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บทท่ี 1 

บทน ำ 

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นมูลเหตุและเป็นพลงัผลกัดนัให้รฐับาลต้องวางแผนพฒันาประเทศใน  
“แนวใหม่” โดยยดึถอืความมัน่คงปลอดภยัของชาตเิป็นพืน้ฐานหลกัเบือ้งต้นของการพฒันา ทัง้นี้ 
โดยเน้นการปฏริูปนโยบายหลายด้านที่เหน็ว่าจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงขัน้พื้นฐานในโครงสรา้ง
ของระบบเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อเร่งฟ้ืนฟูเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศใหม้ัน่คง และยก
ฐานะสวสัดภิาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในชาตอินัจะเป็นทางไปสู่การลดความเหลื่อมล ้าทาง
สงัคมและการขจดัความยากจนในประเทศต่อไป 

บทบาทและภาระของรฐับาลทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบต่อการพฒันาและแกป้ญัหาของ
ประเทศในช่วง 5 ปีต่อไปนัน้นับวนัจะเพิม่ขอบเขตกวา้งขวางยิง่ขึน้ ทัง้ในแงก่ารวางแนวนโยบาย
การพฒันาประเทศและการตระเตรยีมโครงการพฒันาดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ซึง่ก าลงั
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ และสนองวตัถุประสงคก์ารพฒันาประเทศตาม “แนวใหม่” เพื่อ
สรา้งสรรความเป็นธรรมในสงัคมใหม้ากขึน้ 

การจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จงึไดก้ าหนดใหม้ลีกัษณะเป็นแผนแม่บทที่    วาง
กรอบ “นโยบายแห่งชาติ” ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลและ        
ผูบ้รหิารนโยบายของประเทศ สามารถน าไปเป็นแนวในการปรบัปรุงนโยบายเฉพาะดา้น และการ 
จดัท าแผนงานตลอดทัง้โครงการพฒันาในแต่ละสาขาทีม่คีวามส าคญัต่อการแก้ปญัหาทางเศรษฐกจิ
และสงัคมใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาประเทศในแนวเดยีวกนั โดยทีร่ฐับาลสามารถ 
ยดึแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 เป็นบรรทดัฐานในการจดัท างบประมาณประจ าปี ตลอดทัง้การระดม
จดัสรรและบรหิารทรพัยากรเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศในช่วงระยะ 5 ปีต่อไป 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดท้ าการประเมนิและชีใ้ห้เหน็ปญัหาและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะส่งผลสะทอ้นต่อ
อนาคตความมัน่คงของประเทศ 

สาระส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ซึ่งเป็นแผนจดักรอบ “นโยบายแห่งชาติ”   
มปีระเดน็ส าคญัทีแ่ตกต่างไปจากแผนพฒันาฯ ฉบบัก่อนๆ คอื 
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1. เป็นแผนพฒันาฯ ทีมุ่่งสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม ภายใต้พืน้ฐานของ
ความมัน่คงแห่งชาตโิดยเน้นการลดความเหลื่อมล ้าในฐานะของบุคคลทางเศรษฐกจิใหล้ดลง และมุ่ง
ที่จะเสรมิสร้างสวสัดิภาพทางสงัคมแก่คนส่วนใหญ่ในชาติมากกว่าเป็นแผนพฒันาฯ ที่เน้นการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นหลกัอยา่งทีเ่คยจดัท ามาในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 - 3 

2.  แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้เน้นถงึการปรบัปรุงนโยบายเศรษฐกจิสงัคม
หลายดา้นทีจ่ าเป็นต่อการแกป้ญัหาเหล่าน้ี 

2. 1 กำรแก้ปัญหำเร่งด่วน จ าเป็นจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศในช่วงแรก (ปี 2520 - 2521) ของแผนพฒันาฯ ใหม้เีสถยีรภาพยิง่ขึน้ และ 

                         2.2  กำรแก้ปัญหำขัน้รำกฐำน ปญัหาส าคัญที่จ าเป็นจะต้องแก้ไข ได้แก่ 
ปญัหาขัน้พื้นฐานของเศรษฐกิจและสงัคมในระยะยาว ซึ่งจะต้องวางแผนแก้ไขควบคู่กันไปกับ
ปญัหาเรง่ด่วน 

นอกจากนัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้ก าหนดหลกัการในการพฒันา
ประเทศไว้หลายประการที่ส าคญัได้แก่ การปรบัปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยนโยบาย
เศรษฐกิจระดบัชาติอย่างมรีะบบ เพื่อให้การพจิารณาแผนงาน แผนก าลงัเงนิ และแผนก าลงัคน 
ตลอดทัง้การวางนโยบายเศรษฐกิจที่ส าคญัให้เชื่อมโยงกนัเป็นระบบและรวดเรว็ ขณะเดียวกัน  
ก็จ าเป็นต้องให้มีการพิจารณาปรับปรุงขีดความสามารถของระบบบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยเฉพาะการเตรยีมโครงการและการปฏบิตังิานตามแผนของกระทรวง ทบวง กรมทีส่ าคญัๆ ใหม้ ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีต่อไป นอกจากนี้แผนพฒันาฯ นี้ไดร้ะบุเงื่อนไขทีจ่ าเป็นต่อ
การพฒันาส่วนรวมและแนวทางส าหรบัการพฒันาเฉพาะเรื่องไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี้ไม่ว่ารฐับาลจะ
ระดมสรรพก าลงัมาสนับสนุนการพฒันาในด้านต่างๆ เพยีงไรก็ตาม หากไม่มกีารด าเนินการตาม
นโยบายทีร่ะบุไว้ในแผนพฒันาฯ แลว้ การพฒันาเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมก็
จะไมบ่รรลุเป้าหมายทีว่างไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีได ้โดยเหตุนี้รฐับาลต้องสนับสนุนเงื่อนไขต่างๆ 
ทีร่ะบุไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีอยา่งเตม็ความสามารถ 

การจดัเตรยีมแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป็นผลมาจากการประมวลขอ้เทจ็จรงิ
ตลอดทัง้ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัง้ในวงราชการและเอกชนเป็นจ านวนมาก 
อย่างไรกต็ามเพื่อใหแ้ผนพฒันาฯ มคีวามกระทดัรดั จงึไดน้ าเอาเฉพาะแต่ขอ้สรุปแห่งประเดน็ของ
ปญัหาและแนวทางการพฒันาหลกัๆ มาเสนอไว้ในแผนแม่บทน้ี ส่วนด้านรายละเอียดและแนว
ทางการพฒันาในด้านต่างๆ ที่มไิดป้รากฏอยู่ในแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ โปรดตดิตามพจิารณาไดจ้าก   
แผนพฒันาฯ เฉพาะเรื่องและเฉพาะสาขาซึ่งคณะท างานชุดต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
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พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้จดัท าเป็นแผนเฉพาะด้านขึน้ และเนื่องจากการพฒันา
จ าเป็นจะตอ้งด าเนินการสบืต่อเนื่องกนัไป การปรบัปรุงแผนและโครงการเฉพาะสาขาในระยะต่อไป
นัน้เป็นสิง่จ าเป็นเพื่อให้การพฒันาแก้ปญัหาของประเทศสามารถด าเนินไปได้ทนัต่อเหตุการณ์ที่
เปลีย่นแปลงอยู่เสมอในรปูของการจดัท าแผนพฒันาฯ ประจ าปี เพื่อเป็นแนวในการพจิารณาจดัท า
งบประมาณเป็นรายปีต่อไป 

 

 
 



  

บทท่ี 2 
สรปุผลการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ  

ฉบบัท่ี 3 (2515 - 2519) 

1. สรปุผลการพฒันาประเทศและรายได้ตลอดทัง้โครงการส าคญัๆ ของรฐั 

การด าเนินงานพฒันาประเทศในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึง่รฐับาลได้ประกาศใช้แผนพฒันา
ประเทศอย่างเป็นทางการถงึสามแผน เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 ถงึ พ.ศ. 2519 นัน้ รฐับาลไดร้ะดม
ทรพัยากรก าลงัเงนิจากแหล่งภายในและต่างประเทศมาลงทุนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไปแลว้ใน
วงเงนิเกอืบสามแสนล้านบาทให้แก่โครงการและแผนงานต่างๆ ของรฐัเพื่อปพูื้นฐานและปรบัปรุง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศส่วนรวมหลายด้านให้สามารถเอื้ออ านวยต่อการ
ขยายก าลงัผลิตและบรกิารต่อประชาชนได้มากขึ้นโดยล าดบั ขณะเดียวกันก็ได้มกีารปรบัปรุง
โครงสรา้งการบรหิาร ตลอดทัง้สถาบนัและองคก์รของรฐัทีส่ าคญัๆ อนัจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ
ตลอดจนการจดัท าโครงการและวางแนวนโยบายการพฒันาประเทศระยะยาวทีเ่ป็นรากฐานต่อการ
แกป้ญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมไวห้ลายดา้น ซึง่จ าเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลให้
ด าเนินสบืเนื่องต่อไปในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

การประเมนิผลการด าเนินงานพฒันาในระยะของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที่ 1 และ ที่ 2  
พ.ศ. 2504 ถงึ 2514 ซึง่รฐับาลไดก้ าหนดแนวทางการลงทุน เน้นการบูรณะและเสรมิสรา้งบรกิาร
ขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเป็นส่วนรวมเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะระบบข่าย
ทางหลวงเขื่อนพลงัน ้าเพื่อบรกิารขัน้พื้นฐานดงักล่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้มสี่วนช่วย
สนับสนุนให้การขยายผลผลติส่วนรวมของประเทศเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ยถึงประมาณรอ้ยละ 7 ต่อปี 
ในระยะปี 2504 - 2514 

อย่างไรก็ตาม แมอ้ตัราการขยายการผลติโดยรวมได้เพิม่ขึน้ แต่ปรากฏว่าความแตกต่าง
และช่องว่างของรายไดใ้นหมู่ประชากรและระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศกไ็ดเ้พิม่สูงขึน้เป็นล าดบั 
ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้ที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลสบืเนื่องมาจากแนว
ทางการพฒันาทีเ่น้นการเพิม่ประสทิธภิาพและอตัราการขยายตวัของการผลติและรายไดส้่วนรวม
เป็นหลกั จงึท าใหผู้้ที่อยู่ใกล้บรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกจิ สงัคมและปจัจยัการผลติ สามารถใช้
ประโยชน์จากบรกิารเหล่านี้ในการเพิม่ผลผลติและรายได้ของตนไดม้ากกว่าผู้ทีอ่ยู่ห่างไกลหรอืผู้ที่
ขาดปจัจยัการผลติ จงึท าใหช่้องว่างทางเศรษฐกจิ สงัคมในประเทศเพิม่ขึน้ และท าใหก้ารกระจาย
รายไดไ้มเ่ป็นธรรม 
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ต่อมาแนวนโยบายการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2515 - 2519) นอกจาก 
การเน้นถงึการปรบัปรุงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและขยายขดีความสามารถของการผลติ และเพิม่
รายไดใ้หส้งูเพื่อมุง่การรกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิของประเทศแลว้ กไ็ดเ้ริม่ตระหนักถงึปญัหาความ
ไม่สมดุลของการพฒันาที่ก่อให้เกดิความแตกต่างในด้านรายได้ ตลอดจนเพิม่ความส าคญัในการ
พัฒนาบริการทางด้านสังคมเป็นนโยบายส าคัญอีกด้วย ดังนัน้วิธีการพัฒนาในช่วงระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 จงึได้เพิม่มาตรการในด้านการกระจายรายได้ และหนัมาให้ความส าคญั
ทางดา้นการพฒันาสงัคมมากยิง่ขึน้ โดยเน้นถงึการด าเนินงานเพิม่ขึน้ใหมอ่กี ดงันี้ 

(1)  การลดอตัราการเพ่ิมของประชากร เพื่อให้สามารถขยายบรกิารขัน้พื้นฐานให้
สนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเป็นการลดภาระทางเศรษฐกจิแก่ครอบครวัทีม่ ี
ฐานะยากจนในระยะยาวด้วย จงึจ าเป็นที่จะต้องเร่งรดัการลดอตัราการเพิม่ของประชากรให้มผีล
ตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไวเ้ขม้งวดยิง่ขึน้ 

(2)  การกระจายบริการด้านเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อลดความแตกต่างในสภาพ
ความเป็นอยูข่องประชากรทัว่ประเทศใหน้้อยลง จ าต้องกระจายบรกิารของรฐัทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมใหสู้่ภมูภิาคมากยิง่ขึน้กว่าเดมิ 

(3) การสร้างโอกาสให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รบัประโยชน์จากบริการ 
ขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม และยกฐานะความเป็นอยู่ของคนในเขตชุมชนใหสู้งขึน้ จะต้อง
กระจายบรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมและการพฒันาอาชีพไปสู่ประชาชนในชนบท  
ใหม้ากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ต่างๆ มโีอกาสทีจ่ะไดร้บับรกิารจากรฐัใหท้ดัเทยีมกนั 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 นัน้พอจะสรุปได้
ดงันี้ 

1.1  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การประเมินผลได้ชี้ให้เห็นชัดว่า ระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้เปลี่ยนโครงสร้างไปในลกัษณะที่มคีวามสมัพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมากขึน้ คอื สดัส่วนของมลูค่าสนิคา้ออกและสนิคา้เขา้ไดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 34 ของ 
ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2514 เป็นประมาณร้อยละ 48 ในตอนสิ้นแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที่ 3 ซึ่งถอืได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกจิที่เชื่อมโยงและสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงภาวะทาง
เศรษฐกจิของโลกมากขึ้น ดงัจะเหน็ได้จากการที่ภาวะเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากนับตัง้แต่ความผนัผวนของระบบการเงนิของโลกตัง้แต่ปี 2514 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการที่
ค่าเงนิดอลลารข์องสหรฐัฯ ลดต ่าลง การเพิม่ระดบัราคาสนิคา้ส าคญัในตลาดโลกประเภทอาหารและ
วตัถุดบิตัง้แต่ปี 2515 ตดิตามมาดว้ยการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามนัที่ได้เพิม่ขึน้ถงึ 4 เท่าตวั 
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ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ภาวะการณ์เหล่าน้ีได้ส่งผลใหเ้กดิภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ
ชะงกังนัขึน้ทัว่โลก ซึ่งท าให้กระทบกระเทอืนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของไทยเราพอสมควร 
กล่าวคอืระดบัราคาได้เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่ถงึประมาณร้อยละ 12 ต่อปี เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรา
การเพิม่โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 3 ต่อปีในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ทัง้นี้ เนื่องจากราคา
สนิคา้ส่งออกและน าเขา้มแีนวโน้มสูงขึน้ และขณะเดยีวกนัภาวะชะงกังนัทางเศรษฐกจิของโลกกไ็ด้
ส่งผลท าใหก้ารลงทุนภายในประเทศซบเซาลงอย่างเห็นไดช้ดั ประมาณการสะสมทุนถาวรในราคา
คงทีใ่นระยะ 4 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดเ้พิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 5.2 ซึง่นับว่า
เป็นอตัราการเพิม่ที่ค่อนขา้งต ่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 9.5 ในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 ซึง่ก่อใหเ้กดิปญัหาการว่างงานรนุแรงขึน้ โดยเฉพาะการว่างงานในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการต่างๆ ตลอดทัง้การว่างงานในก าลังคนระดับสูง การผลิตส่วนรวมของประเทศในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 กเ็ริม่ขยายตวัชา้ลง และไม่สม ่าเสมอในแต่ละปีมกีารเคลื่อนไหวขึน้ลงอย่าง
มากตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน การบรโิภค การ
ส่งออก และปรมิาณการใชจ้า่ยเงนิทางภาครฐับาลดว้ย 

ตารางท่ี 2.1 
เคร่ืองช้ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (2515 - 2518) 

 2515 2516 2517 2518 เฉล่ีย 4 ปี 
อตัราเพิม่ของระดบัราคา1/ 4.9 15.7 24.3 5.3 12.5 
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ  4.3 10.3 4.6 5.5 6.2 
อตัราเพิม่ของปรมิาณการสะสมทุนถาวร 0.2 5.1  6.9 9.3 5.2 

1/ ดชันีราคาผูบ้รโิภค 

1.2 การขยายตวัการผลิตและรายได้ต า่กว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 3  

การขยายตวัของการผลติและรายไดข้องประเทศในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 เพิม่ขึน้จาก 129,617 ลา้นบาท ในปี 2514 มาเป็นประมาณ 174,866 
ลา้นบาท ในปี 2519 หรอืเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 6.2 ซึง่ต ่ากว่าเป้าหมายทีว่างไวถ้งึรอ้ยละ 7 ส่วนรายได้
เฉลีย่ต่อบุคคลในราคาคงทีไ่ดเ้พิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 3.3 ต ่ากว่าเป้าหมายทีว่างไวร้อ้ยละ 4.5 
และการผลติในสาขาเกษตรกไ็ดต้ ่ากว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการผลติในสาขาอุตสาหกรรมและ
การส่งออกได้สูงขึ้นกว่าเป้าหมายบ้างเล็กน้อย แต่ขณะเดียวกันการน าเข้าก็เพิ่มขึ้นเกินกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไวม้าก 

 
 



 

7  

ตารางท่ี 2.2 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายส่วนรวมของแผนพฒันาฯ 

 เป้าหมายแผนพฒันา
ฯ 

ฉบบัท่ี 3 

อตัราการขยายตวัในระยะ
แผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี 3 (2515–2519)1/ 
1. ผลผลติประชาชาต ิ 7.0 6.2 
2. รายไดต่้อบุคคล 4.5 3.3 
3. ผลผลติสาขาเกษตร 5.1  3.9 
4. ผลผลติสาขาอุตสาหกรรม 8.0 8.6 
5. การส่งออก 7.0 14.0 
6. การน าเขา้ 2.8 11.5 

1/  ปี 2518 - 2519 เป็นตวัเลขประมาณการของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิ

สาเหตุที่ระบบเศรษฐกจิไม่สามารถขยายตวัได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระยะ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นัน้ เนื่องมาจากสาเหตุภายในประเทศ คอื เกดิภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2515 
และในปี 2519 อนัเป็นปีแรกและปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ท าให้ผลผลติด้านเกษตรเพิม่ขึน้ใน
อตัราต ่า เศรษฐกจิโดยส่วนรวมของประเทศจงึขยายตวัในอตัราทีต่ ่าลง และยงัมสีาเหตุภายนอกอนั
เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงภาวะเศรษฐกจิของโลก นับตัง้แต่ปี 2514 เป็นต้นมา ท าให้ปญัหาเงนิ
เฟ้อและเศรษฐกจิชะงกังนัทวคีวามรนุแรงขึน้ในประเทศ เริม่ในปี 2517 เป็นต้นมา จงึท าใหก้ารผลติ
ส่วนรวมของประเทศเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 3.2 และท าใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกจิตลอดระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยเฉลีย่ลดต ่าลงไปจากทีป่ระมาณการไวด้ว้ย 

ผลผลติด้านอุตสาหกรรมมอีตัราการขยายตวัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3  
โดยเฉลี่ยร้อยละ 8.6 สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อย แต่ก็นับว่าเป็นอตัราการขยายตวัที่ต ่า  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราการเพิม่รอ้ยละ 11.4 ต่อปี ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 อย่างไรกต็าม 
การขยายตวัของผลผลติทางดา้นอุตสาหกรรมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ส่วนใหญ่เป็นการ
ขยายตวัในช่วงระยะปี 2515 - 2517 อนัเป็นระยะทีภ่าวะตลาดในต่างประเทศอ านวย โดยสนิค้า
อุตสาหกรรมส่งออกหลายประเภทเพิ่มขึ้น เช่น น ้าตาลมปีรมิาณส่งออกเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 5 
เท่าตวั นอกจากนี้ ผลผลติอุตสาหกรรมส่งออกอื่นๆ เช่น ผา้และเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู ผลติภณัฑอ์าหาร
กระป๋อง ผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กแท่ง เครื่องใช้ในบ้านที่ท าด้วยไม้ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าก็
ขยายตวัออกไปมาก และมมีลูค่าส่งออกรวมกนัเพิม่ขึน้จากประมาณ 330 ลา้นบาท ในปี 2513 เป็น 
2,510 ลา้นบาท ในปี 2517 
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ตัง้แต่ปี 2517 เป็นต้นมาการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมเริม่ได้รบัผลกระทบ
กระเทอืนอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิของโลก โดยเฉพาะการขาดแคลน
วตัถุดิบและการเพิ่มราคาสนิค้าเข้าจากภาวะเงนิเฟ้อทัว่โลก ตลอดทัง้ความต้องการของตลาด 
ต่างประเทศและในประเทศเริม่ลดลงจงึเป็นผลท าให้การลงทุนในประเทศลดลง ซึ่งท าให้การผลติ 
ในสาขาอุตสาหกรรมขยายตวัในอตัราทีต่ ่าลง ระหว่างปี 2517-2519 การผลติในสาขาอุตสาหกรรม
ขยายตวัในอตัราเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 6.2 ต่อปีเท่านัน้ 

1.3 การลดอตัราเพ่ิมประชากร และการกระจายบริการเศรษฐกิจและสงัคม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 ไดก้ าหนดเป้าหมายส าคญัๆ ใน
ดา้นการลดอตัราการเพิม่ของประชากร การขยายและกระจายบรกิารทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม
ของรฐั เพื่อลดความแตกต่างในสภาพความเป็นอยู่ของประชากรระหว่างภูมภิาคต่างๆ และภายใน
เขตเมอืงใหน้้อยลง ผลการด าเนินงานในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่3 เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย
ในแต่ละดา้นปรากฏว่า 

1.3.1 การลดอัตราการเพ่ิมของประชากร การวางแผนครอบครัวได้เริ่ม
ด าเนินการในขัน้ทดลองตัง้แต่ปี 2508 เป็นต้นมา ในขณะนัน้ยงัไม่เป็นทีย่อมรบัเป็นทางการ ต่อมา
ในปี 2513 รฐับาลได้ยอมรบันโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่มกีารก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างเป็นทางการเช่นกนั ครัน้ต่อมาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ าหนดเป้าหมายโดย
จะใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัเพิม่ขึน้จ านวน 1 .98 ลา้นคน ในระหว่างปี 2515 - 2519 

ในระหว่างปี 2515 - 2518 การด าเนินงานในด้านบรกิารวางแผน
ครอบครวัไดด้ าเนินการไปดว้ยด ีโดยมจี านวนผูร้บับรกิารการวางแผนครอบครวัรายใหม่ไปแลว้รวม
ทัง้สิ้นประมาณ 1.91 ล้านคน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายการวางแผนครอบครวัจ านวน 1.98 
ลา้นคน ในระยะปี 2515 - 2519 นับไดว้่าการด าเนินงานใน 4 ปีแรกของแผนฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายแลว้ถงึรอ้ยละ 97 
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ตารางท่ี 2.3 
การลดอตัราเพ่ิมประชากรและการกระจายบริการเศรษฐกิจและสงัคม 

 
วิธีการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย ผลท่ีได้รบัในช่วง 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3  
(2515 – 2519) 

1. การลดอตัราการเพ่ิมประชากร   
1.1 ลดอตัราการเพิม่ของประชากรในปี 2519 เหลอืรอ้ยละ 2.5 2.6 
1.2 จ านวนผูร้บับรกิารการวางแผนครอบครวั 1.975 ลา้นคน 1.908 ลา้นคน 1/ 

2. การกระจายและขยายบริการเศรษฐกิจและสงัคม   
2.1 บริการเศรษฐกิจ   

2.1.1 เน้ือทีช่ลประทาน 17.67 ลา้นไร่ 20.07 ลา้นไร่2/ 
2.1.2 คนัและคนู ้าในเขตชลประทาน 4.47 ลา้นไร่ 7.60 ลา้นไร ่2/ 
2.1.3 จดัรปูทีด่นิ 100,000 ไร ่ 53,100 ไร่ 
2.1.4 ทางหลวงจงัหวดัและทางหลวงชนบท 7,500 ก.ม. 7,282 ก.ม.3/ 

2.2 การบริการสาธารณูปการ   
2.2.1 จดัหาน ้าสะอาด 20,000 หมูบ่า้น 9,935 หมูบ่า้น 
2.2.2 เพิม่ปรมิาณการผลติประปาจงัหวดัใหม้กี าลงัผลติประมาณ 660,000 ลบ.ม./วนั 624,040 ลบ.ม./วนั4/ 
2.2.3 ก าลงัผลติตดิตัง้ไฟฟ้า 2,469 เมกกะวตัต์ 2,438 เมกกะวตัต์ 

2.3 บริการสงัคม   
2.3.1 จ านวนนักเรยีนนักศกึษา 8.880 ลา้นคน 8.089 ลา้นคน 3/ 
2.3.2 สดัส่วนแพทย/์ประชากร 1 : 5,806 1 : 6,750 
2.3.3 เตยีงพยาบาล/ประชากร 1 : 1,775 1 : 1,430 
2.3.4 เตยีงคนไข/้ประชากร 1 : 1,340 1 : 640 
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ตารางท่ี 2.4 
โครงการวางแผนครอบครวั 

(จ านวนผูร้บับรกิารวางแผนครอบครวัรายใหม่) 
หน่วย : พนัคน 

  
2508– 
2514 

 
2515 

 
2516 

 
2517 

 
2518 

 
2515–
2518 

เป้าหมาย 
แผนฯ 3  

2515–2519 

รอ้ยละของ 
เป้าหมาย 
แผนฯ 3 

ห่วงอนามยั 336 90 93 90 75 348 450 77.3 
ยาเมด็
คุมก าเนิด 

505 328 269 305 345 1,247 1,355 92.0 

ผ่าตดัท าหมนั 105 33 50 80 90 253 170 148.8 
*ยาฉีด
คุมก าเนิด 

7 6 10 19 25 60 - - 

รวม 953 457 422 494 535 1,908 1,975 96.6 
ทีม่า : กระทรวงสาธารณสขุ 
         * อยู่ในขัน้ทดลองไม่ไดก้ าหนดอยู่ในเป้าหมายของแผนฯ 

1.3.2 การเพ่ิมบริการเศรษฐกิจและสังคมให้กระจายไปสู่ชนบท แบ่ง
ออกเป็นบรกิารทางด้านเศรษฐกจิเพื่อสนับสนุนและเพิม่ผลผลติการเกษตร เพื่อการขนส่งผลผลติ
ออกสู่ตลาดบรกิารสาธารณูปการและบรกิารสงัคม โดยมผีลการด าเนินงานที่ส าคญัในแต่ละด้าน
ดงันี้ 

(1) การชลประทาน 

การพฒันาดา้นชลประทานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (2515- 
2519) ไดล้ดการก่อสรา้งเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ลง และหนัมาปรบัปรุงและขยายระบบการส่ง
น ้าใหถ้งึประชาชนมากยิง่ขึน้ โดยแบ่งด าเนินงานออกเป็น 2 ดา้น คอื การปรบัปรุงและขยายระบบ
ส่งน ้าในรปูของการจดัรปูทีด่นิ โดยการปรบัระดบัพืน้ทีเ่พาะปลูกใหส้ามารถรบัน ้าไดท้ัว่ถงึดา้นหนึ่ง 
และอกีดา้นหน่ึงเป็นไปในรปูของการลงทุนสรา้งระบบคนันาคนู ้าเพื่อจดัสรรน ้าไดถ้งึเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานจนถงึปี 2518 ปรากฏว่า การปรบัปรุงและขยาย
บรกิารส่งน ้ายงัมไิดถ้งึประชาชนตามทีค่าดหมายไว ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการจดัรปูทีด่นิเพื่อปรบัปรุง
ระบบระบายน ้าครอบคลุมพืน้ทีไ่ดเ้พยีง 53,100 ไร่ หรอืประมาณรอ้ยละ 0.3 ของเนื้อทีช่ลประทาน
ทัง้สิ้น ส่วนผลการด าเนินงานที่สามารถท าให้มกีารขยายระบบการส่งน ้าในรูปคนัและคูน ้า คือ 
ปลายปี 2518 ท าไดเ้พยีงประมาณ 7.6 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 38 ของเนื้อทีช่ลประทานทัง้สิน้ ซึ่ง
ประมาณรอ้ยละ 82 ของจ านวนน้ีอยูใ่นเขตชลประทานภาคกลาง นอกจากนัน้ปรากฏว่าคนันาและคู
น ้าหลายแห่งยงัไม่สามารถส่งน ้าใหค้รบไดใ้นเนื้อทีทุ่กแปลงทัง้ 7.6 ลา้นไร่ คอืยงัจ าเป็นต้องมกีาร
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พฒันาในระดบัไรน่าในรปูของการจดัรปูทีด่นิ เพื่อระบายน ้าเขา้ไปใหถ้งึเนื้อทีเ่พาะปลูกอย่างแทจ้รงิ
อกี โดยเฉพาะในฤดูแลง้ ซึง่จะเหน็ได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2518 มเีนื้อทีท่ีส่ามารถปลูกพชืในฤดู
แลง้ไดเ้พยีงประมาณ 2.0 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 10 ของเนื้อทีช่ลประทานเท่านัน้ 

ตารางท่ี 2.5 
สรปุผลงานของโครงการชลประทานแยกเป็นรายภาค 

เม่ือส้ินปีงบประมาณ 2518 
(ล้านไร่) 

โครงการ ภาคเห
นือ 

สดัส่ว
นร้อย
ละ 

ภาค
กลาง 

สดัส่วน
ร้อยละ 

ภาค
ตะวนัออกเฉี
ยงเหนือ 

สดัส่ว
นร้อย
ละ 

ภาคใ
ต้ 

สดัส่ว
นร้อย
ละ 

ทัง้
ประเทศ 

สดัส่ว
นร้อย
ละ 

เนื้อทีก่าร 
ชลประทาน 

3.56 17.7 12.42 62 2.38 12 1.71 8.5 20.07 100 

เนื้อทีก่าร 
ชลประทานที ่
ส่งน ้าไดแ้ลว้ 

2.37 15.7 10.34 68 1.49 9.8 .92 6.0 15.12 100 

เนื้อทีค่นันา 
คนู ้าในเขต 
ชลประทาน 

.742 9.7 6.21 82 .502 6.6 147 1.9 7.60 100 

เนื้อทีจ่ดัรปูทีด่นิ   .0525 99 .0006 1 - - .053 100 
ทีม่า :  กรมชลประทาน 
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(2) การแก้ปัญหาเร่ืองท่ีดิน 

แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 3 เน้นการแก้ไขปญัหาประชาชนไม่ม ี
หลกัฐานกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ปญัหาการขาดทีด่นิเพื่อการผลติและการปรบัปรุงคุณภาพของดนิในการ
แก้ไขปญัหาการขาดหลกัฐานกรรมสิทธิใ์นที่ดินจนกระทัง่ถึงปี 2518 ปรากฏว่าสามารถออก 
โฉนดที่ดนิในรูป น.ส. 3 ไปแล้วประมาณ 11.69 ล้านไร่ หรอืรอ้ยละ 11 ของจ านวนพื้นที่ท า 
การเกษตร ส่วนการแก้ไขปญัหาการขาดที่ดนิท ากนินัน้ การจดัที่ดนิเพื่อให้สทิธแิละการก่อสรา้ง
ถนนและบรกิารแก่ราษฎร ซึง่ด าเนินการโดยกรมทีด่นิถงึปี 2518 ท าไดป้ระมาณ 358,161 ไร่ หรอื
จ านวน 26,365 ครอบครวั ส่วนการจดัที่ดนิและส่งเสรมิอาชพีในรูปของนิคมสร้างตนเอง นิคม 
สหกรณ์ และการจดัและพฒันาทีด่นิท าไดอ้กีประมาณ 2.6 ลา้นไร ่หรอืจ านวน 105,708 ครอบครวั 

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ความกดดันของประชากรในเรื่องที่ดิน 
ท ากนิมมีากขึน้ การถอืครองทีด่นิเพื่อการเกษตรมขีนาดเลก็ลงจากอตัราเฉลีย่ครอบครวัละ 16 ไร ่
ในปี 2516 เหลอืเพยีงครอบครวัละ 14.7 ไร่ ในขณะเดยีวกนักป็รากฏว่าจ านวนเกษตรกรขาดทีท่ า
กนิมแีนวโน้มสูงขึ้น เฉพาะในปี 2518 มผีู้ร้องเรยีนขอที่ดนิท ากินจากคณะกรรมการช่วยเหลอื 
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ชาวนาชาวไรถ่งึ 58,298 ราย นอกจากน้ียงัมปีญัหาเรือ่งการเช่าทีด่นิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาคกลางมผีู้
เช่านารวม 2 แสนกว่าครอบครวั หรอืรอ้ยละ 41 ของจ านวนผูเ้ช่านาทัง้ประเทศ ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้่า
การด าเนินงานแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัทีด่นิยงันบัไดว้่าอยูใ่นขอบเขตจ ากดัมาก 

ในดา้นการปรบัปรุงคุณภาพของดนิ ประมาณว่ายงัมทีีด่นิอกีเป็น
จ านวนมากทีม่ลีกัษณะเป็นปญัหาต่อการเพิม่ผลผลติ โดยกระจดักระจายอยู่ตามภูมภิาคต่างๆ เช่น 
พื้นที่ดนิเค็มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 8 ล้านไร่ พื้นที่ดินเค็มชายทะเลประมาณ 
400,000 ไร ่พืน้ทีป่า่ไมช้ายเลนประมาณ 1.24 ลา้นไร ่นอกจากนัน้ยงัมพีืน้ทีซ่ึง่ถูกปล่อยปละละเลย
ที่ยงัไม่มนีโยบายที่แน่นอนว่าจะมแีนวทางพฒันาพื้นที่นัน้ๆ อย่างไร ได้แก่ ทุ่งกุลารอ้งไห้ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมพีืน้ทีป่ระมาณ 1.8 ลา้นไร ่ทีร่าบตอนกลางภาคใต้ (ทุ่งพระแสงและพนม) ซึง่
มพีืน้ทีป่ระมาณ 3 ลา้นไร ่เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นจะตอ้งหาทางแกไ้ขโดยการจดัใหม้แีผนการพฒันาทีด่นิ
ในรูปสมบูรณ์แบบเพื่อจะได้ให้ประชาชนมทีี่ดนิท ากิน และพฒันาอาชพีเพื่อเพิม่รายได้ให้สูงขึ้น
ต่อไปดว้ย 

(3) สินเช่ือการเกษตร 

แนวนโยบายการพัฒนาขยายสินเชื่ อการเกษตรในระยะ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 เน้นหนักไปในทางดา้นการขยายปรมิาณสนิเชื่อ
การเกษตรที่จะให้แก่เกษตรกรในระยะสัน้และระยะปานกลาง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นสถาบันหลัก ปรากฏว่ายอดลูกหนี้คงค้างของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิม่ขึน้จากประมาณ 1,400 ลา้นบาทในปี 2514 เป็นประมาณ 
4,500 ลา้นบาทในปี 2518 ซึง่ยงัมขีอบเขตจ ากดัมาก หากพจิารณาตามความต้องการสนิเชื่อของ
เกษตรกรโดยส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นสนิเชื่อทีใ่หก้บัเกษตรกรซึง่เป็นสมาชกิของธนาคารฯ โดยตรง
ในระหว่างปี 2515- 2518 สนิเชื่อทีธ่นาคารใหแ้ก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรมี
อตัราการเพิม่โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 32 ต่อปี การใหส้นิเชื่อดา้นการเกษตรของธนาคารพาณิชย์
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใหส้นิเชื่อดา้นอื่นๆ แลว้ยงันับว่าจะมจี านวนน้อยในระยะเวลาทีผ่่านมา คอื 
ไม่ถงึรอ้ยละ 5 ของการใหส้นิเชื่อทัง้หมดในปี 2518 รฐับาลจงึได้มนีโยบายผนัเงนิจากธนาคาร
พาณิชย์ไปสู่เกษตรกร โดยมเีป้าหมายที่จะให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสนิเชื่อเพื่อการเกษตรเป็น
จ านวนประมาณ 3,500 ลา้นบาท โดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ตารางท่ี 2.6 
ยอดลกูหน้ีคงค้างของ ธกส. ระหว่างปี 2511 - 2518 

(ล้านบาท) 

ปี รวม เกษตรกร1/ ร้อยละ สหกรณ์
การเกษตร 

ร้อยละ กลุ่ม
เกษตรกร 

ร้อยละ 

2511 662.2 373.3 56 288.9 44 - - 
2512 958.0 640.4 67 317.6 33 - - 
2513 1,162.9 753.7 65 409.2 35 - - 
2514 1,384.7 845.3 61 538.4 39 - - 
2515 1,675.3 993.8 59 681.5 41 - - 
2516 1,889.9 1,101.2 58 788.7 42 - - 
2517 2,511.3 1,446.1 58 966.6 38 138.6 5 
2518 4,556.1 2,472.8 54 1,642.4 36 440.9 10 
หมายเหตุ 1/  กลุ่มเกษตรกรลกูคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ทีม่า            : จากรายงานกจิการ งบดุล บญัชกี าไรขาดทุนประจ าปี  2518 
                    ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ถึงแม้ในระยะเวลาที่ผ่านมา สินเชื่อทางด้านเกษตรจะยงัไม่
สามารถกระจายออกไปใหถ้งึมอืเกษตรกรไดอ้ย่างทัว่ถงึ แต่เกษตรกรทีไ่ดร้บัประโยชน์จากสนิเชื่อ
ในปี 2518 มจี านวนถงึประมาณรอ้ยละ 10-15 ของเกษตรกรทัง้สิ้น อย่างไรก็ดจีากการก าหนด
เงื่อนไขในการใหกู้้เงนิของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีใ่หผู้กู้้มทีีด่นิค ้าประกนั
เงนิกู้เป็นอุปสรรคส าคญัประการหนึ่ง อนัท าให้การขยายสนิเชื่อออกไปได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร 
เพราะมเีกษตรกรจ านวนไม่น้อยที่ไม่มหีลกัฐานแสดงกรรมสทิธิใ์นที่ท ากนิของตน ลูกคา้ส่วนใหญ่
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงึประกอบดว้ยเกษตรกรซึง่มฐีานะดมีเีนื้อทีท่ า
กนิในขนาดซึง่มากกว่าอตัราเนื้อทีถ่อืครองโดยเฉลีย่ของประเทศถงึ 2 เท่าตวั การขยายการจดักลุ่ม
เกษตรกรในรปูต่างๆ จงึเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะท าใหส้นิเชื่อเกษตรขยายไปถงึเกษตรกรไดม้ากยิง่ขึน้ 

(4) การวิจยัการค้นคว้าและการส่งเสริมการเกษตร 

แนวทางการวิจัยค้นคว้าและส่งเสริมการเกษตรในระยะของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 เน้นหนักไปในดา้นการเร่งรดัขยายงานวจิยัและ 
คน้คว้าเพื่อผลติเมลด็พนัธุ์ทีด่ ีโดยเฉพาะส าหรบัพชืทีม่โีครงการเร่งรดัการเพิม่ผลผลิตเป็นพเิศษ 
เช่น ขา้ว ขา้วโพด ฝ้าย ถัว่เหลอืง พรอ้มทัง้เร่งรดัการจ าหน่ายจ่ายแจกเมลด็พนัธุอ์อกไปใหถ้งึมอื
เกษตรกร โดยผ่านขบวนการทางดา้นการส่งเสรมิการเกษตรใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
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ในระยะเวลาที่ผ่านมา มสีถานีทดลองค้นคว้าด้านเกษตรตัง้อยู่
กระจดักระจายทัว่ประเทศประมาณ 100 แห่ง ในระยะของแผนพฒันาฯ ไดม้กีารจดัตัง้ศูนยเ์กษตร
กลางประจ าภาคขึน้ทัง้ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ผลงานใน
ด้านการวจิยัค้นคว้าทางด้านเกษตรที่ผ่านมาเหน็ได้จากความก้าวหน้าในการผลติพนัธุ์พชืใหม่ๆ 
เช่น ขา้วพนัธุ ์ก.ข. 1 - 9 ซึง่ใหผ้ลผลติระหว่าง 500 - 1,000 ก.ก./ไร่ เทยีบกบัผลผลติเฉลี่ย
ประมาณ 270 ก.ก./ไร่ ในระยะก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ขา้วโพดพนัธุส์ุวรรณ 1 ซึง่ใหผ้ลผลติ
ประมาณ 375 ก.ก./ไร่ เมื่อเทยีบกบัพนัธุก์วัเตมาลา พระบาท 11 ซึง่ใหผ้ลผลติน้อยมาก ถงึแมว้่า
ผลของการคน้ควา้วจิยัจะไดก้า้วหน้าไปในบางพชืกต็าม แต่กย็งัมพีชือกีหลายชนิดทีย่งัลา้หลงัอยู่ใน
ดา้นการวจิยัค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิง่มนัส าปะหลงัและปอ ซึ่งเป็นพชืที่ต้องอาศยัน ้าฝนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

แม้ว่าผลการวิจยัค้นคว้าจะได้ก้าวหน้าไปเป็นบางพชืก็ตาม แต่ 
ผลการวจิยัค้นคว้าด้านเกษตรยงัคงเน้นหนักไปในเรื่องพนัธุ ์ชนิดพชืทีใ่ห้ผลผลติต่อไร่สูง มคีวาม
ต่อตา้นโรคไดด้เีท่านัน้ ไมค่่อยจะมกีารวจิยัคน้ควา้ทีจ่ะใหพ้นัธุท์ีม่เีวลาการเพาะปลูกสัน้ลงเท่าไรนัก 
นอกจานี้ผลการวจิยัยงัไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยทัว่ไปได้ เนื่องจากยงัขาดการ
ประสานงานที่ดีกับงานทางด้านการส่งเสริมการเกษตร และการขาดแคลนพนักงานส่งเสริม
การเกษตร ถงึแมว้่าจะไดม้กีารรวมงานของกระทรวงเกษตรฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิเขา้มาไว้
ดว้ยกนัและเพิม่จ านวนพนักงานส่งเสรมิมากขึน้จาก 1 : 8,000 ครอบครวัการเกษตรในปี 2514 
เป็น 1 : 1,158 ครอบครวัการเกษตรกย็งันับว่าไม่เพยีงพอเมื่อค านึงถงึขอ้เทจ็จรงิทีว่่า พนักงาน
ส่งเสรมิแต่ละคนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีท่างดา้นอื่น นอกเหนือไปจากการส่งเสรมิการเกษตรถงึประมาณ
ครึ่งหนึ่งของเวลาที่มีอยู่ นอกจากนี้การกระจายจ านวนพนักงานส่งเสริมยงัปรากฏว่ามีความ
แตกต่างอยู่มากระหว่างภาค กล่าวคอื เมื่อสิน้ปี 2518 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมจี านวนพนักงาน
ส่งเสรมิ 1 : 622 ครวัเรอืนการเกษตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาคกลาง 1 : 782 ครวัเรอืน และภาคใต ้
1 : 815 ครวัเรอืนตามล าดบั 

นอกจากนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา การผลิตเมล็ดพนัธุ์พืชที่ดียงั
นบัว่าไมส่ามารถด าเนินการใหถ้งึมอืเกษตรกรส่วนใหญ่อย่างทัว่ถงึ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงต้องใช้
เมล็ดพนัธุ์จากการเก็บเองและหาซื้อส่วนที่ขาดจากตลาดทัว่ไป  ซึ่งเป็นเมล็ดพชืที่มคีุณภาพไม่
แน่นอน ความตอ้งการเมลด็พนัธุข์องพชืทีใ่ชพ้นัธุจ์ากเมลด็ 7 ชนิดทีส่ าคญั เช่น ขา้ว ขา้วโพด และ
ถัว่มปีระมาณ 350,000 ตนัต่อปี แต่ในปจัจุบนัรฐับาลสามารถผลติพนัธุพ์ชืชนิดต่างๆ รวมกนัได้
เพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านัน้ จงึนับได้ว่าขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพนัธุ์พืชของ
ภาครฐับาลยงัมอียูอ่ยา่งจ ากดัมาก 
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(5) บริการด้านเศรษฐกิจเพ่ือการขนส่งผลผลิตสู่ตลาด 

แนวทางการพฒันาการขนส่งทางบกในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่3 เน้นหนักไปในดา้นการก่อสรา้งระบบถนนจากไร่นาสู่ตลาดในรปูของ
ทางหลวงจงัหวดั ทางหลวงชนบทและทางหลวงทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ โดยเหตุทีก่ารก่อสรา้งทางหลวง
สายประธานทีส่ าคญัๆ ไดส้ าเรจ็ลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แลว้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และ 2 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้มกีารจดัสรรงบพฒันาฯ 
เพื่อการก่อสรา้งทางหลวงจงัหวดั ทางหลวงชนบท และทางหลวงทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ โดยในระหว่าง
ปี 2515 - 2517 ยอดงบประมาณรายจ่ายจรงิในดา้นนี้มรีวมกนัถงึประมาณ 3,592 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 73 ของยอดงบประมาณรายจ่ายจรงิในการก่อสรา้งทางทัง้สิน้ ผลการด าเนินงานในดา้นการ
ก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ ทางหลวงจงัหวดั ทางหลวงชนบท และทางหลวงทอ้งถิน่ รวมทัง้เสน้ทาง
บนคนัคลองชลประทาน ท าใหม้รีะยะทางทัง้หมดทัว่ประเทศเพิม่จาก 22,124 กม. ในปี 2514 เป็น 
31,087 กม. ในปี 2518 โดยสดัส่วนของถนนจากไร่นาสู่ตลาดซึง่รวมทางหลวงจงัหวดั ทางหลวง
ชนบท ทางหลวงทอ้งถิน่ และถนนคนัคลองชลประทานเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 50 ในปี 2514 เป็นรอ้ย
ละ 59 ในปี 2518 

ตารางท่ี 2.7 
ระบบทาง 2514 - 2518 

รายการ ระยะทาง ( ก.ม.) 
 2514 สดัส่วนร้อยละ 2518 สดัส่วนร้อยละ 
ทางหลวงแผ่นดนิ1/ 10,977 50 12,658 41 
ทางหลวงจากไร่นาสู่ตลาด 11,147 50 18,429 59 
- ทางหลวงจงัหวดั2/ และทอ้งถิน่ 9,935 (45) 16,659 (53) 
- ถนนบนคนัคลอง3/ ชลประทาน 1,212 (5) 1,770 (6) 

รวม 22,124 100 31,087 100 
1/ รวมผลงานของกรมทางหลวง 

2/ รวมผลงานของกรมทางหลวง รพช. กรมโยธาธกิาร 

3/ รวมผลงานของกรมชลประทาน 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา แมว้่าการด าเนินงานทางด้านการก่อสรา้ง
ถนนจากไร่นาออกสู่ตลาดในรูปของทางหลวงจงัหวดั ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิน่จะ  
ก้าวหน้าไปไดม้ากเพยีงใดกต็าม เมื่อคดิเป็นสดัส่วนตารางกโิลเมตรของเนื้อทีเ่พาะปลูกต่อจ านวน
กโิลเมตรของถนนจากไร่นาสู่ตลาดแลว้ จะเหน็ไดว้่าในปี 2518 ประเทศไทยมถีนนยาวเพยีง 145 
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เมตรต่อเนื้อทีเ่พาะปลูก 1 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนมาตรฐานสากลของ
ธนาคารโลกซึง่ก าหนดไวว้่า ถนนจากไรน่าสู่ตลาดควรมคีวามยาว 1,500 เมตรต่อพืน้ทีเ่พาะปลูก 1 
ตารางกโิลเมตร กย็งัแสดงให้เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นจะต้องด าเนินการทางดา้นการก่อสรา้งเสน้ทาง
ประเภทนี้เพิม่ขึน้ในระยะเวลาต่อไปขา้งหน้าอกีมากมายหลายเท่าตวั เพื่อสนับสนุนการผลติให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(6) บริการสาธารณูปโภค 

(ก) พลงังานไฟฟ้า ก าลงัการผลิตติดตัง้พลังงานไฟฟ้าได้
เพิม่ขึน้จาก 1,169 เมกกะวตัต์ ในปี 2514 เป็น 3,438 เมกกะวตัต์ ในปี 2519 ก าลงัการผลติตดิตัง้
พลงังานไฟฟ้าไดเ้ปลีย่นแปลงไปใชพ้ลงังานไอน ้ามากยิง่ขึน้จากรอ้ยละ 44 ในปี 2514 เป็นรอ้ยละ 
55 ในปี 2519 ในขณะทีส่ดัส่วนของก าลงัการผลติตดิตัง้พลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้าลดลงจากรอ้ยละ 
39 ในปี 2514 เหลอืรอ้ยละ 37 ในปี 2519 

ตารางท่ี 2.8 
ก าลงัผลิตติดตัง้พลงังานไฟฟ้าในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 

 ปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 
(2514) 

ส้ินแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
(2519) 

 ก าลงัผลิตติดตัง้ 
(เมกกะวตัต์) 

สดัส่วน ก าลงัผลิตติดตัง้ 
(เมกกะวตัต์) 

สดัส่วน 

พลงัน ้า 451 39 909 37 
พลงัไอน ้า 510 44 1,334 55 
กงัหนัแก๊ส 165 14 1,165 7 
ดเีซล 43 3 30 1 

รวม 1,169 100 3,438 100 

ถึงแม้ว่าการขยายก าลงัผลิตติดตัง้พลงังานไฟฟ้าจะได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ก็ตาม การกระจายบรกิารก็ยงัไม่ถึงมอื
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยทัว่ถงึ เมื่อสิ้นปี 2519 ประชากรทัง้ประเทศมไีฟฟ้าใช้เพยีง
ประมาณรอ้ยละ 20 ปญัหาการขาดแคลนไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ซึง่ปจัจุบนัการไฟฟ้าไดจ้่าย
ไฟฟ้าใหท้อ้งถิน่ชนบทไปแลว้จนถงึปี 2519 เพยีงประมาณ 8,950 หมู่บา้น หรอืประมาณรอ้ยละ 19 
ของจ านวนหมู่บา้นทัง้สิน้ จ านวน 47,725 หมู่บา้น อกีประมาณรอ้ยละ 81 ของหมู่บา้นชนบทยงัไม่
มไีฟฟ้าใช ้(ไมร่วมในเขตเทศบาลจ านวน 120 แห่ง และบางสุขาภบิาล) 
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(ข) น ้าสะอาด ปญัหาด้านการจดัหาน ้ าสะอาดสามารถ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอื ปญัหาความแตกต่างระหว่างการไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและปลอดภยั 
และปญัหาการขาดแคลนน ้าในการอุปโภคบรโิภคในบางฤดู ในด้านปญัหาความแตกต่างระหว่าง
การไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและปลอดภยั เหน็ได้จากก าลงัผลติประปาต่อวันในส่วนกลางมปีระมาณ 
0.28 ม3/คน/วนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 0.19 ม3/คน/วนั ในส่วนภูมภิาคในปี 2519 นอกจากนี้ใน
ส่วนกลางสดัส่วนของผูใ้ชน้ ้ามอีตัราสูงถงึรอ้ยละ 63 ของประชากร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเมอืงต่างๆ 
ในส่วนภูมภิาคซึง่แมข้ดีความสามารถในการผลติจะขยายครอบคลุมประชากรถงึประมาณ 4 ลา้น
คน แต่มผีูใ้ชน้ ้าเพยีงรอ้ยละ 37 หรอืเพิม่จากในปี 2514 เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าแม้
ก าลงัการผลติจะสูงขึน้ แต่ประชาชนยงัไม่สามารถได้รบับรกิารอย่างทัว่ถงึ นอกจากนี้อตัราค่าน ้า
ระหว่างในนครหลวงกบัส่วนภูมภิาคก็ยงัแตกต่างกนัอยู่มาก ถ้าเปรยีบเทยีบการใช้น ้าในปรมิาณ
เท่ากนั กล่าวคอืในนครหลวงถ้าใช้น ้าจ านวน 100 ม3 จะเสยีค่าน ้าประปา 153.50 บาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั 200 บาท ในส่วนภมูภิาคโดยใชน้ ้าในปรมิาณเท่ากนั 

ในด้านการจดัหาน ้าสะอาดในชนบท ถงึแมว้่าในปี 2519  
มปีระชากรในชนบทไดร้บัประโยชน์จากโครงการจดัหาน ้าสะอาดมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สิน้ประมาณรอ้ย
ละ 69 ของประชากรในชนบท และครอบคลุมหมูบ่า้นประมาณรอ้ยละ 59 ของหมู่บา้นทัง้หมดกต็าม
การจดัหาบรกิารในรปูบ่อบาดาล และประปาชนบท ประปาโรงเรยีน วดั หมู่บา้น ซึง่นับว่าเป็นน ้าที่
มคีุณภาพเหมาะสมส าหรบัเป็นน ้าดื่มนัน้ ยงัครอบคลุมไดเ้พยีงรอ้ยละ 19 ของประชากรในชนบท
เท่านัน้ ทีเ่หลอืเป็นไปในรปูของการก่อสรา้งฝาย ท านบ อ่างเกบ็น ้า ขุดลอกหนองบงึ ขุดสระน ้า ขุด
บ่อ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารซ่อมบ ารุงดูแลอย่างใกล้ชดิ และยงัมคีุณภาพไม่ได้มาตรฐานน ้าดื่ม 
นอกจากนี้จากการส ารวจสภาวะการขาดแคลนน ้าในปี 2517 ปรากฏว่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มหีมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้ ามากและปานกลาง โดยชาวบ้านต้องไปหาน ้ าในฤดูแล้งห่างไกลจาก
หมู่บา้นเป็นระยะทาง 3 - 4 กม. ยงัมอียู่อกีทัง้สิน้ถงึประมาณ 2,135 หมู่บา้น ซึง่จ าเป็นต้องหาทาง
เพิม่มาตรการต่างๆ ขจดัปญัหาเหล่าน้ีไวด้ว้ย 

(7) บริการสงัคม 

(ก) การศึกษา แนวทางการพัฒนาการศึกษาในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 เน้นหนักไปในด้านการสร้างโอกาสแก่ประชาชนให้มกีารศกึษามากขึ้น  
โดยเฉพาะการขยายบรกิารการศึกษาในระดบัภาคบงัคบัให้เพยีงพอกับความต้องการของเด็ก  
ในวัยเรียน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตลอดจนการปรบัปรุงและขยายการศึกษาในระดับ
มธัยมศกึษาในส่วนภมูภิาคใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาการศึกษาในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัทีแ่ลว้ แมว้่าจะสามารถขยายบรกิารการศกึษาทุกระดบัไดม้ากขึน้ กล่าวคอื ในปี 
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2518 มปีระชากรทีอ่ยู่โรงเรยีนประมาณ 7.8 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 44.5 ของประชากรในวยัเรยีน
ทัง้สิน้ (อาย ุ7 - 14 ปี) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 40.7 ในปี 2513 กต็าม แต่สดัส่วนของประชากร
ที่อยู่โรงเรยีนกบัประชากรในวยัเรยีนยงัแตกต่างกนัอยู่มาก กล่าวได้ว่าเดก็ในวยัเรยีนซึ่งอยู่นอก
ระบบโรงเรยีนมอียูอ่กีถงึประมาณรอ้ยละ 56 ซึง่รฐับาลยงัไม่มโีครงการทีแ่น่นอนทีจ่ะดูแลเยาวชนที่
อยูน่อกโรงเรยีนเหล่านี้ 

ในระยะเวลาทีผ่่านมาความไม่เสมอภาคในดา้นการศกึษา
ของเดก็ทัง้ในระดบัก่อนวยัเรยีนและในวยัเรยีนยงัมอียู่มาก ในระดบัของเดก็ก่อนวยัเรยีนปรากฏว่า
เดก็ในชนบทและแหล่งเสื่อมโทรมมโีอกาสเขา้เรยีนในโรงเรยีนอนุบาลและชัน้เดก็เลก็ได้น้อยมาก 
เมื่อสิ้นปี 2518 มอีัตราส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5 เท่านัน้ จากผลการวจิยัของกระทรวง      
ศกึษาธกิาร ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครมโีอกาสเขา้ศกึษาขัน้อนุบาลมากกว่าเดก็ในจงัหวดัอื่นๆ 
ส่วนในระดบัภาคกย็งัไมม่คีวามเสมอภาคอกีดว้ย กล่าวคอื เดก็ในภาคกลางมโีอกาสสูงกว่าภาคอื่น 
และเดก็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมโีอกาสต ่าสุด 

ปญัหาความไม่เสมอภาคทางด้านการศึกษาของเด็กใน 
วยัเรยีนมอียูห่ลายประการ ในปจัจบุนัเดก็อายุ 7 ปีขึน้ไปในจงัหวดัภาคกลางมอีตัราการเขา้เรยีนใน
ระดบัขัน้ประถมศกึษาตอนต้นสูงกว่าภาคอื่นๆ โอกาสในการเขา้เรยีนต่อในระดบัการศกึษาทีสู่งขึน้
ไปกย็งัมคีวามแตกต่างกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูทางดา้นการศกึษาซึง่ปรากฏว่าสดัส่วนขอจ านวน
ทีน่ัง่เรยีนชัน้ ป. 5 ต่อชัน้ ป. 4 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีพยีงรอ้ยละ 36 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ร้อยละ 55 ในภาคกลาง ในระดบัมธัยมศึกษานัน้แม้ว่าอตัราส่วนการเข้าเรยีนจะเพิม่ขึ้นจาก
ประมาณรอ้ยละ 26 ของประชากรในวยัเรยีน ในปี 2514 เป็นรอ้ยละ 42 ในปี 2518 กต็าม ยงั
ปรากฏว่าคนในชนบทยงัมโีอกาสที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรยีนมธัยมศึกษาน้อยกว่าที่ควรมาก 
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาส่วนใหญ่มาจากครอบครวัทีม่ฐีานะดแีละอยู่ในเมอืง ผูท้ีอ่ยู่ในส่วนกลางมี
โอกาสได้รบัการศกึษามากที่สุด กล่าวคอื มจี านวนรอ้ยละ 5.11 ของประชากร ในขณะที่ในส่วน
ภูมภิาคบางจงัหวดั เช่น ก าแพงเพชร มเีพยีงร้อยละ .58 ของประชากรเท่านัน้ นอกจากนี้ใน
ระดบัอุดมศกึษาจากการส ารวจในปี 2515 ปรากฏว่าพวกที่มาจากครอบครวัชาวไร่ชาวนามเีพยีง
รอ้ยละ 6 เท่านัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าโอกาสในการเขา้ศกึษาในระดบัการศกึษาทุกระดบัยงัมคีวาม
แตกต่างกนัมากระหว่างผู้มฐีานะดกีบัผู้ที่มฐีานะยากจน ผู้อยู่ในชนบทกบัตวัเมอืง และผู้อยู่ใน
ต่างจงัหวดักบัผูท้ีอ่ยูใ่นกรงุเทพมหานคร ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาการปรบัปรงุคุณภาพและปรมิาณ
การศกึษาในทอ้งถิน่ชนบท 

(ข) บริการด้านสาธารณสุข การด าเนินงานด้านบริการ 
สาธารณสุขในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เน้นหนักไปในดา้นการขยายบรกิารใหก้วา้งขวางและถงึ
มอืประชาชน โดยเฉพาะในชนบททีอ่ยูห่่างไกลออกไปมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็ามยงันับว่าบรกิารดา้น
การรกัษาพยาบาลที่รฐัให้แก่ประชาชนในชนบทในปจัจุบนั โดยผ่านโรงพยาบาล ศูนยก์ารแพทย์
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และอนามยั (สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง) สถานีอนามยัชัน้สองและส านักงานผดุงครรภ์ในปจัจุบนั ยงัมี
ความแตกต่างกนัอยูม่าก เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรกิารทีป่ระชาชนในเขตเมอืงไดร้บั 

ความแตกต่างระหว่างการได้รบับรกิารด้านสาธารณสุข
ระหว่างในเขตเมอืงและชนบทเหน็ได้ชดัเจนจากอตัราส่วนของเตยีงคนไขต่้อประชากรในเมอืง 1 
เตยีงต่อประชากร 150 คน ในชนบท 1 เตยีงต่อประชากร 900 คน หรอืเปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วน
ของแพทยใ์นสงักดักระทรวงสาธารณสุขและเทศบาลต่อประชากร จะเหน็ไดว้่าในส่วนกลางมแีพทย ์
1 คนต่อประชากร 1,621 คน แต่ในชนบทมอีตัราแพทย ์1 คน ต่อประชากร 30,863 คน ส่วนศูนย์
การแพทยแ์ละอนามยั (สถานีอนามยัชัน้หนึ่ง) ในระดบัอ าเภอในปจัจุบนัมอียู่เพยีงประมาณ 255 
แห่ง หรอืรอ้ยละ 48 ของจ านวนอ าเภอทัง้ประเทศ สถานีอนามยัชัน้สองในระดบัต าบล มอียู่เพยีง 
3,439 แห่ง หรอืรอ้ยละ 64 ของจ านวนต าบลทัง้ประเทศ และในระดบัหมู่บา้นมสี านักงานผดุงครรภ์
อยูเ่พยีง 1,550 แห่ง หรอืรอ้ยละ 8 ของจ านวนหมูบ่า้นทัง้หมดของประเทศเท่านัน้ 

ในปจัจุบนัน้ีกล่าวได้ว่า บรกิารสาธารณสุขของรฐัที่มอียู่
สามารถใหบ้รกิารถงึมอืประชาชนไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 15 เท่านัน้ ประชาชนประมาณรอ้ยละ 
51 เมื่อเกดิเจบ็ไขไ้ดป้่วยจะต้องไปรบับรกิารจากเอกชนตลอดจนแพทยแ์ผนโบราณและหมอทาง
ไสยศาสตร ์ ซึง่นับไดว้่าการจดับรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในปจัจุบนัยงัไม่ถงึมอืประชา-
ชนโดยส่วนใหญ่อยูเ่ป็นอนัมาก โดยเฉพาะในชนบท 

(8) การให้โอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากบริการขัน้พื้นฐาน การให้โอกาสและเพิม่ขดีความสามารถของประชาชนให้ใช้
ประโยชน์จากบรกิารขัน้พื้นฐานของรฐัที่ส าคญัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่แลว้มา สรุปผลได้
ดงันี้ 

(ก)  การบริการรวมกลุ่มเกษตรในรปูสถาบนัการเกษตร
และสินเช่ือการเกษตร แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดก้ าหนดแนวทางในอนัทีจ่ะส่งเสรมิการรวมกลุ่ม
ในรปูสถาบนัการเกษตรใหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คงและสามารถอ านวยประโยชน์แก่เกษตรกรโดยร่วมมอื
กนัทัง้ดา้นการผลติและการจ าหน่าย โดยไดก้ าหนดเป้าหมายในการจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรเพิม่ขึน้ปีละ 
500 กลุ่มและไดก้ าหนดโครงการส าหรบัสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรในรปูสถาบนัการเกษตรทัง้โดยตรง
และโดยผ่านสนิเชื่อการเกษตร ตลอดจนการสาธติและอบรมต่างๆ ไดก้ าหนดวงเงนิไวถ้งึ 1,706.66 
ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 12 ของงบพฒันาการเกษตรทัง้สิน้ 

การจดักลุ่มเกษตรกรเพื่อด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การเกษตรปรากฏว่าผลการด าเนินงานจนถงึปี 2519 จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้ลดลงจาก 4,195 
กลุ่มในปี 2514 เหลอืเพยีงประมาณ 3,037 กลุ่มในปี 2519 ทัง้นี้เนื่องจากในกลุ่มเกษตรกรขยาย
ขนาดใหญ่ขึน้ โดยมจี านวนสมาชกิโดยเฉลี่ยเพิม่ขึน้จากราวกลุ่มละ 48 คน ในปี 2514 เป็น 102 
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คน ในปี 2519 ในสถาบนัการเกษตรที่ส าคญั 3 กลุ่ม อนัได้แก่ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้การด าเนินงานของกรม
ส่งเสริมการเกษตรนัน้มจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้รวมทัง้สิน้ประมาณ 554,935 คน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
71 เมื่อสิน้ปี 2519 ปรากฏว่ามเีกษตรกรอยู่ในสถาบนัการเกษตรทัง้ 3 นี้ ประมาณ 1.3 ลา้นคน 
หรอืรอ้ยละ 24 ของครอบครวัเกษตรกรทัง้ประเทศ 

ตารางท่ี 2.9 
จ านวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกในสถาบนัการเกษตรท่ีส าคญั 

ปี 2514 และ 2519 
 2514 2518/19 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกร    

จ านวนกลุ่ม 4,195 3,037 -27.60 
จ านวนสมาชกิ 205,448 309,838 +50.81 
จ านวนสมาชกิเฉลีย่ต่อกลุ่ม  47.98 102.02 +108.33 

สหกรณ์การเกษตร    
จ านวนกลุ่ม 1,336 788 -41.02 
จ านวนสมาชกิ 308,459 504,777 +63.64 
จ านวนสมาชกิเฉลีย่ต่อกลุ่ม  230.88 640.58 +177.45 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร 

   

จ านวนสมาชกิกลุ่มเกษตรกร ลกูคา้  262,087 516,314 +97.00 
จ านวนสมาชิก 3 สถาบนั 775,994 1,330,929 +71.51 

ถึงแม้ว่าจ านวนเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มของสถาบนัการ -
เกษตรที่ส าคญัทัง้ 3 นี้จะเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 71 ในระยะปี 2514 ถงึ 2518/19 ก็ตาม แต่
จ านวนกลุ่มของสถาบนัยงักระจายสู่ชนบทไม่เท่าเทยีมกนั กล่าวคอื ในภาคกลางมเีกษตรกรเป็น
สมาชกิสถาบนัการเกษตรทัง้ 3 แห่งนี้อยู่ถงึรอ้ยละ 39 ของจ านวนครอบครวัเกษตรทัง้สิ้น เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 19 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้เมื่อพจิารณาจากจ านวนสมาชกิ
ของสถาบนัการเกษตรทัง้หมดแล้วจะเห็นได้ว่าในปจัจุบนัเกษตรกรของประเทศเกือบ 4 ล้าน
ครอบครวั หรอืประมาณรอ้ยละ 76 ยงัอยูน่อกสถาบนัการเกษตร 

การที่เกษตรกรเป็นจ านวนมากยงัมิได้ร่วมอยู่ในกลุ่ม
เกษตรน้ีมสีาเหตุสบืเน่ืองมาจากปจัจยัต่างๆ หลายประการด้วยกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนที่
เกีย่วกบัขอ้บงัคบัของสถาบนัการเกษตรรปูต่างๆ เช่น ขอ้บงัคบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์



 

21  

การเกษตรไดก้ าหนดไว้ว่าลูกค้าจะต้องสามารถก่อใหเ้กดิผลผลติทางเกษตรเพื่อขายปีหนึ่งๆ เป็น
มลูค่าพอสมควรและก าหนดว่ากลุ่มลกูคา้หนึ่งๆ ไมค่วรรบัสมาชกิทีไ่ม่มทีีด่นิของตนเองเลยเกนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิทัง้หมดในกลุ่มนัน้ ส่วนสหกรณ์การเกษตรกก็ าหนดว่าสมาชกิต้องมี
กรรมสทิธิถ์อืครองทีด่นิท าการเกษตรในขนาดอนัสมควรนัน้กฎเกณฑต่์างๆ ของสถาบนัเกษตรกร
เหล่านี้มผีลในการกีดกนัเกษตรกรที่ไม่มทีี่ดนิให้ออกนอกสถาบนัเกษตรกรทัง้สองประเภทนี้ซึ่ง
เกษตรกรประเภทน้ีมจี านวนมาก อยา่งไรกด็กีรรมสทิธิใ์นทีด่นิของเกษตรน้ีเป็นหลกัประกนัประการ
หนึ่งในด้านการให้สินเชื่อเท่านัน้ ดังจะเห็นได้จากอัตราการส ารองหนี้สูญของธนาคารเพื่ อ
การเกษตรฯ ซึง่ไดก้ าหนดอตัราส ารองหนี้สูญส าหรบัเงนิกู้ให้แก่เกษตรกรซึง่ไม่จ าเป็นจะต้องเป็น
เกษตรกรทีม่ทีี่ดนิเป็นของตนเองไว้สูงรอ้ยละ 5 และก าหนดไว้เพยีงรอ้ยละ 1 ส าหรบัลูกคา้ของ
ธนาคารซึ่งสมาชกิ 1 ใน 3 ต้องมทีี่ดินของตนเองและก าหนดไว้ส าหรบัสหกรณ์การเกษตร         
ซึ่งสมาชิกจะต้องมทีี่ดินของตนเองร้อยละ 0.5 เมื่อเป็นดงันี้การขยายเงนิกู้ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ จงึเท่ากบัเป็นการขยายการเสีย่งภยัมากขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ดงันัน้
จงึ จ าเป็นที่จะต้องมกีารทบทวนนโยบายของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่ อให้
ธนาคารสามารถขยายวงเงนิกูใ้หแ้ก่เกษตรกรในระยะต่อไปได ้

ในปี 2518 กลุ่มเกษตรกรกู้เง ินจากธนาคารเพื่อ 
การเกษตรฯ เป็นจ านวน 387.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 ของเงนิกู้แก่เกษตรกรทัง้หมดใหส้หกรณ์
การเกษตรกู้เงนิ 866.1 ลา้น หรอืรอ้ยละ 26 และใหก้ลุ่มเกษตรกรซึง่เป็นลูกคา้ของธนาคารกู้เงนิ 
2,100 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 62 ซึง่เหน็ไดว้่าลกูคา้ของธนาคารฯ ไดกู้้เงนิมากทีสุ่ดเฉลีย่ตามจ านวน
ลกูคา้ทัง้หมด คอื รายละ 4,069 บาท รองลงมาเป็นสหกรณ์การเกษตรไดร้บัเงนิกู้เฉลีย่ตามจ านวน
สมาชกิรายละ 2,282 บาท และกลุ่มเกษตรกรเฉลีย่ตามจ านวนสมาชกิรายละ 1,251 บาท 

จะเห็นได้ว่ าความพยายามในด้านที่จะใช้สถาบัน
การเกษตรและสนิเชื่อเป็นตวัจกัรส าคญัในการใหบ้รกิารและเพิม่ขดีความสามารถของประชาชนใน
การผลิต ยงัมปีญัหาที่จะต้องแก้ไขอยู่อีกเป็นจ านวนมาก ในระยะที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรซึ่งรบั
เกษตรกรทัง้ที่ไม่มทีี่ท ากินและมีที่ท ากินเข้าเป็นสมาชิกนัน้ ครอบคลุมจ านวนเกษตรกรเพียง
ประมาณรอ้ยละ 6 ของจ านวนครวัเรอืนของเกษตรกรทัง้หมด และเกษตรกรทีไ่ม่มทีีท่ ากนิเมื่อเขา้
เป็นสมาชกิกลุ่มเกษตรกรแล้วจะถูกบงัคบัโดยข้อบงัคบักลุ่มเกษตรกรไม่ให้เป็นสมาชกิสถาบนั
การเกษตรอื่นๆ ดงันัน้ เกษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิท ากนิจงึไม่มโีอกาสเป็นสมาชกิสหกรณ์การเกษตรและ
มีโอกาสน้อยมากที่จะเข้ากลุ่มลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสกหรณ์การเกษตร จึง
จ าเป็นตอ้งหาทางแกไ้ขใหเ้กษตรกรเหล่านี้ไดส้นิเชื่อทางเกษตรใหเ้พิม่มากขึน้ โดยแก้ไขกฎเกณฑ์
ต่างๆ ดงักล่าวใหเ้ป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ใหม้ากขึน้ 

เมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รบัสนิเชื่อการเกษตรผ่านมายงั
กลุ่มเกษตรกรน้อยมากจงึท าให้เกษตรกรไม่สู้จะสนใจในการเขา้ร่วมกลุ่มนัก ดงันัน้สถาบนัเกษตร



 

22  

ทัง้สามสถาบนัใหญ่ๆ ในปจัจุบนัจงึเป็นแต่ผูช่้วยเหลอืเกษตรทีม่ฐีานะดอียู่แลว้ แทนทีจ่ะช่วยเหลอื
เกษตรกรที่ยากไรแ้ละต้องการความช่วยเหลอืมากกว่าการถอืเอาปจัจยัที่ดนิหรอืรายได้มากดีกนั
ไมใ่หเ้กษตรกรเขา้เป็นสมาชกิกลุ่มลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรหรอืสหกรณ์การเกษตร ท าให้
เกษตรกรที่ยากไรถู้กบัน่ทอนโอกาสที่จะรวมตวักนั และการรวมอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนัน้  ก็ได้รบั
ความสนบัสนุนจากรฐับาลไมท่ัว่ถงึ จงึท าใหก้ารขยายกลุ่มใหก้วา้งขวางออกไปท าไดย้าก ดงัจะเหน็
ไดว้่ามเีกษตรกรถงึรอ้ยละ 76 ทีอ่ยู่นอกกลุ่มสถาบนัการเกษตรทัง้สาม กลุ่มเกษตรกรเองกอ่็อนแอ
ลง ดงัจะเหน็ไดจ้ากจ านวนกลุ่มเกษตรกรทีไ่ม่ทราบยอดสมาชกิแน่นอนมถีงึ 287 กลุ่ม หรอืรอ้ยละ 
9 ของกลุ่มเกษตรกรทัง้หมด 3,037 กลุ่ม การที่เกษตรกรอ่อนแอนี้ท าให้โอกาสที่เกษตรกรจะ
สามารถพฒันากลุ่มใหท้ าหน้าทีท่ ัง้ในดา้นการรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลและการช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนัมน้ีอยมากในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

(ข)  การรกัษาระดบัราคาสินค้าเกษตร นอกจากในด้านการ
ปรบัปรุงสถาบนัการเกษตรและสนิเชื่อให้เข้มแขง็แล้ว แนวทางการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 3 ยงัได้ให้ความส าคญัต่อการรกัษาระดบัราคาสนิค้าทางด้านเกษตร ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญั
ประการหน่ึงที่มสี่วนช่วยเสรมิสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถของเกษตรกรในการน าปจัจยั 
การผลติ ตลอดจนบรกิารทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของรฐัมาใช้เพื่อการเพิ่มผลติและรายได้ 
มากยิง่ขึน้ 

แม้ว่าการรกัษาระดบัราคาสนิค้าเกษตรจะเป็นแนวทาง
ส าคญัประการหนึ่งที่กล่าวไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 กต็าม แต่เป้าหมายและวธิกีารด าเนินงาน 
มไิด้ระบุไวแ้น่ชดัในระยะตัง้แต่ปี 2514 - 2517 ราคาสนิคา้ด้านเกษตรหลายชนิดในตลาดโลกมี
แนวโน้มสูงขึน้ มผีลใหร้าคาสนิคา้ดา้นเกษตรภายในประเทศถบีตวัสูงขึน้ไปด้วย ซึ่งท าใหร้ายได้ที่
เป็นตวัเงนิทีเ่กษตรกรไดร้บัจากการจ าหน่ายสนิคา้เกษตรในระดบัไร่นา โดยเฉพาะขา้ว ยางพารา 
และขา้วโพด เพิม่สูงขึน้ถงึประมาณ 200% หรอืเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 1 หมื่นลา้นบาท ใน
ระหว่างปี 2514 - 2516 ถงึแมว้่าจะเป็นการช่วยใหก้ารกระจายรายไดด้ขีึน้บา้งกต็าม แต่ในขณะที่
ราคาส่งออกของสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นอาหารโดยเฉพาะขา้วสูงขึน้นัน้ รฐับาลไดใ้ชม้าตรการต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ทัง้ในด้านภาษีอากร และการควบคุมการส่งออกเพื่อช่วยมใิห้ผู้บรโิภคภายในเดอืดรอ้น ท าให้
ราคาภายในประเทศลดลง เกษตรกรจงึไม่ได้รบัประโยชน์ตอบแทนจากการเพิม่ขึน้ของระดบัราคา
สนิคา้เกษตรในตลาดต่างประเทศอยา่งเตม็ที ่

ต่อมาในระยะปี 2517 - 2519 ภาวะตลาดต่างประเทศได้
เปลีย่นแปลงไป ท าใหร้าคาสนิคา้ส่งออกดา้นเกษตรตกต ่าลงเรื่อยๆ ราคาขา้วเปลอืกในระดบัไร่นา
ลดต ่าลงจากอตัราเฉลีย่ต่อเกวยีน 2,151 บาท ในปี 2517 และ 2,220 บาท ในปี 2518 เหลอืเพยีง 
1,800 บาท ในต้นปี 2519 ในระหว่างปี 2517 - 2518 รฐับาลไดด้ าเนินการประกนัราคาส าหรบัพชื 
2 ประเภท คอื ขา้วและอ้อย ซึง่ปรากฏว่าการประกนัราคาอ้อยตนัละ 300 บาท ไดผ้ลดเีนื่องจาก
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ราคาตลาดต่างประเทศอ านวย ส่วนในเรื่องขา้วไม่อาจด าเนินการให้ได้ผลเนื่องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับตลาดการเกษตรในรูปรฐัวิสาหกิจที่ส าคัญสองหน่วย คือ องค์การคลังสินค้าและ
องคก์ารตลาดเพื่อการเกษตรขาดการก าหนดนโยบายหลกัเรื่องราคาสนิคา้เกษตรและขาดนโยบาย
ย่อยเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้หน่วยงานทัง้สองยงัมขีอ้จ ากดัเรื่องเงนิทุน ก าลงัคนและยุง้ฉาง ระบบ
การตลาดสนิคา้ทุกระดบั รวมทัง้ปจัจยัการผลติอื่นๆ ส่วนหน่ึงอยู่ในมอืพ่อคา้คนกลาง และสถาบนั
เกษตรกรในรปูต่างๆ มเีกษตรกรเป็นสมาชกิเพยีงรอ้ยละ 10 - 15 ของเกษตรกรทัง้ประเทศ การรบั
บรกิารในด้านตลาดหรอือื่นๆ จากรฐัไม่อาจครอบคลุมได้ทัว่ถงึ ในเวลาต่อมารฐับาลจงึได้ยกเลกิ
การประกนัราคาข้าว โดยหนัมาใช้วธิพียุงราคาแทน โดยก าหนดราคาพยุงขา้วเปลอืกชนิดสเีป็น
ขา้วสารเจา้ 5% ไวใ้นราคาตนัละ 2,100 บาท ซึง่ไดผ้ลเฉพาะในบางทอ้งทีเ่ท่านัน้ 

อาจกล่าวได้ว่า การด าเนินงานด้านการรกัษาระดบัราคา
สนิคา้เกษตรในระยะทีผ่่านมา เป็นการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่ เครื่องมอืต่างๆ ทีม่อียู่
และสามารถด าเนินงานใหไ้ดผ้ลส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอืทีจ่ะกดราคาสนิคา้เกษตรไม่ใหสู้งขึ้นมากใน
ยามทีภ่าวะตลาดในต่างประเทศอ านวย ในทางตรงกนัขา้มเครื่องมอืทีจ่ะพยุงราคาสนิคา้ใหสู้งขึน้ใน
ขณะที่ราคาสนิค้าเกษตรตกต ่า กลบัไม่ได้ผลเพราะขาดเครื่องมอืทัง้ในรูปมาตรการและโครงการ
ระยะยาวทีจ่ะอ านวยประโยชน์แก่เกษตรกรไดโ้ดยทัว่ถงึ ท าใหเ้กษตรกรไดร้บัผลกระทบ-กระเทอืน
จากราคาตกต ่าอยู่เสมอ นอกจากนี้นโยบายราคาสนิค้าด้านเกษตรในระยะที่ผ่านมายงัจ ากดัอยู่ใน
บางพชื ยงัขาดแนวนโยบายหลกัในด้านการผลติและการจ าหน่ายซึ่งจ าเป็นจะต้องพจิารณาวาง
แนวทางใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

2. การจดัสรรงบพฒันาฯ และ การเบิกจ่ายในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

2.1  ขนาดของงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รฐับาลไดก้ าหนดขนาดของงบพฒันาฯ และนโยบาย
ทางการเงนิและการคลงัเพื่อสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้บรรลุเป้าหมายที่จะเพิม่
รายได้ประชาชาตใินอตัรารอ้ยละ 7 ต่อปี และหนัมาให้ความส าคญัต่อการกระจายผลการพฒันา
ออกไปใหถ้งึมอืประชาชนมากขึน้กว่าแผนพฒันาฯ ฉบบัทีแ่ลว้ๆ มา โดยไดเ้ร่งระดมทรพัยากรทาง
การเงนิทัง้จากแหล่งภายในและต่างประเทศ เพื่อน ามาลงทุนในการพฒันาประเทศและพยายาม
รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีม่ ัน่คง ในการน้ีไดก้ าหนดเป้าหมายงบ
พฒันาฯ ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ไว้ทัง้สิ้น 100,275 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงนิที่มาจาก
งบประมาณแผ่นดนิและรายไดร้ฐัวสิาหกจิ จ านวน 83,345 ลา้นบาท เงนิกู้จากต่างประเทศจ านวน 
11,930 ลา้นบาท และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 5,000 ลา้นบาท 

2.2 ผลการจดัสรรงบพฒันาฯ ส่วนรวม 
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ในการด าเนินการปรากฏว่าเมื่อถึงปี 2519 งบพัฒนาฯ ที่ได้รบัจดัสรรจริง 
มจี านวนเพิม่ขึ้นเป็น 131,263 ล้านบาท เน่ืองจากภาวะเงนิเฟ้อท าให้มคีวามจ าเป็นต้องตัง้งบ
พฒันาฯ เพิม่ขึน้ ซึง่ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นงบประมาณและรายไดร้ฐัวสิาหกจิจ านวน 99,470 ลา้นบาท 
เงนิกูต่้างประเทศ 26,793 ลา้นบาท และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 5,000 ลา้นบาท 

แม้จะได้มีการปรบัปรุงขีดความสามารถในการจดัเตรียมโครงการของหลาย 
หน่วยงาน แต่กป็รากฏว่าการเบกิจา่ยงบพฒันาฯ ตามโครงการต่างๆ ในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ 
ไดจ้า่ยจรงิไปเพยีงจ านวนทัง้สิน้ 92,548 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 70.5 ของงบพฒันาฯ ทีไ่ดร้บัจดัสรร
ให ้ซึง่เป็นอตัราส่วนการจา่ยจรงิทีค่่อนขา้งต ่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราการจ่ายจรงิรอ้ยละ 72.4 ใน
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 

การเบกิจ่ายเงนิของงบพฒันาฯ ทัง้หมดจ านวน 92,548 ล้านบาทนัน้ เป็นการ
เบิกจ่ายจรงิจากงบประมาณและรายได้รฐัวิสาหกิจ 78,197 ล้านบาท หรอืร้อยละ 79 ของ 
งบพฒันาฯ ทีม่าจากงบประมาณและรายได้รฐัวสิาหกจิที่ได้รบัจรงิ สาเหตุส าคญัที่ท าให้อตัราการ
จ่ายจริงต ่ า คือ ได้เกิดปญัหาเงินเฟ้อท าให้ราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ มีราคาสูงจน
ผู้รบัเหมาก่อสรา้งไม่สามารถจะด าเนินการก่อสรา้งต่อไปได้ ได้ละทิ้งงานไปมาก จนท าให้รฐับาล
ต้ อ ง 
ปรบัปรุงราคาค่ารบัเหมาโครงการก่อสรา้งต่างๆ เสยีใหม่โดยเฉพาะในสาขาคมนาคมและขนส่ง 
นอกจากนี้โครงการที่เกี่ยวกบัการก่อสร้างส่วนใหญ่มกัจะมกีารด าเนินงานล่าช้า  เพราะเมื่อส่วน 
ราชการที่ได้รบัอนุมตัเิงนิงบประมาณแล้ว จ าเป็นต้องใช้เวลาเตรยีมการ ซึ่งในบางกรณีต้องเสยี
เวลานาน 4 - 5 เดอืน และบางโครงการกไ็ดท้ าการขอจดัตัง้งบประมาณไวเ้กนิกว่าอตัราก าลงัคน
และขดีความสามารถของส่วนราชการทีส่ามารถด าเนินไดก้ม็ ี

ส่วนทางด้านการเบิกจ่ายเงนิกู้ก็ประสบปญัหามากขึ้น และแม้ว่าจะได้มกีาร 
ปรบัปรุงวงเงนิกู้ผูกพนัจากการประมาณการขัน้แรกให้เพิม่สูงขึน้มากถงึประมาณ 2 เท่าตวัจาก 
11,930 ล้านบาท เป็น 26,793 ล้านบาทก็ตาม แต่ปรากฏว่าการเบกิจ่ายส าหรบัโครงการ 
เงนิกู้ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เป็นไปอย่างล่าชา้มาก คอื เบกิจ่ายไดเ้พยีง 11,684 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 44 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 62.2 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ทัง้นี้ เนื่องจาก
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้มกีารปรบัปรุงค่าใชจ้่ายตามราคาวสัดุอุปกรณ์ทีสู่งขึน้จาก
ภาวะเงนิเฟ้อ ท าใหโ้ครงการต่างๆ ทีล่งนามกูเ้งนิและส่วนทีจ่ะลงนามกูเ้งนิตอ้งด าเนินงานล่าชา้กว่า
ก าหนด นอกจากน้ียงัมปีญัหาในด้านการจดัเตรยีมโครงการบางโครงการไม่พรอ้มเพรยีง ความ
ต้องการของแหล่งเงนิกู้จ าเป็นต้องท าการศึกษาเพิม่เตมิ ตลอดจนการจดัเตรยีมเอกสารการเปิด
ประมลู และการเบกิจา่ยเงนิกูไ้มเ่ป็นไปตามวธิกีารของแหล่งเงนิกู้จงึต้องเสยีเวลาปรบัปรุงใหม่ และ
บางครัง้การจดัสรรงบประมาณสมทบเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายภายในประเทศไม่สอดคลอ้งกบัการใชเ้งนิกู้
ต่างประเทศ เป็นผลใหก้ารท างานล่าชา้ 
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ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดค้าดหมายไวว้่าจะไดร้บัความช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมประมาณ 5,000 ล้านบาท เท่าที่ด าเนินการมา
ปรากฏว่ารฐับาลไทยได้รบัความช่วยเหลือจากต่างประเทศต ่ากว่าเป้าหมาย คือ ได้รบัความ
ช่วยเหลือเป็นจ านวน 2,667 ล้านบาท ถึงแม้ว่าสหรฐัฯ จะมีนโยบายลดความช่วยเหลือลง 
ในระยะของแผนพฒันาฯ แต่กย็งัเป็นแหล่งความช่วยเหลอืทีม่จี านวนมากทีสุ่ดคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ย
ละ 35.5 ของความช่วยเหลอืทัง้หมด รองลงมาไดแ้ก่ องคก์ารสหประชาชาต ิซึง่ใหค้วามช่วยเหลอื
รอ้ยละ 21.6 กลุ่มประเทศอื่นรอ้ยละ 24.5 และกลุ่มประเทศโคลมัโบ 18.4 

ตารางท่ี 2.10 
งบพฒันาฯ แยกตามแหล่งท่ีมาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 

 1 2 3 3/2 
 งบพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 % งบพฒันาฯ 

รบัจริง 
งบพฒันาฯ 
จ่ายจริง 

% 

จากแหล่งภายในประเทศ1/ 83,345 83 99,470 78,197 79 
เงนิกูต่้างประเทศ 11,930 12 26,793 11,684 44 
การช่วยเหลอืต่างประเทศ 5,000 5 5,000 2,667 53 

รวม 100,275  131,263 92,548 70 

1/ รวมงบประมาณแผ่นดนิ เงนิรายไดร้ฐัวสิาหกจิและทอ้งถิน่ 

2.3 การจดัสรรงบพฒันาฯ แยกตามความส าคญัเป็นรายสาขาและการเบิกจ่าย
จริง พอสรปุไดด้งันี้ 

2.3.1 สาขาเกษตรและชลประทาน งบพัฒนาฯ ที่ได้จดัสรรจริง 19,985  
ล้านบาท เบกิจ่ายจรงิ 10,961 ล้านบาท หรอืร้อยละ 54.8 ของงบพฒันาฯ ที่ได้รบั แม้ว่าการ 
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายจะเน้นหนักทางดา้นโครงการส่งเสรมิการเกษตร และโครงการปรบัปรุง
ระบบการส่งน ้าและการใชน้ ้า เพื่อใหโ้ครงการขัน้พืน้ฐานทีม่อียู่แลว้เสรจ็สมบูรณ์ แต่การด าเนินงาน
ยงัประสบปญัหาท าใหม้กีารเบกิจา่ยส าหรบัโครงการดงักล่าวอยูใ่นอตัราต ่า อนัไดแ้ก่ 

 

 

งานป้องกนัและก าจดัศตัรพูชื 
งานส่งเสรมิการผลติขา้ว 
งานส่งเสรมิพชืเศรษฐกจิ 
โครงการน ้าพอง 
โครงการแมก่ลองใหญ่ 
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โครงการปตัตานี 
โครงการปราณบุร ี
โครงการพษิณุโลก 
โครงการชลประทานเหมอืงฝาย 
งานสรา้งอ่างเกบ็น ้า 

2.3.2 สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพาณิชย์ งบพฒันาฯ ที่ได้รบั 4,258  
ลา้นบาท เบกิจ่ายจรงิ 2,419 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 56.8 ของรายจ่ายด้านนี้ รายจ่ายในสาขานี้ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ส าหรบัโครงการที่สนับสนุนความ
ต้องการของคนในชนบทอนัได้แก่ โครงการส ารวจและพฒันาน ้าบาดาล ซึ่งได้รบัการจดัสรร 
งบประมาณจ านวนมากกลบัมกีารเบกิจา่ยจรงิต ่ากว่ารอ้ยละ 65 ในระยะ 12 เดอืน 

2.3.3 สาขาคมนาคมและขนส่ง งบพัฒนาฯ ที่ได้รบั 22,543 ล้านบาท  
เบกิจ่ายจรงิ 16,943 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 75.2 ของรายจ่ายด้านนี้ รายจ่ายส่วนใหญ่เน้นหนัก
ทางด้านการขยายโครงการขัน้พืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิ แต่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าโครงการต่างๆ 
ดงักล่าวมกัจะด าเนินการไมท่นัตามเป้าหมาย งานทีม่กีารเบกิจา่ยจรงิต ่ากว่างบ ไดแ้ก่ 

โครงการพฒันาสนามบนิ 
งานวทิยเุดนิอากาศ 
โครงการทางหลวงสายประธาน 
โครงการทางหลวงสายจงัหวดั 

2.3.4 สาขาการพลงังาน งบพฒันาฯ 14,751 ล้านบาท เบกิจ่ายจรงิ 10,079  
ล้านบาท หรอืร้อยละ 68.3 ของรายจ่ายด้านนี้ โครงการส่วนใหญ่เกี่ยวกบัการลงทุนทางด้าน 
ก่อสรา้ง เครื่องก าเนิดพลงัไฟฟ้า แต่เน่ืองจากทางดา้นรฐับาลมนีโยบายใหร้ฐัวสิาหกจิทดี าเนินงาน
ในด้านนี้พึง่รายได้ของตวัเองเป็นหลกั ดงันัน้งบประมาณทีไ่ด้รบัจงึเป็นไปในรูปของการกู้ยมืแทน 
ปรากฏว่าการเบกิจ่ายจรงิในสาขานี้มอีตัราสูงเมื่อเทยีบกบัรายจ่ายจรงิของสาขาอื่นๆ นอกจาก  
บางโครงการทีเ่บกิจา่ยจรงิต ่า ไดแ้ก่ 

 

โครงการล าโดมน้อย 
โครงการพฒันาแมน่ ้าโขง 
โครงการผามอง 

2.3.5 สาขาพฒันากิจการสงัคมและสาธารณูปการ งบพฒันาฯ ทีไ่ดร้บั 
20,052 ลา้นบาท เบกิจ่ายจรงิ 15,200 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 75.8 ของรายจ่ายสาขานี้รายจ่ายส่วน
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ใหญ่เป็นการสนบัสนุนโครงการทางดา้นการฝึกอาชพี การจดัทีด่นิท ากนิ งานนิคมสรา้งตนเอง และ
งานพฒันาชุมชน โครงการทีม่กีารด าเนินงานล่าชา้ท าใหก้ารเบกิจา่ยต ่า มดีงันี้ 

งานฝึกอาชพี 
โครงการเปิดเขตพฒันาอ าเภอและจงัหวดั 
โครงการจดัทีด่นิผนืใหญ่ 
โครงการท าแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ 
โครงการปรบัปรงุสภาพหมูบ่า้น 
งานจดัใหม้นี ้าสะอาดในชนบท 
งานประปาจงัหวดั 
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัของการเคหะแห่งชาต ิ
งานบรกิารดา้นวศิวกรรมของการทางพเิศษ 

2.3.6 สาขาสาธารณสขุ งบพฒันาฯ ทีไ่ดร้บัจ านวน 7,119 ลา้นบาท  
เบกิจา่ยจรงิ 4,237 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 59.5 ของรายจา่ยสาขานี้ โครงการส าคญัทีม่ ี
การเบกิจา่ยต ่า ไดแ้ก่ 

งานโรงพยาบาลส่วนภมูภิาคและศูนย ์
งานปรบัปรงุและขยายสถานีอนามยั 
งานวทิยาลยัครพูยาบาล 
งานจดัหาน ้าสะอาดในชนบท 

2..3.7 สาขาการศึกษา งบพฒันาฯ ที่ไดร้บัจ านวน 42,555 ลา้นบาท เบกิจ่าย
จรงิจ านวน 31,709 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 74.5 ของรายจ่ายสาขานี้ เป็นสาขาทีไ่ด้รบัการจดัสรร
รายจ่ายสูงที่สุดเป็นรอ้ยละ 32 ของงบพฒันาฯ ที่รบัจรงิทัง้สิ้น ทัง้นี้ได้เน้นความส าคญัเกี่ยวกบั
โครงการด าเนินงานขัน้ประถมศกึษา โครงการจดัการศกึษามธัยมในส่วนภูมภิาค งานด าเนินการ
ขัน้มธัยมศกึษาและเตรยีมอุดม โครงการผลติครรูะดบัประกาศนียบตัรและขัน้ปรญิญา และโครงการ
สนบัสนุนส่งเสรมิอาชวีศกึษา ซึง่โครงการทีม่อีตัราการเบกิจ่ายต ่ามดีงันี้ 

 

(1) ระดบัชัน้ประถม – มธัยม งานด าเนินการศกึษาอนุบาล 
งานด าเนินมธัยมศกึษาและเตรยีมอุดม 
โครงการพฒันาโรงเรยีนมธัยมในส่วน- 
ภมูภิาค 
งานโรงเรยีนเกษตรกรรม 
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งานโรงเรยีนช่างและโรงเรยีนสารพดัช่าง 
งานวชิาชพีชัน้สงู 
งานพฒันาอาชวีศกึษา 
งานส่งเสรมิหลกัสตูรของกรมวชิาการ 
งานผลติครพูลศกึษาระดบั ป.ก.ศ. 

