและหน้าที่ร ับผิดชอบในการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและ 
งบประมาณของกระทรวงมากยิ่งขึ้น รวมทัง้การติดตามประเมินผลงานของ
กระทรวงอย่างมีระบบ ขณะเดียวกันจะต้องเพิ่มขีดความสามารถของหน่วย 
วางแผนของกระทรวงใหเ้ขม้แขง็ขึน้ดว้ย 

2.3 ให้กระทรวง ทบวง กรม กระจายอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดบัพื้นท่ีให้มากย่ิงขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความคดิรเิริม่ในการจดัเตรยีมและส่งเสรมิ 
โครงการพฒันา รวมทัง้การใหเ้จา้หน้าทีร่ะดบัจงัหวดัและอ าเภอมคีวามรบัผดิชอบต่อการ
ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการต่อเจา้หน้าทีร่ะดบัทอ้งถิน่มากขึน้ดว้ย 

3. การปฏิรูประบบบริหารและพัฒนาองค์กรของรฐัในส่วนกลาง ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
บางส่วน  

รฐับาลได้ตระหนักถงึปญัหาดงักล่าวและได้มกีารปรบัปรุงระบบการบรหิารและองค์กรไปบ้าง
แลว้ และทีก่ าลงัจะด าเนินการ คอื 

3.1 การจดัตัง้องคก์รเป็นแกนกลาง ในการประสานนโยบายเศรษฐกิจของชาติ ปจัจุบนั
รฐับาลได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการก ากบันโยบายเศรษฐกิจ” ขึ้นเป็นแกนกลางในการ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจของชาติ รวมทัง้การส่งการและเร่งรดัติดตามการปฏบิตัิงาน
ตามนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ด้วย โดยมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน รฐัมนตรีว่าการ
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กระทรวงด้านเศรษฐกิจต่างๆ เป็นกรรมการ และมเีลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ 

3.2 ปรบัปรุงการบริหารงานก าลงัคนของภาครฐับาล คณะรฐัมนตรีได้มีมติรบัใน 
หลักการที่จะลดอัตราเพิ่มของข้าราชการในสาขางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
โดยตรง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมแีนวทางที่ก าหนดให้
ยดึถอืปฏบิตั ิ2 ประการ คอื 

ประการแรก ปรบัแนวการบรหิารบุคคลของหน่วยราชการต่างๆ เสยีใหม่ โดยไม่ให้
เพิ่มจ านวนขึ้นยกเว้นในกรณีพิเศษ แต่ให้เน้นในเรื่องการยกระดับและปรับปรุง
คุณภาพขา้ราชการหรอืส านกังานทีม่อียูแ่ลว้เป็นหลกัส าคญั 
ประการท่ีสอง การเพิม่จ านวนขา้ราชการ หรอืพนักงานส าหรบัหน่วยงานบรหิารทีไ่ม่
เกีย่วกบัการบรหิารการพฒันาฯ ใหเ้พิม่ขึน้ไดอ้ยา่งมากไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ต่อปี 

3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในโครงการพฒันาก่อนเสนอคณะรฐัมนตรี ในอดตี 
บางกระทรวง ทบวง กรม ได้ เสนอโครงการพัฒนาโดยไม่ผ่ านการพิจารณา 
กลัน่กรอง และให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ จงึท าให้มหีลายแผนงาน / โครงการพฒันา ที่ได้รบัอนุมตัิให้ด าเนินการจาก
คณะรฐัมนตรไีมสู่จ้ะสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศมากนัก ปจัจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่ง 
แผนงานโครงการพัฒนาให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น 
ผูพ้จิารณากลัน่กรองใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอคณะรฐัมนตรทีุกกรณไีป 

3.4 การปรบัปรงุระบบงบประมาณ ตัง้แต่ปี 2523 เป็นต้นมา ส านักงบประมาณได้เริม่
ด าเนินการปรบัปรงุระบบงบประมาณแผ่นดนิใหด้ขีึน้ คอื 

(1) เปล่ียนการจดัเตรียมงบประมาณ โดยใหโ้อกาสแก่คณะรฐัมนตรใีนการก าหนด
นโยบายงบประมาณเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัหน่วยงานต่างๆ ก่อน แล้วจงึให้
ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิรว่มกนัในการก าหนดงบพฒันาของแต่ละกระทรวงเสนอต่อคณะรฐัมนตรี
ให้ความเห็นชอบและให้ร ัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีหน้าที่ในการจัดล าดับ
ความส าคญัก่อนหลงั และจดัสรรวงเงินให้แต่ละกรมของตนให้สอดคล้องตาม
แผนงานและโครงการพฒันาทีม่คีวามส าคญัในแผนพฒันาฯ 

(2) จดัท าแผนการลงทุนระยะ 3 ปีของภาครฐับาล โดยแสดงขอ้มูลขัน้พื้นฐาน
ต่างๆ เพิม่เตมิให้ชดัเจน เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งทีต่ ัง้ของโครงการ จุดประสงค์
ของโครงการ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของโครงการทัง้จากเงนิกู้ เงนิช่วยเหลอืและเงนิ
บาทสมทบ ในการนี้ ห น่ วยงานปฏิบัติจ ะต้ อ งประมาณค่ า ใช้จ่ ายของ 
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โครงการทัง้หมด รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานดว้ย แผนการลงทุนระยะ 3 ปี
นี้ จะใชเ้ป็นแมบ่ทน าในการจดัสรรงบประมาณประจ าปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2526 เป็น
ตน้ไป 

(3) การบริหารงบประมาณจะผ่อนปรนและกระจายหน้าท่ีความรบัผิดชอบไป
ยงัหน่วยงานต่างๆ มากขึน้ ทัง้ในดา้นการอนุมตัเิงนิงวดและการโอนเงนิระหว่าง
หมวด 

(4) การเปล่ียนแปลงระบบงบประมาณจากแบบแสดงรายการเป็นแบบแสดง
แผนงาน แยกตามจดุหมายหลกั 6 ประการของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 เสรจ็
เรียบร้อยแล้วในระดับของส านักงบประมาณ และก าลังจัดท าในระดับหน่วย
ปฏบิตังิานอยู่ โดยจะแบ่งระบบงบประมาณใหม่นี้ออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะแรก
จะจดัท าแผนงานของสาขาการเกษตรและสาขาการศกึษาก่อน เพื่อน ามาใชใ้หท้นั
ในปีงบประมาณ 2526 ส่วนแผนงานของสาขาอื่นๆ ทุกสาขาจะใชใ้นปีงบประมาณ 
2527 เป็นตน้ไป 

3.5 การกระจายอ านาจ ในระยะที่ผ่านมานี้รฐับาลได้ใช้วิธกีารกระจายอ านาจในหลาย 
รปูแบบดว้ยกนั เช่น ตามแผนพฒันาต าบล แผนพฒันาจงัหวดั การสรา้งงานในชนบท เป็น
ตน้ ในปีงบประมาณ 2524 และ 2525 รฐับาลกไ็ดก้นัเงนิไวใ้ชใ้นการพฒันาชนบท เป็นเงนิ 
4 พนัลา้นบาท และ 3.5 พนัลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนัน้ ในปีงบประมาณ 2524 ไดม้ี
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ก ระจายอ านาจการจัดซื้ อ ให้กับหัวห น้ าส่ วน 
ราชการมากยิง่ขึน้ เช่น หวัหน้าหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจงัหวดัมี
อ านาจสัง่จ่ายเงนิเพิม่ขึน้เป็น 4 ลา้นบาท การกระจายอ านาจนี้มผีลท าใหก้ารจดัซือ้ต่างๆ 
ซึง่เคยอยูแ่ต่ในส่วนกลางไดก้ระจายไปสู่ระดบัภูมภิาค 

3.6 การปรบัปรงุข้อมูล กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั ไดเ้ริม่การปรบัปรุงขอ้มูลตวัเลข 
โดยใชเ้ครื่องสมองกลซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนของส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และหน่วยราชการอื่นๆ 
โครงการนี้จะเสรจ็สมบูรณ์ในปลายปี 2524 และระยะต่อไปจะมโีครงการปรบัปรุงระบบ
บญัชใีหส้อดคลอ้งกนั ระบบงบประมาณใหมน่ี้จะเริม่ใชใ้นปี 2526 เป็นตน้ไป 

4. ขัน้ตอนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
การปรบัปรงุระบบบรหิารและองคก์รภาครฐับาลในระดบัชาตนิัน้ ส่วนใหญ่ไดด้ าเนินการไปแลว้

หรอืก าลงัด าเนินการอยู ่ส่วนงานทีจ่ะด าเนินการต่อไป มดีงันี้ 
4.1 การจดัท าแผนระยะปานกลางหรือการจดัท าแผนงาน เพื่อใหก้ารจดัท างบประมาณ

ประจ าปีเป็นไปอยา่งสอดประสานกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จ าเป็นทีจ่ะต้องจดัท าแผนการ
ลงทุนระยะ 3 ปี ซึ่งจะระบุถงึแผนงานใหม่ๆ ทีจ่ะด าเนินการ ทัง้นี้เพราะในแผนพฒันาฯ 
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ฉบบัที่ 5 นัน้จะเป็นการก าหนดจุดประสงค์แนวนโยบาย มาตรการและแผนงานไว้อย่าง
กว้ า งๆ  เท่ านั ้น  ยังขาดรายละ เอียดของแผนงานลงทุน ในแ ต่ละสาขา  การ 
จดัท าแผนลงทุนระยะ 3 ปี จะช่วยเชื่อมโยงการวางแผนรายละเอยีดในระดบัสาขาใหเ้ขา้
กบัระบบงบประมาณทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปได ้

4.2 การปรบัปรุงการจดัเตรียมโครงการและการเสนอโครงการ ให้สอดคล้องกับการ 
จดัท าแผนระยะปานกลางและแผนการจดัท างบประมาณ โดยตามระบบใหม่นี้ ส านัก-งาน
คณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และหน่วยงานวางแผนของ
กระทรวงต่างๆ จะต้องร่วมกนัในการรเิริม่และควบคุมการจดัเตรยีมโครงการต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

4.3 การปรบัปรุงระบบการติดตามและประเมินผล ให้เป็นศูนย์กลางในการรายงาน 
ผลกระทบของการพฒันาต่อระบบเศรษฐกิจโดยทัว่ไป และผลการพฒันาในแต่ละด้าน 
พรอ้มทัง้อุปสรรคปญัหาต่างๆ ต่อคณะกรรมการก ากบันโยบายเศรษฐกจิ เพื่อพจิารณาสัง่
การได้อย่างฉับพลัน การปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลนี้ จ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการให้สอดประสานกบัการวางแผนโครงการ การจดัท างบประมาณและระบบการ
จดัท าบญัชดีว้ย 

 
 

บทท่ี 3 
การปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐัในการพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ 
 
1. จดุประสงค ์

1.1 เพื่อใหก้ารประสานนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการด าเนินการพฒันา
เมอืงและพื้นที่เฉพาะตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
สอดคล้องสนับส นุนซึ่ งกันและกันในอันที่ จ ะบรรลุ จุดประสงค์  นโยบาย และ 
เป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

1.2 เพื่อใหม้เีอกภาพในการบรหิารงานพฒันา และจ าแนกความรบัผดิชอบการด าเนินงานตาม
ลกัษณะงานและตามอ านาจหน้าทีท่ีเ่หมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

1.3 เพื่อใหส้ามารถแปลงแผนงานไปสู่ภาคปฏบิตัไิดอ้ยา่งจรงิจงัและมปีระสทิธภิาพ 
 
2. แนวนโยบายและมาตรการ 
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เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดงักล่าว จงึสมควรจดัตัง้องค์กรและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
พฒันาไวด้งันี้ 