(2) ระดบัชัน้มหาวิทยาลยั งานผลติครปูระกาศนียบตัรวชิาการ-
ศกึษา 
โครงการพฒันามหาวทิยาลยั-
เกษตรศาสตร ์
คณะแพทยศ์าสตรข์อนแก่น 
คณะแพทยศ์าสตรร์ามาธบิด ี
คณะแพทยศ์าสตร ์สงขลาฯ 
คณะวทิยาศาสตร ์สงขลาฯ 
คณะศกึษาศาสตร ์สงขลาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.11 
เปรียบเทียบแผนพฒันาฯ แผนปรบัปรงุประจ าปีและรายจ่ายจริงแยกเป็นรายสาขา 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (2515 - 2519) 
หน่วย : ล้านบาท 

 (1) (2) (3) สดัส่วน 
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แผนพฒันาฯ แผนปรบัปรงุ 
ประจ าปี 

รายจา่ย
จริง 

(3)/(2) 

การเกษตรและชลประทาน 13,695.0 19,985.0 10,961.0 54.8 
อุตสาหกรรมเหมอืงแร่และพาณิชย ์ 2,350.0 4,258.0 2,419.0 56.8 
คมนาคมและขนสง่ 19,475.0 22,543.0 16,943.0 75.2 
การพลงังาน 7,875.0 14,751.0 10,079.0 68.3 

รวมสาขาเศรษฐกจิ 43,395.0 61,537.0 41,402.0 67.3 
พฒันากจิการสงัคม 2,700.0 5,189.0   
พฒันาเมอืงและทอ้งถิน่ 14,930.0 14,863.0 15,200.0 75.8 
สาธารณสขุ 6,340.0 7,119.0 4,237.0 59.5 
การศกึษา 32,910.0 42,555.0 31,709.0 74.5 

รวมสาขาพฒันาสงัคม 56,880.0 69,726.0 51,146.0 73.4 
รวมทัง้สิน้ 100,275.0 131,263.0 92,548.0 70.5 

 

3. ปัญหาสืบเน่ืองท่ีจะต้องด าเนินการต่อในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

การแก้ปญัหาทางเศรษฐกจิ สงัคม จะต้องกระท าต่อเนื่องไปเป็นขัน้ตอน โดยการวเิคราะห์ 
สรรหาปญัหาขอ้บกพร่องต่างๆ ที่อาจจะมผีลสบืเน่ืองมาจากการพฒันาในช่วงที่ผ่านมาแล้วหรอื 
มผีลมาจากการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ภายในและนอกประเทศ ดงันัน้ จากการประเมนิผลและ
สถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วพอจะสรุปได้ว่ามปีญัหาสืบเนื่องที่จะต้องด าเนินการพิจารณาต่อไป 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงันี้ 

3.1 ปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนซบเซา 

ได้เริม่เกดิขึน้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ตัง้แต่ปี 2517 เป็นต้นมาจนถงึ
ปจัจุบนั ทัง้น้ีเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการแปรผนัทางเศรษฐกจิของโลก เริม่ตัง้แต่ภาวะผนัผวนของ
ระบบการเงนิระหว่างประเทศที่ค่าของเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ลดต ่าลง บวกกบัการเคลื่อนไหวของ
ราคาอาหารและวตัถุดบิในตลาดโลกมรีาคาสูงขึน้ และตดิตามมาด้วยวกิฤตการณ์น ้ามนัขึน้ราคา 
ทัง้หมดน้ีไดก่้อใหเ้กดิภาวะเงนิเฟ้อและภาวะเศรษฐกจิชะงกังนัทัว่โลก ต่อมาในปี 2518 กไ็ดม้กีาร
เปลี่ยนแปลงทางการเมอืงขึน้ในประเทศเพื่อนบ้าน มลีาว เขมร และเวยีดนาม รวมทัง้เหตุการณ์
ทางการเมอืงในประเทศทีไ่ดม้กีารเลอืกตัง้และเปลีย่นรฐับาลถงึ 3 ครัง้ ในช่วงปี 2518 - 2519
ประกอบกบัความไม่สงบในด้านแรงงานขึ้นอีกด้วย ทัง้หมดนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนในวงการ
ธุรกจิและกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศหลายดา้นส่งผลท าใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิและการลงทุน 
ภายในประเทศซบเซาลงในช่วงหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ 
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จงึจดัได้ว่าปญัหาเศรษฐกิจชะงกังนัและการลงทุนซบเซาเป็นปญัหาเร่งด่วนที่มี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ในระยะแรกเป็นอย่างยิง่ และ
หากรฐับาลไม่สามารถฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในประเทศให้กลบัเข้าสู่ระดบัที่ประเทศ
สามารถขยายก าลงัผลติและการจ้างงานเพิม่ขึ้นแล้ว การแก้ปญัหาขัน้โครงสร้างระยะยาวทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศหลายด้านอาจจะประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชงิ และอาจจะยงั 
ผลกระทบต่อเสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศต่อไปไดด้ว้ย 

3.2 ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้ 
เพ่ิมมากขึ้น 

จากการประเมนิการพฒันาเศรษฐกจิฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาก็เป็นที่ยอมรบักนั 
โดยทัว่ไปว่าเป็นลกัษณะของการขยายตวัและการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิทีข่าดความ
สมดุล ก่อใหเ้กดิปญัหาความเหลื่อมล ้าในฐานะทางเศรษฐกจิระหว่างกลุ่มชนและระหว่างภาคต่างๆ 
มากขึน้ ทัง้นี้เพราะเหตุผลว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิ การกระจายการผลติ และการเพิม่ผลผลติ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเฉพาะในภาคกลางเท่านัน้ ส่วนภาคอื่นๆ ยงัมสีภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ทีล่า้หลงัและมกีารกระจายการผลติจากสาขาเกษตรกรรมไปสู่สาขาการผลติอื่นๆ น้อยมาก ฉะนัน้ 
สวสัดิภาพความเป็นอยู่และรายได้ตลอดทัง้โอกาสการมีงานท าของคนส่วนใหญ่ในภาคต่างๆ  
ยกเว้นภาคกลางยงัขาดความมัน่คงและขึน้อยู่กับสภาพความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิการเกษตร
แบบชนบท ซึ่งโดยทัว่ไปอยู่ในสภาพชะงกังนัเพราะเป็นโครงสร้างการเกษตรที่ “ผลิตเฉพาะ 
ฤดูกาล” และการขยายผลผลติส่วนใหญ่กเ็นื่องมาจาก “การขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก” แทบทัง้สิน้ มใิช่
เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ นอกจากนัน้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ยงัต้องประสบปญัหา 
ผลตอบแทนทางดา้นราคาทีไ่ม่เป็นธรรมและต้องเผชญิปญัหาทางดา้นปจัจยัการผลติหลายประการ 
ทัง้ในแงท่ีด่นิท ากนิ แหล่งน ้า และปญัหาหน้ีสนิของเกษตรกรในชนบทไดท้วคีวามรุนแรงขึน้อกีดว้ย 
จงึเป็นปญัหาทีส่ าคญัในดา้นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและการกระจายรายได ้

นอกจากปญัหาโครงสร้างทางการเกษตรแล้ว ยงัมีปญัหาโครงสร้างทางด้าน 
อุตสาหกรรม ซึ่งในระยะที่ผ่านมาเป็นสาขาการผลติที่เติบโตเรว็และมสี่วนผลกัดนัให้เศรษฐกิจ  
ส่วนรวมของประเทศขยายรายได้เป็นตวัเงนิสูง แต่ก็เป็นโครงสร้างของการพฒันาอุตสาหกรรม  
ที่รวมกันอยู่หนาแน่นในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานคร และเป็น 
กจิการอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนสนิค้าขาเขา้เสยีเป็นส่วนใหญ่ ต้องอาศยัวตัถุดบิจากต่างประเทศ
เป็นสดัส่วนค่อนข้างสูงและใช้แรงงานต ่า มผีลเชื่อมโยงกบัภาคเกษตรกรรมในชนบทหรอืการ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศไม่มากนกั 

ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าลกัษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางการผลติของระบบ
เศรษฐกิจเท่าที่ผ่านมายงัขาดความสมดุลทัง้ในแง่ของการกระจายการผลิตระหว่างสาขาและ
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ระหว่างภาคต่างๆ ก่อใหเ้กดิช่องว่างในฐานะทางเศรษฐกจิและรายไดใ้นประเทศมากขึน้โดยล าดบั 
เหล่าน้ีจงึเป็นปญัหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่คงค้างและจ าเป็นจะต้องแก้ไขในช่วงของแผน 4 
ต่อไปโดยรบีเรง่ 

3.3  ปัญหาโครงสร้างทางสงัคม 

ปญัหาน้ีเป็นผบสบืเน่ืองต่อโยงมาจากลกัษณะการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ทีข่าดความสมดุล ตลอดทัง้ปญัหาความเหลื่อมล ้าในฐานทางเศรษฐจิและรายไดร้ะหว่างกลุ่มชนและ
ระหว่างพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศ ทัง้หมดน้ีได้สรา้งปญัหาฐานะโครงสรา้งทางสงัคมให้ตามมา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาความยากจนของคนในชนบท ซึ่งยงัขาดแคลนบรกิารสงัคมที่จ าเป็น 
ต่อการด ารงชวีติอยูม่าก และปญัหาความแออดัและความเสื่อมโทรมของสภาพสงัคมในเขตนครหลวง
และเขตเมอืงใหญ่ๆ ในส่วนภมูภิาค ซึง่พอจะสรุป คอื สภาพความเป็นอยู่และมาตรฐานการด ารงชพี
ของคนส่วนใหญ่ในชนบทยงัอยูใ่นสภาพเสื่อมโทรมและเผชญิกบัความยากจนทวขีึน้ อนัเป็นเหตุมา
จากสภาพเศรษฐกจิชนบททีซ่บเซาและมรีะดบัรายได้ต ่า ตลอดทัง้มกีารว่างงานนอกฤดูเพาะปลูก
สูง ขณะเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าบรกิารสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสาธารณสุข ด้าน
โภชนาการ ในชนบทยงัอยูใ่นระดบัต ่าและยงักระจายไปไมถ่งึเขตชนบททีห่่างไกล 

การยา้ยถิน่ฐานออกจากชนบทไปสู่เมอืงและอตัราความเตบิโตของนครหลวงและ
เมอืงใหญ่ๆ ในส่วนภูมภิาคหลายแหล่งได้ก่อให้เกดิปญัหาความแออดัและมสีภาพแวดล้อมทาง
สงัคมที่เสื่อมโทรมอย่างเหน็ได้ชดั จากการขาดแคลนบรกิารสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และที่
อยู่อาศยัที่ไม่สามารถสนองการเพิม่ของประชากรในนครหลวงและเขตเมอืงใหญ่ๆ ได้ ผลกระทบ
ทางสงัคมที่ตามมาก็คอืการขยายตวัของแหล่งเสื่อมโทรม สภาพการจราจรตดิขัด การว่างงานใน
เขตเมอืง ปญัหาอาชญากรรม และยาเสพตดิ ตลอดทัง้ปญัหาทางสุขภาพจติของคนในเขตเมอืงได้
ทวคีวามรนุแรงขึน้อยา่งรวดเรว็ ทัง้หมดน้ีเป็นปญัหาโครงสรา้งขัน้รากฐานทางสงัคมทีม่คีวามส าคญั
อนัดบัสูงต่อการพฒันาประเทศในระยะต่อไป จ าต้องได้รบัการแก้ไขควบคู่ไปกบัการแก้ปญัหา
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศอยา่งสอดคลอ้งกนั 

3.4 ปัญหาประชากรและการว่างงาน 

เป็นทัง้ตน้เหตุและผลสบืเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปญัหาทางด้านปริมาณ คุณภาพและโครงสร้างของ 
ประชากร ตลอดทัง้การตัง้ถิน่ฐานของชุมชน และปญัหาการว่างงานยุ่งยากสบัสนทวขีึน้โดยล าดบั 
แมว้่าการด าเนินงานตามนโยบายลดอตัราเพิม่ประชากรจะท าไดผ้ลดตีามเป้าหมายในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 กต็าม แต่การเพิม่ประชากรในอตัราสงูก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ท าใหก้ าลงัแรงงานเพิม่
ถงึรอ้ยละ 2.6 ต่อปี ในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และอาจจะเป็นรอ้ยละ 2.3 ต่อปีในระยะ
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จ านวนนี้เกนิกว่ารอ้ยละ 70 มคีุณภาพและความรูร้ะดบัประถม 4 หรอืต ่า
กว่าทัง้นัน้ จงึไมอ่าจประกอบอาชพีทีด่กีว่าการใชแ้รงงานซึง่มรีายไดต้ ่า 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง และการที่เศรษฐกจิทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยได้
ชะงกังนัลงตลอดทัง้ความไม่สงบทางด้านแรงงานท าให้การลงทุนซบเซาลง ท าให้การสร้างงาน
เพิ่มขึ้นไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปริมาณการว่างงานก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นอกจากนัน้การที่การเกษตรในชนบทยงัต้องประสบภยัธรรมชาติและ
ผลผลติต ่า ตลอดทัง้มปีญัหาการท างานต ่าระดบัและการว่างงานตามฤดูกาลอีกด้วย ท าให้ชาว
ชนบทมุง่เขา้มาหางานท าในเมอืงในระยะปี 2516 - 2518 มากขึน้ ท าใหก้ารว่างงานในเมอืงเพิม่ขึน้
ในอตัราสงูอย่างน่าเป็นห่วง ในจ านวนผูว้่างงานนี้มกีลุ่มคนทีค่วรจะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 2 
กลุ่ม คอื กลุ่มผู้ที่เคยมงีานท าแล้วเกิดว่างงาน เนื่องจากการปิดกิจการของธุรกิจต่างๆ จากการ
ลงทุนซบเซาและการปิดฐานทพัสหรฐัฯ ในไทย กบักลุ่มผูม้คีวามรูร้ะดบัสูงและระดบักลางทีว่่างงาน
หลงัจากส าเรจ็การศกึษาซึง่มแีนวโน้มสูงขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะปี 2516 - 1518 ทัง้หมดนี้เป็น
ปญัหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ขในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัต่อไป 

3.5 ปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรเศรษฐกิจหลกัของ
ชาติ 

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและปญัหาการใช้ทรพัยากรหลกัของประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน ้ าและแร่ธาตุนัน้เป็นปญัหาขัน้รากฐานที่มี
ความส าคญัต่อความมัน่คง อยู่รอด และโอกาสที่จะพฒันาประเทศต่อไปในอนาคตเป็นอย่างยิง่ 
ป ั ญ ห า 
ดงักล่าวนี้ทวคีวามรุนแรงขึ้นอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการเพิม่ของประชากรและลกัษณะการตัง้   
ถิน่ฐานท ากนิ ซึ่งมคีวามเกี่ยวโยงกบัลกัษณะพื้นฐานของโครงสรา้งการผลติของประเทศดงัที่ได้
กล่าวมาแลว้ ตลอดทัง้การขาดแนวนโยบายการบรหิารทรพัยากรหลกัและการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
อยา่งเป็นระบบชดัเจนแลว้ 

ปญัหาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อมและอตัราการใช้ทรพัยากรเศรษฐกจิหลกั 
ทีน่่าวติกอย่างยิง่ คอื ทางดา้นป่าไมซ้ึง่เน้ือทีป่่าไมข้องประเทศไดล้ดลงอย่างรวดเรว็จนเหลอืเพยีง
รอ้ยละ 38 ของเน้ือทีท่ ัง้หมด เน่ืองมาจากการท าลายป่า ต้นน ้าล าธาร เพื่อเอาไมแ้ละเพื่อเปิดทีด่นิ
ท าการเพาะปลูกอย่างไม่มีระบบอยู่ในอัตราสูง ซึ่งได้สร้างความเสื่อมโทรมให้แก่ที่ดินเพื่อ
การเกษตรทัง้ในแง่ปรมิาณและคุณภาพของดนิอย่างรวดเรว็ โดยที่รฐับาลไม่สามารถควบคุมและ 
วางมาตรการหรอืโครงการทีไ่ด้ผลต่อการป้องกนัรกัษาป่าและการใช้ที่ดนิให้สมดุลกบัสิง่แวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างป่าทดแทนให้ได้ทันการอย่างเป็นระบบในอนาคตอันใกล้น้ี  
นอกจากนัน้ ลกัษณะการใช้และกรรมวธิกีารขุดน าเอาทรพัยากรแร่มาใช้ในปจัจุบนัก็อยู่ในสภาพ 
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ที่เป็นการท าลายทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมสูง แต่มผีลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อคนส่วนใหญ่  
ต ่ามาก 

ขณะเดยีวกนัอตัราการเติบโตของเมอืงอย่างไม่มรีะบบการควบคุมได้สรา้งความ
แออดัใหก้รุงเทพมหานคร ซึง่ตกอยู่ในฐานะเป็นฐานเศรษฐกจิและเมอืงใหญ่แห่งเดยีวของประเทศ 
โดยมไิดม้กีารกระจายแหล่งชุมชนหรอืระบบเมอืงออกไปในภาคต่างๆ ใหส้มดุลกนั จงึท าใหป้ญัหา
ความเสื่อมโทรมและสิง่แวดลอ้มเป็นพษิในเขตเมอืงทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ 

ฉะนัน้ การควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการบรหิารทรพัยากรหลกัทางเศรษฐกจิ
ของชาตจิ าเป็นจะตอ้งเริม่การวางแผนแกไ้ขปญัหาหลกัดา้นน้ีอย่างเร่งด่วน โดยค านึงถงึสาเหตุของ 
โครงสรา้งและพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ สงัคม และการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนควบคู่กนัไปอย่างเป็น
ระบบและมรีะเบยีบแบบแผนยิง่ขึน้ 

3.6 ปัญหาเศรษฐกิจกบัความมัน่คง 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนนโยบาย 
ในการลดความช่วยเหลอืของมติรประเทศ เพื่อรบัภาระในการป้องกนัประเทศตนเองมากเพิม่ขึน้ 
ปจัจยัเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพจิารณาอย่างมาก เพราะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมโดยตรง ในความหมายที่ว่าพลงัทางเศรษฐกิจที่เสริมสร้าง และพฒันาขึ้นมาระหว่าง 
ปี 2520 - 2524 นัน้ นอกจากมุง่ทางดา้นการฟ้ืนฟูและขยายตวัแลว้ กจ็ะต้องใหอ้ยู่ในลกัษณะพรอ้ม
ที่จะสนับสนุนการป้องกันประเทศได้ไม่ว่าในการพฒันาทางด้านก าลงัคนและวตัถุ หรอืในด้าน
การเงนิการคลงั 

แต่อยา่งไรกต็าม ในพืน้ทีห่ลายแห่งของประเทศไม่ว่าในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ หรอืภาคใต้ ยงัมบีรเิวณที่มคีวามล้าหลงั ยากจน มปีญัหาด้านการเมอืงและตกอยู่
ภายใตค้วามล่อแหลมจากภยัคุกคามของผูก่้อการรา้ย การพฒันาในระยะทีแ่ลว้มา ยงัไม่สามารถจะ 
แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีด่งักล่าวอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้จงึควรจะเร่งการปฏบิตักิาร 
ที่จ าเป็นต่อการผนึกก าลงัทัง้ทางฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร ตลอดถึงการด าเนินการในด้าน 
ปราบปรามป้องกนั การปฏบิตัิการจติวทิยา และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ให้ด าเนินไปได้
อย่างจริงจงัและมรีะเบียบแบบแผน ให้สอดคล้องสนับสนุนกับปญัหาด้านความมัน่คง ซึ่งจะมี
ผลกระทบกระเทอืนต่อความปลอดภยัของประเทศชาติด้วย เพื่อให้เกิดความพรกัพร้อมในด้าน
ต่างๆ และพลงัเศรษฐกจิและสงัคมอยูใ่นสภาพทีจ่ะสนบัสนุนการป้องกนัประเทศได ้ 
 



บทท่ี 3 
วตัถปุระสงคห์ลกั เป้าหมาย และแนวทาง 
การพฒันา ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

1. วตัถปุระสงคห์ลกั 

ตามทีไ่ดป้ระเมนิผลการพฒันาและประเดน็ปญัหาของประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
3 มาแลว้นัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดก้ าหนดวตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
หลกัของชาตไิวร้วม 5 ประการ ซึง่เกีย่วโยงและสอดคลอ้งกนัไป ดงัสาระส าคญัต่อไปนี้ 

1.1 เพ่ือเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเร่งเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกจิหลงัจาก 
ที่ได้ซบเซาลงในช่วงหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ให้สามารถขยายก าลงัผลติ การลงทุนและ
เสรมิสรา้ง การมงีานท าในช่วงปี 2520 และ 2521 ใหไ้ด้ในอตัราและลกัษณะที่ม ัน่คงพอทีจ่ะเป็น
รากฐานในการแก้ปญัหาได้ต่อไปในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ในการนี้จ าเป็นต้องมุ่งรกัษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยมใิห้ระดบัราคาค่าครองชพีเคลื่อนไหวสูงมากไปจน
ผิดปกติและเกิดภาวะเงนิเฟ้อขึ้น ขณะเดียวกันก็จ าเป็นที่จะต้องรกัษาฐานะของเงนิทุนส ารอง
ระหว่างประเทศให้อยู่ในระดบัที่ม ัน่คงเพยีงพอที่จะสนับสนุนภาวะการเศรษฐกจิและการลงทุนให้
มัน่คงอกีดว้ย 

1.2 เพ่ือลดช่องว่างในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประชาชนให้ลด
น้อยลง โดยเร่งให้มกีารกระจายรายไดแ้ละยกฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของชาวนาชาวไร่ผูใ้ช้
แรง-งาน ตลอดทัง้ความยากจนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหม้ัน่คง มคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ ตลอดทัง้การ 
เร่งกระจายความเจรญิทางด้านเศรษฐกิจและการขยายบรกิารสงัคมให้ไปถงึมอืประชาชนในส่วน
ภมูภิาคและทอ้งถิน่ชนบทอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

1.3 เพ่ือลดอตัราเพ่ิมและปรบัปรงุคุณภาพของประชากรตลอดทัง้การเพ่ิมการ
จ้างงานในประเทศ โดยมุง่ลดอตัราเพิม่ของประชากรใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและไดดุ้ลยภาพกบั
ทรพัยากรและอัตราการพัฒนาของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งปรบัปรุงคุณภาพของประชากร  
ใหส้งูขึน้และใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการก าลงัคนในการพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของ
ประเทศในระยะยาว และการเสริมสร้างการมีงานท าทัง้ในชนบทและในเขตเมืองให้สามารถ
แกป้ญัหาการว่างงานและรองรบัก าลงัแรงงานใหมจ่ะเขา้มาสู่ระบบเศรษฐกจิอย่างทัว่ถงึ 

1.4 เพ่ือเร่งบูรณะและปรบัปรุงการบริหารทรพัยากรหลกัตลอดทัง้ส่ิงแวดล้อม
ของชาติ โดยเฉพาะการพฒันาบูรณะและบรกิารจดัสรรที่ดนิ ป่าไม ้แหล่งน ้า และแหล่งแร่ให้เกดิ
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ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด และป้องกันมใิห้เกิดความเสื่อมโทรมจนเป็นอันตรายต่อสภาวะ 
สิง่แวดลอ้มและการพฒันาประเทศในอนาคต ทัง้นี้ รวมถงึการน าเอาทรพัยากรธรรมชาตดิงักล่าวมา
พฒันาในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ในชาต ิ

1.5 เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและแก้ปัญหา 
ในบางพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คง โดยมุ่งที่จะพัฒนาทรพัยากรที่จ าเป็นต่อการป้องกันประเทศ  
พร้อมทัง้ก าหนดแผนการและมาตรการที่จะระดมขีดความสามารถทางเศรษฐกจิของประเทศให้
พร้อมที่จะสนับสนุนความมัน่คงของชาติ และในขณะเดยีวกนัก็จะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมในบางพืน้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษเพื่อความมัน่คง 

2. เป้าหมายส่วนรวมและเง่ือนไขการพฒันาท่ีส าคญัๆ ของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัท่ี 4 

เพื่อให้บรรลุถงึวตัถุประสงค์หลกัของแผนพฒันาฯ ทีมุ่่งแก้ปญัหาเร่งด่วนในการทีจ่ะฟ้ืนฟู
และรกัษาเสถยีรภาพของประเทศให้มัน่คงขึน้ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ และการแก้ปญัหา
ขัน้รากฐานของประเทศนัน้ ไดก้ าหนดเป้าหมายส่วนรวมของการพฒันาไวด้งัต่อไปน้ี 

2.1 เป้าหมายการผลิต 

ก าหนดให้เป้าหมายการผลิตส่วนรวมของประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  
ขยายตวัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 7.0 ต่อปี โดยจะต้องพฒันาการผลติในสาขาส าคญัต่างๆ 
ใหบ้รรลุเป้าหมายดงัน้ี 

2.1.1 เป้าหมายการเกษตร ให้ขยายตวัโดยเฉลี่ยในอตัราร้อยละ 5.0 ต่อปี  
เนื่องจากเนื้อทีก่ารเพาะปลูกมจี ากดั รฐับาลจงึจะเน้นหนักในดา้นการป้องกนัรกัษาป่าซึง่เป็นต้นน ้า
ล าธารใหค้งไว ้โดยใหเ้นื้อทีก่ารเพาะปลกูขยายไม่ควรเกนิ 500,000 ไร่ต่อปี หรอืจ านวนไม่เกนิ 2.5 
ลา้นไร่ในช่วง 5 ปี เมื่อเป็นเช่นนี้แนวทางการพฒันาเกษตรจงึต้องเน้นการปรบัปรุงโครงสรา้งการ
ผลติภายในสาขาเกษตรเอง ประการแรก ได้แก่ การเพิม่ผลผลติและเร่งปลูกพชืหมุนเวยีน พชื
เศรษฐกจิทีส่ามารถเรง่ตามแนวทางขยายการผลติดงักล่าว ไดแ้ก่ ขา้วนาปรงั ขา้วโพด ถัว่ ขา้วฟ่าง 
อ้อย ปอ ยาสูบ ฝ้าย และยางพารา ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การเร่งกระจายการผลติดา้นการเกษตร 
โดยเฉพาะเพื่อการปศุสตัว์ ประมงชายฝ ัง่ ส่วนพชืเศรษฐกจิที่ยงัมช่ีองทางกระจายได้มาก ได้แก่ 
มะพรา้ว หมอ่นไหม พชืน ้ามนั ผกัและผลไมน้ัน้กจ็ะไดท้ าการเร่งจดัใหเ้พิม่ผลผลติขึน้ดว้ย ส่วนพชื
บางอย่างที่มสี่วนท าลายสภาวะแวดล้อมสูง เช่น มนัส าปะหลงั ตลอดจนการจบัสตัว์น ้าโดยวธิไีม่
ถูกต้อง จะหาทางแก้ไขเพื่อรกัษาระดบัการผลติให้อยู่ในสภาพทีด่แีละสงวนทรพัยากรของชาตใิห้
ใชไ้ดต่้อไปใหน้านทีสุ่ด 
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2.1.2 เป้าหมายการอตุสาหกรรม ก าหนดไวใ้หข้ยายตวัในอตัราอย่างต ่าเฉลีย่ 
รอ้ยละ 9.6 ต่อปี ประการแรก ก าหนดไวว้่าจะเน้นอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อส่งออกใหเ้พิม่ขึน้อย่าง
สอดคล้องกับภาวะตลาดต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมน ้ าตาล สิ่งทอ ปูนซีเมนต์ ประการ 
ท่ีสอง มุ่งการพฒันาอุตสาหกรรมที่ใช้วตัถุดบิจากผลผลติทางเกษตรให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดตาม 
เป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมผลติอาหารสตัว ์
และอุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลติผลทางเกษตรเป็นวตัถุดบิอื่นๆ ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทสนับสนุน
การผลิตในด้านการเกษตรและการจ้างงานในส่วนภูมิภาค ประการท่ีสาม เร่งรดัส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมขนาดยอ่มทีม่ลีู่ทางในการทดแทนการน าเขา้สงู แต่ต้องใชว้ตัถุดบิจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ให้เพิม่ขึน้ในอตัราที่สามารถสนองความต้องการภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมผลติ
ชิน้ส่วนของเครือ่งจกัรเครือ่งยนตข์นาดเบา และอุตสาหกรรมเกีย่วกบัโลหะและอโลหะทัง้หลาย 

ส าหรับอุตสาหกรรมหนักที่เป็นฐานของอุตสาหกรรมทัง้หลาย เช่น  
อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมผลติภณัจากน ้ามนัปิโตรเลยีม อุตสาหกรรมเคมนีัน้ ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 4 น้ีจะได้วางแนวทางการสร้างปจัจยัพื้นฐานดังกล่าวเพื่อเร่งรดัให้ม ี
อุตสาหกรรมเหล่านี้ขึน้ในอนาคตโดยเรว็ต่อไป 

2.1.3 เป้าหมายด้านเหมืองแร่ ก าหนดไวใ้หข้ยายตวัในอตัราถวัรอ้ยละ 3.2 ต่อ
ปี ส่วนใหญ่เป็นการขยายตวัของแร่ที่ได้ขุดแล้วในขณะนี้ เช่น ดบีุก แบไรท ์วุลแแฟรม แมงกานีส 
พลวง นอกจากฟลอูอไรทท์ีก่ าหนดเป้าหมายการผลติใหค้งตวัตลอดช่วงของแผนพฒันาฯ เน่ืองจาก
ความต้องการของตลาดโลกลดลง เป้าหมายดงักล่าวน้ีเป็นอตัราการขยายตวัที่สามารถอนุรกัษ์แร่
ธาตุไว้ไม่ให้หมดสิ้นไปโดยเรว็อกีดว้ย ขณะเดยีวกนักเ็ป็นอตัราทีส่ามารถรกัษาการจา้งงานด้านนี้
ให้เพิม่ขึ้นได้ตามปกติ ส าหรบัแร่ธาตุใหม่ๆ ที่มกีารส ารวจพบแหล่งแร่แล้ว เช่น แก๊สธรรมชาต ิ
น ้ามนั และเกลอืหนิ (Rock salt) กจ็ะไดว้างแนวทางและมาตรการเพื่อเร่งการผลติใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อไปโดยเรว็ หลงัจากทีไ่ดท้ าการส ารวจแหล่งแรไ่ดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2.2 เป้าหมายการค้าระหว่างประเทศ 

เพื่อใหเ้ป้าหมายการผลติสามารถขยายตวัไดใ้นอตัรารอ้ยละ 7.0 และเพื่อเป็นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในระยะสัน้ดว้ยนัน้ จงึไดก้ าหนดเป้าหมายการส่งออกและการน าเขา้อนัเกี่ยวขอ้งกบั
ดุลการคา้ระหว่างประเทศไวด้งัต่อไปนี้ 

2.2.1  เป้าหมายการส่งออก ก าหนดใหเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ อย่างน้อยไม่ต า่กว่า 
ร้อยละ 13.7 ต่อปี ในราคาตลาด เป้าหมายการเพิม่ทางดา้นสนิค้าออกก าหนดไว้ในอตัรารอ้ยละ 
14.0 ต่อปี และก าหนดเป้าหมายเพิม่การส่งออกในดา้นบรกิารรอ้ยละ 12.2 ต่อปี เพื่อทีจ่ะใหบ้รรลุ
เป้าหมายดงักล่าว รฐับาลจะเร่งการวางแผนการส่งออกให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการผลติ และ
ภาวะตลาดโลกอยา่งเป็นระบบและโดยรบีด่วน 
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เป้าหมายด้านสนิค้าแยกเป็นการเพิม่ของปรมิาณการส่งออกร้อยละ 7.5 
ต่อปี และเป็นการเพิม่ของราคาสนิค้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ต่อปี ในด้านปรมิาณการส่งออกนี้ 
มเีป้าหมายการเพิ่มของสินค้าประเภทที่ส าคัญๆ ในด้านเกษตร อุตสาหกรรม และเหมืองแร ่ 
ดงันี้ 

ตารางท่ี 3.1 
เป้าหมายการเพ่ิมของปริมาณสินค้าออกท่ีส าคญั 

 
เป้าหมายสินค้าออก 

เป้าหมายอตัราเพ่ิมเฉล่ียของ
ปริมาณสินค้าออกเป็นรายปี 

(ร้อยละ) 
สินค้าเกษตร  
-  สนิคา้เกษตรทีม่ปีรมิาณการส่งออกมาก  

(เช่น ขา้ว ขา้วโพด ยางพารา ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั) 
3.4 

- สนิคา้เกษตรทีม่ลีู่ทางส่งออกแจม่ใส 
(เช่น ใบยาสบู กุง้ ปลาหมกึ ถัว่เขยีว ผลไมส้ด) 

14.4 

- สนิคา้เกษตรอื่นๆ ทีม่ตีลาด 
(เช่น ขา้วฟ่าง ถัว่ต่างๆ เมลด็ละหุ่ง ครัง่ โค กระบอื) 

8.4 

สินค้าอตุสาหกรรม  
- สนิคา้อุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อการส่งออก 

(เช่น สบัปะรดกระป๋อง อุปกรณ์อเิลค็โทรนิค เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู  
ชิน้ส่วนเฟอรน์ิเจอร ์ถุงมอืหนงั) 

16.0 

- สนิคา้อุตสาหกรรมทีม่ลีู่ทางในการส่งออกได้ 
(เช่น น ้าตาล ปนูซเีมนต ์ดา้ยและผา้ฝ้ายและใยประดษิฐ ์ผลไม้
และพชืผกักระป๋อง ผลติภณัฑป์อ เครือ่งสุขภณัฑ)์ 

8.9 

- สนิคา้อุตสาหกรรมประเภทหตัถกรรม 
(เช่น ไมแ้กะสลกั เครือ่งเรอืน ผา้ไหมไทย อญัมณี) 

10 .9 

สินค้าด้านเหมืองแร ่  
(เช่น ดบีุก ฟลอูอไรท ์แบไรท ์ทงัสเตน แมงกานีส พลวง) 4.8 

จากเป้าหมายการส่งออกด้านเกษตร ก าหนดให้สนิค้าเกษตรที่มปีรมิาณ
การส่งออกมากเพิม่ขึ้นในอตัราปกต ินอกจากผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัจะมกีารจ ากดัขอบเขตการ
เพาะปลูกไม่ให้ขยายตัวมากกว่าการเพาะปลูกที่เป็นอยู่ในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 
เพราะนอกจากจะมผีลเสยีต่อสภาพแวดลอ้มแลว้ การใหข้ยายการผลติมากจะมผีลเสยีเมื่อราคาเกดิ
ตกต ่า นอกจากนัน้การขยายการผลติมนัส าปะหลงัโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงหนือเป็นเหตุ
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ให้ผลผลิตของปอแก้วลดลงถึงกว่าเท่าตัวซึ่งระยะต่อไปนอกจากจะไม่มีปอแก้วเหลือส าหรบั  
ส่งออกแล้ว ยงัอาจผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศก็ได้ สินค้าเ กษตรที ่
คาดว่าจะส่งออกได้มากในระยะเวลาของแผนฉบบันี้ ได้แก่ ใบยาสูบ กุ้ง ปลาหมกึ ถัว่เขยีว และ
ผลไมส้ด ไดก้ าหนดใหม้เีป้าหมายการเพิม่สูงสุด เพราะยงัมลีู่ทางอกีมากถ้าสามารถเพิม่ผลผลติได้
ทนั ส่วนสนิคา้เกษตรอื่นทีม่ตีลาดอยูแ่ลว้ เช่น ขา้วฟ่าง ถัว่ต่างๆ โค กระบอื ทีจ่ะต้องสนับสนุนใหม้ี
การเพิม่ตลาดให้มากขึ้นด้วย เป็นที่คาดการว่าถ้าราคาในตลาดโลกดี สินค้าประเภทเหล่านี้จะ
สามารถเพิม่การผลติไดส้งูกว่าเป้าหมายอกีมาก 

ส าหรบัเป้าหมายการส่งออกสนิค้าอุตสาหกรรมนัน้ ส่วนใหญ่ได้ก าหนด 
เป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มกี าลงัการผลติในประเทศเพยีงพอ แต่ทัง้นี้
จะต้องมกีารใชค้วามพยายามในดา้นตลาดเพิม่มากขึน้เป็นพเิศษ อย่างไรกด็ ีถ้ามกีารส่งเสรมิการ  
ลงทุนที่ไดผ้ลตามแนวการพฒันาด้านอุตสาหกรรม อาจมกีารกระจายสนิค้าออกใหม่ๆ เพิม่ขึน้อกี 
ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในช่วงต่อไปสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ได้ ส าหรับ 
เป้าหมายการส่งออกสนิแร่ได้ตัง้ตามเป้าหมายอตัราการเพิ่มของการผลติ โดยตัง้สมมติฐานว่า 
มตีลาดรองรบัพอเพยีงตามนัน้ ยกเวน้แรฟ่ลอูอไรทซ์ึง่ความตอ้งการในตลาดโลกจะทรงตวั 

ทางด้านเป้าหมายการส่งออกด้านบรกิารนัน้ ได้ก าหนดไว้ว่ารายรบัจาก 
กิจกรรมการท่องเที่ยวจะเร่งรดัให้เพิม่สูงขึ้นในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 16.0 ต่อปี โดยประมาณว่า
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 11.0 ต่อปี ขณะเดียวกันก็จะหาทางจูงใจให้
นกัท่องเทีย่วจา่ยเงนิเพื่อการท่องเทีย่วต่อคนสงูขึน้จากเดมิอกีดว้ย 

ส่วนบรกิารด้านอื่นโดยเฉพาะด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะเร่ง 
ปรบัปรงุกจิการพาณชิยน์าวใีหส้ามารถบรกิารการคา้ต่างประเทศของไทยใหม้ากขึน้ 

2.2.2 เป้าหมายการน าเข้า เพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการผลิตดงักล่าว 
ขา้งต้นประมาณว่าอตัราการน าเขา้ของสนิคา้จะเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 11.5 ต่อปีในราคาตลาด 
อตัราเพิม่ของการน าเข้านี้จ าเป็นจะต้องรกัษาไว้ในระดบัดงักล่าว เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับ
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

เป้าหมายการเพิม่ของสนิค้าเขา้ดงักล่าวแยกเป็นเป้าหมายการเพิม่ในแง่
ปรมิาณ ร้อยละ 6.1 ต่อปี และเป็นการเพิม่ของระดบัราคาสนิค้าเขา้รอ้ยละ 5.0 ต่อปี ในด้าน
ปรมิาณการน าเขา้ไดป้ระมาณเป้าหมายการเพิม่  แยกตามประเภทสนิคา้เขา้ทีส่ าคญัๆ ไวด้งัน้ี 



39 

  

ตารางท่ี 3.2 
เป้าหมายการเพ่ิมของปริมาณสินค้าเข้าแยกตามประเภทใหญ่ๆ 

เป้าหมายสินค้าออก 
เป้าหมายอตัราเพ่ิม 

เฉล่ียเป็นรายปี (ร้อยละ) 
สนิคา้เพื่อการบรโิภค 0.7 
วตัถุดบิเพื่อผลติสนิคา้บรโิภค 5.4 
สนิคา้ทุนและวตัถุดบิเพื่อผลติสนิคา้ทุน 7.5 
น ้ามนัเชือ้เพลงิและหล่อลื่น 7.7 

ในด้านบรกิารน าเข้านัน้ประมาณให้มูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.1  
ต่อปี ในราคาตลาด ซึง่เป็นอตัราทีต่ ่ากว่าดา้นบรกิารส่งออก โดยมมีาตรการใหก้ารขนส่งสนิคา้หนั
มาใช้บรกิารของประเทศเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านการเดินทางไปท่องเที่ยวของคนไทยใน
ต่างประเทศกจ็ะมมีาตรการเพื่อรกัษาไวอ้ยูใ่นขอบเขตทีส่มควร เพื่อประหยดัเงนิตราต่างประเทศ 

2.3 เป้าหมายการลงทุน เพื่อให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ได้ก าหนดเป้าหมายการลงทุนให้ขยายตัวสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปีในราคาคงที ่ 
หรอืรอ้ยละ 12.8 ต่อปีในราคาตลาด หรอืให้มเีป้าหมายมูลค่าการสะสมทุนถาวรภายในประเทศ
ตลอด 5 ปีของแผนพฒันาฯ เพิม่ขึน้เป็นจ านวน 564 พนัลา้นบาท โดยมสีมมุตฐิานใหส้ามารถรกัษา
สดัส่วนเฉลีย่ของการเพิม่ขึน้ของทุนต่อผลผลติเพิม่ (ในราคาคงที)่ ในอตัราเท่ากบั 3.5 

จากเป้าหมายการสะสมทุนถาวรดงักล่าว ร้อยละ 72 เป็นการสะสมทุนของ 
ภาคเอกชน และรอ้ยละ 28 เป็นการสะสมทุนของภาครฐับาล ขณะเดยีวกนัสามารถแยกไดเ้ป็นการ
สะสมทุนภายในประเทศนี้ทัง้หมดถงึรอ้ยละ 69 และรอ้ยละ 31 เป็นการสะสมทุนจากต่างประเทศ 
ในจ านวนเงนิทุนจากต่างประเทศรอ้ยละ 82 ก าหนดใหเ้งนิทุนภาคเอกชนทีเ่ขา้มาในรปูการลงทุน
โดยตรง และในรปูเงนิกู้และสนิเชื่อระยะยาว ส่วนอกีรอ้ยละ 18 เป็นเงนิทุนจากภาครฐับาลในแง่
เงนิกูข้องรฐับาลและรฐัวสิาหกจิตามโครงการพฒันาต่างๆ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนดงักล่าว โดยเฉพาะการลงทุนทางภาคเอกชน 
ทัง้ภายในประเทศและจากต่างประเทศนัน้ รฐับาลจะปรบัปรุงบรรยากาศการลงทุนเสยีใหม่ ทัง้ในแง่
การสร้างความมัน่ใจให้แก่นักลงทุน การทบทวนระเบยีบกฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน การสร้าง  
สิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานในกจิการอุตสาหกรรม ตลอดทัง้การสรา้งสนัตใินวงแรงงาน 
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ตารางท่ี 3.3 
เป้าหมายมลูค่าการลงทุน (ในราคาแต่ละปี) 

หน่วย : ล้านบาท 
 

2520 2521 2522 2523 2524 
รวม 2520–

2524 
อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อปี 

การสะสมทนุมวลรวมในประเทศ        
(ในราคาตลาด) 88,117 99,205 111,299 124,980 140,271 563,872 12.8 
- การสะสมทนุภาคเอกชน 63,345 70,643 79,829 90,138 103,898 407,853 12.3 
- การสะสมทนุภาครฐับาล 24,772 28,562 31,470 34,842 36,373 156,019 14.6 
เงนิทนุจากต่างประเทศ 28,632 31,545 34,853 37,968 40,117 173,115 8.8 
- เงนิทนุจากภาคเอกชน 24,460 26,138 28,074 30,218 32,621 141,511 7.2 
- เงนิลงทนุโดยตรง 4,250 4,950 5,800 6,750 7,900 29,650 16.4 
- เงนิกูแ้ละสนิเชื่อระยะยาว 7,100 7,750 8,500 9,350 10,250 42,950 9.5 
- อื่นๆ 13,110 13,438 13,774 14,118 14,471 68,911 2.5 

- เงนิทนุจากภาครฐับาล 4,172 5,407 6,779 7,750 7,496 31,604 18.6 

 

2.4 เป้าหมายการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและการ
กระจายรายได้ให้เกดิผลอย่างแท้จรงินัน้ ได้ก าหนดเป้าหมายการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศควบคู่กนัไปใหเ้ป็นกรอบทีช่ดัเจนดงันี้ คอื 

2.4.1 เป้าหมายดุลการช าระเงิน ตลอดระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 
ก าหนดเป้าหมายให้ดุลการช าระเงนิของประเทศเพิม่สูงขึน้ 5,842 ลา้นบาท หรอืเฉลีย่รอ้ยละ 4.7 
ต่อปี ซึ่งจะท าให้ยอดเงนิทุนส ารองของประเทศในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ประมาณไว้ให้มี
จ านวนเพยีงพอทีจ่ะสัง่สนิค้าเขา้ไดป้ระมาณ 3 เดอืน ฐานะดุลการช าระเงนิดงัไดก้ าหนดไวน้ี้ จะมี
ก าลงัเพยีงพอทีจ่ะค ้าจนุเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศใหม้ัน่คง การทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย
ดงักล่าวน้ี รฐับาลจะพยายามรกัษาเป้าหมายทางดา้นแผนการผลติทดแทนการน าเขา้ แผนเร่งการ
ส่งออก แผนการลงทุน และแผนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบตามทีก่ าหนด 

2.4.2 เป้าหมายการขยายตวัของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ไดก้ าหนดให้ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิขยายตวัโดยเฉลีย่รอ้ยละ 13.0 
ต่อปี ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัมใิห้ระดบัราคาสนิค้าสูงขึ้นเกินว่าร้อยละ 6.0 โดยที่การผลติของประเทศ
ขยายตวัไดร้อ้ยละ 7.0 ต่อปี 

2.4.3 นโยบายระดบัราคาทัว่ไป โดยที่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 มนีโยบาย 
ยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรโดยเฉพาะราคาขา้วเปลอืกใหส้งูขึน้ ดงันัน้การก าหนดเป้าหมายการเพิม่
ของระดบัราคาทัว่ไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไวอ้ย่างสูงไม่เกนิรอ้ยละ 6.0 ต่อปี จงึเป็นอตัรา
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ทีส่อดคลอ้งกบัการรกัษาระดบัราคาขา้วสารขายปลกีภายในประเทศ ซึง่มเีป้าหมายใหเ้พิม่สูงขึน้ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ต่อปี ส าหรบัขา้วสาร และรอ้ยละ 6.5 ต่อปีส าหรบัขา้วเปลอืก 

ในด้านระดบัราคาสนิค้าซึ่งขึ้นอยู่กบัการผนัแปรของภาวะตลาดโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่น ้ามนั อตัราการเพิม่ของระดบัราคาทัว่ไปรอ้ยละ 6.0 นี้มไิด้พจิารณารวมถงึการที่ราคา
น ้ามนัภายในประเทศเพิม่ขึน้ในอตัราที่ผดิปกต ิซึ่งอตัราปกตใินที่นี้ได้ประมาณใหเ้พิม่ขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 6.9 ต่อปีโดยเฉลีย่ 

ตารางท่ี 3.4 
เป้าหมายการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 
2520 2521 2522 2523 2524 

อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อปี 

- การเปลี่ยนแปลงในฐานะดลุการช าระเงนิ 
 (ลา้นบาท) 

-2,483 -1,508 1,263 3,605 4,964 4.7 

- การขยายตวัของปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 
(ลา้นบาท) 

4,615 5,170 6,455 7,354 8,510 13.0 

- ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัง้ประเทศ (ดชันีเฉลีย่ 
ในรอบปี – ปี 2508 = 100) 

199 211 224 237 253 6.0 

 

2.5 เป้าหมายด้านการคลงั เป้าหมายด้านการคลังก าหนดขึ้นเพื่อมุ่งที่จะรักษา 
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวบรรลุ  
เป้าหมายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 7 ต่อปี ขณะเดยีวกนักเ็พื่อเป็นการสนับสนุนวตัถุประสงคก์ารกระจาย
รายไดข้องแผนพฒันาฯ ดว้ย 

2.5.1 เป้าหมายด้านรายจ่าย ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ก าหนดให ้
รายจ่ายจากงบประมาณของรฐับาลเพิม่สูงขึน้ในอตัราอย่างน้อยรอ้ยละ 11.2 ต่อปี ทัง้นี้โดยมอีตัรา
เพิม่ของระดบัราคาทัว่ไปรอ้ยละ 6.0 ต่อปี 

2.5.2 เป้าหมายการขาดดุลงบประมาณ เพื่อให้สามารถรักษาอัตราการ
ขยายตวัของปรมิาณเงนิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ไม่ให้สูงเกนิรอ้ยละ 13.0 ต่อปี จ าเป็นที่
จะต้อง ก าหนดเป้าหมายให้อตัราการขาดดลุเงินสดให้งบประมาณแต่ละปีให้อยู่ในระหว่าง
จ านวน 11,600 - 15,300 ล้านบาท หรอือกีนัยหนึ่งให้การขยายตวัของปรมิาณเงนิภาครฐับาล
เ ป็ น ไ ป 
ในอตัราเฉลี่ยไม่เกนิรอ้ยละ 19 ของยอดงบประมาณรายจ่าย ยอดขาดดุลดงักล่าวจะได้รบัการ 
ชดเชยจากการกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิเอกชน ส่วนที่เหลอืจงึจะเป็นการชดเชยจากการกู้ยมืจาก
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ธนาคารแห่งประเทศไทยและการใชเ้งินคงคลงัถ้าจ าเป็น จากเป้าหมายดงักล่าวจะมผีลท าใหฐ้านะ
เงนิคงคลงัอยูใ่นระหว่าง 7,000-10,000 ลา้นบาท ตลอดช่วงของแผนพฒันาฯ 

2.5.3 เป้าหมายด้านรายได้ ในการที่จะให้รายจ่ายภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นใน 
อตัราเฉลี่ยร้อยละ 11.2 ต่อปี และเพื่อรกัษาการขยายตวัของปรมิาณเงนิภาครฐับาลให้อยู่ใน
ขอบเขตจ ากดันัน้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขในการจดัเกบ็รายไดเ้พิม่เตมิใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่อย่างน้อย
รอ้ยละ 15.1 ต่อปีตามเป้าหมายในตารางที ่3.5 

ตารางท่ี 3.5 
เป้าหมายด้านการคลงั 

(ล้านบาท) 
 

2520 2521 2522 2523 2524 
อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อ

ปี 
เป้าหมายด้านรายจ่าย       
- รายจา่ยในงบประมาณ 68,790 78,520 85,955 95,205 106,130 11.2 
- อตัราการเบกิจ่ายจรงิ 

(รอ้ยละของงบประมาณรายจา่ย) 
80 81 82 83 84 - 

-  รายจา่ยเงนิสดในปีงบประมาณ  
(รวมงบเหลื่อมจา่ยจากปีงบประมาณ
ก่อน) 

62,870 72,570 80,505 89,565 99,600 12.4 

เป้าหมายการขาดดลุงบประมาณ       
- การขาดดลุเงนิสดในงบประมาณ 12,660 15,210 12,080 12,500 11,590 -0.5 
เป้าหมายการจดัเกบ็รายได้       
- รายไดจ้ากภาษอีากรทีเ่พิม่ขึน้ 
ในอตัราปกต ิ

44,362 51,070 58,790 67,680 77,915 15.1 

- รายไดจ้ากรฐัวสิาหกจิและรายไดอ้ื่น 4,319 3,790 4,250 4,495 4,616 -1.1 
- รายไดจ้ากภาษทีางตรงประเภทใหม่ 
ทีเ่ริม่เกบ็ในปี 2520 

1,770 2,010 2,240 2,550 2,900 13.11/ 

- รายไดท้ีจ่ะตอ้งเกบ็เพิม่ขึน้จากการ 
ปรบัปรงุระบบภาษ ีและการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ 

- 1,300 1,900 2,400 2,700 - 

รวมรายได้ทัง้ส้ิน 50,451 58,170 67,180 77,125 88,131 15.0 

1/ เฉลีย่ 4 ปี 
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จากเป้าหมายดงักล่าว ถ้าหากไม่มกีารปรบัปรุงระบบภาษอีากรแต่อย่างใด รายได้
ทีร่ฐัสามารถจดัเกบ็ไดจ้ะมจี านวนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.4 ต่อปีจะท าใหเ้ป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 ตอ้งถูกกระทบกระเทอืน 

2.6 เป้าหมายประชากรและการมีงานท า 

2.6.1 เป้าหมายประชากร ก าหนดให้อัตราการเพิ่มประชากรลดลงให้เหลือ 
อย่างน้อยไม่เกนิรอ้ยละ 2.1 ในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 คอื ปี 2524 ซึ่งขณะนัน้ 
กะประมาณว่าประเทศจะมปีระชากรเพิม่ขึน้เป็น 48.2 ล้านคน ในจ านวนนี้คาดว่าเป็นชาย 24.2  
ลา้นคน และหญงิ 24.0 ล้านคน อตัราเพิม่ที่ลดลงนี้ถ้าสามารถท าไดค้วรจะลดลงให้ต ่ากว่าอตัรา 
ทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้น้ีอกีดว้ย เป้าหมายส าหรบัผูร้บับรกิารในการวางแผนครอบครวัทัง้สิน้อย่างน้อย
ไมค่วรต ่ากว่า 3.0 ลา้นคน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

2.6.2 เป้าหมายการสร้างงานเพ่ิม ก าหนดเป้าหมายไวอ้ย่างน้อยประมาณ 2.2 
ลา้นต าแหน่งในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 หรอืประมาณว่าจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ปีละ 450,000 คน 
หมายความว่าจะมผีูม้งีานท าทัง้สิน้ 20.39 ลา้นคนในปี 2524 ซึง่จะท าใหอ้ตัราการว่างงานคงอยู่ใน
ระดบัต ่ากว่ารอ้ยละ 6 ของก าลงัแรงงานทัง้หมดของประเทศ 

2.6.3  เป้าหมายการมีงานท าในเมือง ให้มอีตัราเพิม่ของปรมิาณการมงีานท า
ในเมอืงเฉลีย่รอ้ยละ 4.6 ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ทัง้นี้ตอ้งรกัษาอตัราการเคลื่อนยา้ยของ
แรงงานจากชนบทเขา้สู่เมอืงในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.0 ต่อปี ในการนี้จะมงีานในเมอืงเพิม่ขึ้นจาก 
2.4 ลา้นคนในปี 2519 เป็น 3.01 ลา้นคนในปี 2524 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ในสาขาอุตสาหกรรม 
พาณชิยกรรมและบรกิาร ตามล าดบั 

2.6.4 เป้าหมายการมีงานท าในชนบท ใหม้อีตัราเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 2.0 ต่อปี 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 กล่าวคอื จะมงีานในชนบทเพิม่จาก 15.8 ลา้นคน ในปี 2519 เป็น 
17.4 ลา้นคนในปี 2524 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ในสาขาการเกษตร และส่วนหนึ่งจะเป็นการเพิม่
โดยการสรา้งงานของรฐับาลโดยใชน้โยบายงบประมาณเขา้ช่วย รวมทัง้ผลจากการส่งเสรมิอุตสาห-
กรรมใหเ้กดิขึน้ในส่วนภมูภิาค 
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ตารางท่ี 3.6 
เป้าหมายประชากรและการมีงานท า 

(พนัคน) 
 

2520 2521 2522 2523 2524 
อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อปี 

จ านวนประชากร 1/ 44,039 45,100 46,142 47,173 48,179 2.3 
เป้าหมายผูร้บับรกิารวางแผน 575 587 609 622 637 2.6 
ครอบครวัรายใหม ่1/       
ก าลงัแรงงานในแต่ละปี 2/ 19,670 20,133 20,550 21,028 21,601 2.3 
ต าแหน่งงานทีต่อ้งสรา้งเพิม่ 2/ 388 416 445 476 508 2.3 
เป้าหมายผูม้งีานท าในเมอืง 2/ 2,516 2,629 2,749 2,876 3,011 4.6 
เป้าหมายผูม้งีานท าในชนบท 2/ 16,037 16,340 16,665 17,014 17,387 2.0 

หมายเหตุ 1/ เป็นตวัเลขวนัที ่1 กรกฎาคม ของแต่ละปี 
                2/ 

เป็นตวัเลขวนัที ่1 ตุลาคม ของแต่ละปี 

3. แนวทางการพฒันาหลกั 

เพื่อใหก้ารพฒันาไดด้ าเนินไปสู่วตัถุประสงคห์ลกัทีต่้องการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ 
และแก้ปญัหาขัน้รากฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมภายใต้พืน้ฐานของความมัน่คงปลอดภยัของชาติ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดมานัน้ รฐับาลจะด าเนินการตามแนวทางการพฒันาดา้นต่างๆ 10 ประการ 
และรบัเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุนโยบายหลกัๆ ดงัต่อไปนี้ 

3.1 เร่งขยายการผลิตสาขาเกษตรให้ได้โดยเฉล่ียถึงร้อยละ 5.0 ต่อปีเป็น 
อย่างต า่ 

เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละขยายฐานเศรษฐกจิเพื่อใชแ้รงงานในชนบทใหม้ัน่คงยิง่ขึน้  
ในการนี้ จะวางแนวปรบัปรงุโครงสร้างการผลิตภายในสาขาเกษตร ทัง้ทางด้านการกระจาย
การผลติ ในบางพืน้ที่และการเร่งเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในเขตการเกษตรทีม่แีววการพฒันาสูง 
และในพืน้ทีท่ีก่ารเกษตรยงัลา้หลงัอยูค่วบคู่กนัไป 

แนวทางส าคญัในการปรบัปรุงโครงสร้างการผลติในสาขาเกษตรนัน้ รฐับาลจะ
ปฏิรูประบบราคาและระบบจ าหน่ายผลิตผลการเกษตรให้เป็นธรรมต่อชาวนาชาวไร่ในชนบท  
ตลอดทัง้เร่งการจดัสรรปจัจยัการผลติที่จ าเป็น โดยเฉพาะการเร่งปรบัปรุงระบบชลประทานให้ถงึ
ระดบัไร่นา การขยายสนิเชื่อให้แก่เกษตรกร  การจดัหาปุ๋ ยจ าหน่ายที่เพยีงพอในราคาที่เหมาะสม 
การเผยแพร่และส่งเสรมิการน าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ รวมทัง้การจดัหาพนัธุ์พชืที่ดใีห้เพยีงพอ และ  
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ส่งเสรมิการจดัรปูองคก์รการเกษตรในชนบทในรปูแบบต่างๆ ใหเ้กษตรกรไดส้ามารถรวมตวักนัเป็น
ปึกแผ่นทีจ่ะรบับรกิารจากรฐัและเพิม่อ านาจต่อรองทางเศรษฐกจิไดด้ยีิง่ขึน้ 

3.2 ปรบัปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สามารถขยายการผลิตเพ่ือการส่งออก 
และเป็นการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีสามารถสนับสนุนการกระจายรายได้และเพ่ิมการมีงาน
ท าในส่วนภมิูภาค 

การปรบัปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 นัน้ รฐัจะมี
นโยบายส่งเสริมโดยเน้นหนักในอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบและอุตสาหกรรมส่งออก ตลอดทัง้ 
อุตสาหกรรมที่ส่งผลเชื่อมโยงต่อการพัฒนาเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติของประเทศที่จะ
ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละการจา้งงานใหแ้ก่คนส่วนใหญ่ 

 ในการนี้ รฐับาลจะวางนโยบายทีจ่ะกระจายแหล่งทีต่ ัง้อุตสาหกรรมหลายประเภท
ออกจากบรเิวณนครหลวงไปสู่ส่วนภูมภิาคเป็นขัน้ๆ ไป ขณะเดยีวกันจะปรบัปรุงนโยบายและ
ก าหนดมาตรการเร่งฟ้ืนฟูการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมทีก่ าลงัซบเซาอยู่ขณะนี้เป็นพเิศษให้ชดัเจน 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่วงการธุรกจิอุตสาหกรรม นอกจากนัน้จะเร่งการแก้ปญัหาและสรา้งสนัติ
ในวงการแรงงานและปรบัปรุงค่าจ้างให้สอดคล้องกับการเพิ่มผลผลิต ตลอดทัง้การปฏิรูปการ
บรหิารงานของรฐัที่เกี่ยวโยงกับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนให้มสีภาพ
คล่องตวั และทบทวนสะสางนโยบายหลายด้านที่ขดักนัเองในหน่วยงานของรฐั เพื่ออ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ 
เสรมิสรา้งบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยปจัจุบนัใหด้ขีึน้ 

3.3 วางแผนเร่งรดัการส่งออกและแผนการผลิตทดแทนการน าเข้าเพ่ือปรบัปรงุ
การค้ากบัต่างประเทศให้เช่ือมโยงกบัแนวทางการผลิตภายในประเทศ 

การวางแผนเร่งรดัการส่งออกจะก าหนดออกมาให้แน่ชดัเป็นรายสนิค้าที่ส าคญัๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบัการผลติและกบัการใช ้ตลอดทัง้วางนโยบายราคาภายในประเทศ ขณะเดยีวกนัจะ
แสวงหาตลาดและก าหนดกลุ่มตลาดที่จะรบัสนิค้าแต่ละประเภทให้แน่ชดัและมัน่คง ในการนี้จะมี
การวางแนวการประสานงานระหว่างฝ่ายผลติ ฝ่ายการตลาด และระหว่างหน่วยงานของรฐับาลกบั 
เอกชนให้เป็นระบบที่ประสานสมัพนัธ์กัน ขณะเดียวกนัก็จะมกีารวางแผนการผลติทดแทนการ 
น าเข้าควบคู่ไปกับแผนส่งออกให้รบักับนโยบายการลงทุน ขยายการผลิตด้านการเกษตรและ  
อุตสาหกรรมภายในประเทศ เขตปลอดภาษสี าหรบัผลติสนิคา้เพื่อส่งออกอยา่งเดยีว โดยน าวตัถุดบิ
เข้ามาจากต่างประเทศจะต้องรบีจดัให้มขีึ้นอย่างพอเพยีง ตลอดทัง้การแก้ปญัหาดุลการค้าของ
ประเทศในระยะยาวดว้ย 
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นอกจากนี้จะวางแผนเร่งพฒันาการท่องเทีย่วใหน้ักท่องเทีย่วจากต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ควบคู่ไปกบัแผนส่งออกเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิตราต่างประเทศ โดยการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
พรอ้มทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหก้ระจายออกไปในทอ้งถิน่อยา่งมแีผนทีเ่หมาะสม ตลอดทัง้
ขอรอ้งสื่อมวลชนมใิหโ้ฆษณาขา่วรา้ยเกีย่วกบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วในประเทศไทย เพราะเป็น
การท าลายบรรยากาศการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

3.4 ก าหนดแนวทางการพฒันาภาคและการกระจายการพฒันาเมืองหลกัขึ้น  
ในส่วนภมิูภาคให้มีแผนอย่างชดัเจน 

เพื่อเป็นหลกัในการประสานงานเร่งการกระจายการผลติและการเพิม่ผลผลติใน 
พื้นที่ต่างๆ ให้มีผลต่อการเพิ่มรายได้ การกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาคและเพิ่ม  
การจ้างงานในส่วนภูมภิาค รฐับาลจะค านึงถึงลกัษณะและข้อจ ากดัทางด้านทรพัยากรหลกัของ  
แต่ละทอ้งถิน่ประกอบดว้ย ขณะเดยีวกนัรฐับาลจะวางแนวทางการกระจายการพฒันาเมอืงหลกัขึน้
ในภาคต่างๆ ให้สามารถมฐีานเศรษฐกิจของตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจรญิของแต่ละภาค  
ทัง้น้ีเพื่อเป็นการลดความแออดัของกรุงเทพมหานครในระยะยาว และเป็นการป้องกนัการอพยพ
เขา้กรุงและพฒันาสภาวะสิง่แวดล้อมในนครหลวงดว้ย นอกจากนี้จะก าหนดใหม้กีารเร่งรดัพฒันา  
“พืน้ทีพ่เิศษ” ทีม่ปีญัหาในภาคต่างๆ ขึน้ดว้ย 

3.5 เร่งขยายและกระจายบริการเศรษฐกิจขัน้พื้นฐาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายบริการทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การคมนาคมและขนส่ง และการไฟฟ้าให้ออกไปสู่ส่วนภูมภิาคและชนบท เพื่อสนับสนุนการผลติ
และปรบัปรุงสภาพของชุมชนในชนบท โดยมกีารวางแผนกระจายบรกิารขัน้พื้นฐานดงักล่าวให้
ประสานกันภายในแต่ละสาขาและระหว่างสาขา ตลอดทัง้การปรับนโยบายราคาบริการ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการหลายดา้นใหเ้อือ้อ านวยต่อการกระจายรายไดแ้ละสรา้งความเป็น
ธรรมต่อผูผ้ลติในส่วนภมูภิาคและชนบทยิง่ขึน้ 

3.6 สนับสนุนและเร่งรดัแผนงานในการลดอตัราเพ่ิมประชากรจากร้อยละ 2.5 
ในส้ินปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (2519) ให้เหลือร้อยละ 2.1 ในปลายปีของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 4 (2524) 

ในการนี้รฐับาลและเอกชนจะร่วมกนัวางแนวทางส่งเสรมิงานวางแผนครอบครวัให้
ได้ตามเป้าหมายที่จะให้มผีู้รบับรกิารดา้นการวางแผนครอบครวัใหม่ทัง้สิ้น 3.03 ล้านคนในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ซึ่งจะด าเนินการทัง้ด้านการให้การศกึษา (ประชากรศึกษา) การ
ปรบัปรุงกฎหมาย ตลอดทัง้การให้บรกิารวางแผนครอบครวัอย่างกว้างขวางให้ถึงประชาชนใน
ชนบทห่างไกลชนกลุ่มน้อย แหล่งเสื่อมโทรมในเขตเมอืงและพืน้ทีท่ีม่คีวามกดดนัประชากรต่อเนื้อที่
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ท ากนิสูง การเร่งรดัการวางแผนครอบครวัใหไ้ดผ้ลในระยะต่อไปนี้ใหค้วามส าคญัต่อมาตรการดา้น
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือไปจากดา้นการแพทยใ์หม้ากขึน้ 

ส่วนการสรา้งการมงีานท าให้ได้ตามเป้าหมายเพิม่ขึ้นอกีประมาณ 2.2 ล้านคน 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 (คอืจากประมาณการมงีานท าในปี 2519 จ านวน 18.2 ลา้นคนเพิม่
เป็น 20.4 ลา้นคนในปี 2524) เพื่อรกัษาระดบัการว่างงานใหอ้ยู่ในระดบัไม่เกนิรอ้ยละ 6 ของก าลงั
แรงงานของประเทศนัน้จะต้องเพิม่ปรมิาณการมงีานท าในเขตเมืองใหไ้ด้ถงึรอ้ยละ 4.6 ต่อปี (คอื
เพิม่จาก 2.4 ลา้นต าแหน่งในปี 2519 เป็น 3.01 ลา้นต าแหน่งในปี 2524) และในเขตชนบทใหเ้พิม่
อตัรารอ้ยละ 2.0 ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 (คอืเพิม่จาก 15.8 ลา้นต าแหน่งในปี 2519 เป็น 
17.4 ลา้นต าแหน่งในปี 2524) ในการนี้รฐับาลจะด าเนินการตามเงื่อนไขของแนวทางการพฒันาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทัง้ในเขตนครหลวงและส่วนภูมภิาค ทัง้นี้รฐับาลให้
ความส าคญัอนัดบัสูงต่อโครงการแผนงาน และมาตรการในการแก้ปญัหาการว่างงานตามฤดูกาล
และการท างานต ่ากว่าระดบั เพื่อป้องกนัการอพยพของประชากรเขา้สู่นครหลวงโดยเฉพาะการปรบั
อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมยิง่ขึน้ 

3.7 วางแนวการขยายและการกระจายบริการสงัคมให้ไปถึงมือประชาชนใน
ชนบทอย่างกว้างขวาง 

เพื่อใหก้ารกระจายบรกิารสงัคมสอดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบายการกระจายรายได้
และการพฒันาเศรษฐกิจในชนบท ตลอดทัง้การขจดัความเหลื่อมล ้าการให้บรกิารสงัคมระหว่าง
ชนบทกบัเมอืงใหเ้กดิผลอยา่งแทจ้รงิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องวางแผน
การกระจายบรกิารด้านการศึกษา สาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห์ และด้านโภชนาการให้ไปสู่  
ส่วนภมูภิาคและชนบทอยา่งผสมผสานกนั 

ในการนี้จะเริม่ด าเนินงานพฒันาการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสเข้ารบั
การศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั โดยกระจายบรกิารการศกึษาสู่ท้องถิน่และส่วนภูมภิาค และเน้นการ
ผลิตบุคลากรในระดบัต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น เช่นเดียวกบัด้านบรกิาร 
สาธารณสุข โดยจะเพิม่การให้บรกิารรกัษาพยาบาลฟรแีก่ผู้ยากจน ส่วนดา้นการสงัคมสงเคราะห์
นัน้จะเน้นการบริการด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการแก่กลุ่มผู้มีปญัหาทางสังคมและกลุ่ม 
เป้าหมายพเิศษ ซึง่ไดแ้ก่ ชาวเขา คนชรา ผูทุ้พพลภาพ บุคคลไรท้ีพ่ ึง่ ผูอ้าศยัในแหล่งเสื่อมโทรม
และนกัโทษ 

ทางด้านสวสัดภิาพของแรงงานนัน้ ก็จะด าเนินโครงการและมาตรการที่จะช่วยปู 
พืน้ฐานให้ผูใ้ช้แรงงานไดม้สีวสัดภิาพการท างานทีม่ ัน่คงปลอดภยั และมหีลกัประกนัในชวีติทีด่ขี ึน้
โดยจะใชม้าตรการต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจและรว่มมอือนัดจีากฝา่ยนายจา้ง 
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3.8 วางแนวทางการพฒันาเสถียรภาพทางสงัคมของชาติให้มัน่คงย่ิงขึ้น 

ในการน้ีจะมกีารวางแนวทางการพฒันาเพื่อความมัน่คง เพื่อแยกให้เห็นปญัหา
ความมัน่คงความปลอดภยัของชาตใิหเ้หน็ชดัเจนยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางแก้ไขทัง้ในภาวะ
ฉุกเฉินและในระยะยาว นอกจากนี้ยงัมแีนวทางเสรมิสรา้งฐานะของสตรแีละเยาวชนใหม้บีทบาทต่อ
การพฒันาประเทศมากขึ้น ตลอดทัง้วางแนวการแก้ปญัหาสงัคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด 
ให้โทษ ปญัหาเยาวชน ปญัหาอาชญากรรม และปญัหาความเสื่อมโทรมของสุขภาพจิตของ 
ประชาชน เป็นตน้ ซึง่ไดร้บัความส าคญัในการปรบัปรงุแกไ้ขไมน้่อยกว่าปญัหาการสรา้งเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิของประเทศ 

3.9 ก าหนดแนวทางการบูรณะและบริการจดัสรรทรพัยากรเศรษฐกิจหลกัและ
แนวทางการพฒันาส่ิงแวดล้อมของประเทศ 

โดยเฉพาะที่ดนิ แหล่งน ้า ป่าไม ้และแหล่งแร่ ให้มกีารใช้ในอตัราและลกัษณะที่ม ี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อคนส่วนใหญ่สูงขึ้น ขณะเดียวกันจะก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูบูรณะ
ทรพัยากรที่ถูกท าลายและมสีภาพเสื่อมโทรมจนเป็นอนัตรายต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศให้
สามารถสนองต่อการพฒันาประเทศในอนาคตทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้ จะวางแนวทางพฒันาอย่างมรีะบบและ
สอดคล้องกันในด้านการเร่งการปฏิรูปและพัฒนาที่ดิน การพัฒนาและจัดสรรแหล่งน ้ า
ภายในประเทศ การอนุรกัษ์ทอ้งทะเลหลวง การสงวนไวแ้ละการน ามาใชข้องแหล่งแร่ การอนุรกัษ์
และบูรณะทรพัยากรป่าไม้และการส ารวจ และพฒันาแหล่งพลงังานที่ส าคญัยิง่ของประเทศ คือ 
น ้ามนัปิโตรเลยีมและแก๊สธรรมชาตใินบรเิวณอ่าวไทยและฝ ัง่ทะเลดา้นตะวนัออกของภาคใต ้

3.10 วางแผนพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

เพื่อน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงผลผลิตและ
ขบวนการผลิตให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต การส่งออกและการกระจายผลผลิตของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่4 โดยมุ่งระดมขดีความสามารถทางวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยมีาใชใ้หบ้งัเกดิผลแก่ส่วนรวมสงูสุด ตลอดจนการเสรมิสรา้งสมรรถภาพและปรบัปรุง 
องค์การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศให้มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น อนัจะให้ได้มาซึ่ง  
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และ 
สิง่แวดล้อมของประเทศ พรอ้มทัง้สนับสนุนให้มกีารกระจายเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมเป็นล าดบัแรก เพื่อใหบ้งัเกดิประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมดว้ย 
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อนึ่ง เพื่อใหก้ารพฒันาเป็นไปตามแนวทางดงักล่าวขา้งต้น รฐับาลจะเร่งปรบัปรงุ
กลไกเศรษฐกิจของรฐับาลท่ีเป็นแกนกลางรบัผิดชอบต่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของ
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานที่รบัผดิชอบต่อการวางแผนระดบัชาติ การจดัท างบประมาณ
แผ่นดนิ และการบรหิารงานบุคคลของส่วนกลางให้มปีระสทิธภิาพและประสานงานกนัอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใหส้ามารถน าเอานโยบายของรฐับาลมาปฏบิตักิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็และ
ชดัเจน และปรบัปรงุฝ่ายประสานงานต่างๆ ใหส้ามารถตดิตามและควบคุมผลการด าเนินงานใน
กิจการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ที่วางไว้ด้วย ในการนี้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิจะต้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกนัต่อไป 
นอกจากนัน้ก็ต้องปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจขัน้ปฏิบัติการของฝ่ายรฐับาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงทีเ่กีย่วโยงทางดา้นเศรษฐกจิ ใหม้กีารประสานงาน และใหบ้รกิารส่งเสรมิทางดา้นการผลติ 
การจ าหน่ายของภาคเอกชนได้ผลเรว็ยิ่งขึน้ ทัง้นี้ รวมถงึการปรบัปรุงด้านกฎหมาย ระเบยีบการ
เพื่อวงการธุรกจิการค้าสามารถด าเนินงานได้คล่องตวั และมคีวามมัน่ใจต่ออนาคตทางเศรษฐกิจ
ของชาตมิากขึน้ 

ขณะเดยีวกนัรฐับาลจะวางมาตรการจดัระบบผูกขาดตดัตอนในวงการผลติและ
การคา้เพื่อสรา้งความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ตลอดทัง้การเร่งวางนโยบาย 
ปรบัปรุงบทบาทเกี่ยวกับรฐัวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกบัการผลิต การจ าหน่าย ตลอดจนการพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศให้ได้มสี่วนร่วมสนับสนุนการกระจายรายได้ และความเจรญิไปสู่
ส่วนภมูภิาค ตลอดทัง้การเสรมิสรา้งการมงีานท าในอนาคตดว้ย 
 



 

บทท่ี 1 
การเร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ ในปี 2520 - 2521 

 

การพฒันาประเทศในช่วง 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะต้องให้
ความส าคญัอนัดบัสูงต่อการแก้ปญัหาเศรษฐกจิเฉพาะหน้า  โดยเฉพาะอย่างยิง่การเร่งฟ้ืนฟูภาวะ
เศรษฐกจิและการลงทุนในประเทศทีซ่บเซาใหก้ลบัเขา้สู่ระดบัทีม่ ัน่คง มเีสถยีรภาพพอทีจ่ะเป็นฐาน
การพฒันาการแก้ปญัหาระยะยาวด้านอื่นๆ ในช่วงต่อไปอย่างได้ผล รฐับาลจะต้องเร่งพจิารณา
ปญัหาและทบทวนนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกจิหลายดา้นที่จ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและ
ภาวะการลงทุนที่จ าเป็นต่อการขยายก าลงัผลติ  รายได้และการมงีานท าขึ้นในประเทศในช่วงปี  
2520-2521 มฉิะนัน้ การแก้ปญัหาขัน้โครงสรา้งระยะต่อไปทีแ่ผนพฒันาฯ ก าหนดไวอ้าจจะประสบ
ความลม้เหลวโดยสิน้เชงิ และอาจจะยงัผลกระทบต่อเสถยีรภาพทางสงัคมและการเมอืงของประเทศ
ต่อไปได ้

ในช่วงของปี 2519 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที่ 3 นัน้ ภาวะ
เศรษฐกจิและการลงทุนยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าที่ควรและการผลติโดยส่วนรวมคาดว่าจะขยายตวัไม่เกิน  
รอ้ยละ 6.0 เพราะการผลติดา้นเกษตรประสบกบัความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศและการลงทุนดา้น
อุตสาหกรรมยงัไม่เพิ่มขึ้นให้เห็นชดั นอกจากการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดเบาบางประเภท 
เท่านัน้ที่ก าลงัเริม่ไหวตวัในทางที่ดขี ึ้นในด้านการส่งออกแม้ว่าสินค้าหลกับางประเภทสามารถ  
ส่งออกได้เพิม่ขึ้นแต่สนิค้าออกอีกหลายประเภทก าลงัประสบภาวะซบเซา  ราคาตกต ่าและไม่
สามารถขยายตลาดได ้ เช่น  น ้าตาล  สิง่ทอ กระสอบป่าน เป็นต้น นอกจากน้ี ภาวะการว่างงานก็
ยงัอยู่ในระดบัสูง คอื มจี านวนคนว่างงานประมาณ 1.05 ลา้นคนในสิน้ปี 2519 ซึง่แสดงใหเ้หน็ชดั
ว่าภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซาลงจากปี 2517 เป็นต้นมาจนถงึปี 2519 ยงัไม่ฟ้ืนตวัเท่าทีค่วร และภาวะ
ดงักล่าวนี้จะส่งผลไปถงึปี 2520 และ 2521  ในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่ 4  ดว้ย ถ้าหากไม่รบีท า
การแกไ้ข 

แผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่4  จงึก าหนดแนวทางการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในช่วง 2 ปีแรก
ของแผนพฒันาฯ โดยเสนอใหร้ฐับาลไดท้บทวนและปรบัปรุงแก้ไขนโยบายและมาตรการส าคญัๆ ที่
จะช่วยเร่งการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาอุสาหกรรม การค้า และการส่งออก เพิม่การจา้งงาน
ตลอดทัง้การลงทุนของภาครฐับาลและการใชม้าตรการทางการเงนิการคลงัและการปรบัปรุงบรกิาร
ของรฐับางประการดงันี้ คอื 
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1.  นโยบายและมาตรการเร่งฟ้ืนฟกูารลงทนุในสาขาอตุสาหกรรม 

ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่4 นี้ รฐับาลจ าเป็นจะต้องมุ่งใหค้วามสนใจต่อการ
ฟ้ืนฟูการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี้ รวมถึงการลงทุนขยายกิจการ 
อุตสาหกรรมเดมิและก่อตัง้อุตสาหกรรมใหม่ในหมู่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศควบคู่  
กนัไป มาตรการและนโยบายทีจ่ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูและปรบัปรงุบรรยากาศการลงทุนระยะสัน้  คอื 

1.1 รฐับาลจะต้องแถลงยนืยนัให้นักลงทุนโดยทัว่ไปและชาวต่างประเทศได้ทราบถึง 
มาตรการและนโยบายของรฐัที่จะสนับสนุนและส่งเสรมิให้เอกชนชาวไทยและต่างประเทศลงทุน  
เพิ่มขึ้น โดยที่ร ัฐบาลจะไม่โอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ และจะให้ความเป็นธรรม  
ตลอดทัง้สวัสดิภาพแก่เอกชนผู้ลงทุนในการประกอบกิจการธุรกิจอุสาหกรรมอย่างมัน่คง 
โดยเฉพาะจะตอ้งขจดัขอ้สงสยัในกรณพีพิาทระหว่างบรษิทัแอรส์ยามกบับรษิทัการบนิไทย และการ
เลกิสญัญาบรษิทัเทมโกโ้ดยรฐัไดจ้ดัตัง้องคก์ารเหมอืงแรใ่นทะเลขึน้ท าการแทน 

1.2 รฐับาลจะต้องก าหนดกิจการใดให้แน่ชัดว่าต้องการให้เอกชนไทยเท่านัน้เป็น 
ผูล้งทุน และก าหนดประเภทกจิการที่รฐับาลยนิดใีหม้กีารลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่โดยหลกัการคง
เป็นกิจการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการการลงทุนสูงและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรอืน าความ  
กา้วหน้าทางเทคนิคเขา้มาใหแ้ก่อุตสาหกรรมในประเทศ หรอืทีน่ าไปสู่การผลติเพื่อการส่งออกเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเหมอืงแร่อุตสาหกรรมถลุงแร่ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์เคม ีอุตสาห-
กรรมผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และผลติภณัฑเ์คมจีากปิโตรเลยีม อุตสาหกรรมผลติปุ๋ ยและเยื่อกระดาษ 
เป็นต้น ตลอดจนแถลงเจตนาว่ารฐับาลมคีวามยนิดจีะเขา้ร่วมทุนด้วยในอตัราส่วนขา้งน้อยในบาง
โครงการทีม่คีวามส าคญัแก่เศรษฐกจิของประเทศเป็นพเิศษ ซึง่ไม่อาจเกดิขึน้ได ้โดยอาศยัการร่วม
ทุนของผูล้งทุนคนไทยและต่างประเทศตามล าดบั ในกรณีทีร่ฐัร่วมลงทุนนี้ต้องก าหนดเป็นนโยบาย
ใหช้ดัเจนว่า จะด าเนินการขายหุน้นัน้ใหแ้ก่เอกชนคนไทย ทนัททีีก่จิการนัน้สามารถด าเนินการไป
ไดด้ว้ยด ี

1.3 เร่งรดัสะสางปญัหาของโครงการลงทุนอุตสาหกรรมทีร่ฐับาลใหก้ารส่งเสรมิไปแลว้ 
และเอกชนพรอ้มทีจ่ะด าเนินการ แต่ต้องชะงกัอยู่เพราะรอการพจิารณาตดัสนิใจของหน่วยงานของ
รฐับาลด้านนัน้ๆ เช่น การขอสมัปทานป่าไม้เพื่อผลติเยื่อกระดาษ โครงการถลุงและผลติแร่ และ
โครงการลงทุนอุตสาหกรรมใหญ่ๆ อกีหลายโครงการ ทีส่ามารถจะสรา้งความมัน่ใจและบรรยากาศ
การลงทุนใหแ้ก่นักลงทุนอื่นๆ ทีก่ าลงัรอดูท่าทขีองรฐับาล  โดยถอืเป็นเรื่องระดบันโยบายเร่งด่วน
ระดบัชาตทิีจ่ะใหเ้กดิการลงทุนและสามารถใหผู้ป้รารถนาจะลงทุนไดด้ าเนินการโดยรวดเรว็ 

1.4 ปรบัปรุงการส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประทศ ให้เป็นการสอดคล้องกบัวตัถุ-
ประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ทีจ่ะก่อใหเ้กดิมกีารจา้งงาน
เพิม่และการกระจายรายได้ ตลอดทัง้การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ โดยสนับสนุนให้
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คนไทยได้เข้าร่วมลงทุน และพร้อมกนันัน้ก็สนับสนุนให้คนไทยได้ร ับการถ่ายทอดวชิาการและ
เทคนิคการจดัการสมยัใหมด่ว้ย 

1.5 เรง่รดัโครงการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตักิารส่งเสรมิและทีก่ าลงัยื่นขออนุมตักิารส่งเสรมิ
ใหม้กีารด าเนินการโดยรบีด่วน โดยอาศยัสิง่อ านวยความสะดวกทีร่ฐัจดัใหอ้ยู่แลว้ใหเ้ป็นประโยชน์
และสิง่จูงใจแกนักลงทุนอย่างเตม็ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั นอกจากนี้รฐั
จะต้องเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการอ านวยความสะดวกแก่กิจการลงทุนด้านอื่นๆ ให้เร่งรบี
พจิารณาใหค้วามสะดวกแก่กจิการลงทุนทีด่ าเนินการไปแลว้และทีเ่ริม่จะด าเนินการใหส้ามารถเปิด
และขยายการผลติไดเ้รว็ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการก่อสรา้งโรงงาน การตดิตัง้ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท ์และตลอดจนการน าเครือ่งจกัรเขา้ประเทศ 

1.6 ทบทวนนโยบายเศรษฐกจิด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืขดัแยง้กบัการเร่งรดัส่งเสรมิ
การลงทุนและความอยู่รอดของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมโดยขึน้
อากรขาเข้าสินค้าชนิดที่ผลติได้ในประเทศ การควบคุมราคาสนิค้า การควบคุมการส่งออกและ
ปรบัปรุงนโยบายดา้นการใหส้มัปทานและการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตดิ้านต่างๆ โดยเฉพาะแร่
ธาตุและปา่ไมใ้หส้อดประสานกบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม 

1.7 ปรับนโยบายการขยายสินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษทัเงนิทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม และส านักงานธนกจิอุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม ตลอดทัง้สถาบนัการเงนิอื่นๆ จะตอ้งส่งเสรมิใหส้นิเชื่อระยะยาวมากขึน้ นอกจากนัน้การ
สนับสนุนให้สถาบันการเงินได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนมากกว่าพิจารณา
หลกัทรพัยค์ ้าประกนัเป็นส าคญั โดยทีธุ่รกจิการลงทุนอุตสาหกรรมหลายประเภทมโีครงการทีด่ ีแต่
ขาดหรอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยค์ ้าประกนัได้ สถาบนัการเงนิควรพจิารณาช่วยเหลอืใหกู้้เงนิโดย
การพจิารณาความต้องการเงนิทุน ความเป็นไปไดข้องโครงการมากกว่าการค านึงถงึหลกัทรพัยค์ ้า
ประกนัจนท าใหเ้กดิปญัหาต่อการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมเช่นในปจัจุบนั ดงันัน้ เพื่อแก้ปญัหา
นี้จงึควรพจิารณาจดัตัง้กองทุนสนิเชื่อเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมขึ้น  ให้ร่วมมอืกบับรรษัทเงนิทุน
อุตสาหกรรมและส านักงานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อช่วยเหลอืโครงการลงทุนที่ดแีต่ขาด
หลกัทรพัย์ค ้าประกนั นอกจากนี้ ในบางกรณีที่จ าเป็นรฐับาลอาจพจิารณาเป็นผู้ค ้าประกนัเงนิกู ้
ส าหรบัโครงการอุตสาหกรรมที่รฐับาลต้องการให้เกิดขึ้นเป็นกรณีพเิศษให้เกิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกจิส่วนรวมสูงขึน้ ตลอดทัง้จ าเป็นต้องทบทวนและปรบันโยบายส่งเสรมิการลงทุนใหไ้ดส้ทิธิ
ประโยชน์ใหม้ากกว่าหรอืทดัเทยีมสทิธปิระโยชน์ทีป่ระเทศเพื่อนบา้นใหแ้ก่ผูล้งทุน 

1.8 ขยายบริการให้ข้อสนเทศแก่ชาวต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่ให้โอกาสแก่ 
ชาวต่างประเทศและประเทศอุตสาหกรรมในโลกไดท้ราบถงึสถานการณ์ทีแ่ทจ้รงิและแนวการลงทุน
ในประเทศไทยใหแ้น่ชดัยิง่ขึน้ 
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2.  เร่งปรบัปรุงนโยบายเก่ียวกบัการควบคุมราคาสินค้าและการเร่งรดัการ 
ส่งออก 

การประเมนิปญัหาที่จะเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ และการลงทุนของประเทศ ปจัจุบนัจากวงการ
ธุรกจิอุตสาหกรรมหลายฝ่ายได้ลงความเหน็เป็นเอกฉันท์ว่าการควบคุมราคาสนิคา้ที่ด าเนินอยู่ใน
ปจัจุบนัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการฟ้ืนฟูการลงทุนในประเทศ เพราะเหตุว่การควบคุมราคาสนิคา้ที่
รฐับาลด าเนินอยู่มหีลกัเกณฑ์ในการเลอืกประเภทสินค้าที่จะควบคุมไม่ชดัเจนตลอดทัง้ราคาที่ 
ควบคุมก็มกัจะไม่เป็นธรรมและไม่สัมพันธ์กับต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว  
นอกจากนัน้ การควบคุมราคาสนิค้าไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการควบคุมให้สมควร จงึท าให้วงการ
ธุรกิจการลงทุนโดยทัว่ไปสงวนท่าทีที่จะขยายกิจการหรอืลงทุนใหม่จนกว่ารฐับาลจะได้มกีาร  
ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าให้ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อเป็นเครื่อง
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการป้องกนัการคา้ก าไรเกนิควร ไดย้ดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัต่ิอไป
ในการคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้รโิภคและไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทุน คอื 

2.1 พจิารณาทบทวนรายการสนิค้าที่มกีารควบคุมราคาที่ใช้ปฏบิตัิอยู่ในปจัจุบนัเสยี
ใหม่เพื่อให้เป็นธรรมแก่ผู้ผลติและผู้บรโิภค โดยพจิารณายกเลกิการควบคุมสนิค้าบางประเภทที่มี
การแข่งขนักนัอยู่แล้วส่วนการจะควบคุมราคาสนิค้าใดเพิม่ขึน้ หากเป็นกรณีจ าเป็นในอนาคตนัน้
ควรพจิารณาใชม้าตรการ ทางอ้อมดา้นอื่นๆ ก่อน เช่น ดา้นภาษศุีลกากร การควบคุมการส่งออก 
การผ่อนปรนการน าเขา้เพื่อลดราคาสนิค้าจะไดผ้ลดกีว่าการใชม้าตรการควบคุมราคาโดยตรง 

2.2 ในกรณีที่จะควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันการค้าก าไรเกินควรนัน้ควรยึดถือ 
แนวปฏบิตัดิงันี้ คอื 

(1) เป็นสนิคา้ทีจ่ าเป็นทีม่คีวามส าคญัต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทัว่ไป 

(2) สภาพการผลิต และการจ าหน่าย ไม่ เอื้ออ านวยให้มีการแข่งขัน
ภายในประเทศ หรอืจากต่างประเทศ 

(3) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการประกอบธุรกิจในสินค้านัน้มีผลตอบแทน 
การลงทุนในอตัราทีส่งูเกนิกว่าปกต ิ

(4) ในกรณีฉุกเฉิน ถ้าหากราคาสนิค้าใดได้ถบีตวัสูงขึน้อย่างรวดเรว็ผดิปกติ
โดยมเีหตุอนัควรใหค้ณะกรรมการป้องกนัการคา้ก าไรเกนิควรพจิารณาควบคุมราคาสนิคา้นัน้ได้ 

2.3 การก าหนดราคาสูงสุดส าหรบัสนิค้าทีค่วบคุมนัน้ จะต้องค านึงว่าการลงทุน ใน 
อุตสาหกรรมทีม่กีารควบคุมราคานัน้มผีลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัอุตสาหกรรมทีไ่ม่มกีารควบคุมราคา
ดว้ย 
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2.4 การประกาศก าหนดราคาสูงสุดส าหรบัสนิค้าที่ควบคุมให้ออกเป็นประกาศโดยมี
ระยะเวลาใชบ้งัคบัคราวละไมเ่กนิ 6 เดอืน  และพจิารณาต่อไดห้ากจ าเป็นจรงิๆ 

2.5 พจิารณาปรบัปรุงคณะกรรมการป้องกนัการค้าก าไรเกินควรให้เหมาะสม และม ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยมผีูแ้ทนจากภาคเอกชนทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิเอกชนเป็นกรรมการ
รว่มดว้ย 

ส่วนทางด้านแนวทางการเร่งรดัการส่งออกเฉพาะส่วนที่จะเป็นส่วนส าคญัต่อการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและการลงทุนในประเทศนัน้ เหน็ควรด าเนินการมาตรการระยะสัน้ดงันี้ 

2.6 เรง่รดัใหม้กีารจดัท าแผนส่งออกดา้นการแสวงหาตลาดและใหส้ิง่จงูในในการลงทุน 
ส่งออกตลอดทัง้พจิารณาปรบัปรุงโครงสรา้งของระบบงานพาณิชยแ์ละการบรหิารงาน ส่งเสรมิการ
ส่งสินค้าออกงานศึกษาวิจยั และการเผยแพร่ข้อมูลการค้า การควบคุมตรวจสอบมาตรฐาน
สนิค้าออกให้เป็นระบบเดยีวกนั เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลติและผู้ส่งออก ซึ่งอาจจะมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องตัง้หรอืรวมหน่วยงานส่งเสรมิและเร่งรดัการส่งออกขึน้เป็นหน่วยเดยีวกนัให้ท างานประสาน 
สอดคล้องกับหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  และสถาบนัเอกชนที่เกี่ยวข้องดงั  
รายละเอยีดทีจ่ะไดก้ล่าวถงึในบทที ่4 ส่วนทีส่องต่อไป 

2.7 ปรบัปรงุวธิกีารคนืภาษโีดยใหร้ะดบัของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ระหว่างบรษิทัและ 
อุตสาหกรรมต่างๆ เท่ากนัหรอืใกล้เคยีงกนั และสนับสนุนให้มบีรษิัทการค้าส่งออกที่เป็นกิจการ  
ขนาดใหญ่ของเอกชน เพื่อจะช่วยกระตุ้นการผลติดา้นการเกษตรและการอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3.  แนวทางการปรบัปรงุนโยบายทางด้านแรงงานและการจ้างงาน 

การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในประเทศนัน้ จ าเป็นจะต้องพิจารณาปรบัปรุง
มาตรการและนโยบายทางดา้นแรงงานและการเพิม่การจา้งงานดงันี้ คอื 

3.1 รฐับาลจะตอ้งสรา้งสนัตใินวงการแรงงาน โดยเฉพาะการด าเนินการแก้ไขพจิารณา 
แรงงานใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมายอยา่งเครง่ครดั โดยควบคุมดูแลใหแ้รงงานบ าเพญ็ตนอยู่
ภายใตก้ฏหมายและไมก่่อภยัอนัตรายต่อสวสัดภิาพของชวีติและทรพัยส์นิหากมกีารนดัหยดุงาน 

3.2 ส่งเสรมิใหน้ายจา้งและผูป้ระกอบการเรง่ปรบัปรงุสวสัดกิาร สภาพความเป็นอยู่การ
ครองชพีของลูกจา้ง  การรกัษาพยาบาลใหด้ขีึน้กว่าปจัจุบนั และจดัสรรทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่ผูม้รีายได้
น้อยควบคู่ไปดว้ย  

3.3 ปรบัปรุงกฏหมายอัตาค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่าให้เหมาะสมกับความเป็นจรงิยิง่ขึ้น
กล่าวคอืการก าหนดอตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่านัน้อาจจะพจิารณาก าหนดตามความเหมาะสมของ
ประเภทอุตสาหกรรมควบคู่ไปกบัการก าหนดตามเขตของจงัหวดั 
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3.4 จดัให้มอีงค์กรทีจ่ะให้ไดม้กีารพบปะหารอืกนัระหว่าง สถาบนันายจา้ง กบั สภา-
แรงงานเป็นประจ า เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั นอกจากนัน้นายจา้ง ลูกจา้ง และหน่วยงาน
ของรฐั ควรแสดงและแถลงออกมาซึง่เจตนารมณ์ทีจ่ะเสรมิสรา้งบรรยากาศการลงทุนและธุรกจิให้ 
ดขีึน้ 

3.5 รฐับาลจะต้องเน้นขยายงานและโครงการพฒันาทีส่ามารถจะสรา้งงานเพิม่ไดท้นัท ี
และเป็นโครงการที่ใช้แรงงานสูง เช่น การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมถนนหนทาง ขุดคลองส่งน ้า  
การก่อสร้างการเคหะสถานทัง้ในชนบทและเขตเมืองขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องเร่งรัด  
หน่วยงานของรฐัที่มโีครงการด าเนินงานในชนบทที่เกี่ยวกบัการจา้งงานมาก เช่น งานปลูกสรา้ง
สวนป่าและงานสาธารณะต่างๆ ให้รบีเร่งด าเนินโครงการตามแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดู
แลง้ระหว่างเดอืนมนีาคม - พฤษภาคมใหม้กีารด าเนินงานอยา่งเตม็ทีใ่นทุกโครงการ 

3.6 รฐับาลจะเน้นส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานมาก โดยปรบัปรุงกฎหมายส่งเสรมิ
การลงทุนให้มมีาตรการที่จะเอื้ออ านวยต่อการลงทุนในกิจการที่มกีารใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ ควรให้ข้อสนเทศแก่ผู้ลงทุนถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการเลอืกใช้เทคนิคที่ใช้ 
แรงงานเพิม่ขึน้ ตลอดทัง้ใหก้ารส่งเสรมิธุรกจิอุตสหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในครวัเรอืนที่
ใชทุ้นน้อยแต่แรงงานมาก ใหส้ามารถแขง่ขนักบักจิการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไดต้ามสมควร 

3.7 สนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปญัหาแรงงาน เช่น การตัง้ศาล 
แรงงาน การปรบัปรงุขอบเขตหน้าที ่ตลอดจนการขยายอตัราก าลงัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.8 เรง่ใหห้น่วยงานของรฐับาลและรฐัวสิาหกจิบรรจุต าแหน่งงานทีว่่างอยู่เป็นการด่วน  
โดยหาทางเรง่วธิกีารสอบบรรจใุนต าแหน่งงานทีย่งัว่างอยูเ่ป็นจ านวนมากในระบบราชการ 

4.  แนวทางการเร่งรดัพฒันาการเกษตรท่ีส าคญั 

การเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ได้ผลนัน้จ าเป็นต้องเร่งสรา้งฐานะและขดีความสามารถ
การผลติในสาขาส าคญัคอืดา้นการเกษตรใหม้ัน่คง งานเร่งด่วนเฉพาะหน้าทีร่ฐัจะต้องรบีด าเนินการ
มดีงันี้ 

4.1 เร่งรดังานปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นพื้นฐานที่ส าคญัต่อการพฒันาการเกษตร โดยมุ่ง
ปรบัปรงุสทิธกิารถอืครองทีด่นิส าหรบัใหเ้กษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง หรอืมทีีด่นิน้อย
ไม่เพยีงพอแก่การเพาะปลูก หรอืผู้เช่าเข้าอยู่อาศยัท ากิน ในระยะต่อมาจะด าเนินการปรบัปรุง
ทรพัยากรการเกษตรและเพิม่ปจัจยัการผลติควบคู่กบัการใหบ้รกิารดา้นอื่นๆ 

4.2 เร่งขยายงานและโครงการพฒันาการเกษตรในระดบัไร่นาโดยด่วน โดยให้มกีาร
สนับสนุนด้านการเงนิอย่างเตม็ที ่ ส าหรบัหน่วยงานทีป่ฏบิตังิานตามโครงการต่างๆ ใหเ้ร่งรดัการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
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4.3 เกษตรกรชัน้ผู้น้อยที่ยากจนในบางท้องถิน่ของภาคต่างๆ จ าเป็นต้องได้รบัความ 
ช่วยเหลอืจากรฐัเป็นกรณีพเิศษ โดยจดัวางโครงการพฒันาเกษตรเป็นเฉพาะพื้นที่ขึ้นเพื่อขจดั
ความเหลื่อมล ้าในดา้นความเป็นอยูใ่นหมูเ่กษตรกรดว้ยกนัเอง 

4.4 เร่งรดัการขยายสินเชื่อไปสู่ชนบทให้เพิม่ขึ้นโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็เร่งท าการ 
ปรบัปรงุกลไกของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานการใหส้นิเชื่อเพื่อใหง้านทุกดา้นขยายตวัสอดคลอ้ง
กนั ส าหรบัการระดมทุนเพื่อขยายสนิเชื่อการเกษตรจะก าหนดมาตรการให้สถาบนัการเงนิของ 
เอกชนมบีทบาทรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ 

4.5 เร่งพิจารณาจัดตัง้มูลภัณฑ์กันชนข้าว เพื่อเป็นกลไกที่จะยกระดับและรกัษา 
เสถยีรภาพของราคาขา้วเปลอืกและขา้วสารใหม้ัน่คง ทัง้นี้ จะต้องจดัใหส้อดคลอ้งกบัเครื่องมือของ
รฐับาลในเรือ่งขา้วดา้นอื่นๆ ดว้ย เพื่อใหก้ารปรบัปรงุดา้นการตลาดสามารถเอือ้อ านวยประโยชน์แก่
เกษตรกรไดเ้ต็มที่ จะสนับสนุนการจดัสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกในด้านการตลาดในระดบัไร่นา
และทอ้งถิน่ใหท้ัว่ถงึ 

4.6 สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นสถาบนัเกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้
เกษตรกรสามารถรบับรกิารในดา้นต่าง ๆ ของรฐัไดเ้ตม็ที ่การปรบัปรุงสถาบนัเกษตรกรทีม่อียู่แลว้
ใหด้ าเนินการเป็นขัน้ๆ จากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ และใหพ้จิารณาประสทิธภิาพการด าเนินงาน
ควบคู่กบัการขยายงาน ส าหรบัการขยายงานสหกรณ์ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืทีส่ าคัญในการพฒันาการ
เกษตรใหเ้น้นในเขตประกาศปฏริปูทีด่นิ 

4.7 พจิารณาส่งเสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรให้เพิม่ในส่วนภูมภิาคมากยิง่ขึน้ กจิการ
ใดที่เตรยีมโครงการไว้แล้วให้จดัมาตรการส่งเสรมิเพื่อเร่งการด าเนินงานเป็นพเิศษ  อุตสาห-
กรรมการเกษตรบางประเภทที่ยงัประสบปญัหาเรื่องวตัถุดบิเนื่องจากขาดการเชื่อมโยงระหว่าง  
โรงงานและเกษตรกร  รฐัจ าเป็นตอ้งหามาตรการแกไ้ขโดยเรว็ 

5.  มาตรการทางด้านภาษีและการปรบัปรงุการให้บริการของรฐั 

การเร่งฟ้ืนฟูการลงทุนนัน้จ าเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุงมาตรการทางดา้นภาษแีละ
บรกิารของรฐัดงันี้ คอื 

5.1 ปรบัปรุงโครงสร้างของระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองให้มอีตัราที่เท่ากนั
หรอืใกลเ้คยีงกนั 

5.2 เร่งปรบัปรุงพกิดัอตัราภาษีศุลกากรใหเ้ป็นหมวดหมู่ สนิคา้ประเภทเดยีวกนัควรมี
อตัราภาษีใกล้เคยีงหรอืเหมอืนกนัเพื่อลดความสบัสนและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุน ตลอดทัง้
พจิารณาขจดัภาษซีอ้นในรปูต่างๆ 
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5.3 ปรบัปรุงการด าเนินงานของกระทรวงการคลงัและกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่ 
เกีย่วขอ้งกบัการตัง้ก าแพงภาษ ี การหา้มน าเขา้หรอืส่งออกซึง่สนิคา้ต่างๆ ใหม้คีวามคล่องตวัมาก
ยิง่ขึน้ 

5.4 เร่งปราบปรามการลกัลอบหนีภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ธุรกิจอุตสาห-
กรรมทีป่ระกอบการโดยสุจรติ  ขณะเดยีวกนัควรพจิารณาเบีย้ปรบัต่างๆ ของรฐั  โดยดูเจตนาของ
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ยว่ากระท าไปโดยเจตนาหรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์เนื่องมาจากขอ้บกพร่องเกี่ยวกบั
ตวับทกฎหมาย 

5.5 จดัตัง้ศูนยร์วมการอ านวยความสะดวกการจดทะเบยีนการอนุญาตต่างๆ และการ 
ขอส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรม 

5.6 ปรบัปรุงพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืงและประกาศคณะปฏวิตัวิ่าด้วยธุรกจิต่างด้าว 
ทีก่่อใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่ผูล้งทุนประกอบการชาวต่างประเทศในประเทศไทย 

5.7 ปรบัปรุงการประชาสมัพนัธแ์ละการเสนอข่าวภาวะการณ์ต่างๆ ในประเทศทีท่ าให้
ผู้ลงทุนทัง้ไทยและชาวต่างประเทศขาดความเชื่อมัน่ในการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะจาก  
หนงัสอืพมิพแ์ละสื่อมวลชน  โดยพจิารณาออกขา่วสารของทางราชการใหท้นัเหตุการณ์ 

 
 



 

บทท่ี 2 

เป้าหมายและโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนรวม 
ของประเทศ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ให้ด าเนินไปตามวตัถุประสงค์
และแนวทางการพฒันาหลกัดงักล่าวในส่วนที ่1 ไดก้ าหนดเป้าหมายเศรษฐกจิส่วนรวมของประเทศ
ทีส่อดคลอ้งกนั ดงันี้ 

(1) เป้าหมายการขยายการผลิตหรือการเพ่ิมรายได้ประชาชาติ 

ไดก้ าหนดเป้าหมายการขยายการผลติไวใ้นอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.0 ต่อปี โดยเน้น
การขยายการผลติสาขาเกษตรไว้รอ้ยละ 5.0 ต่อปี เพื่อมุ่งการกระจายรายได้สู่ภาคชนบท และ
ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะลดอตัราเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืประมาณรอ้ยละ  2.1  ในปี  2524  อนัจะ
ท าใหร้า้ยไดถ้วัเฉลีย่ต่อบุคคลเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ  4.6  ต่อหวัในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ 

(2) เป้าหมายรายจ่ายประชาชาติ 

ได้ก าหนดเป้าหมายรายจ่ายการลงทุนในราคาคงที่ให้เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 7.2  
ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 โดยแยกเป็นเป้าหมายรายจ่ายลงทุนของภาครฐับาลเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 8.1 ต่อปี และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 ต่อปี ส่วนเป้าหมาย
รายจ่ายอุปโภคบรโิภคนัน้ได้ก าหนดให้เพิม่ขึ้นร้อยละ 6.6 ต่อปี ทัง้หมดน้ีจะท าให้เป้าหมาย
เศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศด้านรายจ่ายสอดคล้องกับด้านรายได้และด้านการผลิต  ซึ่ง
ก าหนดใหข้ยายตวัในอตัรารอ้ยละ 7.0 ต่อปี 

(3) เป้าหมายการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ไดก้ าหนดเป้าหมายทีจ่ะรกัษาระดบัราคาสนิคา้เพื่อการบรโิภคไม่ใหเ้พิม่สูงขึน้เกนิ 
รอ้ยละ 6.0 ต่อปี และก าหนดเป้าหมายที่จะรกัษาเงนิทุนส ารองระหว่างประเทศให้อยู่ในระดบั 
ที่ม ัน่คง ส าหรบัการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ กล่าวคอื ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะให้ฐานะ
เงนิทุนส ารองในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ มรีะดบัเทยีบเท่ากบัมลูค่าสนิคา้เขา้ 3 เดอืน เป็นขัน้ต ่า
เพื่อรกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิระหว่างประเทศควบคู่กนัไป 

การด าเนินงานพฒันาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเศรษฐกจิส่วนรวมดงักล่าวนัน้ จ าเป็น
ทีจ่ะต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและการลงทุนในประเทศระยะ 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ใหเ้ขา้สู่ระดบั 
ทีม่ ัน่คงยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัก็จ าเป็นทีจ่ะต้องปรบันโยบายเศรษฐกจิและการลงทุนของภาครฐับาล
หลายดา้นใหส้ามารถเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิตามแนวทางการพฒันาเฉพาะเรื่อง
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ในส่วนทีส่ามของแผนพฒันาฯ เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิของประเทศไดข้ยายตวัในอตัราและลกัษณะที่
จะก่อใหเ้กดิการกระจายรายได ้ และความเจรญิไปสู่ภาคชนบทอยา่งแทจ้รงิ 

เป้าหมายการผลิต รายได้ รายจ่าย และการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ส่วนรวมทีก่ล่าวมานัน้ ประกอบดว้ยสาระทีส่ าคญัดงันี้ :- 

1.  เป้าหมายการผลิต 

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้ ก าหนดใหก้ารผลติส่วนรวมของประเทศขยายตวัในอตัรา
เฉลีย่รอ้ยละ 7.0  ต่อปีในราคาคงที ่ทัง้น้ี โดยมเีป้าหมายใหก้ารผลติสาขาเกษตรขยายตวัในอตัรา
รอ้ยละ 5.0 ต่อปี และการผลติในสาขาที่ไม่ใช่เกษตรขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 7.7 ต่อปี เป้าหมาย
ดงักล่าวนี้จะท าใหโ้ครงสรา้งของการผลติในระบบเศรษฐกจิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เปลีย่นไป
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัทีแ่ลว้ๆ มา กล่าวคอื สดัส่วนของผลผลติสาขาเกษตรในผลผลติมวลรวมใน
ประเทศทัง้สิ้นจะลดน้อยลง ขณะเดียวกนัสดัส่วนของผลผลติของสาขาที่ไม่ใช่เกษตรจะเพิม่สูงขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปี 2524 ซึง่เป็นปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มูลค่าผลผลติในสาขา
เกษตรกบัสาขาอุตสาหกรรมจะมจี านวนใกลเ้คยีงกนัมากขึน้ 

การก าหนดเป้าหมายการผลติในสาขาหลกัๆ ตามอตัราที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.1 มี
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

1.1  สาขาการเกษตร 

ก าหนดหมายใหข้ยายตวัในอตัรารอ้ยละ 5.0  ต่อปี  ซึง่เป็นเป้าหมายทีค่่อนขา้งสูง
เมื่อเทยีบกบัแนวโน้มอตัราการขยายตวัของสาขานี้ในระยะทีผ่่านมา แต่การที่ต้องเน้นให้การผลติ
ดา้นการเกษตรขยายตวัในอตัราดงักล่าว  กเ็พื่อทีจ่ะใหก้ารพฒันากระจายไปทัว่ถงึชนบทอนัจะเป็น
การยกระดบัรายได้ของชาวนาชาวไร่ให้สูงขึน้ตามวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาฯ และประกอบกบั
สาขาเกษตรเป็นสาขาหลกัที่มคีวามส าคญัต่อการค้าระหว่างประเทศ และการผลติในสาขาอื่นๆ 
มาก ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องพยายามเพิม่ผลผลติในสาขาน้ีให้อยู่ในระดบัที่สูงพอที่จะรกัษาเป้าหมาย
การส่งสนิคา้ออกของประเทศใหข้ยายตวัได้ในอตัรารอ้ยละ 14.10  ต่อปี ในราคาตลาด  ส าหรบั
เป้าหมายการผลิตเป็นรายประเภทของสาขาเกษตรและเป็นรายพืชที่สอดคล้องกับพื้นที่การ
เพาะปลูกกบัผลผลติต่อไร่ และกบัความต้องการของตลาดมกีล่าวไว้ในบทที่ 2 ส่วนที่สาม ส่วน
โครงการพฒันาทีจ่ะสนับสนุนการผลติใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าวน้ี ไดก้ล่าวสรุปไวใ้นส่วนทีส่ ี่
ของแผนพฒันา ฯ ฉบบัน้ี 
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1.2  สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 

ก าหนดเป้าหมายให้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.2 ต่อปี ซึ่งเป็นเป้าหมายที ่
สอดคล้องกบัปรมิาณแหล่งแร่ที่ก าลงัขุดค้นอยู่ในปจัจุบนั กบัความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
รวมตลอดทัง้นโยบายการรกัษาปรมิาณแรส่ ารองไวใ้นอนาคต 

1.3 สาขาอตุสาหกรรม 

ก าหนดเป้าหมายให้ขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 9.6 ต่อปี เป้าหมายการขยายตวัใน
สาขานี้ก าหนดไวใ้หเ้พิม่ในอตัราทีสู่งกว่าอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิส่วนรวม ทัง้นี้ เพื่อใหก้าร
ขยายตวัในสาขานี้มสี่วนช่วยในการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ และให้สามารถรบัผลผลติและ
แรงงานทีจ่ะมาจากสาขาเกษตร ตลอดทัง้ใหส้ามารถรกัษาอตัราการส่งออกของสนิคา้อุตสาหกรรม
ในแนวโน้มทีไ่ม่ต ่ากว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ประเภทของอุตสาหกรรมทีจ่ะต้องเร่งให้
ขยายตวัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้คอื อุตสาหกรรมทดแทนการน าเขา้  อุตสาหกรรมทีใ่ช้
ผลผลติเกษตรเป็นวตัถุดบิและอุตสาหกรรมขนาดยอ่มทีใ่ชแ้รงงานมาก 

1.4 สาขาอ่ืนๆ 

การก าหนดเป้าหมายการขยายตวัของสาขาการผลติอื่นๆ ที่เหลอืนัน้ ก าหนดขึน้
โดยใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรผนัทีแ่ตกต่างกนัดงันี้ คอื 

1.4.1  สาขาการก่อสร้าง ก าหนดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายรายจ่ายการลงทุนของ
ประเทศซึ่งก าหนดให้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนใน
ภาครฐับาลตามเป้าหมายวงเงนิงบพฒันา ฯ 

1.4.2 สาขาการไฟฟ้า ประปา ก าหนดให้เป็นไปตามก าลงัการผลติที่มอียู่ของ
กจิการสาธารณูปโภคดา้นน้ีในปจัจุบนั  และก าลงัการผลติทีจ่ะขยายเพิม่เตมิในช่วงของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัน้ี 

1.4.3 สาขาการคมนาคมและขนส่ง ก าหนดให้ขยายตวัตามอัตราการผลิต
ส่วนรวมของประเทศ การขยายตวัของปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิในด้านคมนาคมและขนส่ง และ
นโยบายการเรง่รดักจิการพาณิชยนาวขีองประเทศ 

1.4.4 สาขาการค้าส่งและปลีก ก าหนดให้อัตราการขยายตัวขึ้นอยู่กับ 
เป้าหมายการขยายตวัของการคา้ระหว่างประเทศและการขยายตวัของผลผลติส่วนรวม 

1.4.5 สาขาการธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรพัย์ ก าหนดให ้
ขยายตัวโดยสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการคลังและการขยายสินเชื่อด้านการเงนิ  ดงัจะได้
กล่าวถงึในบทที ่3 
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1.4.6  สาขาด้านท่ีอยู่อาศยั ก าหนดใหข้ยายตวัตามความต้องการทีอ่ยู่อาศยั การ
ขยายตวัของชุมชนและตลอดทัง้โครงการจดัสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัของรฐัในช่วงของแผนพฒันาฯ  

1.4.7 สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกนัประเทศ ก าหนดให ้
ขยายตวัโดยสอดคล้องกบัเป้าหมายด้านการคลงั ตลอดทัง้กิจกรรมของรฐัในส่วนที่เกี่ยวกบัการ
บรหิารและการป้องกนัประเทศทีค่าดว่าจะขยายตวัออกไปในช่วงของแผนพฒันา ฯ 

1.4.8 สาขาบริการ ก าหนดใหอ้ตัราขยายตวัเป็นไปตามประมาณการการขยายตวั
ในดา้นการท่องเทีย่ว กจิการโรงแรมและภตัตาคาร 
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ตารางท่ี 2.1 
เป้าหมายการผลิตส่วนรวมแยกเป็นรายสาขา 

(มลูค่าตามราคาคงที)่ 
 ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 เป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

 2514 2519 2524 
 มลูค่า 

(ล้านบาท) 
เป็น 

ร้อยละ 
ของ GDP 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

เป็น 
ร้อยละ 

ของ GDP 

อตัราเพ่ิมเฉล่ีย 
ต่อปีในแผนฯ 3 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

เป็น 
ร้อยละ 

ของ GDP 

อตัราเพ่ิมเฉล่ีย 
ต่อปีในแผนฯ 4 

1. การเกษตร 38,145 29.4 46,113 26.4 3.9 54,706 23.9 5.0 
2. อตุสาหกรรม 23,569 18.2 35,575 20.3 8.6 56,277 22.9 9.6 
3. เหมอืงแรแ่ละยอ่ยหนิ 1,879 1.4 1,762 1.0 -0.5 2,066 0.8 3.2 
4. การกอ่สรา้ง 6,210 5.8 6,951 4.0 2.4 8,059 3.3 3.0 
5. การไฟฟ้า ประปา 2,934 2.3 5,737 3.3 14.4 9,794 4.0 11.3 
6. คมนาคมขนสง่ 7,981 6.2 11,780 6.7 8.1 16,857 6.9 7.4 
7. การคา้สง่คา้ปลกี 22,816 17.6 28,792 16.5 4.8 39,080 15.9 6.3 
8. การธนาคาร ประกนัภยั และอสงัหารมิทรพัย ์ 5,297 4.1 8,852 5.1 10.9 13,063 5.3 8.1 
9. ทีอ่ยูอ่าศยั 2,399 1.9 2,861 1.6 3.6 3,555 1.4 4.4 
10. การบรหิารและป้องกนัประเทศ 5,647 4.3 7,546 4.3 6.0 10,331 4.2 6.5 
11. การบรกิาร 12,740 9.8 18,897 10.8 8.2 27,470 11.2 7.8 
รวมสาขาทีไ่มใ่ชก่ารเกษตร 91,472 70.6 128,753 73.6 7.1 186,552 76.1 7.7 
รวมสาขาเกษตร 38,145 29.4 46,113 26.4 3.9 58,706 23.9 5.0 
มวลรวมผลติภณัฑใ์นประเทศ (GDP) 129,617 100.0 174,866 100.0 6.2 245,258 100.0 7.0 
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ตารางท่ี 2.2 
เป้าหมายปริมาณผลผลิตสินค้าส าคญั 

 
2520 2521 2522 2523 2524 

อตัราเพ่ิม 
เฉล่ียต่อปี 

ก. เกษตร       
- พืช       

ขา้ว (ลา้นตนั) 15.5 15.6 15.9 16.2 16.5 2.3 
ออ้ย (ลา้นตนั) 21.9 12.6 25.3 26.9 28.6 7.2 
ขา้วโพด (ลา้นตนั) 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 9.8 
มนัส าปะหลงั (ลา้นตนั) 9.8 10.0 10.3 10.5 10.8 3.2 
ยางพารา (พนัตนั) 407 421 436 450 466 3.4 
ปอ (พนัตนั) 220 220 220 220 220 3.3 
ยาสบูพนัธุเ์วอรจ์เินีย (พนัตนั) 44.7 49.2 54.1 59.5 65.5 9.9 
ถัว่เขยีว (พนัตนั) 292.5 306.0 333.2 353.2 390.4 8.9 
ถัว่เหลอืง (พนัตนั) 310.0 327.6 351.1 387.7 431.2 8.3 
ฝ้าย (พนัตนั) 63.0 76.0 115.5 149.5 205.0 28.6 

- ปศสุตัว ์(มลูค่าในราคาคงทีล่า้นบาท) 6,913 7,539 8,212 8,932 9,709 8.9 
- ประมง (มลูค่าในราคาคงทีล่า้นบาท) 4,769 4,927 5,092 5,274 5,464 3.4 
- ป่าไม้ (มลูค่าในราคาคงทีล่า้นบาท) 2,951 2,991 3,028 3,064 3,098 1.3 

ข. อตุสาหกรรม       
น ้าตาล (พนัตนั) 1,622 1,742 1,863 1,983 2,103 5.6 

ปนูซเีมนต ์(พนัตนั) 4,533 4,850 5,190 5,553 5,942 7.0 
สิง่ทอ (ลา้น ตร. หลา) 1,115 1,203 1,291 1,378 1,525 10.4 
เหลก็และเหลก็กลา้ (พนัตนั) 482 535 592 652 714 10.5 
กระดาษและเยื่อกระดาษ (พนัตนั) 297 363 429 495 563 19.5 
ผลไมแ้ละพชืผกักระป๋อง (พนัตนั) 53 61 68 76 84 12.8 
อาหารสตัว ์(พนัตนั) 1,177 1,530 1,989 2,586 3,362 30.0 
นมขน้ (พนัตนั) 106 111 117 124 131 5.4 

ค. เหมืองแร ่       
สนิแร่ดบีุก (ตนั) 29,100 30,100 31,100 32,100 33,100 3.2 
แมงกานีส (ตนั) 32,050 33,690 33,330 33,970 34,610 2.3 
ฟลอูอไรท ์(พนัตนั) 285 282 280 280 280 -0.6 
พลวง (ตนั) 9,000 9,400 9,900 10,500 11,000 5.9 
ทงัสเตน (ตนั) 4,100 4,600 5,100 5,600 6,100 11.2 
แบไรท ์(พนัตนั) 269 308 346 385 431 13.4 
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2. เป้าหมายด้านรายจ่าย 

การที่จะให้เศรษฐกจิของประเทศขยายตวัตามเป้าหมายในอตัราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดย
สมดุลนัน้ จ าเป็นจะตอ้งก าหนดเป้าหมายรายจา่ยเพื่อการลงทุน การบรโิภค และการคา้ต่างประเทศ
ในอตัราและส่วนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกนัดงัปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2.2 
เป้าหมายปริมาณผลผลิตสินค้าส าคญั 

(ในราคาคงที)่ 
 แนวโน้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 เป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

ประเภท 2514 2519 2524 
 มูลค่า 

(ล้านบาท) 
เป็นร้อย
ละของ 
GDP 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เป็นร้อย
ละของ 
GDP 

2515–19  
อตัราเฉล่ีย 

% เฉล่ียต่อปี 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เป็นร้อย
ละของ 
GDP 

2520–24  
อตัราเฉล่ีย 

% เฉล่ียต่อปี 
1. รายจ่ายลงทุน 29,864 23.0 39,680 22.7 5.9 56,158 22.9 7.2 

1.1 ภาครฐับาล 9,463 7.3 9,630 5.5 3.5 14,060 5.7 8.1 
1.2 ภาคเอกชน 20,401 15.7 30,050 17.2 8.4 42,098 17.2 7.0 

2. รายจ่ายอปุโภคบริโภค 102,743 79.3 137,289 78.5 6.1 189,306 77.2 6.6 
2.1 ภาครฐับาล 14,772 11.4 21,037 12.0 7.5 28,496 11.6 6.3 
2.2 ภาคเอกชน1/ 87,971 67.9 116,252 66.5 5.9 160,810 65.6 6.7 

3. ดลุสินค้าและบริการ -2,990 -2.3 -2,103 -1.2 - -206 -0.1 - 
3.1 ดา้นส่งออก 24,916 19.2 33,571 19.2 6.6 47,694 19.4 7.3 
3.2 ดา้นน าเขา้ 27,906 21.5 35,674 20.4 5.4 47,900 19.5 6.1 

รวมรายจ่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ GDP 129,617 100.0 174,866 100.0 6.2 245,258 100.0 7.0 
เฉพาะรายจ่ายรวมภายในประเทศ 132,607 102.3 176,969 101.2 6.0 245,464 100.1 6.8 
แยกเป็นรายจา่ยรวมของภาครฐับาล 24,235 18.7 30,667 17.5 5.4 42,556 17.4 6.8 
แยกเป็นรายจา่ยรวมของภาคเอกชน 108,372 83.6 146,302 83.7 6.4 202,908 83.3 6.8 

1/  รวมการเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงเหลอืและส่วนต่างเชงิสถติ ิ

2.1 เป้าหมายรายจ่ายในการลงทุน 

ก าหนดให้รายจ่ายลงทุนเพิม่ขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี สูงกว่าอตัราเพิ่ม 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ทัง้ปี เพื่อเร่งการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้ในช่วง 2 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ เพื่อสนับสนุนให้การผลิตบรรลุเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอในช่วง 5 ปีต่อไป  
โดยแยกเป็นเป้าหมายรายจ่ายลงทุนภาคเอกชนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 ต่อปี และรายจ่ายการลงทุน
ภาครฐับาลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.1 ต่อปี จากเป้าหมายรายจ่ายดงักล่าวน้ี จะเหน็ได้ว่าในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้ยิง่จ าเป็นต้องมกีารเสรมิสรา้งบรรยากาศการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้เอกชน
เขา้มาลงทุนในอตัราทีสู่งขึน้ต่อไป แต่ขณะเดยีวกนัรฐับาลก็จ าต้องเร่งการลงทุนในส่วนของรฐับาล
ใหเ้พิม่สงูยิง่กว่า เพื่อรกัษาเป้าหมายการลงทุนแต่ส่วนรวมใหเ้พิม่ขึน้ใหไ้ดใ้นอตัรารอ้ยละ 7.2 ต่อปี 
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2.2 เป้าหมายรายจ่ายอปุโภคบริโภค 

เป้าหมายรายจ่ายอุปโภคบรโิภครวมทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน ก าหนดให้
ขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 6.6  ต่อปี  สูงกว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3  ซึง่เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ย
ละ 6.1  ต่อปี โดยแยกเป็นการขยายตวัของรายจ่ายอุปโภคบรโิภคภาครฐับาลรอ้ยละ 6.3 และ
ภาคเอกชนร้อยละ 6.7 ตามเป้าหมายรายจ่ายดงักล่าวจะเหน็ได้ว่ารายจ่ายภาคเอกชนด้านการ
อุปโภคบรโิภคจะมอีตัราการขยายตวัสูงกว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ทัง้น้ีแมว้่าจะมเีป้าหมาย
การจดัเกบ็ภาษอีากรสูงขึน้ แต่การบรโิภคภาคเอกชนจะไม่สามารถลดต ่าลงไดม้าก เนื่องจากจะมี
ความเหลื่อมล ้าของรายได้ลดน้อยลงจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่แล้วมา ส่วนรายจ่ายอุปโภคบรโิภค
ของภาครฐับาลจะเพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ ่ากว่าแผนพฒันาฯ ฉบบัทีแ่ลว้ ทัง้นี้ เนื่องจากแนวโน้มรายจ่าย
ทางดา้นการลงทุนสงูขึน้ จงึจ าตอ้งลดรายจา่ยดา้นการบรหิารทัว่ไปใหล้ดน้อยลง 

2.3  เป้าหมายรายจ่ายภาคต่างประเทศ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป้าหมายสนิค้าและบรกิารส่งออกก าหนดให้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.3 ต่อปี  เทยีบกบัรอ้ยละ 6.6  ต่อปี ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3  เมื่อคดิตาม
ราคาคงทีโ่ดยแยกเป็นเป้าหมายสนิคา้ส่งออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี ทีเ่หลอืเป็นบรกิารส่งออก ซึง่
เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 6.7 ต่อปี ส่วนทางดา้นสนิคา้และบรกิารน าเขา้นัน้ไดก้ าหนดเป้าหมายไว้
รอ้ยละ 6.1 ต่อปี  เทยีบกบัรอ้ยละ 5.4 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 เมือ่รวมสนิคา้และบรกิาร
ทัง้น าเขา้และส่งออกเขา้ดว้ยกนัแลว้  ปรากฏว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้สดัส่วนของการคา้
ระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกจิไทยยงัคงรปูเดมิเท่ากบัในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยมี
โครงสรา้งแตกต่างกนัเลก็น้อยในแง่ทีว่่าสดัส่วนของมูลค่าส่งออกจะค่อยๆ สูงขึน้ และสดัส่วนของ
มลูค่าน าเขา้จะค่อยๆ โน้มต ่าลง ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการส่งออกและแผนการทดแทนการ
น าเขา้ ดงัจะไดก้ล่าวถงึในรายละเอยีดในบทที ่ 4  ส่วนทีส่าม 

ส าหรบัเป้าหมายรายจ่ายดา้นต่างๆ ในราคาแต่ละปีทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายตาม
ราคาคงที่ดงักล่าวขา้งต้น ได้แสดงไว้ใหเ้หน็ในตารางที่ 2.4 ซึง่ความแตกต่างของอตัราเพิม่ตาม
ราคาแต่ละปีในตารางที่ 2.4 กบัอตัราเพิม่ตามราคาคงที่ในตารางที่ 2.3 ก็คอื ประมาณการ 
การเพิม่ของระดบัสนิคา้ (Price Deflator) ของรายจา่ยแต่ละดา้น 
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ตารางท่ี 2.4 
เป้าหมายรายจ่ายการลงทุน  การอปุโภคบริโภค  และรายจ่ายภาคต่างประทศ 

(ตามราคาประจ าปี) 
 แนวโน้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 เป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

ประเภท 2514 2519 2524 
 มูลค่า 

(ล้านบาท) 
เป็นร้อย
ละของ 
GDP 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เป็นร้อย
ละของ 
GDP 

2515–19  
อตัราเฉล่ีย 

% เฉล่ียต่อปี 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เป็นร้อย
ละของ 
GDP 

2520–24  
อตัราเฉล่ีย 

% เฉล่ียต่อปี 
1. รายจ่ายลงทุน 32,772 22.6 76,830 23.7 19.0 140,271 23.1 12.8 

1.1 ภาครฐับาล 10,453 7.2 18,741 5.8 13.9 36,373 6.0 14.6 
1.2 ภาคเอกชน 22,319 15.4 58,089 17.9 22.5 103,898 17.1 12.3 

2. รายจ่ายอปุโภคบริโภค 116,368 80.4 260,407 80.1 17.8 75,019 78.3 12.8 
2.1 ภาครฐับาล 16,969 11.7 36,626 11.3 16.8 62,720 10.3 11.4 
2.2 ภาคเอกชน1/ 99,399 68.7 223,781 68.8 18.1 412,299 68.0 12.3 

3. ดลุสินค้าและบริการ -4.533 -3.1 -12,125 -3.7 - -8,767 -0.4 - 
3.1 ดา้นส่งออก 25,175 17.4 66,635 20.5 22.9 126,400 20.8 13.7 
3.2 ดา้นน าเขา้ 29,708 30.5 78,760 24.2 22.6 135,167 22.3 11.4 

รวมรายจ่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ (GDP) 144,607 100.0 325,112 100.0 17.9 606,523 100.0 13.3 
เฉพาะรายจ่ายรวมภายในประเทศ 149,140 103.2 337,237 100.7 18.1 615,290 100.4 12.8 
แยกเป็นรายจา่ยรวมของภาครฐับาล 27,422 19.0 55,367 17.0 15.3 99,093 16.3 12.4 
แยกเป็นรายจา่ยรวมของภาคเอกชน 121,718 84.2 281,870 86.7 18.8 516,197 85.9 12.9 

1/  รวมการเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงเหลอืและส่วนต่างเชงิสถติ ิ

 

3. การออมกบัการลงทนุ 

เพื่อที่จะกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกจิสามารถขยายตวัไดใ้นอตัราโดยเฉลีย่รอ้ยละ 7.0 ต่อปี  
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ความต้องการเงนิลงทุนของภาครฐับาลและ
เอกชนจะต้องมจี านวนรวมกนัเป็นจ านวน 615.7 พนัล้านบาท เปรยีบเทยีบกับจ านวน 316.5 
พนัลา้นบาท ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ส่วนในดา้นการระดมเงนิออมส่วนรวมของประเทศ
นัน้คาดว่าจะมเีพยีง 561.5 พนัล้านบาท ซึง่จะท าใหม้ชี่องว่างของการออมกบัการลงทุนถงึ 54.2 
พนัลา้นบาท หรอืมจี านวนเท่ากบัยอดขาดดุลการต่างระหว่างประเทศ ซึ่งช่องว่างของการออมกบั
การลงทุนจ านวนดงักล่าวนี้จ าเป็นจะตอ้งระดมเงนิทุนมาชดเชยจากต่างประเทศ ดงัจะไดก้ล่าวถงึใน
หวัขอ้ที ่4 ต่อไป ส่วนช่องว่างของการลงทุนกบัการออมในภาครฐับาลและภาคเอกชนอาจสรุปได้
ดงันี้ 
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3.1 ภาครฐับาล 

ช่องว่างของการออมกบัการลงทุนภาครฐับาลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะมี
จ านวน 72.3 พนัล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวน 27.1 พนัล้านบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่3 การทีช่่องว่างของการออมกบัการลงทุนภาครฐับาลเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากการ 
เพิม่ขึ้นค่อนข้างสูงของรายจ่ายรฐับาลในด้านการป้องกนัประเทศ การบรหิาร และการช าระหน้ี 
คนืตน้เงนิกูแ้ละดอกเบีย้ รวมตลอดทัง้รายจา่ยดา้นสวสัดกิารและการสงัคมสงเคราะหต่์างๆ อกีดว้ย 
แต่ในขณะเดียวกันการระดมรายได้ของรฐับาลยงัไม่สามารถเพิ่มได้ เร็วนัก ดงันัน้ เงินออมใน
ภาครฐับาลจงึมจี านวนไม่เพยีงพอกบัความต้องการในการลงทุน จงึมชี่องว่างของการออมกบัการ
ลงทุนค่อนขา้งมาก การปิดช่องว่างดงักล่าวนี้รฐับาลจ าเป็นจะต้องกู้ยมืเงนิและขอความช่วยเหลอื
จากต่างประเทศมาชดเชยประการหนึ่ง และท าการระดมเงนิกู้มาจากภาคเอกชนภายในประเทศอกี
ประการหนึ่ ง อย่างไรก็ตามเมื่อได้ค านึงถึงขีดความสามารถของรัฐบาลในการกู้ยืมทัง้จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ และผลกระทบกระเทอืนทีจ่ะมต่ีอเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและดา้น
ราคา การกูย้มืเงนิในภาครฐับาลดงักล่าวนี้ยงัอยู่ในขอบเขตทีไ่ม่ก่อผลเสยีหายทีร่้ายแรงแต่ประการ
ใดส าหรบัรายละเอียดของการระดมเงนิกู้จากต่างประเทศและภายในประเทศ และผลกระทบ
กระเทอืนต่อระบบเศรษฐกจิจะไดก้ล่าวถงึต่อไปในบทที ่3 ส่วนทีส่อง 

3.2 ภาคเอกชน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ปรากฏว่าการลงทุนภาคเอกชนมจี านวน 
มากกว่าการออม โดยช่องว่างของการออมกบัการลงทุนมจี านวน 10.9 พนัล้านบาท แต่คาดว่า 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ภาวะการณ์จะเปลีย่นไปในทางตรงขา้ม คอื การออมในภาค 
เอกชนจะมจี านวนมากกว่าการลงทุนถึงประมาณ 18.1 พนัล้านบาท ทัง้นี้ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า  
ในขณะทีร่ายไดข้องประชาชนสงูขึน้ตามอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิส่วนรวมนัน้ การบรโิภคจะ
ไมเ่พิม่สงูขึน้มากนกัท าใหก้ารออมโน้มสูงขึน้ ขณะเดยีวกนัการลงทุนภาคเอกชนกจ็ะไม่เพิม่ในอตัรา
ที่สูงเท่าในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบบัที่ก่อนๆ ดงันัน้ จงึมเีงนิออมทางภาคเอกชนเหลือส าหรบัให้
ภาครฐับาลระดมไปใช้ในการลงทุนได้ในจ านวนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการออมภาค 
เอกชนจะมากกว่าการลงทุนในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 แต่การลงทุนจากต่างประเทศในภาค 
เอกชนก็จะยงัมคีวามจ าเป็นอยู่ เพราะรฐับาลจะท าการกู้ยมืเงนิออมจากภาคเอกชนมาชดเชย  
งบประมาณขาดดุลเป็นจ านวนค่อนขา้งมาก 
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ตารางท่ี 2.5 
ช่องว่างของการออมกบัการลงทุน 

(คดิตามราคาแต่ละปี) 
(พนัลา้นบาท) 

 แผนพฒันาฯ แผนพฒันาฯ อตัราเพ่ิมโดยเฉล่ียต่อปี 
 ฉบบัท่ี 3 ฉบบัท่ี 4 2515–19 2520–24 

ก. เศรษฐกิจส่วนรวม     
การออมของประเทศ 278.456 561.484 20.8 14.2 
การลงทุนของประเทศ*/ 316.510 615.723 21.4 12.1 
สนิคา้ส่งออกและบรกิาร 259.874 504.754 22.9 13.7 
สนิคา้น าเขา้และบรกิาร 297.928 558.993 22.6 11.4 
ช่องว่างการออมกบัการลงทุน -38.054 -54.239 - - 
     

ข. ภาครฐับาล     
การออม 39.218 83.713 37.9 31.6 
การลงทุน*/ 65.323 156.019 13.9 14.6 
ช่องว่างของการออมกบัการลงทุน -27.105 72.306 - - 
     

ค. ภาคเอกชน      
การออม 240.238 477.771 20.5 11.8 
การลงทุน 251.187 459.704 26.5 11.6 
ช่องว่างของการออมกบัการลงทุน -10.949 18.067 - - 

 */  รวมการเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงเหลอื 

4. ฐานะดลุการช าระเงินและค่าเงินบาท 

เพื่อใหไ้ดก้ารลงทุนตามทีก่ าหนดเป็นเป้าหมายไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 แต่ปรมิาณการ
ออมภายในประเทศมจี านวนไมเ่พยีงพอดงักล่าวขา้งต้น การชดเชยความต้องการเงนิทุนส่วนทีข่าด
อยู่นี้ จ าต้องจดัหามาจากต่างประเทศเป็นจ านวน 54.2 พนัลา้นบาท ซึง่เท่ากบัการขาดดุลในบญัชี
สนิคา้และบรกิารซึง่มเีป้าหมายการะดมเงนิทุนมาชดเชยจากดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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4.1 ด้านผลประโยชน์จากเงินลงทุน 

ดุลผลประโยชน์จากเงนิลงทุนในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ค่อนขา้งจะเสมอตวัแต่
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้คาดว่าจะขาดดุลสุทธติลอดทัง้ 5 ปี ถงึ 12,392 ลา้นบาท ทีเ่ป็นดงันี้
เพราะปรมิาณเงนิทุนส ารองเงนิตราระหว่างประเทศตลอดแผนพฒันาฯ จะเพิ่มขึ้นน้อย ฉะนัน้
รายรับจากผลประโยชน์ที่จะหามาได้จึงไม่มาก ส่วนด้านรายจ่ายนั ้นการลงทุนของบริษัท
ต่างประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัก่อนๆ จะเกดิดอกออกผลเต็มที่ในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบบันี้ 
ท าใหม้ผีลก าไรหรอืเงนิปนัผลเพิม่ขึน้จงึท าใหร้ายจ่ายของดุลผลประโยชน์จากเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ใน
อัตราที่สูง การที่จะลดการไหลออกของผลประโยชน์จากการลงทุนให้ได้นัน้ จ าเป็นท่ีรฐับาล
จะต้องมีมาตรการส่งเสริมและช้ีชวนให้นักลงทุนต่างประเทศน าก าไรมาลงทุนเพ่ิม (Re -
investment) แทนทีจ่ะส่งผลก าไรหรอืเงนิปนัผลออกนอกประเทศ  มฉิะนัน้แลว้รายจ่ายด้านนี้จะ
สงูขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต 

4.2 ด้านโอนเงิน 

เงนิโอนเป็นรายการหนึ่งที่เคยช่วยพยุงฐานะดุลการช าระเงนิของต่างประเทศ 
ในอตตี แต่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้คาดว่ารายรบัหมวดเงนิโอนจะมแีนวโน้มลดลง เนื่องจาก
การช่วยเหลอืแบบให้เปล่าจากต่างประเทศจะลดน้อยลง ตลอดช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 
ประมาณว่าจะมเีงนิโอนสุทธจิ านวน 5,500  ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 10.2 ต่อปี 

4.3 ด้านการเคล่ือนย้ายของเงินทุน 

เพื่อทีจ่ะรกัษาฐานะดุลการช าระเงนิในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ใหไ้ดต้าม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้นัน้ รฐับาลจ าเป็นจะต้องวางเป้าหมายให้เงนิทุนไหลเขา้ประเทศทัง้สิ้นเป็น
จ านวน 173,115 ลา้นบาท หรอืมกีารเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 8.9 ต่อปี โดยแยกเป็นเงนิทุน
ภาคเอกชนรอ้ยละ 81.7 หรอื 141,511 ลา้นบาท และเงนิทุนภาครฐับาลรอ้ยละ 18.3 หรอื 31,604 
ลา้นบาทแลว้ จะมกีารเคลื่อนยา้ยของเงนิทุนสุทธเิขา้ประเทศตลอดทัง้  5  ปี  เป็นจ านวน 60,973 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 9.3 ต่อปี ในจ านวนนี้แยกเป็นการเคลื่อนยา้ยของเงนิทุนสุทธิ
ภาคเอกชนรอ้ยละ 61 หรอืจ านวน 37,134 ลา้นบาท และของภาครฐับาลรอ้ยละ 39 หรอื จ านวน 
23,839  ลา้นบาท 

การทีจ่ะใหม้เีงนิทุนไหลเขา้ประเทศตามเป้าหมายดงักล่าว จ าเป็นอย่างยิง่ทีร่ฐับาล
จะตอ้งใชค้วามพยายามในหลายดา้น โดยมมีาตรการทีแ่น่นอนและสบืเนื่องกนัไป ในภาคเอกชนนัน้
จะต้องมกีารปรบัปรุงบรรยากาศการลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดแีละน่าไว้วางใจ รวมทัง้จะต้องมกีา ร
ทบทวนนโยบายและมาตรการลงทุนดา้นต่างๆ เสยีใหม่ให้สอดคลอ้งกนั ส่วนในภาครฐับาลเองนัน้ 
มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีก่ระทรวง ทบวง กรม และรฐัวสิาหกจิผูด้ าเนินการตามโครงการพฒันาทีใ่ช้
เงนิกูจ้ะตอ้งเตรยีมโครงการพฒันาใหพ้รอ้ม และในโครงการเงนิกูท้ีไ่ดม้กีารเจรจาและท าสญัญาแลว้
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นัน้ จะต้องมีการด าเนินการตามโครงการให้เสร็จทันตามแผนงานโดยเร็วที่สุด โดยในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 น้ีไดต้ัง้เป้าหมายใหม้กีารเบกิจ่ายจรงิของเงนิกู้สูงขึน้กว่าแผนพฒันาฯ ฉบบั
ทีแ่ลว้มาคอื  ในอตัรารอ้ยละ 55 ของเงนิกูผ้กูพนัตามแผนพฒันาฯ  

โดยสรุป ตามเป้าหมายโครงสร้างระบบเศรษฐกิจส่วนรวมในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 4 นี้ ประเทศจะมชี่องว่างระหว่างเงนิออมกบัเงนิลงทุนหรอืยอดขาดดุลการคา้และบรกิาร
จ านวน 54.2 พนัลา้นบาท เมื่อรวมกบัการขาดดุลผลประโยชน์จากการลงทุน 12.4 พนัลา้นบาท จะ
มยีอดทีต่้องหามาชดเชยจากต่างประเทศทัง้สิน้ จ านวน 66.6 พนัลา้นบาท ซึง่จะไดร้บัการชดเชย
จากดุลเงนิโอน 5.5 พนัล้านบาท ดุลการเคลื่อนยา้ยของเงนิทุนสุทธ ิ60.9 พนัล้านบาท และจาก
จ านวนผดิพลาดคลาดเคลื่อนอื่นๆ  อกี 6.0 พนัลา้นบาท  เป็นผลใหดุ้ลการช าระเงนิสุทธเิกนิดุลเป็น
จ านวน  5.8  พนัลา้นบาท 
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ตารางท่ี 2.6 
เป้าหมายดลุการช าระเงินในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 
 

2519 
รวมแผนฯ 
ฉบบัท่ี 3 

2515–2519 

อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อ

ปี 

 
2520 

 
2521 

 
2522 

 
2523 

 
2524 

รวมแผนฯ 
ฉบบัท่ี 4 

2520–2524 

อตัรา
เพ่ิมเฉล่ีย
ต่อปี 

สินค้า           
สนิคา้สง่ออก  ราคา  เอฟ.โอ.บ.ี 54,250 200,720.3 28.7 65,003 73,358 82,586 92,761 104,459 418,167 14.0 
สนิคา้น าเขา้ ราคา  ซ.ีไอ.เอฟ. -71,350 -271,582.5 23.1 -82,698 -91,680 –100,424 -110,480 -122,634 -507,916 11.5 

ดลุการค้า -17,000 -70,862.2 13.6 -17,695 -18,322 -17,838 -17,719 -18,175 -89,749 1.3 
           

บริการ           
รายรบั 12,385 59,155.2 8.2 13,212 15,020 17,057 19,357 21,941 86,587 12.2 
รายจ่าย -7,410 -26,344.5 19.5 -8,184 -8,953 -10,068 -11,339 -12,533 -51,077 -11.1 

บริการสุทธิ 4,975 32,810.7 0.04 5,028 6,067 6,989 8,018 9,408 35,510 13.8 
ดลุการค้าและบริการ -12,125 -38,051.5 - -12,667 -12,255 -10,849 -9,701 -8,767 -54,239 - 

           

ผลประโยชน์จากเงินลงทุน           
รายรบั 3,465 12,926.4 25.7 3,500 3,250 3,150 3,300 3,700 16,900 1.5 
รายจ่าย -4,000 -14,116.2 24.7 -4,520 5,108 -5,772 6,522 7,370 29,292 13.0 

ผลประโยชน์จากเงินลงทุน
สุทธิ 

-535 -1,189.8 - -1,020 -1,858 -2,622 -3,222 -3,670 -12,392 - 
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หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 
 

2519 
รวมแผนฯ 
ฉบบัท่ี 3 

2515–2519 

อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อ

ปี 

 
2520 

 
2521 

 
2522 

 
2523 

 
2524 

รวมแผนฯ 
ฉบบัท่ี 4 

2520–2524 

อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อปี 

เงินโอน           
ภาคเอกชน 300 8,839.7 119.2 400 500 600 700 800 3,000 21.9 
ภาครฐับาล 500 2,716.9 -8.0 500 500 500 500 500 2,500 - 

เงินโอนสุทธิ 800 11,556.6 24.9 900 1,000 1,100 1,200 1,300 5,500 10.2 
ดลุการค้า บริการ และเงินโอน -11,860 -27,684.7 - -12,787 -13,113 -12,371 -11,723 -11,137 -61,131 - 

           

การเคลื่อนย้ายของเงินทุน           
ภาคเอกชน 5,300 23,565 83.2 5,896 6,569 7,299 8,187 9,183 37,134 11.6 

การลงทุนโดยตรง 2,000 10,613.1 37.7 2,300 2,650 3,050 3,500 4,050 15,550 15.2 
เงนิทุนไหลเขา้ 3,700 15,500.6 38.9 4,250 4,950 5,800 6,750 7,900 29,650 16.4 
เงนิทุนไหลออก -1,700 -4,887.5 93.9 -1,950 -2,300 -2,750 -3,250 -3,850 -14,100 17.8 

เงินกู้และสินเช่ือ 1,370 5,517.3 62.1 1,550 1,750 1,950 2,250 2,550 10,050 13.2 
เงนิทุนไหลเขา้ 6,520 26,934.5 22.7 7,100 7,750 8,500 9,350 10,250 42,950 9.5 
เงนิทุนไหลออก -5,150 -21,417.2 9.8 -5,550 -6,000 -6,550 -7,100 -7,700 -32,900 8.4 

อ่ืนๆ 1,930 7,434.6 64.4 2,046 2,169 2,299 2,437 2,583 11,534 6.0 
เงนิทุนไหลเขา้ 12,790 43,607.7 52.4 13,110 13,438 13,774 14,118 14,471 68,911 2.5 
เงนิทุนไหลออก -10,860 -36,173.1 47.3 -11,064 -11,269 -11,475 -11,681 -11,888 -57,377 1,8 
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หน่วย : ล้านบาท 

 
รายการ 

 
2519 

รวมแผนฯ 
ฉบบัท่ี 3 

2515–2519 

อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อปี 

 
2520 

 
2521 

 
2522 

 
2523 

 
2524 

รวมแผนฯ 
ฉบบัท่ี 4 

2520–2524 

อตัราเพ่ิม
เฉล่ียต่อปี 

ภาครฐับาล1/ 4,401 8,977.2 108.5 3,209 3,836 5,135 5,941 5,718 23,839 7.7 
เงินกู้ 2,451 7,162.2 47.5 3,259 4,457 5,756 6,562 6,055 26,089 21.0 

การเบกิใช ้ 3,288 10,726.4 28.9 4,172 5,407 6,779 7,750 7,496 31,604 18.6 
การช าระคนื -837 -3,564.2 7.9 -913 -950 -1,023 -1,188 -1,441 -5,515 11.6 

           

เงินกู้อ่ืนๆ 2/ 2,000 2,000 - - -571 -571 -571 -287 -2,000 - 
การเบกิใช ้ 2,000 2,000 - - - - - - - - 
การช าระคนื - - - - -571 -571 -571 -287 -2,000 - 

การเคลื่อนย้ายทุนภาครฐับาลอ่ืนๆ (สุทธิ) -50 -185 - -50 -50 -50 -50 -50 -250 - 
รวมการเคลื่อนยา้ยของเงินทนุทัง้ส้ิน 9,701 32,542.2 62.6 9,105 10,405 12,434 14,128 14,901 60,973 9.3 

จ านวนผดิพลาดคลาดเคลื่อนสทุธ ิ 1,285 3,957.4 15.9 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 - 
สทิธถิอนเงนิพเิศษ - 320.7 - - -- - - - - - 

การเปล่ียนแปลงในดลุการช าระเงิน -874 9,135.6 - -2,482 -1,508 1,263 3,605 4,964 5,842 - 
ทุนส ารองเงนิตราต่างประเทศ   
ณ วนัสิน้ปี3/ 

1,325.1 - 13.1 1,201.0 1,125.6 1,188.8 1,369.1 1,617.3 - 4.7 

1/  รวมทัง้เงนิกูร้ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 
2/  เป็นเงนิกูป้ระเภท Non - Project Loans เพื่อใหร้ฐัวสิาหกจิกูไ้ปปรบัปรุงขยายกจิการตามนโยบายใหร้ฐัวสิาหกจิพึง่ตนเอง 
3/  หน่วยเป็นลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ตัรา 1 เหรยีญเทา่กบั 20 บาท 



บทท่ี 3 
งบพฒันาและแนวนโยบายการเงินการคลงัของรฐั 

1. ค าน า 

ภาระหน้าที่ของรฐับาลได้เพิม่ขึน้เนื่องมาจากการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ ตลอดทัง้การขยายภารกจิของรฐัตามขอบเขตการพฒันาและการแก้ปญัหาหลกัๆ ทีไ่ด้
ก าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ซึ่งจะสามารถบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์หลกัที่กล่าว
มาแล้วเพยีงใดนัน้ขึ้นอยู่กบัการด าเนินนโยบายการเงนิการคลงัของรฐับาล ตลอดทัง้ขนาดและ
ลกัษณะการจดัสรรงบพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ซึ่งมปีระเดน็
ส าคญัสรปุไดด้งันี้ 

1.1 การระดมจดัหารายได้เพ่ิมให้แก่ภาครฐับาลและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาษี 
เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ซึ่งมุ่งการกระจายรายได้และการ
กระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคและชนบท ขณะเดยีวกนัก็มคีวามจ าเป็นที่จะต้องฟ้ืนฟูและ
รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศดว้ยนัน้ นบัว่าเป็นภาระหน้าทีข่องรฐับาลทีจ่ะต้องจดัหา
รายไดเ้พิม่เตมิ ดงันัน้นโยบายการจดัหารายไดจ้งึมุ่งเน้นทีก่ารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการจดัเก็บ
และการเพิม่ประเภทภาษทีางตรงทีส่อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภาคเอกชนและการ
กระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรมยิง่ขึน้ 

1.2 การจดัสรรเงินเพ่ือใช้จ่ายตามเป้าหมายของงบพฒันาของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัท่ี 4 ไดย้ดึหลกัการทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 

(1) ให้ความส าคญัแก่แผนงานและโครงการของรฐับาล ที่จะก่อให้เกิดการ
ปฏริูปโครงสร้างขัน้รากฐานเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เพื่อช่วยขจดัความยากจนและลด  
ช่องว่างทางเศรษฐกิจเป็นหลกัส าคญัสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทุนในโครงการที่จะช่วย 
ปรบัปรงุการผลติและเพิม่สวสัดภิาพของสงัคมชนบท ยกฐานะและรายไดร้วมทัง้มาตรฐานการครอง
ชพีของชาวนาชาวไร่ใหม้คีวามมัน่คงกว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั ขณะเดยีวกนักเ็น้นใหค้วามส าคญัแก่
โครงการที่จะเสรมิสร้างสวสัดภิาพของผู้มรีายได้น้อย และผู้ใช้แรงงานในเขตเมอืงควบคู่กันไป 
กล่าวคอื เป็นลกัษณะงบพฒันาเพื่อขจดัความยากจน และสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม 

(2) เน้นการพิจารณาขีดความสามารถในการเบิกจ่ายจรงิและความพร้อม
เพรยีงของแผนงานและโครงการเป็นหลกัส าคญัในการพจิารณาจดัสรรงบพฒันาของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 เพราะจากประสบการณ์ทีผ่่านมามหีลายหน่วยงานทีว่างแผนงานและโครงการไวเ้กนิขดี
ความสามารถที่ตนจะปฏบิตัิได้ตามเป้าหมาย ซึ่งท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบพฒันาทัง้จาก
งบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศได้ตามก าหนดระยะปีงบประมาณ 
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ขณะเดยีวกนัก็จะได้ปรบัปรุงการประเมนิผลโครงการและการวางแผนงานให้รดักุมยิง่ขึน้ทัง้ด้าน
โครงการทีจ่ะใชง้บพฒันาจากแหล่งภายในและโครงการเงนิกูต่้างประเทศ 

ส าหรบัโครงการที่ได้รเิริม่ขึน้ใหม่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
4 ทีจ่ะตอ้งจดัสรรงบพฒันาให ้ไดแ้ก่ การปฏริปูทีด่นิ การเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพการผลติแก่
เกษตรกร การพฒันาการศกึษา การกระจายบรกิารขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกจิสู่ชนบท การกระจาย
บรกิารสงัคมใหไ้ปถงึประชาชนในทอ้งถิน่ห่างไกล การเพิม่บรกิารทีม่ลีกัษณะเป็นการสงเคราะหผ์ูม้ ี
รายได้น้อยในเขตเมอืง การเพิม่เตมิเงนิอุดหนุนใหแ้ก่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และทอ้งถิน่ให้มี
อสิระในการรเิริม่แผนงานและโครงการของท้องถิน่ตามนโยบายการกระจายอ านาจการปกครอง 
เป็นตน้ นอกจากนัน้กเ็ป็นการเรง่รดัโครงการสนับสนุนการบูรณะอนุรกัษ์ทรพัยากรเศรษฐกจิส าคญั
ของชาต ิเช่น ปา่ไม ้และสิง่แวดลอ้มทีเ่สื่อมโทรมลงไป ทัง้น้ีเมือ่รวมโครงการเหล่านี้เขา้ดว้ยกนัแลว้
ปรากฏว่าต้องใช้วงเงนิประมาณหนึ่งในสามของงบพฒันาฯ ที่ได้วางไว้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 
ส่วนทีเ่หลอืเป็นการจดัสรรใหแ้ก่โครงการต่อเนื่องทีค่า้งมาจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

1.3 การขยายบทบาทของนโยบายการเงิน จะเน้นความส าคญัและขยายบทบาท
นโยบายการเงนิของรฐัใหม้สี่วนสนับสนุนนโบายการคลงัในการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที่ 4 มากขึน้กว่าเดมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้นโยบายและมาตรการทางการเงนิให้มสี่วน
สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การกระจายความเจรญิสู่ส่วนภูมภิาคและชนบท 
โดยเฉพาะการจดัหาปจัจยัและการขยายสนิเชื่อใหแ้ก่เกษตรกรเพิม่ขึน้ 

2.  เป้าหมายงบพฒันา 

เพื่อใหบ้รรลุแนวทางดงักล่าวขา้งต้น แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จงึไดก้ าหนดวงเงนิงบพฒันา 
จ านวน 252,450 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 14.0 ต่อปี โดยจะระดมจดัหามาจากงบประมาณ
แผ่นดนิ 200,400 ลา้นบาท จากรายไดร้ฐัวสิาหกจิและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 19,750 ลา้น
บาท จากเงนิกู้ต่างประเทศ 29,800 ลา้นบาท และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 2,500 ลา้นบาท 
อย่างไรกด็ ีหากสถานการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป กจ็ะได้มกีารพจิารณาปรบัปรุงงบพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกจิต่อไป 

วงเงนิงบพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จ านวน 252,450 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.1 
ของรายไดป้ระชาชาต ิเมื่อเทยีบกบังบพฒันาฯ ที่ได้รบัจรงิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จ านวน 
131,263 ลา้นบาทแลว้ เพิม่ขึน้ประมาณ 2 เท่าตวั ทัง้นี้ ไดค้ านึงถงึขอ้จ ากดัส าคญัๆ ไว้แลว้ดงันี้ 
คอื 

2.1 ขีดความสามารถทางการคลงั โดยเฉพาะทางดา้นการจดัหารายได้ภาษีอากร
และรายไดอ้ื่นๆ ตลอดจนการระดมเงนิกู้และเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขนาด
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ของระบบเศรษฐกจิของประเทศ และความต้องการในดา้นการลงทุนของภาครฐับาล และขนาดของ
การลงทุนภาคเอกชนไว ้

2.2 ข้อจ ากดัและขีดความสามารถของภาครฐับาลในการเบิกจ่ายเงิน ตาม
โครงการทัง้จากงบประมาณ เงนิกู้ต่างประเทศ ตลอดจนความพรอ้มเพรยีงในการเตรยีมโครงการ
ของหน่วยงานทีด่ าเนินการ 

3. การระดมเงินเพ่ือการพฒันา 

เมื่อพจิารณาจากขอ้จ ากดัดงักล่าวในขอ้ 2. แล้ว เป้าหมายการจดัหาเงนิจ านวน 252,450 
ล้านบาทของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นัน้ อาจแยกออกเป็นสัดส่วนดังนี้  คือ จากแหล่ง
ภายในประเทศ 220,150 ลา้นบาท และจากแหล่งต่างประเทศ 32,300 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
87.2 และ 12.8 ของงบพฒันาทัง้สิน้ตามล าดบั 

3.1 แหล่งรายได้ภายในประเทศ การพจิารณา แหล่งรายได้ภายในประเทศอาจ 
แบ่งออกไดด้งันี้ 

3.1.1 แหล่งรายได้ตามปกติ  ได้แ ก่ รายได้ภาษีอากรและรายได้อื่นๆ  
ซึง่ประมาณการขึน้จากโครงสรา้งทางระบบรายได้ที่เป็นอยู่จรงิในปจัจุบนั การประมาณดงักล่าวน้ี
ไดพ้จิารณาโดยอาศยัอตัราเป้าหมายความเจรญิทางเศรษฐกจิรอ้ยละ 7 เป็นหลกั รายไดภ้าษอีากร
และอื่นๆ จากโครงสรา้งปจัจบุนัประมาณว่าจะมจี านวน 332,760 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 
14.4 ต่อปี 

3.1.2 นโยบายเก่ียวกบัการจดัหารายได้เพ่ิม ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกบัการ 
จดัหารายได้เพิม่เตมิจากภาษีอากรและอื่นๆ การกู้ยมืเงนิในประเทศ รายได้จากรฐัวสิาหกจิ และ
รายได้จากองค์การส่วนบรหิารส่วนท้องถิน่ การด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวนี้เป็นหลกัการที่
ส าคญัในการทีจ่ะสามารถบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงัทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่3 
ส่วนที ่1 แนวนโยบายในแต่ละดา้นอาจสรปุไดด้งันี้ 

ก. แนวทางการปรับปรุงรายได้ภาษีอากรและรายได้อ่ืนๆ 
นโยบายภาษอีากรจะเน้นการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบภาษอีากรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้น
การกระจายรายไดพ้รอ้มๆ ไปกบัการจดัหารายไดเ้พิม่เตมิ เพื่อการนี้จะพจิารณาปรบัปรุงโครงสรา้ง
จากภาษีทางอ้อมมาเป็นภาษีทางตรงมากยิง่ขึน้ โดยอาศยัภาษปีระเภทใหม่ๆ เช่น ภาษีทรพัยส์นิ 
ภาษีมรดก ภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและวิธีการจดัเก็บภาษีให้ได้ผลสูงขึ้น โดยจะต้องมกีารเพิ่มอัตราก าลงัเจ้าหน้าที่
พรอ้มๆ กบัการขจดัเจา้หน้าที่ที่ไม่ปฏบิตังิานด้วยความสุจรติ ปรับปรุงระบบการเก็บและรวมรวม
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ขอ้มูลระเบยีบและวธิกีารประเมนิภาษีและจดัให้มหีน่วยงานตรวจสอบการจดัเก็บภาษีขึน้ภายใน
หน่วยราชการทีร่บัผดิชอบการจดัเกบ็ภาษทีัง้หลายดว้ย 

ข. แนวทางการกู้ยืมเงินภายในประเทศ การกู้ยมืภายในประเทศ 
ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดป้ระมาณไวว้่าจะเป็นการกู้เงนิจากแหล่งต่างๆ 78,270 ลา้นบาท 
และการใชเ้งนิคงคลงั 15,270 ลา้นบาท มหีลกัเกณฑส์ าคญัๆ ในการประมาณดงันี้ 

(1) การกู้เงนิจะก าหนดให้อยู่ในขอบเขตที่มใิห้การขยายตวั
ของปรมิาณเงนิเกนิรอ้ยละ 13.0 ต่อปี 

(2) การกูจ้ากธนาคารแห่งประเทศไทย จะกระท าใหน้้อยทีสุ่ด
ตามความจ าเป็น โดยการขายพนัธบตัรให้แก่ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสนิและสถาบนัการเงนิ 
และตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อมใิหม้ผีลกระทบกระเทอืนต่อเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมากนกั 

(3) การบรหิารหนี้  ในด้านการบรหิารหนี้ เง ินกู้จะเน้นหนัก 
ในการประหยดัดอกเบีย้โดยอาศยัตัว๋เงนิคลงัซึง่มีอตัราดอกเบีย้ต ่าแทนพนัธบตัรรฐับาล ซึง่มอีตัรา
ดอกเบีย้สงูกว่าเท่าทีจ่ะท าได ้นอกจากนี้จะพยายามหลกีเลีย่งการกู้เงนิมาเพื่อสะสมเงนิคงคลงัโดย
ไมจ่ าเป็น 

(4) การใชเ้งนิเหลอืจา่ย เป็นการประมาณไวส้ าหรบัรายจ่ายที่
คาดว่าจะจ่ายไม่หมดประมาณรอ้ยละ 3.0 ของงบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ ซึง่มจี านวน 15,270 ลา้น
บาทเท่านัน้ไมไ่ดป้ระมาณใหม้กีารถอนเงนิคงคลงัเพื่อมาใชจ้า่ยแต่อย่างใด 

ค. แนวทางการปรับปรุงรายไ ด้และราย จ่ายลงทุนของ 
รฐัวิสาหกิจ 

(1) ปรบัปรุงระบบราคาจ าหน่ายของรฐัวสิาหกจิใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวะการณ์เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(2) การลงทุนขนาดใหญ่และเป็นประโยชน์จะสนับสนุนให้ใช้
เงนิกูต่้างประเทศ 

(3) จะพิจารณาทบทวนเงนิชดเชยและเงนิอุดหนุนในราคา 
ค่าบรกิารเพื่อสาธารณประโยชน์เสยีใหม่ โดยจะให้เงนิอุดหนุนเฉพาะเป็นการเพิม่ทุน หรอืมขี้อ  
ผกูพนั เพื่อใหร้ฐัวสิาหกจิสามารถปรบัปรงุการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและพึง่ตนเองมากยิง่ขึน้
เท่านัน้ 

(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของรฐัวิสากิจที่
ประสบการขาดทุนอย่างเร่งด่วนตามแนวทางทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปในบทที ่5 ส่วนทีส่อง และบทที ่3  
ส่วนทีส่าม 
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(5) การพจิารณาการลงทุนของรฐัวสิากจิ ซึง่ไดด้ าเนินกจิการ
อยูแ่ลว้และจะขยายงานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นัน้ จะมแีนวนโยบายดงัต่อไปนี้ คอื 

ก) ใหม้กีารขยายงานไปสู่ส่วนภูมภิาคใหม้ากขึน้ 

ข) การลงทุนในโครงการที่จะช่วยให้มีการจ้าง 
แรงงานเพิม่ขึน้ 

ค) การลงทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกบันโยบาย
หลกัของการพฒันาเศรษฐกจิ 

ง. แนวทางด้านการปรับปรุงรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนท้องถ่ิน 

สนับสนุนให้องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นมบีทบาทในการพฒันา
ประเทศมากยิง่ขึ้น โดยการปรบัปรุงโครงสร้างภาษีอากรของท้องถิ่นให้มกีารขยายอ านาจในการ  
จดัเกบ็และปรบัปรงุบรหิารการจดัเกบ็ใหม้ปีระสทิธภิาพกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 

3.1.3 งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน จากแนวนโยบายการจดัหาเงนิดงักล่าว
ขา้งต้นงบประมาณแผ่นดนิในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 มจี านวนทัง้สิ้นประมาณ 434,600 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 11.1 ต่อปี งบประมาณรายจ่ายจ านวนดงักล่าว แยกเป็นงบ
บรหิารทัว่ไป 225,530 ลา้นบาท รายจ่ายอุดหนุนทอ้งถิน่ 6,000 ลา้นบาท รายจ่ายรกัษาพยาบาล
ฟรสี าหรบัผูท้ีม่รีายไดน้้อย 2,670 ลา้นบาท และงบประมาณเพื่อการพฒันา 200,400 ลา้นบาท ซึง่
เท่ากบัรอ้ยละ 46.1 ของงบประมาณรายจา่ยแผ่นดนิทัง้สิน้ 
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ตารางท่ี 3.1 
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4  

(ลา้นบาท) 
(1) งบบรหิาร 106,520 
(2) งบป้องกนัประเทศ 72,820 
(3) งบช าระคนืต้นเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ 46,190 
 รวมงบบรหิารทัว่ไป (225,530) 
(4) งบอุดหนุนทอ้งถิน่ 6,000 
(5) การรกัษาพยาบาลฟร ี 2,670 
(6) งบพฒันาตามแผนฯ 4 200,400 
 งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 434,600 

จ่ายจาก  
(1) รายไดจ้ากภาษอีากรและอื่นๆ 341,060 
 - จากโครงสรา้งปจัจุบนั (332,760) 
 - จากการปรบัปรงุโครงสรา้ง  (8,300) 
(2) เงนิกูภ้ายในประเทศ 78,270 
(3) เงนิคงคลงั 15,270 
 งบประมาณรายรบัทัง้สิน้ 434,600 

 

งบประมาณเพื่อการพฒันาประเทศ จ านวน 200,400 ลา้นบาทนี้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไข
ส าคญัในการรกัษาระดบังบประมาณเพื่อกิจการอื่นๆ นอกจากงบพฒันาให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่
ก าหนดไว้ดังนัน้ ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มวงเงินงบบรหิารจากที่ก าหนดไว้นี้ ควร
พจิารณาจดัการปรบัปรุงรายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ เพิม่เติมขึน้ เพื่อรกัษาวงเงนิงบพฒันาฯ 
จ านวน 200,400 ล้านบาทนี้ไว้วงเงนิงบประมาณพฒันาจ านวนนี้ได้ค านึงถึงการปรบัปรุงขดี
ความสามารถในการจ่ายจรงิไวด้ว้ยโดยจะไดป้รบัปรุงวธิกีารจดังบประมาณดงักล่าวขา้งต้น เพื่อให้
การใชจ้่ายจรงิภายในระยะปีงบประมาณเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 79 ของงบประมาณรายจ่ายในปี 2519 
เป็นรอ้ยละ 84 ในปี 2524 ซึง่จะช่วยใหก้ารใชจ้า่ยเงนิตามงบประมาณมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3.2 การระดมเงินจากแหล่งต่างประเทศ 

3.2.1 เงินกู้ต่างประเทศ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 คาดว่าจะกู้เงนิจาก 
ต่างประเทศ จ านวน 29,800 ล้านบาท แหล่งเงนิกู้ส่วนใหญ่จะมาจากสถาบนัการเงนิระหว่าง
ประเทศ คอื ธนาคารโลกและธนาคารพฒันาเอเซยี ซึ่งมจี านวนประมาณ 16,480 ลา้นบาท หรอื
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ร้อยละ 54 ของเงนิกู้ต่างประเทศทัง้หมด ส่วนที่เหลอืจะขอกู้จากรฐับาลและสถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศและแหล่งตลาดเงนิต่างประเทศ 

ตารางท่ี 3.2 
เงินกู้ต่างประเทศในระยะแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 4 

ลา้นบาท 
สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ 16,480 
แหล่งอื่นๆ 13,320 
 รวม 29,800 

3.2.2 นโยบายการกู้เงินจากต่างประเทศ ในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที่ 4 จะได้มกีารปรบัปรุงการบรหิารเงนิกู้และก่อหนี้ต่างประเทศให้รอบคอบและระมดัระวงั  
ยิง่ขึ้น จะได้ปรบัปรุงระเบียบพิจารณาการก่อหนี้กับต่างประเทศเสียใหม่ โดยก าหนดหน้าที่ให้
อนุกรรมการพจิารณาการก่อหนี้กบัต่างประเทศท าหน้าที่ปฏบิตังิานพจิารณาการก่อหนี้และเสนอ
ความเห็นในหลกัการรวมทัง้รายละเอียดในการก่อหนี้ของแต่ละโครงการเงนิกู้ว่า สมควรจะกู้
เพียงใด จากแหล่งไหน ภายใต้เงื่อนไขประการใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขนาดก่อหนี้กับ
ภาครฐับาลในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มแีนวโน้มสูงกว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัทีแ่ลว้เป็นอนั
มาก จงึจ าเป็นทีร่ฐับาลจะต้องควบคุมและบรหิารการก่อหนี้กบัต่างประเทศใหใ้กลช้ดิและเป็นระบบ
รดักุมยิง่ขึน้กว่าเดมิ ซึง่พจิารณาแต่เพยีงเฉพาะรายโครงการ ดงันัน้ การพจิารณาเป็นรายโครงการ
จงึจ าเป็นจะตอ้งอยูใ่นขอบเขตภาระหนี้ทัง้หมดอยา่งเหมาะสมดว้ยการปรบัปรุงระเบยีบเดมิทีว่างไว้
จงึนับว่าเป็นจุดส าคญัที่สุดในการบรหิารการเงนิต่างประเทศซึ่งมผีลต่อการบรหิารงานพฒันาและ
นโยบายการเงนิการคลงัของประเทศในระยะต่อไป 

การกูเ้งนิจากต่างประเทศโดยทัว่ๆ ไป ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
นัน้ พอสรปุนโยบายไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) ความพร้อมเพรียงของโครงการ การจดัเตรยีมโครงการและการ
ด าเนินงานของโครงการเงนิกู้ต่างประเทศ ในระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประสบกบัปญัหาล่าช้าใน
การศกึษาความเหมาะสมก่อนลงทุน การเตรยีมโครงการไม่สอดคล้องกบัเงื่อนไขของการใชเ้งนิกู ้
ท าให้การเสนอโครงการต่อแหล่งเงนิกู้ล่าช้าและไม่สามารถเริม่โครงการได้ทนัตามเป้าหมายของ
แผนงานที่ก าหนดไว้ ดงันัน้ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 การศกึษาความเหมาะสมก่อนลงทุน
และการเตรยีมโครงการตอ้งเรง่รดัใหร้วดเรว็ขึน้พรอ้มทีจ่ะเสนอต่อแหล่งเงนิกูใ้นช่วงเวลาอนัสมควร 

(2) ดอกเบี้ย ควรพจิารณากู้เงนิจากประเทศผู้ให้ความช่วยเหลอืที่มี 
ดอกเบีย้ต ่าเป็นอนัดบัแรก ส่วนการกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิซึ่งอตัราดอกเบีย้มแีนวโน้มสูงขึน้ควร
จะเป็นการกู้เง ินแหล่งสุดท้าย ทัง้นี้ จ าเป็นจะต้องมีการพิจารณความเหมาะสมของเศรษฐกิจ
ประกอบดว้ย 
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(3) เงินบาทสมทบ เพื่อการด าเนินงานตามโครงการเงินกู้
ต่างประเทศจ าเป็นต้องจดัหาเงนิบาทสมทบให้พอเพียงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งมี
จ านวนสงูตามจ านวนเงนิกูต่้างประเทศ 

(4) แหล่งเงินกู้ จดัหาแหล่งเงนิกู้ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของโครงการ
ในสาขาพฒันาต่างๆ โดยพจิารณาถงึเงื่อนไขของแหล่งเงนิกู้ว่าเหมาะสมกบัโครงการประเภทใดใน
สาขาไหน 

3.2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ได้ก าหนดเป้าหมายเงนิช่วยเหลอืเพื่อ
การพัฒนาไว้จ านวนประมาณ 2,500 ล้านบาท จากแหล่งความช่วยเหลือที่ส าคัญ ได้แก่ 
สหประชาชาต ิกลุ่มประเทศโคลมัโบ สหรฐัอเมรกิา กลุ่มประเทศอื่น มลูนิธแิละอาสาสมคัร แหล่ง
ความช่วยเหลอืจากสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นแหล่งความช่วยเหลอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอดตีจะมบีทบาทน้อยลง 
โดยสห-ประชาชาตแิละกลุ่มประเทศโคลมัโบจะมบีทบาทเพิม่ขึน้ ส่วนแหล่งความช่วยเหลอืใหม่ ก็
คอื กลุ่มประเทศอื่นซึง่รฐับาลจะไดบุ้กเบกิขอความช่วยเหลอืต่อไป 

3.2.4 แนวนโยบายการรบัความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

(1) ความช่วยเหลือเก่ียวเน่ืองกบัเงินกู้ การช่วยเหลอืจะมสี่วน 
เขา้ไปสนับสนุนโครงการเงนิกู้ต่างประเทศ เช่น ความช่วยเหลอืด้านการศกึษาตามความเหมาะสม
ก่อนการลงทุนหรอืความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการ ควรจะได้รบัเพื่อให้ต่อเนื่องสนับสนุน
โครงการเงนิกูจ้ากต่างประเทศ เป็นตน้ แต่ทัง้นี้ควรใชท้ีป่รกึษาทีเ่ป็นคนไทยใหม้ากทีสุ่ด 

(2) จัดท าวางแผนและโครงการขอความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ ความช่วยเหลอืจะมลีกัษณะที่จะเขา้ไปสนองความต้องการด้านเทคนิค วชิาการ 
ส าหรบังานพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในสาขาต่างๆ และอยู่ในรปูแบบของโครงการ เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ไปสนับสนุนโครงการพฒันาที่ใช้งบประมาณได้อย่างเต็มที่ ในการนี้จะต้องมกีารประสานงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงการต่างประเทศ รวมตลอดทัง้ให้มกีาร
ก าหนดกลไกทีแ่น่ชดัในการแสวงหาผลประโยชน์จากองคก์ารระหว่างประเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งและ
บรรลุเป้าหมายการพฒันาส่วนรวม 

(3) ความเหมาะสมในทางเศรษฐกิจและสงัคม ความช่วยเหลอื
ตอ้งมสี่วนเขา้ไปส่งเสรมิการใชท้รพัยากรและแรงงานทีม่อียูภ่ายในประเทศ ตลอดจนมกีารถ่ายทอด
ความรูด้า้นเทคนิคแก่เจา้หน้าทีฝ่า่ยไทยใหส้ามารถรบังานต่อไปได ้

(4) การติดตามและประเมินผล โครงการความช่วยเหลอืต้องไดร้บั
การตดิตามและประเมนิผลเพื่อจะไดน้ าผลของการศกึษามาใชป้ระโยชน์ต่อไป 

4.  งบพฒันาเศรษฐกิจและแหล่งท่ีมาของเงิน 
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จากแนวนโยบายการเงนิการคลงัดงักล่าวขา้งต้น เป้าหมายวงเงนิงบพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ประมาณวงเงนิไว้มจี านวน 252,450 ลา้นบาท ตลอด
ระยะเวลาของแผนพฒันาฯ (พ.ศ. 2520 - 2524) ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.3 
แหล่งท่ีมาของงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระยะแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 4 

เปรียบเทียบกบัแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 3 
ลา้นบาท 

 
 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 

 จ านวน
ตามแผนฯ 

สดัส่วน
ร้อยละ 

จ านวน 
จ่ายจริง 

สดัส่วน 
ร้อยละ 

จ านวน สดัส่วน
ร้อยละ 

1. รายจ่ายพฒันา 100,275 100.0 92,548 100.0 252,450 100.0 
2. จ่ายจาก       

ก. แหล่งภายในประเทศ       
รายไดภ้าษอีากรและอื่นๆ 27,265 27.2 26,209 28.3 106,860 42.3 
- จากโครงสรา้งภาษปีจัจบุนั - - - - 98,560 - 
- จากการปรบัปรงุโครงสรา้งภาษใีหม่ - - - - 8,300 - 
เงนิกูภ้ายในประเทศ 34,235 34.2 34,551 37.3 78,270 31.1 
- ธนาคารออมสนิ 4,100 4.1 8,960 9.7 12,200 4.9 
- ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิ 31,135 30.1 16,531 17.8 28,030 11.1 
- ธนาคารแหง่ประเทศไทย   9,060 9.8 38,040 15.1 
เงนิเหลอืจา่ย 8,000 8.0 - - 15,270 6.0 
รายไดร้ฐัวสิาหกจิและองคก์ารบรหิาร
สว่นทอ้งถิน่ 

13,845 13.8 17,437 18.9 19,750 7.8 

รวมแหล่งภายในประเทศ 83,345 83.2 78,197 84.5 220,150 87.2 

ข. แหล่งต่างประเทศ       
เงนิกูต้่างประเทศ 11,930 11.9 11,684 12.6 29,800 11.8 
ความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 5,000 4.9 2,677 2.9 2,500 1.0 

รวมแหล่งต่างประเทศ 16,930 16.8 14,351 15.5 32,300 12.8 
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4.1 เหตผุลการเพ่ิมงบพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ว่าในภาครฐับาลมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชจ้่ายงบพฒันาฯ  
เพื่อกจิกรรมต่างๆ ซึง่เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก เหตุผลและกจิกรรมเหล่านี้อาจสรปุไดด้งันี้ 

(1) โดยที่ในระยะที่ 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 เป็นระยะของการ 
เรง่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและการลงทุนในประเทศใหก้ลบัเขา้สู่สภาพขยายก าลงัผลติ และเสรมิสรา้งการมี
งานท า ฉะนัน้รายจ่ายลงทุนภาครฐับาลก็จะเป็นส่วนส าคญัที่จะผลักดนัให้การลงทุนรวมของ
ประเทศอยูใ่นระดบัทีส่ามารถจะกระตุน้ใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัสงูขึน้ 

(2) ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป็นช่วงของการเร่งรดัปรบัปรุงโครงสรา้ง
เศรษฐกิจของชนบท เพื่อให้มกีารกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมภิาคและท้องถิ่น จงึมคีวามจ าเป็น
จะต้องเร่งรดัโครงการลงทุนในชนบทหลายด้าน เช่น การปฏิรูปที่ดิน การกระจายโครงการขัน้
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถนน ไฟฟ้า และการพฒันาแหล่งน ้า ใหถ้งึมอืเกษตรกรใน
ชนบทอย่างกว้างขวางทุกภาคตลอดจนการจดัระบบการจ าหน่ายผลติผลในด้านเกษตรให้เป็น
ระเบยีบแบบแผนยิง่ขึน้ 

(3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็นระยะที่เริ่มปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม  
โดยเฉพาะการศกึษาและสาธารสุขควบคู่กบัการกระจายบรกิารไปสู่ส่วนภูมภิาคและท้องถิน่ชนบท  
ทีห่่างไกลซึง่จ าเป็นต้องจดังบประมาณในลกัษณะเงนิอุดหนุนใหแ้ก่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและ
ทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้กว่าทีแ่ลว้มา 

(4) การลงทุนของรฐัวสิาหกิจที่จ าเป็นแก่การพฒันาเพื่อการเพิม่รายได้และ
กระจายบรกิารไปสู่ชนบทยงัมคีวามจ าเป็นจะต้องใช้งบพฒันา เงนิกู้ต่างประเทศอีกมาก เช่น 
โครงการเร่งรดัการปลูกยางทดแทน โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าเขื่อนปตัตานี โครงการขนส่งมวลชน 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ด ีก็ได้ค านึงถงึประโยชน์ที่ได้รบัจากการลงทุน และขดีความสามารถในการ
ด าเนินงามตามโครงการ ตลอดจนภาระหนี้ทีจ่ าเป็นจะตอ้งช าระคนืในอนาคต 

4.2 เป้าหมายการจดัสรรงบพฒันา ฯ 

การที่รฐัมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายการคลงั เพื่อแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนการเสรมิสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม โดยเน้นการลดความ
เหลื่อมล ้าในฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนนัน้ รฐัจ าเป็นต้องวางเป้าหมายการจดัสรรรายจ่ายให้
ไดร้บัผลตอบแทนสงูสุดทางสงัคม โดยยดึแนวทางการจดัสรรงบพฒันา ดงันี้ 
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(1) เน้นความส าคัญอันดับสูงให้แก่การลงทุนที่สนับสนุนสาขาการผลิต 
ตลอดจนส่งเสรมิการผลติเพื่อการส่งออก ทัง้ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้การลงทุนของ
รฐัในระบบการจ าหน่ายเพื่อยกรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในชนบทดว้ย 

(2) เน้นความส าคญัการปรบัปรุงโครงการขัน้พืน้ฐานในการพฒันาชนบทเพื่อ
เรง่การกระจายรายไดแ้ละความเจรญิไปสู่ประชาชนในชนบท 

(3) เน้นการขยายบรกิารด้านสงัคม โดยส่งเสรมิบรกิารด้านสาธารณสุขให้
กระจายไปสู่ส่วนท้องถิน่อย่างกวา้งขวางยิง่ขึน้ของประชากรและจะไดส้่งเสรมิการปฏริปูการศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางเศรษฐกจิและการสนองการเพิม่ขึน้ของประชากร 

(4) เน้นการเร่งรดัการบูรณะและบรหิารทรพัยากรหลกัและสิง่แวดล้อม  ของ
ชาต ิโดยเฉพาะทีด่นิ ป่าไม ้แหล่งน ้า มใิห้เสื่อมโทรมจนเป็นอนัตรายต่อภาวะสิง่แวดล้อมและการ
พฒันาประเทศ 

(4) เพื่อให้มปีระสทิธภิาพในการบรหิารราชการ และเพื่อยกระดบัรายได้ของ 
ขา้ราชการให้ใกล้เคยีงกบัผู้ประกอบอาชพีอื่น ทัง้เป็นการเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการบรหิาร  
ราชการแผ่นดนิ จ าเป็นจะตอ้งมกีารปรบัปรงุเงนิเดอืนขา้ราชการใหเ้หมาะสมกบัสภาพการครองชพี 
โดยในปีงบประมาณ 2521 ใหม้กีารปรบัเงนิเดอืนขา้ราชการเป็นบญัช ีข. ตาม พ.ร.บ. ขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2518 ในการนี้จะต้องใชเ้งนิเพิม่ประมาณปีละ 630 ลา้นบาท และในปีงบประมาณ 
2523 ใหป้รบัเงนิเดอืนเป็นบญัช ีค. จะต้องใช้เงนิเพิม่ประมาณปีละ 1,260 ล้านบาท รวมเป็น
รายจา่ยในการปรบัปรงุเงนิเดอืนทัง้สิน้ตลอดช่วงของแผนพฒันาฯ 5,040 ลา้นบาท ทัง้นี้ ไม่รวมการ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนทหาร ซึ่งวงเงนิจ านวนดงักล่าวนี้ได้ประมาณเผื่อไว้แล้ว โดยส่วนหนึ่งประมาณ
รอ้ยละ 55 อยู่ในรายจ่ายงบบรหิารและอกีส่วนหนึ่งประมาณรอ้ยละ 45 อยู่ในงบพฒันา โดยเฉพาะ
ในดา้นการพฒันาการศกึษาและสาธารณสุข 

จากแนวทางดงักล่าวข้างต้น ได้ก าหนดเป้าหมายงบพฒันาแยกออกเป็นสาขา 
ต่างๆ ไดด้งันี้ 

- เกษตรและชลประทาน ไดจ้ดัสรรงบพฒันาไวจ้ านวน 39,100 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 15.5 ของงบพฒันาทัง้สิน้ เทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รอ้ยละ 13.7 รายจ่ายสาขานี้
จะเน้นการปรบัปรุงโครงสร้างการผลิตในสาขาเกษตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตด้าน
เกษตรกรรม ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 ต่อปี เช่น โครงการขยายพนัธุพ์ชื โครงการพฒันาการปศุสตัว ์
โครงการพฒันาประมง และโครงการปลูกสวนป่า เป็นต้น นอกจากน้ียงัเร่งรดัการขยายบรกิาร
เศรษฐกจิเพื่อเพิม่ผลผลติการเกษตร โดยการปรบัปรุงและขยายระบบส่งน ้าใหถ้งึมอืประชาชนมาก



 85 

ยิง่ขึน้ และการขยายสนิเชื่อการเกษตรตลอดจนด าเนินการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัทีด่นิ โดยการปฏริปู
ทีด่นิและการจดัทีด่นิ 

- อตุสาหกรรมเหมืองแร่ พาณิชยแ์ละบริการ ได้ก าหนดงบพัฒนาไว้
จ านวน 3,605 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.4 ของงบพฒันาทัง้สิน้ ในดา้นอุตสาหกรรมรฐับาลจะส่งเสรมิ
ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยรฐัเพยีงให้การสนับสนุนด้านบรกิารต่างๆ เช่น การพฒันาแหล่งที่ตัง้    
อุตสาหกรรม การจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม การศึกษาและวจิยัระบบการก าจดัน ้าทิ้งของโรงงาน
อุสาหกรรม เป็นต้น โดยเน้นการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิาคควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้
ด้านเหมอืงแร่จะเน้นความส าคญัในการพฒันาและส ารวจแหล่งแร่ใหม่เพิม่ขึ้น ส่วนในด้านการ
พาณชิยแ์ละบรกิารนอกจากจะสนับสนุนการใหบ้รกิารดา้นการพฒันาตลาดภายในและต่างประเทศ
แล้วจะได้เร่งรดัการจดัระบบการจ าหน่ายภายในและนอกประเทศให้มรีะเบียบแบบแผนยิง่ขึ้น 
ตลอดจนการสนบัสนุนต่อการส่งเสรมิการท่องเทีย่วใหม้รีะบบและขยายการท่องเทีย่วใหเ้พิม่ขึน้ 

- คมนาคมและขนส่ง ได้ก าหนดวงเงนิงบพฒันาฯ จ านวน 37,175 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 14.7 ของงบพฒันาทัง้สิน้เทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รอ้ยละ 19.4 งบพฒันา
สาขานี้ ได้ให้ความส าคญัในการขยายระบบการขนส่งผลิตผลสู่ตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการสรา้งถนนจากไร่นาสู่ตลาด ในรูปของทางหลวงจงัหวดัและท้องถิน่ระหว่าง
อ าเภอ ถงึต าบลและหมูบ่า้นใหม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ จะไดท้ าการปรบัปรุงการคมนาคมทางน ้า และ
สนามบนิพาณชิย ์ใหไ้ปสู่ในส่วนภมูภิาคมากยิง่ขึน้ 

- พลงังาน ไดก้ าหนดงบพฒันาไวจ้ านวน 15,950 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.3 
ของงบพฒันาทัง้สิ้นเทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ร้อยละ 7.9 โดยขยายก าลงัการผลติให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน โดยการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขื่อนแควใหญ่ตอนล่าง 
โรงไฟฟ้าพลงัไอน ้าแห่งใหม่ขนาด 300 เมกกะวตัต์ และที่เขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าที่ปตัตานี เป็นต้น 
รวมทัง้การขยายระบบการจ าหน่ายไปสู่ส่วนภมูภิาคและชนบทใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ นอกจากนี้ จะได้
ท าการจดัหาพลงังานธรรมชาตมิาทดแทนพลงังานน ้ามนัซึง่คาดว่าจะมรีาคาสงูขึน้อกีดว้ย 

- พฒันาสงัคม ไดก้ าหนดงบพฒันาไวจ้ านวน 8,620 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
3.4 ของงบพฒันาทัง้สิน้ เทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รอ้ยละ 2.7 รายจ่ายส่วนใหญ่เน้นในดา้น
การพฒันาชนบท โครงการจดัตัง้นิคมสร้างตนเอง การเร่งรดัการออกโฉนดที่ดนิ การขยายเขต
พฒันาชุมชน การประกนัสงัคม ตลอดจนการส่งเสรมิศาสนา และวฒันธรรม 

- สาธารณูปการ ไดร้บัการจดัสรรงบพฒันา 33,335 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
13.2 ของงบพฒันาทัง้สิน้ งบพฒันาสาขานี้จะเน้นความส าคญัในดา้นการจดัหาน ้าสะอาดในชนบท 
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การประปา ทีอ่ยูอ่าศยั การปรบัปรงุผงัเมอืงและการขนส่งมวลชน นอกจากนี้กจ็ะเพิม่วงเงนิอุดหนุน
แก่ทอ้งถิน่ในดา้นการก่อสรา้งถนน ท่อระบายน ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ 

- สาธารณสุข ก าหนดงบพฒันาไว้จ านวน 19,380 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 
7.7 ของงบพฒันาทัง้สิน้เทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 รอ้ยละ 6.3 จะเน้นความส าคญัในการเร่ง
กระจายบรกิารสาธารณสุขใหถ้งึมอืประชาชนในชนบทและทอ้งถิน่ทีห่่างไกล ทัง้ในดา้นการป้องกนั
และการรกัษาพยาบาล โดยการปรบัปรุงและขยายสถานีอนามยั จดัตัง้โรงพยาบาลอ าเภอและการ
ส่งเสรมิอนามยัชนบท 

-  การศึกษา ไดก้ าหนดวงเงนิพฒันาไว ้95,285 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 37.8 
ของงบพฒันาทัง้สิ้น เทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รอ้ยละ 32.8 จะเน้นในด้านการเสรมิสรา้ง
ความเสมอภาคทางการศึกษาโดยการปฏริูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาภาคบงัคบั 
รวมทัง้การขยายการศกึษาระดบัมธัยมไปสู่ต าบล การปรบัปรุงอาชวีศกึษาให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจ และส่งเสรมิการศึกษานอกโรงเรยีนเพื่อให้ประชาชนได้รบัความรู้
เพิม่ขึน้ และฝึกอบรมวชิาชพีใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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ตารางท่ี 3.4 
แหล่งท่ีมาและการจดัสรรงบพฒันาตามสาขาเศรษฐกิจและสงัคม 

ในระยะแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 4  
ลา้นบาท 

สาขาพฒันา 
 

  แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ เงินกู้ 
ต่างประเท

ศ 

เงิน
ช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รฐัวิสาหกิจ
และรายได้ 
ส่วนท้องถ่ิน 

รวม สดัส่ว
นร้อย
ละ 

การเกษตรและชลประทาน 33,495 4,880 575 150 39,100 15.5 
อุตสาหกรรมเหมอืงแรแ่ละพาณิชย์ 2,085 710 225 585 3,605 1.4 
คมนาคมและขนสง่ 26,735 6,300 200 3,940 37,175 14.7 
การพลงังาน 1,485 10,800 50 3,615 15,950 6.3 

รวมสาขาเศรษฐกจิ 63,800 22,690 1,050 8,290 95,830 37.9 
พฒันาสงัคม 7,910 360 350 - 8,620 3.4 
สาธารณูปการ 15,025 6,750 100 11,460 33,335 13.2 
สาธารณสขุ 18,880 - 500 - 19,380 7.7 
การศกึษา 94,785 - 500 - 95,285 37.8 

รวมสาขาสงัคม 136,600 7,100 1,450 11,460 156,620 62.1 
รวมทัง้ส้ิน 200,400 29,800 2,500 19,750*/ 252,450 100.0 

*/ รายไดอ้งคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 11,200 ลา้นบาท 

5. นโยบายการเงินและการพฒันาสถาบนัการเงิน 

5.1 ภาวะการเงินและระบบสถาบนัการเงิน 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ระบบสถาบนัการเงนิยงัคงขยายตวัอย่างรวดเรว็  
โดยเฉพาะกจิการเงนิทุนและหลกัทรพัยไ์ดเ้จรญิเตบิโตในอตัราทีสู่งอย่างน่าสงัเกต และมสีนิทรพัย์
สูงเป็นอันดับสองในระบบสถาบันการเงิน เสถียรภาพทางการเงินและราคาสินค้าในระหว่าง 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นัน้ปรากฏว่าในระหว่างปี 2516 และ 2517 เศรษฐกจิของประเทศต้องไดร้บั
ความกระทบกระเทอืนจากภาวะราคาสนิคา้แพงซึง่เกดิขึน้ทัว่โลก ท าใหร้ะดบัราคาสนิคา้ในประเทศ
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15.6 และ 24.3 ในปี 2516 และ 2517 ตามล าดบั และปรมิาณเงนิไดเ้พิม่ขึน้รอ้ย
ละ 20.6 ในปี 2516 อย่างไรก็ดนีอกเหนือจากปีดงักล่าว ภาวะการเงนิและระดบัราคาสนิค้า
โดยทัว่ไปกม็เีสถยีรภาพอย่างน่าพอใจ ดงัจะเหน็ไดว้่า ในปี 2515 ,2518 และ 2519 ปรมิาณเงนิ
เพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 10 ต่อปี เทยีบกบัอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่รอ้ยละ 5.7 ต่อปี 
และระดบัราคาสนิคา้เพิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 5 ต่อปี 
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ตารางท่ี 3.5 
สินทรพัยข์องสถาบนัการเงินต่างๆ 

 สินทรพัย ์ อตัรา
เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 
 2514 2518  
ธนาคารพาณิชย ์ 48,823.4 118,986.3 143.7 
บรษิทัเงนิทุน 2,393.4 23,005.0 861.2 
ธนาคารออมสนิ 7,693.1 14,151.8 84.0 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,608.1 5,186.0 222.5 
สหกรณ์การเกษตร 1,213.5 2,253.71/ 85.7 
บรษิทัประกนัชวีติ 1,114.7 2,220.8 99.2 
สหกรณ์ออมทรพัย ์ 699.5 1,402.6 100.5 
บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 582.0 1,478.2 154.0 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 327.0 818.0 150.2 
ส านกังานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 161.9 207.2 28.0 

ฯลฯ    
1/ ประมาณการ 

5.2 เป้าหมายการขยายตวัทางการเงิน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิซึง่มเีป้าหมายรอ้ยละ 7.0 ต่อปี และระดบัราคาสนิคา้เฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 6.0 ต่อปี การ
ขยายตวัของปริมาณเงินจะอยู่ในอตัราอย่างสงูร้อยละ 13.0 ต่อปี 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการ
ของรฐับาลซึง่คาดว่าจะมกีารขาดดุลตลอดระยะของแผนเป็นจ านวนเงนิ 93,525 ลา้นบาท โดยมใิห้
เกดิภาวะเงนิเฟ้อ นโยบายการเงนิจะมุง่ระดมเงนิทุนจากแหล่งเงนิกู้จากส่วนเอกชนใหม้ากขึน้ ดว้ย
วธิกีารปรบัปรุงมาตรการทางเงนิให้สอดคล้องกบัการบรหิารหนี้สาธารณะ ตลอดจนการส่งเสรมิให้
สถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารออมสนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ฐับาล
ใหม้ากขึน้ 
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5.3 เป้าหมายการขยายตวัทางด้านสถาบนัการเงิน 

ในระยะของแผนพฒันา ฯ ฉบบันี้ รฐับาลจะมุ่งสนับสนุนใหส้ถาบนัการเงนิ ขยาย 
กิจการระดมเงินออมท่ีอยู่นอกสถาบนัการเงินให้เข้าสู่สถาบนัการเงิน เพื่อน าไปลงทุนในทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมต่อไป ในขณะเดียวกันก็จะใช้นโยบายการเงนิรกัษา 
เสถยีรภาพทางการเงนิไวใ้หเ้หมาะสมกบัการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิและระบบสถาบนัการเงนิ 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว รฐับาลจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 ส่งเสริมความมัน่คงและการเจริญเติบโตของสถาบนัการเงิน 

(1) ในการส่งเสรมิความมัน่คงของสถาบันการเงินรฐัจะด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงแก้ไขมาตรการและกฏหมายควบคุมสถาบัน
การเงนิให้เหมาะสมกบัภาวะการณ์ โดยเน้นในด้านฐานะและความมัน่คงปลอดภยัแก่ประชาชนผู้
ฝากเงนิ รวมทัง้เขม้งวดควบคุมดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย 

- ยกระดบัการด าเนินงานและคุณสมบตัขิองผูบ้รหิารงานให้
สูงขึน้ดว้ยการจดัวางมาตรฐานที่เหมาะสมและส่งเสรมิการอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างาน รวมทัง้ก าหนดคุณวุฒขิองผูบ้รหิารงานใหเ้หมาะสม 

- จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบกิจการภายในของ
สถาบนัการเงนิใหม้มีาตรฐานอนัควร รวมทัง้ควบคุมดูแลการสอบบญัช ีโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ใหเ้ขม้งวดตรวจตราการปฏบิตัทิีไ่มถู่กตอ้งเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและลดค่าใชจ้่าย 

- ส าหรบับรษิัทเงนิทุนและหลกัทรพัย์ซึ่งมปีรมิาณเงนิรบั
ฝากจากประชาชนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็นัน้ นอกจากมาตรการทีก่ล่าวแลว้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมุ่งก ากบัควบคุมให้กจิการนี้ด าเนินไปอย่างมัน่คง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถอืมากยิง่ขึ้น 
โดยทบทวนอตัราการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่อง สนิทรพัยเ์สีย่งต่อเงนิกองทุน และการใหกู้้ยมืแก่
ลกูหนี้รายใหญ่ใหเ้หมาะสม 

- ในการส่งเสรมิความมัน่คงของสถาบนัการเงินอื่นๆ รฐัจะ
ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการโดยใกลช้ดิ 

(2) ในการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของสถาบนัการเงนิรฐัจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
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- ให้สถาบันการเงินสามารถระดมเงินฝากได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะเงนิฝากระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนใหกู้้ยมืระยะยาวไปในทางเกื้อกูล
และพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมใหม้ากขึน้ 

- สนบัสนุนใหม้กีารเปิดสาขาของสถาบนัการเงนิในทอ้งถิน่ 
มากขึน้และเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาภาค 

- ปรบัปรุงสถาบนัการเงนิปจัจุบนั และส่งเสรมิการจดัตัง้
สถาบนัการเงนิใหม่เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะสถาบนัการเงนิเฉพาะอย่างที่ท าหน้าที่จดัสรรสนิเชื่อให้แก่
ทอ้งถิน่หรอืภาคเศรษฐกจิทีม่คีวามส าคญัส าดบัสงูทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

- ในการส่งเสรมิการเจรญิเติบโตของสถาบนัการเงนิอื่นๆ 
เช่น ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย กจิการประกนัชวีติ ฯลฯ นัน้ รฐัจะให้การสนับสนุนให้ขยายกจิการและเงนิทุน 
ตลอดจนใหม้กีารเกือ้หนุนเงนิระหว่างสถาบนัการเงนิดว้ยกนัใหม้ากยิง่ขีน้ดว้ย 

5.3.2 การจดัสรรสินเช่ือของสถาบนัการเงิน 

ก่อนสิ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริม่ด าเนิน
นโยบายจดัสรรสนิเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไปในทางเกื้อกูลและพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่าง 
จรงิจงัไดแ้ก่ 

(1) การก าหนดให้ธนาคารพาณิชยป์ล่อยสนิเชื่อเพื่อการเกษตร เป็น
วงเงนิไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 และ 7 ในปี 2518 และ 2519 ตามล าดบั ซึง่ค านวณไดเ้ป็นจ านวนเงนิ 
3,500 ลา้นบาท และ 6,139 ลา้นบาทตามล าดบั 

(2) ก าหนดให้สาขาในอ าเภอรอบนอกที่เปิดใหม่ให้กู้แก่ธุรกิจใน
ทอ้งถิน่ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของเงนิฝาก โดยหนึ่งในสามของจ านวนน้ีจะตอ้งใหกู้แ้ก่เกษตรกร 

(3) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยล์งทุนซื้อพนัธบตัรการเคหะแห่งชาต ิ
ในปี 2519 เป็นจ านวนเงนิ 1,000 ลา้นบาท 

ในระยะต่อไปนโยบายการจดัสรรสินเชื่อดงักล่าวจะยงัคงเป็นเป้าหมาย 
ที่ส าคญัโดยจะขยายทัง้วงเงนิและประเภทธุรกิจ ตลอดจนส่งเสรมิให้สถาบนัการเงนิอื่นๆ ได้มี 
ส่วนรว่มในการพฒันาประเทศมากขึน้ 

ในการนี้จะได้ก าหนดมาตรการให้การเปิดสาขาธนาคารพาณิชย์และ
สถาบนัการเงนิอื่นได้มสี่วนร่วมพฒันาท้องถิ่นอย่างจรงิจงั รวมทัง้การจดัให้ธนาคารพาณิชยแ์ละ
สถาบนัการเงนิอื่น เกือ้หนุนแก่สถาบนัการเงนิทีใ่หส้นิเชื่อเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร เพื่อก่อใหเ้กดิการรวมก าลงัเพื่อพฒันาสาขาเศรษฐกจิที่ขาดแคลนสนิเชื่อ
จากสถาบนัการเงนิ 