2.1 องค์กรระดบัชาติ ให้จดัตัง้ “คณะกรรมการพฒันาเมอืงและพื้นที่เฉพาะ” ขึน้คณะหนึ่ง 
เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย บทบาท และหน้าที่ของราชการบรหิารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและเอกชน พิจารณาและประสานแผนงาน  
โครงการ และการด าเนินงาน รวมทัง้การจดัสรรงบพัฒนาพิเศษให้แก่ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง ส่วนท้องถิน่ (ในรปูเงนิอุดหนุนพเิศษ) และรฐัวสิาหกจิในการพฒันาเมอืงและ
พืน้ที่เฉพาะตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ให้มคีวามสอดคลอ้งและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั 
และเพื่อให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มี
คณะอนุกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสมดงันี้ 

2.1.1 คณะอนุกรรมการพฒันากรงุเทพมหานครและปริมณฑล ท าหน้าทีศ่กึษา
แล ะ เ สนอแนะนโยบาย  บทบาท  แล ะห น้ าที่ ข อ ง ร าชการบริห า ร 
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจและเอกชนในการพฒันา 
กทม. และปรมิณฑลต่อคณะกรรมการพฒันาเมอืงและพื้นทีเ่ฉพาะ ประสาน
นโยบาย แผนงาน การด าเนินงานและงบประมาณของส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจ ศึกษาและวิเคราะห์การหารายได้แหล่งเงินทุนพัฒนา การ 
ปรบัปรุงจดัเก็บภาษี และการแก้ไจกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อนโยบายพฒันา กทม. ตลอดจนพจิารณาเสนอแนะรูปองค์กร 
ประสานการบรหิาร กทม. และปรมิณฑลอยา่งถาวรต่อไป 

2.1.2 คณะอนุกรรมการพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่ศกึษาและ
เสนอแนะนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ และแหล่งเงนิทุนพฒันา 
ส าหรบัการพฒันาเมอืงในส่วนภูมิภาค อันได้แก่ เมืองหลกัเมอืงรอง และ
ชุมชนชนบทตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ที่จ าเป็นและเหมาะสม และส าหรบั
การพฒันาพืน้ที่เฉพาะ อนัไดแ้ก่ พืน้ที่ชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก พื้นที่ภาค
ตะวนัตก และพืน้ทีเ่ฉพาะอื่นๆ 

2.1.3 คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ 
2.2 องคก์รระดบัภาค ใหจ้ดัตัง้ “คณะท างานพฒันาเมอืงและพืน้ที่เฉพาะ” ขึน้ในแต่ละภาค

เพื่อท าหน้าที่วางแผนจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ และประมาณวงเงนิค่าใช้จ่าย
ร่วมกับส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจในการพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ แล้วน าเสนอ
คณะอนุกรรมการพฒันาเมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะเพื่อพจิารณาและด าเนินการต่อไป 

2.3 แนวการด าเนินงานพฒันา 
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2.3.1 การจดัสรรงบประมาณ ใหม้กีารจดัตัง้บประมาณส าหรบัการพฒันาเมอืงและ
พื้นที่ เฉพาะโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองหลักไว้ เ ป็นรายการหนึ่ ง ใน 
งบกลาง และให้คณะกรรมการพฒันาเมอืงและพื้นที่เฉพาะมีอ านาจในการ
จดัสรรงบประมาณตามแผนงานและโครงการเป็นรายปี 

2.3.2 การด าเนินการ ให้ กทม. เทศบาล ส่วนราชการ และรฐัวิสาหกิจที่ 
เกี่ยวข้องต่างๆ มีหน้าที่ร ับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและ 
โครงการที่วางไว้ ในการนี้มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดแนวนโยบายและ
มาตรการในการปรบัปรุงเทศบาล ซึ่งเป็นกลไกส าคญัต่อการพฒันาเมือง 
โดยเฉพาะเมอืงหลกั เพื่อใหส้ามารถบรหิารงานพฒันาไดอ้ย่ามปีระสทิธิ-ภาพ
ดงัต่อไปนี้ 
(1) ให้จดัตัง้หน่วยงานวางแผนขึ้นในเทศบาลเมอืงหลกัเป็นอนัดบัแรก ส่วน

เทศบาลเมอืงรองเป็นล าดบัรองลงไป 
(2) แก้ไข พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และปรบัปรุงระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อให้เทศบาลมอีิสระในการบรหิารงานพฒันาและบรหิารงานคลงัมาก
ยิง่ขึน้ 

(3) ปรับปรุงวิธีการงบประมาณ  โดยการยกเลิกข้อก าหนดที่ให้ตัง้ 
งบประมาณรายจา่ยไดเ้พยีงรอ้ยละ 97 ของรายได ้

(4) เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ภาษแีละเพิม่รายไดจ้ากภาษโีดย 
- ปรบัปรุงระบบการเก็บภาษีโรงเรอืน ที่ดนิ และภาษีบ ารุงท้องที่ ให้

เ ป็นระบบภาษีทรัพย์สิน หรือลดข้อจ ากัดและเพิ่มอัตราภาษี 
โรงเรอืน และบ ารุงท้องที่ให้เหมาะสมกับสภาพเป็นจรงิในปจัจุบนั 
และใหม้อี านาจในการจดัเกบ็ภาษรีปูพเิศษเพิม่ขึน้ 

- ปรบัปรุงอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให ้
เหมาะสมกบักาลสมยั 

- ปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัเกบ็ โดยจดัท าแผนทีภ่าษแีละบญัชภีาษี
อย่างมรีะบบ เพื่อให้เป็นเครื่องมอืปรบัปรุงการจดัเก็บภาษี รวมทัง้
เพิม่บทลงโทษในการหลบเลีย่งภาษใีหส้งูขึน้ 

(5) เปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นที่ย ังกระจัดกระจายในรูปเงิน
อุดหนุนทอ้งถิน่แบบต่างๆ ทัง้ทีจ่ดัสรรโดยตรงและจดัสรรผ่านองคก์รของ
รฐัมาเป็น “การจดัสรรตามแผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหา
ของทอ้งถิน่และนโยบายพฒันาประเทศ 
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แผนภมิูท่ี 3.1 แผนภมิูการจดัรปูองคก์รบริหารงานพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ 
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การปฏิรปูระบบบริหารงานพฒันาของรฐัในการพฒันาชนบท 

 
1. สภาพปัจจบุนัและปัญหา 

1.1 แนวความคิดในการจดัระบบการบริหารการพฒันาชนบท 
การพฒันาชนบทเป็นกระบวนการของความพยายามทีจ่ะปรบัปรุงมาตรฐานการด ารงชวีติของ

ประชาชนในชนบทให้ดขีึ้น และสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ การพฒันาชนบทมคีวามเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบต่างๆ ทัง้ในทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม เป็นที่ยอมรบักันโดยทัว่ไปว่า ความ
ลม้เหลวของการบรหิารการพฒันาชนบทมมีลูเหตุมาจากปญัหาทางดา้นการเมอืง และการบรหิารเท่าๆ 
กบัทีม่าจากปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิ 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา แมว้่ารฐัจะใหค้วามส าคญัแก่การพฒันาชนบทมากขึน้กต็าม แต่ยงัไม่
เปลีย่นแนวความคดิในการพฒันาจากเดมิมากนกั คอื ยงัเป็นการพฒันาจากเบือ้บนสู่เบือ้งล่าง และเป็น
การพฒันาแบบบรจิาคให้เปล่า โดยหน่วยงานของรฐัเป็นผู้มบีทบาทส าคญัแต่เพยีงด้านเดยีว ซึ่งผดิ
หลกัการของการพฒันาชนบทอย่างยิง่ เพราะในกระบวนการพฒันาชนบทนัน้ สิง่ส าคญัทีสุ่ดประการ
หน่ึงคอื การที่ประชาชนฝ่ายผู้ได้รบัผลจากการพฒันาจะต้องได้รบัการปรบัปรุงให้สามารถช่วยเหลอื
ตั ว เ อ ง ไ ด้ ม า ก ขึ้ น เ ป็ น ล า ดั บ  แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร พัฒ น า  เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ข อ ง 
ตวัเอง โดยผ่านทางองคก์รปกครองทอ้งถิน่ตามระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย 

แต่เท่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั องคก์รปกครองทอ้งถิน่ของไทยยงัถูกควบคุมจากส่วนกลางมากทัง้
ในดา้นอ านาจการตดัสนิใจและดา้นการคลงั การงบประมาณ และการเขา้มสี่วนร่วมของประชาชนยงัอยู่
ในขอบเขตจ ากดั นอกจากนี้ การจดัสรรงบประมาณสู่ชนบทกย็งัมไิดม้กีารก าหนดระดบัของการพฒันา
ลงในระดบัพืน้ที ่หรอืกลุ่มบุคคลเป้าหมายทีช่ดัเจน ดงันัน้ จงึจ าเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งการ
บริหารราชการให้สอดคล้องและเอื้ออ านวยต่อการบริหารการพัฒนาชนบทในแนวใหม่ที่มุ่งสู่
กลุ่มเป้าหมายคนยากจนเป็นอันดบัแรก โดยมีจุดประสงค์หลกั คือ “เอกภาพ ประสิทธิภาพ และ
สมรรถภาพ” ของหน่วยงานพฒันาชนบท พร้อมทัง้ต้องให้มกีารกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและ
เสรมิสรา้งองคก์รปกครองทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวได้ 

1.2 การจดัองคก์รในการพฒันาชนบทในปัจจบุนั 
การจดัองค์กรบรหิารการพฒันาชนบทในรูปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดบัชาติ จงัหวดั 

อ าเภอ ต าบล และหมูบ่า้น ปจัจบุนัมหีลายรปูแบบจากหลายหน่วยงานทีต่ ัง้ขึน้มา โดยไม่ยอมรบัและใช้
องค์กรที่มอียู่เดมิตามกฎหมาย จงึท าให้แต่ละระดบัมคีณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาชนบท
เป็นจ านวนมากและซ ้าซอ้น ดงัแผนภมูทิี ่4.1  

นอกจากคณะกรรมการทุกระดบัทีไ่ด้แสดงไว้ในแผนภูมขิา้งต้นนี้แล้ว ยงัมคีณะกรรมการ
ทัง้ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั จนถงึระดบัต าบล ทีจ่ดัตัง้และแต่งตัง้โดยกฎหมาย มต ิครม . และกระทรวง
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ต่างๆ ที่มอี านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกบัการพฒันาชนบทแต่ละดา้นแต่ละสาขาอกีเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่างก็
มไิดม้กีารประสานงานและรว่มมอืกนัเลย 

1.3 ปัญหาของการบริหารการพฒันาชนบท มปีระเดน็ปญัหาทีค่วรพจิารณาหลายประการ ดงัน้ี 
1.3.1 การจัดองค์กรการบริหารการพัฒนาชนบทในปจัจุบันมีลักษณะปญัหา “การ

หลากหลายในรปูแบบและการปฏบิตัิ” ซึง่มกีารซ ้าซอ้นในโครงสรา้งอ านาจและหน้าที ่
เป็นผลจากการขาดการประสานงานและการขาดเอกภาพในการบรหิารการพฒันา
ชนบท 