นอกจากนัน้ รฐัจะก าหนดสดัส่วนการให้สนิเชื่อแก่ภาคเศรษฐกจิที่ส าคญั
ของสถาบนัการเงนิ โดยในขัน้แรกนี้จะก าหนดให้ธนาคารพาณิชยป์ล่อยสนิเชื่อเพิม่ขึน้ตามล าดบั
ทุกปีจนเป็นวงเงนิถงึประมาณรอ้ยละ 15 ของยอดเงนิฝากในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ 
ส่วนของสถาบนัการเงนิอื่นๆ กจ็ะไดก้ าหนดใหม้กีารจดัสรรสนิเชื่อเพื่อการเกษตรเพิม่ขึน้ตามความ
เหมาะสม 

5.3.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการเป็นบริษทัมหาชน 

(1) ในระยะต่อไปนอกเหนือจากการควบคุมการด าเนินงานของ
สถาบนัการเงนิใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตของกฏหมายแลว้ จะใหก้ารส่งเสรมิการด าเนินงานของสถาบนั
การเงินทัง้ในด้านการจัดการ การพัฒนาบุคคล วิทยาการ และการพัฒนาโครงการให้เกิด
ประสทิธภิาพทีด่ยี ิง่ขึน้ดว้ย นอกเหนือจากการควบคุมการใชจ้่ายเงนิของสถาบนัการเงนิใหเ้ป็นไป
ในทางที่เหมาะสม เพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผล รฐับาลจะด าเนินมาตรการให้สถาบนัการเงนิขนาด
ต่างๆ สามารถปรบัปรุงกจิการให้มปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกนัได้ โดยมใิห้ความแตกต่างของขนาด
สถาบนัการเงนิเป็นอุปสรรคในการขยายประสทิธภิาพ 

(2) เพื่อให้เกดิผลการกระจายการเป็นเจา้ของกจิการสถาบนัการเงนิ
การกระจายรายได้ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนความเจริญเติบโตของตลาดหลักทรพัย์จะได้ 
ส่งเสรมิใหส้ถาบนัการเงนิประเภททีเ่หมาะสมเป็นบรษิทัมหาชนมากขึน้ 

(3) นโยบายทีเ่กีย่วกบัตลาดหลกัทรพัยโ์ดยตรงนัน้ เป้าหมายของการ
ด าเนินงานเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งวตัถุประสงคข์องการกระจายการเป็นเจา้ของกจิการ การกระจายรายได้
และการระดมทุนจากประชาชนยงัเป็นวตัถุประสงค์ส าคญัและเพื่อให้กจิการของตลาดหลกัทรพัย์
ขยายตัวไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี จะได้แก้ไขกฎหมายให้เกิดความเสมอภาคต่อการลงทุน
ประเภทต่างๆ ใหม้ากขึน้ 

(4) ด าเนินการมาตรการช่วยส่งเสรมิให้สถาบนัการเงนิขนาดเล็กมี
ความตื่นตวัต่อการปรบัปรุงประสทิธภิาพและการเจรญิเตบิโตให้มากขึน้ เพื่อให้เกดิการแข่งขนัที่
เป็นธรรมมากขึน้ 
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5.3.4 สนับสนุนการแข่งขนัระหว่างสถาบนัการเงิน 

ประสทิธภิาพของสถาบนัการเงนิและประโยชน์ต่อเศรษฐกจิโดยส่วนรวม
จะดขีึน้ถา้หากมกีารแขง่ขนัระหว่างสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ รฐัจะใหก้ารสนับสนุนการแข่งขนัระหว่าง
สถาบนัการเงนิประเภทเดยีวกนัและต่างประเภทกนัดว้ยวธิกีารดงันี้ 

(1) ป้องกนัมใิหข้อ้ตกลงผกูขาดในการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ 

(2) ส่งเสรมิให้สถาบนัการเงนิประเภทต่างๆ มโีอกาสแข่งขนัระดม 
เงนิออมจากประชาชนใหม้ากขึน้ 

(3) ในด้านการให้กู้ยมืจะสนับสนุนให้มกีารพฒันาโครงการ  การ
วเิคราะห์โครงการและการพจิารณาให้กู้ตามโครงการเพื่อใหเ้กดิการแข่งขนักนัในดา้นการใหเ้งนิกู้
และการใหบ้รกิารแก่สาธารณชน ตลอดจนเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิไดด้ยีิง่ขึน้ 

5.3.5 แนวทางการด าเนินงาน 

รฐัจะก าหนดบทบาทและแนวทางการด าเนินงานของแต่ละสถาบนัการเงนิ
ในระยะแผนพฒันาฯ มใิห้ซ ้าซ้อนกนั และให้เป็นไปในทางที่จะส่งเสรมิเศรษฐกจิและสงัคมอย่าง 
ชดัเจน ทัง้นี้จะไดม้กีารก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละสถาบนัการเงนิในแต่ละปีไป 

5.3.6 การปรบัปรงุมาตรฐานการและกลไกทางการเงิน 

เพื่อใหก้ารด าเนินนโยบายดงักล่าวขา้งต้นเป็นต้นไปตามเป้าหมาย จะไดม้ี
การปรบัปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ ให้มีความรดักุมและสอดคล้องต่อเป้าหมาย รวมทัง้การ    
ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับสถาบนัการเงินด้วย นอกจากนี้แล้วธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะไดป้รบัปรงุองคง์านบุคลากรและวทิยาการ เพื่อใหส้ามารถกระท าหน้าทีธ่นาคากลาง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ต่อไป 

 
 



บทท่ี 4 
การกระจายรายได้และแนวทาง 
การพฒันาภาคและท้องถ่ิน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 ไดก้ าหนดแนวทางการกระจายรายได้
และการพัฒนาภาคและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบขึ้นเป็นครัง้แรก ทัง้นี้ เนื่องจากผลการส ารวจ  
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของภาคต่างๆ และการกระจายรายได้ในระยะที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นอย่าง
ชดัเจนว่าความเหลื่อมล ้าในฐานะทางเศรษฐกจิระหว่างภาคต่างๆ และระหว่างกลุ่มชนในชาตไิดท้วี
ความรุนแรงขึน้โดยล าดบั รฐับาลจงึมคีวามจ าเป็นจะต้องวางมาตรการและปรบันโยบายเศรษฐกจิ
หลายด้านเพื่อวางแนวทางแก้ไขปญัหาดงักล่าวโดยเร่งด่วนอย่างเป็นระบบที่จะลดช่องว่างทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในช่วงต่อไปให้เป็นไปอย่างสมดุล และสามารถยกระดับ  
สวสัดภิาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ที่เผชญิกบัปญัหาความยากจนส่วนต่างๆ ของประเทศให้
ได้ผลยิง่ขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสรมิสร้างความเป็นธรรมทางสงัคม และความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
การเมอืงของประเทศในระยะยาวต่อไป 

1. ปัญหาโครงสร้างการผลิตและความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภาค 

จากผลการส ารวจโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของภาคต่างๆ ในช่วงของแผนพฒันาฯ ทีผ่่านมา
ปรากฏว่า การกระจายรายได้และฐานะทางเศรษฐกจิระหว่างภาคต่างๆ มคีวามไม่เท่าเทยีมกนั 
ยิง่ขึน้ คอื 

1.1 ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างภาคได้ทวีขึ้นโดยล าดบั 

โดยที่ภาคกลางได้ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและมีบทบาทต่อการผลิตของ
ประเทศทวีขึ้นดงัจะเห็นได้จากแนวโน้มของการผลิตในภาคกลางได้ขยายสดัส่วนต่อการผลิต
ส่วนรวมของประเทศเพิม่จากรอ้ยละ 57.2 ขึน้มาเป็นรอ้ยละ 59.8 ในช่วงปี 2514 ถงึปีสุดทา้ยของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 คอื ปี 2519 ทัง้นี้ เพราะภาคกลางสามารถขยายก าลงัการผลติและรายไดใ้น
อตัราสูงกว่าทุกภาค คอื โดยเฉลีย่เศรษฐกจิของภาคกลางขยายตวัไดใ้นอตัราถงึรอ้ยละ 7.1 ต่อปี 
ซึง่เป็นอตัราทีส่งูกว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของทัง้ประเทศ ซึง่โดยเฉลีย่ขยายไดเ้พยีงรอ้ย
ละ 6.2 ต่อปี ในช่วงเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ส่วนภาคอื่นๆ นัน้ ปรากฏอตัราการขยายตวัของการผลติต ่า
กว่าอตัราเฉลีย่ทัง้ประเทศ คอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขยายได ้รอ้ยละ 5.4 ภาคเหนือและภาคใต้
ไดร้อ้ยละ 4.5 และ 4.8 ตามล าดบั 
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นอกจากนัน้อทิธพิลและลกัษณะการรวมตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและการคา้มี
มากขึน้ในบรเิวณกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นฐานก าลงัผลติถงึรอ้ยละ 50 ของภาคกลาง และมสีดัส่วน
การผลติถงึรอ้ยละ 30 ของประเทศ กเ็ป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหภ้าคกลางขยายอทิธพิลทางเศรษฐกจิ
และท าใหก้ารกระจายรายไดร้ะหว่างภาคต่างๆ เหลื่อมล ้ากนัทวขีึน้ 

ในทางตรงกันข้ามภาคอื่นๆ มบีทบาทและสดัส่วนต่อการผลิตของประเทศลด
น้อยลงเป็นล าดบั กล่าวคอื ในระหว่างปี 2514 ถงึปี 2519 ฐานทางเศรษฐกจิของภาคต่างๆ เป็น
สดัส่วนของโครงสรา้งการผลติของประเทศดงันี้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - ลดจากรอ้ยละ  15.4 ของการผลติทัง้ประเทศ 
  ลงเหลอืรอ้ยละ 14.8  

ภาคเหนือ  - ลดจากรอ้ยละ 14.4 ของการผลติทัง้ประเทศ 
  ลงเหลอืรอ้ยละ13.2  

ภาคใต ้  - ลดจากรอ้ยละ 13.0 ของการผลติทัง้ประเทศ 
  ลงเหลอืรอ้ยละ 12.2  

ภาคกลาง - เพิม่จากรอ้ยละ 57.2 ของการผลติทัง้ประเทศ 
  ขึน้เป็นรอ้ยละ  59.8  

 

ตารางท่ี 4.1 
แนวโน้มการกระจายรายได้และสดัส่วนการผลิตของภาคต่างๆ ต่อการผลิตของประเทศ 

ระหว่างปี 2514 - 2519 
(ราคาคงทีปี่ 2505) 

 ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียง

เหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ ทัว่ประเทศ 

มลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคต่างๆ
(ลา้นบาท) 

     

2514 18,653 19,935 74,117 16,912 129,617 
2519 23,097 25,851 104,523 21,395 174,866 
อตัราเพิม่เฉลี่ย 4.5 5.4 7.1 4.8 6.2 

สดัส่วนผลิตภณัฑข์องภาค (รอ้ยละ)      
2514 14.4 15.4 57.2 13.0 100.0 
2519 13.2*/ 14.8*/ 59.8 12.2*/ 100.0 

*/   ภาคทีม่สีดัส่วนต่อผลติภณัฑร์วมของประเทศลดลง 
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1.2 ปัญหาการกระจายการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตของภาคต่างๆ 

สาเหตุของความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกจิระหว่างภาคทีเ่พิม่ทวมีากขึน้นัน้
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากปญัหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญสองประการ คือ ประการแรก  
ภาคกลางมโีครงสรา้งการผลติทีก่ระจายมากกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การกระจายการผลติ
เข้าไปสู่สาขาอุตสาหกรรม ส่วนภาคอื่นๆ นั ้น การผลิตและรายได้ส่วนใหญ่ยังคงขึ้นอยู่กับ
การเกษตรในสดัส่วนสูงมากและเป็นโครงสร้างการเกษตรที่ผลิตพชืผลไม่กี่ชนิด โดยเฉพาะใน
ภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มกีารกระจายการผลติไปสู่สาขาอื่นๆ ชา้มาก ประการท่ี
สอง การเพิม่ผลผลติส่วนใหญ่ในช่วงที่แล้วมาเกดิขึ้นเฉพาะในภาคกลาง ทัง้นี้รวมถึงการเพิม่
ผลผลติทางดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนภาคอื่นๆ ปรากฏว่ามกีารเพิม่ผลผลติต ่ามาก การ
ขยายการผลติโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ “ขยายเนื้อที่
เพาะปลกู”เกอืบทัง้สิน้ 

1.3 สาขาการผลิตท่ีก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ 

การที่ภาคต่างๆ ยกเว้นภาคกลาง ยงัคงอาศยัการเกษตรเป็นสาขาการผลติหลกั
และเป็นแหล่งที่มาของรายได้และการจ้างแรงงานของคนส่วนใหญ่ในภาค เป็นสาเหตุส าคัญที่
ก่อให้เกดิช่องว่างทางเศรษฐกจิระหว่างภาค นอกจากนัน้ปรากฏว่าการขยายตวัของเกษตรกรรม
เกอืบทุกภาคอยู่ในอตัราค่อนข้างต ่าและมสีภาพชะงกังนัในช่วง 5 ปีที่ผ่านมายกเว้นภาคกลาง 
กล่าวคอื อตัราการผลติสาขาการเกษตรของภาคเหนือเพิม่ขึ้นโดยเฉลี่ยเพยีงร้อยละ 3.1 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือรอ้ยละ 4.0 ภาคใต้รอ้ยละ 3.1 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาคกลางซึง่ขยายตวัไดถ้งึ
รอ้ยละ 5.5 ต่อปี ในช่วงปี 2514 ถงึปี 2519 

ส่วนสาขาการผลติทีม่ใิช่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการผลติทางดา้นอุตสาหกรรมและ
การค้านัน้ก็มสี่วนส าคญัต่อการเพิม่รายได้ และสรา้งความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกจิระหว่าง
ภาค ดงัจะเหน็ได้ว่าแหล่งที่ตัง้ของอุตสาหกรรมเกอืบรอ้ยละ 80 ของประเทศมารวมตวัอยู่ในภาค
กลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณกรุงเทพมหานคร ส่วนภาคอื่นๆ มสี่วนแบ่งการผลติดา้นอุตสาห -
กรรมต ่ามาก นอกจากนัน้ภาคกลางเป็นศูนยก์ลางทางการคา้เป็นส่วนใหญ่ถงึร้อยละ 60 ของการคา้
ทัง้ประเทศ 

โดยสรปุ  กล่าวไดว้่าลกัษณะจุดอ่อนของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของภาคต่างๆ ที่
กล่าวมาไดก่้อใหเ้กดิปญัหาการกระจายรายได้และล้าหลงัทางเศรษฐกจิระหว่างภาคต่างๆ และถ้า
หากไม่มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและการพฒันาภาคต่างๆ ขึน้แลว้ ความแตกต่างของ
ฐานะทางเศรษฐกจิระหว่างภาคจะมชี่องว่างมากขึน้ ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะได้ก าหนด 
แนวทางการพฒันาภาคทีช่ดัเจนไวด้ว้ยดงัจะกล่าวถงึต่อไปในหวัขอ้ที ่3 
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2.  ปัญหาความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มของประชากร 

ผลการวิเคราะห์การกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มของประชากร ปรากฏว่ายังมีความ 
เหลื่อมล ้ากนัมาก และถอืว่าเป็นประเดน็การพฒันาทีส่ าคญัอกีแง่หนึ่งในการทีจ่ะลดช่องว่างในฐานะ
ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มชน ซึ่งมคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการลดช่องว่างในฐานะทาง
เศรษฐกจิระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ 

ปญัหาการกระจายรายไดร้ะหว่างกลุ่มชนนัน้พอจะสรุปไดจ้าก ความแตกต่างของรายได้
ระหว่างสาขาอาชีพ (อาชพีสาขาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบรกิาร) และความ 
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มครวัเรือนแยกตามชัน้ของรายได้ (เช่น ครวัเรอืนที่มรีายได้ 
ต ่ากว่า 6,000 บาท ต่อปีลงไปครวัเรอืนทีม่รีายไดสู้งกว่า 30,000 บาท ต่อปีขึน้ไป เป็นต้น) ซึ่ง
พอจะสรปุขนาดของความแตกต่างไดด้งันี้  

2.1 ความแตกต่างของรายได้ระหว่างสาขาอาชีพ 

จากผลการส ามะโนประชากรปรากฏว่าสาขาเกษตรกรรมมจี านวนคนท างานมาก
ทีสุ่ด คอืกว่ารอ้ยละ 70 ของจ านวนแรงงานทัง้ประเทศ รองลงไปไดแ้ก่ อาชพีการพาณิชย ์(การคา้
ส่งและคา้ปลกีการธนาคารประกนัภยัและธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์) การบรกิาร และการอุตสาหกรรม
ตามล าดบั จากการเปรยีบเทยีบมลูค่าผลผลติต่อคนท างาน 1 คน ในสาขาอาชพีส าคญัๆ ในปี 2519 
ปีสุดท้ายของแผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ 3 ปรากฏว่าในอาชพีสาขาเกษตรกรรมต ่าที่สุด คอืประมาณ 
7,113 บาทต่อคนท างานต่อปี ต ่ากว่าสาขาพาณิชยกรรมประมาณ 10 เท่าตวั มูลค่าผลผลติต่อ
คนท างานซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพการผลติของคนท างานในเศรษฐกจิสาขาต่างๆ พอจะเป็น
เครื่องชี้อย่างชดัเจนอย่างหนึ่งเกี่ยวกบัความแตกต่างทางด้านการกระจายรายได้ระหว่างสาขา
อาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ภายในอาชีพแต่ละอาชีพเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาเกษตรและ
อุตสาหกรรมก็มคีวามเหลื่อมล ้าทางด้านรายได้เช่นเดยีวกนัระหว่างผู้มปีจัจยัการผลติกบัผู้ที่ไม่มี
ปจัจยัการผลติ 

ตารางท่ี 4.2 
รายได้ต่อคนท างานในสาขาอาชีพท่ีส าคญัๆ ปี 2519 

(ราคาปจัจบุนั) 
สาขาอาชีพ รายได้ต่อคนท างานต่อไป (บาท) 

เกษตร 7,113 
อุตสาหกรรม 44,215 
พาณชิยกรรม 70,339 
บรกิาร 32,665 
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2.2 ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มครวัเรือนแยกตามชัน้ของรายได้ 

หากจ าแนกกลุ่มครวัเรอืนตามชัน้ของรายไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 

ก. กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 6,000 บาทต่อปี 
ข. กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดร้ะหว่าง 6,000 - 29,999 บาทต่อปี 
ค. กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดร้ะหว่าง 30,000 บาทต่อปีขึน้ไป 

ปรากฏว่าในปี 2516 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีลุ่มผูม้รีายไดน้้อย  หรอืต ่ากว่า 
6,000 บาทต่อปีมากทีสุ่ด  คอื มถีงึรอ้ยละ 41.1  ของจ านวนครวัเรอืนทัง้สิน้ภายในภาคฯ รองลงมา
คอืภาคเหนือซึ่งมกีลุ่มผูม้รีายไดต้ ่ากว่า 6,000 บาท ถงึรอ้ยละ 25.5 ของครวัเรอืนทัง้สิน้ในภาคฯ 
ส่วนในระดบัประเทศนัน้มกีลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดร้ะดบัดงักล่าวเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 22.2 

ตารางท่ี 4.3 
การกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มครวัเรือนจ าแนกตามชัน้ของรายได้ในปี 2516 

     ชัน้ของรายได้ 
ภาค 

ต า่กว่า 
6,000 บาท 

ระหว่าง 
6,000 – 29,999 

บาท 

สงูกว่า 30,00 
บาทขึ้นไป 

รวม 

ภาคเหนือ 25.5 70.1 4.4 100.0 
ภาคตะวนัเฉียงเหนือ 41.1 49.6 9.3 100.0 
ภาคใต ้ 15.2 74.3 10.5 100.0 
ภาคกลาง 1/ 4.1 78.5 17.4 100.0 
กรงุเทพมหานคร 0.7 54.8 44.5 100.0 

รวมทัว่ประเทศ 22.2 64.6 13.2 100.0 
1/  ไมร่วมกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดป้านกลางคอืระหว่าง 6,000 บาท ถงึ 29,999 บาทต่อปีนัน้ ปรากฏ
ว่ามอียูใ่นภาคกลางมากทีสุ่ด ขณะเดยีวกนักลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดเ้กนิกว่า 30,000 บาทต่อปีขึน้ไป
มมีากทีสุ่ดในกรงุเทพมหานคร ส าหรบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนัน้มกีลุ่มครวัเรอืนที่
มรีายไดส้งูกว่า 30,000 บาทต่อปีน้อยมาก เพยีงรอ้ยละ 9.3 และ 4.4 ตามล าดบั 

สรุปได้ว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนัน้มกีลุ่มผู้มรีายได้น้อยหรอืผู้ยากจน
จ านวนมากทีสุ่ด ภาคใตน้ัน้อยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัระดบัเฉลีย่ทัง้ประเทศ ส่วนกรุงเทพมหานครนัน้ 
มกีลุ่มทีม่รีายไดน้้อยเพยีงรอ้ยละ 0.7 และมกีลุ่มครวัเรอืนทีม่รีายไดสู้งเกนิกว่า 30,000 บาทต่อปี 
มากที่สุดถงึรอ้ยละ 44.5 ของครวัเรอืนทัง้สิ้นในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้ก็พอจะแสดงใหเ้หน็ว่าการ
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กระจายรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนนัน้ยังไม่เป็นธรรมอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ดงันัน้ การกระจายรายไดร้ะหว่างกลุ่มชนทัง้ในแง่สาขาอาชพีและระหว่างชัน้ของรายไดน้ัน้  
ยงัไมเ่ป็นธรรมและมชี่องว่างของรายไดอ้ยู่มาก นอกจากนัน้จากผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของ 
รายไดร้ะหว่างภาคและระหว่างกลุ่มชนในประเทศพบว่ามสีาเหตุหลกั 3 ประการ คอื 

ก. เป็นผลเน่ืองมาจากโครงสรา้งการผลติและปญัหาการเพิม่ผลผลติทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั 

ข. เป็นผลเน่ืองมาจากลกัษณะการถอืครองและขนาดของปจัจยัการผลติทีแ่ตกต่างกนั 

ค. นโยบายการผลติในช่วงทีผ่่านมามุ่งการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิส่วนรวมเป็น
หลกัจงึขาดนโยบายการกระจายรายได้ที่จะน าไปเป็นแนวทางปรบันโยบายและการวางโครงการ
พฒันาของรฐัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะช่วยก่อใกเ้กดิการกระจายรายไดท้ีเ่ป็นธรรม 

3. แนวทางการพฒันาภาค 

เพื่อใหก้ารกระจายรายไดแ้ละความเจรญิไปสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศเป็นไปอย่างสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จงึไดก้ าหนด   แนว
ทางการพฒันาภาคทีส่ าคญัไวด้งัต่อไปนี้ 

3.1 การกระจายรายได้และขจดัความยากจน 

3.1.1 พื้นท่ีเป้าหมาย ก าหนดพืน้ทีท่ีส่มควรเร่งรดัการพฒันาเป็นพเิศษ โดยถอื
ระดบัรายไดแ้ละความยากจน ไดแ้ก่ 

(1) พื้นที่ในเขตชนบทที่ประสบปญัหาความยากจนและล้าหลัง  
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

(2) พื้นที่ในเขตเมืองที่มีปญัหาทางเศรษฐกิจและการว่างงานสูง  
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 

3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้ร ับการพิจารณา
ช่วยเหลอืเป็นอนัดบัแรก คอื ผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรมในเขตชนบท ซึง่ประสบปญัหาในเรื่องที่
ท ากินและความยากจน รวมทัง้แรงงานรบัจา้งในชนบทซึ่งไม่มทีี่ดนิและไม่อาจเช่าไร่นาประกอบ
อาชพีได้ ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบัการพิจารณาช่วยเหลอืเร่งด่วนในอันดบัต่อไป คอื ผู้ที่มี
รายไดไ้มเ่พยีงพอกบัการครองชพีในเขตเมอืง 

3.2 การปรบัปรงุโครงสร้างการผลิตของภาค 
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3.2.1 กระจายการผลิตและเพ่ิมผลผลิตในสาขาเกษตรของภาคและจงัหวดั 
ตลอดทัง้พืน้ทีพ่เิศษทีป่ระสบปญัหา กล่าวคอื 

(1) เร่งการเพิม่ผลผลติทางด้านการเกษตรในภาคต่างๆ ใช้ที่ดนิและ 
แหล่งน ้าทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

(2) ในภาคกลาง ซึ่งมีจ านวนผู้เช่านามากที่สุดในประเทศ มีความ 
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นหลกัที่ส าคญัในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของ 
ชาวไรช่าวนา 

3.2.2 กระจายโครงสร้างการผลิตจากสาขาเกษตรไปสู่สาขาเศรษฐกิจ 
อ่ืนๆ เพื่อเสรมิสรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของภาคและจงัหวดั กล่าวคอื 

(1) เรง่รดัการส ารวจเพื่อหาแหล่งแรแ่ละทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ และ
วางแผนการพฒันาอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน 

(2) ส่งเสรมิโครงการพฒันาชนบทสมบูรณ์แบบที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างการพฒันาการเกษตรกบัอุตสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑเ์กษตร และวตัถุดบิเพื่อช่วยสรา้ง
การมงีานท าในเขตเมอืง โดยเฉพาะเมอืงหลักของภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่มคีวามสามารถ  
ขยายตวัความเจรญิออกไปจากกรุงเทพมหานคร และรองรบัการพฒันาการเกษตรของท้องถิ่น
ชนบท 

3.3 การพฒันาพื้นท่ีเฉพาะ 

การพฒันาภาคจะไดเ้สรมิสรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของประชากรใน
บรเิวณพื้นที่เฉพาะที่ประสบปญัหาความยากจนและความล้าหลังเป็นอย่างมาก หรอืมปีญัหา
ทางดา้นสงัคมและการเมอืงใหเ้ป็นกรณพีเิศษและเรง่ด่วนอกีดว้ย กล่าวคอื 

3.3.1 ภาคเหนือ 

(1) ในภาคเหนือตอนบนประชากรมปีญัหาเกี่ยวกับการขาดแคลน 
ทีด่นิท ากนิจงึมสีภาพความเป็นอยู่แรน้แค้นและมกีารอพยพออกจากพื้นที่เป็นจ านวนมาก บรเิวณ
จงัหวดัในภาคเหนือตอนล่างทีม่กีารอพยพเขา้สูง มจีงัหวดัตากและก าแพงเพชรจะสนับสนุนเร่งรดั
การเพิม่ผลผลติใหไ้ดส้ดัส่วนกบัความตอ้งการของประชากรต่อพืน้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่จะพจิารณา
หาลู่ทางเพื่อจดัสรรปรมิาณน ้าจากแม่น ้าปิง วงั ยม น่าน ให้แก่ภาคเหนือตอนบนได้ใช้ประโยชน์
เพื่อการชลประทานและการป้องกนัอุทกภยัเพิม่ขึน้  โดยเฉพาะการพฒันาอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่
เช่น โครงการแมก่วง แมก่ ่า แมจ่าง และหว้ยสกัเพื่อส่งน ้าเขา้ระบบเหมอืงฝายทีม่อียู่แลว้ ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการใชท้ีด่นิเพื่อการเกษตรในเขตพืน้ทีป่ระมาณ 910,000 ไร ่
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(2) เร่งยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุ่มน้อยและคน
พืน้เมอืงทีอ่าศยัอยูแ่ถบบรเิวณทีส่งูของภาค พรอ้มกบัมกีารควบคุมการใชท้ีด่นิในการพฒันาเกษตร
ทีสู่งและก าหนดเขตชุมชนให้ผู้อาศยัอยู่บรเิวณที่สูงเพื่อป้องกนัการท าลายป่าและต้นน ้าล าธารอกี
ดว้ย 

3.3.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(1) พืน้ที่ทีป่ระชาชนมรีายไดต้ ่ามาก คอื ในเขตที่มปีระชากรต่อพืน้ที่
ท ากินหนาแน่นมาก ซึ่งมกีารอพยพออกจากบรเิวณดงักล่าวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจงัหวดั
มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ และรอ้ยเอ็ด ด้วยการเร่งโครงการพฒันาชนบทสมบูรณ์แบบและจดัระบบ
ชลประทานขนาดยอ่ยและการส่งเสรมิอาชพีใหแ้ก่ประชาชนในเขตจงัหวดัเหล่านี้ดว้ย 

(2) พื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมาก เช่น จังหวัดบุรีร ัมย์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานีตอนล่าง มหาสารคาม สกลนคร และหนองคาย ซึ่งจ าเป็นจะต้องหาแหล่งน ้าให้นัน้
จะตอ้งท าการขดุลอกคคูลองหนองน ้าทีม่อียู่เดมิ เพื่อเป็นทีก่กัเกบ็น ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ และเร่งรดัการ
ฟ้ืนฟูปา่ตน้น ้าล าธารบรเิวณแมน่ ้ามลูและแม่น ้าชตีอนบน รวมทัง้บรเิวณเทอืกเขาภพูานอกีดว้ย 

(3) พื้นที่ที่มปีญัหาธรรมชาติพิเศษ โดยเฉพาะบรเิวณพื้นที่ทุ่งกุลา
รอ้งไห้ซึ่งครอบคลุมพื้นที ่5 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่จะมโีครงการพฒันาสมบูรณ์
แบบในพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาทัง้ในสาขาการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ปรบัปรุงแหล่งน ้ าและ
จดัระบบชุมชนในเขตพืน้ทีน่ัน้ดว้ย 

3.3.3 ภาคใต้ 

(1) ในเขต 4 จงัหวดัชายแดน โดยเฉพาะจงัหวดัสตูล ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส ประชาชนมรีายได้ต ่าที่สุดเมื่อเทียบกับจงัหวดัอื่นๆ ของภาค จงึจะเร่งรดัการพฒันา
เศรษฐกจิสงัคมทัง้ระบบ โดยใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะทางดา้นศาสนาและวฒันธรรม 

(2) เน้นงานพัฒนาชนบทเป็นกรณีพิเศษในเขตจงัหวัด  พัทลุง 
สุราษฏรธ์านี นครศรธีรรมราช สตูล ยะลา ปตัตานี และนราธวิาส โดยจดัพื้นที่ที่จะเร่งรดัให้มกีาร
ลงทุนเพื่อเพิม่ผลผลติและจะมุ่งพฒันาทางดา้นการศกึษา สาธารณสุขของทอ้งถิน่เหล่านัน้อกีดว้ย 
เขตทีส่มควรไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ คอื เขตปลกูขา้วของจงัหวดัพทัลุง นครศรธีรรมราช ซึง่มี
ประชากรหนาแน่นและมีความยากจนมากที่สุด  รวมทัง้เขตพระแสง-เคียนชา ในจังหวัด
สุราษฏรธ์านี ซึง่เป็นทีร่าบกวา้งใหญ่มกีารอพยพเขา้ไปเป็นจ านวนมากขึน้ และประชาชนส่วนใหญ่
ยากจนที่สุด เขตการพฒันาในด้านเศรษฐกิจและสงัคมในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้
โครงการพืน้ฐานและโครงการพฒันาสงัคมจะไดเ้น้นหนกัเป็นพเิศษดว้ยเช่นเดยีวกนั 
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3.3.4 ภาคกลาง 

(1) พื้นที่ที่มีปญัหาการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะในเขตจงัหวัดลุ่ม
แม่น ้าเจา้พระยา ซึง่มจี านวนผู้เช่านามากที่สุด จงึจะขยายเขตปฏริปูที่ดนิออกไปให้มากทีสุ่ดเท่าที่
จะท าได ้

(2) การปฏริูปเศรษฐกจิการเกษตรและการบูรณะฟ้ืนฟูชนบทจะเป็น
มาตรการส าคญัที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในเขตพื้นที่พเิศษให้มบีทบาทร่วมในขบวนการพฒันา  
มากขึ้น และจะเป็นมาตรการส าคญัที่จะช่วยแก้ไขปญัหาทางการเมอืง และท าให้มคีวามมัน่คง 
ในเขตชนบทดว้ย 

3.4 การส่งเสริมการมีงานท าในส่วนภมิูภาคและท้องถ่ิน 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การว่างงานในประเทศไดท้วขีึน้อย่างรวดเรว็  
คอืเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ  1  ของแรงงานทัง้ประเทศในปี  2514  มาเป็นประมาณรอ้ยละ  7  ปจัจุบนัมี
คนว่างงานกว่า  1  ลา้นคน  ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ  90  เป็นการว่างงานในส่วนภูมภิาค 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคกลาง  การเพิม่ของแรงงาน
ใหม่ทีเ่ขา้สู่ตลาดแรงงานมอีตัราสูง ประกอบกบัโครงสรา้งการผลติของแต่ละภาคมไิดเ้ปลีย่นแปลง
ไปเท่าทีค่วร แรงงานส่วนใหญ่จงึยงัคงอยูใ่นสาขาเกษตรในชนบท และฐานเศรษฐกจิระดบัเมอืงของ
แต่ละภาคไม่สามารถรองรบัแรงงานจากชนบทได้เพยีงพอ ซึ่งได้ก าหนดมาตรการแก้ไขปญัหาไว้
ดงันี้ 

3.4.1 มาตรการระยะสัน้ 

(1) จดัให้มโีครงการก่อสรา้งทัง้ระดบัส่วนกลาง และส่วนท้องถิน่ที่จะ
ช่วยใหม้กีารจา้งงานเพิม่ขึ้น โดยรฐัใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิต่อโครงการของหน่วยงานระดบั
ทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ และจะจดัอนัดบัความส าคญัให้แก่โครงการเหล่านี้ ตลอดจนจดับรกิารดา้น
การฝึกอาชพีและจดัหางานเพื่อแกป้ญัหาเรง่ด่วนเฉพาะหน้า  

(2) ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในลักษณะหมุนเวียนและ
กระจายการผลิตไปสู่การปศุสตัว์และการประมงตามสภาพทางกายภาพของท้องถิ่น ตลอดจน
บริการสินเชื่อการเกษตรให้กว้างขวางและช่วยเหลือด้านปจัจยัการผลิตที่ขาดแคลนและด้าน
การตลาดใหค้วบคู่ไปดว้ย (โปรดดบูทที ่2 ส่วนทีส่าม ) 

 

3.4.2 มาตรการระยะยาว 
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(1) เร่งการส่งเสรมิการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและบรกิาร
ขึน้ในชนบทของภาคต่างๆ และเร่งการปรบัปรุงกจิการเศรษฐกจิและเร่งรดัการพฒันาเมอืงหลกัใน  
ส่วนภูมภิาครวมทัง้การพฒันาระบบชุมชนขนาดกลางในภาคต่างๆ ให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
เกษตรหลกั (โปรดดบูทที ่3 และบทที ่5 ส่วนทีส่าม ) 

(2) ทบทวนราคาของปจัจยัการผลติและการประกนัราคาขัน้ต ่าของ
ผลติผลดา้นการเกษตร ตลอดจนมาตรการส่งเสรมิเพื่อขยายสนิเชื่อและสถาบนัเกษตรกร 

(3) ทบทวนราคาของกิจการขัน้พื้นฐาน บรกิารสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการดา้นต่างๆ  เพื่อสนบัสนุนการพฒันาภาคและทอ้งถิน่ชนบท 

(4) สนับสนุนการกระจายอ านาจบริหารให้ไปสู่ส่วนภูมิภาคและ
ปรบัปรุงระบบคลงัทอ้งถิน่  เพื่อใหก้ารวางแผนสนองความต้องการของประชากรในทอ้งถิน่ชนบท
ยิง่ขึน้ 

(5) ทบทวนระบบและวธิกีารควบคุมการจ้างแรงงานบางประเภทให้
บุคคลที่มีสัญชาติไทยท ามากขึ้น เพื่อให้คนไทยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยไม่ถูกกีดกันจาก
ชาวต่างชาต ิ

4. แนวทางการพฒันาท้องถ่ินและชมุชนในชนบท 

จะก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่และชุมชนในชนบทไว ้ดงัต่อไปนี้ 

4.1 เน้นการพัฒนาในเขตพื้นที่ตามรูปแบบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น อันได้แก่  
เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นชุมชนระดับเมืองและชนบทให้ 
สอดคล้องกบัเป้าหมายแนวทางการพฒันาภาคและนโยบายการพฒันาทางด้านการเมอืงและการ 
ปกครอง 

4.2 วางแนวทางเพื่อปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยมพีระมหา -
กษัตรยิ์เป็นประมุขเพื่อให้ประชาชนในชนบทเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามครรลองของระบอบ
ประชาธปิไตยอยา่งเป็นขัน้ตอน โดยจ าเป็นจะต้องหาทางปฏริปูระบบราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ให้
มปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งควบคู่กนัไปดว้ย 

4.3 ส่งเสรมิโครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองใหเ้ป็นก าลงัทีม่คีวามส าคญัในการ 
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทัง้ทางด้านการเมืองและการปกครอง โดยการปรบัปรุงขีด
ความสามารถของหมู่บา้นอาสาพฒันาใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้แก้ไขปญัหาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ชุ ม ช น 
ในชนบทได ้
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4.4 สนับสนุนให้มกีารวางแผนพฒันาจากราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นทุกระดบัขึ้นมา 
อนัแสดงถงึความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน และประสานเข้ากบัแผนงานและโครงการของ
หน่วยงานราชการบรหิารส่วนกลาง ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึ่งปฏบิตัิงานในเขตพื้นที่ของ
จงัหวดันัน้ๆ ใหเ้ป็นแผนพฒันาจงัหวดั 

4.5 ปรบัปรุงแก้ไขพระราชบญัญตักิฎกระทรวงและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีม่อียู่ในปจัจุบนัให้
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางการพฒันาชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ สมควรเร่งรดัให้มี
ระเบยีบว่าดว้ยการวางแผนพฒันาจงัหวดัขึน้ 

5. มาตรการส่งเสริมการกระจายรายได้ 

5.1 มาตรการการแก้ไขปัญหาผูม้ีรายได้น้อยในชนบท 

นอกจากจะแก้ไขปญัหาประสทิธภิาพการผลิต การกระจายการผลติ การตลาด 
และระบบราคาแลว้ จะต้องเน้นปญัหาดงัต่อไปน้ี ซึง่จะไดร้บัการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อใหม้กีารกระจาย
รายไดท้ีเ่ป็นธรรม คอื 

(1) การช่วยเหลอืชาวไร่ชาวนาอย่างมแีบบแผนและระบบทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวโดยจดัท าแผนส่วนรวม ซึ่งจะครอบคลุมปญัหาหลกัของชาวนาชาวไร่ โดยเฉพาะปญัหา
ที่ดิน ปญัหาหน้ีสินและปญัหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย เช่น ศาลเกษตร 
พระราชบญัญตัคิวบคุมค่าเช่านา 

(2) พจิารณาให้กฎหมายแรงงานครอบคลุมถงึแรงงานรบัจ้างในภาคเกษตร -
กรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตเกษตรชลประทานทีม่กีารจา้งแรงงานเป็นจ านวนมาก 

(3) เพิ่มการบรกิารทางสงัคมแก่ชาวชนบทที่ยากจน โดยเน้นหนักในด้าน 
สาธารณสุขการศกึษานอกโรงเรยีน และดา้นสาธารณูปการในชนบท (รายละเอยีดดูบทที ่6  และ 7 
ส่วนทีส่าม) 

5.2 มาตรการช่วยผูมี้รายได้น้อยในเขตเมือง 

ปญัหาผู้มีรายได้น้อยเป็นปญัหาเกี่ยวกับการตอบแทนแรงงานที่ไม่เป็นธรรม  
ดงันัน้ จงึจะปรบัปรุงระบบค่าจา้งแรงงานและสวสัดกิารแรงงานให้สอดคล้องกบัประสทิธิภาพการ
ผลติและภาวะค่าครองชพีที่เปลีย่นแปลง (รายละเอยีดดูบทที ่7 ส่วนทีส่าม) ในขณะเดยีวกนัต้อง
เน้นการแก้ไขปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพแรงงาน เน่ืองจากสภาพการท างานของผู้มรีายได้
น้อยในเมอืงส่วนใหญ่เป็นแรงงานไรฝี้มอืในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทัง้ผู้ประกอบ
อาชพีทีม่รีายไดไ้มแ่น่นอน จงึจะใชม้าตรการแกไ้ขดงันี้ (รายละเอยีดดบูทที ่5 ส่วนทีส่อง) 
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(1) จดัฝึกอบรมแรงงานขัน้ต ่ าในระยะสัน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท างานในรปูของศูนยฝึ์กแรงงาน  หรอืโครงการฝึกฝนอาชพีเคลื่อนที่ 

(2) ปรบัปรุงบรกิารจดัหางานในภูมภิาคต่างๆ ใหม้บีรกิารกว้างขวางกว่าเดมิ
และเผยแพรเ่กีย่วกบัความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานใหผู้เ้กี่ยวขอ้งไดท้ราบ คอื ทัง้ฝ่ายนายจา้ง
และลกูจา้งรวมทัง้การจดัตัง้ส านกังานจดัหางานในส่วนภมูภิาคใหท้ัว่ถงึ 

(3) ส่งเสรมิการสร้างงานทัง้ภาครฐับาลและเอกชน โดยเสนอโครงสร้างการ
จา้งงานประเภททีใ่ชแ้รงงานมากทีสุ่ด พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการเคลื่อนยา้ยแรงงานส่วนเกนิไปสู่ทอ้งถิน่
ทีข่าดแคลนแรงงาน 

นอกจากนี้แลว้จะพจิารณาลู่ทางการใหบ้รกิารสงัคมอื่นๆ  คอื 

(1) ก าหนดค่าบรกิารขัน้ต ่าแก่ผูม้รีายไดน้้อยในดา้นสาธารณูปการ 

(2) ก าหนดค่าลดหย่อนในการใช้จ่ายที่จ าเป็นแก่การครองชพีของผู้มรีายได้
น้อย ตลอดจนจดัอาคารสงเคราะหแ์ก่ผูม้รีายไดน้้อย 

(3) จดัท าโครงการประกนัสงัคม  (รายละเอยีดดบูทที ่ 6  และ  7  ส่วนทสีาม) 

5.3 มาตรการด้านการเงินการคลงัของรฐั 

ปญัหาการกระจายรายไดน้ัน้ นอกจากจะด าเนินการโดยการยกระดบัการผลติและ 
รายได้ของผู้มรีายได้น้อยแล้ว ยงัจ าเป็นต้องมกีารเปลี่ยนแปลงระบบการเงนิและการคลงั เพื่อให้ 
ผูท้ีม่ฐีานะดมีสี่วนรบัผดิชอบต่อการแก้ไขปญัหาของชาตบิา้นเมอืงเพิม่ขึน้ตามความเป็นธรรมดว้ย 
โดย 

(1) ปรบัปรงุโครงสรา้งภาษอีากรใหม่ เพื่อใหเ้ป็นธรรมยิง่ขึน้ เพิม่ประเภทและ
อตัราภาษอีากรอื่นๆ เช่น ภาษทีีด่นิ ภาษทีรพัยส์นิ ภาษมีรดก ภาษกี าไรจากทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(2) ก าหนดนโยบายการเงนิการคลงัที่สนับสนุนการลงทุนที่ช่วยให้เกิดการ
กระจายรายได้ดขีึน้ เช่น การลงทุนเพื่อจดัท าโครงการที่อยู่อาศยัส าหรบัผู้มรีายได้น้อย การสรา้ง
ระบบขนส่งเพื่อมวลชน และส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการใช้แรงงานและที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ 
โดยตรงแก่ผูม้รีายไดน้้อย 

 
 



 

บทท่ี 5 
ประชากร ก าลงัคน การมีงานท า และค่าจ้าง 

วตัถุประสงค์ส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ไดมุ้่งการแก้ปญัหาเร่งด่วนในการที่จะเร่ง
ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถขยายก าลงัการผลติของประเทศไดใ้นอตัราทีจ่ะลดปญัหาการ
ว่างงาน ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นอกจากนัน้กไ็ดมุ้่งการลดอตัราเพิม่
และปรบัปรงุคุณภาพของประชากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนในระยะยาวดว้ย 

ประชากรเป็นทรพัยากรก าลงัคนของชาติที่มีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จหรือความ  
ลม้เหลวในการพฒันาประเทศใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาดงักล่าว ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้อง
วเิคราะห์สถานการณ์ด้านประชากร ก าลงัคน แรงงาน และการมงีานท าที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั และ
ก าหนดแนวทางการพฒันาแกป้ญัหาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 แยกเป็นเรือ่งส าคญั 7 ประการ คอื 

(1) การเพิม่ประชากรและก าลงัแรงงาน 

(2) การกระจายของประชากรและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

(3) การพฒันาคุณภาพประชากร 

(4) แรงงานและการมงีานท า 

(5) การยกระดบัรายไดแ้ละค่าจา้ง 

(6) การพฒันาการบรหิารและจดัการ 

(7) การพฒันาก าลงัคนในวงราชการและรฐัวสิาหกจิ 

1. การเพ่ิมประชากรและก าลงัแรงงาน 

1.1 ปัญหาและอปุสรรค 

ในปี 2514 ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดบัที ่
16 ของโลก และอตัราเพิม่สงูเป็นอนัดบั 3 ของประเทศในเอเซยี การเพิม่ประชากรในอตัราสูงทีผ่่าน
มามสี่วนก่อปญัหาความยากจน การขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั ทีด่นิท ากนิ และบรกิารสงัคมอื่นๆ รฐับาล
จงึไดก้ าหนดนโยบายและเป้าหมายการลดอตัราเพิม่ประชากรจากประมาณรอ้ยละ 3.1 ใหเ้หลอืรอ้ย
ละ 2.5 ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 

การประเมนิผลการด าเนินงานวางแผนครอบครวั และการส ารวจการเปลีย่นแปลง
ของประชากรในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ปรากฏว่าอัตราเพิม่ของประชากรลดเหลือ
ประมาณรอ้ยละ 2.7 ในปี 2519 ประเทศไทยจงึมปีระชากรประมาณ 42.96 ล้านคน การเพ่ิม
ประชากรท่ีผ่านมามีผลให้ก าลงัแรงงานของประเทศเพ่ิมถึงร้อยละ 2.6 ต่อปี ในระยะ
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แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 และจะเพ่ิมในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 2.3 ต่อปี ในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 ซ่ึงจะท าให้ปริมาณก าลงัแรงงานเพ่ิมจาก 19.2 ล้านคน ในต้น
ปีงบประมาณ 2540 เป็นประมาณ 21.60 ล้านคน ในปลายปีงบประมาณ 2524 หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2.39 ล้านคน ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 เฉล่ียประมาณปีละ 478,000 คน ดงัมี
รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 
จ านวนประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีขึ้นไป ก าลงัแรงงาน และ 
อตัราการเข้าสู่ก าลงัแรงงาน 1 ตลุาคม 2513 - 2524 

(จ านวน : พนัคน) 
ปี ประชากร ก าลงัแรงงาน อตัราเข้าสู่ก าลงัแรงงาน 

2513 20,216 16,502 81.63 
2514 20,874 16,928 81.10 
2515 21,559 17,363 80.54 
2516 22,272 17,814 79.98 
2517 23,011 18,288 79.48 
2518 23,781 18,771 78.93 
2519 24,578 19,211 78.16 
2520 25,402 19,670 77.43 
2521 26,250 20,133 76.70 
2522 27,123 20,550 75.77 
2523 28,033 21,028 75.01 
2524 28,986 21,601 74.52 

การลดอตัราเพิม่ของปรมิาณก าลงัแรงงานจากรอ้ยละ 2.6 ต่อปี ใหเ้หลอืรอ้ยละ 2.3 
ต่อปี ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นัน้ ส่วนใหญ่เป็นผลของการพฒันาการศกึษาในแผนฉบบัที่
แลว้มาทีท่ าใหป้ระชากรไทยมโีอกาสศกึษาสงูขึน้และอยูใ่นสถาบนัศกึษานานขึน้ ส่วนผลของการลด
อตัราเพิม่ประชากรในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นัน้ จะมผีลต่อปรมิาณก าลงัแรงงานในระยะหลงัจาก 
15 ปีขา้งหน้าเป็นต้นไป ปญัหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการเพื่อลดอตัราเพิม่ประชากรทีป่รากฏ
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดแ้ก่ 

(1) ปญัหาการขาดความเข้าใจเกี่ยวกบังานด้านประชากรและการวางแผน
ครอบครวัการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรูย้งัไม่ดพีอ จงึท าให้การสนับสนุนจากนักบรหิาร  
นกัปกครองผูน้ าทอ้งถิน่ตลอดจนประชาชนไมด่เีท่าทีค่วร 
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(2) การจดัสรรงบประมาณเพื่อการวางแผนครอบครวัและงานดา้นประชากรที่
ผ่านมาไดร้บัน้อยมาก การด าเนินงานส่วนใหญ่ต้องอาศยัเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ซึง่ไม่มขีอ้
ผูกพนัการให้ความช่วยเหลอือย่างสม ่าเสมอ บางครัง้ผู้ให้ความช่วยเหลอืยงัยดึถือนโยบายของ
ตนเองเป็นหลกั นอกจากนี้การช่วยเหลอืงานด้านประชากรบางโครงการได้ไปแฝงไว้กบังานอื่นๆ 
เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การศึกษาการวิจัย การฝึกอบรม ฯลฯ ท าให้ไม่สะดวกต่อการ
ประสานงาน 

(3) การขาดแคลนเจา้หน้าที่ด าเนินงานด้านการวางแผนครอบครวั ซึ่งมน้ีอย
ไม่พอกับความต้องการ และส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานนี้จะต้องท างานและรบัผิดชอบหลายด้าน 
เจา้หน้าทีร่ะดบัทอ้งถิน่มคีวามสนใจและรบัผดิชอบในงานน้อย และด าเนินงานตามแผนงานส่งเสรมิ
การวางแผนครอบครวัไมไ่ดผ้ลดเีท่าทีค่วร 

(4) การใหบ้รกิารดา้นการวางแผนครอบครวัยงัเขา้ไม่ถงึชาวชนบททีอ่ยู่ในเขต
กนัดารและห่างไกล ตลอดจนผูอ้ยูใ่นแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเมอืง 

(5) งานด้านประชากรศกึษาซึ่งเป็นการศึกษาที่จะให้ประชาชนทัว่ไปรวมทัง้
เดก็และเยาวชนตระหนักถงึภาวะและปญัหาประชากรทีม่ต่ีอครอบครวั ชุมชน ประเทศและโลก ใน
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนรูว้ธิแีก้ไขและป้องกนัเมื่อถงึวยัอนัสมควรมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การวางแผนครอบครวัสามารถปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและก าหนดขนาดครอบครวัของตนไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซึง่จะมผีลในการลดอตัราเพิม่ประชากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ยงัไม่ไดร้บัการสนใจ
และสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินงานอยา่งจรงิจงั 

(6) ปญัหาสุดทา้ยซึง่เป็นปญัหาที่ส าคญัยิง่กค็อื การด าเนินงานดา้นประชากร
ทีผ่่านมาขาดแผนงานหลกัเป็นรายภาคและท้องถิน่ทีทุ่กหน่วยงานจะต้องยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัจิงึ
ท าให้มกีารท างานซ ้าซ้อน และมปีระสทิธภิาพการท างานไม่ดเีท่าที่ควร ทัง้นี้ เนื่องจากการขาด
แคลนขอ้มลูและสถติริายภาค จ าแนกตามเขตทีม่คีุณภาพและจ าเป็นต่องานวางแผน ตลอดจนการ
ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องการ
ประสานงาน 

1.2 เป้าหมายและแนวนโยบายด้านประชากร 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดก้ าหนดเป้าหมายใหอ้ตัราเพิม่ประชากร
ลดจากรอ้ยละ 2.5 ในปีเริม่แผนพฒันาฯ เป็นร้อยละ 2.1 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ โดยใหอ้ตัรา
เกดิลดจาก 34.5 ต่อพนัเป็น 29.0 ต่อพนั และอตัราตายลดจาก 9.0 ต่อพนั เป็น 8.0 ต่อพนั ซึง่จะมี
ผลใหจ้ านวนประชากรในปี 2519 ซึง่มอียู่ 42.96 ลา้นคน เพิม่ขึน้ 48.18 ลา้นคน ในปี 2524 โดยมี
อตัราเพิม่เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 2.2 ต่อปี ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่5.2 
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ถ้าแนวโน้มการกระจายประชากรเป็นไปตามลักษณะที่ผ่านมา ประชากรจะ
กระจายไปอยูต่ามภาคและจงัหวดัต่างๆ ตามตารางที ่5.3 

ตารางท่ี 5.2 
ประมาณการจ านวนประชากรของประเทศไทย 

ปี 2513, 2520 และ 2524 
(จ านวน : พนัคน) 

หมวด 
2513 2520 2524 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
0 - 4 3,243 3,113 3,428 3,309 3,357 3,237 
5 - 9 2,746 3,664 3,257 3,145 3,349 3,242 

10 - 14 2,316 2,235 2,904 2,805 3,179 3,068 
15 - 19 2,003 1,935 2,450 2,377 2,787 2,701 
20 - 24 1,702 1,631 2,071 2,002 2,334 2,266 
25 - 29 1,279 1,248 1,772 1,712 1,981 1,922 
30 - 34 985 1,013 1,418 1,371 1,685 1,627 
35 - 39 892 935 1,049 1,055 1,305 1,271 
40 - 44 770 798 867 913 972 994 
45 - 49 649 676 776 821 827 880 
50 - 54 493 518 644 680 715 764 
55 - 59 402 428 498 538 577 624 
60 - 64 303 327 366 404 421 469 
65 - 69 215 241 269 306 298 345 

70 ปีขึน้ไป 253 357 356 476 422 560 
ยอดรวม 18,251 18,119 22,125 21,914 24,209 23,970 

* สถติกิลางปี เมือ่ 1 กรกฎาคม 
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ตารางท่ี 5.3 
การประมาณจ านวนประชากรของประเทศไทย รายภาค ในเขตชุมชน1/ และชนบท พ.ศ. 2515 - 25242/ 

  จ านวนประชากร (พนัคน) อตัราการเพ่ิม (ร้อยละ) 4/ 
ภาค 2515 2519 2520 2524 ในช่วงของแผนฯ 3 ในช่วงของแผนฯ 4 

 รวม ในเขต
ชมุชน 

นอก
เขต 
ชมุชน 

รวม ในเขต
ชมุชน 

นอก
เขต 
ชมุชน 

รวม ในเขต
ชมุชน 

นอก
เขต 
ชมุชน 

รวม ในเขต
ชมุชน 

นอกเขต 
ชมุชน 

รวม ใน
เขต 
ชมุช
น 

นอก
เขต 
ชมุชน 

รวม ในเขต
ชมุชน 

นอก
เขต 
ชมุชน 

ทัว่ราชอาณาจกัร 38,592 7,467 31,125 43,960 8,761 34,199 44,039 9039 35,000 48,179 10,212 37,967 2.70 3.20 2.40 2.29 3.07 2.10 
ภาคกลาง                   

กรงุเทพมหานคร 3,708 3,708 - 4,351 4,351 - 4,531 4,531 - 4,351 4,351 - 4.00 4.00 - 4.10 4.10 - 
ภาคกลาง (ไมร่วม กทม.)3/ 3,014 415 2,599 3,240 520 2,720 3,289 528 2,761 3,440 546 2,894 1.90 1.15 2.01 1.20 1.00 1.20 

ภาคตะวนัออก 2,252 259 1,993 2,575 310 2,265 2,666 321 2,345 3,082 371 2,711 3.30 4.28 3.20 3.60 3.59 3.60 
ภาคตะวนัตก 2,912 396 2,516 3,131 438 2,693 3,181 444 2,737 3,328 465 2,863 1.90 2.45 1.81 1.22 1.20 1.20 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13,588 1,074 12,514 15,188 1,308 12,880 15,574 1,340 14,234 17,008 1,464 15,544 2.80 2.62 2.80 2.26 2.25 2.30 
ภาคเหนือ 8,323 1,024 7,299 9,141 1,157 7,994 9,354 1,182 8,172 10,093 1,276 8,817 2.40 2.82 2.20 1.96 1.96 2.00 
ภาคใต ้ 4,795 591 4,204 5,324 677 4,647 5,444 693 4,751 5,887 749 5,138 2.70 3.24 2.40 2.01 2.02 2.00 

1/  เขตชุมชน โดยพจิารณาจากความหนาแน่นประชากร 1,000 คน/1 ตารางกโิลเมตร และมขีนาดประชากรตัง้แต่ 5,000 คนขึน้ไป ในปี 2520 และ 2524 เป็นการประมาณอย่างหยาบอาจมกีารเปลีย่นแปลงบา้งเลก็น้อยภายหลงั 
2/  เป็นการประมาณประชากรกลางปี (1 กรกฎาคม) ตามปีปฏทินิ 
3/  เป็นภาคกลางย่อยทีแ่ยกจากกรุงเทพมหานคร 
4/  ส าหรบัอตัราการเพิม่ในช่วงแผนพฒันาฯ ที ่3 ใชร้ะหว่าง 5 ปี คอื 2514 - 2519 (เป็นตวัเลขกลางปี) ส าหรบัอตัราการเพิม่ในช่วงแผนพฒันาฯ 4 ใชร้ะหว่าง 5 ปี คอื 2519 - 2524 (เป็นตวัเลขกลางปี) 
ทีม่า : 1. จ านวนรวมประชากรโดยทีค่ณะท างานประมาณประชากรในคณะอนุกรรมการนโยบายและวางแผนประชากร 
        2. จ านวนในเขตชุมชนและชนบทประมาณโดยกองวางแผนประชากรและก าลงัคน 
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อย่างไรก็ตาม หากได้มกีารด าเนินการตามแนวทางการกระจายตวัของประชากรและ
การตัง้ถิน่ฐานมนุษยซ์ึง่จะกล่าวต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพแลว้ จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 
จะน้อยกว่า 5.28 ลา้นคน และประชากรในภาคอื่นๆ ในปี 2524 กจ็ะสงูกว่าจ านวนทีก่ล่าวไวน้ี้ 

เพื่อให้การด าเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวจะได้เน้นถึงงานให้บริการ 
วางแผนครอบครวัใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่ประชาชนทีอ่ยู่ในชนบทห่างไกล แหล่งเสื่อมโทรมในเมอืงและ
ชนกลุ่มน้อยที่ยงัไม่เขา้ใจเรื่องการวางแผนครอบครวัดพีอ นอกจากนัน้รฐัจะต้องส่งเสรมิและสนับสนุน
งานดา้นประชากรศกึษาอยา่งจรงิจงั ตามแนวทางด าเนินการและหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 

1.2.1 งานวางแผนครอบครวั 

(1) สนับสนุนด้านงบประมาณและก าลังคนให้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบ
สามารถปฏบิตัิงานตามโครงการจนบรรลุเป้าหมายด้านการวางแผนครอบครวั ที่ก าหนดไว้ว่าจะให้มี
ผูร้บับรกิารรายใหมแ่ละรายเก่าจ านวน 3.03 ลา้นคน 

(2) ปรบัปรุงระเบยีบการก าหนดให้เงนิเลี้ยงดูบุตร การช่วยเหลอืด้านการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาตลอดจนสวัสดิการด้านการลาคลอดแก่ข้าราชการและพนักงาน  
รฐัวสิาหกจิซึง่จะให้เงนิช่วยเหลอื และสวสัดกิารดงักล่าวแก่บุตรทุกคนโดยไม่จ ากดัจ านวน เน้นให้การ
ช่วยเหลอืเงนิสวสัดกิารดงักล่าวแก่ขา้ราชการและพนักงานรฐัวสิาหกจิทีม่บีุตร 1-4 คนเท่านัน้บุตรคนที ่
5 ขึน้ไปไมใ่หก้ารช่วยเหลอืและสทิธกิารลาคลอด ทัง้นี้ใหย้กเวน้แก่ผูม้บีุตรเกนิกว่า 4 คน ก่อนทีร่ะเบยีบ
ใหมจ่ะประกาศใช ้

(3) ปรบัปรงุกฎหมายเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารท าหมนัแก่หญงิซึ่งเดมิก าหนด
ว่าตอ้งมบีุตร 4 คน จงึจะท าหมนัได ้เป็นไมจ่ ากดัจ านวนบุตรทีม่แีลว้แต่ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

(4) โดยเหตุที่ปจัจุบันได้มีสถานบริการรบัท าแท้งให้แก่ผู้ตัง้ครรภ์ที่ไม่
ประสงคจ์ะมบีุตร ทัง้ทีท่ าโดยถูกหลกัวชิาแพทยแ์ละไม่ถูกหลกัอย่างกว้างขวาง ซึ่งประการหลงันี้ท าให้
ผู้รบับรกิารได้รบัอันตรายถึงแก่ชวีิต หรอืต้องมาให้โรงพยาบาลรกัษาพยาบาลหลงัการท าแท้งเป็น
จ านวนมาก ท าใหเ้กดิการสิน้เปลอืงทางการแพทย ์จงึต้องส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาและวจิยัเกี่ยวกบัผลดี
และผลเสยีของเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และต้องเร่งปรบัปรุงกฎหมายการท าแทง้มาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึง่ระบุว่าแพทยจ์ะท าแท้งไดใ้นกรณีเพื่อสุขภาพและฐานะทางสงัคม (เมื่อหญงิตัง้ครรภ์
เพราะถูกข่มขนื) ใหม้ขีอบข่ายกวา้งขวางขึน้ เพื่อลดอนัตรายจากการท าแทง้โดยผดิกฏหมายและเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิไดม้ากน้อยเพยีงใด 

(5) ปรบัปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างสามารถลดสิทธิการ 
ลาคลอดแก่ผูท้ีม่บีุตรคนที ่5 ขึน้ไป โดยยกเวน้แก่ผูท้ีม่สีทิธก่ิอนการประกาศใชก้ฎหมายทีป่รบัปรงุแลว้ 
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(6) ใชม้าตรการดา้นภาษใีนการส่งเสรมิการลดอตัราเพิม่ประชากรซึง่จะได้
ศึกษาวเิคราะห์ จากประเทศที่ด าเนินการได้ผลมาแล้วว่าจะปรบัปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้
อยา่งไรบา้ง 

(7) ให้ร ัฐออกค่าใช้จ่ายในการท าหมันทัง้ชายและหญิงแก่ข้าราชการ 
ผูน้้อยลูกจา้งของรฐัและพนักงานรฐัวสิาหกจิและสนับสนุนให้ธุรกจิเอกชนที่มกีารใหส้วสัดกิารด้านการ
คลอดบุตรและเงนิช่วยเหลอืบุตรใหด้ าเนินการเช่นเดยีวกบัรัฐ (ใหช้่วยเหลอืจนถงึบุตรคนที ่4 เท่านัน้)
  

(8) ให้หน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขทัง้ของรฐัและ
เอกชนไดม้สี่วนร่วมในการส่งเสรมิและใหบ้รกิารดา้นการวางแผนครอบครวัอย่างกวา้งขวาง โดยรวมถงึ
การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการ อุปกรณ์และยาทีจ่ะใชใ้นการนี้ด้วย 

1.2.2 งานด้านประชากรศึกษา 

(1) ใหม้กีารสอนประชากรศกึษาทัว่ไปทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนตาม
แนวการด าเนินงานต่อไปนี้ 

ก. การสอนเรื่องประชากรศึกษาเป็นเรื่องที่จะต้องท าอย่าง 
ถูกตอ้งเป็นการใหข้อ้เทจ็จรงิอย่างตรงไปตรงมา เพื่อมใิหเ้กดิการเขา้ใจผดิและเกดิผลเสยีในภายหลงัจงึ
ต้องมคีรูและบุคลากรที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัเรื่องนี้อย่างแท้จรงิเป็นผู้ท าการสอน ในการนี้จะต้องเริม่ตัง้แต่
การสอนและอบรมครูที่จะสอนวชิานี้ในสถาบนัฝึกหดัครู เพื่อให้สามารถเผยแพร่เรื่องประชากรศึกษา
อย่างได้ผล เช่น ครูที่ท าการสอนอยู่แล้ว นักเรยีนฝึกหดัครู พฒันากร ผู้น าชนบท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย ์ประจ าต าบลเป็นตน้ 

ข. จดัท าหลกัสตูรและต าราเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งนี้ใหเ้หมาะสมกบัวยั
และพื้นฐานความรู้ของผู้รบัการสอนและอบรม ผู้ที่เกี่ยวขอ้งจะต้องปรกึษาหารอืกนัอย่างใกล้ชดิทัง้ใน
การหาวธิสีอดแทรกความรูเ้รื่องนี้ไว้ในการสอนวชิาต่างๆ ตลอดจนการปรบัปรุงหลกัสูตรและต าราการ
สอนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของบา้นเมอืงทีเ่ปลีย่นไป 

ค. ท าการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชากรศึกษาออกไป
อยา่งกวา้งขวาง ทัง้โดยการแจกเอกสารเผยแพรไ่ปตามโรงเรยีน สถานทีท่ างานและผ่านสื่อมวลชน เป็น
ตน้ว่า วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์จดัท าหอ้งสมดุประชากรศกึษา ตลอดจนส่งเจา้หน้าทีอ่อกไปสอนและ
อบรมเยาวชนและประชาชนทัว่ไปดว้ยตนเอง 

ง. สนับสนุนให้มกีารค้นคว้าเกี่ยวกบัเรื่องประชากรศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง 

จ. ให้มกีารติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ
และแผนงานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
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(2) โดยเหตุทีง่านประชากรศกึษาเป็นงานทีม่ขีอบข่ายกวา้งขวางเกี่ยวขอ้ง
และสมัพนัธก์บัหน่วยงานต่างๆ มากมาย จงึจะให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อ
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินงานเรื่องน้ี ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
และเป็นผูท้ าการประเมนิผลการด าเนินงานดา้นนี้ทัง้หมด 

(3) เนื่องจากการด าเนินงานด้านนี้จะต้องใช้เงินงบประมาณ และวิชา
ความรูต้ลอดจนอุปกรณ์การเรยีนการสอนต่างๆ มาก รฐับาลจงึจะจดัสรรงบประมาณให้อย่างเพยีงพอ 
ในขณะเดียวกันจะขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะให้ความช่วยเหลอืในรูปของการส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญมาช่วยแนะน า การเงนิและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั การทดลอง 
การรา่งหลกัสตูร การรวบรวมและผลติวสัดุการศกึษา ฯลฯ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 คาดว่าจะต้อง
ใช้งบประมาณในการด าเนินงานประชากรศึกษานอกโรงเรยีนประมาณ 38.21 ล้านบาท ส่วนการ
ด าเนินงานประชากรศกึษาในโรงเรยีนนัน้ไม่อาจจะแยกงบประมาณใหเ้ด่นชดัไดเ้นื่องจากไดแ้อบแฝงไว้
กบัโครงการพฒันาการศกึษาระดบัต่างๆ แลว้ 

2. การกระจายประชากรและการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย ์

2.1 ปัญหาและอปุสรรค 

การกระจายของประชากรในระยะที่ผ่านมา ไดเ้ป็นไปตามแรงผลกัดนั
ของปจัจยัและโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง จงึท าใหก้ารตัง้ถิน่ฐานชุมชนของประเทศขาด
ความสมดุล ดงัจะเหน็ไดจ้ากตารางที ่5.4 
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ตารางท่ี 5.4 

จ านวนพื้นท่ีของประเทศไทย ประชากร ความหนาแน่นของประชากร 
สดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศและรายได้ 

 จ านวนพืน้ทีท่ ัง้หมด (กม.2) และจ านวนประชากร (พนัคน) ความหนาแน่นประชากร : กม.2 สดัส่วนผลติภณัฑม์วลรวม (รอ้ยละ) รายไดเ้ฉลีย่ต่อบคุคล (บาท) 
 ภาคกลาง ภาคตะวนั ภาค ภาคใต ้ ภาคกลาง ภาคตะวนั ภาค ภาค ภาคกลาง ภาคตะวนั ภาค ภาค ภาคกลาง ภาคตะวนั ภาค ภาคใต ้
 กรงุเทพฯ 

ธนบุร ี
จงัหวดั 
อื่นๆ 

ออกเฉียง
เหนือ 

เหนือ  กรงุเทพฯ 
ธนบุร ี

จงัหวดั 
อื่นๆ 

ออกเฉียง
เหนือ 

เหนือ ใต ้ กรุงเทพ
ฯ ธนบุร ี

จงัหวดั 
อื่นๆ 

ออกเฉียง
เหนือ 

เหนือ ใต ้ กรุงเทพฯ 
ธนบุร ี

จงัหวดั 
อื่นๆ 

ออกเฉียง
เหนือ 

เหนือ  

พื้นท่ีทัง้หมด 1,547 102,032 170,226 170,006 70,189 - - - -- - - - - - - - - - - - 
จ านวนประชากร                     

2513 3,253 7,966 12,715 7,919 4,517 2,277 78 75 47 64 28.6 27.4 16.0 15.2 12.8 9,954 4,231 1,501 2,316 3,415 
2514 3,569 7,978 13,173 8,110 4,655 2,307 78 77 48 66 28.4 28.8 15.4 14.4 13.0 10,314 4,671 1,513 2,300 3,633 
2515 3,710 8,175 13,581 8,330 4,796 2,398 80 80 49 68 29.0 29.6 14.8 13.3 13.4 10,585 4,888 1,469 2,153 3,769 
2519 4,343 8,948 15,169 9,174 5,323 2,807 88 89 54 76 29.9 29.9 14.8 13.2 12.2 12,018 5,948 1,523 2,818 4,019 
2520 4,520 9,134 15,559 9,380 5,446 2,922 91 91 55 78 30.5 29.5 14.8 13.2 12.0 12,625 6,043 1,777 2,632 4,155 
2524 5,282 9,859 17,000 10,143 5,895 3,404 97 100 60 84 32.0 30.7 14.0 12.1 11.2 14,863 7,636 2,017 2,948 4,653 

หมายเหตุ : = ไมม่สีถติ ิ
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ปรากฏว่ากรงุเทพมหานครซึง่มพีืน้ทีเ่พยีง 1,547 ตารางกโิลเมตร แต่มี
ประชากรอยู่กนัหนาแน่นเพิม่ขึน้จาก 2,277 คนต่อตารางกโิลเมตรในปี 2513 มาเป็น 2,807 คนต่อ
ตารางกโิลเมตร ในปี 2519 และคาดว่าจะเป็นประมาณ 3,414 คนต่อตารางกโิลเมตร ตลอดระยะเวลา
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และ 4 ฉะนัน้ จงึก่อใหเ้กดิปญัหาเรื่องสิง่แวดลอ้ม ปญัหาแหล่งเสื่อมโทรม 
การว่างงาน ปญัหาอาชญากรรม การจราจรติดขดัในเขตนครหลวงมากกว่าในจงัหวดัอื่นๆ หลายเท่า 
เน่ืองมาจากลกัษณะการกระจายตัง้ถิน่ฐานของชุมชนในปจัจุบนั ซึ่งเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการยา้ยถิน่
ของประชากรในระยะทีผ่่านมา โดยอาจสรปุไดด้งันี้ 

(1) การยา้ยถิน่ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการยา้ยจากชนบทสู่ชนบท เพื่อหาที่
ท ากินที่ดีกว่าเดิม ส่วนการย้ายไปอยู่ในเมืองนั ้น ส่วนใหญ่ย้ายเข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุด  
รองลงมา ไดแ้ก่ การยา้ยไปสู่เมอืงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มกีารสรา้งงานมากขึน้จากการตัง้ฐาน
ทพัอเมรกิาในภาคนี้ การยา้ยถิน่เพื่อหาทีท่ ากนิใหม่ซึง่มกีารท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิและบุกรุกทีด่นิ
ท าลายป่า มมีากที่สุดในภาคเหนือ ส่วนการยา้ยเขา้สู่เขตเมอืงอนัเน่ืองมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม
และการขยายตวัของเขตชุมชนในจงัหวดันนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
หรอืเป็นเขตทีก่รงุเทพมหานครมอีทิธพิลนัน้ ไดจ้งูใจใหป้ระชากรยา้ยเขา้ไปอยู่ในจงัหวดัเหล่านี้มากเป็น
พเิศษ 

(2) ความแตกต่างในด้านความเจริญของภาคและจังหวัดต่างๆ ท าให้มีความ
แตกต่างในดา้นการยา้ยถิน่ทีอ่ยูข่องประชากรดว้ย 

นอกจากนัน้ การอพยพเข้ามาลี้ภยัการเมอืงของคนต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ลี้ภยัสงคราม
โดยเฉพาะบรเิวณชายแดนเขมร ลาว และเวยีตนาม ก็เป็นต้นเหตุส าคญัอีกประการหนึ่ง ซึ่งถ้าไม่มี
มาตรการหยุดยัง้การอพยพเขา้หรอืการส่งกลบัไปยงัประเทศเดมิของบุคคลเหล่านัน้แล้วอาจมผีลท าให้
อตัราเพิม่ประชากรของประเทศไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ ถงึแม้ว่าการ
ด าเนินงานดา้นการวางแผนครอบครวัจะไดผ้ลกต็าม นอกจากน้ี ยงัจะมปีญัหาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและ
การเมอืงแก่คนในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศโดยส่วนรวมดว้ย 

2.2 นโยบายการกระจายประชากร 

(1) ลดอตัราการยา้ยถิน่จากชนบทสู่กรงุเทพมหานคร และเขตชุมชนในบางจงัหวดั 

(2) สนับสนุนให้มกีารเคลื่อนยา้ยประชากรออกจากกรุงเทพมหานครไปอยู่จงัหวดั
ขา้งเคยีงและจงัหวดัอื่นๆ 

(3) สนนัสนุนใหม้กีารเคลื่อนยา้ยประชากรภายในภาคมากกว่าการยา้ยระหว่างภาค 

(4) ส าหรบัการเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทเข้าสู่เมอืงนัน้ จะสนับสนุนให้ย้าย
เขา้สู่เมอืงหลกัของภาคนัน้ๆ ตามแนวทางการพฒันาภาคต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 
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(5) จะตอ้งหยดุยัง้การอพยพเขา้ของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะผูล้ ีภ้ยัจากประเทศ
ขา้งเคยีงและให้มกีารส่งผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วกลบัประเทศเดมิของตนหรอืไปอยู่ยงั
ประเทศทีส่ามอื่นๆ ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

ส าหรบัแนวทางด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว จะปรากฏในดา้นรายละเอยีดในบทที ่5 
และบทที ่6 ส่วนทีส่าม เกีย่วกบัการพฒันาเมอืงหลกัและการปรบัปรุงกรุงเทพมหานคร และการกระจาย
บรกิารขัน้พืน้ฐาน 

3. การพฒันาคณุภาพประชากร 

3.1 ปัญหาและอปุสรรค 

การพฒันาคุณภาพประชากรแม้ว่าจะได้เริม่ท ามาช้านานแล้ว ทัง้ใน
ดา้นการใหบ้รกิารสาธารณสุขซึง่ครอบคลุมถงึเรื่องสุขภาพและอนามยั และการใหบ้รกิารดา้นการศกึษา
และฝึกอบรมตลอดจนการฝึกอาชพีให้แก่ก าลงัคนของประเทศ คุณภาพประชากรของไทยก็ยงัไม่ดี
เท่าทีค่วร เน่ืองจากปญัหาหลายประการดว้ยกนั ทีส่ าคญัไดแ้ก่ ปญัหาดา้นอาหารและโภชนาการ ปญัหา
ด้านสาธารณสุข และปญัหาการพัฒนาก าลังคน ในบทเกี่ยวกับการกระจายบริการทางสังคมได้มี
สาระส าคญัเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ขดา้นอาหารและโภชนาการไวโ้ดยละเอยีดแลว้ ในบทนี้จงึจะ
พจิารณาเฉพาะเรือ่งการพฒันาก าลงัคนเท่านัน้ 

การพฒันาก าลงัคน การพฒันาคุณภาพทรพัยากรก าลงัคนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกบัการ
พฒันาการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ ตลอดจนการฝึกอบรมและการฝึกอาชพี แต่ละเรื่องสรุปปญัหาได้
ดงันี้ 

3.1.1 การศึกษาในระบบ กล่าวโดยสรุป ที่แล้วมาระบบการศึกษาทุกระดับ 
ในประเทศประสบปญัหาและอุปสรรครุนแรงหลายด้านที่ส าคัญๆ ได้แก่ การขาดแคลนโรงเรียน  
ห้องเรยีน ต าราเรยีน อุปกรณ์การสอนและการทดลอง ตลอดจนการขาดแคลนครูผู้ทรงคุณวุฒแิละ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมนอกจากนัน้ในระยะทีแ่ลว้มาการศกึษาภาคบงัคบักย็งัไม่สามารถขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศได้ส่วนการศึกษาระดบัสูงขึ้นไปก็ยงัมปีญัหาในด้านผลติคนไม่ตรงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงานในหลายๆ ด้าน ทัง้ระบบการบรหิารก็ยงัขาดเอกภาพ และมีปญัหาหรือ
อุปสรรคหลายประการ ดว้ยเหตุนี้ในระยะของแผนจงึจะไดม้กีารพฒันาการศกึษากนัอย่างจรงิจงั ซึง่จะมี
สาระส าคญักล่าวไวโ้ดยละเอยีดในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาการศกึษาในส่วนที ่3 บทที ่7 ของแผนว่า
ดว้ยการกระจายบรกิารทางสงัคม 

3.1.2 การศึกษานอกระบบ การให้การศึกษานอกระบบในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ
เรื่องการฝึกอาชีพและฝึกอบรมระยะสัน้ เพื่อเตรยีมคนที่จะเข้าสู่ก าลงัแรงงานใหม่หรอืช่วยคน
ว่างงานและทหารทีถู่กปลดจากประจ าการใหม้คีวามรูค้วามช านาญ สามารถออกไปประกอบอาชพีไดใ้น
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ระยะสัน้ และฝึกอบรมผู้มีงานท า เพื่อยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นสามารถท างานมีรายได้เพิ่มขึ้นตาม
ความสามารถ 

ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอาชพีระยะสัน้ที่ผ่านมา
สรุปได้ดงันี้ คอื การจดัฝึกอาชพีระยะสัน้ที่จดัท าโดยหน่วยงานของรฐัให้แก่ประชาชนยงัไม่สอดคล้อง
สมัพนัธก์บัการจา้งงานและการประกอบอาชพี ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรเกอืบรอ้ย
ละ 80 มอีาชพีเป็นเกษตรกร แต่การจดัฝึกอาชพีส่วนใหญ่ดงัที่สรุปไว้ในตารางที่ 5.5 ได้เน้นด้าน
อุตสาหกรรมและบรกิาร ซึง่ด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน ส่วนการฝึก ยกเวน้เฉพาะบางกรณี จดัว่ายงั
ไม่ได้มาตรฐานและไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะครูฝึกภาคปฏบิตัิยงัขาด
ประสบการณ์เกี่ยวกบัอาชพีในอุตสาหกรรมทีต่นสอน และขาดความรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่ใชใ้น
อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนัน้ การจดัฝึกอาชพีระยะสัน้ทีห่น่วยงานของรฐัท าอยู่โดยเฉพาะการจดัฝึก
อาชพีใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปปรากฏว่าประมาณรอ้ยละ 50 ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชพีไดล้าออกก่อนจะเรยีน
ส าเรจ็ตามหลกัสตูรเน่ืองจากขาดทุนทรพัยส์ าหรบัซือ้อุปกรณ์การเรยีนบา้ง ขาดความสนใจในวชิาทีเ่รยีน
บ้าง ฯลฯ เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสยีทางการศึกษา และไม่สามารถช่วยผู้ยากจนที่มรีายได้น้อยให้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อการท างานและยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ส่วนการฝึกอาชพีเพื่อยกระดบัฝีมอืแรงงานนัน้ นายจา้งส่งไปรบัการฝึกอบรมโดยตรงเป็น
ส่วนใหญ่ 

3.2 นโยบายและแนวทางด าเนินการเก่ียวกบัการฝึกอาชีพและฝึกอบรมระยะสัน้ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ จะได้มีการพิจารณาปรบัปรุงและเปลี่ยน
แนวทางฝึกอาชีพอย่างกว้างขวางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงง านและระบบ
เศรษฐกจิ โดยใหบ้รกิารฝึกอาชพีไปถงึกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคญั 4 กลุ่ม คอื 

ก. กลุ่มชนทีม่รีายไดน้้อยทัง้ในเมอืงและชนบท 

ข. ผูเ้ขา้สู่ก าลงัแรงงานใหมซ่ึง่ก าลงัหางานท า 

ค. ผู้ว่างงานที่มีฝีมือและความรู้ด้อยกว่าหรือไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ 

ง. กลุ่ ม บุคคลที่มีปญัหาบางประ เภท เ ช่น  บุคคลต้อ ง โทษ คนตาบอด  
คนพกิาร หญงิโสเภณ ีฯลฯ 

โครงการและแผนการฝึกอาชพีทีจ่ะจดัขึน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นอกจากจะต้องไป
ถงึเป้าหมายแลว้ยงัจะตอ้งบรรลุเป้าหมายต่อไปน้ี คอื 

(1) ให้มคีวามสมดุลของก าลงัคนที่ต้องการกบัก าลงัคนที่มอียู่แล้วและที่จะผลติได้
ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
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(2) ยกระดบัความรู้ของชาวชนบทให้สามารถพฒันาอาชีพหลกัของตนเองและ
ประกอบอาชพีรองบางอยา่งได ้เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละฐานะความเป็นอยูข่องตนและครอบครวัใหด้ขีึน้ 

(3) ยกระดับฝีมือแรงงานในเมืองให้สามารถท างานที่มีรายได้เพิ่มขึ้ นตาม
ความสามารถ 

(4) ลดปญัหาความไม่สงบทางด้านแรงงาน ด้วยการปรบัปรุงงานด้านแรงงาน
สมัพนัธ ์
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ตารางท่ี 5.5 
ค่าใช้จ่ายและจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอาชีพและอบรม 

จ าแนกตามหน่วยงานท่ีให้การฝึกฯ ปี 2515-2516 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกฯ จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกฯ และผู้ส าเรจ็ฯ 

หน่วยงานท่ีให้การฝึกฯ ประเภท ปี 2515 2516 
  2515 2516 รบั ส าเรจ็ รบั ส าเรจ็ 

1. กรมสามญั งบประมาณ 5,178,200 52,491,900 44,244 -- 46,396 - 
 ช่วยเหลอื - -     
2. กรมอาชวีศกึษา งบประมาณ 8,995,746 10,801,134 11,186 6,907 14,782 9,225 
 ช่วยเหลอื 1,680,839 1,976,648     
3. ส านกังานเรง่รดั

พฒันา 
งบประมาณ 2,347,300 2,546,540 271 271 542 542 

ชนบท ช่วยเหลอื - -     
4. ส านกังานเยาวชน งบประมาณ 7,690,919 9,388,300 225 - 300 - 
 ช่วยเหลอื 4,100,000      
5. กรป. กลาง งบประมาณ 1,241,000 359,200 350 377 270 260 
 ช่วยเหลอื - -     
6. สถาบนัพฒันาฝีมอื งบประมาณ 7,327,700 8,730,000 2,012 1,355 2,499 1,522 
 ช่วยเหลอื 205,000,000 -     
7. กรมพฒันาชุมชน งบประมาณ 4,411,992 5,198,339 26,291* - 37,052** - 
 ช่วยเหลอื 894,124 240,800     
8. กรมประชาสงเคราะห ์ งบประมาณ 22,010,640 20,042,610 1,428 - 1,258 - 
 ช่วยเหลอื 1,052,272 887,845     
9. กรมราชทณัฑ ์ งบประมาณ 1,066,630 1,226,377 5,804 2,003 5,208 1,796 
 ช่วยเหลอื - -     
10. กรมสง่เสรมิ งบประมาณ 7,097,000 7,298,400 1,826 - 3,060 - 

อุตสาหกรรม ช่วยเหลอื - -     
11. กรมวชิาการเกษตร งบประมาณ 2,329,500 2,617,390 1,367 - 1,492 - 
 ช่วยเหลอื - -     
12. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ งบประมาณ 1,258,249 1,145,318 145 - 138 - 
 ช่วยเหลอื - -     
13. ศาลคดเีดก็ งบประมาณ - - 417 - 380 - 
 ช่วยเหลอื - -     

รวม งบประมาณ 110,954,876 120,845,508 - - - - 
 ช่วยเหลอื 212,727,235 3,105,293  -  - 
 ยอดรวม 323,682,111 124,950,801 95,566  113,377  

* รวมหลกัสตูรฝึกอบรมกรรมการพฒันาหมูบ่า้นจ านวนผูเ้ขา้อบรม 23,082 คน 

** รวมหลกัสตูรอบรมกรรมการพฒันาหมู่บา้นจ านวนผูเ้ขา้อบรม 36,646 คน
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4. แรงงานและการมีงานท า 

4.1 ปัญหาและอปุสรรค 

ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 โดยเฉพาะในช่วงปี 2516-2518 เป็น
ระยะที่ประเทศไทยประสบปญัหาการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงมากที่สุด 
ขณะเดยีวกนัก็เป็นระยะที่ก าลงัแรงงานเพิม่ขึน้ในอตัราที่ค่อนข้างสูง ปรมิาณการว่างงานในระยะนี้จงึ
เพิม่ขึน้มากถงึประมาณปีละ 46,500 คน หรอืประมาณรอ้ยละ 3.9-5.0 ของก าลงัแรงงาน และคาดว่าในปี 
2519 จะมผีูว้่างงานถงึประมาณ 1.05 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 5.4 ของก าลงัแรงงาน ดงัปรากฏใน
ตารางที ่5.6  

การเพิม่ขึน้ของก าลงัแรงงานในเมอืง1/1/ ในระหว่างปี 2514-2516 สูงกว่าในชนบท1/ 
ประมาณ 4 เท่า กล่าวคอื ก าลงัแรงงานในเมอืงเพิม่ในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 7.4 ต่อปี ขณะทีก่ าลงั
แรงงานในชนบทเพิม่ประมาณรอ้ยละ 1.8 ต่อปี อย่างไรกต็ามผลจากการถอนทหารสหรฐัอเมรกิาซึง่ท า
ใหม้กีารว่างงานในเมอืงเพิม่ขึน้ และส่วนหนึ่งของผูว้่างงานไดก้ลบัสู่บ้านเดมิในชนบท ได้มสี่วนช่วยให้
อตัราเพิม่ของก าลงัแรงงานในเมอืงในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ลดลงและก าลงัแรงงานในชนบท
เพิม่ขึน้เป็นผลใหต้ลอดช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 อตัราเพิม่ของก าลงัแรงงานในเมอืงเฉลีย่ไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 6.6 อตัราเพิม่ในชนบทเฉลีย่ไดป้ระมาณรอ้ยละ 2.0 ต่อปี 
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ตารางท่ี 5.6 
ปริมาณก าลงัแรงงาน การมีงานท าและการว่างงาน 

2515 - 2524 
(จ านวน : พนัคน) 

ปี ก าลงั
แรงงาน 

ผูม้ีงานท า ผูว่้างงาน ร้อยละของผูว่้างงาน
ต่อก าลงัแรงงาน 

2515 17,363 16,503 860 5.0 
2516 17,814 16,972 842 4.7 
2517 18,288 17,570 718 3.9 
2518 18,771 17,842 929 4.9 
2519 19,211 18,165 1,046 5.4 
2520 19,670 18,553 1,117 5.8 
2521 20,133 18,969 1,164 5.8 
2522 20,550 19,414 1,136 5.5 
2523 21,028 19,890 1,138 5.4 
2524 21,601 20,398 1,203 5.6 

อตัราเพิม่ปี  2515–2519 2.6 2.4 5.0 - 
อตัราเพิม่ปี  2520–2524 2.3 2.3 2.8 - 

หมายเหตุ เป็นตวัเลข ณ วนัที ่1 ตุลาคม ของแต่ละปี 
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ตารางท่ี 5.7 
ประมาณจ านวนและอตัราเพิม่ของก าลงัแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน 

จ าแนกตามเขต 1 ตุลาคม 2515 - 2524 
 จ านวน (พนัคน) อตัราเพ่ิม (ร้อยละต่อปี) 
 2515 2520 2524 2515–19 2519–24 
ทัว่ราชอาณาจกัร      

ก าลงัแรงงาน 17,363 19,670 21,601 2.6 2.3 
การมงีานท า 16,503 18,553 20,398 2.4 2.3 
การว่างงาน 860 1,117 1,203 5.0 2.8 
(รอ้ยละของก าลงัแรงงาน) (5.0) (5.7) (5.6)   

เขตเทศบาล      
การมงีานท า 2,056 2,516 3,011 5.1 4.6 

นอกเขตเทศบาล      
การมงีานท า 14,447 16,037 17,387 1.0 2.0 

มูลเหตุที่ท าให้ปรมิาณการว่างงานในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 เพิ่มขึ้นอย่าง 
รวดเรว็อาจสรปุเฉพาะทีส่ าคญัๆ ได ้ดงันี้.- 

(1) เกิดจากปัญหาโครงสร้างการผลิตในสาขาเกษตร ในระยะแผนพฒันาฯ  
ทีแ่ล้วมายงัไม่สามารถเพิม่ผลผลิตในสาขาเกษตรให้ขยายตวัในอตัราที่สูงได้ นอกจากนัน้เกษตรกรยงั
ประสบกบัปญัหาราคา ปญัหาปจัจยัการผลติ และความแปรปรวนของดนิฟ้าอากาศเป็นประจ า ประกอบ
กบัในระยะหลงันี้พื้นทีเ่พาะปลูกไม่สามารถขยายออกไปไดง้่ายเหมอืนแต่เดมิขณะที่ประชากรในชนบท
ยงัคงเพิม่ขึน้ในอตัราทีสู่ง นอกจากนี้โครงสรา้งการผลติในสาขาเกษตรยงัมกีารท างานต ่าระดบั2/ หรอื
การท างานไมเ่ตม็เวลาในอตัราทีสู่ง จากผลการวจิยั (ตารางที ่5.8) ชีใ้หเ้หน็ว่าในภาคเกษตรกรรมมกีาร
ท างานไม่เต็มทีต่ลอดปีแตกต่างกนัไปตามฤดูเกษตรของภาคต่างๆ จากโครงสรา้งดงักล่าวนี้จงึท าให้มี
แรงงานส่วนเกนิในสาขาเกษตรเพิม่สูงขึน้เป็นล าดบั ท าใหป้รมิาณคนว่างงานทบัทวสีูงขึน้อย่างรวดเรว็
ทัง้ในชนบทและเมอืง 

(2) การขาดเทคนิคการเกษตรแผนใหม่ในระดบัไร่นา เทคนิคการผลติแผน
ใหม่ในระดับไร่นาของไทยยังไม่ได้ร ับการพัฒนาไปได้ไกล การเพิ่มผลผลิตในสาขาเกษตร  
จงึท าได้ด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะเหน็ได้จากในปี 2514 มจี านวนเกษตรกรที่
ท างานต่อพืน้ทีเ่กษตรประมาณ 18 คนต่อพืน้ที ่100 ไร่ แต่ในปี 2519 ไดล้ดลงเหลอืเพยีง 16 คน ซึง่
แสดงใหเ้หน็ว่าไมไ่ดม้กีารน าเทคนิคการเกษตรสมยัใหม่มาใชใ้หม้กีารเพิม่ผลผลติต่อไร่ใหสู้งขึน้ เพื่อรบั
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จ านวนเกษตรกรในไร่นาทีสู่งขึน้ได ้(จากสถติปีิ 2503 ในไต้หวนัใชเ้กษตรกร 27 คนต่อพืน้ที ่100 ไร ่
และในญี่ปุ่นใชค้นท างาน 40 คนต่อพืน้ที่ 100 ไร่) ในขณะทีล่กัษณะการผลติเป็นเช่นนี้ แต่ประชากร
ยงัคงเพิม่ขึน้ในอตัราสงู และทีด่นิท ากนิมจี ากดั การว่างงานในระบบเศรษฐกจิจงึตอ้งเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งู 

(3) เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจชะงกั
งนัตลอดทัง้ความไม่สงบด้านแรงงาน สาเหตุเหล่านี้เกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2516 เป็นต้นมา และไดก่้อผลให้
การลงทุนของประเทศโดยเฉพาะทางดา้นอุตสาหกรรมในปี 2516-2518 ไดม้แีนวโน้มลดต ่าลงท าใหก้าร
จา้งงานในสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขาใหญ่ทีร่บัแรงงานส่วนเกนิจ านวนมากจากชนบทต้องหดตวัลง
เป็นอยา่งมาก 

(4) เกิดจากการผลิตก าลงัแรงงานระดบัสูงเป็นไปโดยไม่สอดคล้องกบัความ
ต้องการก าลงัแรงงานแต่ละด้าน ประกอบกบัหน่วยงานของรฐัปล่อยใหม้อีตัราทางราชการว่างทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคอยู่เป็นจ านวนมาก3/ ท าใหม้ปีรมิาณการว่างงานของก าลงัคนระดบักลางและ
ระดบัสงูมากเกนิกว่าทีค่วร จากผลการส ารวจในเรื่องการว่างงานของก าลงัคนในระดบัสูงและระดบักลาง
ในตารางที ่5.9 แสดงใหเ้หน็ว่าแนวโน้มของผูว้่างงานของแรงงานผูม้กีารศึกษาระดบัสูงและระดบักลาง
ไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จากรอ้ยละ 25.3 ของผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี 2516 เป็นรอ้ยละ 42.5 ในปี 2518 
หรอืมจี านวนประมาณ 18,700 คน ในปี 2516 เป็น 43,700 คนในปี 2518 

(5) เป็นผลจากการถอนทหารสหรฐัออกจากประเทศไทย ซึง่เริม่ตัง้แต่ปี 2516-
2519 ก่อใหเ้กดิมผีูว้่างงานเพิม่ขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมทัง้สิน้ถงึประมาณ 90,000 คน โดยเป็นผู้
ว่างงานจากการเลกิฐานทพัโดยตรงประมาณ 50,000 คน และจากการจา้งงานทางอ้อมอกีประมาณ 
49,300 คน  

ตารางท่ี 5.8 
ลกัษณะการมีงานท าด้านเกษตรในชนบทตามฤดกูาล จ าแนกเฉพาะภาค 
 สดัส่วนร้อยละของแรงงานเกษตรท่ีไม่มีงานท าและท างานไม่เตม็เวลา

ในรอบปี 
เดือน ภาคตะวนัออกเฉียง 

(2511) 
ภาคเหนือ (2512) ภาคใต้ (2513) 

 ก. ข. ก. ข. ก. ข. 
มถุินายน 13.9 14.0 11.4 17.4 8.1 27.6 
กรกฎาคม 10.1 11.5 8.1 16.4 5.4 18.2 
สงิหาคม 9.6 12.7 14.8 20.7 5.2 16.7 
กนัยายน 16.6 14.9 24.8 32.7 4.2 22.1 
ตุลาคม 25.8 16.8 27.6 32.7 7.2 29.8 
พฤศจกิายน 14.9 12.8 18.8 20.5 16.8 30.6 
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ธนัวาคม 8.7 10.4 10.0 15.9 22.1 36.9 
มกราคม 15.6 14.2 16.8 19.5 17.5 34.4 
กุมภาพนัธ ์ 38.2 20.4 32.7 25.1 7.7 20.9 
มนีาคม 48.3 15.6 49.2 24.7 4.7 24.5 
เมษายน 47.5 16.3 51.7 21.2 16.7 39.4 
พฤษภคม 9.3 12.7 30.4 24.3 9.7 39.0 

รวม 21.5 14.4 24.7 22.6 10.5 28.3 

ก. = ไมม่งีานท า   ข = ท างานไมเ่ตม็เวลา 
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ตารางท่ี 5.9 
จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาและประมาณการจ านวนผูท่ี้ว่างงานระดบัอดุมศึกษา 

ตามระดบัและหมวดการศึกษาในปี 2516 - 2518 
ระดบั 2516 2517 2518 

หมวดการศึกษา ผูส้ าเรจ็1/ ผูว้่างงาน2/ ผูส้ าเรจ็1/ ผูว้่างงาน2/ ผูส้ าเรจ็1/ ผูว้่างงาน3/ 
  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

ยอดรวม 73,896 18,708 25.3 95,761 42,176 44.0 102,760 43,665 42.5 
ปริญญาโทขึน้ไป 1,636 - - 1,398 62 4.4 1,473 65 44 
ปริญญาตรี 12,039 783 6.5 14,556 2,205 15.1 17,513 2,648 15.1 

มนุษยศ์าสตร ์ 944 92 9.7 949 150 15.8 919 145 15.8 
ศกึษาศาสตร ์ 4,162 271 6.5 6,343 1,180 18.6 7,880 1,466 18.6 
วจิติรศลิป์ 143 4 2.8 174 18 10.3 174 18 10.3 
สงัคมศาสตร ์ 2,896 203 7.0 2,685 325 12.1 3,146 381 12.1 
นิตศิาสตร ์ 793 115 14.5 846 231 27.3 1,110 303 27.3 
วทิยาศาสตร ์ 478 26 5.4 667 106 15.9 619 108 17.4 
วศิวกรรมศาสตร ์ 756 24 3.2 945 95 10.1 1,052 105 10.0 
แพทยศ์าสตร ์ 1,145 23 2.0 1,194 20 1.7 1,734 29 1.7 
เกษตรศาสตร ์ 722 25 3.5 753 80 10.6 879 93 10.6 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7,570 1,488 19.7 7,234 2,714 37.5 9,373 3,566 38.0 
อนุปรญิญา 1,676 282 16.8 1,645 364 22.1 1,921 425 22.1 
เทคนิค 5,894 1,206 20.5 5,589 2,350 42.0 7,452 3,141 42.1 

ฝึกหดัคร ู 35,017 10,278 29.4 55,833 29,445 52.7 54,411 28,699 52.7 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

สายอาชีพ 
17,634 6,159 34.9 16,740 7,750 46.3 19,990 8,687 43.5 

          

 
1/ จ านวนผู้ส าเรจ็การศกึษาจรงิในปีที่ระบุ ได้จากรายงานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั สถิตขิองกรมการฝึกหดัครู และ
กรมอาชวีศกึษา 

2/ รอ้ยละของผูว้่างงานต่อผูส้ าเรจ็การศกึษา ไดจ้ากผลการส ารวจการว่างงานของก าลงัคนระดบัสูงและ
ระดบักลาง โดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึง่ส ารวจผู้ส าเรจ็
การศกึษาในปี 2516 และ 2517 พรอ้มกนัในเดอืนพฤษภาคม และ กนัยายน 2518 น าอตัรารอ้ยละ
ของผู้ว่างงานต่อผู้ส าเร็จฯ ที่ตอบแบบสอบถามมาคูณกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจรงิๆ จะได้
ประมาณการจ านวนผูว้่างงานทีแ่สดงไว ้

3/  ประมาณการ 
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4.1 เป้าหมายและนโยบาย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้เน้นการที่จะส่งเสริมการสร้างงานให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ก าลงัแรงงานของประเทศ และใหส้ามารถรกัษาอตัราการว่างงานของประเทศใหอ้ยู่
ในระดบัต ่ากว่ารอ้ยละ 6 ของก าลงัแรงงานหรอืมกีารว่างงานประมาณ 1.1-1.2 ลา้นคนตลอดระยะของ
แผนและพอจะสรปุแนวการด าเนินงานและเป้าหมายการมงีานท าดงันี้.- 

4.2.1 การมีงานท าโดยส่วนรวม ใหเ้พิม่ในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 2.3 ต่อปี
ซึง่จะท าใหป้รมิาณการมงีานท าเพิม่จาก 18.553 ลา้นคนในปี 2520 เป็น 20.398 ลา้นคนในปี 2524 หรอื
เพิม่ประมาณ 2.2 ลา้นคนในระยะของแผน โดยใหก้ารมงีานท าในสาขาเกษตรกรรมและกจิกรรมในสาขา
ทีม่ใิช่เกษตรกรรมเพิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 2.0 และ 3.5 ต่อปี ตามล าดบั 

4.2.2 การมีงานท าในเมือง  ใหเ้พิม่ในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 4.6 ต่อปี ท าให้
ปรมิาณการมงีานท าเพิม่จาก 2.52 ลา้นคนในปี 2520 เป็น 3.01 ลา้นคนในปี 2524 หรอืเพิม่ประมาณ 
601,000 คน ในระยะปี 2519-2524  

4.2.3 การมีงานท าในชนบท  ให้เพิ่มในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.0  
ต่อปี ท าใหป้รมิาณการมงีานท าเพิม่จาก 16.04 ลา้นคนในปี 2520 เป็น 17.39 ลา้นคนในปี 2524 หรอื
เพิม่ประมาณ 1.6 ลา้นคน ในระยะปี 2519-2524 (ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่5.3) 

4.3 แนวทางด าเนินการและเง่ือนไข 

แนวทางด าเนินการ เพื่อลดปรมิาณการว่างงานนัน้จะด าเนินมาตรการดงัต่อไปนี้ 

  ก. มาตรการระยะยาว 

(1) ใหค้วามส าคญัสูงสุดแก่นโยบายประชากร การวางแผนครอบครวั และ
ประชากรศกึษา โดยสนับสนุนด้านงบประมาณและก าลงัคนใหส้ามารถปฏบิตังิานตามเป้าหมายการลด
อตัราเพิม่ประชากร รวมทัง้การปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษา กฎหมายและสวสัดกิาร ฯลฯ ให้สามารถ
ด าเนินงานตามโครงการวางแผนครอบครวัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดทัง้จะ
มโีครงการศึกษาและวจิยัเกี่ยวกับจ านวนประชากรที่เหมาะสมกบัการด าเนินงานวางแผนครอบครวั
เพื่อใหอ้ตัราเพิม่ประชากรอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมกบัประเทศโดยเรว็ทีสุ่ด 

(2) จดัการศึกษาและอบรมก าลงัคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจทัง้ในด้านปรมิาณและคุณภาพ การปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาให้มี
ความส าเรจ็ในตวัเองตามแนวทางพฒันาก าลงัคน นโยบายการฝึกอบรมดา้นบรหิารและจดัการ กบัการ
ฝึกเพื่อการมงีานท าจะไดร้บัอนัดบัความส าคญัสงู 
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(3) สนับสนุนแนวทางการพัฒนาชนบท โดยเน้นการพฒันาการเกษตร
ระดับไร่นาสมบูรณ์แบบ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมครวัเรือนและอุตสาหกรรมในชนบท และให้
โครงการที่เกี่ยวขอ้งพยายามใช้แรงงานให้มากที่สุด เพื่อลดปญัหาการว่างงานโดยทัว่ไป การว่างงาน
ตามฤดูกาล และการท างานต ่าระดบัในชนบท เพื่อชะลอการอพยพแรงงานชนบทเขา้สู่ตวัเมอืงโดยเร่ง
การปฏริปูเกษตรชนบท การปฏริปูทีด่นิ การจดัสรรเครดติเพื่อการเกษตร การชลประทาน การจดัหาน ้า
สะอาดในชนบท พฒันาการไฟฟ้า ถนน ฯลฯ นอกจากนัน้เน้นการส่งเสรมิใหม้กีารปลูกพชืหมุนเวยีนการ
ใช้น ้าชลประทานที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลผลติต่อพื้นที่เพิม่ขึ้น ขณะเดยีวกนัเน้นส่งเสรมิอุตสาหกรรม
ครวัเรอืนและอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้า เกษตร และอุตสาหกรรมผลติสนิค้า เพื่อสนองความต้องการ
ของเกษตรกรในชนบทใหม้ากขึน้ 

(4) ก าหนดนโยบายและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ชัดเจน โดยให้
ความส าคญัแก่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ดงัได้กล่าวไว้แล้วในขอ้เสนอเกี่ยวกบัเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 
(บทที ่1 ส่วนทีส่อง) 

(5) ส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ 
และการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ให้มกีารวจิยัปรบัปรุงเทคโนโลยนีี้ให้มปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนศึกษาทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายต่างๆ ซึ่งมีอยู่เพื่อช่วย
สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการดดัแปลงเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

(6) การเร่งสรา้ง “สนัตใินวงแรงงาน” ซึง่เป็นเรื่องการปรบัปรุงแก้ไขปญัหา
ในดา้นแรงงานสมัพนัธซ์ึง่จะไดก้ล่าวในส่วนทีส่าม บทที ่6 เกีย่วกบัการกระจายบรกิารสงัคมต่อไป 

(7) ปรบัปรุงระบบและระเบยีบการรบัคนเขา้รบัราชการใหม้คีวามคล่องตวั
และใหข้า้ราชการท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ดูเรื่องการพฒันาก าลงัคนในวงราชการ) ในการนี้กรม
และกระทรวงต่างๆ จะจดัท าแผนก าลงัคนระยะยาว โดยใหม้รีายละเอยีดเกี่ยวกบัผูท้ีจ่ะครบเกษยีณอาย ุ
อตัราว่าง ผูจ้ะกลบัจากต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานทีจ่ะต้องมอีตัราใหม่ เพื่อประโยชน์ในการประเมนิ
ความตอ้งการก าลงัคน และการวางแผนผลติก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(8) ปรบัปรงุบรกิารจดัหางาน ใหม้บีรกิารกวา้งขวางและเป็นทีเ่ชื่อถอืกว่าที่
เป็นอยู่ในปจัจุบนั ซึง่จะปรบัปรุงทัง้ในดา้นโครงสรา้งและระบบการบรหิารก าลงัคนทีท่ างานในดา้นน้ี ใน
การนี้จะรวมทัง้การจดัท าเอกสารและเผยแพรเ่กี่ยวกบัการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานใหแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง
ทัง้นายจา้งลูกจา้ง และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานวางแผนต่างๆ 
เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็และทนักบัเหตุการณ์ 

(9) พจิารณาปรบัปรุงอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าให้เหมาะสมตามประเภทอาชีพ 
และอุตสาหกรรมแทนการก าหนดตามเขตของจงัหวดั 
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ข. มาตรการระยะสัน้ 

(1) มาตรการแก้ไขการว่างงานโดยทัว่ไป ให้ความส าคัญในการ 
ลงทุนเพื่อพฒันาและสรา้งงานในชนบท โดยการอนุมตัแิละเร่งรดัโครงการที่มแีผนงานอยู่แล้ว และผ่าน
การพิจารณาแล้วว่าจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย เช่น โครงการขุดคลองส่งน ้ า 
โครงการสรา้งหรอืซ่อมแซมถนนในชนบทใหด้ าเนินการไดท้นัท ีในการนี้จะเร่งรดัให้หน่วยงานผูป้ฏบิตัิ
อยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะด าเนินงานและจะปรบัปรงุระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิใหค้ล่องตวัขึน้ 

ส าหรับการว่างงานโดยทัว่ไปในเขตนครหลวงนั ้น จะส่งเสริมให้
กรุงเทพมหานครวางแผนและด าเนินการตามโครงการใชแ้รงงานมากๆ เช่น การขยายถนนและการขุด
ลอกคลอง ตลอดทัง้พจิารณาการขยายงานของโครงการรฐัวสิาหกจิ  ซึง่สามารถจะสรา้งงานไดท้นัท ีเช่น 
งานของการเคหะแห่งชาต ิเป็นต้น ขณะเดยีวกนัควรสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการจา้งงาน
ล่วงเวลา แต่ใหจ้า้งคนว่างงานเพิม่ขึน้ เพื่อลดปรมิาณการว่างงานอกีทางหนึ่ง 

(2) การว่างงานของผู้มีการศึกษาระดับสูงและระดับกลาง การ 
แก้ปญัหาการว่างงานของคนกลุ่มน้ีเป็นสิ่งที่จะท าได้ยากมากในระยะสัน้ แต่ก็อาจบรรเทาปญัหาลง 
ไดบ้า้งดว้ยการใหห้น่วยราชการและรฐัวสิาหกจิต่างๆ พยายามบรรจุบุคคลเขา้ท างานในต าแหน่งทีว่่างอ
ยู่ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ ทัง้นี้จะบรรจุคนที่มีประสิทธิภาพในต าแหน่งที่มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงานเท่านัน้ และจะมีการโยกย้ายคนจากหน่วยที่มงีานน้อยไปยงัหน่วยที่ต้องการคนเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนภมูภิาค โดยเน้นอตัราในชนบทเป็นพเิศษ 

5. การยกระดบัรายได้และค่าจ้างแรงงาน 

นับตัง้แต่ปี 2516 มา ได้มีกรณีพิพาทแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครัง้  
ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความไม่พอใจของคนงานที่มกีารจดัการและการบรหิารแรงงานของฝ่าย
นายจา้ง กบัการยัว่ยปุลุกระดมของบุคคลภายนอก และจากภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะ
ภาวะเงนิเฟ้อ ในปี 2516 และ 2517 ท าใหร้ะดบัราคาสนิคา้เพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่มผีลโดยตรงท าให้
ค่าครองชพีสูงตามขึน้ไปดว้ย ดงันัน้ การเรยีกรอ้งส่วนใหญ่จงึเป็นการเรยีกรอ้งเพื่อเพิม่ค่าจา้งแรงงาน 
และเรยีกรอ้งสทิธอิยา่งอื่นอยา่งไมม่เีหตุผล 

5.1 ปัญหาและอปุสรรค 

(1) ในช่วงปี 2517 ถงึตน้ปี 2518 ไดม้กีารปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าใหสู้งขึน้ 3 ครัง้คอื 
เป็น 16 บาทในเดอืนมกราคม 2517 เป็น 20 บาทในเดอืนมถุินายน 2517 และเป็น 25 บาทในเดอืน
มกราคม 2518 โดยได้มกีารขยายการบงัคบัใช้ครอบคลุมถึง 6 จงัหวดั คือ กรุงเทพมหานคร 
สมทุรปราการ นนทบุร ีปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมทัง้ไดม้กีารก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าใน
อัตราที่ต่างกันในส่วนภูมภิาคทัว่ประเทศด้วย แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าอัตราค่าจ้างที่ขึ้นนี้ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัระดบัค่าครองชพีทีสู่งขึน้ จะเหน็ไดว้่าในปี 2518 การพพิาทแรงงานส่วนใหญ่เกิดขึน้เพราะ
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การเรยีกรอ้งค่าจา้งแรงงาน นอกจากนี้ยงัปรากฏว่ามสีถานประกอบการอกีเป็นจ านวนมากทีจ่่ายค่าจา้ง
ต ่ากว่า 25 บาท โดยเฉพาะในประเภทภตัตาคารและโรงแรม และในสถานประกอบการรายย่อยบาง
ประเภททีม่คีนงานไมม่าก 

(2) การทีไ่มส่ามารถบงัคบัใชก้ฏหมายแรงงานอย่างไดผ้ลโดยทัว่ถงึเป็นผลโดยตรง
มาจากขอ้เทจ็จรงิที่ว่ารฐับาลไม่สามารถไม่สามารถก าหนดตวับทกฎหมายใหต้รงตามสภาพขอ้เทจ็จรงิ
ของลกัษณะการจา้งงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าทีท่างการก าหนดขึน้มานัน้มลีกัษณะเป็น
การครอบคลุมทัว่ไปหมดประเภทของการประกอบการซึ่งแต่ละประเภทมลีกัษณะการจ้างงานและ
โครงสรา้งของค่าจา้งแตกต่างกนัมาก 

(3) ถึงแม้แรงงานในอุตสาหกรรมบางประเภท ซึ่งมีอัตราค่าจ้างต ่ าจะได้ร ับ 
สวสัดกิารในรปูอาหาร ทีพ่กั และเครื่องแต่งกายกต็าม ปรากฏว่าแรงงานส่วนใหญ่ยงัขาดหลกัประกนัใน
การท างานและไมไ่ดร้บัสวสัดกิารอย่างเหมาะสมกบัมาตรฐานการครองชพี 

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

(1) ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่ าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 
ค่าครองชพี 

(2) พิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต ่ าและค่าตอบแทนอื่นๆ ตามประเภท 
อุตสาหกรรมและระดบัฝีมอืของแรงงาน 

(3) ปรบัปรุงระบบสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการจ้างงานแต่ละประเภท และ
กบัมาตรฐานการครองชพีโดยทัว่ไป 

(4) เร่งรดัใหม้กีารควบคุมดูแลให้มาตรการปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าครอบคลุมไปทัว่
ตามทีก่ฎหมายไดบ้่งไว ้

(5) ใหม้มีาตรการป้องกนัมใิหม้กีารหยดุงานโดยฝา่ฝืนกฎหมาย 

5.3 สวสัดิภาพแรงงาน 

  เกี่ยวกบัความมัน่คงในการท างานของลูกจา้งคนงาน ส่วนใหญ่ซึง่ปรากฏว่ายงัไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรมเช่นกนั ขณะนี้รฐับาลกจ็ดัใหม้กีองทุนเงนิทดแทนอุบตัเิหตุในการท างานทีด่ าเนินการโดย
กระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ก็ยงัมปีญัหาในด้านกองทุนยงัด าเนินการในลกัษณะมขีอบเขตจ ากดัทัง้ใน
ดา้นการประกนัซึ่งยงัไม่ได้ค านึงถงึการประกนัแขนงอื่นๆ อาท ิการประกนัเกี่ยวกบัสุขภาพของลูกจา้ง
คนงาน การประกนัชราภาพ ฯลฯ ซึง่จะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดในส่วนทีส่าม บทที ่7 ของแผนพฒันาฯ 
ว่าดว้ยการกระจายบรกิารสงัคมต่อไป 
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6. การพฒันาการบริหารและจดัการ 

6.1 ปัญหาและอปุสรรค 

นักบริหารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม ผู้จ ัดการธุรกิจเอกชน  
ยกเวน้ธุรกจิขนาดใหญ่ ส่วนมากขาดความรูแ้ละการจดัการทีด่ ีส่วนใหญ่จะบรหิารงานไปตามความเคย
ชนิและตามแบบฉบบัเดมิ ซึง่ท าใหก้ารบรหิารและจดัการทีป่ฏบิตัอิยู่นัน้ไม่ไดใ้ชท้รพัยากรต่างๆ อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้ในแงก่ารผลติ การตลาด นอกจากนี้ยงัขาดหลกัการจดัการงานบุคคลทีเ่หมาะสม 

นอกจากนัน้ ตลาดแรงงานมคีวามต้องการนักบรหิารและจดัการที่มปีระสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงอย่างน้อย 2-3 ปี ซึง่ประเทศไทยมจี ากดั ท าใหเ้กดิการ “แย่งตวั” ผูม้คีวามสามารถ
โดยการใหเ้งนิเดอืนและสิง่จงูใจสงู หรอืมฉิะนัน้กน็ าชาวต่างประเทศมาท างานทางดา้นน้ีแทนคนไทย 

การจดัการฝึกอบรมการบรหิารและจดัการที่มอียู่ในปจัจุบนั ซึ่งจดัท าโดยหน่วยงาน
บริหารงานบุคคลกลาง และส่วนราชการบางแห่งยงัท าอยู่ในขอบเขตจ ากัด และมปีญัหาด้านการ
ประสานงานระหว่างผูจ้ดัการฝึกอบรมและผูใ้ช ้

6.2 นโยบายและเป้าหมาย 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะเร่งรัดพัฒนาการบริหารและจัดการทัง้ในระบบ 
โรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีน ดงัต่อไปนี้ 

ในระบบโรงเรยีน ให้สอดแทรกและจดัการสอนวิชาการจดัการไว้ในหลกัสูตรตัง้แต่  
ชัน้มธัยมขึ้นไป และปรบัปรุงหลกัสูตรการสอนระดบัอุดมศึกษาให้สามารถผลิตก าลงัคนประเภทนี้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

นอกระบบโรงเรียน จะเร่งรัดการฝึกอบรมนักบริหารและจัดการในส่วนราชการ 
รฐัวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การ สมาคมและสถาบนัแรงงาน ให้มคีวามรู้ความช านาญในด้านการ
บรหิารและจดัการทีด่ใีนระดบัต ่า ระดบักลาง และระดบัสูงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใหม้ี
การฝึกอบรมทัง้ในด้านการบรหิารและจดัการทัว่ไป การผลติ การตลาด การสหกรณ์ การคลงั และการ
บรหิารงานบุคคล 

6.3 แนวทางด าเนินการและเง่ือนไข 

การสอนในระบบโรงเรยีนจะต้องเป็นการให้ความรูแ้ละแนวความคดิเกี่ยวกบัหลกัการ
ของวชิาการบรหิารและจดัการ ตามแนวทางด าเนินการต่อไปนี้ 

(1) ระดบัมธัยมศกึษา ใหม้กีารวางรากฐานวชิาการจดัการ เพื่อใหเ้ยาวชนรูจ้กัการ
ท างานเป็นกลุ่ม มวีนิยั มคีวามรูด้า้นการสื่อสารและมนุษยส์มัพนัธ ์โดยการสอดแทรกวทิยาการเหล่านี้ไว้
ในวชิาต่างๆ  ของแต่ละชัน้เรยีนและจดัใหเ้ป็นวชิาเลอืกดว้ย 
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(2) ระดบัเทคนิคและอุดมศึกษา สนับสนุนให้มกีารสอนวิชาการจดัการในสาขา
วชิาชพีต่างๆ โดยอาจจดัเป็นส่วนหนึ่งของวชิาพืน้ฐาน หรอืเป็นวชิาเลอืก ส าหรบัสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ
จะต้องปรบัปรุงหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นภาคปฏบิตัใิห้มากขึน้
นอกจากนี้ รฐัควรส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษา เปิดหลกัสตูรพเิศษในสาขาวชิาบรหิารและจดัการ เพื่อให้
ผู้ที่ท างานแล้วมโีอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ รวมทัง้เปิดหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษาส าหรบัสาขาวิชา
ดงักล่าวนี้ดว้ย 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการฝึกอบรมเป็นไปอย่างประหยดัและครอบคลุม
อย่างกว้างขวาง การสอนนอกระบบโรงเรยีนจะก าหนดหน้าที่รบัผดิชอบของหน่วยงานและสถาบนัที่
เกีย่วขอ้งกบังานน้ีดงัต่อไปนี้ 

(ก) สถาบันอุดมศึกษา จะเน้นการฝึกอบรมแก่ผู้ที่ท างานแล้ว โดยจัด 
หลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้เพื่อเพิม่พนูความรูท้างทฤษฎใีนดา้นต่างๆ ของการจดัการ 

(ข) สถาบนัอื่นๆ ทัง้ของรฐัและเอกชน เช่น สถาบนับรกิารอุตสาห -กรรม 
สมมาคมจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย เป็นตน้ จะเน้นในดา้นการฝึกอบรมทีม่ลีกัษณะเป็นการเตรยีมคน
เขา้รบัต าแหน่งใหม่ที่สูงขึน้ และการฝึกอบรมเพื่อปรบัปรุงการปฏบิตังิานทัว่ไป  หรอืเฉพาะดา้น อนึ่ง 
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรฐั รฐัจะชกัชวนและส่งเสรมิให้องค์การสมาคมและวสิาหกิจเอกชนจดั
หลกัสตูรฝึกอบรมนกัจดัการในระดบัต ่า กลาง และสูง เพื่อเป็นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานและ
เพื่อเตรยีมคนเขา้รบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ไป 

การพฒันาการบรหิารและการจดัการเพื่อยกระดบัการบรหิารและการ
จดัการโดยส่วนรวมกด็ ีหรอืเพื่อจะยกระดบัความสามารถของนักบรหิารและนักจดัการในระดบัและดา้น
ต่างๆ ก็ดยีงัมไิดต้ระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารและการจดัการทีม่หีลกัวชิาและเหมาะสม จงึจะ
จดัใหม้กีารเผยแพร่การพฒันาการบรหิารและการจดัการ รวมทัง้การพจิารณาการก าหนดมาตรการทีจ่ะ
ช่วยเรง่รดัใหป้ระชาชนและนกัจดัการไดต้ระหนกัถงึความส าคญั 

การพฒันาการบรหิารและการจดัการตามแนวทางทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ 
มขีอบเขตกว้างขวาง คอื มวีตัถุประสงคท์ี่จะยกระดบัการพฒันาการบรหิารและการจดัการโดยส่วนรวม
ใหส้งูขึน้ประการหนึ่งและจะยกระดบัความสามารถของนักบรหิารและนักจดัการอกีประการหนึ่ง จงึจะขอ
ความช่วยเหลอืทางวชิาการจากต่างประเทศเขา้มาช่วยในระยะแรก ในดา้นการประเมนิความต้องการใน
ขัน้ละเอยีด การพฒันาหลกัสตูร การระดมสรรพก าลงัเพื่อการพฒันาฯ และอื่นๆ 

เพื่อที่จะให้การพัฒนาการบริหารและการจดัการด าเนินไปอย่างม ี
ประสทิธภิาพรฐับาลจะตัง้กรรมการขึน้มาคณะหน่ึง เพื่อท าหน้าทีป่ระสานงานระหว่างฝ่ายผูผ้ลติดว้ยกนั 
และระหว่างฝ่ายผู้ผลิตกับฝ่ายผู้ใช้ ทัง้น้ี เพื่อให้การผลิตและการพัฒนาเป็นไปโดยประหยัดและ
สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้คณะกรรมการจะศกึษาวเิคราะห์เพื่อ
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ก าหนดแนวทางมาตรการและนโยบายการพฒันาการบรหิารและการจดัการที่เหมาะสม และน าเสนอ
รฐับาลเพื่อพจิารณาเป็นระยะๆ ไป 

7. การพฒันาก าลงัคนในวงราชการและรฐัวิสาหกิจ 

7.1 การพฒันาก าลงัคนในวงราชการ 

7.1.1 ปัญหาและอปุสรรค 

ก าลงัคนของรฐัที่ไม่รวมพนักงานรฐัวสิากจิ ในปจัจุบนัมปีระมาณ 1.2 ล้านคน
เป็นขา้ราชการประจ า 628,000 คน ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 572,000 คน ซึง่ก าลงัคนเหล่านี้
เป็นปจัจยัที่ส าคญัยิง่ประการหน่ึงในการพฒันาประเทศ แต่เท่าที่ผ่านมารฐับาลให้ความสนใจในเรื่อง
แผนงานและโครงการมากกว่าเรื่องก าลงัคนของรฐัการด าเนินงานต่างๆ จงึไม่ไดผ้ลเท่าทีค่วร เนื่องจาก
มไิด้แก้รากฐานปญัหาของก าลงัคนของรฐัทัง้ในเรื่องประสทิธภิาพการท างาน การบรหิาร และการจดั
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นปญัหาทีส่ะสมกนัมาชา้นานแลว้ 

ปญัหาของก าลงัคนในวงราชการอาจสรุปไดด้งันี้ 

(1) องค์กรของรฐัยงัขาดรูปแบบโครงสรา้งการบรหิารงานที่เหมาะสมและ
ไมส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืง 

(2) กฎระเบยีบการปฏบิตังิานของส่วนราชการและการจดัรปูงานมขีัน้ตอน
การปฏบิตังิานมากเกนิไป ท าให้ขาดความคล่องตวัในการปฏบิตังิานและไม่สะดวกกบัประชาชนที่มา
ตดิต่องาน 

(3) มปีญัหาเรื่อง “คนล้นงาน และงานล้นคน” ในหน่วยงานของรฐั 
ส่วนใหญ่จนก่อใหเ้กดิความลดหลัน่ในการปฏบิตังิานอยา่งเหน็ไดช้ดัในทุกหน่วยราชการ 

(4) การบรหิารงานบุคคลยงัขาดหลกัการบรหิารสมยัใหม่ และไม่ส่งเสรมิ
ขา้ราชการทีท่ างานดเีท่าทีค่วร ขณะเดยีวกนักไ็ม่มกีารลงโทษขา้ราชการทีไ่ม่มผีลงานและขาดความเอา
ใจใส่ในงานของราชการอย่างจรงิจงั ในทางปฏบิตักิารพจิารณาคดัเลอืกเลื่อนชัน้ยงันิยมใชร้ะบบพรรค
พวก และอาวุโสมากกว่าดา้นความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม 

(5) เงนิเดอืนของขา้ราชการต ่ากว่าที่ควรจะเป็นมาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ค่าครองชพีที่เพิม่ขึ้นจากภาวะเงนิเฟ้อและเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิเดอืนของพนักงานรฐัวสิาหกิจและ
เอกชนในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ระดบัราคาสนิคา้ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่ถงึประมาณ
รอ้ยละ 12 ต่อปี ในสถานการณ์ดงักล่าวนี้ทางภาคเศรษฐกจิส่วนเอกชน ตลอดจนรฐัวสิาหกจิต่างๆ ไดม้ี
การปรบัปรงุค่าจา้งและเงนิเดอืนใหท้นักบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้ไปหลายครัง้แลว้ แต่ทางภาครฐับาลปรากฏ
ว่ามกีารปรบัปรุงเงนิเดอืนข้าราชการน้อยครัง้มาก และการปรบัปรุงแต่ละครัง้ไม่ทนักบัค่าครองชพีที่
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สงูขึน้ จงึนบัไดว้่ารายไดท้ีแ่ทจ้รงิของขา้ราชการไดม้แีนวโน้มลดต ่าลงทุกขณะ ท าใหก้ าลงัคนของรฐัส่วน
ใหญ่ต้องหนัไปประกอบอาชพีอื่นควบคู่ไปกบัการรบัราชการ และมกีารหารายไดเ้พิม่โดยทางมชิอบ ใน
แทบทุกหน่วยงานของรฐั โดยไมไ่ดค้ านึงว่าจะก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่ประเทศชาตมิากน้อยเพยีงใด ส่วนผูท้ี่
ไม่สามารถหารายได้พิเศษได้ก็ต้องลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพส่วนตวั หรอืไปท างานกับ
เอกชน เรือ่งดงักล่าวนับว่าเป็นผลเสยีอย่างรา้ยแรงแก่ระบบขา้ราชการเป็นส่วนรวม ท าใหป้ระสทิธภิาพ
การท างานในระบบราชการลดต ่าลงเรื่อยๆ อนัเป็นผลสบืเนื่องท าใหก้ารพฒันาประเทศโดยส่วนรวมไม่
ไดผ้ลตามเป้าหมาย 

7.1.2 นโยบายและแนวทางการด าเนินการ 

การพฒันาก าลงัคนในวงราชการจะต้องเน้นในเรื่องการเพิม่พูนประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานขา้ราชการและลูกจ้างของรฐัทุกระดบัและทุกด้าน โดยจะต้องปฏริูปและปรบัปรุงแก้ไข
องคป์ระกอบทีข่ดัต่อการเสรมิประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการและลูกจา้งอย่างรบีด่วน 

7.1.3 แนวทางด าเนินการและเง่ือนไข 

เพื่อให้บรรลุนโยบายที่ก าหนดไว้ รฐับาลจะเร่งรดัการแก้ปญัหาหลกัต่างๆ ที่
กล่าวมาแลว้ โดยเน้นในการสรา้งขวญัขา้ราชการตามแนวการด าเนินงานต่อไปนี้ 

(1) เร่งรดัปรบัปรุงรายได้และสวสัดกิารของขา้ราชการ โดยปรบัปรุงให้มี
รายได้เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าที่สูงขึ้นเป็นล าดับ ขณะเดียวกันก็ท าการแก้ไข
โครงสรา้งองคก์รของรฐั ส่วนราชการใดทีห่มดความจ าเป็นหรอืมคีวามจ าเป็นน้อยลงจะพจิารณายุบและ
โอนงานไปให้ส่วนราชการอื่น เร่งรดัแก้ปญัหาที่ส่วนราชการปฏิบตัิงานซ ้าซ้อน และพิจารณาแก้ไข
กฎระเบยีบต่างๆ เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูม้าตดิต่อราชการ และท าใหก้ารปฏบิตังิานราชการเป็นไปโดย
รวดเรว็ 

การพจิารณาเรื่ององค์กรและกฎระเบยีบบรหิารของราชการเป็นเรื่อง
ใหญ่ตอ้งการเวลาการศกึษา และต้องการผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญหลายดา้น สมควรทีจ่ะใหม้คีณะกรรมการ
ขึน้ท าการศกึษาและพจิารณาโครงสรา้งองคก์รและพจิารณาแก้ไขกฎระเบยีบบรหิารทัง้ของราชการและ
รฐัวสิาหกจิขึน้ใหม ่โดยใหเ้รง่ท าการเสนอความเหน็ต่อรฐับาลในเรือ่งนี้อย่างรบีด่วน 

(2) จากการส ารวจและวเิคราะห์ต าแหน่งของส านักงาน ก .พ. เพื่อใช้
พจิารณาจดัจ าแนกต าแหน่งได้พบว่ามสี่วนราชการบางแห่งมคีนลน้งาน มคีนที่มวีุฒไิม่ตรงกบังานและ
ขณะเดยีวกนักม็บีางส่วนราชการทีข่าดแคลน จงึจะใหม้กีารโอนคนทีล่น้งานและขา้ราชการทีม่วีุฒไิม่ตรง
งานไปยงัส่วนราชการที่ขาดแคลน หรอืส่วนที่ราชการที่ตัง้ขึน้มาใหม่ ขณะเดยีวกนัในส่วนราชการที่มี
ลกัษณะงานเป็นฤดูกาลก็จะพิจารณาจดัให้กระแสงานไหลโดยสม ่าเสมอโดยการใช้ลูกจ้างชัว่คราว
ด าเนินงาน 
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ในการนี้กระทรวงและทบวง กรมต่างๆ จะต้องจดัท าแผนก าลงัคนระยะ
ยาวให้สอดคล้องกบังานในหน้าที่รบัผดิชอบ โดยจะต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้ที่จะครบเกษียณอาย ุ
อตัราว่าง ผู้จะกลบัจากต่างประเทศจ าแนกตามต าแหน่ง ระดบัการศกึษาและสาขาวชิาทีไ่ดร้บัตลอดจน
แผนงานที่จะต้องมอีัตราใหม่ เพื่อประโยชน์ในการจดัสรรก าลงัคนให้กบัหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(3) ประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัตวั
ข้าราชการเอง การที่ข้าราชการขาดความรู้เทคนิคการท างาน และความช านาญงาน ย่อมจะท าให้
คุณภาพของงานต ่า งานด าเนินไปอย่างล่าช้า ฉะนัน้ จงึจะด าเนินการพฒันาตัวข้าราชการ เพื่อให้
สามารถน าเอาความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นการปฏบิตังิานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยจดั
ใหม้กีารฝึกอบรมดา้นต่างๆ ดงันี้ 

ก. การฝึกอบรมทางบริหารงาน เนื่องจากข้าราชการม ี
พืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนัออกไปทัง้ระดบัและสาขาการศกึษา แต่เมื่อรบัราชการไประยะหนึ่งก็จะต้อง
รบัผดิชอบงานในฐานะหวัหน้างาน หวัหน้าฝ่าย หวัหน้ากอง ผูอ้ านวยการกอง และสูงขึน้ไปจนถงึอธบิดี
และปลดักระทรวง การฝึกอบรมจงึต้องจดัฝึกเป็นระดับไป เพื่อให้สอดคล้องกบัหน้าที่รบัผดิชอบ โดย
เน้นการฝึกอบรมทัง้ทางภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตั ิเพื่อใหข้า้ราชการทีท่ าหน้าทีด่า้นบรหิารมคีวามรูใ้น
เทคนิคการบรหิารงานสมยัใหม่ ในการนี้จะใหส้ านักงาน ก.พ. เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมโดยการร่วมมอืกบั
ส่วนราชการและสถาบนัการศกึษา 

เพื่อที่จะให้อบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักงาน ก .พ. 
จะต้องพจิารณาวางกฎเกณฑแ์ละคุณสมบตัขิองผู้ที่จะเป็นนักบรหิารในแต่ละระดบัไว้ โดยการก าหนด
คุณสมบตัพิืน้ฐานของนกับรหิารว่าจะตอ้งส าเรจ็การฝึกอบรมในระดบันัน้ๆ และใหม้กีารพจิารณาก าหนด
คุณธรรมของผูบ้รหิารอกีดว้ย ส าหรบัขา้ราชการทีไ่มม่คีวามถนดัทางดา้นบรหิาร กจ็ะส่งเสรมิใหก้้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าทีก่ารงานในสายงานทีท่ า ทัง้นี้ โดยจะพจิารณาแก้ไขระเบยีบทีเ่ป็นขอ้จ ากดัการส่งเสรมิ
ดงักล่าวดว้ย 

ข. การฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ เนื่องจากการพฒันา
ทางดา้นวชิาการและเทคโนโลยีไ่ดก้้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ และความรูใ้หม่ๆ เหล่านี้เป็นสิง่จ าเป็นใน
การพัฒนาประเทศ จึงต้องพัฒนาข้าราชการที่ท างานด้านวิชาการและวิชาชีพให้ก้าวหน้าทันกับ
ความก้าวหน้าของวทิยาการต่างๆ ด้วยการสนับสนุนให้หน่วยงานและสถาบนัการศกึษาร่วมมอืกนัจดั
หลกัสตูรฝึกอบรมดา้นต่างๆ โดยมสี านกังาน ก.พ. เป็นแกนกลางประสานงานการฝึกอบรม 

ค. การฝึกอบรมงานด้านธรุการและอ่ืนๆ งานธุรการเป็นหวัใจ
ของการปฏิบตัิงานประจ าวนัให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านบรหิารและวิชาการให้
สามารถด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นจะต้องพฒันาเจา้หน้าที่ที่ท างานเกี่ยวขอ้งด้านธุรการ
และงานเฉพาะหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่ให้บรกิารแก่ประชาชน เป็นต้นว่างานด้านจดัเก็บ
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ภาษีอากร งานด้านระเบยีบต่างๆ ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ด้วยการสนับสนุนให้
หน่วยงานบรหิารงานบุคคลกลางส่วนราชการ และสถาบนัการศกึษาร่วมมอืกนัจดัหลกัสูตรฝึกอบรม โดย
มสี านกังาน ก.พ. เป็นแกนกลางประสานงานการฝึกอบรม 

ง. งานฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปจัจุบนัข้าราชการที่
ได้รบัการบรรจุเขา้ท างานส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่านการฝึกอบรม ท าให้ขา้ราชการต้องเรยีนรูง้านในส่วนที่
เกีย่วกบัระเบยีบแบบแผนต่างๆ ดว้ยตนเอง และจากผูร้่วมงาน ส านักงาน ก.พ. ในฐานะทีท่ าหน้าทีต่าม
กฎหมายในการสรรหาบุคคลเขา้รบัราชการ จงึจะด าเนินการจดัฝึกอบรมขา้ราชการใหม่เกี่ยวกบัระเบยีบ
ราชการต่างๆ และงานสารบรรณ ไดแ้ก่ การร่างโต้ตอบจดหมาย การเขยีนบนัทกึ การเขยีนรายงานการ
ประชุมและอื่นๆ เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจุใหม่สามารถท างานดงักล่าวไดท้นัท ีโดยผู้บงัคบับญัชาไม่ต้อง
เสยีเวลากบัการแนะน าและการแกไ้ข 

นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. ควรจะพจิารณายกระดบัการศกึษา
ขัน้ต ่าของผูท้ีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานทียุ่ง่ยากและล าบากกว่างานธุรการทัว่ไป เช่น งานดา้นภาษ ีดา้นทะเบยีน
และงานบรกิารประชาชนอื่นๆ เป็นต้นว่า งานด้านต ารวจซึ่งต้องการการตดัสนิใจความสามารถที่จะ
เขา้ใจในระเบยีบและกฎหมายและความสามารถทีจ่ะอธบิายชีแ้จงแก่ผูม้าตดิต่อได้ 

(4) พิจารณายกระดับรายได้ของข้าราชการ และปรบัปรุงสวัสดิการให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชพี โดยอย่างน้อยที่สุดในระยะแรกให้คงสภาพของรายได้ที่
แท้จรงิก่อนการปรบัปรุงเงนิเดอืนปี 2517 ในระยะต่อไปเหน็สมควรใหม้กีารก าหนดแผนการปรบัปรุง
อตัราเงนิเดอืนขา้ราชการใหเ้ชื่อมโยงกบัดชันีราคาสนิคา้ผูบ้รโิภค ซึง่เพิม่ขึน้เป็นระยะๆ 

(5) การบรหิารงานบุคคลจะใหม้กีารปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรอืน
ฉบบัปจัจุบนั ทัง้ในเรื่องการหมุนเวยีนขา้ราชการ การพจิารณาความดคีวามชอบตามผลงานและระดบั
ความสามารถ ตลอดจนการโยกยา้ยสบัเปลีย่นขา้ราชการไปท างานทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ
อย่างสุจรติและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนพจิารณาให้มกีารเกษยีณอายุไดห้ลายระดบั เช่น ระดบัอายุ 55 
ปี และ 60 ปี เป็นตน้ 

(6) ประสทิธภิาพของขา้ราชการมคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัขนาดของ
องคก์รและขอบเขตความรบัผดิชอบ หากหน่วยงานมขีนาดใหญ่และขอบเขตความรบัผดิชอบกวา้งขวาง
เกนิไปกจ็ะมปีญัหาด้านการบงัคบับญัชา การควบคุมดูแลการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ฉะนัน้ การปรบัปรุงประสทิธภิาพขา้ราชการจงึต้องพจิารณาเรื่องการกระจายอ านาจให้สอดคล้องกบั
เจตนารมณ์ของกฎหมายรฐัธรรมนูญ โดยใหท้อ้งถิน่มอีสิระในการบรหิารงานมากขึน้ โดยเฉพาะในดา้น
การจดัเก็บรายได้ของตนเอง การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย งานดา้นระเบยีบ งานดา้นการส่งเสรมิ และ
อื่นๆ 
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7.2 การพฒันาก าลงัคนในรฐัวิสาหกิจ 

7.1.1 ปัญหาและอปุสรรค 

(1) ปัญหาด้านบริหารงาน การที่รฐัวิสาหกิจขาดประสทิธภิาพอยู่ใน
ขณะน้ีเน่ืองมาจากปญัหาที่รฐัยงัไม่มนีโยบายที่แน่นอน ซึ่งมผีลต่อการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิเป็น
อย่างมากปญัหาภายในของรฐัวสิาหกจิเองซึง่ไดแ้ก่การบรหิารงาน การควบคุมงาน และปญัหาเกี่ยวกบั
การควบคุมการบรหิารงานของรฐับาลทีม่ต่ีอรฐัวสิาหกจิต่างๆ โดยในหลายรฐัวสิาหกจิรฐับาลไดเ้ขา้ไป
กา้วก่ายมากเกนิไปในดา้นการบรหิารบุคคลระดบัสงู จนรฐัวสิาหกจิดอ้ยประสทิธภิาพ การแก้ปญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ นี้ จ าเป็นต้องแก้ไขให้สอดคล้องกนัไปโดยการปรบัปรุงและพฒันาองค์กรต่างๆ ของ
รฐัวสิาหกจิใหด้ขีึน้ 

(2) ปัญหาด้านแรงงาน รฐัวิสาหกิจมรีะเบียบวิธีด าเนินงานในด้าน 
เงนิเดอืน ค่าจา้ง สวสัดกิาร และค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่พนักงานลูกจา้งสูงกว่าขา้ราชการแลว้ ยงัต้อ ง
อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานอีก จงึท าให้ค่าใช้จ่ายของรฐัวสิาหกจิเพิม่มากกว่าปกติ นอกจากนี้ความ
เหลื่อมล ้าในฐานะของรฐัวสิาหกจิเองดว้ยกนัยงัเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิานของรฐัวสิาหกจิบางแห่ง
เป็นเหตุให้พนักงานในรฐัวิสาหกิจบางแห่งเรยีกร้องสิทธอิยู่เรื่อยไป จ าเป็นต้องหาทางแก้ไขปญัหา
เหล่านี้โดยรบีด่วนต่อไป 

7.2.2 นโยบายและแนวทางด าเนินการ 

การพฒันาก าลงัคนในหน่วยงานรฐัวิสาหกิจจะต้องเน้นถึงประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงาน และความสามารถของผู้บริหารให้ได้ทัดเทียมกับธุรกิจเอกชน ส่วนผลตอบแทนของ
หน่วยงานก็ต้องให้สิง่จูงใจที่เพยีงพอและเสมอภาคกนั โดยมนีโยบายและแนวทางการด าเนินการที่
ส าคญัต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน และ 
สวสัดกิารต่างๆ ของพนักงานลูกจา้งของรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นธรรมยิง่ขึน้ และจะไดป้รบัปรุงกฎหมายและ
ระเบยีบต่างๆ เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมทัง้ฝ่ายรฐับาลและลูกจา้ง ขณะเดยีวกนักค็วรก าหนดให้มกีาร
เปลีย่นแปลงโยกยา้ยผูบ้รหิารระดบัสูงใหค้ล่องตวั เพื่อจดัใหผู้บ้รหิารมคีุณสมบตัแิละความสามารถตรง
ตามหลกัเกณฑท์ีว่างไว ้

(2) ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ จ ะ เ ป็นองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรหิารในรฐัวสิาหกจิต่างๆ ใหเ้ป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์และวชิาชพีทางธุรกจินัน้ๆ โดยตรง พรอ้ม
ทัง้ใหก้ าหนดมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและกรรมการบรหิารใหแ้น่ชดั 

(3) การบรหิารงานบุคคลในรฐัวสิาหกิจจะต้องมคีณะกรรมการพนักงาน
รฐัวิสาหกิจขึ้นให้มอี านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเมอืง ให้ท าหน้าที่จดั
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ระเบียบบริหารงานบุคคล ก าหนดต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนของพนักงานให้มีมาตรฐาน
คลา้ยคลงึกนัทุกรฐัวสิาหกจิ 
 



บทท่ี 6 
การพฒันาเพ่ือความมัน่คง 

1. ปัญหาความมัน่คงทัว่ไป 

สภาวะการณ์ในทางด้านการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศท าให้มีความจ าเป็น     
จะต้องมีการวางแผนไว้เพื่อรบัสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในช่วงระยะเวลาของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 น้ี เพราะพลงัการป้องกนัประเทศนัน้จะเข้มแขง็เพยีงไรขึ้นอยู่กบัฐานะ
เศรษฐกิจของชาติ และในขณะที่ประเทศชาตมิภีาระที่จะต้องสรา้งพลงัในการป้องกนัประเทศขึ้น
ดว้ยตนเองแลว้ กม็คีวามจ าเป็นจะต้องตดัทอนโครงการในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมมาใช ้
เมื่อปญัหาดังกล่าวเป็นปญัหาเชื่อมโยงเกี่ยวพันระหว่างการป้องกันประเทศและการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแลว้ ความสมดุลในการแบกภาระ และการส่งเสรมิสนับสนุนกนัระหว่างสาขาทัง้
สองมคีวามจ าเป็นจะต้องศึกษา พิจารณาและติดตามอย่างรอบคอบ และจะต้องก าหนดอยู่ใน
ขอบเขตทีจ่ะให้ผลมากที่สุด โดยไม่กระทบกระเทอืนส่วนใดส่วนหนึ่งอนัจะท าให้ประเทศชาตติ้อง
กระทบกระเทอืนไปดว้ย 

นอกจากปญัหาความมัน่คงในระดบันโยบายส่วนรวมแล้ว ยงัมปีญัหาในพื้นที่บางแห่ง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีปญัหาเรื่องความมัน่คง
ปลอดภัยอยู่อย่างมากเนื่ องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการแทรกซึมและบ่อนท าลายจาก
ผูก่้อการรา้ย ประกอบทัง้ส่วนมากเป็นพืน้ทีแ่หง้แลง้ ยากจน และห่างไกล 

ในช่วงระยะเวลาที่แล้วมาพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ถูกละเลยมไิด้มกีารพฒันาอย่างจรงิจงัมุ่งแต่
การปราบปรามเท่านัน้ จ าจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย จะเห็นได้ว่า
โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่แล้วๆ มาไม่ได้ไปสู่พื้นที่ดงักล่าวมาก
เพยีงพอ ทีด่ าเนินการไปแลว้ส่วนมากกเ็ป็นลกัษณะการจดักระจายไม่มแีผนรวมทีส่มบูรณ์แต่อย่าง
ใดและหน่วยราชการกย็งัไมม่กีารประสานงานกนัพอเพยีง 

2. ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือความมัน่คง 

2.1 ปัญหาด้านการจดัสรรทรพัยากร 

ในช่วงระยะแผนพฒันาฉบบัที่สามที่ผ่านมานัน้ แม้จะได้มกีารเน้นหนักถึงความ
เร่งด่วนของปญัหาด้านความมัน่คง แต่ก็ปรากฏว่าการจดัสรรทรพัยากรในงบพฒันาของแผน
ดงักล่าวทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคม มไิด้ระดมไปสู่พื้นที่ซึ่งมปีญัหาความมัน่คงอย่างเต็มที่ ดงัจะ
เหน็ไดว้่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออนัเป็นภาคทีม่กีารแทรกซมึของผูก่้อการรอ้ยมากทีสุ่ด ซึง่ในปี 
2518 มปีระชากรประมาณ 4.6 ลา้นคน อาศยัอยู่ในอ าเภอทีป่รากฏการแทรกแซงของผูก่้อการรา้ย
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คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 ของประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตทีม่กีารแทรกแซงทัง้ประเทศ หรอืประมาณรอ้ย
ละ 10.6 ของประชากรทัง้ประเทศแต่กลบัปรากฏว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้บัการจดัสรรงบ
พฒันาทัง้ภาคเศรษฐกจิและสงัคมตามแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ามน้อยทีสุ่ด คอืประมาณ 1,519.6 บาท
ต่อคน เมื่อเทยีบกบัภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึง่ไดร้บังบดงักล่าว 1,761.5 บาทต่อคน 
หรอืกรงุเทพมหานคร ซึง่ไดร้บัจดัสรรงบพฒันาทัง้สิน้ถงึ 3,815.5 บาทต่อคน จะเหน็ไดว้่าแมใ้นการ
พฒันาสาขาเกษตรและชลประทานในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก็ได้รบั
การจดัสรรน้อยทีสุ่ดเพยีง 238.4 บาทต่อคน เมื่อเทยีบกบัภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึง่
ได้ร ับส่วนแบ่งถึง 457.9 บาทต่อคน ในด้านการคมนาคมและขนส่งก็เช่นกัน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือได้รบัการจดัสรรงบพฒันาสาขานี้เพยีง 284.7 บาทต่อคน เมื่อเทยีบกบัภาค
กลางซึ่งไดร้บัถงึ 350.4 บาทต่อคน เมื่อรวมงบพฒันาสาขาเศรษฐกจิในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่สาม
แลว้จะเหน็ไดว้่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้บัส่วนแบ่งเพยีง 563.5 บาทต่อคน เมื่อเทยีบกบัภาค
กลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึง่ไดร้บัถงึ 862.6 บาทต่อคน แมแ้ต่ในดา้นการพฒันาสงัคมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกไ็ดร้บัส่วนจดัสรรเพยีง 956 บาทต่อคน เมื่อเทยีบกบักรุงเทพ มหานครซึ่ง
ไดร้บัการจดัสรรถงึ 3,213.2 บาทต่อคน ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาว่าภาคกลางมปีระชากรอยู่ในอ าเภอทีม่ ี
การแทรกซมึของผู้ก่อการร้ายเพยีงร้อยละ 9.4 ของประชากรในพื้นที่ดงักล่าวทัว่ประเทศและ
กรุงเทพมหานครอยู่นอกเขตแทรกซมึ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าการจดัสรรงบพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัทีส่ามมไิดมุ้ง่แกป้ญัหาความมัน่คงเท่าทีค่วร 

2.2 ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีมีเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้าย 

จากการที่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่สามมไิด้มุ่งความส าคญัต่อพื้นที่ที่มปีญัหาความ 
มัน่คงเท่าทีค่วรนัน้ ผลทีป่รากฏกค็อืเมือ่พจิารณาผลติภณัฑร์วมต่อประชากรแยกตามรายภาค และ
พืน้ทีท่ี่มเีขตอทิธพิลของผูก่้อการรา้ยแลว้ จะเหน็ได้ว่า ในภาคเหนือและภาคใต้นัน้ จงัหวดัทีม่เีขต
อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายนัน้จะมฐีานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า ฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของ
ประชากรในภาคทัง้สิน้ ในปี 2518 ประชากรในจงัหวดัทีม่เีขตอทิธพิลของผูก่้อการรา้ยในภาคเหนือ 
และภาคใต้มผีลติภณัฑร์วมต่อประชากรเพยีง 4,494.3 บาท และ 5,055.2 บาท เมื่อเทยีบกบั
ผลติภณัฑร์วมต่อประชากรทัง้ภาคของภาคทัง้สองซึง่คดิเป็นปรมิาณ 5,046.8 บาท และ 7,358.1 
บาท ต่อประชากรแล้ว จะเห็นได้ว่าจงัหวัดที่มีเขตอิทธิพลผู้ ก่อการร้ายอยู่นัน้ จะมีฐานะทาง
เศรษฐกจิโดยเฉลี่ยด้อยกว่า ในกรณีภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ แมว้่าจงัหวดัที่มี
เขตอทิธพิลของผู้ก่อการรา้ยอยู่นัน้ จะเป็นจงัหวดัที่มฐีานะทางเศรษฐกจิโดยเฉลี่ยสูงกว่าส่วนรวม
ของภาคกต็าม แต่กป็รากฏในช่วงระยะปี 2515-2518 อนัเป็นปีก่อนปีสิน้สุดของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที่สามนัน้จงัหวดัที่มเีขตอทิธพิลของผู้ก่อการร้ายอยู่ในพื้นที่ของทัง้สองภาค มอีตัราการเพิม่ของ
ผลติภณัฑร์วมต่อบุคคลในช่วงเวลาดงักล่าว ต ่ากว่าอตัราเพิม่โดยเฉลี่ยของทุกจงัหวดัในภาคทัง้
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สองดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า โดยเปรยีบเทียบแล้วจงัหวดัที่มเีขตอทิธพิลของผู้ก่อการรา้ยกลบัมี
ฐานะทางเศรษฐกจิต ่าลง หรอืเตบิโตในอตัราทีด่อ้ยกว่าจงัหวดัอื่นๆ ในภาคเดยีวกนั 

นอกไปจากนั ้นจะเห็นได้ว่า ภาคที่มีปญัหาความมัน่คงมากขึ้น มีฐานะทาง
เศรษฐกิจต ่ากว่าภาคที่มปีญัหาความมัน่คงน้อยกว่า กล่าวคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ผลติภณัฑร์วมต่อประชากรเพยีง 3,035.6 บาท ในปี 2518 นัน้ มปีญัหาดา้นความมัน่คงมากทีสุ่ด 
โดยมปีระชากรในเขตแทรกซมึถงึรอ้ยละ 52.5 ของประชากรในเขตแทรกซมึทัง้หมด ส่วนภาคใต้
และภาคเหนือ ซึง่มปีระชากรในเขตแทรกซมึรอ้ยละ 20.1 และรอ้ยละ 18.0 นัน้ กม็ผีลติภณัฑร์วม
ต่อประชากรเพยีง 7,388.1 บาทต่อคนและ 5,046.8 บาทต่อคน ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัภาคกลาง 
ซึ่งมปีญัหาทางความมัน่คงน้อยที่สุด โดยมปีระชากรในเขตแทรกซมึเพยีงรอ้ยละ 9.4 แต่กลบัมี
ฐานะทางเศรษฐกจิดทีีสุ่ด โดยมผีลติภณัฑร์วมต่อประชากรถงึ 9,409.7 บาทต่อคน ในปีเดยีวกนั
นัน้ ทัง้นี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าฐานะแตกต่างกนัทางเศรษฐกจินี้ก็ยงัผลกระทบต่อภาวะความมัน่คง
ภายในดว้ย 

นอกเหนือจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันแล้ว การลงทุนด้านโครงการ 
พืน้ฐานบางประเภทในภาคทีม่ปีญัหาความมัน่คงสงู กย็งัมสีดัส่วนต ่ากว่าภาคทีม่ปีญัหาความมัน่คง
น้อย ดงัจะเห็นได้จากพื้นที่ชลประทานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมพีื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่
เกษตรเพยีงรอ้ยละ 5.0 ในขณะทีภ่าคกลางมพีืน้ทีด่งักล่าวถงึรอ้ยละ 47.6 ของพืน้ทีเ่กษตรในภาค
กลาง ยิง่ไปกว่านัน้ภายในเน้ือทีช่ลประทานในภาค ในขณะทีใ่นภาคกลางมพีืน้ทีช่ลประทานที่ส่งน ้า
ไดถ้งึรอ้ยละ 83.3 ของเนื้อทีช่ลประทานในภาค นอกเหนือไปจากโครงการพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ
แล้ว หากจะพจิารณาการรวมตวัของเกษตรกรเขา้ในสถาบนัเกษตรกรอนัเป็นรากฐานส าคญัของ
การพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแล้วจะเหน็ได้ว่า ในปี 2518/19 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
เกษตรกรเป็นสมาชกิสถาบนัเกษตรกร อนัไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเพยีงรอ้ยละ 
10.2 ของครวัเรอืนเกษตรกรทัง้สิน้ในภาคนัน้ เมื่อเทยีบกบัภาคกลางซึ่งมจี านวนถงึรอ้ยละ 21.5 
การที่เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนัเป็นภาคที่มปีญัหาทางด้านความมัน่คงสูงเขา้เป็น
สมาชกิสถาบนัเกษตรกรในสดัส่วนที่ต ่า ก็ย่อมจะเป็นปญัหาที่ควรจะเร่งแก้ไขในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัทีส่ ีต่่อไป เนื่องจากการรวมกลุ่มเกษตรยอ่มเป็นประโยชน์ทัง้ดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงของ
ประเทศ 

2.3 ปัญหาด้านการบริหาร 

ปจัจบุนัมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีด่า้นการพฒันาชนบทอยู่มากมาย ดงัจะเหน็ไดว้่าใน
ดา้นการส่งเสรมิอาชพีดา้นเกษตรนัน้ มถีงึ 14 หน่วยงาน ทางดา้นการส่งเสรมิสถาบนัเกษตรกรมี
ถงึ 16 หน่วยงานและในดา้นการส่งเสรมิโครงการพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิมถีงึ 31 หน่วยงาน การทีม่ ี
หน่วยงานมากมายเช่นนี้ท าหน้าที่ดา้นการพฒันาชนบท ก็ย่อมจะหลกีเลี่ยงเสยีมิไดท้ีจ่ะมมีากกว่า
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หนึ่งหน่วยงานท าหน้าที่ในลกัษณะเดยีวกนั ดงัเช่นส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบทและกรป . กลาง 
ต่างก็มกีิจกรรมด้านการส่งเสรมิโครงการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ดงันัน้ จงึจ าเป็นจะต้องมกีาร
วางแผนส่วนกลาง ในอนัทีจ่ะระดมสรรพก าลงัทัง้หมด เพื่อทีจ่ะพฒันาใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ด 

3. แนวทางการประสานการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมกบัความมัน่คง 

ในสถานการณ์ทีป่ระเทศชาตกิ าลงัเผชญิอยู่นี้ การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการควบคู่กบัความมัน่คงของชาตอิยา่งแยกกนัไมอ่อก 

 

3.1 ความพร้อมเพรียงในการระดมสรรพก าลงัและทรพัยากร 

ในระหว่างช่วงระยะเวลา 2520-2524 นี้ ถ้าประเทศต้องเผชญิกบัภาวะสงคราม
แผนเตรยีมพรอ้มดา้นเศรษฐกจิสามารถน ามาใชเ้พื่อระดม และแปรสภาพทรพัยากรทีจ่ าเป็นต่างๆ 
ใหพ้รอ้มทีจ่ะสนบัสนุนการป้องกนัประเทศไดท้นัท่วงท ี

3.2 การสะสมสินค้าประเภทท่ีจ าเป็นเพ่ือพร้อมจะสนับสนุนการป้องกนัประเทศ 

เพื่อให้การป้องกนัประเทศมขีดีความสามารถอย่างเพยีงพอ จ าเป็นจะต้องมกีาร
สะสมวตัถุปจัจยับางอย่างที่จ าเป็น เป็นต้นว่า น ้ามนัเชื้อเพลงิ ยารกัษาโรค อาหาร แต่เพื่อมใิห้
กระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจโดยทัว่ไปในยามปกติ โครงการดังกล่าวจะต้องเพ่งเล็ง
ด าเนินการเฉพาะทีม่สี่วนสนบัสนุนทัง้ทางเศรษฐกจิและความมัน่คง และในปรมิาณทีม่คีวามจ าเป็น
จรงิๆ เท่านัน้ 

3.3 การจดัอนัดบัความส าคญัของโครงการสนับสนุนความมัน่คง 

ในแผนพฒันาฯ ประจ าปีในแต่ละปี หากมคีวามจ าเป็นด้วยเหตุผลทางด้านความ
มัน่คงกจ็ะตอ้งเปลีย่นอนัดบัความส าคญัของโครงการในแผนด าเนินการตามแต่ความเหมาะสมและ
สถานการณ์ เพื่อใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิไดม้สี่วนสนบัสนุนความมัน่คงอยา่งจรงิจงั 

3.4 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมกบัแผนพฒันากองทพั 

ตามที่รฐับาลมีนโยบายที่จะพัฒนากองทพัด้วยตนเอง เนื่องจากพลังงานทาง
เศรษฐกิจเป็นฐานในการพฒันากองทพั จงึมคีวามจ าเ ป็นจะต้องพิจารณาประสานแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมกบัแผนพฒันากองทพั เพื่อก าหนดงบประมาณในการเสรมิสร้างกองทพัใน
อตัราส่วนทีเ่หมาะสม และใหผ้ลประโยชน์สงูสุด 

3.5 การใช้ก าลงัทหารเพ่ือพฒันาประเทศ 
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เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการใชก้ าลงัทหารเพื่อการพฒันาประเทศของรฐับาล
ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบับที่สี่ จะด าเนินการเร่งรดัโครงการพฒันาอาชีพทหารกองประจ าการ 
นอกจากนัน้ ก็จะต้องร่วมกบัฝ่ายทหารด าเนินการวางแผนการใช้ก าลงัทหารเขา้พฒันาประเทศ
อยา่งมแีบบแผน และมปีระสทิธภิาพเพื่อประสานพลงัต่างๆ กบัฝา่ยพลเรอืนอยา่งใกลช้ดิ 

4. แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมในพืน้ท่ีพฒันาเพ่ือความมัน่คง 

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในพื้นที่พฒันา เพื่อความมัน่คงจ าเป็นจะต้องค านึงถงึการ 
ปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานของรฐับาลให้สามารถอ านวยบรกิารด้านสาธารณะ และโดยเฉพาะ
ความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งสรรความเจรญิใหแ้ก่ทอ้งถิน่ซึง่ควร
จะมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

4.1 การก าหนดเป้าหมายของแผนงานและโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมใน
เขตทีม่กีารแทรกซมึและบ่อนท าลายทางการเมอืง สมควรด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ทีแ่ทจ้รงิของประชาชนและส่งเสรมิบทบาทความร่วมมอืร่วมใจของประชาชนต่อการสรา้งสรรความ
เจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคมใหแ้ก่ทอ้งถิน่ของตนเองดว้ย เพื่อเสรมิสรา้งประโยชน์ต่อนโยบายการ
แกไ้ขปญัหาทางดา้นการเมอืงและการปกครองควบคู่กนัไปอกีทางหน่ึงดว้ย 

4.2 ปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานเดมิ ให้มกีารประสานงานและผนึกพลงัทัง้ทางด้าน 
โครงการและการบรหิารให้สามารถบรกิารสาธารณะของรฐั และการป้องกันความปลอดภยัแก่
ประชาชนให้ทัว่ถึงและมปีระสทิธภิาพทุกด้าน เพื่อประชาชนจะได้มคีวามรู้สกึว่ารฐับาลเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

4.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดบัหมู่บ้าน ต าบล ด้วยการพัฒนาทัง้ทาง
เศรษฐกจิสงัคมและการเมอืงอยา่งมปีระสทิธภิาพ และตดิต่อสบืเนื่องตลอดไป ตลอดจนจดัใหม้กีาร
ฝึกอบรมและการด าเนินงานต่างๆ ตามโครงการอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรูค้วามช านาญและรูจ้กัปรบัปรุงกจิกรรมต่างๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เพื่อ
พฒันาและยกฐานะการครองชพีของตนใหสู้งขึน้ และมจีติส านึกในบทบาทและความรบัผดิชอบใน
การสรา้งสรรและป้องกนัทอ้งถิน่และประเทศชาตใิหม้คีวามเจรญิและปลอดภยัอยา่งถาวร 

เพื่อจะใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวตามแนวทางขา้งต้น จะด าเนินการในลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ปรบัล าดบัความส าคญัของการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมใน 
พื้นท่ีพฒันาเพ่ือความมัน่คง เพื่อใหก้ารพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงระยะแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่สี่ สอดคล้องและสนับสนุนวตัถุประสงค์ด้านความมัน่คงของชาต ิจงึควรเร่งรดัให้สภาความ
มัน่คงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตแิละหน่วยงานที่
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เกีย่วขอ้งรว่มกนัพจิารณาก าหนดนโยบายการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพื่อจะไดมุ้่ง
ระดมสรรพก าลงัของชาต ิเพื่อแก้ไขปญัหาความมัน่คงของชาติให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ทัง้ภายในและภายนอก โดยใหม้กีารศกึษาปญัหาในรายละเอยีดและ
ก าหนดแผนงานพฒันาเพื่อความมัน่คง เพื่อที่จะมุ่งเน้นหนักการพฒันาในเขตพื้นที่ที่ถูกคุกคาม 
หรอือาจจะถูกคุกคามจากผู้ก่อการร้าย ทัง้นี้ เพื่อจะสนับสนุนให้การจดัสรรทรพัยากรของชาติ    
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันาเพื่อความอยู่รอดของชาตแิละเพื่อประสานจุดมุ่งหมายดา้น
เศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมใหส้มบรูณ์แบบยิง่ขึน้ 

(2) ปรบัปรงุแนวทางการด าเนินการพฒันาเพ่ือความมัน่คง ก าหนดให้
สภาความมัน่คงแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ร่วมกันด าเนินการด้านการเสนอแนะแนวนโยบาย มาตรการ ติดตามประเมนิผลการพฒันากา
เศรษฐกจิเพื่อความมัน่คง กลัน่กรองโครงการและงบประมาณเกีย่วกบัการพฒันาเพื่อความมัน่คงใน
ระยะช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่4 โดยอาศยัแนวทางวเิคราะหแ์บบประสมสาขาวชิา 
ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและจิตวิทยา ในอันที่จะมุ่งขจัดปญัหาการคุกคามของ
ผูก่้อการรา้ยใหไ้ดผ้ลลุล่วงโดยเรว็ทีสุ่ด 
                                      

ตารางท่ี 6.1 
จ านวนประชากรในเขตอ าเภอท่ีมีการแทรกซึมของผูก่้อการร้าย ในปี 2518 แยกตามรายภาค 

ภาค ประชากรทัง้หมด1/ 
ประชากรในอ าเภอท่ีมีการ2/ 

แทรกซึมของผูก่้อการรา้ย 
รอ้ยละของจ านวนประชากรใน
เขตแทรกซึมของผูก่้อการรา้ย 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 14,823,000 4,619,006 52.5 
เหนือ 9,519,000 1,580,588 18.0 
ใต ้ 5,441,000 1,766,435 20.1 
กลาง 10,664,000 829,084 9.4 
กรุงเทพมหานคร 3,328,000 - - 

รวม 43,775,000 8,795,113 100.0 

1/ กองการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย 
1/ กองวางแผนเตรยีมพรอ้มและพฒันาเพื่อความมัน่คง 
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ตารางท่ี  6.2 
รายจ่ายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ีสาม  ต่อประชากร 

แยกตามสาขาเศรษฐกิจและภาค1/ 

(บาท/คน) 

ภาค 
เกษตรและ 
ชลประทาน 

อตุสาหกรรม
และเหมืองแร่ 

คมนาคม
และขนส่ง 

พลงังาน 
พาณิชย์
และ

บริการ 

รวมงบ
พฒันาสาขา
เศรษฐกิจใน

แผน 3 

กิจการ
สงัคม 

เมืองและ
ท้องถ่ิน สาธารณ

สขุ 
การศึกษ

า 

รวม 
งบพฒันา
สาขา
สงัคม 

รวมงบ
พฒันา

เศรษฐกิจ
และสงัคม 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 238.4 10.2 284.7 30.2 563.5 51.4 86.8 146.8 671.0 956.0 1,519.5 

เหนือ 321.5 9.3 370.8 28.3 729.9 59.9 88.4 150.2 733.2 1,031.7 1,761.6 

ใต ้ 331.7 6.2 496.4 51.7 886.0 71.6 89.1 155.0 781.3 1,096.9 1,982.9 

กลาง2/ 457.9 5.5 350.4 48.6 862.4 43.4 86.4 140.8 628.1 898.7 1,761.1 

กรงุเทพมหานคร 181.2 54.8 251.2 114.9 602.1 69.6 896.5 131.9 2,115.0 3,213.0 3,815.1 
 
1/ รายจ่ายแยกตามสาขาเศรษฐกจิและภาคจากฝา่ยการเงนิการคลงั  กองวางแผนเศรษฐกจิและสงัคม  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาตทิัง้นี้   เป็นรายจ่ายทีต่ ัง้ยอดไวใ้นแผน  มใิช่รายจ่ายจรงิ  ตวัเลขประชากรปี  2517  กองบญัชปีระชาชาต ิ
2/ ภาคกลางไมร่วมกรงุเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 6.3 
ผลิตภณัฑร์วมต่อประชากรแยกตามรายภาคและพื้นท่ี1/ 

(ราคาปจัจบุนั) 

ภาค 
ผลิตภณัฑร์วม 

ต่อประชากร 2515  
(บาท) 

ผลิตภณัฑร์วม 
ต่อประชากร 2518 

(บาท) 

ร้อยละของ 
การเปล่ียนแปลง 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ    
รวมทัง้ภาค 1,867.8 3,035.6 92.5 
จงัหวดัทีผู่ก่้อการรา้ยมอีทิธพิล 2,092.9 3,334.0 59.3 

เหนือ    
รวมทัง้ภาค 2,815.7 5,046.8 79.2 
จงัหวดัทีผู่ก่้อการรา้ยมอีทิธพิล 2,492.1 4,494.3 80.3 

ใต ้    
รวมทัง้ภาค 4,477.3 7,388.1 65.0 
จงัหวดัทีผู่ก่้อการรา้ยมอีทิธพิล 3,051.4 5,055.2 65.7 

กลาง2/    
รวมทัง้ภาค 5,673.0 9,409.7 65.9 
จงัหวดัทีผู่ก่้อการรา้ยมอีทิธพิล 6,912.0 11,191.7 61.9 

 
1/ ตวัเลขผลติภณัฑร์วมจากกองบญัชปีระชาชาต ิ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ  ตวัเลขประชากรจากกองการทะเบยีน  กรมการปกครอง 
2/ ไมร่วมกรงุเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 6.4 
พื้นท่ีชลประทานจ าแนกตามรายภาค 

ภาค 
พื้นท่ีเกษตร1/ 

(ล้านไร่) 
พื้นท่ี

ชลประทาน 
(ล้านไร่) 

ร้อยละของ
พื้นท่ีเกษตร
ในภาค 

พื้นท่ีชลประทาน
ท่ีส่งน ้าได้ในฤดู
ฝน (ล้านไร่) 

ร้อยละของ 
พื้นท่ีชลประทาน

ทัง้หมด 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  47.8 2.4 5.0 1.5 62.5 
ใต ้ 11.5 1.7 14.9 0.9 52.9 
เหนือ 24.0 3.6 15.0 2.4 66.7 
กลาง 26.1 12.4 47.5 10.3 83.1 

 
1/ กองเศรษฐกจิการเกษตร  ตวัเลขปี  2518 
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ตารางท่ี 6.5 
จ านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรแยกตามรายภาค 

 

ภาค สมาชิก1/ ครวัเรือน2/  เกษตรกรทัง้ส้ิน เฉล่ียร้อยละ 
กลาง 215,259 1,002,860 21.5 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  216,467 2,117,943 10.2 
เหนือ 166,619 1,274,459 13.1 
ใต ้ 64,927 664,738 9.8 

ทัง้ประเทศ 663,272 5,060,000 13.1 
 
1/ จ านวนสมาชกิสหกรณ์การเกษตร  ปี  2518/19  จากกองสหกรณ์การเกษตร  กรมส่งเสรมิ 

สหกรณ์  ทัง้นี้  เป็นตวัเลขเบือ้งต้น  และมไิดร้วมสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมง 
จ านวนสมาชกิกลุ่มเกษตรกรมาจากงานกลุ่มเกษตรกร  กรมส่งเสรมิการเกษตร  ทัง้นี้ เป็นตวัเลข 
เบือ้งตน้เช่นเดยีวกนั 

2/ ประมาณการ 
 
 
 



บทท่ี 1 
การพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรหลกัทางเศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดล้อม 

แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 4 ได้เน้นให้ความส าคัญต่อปญัหาและลักษณะการใช้
ทรพัยากรเศรษฐกจิหลกัของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทรพัยากรที่ดนิ ป่าไม ้แหล่งน ้า แหล่งแร ่
พลงังานและเชื้อเพลงิ ตลอดทัง้ความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มของชาตใินระยะที่ผ่านมา ซึง่จะมี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคตทัง้ในแง่ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ สงัคมและความ  
มัน่คงของชาติต่อไป จงึได้ท าการศึกษาสภาพปญัหาขัน้พื้นฐานและก าหนดแนวทางการพฒันา
ทรพัยากรหลกัดงักล่าวให้สอดคล้องสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ
และสงัคม การกระจายรายได้และการเพิม่ของประชากร ตลอดทัง้การรกัษาดุลยภาพสิง่แวดล้อม
ของชาตมิใิหเ้กดิอนัตรายต่อประเทศในระยะยาว ดงันี้ คอื.- 

1. ท่ีดิน 

1.1 สถานการณ์เก่ียวกบัการใช้ท่ีดิน 

ผลจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิและอตัราการขยายตวัของพลเมอืงทีค่่อนขา้งสูง 
ในระยะที่ผ่านมา ท าให้การใช้ที่ดนิของประเทศมคีวามเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากพื้นที่ของ
ประเทศ 321 ล้านไร่ ปรากฏว่าในปี 2516 ได้ถูกน ามาใช้เป็นพื้นที่ท ามาหากินทางการเกษตร
โดยเฉพาะส่วนใหญ่ใชท้ าการเพาะปลูกประมาณ 109 ลา้นไร่ หรอื 34 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดรอ้ยละ 37 
หรอื 119 ลา้นไรเ่ป็นทีป่า่ (ส ารวจจากภาพถ่ายทางอากาศ โดยดาวเทยีมในปี 2517) ทีเ่หลอือกี 93 
ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 29 เป็นพืน้ทีน่ ้าหนองบงึทีร่กรา้งว่างเปล่า ทีอ่ยูอ่าศยั และอื่นๆ 

จากพืน้ทีท่ีใ่ชท้ าการเกษตรประมาณ 109 ลา้นไร่ พบว่าเป็นพืน้ทีซ่ึง่อยู่ในเขตหรอื 
โครงการชลประทานประมาณ 20 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 18.3 ของพื้นทีท่ีใ่ชท้ าการเกษตร ซึ่งพืน้ที่
ภายใตโ้ครงการชลประทานน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลาง คอื ประมาณ 12 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 60 ของ
พื้นที่ชลประทานทัง้ประเทศ ส่วนที่เหลอือยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ตามล าดบั ทีด่นิในเขตชลประทานส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปเพื่อการปลูกขา้ว ประมาณรอ้ยละ 2 ของพืน้ที่
ชลประทาน มรีะบบและมนี ้าเพยีงพอเพาะปลูกในฤดูแลง้  ส าหรบัพืน้ทีน่อกเขตชลประทานซึง่มอียู่
ถงึรอ้ยละ 82 ของพื้นที่เพาะปลูกทัง้หมดนอกจากจะใช้ปลูกขา้วเป็นส่วนใหญ่แล้วยังเป็นพื้นที่
เพาะปลกูพชืไรเ่กอืบทัง้หมด รวมทัง้ไมย้นืตน้  ผลไม ้ และเลีย้งสตัว์ 
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ทีด่นิเป็นปจัจยัการผลติทีส่ าคญัทีสุ่ดในกระบวนการผลติทางการเกษตร ดงันัน้การ
ปรบัปรุงระดบัความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึง่เป็นประชาชนส่วนใหญ่จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาถงึ
ปญัหาการบรหิารและจดัสรรทรพัยากรที่ดนิเป็นอนัดบัแรก ปญัหาเกี่ยวกบัที่ดนิมสีาเหตุมาจาก
ปจัจยัส าคญัๆ หลายประการสรปุไดด้งัน้ี .- 

1.1.1 ความกดดนัจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การทีป่ระชากรของประเทศ
มอีตัราเพิม่สงู ท าใหจ้ านวนครอบครวัของเกษตรกรเพิม่มากขึน้ทุกๆ ปี ซึง่ท าใหค้วามต้องการที่ดนิ
ท ากนิทวคีวามรนุแรงขึน้ นอกจากนัน้การแบ่งแยกทีด่นิทีม่อียู่ใหลู้กหลานกท็ าใหข้นาดการถอืครอง
ที่ดินท ากินเล็กลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน จากประมาณการปรากฏว่าจ านวน
ครวัเรอืนของเกษตรกรทีม่อีายเุกนิ 20 ปีขึน้ไป มดีงันี้.- 

ตารางท่ี 1.1 
จ านวนครวัเรือนของเกษตรกรท่ีมีอายเุกิน 20 ปี (2503 - 2528) 

พ.ศ. 
จ านวนครวัเรือนของเกษตรกร 

(พนัครวัเรือน) 
เพ่ิมขึ้น 

(พนัครอบครวั) 
2503 3,698 - 
2513 4,375 677 
2518 5,060 685 
2528 6,776 1,726 

จงึเหน็ได้ว่าระหว่างปี 2518-2528 จ านวนครอบครวัของเกษตรกรประมาณว่าจะ
เพิม่ขึน้ถงึ 1.7 ลา้นครอบครวั ถ้าจะจดัทีด่นิใหม่ใหแ้ก่ครอบครวัเกษตรดงักล่าวครอบครวัละ 20 ไร ่
จะตอ้งใชท้ีด่นิใหมถ่งึ 34 ลา้นไร ่ภายใน 10 ปี ซึง่เกนิก าลงัของทรพัยากรทีม่อียูใ่นจ านวนจ ากดั 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงสภาพการเกษตร การเปลีย่นจากการท าการเกษตรใน
สภาพของการผลติอย่างพออยู่พอกนิเป็นการท าการเกษตรเพื่อการคา้นัน้ ไดก่้อใหเ้กดิปญัหาการ
ผลติทางเกษตรเพิม่ขึน้ เพราะรายได้ไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้จ่ายในครอบครวัเกษตรกร 
สภาพการณ์เช่นน้ีเป็นตน้เหตุส าคญัทีท่ าใหภ้าวะหน้ีสนิของเกษตรกรทวคีวามรุนแรงขึน้ นอกจานัน้
การเสีย่งภยัต่อการเปลีย่นแปลงในภาวะธรรมชาตแิละระดบัราคากเ็ป็นปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึง 
ซึง่จะท าใหห้นี้สนิของเกษตรกรสงูมากยิง่ขึน้ 

1.1.3 การขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน การขยายเนื้อที่เพาะปลูกอย่าง 
รวดเรว็มผีลท าใหพ้ืน้ทีท่ ากนิเป็นจ านวนมากในปจัจุบนัน้ีอยู่ในเขตทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิต ่า 
จากรายงานของกรมป่าไม ้ปรากฏว่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมรีาษฎรบุกรุกท าลายป่าในอตัรา
สูงในเขตทอ้งทีข่องจงัหวดัมหาสารคาม รอ้ยเอด็ อุดรธานี เลย อุบลราชธานี สุรนิทร ์นครราชสมีา 
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ชยัภมู ิบุรรีมัย ์และขอนแก่น จ านวนราษฎร 126,149 ราย รวมพืน้ทีป่า่ทีถู่กบุกรุกเน้ือที ่5.3 ลา้นไร ่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิต ่า ส่วนภาคกลางตอนใต้ก็ประสบปญัหาเกี่ยวกับดิน
เปรี้ยว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และจงัหวดันนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
บางส่วนของจงัหวดัสุพรรณบุร ีนครปฐม กาญจนบุร ีราชบุร ีสมุทรสงคราม อยุธยา นครนายก 
ปราจนีบุร ีฉะเชงิเทรา และชลบุร ีรวมพื้นที่ทัง้หมด 5.2 ล้านไร่ เขตพื้นที่ที่มดีนิเปรีย้วมากที่สุด 
ไดแ้ก่ ทุ่งรงัสติ 1.3 ล้านไร่ เสนา 0.9 ลา้นไร่ ฉะเชงิเทรา 0.9 ล้านไร่ และอยุธยา 0.48 ล้านไร ่
ผลผลติขา้วในเขตนี้โดยทัว่ไปเฉลีย่ 8-15 ถงัต่อไร่ (เขตภาคกลางอื่นๆ เฉลีย่ 40 ถงัต่อไร่) ซึง่ต ่า
กว่าผลผลติต่อไร่ในเขตพื้นที่อื่นๆ ในภาคเดยีวกนั ปญัหาของดนิเปรี้ยวเป็นปญัหาหน่ึงที่ท าให้
เกษตรกรในเขตพื้นที่น้ีมรีายได้ต ่าไม่พอเลี้ยงครอบครวั ก่อให้เกดิปญัหาการก่อหน้ีสนิจนกระทัง่
ทีด่นิตกเป็นกรรมสทิธิข์องนายทุนไปเป็นอนัมาก และจากรายงานขององค์การอาหารและเกษตร
เรือ่ง “การศกึษาความต้องการใชไ้มแ้ละทรพัยากร ปี 2513-2543” ซึง่ไดร้ายงานต่อรฐับาลไทยเมื่อ
ปี 2515 ปรากฏว่าการใชท้ีด่นิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ต ่าเพื่อการปลูกขา้วมถีงึ 33.3 ลา้นไร่ และใน
จ านวนนี้เป็นพืน้ทีป่ลูกขา้วของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือถงึ 23 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 70 ของทีด่นิที่
ขาดความอุดมสมบรูณ์ทัง้หมดของประเทศ 

1.2 ปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินท ากิน 

จากสภาพการณ์เกี่ยวกบัการใช้ทีด่นิทีก่ล่าวมาน้ี ไดส้่งผลสะทอ้นท าใหเ้กดิปญัหา 
เกีย่วกบัทีด่นิท ากนิ คอื 

1.2.1 การถือครองท่ีดินเพ่ือการเกษตรมีขนาดเลก็ลง จากขนาดการถอืครอง
เฉลีย่ครอบครวัละ 16 ไร่ในปี 2506 ลดลงเหลอืครอบครวัละ 14.7 ไร่ ในปี 2518 และคาดว่าจะ
เหลอืเพยีงครอบครวัละ 11.6 ไร่เท่านัน้ ในปี 2528 และจากการส ารวจภาวะการถอืครองทีด่นิเพื่อ
การเกษตรได้พบว่า กลุ่มจงัหวดัที่มปีญัหาการถอืครองที่ดนิที่มขีนาดต ่ากว่า 14.7 ไร่ มอียู่ 25 
จงัหวดัดว้ยกนั คอื กลุ่มจงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่ และแม่ฮ่องสอน รอ้ยละ 83.5 ของครอบครวั
เกษตรกรทัง้หมด กลุ่มจงัหวดัน่าน ล าปาง แพร่ สุโขทยั และอุตรดติถ์ รอ้ยละ 64.8 กลุ่มจงัหวดั
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รอ้ยละ 60.4 กลุ่มจงัหวดัชยันาท สงิหบ์ุร ีนนทบุร ี
อ่างทอง สุพรรณบุร ีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี นครนายก และธนบุร ีรอ้ยละ 38.1 กลุ่มจงัหวดั
กาญจนบุร ีราชบุร ีเพชรบุรแีละประจวบครีขีนัธ ์รอ้ยละ 36.8 ของครอบครวัเกษตรกรทัง้หมด 

1.2.2 จ านวนเกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินท ากินมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น  จากสถิติ
จ านวนผูร้อ้งเรยีนขอทีด่นิท ากนิทีส่ านักงานกรรมการช่วยเหลอืชาวนา (ก.ช.น.) ล่าสุดเท่าทีไ่ดร้บั
จนถงึเดอืนมนีาคม 2519 ซึง่พอจะถอืเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้จนกว่าจะมกีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอกีครัง้
หนึ่ง ไดม้จี านวนผูร้อ้งเรยีนถงึประมาณ 77,000 ราย ซึง่ส่วนใหญ่กว่ารอ้ยละ 50.0 เป็นเกษตรกร
อยูใ่นจงัหวดัทางภาคกลาง 
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1.2.3 การเช่าท่ีดินท ากินเพ่ิมขึ้น ปญัหาการเช่าที่ดินท ากินเป็นปญัหาหน่ึง 
ทีส่บืเนื่องมาจากภาวะความกดดนัของอตัราการเพิม่ประชากรมรีะดบัสูง และความเสื่อมโทรมของ
ดนิ ดงัจะเหน็ไดว้่าภาคกลางมผีูเ้ช่าทีด่นิรวม 2 แสนกว่าครอบครวั หรอืรอ้ยละ 40.7 ภาคเหนือมผีู้
เช่าทีด่นิแสนกว่าครอบครวั หรอืรอ้ยละ 18.3 ภาคใต้มผีูเ้ช่าทีด่นิ 5 หมื่นกว่าครอบครวั หรอืรอ้ยละ 
15.7 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมผีูเ้ช่าน้อยทีสุ่ดเมื่อคดิเป็นรอ้ยละ แต่มจี านวนครอบครวัทีเ่ช่าทีด่นิ
กว่า 3 หมืน่กว่าครอบครวั อย่างไรกต็ามเกษตรกรในภาคน้ีมปีญัหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
ต ่าและขาดแคลนน ้าเพื่อการเพาะปลกู ท าใหเ้กษตรกรมผีลผลติและรายไดต้ ่ากว่าภาคอื่นๆ 

ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ส ารวจข้อมูลปญัหาการ
เช่าทีด่นิระหว่างปี 2516-2517 กลุ่มจงัหวดัทีม่ปีญัหาการเช่าทีด่นิมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี 
สมุทรปราการ อยุธยา นครนายก นนทบุร ีฉะเชงิเทรา และธนบุร ีมผีูเ้ช่าที่ดนิท ากนิรอ้ยละ 41-74 
กลุ่มจงัหวดัที่มปีญัหาการเช่ารองลงมา ได้แก่ จงัหวดันครปฐม เชยีงใหม่ อ่างทอง สระบุร ีสงิหบุ์ร ี
สุพรรณบุร ีราชบุร ีและชลบุร ีมผีู้เช่าที่ดนิท ากินระหว่างร้อยละ 27-36 และมกีลุ่มจงัหวดัที่มี
แนวโน้มของปญัหาการเช่าที่ดนิสูงขึ้นมอียู่ 13 จงัหวดั คอื จงัหวดัลพบุร ีพิจติร แม่ฮ่องสอน 
นครสวรรค ์สมุทรสาคร เพชรบุร ีสมุทรสงคราม ล าพูน แพร่ ปราจนีบุร ีพษิณุโลก อุทยัธานี และ
กาญจนบุร ีรอ้ยละ 14-26 ของครอบครวัเกษตรกรทัง้หมด 

1.2.4 การบุกรุกท าลายป่าไม้รุนแรงย่ิงขึ้น จากการส ารวจพิสูจน์สิทธิใ์น 
ปา่สงวนแห่งชาตทิีถู่กราษฎรบุกรุกจ านวน 202 ป่า เน้ือทีป่่าทัง้หมด 28.8 ลา้นไร่ ปรากฏว่า เนื้อที่
ป่าถูกบุกรุก 2.2 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 7.5 ของเน้ือทีป่่าทีส่ ารวจทัง้หมด จ านวนราษฎรบุกรุกมถีงึ
เกอืบ 222,775 ราย เน้ือทีป่่าไมท้ีถู่กบุกรุกมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและรองลงมา 
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ตามล าดบั 

การส ารวจดว้ยภาพถ่ายทางอากาศปี 2514 พบว่าเน้ือทีป่่าไมข้องประเทศ
มอียูป่ระมาณรอ้ยละ 57 ของเนื้อทีท่ ัง้ประเทศ แต่จากการส ารวจ โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทยีมปี 2517 
ปรากฏว่ามพีืน้ทีป่่าเหลอือยู่ประมาณรอ้ยละ 37 ของเน้ือทีท่ ัง้ประเทศ แสดงว่าเน้ือทีป่่าถูกท าลาย
ไปประมาณรอ้ยละ 20 หรอื 63 ลา้นไรภ่ายใน 13 ปี 

1.2.5 ความขดัแย้งเร่ืองท่ีดินท ากินมีมากขึ้น ปญัหาและความขดัแยง้ในเรื่อง
ที่ดนิท ากิน เน่ืองจากชาวนาชาวไร่ต้องสูญเสยีกรรมสทิธิท์ี่ดนิให้แก่เจ้าหน้ีนายทุน เป็นปญัหาที่
สะสมกนัเป็นเวลาช้านาน และเริม่จะมกีารร้องเรยีนขอให้ทางราชการช่วยแก้ปญัหาในเรื่องน้ีมา   
ตัง้แต่ พ.ศ. 2514 จนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2519 รฐับาลไดไ้กล่เกลีย่ประนีประนอมเรื่องหนี้สนิและ
ทีด่นิท ากนิ คู่กรณีตกลงกนัได้ยนิยอมใหซ้ื้อหรอืไถ่ถอนทีด่นิคนืและยนิยอมให้เช่านา  รวมทัง้สิ้น 
12,061 ราย จากจ านวนผูย้ ื่นค ารอ้งทัง้สิน้ 30,391 ราย คดิเป็นเนื้อทีป่ระมาณ 446,618 ไร่ ในเขต
จงัหวดัต่างๆ 47 จงัหวดั 
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1.3 มาตรการของรฐับาลท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมารฐับาลได้ใช้มาตรการหลายด้านเพื่อแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบั 
ที่ดิน อย่างไรก็ด ีการด าเนินงานของรฐับาลในแต่ละด้านนับว่าอยู่ในขอบเขตจ ากัด ดงัปรากฏ  
ในตารางดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1.2 
มาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

ปัญหา โครงการ หน่วยราชการ ผลงานจนถึงปี 2518  
(ล้านไร่) 

เป้าหมาย  
2519–2524 

(ล้านไร่) 
1. การขาดความ 

มัน่คงในกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ 

ออก น.ส. 3 ทัว่ประเทศ กรมทีด่นิ  11.7 67 

2. ขาดทีด่นิท ากนิ ก. การจดัทีด่นิไมส่่งเสรมิอาชพี    
  การจดัทีด่นิแปลงใหญ่และ

แปลงน้อย 
กรมทีด่นิ  1.5 3.4 

 ข. การจดัทีด่นิและส่งเสรมิอาชพี    
  นิคมสรา้งตนเอง กรมประชาสงเคราะห ์ 2.0 0.7 
  สหกรณ์นิคม กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 0.5 3.5 

  กรมพฒันาทีด่นิ 1/ กรมพฒันาทีด่นิ 0.08 0.1 
 ค. ส่งเสรมิอาชพี    
  จดัรปูทีด่นิ ส านกังานจดัรปูทีด่นิ 0.06 1.4 
3. ปา่ไมถู้กท าลาย  หมูบ่า้นปา่ไม ้ กรมปา่ไม ้ - 25.7 
4. การไถ่ถอนและซือ้

ทีด่นิคนื 
 เงนิกูร้ะยะยาว ธกส. 0.2 - 

5.  การถอืครองทีท่ า
การเกษตร 

 ปฏริปูทีด่นิ2/ ส านกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่
การเกษตร 

0.3 10.2 

1/ รวมเฉพาะโครงการจดัและพฒันาทีด่นิเท่านัน้ 
2/ เป็นผลงานจนถงึปี 2519 และเป้าหมายทีต่ ัง้ไวร้ะหว่างปี 2520 - 2524 

1.4 ปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกบัการด าเนินการของรฐับาล 

1.4.1 ปัญหาขาดนโยบายและแผนระยะยาว แมร้ฐับาลจะไดม้กีารด าเนินการ
ตามมาตรการและโครงการแกไ้ขดา้นต่างๆ ขา้งตน้แลว้กต็าม แต่ยงันบัว่าไมท่นัต่อเหตุการณ์เพราะ
การขาดแผนประสานการด าเนินงานในด้านที่ดนิของรฐับาล ซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วย
ราชการหลายหน่วย นอกจากนัน้ยงัขาดนโยบายหลกัส่วนรวมเกี่ยวกบัดา้นอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้
และดนิ นโยบายการเช่าและกรรมสทิธิท์ี่ดนิ ขนาดของเน้ือที่จดัสรร ฯลฯ ท าให้เกดิความสบัสน
ในทางปฏบิตัแิละก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าในหมูป่ระชาชนซึง่ไดร้บัสทิธิไ์มเ่ท่าเทยีมกนั 

1.4.2 ปัญหาด้านโครงการจดัท่ีดิน ซึง่อาจสรปุไดด้งันี้ คอื 

(1) ขาดระบบการคดัเลอืกราษฎรและจดัล าดบัความส าคญัว่าผูใ้ดควร
จะได้รบัความช่วยเหลอืก่อนหลงั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มคีวามเดือดรอ้นมากมโีอกาสได้รบัความ
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ช่วยเหลอืก่อนผู้ที่มคีวามเดอืดร้อนน้อย จงึก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มี
ปญัหาการถอืครองทีด่นิรนุแรง 

(2) ปญัหาการบุกรุกในเขตพื้นที่โครงการจดัสรรที่ดนิ ซึ่งเกดิขึน้ก่อน 
ที่ทางราชการจะเข้าไปด าเนินการ และการบุกรุกซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการ
ด าเนินงานในส่วนของรฐับาล 

1.4.3 ปัญหาการวางแผนการใช้ท่ีดิน การใช้ที่ดนิเพื่อการเกษตรที่มลีกัษณะ
และแผนงานทีค่่อนขา้งจะแน่ชดัคงมแีต่เฉพาะในเขตทีด่นิภายใต้โครงการชลประทานบางโครงการ 
และโครงการจดัทีด่นิของรฐับางประเภทเท่านัน้ ส าหรบัในเขตนอกเหนือไปจากนี้ ถงึแมจ้ะไดม้กีาร
ก าหนด “เขตเศรษฐกจิเกษตร” ไว้อย่างกวา้งๆ ถงึ 19 เขตแลว้กต็าม แต่กย็งัขาดมาตรการหรอื
โครงการเพื่อจดัใช้ทีด่นิเพื่อส่งเสรมิการผลติให้เป็นไปตามแนวทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้ทีด่นิในเขต  
ที่สูงเชงิเขา ที่ป่าไมช้ายเลน ที่ดนิเปรี้ยวและดนิเคม็และที่ราบตอนกลางภาคใต้ (ทุ่งพระแสงหรอื
พนม) ปจัจุบนันับว่ายงัขาดการส ารวจและขอ้มลูทางวชิาการทีแ่น่ชดัในอนัทีจ่ะสามารถแนะน าการ
ใชท้ีด่นิเหล่านี้ใหเ้หมาะสมต่อทางเศรษฐกจิและสงัคมต่อไป 

1.4.4 ปัญหาในด้านการประสานงาน ถงึแมว้่าจะไดม้กีารเร่งรดัโครงการออก 
น.ส. 3 ใหเ้สรจ็ภายในระยะ 10 ปี แก่พืน้ทีป่ระมาณ 76 ลา้นไร่ ปรากฏว่าแผนการด าเนินงานออก 
น.ส. 3 นี้มไิด้พจิารณาถงึความต้องการของนโยบายจดัสรรที่ดนิหรอืปฏริูปที่ดนิโดยตรง ทัง้นี้
เนื่องจากการจดัท าโครงการของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในลกัษณะทีจ่ะต้องปฏบิตัติามกฎหมายและ
หน้าทีข่องตนและการรเิริม่โครงการกเ็กดิขึน้ในระยะเวลาที่ต่างกนั เป็นเหตุให้ไม่สามารถจะจดัท า    
โครงการใหส้อดคลอ้งกนัไดแ้ละปญัหาส าคญัทีท่ าใหเ้กดิเหตุการณ์เช่นน้ี กเ็น่ืองจากขาดหน่วยงาน
กลางทีจ่ะท าการประสานงานเหล่านี้ใหส้อดคลอ้งซึง่กนัและกนั 

1.5 แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา 

การที่จะด าเนินการแก้ไขปญัหาที่ดนิท ากินและอยู่อาศยัในระยะยาวให้บรรลุผล
ส าเรจ็นัน้จะด าเนินการในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1.5.1 เป้าหมายส่วนรวม เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดที่ดิน ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ ของรฐับาลเสนอเข้าบรรจุไว้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 (2520-2524) มี
ความสมัพนัธก์นัและมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อทีจ่ะแก้ไขปญัหาทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัใหไ้ดผ้ลอย่างจรงิจงั 
จงึไดก้ าหนดเป้าหมายส่วนรวมดงัน้ี คอื 

(1) ด าเนินการแก้ไขปญัหาในเขตพื้นที่ที่มเีกษตรกรเป็นผู้เช่าที่ดิน
รอ้ยละ 40 ขึน้ไปใหม้ทีีด่นิเป็นของตนเองใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
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(2) สนองความต้องการของผู้ที่ไม่มทีี่ดนิท ากินเป็นของตนเอง หรอื 
มเีพยีงเลก็น้อยไม่พอเพยีงกบัการด ารงชพีของครอบครวั โดยเฉพาะเกษตรกรทีไ่ดย้ื่นค ารอ้งเรยีน
ขอมทีีด่นิท ากนิไวแ้ลว้กบัทางราชการ 

(3) ด าเนินการจดัที่ดนิเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติหรอืเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติใหส้งูขึน้ 

(4) เร่งรดัโครงการที่หน่วยราชการด าเนินการอยู่ก่อนแล้วทัว่ราช -
อาณาจกัร 

(5) โครงการที่จะด าเนินการใหม่ ต้องมสี่วนที่จะเข้าไปแก้ไขปญัหา
การถอืครองทีด่นิ การไมม่ทีีด่นิท ากนิ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละการเพิม่ผลผลติ 

(6) การจดัสรรทีด่นิใหร้าษฎรท ากนิจะก าหนดขนาดทีด่นิใหเ้หมาะสม
กบัพชืทีจ่ะปลกู 

1.5.2 แก้ปัญหาการเช่าท่ีท ากินและการจดัท่ีดิน 

(1) ควบคุมการเช่านาให้เป็นไปตาม พ .ร.บ. ควบคุมการเช่านา  
พ.ศ. 2517 อยา่งจรงิจงั โดยใหม้หีน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงรบัผดิชอบโดยตรง 

(2) สนับสนุนโครงการจดัที่ดนิช่วยเหลอืชาวนาชาวไร่ และโครงการ
ปฏิรูปที่ดนิ เน้นหนักในด้านงานจดัที่ดนิในเขตที่มปีญัหาเร่งด่วน ส่วนในด้านการปรบัปรุงทาง
เกษตรนัน้กจ็ะไดใ้หค้วามส าคญัสูงเช่นกนั แต่ทัง้นี้ต้องขึน้อยู่กบัขดีความสามารถของงบประมาณ
แผ่นดนิ 

(3) เน้นหนักในดา้นการพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลที่ว่าจะใหค้วาม 
ช่วยเหลอืจดัที่ดนิให้ โดยควรระบุให้ชดัเจนว่าผู้ที่มทีี่ดนิท ากนิแต่ละประเภทของการเกษตรหรอื  
แต่ละประเภทของพชืผลอยา่งละจ านวนไมเ่กนิเท่าใดจงึจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐั ทัง้นี้ โดยให้ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพจิารณาปรบัปรุงระบบการสอบสวนคุณสมบตัิของผู้รบัความช่วยเหลือ
อยา่งเครง่ครดั 

(4) จดัให้การด าเนินการจดัที่ดนิให้แก่ราษฎรข์องรฐับาลทุกโครงการ
เขา้อยูใ่นโครงสรา้งของงานปฏริปูทีด่นิแห่งชาตเิพื่อใหแ้นวคดิและมาตรการต่างๆ เป็นแนวเดยีวกนั 

1.5.3 เร่งรดัการก าหนดนโยบายการใช้ท่ีดินของชาติ ก าหนดนโยบายการใช้
ที่ดนิของชาตใิห้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละการเมอืง โดยใช้ขอ้มูลต่างๆ เท่าที่มอียู่ในปจัจุบนั ในขณะเดยีวกนัให้เร่งรดัให้กรม
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พฒันาทีด่นิท าการส ารวจขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการใชท้ีด่นิในขัน้
รายละเอยีดในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ให้เริม่ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ก่อน และหามาตรการใช้สนับสนุนในทางปฏบิตั ิเพื่อสนองนโยบายการใช้ทีด่นิของชาตโิดยออก
พระราชบญัญตั ิทัง้นี้ เพื่อใชเ้ป็นในแนวทางในการจดัทีด่นิท ากนิใหแ้ก่ราษฎรอย่างมีประสทิธภิาพ
สงูสุดต่อไป 