1.3.2 ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ได้มีการก าหนดอ านาจ  
หน้าที่เฉพาะของแต่ละกระทรวงในลกัษณะรวมๆ แต่ไม่มกีารก าหนดอ านาจหน้าที่ที่
ชดัเจนของหน่วยงานในระดบักรม ท าใหส้่วนราชการของรฐัทัง้ระบบขยายงานซ ้าซอ้น
กนั นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัการพฒันาชนบทมกัอาศัย
คณะกรรมการระดบัชาตทิี่จดัตัง้ขึน้ โดยมจีุดประสงค์แรกเริม่เพื่อให้เกดิการประสาน
กบักระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็นเครือ่งมอื ใหม้กีารยอมรบัการขยายงานของตน อกี
ทั ้ง เ มื่ อ เ กิ ด ป ัญ ห าห รื อ มีน โ ย บ า ย ใ ห ม่ ไ ม่ เ ฉ พ า ะ แ ต่ ก า รพัฒ น า ชนบท 
เท่านัน้ มกัมกีารตัง้คณะกรรมการ หน่วยงานถาวรหรอืหน่วยงานชัว่คราวขึน้ใหม่ โดย
ไม่พยายามแก้ไขปรบัปรุงหรอืพฒันาทรพัยากร การบรหิารที่มอียู่เดมิ ตวัอย่างเช่น 
การตัง้ กพช.ต. ซอ้นสภาต าบล หรอืตัง้ กสจ. ซอ้น กพจ. เป็นตน้ 

1.3.3 การจดัตัง้องค์กรบรหิารราชการส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั มี
ลกัษณะเป็นองค์กรที่ผูกพนักบักระทรวงมหาดไทยโดยใกล้ชดิเพยีงกระทรวงเดยีว 
โดยในระดบัจงัหวดัมผีูว้่าราชการจงัหวดัเป็นตวัแทนของทุกกระทรวง ทบวง กรม เป็น
ผูร้บัผดิชอบ ส่วนในระดบัอ าเภอ ต าบล หมู่บา้น กเ็ช่นเดยีวกนั มนีายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านรบัผดิชอบตามล าดบั การจดัองค์กรบรหิารราชการเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรบั
อย่างจรงิใจจากกระทรวงหน่วยงานเคลื่อนที่หรอืประจ าถาวรอยู่ในพื้นที่ และในรูป
คณะกรรมการในระดบัจงัหวดัถงึระดบัต าบล องคก์รเหล่านี้มอี านาจในการบรหิารงาน
ทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยตรงจากกระทรวง ทบวง กรม ท าให้เอกภาพในการบรหิารและ
การบงัคบับญัชาหน่วยงานในจงัหวดัไม่ม ีก่อให้เกิดปญัหาการประสานงาน ความ
ซ ้าซอ้นในการปฏบิตังิานพืน้ที ่

1.3.4 ประเดน็การศกึษาวเิคราะหเ์กี่ยวกบัแผนพฒันาจงัหวดั ซึง่รฐับาลมเีจตนารมณ์ทีจ่ะให้
เป็นกลไกการกระจายอ านาจและประสานกิจกรรมของส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และ
ส่วนท้องถิ่น ได้พบว่ามีปญัหาส าคัญหลายประการที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาจงัหวดั ดงันี้ 
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แผนภมิูท่ี 4.1 การจดัองคก์รการบริหารกบัการพฒันาชนบทในปัจจบุนั 
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(1) รฐับาลขาดเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะใช้แผนพัฒนาจงัหวัดเป็นกลไกการ
กระจายอ านาจและประสานกิจกรรมของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน 
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ท าให้นโยบายและการสนับสนุนทางการเมืองต่อการ 
วางแผนพัฒนาจงัหวัดจากรัฐบาลขาดความแน่นอนชัดเจน เป็นผลให้หน่วย 
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งเกดิความไมแ่น่ใจและทอ้แท ้

(2) กระรวง ทบวง กรมอื่น มองแผนพฒันาจงัหวดัว่าเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย
ที่รเิริม่ขึ้นมา และมหีน้าที่รบัผิดชอบโดยตรง ท าให้แผนพฒันาจงัหวดัไม่ได้รบั
ความร่วมมอืและประสานงานจากกระทรวง ทบวง กรมอื่นเท่าที่ควร การจดัท า
แผนงาน  / โครงการ  การจัดสรรงบประม าณของห น่วยงาน 
เหล่านี้จงึมกัไม่ค่อยได้พจิารณาถงึจุดประสงค์ หรอืแนวนโยบายที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้แผนพัฒนาจังหวัดประสบความ 
ลม้เหลว 

(3) ระบบงบประมาณไม่เอื้ออ านวยต่อการวางแผนพฒันาจงัหวดั ซึง่จ าเป็นต้องมกีาร
ประสานกจิกรรมในระดบัพืน้ที ่รวมทัง้ระบบงบประมาณในปจัจุบนั ก่อให้เกดิการ
ไม่ประสานงานกับระหว่างกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มีการแข่งขันขอตัง้
งบประมาณทีไ่มอ่ านวยต่อการพฒันาชนบท 

(4) ส านักงานจงัหวดัในปจัจุบนัไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะเป็นหน่วยงานทาง
วชิาการและวางแผนประสานโครงการอยา่งแทจ้รงิ 

(5) ขาดขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการวางแผน โดยเฉพาะขอ้มลูระดบัลกึในพืน้ทีอ่ าเภอทีอ่ยู่ใน
เขตยากจน ขอ้มลูที่จ าเป็นต้องใชม้กัอยู่ในลกัษณะกระจดักระจายตามหน่วยงาน
ต่างๆ และแม้จะมหีลายหน่วยงานท าหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูล เช่น กรมการ
ปกครอง กรมการพฒันาชุมชน ส านักนโยบายและแผนมหาดไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
เป็นตน้ แต่เป็นแบบต่างคนต่างท าขาดการประสานงาน 

(6) ขาดการตดิตามประเมนิผลทีเ่ป็นระบบและกระท าการอย่างต่อเนื่อง 
(7) การเขา้มามสี่วนรว่มของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ยงัอยูใ่นขอบเขตจ ากดั 

 
2. จดุประสงคแ์ละนโยบาย 
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เพื่อให้การบรหิารงานพฒันาชนบทยากจนตามแนวใหาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
ก าหนดไว ้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปฏริปูระบบบรหิารและองคก์รในการพฒันาชนบทใหม้เีอกภาพ ตดั
การซ ้าซ้อนขององค์กรต่างๆ ทีม่อียู่ ขณะเดยีวกนัก็จะต้องมรีะบบบรหิารงานประมาณระดบัจงัหวดัที่
ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่การด าเนินงานตามแผนพฒันาชนบทยากจน ดงันัน้ ในดา้นการบรหิารงาน
พฒันาชนบทจงึไดก้ าหนดนโยบายทีส่ าคญัไว ้2 ประการ คอื 

2.1 ให้มเีอกภาพในการบรหิารงานพฒันาชนบท โดยจดัให้มคีณะกรรมการพฒันาชนบทระดบั
นโยบายเพยีงชุดเดยีว 

2.2 จดัใหม้รีะบบการบรหิารงานงบประมาณระดบัจงัหวดัทีช่ดัเจน เพื่อความรวดเรว็และคล่องตวั
ในการปฏบิตั ิ

 
3. ระบบบริหารและองคก์รพฒันาชนบทตามรปูแบบใหม่ 

3.1 ส านักนายกรฐัมนตรไีด้ออกระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการบรหิารการพฒันาชนบท 
พ.ศ. 2524 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2524 มสีาระส าคญั ดงันี้ 
3.1.1 ระดบัชาติ ยุบเลกิคณะกรรมการที่เกี่ยวกบัชนบทในระดบัชาตชิุดอื่นๆ ใหเ้หลอืเพยีง

กรรมการชุดเดียว คือ คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) โดยมี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ ส าหรบักรรมการอื่นๆ ประกอบด้วยรฐัมนตรี
และปลดักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง ในการนี้ยกเวน้คณะกรรมการสรา้งงานในชนบท (กสช.) 
เท่านัน้ ทีย่งัใหค้งอยูต่่อไป 

3.1.2 ระดบัจงัหวดั ใหม้คีณะกรรมการพฒันาจงัหวดั (กพจ.) เพยีงชุดเดยีว และใหจ้ดัตัง้
อนุกรรมการพฒันาชนบทระดบัจงัหวดั (อกช.) ขึ้นเพื่อด าเนินการตามแผนพฒันา
ชนบทในระดบัจงัหวดั 

3.1.3 ระดบัอ าเภอ ให้มคีณะกรรมการพฒันาอ าเภอ (กพอ.) ท าหน้าที่ในการวางแผน
พฒันาระดบัอ าเภอเชื่อมโยงกบัอนุกรรมการพฒันาชนบทในระดบัจงัหวดั (อกช.) 

3.1.4 ระดบัต าบลและหมู่บ้าน ให้ยดึสภาต าบลเป็นหลกัในการพฒันาชนบทระดบัต าบล 
และให้มีคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต .) 
ประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ เช่น เกษตรต าบล พฒันากรต าบล เป็น
ผู้ช่ วย เหลือการปฏิบัติง านของสภาต าบล  ส่ วน ในระดับหมู่ บ้ านนั ้น ให้ ใ ช้ 
คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น (กพม.) และคณะกรรมการกลางหมู่บา้น อพป. ทีม่อียู่
เดมิแลว้เป็นหลกั 

3.2 การจดัองคก์รและระบบบรหิารตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรใีนรปูแบบใหม่นี้ นับว่าช่วยท า
ให้การบรหิารงานมเีอกภาพมากขึน้ เพราะจะมกีรรมการในระดบัชาตเิพยีงชุดเดยีวส่วนการ
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บรหิารในระดบัจงัหวดัและอ าเภอนัน้กจ็ะมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธส์นับสนุนซึง่กนัและกนัเป็น
ขัน้ตอนมากขึน้ ดงัแผนภมูทิี ่4.2 

 
4. การบริหารงานงบประมาณระดบัจงัหวดั 

4.1 การบรหิารงบประมาณเพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็และคล่องตวัขึน้ มคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบั
การพฒันาชนบทยากจน อนัจะท าใหโ้ครงการพฒันาต่างๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างทนัการ 
อยา่งไรกด็ ีในการบรหิารงบประมาณตามแผนพฒันาชนบทยากจนจะไม่มกีารประกาศระเบยีบ
พเิศษขึ้นเป็นการเฉพาะ ท านองเดียวกนัการสร้างงานในชนบท (กสช.) แต่ละใช้วธิีการ
ปรบัปรงุวธิกีารด าเนินงานต่างๆ อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน อนัจะช่วยใหเ้กดิความรวดเรว็ขึน้ ทัง้นี้ 
โดยยดึนโยบายการกระจายอ านาจในการบรหิารงานงบประมาณลงสู่ระดบัจงัหวดัของรฐับาล
เป็นหลกัส าคญั 

4.2 ในการบรหิารงบประมาณตามหลกัการดงักล่าวขา้งต้น จะด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
4.2.1 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิะส่งรายละเอยีดการ

จดัสรรเป้าหมายของโครงการแต่ละโครงการในแผนพฒันาชนบทยากจนไปให้แต่ละ
จงัหวดัทราบก่อนเริม่ปีงบประมาณใหมไ่ม่น้อยกว่า 2 เดอืน 

4.2.2 จงัหวัดต่างๆ จะเป็นผู้จดัท าแผนปฏิบัติการและประสานการด าเนินงานระหว่าง
โครงการต่างๆ ภายในพืน้ทีข่องตน 

4.2.3 อ าเภอจะเป็นผูค้ดัเลอืกหมู่บ้านที่มคีวามยากจนหนาแน่นมาก เพื่อจดัโครงการต่างๆ 
ลงในพืน้ทีเ่หล่าน้ี ตามแนวทางของเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้ในระดบัจงัหวดั 

4.2.4 เมื่องบประมาณผ่านรฐัสภาแล้ว กรมเจา้ของโครงการจะแจง้ยอดเงนิและเป้าหมายที่
แน่นอนใหจ้งัหวดัทราบอกีครัง้หนึ่ง 

4.2.5 จงัหวดัและอ าเภอจะปรบัแผนปฏิบตัิการให้เข้ากับวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิจากรฐับาล 
เพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะด าเนินการไดต้ัง้แต่เริม่ปีงบประมาณ 

4.2.6 เมือ่เริม่ปีงบประมาณ จงัหวดัและอ าเภอจะแจง้แผนปฏบิตังิานทีแ่น่นอน แยกออกเป็น
พื้นที่ให้กรมเจ้าของเรื่องทราบ และจะเป็นผู้บริหารงบประมาณ ผู้พิจารณา 
ปรบัปรุงพื้นที่ปฏบิตัิการ และผู้ติดตามประเมนิผลโครงการตามแบบฟอร์มที่ส านัก
งบประมาณก าหนดขึน้ เพื่อใชใ้นการบรหิารงบประมาณระดบัจงัหวดั 
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แผนภมิูท่ี 4.2 โครงสร้างการจดัระบบบริหารการพฒันาชนบท 
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5. แนวทางการปฏิรปูระบบการบริหารและองคก์รหลกัในการพฒันาชนบทระยะยาว 
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5.1 เพื่อให้บงัเกดิเอกภาพและการประสานงานในการบรหิารการพฒันาชนบทอย่างแท้จรงิ ควร
ด าเนินการยกเลกิคณะกรรมการการสรา้งงานในชนบท (กสช.) และให ้กชช. ท าหน้าทีแ่ทน 
แต่อาจให้ กชช. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสร้างงานในชนบทขึ้นใหม่ เพื่อความคล่องตัว
ทางดา้นการบรหิารและนโยบาย และเปลี่ยนฐานะของคณะกรรมการสรา้งงานในชนบทระดบั
จงัหวดั (กสจ.) เป็นคณะอนุกรรมการสรา้งงานในชนบทระดบัจงัหวดัของ กพจ. 