1.5.4 เร่งรดัศึกษาปรบัปรุงและก าหนดโครงการการใช้ท่ีดินในเขตซ่ึงมี
ปัญหา โดยที่พื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ราบตอนกลางภาคใต้ (ทุ่งพระแสง–พนม) เป็นที่ซึ่งมี
ประชาชนได้เคลื่อนย้ายเข้าไปท ามาหากินอย่างขาดระเบียบแบบแผน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิด
ผลเสยีต่อเศรษฐกจิและสงัคมตลอดจนสิง่แวดลอ้ม รฐับาลจะเร่งก าหนดโครงการพฒันาทีด่นิเหล่านี้
ให้เกดิประโยชน์มากที่สุดโดยมใิห้มผีลเสยีหายเกดิขึน้นอกจากนี้ ได้แก่ พื้นที่ดนิเปรีย้ว พื้นที่ดนิ
เคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พืน้ทีช่ายทะเลและพืน้ทีส่งูเชงิเขา 

1.5.5 มาตรการเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิท่ีดินท ากิน 

(1) ด าเนินการให้ความมัน่ใจในด้านกรรมสิทธิท์ี่ดินท ากินนอกเขต 
ปา่สงวน โดยการสนบัสนุนโครงการออก น.ส.3 ทัว่ประเทศใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 2524 ซึง่กรมทีด่นิได้
เตรยีมโครงการไวแ้ลว้ 

(2) จัดระบบกรรมสิทธิท์ี่ดินให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริง โดยยึดถือ 
หลกัการว่าพื้นที่นัน้เป็นพื้นที่สงวนหรอืไม่ ซึ่งตามข้อเท็จจรงิปรากฏว่า เมื่อมรีาษฎรอาศัยอยู่  
หนาแน่นในเขตเมอืงหรือเขตพื้นที่ท าการเกษตร ซึ่งไม่มปีระโยชน์ที่จะสงวนเพื่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรแลว้ เมือ่ทางราชการเหน็ว่าไมส่มควรจะรกัษาไวเ้ป็นทีส่งวนต่อไปใหด้ าเนินการเพกิถอน
และออกเอกสทิธิใ์ห้แก่ราษฎร ในการน้ีจะต้องมขี ัน้ตอนในการด าเนินการให้ชดัแจง้ ในเรื่องของ 
ปา่สงวนจะตอ้งใหก้รมปา่ไมเ้ป็นผูว้างหลกัเกณฑแ์ละในดา้นทีส่งวนอื่นๆ จะมอบใหก้รมทีเ่กี่ยวขอ้ง
เป็นผูด้ าเนินการ 

1.5.6 มาตรการปลดเปล้ืองหน้ีสินของเกษตรกร 

(1) ปญัหาหน้ีสินน าไปสู่การสูญเสียที่ดิน จึงจะต้องแก้ไขปญัหา 
โดยการจดัสินเชื่อการเกษตรระยะสัน้และระยะยาวถึงระดับต าบล เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของ
เกษตรกรให้มากทีสุ่ด ทัง้นี้โดยจดัสรรงบประมาณของรฐับาลเป็นรายปีให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อน าไปใชจ้่ายเป็นค่าดอกเบีย้ เพื่อใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสามารถกู้ยมืจากแหล่งเงนิทัง้ภายในและภายนอกประเทศมาใหเ้กษตรกรกู้ยมืไดอ้ย่าง
เตม็ทีแ่ละเพยีงพอ 
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(2) จดัท าแผนและโครงการพเิศษระยะ 5 ปี เพื่อด าเนินการไถ่ถอน 
ทีด่นิให้แก่เกษตรกรทัว่ประเทศ โดยพจิารณาจดัตัง้สถาบนัเพื่อการนี้ขึน้โดยเฉพาะ เช่น ธนาคาร
ทีด่นิ โดยในระยะแรกเริม่จากการไถ่ถอนทีด่นิในเขตทีม่โีฉนดและ น .ส. 3 แลว้ ซึง่จะต้องมอบให้ 
กรมทีด่นิเป็นผูส้ ารวจจ านวนทีแ่น่นอนใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ส่วนในเขตทีม่แีผนการ  
ทีจ่ะออก น.ส. 3 ต่อไปนัน้ จะต้องมอบใหก้รมทีด่นิด าเนินการส ารวจในดา้นกรรมสทิธิพ์รอ้มๆ ไป
กบัการออก น.ส. 3 ดว้ย เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการไถ่ถอนทีด่นิต่อไป 

1.5.7 มาตรการอนุรกัษ์ทรพัยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(1) สนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินให้เร่งด าเนินการโดยเร็ว ควร
ด าเนินการในเขตทีเ่กษตรกรเป็นเจา้ของทีด่นิเองเป็นส่วนใหญ่ และแต่ละรายมเีนื้อทีถ่อืครองอยู่ใน
อตัราเฉลีย่โดยทัว่ไป 

(2) สนับสนุนใหก้รมพฒันาทีด่นิไดข้ยายโครงการประเภทอนุรกัษ์ดนิ
และน ้า รวมทัง้ปรบัปรงุคุณภาพของดนิ โดยเฉพาะในเขตดนิเปรีย้วและสนับสนุนโครงการดงักล่าว
ในเขตจดัรูปและปฏริูปที่ดนิเป็นอนัดบัแรก แต่ทัง้นี้จะต้องพจิารณาให้แน่ชดัว่าเขตดนิเปรีย้วที่จะ
ปฏริูปและจดัรูปนัน้น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นไม่ได้แล้ว เช่น การจดัให้เป็นเขตอุตสาหกรรม
หรอืเขตที่อยู่อาศยั ส าหรบัที่ดนิที่ใช้ในการเกษตรหรอือื่นๆ ทัว่ประเทศ จ าเป็นจะต้องมโีครงการ  
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ดนิและน ้า เพื่อรกัษาระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินให้อยู่ในสภาพที่จะใช้
ประโยชน์ได้ตลอดไป นอกจากนี้  ที่ดินบริเวณต้นน ้ าล าธารก็มีความจ าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์  
เช่นเดยีวกนั 

(3) การด าเนินการหมู่บ้านป่าไม ้จะต้องด าเนินการในพื้นที่ป่าต้นน ้า
ล าธารทีม่สีภาพเสื่อมโทรมจากปญัหาการบุกรกุมากทีสุ่ด 

(4) ให้ความส าคญัแก่โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรกัษ์บรเิวณต้นน ้า 
ล าธารเป็นอนัดบัแรกและเรง่ด่วน 

(5) การพัฒนาอาชีพในเขตโครงการจัดที่ดิน  ขณะนี้มีกรม
ประชาสงเคราะห ์และกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมพฒันาทีด่นิก าลงัด าเนินการอยู่ สมควรใหม้กีาร
เรง่ปรบัปรงุการด าเนินงาน รวมทัง้การขยายอตัราก าลงัและงบประมาณเพื่อด าเนินการในพืน้ทีท่ีไ่ด้
จดัสรรแลว้ใหไ้ดผ้ลอยา่งจรงิจงัมากยิง่ขึน้ 

1.5.8 ปรบัปรงุการประสานงาน 

(1) จดัตัง้หน่วยบรหิารเกี่ยวกบัการจดัทีด่นิท ากนิใหแ้ก่ราษฎรขึน้เป็น
หน่วยเดยีวกนัโดยรวมหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นทบวงมรีฐัมนตรรีบัผดิชอบโดยตรง 
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(2) สมควรมอบหมายให้คณะที่ปรกึษากฎหมายของรฐับาลพจิารณา
ประมวลกฎหมายค าสัง่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการจดัที่ดนิของส่วนราชการต่างๆ 
ซึ่งมอียู่เป็นจ านวนมากให้มลีกัษณะเป็นระบบสอดคล้องสมัพนัธ์กนั และเพื่อให้มกีารด าเนินงาน 
ภายใตก้ารควบคุมอ านวยการและประสานงานอย่างมเีอกภาพ 

(3) จดัให้มีหน่วยงานบริหารงานกลางเกี่ยวกับการจดัที่ดินท ากิน
ใหแ้ก่ราษฎร รวมทัง้เป็นผูก้ลัน่กรองโครงการและงบประมาณเกี่ยวกบัการจดัทีด่นิตามแผนการ ซึง่
ไดก้ าหนดระยะเวลาไว ้5 ปี (2520-2524) อย่างรบีด่วน และในกรณีทีม่กีารเสนอโครงการเกี่ยวกบั
การจดัสรรทีด่นิหรอืปรบัปรุงทีด่นิ เพื่อของบประมาณด าเนินการโครงการแต่ละปี ควรจะไดเ้ป็นไป
ตามแผนจดัทีด่นิระยะยาวทีไ่ดว้างไวอ้ยา่งเรง่ด่วน เพื่อแกป้ญัหาเรือ่งทีด่นิใหผ้่อนคลายใหม้ากทีสุ่ด
มใิหต้ดิต่อยดืเยือ้ต่อไป 

2. ป่าไม้ 

2.1 สภาพของป่าไม้ 

ผลการส ารวจเน้ือที่ป่าไมใ้นปี 2504 มเีน้ือที่ป่าไมข้องประเทศอยู่ประมาณ 182  
ล้านไร่หรอืรอ้ยละ 57 ของเนื้อที่ทัง้ประเทศ ต่อมาเมื่อปี 2517 จากการส ารวจด้วยภาพถ่าย 
ดาวเทยีม ปรากฏว่ามเีน้ือทีป่่าเหลอือยู่ประมาณ 119 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 37 ของเนื้อทีท่ ัง้ประเทศ 
สรุปแลว้ในระยะ 13 ปีทีผ่่านมาป่าไมถู้กท าลายไปทัง้สิน้ 63 ลา้นไร่ หรอืในอตัราเฉลีย่ถงึ 4.8 ลา้น
ไรต่่อปี พืน้ทีป่า่ไมถู้กท าลายส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน
และภาคตะวนัตกของประเทศ พืน้ที่ป่าไมท้ี่ถูกท าลายแล้วน้ีประชาชนบุกรุกเขา้จบัจองท าไร่เลื่อน
ลอย โดยส่วนใหญ่ใชป้ลกูขา้วโพด ขา้วไร ่มนัส าปะหลงั ถัว่และพชืไรต่่างๆ 

ลกัษณะการบุกรุกท าลายป่าเริม่ด้วยการเข้าไปตดัไม้ใหญ่ของพวกนายทุนค้าไม้
เถื่อนก่อน สภาพป่าก็จะกลายเป็นป่าโปร่งที่มไีม้เล็ก หลงัจากนัน้ราษฎรก็จะเข้าไปตัดไม้เล็ก 
ไมน้้อย เขา้ไปเผาฟืนท าถ่านแลว้กจ็ะปราบใหโ้ล่งเตยีนส าหรบัใชเ้พาะปลกูต่อไป 

ในขณะทีป่า่ไมถู้กบุกรุกและท าลายเฉลีย่ถงึปีละ 4.8 ลา้นไร่นัน้ ในช่วงแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที่ 3 กรมป่าไมไ้ด้ท าการปลูกป่าทดแทนได้เฉลี่ยเพยีงปีละ 40,000 ไร่เท่านัน้ และองคก์าร 
อุตสาหกรรมป่าไมส้ามารถปลูกทดแทนได้เฉลีย่เพยีงปีละ 10,000 ไร่ จะเหน็ได้ว่าอตัราการปลูก
ทดแทนกบัการท าลายปา่เป็นอตัราทีแ่ตกต่างกนัมากจนเทยีบกนัไมไ่ด ้

ผลจากการบุกรุกท าลายป่าในอตัราที่สูงดงักล่าวได้ก่อให้พื้นที่เพาะปลูกขยายตวั
อย่างรวดเรว็ คอื ในปี 2503 มเีพาะปลูกทัง้ประเทศเพยีง 49 ล้านไร่ ต่อมาในปี2518 พื้นที ่
เพาะปลูกทัง้ประเทศไดเ้พิม่ขึน้เป็น 109 ลา้นไร่ เพิม่ขึน้เฉลีย่ถงึปีละ 4 ลา้นไร่ หรอืในอตัรารอ้ยละ 
6 ต่อปี 



 158 

2.2 ปัญหาป่าไม้ 

การที่เน้ือทีป่่าไมข้องประเทศไดล้ดลงอย่างรวดเรว็จนถงึขดีที่เป็นอนัตรายต่อการ
รกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อใหเ้อื้ออ านวยต่อการพฒันาประเทศนัน้ กล่าวไดว้่ามสีาเหตุทีส่ าคญั 
3 ประการดงันี้คอื 

(1) มสีาเหตุมาจากการจดัสรรป่าสมัปทานในเขตป่าสงวนประเภทต่างๆ โดย
ไม่ค านึงถงึความจ าเป็นในแง่การรกัษาทรพัยากรป่าไม้เป็นหลกั แต่มุ่งเฉพาะเพื่อเพิม่จ านวนป่า
สมัปทานหรอืปา่โครงการใหต้รงตามความตอ้งการของผูร้บัสมัปทานทีเ่พิม่จ านวนขึน้อย่างรวดเรว็ 

นอกจากน้ีในด้านการบรหิารป่าสมัปทานกย็งัขาดการควบคุมดูแลทีร่ดักุม 
ทัง้ในแง่การตดัไม้ตามจ านวนที่ให้สมัปทาน และในแง่การปลูกป่าเสรมิตามข้อตกลง และแม้ผู้ที ่
ได้รบัสมัปทานป่าไมจ้ะมอบงานปลูกป่าทดแทนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไมเ้ป็นผู้ด าเนินการ
ปลกูแทนกต็าม แต่กย็งัมปีญัหาในดา้นการบรหิารและความล่าชา้ในการด าเนินงานอกีมาก 

การที่ป่าไมถู้กท าลายอย่างรวดเรว็ตามสาเหตุขอ้น้ี กล่าวได้ว่าเป็นผลสบื
เน่ืองมาจากการทีผู่ไ้ดร้บัสมัปทานป่าไมโ้ดยเฉพาะในเขตป่าสงวนต่างๆ ท าการบุกรุกตดัไมใ้นเขต
ปา่ใกลเ้คยีง นอกเหนือจากทีไ่ดร้บัสมัปทาน ซึง่สามารถท าไดง้่ายโดยใชป้่าสมัปทานทีไ่ดร้บัเป็นสิง่
อ าพราง 

(2) มสีาเหตุมาจากการบุกรุกเข้าไปหาที่ท ากินในเขตป่าสงวนของราษฎร 
ทัง้ผูไ้มม่ทีีท่ ากนิและผูม้ทีีท่ ากนิอยู่แลว้ แต่ใหผ้ลผลติต ่าและรวมตลอดทัง้ชาวเขาเผ่าต่างๆ การบุก
รกุของราษฎรนอกจากท าใหส้ามารถไดท้ีท่ ากนิใหม่แลว้ ยงัมรีายไดจ้ากการรบัจา้งตดัไมท้ าลายป่า
จากนายทุนผู้ค้าไม้อกีด้วย ด้วยเหตุนี้ จงึเกิดมกีารร่วมมอืเป็นอย่างดรีะหว่างราษฎรผู้บุกรุกและ
นายทุนผูค้า้ไม ้หรอืผูไ้ดร้บัสมัปทานปา่ไมท้ีนิ่ยมการตดัไมน้อกเขตปา่สมัปทานดงักล่าวขา้งตน้ 

(3) มสีาเหตุมาจากการจดัสรา้งปจัจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของรฐับาลในระยะ
ทีแ่ลว้มามุง่เพื่อสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้นเศรษฐกจิเพยีงอยา่งเดยีว แต่มไิดค้ านึงถงึการป้องกนั
รกัษาทรพัยากรของประเทศควบคู่ไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น การตดัถนนเพื่อการคมนาคมและขนส่งการ
สร้างอ่างเก็บน ้า  การสร้างเขื่อนชลประทานและการสร้างนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น ซึ่งในหลาย
โครงการปรากฏว่ามสี่วนอ านวยความสะดวกใหม้กีารบุกรกุท าลายปา่มากยิง่ขึน้ 



 159 

2.3 เป้าหมายการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 

โดยที่ป่าไม้เป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัยิง่ทางการพฒันา แต่ได้ถูกท าลายลง
อยา่งรวดเรว็ ในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่4 จงึก าหนดเป้าหมายการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้หแ้น่
ชดัดงันี้ 

(1) ก าหนดใหร้กัษาพืน้ทีป่่าไมไ้วใ้หเ้หลอืรอ้ยละ 37 ของพืน้ทีท่ ัง้ประเทศเป็น
อยา่งต ่า 

(2) ชะลอการบุกรุกท าลายป่าจากอตัราปีละ 4.8 ลา้นไร่ใหเ้หลอื 0.4 ลา้นไร่
เป็นอยา่งสงู 

(3) เร่งการปลูกป่าทดแทนให้มอีตัราสูงขึน้จากปจัจุบนัให้ได้เพิม่ขึน้ปีละ 0.5  
ลา้นไรแ่ละลดค่าใชจ้า่ยในการปลกูปา่ทดแทนใหต้ ่าลง โดยเปลีย่นวธิกีารปลกูปา่ใหม ่

(4) ขยายงานด้านการป้องกนัรกัษาป่าเพิม่เตมิ คอื ขยายเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์
ป่าจากเดมิ 12 เขตใหเ้ป็น 22 เขต และประกาศเขตป่าอุทยานแห่งชาตซิึง่เดมิมอียู่ 13 แห่งใหเ้พิม่
เป็น 20 แห่ง ภายในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

(5) บูรณะบรเิวณป่าต้นน ้าล าธารใหไ้ดเ้น้ือทีค่รอบคลุมต้นน ้าล าธารทีส่ าคญัๆ  
ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.4 แนวทางและมาตรการพฒันา 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น แนวทางการพฒันาเพื่อรกัษาทรพัยากรป่าไม้ใน 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มดีงันี้.- 

2.4.1 ป่าท่ียงัไม่ถกูท าลาย 

(1) พิจารณาทบทวนนโยบาย ระเบียบ วิธีและหลักเกณฑ์การให้
สมัปทานปา่ไมใ้หมท่ัง้หมดภายในปี 2520 โดยยดึหลกัทีว่่าจะต้องลดจ านวนป่าสมัปทานโดยเฉพาะ
ในเขตป่าสงวนให้น้อยลงตามล าดบัและไม่ใหผู้ไ้ดร้บัสมัปทานมโีอกาสท าลายป่าไมน้อกเขต การที่
จะเลอืกป่าใดเป็นป่าสมัปทานหรอืป่าโครงการนัน้จะเลอืกเฉพาะป่าทีม่ไีมท้ีส่ามารถตดัได ้โดยส่วน
ใหญ่เป็นเกณฑเ์พื่อป้องกนัมใิหผู้ไ้ดร้บัสมัปทานมโีอกาสท าลายป่าไดต่้อไปอกี 

(2) เรง่ส ารวจปา่สงวน ปา่ตน้น ้าล าธาร เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าและเขต
อุทยานแห่งชาตใิหรู้ส้ภาพและพืน้ทีท่ีแ่น่ชดั โดยเริม่ในเขตปา่ทีม่ปีญัหามากก่อน 
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(3) เปลี่ยนวธิกีารปลูกป่าทดแทนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐั
เสยีใหม่ แทนที่จะใหป้ลูกโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไมแ้ต่ผูเ้ดยีวใหใ้ชว้ธิกีารจา้งเหมาให้เอกชน
รบัไปท าเป็นรายโครงการและรายพืน้ที่ๆ  มโีดยหน่วยงานของรฐัต้องจดัหากลา้ไมใ้หอ้ย่างเพยีงพอ 
ซึ่งจะก่อผลให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยของการปลูกป่าให้น้อยลง และช่วยเพิม่การจา้งงานใน
ชนบทอกีดว้ย อย่างไรกด็ ีการปลูกป่าทดแทนน้ีจะต้องปลูกทัง้ในพืน้ทีป่่าใหม่ทีจ่ะให้สมัปทานและ
ปา่ทีถู่กบุกรกุไปแลว้ในส่วนทีเ่หน็ว่าควรจะตอ้งรกัษาสภาพเป็นปา่ไว ้

(4) ป่าใดที่ได้มกีารประกาศให้เป็นป่าสงวน เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า
หรอืเขตอุทยานแห่งชาตแิลว้ จะจดัใหม้เีจา้หน้าที่เขา้ไปคุม้ครองอย่างเพยีงพอและจรงิจงัเพื่อมใิหม้ี
การบุกรกุได ้

2.4.2 ป่าท่ีถกูบกุรกุไปแล้ว 

(1) เร่งส ารวจป่าที่ถูกบุกรุกไปแล้วให้รู้แน่ชัดว่าป่าใดจะเปิดเป็น 
ทีท่ ากนิแน่นอน ซึง่จะเร่งออกหนังสอืส าคญัใหร้าษฎรเขา้ไปถอืครองต่อไป และป่าใดจะสงวนไวจ้ะ
ด าเนินการปลกูปา่ทดแทน การส ารวจจะจดัใหม้โีครงการเร่งด่วนพเิศษด าเนินการโดย 3 หน่วยงาน
ร่วมกนั คอื กรมทีด่นิ กรมพฒันาทีด่นิ และกรมป่าไม ้โดยรฐัจะสนับสนุนในดา้นอตัราก าลงัคนและ
เครือ่งมอือยา่งเตม็ที ่

(2) เร่งการออกหนังสือส าคัญให้แก่ราษฎรซึ่งขอมีกรรมสิทธิป์่า 
ทีถู่กบุกรกุในส่วนทีเ่หน็ว่าจะใหร้าษฎรเขา้ไปท ากนิ โดยจะท าควบคู่ไปกบัการเรง่ส ารวจขา้งตน้ 

(3) เร่งจดัท าโครงการและแผนงานบูรณะปลูกป่าทดแทนในบรเิวณ 
ต้นน ้าล าธารที่ส าคญัๆ ที่ถูกท าลายไปแล้วให้เป็นโครงการเร่งรดัปลูกป่าแทนในอตัราที่สูงกว่าที่
ด าเนินมา โดยการเรง่ส ารวจและจดัท าเป็นโครงการสมบูรณ์แบบ และจดัหาแหล่งเงนิกู้ต่างประเทศ
มาด าเนินการปลกูปา่แทน โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.4.3 ผลิตผลจากป่าไม้ 

(1) พจิารณาก าหนดเขตการขนยา้ยไมซุ้ง และผลติภณัฑจ์ากไมใ้หแ้น่
ชดั ส่วนหลกัเกณฑใ์นการขนยา้ยจะก าหนดใหเ้หมาะสมกบัการใหส้มัปทานป่า ทัง้นี้จะต้องปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของหน่วยป้องกนัรกัษาปา่ควบคู่กนัไปอยา่งเร่งด่วนดว้ย 

(2) จ ากดัการอนุญาตให้ตัง้โรงเลื่อยใหม่ หรอืการขยายโรงเลื่อยเดมิ
ใหส้อดคลอ้งกบัสมัปทานปา่ทีใ่ห ้

(3) ห้ามการส่งออกไม้ท่อนทุกชนิดและควบคุมการส่งออกของ 
ผลติภณัฑไ์มทุ้กชนิดอยา่งใกลช้ดิ 



 161 

3. แหล่งน ้า 

3.1 ปัญหาการพฒันาแหล่งน ้า 

แหล่งน ้าเป็นปจัจยัหลกัต่อการพฒันาประเทศหลายด้าน การเร่งพฒันาประเทศ 
ทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาก่อให้เกิดความต้องการในการใช้แหล่งน ้ ามากยิ่งขึ้น 
ขณะเดยีวกนัแหล่งน ้าต่างๆ ในประเทศมปีรมิาณจ ากดั จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องวางแนวนโยบาย
และมาตรการในการพฒันาและจดัสรรทรพัยากรแหล่งน ้าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ
ส่วนรวมในระยะต่อไป 

การพฒันาแหล่งน ้าธรรมชาติของประเทศมปีญัหาอยู่หลายประการ ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดนโยบาย และวางมาตรการส่วนรวมเพื่อควบคุมการใช้ การพฒันาและการรกัษา
แหล่งน ้า สรปุปญัหาต่างๆ ได ้คอื 

3.1.1 ขาดแผนและนโยบายส่วนรวมเก่ียวกบัการจดัสรรทรพัยากรแหล่ง
น ้า ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติในระยะที่แล้วๆ มา ยงัมไิด้มกีารก าหนด
นโยบายส่วนรวมส าหรบัการใช ้การพฒันา และการบ ารุงรกัษาแหล่งน ้าส าหรบัประเทศไวอ้ย่างเป็น
ระบบชดัเจน การด าเนินงานโครงการพฒันาแหล่งน ้า จงึกระจายไปในหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง
หลายแห่ง ซึง่แต่ละหน่วยงานกม็ ีนโยบายและการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรน ้าและการ
พฒันาแหล่งน ้าตามขอบเขตของกฎหมายทีก่ าหนดไว้โดยเฉพาะของตน จงึมบีางกรณีเกดิปญัหา
ความขดัแยง้เกีย่วกบัการประสานงาน การแบ่งงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ 
รวมทัง้ปรมิาณน ้าทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาประเทศในโครงการตามสาขาต่างๆ 

3.1.2 ขาดการส ารวจแหล่งน ้าท่ีจะน ามาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ การ 
วางแผนพฒันาในปจัจุบนั ยงัไม่มกีารส ารวจที่แน่นอนถึงปรมิาณน ้า แหล่งน ้าทัง้หมดที่มอียู่ใน
ประเทศ และปรมิาณน ้าทีต่อ้งการใชใ้นแต่ละสาขาทัง้ในปจัจุบนัและสาขา ซึง่จ าเป็นต่อการวางแผน
และการจดัสรรน ้าส าหรบัการใช้ในแต่ละสาขาได้อย่างรดักุม โดยต้องจดัเป็นระบบหมุนเวยีนให้มี
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั เพื่อใชท้รพัยากรน ้านี้ใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

3.1.3 ขาดแนวนโยบายระยะยาว เพ่ือแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาค- 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ประสบวกิฤตการณ์ทางธรรมชาตฝินแลง้และฝนทิง้ช่วงเป็นประจ าเกอืบ
ทุกปีมาโดยตลอด เป็นผลเสยีหายแก่การเพาะปลกูและสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ชาวนา ชาวไร่ ใน
ภารดงักล่าว ซึ่งมฐีานะทางเศรษฐกจิยากจน และไม่มัน่คง การแก้ปญัหาเท่าที่รฐับาลไดด้ าเนินไป
ส่วนใหญ่เป็นแบบ “ฉุกเฉิน” เพื่อบรรเทาความเสยีหายไปเป็นปีๆ แต่ยงัขาดมาตรการและแนวทาง
แกป้ญัหาระยะยาว 
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3.1.4 ความเส่ือมโทรมและเน่าเสียของแหล่งน ้า การขาดแผนบ ารุงและรกัษา
แหล่งน ้า ก่อใหเ้กดิปญัหาความเสื่อมโทรมและเน่าเสยีของแหล่งน ้าโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ตามย่านชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้นี้ เนื่องจากการขยายตวัของเศรษฐกจิและจ านวน
ประชากรที่ใช้น ้ามปีรมิาณเพิม่มากขึน้ ก่อให้เกดิปญัหาแหล่งน ้าผวิดนิ และแหล่งน ้าใต้ดนิซึ่งบาง
แห่งมีการสูบน ้ าขึ้นมากจนเกิดการเสียดุลทางธรรมชาติ เช่น ปญัหาแหล่งน ้ าบาดาลบริเวณ
กรงุเทพมหานครมนี ้าทะเลและน ้ากรอ่ยไหลซมึเขา้มาในชัน้น ้าบาดาล ท าใหต้้องเสยีสภาพแหล่งน ้า
ใตด้นิไป นอกจากนี้การทิง้สิง่โสโครกต่างๆ หรอืน ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทกท็ าให้
น ้าตามแมน่ ้าล าคลองเกดิเน่าเสยี และในอนาคตปญัหาการเน่าเสยีของแหล่งน ้าดงักล่าวจะเพิม่มาก
ขึน้ ซึง่จะเป็นการท าลายและลดจ านวนแหล่งน ้าลงไป นอกจากนัน้ การท าลายป่าไมต้้นน ้าล าธารได้
ทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ในขณะทีค่วามตอ้งการปรมิาณน ้าจากแหล่งน ้าต่างๆ มากขึน้ทุกขณะ 

3.1.5 ขาดมาตรการควบคุมการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมให้ 
สอดคล้องกบัขีดจ ากดัของการพฒันาแหล่งน ้า ขาดการวางมาตรการจ ากดัการขยายตวัของ
เมอืงและอุตสาหกรรมในแต่ละเขตให้สอดคล้องกับขดีจ ากดัของแหล่งน ้าที่มอียู่ในแต่ละอาณา
บรเิวณ เพื่อลดปญัหาการขาดแคลนน ้าทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

3.1.6 การใช้น ้าอย่างไม่ประหยดั ขณะทีป่ระชากรบางส่วนมนี ้ากนิน ้าใชอ้ย่าง
อุดมสมบูรณ์และใช้น ้าอย่างไม่ประหยดั ก็มปีระชากรอีกเป็นจ านวนมากที่อยู่ในชนบทมปีญัหา 
ขาดแคลนน ้าอย่างรุนแรง ท าใหเ้กดิปญัหาช่องว่างทีจ่ าเป็นต้องมแีนวทางและมาตรการแก้ไขอย่าง 
รบีด่วน 

3.2 สภาพและแนวทางการพฒันาแหล่งน ้า 

การพฒันาแหล่งน ้า หมายถงึ  การพฒันาแหล่งน ้าตามธรรมชาต ิ3 ประเภท คอื 

3.2.1 แหล่งน ้าในอากาศ เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่ส าคัญที่สุด เพราะก่อให้ 
เกดิฝน ซึง่เป็นต้นก าเนิดของแหล่งน ้าต่างๆ ทัง้ผวิดนิและใต้ดนิ ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตโซนรอ้น
และไดร้บัอทิธพิลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตกเฉียงใต้เกอืบตลอดปี จากสถติขิอง
กรมอุตุนิยมวทิยา ประเทศไทยมปีรมิาณน ้าฝนตกเฉลี่ยทัว่ทุกภาคปีละ 1,837 ม.ม. โดยแยก
ออกเป็นรายภาคไดด้งันี้ .- 
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ก. ภาคเหนือ ปรมิาณน ้าฝนตกเฉลีย่ปีละ 1,260 ม.ม. 
ข. ภาคกลาง “   “ 1,375 ” 
ค. ภาคตะวนัตก “   “ 1,675 ” 
ง. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ “   “ 1,370 ” 
จ. ภาคตะวนัออก “   “ 2,480 ” 
ฉ. ภาคใต ้ “   “ 2,860 ” 

จากความอุดมสมบรูณ์ของแหล่งน ้าในอากาศ คอื น ้าฝน ซึง่มปีระโยชน์ต่อ
การพฒันาแหล่งน ้าที่ส าคญัทีสุ่ด จงึต้องสนับสนุนให้มกีารศกึษาและรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบั
สภาพอากาศโดยการจดัตัง้สถานีวดัน ้าฝนให้ครบทุกจงัหวดั เพื่อจะได้จดัเก็บขอ้มูลที่ถูกต้องและ
สมบรูณ์แบบทัว่ทัง้ประเทศ ส าหรบัใชป้ระโยชน์ในการวางแผนพฒันาแหล่งน ้าต่อไป 

นอกจากนี้ไอน ้าในอากาศซึง่อยู่ในสภาพความชืน้ เมฆ และหมอก ส าหรบั
ประเทศไทยยงัสามารถเปลี่ยนสภาพใหเ้ป็นฝนไดต้ามโครงการฝนหลวงส าหรบับางจงัหวดัซึง่แห้ง
แลง้ โครงการฝนหลวงจงึเป็นโครงการทีส่มควรจะไดร้บัการประเมนิผลว่าจะเป็นการคุม้ค่ามากน้อย
เพยีงไรเพื่อจะได้วางแผนขยายโครงการนี้ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น และให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศต่อไป 

3.2.2 แหล่งน ้าผิวดิน ประกอบดว้ย ลุ่มน ้าต่างๆ ตลอดจน ค ูคลอง หนอง บงึ ที่
กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทัว่ประเทศนัน้ก็ถือ่าเป็นแหล่งน ้าผิวดนิและเป็นที่รองรบัน ้าฝนตาม
ธรรมชาต ิประเทศไทยมลีุ่มน ้าใหญ่น้อยกระจายอยูต่ามภาคต่างๆ ดงันี้คอื 

- ภาคเหนือ 8 ลุ่มน ้า 
- ภาคกลาง 5 ” 
- ภาคตะวนัตก 4 ” 
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 ” 
- ภาคตะวนัออก 4 ” 
- ภาคใต ้ 4 ” 

แหล่งน ้าผวิดนิเป็นประโยชน์ในกจิกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม พลงังาน 
อุปโภค บรโิภค ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง การประมงและสาธารณสุข เนื่องจากเรายงัไม่สามารถ
ควบคุมธรรมชาตขิองแหล่งน ้าผวิดนิใหเ้หมาะสม เพื่อจะไดร้บักบัอุทกภยัหรอืความเสยีหายได้ 

ลุ่มน ้ าที่ใหญ่และส าคัญที่สุดของประเทศ คือ ลุ่มน ้ าเจ้าพระยา ซึ่ง
ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 1 ใน 3 ของประเทศ มปีรมิาณน ้าไหลเฉลีย่ปีละ 25,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร ต้น
น ้าเริม่จากภาคเหนือและไหลผ่านที่ราบภาคกลางไปออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย ในสภาพปจัจุบนัภาค
กลางและภาคเหนือไดใ้ชป้ระโยชน์จากลุ่มน ้านี้ประมาณปีละ 16,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร และ 9,000 
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ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั เมื่อความต้องการใช้น ้ามแีนวโน้มมากขึ้น การจดัสรรน ้าเพื่อใช้
ประโยชน์ในแต่ละภาคจงึมขี้อขดัแย้งในแง่ที่ว่าผลประโยชน์ที่จะได้รบัในภาคหนึ่งจะท าให้เสีย
ผลประโยชน์ในอกีภาคหนึ่ง ซึ่งมผีลต่อการกระจายรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศโดยตรง 
ฉะนัน้ การก่อสรา้งโครงการจงึตอ้งค านึงถงึวตัถุประสงคก์ารพฒันาประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย 

ส าหรบัภาคเหนือซึ่งมพีื้นที่ถงึ 2 ใน 3 อยู่ในเขตลุ่มน ้าเจา้พระยานัน้  
มจี านวนเนื้อทีถ่อืครองเพื่อเกษตรกรรมต่อครอบครวัมแีนวโน้มทีจ่ะลดลง จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องจดัหา
ปจัจยัน ้าให้เพิม่มากขึน้ แต่ก็ต้องค านึงถงึผลเสยีที่จะเกดิขึน้ในภาคกลางด้วย เน่ืองจากน ้าที่ใช้ใน
ภาคกลางส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งน ้าในภาคเหนือดงักล่าวมาแล้วข้างต้น จงึเห็นควรวางแนว
ทางการเพิม่ปรมิาณน ้าในภาคเหนือ โดยการศกึษาถงึความเหมาะสมทีจ่ะผนัน ้าจากลุ่มน ้าสาละวนิ
และลุ่มน ้าโขงมาใชป้ระโยชน์อกีทางหนึ่ง ในขณะเดยีวกนัจะต้องศกึษาถงึปรมิาณน ้าส่วนหนึ่งทีใ่ช้
ในการไล่น ้าเคม็บรเิวณกรุงเทพฯ ประมาณปีละ 4,000-5,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร ว่าจะมคีวามจ า
เป็นมากน้อยเพยีงไรถ้าหากสามารถลดปรมิาณน ้าทีใ่ชไ้ล่น ้าเคม็นี้ลงใหพ้อเหมาะกจ็ะมปีรมิาณน ้า
เหลือใช้ที่ภาคเหนือได้มากขึ้น นอกจากนี้ ก็ควรจะค านึงถึงการน าน ้าใต้ดินซึ่งมีอยู่อย่างอุดม
สมบรูณ์ในภาคเหนือมาใชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็ทีด่ว้ย 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งมกีารขาดแคลนน ้าอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง 
ถงึแมว้่ามปีรมิาณน ้าฝนตกเฉลี่ยค่อนขา้งสูงและมลีุ่มน ้าสาขามากมายนัน้  แต่สภาพของดนิที่ไม่ 
เอือ้อ านวยใหใ้นการเกบ็กกัน ้า และลุ่มน ้าทีม่อียูก่เ็ป็นลุ่มน ้าเลก็ๆ ประกอบทัง้การถางป่าท าไร่เลื่อน
ลอยมาก ท าให้ปญัหาขาดแคลนน ้าทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ จงึต้องเน้นการพฒันาโครงการก่อสรา้ง
อ่างเกบ็น ้าใหก้ระจายไปทัว่ทัง้ภาค รวมทัง้เร่งรดัโครงการผนัน ้าและสูบน ้าและแม่น ้าโขงส่งไปตาม
คลองส่งน ้าต่างๆ ใหเ้พิม่มากขึน้กว่าทีด่ าเนินการอยู่ในปจัจุบนั เน่ืองจากไดผ้ลรวดเรว็และมผีลดใีน
แงจ่ติวทิยาต่อเสถยีรภาพของรฐับาล 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การศึกษาและพฒันาแหล่งน ้าผวิดนิโดยเฉพาะลุ่มน ้า 
ต่างๆ ใหเ้ป็นระบบและมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนันัน้ เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะต้องด าเนินการ
ควบคู่ไปกบัการจดัขัน้ตอนและล าดบัความส าคญัของโครงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมต่างๆ 
นอกจากนี้การออกกฎหมายควบคุมการใช้การพฒันาและการอนุรกัษ์แหล่งน ้าผวิดนิจะท าให้การ
ด าเนินการต่างๆ ไดผ้ลเตม็ทีย่ ิง่ขึน้ 

3.2.3 แหล่งน ้าใต้ดิน ความสมบูรณ์ของแหล่งน ้าใต้ดนิในแต่ละพื้นที่ตามภาค
ต่างๆ ทัว่ประเทศนัน้ไม่เหมอืนกนั ขึ้นอยู่กบัสภาพชัน้ดนิ การน าน ้าใต้ดนิมาใช้ยงัไม่แพร่หลาย
เท่าทีค่วร ส่วนใหญ่เป็นกจิการของทางราชการ และมุง่ประโยชน์ทางดา้นอุปโภคบรโิภคเท่านัน้ 

การเจาะบ่อบาดาลโดยไม่มมีาตรการทางวชิาการสนับสนุนมกัจะไม่ได้
ผลดเีท่าที่ควร จงึควรที่ต้องมกีารศึกษา ส ารวจเบื้องต้นด้วยวิธกีารทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส ์  
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อุทกวทิยา และการเจาะส ารวจเพื่อหาขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการวเิคราะหถ์งึปรมิาณน ้าใต้ดนิทีจ่ะสูบ
ขึน้มาใช้ต่อเนื่องกนัตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ท าให้เกดิการสูญเสยีดุลยภาพทางธรรมชาติ
ของแหล่งน ้าใตด้นิ 

การพฒันาแหล่งน ้าใต้ดนิ จะต้องก าหนดให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค
บริโภคเป็นอันดับแรก เนื่ องจากน ้ าที่ได้มีคุณภาพดีอยู่แล้ว โดยก าหนดให้การใช้เพื่อการ  
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นอนัดบัรองลงมา อย่างไรก็ตาม ล าดบัความส าคญันี้ก็ควรจะ
เปลีย่นแปลงไดใ้นแต่ละทอ้งทีโ่ดยเปรยีบเทยีบถงึความอุดมสมบูรณ์ทัง้แหล่งน ้าผวิดนิและแหล่งน ้า
ใต้ดิน ตลอดจนคุณภาพของน ้ า และความต้องการใช้น ้ าเ ป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปญัหาขาดแคลนน ้ าอย่างรุนแรงนัน้ มพีื้นที่ที่สามารถจะเจาะ 
น ้าบาดาลมาใชเ้พื่อการเกษตรกรรมขนาดยอ่มไดป้ระมาณรอ้ยละ 20 ของพืน้ทีท่ ัง้ภาค 

3.3 นโยบายการใช้น ้า 

การใชแ้หล่งน ้าส าหรบัโครงการเอนกประสงคค์วรจะจดัล าดบัความส าคญัของการ
ใชโ้ดยทัว่ๆ ไปดงันี้ 

3.3.1 เพ่ือการเกษตรกรรม 

เนื่องจากเศรษฐกจิโดยส่วนรวมของประเทศขึน้อยู่กบัผลติผลด้านเกษตร
เป็นส าคญั จงึควรที่จะมุ่งพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะโครงการชลประทาน
เจ้าพระยาตอนบนและการชลประทานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งมพีื้นที่ในเขตชลประทาน
เพยีง 1.4 ลา้นไร่ หรอืประมาณรอ้ยละ 4 ของพืน้ทีเ่พาะปลูกของภาคทัง้ๆ ทีใ่นภาคนี้มลีุ่มน ้าใหญ่
น้อยอยูถ่งึ 22 ลุ่มน ้า และมอียูห่ลายลุ่มน ้าทีย่งัมไิดม้กีารพฒันาในเรื่องแหล่งน ้าเพื่อการชลประทาน
อยา่งเตม็ที ่เช่น ลุ่มน ้าช ีและลุ่มน ้ามลู เป็นตน้ 

3.3.2 เพ่ือการอตุสาหกรรม 

รัฐจะต้องจัดหาแหล่งน ้ าให้อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ โดย
การศกึษาส ารวจหาแหล่งน ้าเพิม่เตมิ เพื่อใหบ้รกิารการจดัสรรน ้าไดข้ยายตวัใหท้นักบัความต้องการ 
ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะจ ากัดขดีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในแต่ละท้องที่ เพื่อ 
หลกีเลีย่งปญัหาการขาดแคลนน ้าอนัจะเกดิขึน้ในเขตทอ้งทีน่ัน้ 

3.3.3 เพ่ือการอปุโภคบริโภค 

เนื่องจากแหล่งชุมชนต่างๆ ไดข้ยายตวัเพิม่มากขึน้ จงึจะต้องจดัหาแหล่ง
น ้าเพื่อการอุปโภคและบรโิภคส าหรบัชุมชนในเมอืงและในชนบท ในชนบทนั ้นรฐัมนีโยบายทีจ่ะยก
ฐานะความเป็นอยู่ให้ดขีึน้เพื่อลดช่องว่างความเป็นอยู่ระหว่างคนในเมอืงและคนในชนบท รฐัจงึ
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จะต้องเร่งด าเนินการเรื่องการจดัหาน ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
แหล่งน ้าใตด้นิ 

3.3.4 เพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ปจัจบุนัการผลติพลงังานไฟฟ้าทีม่ตี้นทุนต ่า คอื ไดม้าจากพลงังานของน ้า
เขือ่นต่างๆ แต่ตอ้งค านึงถงึการใชเ้พื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดแูลง้เป็นส าคญั จงึจะมกีารส ารวจ
และศกึษาหาแหล่งน ้าเพื่อการนี้ไวอ้ยา่งรอบคอบดว้ย 

3.3.5 เพ่ือบรรเทาอทุกภยั 

อุทกภยัที่เกดิขึน้ได้น าความเสยีหายมาสู่ประเทศนับเป็นจ านวนมากทุกปี  
นอกจากจะท าความเสยีหายต่อพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ยงัน าความเสยีหายมาสู่เศรษฐกิจและสงัคม
ส่วนรวมของประเทศอกีนานับประการ ฉะนัน้ การบรรเทาและควบคุมอุทกภยันัน้จะมกีารศึกษา
ส ารวจลุ่มน ้าใหญ่ๆ โดยเฉพาะลุ่มน ้าเจา้พระยา เพื่อการป้องกนัและควบคุม รวมทัง้การคาดคะเน
ระดบัของน ้าในแมน่ ้าเพื่อบรรเทาอุทกภยัทีอ่าจเกดิขึน้ในเขตเมอืงและเขตเพาะปลกูดว้ย 

3.3.6 เพ่ือการคมนาคมและขนส่ง 

เนื่องจากวกิฤตกิารณ์และราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีม่แีนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้ไปอกี 
ความสนใจทีจ่ะหนัมาใชก้ารคมนาคมทางน ้าเพื่อขนส่งสนิคา้จงึมเีพิ่มมากขึน้ ปจัจุบนัปรมิาณน ้าทีม่ ี
อยูใ่นฤดแูลง้ในแมน่ ้าทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคมนาคม เช่น แม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้าป่าสกั มี
น้อยและร่องน ้าตื้นเขนิเป็นอุปสรรคต่อการเดนิเรอื ไม่สามารถใช้ได้ดตีลอดทุกฤดูกาล จงึจะให้
ความส าคญัต่อโครงการขุดลอกร่องน ้าเพื่อปรบัปรุงล าน ้าในแม่น ้าล าคลองต่างๆ ให้สามารถใช้
ประโยชน์เป็นทางคมนาคม และมคีวามสะดวกต่อการเดนิเรอืขนสงสนิคา้ไดต้ลอดปี 

3.3.7 เพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การไล่น ้ าเค็มฟ้ืนฟูสถานส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเส่ือมโทรม เป็นต้น 

การขยายตวัของเศรษฐกจิและการเพิม่ขึน้ของพลเมอืงท าให้มกีารใช้น ้าเพิ่มมาก
ขึน้ จนไปลดจ านวนของน ้าทีจ่ะระบายไปตามแม่น ้าล าคลองสู่ปากอ่าว เป็นเหตุใหเ้กดิการเสยีดุลย
ภาพทางธรรมชาต ิมนี ้าเคม็หนุนเขา้มาบรเิวณปากแม่น ้าจนท าใหเ้กดิผลเสยีหายต่ออาชพีการท า
สวนและไร่นาของประชากรที่อาศยัอยู่ตามปากแม่น ้า และรมิน ้าที่น ้าทะเลสามารถหนุนเข้าถึง 
นอกจากนี้ การทิง้สิง่โสโครกหรอืน ้าโสโครกจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ท าใหเ้กดิน ้าเน่า
เสยีตามแม่น ้าล าคลองจนเกดิความเดอืดรอ้นแก่ประชากรทีอ่าศยัน ้าจากแม่น ้าล าคลอง ซึง่บางครัง้
จ าเป็นต้องปล่อยน ้าจากเขื่อนต่างๆ เพื่อไล่น ้าเคม็และน ้าเสยีออกจากแม่น ้าล าคลองดงักล่าว  แต่
เนื่องจากมปีรมิาณน ้าอยู่จ ากัด จงึจะได้มกีารศึกษาเพื่อค านวณหาความเหมาะสมในการบงัคบั
ควบคุมปรมิาณน ้าที่จ าเป็นส าหรบัใช้ระบายในการไล่น ้าเค็มและท าให้ความสกปรกเจอืจางลง 
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นอกจากนี้โครงการพฒันาแหล่งน ้าตามเขื่อนต่างๆ ก็สามารถปรบัปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเทีย่วไว้
ส าหรบัเป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 

3.3.8 การใช้น ้าเพ่ือการประมง 

อ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ทีไ่ดส้รา้งขึน้ตามโครงการเอนกประสงคน์ัน้ สามารถ
ใชป้ระโยชน์ในการประมงไดอ้กีดว้ย โดยท าการศกึษา ทดลอง คน้ควา้ และวจิยัดา้นวชิาการประมง
เพื่อเพิม่ผลผลติสตัว์น ้า ศกึษาและทดลองเครื่องมอืจบัสตัว์น ้าบางชนิดทีเ่หมาะสม เพื่อเผยแพร่ให้
ราษฎรท าการประมงอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ ปล่อยพนัธุป์ลาน ้าจดืทีเ่หมาะสมเพื่อประโยชน์
ในการแพร่พนัธุ์ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์น ้าในบรเิวณอ่างเกบ็น ้านัน้ ซึง่เป็นแนวทางในการ
เรง่รดั เพื่อเพิม่ผลผลติสตัวน์ ้าจดืดว้ย 

3.4 มาตรการและนโยบายการพฒันา 

(1) จดัให้มีหน่วยงานกลางในระดับสูง เพื่อท าการศึกษาและด าเนินการ 
วางแผนในเรื่องการจดัท าแผนและโครงการแหล่งน ้าร่วมกบัหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ปรมิาณน ้าที่
จะตอ้งใชส้ าหรบักจิกรรมต่างๆ  ของประชาชนหรอืโครงการพฒันาประเทศในสาขาต่างๆ ทัง้นี้ โดย
ให้มกีารทดสอบทีแ่น่นอนถงึปรมิาณน ้าและแหล่งน ้าทัง้หมดที่มอียู่ และปรมิาณน ้าที่ต้องการใช้ใน
แต่ละสาขาทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต เพื่อให้ทราบถงึปรมิาณและแผนการใช้ปรมิาณน ้าในอนาคต
ของกจิกรรมต่างๆ โดยการจดัท าแผนพฒันาแหล่งน ้าขึน้ตามขัน้ตอนดงันี้ 

ก. จดัใหม้กีารศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งน ้าให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพฒันาแหล่งน ้า 

ข. วางแผนการใชแ้ละการพฒันาแหล่งน ้าทัว่ประเทศใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกนักบัการพฒันาในกจิกรรมสาขาต่างๆ 

ค. คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ศึกษาและ
ปฏบิตักิารเกีย่วกบัแหล่งน ้าและเรง่รดัใหม้กีารจดัท าโดยรบีด่วนหลงัจากการศกึษาไดส้ าเรจ็เสรจ็สิน้
แลว้ 

ง. จดัท าแผนอนุรกัษ์แหล่งน ้าใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งสงูสุด 

จ. วางแผนการบรหิารการควบคุมการใช้แหล่งน ้าให้เป็นไปอย่าง
ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

(2) จดัให้มโีครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรแหล่งน ้าที่จ าเป็นตามลุ่มน ้าและต้นน ้า 
ล าธารต่างๆ ควบคู่ไปกับการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้และดนิ โครงการพฒันาต่างๆ ก่อนจะเริม่



 168 

ด าเนินการจะต้องการศึกษาถึงผลได้ผลเสยีที่อาจจะกระทบกระเทอืนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของ
บรเิวณทีจ่ะก่อสรา้งดงักล่าว นอกจากนี้ควรมโีครงการเร่งรดัการด าเนินการขุดลอกคู คลอง หนอง 
บงึต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่ป็นแหล่งน ้าผวิดนิทีใ่ชป้ระโยชน์ได้ 

(3) ปรบัปรุงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อควบคุมการทิ้งขยะและของ
โสโครกลงในน ้ าเพื่อการอนุรักษ์น ้ าและแหล่งน ้ าต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพ  
สิง่แวดลอ้มไมใ่หเ้ป็นพษิอกีดว้ย 

(4) เร่งศึกษาส ารวจและวางแผนเพื่อบรรเทาอุทกภัยในท้องที่ต่างๆ ทัว่
ประเทศ และวางโครงการเพื่อการพฒันาแหล่งน ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการปลูกป้องกนัรกัษาป่า
จะเป็นโครงการแก้ปญัหาในระยะยาว ส าหรบัในภาวะการณ์ปจัจุบนัจ าเป็นต้องมโีครงการศกึษา
ส ารวจลุ่มน ้ าใหญ่ๆ โดยเร่งรีบให้ทราบถึงสภาพของล าน ้ า ระดับน ้ า และปริมาณน ้าในลุ่มน ้ า 
ต่างๆ พร้อมทัง้ใช้วิชาการสมัยใหม่ท าการวางแผนป้องกันอุทกภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและ 
คาดการณ์ล่วงหน้าถงึอุทกภยัที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดทัง้การศกึษาวางแผนจดัท าคลองระบาย 
เป็นทางน ้าทีจ่ะระบายน ้าจากลุ่มน ้าใหญ่ๆ ออกไปสู่ทะเลโดยไม่ผ่านบรเิวณชุมชนในกรณีทีเ่กดิฝน
ตกมากผดิปกต ิและใชป้ระโยชน์จากทางระบายน ้าเหล่านี้ในการส่งน ้าเพื่อการเพาะปลูกพชืไร่ในฤดู
แลง้ดว้ย เป็นตน้ 

(5) เร่งวางโครงการการช่วยเหลอืชาวนาชาวไร่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือในพื้นที่ที่ขาดแคลนน ้าไว้ล่วงหน้า โดยเร่งท าแผนจงัหวดัให้ทราบถงึการขาดแคลน
น ้าในฤดูแลง้ว่ามหีมู่บ้านและต าบลใดจ าเป็นต้องวางโครงการระยะสัน้และระยะยาวทีจ่ะแก้ไข และ
รวบรวมเสนอรวมไว้ในงบประมาณประจ าปีต่อไป การท าโครงการช่วยเหลอืนี้จะต้องท าให้เสรจ็
ภายในปี  2521 เพื่อใหท้นัการจดังบประมาณตัง้แต่ปี 2521 เป็นตน้ไป 

4. ทรพัยากรพลงังานและเช้ือเพลิง 

พลงังาน หมายถงึ แรงงานที่ได้มาจากธรรมชาต ิอาจจ าแนกออกได้ตามแหล่งทีม่าเป็น 2 
ประเภท คอื พลงังานตน้ก าเนิด (Primary Energy) ไดแ้ก่ น ้า แสงแดด ลม เชือ้เพลงิธรรมชาต ิเช่น 
น ้ามนั ถ่านหนิ แก๊สธรรมชาต ิไอน ้าใตด้นิ แรน่ิวเคลยีร ์ไมฟื้น แกลบ ชานออ้ย และพลงังานแปรรปู 
(Secondary Energy) ซึ่งได้มาโดยการน าพลงังานต้นก าเนิดดงักล่าวข้างต้นมาแปรรูปเพื่อใช้
ประโยชน์ในลกัษณะต่างๆ กนั เช่น พลงังานไฟฟ้า ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ถ่านโคก้ แก๊สหุงต้ม เป็น
ต้น จงึนับได้ว่าพลงังานเป็นบรกิารสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานประเภทหนึ่งที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการใชแ้หล่งพลงังานดงันี้ คอื 

(1) พลงังานทัว่ไป 
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ประเทศไทยใชพ้ลงังานในรปูต่างๆ เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และเป็นการใชพ้ลงังานใน
รปูผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม (รวมแก๊ส) โดยเทยีบเป็นค่าความรอ้นทัง้หมด ประมาณรอ้ยละ 81.7 ของ
พลงังานทีใ่ชท้ัง้หมด พลงังานทีใ่ชร้องลงมา ไดแ้ก่ พลงัน ้า ซึง่ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าประมาณ
รอ้ยละ 8.6 จากชานอ้อยประมาณรอ้ยละ 6.2 และถ่านหนิประมาณรอ้ยละ 2.4 ไมฟ้ื้นประมาณรอ้ย
ละ 0.5 แกลบประมาณรอ้ยละ 0.4 และถ่านไมป้ระมาณรอ้ยละ 0.2 

(2) พลงังานไฟฟ้า 

ในปี 2518 ความต้องการใช้พลงัไฟฟ้าสูงสุดมทีัง้สิ้นประมาณ 1,407 เมกกะวตัต ์
และพลงังานไฟฟ้าประมาณ 8,212 ล้านกโิลวตัต์ชัว่โมง มกี าลงัผลติตดิตัง้ทัง้หมดจ านวน 2,438 
เมกกะวตัต์ จ าแนกเป็นก าลงัผลติตดิตัง้จากพลงัน ้า 909 เมกกะวตัต์ พลงัไอน ้า 1,334 เมกกะวตัต ์
เครื่องกงัหนัแก๊ส  165 เมกกะวตัต์ และเครื่องดเีซลอกี 30 เมกกะวตัต์ จากระบบการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าทัง้หมดน้ี ปรากฏว่าต้องใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการผลติถงึประมาณรอ้ยละ 56-62 ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 14 ต่อปี พลงังานไฟฟ้า
ทีใ่ชส้่วนใหญ่รอ้ยละ 65 อยู่ในกรุงเทพฯ และปรมิาณรอ้ยละ 20 ของประชากรทัว่ประเทศเท่านัน้ที่
ไดร้บับรกิารสาธารณูปโภคในดา้นน้ี ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ความต้องการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
คาดว่าจะเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 11 ต่อปี 

4.1 ปัญหาพลงังานของประเทศ 

โดยทีพ่ลงังานและเชือ้เพลงิเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม 
และทางยุทธศาสตร ์จงึควรที่จะมกีารพฒันาวางแผนการใช้ให้เป็นที่แน่นอนเพยีงพอทัง้ยามปกติ
และยามฉุกเฉิน ใหคุ้ม้ค่าทางเศรษฐกจิและควรมนีโยบายใหส้ามารถพึง่ตนเองใหม้ากทีสุ่ด เพราะ
จากวกิฤตกิารณ์น ้ามนัทีผ่่านมาชีใ้หเ้หน็ว่าประเทศไทยยงัมปีญัหาเกีย่วกบัพลงังานอยู่มาก คอื 

4.1.1 ปัญหาการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรพัยากรพลงังานภายในประเทศ 
ยงัไม่เตม็ท่ีเน่ืองจากขาดการวางแผนหลกัด้านการพลงังาน จากการส ารวจแหล่งพลงังานและ 
เชื้อเพลงิที่ส าคญัที่มอียู่ภายในประเทศ ได้แก่ พลงัน ้า ถ่านลกิไนท์ แก๊สธรรมชาต ิน ้ามนัดบิ และ
หนิน ้ามนั มแีหล่งพลงัน ้าเท่าทีส่ามารถพฒันาและน ามาใชม้ากทีสุ่ด โดยการสรา้งเขื่อนไฟฟ้าพลงั
น ้า แต่ผลการส ารวจตรวจสอบพบว่าแหล่งพลงัน ้าภายในประเทศ และระหว่างประเทศที่สามารถ
น ามาผลติไฟฟ้าพลงัน ้า และประโยชน์พลอยไดอ้ย่างอื่นๆ มจี านวนถงึ 92 แห่ง ซึง่สามารถจะผลติ
เป็นพลงัไฟฟ้าสูงสุดไดป้ระมาณ 20 ลา้นกโิลวตัต์ แต่ปจัจุบนัปรากฏว่าเขื่อนพลงัน ้าทีก่่อสรา้งแลว้
เสรจ็ม ี8 แห่ง (ไม่รวมเขื่อนเจา้เณรและเขื่อนปตัตานี ซึ่งก าลงัจะแลว้เสรจ็ในปี 2522 และ 2524) 
รวมก าลงัผลติตดิตัง้ไดเ้พยีง 909 เมกกะวตัต์ และมขีดีความสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉลีย่ปี
ละ 2,813 ลา้นกโิลวตัต์ชัว่โมงเท่านัน้ แหล่งพลงัน ้าภายในประเทศทีเ่หลอืส่วนใหญ่มขีนาดเลก็กว่า
ทีไ่ดก่้อสรา้งไปแลว้ แต่กจ็ะสามารถพฒันาเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าทดแทนการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิได ้
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ส่วนถ่านหินที่พบในประเทศเป็นประเภทลิกไนท์มีที่กระบี่ แม่เมาะ และที่ลี้มี
ปรมิาณส ารองรวมทัง้สิ้นประมาณ 170 ลา้นตนั สามารถขุดมาใชใ้นราคาทีคุ่ ้มค่าต่อการลงทุนได้
เพยีง 76 ล้านตนั ปจัจุบนัน ามาใช้แล้วประมาณ 5 ล้านตนั ส่วนใหญ่น ามาใช้ในการผลติเป็น
พลงังานไฟฟ้า ส าหรบัหนิน ้ามนั แหล่งน ้ามนัดนิและแก๊สธรรมชาตนิัน้ ยงัอยู่ในระหว่างการส ารวจ 
วจิยั เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึปรมิาณและคุณภาพในเชงิการคา้ใหเ้ป็นทีแ่น่ชดั 

ดงันัน้ ปญัหาจงึมอียู่ว่า แหล่งพลงังานและเชื้อเพลิงพลงังานที่มอียู่แล้ว แต่ยงั 
ไม่อาจน ามาใชป้ระโยชน์ได้เพิม่ขึน้ และขาดการส ารวจและวจิยักนัอย่างจรงิจงันัน้ เนื่องจากราคา
น ้ามนัดบิในตลาดโลกมรีาคาถูกมากก่อนมวีกิฤตกิารณ์น ้ามนัขึน้ จงึท าใหก้ารใชพ้ลงังานทีผ่ลติดว้ย
เชื้อเพลงิอย่างอื่นมาทดแทนจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกจิ ประกอบกบัก าลงัเงนิของประเทศไม่อยู่ใน
วสิยัที่จะลงทุนส ารวจเตรยีมไว้เป็นการล่วงหน้า ฉะนัน้ในระยะเวลาต่อไปจ าเป็นต้องมกีารส ารวจ
และวจิยัอยา่งจรงิจงัพรอ้มทัง้วางแผนหลกัในการผลติ การจดัหา และการใชเ้ชือ้เพลงิในระยะยาวไป
พรอ้มๆ กนัดว้ย 

4.1.2 ปัญหาในด้านน ้ามนัเช้ือเพลิง 

(1) ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์น ้ามนัและราคาน ้ามนัท่ีมีอัตรา 
เพ่ิมสูงขึ้น การใช้ผลิตภัณฑ์น ้ามนัในประเทศปจัจุบนัยงัไม่มมีาตรการที่จะประหยดัการใช้ทัง้
ทางตรงและทางออ้มเท่าทีค่วร จงึท าใหป้รมิาณการใชเ้พิม่สูงขึน้ ดงัจะเหน็ไดว้่าในปี 2518 ปรมิาณ
การใชผ้ลติภณัฑน์ ้ามนัของประเทศทัง้หมดประมาณ 52 ลา้นบาเรล จ าแนกเป็น การใชด้า้นกจิการ
ขนส่งรอ้ยละ 42 (เฉพาะรถยนตโ์ดยสารและรถบรรทุกรอ้ยละ 36) ใชใ้นการอุตสาหกรรมต่างๆ รอ้ย
ละ 21 ใชใ้นการผลติพลงังานไฟฟ้ารอ้ยละ 15 และใชใ้นบา้นเรอืนและอื่นๆ รอ้ยละ 22 ฉะนัน้ จาก
วกิฤตกิารณ์น ้ามนัที่ผ่านมาจงึมผีลท าให้กจิการดงักล่าวประสบปญัหาและก่อให้เกดิภาวะเงนิเฟ้อ 
และการใชเ้งนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้จ านวนมาก เพื่อสัง่ซือ้น ้ามนัทัง้หมด โดยเพิม่จากจ านวนเงนิ 
4,661 ลา้นบาท ในปี 2516 (ก่อนวกิฤตกิารณ์ครัง้ใหญ่) เป็นจ านวนเงนิถงึ 12,571 ลา้นบาท ในปี 
2517 หรอืเพิม่อกีสองเท่าตวั คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของมลูค่าสนิคา้ทีส่ ัง่เขา้ทัง้หมด ในปี 2517 และ
การเพิม่ราคาน ้ามนัครัง้ล่าสุด เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2518 โดยเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 10 นัน้ ท าให้
ประเทศต้องเสยีค่าใช้จ่ายเป็นเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึ้นอีกประมาณปีละ 1,200 ล้านบาท จงึ
นับว่าปญัหาน ้ามนัเชื้อเพลิงเป็นปญัหาที่รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ และการเงนิที่ส าคญัอย่างยิง่ 
เพราะประเทศไทยยงัตอ้งสัง่น ้ามนัดบิจากต่างประเทศเกอืบทัง้หมด และจะตอ้งสัง่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ ใน
อนาคตอนัใกล้นี้ ถงึแมจ้ะไดพ้บแก๊สธรรมชาตแิละมแีนวโน้มทีจ่ะพบน ้ามนัดบิในขณะนี้แล้วกต็าม  
แต่จ าเป็นต้องใช้เวลาอกีนานเพื่อที่จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเชงิการค้า ขณะเดยีวกนัราคา 
น ้ามนัดบิก็มแีนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมผีลกระทบกระเทอืนต่อดุลการช าระเงนิและการ
พฒันาดา้นอื่นๆ ของประเทศต่อไปอกี จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารวางแผนการผลติ การจดัหา 
และการใชน้ ้ามนัใหล้ะเอยีดรอบคอบมากทีสุ่ดไวล้่วงหน้า 
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(2) บทบาทของธุรกิจน ้ามนัของประเทศ ลกัษณะธุรกจิน ้ามนัของ
ประเทศในปจัจุบนัเป็นตลาดของผู้ผลิตและผู้ขาย ซึ่งเป็นบรษิัทน ้ามนัเอกชนต่างประเทศเป็น 
ส่วนใหญ่ แต่รฐัขาดอ านาจต่อรอง ถงึแมร้ฐัจะควบคุมราคาจ าหน่ายน ้ามนักต็าม แต่กเ็ป็นเพยีงการ
ควบคุมทีป่ลายเหตุ การพจิารณาขอ้เรยีกรอ้งของบรษิทัผู้ค้าน ้ามนัและโรงกลัน่ในการขอขึน้ราคา
ผลติภณัฑน์ ้ามนั เนื่องจากวกิฤตกิารณ์น ้ามนัทีผ่่านมานัน้ รฐัไดพ้จิารณาตามขอ้เรยีกรอ้งและสถติิ
ขอ้มลูต่างๆ ทีบ่รษิทัไดเ้สนอมาเป็นส่วนใหญ่ ถงึแมว้่ารฐัจะมีเจา้หน้าทีค่อยควบคุมการปฏบิตังิาน
ในแต่ละขัน้ตอนอยูแ่ลว้กต็าม แต่กย็งัไมท่ัว่ถงึและหน้าทีก่ารควบคุมดแูลกระจดักระจายกนัไปหลาย
หน่วยงาน 

4.1.3 ปัญหาในด้านพลงังานไฟฟ้า 

(1) ปัญหาการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีต้องพ่ึงน ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง 
ในอตัราส่วนท่ีสงูเกินไป ปจัจบุนัพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติทัง้หมดส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 56-62 ใช้
น ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นสดัส่วนสงูมาก และเป็นการเสีย่งในระบบอนัเนื่องมาจากแหล่งน ้ามนัดบิ
ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวนัออกกลาง ซึง่มสีถานการณ์การเมอืงทีไ่มแ่น่นอน 

2) ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในชนบท ปจัจุบันจากจ านวน 
หมู่บา้นทัง้หมดทัว่ประเทศประมาณ 47,725 หมู่บา้น มปีระมาณ 38,772 หมู่บา้น หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 81 ยงัไม่มไีฟฟ้าใช ้และคาดว่าหมู่บ้านทัง้หมดทัว่ประเทศที่ไม่มไีฟฟ้าใชจ้ะขยายเป็น 55,000 
หมู่บา้น ในอกี 25 ปีขา้งหน้า ถ้ารฐัไม่ด าเนินการช่วยเหลอืเพื่อเร่งรดัพฒันาไฟฟ้าชนบท และ/หรอื
ปล่อยใหก้ารไฟฟ้าต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการลงทุน และขยายระบบจ าหน่ายเองทัง้หมด ก็จะต้องใช้
เวลานานกว่าก าลงัเศรษฐกิจของกิจการไฟฟ้าจะมัน่คง หรอืสามารถลงทุนขยายระบบไฟฟ้าได้
ภายในเวลาอนัสมควรตามเจตนารมณ์ของรฐับาล 

4.2 แนวทางและมาตรการพฒันา 

ในแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 นี้ ไดก้ าหนดแนวทางและ
มาตรการการพฒันาพลงังานและเชือ้เพลงิไวต่้อไปดงันี้ 

4.2.1 แนวทางการวางแผนหลกัพลงังานของประเทศ 

(1) ก าหนดให้มีแผนหลักการพัฒนาพลังงานในระยะยาวขึ้นเพื่อ
พฒันาแหล่งเชือ้เพลงิพลงังานทีม่อียูใ่นประเทศใหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด เพื่อการประหยดัและเพิม่
ประสทิธภิาพในการใชเ้ชือ้เพลงิพลงังาน การพยายามลดการใชเ้ชือ้เพลงิพลงังานจากต่างประเทศ 
ตลอดจนจดัให้มกีารพฒันาพลงังานให้มคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในสาขา
ต่างๆ และค านึงถงึสภาพสิง่แวดล้อมควบคู่กนัไปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในเรือ่งนี้ 
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(2) ส่งเสรมิการส ารวจวเิคราะห์ วจิยัเกี่ยวกบัพลงังานและเชื้อเพลงิ 
พลงังานภายในประเทศ รวมทัง้ตดิตามความก้าวหน้าจากต่างประเทศในดา้นววิฒันาการพลงังาน
ชนิดใหม่ๆ  และพลงังานทดแทน รวมทัง้ระบบขนส่งพลงังานดว้ย 

(3) เร่งรัดการใช้ประโยชน์แหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงพลังงาน
ภายในประเทศทีไ่ดน้ ามาใชแ้ลว้ใหใ้ชป้ระโยชน์เพิม่ขึน้อย่างเตม็ที ่เช่น เร่งรดัส ารวจและใชถ่้านลกิ
ไนท์ให้มากขึ้น การส ารวจแหล่งพลงังานน ้าเพิม่ขึ้น การใช้ประโยชน์จากแหล่งพลงัน ้าขนาดเล็ก 
ตลอดทัง้การเร่งรดัส ารวจหาปรมิาณของหนิน ้ามนัทีแ่ม่สอด และท าการตรวจวเิคราะหห์าคุณภาพ
ของหนิน ้ามนั เพื่อพจิารณาน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไปดว้ย 

(4) สนับสนุนให้มกีารพฒันาแก๊สธรรมชาติและน ้ามนัดบิในบรเิวณ 
อ่าวไทยและทะเลอนัดามนัให้เรว็ยิง่ขึน้ โดยก าหนดมาตรการเป็นนโยบายที่แน่ชดัในรูปของการ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถงึปรมิาณในเชงิการค้าที่แน่นอน โดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติ 
ทีไ่ดท้ราบปรมิาณและคุณภาพบา้งแลว้นัน้ จะน ามาใชป้ระโยชน์โดยเรว็ทีสุ่ด 

(5) เร่งรดัโครงการก่อสรา้งเขื่อนไฟฟ้าพลงัน ้าทีม่ผีลการส ารวจความ 
เหมาะสมในขัน้รายละเอียดเรยีบร้อยแล้วให้ใช้งานได้เร็วขึ้น รวมทัง้การพจิารณาหาทางติดตัง้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงัน ้าเพิม่เติมที่เขื่อนต่างๆ อาทเิช่น เขื่อนภูมพิล เขื่อนสริกิติิ ์เขื่อนสรินิธร 
และเขือ่นจฬุาภรณ์ เป็นตน้ 

(6) ด าเนินการพัฒนาแหล่งพลังน ้ าที่ย ังมิได้น ามาใช้ประโยชน์ให้
สามารถผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงัน ้ามาใช้ให้มากที่สุด เพื่อทดแทนการผลติไฟฟ้าโดยใช้น ้ามนั
เป็นเชือ้เพลงิ 

 

4.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านกิจการ Petroleum 

(1) การจัดรูปองค์การของรัฐเ พ่ือการพัฒนาและบริหาร
ทรพัยากรด้าน Petroleum เพื่อช่วยขจดัปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัธุรกจิน ้ามนัทีเ่ป็นอยู่ใหส้อดคลอ้ง
กบัรูปการณ์ปจัจุบนัและอนาคต ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ รฐัจะจดัตัง้
องค์กรของรฐัเพื่อให้มบีทบาทควบคุมการบรหิารและจดัสรรทรพัยากรเชื้อเพลงิและการใช้น ้ามนั
ภายในปรเทศอย่างจรงิจงัขึน้ ใหม้หีน้าที่รบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายน ้ามนั ด าเนินการจดัหา
น ้ามนัดบิ และควบคุมการผลติ การกลัน่ การเก็บน ้ามนัส ารองยามฉุกเฉิน การขนส่งและจ าหน่าย 
และตลอดจนการร่วมลงทุนต่างๆ ในกจิการที่ต่อเนื่อง โดยใหท้ าการร่วมลงทุนกบัต่างประเทศ แต่
รฐัจะคงไว้ซึ่งอ านาจการต่อรองและควบคุมกิจการเป็นส่วนใหญ่ เพราะกิจการน ้ามนัต้องใช้เงนิ
ลงทนุและมเีทคโนโลยสีงู จงึจะส่งเสรมิและ/หรอืรว่มลงทุนกบัเอกชนไทยและต่างประเทศดว้ย 
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องค์กรที่จะตัง้ขึน้นี้จะต้องมคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิาน โดย
รฐัจะควบคุมเฉพาะในเรื่องนโยบายเท่านัน้ และในระยะแรกจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พจิารณาวางเค้าโครงการจดัตัง้องค์กรดงักล่าว เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินการและ
สามารถแกป้ญัหาดงักล่าวขา้งตน้ 

(2) การประหยดัการใช้น ้ามนั การประหยดัน ้ามนัทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวเป็นมาตรการส าคญัทีจ่ะตอ้งก าหนดขึน้ กล่าวคอื 

ก. มาตรการระยะสัน้ 

- ลดการใช้น ้ ามันของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
(เฉพาะดา้นบรหิาร) 

- จ ากดัเวลาจ าหน่ายน ้ามนัใหน้้อยลง 

- ใช้วธิีการภาษีอากรเพื่อส่งเสรมิการประหยดัน ้ามนั 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

- การรณรงค์ทางด้านสื่อสารมวลชนเพื่อประหยัด 
น ้ามนั 

- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจรวมทัง้ควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจ 
ทีเ่หน็ว่าเป็นการฟุ่มเฟือยใหน้้อยลง 

- ก าหนดราคาผลติภณัฑ์น ้ามนัให้เหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ และหากมีการขึ้นราคา
ผลติภณัฑน์ ้ามนัในโอกาสต่อไป ควรหลกีเลีย่งหรอืให้
มีผลกระทบกระเทือนผลิตภัณฑ์น ้ ามันประเภทที่
จ าเป็นต่อการครองชพีของประชาชนโดยส่วนรวมให้
น้อยทีสุ่ด อาท ิน ้ามนัดเีซล น ้ามนัเตา และน ้ามนัก๊าด 
เป็นตน้ 

 

ข. มาตรการระยะยาว 
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- ปรับปรุงโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนให้มีความ 
คล่องตวั โดยให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และให้
ถูกตอ้งตามหลกัเศรษฐกจิมากทีสุ่ด 

- ปรบัปรุงวธิกีารใช้น ้ามนัในโรงงานอุตสาหกรรม ให ้
ถูกต้อง เพื่อก่อใหเ้กดิการประหยดัยิง่ขึน้ อาท ิชกัจูง
ใหม้กีารปรบัปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นโรงงานอุตสาห-
กรรมเอกชน เพื่อให้ลดการใช้น ้ามนัลง โดยรฐัยอม
ลดหยอ่นในดา้นวธิกีารคดิภาษอีากร 

- วางแผนขยายก าลงัผลติของโรงกลัน่น ้ามนัระยะยาว
ใหม้ปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดตามขนาดเศรษฐกจิการผลิต 
ก่อนที่จะพิจารณาจดัตัง้โรงกลัน่น ้ ามนัใหม่ และให้
สามารถกลัน่น ้ามนัดบิไดห้ลายประเภท โดยค านึงถงึ
ความสัมพันธ์สอดคล้อ งระหว่ างอัตราการใช้
ผลิตภัณฑ์น ้ ามนัประเภทต่างๆ กับอัตราการผลิต
ผลิตภัณฑ์น ้ ามันประเภทนั ้นๆ ที่จะผลิตได้จาก
น ้ามนัดบิทีจ่ะน าเขา้มาจากแหล่งต่างๆ 

- ปรบัปรุงราคาน ้ามนัในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิ
ความสอดคล้องระหว่างการผลิตกับการใช้น ้ ามัน
ประเภทต่างๆ แต่ทัง้นี้ตอ้งพยายามใหเ้กดิผล-กระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ด 

 

4.2.3 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลงังานไฟฟ้า 

(1) กระจายแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยส่งเสริมให้ใช้พลังงาน 
ตน้ก าเนิดชนิดใหมแ่ทนน ้ามนัใหม้ากขึน้ อาท ิแก๊สธรรมชาต ิแร่นิวเคลยีร ์เป็นต้น ส่วนทีใ่ชอ้ยู่แลว้ 
เช่น พลังน ้ าและถ่านลิกไนท์ก็จะพยายามเพิ่มสัดส่วนการผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม ทัง้นี้  
เพื่อใหพ้ึง่การผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยน ้ามนัใหน้้อยลง ส าหรบัการน าเอาแร่นิวเคลยีรม์าใชใ้นการผลติ
เป็นพลงังานไฟฟ้า เช่น ทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศนัน้ ก็เป็นทางเลอืกทีจ่ าเป็นอกีทาง
หน่ึงทีจ่ะแกไ้ขปญัหาในการผกูพนักบัแหล่งพลงังานจากน ้ามนัไดใ้นระยะยาว 

(2) วางแผนพฒันาระบบพลงังานไฟฟ้าให้มคีวามมัน่คงและเพยีงพอ 
เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกประเภทได้อย่างสม ่าเสมอด้วยต้นทุนการผลิตที่ต ่า โดยให้ 
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สอดคลอ้งกบัการจดัสรรเงนิลงทุนเพื่อการพฒันาในดา้นอื่นๆ ของประเทศ รวมทัง้เน้นความส าคญั
เกีย่วกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ 

(3) เร่งแก้ไขความแตกต่างระหว่างอตัราค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และสัมปทานไฟฟ้าของเอกชนให้เกิดความยุติธรรมยิ่งขึ้น ในปจัจุบันอัตราค่า
กระแสไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัเท่ากนัทัว่ประเทศ ซึง่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ อตัราประเภทอื่นๆ ก็
จะพจิารณาใหเ้ท่ากนัดว้ย โดยเฉพาะประเภทธุรกจิและอุตสาหกรรม ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิการกระจาย
การพฒันาออกไปยงัส่วนภูมภิาคอกีทางหน่ึงดว้ย แต่อตัราค่ากระแสไฟฟ้าดงักล่าวจ าเป็นต้องเพิม่
อตัราให้สูงพอ จนไม่ท าใหก้จิการไฟฟ้าต้องขาดทุน อนัจะเป็นภาระของรฐับาลในดา้นงบประมาณ
ต่อไป 

(4) เร่งรดัการพฒันาไฟฟ้าชนบทเพื่อส่งเสรมิฐานะและกระจายความ
เจรญิทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ชนบท วตัถุประสงค์ในการเร่งรดัพฒันาไฟฟ้าชนบทควรค านึงถึง 
หลกัส าคญัทีว่่าไฟฟ้าเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการพฒันากจิการขัน้พืน้ฐาน และส่งเสรมิการเพิม่
ผลผลิตในท้องถิ่นชนบน อาทิ การน าไฟฟ้าไปใช้ในการพัฒนาโรงสีข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและ 
ลดต้นทุน การสูบน ้าดว้ยไฟฟ้าเพื่อการบรโิภคและการชลประทาน การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร 
รา้นคา้ และอุตสาหกรรมภายในครวัเรอืน การพฒันาวธิกีารเกบ็ผลติผลทางเกษตรโดยใชป้ระโยชน์
จากไฟฟ้าส าหรบัหอ้งเยน็ในชุมชน เป็นตน้ 

ทัง้น้ี การพฒันาไฟฟ้าชนบทจะช่วยการฟ้ืนฟูสงัคมชนบท ยกระดบัการครองชพี 
การศึกษา สุขภาพอนามยั ตลอดจนลดอัตราการอพยพเข้าตัวเมอืง อันเป็นนโยบายหลกัของ
กระทรวงมหาดไทยและแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ซึ่งเน้นหนักทางด้านการพฒันาชนบทและการ
กระจายรายได้ประชากรสู่ชนบทเป็นเป้าหมายส าคญั อน่ึง ในพื้นที่ที่ยากต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
หรอืมผีลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจต ่ามาก แต่ผลตอบแทนในด้านสงัคมและการเมอืงอนัเป็น 
ส่วนส าคญัที่จะช่วยให้การขยายบรกิารในบรเิวณนัน้ๆ มคี่าสูงขึ้น ก็ควรที่จะได้รบัการพฒันาไป
พรอ้มๆ กนัดว้ย โดยในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ตามแผนงานเร่งรดัพฒันาไฟฟ้า
ชนบททัว่ประเทศ จะสามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าไปยงัหมูบ่า้นชนบททัว่ประเทศทีย่งัไม่มไีฟฟ้าใชเ้พิม่
เพิม่ขึน้อกีอยา่งน้อย 5,200 หมูบ่า้น รวมทัง้จะสามารถจ่ายไฟฟ้าไปยงัสภาต าบลต่างๆ ทัว่ประเทศ 
ทีย่งัไมม่ไีฟฟ้าใชป้ระมาณ 2,900 สภาต าบล ใหม้ไีฟฟ้าใชใ้นปี 2524 อกีดว้ย 

5. ทรพัยากรแร่ 

5.1 สภาพและปัญหา 

ลกัษณะการขยายผลผลิตของทรพัยากรแร่ เดิมเน้นหนัก เฉพาะแร่ดีบุกเพียง 
อย่างเดียว ต่อมาได้ขยายการผลิตแร่ชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตฟลูออไรท ์  
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ยบิซัม่ และลกิไนท์ และได้มกีารผลติแร่เศรษฐกิจอื่นๆ อีก เช่น แร่เหล็ก พลวง แมงกานีส และ
ตะกัว่ เป็นตน้ ในช่วงของระยะเวลาแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดม้กีารผลติและคน้พบแร ่เช่น ทงัสเตน 
(วุลแฟรมและชไีลท)์ แบไรท ์สงักะส ีซึง่ท ารายไดจ้ากการส่งออก 400 ลา้นบาท การผลติทรพัยากร
แรส่่วนใหญ่ขึน้กบัตลาดต่างประเทศมาก เพราะประเทศไทยยงัไม่มอุีตสาหกรรมต่อเนื่องรองรบัแร่
ทีผ่ลติได ้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของแผนพฒันาฯ การพฒันาทรพัยากรเหมืองแร่ไม่อาจ 
ขยายตวัเพิม่ขึน้ได้มาก ดงัจะเหน็ได้จากสดัส่วนมวลรวมผลติภณัฑข์องสาขาเหมอืงแร่ที่ค่อนขา้ง
คงที่ ในระยะที่ 10 ที่ผ่านมา คือ ประมาณร้อยละ 2 และมอีตัราขยายการผลิตเฉลี่ยเพียง 
รอ้ยละ 3.4 ต่อปี ซึง่นับว่าอยู่ในเกณฑต์ ่ามากเมื่อเทยีบกบัสาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ การขยายการ
ผลติทางด้านทรพัยากรแร่ในระยะที่ผ่านมามปีญัหาต่างๆ ที่ควรจะได้มนีโยบายแก้ไขอย่างเร่งรบี 
คอื 

5.1.1 ปัญหาเร่ืองอาชีพราษฎรกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรแร่ เนื่องจากการท า
เหมอืงแรห่ลายแห่งเป็นการท าเหมอืงแรผ่วิดนิโดยกรรมวธิทีีไ่มถู่กตอ้ง ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทาง
เศรษฐกจิต ่า เพราะการขุดหาแร่อย่างไม่มปีระสทิธภิาพและเทคโนโลยไีม่เหมาะสม นอกจากนัน้ยงั
เกดิปญัหาการขดัแยง้ระหว่างราษฎรทีท่ าการขดุหาแร่ดบุีกทีช่ายฝ ัง่พงังา การท าเหมอืงแร่ทงัสเตน
ที่เขาศูนยจ์งัหวดันครศรธีรรมราชและที่ดอยหมอก จงัหวดัเชยีงราย ถงึแมว้่าการขุดหาแร่จะเป็น
การช่วยให้ราษฎรมอีาชีพ แต่ก็ได้รบัผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต ่า และเกิดปญัหาในด้านการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร 

4.1.2 ปัญหาเร่ืองการเหมืองแร่กบัการเกษตร ทรพัยากรแหล่งแร่ที่ผลติได้ 
ในประเทศส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตรและ
แหล่งตน้น ้า ส่วนหน่ึงท าใหเ้กดิปญัหากรณพีพิาทระหว่างคนสองอาชพี 

4.1.3 ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมกบัการท าเหมืองแร่ การประกอบการเหมอืงแร่
อาจมผีลกระทบกระเทอืนต่อสิง่แวดล้อมและทรพัยากรการประมงในทะเลซึ่งควรจะหามาตรการ  
แกไ้ขและป้องกนัใหด้ขีึน้ 

4.1.4 ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีท าให้การผลิตทรพัยากรแร่ไม่ขยายตวัเท่าท่ีควร จาก
การส ารวจทางธรณีวิทยาเบื้องต้น ได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยงัมแีหล่งแร่อื่นๆ อีกมากในภาค
ต่างๆ ทีจ่ะพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิอกีมาก แต่ยงัมปีญัหาทีต่อ้งด าเนินการแกไ้ข คอื 

(1) ปัญหาในเร่ืองเงินทุนสนับสนุนกิจการเหมืองแร่ การพฒันา
แหล่งแรใ่นประเทศไทยยงัขาดเงนิทุนเพื่อพฒันากจิการเหมอืงแร่ การใหเ้งนิกู้เพื่อสนับสนุนกจิการ
เหมอืงแรม่เีพยีงรอ้ยละ 3.3 ของการใหกู้แ้ก่อุตสาหกรรมอื่นทัว่ไป และส่วนใหญ่เป็นสนิเชื่อเพื่อการ
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ผลติ ส่วนการใหกู้เ้งนิเพื่อการส ารวจและพฒันาแหล่งแร ่ซึง่เกี่ยวโยงไปถงึการผลติขัน้อุตสาหกรรม
ยงัไมเ่พยีงพอ และไมไ่ดร้บัความสนใจจากสถาบนัการเงนิเน่ืองจากว่ามอีตัราการเสีย่งสงู 

(2) ปัญหาข้อมูลด้านวิชาการ ขอ้มลูรายละเอยีดทางธรณีวทิยาของ 
แหล่งแร่ที่สมบูรณ์มไีม่เพยีงพอที่จะมสี่วนช่วยสนับสนุนให้เกดิการลงทุนพฒันาให้เกดิประโยชน์
ทางเศรษฐกจิขึน้ และขอ้มูลทางดา้นวชิาการเหล่านี้ควรจะได้เปิดเผยใหเ้อกชนผูส้นใจลงทุนทราบ 
เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการทีเ่อกชนจะลงทุนส ารวจและพฒันาแหล่งแรข่นาดใหญ่ขึน้ 

(3) ขาดโครงสร้างและบริการขัน้พื้นฐานท่ีจะสนับสนุนกิจการ 
เหมืองแร่ การประกอบอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ต้องอาศยัสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านบรกิาร 
พืน้ฐานเศรษฐกจิ อนัไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเหมอืงแร่อกีมาก 
ทัง้นี้ เพราะกจิการเหมอืงแรส่่วนใหญ่อยู่กระจายตามส่วนภูมภิาคและห่างไกลการคมนาคม เอกชน
ไม่สามารถจะลงทุนก่อสรา้งบรกิารพืน้ฐานดงักล่าว เพราะขนาดเหมอืงแร่เป็นการท าเหมอืงขนาด
เลก็ 

(4) ปัญหาในด้านการตลาด การพฒันาทรพัยากรแร่ในระยะที่ผ่าน
มา การผลิตแร่บางชนิดขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับความต้องการในด้านตลาด ซึ่งมกีาร
เปลี่ยนแปลงเสมอ เช่น ฟลูออไรท์ ซึ่งเป็นการขยายการผลติที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก และปรมิาณ
แหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในด้านการตลาด และราคาไม่มเีสถียรภาพ ทัง้นี้ เนื่องจากขาดการ
รายงานขอ้มลู ในดา้นการตลาดและเศรษฐกจิของแรแ่ต่ละชนิดทีด่พีอทีจ่ะสามารถท าเหมอืงแรไ่ด้ 

 

5.2 แนวทางและมาตรการการพฒันา 

การพฒันาทรพัยากรแร่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะวางนโยบายและ
วธิดี าเนินการในส่วนทีส่นบัสนุน การส ารวจ การผลติ การตลาด และการใหบ้รกิารของรฐั และจะได้
วางแนวทางการพฒันาทรพัยากรแรข่ึน้ดงันี้ 

5.2.1 นโยบายการลงทุนพฒันาทรพัยากรแร่ นโยบายการลงทุนอุตสาหกรรม
แรน่บัตัง้แต่การส ารวจการท าเหมอืงแร ่และอุตสาหกรรมจะเป็นดงันี้ คอื 

(1) การลงทุนในเหมืองขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เ อกชน
ภายในประเทศสามารถด าเนินการเองได้ เช่น การท าเหมอืงแร่ดบีุกบนผวิดนิที่ไม่ต้องการเทคนิค
แต่งแรส่ลบัซบัซอ้นและแรบ่นผวิดนิอื่นๆ รฐัจะสนบัสนุนใหเ้อกชนภายในประเทศลงทุนเอง 

(2) การลงทุนขนาดกลางทีต่้องใชเ้ทคนิคที่เอกชนในประเทศสามารถ
ด าเนินการได้ เช่น การท าเหมอืงแร่ดีบุกในทะเล หรอืเหมอืงใต้ดินบางประเภทที่มีขนาดของ  
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การลงทุนสูง ซึง่เอกชนไม่สามารถลงทุนเองได้ รฐัจะเขา้ร่วมลงทุนกบัเอกชนในระยะแรกและขาย
หุน้ใหเ้ป็นบรษิทัมหาชนต่อไป 

(3) อุตสาหกรรมเหมอืงแรข่นาดใหญ่ทีต่อ้งการขนาดการลงทุนสูงมาก  
กรรมวธิกีารผลติทีท่นัสมยัและเทคนิคสลบัซบัซอ้น ซึง่ผู้ลงทุนในประเทศไม่สามารถด าเนินการได้
โดยล าพงั รฐับาลอาจจะสนบัสนุนโดยการลงทุนรว่มกบัผูล้งทุนจากภายในหรอืต่างประเทศดว้ยกไ็ด้ 

5.2.2 ก าหนดนโยบายการใช้ท่ีดินส าหรบัอตุสาหกรรมเหมืองแร่  เพื่อเป็น
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหากรณพีพิาทเกีย่วกบัทางดา้นป่าไม ้เกษตร และสิง่แวดลอ้ม ตลอดทัง้จะ
สนับสนุนการจดัท าแผนทีก่ารใช้ประโยชน์ที่ดนิทางด้านอุตสาหกรรมแร่ขึน้โดยเฉพาะ โดยรฐัจะมี
แนวนโยบายการใชท้ีด่นิดงันี้ 

(1) การจดัท าแผนทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นทีด่นิของเหมอืงแร่ขึน้โดยเฉพาะ 
โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากพื้นที่ที่ได้เปิดท าเหมอืง และบรเิวณที่ท าการส ารวจว่ามศีกัยแร่สูง  
มคีุณค่าทางเศรษฐกจิ 

(2) วางนโยบายการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดนิทางด้านเศรษฐกจิ โดย
จดัให้มหีน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ประสานงาน และจดัตัง้กรรมการ “นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ทางดา้นเศรษฐกจิ” ขึน้ เพื่อท าหน้าทีว่างนโยบายการใชท้ีด่นิเพื่อการป่าไม ้เกษตร และเหมอืงแร่
ให้ชัดเจน โดยตัง้จากบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีระดับสูงพอที่จะน ามาตรการไป
ด าเนินการต่อไปได ้

(3) จะท าการบูรณะและฟ้ืนฟูที่ดนิที่ใช้ท าเหมอืงแล้ว เพื่อประโยชน์
อื่นต่อไป 

5.2.3 การให้การสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรแร่เกิด
ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิ จงึจะตอ้งวางแนวทางสนบัสนุนโครงการพืน้ฐานเศรษฐกจิ เงนิทุน และ
ทางด้านวชิาการ เพื่อสนับสนุนการลงทุนของเอกชนให้สอดคลอ้งกบันโยบายส่งเสรมิการกระจาย
อุตสาหกรรมไปยงัส่วนภมูภิาคเพิม่ขึน้ 

(1) ขยายและกระจายโครงการพื้นฐานเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน 
อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ ซึง่อยู่ตามส่วนภูมภิาคและทอ้งทีห่่างไกล ซึง่จ าต้องอาศยัเสน้ทางคมนาคม 
ไฟฟ้า และการสื่อสาร 

(2) การสนับสนุนในด้านเงนิทุน เพื่อวางโครงการของรฐัในอนัที่จะ
สนบัสนุนกจิการเหมอืงแรข่ึน้โดยเฉพาะ 
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(3) สนับสนุนโครงการส ารวจข้อมูลทางธรณีวทิยาและธรณีแหล่งแร่ 
ใหค้รอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศใหม้รีายละเอยีดเพิม่เตมิ อนัจะเป็นการเผยแพร่ใหเ้อกชนผูส้นใจลงทุน
ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการส ารวจและพฒันาแหล่งแร่ 

5.2.4 สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตแร่ สนับสนุนการส ารวจแหล่งแร่ขนาดใหญ่ 
เพื่อขยายพืน้ทีท่ีย่งัมไิดท้ าการส ารวจและพฒันาแหล่งแรแ่ต่มศีกัยแร่สูง เพื่อชกัจงูใหม้กีารผลติแร่ที่
มคีุณค่าทางเศรษฐกจิมากขึน้ นอกเหนือจากแรไ่มก่ีช่นิดทีผ่ลติป้อนความตอ้งการของตลาด 

5.2.5 จดัตัง้สถาบนัการเงินเพ่ือพฒันาทรพัยากรแร่ สนับสนุนการจดัตัง้
สถาบนัการเงนิระดมทุนจากเอกชนทัง้ภายในและต่างประเทศ เพื่อท าการลงทุนร่วมในการส ารวจ
และพฒันาอุตสาหกรรมแร่ทีต่ลาดมคีวามต้องการ และเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยการใชเ้ครื่อง
ไมเ้ครือ่งมอืทีท่นัสมยั 

5.2.6 การตลาดและการรกัษาระดับราคา สนับสนุนให้มีการศึกษาภาวะ
เศรษฐกจิเหมอืงแร่และตลาดของแร่แต่ละชนิดขึน้ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิให้มกีารผลติแร่ เพื่อให้
ปริมาณการผลิตแร่เหมาะสมและไม่เกินความต้องการของตลาด เช่น การก าหนดมาตรการ  
บางอย่าง เพื่อรกัษาระดบัราคาโดยร่วมมอืกบัประเทศผูผ้ลติอื่นเช่นเดยีวกบัขอ้ตกลงดบีุกระหว่าง
ประเทศ และสนบัสนุนใหม้กีารรวมตวัของสมาคมหรอืกลุ่มผูผ้ลติแร่ในประเทศเพื่อการประสานงาน
อยา่งใกลช้ดิ 

5.2.7. ปรบัปรงุการบริหารงานของรฐั เรง่ปรบัปรงุระเบยีบปฏบิตัแิละกลไกการ
บรหิารงานของรฐัในส่วนทีร่ฐัตอ้งเขา้ท าการควบคุมใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

6. การพฒันาส่ิงแวดล้อม 

6.1 สาเหตขุองปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ปญัหาสิง่แวดลอ้มเกดิขึน้จากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คอื 

6.1.1 การเพ่ิมจ านวนของประชากร การเพิ่มความต้องการในการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อการด ารงชวีิตขัน้พื้นฐาน อันได้แก่ ความต้องการพื้นที่ท ากินทางการ
เกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมกีารบุกรุกท าลายป่าอนัควรสงวนไว้เพื่อรกัษาดุลยภาพของ 
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิความต้องการในการใช้ทรพัยากรอื่นๆ เป็นต้นว่า น ้า อากาศ แร่ธาตุ  
แหล่งพลงังาน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นเพยีงเพื่อสนองความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ในปจัจุบนั ยงัขาดการวาง
แผนการใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และค านึงถงึความต้องการในอนาคต จนเกดิความเสื่อมโทรมของ
สภาพสิง่แวดลอ้มขึน้โดยทัว่ไปและอาจท าใหเ้กดิผลเสยีหายรา้ยแรงในอนาคต หากยงัมกีารท าลาย
หรอืการใชท้รพัยากร ธรรมชาตกินัอยา่งไมร่ะมดัระวงัต่อไปอกี 
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6.1.2 การรวมตวัของประชากรหรือการตัง้ถ่ินฐานมนุษย ์เป็นสิง่แวดลอ้มที่
มนุษยส์รา้งขึน้ และจะท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตเิช่นเดยีวกบั
การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของเมอืง ซึ่งโดยปกตแิลว้จะขาดการวางแผนและผงัเมอืงไว้ล่วงหน้าท า
ให้เกิดปญัหาของเมืองขึ้น เป็นต้นว่าการใช้ที่ดินที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ปญัหาการจราจร  
การขาดแคลนทางด้านสาธารณูปโภคและการบรกิารโดยทัว่ไป รวมทัง้การพกัผ่อนหย่อนใจอนั
แสดงถงึสภาพความเสื่อมโทรมทัง้ทางดา้นกายภาพสงัคม และคุณภาพของชวีติของคนในเมอืงทุก
ขณะ 

การขยายตัวของเมืองนัน้โดยปกติจะมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม 
เกิดขึ้นด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดกับเมืองที่มีขนาดใหญ่  
ซึ่งหมายถึง การมตีลาดการคมนาคมและบรกิารพื้นฐานต่างๆ ที่ดกีว่าเมอืงหรอืชุมชนขนาดเล็ก 
การขยายตวัทางอุตสาหกรรมมกัจะขาดการวางแผนหรอืควบคุมที่เพยีงพอ จงึท าใหเ้กดิปญัหาน ้า
เสยี อากาศเป็นพษิจากของเสยีทีโ่รงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยออกมา ซึง่จะก่อใหเ้กดิปญัหาทัง้
ทางดา้นกายภาพ และทางดา้นสุขภาพ อนามยั และคุณภาพชวีติของประชากรเช่นเดยีวกนั 

6.1.3 การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการผลิตในทางด้านการเกษตร การใช้
ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงไดก่้อให้เกดิความเสื่อมโทรมของคุณภาพของดนิ ปญัหาดนิเป็นพษิ ซึง่อาจจะ 
แผ่กระจายตัวลงสู่แม่น ้ า ล าธาร จนเป็นสาเหตุของน ้ าเสีย หรอืทางด้านอุตสาหกรรม วิธีการ  
ในการผลติที่ใชส้ารตะกัว่ ปรอท สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี้จะเป็นพษิรา้ยแรงต่อสุขภาพอนามยัของ
ประชากร และยากแก่การแก้ไขหรอืท าลายส่วนที่ตกค้างให้หมดสิ้นไป การใช้พลังงานก็อ าจ
ก่อใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้มขึน้ไดห้ลายประการ 

จะเหน็ได้ว่าปญัหาของสิง่แวดล้อมนัน้เกดิขึน้จากคน และการกระท าของ
คนทัง้สิ้น ดงันัน้ในการแก้ไขและวางแผนเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของสิง่แวดล้อมก็จะต้องค านึงถึง
สาเหตุดงักล่าวขา้งตน้น้ี 

6.2 ปัญหาส าคญัในด้านส่ิงแวดล้อม 

จากการประมวลและวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยั และผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ขอ้รอ้งเรยีนจากสื่อมวลชนและ
ชมรมอนุรกัษ์ต่างๆ พอจะสรปุไดว้่าปญัหาในในดา้นสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่ 

6.2.1 ปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม  และการบริหาร
ทรพัยากร ธรรมชาติ 

(1) ปญัหาที่เป็นที่น่าวิตกเป็นอย่างยิง่ขณะน้ีก็คือการที่เน้ือที่ป่าไม้
ของประเทศไดล้ดลงอย่างรวดเรว็จนเหลอืเพงีประมาณรอ้ยละ 37 ของเนื้อทีท่ ัง้หมดของประเทศ 
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ปญัหาได้ทวคีวามรุนแรงจนถงึมกีารท าลายป่าไม ้ซึ่งเป็นต้นน ้าล าธารอนัเป็นหวัใจของการรกัษา
ดุลยภาพของสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิอนัจะมผีลต่อการอยูร่อดและอนาคตของคนไทยทัง้ประเทศ 

(2) ความเสื่อมโทรมของดนิเพื่อการเกษตร เนื่องจากการใชท้ีด่นิอย่าง
ไม่มปีระสทิธภิาพ การปลูกพชืที่ไม่เหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองดนิหรอืปลูกพชืที่จะท าให้คุณภาพ
ของดนิเสื่อมลงอยา่งรวดเรว็ เช่น มนัส าปะหลงั เป็นตน้ 

(3) ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรแร่ธาตุ ทัง้ทางด้านปรมิาณและ 
คุณภาพจากการใช้อย่างไม่ถูกวธิ ีอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรอืจากการท าลายอย่างผดิกฎหมาย รวมทัง้
ความเสยีหายต่อชุมชนจากกรรมวธิกีารผลติ 

(4) การขยายตัวของเมืองที่เป็นไปตามยถากรรมในลักษณะที่มี
กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงเอกเพยีงเมอืงเดยีว และการกระจายตวัของเมอืงที่ขาดความสมดุลทัง้
ทางดา้นพืน้ที ่(Unbalanced Spatial Distribution) และจ านวนประชากรทีแ่ตกต่างกนัมาก ในระดบั
เมอืงเอก เมอืงหลกั เมอืงรอง และศูนยช์ุมชนในชนบทต่างๆ ท าใหเ้กดิความสิ้นเปลอืงของรฐัในการ
จดัสรรการบรกิารและสาธารณูปโภค ตลอดจนการที่เมอืงและอุตสาหกรรมได้ขยายตวัออกไปจน
เกิดการบุกรุกที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ของการเกษตร หรือพื้นที่ที่ควรสงวนไว้เพื่อรักษาดุลของ
ธรรมชาต ิ

(5) การขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเทีย่ว เนื่องจาก
ไม่มกีารจดัสรรไวล้่วงหน้า หรอืการป้องกนัมใิหเ้อกชนเขา้ครอบครอง หรอืใชท้ี่ดนิอนัควรสงวนไว้
เป็นประโยชน์ใชส้อยของสาธารณชนในดา้นการท่องเทีย่วและพกัผ่อนหยอ่นใจ 

(6) การขาดการอนุรกัษ์สิง่ทีม่คีุณค่าทีค่วรสงวนไวเ้ป็นสมบตัขิองชาติ
และเป็นมรดกตกทอดแก่อนุชนรุน่หลงั ทัง้ทางด้านประวตัศิาสตร ์ศลิปกรรมและสถาปตัยกรรม 

6.2.2 ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ ปญัหาสิง่แวดล้อมอาจเกิดขึน้ได้โดยทัว่ไป 
แต่ในบริเวณที่มีชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น และมีการรวมตัวของอุตสาหกรรม ดังเช่น
กรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ่อื่นๆ มกัจะเกดิปญัหาในขัน้ทีเ่รยีกว่าสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ ดงันี้คอื 

(1) การเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าทัง้แหล่งน ้าบนผวิดนิและน ้าทะเล 

(2) การท าลายสิง่แวดลอ้มทางน ้า อนัได้แก่ ระบบวงจรชวีติของสตัว์
และพชืทัง้ในน ้าจดืและน ้าทะเล 

(3) ปญัหาอากาศเสยีจากแก๊สพษิต่างๆ ทีป่ล่อยออกจากการอุตสาห-
กรรมและท่อไอเสยีของรถยนต์ ซึ่งจะก่อใหเ้กดิผลรา้ยทัง้ในด้านสุขภาพ อนามยั ระบบนิเวศน์ของ
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สตัว์และพชื และการเสยีหายโดยตรงต่อทรพัยส์นิของประชาชน ประกาศของคณะปฏวิตัเิรื่องการ
ลงโทษรถยนตป์ล่อยควนัด ามไิดน้ ามาใชโ้ดยเครง่ครดั 

(4) ปญัหาจากเสยีงและความสัน่สะเทอืน ซึ่งเป็นสิง่รบกวนและเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพทางกายและทางจติใจของคนในเมอืงใหญ่ๆ โดยทัว่ไป 

(5) ปญัหาขยะมลูฝอย ซึง่เป็นสาเหตุของปญัหาสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เป็น
ต้นว่า น ้าเสยี อากาศเสยี รวมทัง้เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและสิง่ที่น าโรคต่างๆ ที่จะเป็นอนัตราย
โดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 

6.3 แนวทางและมาตรการในการพฒันาส่ิงแวดล้อม 

การพฒันาสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมอืระหว่างหน่วยราชการ 
ต่างๆ ทัง้ในด้านการวางแผนนโยบายและการปฏบิตัิ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2518 มไิดใ้หอ้ านาจหน่วยงานหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะในการปฏบิตัแิละควบคุม
คุณภาพของสิง่แวดล้อม ดงันัน้ แนวทางการพฒันาสิง่แวดลอ้มเท่าที่กฎหมายต่างๆ จะอ านวยให ้
ในปจัจบุนัอาจท าไดโ้ดยใชม้าตรการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว คอื 

6.3.1 มาตรการในระยะสัน้ 

(1) การรกัษาและด าเนินการตามกฎหมายที่มอียู่แล้วอย่างเคร่งครดั 
เพื่อป้องกันสาเหตุหรอืลดผลเสียหายของปญัหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายดงักล่าว ได้แก่ พ.ร.บ. 
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ร.บ. การจราจร, พ.ร.บ. การผงัเมอืง, พ.ร.บ. การประมง, เทศ
บญัญตัคิวบคุมอาหาร ประกาศคณะปฏวิตัเิรือ่งรถยนตป์ล่อยควนัด า ฯลฯ เป็นตน้ 

(2) การสนับสนุนทางดา้นงบประมาณแก่โครงการพฒันาสิง่แวดล้อม 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปญัหาเรง่ด่วน หรอืเพื่อส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

(3) การขอความร่วมมอืจากประชาชนขององค์การเอกชนต่างๆ ใน
ความพยายามทีจ่ะส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

6.3.2 มาตรการในระยะยาว 

(1) การวางแผนและนโยบายการพฒันาสิง่แวดลอ้มของประเทศ เพื่อ
เสนอเป็นแนวทางบรหิารงานสิง่แวดลอ้มของรฐับาล 

(2) การประสานนโยบายและงานด้านสิง่แวดล้อมของหน่วยราชการ
ต่างๆ ให้มคีวามสอดคล้องและเป็นประโยชน์ซึ่งกนัและกันในด้านข้อมูลและวชิาการ และอยู่ใน
กรอบของนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้มของประเทศ 
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(3) การควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่วนราชการและเอกชนถือปฏิบัติ และใช้เป็นบรรทดัฐานในการพิจารณา  
โครงการต่างๆ โดยเปรยีบเทยีบผลได้ผลเสยีของโครงการ และหาทางปรบัปรุงโครงการให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยที่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืระงบัโครงการทีจ่ะเป็นผลเสยีหายรา้ยแรง
ต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้จะพจิารณาออกกฎหมายเฉพาะเรื่องเพื่อควบคุมคุณภาพสิง่แวดล้อม
ขึน้  เช่น กฎหมายคุณภาพน ้า กฎหมายคุณภาพอากาศ กฎหมายเกี่ยวกบัประมง เป็นต้น เพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของกฎหมายทีม่อียูใ่นปจัจบุนัและใหก้ารควบคุมมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(4) หาขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุระบบบรหิารงานของหน่วยราชการ 
ต่างๆ เพื่อใหง้านสิง่แวดลอ้มด าเนินไปโดยมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(5) การประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความเข้าใจใน
ปญัหาสิง่แวดล้อมและผลรา้ยที่เกดิขึน้จากการท าลายสิง่แวดล้อม โดยให้มกีารฝึกอบรมทางด้าน
วชิาการสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่หน่วยราชการต่างๆ เพื่อน าไปพจิารณาในการวางแผนและปฏบิตังิานใน
หน่วยงานของตนเอง และท าการรณรงคใ์นกจิกรรมต่างๆ ในอนัทีจ่ะส่งเสรมิสุขภาพสิง่แวดลอ้ม 

(6) เร่งรดัให้มีการท าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้แล้วเสร็จ 
ทัว่ประเทศ โดยค านึงถงึการป้องกนัมใิหเ้กดิผลรา้ยแก่สิง่แวดลอ้ม 

(7) การอนุญาติให้ตัง้โรงงานต้องมกีารก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต 
ใหม้สีิง่ป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่สิง่แวดลอ้ม และใหแ้สดงแผนผงัก่อนรบัอนุญาต นอกจากน้ี
รฐับาลจะใชม้าตรการเดด็ขาดปิดโรงงานทีท่ าผดิเงือ่นไข 

 
 



บทท่ี 2 
การกระจายและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ในชนบท 

1. ค าน า 

ในปี 2519 ประชาชนที่ครองชพีอยู่ด้วยการเกษตรเป็นหลกัมจี านวน 30.1 ล้านคน 
(ประมาณ 5,280,000 ครอบครวั) หรอืรอ้ยละ 70 ของจ านวนประชากรทัง้สิน้ เกษตรกรเหล่านี้มี
รายไดจ้ากผลติผลเกษตรรวมกนั 97,135 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 30 ของรายไดป้ระชาชาต ิรายได้
ต่อบุคคลของเกษตรกรไทยเฉลีย่ในปี 2519 จงึมจี านวน 3,450 บาทต่อปี หรอืต ่ากว่ารายไดเ้ฉลีย่
ต่อบุคคลของทัง้ประเทศ ซึ่งมจี านวน 7,580 บาทต่อคนต่อปี เป็นอนัมาก ดงันัน้ ปญัหาการลด
ความเหลื่อมล ้าของรายไดจ้งึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพ่งเลง็ถงึระดบัรายไดข้องเกษตรกรเป็นส าคญัทีสุ่ด ใน
ขณะเดยีวกนัเกษตรกรเป็นจ านวนมาก ซึง่ว่างงานอยู่หรอืมงีานท าไม่สม ่าเสมอ เป็นทรพัยากรอนัมี
ค่าที่รฐัต้องพยายามน าเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์วธิกีารเช่นนี้เป็นวธิเีดยีวทีจ่ะช่วยยกระดบัรายได ้
และความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและจะเป็นการเพิม่ผลผลติของประเทศอย่าง
แทจ้รงิดว้ย 

แม้ว่ารายได้เฉลี่ยของเกษตรกรจะต ่ ากว่ารายได้ของผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นๆ แต่
ขณะเดียวกันในหมู่เกษตรกรด้วยกันเองรายได้ของเกษตรกรก็ยังแตกต่างกันออกไปตาม
ประสิทธิภาพของการผลติ ซึ่งขึ้นอยู่กับปจัจยัหลายประการ ปจัจยัที่ส าคญัประการหน่ึงในการ
ก าหนดประสทิธภิาพการผลติ ไดแ้ก่ การถอืครองปจัจยัในการท าการผลติ โดยเฉพาะทีด่นิ ซึ่งได้
กล่าวไวใ้นบทที ่1 ของส่วนทีส่ามแลว้ และแหล่งทีต่ ัง้ตลอดจนคุณภาพของดนิทีใ่ชใ้นการผลติ ใน
บรรดาพื้นทีท่ี่ใชใ้นการเพาะปลูกจ านวน 109 ลา้นไร่ในปจัจุบนันัน้ ประมาณ 89 ลา้นไร่ เป็นพื้น
ทีด่นินอกเขตชลประทานซึง่มคีุณภาพต่างกนั และผลผลติขึน้อยู่กบัคุณภาพของทีด่นิ และปรมิาณ
น ้าฝน เกษตรกรส่วนใหญ่ทีอ่ยู่นอกเขตชลประทานต้องเสีย่งต่อภาวะฝนแล้ง และน ้าท่วมอยู่เสมอ 
ในบรรดาพืน้ทีเ่หล่านี้ปรากฏว่ามพีชืผลเกษตรเพยีงไม่กี่ประเภททีส่ามารถก่อใหเ้กดิการท างานได้
เกอืบทัง้ปี เช่น หม่อน ไหม ผกั อย่างไรก็ด ีพื้นที่ปลูกพชืไร่นอกเขตชลประทานนัน้ในปจัจุบนั
สามารถใชท้ีด่นิเพาะปลูกโดยอาศยัน ้าฝนได้ 2 ครัง้ คอื ต้นและปลายฤดูฝน รวมเวลาท างาน 7-8 
เดอืนในหน่ึงปี เช่น ขา้วโพด ฝ้าย ยาสูบ และถัว่ต่างๆ แต่ผลผลติในเขตเหล่านี้กข็ ึน้อยู่กบัปรมิาณ
และช่วงเวลาของฝนซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้ พื้นที่ที่เหลอืเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพชืได้เพยีง
ครัง้เดยีว โดยอาศยัน ้าฝน พื้นที่ประเภทนี้มเีป็นจ านวนมากอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใน
จ านวนพืน้ที่เพาะปลูกทัง้หมดของประเทศดงักล่าวมเีพยีงประมาณ 10 ลา้นไร่ เท่านัน้ ทีส่ามารถ
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ควบคุมน ้าไดโ้ดยระบบการชลประทาน ส่วนพืน้ทีอ่กีประมาณ 10 ลา้นไร ่ทีอ่ยูใ่นเขตชลประทานนัน้
ยงัไม่สามารถกระจายน ้าและควบคุมน ้าอย่างได้ผล และในจ านวนพื้นที่เพาะปลูกทัง้หมดมเีพยีง
ประมาณ 3 ล้านไร่เท่านัน้ ซึ่งเป็นพื้นทีท่ี่สามารถควบคุมน ้าไดทุ้กฤดูพอเพยีงทีจ่ะใชท้ีด่นิได้ทัง้ปี
โดยวธิกีารชลประทานและการสบูน ้า 

จากขอ้เทจ็จรงิและขอ้จ ากดัต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าในบรรดาเกษตรกรทัง้หลาย
เกษตรกรที่มฐีานะทางเศรษฐกิจต ่าที่สุดจะได้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ไร้ที่ท ากินหรอืมทีี่ท ากินน้อย
โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในเขตที่ปลูกพชืได้ครัง้เดยีว มคีุณภาพของดนิต ่าและผลผลติต้องพึ่งปรมิาณ
น ้าฝนอย่างเต็มที่ เกษตรกรจ าพวกน้ีมเีป็นจ านวนมากซึ่งเป็นปญัหาส าคญัในการพฒันาเกษตร 
ทัง้นี้ เพราะการยกระดบัการผลติของเกษตรกรเหล่านี้ท าได้ยากมาก จ าต้องให้ความสนใจและ
ทุ่มเททรพัยากรอย่างมาก โดยที่ผลผลิตที่จะเพิ่มนัน้มปีรมิาณไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาวะดินฟ้า
อากาศและแม้จะสามารถช่วยยกระดบัการผลติขึ้นมาได้ ก็ต้องเผชญิกบัปญัหาในด้านความไม่
สม ่าเสมอของระดบัราคาสนิค้าเกษตร ซึ่งเคลื่อนไหวขึน้ลงอย่างรุนแรงในยามที่ระดบัราคาสนิค้ า
เกษตรตกต ่า เกษตรกรเหล่านี้กต็อ้งรบัเคราะหท์ าใหร้ะดบัรายไดต้กต ่าไปกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

2. แนวทางการยกระดบัการผลิตและรายได้ทางการเกษตร 

เพื่อยกระดบัการผลติควบคู่ไปกบัรายไดท้างการเกษตร แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มแีนวทาง
และกลยุทธใ์นการจดัวางโครงการภาครฐับาลเพื่อปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติ และการจา้งงานใน
สาขาเกษตรดงันี้คอื 

2.1 การกระจายการผลิต  

การกระจายการผลติหรอืการเร่งส่งเสรมิให้มกีารผลติผลติผลทางการเกษตรมาก
ชนิดขึน้เป็นมาตรการส าคญัทีจ่ะเพิม่ประโยชน์จากแรงงานทางเกษตรทีส่ามารถน ามาใชไ้ดอ้กีเป็น
จ านวนมาก การกระจายการผลิตนี้จะเ น้นหนักในพื้นที่ที่เกษตรกรมีเวลาว่างมาก และใน
ขณะเดยีวกนัก็กระจายการผลติการเกษตรประเภทที่มแีววที่จะผลติได้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อลดการ
เ สี่ ย ง ภั ย 
อนัเกดิขึน้จากการทีร่ายไดข้องเกษตรกรขึน้อยูก่บัพชืผลประเภทเดยีว ซึง่จะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีด
ต่อไปในหวัขอ้ 3 

2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

โดยการเร่งลงทุนเพื่อจดัหาและควบคุมการใช้น ้ าเพื่อการเพิ่มผลผลิตในเขต 
ทีส่ามารถเร่งผลติเพิม่ขึน้ได ้ในกรณีเช่นนี้จะเรยีกเกบ็เงนิค่าน ้าจากผูไ้ดผ้ลประโยชน์จากโครงการ
เหล่านี้  เพื่อความยุติธรรมแก่ผู้ไม่ได้รบัประโยชน์จากโครงการ นอกจากนัน้ กา รด าเนินการ 
ในด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติจะเน้นการปรบัปรุงคุณภาพของดนิในเขตพืน้ที่ที่ดนิมคีวาม
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อุดมสมบูรณ์น้อย ส าหรบัผลติผลการเกษตรชนิดที่มคีวามรู้ทางวชิาการพร้อมจะด าเนินการเร่ง
ขยายและเผยแพร่ความรู้ทางเทคนิคสมยัใหม่ที่ใช้อยู่ในแปลงทดลองของทางราชการให้ถึงมือ
ประชาชนใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้โดยจะส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกรในรปูต่างๆ เพื่อใหม้สี่วน
รว่มกนัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัทัง้ในดา้นการเพิม่ผลผลติและการตลาดใหม้ากขึน้ 

2.3 ระดบัราคาสินค้าเกษตร 

การยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรทีถ่งึมอืผูผ้ลติเป็นปจัจยัที่ส าคญัซึง่จะช่วยยกระดบั
รายไดท้างเกษตรใหส้งูขึน้ในระยะสัน้ แต่การใชน้โยบายราคาโดยรฐับาลไดท้ าการประกนัราคานัน้มี
ขอบเขตจ ากดั เน่ืองจากปญัหายุ่งยากในการบรหิารงาน ดงันัน้ การประกนัราคาหรอืการจดัตัง้
ระบบราคาขัน้ต ่าจงึเป็นแนวทางควรจ ากดัอยูใ่นระดบัราคาทีส่ามารถท าไดอ้ย่างจรงิจงั และควรเป็น
พชืผลทีผู่ผ้ลติอยูใ่นเขตยากจนเป็นพเิศษ การรบัซือ้ของทางราชการต่อกลุ่มเกษตรกรเป็นวธิหีนึ่งที่
จะให้ถงึมอืเกษตรกรผูผ้ลติ แต่ทางราชการควรก าหนดนโยบายการช่วยเหลอืการตลาดใหแ้ก่กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์ใหแ้น่ชดั เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหเ้กษตรกรเหน็ความส าคญัในการรวมกลุ่มกนั
มากขึน้ ส าหรบักลไกทางดา้นการตลาด เช่น สภาการตลาดและมลูภณัฑก์นัชน ควรจะไดค้ดิหาวธิี
จดัตัง้ขึ้นเพื่อช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของระดับราคาอย่างรุนแรง 
นอกจากนัน้การส่งเสรมิสถาบนัของเกษตรกร สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการค้าในรูปสหกรณ์
ควรจะได้รบัการพจิารณาส่งเสรมิให้เขม้แขง็เป็นหลกัที่จะช่วยเหลอืทางด้านการตลาดและรกัษา
เสถยีรภาพของราคาในระยะยาวดว้ย 

3. การกระจายการผลิต 

3.1 ข้อเทจ็จริง 

การขยายตวัในด้านการผลติพชืเท่าที่ผ่านมายงักระจายการผลติไม่ได้เท่าที่ควร 
กล่าวคอื โครงสรา้งการกระจายการผลติในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (2515-2519) นอกจาก
จะขึน้อยูก่บัพชืหลกัเพยีง 6 ชนิดแลว้ คอื ขา้ว ขา้วโพด อ้อย มนัส าปะหลงั ยางพารา และปอ ซึง่มี
พืน้ทีเ่พาะปลกูรอ้ยละ 88 ของพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืทัง้หมด มมีลูค่าเพิม่ผลผลติรอ้ยละ 52 ของผลผลติ
การเกษตรทัง้หมด และมีมูลค่าส่งออกร้อยละ 88 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทัง้หมด 
ความส าคัญของพืชหลักทัง้ 6 ชนิดนี้กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรยีบเทียบกับในระยะของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิ ฉบบัที ่2 (2510-2514) ซึง่พืน้ทีเ่พาะปลูกพชืหลกัทัง้ 6 ชนิดมจี านวนรอ้ยละ 
84 ของพื้นที่เพาะปลูกทัง้หมด มูลค่าเพิม่ของผลผลติรอ้ยละ 44 ของมูลค่าผลผลติการเกษตร
ทัง้หมด และมูลค่าส่งออกรอ้ยละ 87 ของมลูค่าส่งออกสนิคา้เกษตรทัง้หมด จงึเป็นทีน่่าห่วงว่าใน
อนาคตหากราคาในตลาดโลกซบเซาลงเพราะพืชใดพืชหนึ่งแล้วเกษตรกรย่อมจะได้รบัความ
กระทบกระเทอืนเป็นจ านวนมากขึน้เป็นล าดบั 
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นอกจากโครงสร้างการผลติการเกษตรจะยงัคงขึ้นอยู่กบัพชืหลกัเพยีง 6 ชนิด  
ซึ่งมคีวามส าคญัเพิม่ขึ้นมากแล้ว ในระยะระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 (2510-2514) และ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (2515-2519) ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทดแทนและแย่งพืน้ทีก่ารผลติในระหว่าง
พชืทัง้ 6 ชนิดดว้ยกนัเอง ดงัจะเหน็ไดว้่าอตัราเพิม่ของพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วมแีนวโน้มลดลง ในขณะ
ทีเ่นื้อทีเ่พาะปลกูพชือื่นๆ เช่น ขา้วโพด มนัส าปะหลงั และอ้อยมแีนวโน้มสูงขึน้ ในแผนนี้จงึจ าเป็น
ทีจ่ะหาทางใหเ้กษตรกรไดข้ยายการผลติไปถงึพชือื่นๆ อกีทัง้เพื่อมใิหเ้กษตรกรต้องขึน้อยู่กบัพชืใด
พชืหน่ึงมากจนเกนิไป 

ในระหว่างปี 2515-2519 ผลผลติสนิคา้เกษตรอื่นๆ เช่น ฝ้าย ผลติภณัฑน์ม ยาสูบ 
ไหม ยังไม่เพิ่มมากนัก สินค้าเกษตรบางชนิดเช่น ฝ้ายกลับผลิตได้ลดลง การน าเข้าจาก
ต่างประเทศยงัมเีพิม่มากขึ้น สนิค้าเกษตรบางชนิดที่มโีรงงานอุตสาหกรรมเป็นตลาดรองรบัและ
สามารถพฒันาการผลติเป็นสนิค้าออกทีส่ าคญัยงัไม่สามารถผลติไดเ้พยีงพอ เป็นต้นว่า พชืน ้ามนั 
ปาล์มน ้ ามนั ผลไม้ ผักต่างๆ และเนื้อสตัว์ เป็นต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสรมิและให้
ความส าคญัแก่พชืเหล่านี้หรอืพชือื่นทีม่ชี่องทางจะขยายตลาดไดม้ากขึน้ 

เมื่อค านึงถงึขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้น ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องเร่งรัดการกระจายการผลิตให้มากชนิดยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงาน
การเกษตร และลดการเสีย่งภยัอนัเกดิจากการทีร่ายไดข้องเกษตรกรขึน้อยู่กบัพชืไม่กี่ชนิด อย่างไร
ก็ตามขอบเขตการกระจายการผลิตในระยะเวลาต่อไปนัน้ขึ้นอยู่กบัปรมิาณเนื้อที่เพาะปลูกของ
ประเทศ ซึ่งมอียู่เป็นส าคญั จากขอ้เทจ็จรงิในปจัจุบนัปรากฏว่าการเพิม่การกระจายการผลติด้าน
การเกษตร ในระยะเวลาทีผ่่านมาไดส้่งผลใหเ้นื้อทีเ่พาะปลกูของประเทศเพิม่ขึน้เป็นล าดบัจาก 49.3 
ลา้นไร่ในปี 2504 เป็น 109.4 ลา้นไร่ในปี 2518 การขยายเนื้อทีเ่พาะปลูกดงักล่าวทีส่่งผลโดยตรง
ต่อการบุกรกุท าลายป่า และท าใหเ้น้ือทีป่่าไมข้องประเทศลดลงเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 37 ในปี 
2518 เมือ่ค านึงถงึนโยบายในดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้อนัเป็นนโยบายหลกัทีส่ าคญัประการ
หนึ่งในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 การขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพื่อกระจายการผลติจงึควรกระท าได้ใน
อตัราไมเ่กนิปีละ 500,000 ไร ่เทยีบกบัอตัราเฉลีย่ปีละ 4.8 ลา้นไรใ่นระหว่างปี 2504-2519 

3.2 นโยบาย 

จากขอ้เทจ็จรงิและปญัหาขอ้จ ากดัดงักล่าวขา้งต้น รฐับาลได้ก าหนดนโยบายการ
กระจายการผลติในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงันี้ 

3.2.1 ให้มกีารกระจายการผลิตด้านเกษตรเพื่อก่อให้เกิดการใช้ที่ดินในพื้นที่
การเกษตรซึง่ยงัใชป้ระโยชน์ไมไ่ดอ้ย่างเตม็ทีใ่หม้ากขึน้ และก่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากแรงงาน
ดา้นเกษตร ซึง่ยงัมงีานท าไมส่ม ่าเสมอทัง้ปีใหม้ากขึน้ 
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3.2.2 ให้มกีารกระจายการผลติจากพชืหลกั 6 ชนิด ออกไปสู่พชืเกษตรอื่นๆ  
มากยิง่ขึ้น เพื่อลดอัตราการเสี่ยงภยัจากความไม่แน่นอนและความเคลื่อนไหวของระดบัราคา  
ซึง่ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร 

3.3 แนวทางและมาตรการพฒันา 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวขา้งต้นจงึไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการการ
กระจายการผลติในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงัต่อไปนี้.- 

3.3.1 การกระจายการผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรพัยากรท่ีมีอยู่ให้มากขึ้น  
แนวทางส าคญัในเรื่องนี้ ได้แก่ การส่งเสรมิการผลติด้านเกษตรที่สามารถกระท าได้ตลอดปีในรูป
ของการส่งเสรมิการปลูกพชืหมุนเวยีนและการท าไร่นาแบบผสม ผลผลติทางด้านเกษตรเหล่านี้ 
ไดแ้ก่ 

(1) ปศุสัตว์ ปศุสัตว์เป็นสาขาเกษตรกรรมที่ส าคัญรองจากการ 
กสกิรรม สตัว์ที่นิยมเลี้ยงในปจัจุบนั ได้แก่ โค กระบอื สุกร เป็ด ไก่ มแีนวโน้มในการใช้บรโิภค
เพิม่ขึน้ตามอตัราการเพิม่ของประชากร ส าหรบัโค กระบอื ซึ่งแต่เดมิเลีย้งไว้ใชง้านและใช้บรโิภค 
ปจัจุบนัตลาดต่างประเทศมคีวามต้องการเพิม่มากขึ้น และเครื่องจกัรกลได้เข้ามารบัหน้าที่แทน
แรงงานสตัวไ์ปบา้งแลว้ จ าเป็นตอ้งเรง่รดัการผลติใหสู้งขึน้เพื่อชดเชยส่วนทีใ่ชเ้ครื่องจกัรกลท างาน
แทนแลว้เลกิเลีย้งไป และส่วนตอ้งใชบ้รโิภคในประเทศเพิม่ขึน้ ตลอดจนใหม้กีารส่งออกไปจ าหน่าย
ต่างประเทศไดม้ากขึน้ จงึเรง่ก าหนดโครงการพฒันาปศุสตัวภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นพืน้ที่
ราบสูงและความอุดมสมบูรณ์ต ่ากว่าภาคอื่นๆ และในภาคใต้ซึ่งเป็นเขตปลอดโรคให้เพิม่มากขึ้น 
และเพิม่มาตรการทีเ่ป็นเหตุจงูใจใหม้กีารเลีย้งโค กระบอื เป็นอุตสาหกรรมเพื่อผลติโค กระบอืเนื้อ
ส่งตลาดโดยตรงอย่างรบีด่วน โดยพจิารณาปญัหาต่างๆ และแก้ไขเสยีด้วยในคราวเดยีวกนั เช่น 
การก าหนดใหม้กีารซือ้ขายกนัตามคุณภาพสตัวแ์ละเน้ือช าแหละของโคพนัธุด์ ีเพื่อแก้ปญัหาเรื่องน้ี 
ในการค้าโคและกระบือควรห้ามน าเนื้อโคชัน้ดีจากต่างประเทศเข้ามาใช้บรโิภค แก้กหหมายที่
อนุญาตใหฆ้า่และส่งโค กระบอืออกไปจ าหน่ายต่างประเทศไดโ้ดยไม่จ ากดัอายุก าหนดเงื่อนไขการ
ส่งออกเสยีใหมใ่หร้ดักุม ส าหรบัพนัธุส์ตัวแ์ละโรคสตัว ์จ าเป็นต้องหาบรกิารใหเ้พยีงพอและเขม้งวด
ในเรื่องการป้องกนัการลกัขโมยโค กระบอื ทัง้น้ี เพื่อแก้ปญัหาในการเพิม่ผลผลติและการส่งโค 
กระบอื ควรหา้มน าเนื้อโคชัน้ดจีากต่างประเทศเขา้มาใชบ้รโิภค แก้กหหมายทีอ่นุญาตใหฆ้่าและส่ง
โค กระบอืออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ทัง้นี้ จะได้ปรบัปรุงโครงการเลี้ยงโค กระบอืเสยีใหม่ให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยเร่งรัดการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ารวม เลี้ยงโคนม และอื่นๆ ให้
ประสานกนัมากยิง่ขึน้ 
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เพื่อให้มีการขยายการเลี้ยงโคนม และเพิ่มปริมาณการผลิต 
น ้านมดบิให้ได้สูงในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สมควรอย่างยิง่ที่ต้อง  
แก้ปญัหาการขาดแคลนโคพนัธุ์นมด้วยการผสมเทยีม โดยใช้น ้าเชื้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศ
ผสมกบัแม่โคพนัธุ์พื้นเมอืงของเกษตรกร และแม่โคโดยเฉพาะในสถานีบ ารุงพนัธุ์สตัว์ของรฐับาล
ทุกแห่ง และจ าเป็นต้องเร่งรดัก าจดัโรคแท้งตดิต่อให้หมดไปโดยเรว็ที่สุด โดยขอความช่วยเหลอื
จาก เอฟ.เอ.โอ. และใหส้นิเชื่อระยะยาวในการซือ้โคนม และอุปกรณ์การเลีย้งโคนม ดา้นการขยาย
ตลาดจะต้องจดัตัง้ศูนยร์บัซื้อนมในแหล่งที่เริม่มกีารผลตินมทนัท ีนอกจากนี้สมควรสนับสนุนให้
ผู้ผลติจ าหน่ายน ้านมได้ในราคาสูง และผู้ใช้ได้แก่ผู้บรโิภคซื้อน ้านมในราคาที่ไม่สูงนัก เพื่อการนี้
จ าเป็นต้องมกีารประกนัราคาขัน้ต ่าของราคาน ้านมดบิ โดยรฐัเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลอืในรปูการให้
เงนิชดเชยแก่ผู้ผลิตในระยะแรก และช่วยลดหย่อนภาษีอากรแก่อุปกรณ์การผลตินม ตลอดจน
โฆษณาให้ประชาชนใช้อาหารนมให้มากขึ้น เพื่อส่งเสรมิให้มกีารบรโิภคนม ซึ่งเป็นอาหารที่เป็น
ประโยชน์ไดแ้พรห่ลายอยา่งรวดเรว็ 

การเลี้ยงสุกรยงัคงเป็นอาชพีส าคญัของเกษตรกร โดยทัว่ไปการ
เลี้ยงสุกรเลี้ยงเป็นครวัเรอืนโดยมไิด้อยู่รวมกนั จงึยากแก่การควบคุมโรคและลดต้นทุนการผลติ 
เทคนิคใหม่ๆ ในการผสมพันธุ์สุกรและการเลี้ยงให้เติบโตภายในเวลาอันสัน้ในทางวิชาการนี้
สามารถกระท าได้ ปญัหาในด้านสุกรที่ควรจะเร่งรดัในแผนพฒันา ได้แก่ มาตรการต่างๆ เช่น 
โครงการขยายพนัธุ์สุกร โครงการเลี้ยงสุกรรวมเพื่อป้องกนัโรคระบาด โครงการอาหารสุกรเพื่อให้
ผลิตได้น ้าหนักสูงและใช้อาหารน้อย ทัง้นี้ โดยส่งเสรมิให้กรมปศุสตัว์และมหาวทิยาลยัร่วมกัน
ท าการศกึษาและคน้ควา้ใหไ้ดผ้ลแลว้น าไปเผยแพรใ่หแ้ก่ผูเ้ลีย้งสุกรไดท้ราบต่อไปดว้ย 

อน่ึง ระบบการคา้สุกรมชีวีติทีส่่งไปยงัโรงฆา่สตัวก์เ็ป็นปญัหาใหญ่
ซึ่งจ าเป็นจะต้องวางแผนให้แน่ชดั การแจ้งให้ผู้เลี้ยง ผู้จ าหน่ายและโรงฆ่าสตัว์ได้ทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน มฉิะนัน้ปญัหาสุกรขาดแคลนและลน้ตลาดจะเป็นปญัหาไมส่ิน้สุด 

(2) ประมง การประมงของไทยต้องอาศัยแหล่งน ้ าธรรมชาติถึง 
รอ้ยละ 97 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 3 นัน้ ไดจ้าการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า แนวโน้มสตัวน์ ้าทะเลในบรเิวณ
อ่าวไทยก าลงัจะลดน้อยลง เพราะการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่บัสตัวน์ ้าไม่เหมาะสม และการจบัสตัวน์ ้าไม่ได้
ค านึงถงึการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัวน์ ้าเป็นส าคญั อนัเป็นเหตุใหส้ตัวน์ ้าหน้าดนิในบรเิวณอ่าวไทยมี
ปรมิาณลดน้อยลงอย่างมากด้วย ชาวประมงจงึจ าเป็นที่จะต้องใช้เรอืท าการประมงขนาดใหญ่ขึ้น 
ท าให้มคี่าใช้จ่ายในการท าการประมงสูงมาก เพราะต้องน าเรอืออกไปจบัสตัว์น ้าในน่านน ้าสากล
เพิม่ขึน้ ในอนาคตอนัใกลน้ี้ หากมกีารยอมรบัหลกัการในเรื่องเขตเศรษฐกจิจ าเพาะขึน้แลว้ โดยแต่
ละประเทศจะขยายอาณาเขตฯ ออกไปเป็น 200 ไมล์ ทะเลก็จะท าให้น่านน ้าสากลถูกจ ากดั ซึ่ง
หมายถงึแหล่งท าการประมงของชาวประมงถูกจ ากดัแคบลงไปด้วยย่อมส่งผลกระทบกระเทอืนต่อ
การพฒันาการประมงทะเลของประเทศไทยเป็นอนัมากจงึจ าเป็นที่จะต้องเร่งรดัการพฒันาประมง
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น ้ากรอ่ย โดยมุง่ส่งเสรมิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่ เร่งรดัพฒันาการประมงน ้าจดืเพื่อเพิม่ผลผลติ
ให้มากขึ้นและได้ประโยชน์สูงสุด พัฒนาการประมงทะเลให้บังเกิดผลประโยชน์อย่างเต็มที ่
พฒันาการอุตสาหกรรมสตัวน์ ้าเพื่อใหก้ารใชท้รพัยาการประมงไดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิมากทีสุ่ด
เน้นหนักในดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์น ้า และบูรณะแหล่งน ้าให้ได้ผลอย่างจรงิจงั ร่วมมอืท า
การประมงและใชส้ทิธกิารประมงในเขตเศรษฐกจิฯ ของประเทศอื่น (Joint Venture in fisheries) 
รวมทัง้พฒันางานดา้นเศรษฐกจิ การประมง และให้การศกึษาอบรมทางด้านการประมงทะเล เพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานการครองชพีของชาวประมงใหส้งูขึน้ 

(3) หม่อน-ไหม ในปจัจุบนัเทคนิคการผลติหม่อน-ไหมแบบทนัสมยั
ได้มกีารด าเนินการอยู่แล้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อผลติไหมยนืซึ่งมคีุณภาพดี การเลี้ยง
หม่อน-ไหม นี้เป็นกจิกรรมทีจ่ะช่วยท าใหม้งีานท าไดเ้กอืบตลอดปี และสามารถใชแ้รงงานที่ยงัว่าง
อยู ่โดยเฉพาะเดก็ สตร ีและคนชราได ้อนัเป็นการเพิม่พูนรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรโดยตรง ในขณะนี้
การผลติไหมยนืในประเทศไม่เพยีงพอ และยงัต้องมกีารสัง่เขา้มาจากต่างประเทศ ดงันัน้ ในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึควรมโีครงการส่งเสรมิการเลีย้งไหมใหก้ว่างขวางออกไปอกีในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเขตแหง้แลง้ซึง่ผลจากการเพาะปลูกผลติไดต้ ่ากว่าในเขตอื่นๆ 
ของประเทศมาก 

(4) ยางพารา เป็นกิจกรรมที่ใช้แรงงานมาก โดยเฉพาะในการ 
กรดียางซึง่ท าไดปี้ละ 10-11 เดอืน ดงันัน้ จงึควรส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติยางพารา โดยการ
เร่งรดัการปลูกยางแทน เพื่อการน้ีควรเร่งการปลูกยางแทนให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้
ก าหนดไว้ตามโครงการเงนิกู้ของธนาคารโลก เพื่อเป็นการยกระดบัรายได้ให้แก่ประชาชนทาง
ภาคใตซ้ึง่ปลกูยางเป็นส่วนใหญ่ 

(5) ผกั-ผลไม้ การผลิตผักและผลไม้เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ 
แรงงานได้เกอืบตลอดปี อย่างไรก็ด ีการผลติผกัและผลไมค้วรมุ่งประเภทที่มอุีตสาหกรรมรองรบั 
เช่น การท าผักหรือผลไม้กระป๋อง นอกจากนัน้การผลิตจะต้องด าเนินการส่งเสรมิในเขตใกล ้
โรงงานและใกล้ตลาดเพื่อการบรโิภค โครงการส าคญัที่ควรจะได้รบัการเร่งรดั ได้แก่ โครงการ 
พชืพนัธุผ์กัและความรูใ้นการปรบัปรงุใหผ้ลติผลมคีุณภาพดแีละมรีาคาสงูขึน้อกีดว้ย โครงการไมผ้ล
ควรจะไดร้บัความสนใจใหม้ากขึน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี 

(6) ยาสูบ ด าเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกยาสูบ โดยเฉพาะใน 
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยาสูบเป็นพชืที่มอีายุการเพาะปลูกที่ใช้เวลาเพยีง 70-75 
วนั และสามารถปลกูไดถ้งึ 5 รุน่ต่อปี และเป็นสนิคา้ทีม่ลีู่ทางการส่งออกดปีระเภทหนึ่ง ทัง้นี้ จะต้อง
ปรบัปรุงเรื่องการซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร เพื่อเป็นสิง่ชกัจูงให้ผู้ปลูกปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ผลิต นอกจากนัน้ควรสนับสนุนนโยบายที่จะยายอตัราการใช้ใบยาสูบไทยในการผลติบุหรี่ของ
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โรงงานยาสูบให้เพิม่ขึน้อกี และสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการค้าของสหกรณ์โรงบ่มและสหกรณ์
การคา้ต่างๆ ใหม้ทีุนการด าเนินงานมากขึน้เพื่อประโยชน์ในการผลติเพื่อการส่งออกใหม้ากขึน้ 

3.3.2 การกระจายการผลิตจากพืชหลกัไปสู่พืชผลเกษตรอ่ืนๆ 

การกระจายการผลติจากพชืหลกั 6 ชนิดไปสู่พชืผลอื่นๆ จะต้องพจิารณา
ใหส้อดคลอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตใินแต่ละภาคทีม่อียูด่งันี้ 

ภาคเหนือ พื้นที่ตอนบนของภาคเป็นที่สูง มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดม-
สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน ้ าล าธารที่ส าคญั แต่ในระยะที่ผ่านมาน้ี การบุกรุกท าลายป่าไม้ใน
ลกัษณะท าไรเ่ลื่อนลอยมเีป็นจ านวนมาก ดงันัน้ การกระจายการผลติในภาคนี้จงึต้องเน้นหนักไปใน
ดา้นการส่งเสรมิพชืผกัและไมผ้ลเมอืงหนาวทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่สูง ส าหรบัภาคเหนือตอนล่างส่วน
ใหญ่เป็นเขตเพาะปลกูพชืไรอ่ยูแ่ลว้ ลู่ทางการกระจายการผลติกย็งัมอีกีมาก พชืทีค่วรเร่งรดั ไดแ้ก่ 
ฝ้าย ยาสบู ถัว่เหลอืง และถัว่ต่างๆ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พื้นที่เป็นที่ราบสูง มคีวามอุดมสมบูรณ์ต ่า 
ดงันัน้จะต้องส่งเสรมิการปลูกพชืไร่ ซึ่งท าได้ปีละ 2 ครัง้ หรอืมากกว่าให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้
ได้แก่ ข้าวโพด ฝ้าย ถัว่และยาสูบ การขาดแคลนน ้าทัง้เพื่อให้การใช้บรโิภคและการเกษตรเป็น
ปญัหาส าคญัของภมูภิาคน้ี การสรา้งเขือ่นเพื่อกกัเกบ็น ้าไมอ่าจท าไดม้ากนกั เน่ืองจากขาดแหล่งน ้า 
ดงันัน้ การเพิม่ผลผลติในภาคนี้จ าเป็นตอ้งเน้นในเรือ่งการปรบัปรุงเทคนิคของพชื โดยเฉพาะขา้วที่
อาศยัน ้าฝนแต่อยา่งเดยีวเป็นหลกั 

ภาคกลาง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์และมีระบบการ 
ชลประทานที่ดี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายการผลิตที่มลีู่ทางมากกว่าภาค  
อื่นๆ พชืหลกัทีป่ลกูอยู่ในปจัจุบนั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด อ้อย ถัว่ต่างๆ ผกั ผลไม ้การพฒันาจะต้อง
เน้นใหม้กีารปลกูพชืมากครัง้ขึน้ ในเขตเกษตรชลประทานซึง่สามารถควบคุมน ้าไดต้ลอดปี 

ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มคีวามชุ่มชื้นมาก เหมาะสมต่อการปลูกไมย้นืต้น  
พชืหลกัที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา การกระจายการผลติยงัมลีู่ทางที่จะท าได้อกีมาก เป็นต้นว่า การ
ปลกูปาลม์น ้ามนั กาแฟ ผลไมต่้างๆ มะมว่งหมิพานต ์และมะพรา้ว ซึง่มอียูบ่า้งแลว้แต่ไมเ่พยีงพอ 

 

 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

4.1  ข้อเทจ็จริง 
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ประสทิธิภาพการผลติซึ่งวดัจากผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกของพชืหลกัที่ส าคญั  
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มนัส าปะหลงั ยาง และปอ ในระหว่างปี 2513-2517 นัน้ ปรากฏว่า 
เพิม่ขึน้น้อยมาก เพยีงเฉลีย่รอ้ยละ 1.8 พชืทีม่ผีลผลติต่อไร่เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ อ้อย ขา้ว ขา้วโพด และ
ยาง ส่วนมนัส าปะหลงัและปอมแีนวโน้มลดลง อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาผลผลติต่อพืน้ทีข่องพชื
แต่ละประเภทแล้ว จะเห็นว่ายงัคงอยู่ในระดบัต ่ามาก และอตัราเพิ่มก็ยงัเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่
สม ่าเสมอกนัในแต่ละปี ในช่วงปี 2513-2519 ประสทิธภิาพการเลีย้งสตัวเ์ลก็ไดม้กีารปรบัปรุงสูงขึน้ 
เนื่องจากไดม้กีารลงทุนของเอกชน ในดา้นโรงงานอาหารสตัวเ์ป็นจ านวนมาก ส าหรบัการเลีย้งสัตว์
ใหญ่ โค และกระบอืยงัขยายตวัไดไ้ม่มาก เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2 ต่อปี ในดา้นการประมง การประมง
น ้าจดืได้มกีารขยายตวัมากยิง่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 10.8 ต่อปี ส่วนการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าชายฝ ัง่ยงัมี
ประสทิธภิาพในการผลติต ่ากว่าทีค่วร 

ปญัหาเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการผลติน้ีเป็นทีช่ดัเจนว่าเป็นปญัหาสบืเน่ืองมาจาก
การลงทุนในสาขาการเกษตร ซึ่งในระยะที่ผ่านมามจี านวนไม่เพยีงพอ และการจดัสรรเงนิลงทุน  
ในโครงการพฒันาเกษตรเน้นหนักในเรื่องโครงสร้างขัน้พื้นฐาน เช่น เขื่อน และถนน ดงันัน้จงึมี
ความจ าเป็นจะตอ้งลงทุนเพิม่เตมิเป็นจ านวนมากเพื่อใหถ้งึระดบัไร่นา ในปจัจุบนัผลผลติเฉลีย่ของ
เกษตรกรในไร่นาของเกษตรกรยังมีปริมาณน้อยกว่าที่สามารถท าได้ในแปลงทดลองของ  
ทางราชการเป็นจ านวนมาก จรงิอยู่ผลผลติในแปลงทดลองของทางราชการนัน้เป็นระบบที่มกีาร
ปรบัปรุงคุณภาพของดินและการควบคุมน ้ า ซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวที่ใช้เวลานานกว่าจะถึงมือ
เกษตรกร นอกจากนัน้ ในบางพื้นที่การควบคุมปรมิาณน ้าไม่อาจด าเนินการได้ จ าเป็นจะต้องพึ่ง
น ้าฝนตามธรรมชาต ิดงันัน้ ในการยกระดบัประสทิธภิาพการผลติโดยทัว่ไปจงึจ าเป็นต้องเร่งการ
จดัหาและขยายขอบเขตปจัจยัการผลติสมยัใหมใ่หท้ัว่ถงึ ทัง้ในเขตชลประทานและนอกเขตดงัจะได้
กล่าวต่อไป 

ส าหรบัขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัปจัจยัการผลติทีส่ าคญัๆ ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่3 อาจสรปุไดด้งันี้ 

4.1.1 ท่ีดินท ากิน การขาดแคลนที่ดนิท ากินและการเช่านาได้ทวคีวามรุนแรง 
ยิ่งขึ้น ที่ดินในภาคกลางและภาคเหนือซึ่งมีความสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่นๆ กลับปรากฏว่า 
เกษตรกรเป็นเจา้ของที่ดนิน้อยกว่าภาคอื่นๆ คอื ภาคกลางมเีกษตรกรผู้เช่าที่ดนิถงึร้อยละ 40.7 
ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิต ่านัน้ เกษตรกรผูเ้ช่าทีด่นิมเีพยีงรอ้ยละ 
2.7 การขาดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงักล่าวท าใหเ้กษตรกรขาดสิง่จูงใจทีจ่ะอนุรกัษ์ความอุดมสมบูรณ์
ของดนิ 

ในปจัจุบนัประเทศไทยมพีืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่มาก แต่ก็
ยงัมชี่องทางปรบัปรุงใหส้ามารถท าประโยชน์ได้ เช่น ดนิเคม็ทางตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 8 



 

193  

ลา้นไร่ พื้นทีป่่าชายเลนประมาณ 1.24 ล้านไร่ และพื้นทีด่นิเคม็ชายทะเลประมาณ 400,000 ไร ่
เป็นตน้ 

พื้นที่ดินการเกษตรที่มิได้ท าการเพาะปลูกในแต่ละปีมีอยู่มากและมี    
แนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ คอื ในปี 2510 เนื้อทีท่ีใ่ชเ้พาะปลูกทัง้หมดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 91.5 ของเนื้อที่
ทีส่ามารถท าการเกษตรได ้แต่ไดล้ดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 82.6 ในปี 2516 แสดงว่ามพีืน้ทีซ่ึง่เคย
เป็นทีเ่พาะปลูกเดมิถูกทอดทิง้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก และที่ดนิเหล่านี้ประสทิธภิาพใน
การผลติจะต ่า เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดนิได้ถูกท าลายไปเสยีมาก นอกจากนี้การที่เขต
ชลประทานมอียูจ่ ากดั การเพาะปลกูส่วนใหญ่จงึท าไดเ้พยีงช่วงฤดฝูนเท่านัน้ 

4.1.2 น ้าชลประทาน เนื้อที่เพาะปลูกกว่าสามในสีข่องประเทศยงัต้องพึง่น ้าฝน
เพื่อการเกษตร ปจัจุบนัเน้ือที่ในเขตชลประทาน 19.8 หรอืรอ้ยละ 18.1 ของเนื้อทีก่ารเกษตรทัง้
ประเทศนัน้สามารถส่งน ้าได้จรงิเพยีง 10.2 ลา้นไร่ แต่ก็เป็นการชลประทานในฤดูฝน ส่วนในฤดู
แลง้นัน้เนื้อทีช่ลประทานมเีพยีง 4.8 ลา้นไร่ และส่งน ้าไดถ้งึไร่นาเพยีงประมาณ 2 ลา้นไร่ หรอืรอ้ย
ละ 4.4 ของเนื้อที่การเกษตรของประเทศ ภาคกลางมเีนื้อที่ในเขตชลประทานมากที่สุดถงึ 11.7 
ล้านไร่ ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีพียง 2.4 ล้านไร่ และที่ส าคัญ คือ ในฤดูแล้งเนื้อที่
ชลประทานทีส่ามารถส่งน ้าไดถ้งึไรน่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมเีพยีงประมาณ 33,000 ไร่ หรอื
รอ้ยละ 0.7 ของเนื้อทีก่ารเกษตรของภาค 

จากปี 2509-2517 เนื้อที่ชลประทานที่สรา้งเสรจ็แต่ละปีมแีนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 400,000 ไร่ คนัและคูน ้าในเขตชลประทานมแีนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นปีละ 
530,000 ไร ่และการสบูน ้าช่วยเหลอืการท านาจะเพิม่ขึน้ปีละ 60,000 ไร ่

4.1.3 ปุ๋ ย อัตราการใช้ปุ๋ ยของประเทศยงัต ่าอยู่มาก คือ โดยเฉลี่ยของเน้ือที ่
เพาะปลูกทัง้หมดเพยีง 3.8 ก.ก.ต่อไร่ ซึง่ต ่ากว่าเกณฑเ์ฉลี่ยของประเทศในทวปีเอเชยีทีใ่ชปุ้๋ ย 9 
ก.ก.ต่อไร่ การใช้ปุ๋ ยของประเทศไทยได้เพิม่จาก 250,000-300,000 ตนัต่อปี ในระหว่าง พ.ศ. 
2510- 2514 เป็น 350,000-400,000 ตนั ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และเนื้อทีเ่พยีงส่วน
น้อยประมาณ 21.7 ลา้นไร่เท่านัน้ ที่ใชปุ้๋ ยจากปรมิาณปุ๋ ยทัง้หมดที่ใชร้อ้ยละ 59 ใชใ้นภาคกลาง 
ส่วนอตัราการใส่ปุ๋ ยเฉพาะเน้ือที่ที่ใส่ปุ๋ ยนัน้ ปรากฏว่าภาคใต้เป็นภาคที่ใส่ปุ๋ ยในอตัราสูงสุด คือ 
20.3 ก.ก. ต่อไร ่และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต ่าสุด คอื 8.1 ก.ก. ต่อไร ่

4.1.4 เมลด็พนัธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัต้องใช้พนัธุ์พชืจากการเก็บเองและหา
ซื้อส่วนที่ขาดจากตลาด ความช่วยเหลอืของรฐับาลยงัมอียู่จ ากดั คอื หน่วยงานของรฐัผลติเมล็ด
พนัธุพ์ชืทีด่ไีดไ้มถ่งึรอ้ยละหนึ่งของปรมิาณทีเ่กษตรกรต้องใช ้และเนื่องจากการผลติพชืพนัธุใ์หม่ที่
มคีุณลกัษณะที่ดีต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและทดสอบนาน ความส าเร็จเท่าที่ผ่านมาจงึยงัไม่
พอเพยีงแก่ความตอ้งการของเกษตรกร ส่วนทีส่ าเรจ็จนสามารถส่งเสรมิแก่เกษตรกรกม็ ีเช่น พนัธุ์
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ขา้วโพด ขา้ว ฝ้าย ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง และถัว่เขยีว เป็นต้น ในดา้นของปศุสตัวแ์ละประมงกไ็ดม้กีาร
น าพนัธุ์สตัว์และปลาต่างๆ มาทดลองเลี้ยงและเผยแพร่ แต่ก็ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร 

4.1.5 เงินทุน เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนเงนิลงทุนของตวัเอง ต้องอาศยั 
สนิเชื่อจากแหล่งต่างๆ ในปี 2515 ประมาณรอ้ยละ 69 ของสนิเชื่อทีเ่กษตรกรไดร้บัมาจากแหล่ง
นอกสถาบนัการเงนิ ในจ านวนน้ีประมาณรอ้ยละ 30 มาจากพ่อคา้คนกลางและนายทุนทอ้งถิน่ ส่วน
ที่เหลอืได้มาจากการกู้ยมืพี่น้องเพื่อนบ้าน การกู้ยมืเงนิของเกษตรกรจากนอกสถาบนัการเงนิใน
ระยะหลงัลดน้อยลงเมื่อเทยีบกบัปี 2506 ซึ่งมสีูงถงึรอ้ยละ 95 ของสนิเชื่อทัง้หมดที่ได้รบั อตัรา
ดอกเบีย้ทีเ่กษตรกรตอ้งช าระไดล้ดลงจากประมาณรอ้ยละ 30 ต่อปี ในปี 2505 เหลอืรอ้ยละ 25 ต่อ
ปี ในปี 2515 กน็บัว่ายงัสูงกว่าอตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรยีก
เกบ็รอ้ยละ 12 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2510-2518 สนิเชื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรให้เกษตรกรกู้นัน้ โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 54 ของสนิเชื่อทัง้หมดให้เพื่อการผลติข้าว 
เนื่องจากสินเชื่อทางการเกษตรมคีวามเสี่ยงภยัทางธรรมชาติและราคา ดงันัน้ แหล่งสินเชื่อจงึ
ตอ้งการหลกัค ้าประกนัทีด่ ีท าใหไ้มส่ามารถจะใหส้นิเชื่อแก่เกษตรกรไดอ้ย่างทัว่ถงึ ท าใหเ้กษตรกร
ทีย่ากจนไม่สามารถกู้ยมืได้ การเป็นสมาชกิสถาบนัเกษตรกรท าให้มโีอกาสได้รบัสนิเชื่อมากกว่า
เกษตรกรทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิสถาบนัเกษตรกร แต่ปรากฏว่าในปี 2517 มสีหกรณ์ทัว่ประเทศ 1,041 
สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์อีก 15 ชุมนุม มสีมาชกิที่เป็นเกษตรกรรวมทัง้สิ้นเพยีง 503,581 
ครอบครวั หรอืประมาณรอ้ยละ 13.3 ของจ านวนครอบครวัเกษตรกรทัว่ประเทศเท่านัน้ 

4.1.6 แรงงาน แรงงานในการเกษตรมีจ านวน 11.5 ล้านคน ในปี 2516  
หรอืรอ้ยละ 75 ของแรงงานในประเทศ การใช้แรงงานในการเกษตรคดิเฉลีย่ทัง้ปีเพยีงรอ้ยละ 38 
ของแรงงานทีม่อียู ่ระหว่างเดอืนกรกหาคมถงึธนัวาคมเป็นระยะเวลาทีม่กีารใชแ้รงงานมากทีสุ่ดถงึ
รอ้ยละ 72 ถงึ 77 ในฤดูแลง้ ซึง่เป็นช่วงนอกฤดูการผลติมกีารใชแ้รงงานน้อยมากเพยีงรอ้ยละ 20 
โดยเฉพาะในเดอืนมนีาคมมกีารใชแ้รงงานน้อยทีสุ่ด เพยีงรอ้ยละ 6 เท่านัน้ ในดา้นความแตกต่าง
ระหว่างภาคนัน้ ภาคกลางและภาคใต้มจี านวนแรงงานทางการเกษตรทีใ่ชร้อ้ยละประมาณ 50 ของ
แรงงานทีม่อียู่ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารท างานโดยเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 32 
ของแรงงานทีม่อียูเ่ท่านัน้ 

4.2 นโยบาย 

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติจะต้องด าเนินมาตรการเพื่อใช้ทรพัยากรหลกัทาง
การเกษตรโดยเฉพาะทีด่นิ แหล่งน ้า และแรงงานทีย่งัเหลอืของเกษตรกรใหม้ากขึน้ นอกจากนัน้ใน
ด้านปจัจยัการผลติ รฐัมนีโยบายที่จะกระจายความรูท้างเทคนิคที่ใช้อยู่ในสถานีทดลองของทาง
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ราชการให้ขยายออกไปมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยปรบัปรุงระบบการประสานงานระหว่างฝ่าย
วชิาการและฝ่ายส่งเสรมิการเกษตร ปรบัปรุงและขยายระบบการส่งเสรมิการเกษตรให้กว้างขวาง
ยิง่ขึน้ในเขตที่มกีารส่งเสรมิการเกษตรแล้ว จะจดัให้มปีจัจยัการผลติสมยัใหม่โดยเฉพาะพนัธุ์ ปุ๋ ย 
และสนิเชื่อใหแ้ก่เกษตรกรในจ านวนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

4.3 แนวทาง 

4.3.1 ท่ีดิน ในด้านการด าเนินการเกี่ยวกบักรรมสิทธิท์ี่ดิน รฐัจะได้ขยายการ
ด าเนินการในด้านการปฏริูปที่ดนิเพื่อความเป็นธรรมในสงัคมดงักล่าวไว้ในบทที่ 1 ส่วนที่สาม 
ส าหรบัในด้านการปรบัปรุงคุณภาพของที่ดนิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลตินัน้ จะสนับสนุนการ
ขยายงานการพฒันาทีด่นิเปรีย้วจ านวน 2 ลา้นไร่ ในภาคกลางซึง่เป็นเขตทีส่ามารถด าเนินการได้
ทนัท ีเนื่องจากมเีทคนิคทีเ่หมาะสมพรอ้มอยูแ่ลว้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จะไดร้เิริม่การ
ปรบัปรุงคุณภาพของดนิเคม็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่มอียู่ถงึ 8 ลา้นไร่ เป็นกรณีพเิศษดว้ย
เหตุผลทางดา้นการกระจายรายได ้นอกจากนัน้ควรด าเนินการปรบัปรุงพืน้ทีด่นิป่าไมช้ายเลนซึง่มี
อยู่ 1.24 ลา้นไร่ และพืน้ทีด่นิเคม็ชายทะเลซึง่มจี านวนประมาณ 400,000 ไร่ ควรด าเนินการตาม
ก าลงังบประมาณ ส าหรบัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้จะไดม้กีารจดัเตรยีมโครงการปรบัปรุง
ที่ดนิและพฒันาเกษตรสมบูรณ์แบบในเขตทุ่งกุลารอ้งไห้ เพื่อให้พรอ้มด าเนินการได้ภายในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

4.3.2 แหล่งน ้า การพฒันาระบบชลประทานให้ถงึระดบัไร่นาเพื่อให้สามารถใช้ 
ทีด่นิเพื่อการเพาะปลูกไดต้ลอดปีนัน้เป็นมาตรการทีส่ าคญัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ซึง่มี
เป้าหมายขยายออกไปอีก 2.7 ล้านไร่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการด าเนินการในด้านนี้ต้อง 
ลงทุนสงูถงึ 2,000-3,000 บาทต่อไร ่เพื่อความเป็นธรรมในสงัคม ผูไ้ดร้บัประโยชน์ควรมสี่วนในการ
ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนของการก่อสร้างระบบชลประทาน การพฒันาชลประทานในระบบไร่นานี้ 
นอกจากจะช่วยใหม้กีารใชท้ีด่นิเตม็ทีใ่นเขตโครงการแลว้ ยงัจะไดป้ระโยชน์จากการทีจ่ะเป็นแหล่ง
ทีส่ามารถเพิม่การจา้งงานทางการเกษตรได้เป็นจ านวนมาก ทัง้นี้ เนื่องจากการเพาะปลูกในระบบ
ชลประทานเตม็ทีน่ี้จะต้องการแรงงานเพิม่ขึน้เกนิกว่าแรงงานทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ ดงันัน้ การโยกยา้ย
แรงงานเขา้สู่เขตเกษตรชลประทานสมบูรณ์แบบ จงึเป็นมาตรการส าคญัประการหนึ่งในการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติควบคู่ไปกบัการใชท้รพัยากรก าลงัคนส่วนทีเ่หลอืใหเ้ป็นประโยชน์ 

ปญัหาเรง่ด่วนทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาแก้ไขเป็นอนัดบัพเิศษ ไดแ้ก่ ปญัหา
ความแหง้แลง้ในบางเขตทอ้งทีท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทอ้งทีบ่างแห่งดงักล่าวนี้  ไม่อาจทีจ่ะ
จดัหาน ้ าได้ เนื่องจากการขาดแคลนแหล่งน ้ า แต่ในบางเขตท้องที่ซึ่งมีแหล่งน ้ าอยู่จะได้ร ับ
ความส าคญัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 โดยรเิริม่การวางแผนเพื่อดดัแปลงแหล่งน ้าส าคญั 
โดยเฉพาะน ้าชี และน ้ ามูล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเก็บกักน ้ ามากขึ้น นอกจากนัน้ ระบบ
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ชลประทานโดยเครื่องสูบน ้าซึง่มอียู่บา้งแลว้ในเขตทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มแีหล่งน ้าและ
ราษหรร่วมกนัจดัระบบคูคลองส่งน ้าเป็นสิง่ทีค่วรจะได้รบัการสนับสนุนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ และจะ
ได้ทบทวนวตัถุประสงคข์องโครงการสูบน ้าจากแม่น ้าโขงใหแ้น่ชดั และท าการขยายเขตสูบน ้าให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้โดยขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศและงบประมาณแผ่นดนิ 

การใช้แหล่งน ้าใต้ดนิเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งจะได้เริม่โครงการทดลองขึ้น
เป็นครัง้แรกที่จงัหวดัสุโขทยั จะได้ท าการตดิตามประเมนิผลเพื่อพจิารณาขยายงานใหก้ว้างขวาง
ยิง่ขึน้ 

4.3.3 ระบบการวิจยัทางการเกษตร ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 การ
วจิยัทางการเกษตรได้เน้นการศกึษาวจิยัเป็นรายผลติผลที่ส าคญั ส าหรบัในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 เนื่องจากเนื้อทีท่ีจ่ะขยายการผลติทางการเกษตรมจี ากดั ดงันัน้ การวจิยัทางการเกษตร
จะตอ้งเน้นหนกัเป็นพเิศษและเรง่ด่วนในการศกึษาคน้ควา้หาพนัธุพ์ชือายสุัน้ทีส่ามารถปลูกและเกบ็
เกีย่วไดเ้รว็ และสามารถปลูกพชือื่นตามหลงัเป็นพชืที ่2 และพชืที ่3 ได ้โดยใชค้วามชืน้ทีเ่หลอือยู่
ในดนิไปใชใ้นการปลกูพชืรุน่หลงัๆ ทัง้นี้ จ าเป็นจะต้องหาพชืทีใ่ชน้ ้าน้อยและทนแลง้ รวมถงึจะต้อง
ศกึษาคน้ควา้หาพชืทีจ่ะสามารถปลูกแซมพชืหลกัไดโ้ดยไม่แข่งขนักนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการใชท้ีด่นิได้
เต็มที่และตลอดปี การว่างงานเป็นรายเดือนของเกษตรกรที่จะลดลง นอกจากนั ้นจะต้อง
ท าการศกึษาค้นควา้ และวจิยัหาพชืทีใ่ห้ผลผลติต่อไร่สูง มกีารตอบสนองต่อการใชปุ้๋ ยสูง มคีวาม
ต้านทานต่อโรคและแมลง โดยการพจิารณาจากพืชที่มแีนวโน้มผลผลติต่อไร่ต ่า เช่น อ้อย มนั
ส าปะหลงั และขา้วโพด เป็นตน้ 

4.3.4 ระบบการส่งเสริมการเกษตร ในระยะต้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรของประเทศยงัไม่อาจกระจายไปได้ทัว่ถึงในท้องถิ่นต่างๆ คงมีแต่ในเขต
โครงการบางแห่ง เช่น เขตเกษตรชลประทาน เขตเร่งรดัการปลูกฝ้าย ฯลฯ ซึง่มบีรกิารในดา้นให้
ค าแนะน าทางเกษตรที่ถึงมอืประชาชน ในระยะหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้มกีารน าเอา
ระบบเกษตรกรอาสาสมคัรเขา้มาใชใ้นเขตเกษตรชลประทาน ในเขตทีม่ศีตัรพูชืรบกวนมาก และใน
เขต 3 จงัหวดั คือ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและยโสธร ภายใต้โครงการโดยความสนับสนุนของ
ธนาคารโลกในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะได้มกีารทบทวนการส่งเสรมิการเกษตรที่
ด าเนินการอยู่ในปจัจุบนัโดยพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการ
ขาดการประสานงานระหว่างการวเิคราะหแ์ละบ ารุงดนิ กบัการส่งเสรมิการเกษตร นอกจากนัน้ จะ
พจิารณาระบบการส่งเสรมิการเกษตรให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถปฏบิตัิได้และมรีะบบการ
ควบคุมประสทิธภิาพทางการส่งเสรมิการเกษตรทีแ่น่นอน 

4.3.5 ระบบการประสานงานพฒันาการเกษตร ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
4 จะได้ปรบัปรุงงานพฒันาการเกษตร เพื่อให้มกีารประสานงานของงานที่เกี่ยวข้องกบัการ



 

197  

พฒันาการเกษตรทัง้ทางดา้นงานส่งเสรมิ งานวจิยั งานพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิงาน
ศึกษาและวิจยัทางเศรษฐกิจตัง้แต่การผลิตจนถึงการตลาด รวมตลอดทัง้การก าหนดโครงการ 
แผนปฏบิตัิ และตดิตามผลงานในระดบัท้องถิน่อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้งานพฒันาต่างๆ ได้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การประสานงานดงักล่าวนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนีโยบายให้
ส านักงานเกษตรภาคทัง้ 4 ภาค คอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ้
เป็นหน่วยกลางท าหน้าที่ประสานงาน รวมทัง้ให้บริการแก่หน่วยราชการต่างๆ ที่ด าเนินการ
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาการเกษตรในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

4.3.6 เมลด็พนัธุ์ เมลด็พนัธุ์ดเีป็นปจัจยัการผลติส าคญัที่ขาดแคลนเป็นจ านวน
มากในขณะนี้ยงัขาดนโยบายที่แน่นอนในการผลติและจ าหน่ายเมลด็พนัธุ์ดใีนเขตเกษตร นอกเขต 
ชลประทานในเขตประทานที่มีการจดัรูปที่ดินได้มีการด าเนินการผลิตพันธุ์ดี เพื่อสนองความ
ต้องการในพื้นที่เขตโครงการพิษณุโลกและอื่นๆ โดยได้อาศัยความสนับสนุนทางการเงนิจาก
สหรฐัอเมรกิา ในหลกัการของโครงการนี้ ในระยะต่อไปองค์การตลาดเพื่อการเกษตรจะเป็น  
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นการด าเนินงานและการจ าหน่ายเมลด็พนัธุด์ ีอย่างไรกด็ ีขอบเขตแนว
การผลติและการจ าหน่ายพนัธุพ์ชืตามโครงการนี้นับว่าจ ากดัมาก ดงันัน้ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่4 จงึมนีโยบายทีแ่น่นอนเกี่ยวกบัเรื่องนี้ และสนับสนุนการขยายตวัของโครงการนี้ใหก้วา้งขวาง
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

4.3.7 สินเช่ือ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะพิจารณาก าหนดแผนการเพื่อ 
ปลดปล่อยเกษตรกรใหห้ลุดจากภาระหนี้สนิทีเ่กษตรกรใชท้ี่ดนิเป็นหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในกรณี 
ที่ที่ดินก าลงัจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องนายทุน ต้องถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูล 
ขอ้เทจ็จรงิ จดัท าแผนการช่วยเหลอืและรบีด าเนินการใหไ้ดผ้ลในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้ 
ในการนี้จะตอ้งพจิารณาขยายขอบขา่ยงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรอื
ด าเนินการจดัตัง้หน่วยงานขึน้ใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ส าหรบัในด้านสนิเชื่อเพื่อการผลตินัน้ จะ
ขยายให้รวดเร็วที่สุดภายใต้โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
นอกจากนัน้จะปรบัปรุงความสามารถในการให้สนิเชื่อ โดยเน้นวธิกีารให้ความดูแลเกษตรกรอย่าง
ใกล้ชดิ เช่นเดยีวกบัวธิกีารที่ใช้อยู่ในกรณีของสนิเชื่อเพื่อปลูกยางแทนภายใต้กองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง 

4.3.8 ปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ จะเน้นการด าเนินงานในดา้นคุณภาพของดนิและปุ๋ ย 
โดยส่งเสรมิให้มกีารวเิคราะห์คุณภาพของดินในเขตการพฒันาเกษตรส าคญัๆ ให้ละเอยีดยิง่ขึ้น 
เพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นฐานในการพจิารณาการใชปุ้๋ ยในสตูรและปรมิาณทีเ่หมาะสม 

5. ระดบัราคาสินค้าเกษตร 
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5.1 ข้อเทจ็จริง 

(1) ราคาสนิค้าเกษตรภายในประเทศที่เป็นสนิค้าหลกั มกีารขึน้ลงตามภาวะ
ตลาดโลกในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ราคาสนิคา้ส่งออกของพชืทีส่ าคญั 8 ชนิดเพิม่ขึน้ โดย
เฉลีย่รอ้ยละ 76 เมื่อเทยีบกบัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 สิง่จงูใจจากราคามผีลใหป้รมิาณการ
ผลติเพิม่มากขึน้ ในระยะทีร่าคาสนิคา้เกษตรเพิม่สงูขึน้ แต่ราคาของปจัจยัการผลติต่างๆ ทีส่ าคญัก็
ได้เพิม่สูงขึน้ด้วย อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วในช่วง 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 รายไดข้อง
เกษตรกรภายหลงัหกัค่าใชจ้า่ยการผลติแลว้ไดเ้พิม่สงูขึน้ เกษตรกรโดยทัว่ไปมกีารเปลีย่นแปลงหนั
ไปปลูกพชืทีม่รีาคาด ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาไดม้กีารขยายการปลูกอ้อย มนัส าปะหลงั และขา้วโพด
มาก ทัง้ในรูปบุกรุกที่ดนิที่เป็นป่าและปลูกทดแทนกนัเป็นต้นว่า พื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางและ
ตะวันตกได้มีก ารปลูกอ้ อยขึ้นแทน และมีการปลูกมันส าปะหลังทดแทนปอในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้นี้ เนื่องจากรายไดจ้ากการปลูกพชืทัง้สาม หลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ยงัมอีตัรา
สงูกว่า ดงัจะเหน็ไดจ้ากตารางทีแ่สดงไวโ้ดยใชข้อ้มลูปี 2518 ดงันี้ 

ตารางท่ี 2.1 
รายได้ของเกษตรกรจากการปลูกพืชท่ีเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคญั (ปี 2518) 

พืช 
ราคาขายท่ี 

เกษตรกรได้รบั 
(บาท/ตนั) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

1. ออ้ย 288 2,308 1,756 552 
2. มนัส าปะหลงั 420 992 543 449 
3. ยาสบู 1,350 2,095 1,800 294 
4. ยาง 6,280 465 222 243 
5. ถัว่เหลอืง 3,600 512 274 238 
6. ขา้วโพด 2,020 755 560 195 
7. ปอ 3,000 415 345 70 
8. ขา้ว 2,095 752 701 51 

(2) ตลาดสนิคา้เกษตรในระดบัไรน่าเท่าทีเ่ป็นอยู่ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายผ่าน
ระบบคนกลาง การซือ้ขายผ่านสถาบนัเกษตรกรยงัมอียู่น้อยไม่ถงึรอ้ยละ 10 ของผลผลติทัง้หมด 
การผกูขาดตดัตอนของตลาดสนิคา้เกษตรในระดบันี้ยงัมอียู่มาก สาเหตุทีส่ าคญัเนื่องจากเกษตรกร
ขาดแคลนเงนิทุนและสนิเชื่อทัง้เพื่อการผลติและการตลาด ต้องอาศยัจากคนกลางเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากน้ียงัขาดปจัจยัอื่นๆ ทีส่ าคญัในดา้นการตลาด เป็นต้นว่า ยุง้ฉาง ยานพาหนะขนส่ง ดงันัน้ 
อ านาจการต่อรองราคาของเกษตรกรจงึมน้ีอยมาก 
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(3) นโยบายราคาสนิคา้เกษตรเท่าทีผ่่านมายงัไม่มกีารก าหนดไวแ้น่ชดั สนิคา้
เกษตรที่เป็นอาหารหลกั เช่น ข้าว เนื้อสตัว์ น ้าตาล ราคามกัถูกจ ากดัให้อยู่ในระดบัต ่า โดยใช้
มาตรการต่างๆ ตามกหหมายมอียู่ เช่น มาตรการภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการส่งออก การจ ากดั
การส่งออก และการก าหนดราคาขัน้สูง เพื่อป้องกนัการคา้ก าไรเกนิควร ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 ปี 2517-2518 รฐับาลเริม่มบีทบาทเกี่ยวกบัราคาสนิคา้เกษตรบางชนิด คอื อ้อย และขา้ว 
โดยประกาศราคาซือ้ขายอ้อยระหว่างโรงงานน ้าตาลและชาวไร่อ้อย ในปี 2518 ไดใ้ชเ้งนิ 450 ลา้น
บาท ส าหรบัประกนัราคาอ้อยในอตัราตนัละ 300 บาท ส่วนขา้วไดป้ระกาศประกนัราคาเกวยีนละ 
2,500 บาท การด าเนินงานสามารถกระท าไดบ้างจุดและบางทอ้งที่เท่านัน้ หน่วยงานของรฐับาลที่
เกี่ยวขอ้งกบัตลาดการเกษตรที่ส าคญัมอียู่สองหน่วยในรูปรฐัวสิาหกจิ คอื องค์การคลงัสนิค้าและ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การด าเนินงานของทัง้สองหน่วยงานน้ียงัประสบปญัหาในเรื่องขาด
นโยบายหลกัเรื่องราคาสนิค้าเกษตรและแผนงานเฉพาะเรื่องนอกจากนี้ยงัจ ากดัในเรื่องเงนิทุน 
ก าลงัคน และยุง้ฉาง ท าใหไ้มส่ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

5.2 นโยบาย 

การกระจายการผลติการเกษตรและการยกระดบัประสทิธภิาพการผลติดงักล่าว 
ข้างต้นจะมีผลท าให้สามารถยกระดับการผลิตในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5  
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เมื่อพจิารณาถงึประชากรในสาขาเกษตรทีจ่ะเพิม่ขึน้จาก 32.2 
ลา้นคน ในปี 2519 เป็น 35.8 ลา้นคน ในปี 2524 แล้ว มูลค่าการผลติต่อบุคคลในราคาคงที่จะ
เพิม่ขึน้จาก 3,450 บาทต่อคนในปี 2519 เป็น 4,880 บาทต่อคนในปี 2524 หรอืเพิม่ขึน้ในอตัรา
เฉลีย่รอ้ยละ 3 ต่อปี ซึ่งต ่ากว่าอตัราเพิม่เฉลี่ยของประเทศซึง่จะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.7 ดงันัน้
มาตรการทัง้สองขา้งต้นจงึไม่เพยีงพอทีจ่ะลดช่องว่างระหว่างรายไดข้องประชาชนกลุ่มอาชพีต่างๆ 
ได ้ดงันัน้ มาตรการดา้นนโยบายราคาจงึเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อทีจ่ะยกระดบัรายไดข้องประชากรร้อยละ 
75 ในสาขาเกษตรให้ใกล้เคยีงกบัการประกอบอาชพีในสาขาอื่นๆ มากขึ้น อย่างไรก็ด ีโดยที่
นโยบายในดา้นราคาโดยเฉพาะการประกนัราคา หรอืการพยุงราคาเป็นมาตรการทีต่้องมกีารลงทุน
สูงและมปีญัหาในดา้นการบรหิารมาก ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จงึมนีโยบายทีจ่ะ
ใช้นโยบายราคาในกรณีพชืผลที่ส าคญั โดยเฉพาะขา้วซึ่งเป็นสนิคา้ที่ส าคญัที่สุดและเกี่ยวขอ้งกบั
เกษตรกรจ านวนมากทีสุ่ด ซึง่หากไม่มนีโยบายเป็นพเิศษแลว้กจ็ะไม่สามารถยกระดบัความเป็นอยู่
ของเกษตรกรส่วนใหญ่เหล่านี้ใหสู้งขึน้ นอกจากขา้วแลว้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จะได้
พจิารณาเพิม่ประเภทของผลติผลเกษตรที่จะด าเนินการพยุงราคาขึ้นอีก โดยยดึถือหลกัการว่า
จะต้องเป็นสินค้าเกษตรที่ผลิตในเขตแห้งแล้งประชาชนยากจน หรือสินค้าที่รฐัต้องการที่จะ
สนับสนุนเป็นพเิศษ เช่น ฝ้าย และปอ ส าหรบันโยบายราคาโดยทัว่ไปนัน้จะเริม่ด าเนินโครงการ
ระยะยาว ซึ่งจะน าไปสู่การจดัตัง้มลูภณัฑก์นัชนเพื่อลดผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากความผนัผวนของ
ระดบัราคาสนิคา้เกษตร 
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5.3 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

แนวทางและมาตรการส าคญัเพื่อสนับสนุนนโยบายราคาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
มดีงัต่อไปนี้ 

5.3.1 แนวทางเก่ียวกบันโยบายราคาข้าว 

แนวนโยบายเพื่อยกระดบัราคาพชืผล โดยเฉพาะราคาขา้วซึ่งเป็นผลผลติ
หลกัควรก าหนดไวใ้หส้งูขึน้ในอตัราทีเ่รว็กว่าอตัราการเพิม่ของระดบัราคาทัว่ไป เป้าหมายการเพิม่
ของระดบัราคาทัว่ไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ ก าหนดใหร้กัษาไวใ้หเ้พิม่โดยเฉลีย่รอ้ยละ 6 ต่อปี 
ดงันัน้ รฐับาลจะต้องหาวิธีการยกระดบัราคาข้าวเปลือกให้เพิ่มสูงขึ้นในอัตราใกล้เคียงกับการ
เพิม่ขึน้ของระดบัราคาทัว่ไปเช่นกนั คอืใหร้าคาขา้วเปลอืกที่ชาวนาขายได้เพิม่ขึน้จากราคาเฉลี่ย 
2,065 บาท ในปี 2519 ให้สูงขึน้เป็น 2,750 บาท ภายในระยะปี 2524 ซึ่งการที่จะยกราคา
ขา้วเปลอืกให้สูงขึน้ได้ในอัตราดงักล่าวนี้จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมโีครงการประกนัราคาหรอืพยุง
ราคาข้าวที่ได้ผล เช่น โครงการมูลภัณฑ์กันชน ขณะเดียวกันก็ต้องยอมให้ราคาข้าวสาร
ภายในประเทศสงูขึน้ในสดัส่วนทีส่อดคลอ้งกบัราคาขา้วเปลอืกดว้ย 

5.3.2 การรวมกลุ่มเกษตรกร สิง่ส าคญัเร่งด่วนทีจ่ะต้องรบีพจิารณาด าเนินการ 
ได้แก่การยกระดบัความสามารถในการบรหิารของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มบีทบาทในดา้นการค้า 
เพื่อลดบทบาทความส าคญัของคนกลางทัว่ไปลง เพื่อการนี้ แนวทางส าคญัทีจ่ะต้องเร่งด าเนินการ 
ได้แก่ การสนับสนุนให้ระบบสหกรณ์มคีวามยดืหยุ่นในการคดัเลอืกและให้สิง่ตอบแทนผู้จดัการ 
สหกรณ์ โดยจะต้องพจิารณาให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการและการเงนิแก่สหกรณ์ในด้านนี้เป็น
อนัดบัแรก นอกจากนัน้ในดา้นรปูแบบของการรวมตวัของเกษตรกร ซึง่มอียู่ 3 แบบในปจัจุบนั คอื 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์
นัน้จะตอ้งก าหนดแนวทางเพื่อใหก้ารรวมกลุ่มประเภทต่างๆ ไดพ้ฒันาขึน้เป็นระบบสหกรณ์ในทีสุ่ด 
ทัง้นี้ การปรบัปรุงสหกรณ์ที่มอียู่แล้วให้เขม้แขง็จะช่วยเร่งอตัราการขยายตวัของระบบสหกรณ์ให้
เรว็ขึน้ โดยมแีนวทางในการปรบัปรงุทีส่ าคญัๆ ดงันี้คอื 

(1) ท าการปรบัปรุงโครงสร้างของสหกรณ์ทุกระดบัให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในปจัจุบนั ในขัน้แรกจะต้องแก้ไขพระราชบญัญตัสิหกรณ์ปี พ.ศ. 2511 ใหท้นัสมยั
และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานสหกรณ์อย่างแทจ้รงิ และจดัส่งเจา้หน้าทีข่องรฐัเขา้ไปแนะน า
การบรหิารงานอย่างใกลช้ดิและทัว่ถงึ ในขณะเดยีวกนักเ็ร่งรดัใหก้ารศกึษาอบรมแก่เจา้หน้าทีข่อง
สหกรณ์ในระดบัต่างๆ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องสหกรณ์สามารถบรหิารงานดว้ยตนเองได้ 

(2) วางแนวทางขยายสนิเชื่อทัง้ภาครฐับาลและเอกชนใหผ้่านสหกรณ์
หรอืกลุ่มเกษตรกรใหม้ากและกวา้งขวางขึน้ เพื่อเป็นสิง่จงูใจเกษตรกรใหม้กีารรวมกลุ่มกนัมากขึน้  
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นอกจากนี้ก็จะต้องขยายบรกิารของรฐัด้านต่างๆ เขา้ไปสู่กลุ่มดงักล่าว เพื่อเป็นส่วนหนุนให้การ
รวมกลุ่มแน่นแฟ้นยิง่ขึน้ 

5.3.3 การจดัตัง้มลูภณัฑก์นัชน โดยที่การจดัตัง้มูลภณัฑ์กนัชนเป็นเรื่อง
ที่ต้องมกีารลงทุนสูง ดงันัน้ ในระยะแรกนี้จงึจะจ ากดัการด าเนินการอยู่เฉพาะ สนิค้าข้าว แล้วจงึ
ค่อยขยายต่อไปในระยะหลงั ส าหรบัพชืหลกัอื่นๆ เช่น ยางพารา ขา้วโพด เพื่อให้มกีารจดัตัง้มูล
ภณัฑก์นัชนมปีระสทิธภิาพจะตอ้งเรง่รดัการเตรยีมโครงการยุ่งฉาง ใหท้ัว่ทุกทอ้งทีใ่นชนบทส าหรบั
ขา้วเปลอืกและในส่วนกลางส าหรบัขา้วสารโดยเรว็ 

5.3.4 การจกัตัง้สภาการตลาด โดยประกอบด้วยผู้แทนจากเกษตรกร รฐับาล
และพ่อค้า เป็นแนวทางส าคญัที่จะรบีด าเนินการส าหรบัสนิค้าที่ท าได้ เช่น พชืผลและผลไม้บาง
ประเภท เป็นตน้ 

6. เป้าหมายกึารผลิต 

 การก าหนดเป้าหมายการผลติในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดย้ดึแนวนโยบายหลกั
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศทีส่ าคญั คอื การชะลออตัราการท าลายทรพัยากรป่าไม ้ดงันัน้ 
พืน้ทีเ่พาะปลูกจงึก าหนดใหเ้พิม่ขึน้ปีละประมาณ 500,000 ไร่ หรอื 2.5 ลา้นไร่ ในระยะ 5 ปีเทยีบ
กบัเคยเพิม่ขึน้เฉลี่ย 4 ล้านไร่ต่อปีในช่วงที่ผ่านมา การเพิม่การผลติในสาขาเกษตรในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึขึ้นอยู่กับการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ และการกระจายการผลิต
ดงักล่าวขา้งต้น เมื่อพจิารณาแนวทางการพฒันาเหล่านี้ ประกอบกบัความต้องการสนิคา้เกษตรทัง้
จากต่างประเทศและในประเทศแลว้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดก้ าหนดเป้าหมายการผลติการเกษตร 
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 2.2 
เป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรส าคญัๆ 

 หน่วย 2519 2520 2524 
เกษตรกรรม     
1. พชืชนิดต่างๆ     

1.1 ขา้วเปลอืก ลา้นตนั 14.7 15.4 16.5 
นาปี ” 13.4 14.0 14.6 
นาปรงั ” 1.3 1.4 1.9 

1.2 ยางพารา พนัตนั 394.0 407.0 466.0 
1.3 ออ้ย ลา้นตนั 20.3 21.9 28.6 
1.4 ขา้วโพด ” 2.5 3.5 3.8 
1.5 ถัว่เขยีว พนัตนั 255.9 292.5 390.4 
1.6 มนัส าปะหลงั ลา้นตนั 9.2 9.8 10.8 
1.7 ยาสบู (พนัธุเ์วอรจ์เินีย) พนัตนั 37.0 44.7 65.5 
1.8 ฝ้าย  ” 60.7 63.0 205.0 
1.9 ถัว่เหลอืง ” 290.0 310.0 431.2 
1.10 ปอ ” 190.0 220.0 220.0 

2. ปศุสตัว ์     
2.1 โค พนัตวั 770 820 1,080 
2.2 กระบอื ” 334 336 415 

 

การก าหนดเป้าหมายการผลติในตารางที ่2.2 นี้มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายดา้นการ
กระจายการผลติและการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเท่าทีป่ระมาณการว่าจะสามารถด าเนินการไดใ้น
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 สถานการณ์ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  
จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นจากตารางการเปรียบเทียบอัตราเพิ่มของผลผลิตดังที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ 
กล่าวคอื ในดา้นการผลติขา้วนัน้ได้ก าหนดเป้าหมายให้มกีารผลติขา้วนาปรงัเพิม่ขึน้ใหส้อดคล้อง
กบัการขยายเขตส่งน ้าในฤดูแลง้ ดงันัน้ การผลติขา้วในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึเพิม่ขึน้ในอตัรา 
ที่สูงกว่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ส่วนพชืหลกัส าคญัอกี 4 ชนิด ซึ่งประกอบเป็นพชืหลกัของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คือ ยางพารา อ้อย ข้าวโพด และมนัส าปะหลังนัน้ อัตราเพิ่มของ 
ผลผลิตในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ก าหนดไว้ต ่ ากว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที ่3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการกระจายการผลติไปสู่พชือื่นๆ เช่น ถัว่เขยีว ฝ้าย ผกั และผลไม ้
โค กระบอื ประมงน ้าเคม็ ฯลฯ ซึง่จะมอีตัราการเพิม่สงูกว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 
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ตารางท่ี 2.3 
อตัราเพ่ิมโดยเฉล่ียของผลิตผลท่ีส าคญั (ในราคาคงท่ีปี 2505) 

 ปี 2515 - 2519 ปี 2520 - 2524 
1. พืชชนิดต่างๆ 4.3 4.6 

1.1 ขา้ว 1.0 2.3 
1.2 ยางพารา 3.7 3.4 
1.3 ออ้ย 27.6 7.2 
1.4 ขา้วโพด 14.2 9.8 
1.5 ถัว่เขยีว 2.4 8.9 
1.6 มนัส าปะหลงั 15.8 3.2 
1.7 ยาสบู (พนัธุเ์วอรจ์เินีย) 16.1 9.9 
1.8 ฝ้าย  6.4 28.6 
1.9 ถัว่เหลอืง 15.6 8.3 
1.10 ปอ -9.3 3.3 
1.11 ผกัและผลไม ้ 5.8 6.2 
1.12พชือื่นๆ 3.6 4.5 

2. ปศสุตัว ์ 7.1 8.9 
2.1 โคกระบอื 1.4 6.2 
2.2 อื่นๆ 8.8 9.4 

3. ประมง 0.3 3.4 
3.1 สตัวน์ ้าจดื 9.6 6.0 
3.2 สตัวน์ ้าเคม็ -1.8 2.5 

4. ป่าไม้ 1.3 1.3 
รวม 3.9 5.0 

7. การพฒันาชนบทเพ่ือยกระดบัรายได้เกษตรกร 

 การก าหนดเป้าหมายการเพิม่ผลผลติการเกษตรรอ้ยละ 5 โดยก าหนดใหก้ารเพิม่ผลผลตินี้
มาจากการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติเป็นส่วนใหญ่ นับเป็นการปฏริูปการผลติในด้านการเกษตร
จากที่เคยผลติได้เพิม่ขึ้นโดยการขยายเนื้อที่เพาะปลูก แนวนโยบายดงักล่าวนี้จ าเป็นจะต้องเพิม่
การลงทุนเพื่อการผลติเกษตรในชนบทและสนับสนุนการรเิริม่และจดัเตรยีมโครงการใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกบัแนวนโยบายที่กล่าวขา้งต้น เพื่อการนี้การบรหิารและการจดัการของส่วนราชการที่
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เกี่ยวขอ้ง จะต้องเร่งรดัปรบัปรุงโครงการพฒันาชนบท โดยก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานให ้
สอดคลอ้งประสานกนัโดยยดึถอืเกษตรกรเป็นหลกัในการด าเนินการ การรวมโครงการสมบูรณ์แบบ
มกีารพฒันาอาชพี การประกนัราคาผลติผล การให้ทุนทัง้ระยะสัน้และยาวเพื่อการผลติใหป้ระสาน
สมัพนัธ์กนั และต้องเร่งรดัการปรบัปรุงหน่วยงานเพื่อให้สามารถตระเตรยีมโครงการที่ จ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการตามแนวทางขา้งต้นให้ได้โดยเรว็ เพื่อการนี้ การสนับสนุนด้านงบประมาณและ
ก าลงัคนทีส่อดคลอ้งกนัในโครงการพฒันาชนบทส าคญัๆ ตามแนวทางพฒันา จะเป็นเงื่อนไขส าคญั
ในการยกระดบัรายได้ของเกษตรกร เป็นการสนองนโยบายหลกัในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและลด
ความแตกต่างในระหว่างรายไดข้องประชาชนได ้

นอกจากการยกระดบัรายได้โดยการพฒันาชนบทสมบูรณ์แบบดงักล่าวข้างต้นแล้ว การ
รวมกลุ่มของเกษตรกรก็เป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งของการพฒันาการเกษตรในชนบท การ  
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของเกษตรกรในชนบทในรปูของการช่วยกนัดแูลและเสรมิสรา้งระบบคนัและ
คนู ้า ตลอดจนการจา่ยเงนิตอบแทนการลงทุนของรฐับาลในเขตพฒันาชลประทานในระดบัไร่นา จะ
ท าให้การขยายการเกษตรชลประทานสมบูรณ์แบบท าได้รวดเร็วขึ้น การจัดขัน้ตอนในการ  
รวมกลุ่มใหถู้กตอ้ง โดยเริม่ตัง้แต่การรวมกลุ่มในดา้นเกษตร เพื่อประโยชน์ในการต่อรองเรื่องราคา 
ต่อไปเป็นการรวมกลุ่มเพื่อการค้าและการอุตสาหกรรมขนาดเลก็โดยกลุ่มผู้ผลติ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการยกระดบัรายได้ของเกษตรกรเอง ประการสุดท้าย ได้แก่ โครงการการร่วมมอืของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ ในการขยายสินเชื่อออกไปสู่ภาคเกษตรให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ด าเนินการ
มาแลว้ในช่วงหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จะสามารถช่วยยกระดบัรายไดข้องเกษตรกรในชนบท
ไดม้ากขึน้ 
 



บทท่ี 3 
การพฒันาอตุสาหกรรม 

1. ค าน า 

การขยายตวัในการลงทุนทางอุตสาหกรรมเท่าทีผ่่านมาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 
และฉบบัที่ 2 มอีตัราสูงกว่าสาขาอื่นๆ อุตสาหกรรมที่จดัตัง้ขึ้นส่วนมากเป็นประเภทผลติเพื่อ
ทดแทนการน าเข้าเช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอ น ้ามนั ยางรถยนต์ กระดาษ เหล็กเส้น นมข้นหวาน 
สายไฟฟ้า กระจกแผ่นการประกอบรถยนต์และจกัรยานยนต์ เป็นต้น จะมอุีตสาหกรรมที่ทดแทน
การส่งวตัถุดบิออกอยู่บา้งกเ็ป็นจ านวนน้อย เช่น โลหะดบีุก ผลติภณัฑไ์ม ้และเพชรพลอยเจยีรนัย 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าว เป็นผลจากนโยบายการส่งเสริมการล งทุนที่
เอือ้อ านวยใหเ้กดิอุตสาหกรรมไดง้า่ย โดยเฉพาะอย่างยิง่การใหส้ทิธปิระโยชน์ในทางลดหย่อนหรอื
ได้รบัการยกเว้นภาษีอากรวตัถุดบิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน และนโยบายการ
ชกัชวนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกวา้งขวาง 

ปญัหาส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกน้ี ได้แก่ ตลาดภายในประเทศ 
มจี ากดัโดยพจิารณาจากราคาและรายได้ที่เป็นอยู่ ขนาดและประสทิธภิาพการผลติยงัต ่า รวมทัง้
ต้องพึ่งวตัถุกึ่งส าเรจ็รูปจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพ้นระยะเวลาการได้รบัสทิธปิระโยชน์
ทางดา้นภาษอีากรแล้วยงัต้องขอรบัความคุ้มครองจากรฐัในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น การหา้ม
น าเขา้หรอืการขึ้นภาษีอากรขาเขา้ในสนิค้าที่มกีารผลติ เพื่อให้สามารถอยู่ต่อไปได้ การให้ความ
คุม้ครองแก่อุตสาหกรรมดงักล่าว ไดส้รา้งปญัหาในด้านที่ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค 
เนื่องจากอุตสาหกรรมบางประเภทได้รบัการคุ้มครองมากและนานเกนิไป นโยบายการพฒันาอุต
สาห-กรรมทีผ่ลติทดแทนการน าเขา้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัตัง้แต่ปี 2512 เป็นต้นมา คอื ไดม้ี
การระงบัการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีอากรส าหรบัวตัถุดบิ ในขณะเดยีวกนัอุตสาห -กรรมที่
เกิดขึ้นได้ขยายตัวในทางผลิตสินค้ากึ่งส าเร็จรูปมากขึ้น ปญัหาที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะนี้ ไดแ้ก่ วตัถุดบิทีต่้องน าเขา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ราคาและปรมิาณ
การส่งมอบมกีารเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาก และปญัหาในเรื่องระบบภาษีอากรและโครงสรา้ง
ของอุตสาหกรรมทีย่งัตอ้งคุม้ครองทัง้การผลติสนิคา้กึ่งส าเรจ็รปู และสนิคา้ส าเรจ็รปูซึง่เกดิจากการ
พฒันาในระยะแรกในอตัราที่สูงนอกจากนี้ระบบภาษีอากรซึ่งยงัมไิด้มกีารปรบัปรุงเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรมโดยตรงยงัคงก่อใหเ้กดิความยุง่ยากในทางปฏบิตัอิยู่ 