5.2 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สภาต าบลเป็นศูนย์กลางการบริหารระดับต าบลที่มี 
เอกภาพอย่างแท้จรงิ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมกนัแก้ไขปญัหาและช่วยตวัเองให้
มากที่สุด และปรบัปรุงโครงสร้างของสภาต าบลให้เหมาะสมโดยให้เป็นองค์กรกลางในการ
พฒันาชนบทที่พร้อมจะประสานงานและร่วมมือกับทางราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม  
ทัง้นี้ โดยก าหนดหน้าที่ของสภาต าบลในด้นการพฒันาให้ชดัเจนและมอีิสระเพียงพอที่จะ
ด าเนินการพฒันาท้องถิน่ของตนเอง ส่วนทางด้านจงัหวดัและอ าเภอท าหน้าที่เป็นเพยีงผู้ให้
การสนับสนุน และติดตามผลการปฏิบัติงานอีกทัง้ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะของสภาต าบลในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งต่อเนื่องดว้ย 

5.3 ควรจะไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณ ใหอ้ านาจผูว้่าราชการจงัหวดัในการเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจงัหวดั และบรหิารงบประมาณของจงัหวดัอย่างเตม็ที่ แทน
การให้กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวดั ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดการ
ประสานระหว่างแผนพฒันาจงัหวดักบัแผนงบประมาณของประเทศ 

5.4 เสรมิสรา้งสมรรถนะของส านักงานจงัหวดั ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางวชิาการและวางแผน
อยา่งจรงิจงัในระดบัจงัหวดั โดยเน้นการปรบัปรงุในประเดน็ 3 ประการ คอื 
5.4.1 โครงสรา้งการจดัองคก์รของส านกังานจงัหวดั 
5.4.2 การวางแผนก าลงัคนในระดบัชาต ิระดบักระทรวง และระดบัจงัหวดั 
5.4.3 การฝึกอบรมเจา้หน้าที ่

5.5 ให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ให้ความสนับสนุนในด้านก าหนดวธิกีารขัน้ตอน และให้
ความช่วยเหลอืสนับสนุนการวางแผนพฒันาจงัหวดัของคณะกรรมการพฒันาจงัหวดั และท า
การฝึกอบรมการวางแผนพฒันาจงัหวดัแก่เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งทุกระดบัตลอดจนการก าหนด
รูปแบบ และจัดอัตราก าลัง เ จ้ าห น้ที่ ส าหรับหน่วยราชการทีเ ป็นองค์กรหลัก ให้ 
เหมาะสมและคล่องตวัในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามควรแก่กรณี 

 
 
 

บทท่ี 5 
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การระดมเงินทุนและความร่วมมือจากต่างประเทศ 
 
1. ประเดน็ปัญหา 

การระดมทรพัยากรจากต่างประเทศในรูปเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้แก่โครงการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นัน้ ประสบปญัหาการบรหิารงานหลาย
ประการ คอื 

 ประการแรก การบรหิารงานเงนิกู้ต่างประเทศที่ผ่านมาด าเนินการดโดยการรวบรวม 
โครงการที่ส่วนราชการต่างๆ เสนอมาแล้วน ามาบรรจุเข้าเป็นแผนเงินกู้ประจ าปี ขาดทิศทางที่ 
ชดัเจน และขาดการจดัอนัดบัความส าคญัก่อนหลงัทีถู่กต้อง จงึท าใหก้ารจดัสรรทรพัยากรเงนิทุนจาก
ภายนอกส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในบางสาขามากเกนิไป และมกัจะเป็นสาขาทีม่ขีดีความสามารถการจดัท า
โครงการได้รวดเรว็กว่า คอื สาขาพลงังานและคมนาคมขนส่ง ส่วนสาขาเกษตรหรอืการพฒันาชนบท
นัน้ไดร้บัการจดัสรรทรพัยากรจากต่างประเทศน้อยและไมไ่ดส้ดัส่วนเท่าทีค่วร 

 ประการท่ีสอง การพจิารณาอนุมตัิโครงการเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ และ
โครงการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินยังไม่ประสานสอดคล้องกันเท่าที่ควร และมีหลายกรณีที่ 
โครงการที่ไม่ได้รบัจดัสรรงบประมาณแผ่นดินมักจะหันไปใช้เงินกู้แทน อันเป็นการยากต่อการ  
ควบคุมการใชท้รพัยากรก าลงัเงนิซึง่ควรจะไดม้กีารประสานแผนงบประมาณและแผนเงนิกู้ใหเ้ป็นระบบ
เดยีวกนัไป 

ประการท่ีสาม การอนุมตัโิครงการเงนิกู้หลายโครงการยงัขาดความพรอ้มทีจ่ะด าเนินการไดต้าม
เป้าหมายทีว่างไว ้จงึท าใหเ้กดิมกีารเบกิจ่ายเงนิกู้ต ่าและล่าชา้กว่าก าหนดเวลทีต่ ัง้ไว ้ทัง้ท าใหสู้ญเสยี
ค่าธรรมเนียมผู้พนัเงนิกู้ปีละเป็นจ านวนไม่น้อย อนัเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกจิและเป็นภาระทาง
การเงนิของประเทศโดยไมจ่ าเป็น 
 
2. การปรบัปรงุระบบบริหารทรพัยากรก าลงัเงินจากต่างประเทศ 

2.1 การปรับปรุงองค์กร  การบริหารและควบคุมการก่อหนี้ กับต่างประเทศนั ้นม ี
“คณะกรรมการนโยบายหน้ีเงนิกูต่้างประเทศ” เป็นผูก้ ากบัทางดา้นนโยบาย แผนงานและหลกั-
เกณฑเ์กีย่วกบัการก่อหนี้อยูแ่ลว้ แต่มลีกัษณะเป็นคณะกรรมการระดบัสงู และมขีอบเขตหน้าที่
ที่ไม่ครอบคลุมถึงเงินช่วยเหลือและความร่วมมอืทางเทคนิควิชาการจากต่างประเทศให้
สอดคล้องประสานเป็นระบบเดียวกัน จึงควรมีการปรับปรุงองค์กรเสริมงานของ  
คณะกรรมการฯ ดงักล่าว ในรูปของคณะอนุกรรมการวางระบบโครงการใช้ทรพัยากรจาก
ภายนอกขึน้ในส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพื่อประสาน
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และกลัน่กรองโครงการเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ และจดัท าเป็น “แผนการระดมเงนิ
จากต่างประเทศในระยะ 3 ปี” 

 
2.2 วิธีการ 

(1) เพื่อให้การจดัสรรและการคดัเลอืกโครการที่ใช้ทรพัยากรจากภายนอกได้มกีารประสาน
โครงการทีใ่ชเ้งนิจากแหล่งต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
จงึให้มกีารจดัท า “แผนการระดมเงนิจากต่างประเทศในระยะ 3 ปี” ในรูปของแผน
หมุนเวียนระยะปานกลางขึ้น เพื่อให้การจดัระบบโครงการที่ใช้ทรพัยากรจากแหล่ง 
ต่างประเทศเป็นไปตามอันดบัความส าคญัและจุดประสงค์ของแผนพฒันาฯ โดยมกีาร
จดัสรรวงเงนิตามก าหนดเวลาที่ชดัเจน พร้อมๆ กับมคีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัปรุง
แผนงานไดใ้นแผนประจ าปี 

(2) เพื่อป้องกนัการสูญเปล่าทางเศรษฐกจิ อนัเน่ืองมาจากความไม่พรอ้มที่จะด าเนินงานตาม
โครงการเงนิกู้นัน้ๆ ให้มีการจดัท าตารางก าหนดเวลาการปฏิบัติงานร่วมกัน ส าหรบั
โครงการทีใ่ชเ้งนิกู้ทุกโครงการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิแหล่งเงนิกู้จากต่างประเทศ และหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และใหส้ามารถ
วางระบบและช่วงเวลาอนุมตัโิครงการได้ล่วงหน้า ตลอดจนเป็นเครื่องมอืในการควบคุม
ติ ด ต ามก า ร ด า เ นิ น ง า นขอ ง โ ค ร ง ก า ร เ งิน กู้ แ ล ะ เ งิน ช่ ว ย เ ห ลื อ ข อ งห น่ ว ย 
ราชการต่างๆ ไดด้ว้ย 

 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
การระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน 

 
1. การร่วมมือระหว่างภาครฐับาลและเอกชนท่ีผา่นมา 

ความพยายามในการเพิม่บทบาทภาคเอกชนในรปูสถาบนัธุรกจิเขา้ร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ ไดเ้ริม่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (2515 - 2519) โดยเฉพาะในการพฒันาสถาบนัการเงนิ 
การพฒันาสาขาอุตสาหกรรม และการพฒันาธุรกจิการเกษตร ผลการด าเนินงานในช่วงนี้ปรากฏว่าไดม้ี
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การจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขึ้น รูปแบบการบรหิารของตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดให้
ภ า ค เ อ ก ช น เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร เ อ ง  ภ า ค รั ฐ บ า ล เ ป็ น เ พี ย ง ผู้ ดู แ ล ก า กั บ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม  
ตัวบทกฎหมาย ส าหรบัการพัฒนาธุรกิจการเกษตรนัน้รฐับาลได้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่ม 
วงเงนิใหกู้ย้มืแก่ภาคเกษตรในอตัราส่วนของเงนิกูย้มืทัง้หมดสงูขึน้ 

นอกจากนัน้ จะเหน็ไดว้่าทางราชการไดย้อมรบับทบาทภาคเอกชนในกลไกบรหิาราชการเพิม่
มากขึน้ตามล าดบัในระยะต่อๆ มา ในพระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการเศรษฐกจิที่ส าคญั ไดก้ าหนด
องค์ประกอบผู้แทนภาคเอกชนในตัวบทกฎหมาย เป็นต้นว่าพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พระราชบญัญตักิ าหนดราคาสนิคา้และป้องกนัการผูกขาด อน่ึง คณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้
ตามกฎหมายหรอืทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ ไดเ้พิม่ผูแ้ทนสถาบนัธุรกจิเอกชนมากขึ้น เช่น คณะกรรมการ
มาต ร ฐ านสินค้ า อุ ต ส าหก รรม  คณะกร รมก ารควบคุ มอ าหา รแล ะยา  คณะก รรมก า ร 
ส่งเสรมิการลงทุน คณะกรรมการพฒันาการส่งออก เป็นตน้ 

ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 บทบาทของสถาบันภาคเอกชนได้ขยายตัวมากขึ้น 
โดยเฉพาะการรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ความรว่มมอืของภาคเอกชนในหมู่ประเทศสมาชกิ
สมาคมอาเซียน เป็นปจัจยัที่กระตุ้นให้การพฒันาสถาบนัภาคเอกชนรุดหน้าไปมาก สถาบนัธุรกิจ
เอกชนที่ส าคญั 3 หน่วย คอื หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้ 
จัดตัง้องค์กรร่วมมือเป็นการถาวรในรูปคณะกรรมการร่วม ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนต่างประเทศและรฐับาล ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมไดม้บีทบาทในการ
เสนอให้รฐับาลจดัตัง้คณะกรรมการร่วมระหว่างรฐับาลกบัสถาบนัธุรกจิเอกชนในระดบัสูง เพื่อร่วมกนั
พจิารณาหาทางแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมยงัมลีกัษณะ
แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า และขาดความต่อเน่ืองในแต่ละช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ผลการ
ด าเนินงานจงึยงัไมป่รากฏขึน้อยา่งเด่นชดั 

 
2. ประเดน็ปัญหา 

2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐับาลกบัภาคเอกชนยงัขาดความเชื่อมโยงในดา้นความรบัผดิ-ชอบ
ต่อการพฒันาประเทศร่วมกนั อ านาจตามตัวบทกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นของ
ภาครฐับาลแต่เพยีงฝ่ายเดยีวปญัหาส าคญัของภาครฐับาล คอื ประสทิธภิาพของระบบบรหิาร 
ท าให้กฎหมายและขอ้บงัคบักลายเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ส่วนภาคเอกชนซึ่งเป็นฝ่ายต้อง
ปฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของภาครฐับาลนัน้ ถงึแมว้่าประสิทธภิาพการบรหิารจะสูง
กว่ า  ก็มุ่ งแสวงหาก าไรโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นธรรมในสังคม 
ส่วนรวม ปญัหาพื้นฐานของภาครฐับาลและภาคเอกชนยงัมไิด้มรีะบบประสานงานที่จะช่วย
แกไ้ขปญัหาทีม่อียูใ่หไ้ดผ้ลดขีึน้ 
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2.2 ถงึแมว้่านโยบายการพฒันาเศรษฐกจิโดยส่วนรวมไดเ้น้นใหภ้าคเอกชนมบีทบาทในการพฒันา
ในสาขาเศรษฐกจิที่ส าคญัมากขึน้ แต่ยงัขาดการก าหนดนโยบายเฉพาะเรื่อง ตลอดจนจดัท า
แผนและโครงการร่วมระหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชนที่ชดัเจน เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัไิด ้
นอกจากนัน้ แผนและโครงการร่วมจ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและมี
กลไกการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ของรฐัให้เหมาะสม นอกจากนี้ ในภาคเอกชนก็
จะต้องพฒันาสถาบนัธุรกิจให้มขีดีความสามารถและเป็นเครื่องมอืที่ผ่อนคลายหน้าที่ของ
ภาครฐับาลใหน้้อยลง 

2.3 ขาดการศกึษาและวจิยัรปูแบบสถาบนัภาคเอกชนที่มอียู่ว่าจะสามารถพฒันาให้เป็นเครื่องมอื
ของรฐัไดม้ากน้อยเพยีงใด และรฐัจ าเป็นตอ้งมสี่วนช่วยเหลอืในลกัษณะใดบา้ง 

2.4 การเผยแพร่ความรู้และสรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชนเกี่ยวกบับทบาทความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐับาลกบัภาคเอกชนยงัมอียูน้่อยมาก 

 
3. นโยบาย 

3.1 รฐัจะส่งเสรมิให้ภาคเอกชนมบีทบาทส าคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ คอืการลงทุนเพิม่ผลผลติทาง
การเกษตรการปรบัปรุงโครงสร้างทางอุตสาหกรรม การประหยัดพลังงานและการผลิต  
พลงังานทดแทน การเรง่รดัการส่งออกและการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

3.2 รฐัจะเรง่รดัการจดัท าแผนเฉพาะประเภท รวมทัง้การจดัท าโครงการร่วมระหว่างภาครฐับาลกบั
ภาคเอกชนเพื่อใหก้ารด าเนินงานทัง้สองภาคประสานสอดคลอ้งกนั 

3.3 รฐัจะพฒันาสถาบนัธุรกิจเอกชนให้เป็นองค์กรที่ส าคญั โดยจะมอบหมายความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้อ านาจหน้าที่บางส่วนของรฐัแก่สถาบนัธุรกจิเอกชนเป็นผู้ด าเนินการเพื่อเป็นการแบ่ง
เบาความรบัผดิชอบของรฐั 

3.4 รฐัจะทบทวนกฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้และการด าเนินงานธุรกจิเอกชนใหเ้หมาะสม 
3.5 รฐัจะจดัระบบประสานงานกับภาคเอกชนผ่านสถาบนัธุรกิจ ให้มลีกัษณะที่ถาวร สามารถ

ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
 
4. มาตรการ 

4.1 จัดระบบประสานงานระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนในรูปคณะกรรมการร่วม 
คณะกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการประสานนโยบายระดบัสูง หน้าทีห่ลกัคอื พจิารณาความ
เหมาะสมของนโยบายการส่งเสรมิใหเ้อกชนมบีทบาทในสาขาเศรษฐกจิส าคญัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และตดิตามผลการปฏบิตังิานอยา่งใกลช้ดิ 

4.2 จดัท าโครงการร่วมระหว่างภาครฐับาลกบัภาคเอกชน ซึ่งมคีวามพร้อมจะด าเนินการได้ คอื 
การลงทุนพฒันาการเกษตรในเขตชลประทาน การประหยดัการใช้พลงังานในสาขาอุตสาห-
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กรรม การส่งเสรมิหาตลาดต่างประเทศส าหรบัสินค้าออก การส่งเสรมิหาตลาดธุรกิจการ
ท่องเทีย่ว การจดัตัง้สถาบนัทดสอบคุณภาพสนิคา้ออกดา้นอาหารและผลไม ้

4.3 จดัท าแผนเฉพาะประเภท เป็นแผนร่วมที่ภาครฐับาลและภาคเอกชนจะร่วมมอืประสานการ
ด าเนินงานแผนที่จะเร่งรดัให้มขีึน้ได้แก่ แผนการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม แผนการลงทุน
อุตสาหกรรมหลกัชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก แผนการส่งออกเป็นรายสนิคา้ 

4.4 ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัตัง้ และควบคุมสถาบนัธุรกิจเอกชนหากมคีวามจ าเป็นให้
เตรยีมยกรา่งกฎหมายขึน้ใหมใ่หเ้หมาะสม 

4.5 สนับสนุนให้สถาบนัธุรกิจเอกชน ปรบัปรุงขดีความสามารถในการบรหิารเพื่อสนองความ 
รบัผดิชอบทีจ่ะเพิม่มากขึน้ 

4.6 ด าเนินงานในด้านเผนแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงบทบาทของ
เอกชนต่อการพฒันาประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 408 

แผนภมิูท่ี 6.1 
แผนภมิูแสดงข้อแตกต่างของแผนปฏิบติัการระหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชน 

 
 

บทท่ี 7 
การกระจายการถือครองสินทรพัยท์างเศรษฐกิจ 
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1. สรปุสถานการณ์ด้านการถือครองสินทรพัยท์างเศรษฐกิจท่ีผ่านมา 
ในช่วงระยะเวลา 20 ปีทีไ่ดม้กีารพฒันาประเทศตามแนวทางของพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ถงึฉบบัที ่

4 ได้ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัเจรญิเติบโตอย่างรวดเร็วแทบทุกด้าน  ผลจากการ 
ขยายตวัอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ ได้มสี่วนช่วยให้บทบาทของสถาบนัการเงนิซึ่ง
รวมถงึธนาคารพาณชิยแ์ละบรษิทัเงนิทุนและหลกัทรพัย ์มคีวามส าคญัต่อการลงทุนในธุรกจิดา้นต่างๆ 
อย่างเด่นชัดมากขึ้น เมื่อสิ้นปี 2523 ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์มี 
สนิทรพัยก์ารเงนิทัง้สิ้น 300,016 ล้านบาท และ 65,145 ล้านบาท ตามล าดบั และเมื่อรวมสถาบนั
การเงนิทัง้สองประเภทเขา้ด้วยกนัแล้ว สนิทรพัยก์ารเงนิมจี านวนทัง้สิ้นถงึ 365,161 ล้านบาท หรอื
ประมาณรอ้ยละ 54 ของผลผลติรวมของชาตใินปี 2523 อย่างไรกด็เีป็นทีป่รากฏว่าการกระจายการถอื
หุน้ในสถาบนัการเงนิดงักล่าว ยงัอยูใ่นแวดวงทีจ่ ากดั ตลอดจนมกีารใชเ้งนิทุนของสถาบนัการเงนินัน้ๆ 
เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่ธุรกจิของกลุ่มบุคคลผู้ถอืหุ้นหรอืผู้บรหิารมากเกนิไป จนเกดิความรูส้กึใน
ความไม่เป็นธรรมขึน้ในหมู่ประชาชนทัว่ไป การแก้ไขปญัหาดงักล่าวที่ผ่านมาอาศยัวธิกีารแบบค่อย
เป็นค่อยไป เช่น การแก้ไขกฎหมายธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนและหลกัทรพัย์ ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารกระจายการถอืหุ้น การก ากบัและสัง่การตามผลการตรวจสอบใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละ
บรษิัทเงนิทุนและหลกัทรพัย์แต่ละแห่งแก้ไขปญัหา วธิกีารน้ีเป็นการแก้ปญัหาที่หวงัผลในด้านการ
กระจายการถือครองและลดอ านาจการผูกขาดในธุรกิจการค้าโดยสมบูรณ์ได้ยาก และยงัต้องอาศยั
กระบวนการและระยะเวลาทีย่าวนานเป็นการแก้ไขปญัหามากกว่าการป้องกนัปญัหา หากจะปล่อยให้
สถานการณ์ดงักล่าวปรบัตวัเองทลีะน้อย เพื่อให้ระบบธนาคารววิฒันาการขึน้ กค็งล่าชา้ไม่ทนักบัการ
เปลีย่นแหลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงโดยทัว่ไป 

นับตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 เป็นต้นมา ได้มคีวามพยายามในการเพิ่มบทบาทภาค 
เอกชนในรปูสถาบนัธุรกจิเขา้ร่วมในการพฒันาประเทศ ผลการด าเนินงานในช่วงนี้ปรากฏว่าได้มกีาร
จดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยมรีูปแบบการบรหิารให้ภาคเอกชนเป็นผู้บรหิารเอง 
ภาครฐับาลเป็นเพยีงดแูลก ากบัใหเ้ป็นไปตามตวับทกฎหมาย อยา่ไรกต็าม ในปจัจบุนัความเป็นเจา้ของ
กจิการซึง่อยู่ในรูปของการถอืหุ้นบรษิทัต่างๆ รวมถงึบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัรบัอนุญาตใินตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดัมาก บรษิทัที่มใิช่บรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัรบั
อนุญาตนั ้น แทบทัง้หมดเป็นกิจการของครอบครัวหรือมีบุคคลจ านวนน้อยมากเป็นผู้ถือ  
หุน้ ส่วนบรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัรบัอนุญาตในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกย็งัมี
จ านวนน้อย กล่าวคอื เพยีง 75 บรษิทั เมื่อสิน้เดอืนมถุินายน 2524 (ไม่นับหน่วยลงทุน) และในบรรดา
บรษิทัเหล่านี้ส่วนใหญ่ยงัมผีูถ้อืหุน้จ านวนไม่มากนัน้ กล่าวคอื บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัรบัอนุญาต
ทัง้หมดประมาณรอ้ยละ 70 มผีูถ้อืหุน้บรษิทัละไมถ่งึ 500 ราย และประมาณรอ้ยละ 85 มผีูถ้อืหุน้บรษิทั
ละไมถ่งึ 1,000 ราย และถา้มองในแงก่ารกระจายหุน้ไปสู่มหาชนหรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย กจ็ะพบว่าบรษิทั



 410 

เกอืบทัง้หมด (เกนิรอ้ยละ 90) มผีูถ้อืหุน้รายย่อย (ผูถ้อืหุน้ไม่เกดิ 5 ใน 1,000 ของทุนจดทะเบยีน) ไม่
ถงึรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบยีน 

ส าหรบัในดา้นการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นินัน้ ปรากฏว่าความเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
ในเมอืงและทีด่นิซึง่มคีวามอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู ยงัตกอยูใ่นมอืชนกลุ่มน้อยของประเทศ 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการวจิยัเกีย่วกบัความไมเ่ท่าเทยีมในการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ในสงัคมไทย พบว่ารอ้ยละ 5 ของกลุ่มบุคคลทีม่ทีีด่นิมากทีสุ่ดในประเทศไทยถอืครองทีด่นิไวถ้งึ
รอ้ยละ 21 และเป็นเจา้ของทีด่นิรอ้ยละ 20.5 ของทีด่นิที่มกีารจดทะเบยีนกรรมสทิธิแ์ล้วทัง้ประเทศ 
นอกจากนี้ จากขอ้มลของทางราชการพบว่าจ านวนครวัเรอืนเกษตรกรทีเ่ป็นผู้เช่าหรอืไม่มทีีด่นิท ากนิ
เป็นของตนเองในทุกภาคของประเทศมแีนวโน้มสงูขึน้ 
 
2. สรปุประเดน็ปัญหา 

สถานการณ์ทางด้านการกระจายการถอืครองสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิดงัที่กล่าวมานี้ พอจะส่อ
ให้เหน็ถงึปญัหาหลกัของโครงสร้างระบบการถือครองสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิด้านต่างๆ โดยสรุปได ้
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองสินทรพัย์ในสถาบนัการเงิน ซ่ึงก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในสังคม นอกจากธุรกิจสถาบันการเงนิเป็นธุรกิจที่ถือครอง 
สินทรพัย์ไว้มากที่สุดแล้ว ในปจัจุบันลักษณะการถือครองสินทรพัย์ในระบบธนาคาร
พาณิชยย์งักระจุกตวัอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์หญ่ๆ เพยีง 5 ธนาคาร การบรหิารงาน
ธุรกจิธนาคารอยู่ในความควบคุมของบุคคลไม่กี่ครอบครวั และยงัมอีทิธพิลต่อบรษิทัและ
สถาบนัการเงนิอื่นๆ ในรปูแบบการใชเ้งนิทุนของสถาบนัการเงนินัน้ๆ เพื่ออ านวยประโย
ชนยใ์หแ้ก่ธุรกจิของกลุ่มบุคคลผูถ้อืหุน้หรอืผูบ้รหิาร 

2.2 ปัญหาการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์สู่ประชาชนยงัอยู่ในขอบเขตท่ีจ ากดั 
เน่ืองจากปจัจยัต่างๆ หลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

2.2.1 ตลาดทุนยงัไม่พฒันาเท่าที่ควร ขาดหน่วยงานของรฐัที่มขีนาดและขอบเขต
การด าเนินงานที่เหมาะสม เพื่อท าหน้าที่เฉพาะในการก ากบัดูแลและพฒันา
ตลาดทุน 

2.2.2 ข้อก าหนดทัง้ที่เป็นกฎหมายและรูปอื่นยงัเป็นอุปสรรคในการระดมทุนจาก
ประชาชนโดยการออกหุ้นใหม่ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุน
จากประชาชนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดมิ เนื่องจากข้อก าหนดที่มอียู่ระบุว่าบรษิัท
ต่างๆ จะออกหุ้นใหม่ขายให้แก่ประชาชนที่ไม่ใช่ผู้ถอืหุ้นเดมิไม่ได้ ต้องเป็น
บรษิัทมหาชนเท่านัน้ ปจัจุบนัน้ี บรษิัทจดทะเบยีนและบรษิัทรบัอนุญาตใน



 411 

ตลาดหลกัทรพัยไ์มไ่ดเ้ป็นบรษิทัมหาชนตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจงึขายหุน้
ใหแ้ก่ประชาชนได ้

2.2.3 การซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ในปจัจุบนัซึ่งยงัเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ก่อใหเ้กดิความไม่คล่องตวัไม่เหมาะสมกบั
สภาพของตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งย่อมต้องมกีารซื้อขายโอนหุ้นเป็นจ านวนมาก
และบ่อยครัง้ 

2.2.4 มกีารเกบ็ภาษีซ ้าซ้อน บรษิทัต่างๆ ต้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเมื่อผู้ถอืหุ้น
ได้รบัการแบ่งก าไรจากเงนิปนัผลก็ต้องเสยีภาษีจากเงนิปนัผลอกีในรูปภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดา แมจ้ะมรีะบบเครดติภาษกีย็งัมสี่วนภาษซีอ้นเหลอือยู่ 

2.2.5 การก าหนดคุณสมบตัิของบรษิัทจดทะเบียนกับบรษิัทรบัอนุญาตในตลาด
หลกัทรพัย ์ยงัระบุไว้คล้ายคลงึกนั ท าใหเ้ป็นการจ ากดัจ านวนบรษิทัที่น าหุ้น
เขา้มาใหม้กีารซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

2.2.6 ขณะนี้บรษิทัจดัการลงทุน “กจิการจดัการลงทุน” ซึง่มสี่วนช่วยใหป้ระชาชน
สามารถเข้าร่วมถือหุ้นรายย่อยได้มาก มีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั ้นและม ี
ข้อบังคับต่างๆ ที่ผูกมัดวิธีการด าเนินงาน ท าให้ยังขาดความคล่องตัว 
อยูม่าก 

2.3 ปัญหาด้านการถือครองท่ีดิน ในปจัจุบนัน้ีการเกบ็ภาษทีี่ดนิยงัมลีกัษณะการจดัเกบ็ใน
อตัราทีถ่ดถอย กล่าวคอื ผูท้ีม่ทีีด่นิมากเมื่อราคาทีด่นิมรีาคาสูงขึน้กลบัเสยีภาษใีนอตัราที่
ลดลง ซึ่งไม่เป็นธรรมและเป็นการส่งเสรมิให้เกิดการรวมตวัของการถือครองที่ดนิมาก
ยิง่ขึ้น ในเวลาเดียวกัน การด าเนินงานในด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปญัหาทางด้าน
กรรมสิทธิใ์นระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยงัเป็นไปค่อนข้างช้า ไม่ทนักับแนวโน้มของปญัหา
เกษตรกรไรท้ีท่ ากนิหรอืตอ้งเช่าที่ทัง้หมดท ากนิซึง่มเีพิม่มากยิง่ขึน้ 

 
3. จดุประสงค ์

เพื่อใหก้ารปรบัโครงสรา้งการถอืครองสนิทรพัยเ์ศรษฐกจิเป็นไปโดยสอดคล้องกบัแนวพฒันา
หลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทีจ่ะเสรมิสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมและความสามคัคปีรองดองกนั
ในชาต ิจงึตัง้จดุประสงคใ์นการกระจายการถอืครองสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิในช่วง 5 ปีขา้งหน้าไว ้ดงันี้ 

3.1 ลดอัตราการรวมตัวของการถือครองสินทรพัย์ในสถาบันการเงิน และป้องกันการใช ้
เงนิทุนของสถาบนัการเงนิ เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของเฉพาะกลุ่มบุคคลหรอื 
ผูบ้รหิาร 

3.2 สนับสนุนให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมบีทบาทส าคญัมากขึ้น ในการกระจาย
ความเป็นเจา้ของกจิการธุรกจิออกไปสู่ประชาชน โดยเพิม่จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนและ
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บรษิทัรบัอนุญาตในตลาดหลกัทรพัย ์เพิม่จ านวนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั
รับอนุญาตแต่ละบริษัท และขยายอัตราส่ วนการกระจายการถือหุ้นของบริษัท 
จดทะเบยีนและบรษิทัรบัอนุญาตแต่ละบรษิทั 

3.3 ลดอตัราการรวมตวัของการถอืครองที่ดนิและแก้ไขปญัหาทางด้านการขาดกรรมสทิธิใ์นที่
ท ากนิใหไ้ดผ้ลรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

 
4. แนวนโยบายและมาตรการ 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ดงักล่าวมาแล้ว แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 
ก าหนดแนวนโยบายและมาตรการทีจ่ะน าไปสู่ผลในทางปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 

4.1 การกระจายการถือครองสินทรพัยใ์นสถาบนัการเงิน 
4.1.1 ขยายขอบเขตการปฏบิตังิานและอ านาจหน้าที่ของกองทุนรวมและระดมทุน

เพื่อใหก้องทุนเขา้ซือ้หุน้ของสถาบนัการเงนิต่างๆ และอุตสาหกรรมต่างๆ ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น และน าหน่วยลงทุนนั ้นๆ มาขายให้แก่มหาชนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีเ่หมาะสม 

4.1.2 ให้กองทุนรวมแต่งตัง้ผู้แทนหรอืจดัหาผู้แทนเข้าร่วมในการบรหิารงานของ
กจิการที่ถอืหุ้น ตามแนวนโยบายที่กองทุนรวมจะก าหนดโดยความเหน็ชอบ
ของกระทรวงการคลงัและส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.1.3 พจิารณาศกึษาจดัตัง้กองทุนพฒันาสถาบนัการเงนิและอุตสาหกรรมเป็นพเิศษ 
เพื่อเข้าถือหรอืซื้อหุ้นในสถาบันการเงนิหรอือุตสาหกรรม เพื่อเร่งรดัการ
พฒันาสถาบนัการเงนิและอุตสาหกรรมใหม้มีาตรฐานและเพื่อกระจายการถอื
ครองสนิทรพัย์ทางเศรษฐกิจดงักล่าวให้แก่มหาชนอย่างมขี ัน้ตอนที่แน่นอน 
โ ด ย ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว งก า ร คลั ง  ธ น าค า รแห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย  แ ล ะส่ ว น 
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบด าเนินการ 

4.2 การกระจายความเป็นเจ้าของกิจการโดยอาศยัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
4.2.1 ด าเนินการพฒันาตลาดทุน โดยจดัตัง้หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีเ่ฉพาะในการ

ก ากบัดแูลและพฒันาตลาดทุน รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยอ์อกใหม่ และตลาดซึง่
ขายหลกัทรพัยภ์ายในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 โดยเป็นหน่วยงาน
เฉพาะอยูใ่นการดแูลของกระทรวงการคลงั 

4.2.2 พจิารณาด าเนินการออกกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยใ์หม้มีาตรฐานและสมบูรณ์
แบบโดยเรว็ทีสุ่ด 

4.2.3 พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและข้อก าหนดในการจ าหน่ายหุ้น การโอนหุ้นให้ร ัดกุมและ 
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เหมาะสม และทบทวนแก้ไขกฎหมายบริษัทมหาชนให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้ รวมถึงการปรับปรุงประกาศ
กระทรวงการคลงั การจ าแนกคุณสมบตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัรบั
อนุญาตใหแ้ตกต่างกนั ตลอดจนพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยท์ี่ยงัไม่เปิดช่องให้ด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจ
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมหาชน และให้บังเกิดความเหมาะสม 
รดักุมในการปฏบิตั ิ

4.3 การลดอตัราการรวมตวัของการถือครองท่ีดิน 
4.3.1 ปรบัปรุงการจดัเก็บภาษีที่ดนิในอตัราที่ก้าวหน้า เพื่อลดการถอืครองที่ดนิไว้

เก็งก าไรโดยมิได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างจริงจัง และริเริ่มให้มีการ 
จดัเก็บภาษีการพฒันาที่ดนิในเขตที่รฐัเขา้ไปลงทุนตามโครงการพฒันาและ
ก่อใหเ้กดิความเจรญิดา้นต่างๆ ขึน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

4.3.2 ใหห้น่วยราชการทีร่บัผดิชอบดูแลก ากกัารใหม้กีารปฏบิตักิารตามกฎหมายค่า
เช่านาปี 2517 อยา่งเครง่ครดั และไดผ้ลในทางปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ 

4.3.3 ด าเนินการเพิม่ทุนใหแ้ก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหากรณ์การเกษตรตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นจาก 2,000 ลา้นบาท เป็น 4,000 ลา้นบาท 
ภายในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เพื่อให้ ธกส. สามารถขยาย
ขอบเขตการให้กู้ระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อไถ่ถอนที่ดนิของเกษตรกร
ไดก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ 

4.3.4 ในดา้นการจ ากดัขนาดการถอืครอง รฐับาลไดเ้สนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวล
กฎหมายทีด่นิ จ ากดัการถอืครองทีด่นิเพื่อการเกษตรไวไ้ม่เกนิ 50 ไร่ ซึง่ผ่าน
การอนุมตัใินหลกัการของรฐัสภาไปแลว้ ส าหรบัการน าส่วนการถอืครองทีเ่กนิ 
50 ไร่มาเพื่อการปฏริูปทีด่นินัน้ เหน็สมควรเปลีย่นแนวทางกาด าเนินงานมา
เน้นการให้กรรมสทิธิเ์ป็นส าคญั แทนวธิกีารพฒันาสมบูรณ์แบบ และทุ่มเท
ทรพัยากรของรฐัลงไปในด้านการให้บรกิารเศรษฐกิจและสงัคมด้านต่างๆ 
พร้อมๆ กัน เพราะวธิีการเดมิเป็นการใช้จ่ายเงนิมาก เพ่ือประโยชน์ในพืน้ท่ี
จ านวนน้อย 

ส่วนท่ี 9 
โครงสร้างเศรษฐกิจสงัคมและการมีงานท าในปี 2529 
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โครงการสร้างเศรษฐกิจ สงัคม และการมีงานท าในปี 2529 
 
 หากได้มีการก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาหลักๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 5 แล้ว เป็นท่ี
คาดหมายได้ว่า ในปี 2529 อันเป็นปีสุดท้ายของแผนฯ ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกได้ดียิ่งขึน้ ฐานะการเงินส่วนรวมของประเทศและฐานะ
การคลังของรัฐบาลจะฟ้ืนตัวเข้าสู่ระดับท่ีม่ันคง พอท่ีจะเป็นรากฐานในการเสริมสร้างฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศและ 
ยกระดับการครองชีพ ตลอดทัง้มีงานท าได้ดีขึน้ต่อไปใน 10 ข้างหน้าโดยที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
และการผลิตของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน และจะมีการกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ส่วนภูมิภาค และลดความแออัดในเขตกรุงเทพมหานครลงใน
อนาคต 
 
1. ฐานะทางการเงินของประเทศ 

เมือ่สิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ฐานะทางการเงนิและการคา้กบัต่างประเทศจะมัน่คงแขง็แรงขึน้ 
หากได้มกีารด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายเศรษฐกจิที่วางไว้ กล่าวคอื สดัส่วนของการขาด
ดุลการคา้และการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัต่อผลผลติรวมของประเทศจะลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 4.5 และ 
2.4 ตามล าดบั ซึ่งหมายความว่าในปี 2529 ดุลการคา้จะขาดดุลประมาณ 83,600 ลา้นบาท และดุล
บญัชเีดนิสะพดัจะขาดดุลประมาณ 44,500 ลา้นบาท อนัเป็นขนาดการขาดดุลที่ฐานะทางการเงนิของ
ประเทศพอจะชดเชยได ้โดยจะไมก่ระทบ-กระเทอืนต่อเสถยีรภาพทางการเงนิของประเทศ 
 
ฐานะดลุการค้าและดลุบญัชีเดินสะพดัในปี 2529 
 

รายการ 2524 2529 
- ขาดดุลการคา้ (ลา้นบาท) 
- สดัสว่นขาดดุลการคา้ / ผลผลติรวม (%) 
- ขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั (ลา้นบาท) 
- สดัสว่นการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั / 
ผลผลติรวม (%) 

-67,300 
-8.2 

-53,000 
-6.5 

-83,600 
-4.5 

-44,500 
-2.4 
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2. ลกัษณะโครงสร้างการส่งออก 
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 โครงสรา้งของการส่งสนิค้าออกจะเปลี่ยนไปเป็นอนัมาก 

บทบาทของอุตสาหกรรมในการส่งออกจะมมีากยิง่ขึน้ สดัส่วนของสนิคา้ส่งออกประเภทอุตสาห -กรรม
จะมบีทบาทเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 29 ในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 42 ในปี 2529 และสดัส่วนของสนิคา้เกษตร
และแร่ในโครงสร้างการส่งออกจะมีบทบาทลดลง ดังตารางต่อไปนี้  ซึ่ง เ ป็นโครงสร้างการ  
ส่งออกทีม่คีวามสมดุลและกระจายมากขึน้ 
 

ลกัษณะโครงสร้างการส่งออกในปี 2529 (สดัส่วนของสินค้าประเภทต่างๆ) 
 

หน่วย : % 

รายการ 2524 2529 

- สนิคา้เกษตร 
- สนิคา้ประมง 
- สนิคา้อุตสาหกรรม 
- สนิคา้แร่ 
- สนิคา้อื่นๆ 
- สนิคา้ทัง้หมด 

44.0 
4.0 
29.0 
9.5 
13.4 
100.0 

39.0 
4.0 
42.0 
7.0 
8.0 

100.0 
 
3. ลกัษณะโครงสร้างการน าเข้า 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ปรมิาณการน าเขา้น ้ามนัจะลดลงอย่างน้อยรอ้ยละ 3 ต่อปี 
สดัส่วนของมูลค่าการน าเขา้พลงังานต่อการน าเขา้ทัง้หมดจะลดลงจากรอ้ยละ 30.0 ในปี พ.ศ.2524 
เหลือเพียงร้อยละ 24.1 ในปี พ .ศ .2529 อย่างไรก็ตาม อัตรานี้ก็ย ังนับว่าสูงเมื่อ 
เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนรอ้ยละเพยีง 20 – 22 ในช่วงปี 2517 – 2522 

 
สดัส่วนของมลูค่าการน าเข้าพลงังาน 

หน่วย : % 
รายการ 2522 2524 2529 

สดัสว่นของมลูค่าการน าเขา้
พลงังานต่อมลูคา้การน าเขา้ของสนิคา้
ทัง้หมด 

 
21.2 

 
30.0 

 
24.1  

 
4. ภาระหน้ีต่างประเทศและความมัน่คงของเงินบาท 
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ภาระหนี้ต่างประเทศใน 5 ปีขา้งหน้าจะอยู่ในระดบัทีฐ่านะทางการเงนิของประเทศจะรบัไวไ้ด้
และอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทอยู่ในฐานะทีม่ ัน่คงขึน้ กล่าวคอืในปีงบประมาณ 2529 ภาระการจ่ายหนี้
ต่างประเทศคืนจะเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 7.3 ของรายได้ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศจากการ 
ส่งออก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 8.5 ในปีงบประมาณ 2524 นอกจากนัน้ หากจะเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณรายจ่ายแล้ว จะเหน็ได้ว่า ในปีงบประมาณ 2529 การก่อหนี้ต่างประเทศใหม่ของภาค 
รฐับาลจะเป็นสดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 6.5 ของงบประมาณรายจ่ายในปีนัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 8.5 
ในปีงบประมาณ 2524 ทัง้หมดน้ีจะมสี่วนท าใหเ้สถยีรภาพของเงนิบาทมัน่คงขึน้ 
 
5. ฐานะทางการคลงัของรฐับาลจะมัน่คงขึ้น 

ฐานะทางการคลงัของรฐับาลทัง้ด้นรายรบัและรายจ่ายหลงัจากการปรบันโยบายการเงนิการ
คลงัที่เขม้งวดขึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 แล้ว จะดขีึน้กว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 เป็น
อยา่งมาก กล่าวคอื การขาดดุลงบประมาณของรฐับาลเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลผลติรวมจะลดลงจากรอ้ย
ละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2524 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 
2529 

 
ฐานะรายรบัรายจ่ายของรฐับาลและดลุของงบประมาณต่อผลผลิตรวม 

หน่วย : % 
รายการ 2524 2529 

- รายจ่าย / ผลผลติรวม 
- รายได ้/ ผลผลติรวม 
- ดุลงบประมาณ / ผลผลติรวม 

17.2 
14.0 
3.2 

19.1 
18.0 
1.1 

 
ทางด้านรายรบัจะได้มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีและการปรบัโครงสรา้งภาษ ี

ซึ่งจะท าให้สดัส่วนของรายรบัของรฐับาลต่อผลผลติรวมเพิม่ขึน้จากร้อยละ 14.0 ในปี 2524 เป็น 
รอ้ยละ 18.0 ในปี 2529 

นอกจากนัน้ ลักษณะโครงสร้างของภาษีอากรก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และ 
เป็นธรรมขึน้ โดยสดัส่วนของภาษทีางตรงจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 20.6 ในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 23.1 ในปี 
2529 

ผลจากการด าเนินการทางการเงนิการคลงัและการปรบัโครงสร้างการผลติและการประหยดั
พลงังานจะช่วยป้องกนัมใิหร้าคาสนิคา้โดยทัว่ไปเพิม่ในอตัราสงูดงัทีเ่ป็นมาแลว้ 
 
6. ลกัษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและการผลิตของประเทศ 
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ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นี้จะเป็นครัง้แรกที่โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิไทยจะมี
สดัส่วนการผลติสาขาอุตสาหกรรมใกลเ้คยีงกบัสาขาการเกษตร กล่าวคอื มลูค่าเพิม่ในสาขาเกษตรจะ
ลดสดัส่วนลงจากรอ้ยละ 24.8 ของผลผลติรวมในปี 2524 เหลอืรอ้ยละ 22.5 ในปี 2529 ในขณะที่
สดัส่วนของภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 21.1 ของผลผลติรวมในปี 2524 เป็นรอ้ยละ 22.1 
ในปี 2529 นอกจากนัน้ ลกัษณะโครงสรา้งการผลติในภาคเกษตรจะมกีารเพิม่ผลผลติต่อไร่สูงขึ้นและ
การใชท้รพัยากรทีด่นิและน ้าจะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ พืน้ทีเ่พาะปลูกในปี 2529 จะไม่เพิม่
มากขึน้จากปี 2524 มากนัก แต่ผลผลต่ิอไร่คาดว่าจะเพิม่สูงขึน้ถงึประมาณรอ้ยละ 20 ในช่วงแผนฯ 
ฉบบัที ่5 

ส่วนโครงสรา้งของภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปมากใน 5 ปีขา้งหน้า คอื บทบาทของ
อุตสาหกรรมที่ส่งออกจะมสีดัส่วนสูงขึ้นในโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ คือ จากประมาณ  
รอ้ยละ 15 ในปี 2524 เป็นอย่างน้อย รอ้ยละ 22 ในปี 2529 นอกจากนัน้อุตสาหกรรมไทยจะม ี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้น การผลิตจะเพิ่มการใช้แรงงานและใช้  
วตัถุดิบในประเทศมากขึ้น การพึ่งพาการน าเข้าจะลดน้อยลงและอุตสาหกรรมจะกระจายออกไปสู่  
ภูมภิาคมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะทางด้านชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกจะกลายเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรม 
พื้นฐานที่ทนัสมยัที่สุดแห่งหนึ่งในภูมภิาคนี้ และจะช่วยลดความแออัดของกรุงเทพมหานครลงใน
อนาคต 
 

ลกัษณะโครงสร้างการผลิตในประเทศ 
หน่วย : % 

รายการ 2524 2529 
สดัส่วนต่อผลผลิตรวม 
     ภาคเกษตร 
     ภาคนอกเกษตร 

- อุตสาหกรรม 
- แร่ธาตุและก๊าซธรรมชาต ิ
- การก่อสรา้ง 

 
24.8 
75.2 
21.1 
1.7 
5.5 

 
22.5 
77.5 
22.1 
2.6 
5.1 

 

ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นอีกหลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ 
เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาติ เช่น อุตสาหกรรมแยกก๊าซและอุตสาหกรรมปิโตรเคมคีลั เป็นต้น ในปี 2529 
ประเทศไทยจะผลติและใชก๊้าซธรรมชาตอิย่างต ่าวนัละ 525 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึง่จะมสี่วนส าคญัทีจ่ะ
ทดแทนและลดปรมิาณการน าเขา้น ้ามนัลงอย่างน้อยรอ้ยละ 3 ต่อปี ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
นอกจากนั ้นการผลิตและการใช้พลังงานจากแหล่งอื่นๆ ในประเทศจะเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะ  
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อยา่งยิง่ถ่านหนิลกิไนต ์และพลงัน ้า จงึคาดว่าจะเพิม่ก าลงัผลติตดิตัง้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อกีประมาณ 1,4000 
เมกกะวตัต ์
 
7. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทจะได้รบัการบริการทาง

สงัคมอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพของชีวิตในสงัคมสงูขึ้น 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลประโยชน์ทีป่ระชาชนจะไดร้บัจากบรกิารทางสงัคมต่างๆ ทีส่ าคญัๆ เมื่อสิน้

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ดงัต่อไปนี้ 
(1) ด้านการศึกษา ในปี 2529 อตัราการไม่รูห้นังสอืจะลดเหลอืรอ้ยละ 10.5 เปรยีบเทยีบกบั

รอ้ยละ 14.5 ในปี 2524 เดก็ทัง้หลายทีม่อีายุครบ 6 ปีบรบิูรณ์จะมโีอกาสไดเ้ขา้ศกึษาใน
ระดับประถมหนึ่งทุกคน จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาครบทุกต าบล รวมทัง้จะมี
โรงเรียนมัธยมต้นหนึ่งโรงเรียนต่อห้าต าบลใหญ่ นอกจากนัน้ ประชาชนที่ไม่ได้ร ับ
การศกึษามาก่อนจะไดร้บับรกิารดา้นการศกึษานอกโรงเรยีน อกีประมาณ 7.5 ลา้นคน 

(2) ด้านการสาธารณสุข เมื่อสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ประชาชนในชนบทจะไดร้บับรหิาร
สาธารณสุขอย่างทัว่ถงึ โดยจะมโีรงพยาบาลอ าเภอครบทุกอ าเภอ มสีถานีอนามยัระดบั
ต า บ ล ค ร บ ทุ ก ต า บ ล  มี อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า รณ สุ ข ป ร ะ จ า ห มู่ บ้ า น ค ร บ ทุ ก 
หมู่บ้าน การป่วยด้านสภาวะการขาดสารอาหารระดบัรุนแรงในเดก็แรกเกดิถงึ 5 ปี จะ
ไดร้บัการบ าบดัใหห้มดสิน้ไป นอกจากนี้ประชาชนในชนบทรอ้ยละ 95 จะมนี ้าสะอาดเพื่อ
การอุปโภคและบรโิภค 

(3) ด้านอาหารและโภชนาการ ปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรี ่และปญัหาโลหติจางในกลุ่ม
หญงิมคีรรภ์จะได้รบัการขจดัให้หมดสิ้นไป รวมทัง้ปญัหาการขาดโปรตนีแคลอรรีะดบั 3 
ซึง่เป็นระดบัรุนแรงในกลุ่มทารกและเดก็ ก่อนวยัเรยีนทีม่อียู่ประมาณรอ้ยละ 2.2 จะไดร้บั
การขจดัให้หมดไป นอกจากน้ีปญัหาโรคคอพอกทีม่อียู่ในจงัหวดัภาคเหนือกจ็ะไดร้บัการ
ขจดัใหห้มดไปดว้ย 

(4) ด้านการกีฬาและการพกัผ่อนหย่อนใจ จะมกีารสรา้งสนามกฬีาและอาคารส าหรบั
ประชาชนในระดบัอ าเภอเพิม่ขึน้ 175 แห่ง สร้างและปรบัปรุงสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
รวมทัง้สถานทีท่างศาสนาใหส้ามารถบรกิารประชาชนไดท้ัว่ประเทศ 

(5) ด้านท่ีอยู่อาศยั ส าหรบัประชาชนผูม้รีายไดน้้อย ภายในเมอืงจะมกีารสรา้งทอียู่อาศยัใน 
กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึน้อกี 42,500 หน่วย ท าการปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรมใน กทม. 
จ านวน 30,000 หน่วย และจะก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัในภมูภิาคเพิม่ขึน้อกี 7,500 หน่วย 

 
8. การมีงานท า 
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ผลการปรบัโครงสร้างและเพิม่ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิโดยส่วนรวม ตลอดจนการพฒันา
พื้นที่ชนบทเขตล้าหลงัจะมสี่วนเพิม่การจา้งงานในสาขาเกษตรเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 
2.1 ต่อปี หรอืจะจา้งงานเพิม่ขึน้อกี 1.8 ลา้นคน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ในสาขาอุตสาหกรรม
เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 7.6 ต่อปี หรอืจะมกีารจา้งงานเพิม่ขึน้อกีประมาณ 842,000 คน ในสาขาการค้า
และการธนาคารเพิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 3.5 ต่อปี หรอืเพิม่ขึน้อกีประมาณ 351,000 คน ในสาขา
บรหิารและบรกิารเพิม่ขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 3.0 ต่อปี หรอือกีประมาณ 309,000 คน และในสาขาอื่นๆ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.5 ต่อปี หรอือกีประมาณ 194,000 คน โดยสรุปในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
5 จะมกีารจา้งงานเพิม่ขึน้ทุกสาขาเศรษฐกจิอกีประมาณ 3.5 ลา้นคน ในขณะเดยีวกนัผูท้ีอ่ยู่ในก าลงั
แรงงานจะเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ยถงึรอ้ยละ 3 ต่อปี จงึคาดว่าจะมกีารว่างงานอย่างเปิดเผยประมาณ 
552,000 คน หรอืเพยีงรอ้ยละ 2 ของแรงงานทัง้ประเทศในปีสุดทา้ยของแผนฯ เท่านัน้ เมื่อเทยีบกบั
การว่างงานทีค่าดไวจ้ะมจี านวนถงึ 900,000 คน หรอืรอ้ยละ 3.3 ในระยะเดยีวกนัหากไม่ไดม้กีารปรบั
โครงสรา้งเศรษฐกจิและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

  
การจ้างงานและการว่างงาน 

หน่วย : พนัคน 

รายการ 2524  2529 

การจา้งงานทัง้หมด 
     เกษตรกรรม 
     นอกเกษตรกรรม 

- อุตสาหกรรม 
- การคา้และการธนาคาร 
- บรหิารและบรกิาร 
- อื่นๆ 

ก าลงัแรงงาน 
การว่างงาน 
การว่างงานเป็นอตัราสว่นของก าลงัแรงงาน 
(%) 

23,524 
16,770 
6,754 
1,896 
1,879 
1,960 
1,019 
23,810 

286 
1.2 

27,044 
18,594 
8,450 
2,738 
2,230 
2,269 
1,213 
27,593 

552 
2.0 

 
โดยสรุปแล้วกล่าวได้ว่า เมื่อได้มกีารแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศตาม

แนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้และมกีารปฏบิตัต่ิอเน่ืองกนัไปโดยไม่หยุดยัง้ เป็นทีเ่ชื่อไดว้่าปญัหาต่างๆ แม้
จะหนักก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ โดยคาดว่าหลงัจากช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้านี้ หากไม่ม ี
เหตุการณ์วกิฤตขึน้ในโลกหรอืภายในประเทศอย่างทีค่าดไม่ถงึแลว้ ฐานะทางเศรษฐกจิสงัคมของไทย
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จะไดร้บัการปรบัปรุงให้มัน่คงแขง็แรงขึน้เป็นล าดบั และแนวโน้มทีจ่ะมฐีานะค่อนขา้งจะมัน่คงแขง็แรง
มากภายในระยะไมเ่กนิ 10 ปีขา้งหน้า 

เหตุผลที่มองแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจสังคมของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เพราะว่า 
ประเทศไทยมพีืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีด่มีาก ทรพัยากรทัง้บนดนิ ในน ้า และใต้ดนิ มอียู่เป็นจ านวนมาก 
แนวทางการพฒันาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึ่งไดเ้น้นการใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และระบบจดัการทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและฟ้ืนฟูทรพัยากร
ในการผลติและการตลาด ทัง้ในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมการคมนาคาขนส่ง และการพลงังาน จะ
สามารถช่วยให้ระบบเศรษฐกิจไทยปรับตัวเข้ากับโลกยุคน ้ ามนัแพงและกลายเป็นประเทศ “กึ่ง
อุตสาหกรรม” ซึง่มมีลูค่าการผลติในสาขาอุตสาหกรรมใกลเ้คยีงกับมลูค่าการผลติสาขาเกษตรเป็นครัง้
แรงภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  5 นี้  และจะเ ป็นประเทศ “อุตสาหกรรมใหม่ ”  
ภายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ในขณะทีฐ่านเศรษฐกจิมัน่คงแขง็แรงขึน้ อตัราการเพิม่ของประชากรซึง่
เคยเพิม่สูงมากถงึรอ้ยละ 3.2 เมื่อ 10 ปีทีผ่่านมา ปจัจุบนัไดล้ดลงมาเหลอืในอตัรารอ้ยละ 2.2 และจะ
ลดต่อไปถงึร้อยละ 1.5 ต่อปี ในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 น้ี ปญัหาการกระจายบรกิารสงัคม
ทางดา้นปรมิาณใหค้ลุมทัว่ถงึประชากรทัง้ประเทศซึง่เป็นปญัหาหลกัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 
จนถงึแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นี้จะเปลีย่นเป็นการปรบัปรงุคุณภาพของชวีติในสงัคมมากขึน้เป็นล าดบั 

อย่างไรกด็เีงื่อนไขส าคญัทีสุ่ดที่แนวโน้มในอนาคตของระบบเศรษฐกจิและสงัคมไทยจะค่อยๆ 
แจ่มใสขึน้ในช่วง 10 ปีข้างหน้าได้จรงิจงันัน้ อยู่ที่การปฏริูประบบการบรหิารงานพฒันาของรฐัให้มี
ระบบการตดัสนิใจ การสัง่การ การตดิตามประเมนิผล เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานตามแนวทางการพฒันาทุก
ดา้นไดต้ดิต่อสบืเนื่องและไดผ้ลอยา่งจรงิจงัดว้ย 
 
 