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกไดเ้ริม่ต้นเมื่อราวปี 2509 แต่ก็ยงัมจี านวนจ ากดัมาก สนิค้า
แปรรูปจากเกษตรบางประเภทสามารถเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่ส าคญัได้ เป็นต้นว่า สบัปะรด
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กระป๋อง และอาหารกระป๋องกลบัประสบปญัหาในเรื่องการพฒันาเกษตรที่ผลติไม่เพยีงพอและ 
ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ทัง้นี้เพราะขาดความเข้าใจในเรื่องอุปทานของสินค้าเกษตรที่เป็น  
วตัถุดบิ อุตสาหกรรมทีเ่คยผลติทดแทนการน าเขา้และที่ผลติเพื่อใชใ้นประเทศหลายประเภท เช่น 
ซเีมนต์ น ้าตาล สิง่ทอ และผลติภณัฑป์อ ไดเ้ริม่ขยายฐานการผลติจนสามารถส่งออกเป็นรายได้ที่
ส าคญั ปญัหาทีส่ าคญั คอื การขาดนโยบายพฒันาใหเ้ป็นอุตสาหกรรมส่งออกอย่างแน่ชดั บางขณะ
ก็มกีารควบคุมการส่งออก และมุ่งควบคุมราคาภายในประเทศจนต ่ากว่าต้นทุน ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่3 (2515-2519) รฐับาลไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมส่งออกทีส่ าคญั โดย
ไดแ้ก้ไขกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนใหม่ ใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในดา้นภาษอีากรของวตัถุดบิและ
ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษรีายได้จากเดมิออกไปอกีเป็น 8 ปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่
ผลติเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะยงัไม่ได้พฒันาไปเท่าที่ควร เน่ืองจากมปีญัหาในเรื่องการจดัสิ่ง
อ านวยความสะดวก เป็นตน้ว่าเขตปลอดภาษหีรอืนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก มาตรการสนับสนุน
โดยการคนืภาษทีีเ่รยีกเกบ็แลว้ มหีน่วยงานหลายหน่วยปฏบิตัติามกฎหมาย ซึง่กระจดักระจายอยู่
ทัว่ไป และสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนก็ยงัมไิด้น ามาใช้อย่างจรงิจงั เนื่องจาก
ปญัหาในทางบริหารของหลายหน่วยงานดังกล่าว การพัฒนาอุตสาห-กรรมเท่าที่ผ่านมาได้
ก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นต่างๆ คอื 

(1) โครงสร้างอตุสาหกรรม การพฒันาอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมาไม่ได้
สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมที่จ าเป็นจะต้องเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมอื่นๆ และไม่ได้
สนบัสนุนวตัถุประสงคใ์นดา้นการกระจายรายไดอ้ย่างพอเพยีง จ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงและแก้ไข
ใหด้ขีึน้ 

(2) การพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือส่งออกและทดแทนการน าเข้า อุ ต ส าหกรรม 
ส่งออกหลายประเภทต้องประสบกับปญัหาด้านการตลาด เน่ืองจากอุปสรรคด้านการผลิตและ
นโยบายการให้ความคุ้มครองภายในของประเทศผู้ซื้อ มาตราการสนับสนุนการส่งออกเท่าที่มอียู่
เป็นเพยีงแต่การคนืภาระภาษีทีเ่รยีกเก็บมาแล้ว นโยบายการส่งออกได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจระยะสัน้ โดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบต่อการส่งออกในระยะยาว  
ส่วนอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ได้ให้ความส าคญัแก่สนิค้าประเภทอุปโภคบรโิภค
มากกว่าสนิค้าประเภทวตัถุดบิและกึ่งวตัถุดบิ รวมทัง้ประเภททุนอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อทดแทน
การน าเข้า มกีารใช้วตัถุดบิจากต่างประเทศมากกว่าการใช้วตัถุดบิภายในประเทศ ยิง่กว่านัน้ยงั
ไดร้บัการคุม้ครองทางภาษใีนอตัราทีส่งู ซึง่เป็นผลเสยีหายต่อการจดัสรรทรพัยากรของประเทศ 

(3) การให้บริการของรฐัในด้านการพฒันาอตุสาหกรรม  การให้บริการ
ของรฐัเพื่อสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมยงัไม่สอดคลอ้งประสานสมัพนัธก์นัและล่าชา้ไม่ทนัต่อ
ความต้องการ ซึ่งก่อใหเ้กดิปญัหาทีไ่ม่ประสานสมัพนัธก์นักบัแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรม เงนิทุนเพื่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิารการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยแีละการจดัการ 
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(4) การร่วมมือทางอตุสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซ่ียน การพฒันาอุตสาหกรรม
และแนวทางการลงทุน ควรพจิารณาถึงโอกาสและลู่ทางความร่วมมอืในการร่วมลงทุนกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มประเทศอาเซีย่น โดยค านึงถงึขนาดและพืน้ฐานของ
อุตสาหกรรมที่จะเกิดความช านัญเฉพาะขึ้นในประเทศไทย รวมทัง้การใช้ทรพัยากกรธรรมชาติ 
อนัจะพงึหาไดม้ากในประเทศอกีดว้ย 

(5) รฐัวิสาหกิจอตุสาหกรรม  ในระยะที่ผ่ านมา รัฐไม่มีนโยบายในเรื่ อ ง 
รฐัวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่ชดัเจนว่า รฐัจะใช้รฐัวิสาหกิจใดเป็นเครื่องมือของรฐัในการพัฒนา  
อุตสาหกรรมหรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นใดในทางเศรษฐกจิ และไม่ได้มกีารพจิารณาปรบัปรุงแก้ไข
เปลีย่นแปลงสถานภาพของรฐัวสิาหกจิใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางเศรษฐกจิ 

(6) การบริหารของรฐัในด้านอตุสาหกรรม การบริหารงานของรัฐในการ
ควบคุมและพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายหน่วยงาน การ
ด าเนินงานของหน่วยงานเหล่าน้ียงัขาดระบบประสานงานทีจ่ะสามารถพจิารณาปญัหาในดา้นต่างๆ 
ได้โดยพรอ้มเพรยีงกนั รวมทัง้ไม่มหีน่วยงานใดโดยเฉพาะท าหน้าที่ประสานงานบรหิารของรฐัใน
การแก้ปญัหา และควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศโดยส่วนรวม 

(7) การพฒันาอตุสาหกรรมเฉพาะประเภท การพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะ
ประเภทนัน้อาจพจิารณาได้จากปญัหาซึ่งมลีกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยตวั
ของมนัเองและปญัหาอุตสาหกรรมแต่ละประเภทซึ่งเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมประเภท 
อื่นๆ ปญัหาของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ได้แก่ ปญัหาการผลติ การตลาด การแทรกแซงของ
รฐับาลในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมราคา การควบคุมการแข่งขนั และการใช้วตัถุดบิชิ้นส่วนใน
ประเทศ เป็นต้น ส่วนปญัหาซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การเป็นพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมอื่นๆ การสนองนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐั อาทิเช่น ในด้านการมงีานท า การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการสนบัสนุนการผลติทางการเกษตร เป็นตน้ 

(8) การลงทุนจากต่างประเทศในภาคอตุสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศได้เน้นการส่งเสรมิให้มกีารลงทุนเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดยีวกนัการส่งเสรมิ
การลงทุนกไ็มส่อดคลอ้งและประสานสมัพนัธก์บัแนวทางและเป้าหมายการพฒันาอุตสาหกรรมของ
ประเทศโดยส่วนรวม นโยบายการให้การส่งเสริมและคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทไม่มี 
เป้าหมายที่ชดัเจน การพิจารณาผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุน มุ่งแต่ความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยมองข้ามผลทางการเมืองและสังคม ภาวะแวดล้อม การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และผลที่จะกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 
ในระยะยาว รวมทัง้ ไมม่กีารก าหนดประเภทอุตสาหกรรมทีจ่ะส่งเสรมิใหช้าวต่างประเทศมาลงทุน 
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(9) การพฒันาแรงงาน ปญัหาที่ส าคญัยิง่อีกปญัหาหน่ึง คือ การพัฒนาทางด้าน 
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผลจากการพฒันาอุตสาหกรรมท าให้เกิดมกีารใช้แรงงานในภาคนี้  
เพิม่ขึน้ แต่สถาบนัทางดา้นแรงงาน รวมทัง้ระเบยีบทีพ่งึปฏบิตัขิองทุกฝ่ายในเรื่องแรงงานสมัพนัธ์
ยงัไม่รดักุมพอท าให้เกดิปญัหาแรงงาน มผีลท าใหเ้กดิอุตสาหกรรมทีห่ลกีเลี่ยงการใช้แรงงานมาก
ขึน้ และท าใหค้วามสามารถในการสรา้งงานของสาขาอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัต ่า ดงันัน้ แรงงานจงึ
เป็นปญัหาส าคญัที่จะต้องแก้ไขในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 4 น้ีให้ได้ เพราะเป็นปจัจยัในการ 
ดงึการลงทุนใหล้ดน้อยลง 

(10) ระบบภาษีอากร โครงสร้างของระบบภาษีอากรในระยะที่ผ่านมานัน้ ในส่วนที ่
เกี่ยวกบัการให้ความคุ้มครองได้ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลติและผู้บรโิภค ระหว่าง  
ผู้ผลติในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และแมแ้ต่ในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนัเอง ทัง้นี้ เพราะ
ระบบภาษมีแีนวโน้มทีจ่ะใหก้ารคุม้ครองอุตสาหกรรมบางประเภทมากเกนิไปโดยไม่ไดพ้จิารณาว่า
อุตสาหกรรมเหล่านัน้จะมปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะช่วยตวัเองไดห้รอืไม่ 

การวางแผนพฒันาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เพื่อใหบ้รรลุถงึ
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จ าเป็นจะต้องชี้ให้เป็นถึงปญัหาพื้นฐานเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขและเร่งรดัการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศในเรื่องต่างๆ ดงัจะได้กล่าว
ต่อไปเฉพาะปญัหาที่เป็นปญัหาระยะยาว ส่วนการแก้ไขปญัหาระยะสัน้ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 
ของส่วนทีส่องในเรือ่งการเรง่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 

2. โครงสร้างอตุสาหกรรม 

 2.1 ข้อเทจ็จริง 

นโยบายการเรง่รดัพฒันาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 และฉบบั
ที่ 2 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเข้า ส่วนในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงความส าคญัมาสู่อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนัน้ มผีล
ท าให้การขยายตวัของรายได้อนัเกดิจากการผลติในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอตัราที่สูงกว่าในภาค
เศรษฐกจิอื่นๆ เช่น เกษตรและเหมอืงแร ่กล่าวคอื อตัราการขยายตวัในราคาคงทีป่ระมาณรอ้ยละ 7 
ต่อปี เทยีบกบัรอ้ยละ 3 และรอ้ยละ 1 ใน ภาคเกษตรและเหมอืงแร่ตามล าดบั ในขณะเดยีวกนั
สดัส่วนของรายไดใ้นภาคอุตสาหกรรมกเ็พิม่ขึน้จากประมาณรอ้ยละ 17 ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 เป็นรอ้ยละ 20 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นอกจากนี้การพฒันาอุตสาหกรรมใน
ระยะทีผ่่านมาไดม้สี่วนใหม้กีารมงีานท าเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6 ของจ านวนแรงงานทัง้หมด เป็นรอ้ย
ละ 16 รวมทัง้ความสามารถในการส่งออกของสนิคา้อุตสาหกรรมโดยพจิารณาจากมลูค่าการส่งออก
ไดเ้พิม่ขึน้จากประมาณรอ้ยละ 15 ในปี 2513 เป็นประมาณรอ้ยละ 21 ของมลูค่าการส่งสนิคา้ออก
ของประเทศทัง้หมดในปี 2517 
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นโยบายและแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 
และฉบบัที ่2 ได้มผีลต่อโครงสรา้งของอุตสาหกรรมของประเทศที่ส าคญั 2 ประการคอื ประการ
แรก โครงสร้างของรายได้ซึ่งเพิม่ขึ้นของภาคอุตสาหกรรมมาจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
อุปโภคบรโิภค คอื มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ที่เพิม่ขึ้นทัง้หมด ซึ่งในจ านวนนี้
ประมาณรอ้ยละ 90 มาจากอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ สิง่ทอและเครื่องแต่งกาย 
ส่วนอุตสาหกรรมพืน้ฐานและอุตสาหกรรมทีม่สี่วนเชื่อมโยงสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ นัน้มเีพยีง
ประมาณรอ้ยละ 40 และประมาณหนึ่งในสี่เป็นรายได้ที่เกดิขึน้จากอุตสาหกรรมการกลัน่น ้ามนั
ปิโตรเลยีมแต่เพยีงอย่างเดยีว ประการท่ีสอง โครงสร้างของรายได้ภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใน
เฉพาะภาคกลางแต่เพยีงภาคเดยีว ไม่ได้กระจายออกไปสู่ภาคอื่นๆ ดงัจะเหน็ได้จากสดัส่วนของ
รายไดป้ระมาณรอ้ยละ 77 มาจากอุตสาหกรรมในภาคกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัใกลเ้คยีงมสีดัส่วนถงึประมาณรอ้ยละ 57 ลกัษณะของโครงสรา้งอุตสาหกรรมทีก่ล่าวมาแลว้
ทัง้ 2 ประการขา้งต้นนัน้ยงัไม่ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัแต่อย่างใด ดงันัน้ กล่าวโดยสรุปแนว
ทางการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะทีผ่่านมา ยงัไม่ไดส้นับสนุนใหม้กีารเปลีย่นแปลงและเสรมิสรา้ง
ความมัน่คงในด้านโครงสรา้งอุตสาหกรรรมซึ่งจะเป็นรากฐานในการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะ
ต่อไป 

2.2 นโยบายและแนวทาง 

2.2.1 นโยบาย 

(1) รัฐจะสนับสนุนให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเจริญเติบโตควบคู่ 
พร้อมกันไปกับการพัฒนาเกษตร และสนับสนุนให้มีการกระจายโครงสร้างของการผลิตทาง  
อุตสาหกรรม โดยให้ความส าคัญแก่อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีส่วนเชื่อมโยง
สนบัสนุนอุตสาหกรรมอื่นรวมทัง้อุตสาหกรรมทีส่นับสนุนการผลติในภาคเกษตร 

(2) เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายการกระจายรายได้ ร ัฐม ี
แนวทางที่จะสนับสนุนให้มกีารกระจายอุตสาหกรรมออกไปสู่ภูมภิาค โดยจะเป็นผู้รบัผิดชอบ  
ในดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยเรง่ด่วน 

2.2.2 แนวทาง 

(1) รฐัจะเข้าไปร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
เหลก็  อุตสาหกรรมปุ๋ ย อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ อุตสาหกรรมทีม่กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตขินาด
ใหญ่ซึ่งรฐัได้พจิารณาเหน็ว่า เอกชนไม่อยู่ในฐานะที่จะด าเนินการโดยล าพงัได้ อุตสาหกรรมซึ่งมี
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ส่วนเชื่อมโยงสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์น ้ามนัปิโตรเลียม และ
อุตสาหกรรมทีส่นบัสนุนใหม้กีารใชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก 

(2) รฐัจะให้การสนับสนุนให้มกีารตัง้โรงงานเพื่อแปรรูปวตัถุดบิทาง
การเกษตรในแหล่งวัตถุดิบในส่วนภูมิภาค โดยใช้มาตรการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การ 
คุ้มครองทางด้านภาษีอากรและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ในล าดบัสูง และให้การเร่งรดัพฒันาผลผลติ
ทางการเกษตรซึง่ใชเ้ป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรม 

(3) รฐัยงัคงให้ความส าคญัในการส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อการ 
ส่งออกและในขณะเดยีวกนัก็ลดความส าคญัในการคุ้มครองและให้สทิธปิระโยชน์แก่อุตสาหกรรม 
ทีผ่ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคเพื่อทดแทนการน าเขา้ 

(4) รฐัจะให้การสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็น
แหล่งจา้งงานและเพิม่รายได ้โดยการจดัหาสนิเชื่อ การประกนัความเสีย่ง การใหบ้รกิารดา้นลู่ทาง
ในการลงทนุ การใหบ้รกิารทางเทคนิค และวชิาการ และการแสวงหาตลาด 

3. การพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือส่งออกและทดแทนการน าเข้า 

3.1 ข้อเทจ็จริง 

การเรง่รดัพฒันาอุตสาหกรรมส่งออกซึง่ไดเ้ริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2513 และเริม่มกีาร
ใช้มาตรการสนับสนุนการส่งออกอย่างจริงจงัในปี พ .ศ. 2515 นัน้ ได้มีส่วนสนับสนุน 
การส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศได้บ้าง มาตรการสนับสนุนการส่งออกที่ส าคัญ  
ไดแ้ก่ การคนืภาษแีก่ผูผ้ลติสนิคา้เพื่อส่งออก การใหส้ทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการ
ลงทุน โดยการยกเวน้ภาษขีาเขา้และภาษกีารคา้ เครื่องจกัร และปจัจยัในการผลติอื่นๆ ซึง่น ามาใช้
ในการผลติเพื่อการส่งออก รวมทัง้การได้รบัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลติ เช่น การ
เกบ็ค่ากระแสไฟฟ้าในอตัราพเิศษ เป็นตน้ นอกจากสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวขา้งต้นแลว้ รฐับาลยงัได้
สนับสนุนการให้สนิเชื่อด้านการส่งออก โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยและการช่วยเหลอื
ดา้นเงนิกูข้องบรรษทัเงนิทุนเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ปญัหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมส่งออก คือ อุตสาหกรรรมหลายประเภทต้อง
ประสบปญัหาดา้นการตลาด เน่ืองจากอุปสรรคในด้านการผลติ และนโยบายการใหค้วามคุ้มครอง
ภายในของประเทศผู้ซื้อ เช่น กลุ่ มตลาดร่วม ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น มาตรการ 
ซึง่สนับสนุนการส่งออกยงัไม่สามารถสนองเป้าหมายการส่งออกได้อย่างเป็นผลดทีี่สุด เน่ืองจากมี
ปญัหาดา้นการปฏบิตั ิกล่าวคอื มหีน่วยงานหลายหน่วยงานทีป่ฏบิตัติามระเบยีบและกฎหมายการ
ส่งออก นโยบายการส่งออกของรฐับาลเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิระยะสัน้ โดย
ไม่พจิารณาถงึผลกระทบต่อการส่งออกในระยะยาว โครงสรา้งของภาษใีนปจัจุบนัซึง่สนับสนุนการ
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ผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าในบางกรณีก็ข ัดแย้ง และเป็นอุปสรรคต่อนโยบายการส่งออก  
มาตรการด้านการคืนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก โดยวิธีการค านวณอย่างคร่าวๆ ในปจัจุบัน 
ก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่อุตสาหกรรมส่งออกประเภทเดยีวกนัและต่างกนั ในขณะเดยีวกนั
มาตรการคนืภาษีไม่ได้เกิดผลประโยชน์แก่อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่เนื่องจากอุตสาหกรรม 
เหล่าน้ีไม่ได้สัง่ปจัจยัการผลติจากต่างประเทศมาใช้ในการผลติ นอกจากนัน้ ขณะนี้การให้สนิเชื่อ
ระยะยาวเพื่อการส่งออกยงัมไีมม่ากนกั 

ส าหรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเข้านัน้ได้เพิ่มขึ้นตลอดมา
ระหว่างปี 2503-2515 นับตัง้แต่ปี 2503 สนิค้าที่เริม่ผลติ ไดแ้ก่ อาหารส าเรจ็รูป เครื่องดื่ม บุหรี ่
ประเภทผลติภณัฑเ์บือ้งตน้ เช่น ปิโตรเลยีม ดา้ย เครื่องแก้ว สนิคา้บรโิภคคงทน เช่น วสัดุก่อสรา้ง 
ซเีมนต์ หลงัจากปี 2509 การขยายตวัของการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ได้สูงขึน้มากส าหรบั
สนิค้าประเภทสกีระป๋อง ยางรถ สิง่ทอ การส่งเสรมิการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ รฐับาลได้ให้
ความส าคญัแก่สนิคา้ประเภทอุปโภคบรโิภคมากกว่าสนิคา้ประเภทวตัถุดบิและกึ่งวตัถุดบิ รวมทัง้
ประเภททุนอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ มกีารใชว้ตัถุดบิจากต่างประเทศมากกว่าการ
ใช้วตัถุดบิภายในประเทศ การช่วยเหลอืของรฐัได้ใหค้วามคุ้มครองในด้านโครงสรา้งภาษใีนอตัรา
การคุม้ครองสงู โดยเพิม่อตัราภาษขีาเขา้ส าหรบัสนิคา้ส าเรจ็รปูจากต่างประเทศ และลดภาษขีาเขา้
ของวตัถุดบิในการผลติลง ซึง่เป็นผลเสยีหายต่อการจดัสรรทรพัยากรของประเทศเกดิความไม่เป็น
ธรรมแก่ผูบ้รโิภค เพราะท าใหร้าคาในตลาดสงูกว่าราคาซึง่ควรจะเป็น ไม่เป็นการสนับสนุนใหม้กีาร
แข่งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต และไม่สนับสนุนการเสริมสร้างโครงสร้าง
อุตสาหกรรมที่ม ัน่คงในระยะยาว เพราะการให้การคุ้มครองในอตัราสูงอย่างที่เป็นอยู่ท าให้ผู้ผลติ
เลอืกลงทุนในโครงการทีส่ามารถสรา้งก าไรในระยะสัน้ 

3.2 นโยบายและแนวทาง 

3.2.1 นโยบาย 

(1) รฐัจะสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารผลติอุตสาหกรรมเพื่องส่งออก
ให้เพิม่มากขึ้นทัง้ปรมิาณและประเภทของอุตสาหกรรม โดยการปรบัปรุงแก้ไขมาตรการส่งเสรมิ
การส่งออกและจะหาทางขยายและกระจายตลาดต่างประเทศใหม้ากขึน้ 

(2) รฐัจะสนับสนุนและส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการ
น าเขา้โดยเฉพาะประเภทกึง่วตัถุดบิ ประเภททุน และประเภททีม่กีารใชว้ตัถุดบิภายในประเทศเป็น
จ านวนมาก จะไดร้บัการสนบัสนุนเป็นพเิศษ 

3.2.2 แนวทาง 
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(1) ด าเนินการส่งเสรมิการส่งออก โดยใช้ระบบความช่วยเหลอืทัง้ใน
ดา้นการตลาดและดา้นเงนิอุดหนุน 

(2) เร่งรัดการจัดตัง้เขตอุตสาหกรรมส่งออก ในเขตท่าเรือแล ะ
สนามบนิพาณชิย ์

(3) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมที่ผลิต 
เพื่อทดแทนการน าเขา้สนิคา้กึง่วตัถุดบิและประเภททุน 

(4) ปรบัปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการพฒันาการผลิต เพื่อ 
ทดแทนการน าเขา้และการผลติเพื่อส่งออกไม่ใหม้ผีลในทางทีข่ดัแยง้กบัความเจริญและการพฒันา 
อุตสาหกรรม 

4. การให้บริการของรฐั 

การใหบ้รกิารของรฐัในดา้นต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม อาทเิช่น การสรา้ง
ปจัจยัพืน้ฐาน การจดัหาและสนับสนุนเงนิทุนเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม และการใหบ้รกิารในการ
ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยแีละการจดัการแผนใหม่ เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติเป็นสิง่ส าคญัที่
จะต้องด าเนินการพร้อมๆ กันไป จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียมิได้ แต่ในระยะที่ผ่านมาการ
ให้บรกิารของรฐัดงักล่าวมปีระเด็นส าคญั 2 ประการคอื ประการแรกการไม่สอดคล้องประสาน
สมัพนัธ์และความล่าช้าไม่พร้อมเพรียงกันในการให้บรกิารของรฐั ประการที่สอง องค์กรหรือ
หน่วยงานซึง่ท าหน้าทีใ่นการให้บรกิารมบีทบาทและขอบเขตจ ากดัอยู่มาก ซึง่ปจัจยัดงักล่าวท าให้
เกิดปญัหาและเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมอย่างมาก รฐัจ าเป็นจะต้องก าหนด
นโยบายและด าเนินมาตรการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องแหล่งที่ตัง้และ
เงนิทุนเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม 

4.1 แหล่งท่ีตัง้อตุสาหกรรม 

4.1.1 ข้อเทจ็จริง 

การส่งเสริมและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาในอดีตยังไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาคอย่างจรงิจงั นโยบายและแนวทางการพฒันา 
อุตสาหกรรมที่ผ่านมาเน้นความส าคญัในด้านอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้และเพื่อ 
ส่งออก ดว้ยเหตุน้ีจงึก่อให้เกดิปญัหาแหล่งที่ตัง้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้
ซึ่งต้องพึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่จากต่างประเทศและแม้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกก็
จ าเป็นต้องตัง้อยู่ในบริเวณกรุงเทพฯ หรือใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองท่าเพียงแห่งเดียว เพื่อ
ป ร ะ ห ยั ด 
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ต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยงัเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ทุกชนิดอีกด้วย ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แออดัอยู่ในกรุงเทพฯ และบรเิวณใกล้เคยีง
อย่างมาก ท าให้เกิดปญัหาการอพยพของประชากรจากชนบทปญัหาที่อยู่อาศัย ปญัหาภาวะ 
แวดลอ้มเป็นพษิ ปญัหาการจราจร ตลอดจนปญัหาการกระจายรายไดต้ามมาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

นโยบายการกระจายแหล่งทีต่ ัง้ออกไปยงัส่วนภมูภิาคเพิง่จะเริม่ต้นในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 นี้เอง โดยใช้มาตรการให้สิทธปิระโยชน์เป็นพเิศษแก่อุตสาหกรรม 
ที่เข้าไปอยู่ในเขตส่งเสรมิที่รฐัก าหนดขึ้นในจงัหวดัต่างๆ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ปรากฏ มาตรการ
ดงักล่าวยงัไม่เป็นสิง่จูงใจพอส าหรบันักลงทุน ดงัจะเหน็ได้ว่ามอุีตสาหกรรมเกดิขึน้ในต่างจงัหวดั
น้อยมาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบับรเิวณกรุงเทพฯ และจะเหน็ว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 นี้ 
มลูค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ยงัคงอยู่ในภาคกลาง และโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ กล่าวคอื 
ในช่วงปี 2513-2517 มลูค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมในภาคกลางมสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 77 ของมลูค่าเพิม่
ทัง้หมด ซึ่งเฉพาะในกรุงเทพฯ และใกลเ้คียงมถีงึรอ้ยละ 57 ในขณะทีมู่ลค่าเพิม่ของภาคอื่นๆ มี
เพยีงรอ้ยละ 6-9 เท่านัน้ 

การที่นโยบายการกระจายที่ตัง้ออกไปยังส่วนภูมิภาคยังไม่ประสบ
ความส าเรจ็เท่าทีค่วร สบืเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น 

(1)  สทิธปิระโยชน์ที่ให้แก่อุตสาหกรรมในเขตส่งเสรมิในส่วนภูมภิาค
ตามกฎหมายการส่งเสรมิการลงทุนเพยีงอยา่งเดยีวไมเ่ป็นสิง่จงูใจพอ 

(2) รฐัไม่สามารถสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ การคมนาคม 
ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนท่าเรอืและนิคมอุตสาหกรรมรองรบัไดท้นั 

(3) การทีร่ฐัยงัคงใหก้ารส่งเสรมิอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และบรเิวณ
ใกล้เคียงอยู่ท าให้ผลตอบแทนส าหรบัอุตสาหกรรมในบริเวณดงักล่าว  ยงัคงมีอัตราสูงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการลงทุนในส่วนภูมภิาค 

4.1.2 นโยบายและแนวทาง 

ก. นโยบาย เพื่อให้การกระจายแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมไปยงั 
ส่วนภมูภิาคบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้รฐัมนีโยบายดงัต่อไปน้ี 

(1) รฐัจะเร่งรดัให้มกีารกระจายอุตสาหกรรมออกจากเขต 
นครหลวงโดยพยายามไม่ใช้นโยบายจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมในเขตนครหลวงเพิม่ขึ้นอกีภายใต้
กฎหมายส่งเสรมิการลงทุน 
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(2) รฐัจะมุง่ส่งเสรมิและใหค้วามส าคญัแก่อุตสาหกรรมในเขต 
ภมูภิาคเป็นพเิศษ 

ข. แนวทาง เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้รฐัจะต้องด าเนิน
มาตรการดงัต่อไปนี้ คอื 

(1) ไมใ่หส้ทิธปิระโยชน์แก่อุตสาหกรรมในเขตนครหลวง 

(2) พจิารณาให้สทิธปิระโยชน์แก่ผู้ลงทุนในส่วนภูมภิาคเพิม่ 
มากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 

(3) จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมรอบๆ บรเิวณนครหลวงและ ใน
ภาคต่างๆ ครบทุกภาคภายในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

(4) จัดหาและสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนา 
อุตสาหกรรมในส่วนภมูภิาคอยา่งเพยีงพอ 

(5) หาทางช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าขนส่งและค่า 
ไฟฟ้าส าหรบัอุตสาหกรรมในส่วนภมูภิาค 

(6) ช่วยเหลือในด้านการเงนิ โดยการขยายบรกิารให้กู้เงนิ
ของบรรษัทเงนิทุนฯ และของส านักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมออกไปยงัส่วนภูมภิาคให้ 
มากยิง่ขึ้น นอกจากนี้รฐัยงัจะด าเนินการจดัตัง้เงนิทุนขึ้นอีกก้อนหนึ่งส าหรบัการให้สินเชื่อแก่  
ผูล้งทุนดา้นอุตสาหกรรม ในภมูภิาคโดยเฉพาะอกีดว้ย 

4.2 เงินทุนเพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรม 

4.2.1 ข้อเทจ็จริง 

โดยทัว่ไปแหล่งช่วยเหลือในด้านสนิเชื่อเพื่อการก่อตัง้และขยายกิจการ 
อุตสาหกรรมมอียู่ 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ จากสถาบนัการเงนิในประเทศและสถาบนัการเงนิใน 
ต่างประเทศ ส าหรบัสถาบนัการเงนิภายในทีม่บีทบาทในการใหส้นิเชื่อส าหรบัเงนิทุนเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรม ได้แก่บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานธนกจิอุตสาห-กรรม
ขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทรวมหุ้นพันธมิตร บริษัท      
ประกนัภยั Consulting Firms และเอกชน 

ส าหรบัประเทศไทยบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมฯ เป็นแหล่งเงนิกู้เพื่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมที่ส าคญัที่สุด เพราะให้กู้ในอตัราดอกเบี้ยต ่า (รอ้ยละ 10) ในวงเงนิตัง้แต่ 1  
ลา้นบาท ถงึ 50 ลา้นบาท ในช่วงปี 2513-2516 บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมใหกู้้เพิม่ขึน้จาก 538 
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ลา้นบาท เป็น 1,692  ลา้นบาท  การใหกู้เ้งนิของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมทีแ่ลว้มาใหกู้้ในกจิการ
อุตสาหกรรมประเภทอาหารส าเรจ็รปู วสัดุก่อสรา้ง อาหารสตัว ์สิง่ทอ และกระดาษ เป็นต้น จะเหน็
ไดว้่าบรรษทัฯ พยายามทีจ่ะสนับสนุนและใหค้วามส าคญักบัอุตสาหกรรมทีใ่ชป้จัจยัภายในประเทศ 
และในขณะเดียวกันก็เป็นอุตสาหกรรมที่มชี่องทางในการส่งออกต่อไปด้วย แต่ในระยะหลงัๆ 
บรรษทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะด าเนินการเป็นแบบธุรกจิมากขึน้ กล่าวคอื จะใหกู้้ในอุตสาหกรรมใด ฯ ก็
ไดท้ีม่ชี่องทางแจม่ใสและมกีจิการมัน่คงเป็นหลกัส าคญั 

ส านักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงินที่ให้กู้แก่ 
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ทีม่ทีุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 2 ลา้นบาท และใหกู้้ในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาท 
ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 9 ต่อปี ส าหรบัธนาคารแห่งประเทศไทยใหก้ารช่วยเหลอืในดา้นรบัซือ้ลด
ตัว๋เงนิแก่ธนาคารพาณิชย์ในอตัราที่ต ่ามากคอื 5 เปอร์เซนต์เท่านัน้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
กจิการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะส่วนโครงการใหเ้ครดติต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในระยะแรกนี้จ ากัดอยู่
เพยีงเฉพาะการซือ้ปจัจยัการผลติ แต่ต่อมากร็วมถงึการขายดว้ย ในช่วงปี 2512-2516 จะเหน็ไดว้่า
อุตสาหกรรมประเภททีใ่ชป้จัจยัจากดา้นเกษตรกรรมมากทีสุ่ดไดร้บัความช่วยเหลอืในอนัดบัสูง เช่น 
อุตสาหกรรมการก่อสรา้ง สิง่ทอ ดบีุก ยาง เป็นต้น อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ได้รบัการช่วยเหลอืด้าน
เครดติ คอื อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อาหารสตัว ์อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2517 เป็นต้นมา
ได้มีการแก้มาตรการการให้เครดิตต่ออุตสาหกรรมที่ไม่เจาะจงมากขึ้น โดยค านึงถึงประเภท
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นส าคญั 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกดูจะไดร้บัความส าคญัมากเป็นพเิศษส าหรบัการใหกู้้ยมืเงนิ
ของสถาบนัการเงนิอื่นๆ ทีท่ ัง้การใหกู้ร้ะยะสัน้และระยะยาวแลว้แต่การเสีย่งของแต่ละโครงการ 

ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะมสีถาบนัการเงนิเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมอยู่
มากมายก็ตาม แต่ผลงานก็ยงัอยู่ในวงจ ากดั เท่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมฯ 
ส านกังานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม และธนาคารแห่งประเทศไทย จะขยายการใหกู้้เพิม่มากขึน้
ก็ตามแต่การให้กู้ก็ยงัให้ความส าคัญแก่โครงการใหญ่ๆ ที่ต้องใช้เงินทุนมาก เงินทุนส าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ยงัอยู่ในวงจ ากดัมากดงัจะเหน็ไดว้่าส านักงานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดย่อม
สามารถให้เงนิกู้ได้เพยีงไม่เกินปีละประมาณ 30 ล้านบาท เท่านัน้ ทัง้นี้ อาจจะเป็นเพราะว่า
ส านักงานธนกจิฯ ยงัสงักดัอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมการด าเนินงานไม่คล่องตวัเหมอืนกบั
บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมไมส่ามารถหาเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิในและนอกประเทศมาเพิม่เตมิ
ได ้ปจัจุบนัส านักงานฯ ต้องอาศยัเพยีงเงนิทีไ่ดจ้ากงบประมาณ (ประมาณ 50 ลา้นบาทต่อปี) และ
เงนิสมทบจากธนาคารกรงุไทยเท่านัน้ 



 

216  

4.2.2 นโยบายและแนวทาง 

ก.  นโยบาย เพื่อให้การพฒันาอุตสาหกรรมมบีทบาทต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมอนัเป็นเป้าหมายส่วนรวมของประเทศ รฐัมนีโยบายสนับสนุนทางด้านการเงนิ
และพยายามขยายวงเงินสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เพียงพอกับความต้องการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความ
ตอ้งการการช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิเป็นพเิศษ 

ข.   แนวทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย รฐัจะด าเนิน 
มาตรการดงัต่อไปนี้ คอื 

(1) ขยายการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 
ทุกสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะการเพิม่บรกิารใหก้บัอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 

(2) สนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงการด าเนินงานของส านักงาน
ธนกจิอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โดยจดัใหเ้ป็นหน่วยงานอสิระไม่ขึน้อยู่กบักระทรวงอุตสาหกรรมและ
ไมผ่กูพนักบัธนาคารกรุงไทย ทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างคล่องตวัเช่นเดยีวกบับรรษทั
เงนิทุนอุตสาหกรรมโดยจะปรบัปรงุใหเ้สรจ็ภายในระยะตน้ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

5. การร่วมมือทางอตุสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซ่ียน 

5.1 ข้อเทจ็จริง 

5.1.1 ความร่วมมือทัว่ไป ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนซึ่งประกอบด้วยประเทศ
ไทย ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และสงิคโปร ์นัน้ มกีารคา้ขายตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานและมี
สดัส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างกนัค่อนขา้งสูง แต่ความร่วมมอืกนัทางเศรษฐกิจยงัไม่ได้เกดิขึ้น
อย่างจรงิจงัจนกระทัง่เมื่อเรว็ๆ นี้จงึได้มกีารฟ้ืนฟูความร่วมมอืในกลุ่มขึ้นมาอีกครัง้หนึ่ง และทุก
ประเทศสมาชิกต่างก็ได้เล็งเห็นถึงความร่วมมอืต่อกนัเป็นอย่างด ีความร่วมมอืทางเศรษฐกิจที่
ส าคญัของประเทศในกลุ่มจะเป็นไปในสองดา้นดว้ยกนั คอื 

(1) ความรว่มมอืทางการคา้ 

(2) ความรว่มมอืทางดา้นอุตสาหกรรม 

5.1.2 ลกัษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม ประเทศกลุ่ม
อาเซี่ยนมปีระชากรทัง้สิ้น 220 ล้านคน หรอืรอ้ยละ 5.7 ของประชากรทัง้โลก แต่ละประเทศมี
ลกัษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันมาก คือ ส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม 
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ยกเว้นสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเดียว นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจของ  
ทุกประเทศเป็นระบบเศรษฐกจิแบบเสรเีหมอืนกนั เป็นประเทศทีย่ดึถอืการคา้ระหว่างประเทศเป็น
ตวัจกัรส าคญัในการพฒันาประเทศ เป็นประเทศที่มปีระเทศคู่ค้าส าคญัๆ คล้ายคลงึกนั และเป็น
ประเทศทีม่กีารผลติสนิคา้ขัน้ปฐม และมกีารสรา้งมูลค่าเพิม่ดว้ยการพยายามแปรรปูสนิคา้ขัน้ปฐม
ก่อนส่งออกดว้ยกนั (ทัง้นี้ยกเวน้ประเทศสงิคโปร)์ จากความคลา้ยคลงึในลกัษณะและโครงสรา้งทาง
เศรษฐกจิดงักล่าว ท าใหค้วามรว่มมอืระหว่างกนัในทางเศรษฐกจิเป็นไปไดง้่ายยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ใน
ระยะหลงันี้ไดม้แีนวโน้มมากยิง่ขึน้ เช่น การทีแ่ต่ละประเทศไดม้กีารคน้พบทรพัยากรทางเศรษฐกจิ
ทีแ่ตกต่างกนั การที่แต่ละประเทศมคีวามเชีย่วชาญในการผลติสนิค้าเฉพาะอย่างที่สามารถสนอง
ความต้องการที่มต่ีอกันมากขึ้น เช่น การที่อินโดนีเซียได้ค้นพบน ้ามนั ประเทศฟิลิปปินต์และ      
มาเลเซยีได้ค้นพบแร่ธาตุส าหรบัผลติปุ๋ ย ประเทศไทยได้ค้นพบแร่เกลอืหนิส าหรบัผลติโซดาแอ๊ซ 
ประเทศสงิคโปรม์คีวามเชีย่วชาญในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม เป็นต้น จากปรากฏการณ์ดงักล่าว
นี้  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศในกลุ่มจะต้องหันมาร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในดา้นการคา้ และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการร่วมมอืทางอุตสาหกรรมจะก่อใหเ้กดิผลดี
หลายดา้น คอื 

(1) ประเทศสมาชกิสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ในสนิคา้อุตสาหกรรม 

(2) สามารถก่อให้เกดิการประหยดัในการผลติขนาดใหญ่ เนื่องจากมี
ตลาดใหญ่รองรบั 

(3) ท าให้เกิดการประหยดัค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

(4) สามารถถ่ายทอดและปรบัปรุงเทคโนโลยมีาใช้ให้เหมาะสมกับ 
อุตสาหกรรมภายในประเทศของตนมากขึน้ 

(5) สามารถเพิม่อ านาจต่อรองในด้านอุปทานของสนิค้าจากประเทศ 
นอกกลุ่ม 

5.2 นโยบายและแนวทาง 

เพื่อให้ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซี่ยนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชกิ รฐัจะก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานดงันี้ คอื 

(1) สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม  
โดยเน้นในดา้นการลงทุนเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมและการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ควบคู่กนัไป 
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(2) เร่งจัดตัง้หน่วยงานที่ถาวรขึ้นในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อท าหน้าที่ศึกษาหาทางเพื่อความเป็นไปได้ของความร่วมมอืในด้านต่างๆ ในกลุ่ม  
อาเซีย่นตามทีไ่ดม้กีารตกลงต่อกนัไปแลว้ และทีจ่ะตกลงกนัต่อไปในอนาคต โดยมเีรื่องการคา้และ
การอุตสาหกรรมเป็นแกนหลกั 

6.  รฐัวิสาหกิจอตุสาหกรรม 

6.1 ข้อเทจ็จริง 

รฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เริม่จดัตัง้ขึ้นตัง้แต่ก่อน พ .ศ. 2503  
โดยขณะนัน้เป็นระยะเริม่ต้นของการพฒันาเศรษฐกจิที่รฐัมกัจะเป็นผูร้เิริม่ลงทุนในดา้นต่างๆ เพื่อ
จงูใจใหเ้อกชนเขา้รว่มในการลงทุน ส่วนวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้รฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมในแต่ละ
ยคุแต่ละสมยั จะเน้นถงึความส าคญัแตกต่างกนัออกไปตามสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงใน
สมยันัน้ๆ อาทเิช่น เพื่อเป็นการรเิริม่ เป็นยุทธปจัจยั เป็นเครื่องมอืรกัษาระดบัราคาและคุณภาพ 
และเป็นการหารายได้ให้รฐัเป็นต้น ในขณะเดียวกนัรฐัวิสาหกิจที่ได้จดัตัง้และด าเนินการอยู่ใน
ปจัจบุนัส่วนใหญ่ไมส่ามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคไ์ด ้กล่าวคอื สดัส่วนของรายได้
ที่เพิม่ขึน้ของรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมเหล่านี้ มเีป็นจ านวนน้อยมาก คอืประมาณรอ้ยละ 4 ของ
มลูค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมทัง้หมด และมบีทบาทในการจา้งงานเพยีงรอ้ยละ 1.5 ของการจา้งงาน
ในอุตสาหกรรมทัง้หมด ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่ารฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมที่มอียู่นัน้ไม่สามารถมบีทบาท
มากนักในการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ ในด้านประสทิธภิาพในการผลิตก็ปรากฏว่า ไม่
สามารถลดต้นทุนการผลติลงได้ แต่ตรงขา้มต้นทุนต่อหน่วยของรฐัวสิาหกจิทุกแห่ง  มแีนวโน้ม
สูงขึ้น ท าให้ก าไรอยู่ในเกณฑ์ต ่าและบางกรณีก็ขาดทุน เช่น โรงงานกระสอบป่านนนทบุร ีและ
โรงงานกระดาษบางปะอนิ ส่วนรฐัวสิาหกจิทีส่ามารถด าเนินการจนไดก้ าไรอยู่ในเกณฑด์ ีกม็เีฉพาะ
รฐัวสิาหกิจ   อุตสาหกรรมประเภทผูกขาด และกิจการอุตสาหกรรมน ้าตาลกบัอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเท่านัน้ การทีร่ฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมมปีระสทิธภิาพในการผลติต ่า และมกี าไรในเกณฑต์ ่า
นัน้ ท าให้รฐัวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่สามารถสนองนโยบายและวตัถุประสงค์ที่จะใช้เป็น
เครื่องมอืเพื่อรกัษาระดบัราคาและการหารายได้ให้แก่รฐั ได้ส าหรบัรฐัวสิาหกิจอุตสาหกรรมที่ไม่
สามารถด าเนินการให้มปีระสทิธภิาพ และสามารถแข่งขนักบัเอกชนได้เกิดจากสาเหตุส าคญั 2 
ประการ คอื 

6.1.1 ปัญหาเก่ียวกบัการควบคมุ ปจัจุบันรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมไม่มี
ความคล่องตัวในการด าเนินการและไม่สามารถตัดสินใจในการลงทุนหรอืใช้จ่ายใดๆ ให้ทนัต่อ
เหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกับวิสาหกิจเอกชนได้ เพราะต้อง  
ถูกควบคุมดูแลจากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณ และส านัก งาน
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการลงทุนจ าเป็นต้อง
ผ่านขบวนการและขัน้ตอนการพจิารณาของหน่วยราชการหลายแห่ง 

6.1.2 ปัญหาเร่ืองการบริหาร รฐัวิสาหกิจอุตสาหกรรมหลายแหล่งที่ผู้บรหิาร 
ขาดประสบการณ์และความสามารถในธุรกจิประเภทนัน้ๆ ส่วนใหญ่มกัจะถูกอทิธพิลทางการเมอืง 
เขา้ไปก้าวก่ายในการบรหิารและท าให้อตัราก าลงัส่วนใหญ่มมีากเกนิความจ าเป็น และไม่สามารถ  
ลดต้นทุนการผลติลงไดน้อกจากนี้องค์ประกอบของกรรมการบรหิารหรอืกรรมการอ านวยการของ  
รฐัวสิาหกิจอุตสาหกรรมมกัจะแต่งตัง้จากผู้แทนของหน่วยราชการ แทนที่จะเลอืกสรรจากผู้ที่มี
ความรูแ้ละมปีระสบการณ์ในธุรกจิ (ในเรื่องแนวการปรบัปรุงก าลงัคนในรฐัวสิาหกจิไดก้ล่าวถงึแลว้
ในหวัขอ้ 7 ของบทที ่5 ส่วนทีส่อง) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรฐัวิสาหกิจอุตสาหกรรมในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่1 - 3 ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ เช่น ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัการ
ขยายตวัของรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทไม่ใหด้ าเนิน-การแข่งขนั
กบัเอกชนในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 2 มนีโยบายเพียงเพื่อปรบัปรุงรฐัวสิาหกิจที่มอียู่แล้วให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และลดความส าคญัส าหรบัรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมโดยให้เอกชนด าเนินการ
เป็นส่วนใหญ่ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 การลงทุนรฐัวสิาหกจิน้อยลง การลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพื่อ
การทดแทนของเดมิให้มสีภาพพอเลี้ยงตวัได้ และถ้ารฐัวสิาหกิจใดขาดสมรรถภาพ และไม่อยู่ใน
ขา่ยทีต่อ้งคงไวก้ม็นีโยบายทีใ่หย้บุเลกิหรอืจ าหน่ายจ่ายโอนใหก้บัเอกชนเสยี อย่างไรกต็าม ในช่วง
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ยงัไมป่รากฏว่ามรีฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมใดไดจ้ าหน่ายจ่ายโอนหรอืยุบ
เลกิไปแต่ประการใด ทัง้นี้ อาจจะเป็นเพราะนโยบายทีก่ าหนดไวก้วา้งเกนิไป มไิดร้ะบุว่ารฐัวสิาหกจิ
อุตสาหกรรมใดสมควรที่จะยุบเลกิและจ าหน่ายจ่ายโอน ส าหรบัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะได้
ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินการใหช้ดัเจนและรดักุมยิง่ขึน้ 

6.2 นโยบายและแนวทาง 

6.2.1 นโยบาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ รฐัจะต้องทบทวนนโยบายเสียใหม่
ดงัต่อไปนี้คอื 

(1) รฐัจะสนบัสนุนใหค้งไวแ้ละด าเนินการต่อไปในรฐัวสิาหกจิอุตสาห-
กรรมทีม่ลีกัษณะผกูขาดเพื่อการควบคุมคุณภาพ ราคา และหารายไดเ้ป็นพเิศษ เช่น โรงงานยาสูบ 
โรงงานสุรา และโรงงานเภสชักรรม เป็นตน้ 

(2) รัฐจะสนับสนุนให้คงไว้ และด าเนินการต่อไปในรัฐวิส าหกิจ 
อุตสาหกรรมที่เป็นยุทธปจัจยัที่จ าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ เช่น โรงงานผลติวตัถุระเบดิ ส่วนยุทธปจัจยั
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ส่วนประกอบอย่างอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์แก้ว ผลิตภัณฑ์หนังฟอก 
ผลติภณัฑแ์บตเตอรี ่และการทอผ้า จะไดห้าทางส ารองไวใ้ชใ้นราชการกองทพัจากโรงงานเอกชน
หรอืบรษิทัมหาชนต่อไป และยกเลกิหรอืจ าหน่ายจา่ยโอนกจิการนัน้เสยี 

(3) รฐัจะมุง่สนบัสนุนรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมใหม่ๆ  ที ่

ก) จ าเป็นจะต้องใช้เงนิงบประมาณในเรื่องปจัจยัขัน้พื้นฐาน
สงู 

ข) เป็นอุตสาหกรรมที่มกีารลงทุนสูง และเอกชนไม่สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยล าพงั 

ค) เป็นอุตสาหกรรมทีม่ขีบวนการในการด าเนินงานซบัซ้อน
ทีเ่อกชนยงัไมส่ามารถด าเนินการได ้

ง) อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทรพัยากรธรรมชาติและมปีญัหา 
ในเรือ่งการบรหิารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะการใหส้มัปทาน 

(4) รฐัมนีโยบายยกเลกิหรอืจ าหน่ายจ่ายโอนรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรม 
ทีต่ ัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์ดมิเพื่อเป็นผูร้เิริม่ แต่ปจัจบุนัยงัคงด าเนินการอยู่อย่างขาดประสทิธภิาพ 
ซึ่งรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมเหล่าน้ีในปจัจุบนัเอกชนสามารถรบัช่วงมาด าเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(5) ในกจิการที่รฐัเหน็สมควรใหม้กีารด าเนินงาน โดยรฐัวสิาหกิจและ
เอกชนควบคู่กนัไป รฐัจะใชม้าตราการในการควบคุมการประกอบธุรกจิของกจิการทัง้สองประเภท
ในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

(6) รัฐมีนโยบายอย่างแน่วแน่ที่จะปรับปรุงการด าเนินงานของ 
รฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมและรวมตลอดถงึรฐัวสิาหกิจอื่นๆ ที่ต้องคงอยู่ให้มปีระสทิธภิาพ โดยจะ
พจิารณาปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ที่ท าให้รฐัวสิาหกจิขาดความคล่องตวั เพื่อให้
รฐัวสิาหกิจสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรฐับาล 
ทัง้นี้ รวมถึงการที่จะปรบัปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในด้านการบรหิารงานของรฐัวิสาหกิจให้มคีวาม
คล่องตวัเพิม่ขึน้ และพรอ้มกนันัน้กจ็ะไดก้ าหนดความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารงานและกรรมการของ
รฐัวสิาหกจิเสยีใหม่ใหม้บีทลงโทษในกรณีที่การบรหิารงานของรฐัวสิาหกจินัน้ๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย
หรอืเกดิผลเสยีหายขึน้ดว้ย 
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6.2.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข  เพื่อให้การด าเนินงานของรฐัวสิาหกิจมี
ประสทิธภาพและเกดิผลดต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยส่วนรวม รฐับาลไดก้ าหนดแนวทาง
และมาตรการแกไ้ขดงันี้ 

(1) ศึกษาวตัถุประสงค์และการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจอุตสาห -
กรรมทีจ่ดัตัง้ใหมแ่ละรฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมทีด่ าเนินการอยู่แลว้ เพื่อก าหนดว่ารฐัวสิาหกจิใดบา้ง
ทีอ่ยูใ่นขา่ยทีร่ฐัจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและรฐัวสิาหกจิใดทีไ่ม่อยู่ในหลกัเกณฑท์ีร่ฐัจ าเป็นต้องรกัษา
ไว ้เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะจ าหน่ายจ่ายโอนใหเ้อกชนรบัไปด าเนินการ หรอืเหน็ควรให้
ยุบเลกิ ตลอดจนวางระเบยีบว่าด้วยการจ าหน่ายจ่ายโอนและการเพิม่ทุนเรอืนหุ้นของรฐัวสิาหกจิ 
และการช่วยเหลอืของรฐัเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายซึง่วางไว้ 

(2) วางแผนการด าเนินงาน (Operation Planning) และแผนการ
บรหิารงาน (Administrative Planning) แผนงานดงักล่าวจะก าหนดขอบเขตของการปฏบิตังิาน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ จ านวนเงนิทีต่อ้งจดัสรร ตลอดจนเวลาและสถานทีท่ี่จะปฏบิตังิานเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องและประหยดั โดยการจดัวาง
ระเบียบการควบคุมการลงทุนของรฐัวิสาหกิจให้รดักุมและส่งเสรมิให้รฐัวิสาหกิจนัน้ๆ มคีวาม
คล่องตวัในการด าเนินงานยิง่ขึน้ 

(3) ส่งเสรมิใหม้กีารร่วมมอืและร่วมทุนกบัธุรกจิเอกชน ในกรณีทีเ่ป็น 
กจิกรรมทีย่งัขาดประสบการณ์ 

(4) ก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบต่างๆ  
ที่ใช้ควบคุมรฐัวิสาหกิจ หากเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานก็จะหาทางแก้ไข ปรบัปรุง  
เพื่อเอื้ออ านวยให้รฐัวสิาหกจิอุตสาหกรรมสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและคล่องตวั 
ยิง่ขึน้ ทัง้นี้ ตอ้งไมท่ าใหข้าดการควบคุมของรฐัไป 

ในแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่3 ไดเ้คยระบุแนวทางเพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
รฐัวสิาหกจิเป็นไปตามนโยบาย โดยก าหนดใหม้กีารศกึษา พจิารณาวางแผนในด้านต่างๆ เหล่านี้
เช่นกนัแต่มไิด้ระบุไว้ว่า ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ฉะนัน้ การศกึษาพจิารณาในขอ้ต่างๆ นัน้
จงึมไิด้มหีน่วยงานใดท าเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะ นอกจากจะมกีารศกึษาแก้ปญัหาเฉพาะหน้า
เป็นเรื่องๆ ไปและม ี"คณะที่ปรกึษาส่วนองค์การของรฐั" ซึ่งตงัขึ้นโดยคณะรฐัมนตรที าหน้าที่
พจิารณาในด้านการด าเนินงานของรฐัวสิาหกิจบางแห่ง เสนอความเห็นไปยงัคณะรฐัมนตร ีแต่      
"คณะทีป่รกึษาส่วนองคก์ารของรฐั" นี้ไมไ่ดท้ างานต่อเนื่องกนั เพราะเป็นคณะกรรมการทีต่ ัง้ขึน้โดย
คณะรฐัมนตรเีมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงรฐับาลก็สลายตวัไป งานก็หยุดชะงกั และบางรฐับาลก็ไม่ตัง้
คณะทีป่รกึษาฯ ดงักล่าวขา้งต้น 
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ฉะนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  
รฐัจะตัง้หน่วยงานกลางทีถ่าวร ใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ
ทุกแห่งตามมาตรการดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้การแก้ไข ปรบัปรุง รวมหรอืแยก จดัตัง้ ยา้ยสงักดั 
แปรรูป ยกเลิก ลดหรอืเลิกการรวมทุน หรอืให้ความช่วยเหลือหน่วยงานกลางถาวรนี้ อาจไม่
จ าเป็นตอ้งตัง้หน่วยงานขึน้ใหมเ่ป็นแต่เพยีงพจิารณามอบหมายใหห้น่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทีท่ า
หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ และลกัษณะสภาพอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนัน้อยู่ในระดบัที่จะปฏบิตังิาน
ดงักล่าวได้ เช่น กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณ หรอืส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงานดงักล่าวเสนอผลการพจิารณาต่อ
คณะรฐัมนตรเีป็นประจ า 

7.  การบริหารงานของรฐัในด้านอตุสาหกรรม 

7.1 ข้อเทจ็จริง 

การด าเนินงานของรฐัในการควบคุมและการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ในความ 
รบัผดิชอบของหน่วยงานหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละแห่งด าเนินงานโดยอสิระตามหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบไปตามตวับทกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานของตนเอง นับตัง้แต่กระทรวงอุตสาห -
กรรมมหีน้าทีท่ ัง้ในเรื่องนโยบายวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน การใหค้วามคุม้ครอง การควบคุม 
และการให้บรกิารกระทรวงการคลงัรบัผดิชอบเรื่องการคุ้มครองและการส่งเสรมิ ส านักงานคณะ -
กรรมการส่งเสรมิการลงทุนมหีน้าที่ในด้านการส่งเสรมิ การคุ้มครอง การวางแผน และนโยบาย 
กระทรวงพาณิชยด์ูแลเรื่องการให้ความคุม้ครอง กระทรวงสาธารณสุขควบคุมในดา้นคุณภาพและ
อนามยั ส่วนงานด้านการจดัหาและรวบรวมข้อมูลนัน้มหีลายหน่วยงานด าเนินงานอยู่ ซึ่งการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเหล่านี้เป็นการซ ้าซ้อนแและขาดระบบประสานงาน เพื่อที่จะสามารถ
พิจารณาปญัหาในด้านต่างๆ ได้โดยพร้อมเพรียงกัน จะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
โดยเฉพาะท าหน้าที่ประสานงานบรหิารของรฐัในการแก้ไขปญัหา และควบคุมดูแลใหม้กีารพฒันา
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดย
ส่วนรวม 

7.2 นโยบายและแนวทาง  

7.2.1 นโยบาย รฐัมนีโยบายทีจ่ะใหม้อีงคก์รพเิศษรบัผดิชอบและดูแลการ
พฒันาอุตสาหกรรมทัง้หมด 
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7.2.2 แนวทาง 

(1) ปรับปรุง และก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วย 
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมใหช้ดัเจน กล่าวคอื 

ก) งานนโยบายและวางแผน ให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติที่จะเป็นผู้ก าหนดแนวทาง วางแผนและ
พฒันาให้เป็นไปในแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติได้ ในระยะยาวจะมีนโยบายและการวางแผนให้ 
สอดคลอ้งกนั และจะปรบัปรงุทุกๆ ปี โดยใหส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน 

ข) งานการส่งเสรมิการลงทุน ทัง้ในด้านการชกัจูงให้มกีาร 
ลงทุน และการให้ความคุ้มครองทัง้ในกรณีเฉพาะอุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิแและในกรณี 
ทัว่ไปจะไดเ้รง่รดัใหม้กีารด าเนินการภายใตค้วามรบัผดิชอบของหน่วยงานเดยีว 

ค) งานบรกิารดา้นอุตสาหกรรม 

1) ด้านการเงนิ ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานธนกิจ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม ควรจดัให้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานโดยอิสระ ภายใต้หน่วยงานที่รฐั  
จะไดก้ าหนดขึน้เพื่อใหม้กีารขยายขอบเขตของงานใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

2) ด้านเทคนิคและการวจิยั อยู่ในความรบัผดิชอบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมทัง้หมด 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Infrastructure) 
เป็นหน้าทีข่องกระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4) ด้านขอ้มูล จะให้อยู่ในความรบัผดิชอบของศูนย์
สนเทศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่จะใหม้กีารขยายงานใหม้ากขึน้ 

ง) งานการควบคุมโรงงาน ทัง้ ในด้านการจดทะเบียน  
การควบคุมจะต้องด าเนินงานตามระเบยีบทีว่างไว้ การควบคุมสิง่แวดล้อม รวมทัง้ด้านมาตรฐาน
สนิค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสนิค้าเพื่อการบรโิภคภายในประเทศ โดยใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม
รบัผดิชอบและประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยงานทีไ่ดป้รบัปรงุตามแนวทางในขอ้ (1) 
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(3) ให้มีการด าเนินการก่อตัง้องค์การที่ร ับผิดชอบต่อการพัฒนา 
อุตสาหกรรมโดยตรง 

8.  การพฒันาอตุสาหกรรมเฉพาะประเภท 

8.1 ข้อเทจ็จริง 

การพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุนความ
เจรญิเตบิโตและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในระยะที่ผ่านมา นอกจากจะต้องประสบปญัหา
หลักดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมแต่ละประเภทต้องประสบปญัหาที่ส าคัญๆ เช่น  
ด้านวตัถุดิบ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน การควบคุมราคาและการส่งออก การแข่งขนัในตลาด
ต่างประเทศ การขาดการวางแผนระหว่างการผลติและการส่งออกทีส่อดคลอ้งประสานสมัพนัธก์นั 

8.1.1 วตัถดิุบ อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ
ประสบปญัหาอุปทานไม่สม ่าเสมอและไม่เพยีงพอ ซึง่เกดิจากสภาพการผลติสนิคา้ทางการเกษตร
ไมม่คีวามแน่นอน ตอ้งขึน้อยูก่บัธรรมชาตแิละนโยบายของรฐัยงัไม่แน่นอนในการก าหนดเป้าหมาย
การส่งออกให้สอดคลอ้งกบัการผลติและความต้องการใช้วตัถุดบิของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมซึง่ตอ้งประสบปญัหาดา้นวตัถุดบิไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรม
ทีใ่ชท้รพัยากรธรรมชาต ิทีไ่ดม้กีารส ารวจพบแหล่ง แต่ยงัไม่ทราบปรมิาณแร่ส ารองที่แน่นอน อาทิ
เช่น แรเ่หลก็ เกลอืหนิ โปแตส ฟอสเฟท เป็นตน้ 

ส่วนอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วตัถุดบิที่น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น วตัถุดบิ
ส าหรบัผลติพลาสตกิ ปุ๋ ย เสน้ใยสงเคราะหส์ าหรบัสิง่ทอ ผลติผลอุตสาหกรรมเคมนี ้ามนัต้องประสบ
ปญัหาการเปลีย่นแปลงของราคาซึง่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 

8.1.2 คณุภาพสินค้าอตุสาหกรรม สนิค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ในประเทศ
ส่วนใหญ่มคีุณภาพและมาตรฐานไม่แน่นอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหค้วามนิยมใชส้นิคา้อุตสาห -
กรรมทีผ่ลติภายในประเทศไมแ่พรห่ลายเท่าทีค่วร 

8.1.3  การควบคมุ 

(1) การควบคมุราคา สนิค้าอุตสาหกรรมหลายชนิดในปจัจุบนัมกีาร 
ควบคุมราคาขาย ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้บรโิภคและเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะป้องกันการ
เคลื่อนไหวของราคาอนัสบืเนื่องมาจากวกิฤตการณ์ดา้นการขาดแคลน การควบคุมราคาสนิคา้ไม่ให้
มกีารเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัต้นทุนการผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไป  และเมื่อวกิกฤตการณ์ไดผ้่าน
พ้นไปแล้ว รฐัก็ไม่ได้พิจารณายกเลกิเพื่อปรบัปรุงราคาใหม่ จงึเป็นปญัหาต่อการพิจารณาการ
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ขยายตวัของการลงทุนและการผลติของอุตสาหกรรมดงักล่าว อาทเิช่น นมขน้หวาน กระดาษและ
ปนูซเีมนต ์

(2) การควบคุมการขยายและตัง้โรงงานใหม่ นโยบายของรัฐ 
ในการอนุญาตให้ขยายหรือตัง้โรงงานขึ้นใหม่ไม่มีความแน่นอน อุตสาหกรรมหลายประเภท 
ทีม่กี าลงัการผลติส่วนเกนิยงัไดร้บัอนุญาตใหข้ยายหรอืตัง้โรงงานใหม่เพิม่ขึน้ ในขณะทีภ่าวะความ
ต้องการของตลาดไม่อ านวยจงึท าให้เกิดความไม่มัน่คง อาทิ อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรม
ผลติภณัฑโ์ลหะ เป็นตน้ 

8.1.4 การตลาดต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศส าหรบัสนิค้าอุตสาหกรรมยงัมี
จ ากดัการแสวงหาและบุกเบิกตลาดแห่งใหม่ๆ รฐัยงัมไิด้ให้ความร่วมมอืเท่าที่ควร รวมทัง้การ
โฆษณาเผยแพรส่นิคา้อุตสาหกรรมไทยใหเ้ป็นทีแ่พรห่ลาย บางครัง้นโยบายการควบคุมการส่งออก
ท าให้เสยีตลาดลูกค้าประจ าไป นอกจากนี้สนิค้าอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งมผีู้ผลติจ านวนมากรายมี
การเสนอขายสนิคา้ใหต่้างประเทศโดยแข่งขนัตดัราคาระหว่างผู้ผลติ ยงัมไิดม้กีารรวมกลุ่มในการ
เจรจาเสนอขายสนิคา้ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

8.2 นโยบายและแนวทาง 

8.2.1 นโยบาย รฐัจะแก้ไขปญัหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
ทีม่อียู่ในปจัจุบนัโดยเร่งด่วนและสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ทีจ่ะมบีทบาทในการพฒันาอุตสาห-
กรรมและสนองเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกจิโดยส่วนรวม 

8.2.2 แนวทาง 

(1) รัฐจะเร่งรัดสนับสนุนโครงการผลิตวัตถุดิบที่จ าเป็นส าหรับ 
อุตสาหกรรมการเกษตร ทางด้านทรพัยากรธรรมชาตจิะท าการส ารวจแหล่งและปรมิาณให้แน่ชดั 
และจะส่งเสรมิชกัชวนให้ลงทุนในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ผลิตวตัถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมน ้ามนั  
อุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ เป็นตน้ และจะใหบ้รกิารขอ้สนเทศและขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เกี่ยวกบัการผลติ 
การใชภ้ายในประเทศและการส่งออก 

(2) ท าการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานส าหรบัสนิค้าอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทใหก้ว้างขวางขึน้โดยรบีด่วน และใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย
โดยเครง่ครดั 

(3) ยกเลกิการควบคุมราคา โดยใหเ้ป็นไปตามภาวะของตลาดในกรณี
ที่จ าเป็นต้องควบคุมราคา จะต้องให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตโดยผู้ ผลิตมีก าไรในอัตรา 
พอควร จะยดึหลกัการควบคุมราคาว่าจะตอ้งเป็นการควบคุมมใิหม้กี าไร "เกนิควร" เท่านัน้ 
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(4) การขยายและตัง้โรงงานใหม่จะค านึงถงึก าลงัการผลติที่มอียู่และ
ภาวะตลาด โรงงานที่ฝ่าฝืนจะด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครดั รวมทัง้การปรบัปรุง พ.ร.บ. 
โรงงานใหเ้หมาะสม 

(5) ท าการขยายตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาทิ การ
โฆษณาเผยแพรส่นิคา้อุตสาหกรรม การส่งคณะผูแ้ทนไปท าการบุกเบกิตลาดแห่งใหม่ๆ รวมทัง้การ
เจรจาขอ้จ ากดัเกีย่วกบัภาษ ีและระบบโควตา้หรอืการหา้มเขา้กบัประเทศต่างๆ   
 



บทท่ี 4 
การส่งออก การน าเข้า และการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1. ค าน า 

การค้าต่างประเทศของไทยในระยะที่ผ่านมามยีอดขาดดุลเพิม่ขึน้ตลอดมา กล่าวคอื  ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ขาดดุลเฉลี่ย 2,367 ล้านบาทต่อปี และในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่2 ฐานะดุลการคา้ของไทยขาดดุลเพิม่ขึน้มากกว่า 4 เท่าตวั คอื ขาดดุลเฉลีย่
ถงึ 10,288 ลา้นบาทต่อปีประมาณ 14,200 ลา้นบาทต่อปี ดงันัน้ วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัประการหนึ่ง
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึต้องเร่งรดัการส่งออกใหไ้ด้เพิม่ขึน้ และพจิารณาให้มกีารประหยดั
รายจา่ยเพื่อการน าเขา้ 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป้าหมายการส่งออกและน าเข้าโดยส่วนรวม  
ในราคาตลาดก าหนดให้การส่งสนิค้าออกเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 14 ต่อปี และการน าสนิค้าเข้า
เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 11.5 ต่อปี เป้าหมายดงักล่าวจะสามารถปรบัฐานะดุลการคา้ของประเทศให้
ดขีึน้ได้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้  เพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าวจงึต้องให้ความส าคญัต่อการ
ผลติสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมใหม้เีป้าหมายการผลติเพิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัการเร่งรดัการ
ส่งสนิคา้ออก ในดา้นการน าเขา้ จ าเป็นจะต้องพจิารณาใหม้กีารน าเขา้สนิคา้เขา้ในระดบัทีเ่หมาะสม 
เพื่อใหก้ารใชเ้งนิตราต่างประเทศเป็นไปอย่างประหยดัตามความจ าเป็นในการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศใหม้ากทีสุ่ด 

2. นโยบาย 

นโยบายในการเรง่รดัพฒันาการส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ  
ฉบบัที ่4 (2520-2524) รฐัจะใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุงดุลการคา้ของประเทศใหม้ฐีานะดขีึน้ 
โดยเร่งรัดการส่งออกให้มีอัตราสูงกว่าการน าเข้า การด าเนินงานดังกล่าวจะมีแนวนโยบาย
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ส่งเสรมิการส่งออกให้ขยายตวัทัง้ในดา้นปรมิาณส่งออก ตลาดรบัซื้อและชนิดของ
สนิค้าส่งออก ในขณะเดยีวกนักจ็ะรกัษาตลาดที่มอียู่ใหม้ ัน่คง โดยจะใชน้โยบายพฒันาการส่งออก
อย่างมแีผนที่แน่นอน จะมกีารพฒันาปจัจยัที่ใช้ในการผลติให้สอดคล้องกบัความสามารถในการ 
ส่งออก จะพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน และสิง่จูงใจในการส่งออก ตลอดจนการพฒันา
ความสามารถในการแสวงหาตลาดต่างประเทศใหม่ๆ โดยให้มีการด าเนินงานอย่างประสาน  
สอดคลอ้งกนัระหว่างฝา่ยการผลติและการตลาด และระหว่างหน่วยราชการของรฐักบัเอกชน 
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2.2 ให้มีแผนการผลิตเพื่อทดแทนสินค้าน าเข้า เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ 
ใชเ้งนิตราต่างประเทศในการน าสนิคา้เขา้จากต่างประเทศใหเ้ป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่อประเทศ
อย่างแท้จรงิ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิการผลิตในประเทศ สร้างข้อต่อรอง 
ในการเจรจาการคา้กบัต่างประเทศและเพื่อแกไ้ขปญัหาดุลการคา้ 

2.3 ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งของระบบงานพาณิชยแ์ละบรกิารทัง้ในด้านการจดั 
หน่วยงานและการบรหิารงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการเร่งรดั 
ส่งเสรมิการส่งออก และหน่วยงานทีจ่ะท าการเจรจาทางการคา้ระหว่างประเทศขึน้ รวมทัง้ใหม้กีาร
พฒันาระบบงานด้านการศกึษาวจิยัสนิค้าและตลาดการค้า การเผยแพร่และบรกิารขอ้มูลทางการ
ผลิต ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อให้ระบบงานดังกล่าว อ านวย
ประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ค้าในการด าเนินงานด้านการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศอย่าง 
แทจ้รงิ 

2.4 ส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ โดยจะร่วมมอืกนั 
ในระหว่างกลุ่มประเทศที่มผีลประโยชน์เกี่ยวข้องกบัสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรอืหลายชนิด กลุ่ม
ประเทศที่อยู่ในภูมภิาคเดียวกัน และกลุ่มสมาชิกองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสห - 
ประชาชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะรว่มมอืกบักลุ่มประเทศอาเซีย่นอยา่งใกลช้ดิ 

3. การส่งออก 

3.1 ปัญหา 

การส่งออกในระยะที่ผ่านมามีปญัหาส าคัญๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 
โดยส่วนรวมซึง่สมควรไดร้บัการแกไ้ข โดยอาจสรปุไดด้งันี้ 

3.1.1 ปรมิาณการผลติสนิคา้เกษตรไมอ่าจก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศได้ สาเหตุที่ส าคญัอนัเนื่องมาจากการผลติ โดยเฉพาะการเกษตรในปีหนึ่ง
ขึน้อยู่กบัระดบัราคาสนิค้านัน้ในปีก่อน ดงันัน้ ความต้องการของตลาดสนิค้าในต่างประเทศ ซึ่ง
เคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงอยูทุ่กๆ ปี มผีลท าใหร้ะดบัราคาสนิคา้เกษตรเคลื่อนไหวขึน้ลงอย่างรวดเรว็ 
ซึ่งในระยะที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่า ได้มกีารใช้มาตรการเพื่อผ่อนคลายปญัหาที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงระดบัราคานี้ เช่น มาตรการมูลภณัฑ์กนัชน และมาตรการจดัซื้อด้านการสะสมมูล
ภณัฑ์กนัชนและมาตรการด้านการจดัซื้อและประกนัราคาพชืผลบางประเภท การขาดมาตรการ
ดงักล่าวนี้มผีลใหเ้กษตรกรผูผ้ลติตกเป็นผูร้บัภาระอนัเกดิจากความเคลื่อนไหวของระดบัราคาอย่าง
เตม็ที ่ความไม่สอดคลอ้งระหว่างปรมิาณการผลติกบัความต้องการของตลาดต่างประเทศท าใหใ้น
บางครัง้ตอ้งมกีารควบคุมการส่งออก เพื่อป้องกนัการขาดแคลนภายในประเทศ ซึง่เป็นมาตรการที่
มผีลเสยีต่อการส่งออกในระยะยาวได ้
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3.1.2 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อการส่งออกในระยะที่ผ่านมายงั 
ขาดการด าเนินงานใหเ้ป็นผลดเีท่าทีค่วร ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญั ไดแ้ก่ บรกิารท่าเรอืน ้า
ลึกในการขนถ่ายสินค้า นิคมและเขตปลอดภาษีเพื่อการส่งออก สิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะได้รบัการ
พจิารณาใหค้วามส าคญัอยูแ่ลว้แต่ยงัไม่มกีารจดัสรา้งขึน้ในดา้นการตลาด สิง่อ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เป็นต้นว่า ในด้านการใหบ้รกิารของผู้แทนพาณิชยต่์างประเทศยงัอยู่ในขอบเขตจ ากดัมาก 
ดา้นสนิเชื่อและแหล่งเงนิทุนยงัขาดสถาบนัเฉพาะกจิทีจ่ะสนับสนุนการส่งออก ปญัหาต่างๆ เหล่าน้ี
ท าให้ค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกสูง และสินค้าจากประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขนัในตลาด  
ต่างประเทศ 

3.1.3 สิง่จูงใจในการส่งออกในรูปภาษีอากร สทิธปิระโยชน์และการคนืเงนิภาษี 
ที่เป็นอยู่ยงัอยู่ในขอบเขตจ ากัด และยงัไม่จดัให้เป็นระบบที่มปีระสิทธิภาพ การคืนภาษีอากร  
ในตน้ทุนการผลติ ทัง้ในรปูวตัถุดบิและอื่นๆ นัน้ ผูส้่งออกต้องตดิต่อกบัหน่วยงานหลายหน่วยทัง้ๆ 
ทีม่ลีกัษณะงานคลา้ยคลงึกนั ระบบภาษีอากรทีม่อียู่ยงัไม่มลีกัษณะทีจ่ะส่งเสรมิการส่งออกใหด้ีพอ 
เป็นตน้ว่า ค่าใชจ้า่ยในการหาตลาดยงัไม่ไดร้บัการพจิารณาใหน้ ามาหกัออกจากภาษเีงนิได ้การให้
สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกยงัขาดการสนับสนุนให้เป็นสินเชื่อระยะยาว เพื่อให้สามารถเปิดตลาดได ้    
กวา้งขวาง 

3.1.4 การศึกษาวิจยัตลาดการค้าในระยะที่ผ่านมามีอยู่จ ากัดมาก ส่วนหนึ่ง 
เกิดขึ้นจากการขาดข้อมูลที่จะน ามาศึกษา และการให้ความร่วมมอืในด้านข้อมูลจากผู้ส่งออก 
การศกึษาและวจิยัทีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรบัการส่งออก การด าเนินงานในดา้นนี้จะมคีวามส าคญัในดา้น
การวางแผนการผลติและการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่สินค้าที่ส่งออกเป็นสนิค้า
เกษตรกรรม ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในตลาดอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การบุกเบกิและ
ขยายตลาดใหมจ่ าเป็นตอ้งอาศยัการวจิยัและขา่วสารดา้นการตลาดเป็นส าคญั 

3.1.5 ขาดการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานสนิค้าส่งออก ปรากฏว่ายงัมปีญัหา 
เกี่ยวกบัการส่งสนิค้าผดิมาตรฐานออกอยู่เนืองๆ สาเหตุมไิดเ้กดิจากระบบการตรวจสอบและออก
ใบอนุญาตส่งออกเท่านัน้ แต่เกดิจากระบบการผลติสนิค้าที่หย่อนในเรื่องการรกัษาคุณภาพและ
มาตรฐานดว้ย ระบบการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตส่งออกทีป่ฏบิตักินัอยู่ยงัสบัสนเพราะมผีู้
ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยไม่มกีารก าหนดแบ่งแยกอ านาจหน้าที่กันให้ชดัเจนระหว่างงานของ
ส านักงานมาตรฐานสนิค้า ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม งานควบคุมมาตรฐานของ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบรษิัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าของเอกชน จงึท าให้การ
ด าเนินงานดา้นน้ีไมบ่รรลุผลตามทีต่อ้งการ และไมเ่ป็นการส่งเสรมิการส่งออก 

3.1.6 ระเบยีบพธิกีารในการส่งออก และการปฏบิตังิานมขีอ้ยุ่งยากและล่าชา้เป็น
เหตุใหผู้้ส่งออกต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในกรณีที่สนิคา้ส่งออกต้องถูกบงัคบัโดยระเบยีบและ
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กฎหมายของหลายหน่วยงาน กย็ิง่จะมขี ัน้ตอนทีต่้องผ่านการพจิารณายุ่งยากและล่าชา้ยิง่ขึน้ ทัง้นี้ 
เนื่องจากขาดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ามารถเอื้ออ านวยให้
การพจิารณาอนุมตัเิป็นไปโดยรวดเรว็ 

3.2 เป้าหมายการส่งออก 

เป้าหมายมูลค่าสนิค้าส่งออกทัง้สิ้นที่ก าหนดให้เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี  
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นัน้ ไดพ้จิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะมผีลกระทบดว้ยแลว้ คอื 

(1) ภาวะการณ์เศรษฐกจิของโลกก าหนดใหเ้ปลีย่นแปลงไปตามแนวโน้มปกต ิ

(2) แนวโน้มการส่งออกในตลาดแต่ละประเทศในระยะที่ผ่านมา แนวโน้ม 
ในการน าสินค้าประเภทเดยีวกนัจากประเทศที่เป็นคู่แข่งขนั แนวโน้มของความต้องการใช้และ
ความสามารถที่จะท าการผลติไดใ้นประเทศลูกค้านัน้ นอกจากนี้ ยงัไดค้ านึงถงึตลาดการค้าใหม่ๆ 
ทีม่ลีู่ทางจะบุกเบกิขยายเป็นตลาดการค้าส าหรบัสนิค้าบางชนิดเพิม่ขึน้ได้ และสนิค้าบางชนิดที่มี
ปญัหาในดา้นการกดีกนัการน าเขา้จากต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 4.1 
เป้าหมายปริมาณสินค้าส่งออกประเภทท่ีส าคญัในระยะปี 2520 - 2514 

หน่วย : พนัตนั 
ประเภทสินค้า 2520 2521 2522 2523 2524 

สินค้าเกษตร      
1. สนิคา้เกษตรทีม่มีลูค่าส่งออกมาก      

1.1 ขา้ว 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 
1.2 ขา้วโพด 2,500 2,600 2,800 3,000 3,200 
1.3 ยางพารา 390 400 420 430 450 
1.4 ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั 3,400 3,500 3,550 3,580 3,600 

2. สนิคา้เกษตรทีม่ลีู่ทางส่งออกแจม่ใส      
2.1 ใบยาสบู 25 30 36 42 48 
2.2 กุง้สดแช่เยน็ 17 19 22 25 28 
2.3 ปลาหมกึแช่เยน็ 22 24 26 30 34 
2.4 ดอกกลว้ยไมส้ด (ลา้นช่อ) 42 50 58 66 74 
2.5 ถัว่เขยีวผวิด า 50 56 62 70 78 
2.6 ผลไมส้ด 45 50 56 62 70 
2.7 ไข ่ 3.5 3.9 4.2 4.6 5 

3. สนิคา้เกษตรอื่นๆ ทีม่ตีลาด      
3.1 ขา้วฟ่าง 200 220 350 270 300 
3.2 ถัว่เหลอืง 27 29 31 33 36 
3.3 ถัว่เขยีว 45 46 47 49 52 
3.4 ถัว่อื่นๆ 14 15 16 17 19 
3.5 โค (พนัตวั) 35 38 40 43 45 
3.6 กระบอื (พนัตวั) 15 16 17 18 20 
3.7 เมด็งา 11 12 13 14 15 
3.8 เมด็ละหุ่ง 32 34 35 38 40 
3.9 ครัง่ 8 8.5 9 9.5 10 
3.10 ปยุนุ่น 21 22 23 25 27 
3.11 มะขามเปียก 20 21 22 23 25 
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หน่วย : พนัตนั 
ประเภทสินค้า 2520 2521 2522 2523 2524 

สินค้าอตุสาหกรรม      
1. สนิคา้อุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อการส่งออก      

1.1 สบัปะรดกระป๋อง 50 55 60 65 70 
1.2 อุปกรณ์เครือ่งอเิลค็โทรนิค (ลา้นชิน้) 80 100 150 180 230 
1.3 เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 4,500 5,300 6,000 6,700 7,500 
1.4 กล่อง, หน้าปทัม ์และชิน้ส่วนนาฬกิา 

(พนัชิน้) 
460 540 610 680 750 

1.5 น ้าผลไมก้ระป๋อง 3.5 3.9 4.2 4.5 5 
1.6 ชิน้ส่วนเฟอรน์ิเจอร ์(พนัชิน้) 350 450 600 700 800 
1.7 ถุงมอืหนงั (ลา้นคู่) 5.4 6.5 7.8 8.9 10 

2. สนิคา้อุตสาหกรรมทีเ่กนิความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ 

     

2.1 น ้าตาล 1,150 1,120 1,250 1,300 1,400 
2.2 กากน ้าตาล 740 760 790 820 850 
2.3 ผลไมแ้ละพชืผกักระป๋องอื่นๆ 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 
2.4 ปนูซเีมนต์ 900 950 1,000 1,100 1,200 
2.5 ดา้ยฝ้าย (ตนั) 300 320 350 380 400 

 2.6 ดา้ยใยประดษิฐ ์(ตนั) 4,000 4,300 4,500 4,800 5,000 
 2.7 ผา้ฝ้าย (ลา้นตารางหลา) 120 130 140 160 180 

2.8 ผา้ใยประดษิฐ ์(ลา้นตารางหลา) 160 177 194 215 240 
2.9 ผลติภณัฑป์อ 70 76 84 90 98 
2.10 เครือ่งรบัวทิย ุ(พนัเครือ่ง) 90 100 110 130 150 
2.11 เครือ่งสุขภณัฑ ์(ตนั) 900 950 1,000 1,050 1,100 
2.12 ผลติภณัฑเ์ภสชักรรม (ลา้นบาท) 120 125 130 140 150 

3. สนิคา้อุตสาหกรรมประเภทหตัถกรรม      
3.1 ไมแ้กะสลกั 4 5 6 7 8 
3.2 ผา้ไหมไทย (พนัตารางหลา) 350 400 450 500 550 
3.3 อญัมณแีละไขม่กุ (ลา้นบาท) 1,115 1,250 1,350 1,450 1,555 
3.4 เครือ่งใชท้ีท่ าดว้ยไม ้ 12 15 18 20 25 
3.5 เครือ่งลงหนิ (ตนั) 280 295 300 310 320 
3.6 เครือ่งเรอืน (พนัชิน้) 300 350 400 500 600 
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หน่วย : พนัตนั 
ประเภทสินค้า 2520 2521 2522 2523 2524 

สินค้าแร่      
1. ดบีุก (โลหะ) 22 23 24 25 26 
2. ฟลอูอไรท ์ 285 282 280 280 280 
3. แบไรท ์ 140 160 180 200 224 
4. ทงัเสตน 4 4.5 5.0 5.5 6 
5. แมงกานีส 25 25.5 26 27 28 
6. พลวง 6 6.4 6.9 7.5 8 

 

3.2.1 เป้าหมายสินค้าเกษตร ไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื 

(1) สินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าส่งออกมาก การเร่งรัดสินค้าออก
ประเภทน้ีใหไ้ดต้ามเป้าหมายนัน้ ขึน้อยูก่บัปจัจยัทีเ่ป็นเงือ่นไขส าคญัอยูห่ลายประการ คอื 

ก. สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกมาก และต้องพิจารณา
นโยบายการใช้ภายในประเทศควบคู่กนัไปด้วยนัน้ ได้แก่ ขา้ว ขา้วโพด การจะรกัษาปรมิาณการ
ส่งออกให้ได้มากนัน้ขึ้นอยู่กับปรมิาณที่เหลือจากการใช้ภายในประเทศที่จะส่งออกให้ได้อย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นี้ มาตรการทีส่ าคญัได้แก่ การจดัใหม้กีาร
ส ารองผลติผลในรูปมูลภณัฑ์ไว้ส าหรบัการส่งออกเพื่อเป็นหลกัประกันในการรกัษาตลาดลูกค้า
ประจ าและการแสวงหาตลาดทีจ่ะสามารถขายสนิคา้ในรปูสนิเชื่อระยะยาวได ้อนึ่ง การก าหนดภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และการจดัระบบการส่งออกในลกัษณะส่งออกโดยเสร ีหรอืมกีารควบคุม     
จ าเป็นตอ้งก าหนดไวใ้หแ้น่ชดั 

ข. เร่งรดัการขยายตลาดใหม่ๆ ใหเ้พิม่มากขึน้ นอกจากการ
รกัษาตลาดลูกค้าประจ า ส าหรบัข้าวมุ่งขยายไปในตลาดกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง และกลุ่ม
ประเทศอฟัรกิา ขา้วโพด ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั และยาง ใหมุ้่งขยายตลาดไปกลุ่มประเทศสงัคม
นิยม ทัง้ในยุโรปตะวนัออก และเอเซยี มาตรการทีส่ าคญัในการบุกเบกิขยายตลาดใหม่จ าเป็นต้อง
ใหส้ิง่จงูใจในรปูต่างๆ ส าหรบัผูท้ีแ่สวงหาตลาดใหม่ๆ  ได้ 

(2) สินค้าเกษตรท่ีตลาดต่างประเทศมีความต้องการมาก และ 
มีลู่ทางส่งออกแจ่มใส สนิค้าเหล่านี้มอียู่ 7 ชนิด มลีกัษณะของปญัหาในการเร่งรดัการส่งออก 
แตกต่างกันอยู่หลายประการ คือ ใบยาสูบ กุ้งสดแช่เย็น ปลาหมึกแช่เย็น ถัว่เขียวผิวด า  
จ าเป็นจะต้องเร่งผลผลิตให้ได้มากขึ้น ส่วนดอกกล้วยไม้สด ผลไม้สด และไข่นัน้ การส่งออก  
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ส่วนใหญ่ยงัเป็นไปในรูปต่างคนต่างท าจงึขาดอ านาจการต่อรองด้านราคา การรวมกลุ่มของพ่อค้า 
ส่งออกหรอืผูผ้ลติในรปูของสมาคมหรอืสภาการตลาดของสนิคา้ประเภทนี้ จงึมคีวามจ าเป็นและควร
จะได้รบัการสนับสนุนให้มขีึ้นในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 นอกจากนี้ สนิค้าบางอย่างมี
ลกัษณะทีจ่ะเก็บไว้ไม่ได้นาน จงึจ าเป็นต้องพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบพธิกีารในการควบคุม
ตรวจสอบทางศุลกากรและระบบการขนส่งใหเ้ป็นกรณพีเิศษดว้ย 

(3) สินค้าเกษตรอ่ืนๆ สินค้าเกษตรที่มมีูลค่าส่งออกสูงพอสมควร 
และเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมอียู่ 11 ชนิด และมลีกัษณะของการเพิ่มการผลติที่ 
แตกต่างกนั เช่น ปุยนุ่น เมลด็ละหุ่ง เมลด็งา มะขามเปียก ครัง่ การผลติสนิค้าเหล่านี้ยงัไม่ได้รบั
การปรบัปรงุและส่งเสรมิอยา่งเป็นล ่าเป็นสนั อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาในดา้นการตลาดแลว้ เหน็
ว่าหากมผีลผลติสม ่าเสมอจะมลีู่ทางเป็นสนิค้าส่งออกที่ส าคญัได้ ส่วนโคกระบือนัน้เงื่อนไขการ
ควบคุมการส่งออกยงัไมเ่ป็นการสนบัสนุนในดา้นการผลติเพื่อการส่งออกใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ 

3.2.2 สินค้าอตุสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

(1) สินค้าอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก ทีส่ าคญัมอียู่ 7 ชนิด 
เช่น เสื้อผ้าส าเรจ็รปู อุปกรณ์อเีลค็โทรนิค ชิ้นส่วนเฟอรน์ิเจอร ์ถุงมอืหนังที่ใชใ้นโรงงานอุตสาห-
กรรม สนิคา้เหล่าน้ีมปีญัหาของการเรง่รดัการส่งออกหลายประการ คอื 

ก. การขยายตลาด เผยแพร่สนิคา้ และการเจรจาการคา้ การ
ด าเนินงานพฒันาในดา้นการตลาดจะต้องก าหนดแผนงานและโครงการที่แน่ชดั เพื่อก่อใหเ้กดิการ
ขยายตวัในดา้นการลงทุนใหม้ากยิง่ขึน้ 

ข. การขาดแคลนวตัถุดิบตลอดจนภาษีขาเข้าของวตัถุดิบ 
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการผลติ ซึ่งเป็นภาระต่อต้นทุนการผลติสนิคา้ เช่น การผลติอุปกรณ์อเีลค็โทรนิคห
น้าปทัมแ์ละชิน้ส่วนนาฬกิา ถุงมอืหนัง เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู และสบัปะรดกระป๋อง การเร่งรดัทัง้ในดา้น
การผลติและในการส่งออกนัน้ จะตอ้งสนบัสนุนใหม้กีารสรา้งเขตอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อการส่งออก
ขึน้ โดยเฉพาะจะเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงทีจ่ะช่วยใหก้ารส่งออกไดต้ามเป้าหมาย 

(2) สินค้าอุตสาหกรรมท่ีเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ  
สนิค้าเหล่านี้ม ี12 ประเภท สินค้าบางประเภทได้กลายเป็นสนิค้าส่งออกที่ส าคญั เป็นต้นว่า  
น ้าตาล ผลติภณัฑป์อ สิง่ทอ ปนูซเีมนต์ การเร่งรดัให้ส่งออกไดต้ามเป้าหมายจ าเป็นต้องพจิารณา
ถงึปจัจยัดงัน้ี คอื การทบทวนนโยบายควบคุมราคาภายในประเทศ การขยายตลาดการค้า และ
สนิคา้ทีส่ าคญัประเภท สิง่ทอ ผลติภณัฑป์อ ผลติภณัฑเ์ภสชักรรม และน ้าตาล จ าเป็นต้องพจิารณา
ถงึการเจรจาลดขอ้จ ากดั และขอ้กดีกนัทางการคา้ และภาษอีากรในตลาดผูซ้ือ้ทีส่ าคญัดว้ย 
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(3) สินค้าประเภทหตัถกรรม สินค้าประเภทนี้ส่งออกได้เป็น
เพราะลกัษณะของผลติภณัฑท์ าด้วยฝีมอืโดยเฉพาะและมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ของไทย การให้
การสนบัสนุนและส่งเสรมิอุตสาหกรรมในครวัเรอืน ใหอ้ยู่ในลกัษณะรปูแบบทีจ่ะผลติสนิคา้ดงักล่าว
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดต่างประเทศยงัมลีู่ทางทีจ่ะด าเนินการไดม้าก ซึง่จะสามารถ
ท าให้การส่งออกขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา กลุ่มประเทศตลาดร่วม 
ยโุรป กลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออกและประเทศญี่ปุ่น การส่งออกของสนิคา้บางชนิด เช่น เครื่องลง
หิน ไม้แกะสลักและเครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ จ าเป็นจะต้องพิจารณาปรบัปรุงการบรรจุหีบห่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของสนิคา้เพื่อลดความเสยีหายที่เกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง ส าหรบัสนิค้าอญั
มณแีละไขม่กุนัน้ น่าจะมกีารพจิารณายกเลกิการเกบ็ภาษนี าเขา้วตัถุดบิทีย่งัไม่เจยีรนัย เพราะการ
ผลติเพื่อการส่งออกสนิคา้ประเภทนี้มมีลูค่าเพิม่สูงขึน้มาก และฝีมอืแรงงานในการเจยีรนัยก็เป็นที่
นิยมของตลาดต่างประเทศ 

3.2.3 สินค้าท่ีเป็นสินแร่ การส่งออกสนิค้าประเภทนี้ได้ก าหนดเป้าหมาย
ไว้เพยีงรกัษาไม่ให้ตกต ่ากว่าระดบัของการส่งออกเท่าที่เคยส่งออกได้เท่านัน้ เนื่องจากปรมิาณ  
สนิแร่ประเภทต่างๆ เหล่านี้ยงัไม่ทราบถงึปรมิาณของสนิแร่ที่มอียู่ได้แน่นอน ดงันัน้ การเร่งรดัให้
การส่งสนิคา้ออกไดต้ามเป้าหมายนัน้ จงึขึน้อยู่กบัการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อท าการผลติสนิแร่ให้มี
ปรมิาณมากพอทีจ่ะส่งออกได ้

3.3 แนวทางและมาตรการการส่งออก 

เน่ืองจากการส่งเสรมิการส่งออกในระยะที่ผ่านมายงัมปีญัหาอยู่หลายประการ 
ดงักล่าวขา้งต้น ดงันัน้เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายการส่งออกดงักล่าวขา้งต้นให้ประสบผลส าเรจ็
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการการส่งออกส่วนรวมไวด้งันี้ 

3.3.1 รฐับาลจะจดัให้มอีงค์กรขึน้รบัผดิชอบในการวางแผนส่งเสรมิการส่งออก 
ที่ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้สามฝ่าย คอื ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ผู้แทนของสมาคมหรอื
สถาบันของพ่อค้าส่งออก และผู้ท าการผลิตสินค้าส่งออกทัง้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
โดยให้มกีารปรบัปรุงขยายงานของกระทรวงพาณิชย ์และของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งกบังานดา้น
การส่งเสรมิการส่งออก งานดา้นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานบรหิารและการใหค้ าแนะน า
เกี่ยวกับระเบียบพิธีการส่งออกให้เป็นหน่วยงานซึ่งมีห น้าที่ร ับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและแน่ชัด ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันในการวางแผนและศึกษาวิเคราะห์ติดตาม
ตลอดจนคาดการณ์ต่างๆ ของประเทศไทย แลว้จดัท าเป้าหมายการผลติ เป้าหมายการส่งออกเป็น
ประจ าปีให้สอดคล้องกบัความต้องการสนิค้าของตลาดต่างประเทศที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตลอดจนเร่งรดัแผนงานโครงการในการพฒันาการส่งออกทุกด้านให้ด าเนินงานไป
ในทางทีจ่ะอ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาการส่งออกใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
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3.3.2 ด าเนินการใหม้กีารประสานงานอยา่งใกลช้ดิในดา้นการคา้ระหว่างประเทศ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กับกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อใช้การเมอืงระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบโดยตรงของกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นเครื่องมอืและฐานก าลงัการต่อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งช่องทางและปจัจยัที่ต้องการ
ส าหรบัการค้าระหว่างประเทศ เช่น การเจาะหาตลาดใหม่การเจรจาด้านสทิธทิางการค้า การให้
ขอ้มลูและขอ้สนเทศ เป็นตน้ 

3.3.3 สนับสนุนและเร่งรดัให้มมีูลภณัฑก์นัชนของสนิค้าบางประเภทเพื่อใชเ้ป็น 
เครือ่งมอืของรฐัในการด าเนินงานเขา้แทรกแซงตลาดภายใน ในการรกัษาระดบัราคาซึง่จะเป็นการ
สรา้งความมัน่ใจให้กบัเกษตรกรเพื่อเป็นการส่งเสรมิการผลติใหไ้ดเ้พิม่ขึน้ และใหม้สีนิค้าดงักล่าว
ในมลูภณัฑไ์วอ้ย่างพอเพยีงส าหรบัส่งออกใหไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอ ซึง่นอกจากจะเป็นการช่วยในดา้น
การรกัษาตลาดทีเ่ป็นลูกคา้ประจ าทีส่ าคญัๆ แลว้ยงัจะเป็นหลกัประกนัใหผู้้ส่งออกมคีวามมัน่ใจใน
การแสวงหาตลาด เพื่อท าความตกลงซื้อขายสนิค้าดงักล่าวเป็นปรมิาณมากๆ และท าเป็นสญัญา
ระยะยาวได้ เพื่อประโยชน์ในการรกัษาเสถยีรภาพในด้านราคา รฐับาลจะต้องด าเนินการควบคุม
ระบบการจ าหน่ายของเอกชนใหม้รีะเบยีบแบบแผนมากยิง่ขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั ขณะเดยีวกนั 
รฐับาลก็ต้องระมดัระวงัในด้านการเมอืงระหว่างประเทศที่อาจท าให้ความต้องการผลผลิตทาง
เกษตรของไทยน้อยลงดว้ย 

3.3.4 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการส่งออก โดยสร้าง 
พืน้ฐานทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพจิารณาปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้นัน้มดีงัต่อไปนี้ 

(1) ปรบัปรุงและพฒันาระบบการขนส่งสนิค้าดา้นกจิการพาณิชยน์าวี
ให้มสีภาผู้ส่งสนิค้าออกทางเรอื ศูนยจ์องระวางเรอืขึน้โดยเรว็และการขนส่งสนิค้าทางอากาศและ
ทางบกจะได้รบัการปรบัปรุงและพฒันาให้เอื้ออ านวยต่อการส่งออกได้อย่างพอเพยีงและรวดเรว็ 
นอกจากนี้ รฐับาลยงัจะพจิารณาขยายกิจการท่าเรอืน ้าลึกหรอืจัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้มบีรกิาร
ส าหรบัขนถ่ายสนิคา้และล าเลยีงสนิค้าในการส่งออกโดยเฉพาะขึน้ ให้อ านวยความสะดวกและให้
เป็นไปดว้ยความคล่องตวัยิง่ขึน้ 

(2) จดัใหม้รีะบบเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารดา้นโทรพมิพข์ึน้เพื่อใช้
ในการตดิต่อระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกในประเทศกบัหน่วยผู้แทนพาณิชยต่์างประเทศ
ของไทยในตลาดการค้าต่างประเทศที่ส าคัญๆ เพื่อบริการทัง้ในด้านข่าวสารทางการค้า การ  
รายงานความเคลื่อนไหวของตลาดสนิคา้ในต่างประเทศ ตลอดจนใชใ้นการตดิต่อท าการซือ้ขายและ
ท าความตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศใหไ้ดร้วดเรว็เพื่อใหก้ารค้าแข่งขนักบัประเทศอื่นไดท้นัต่อ
เหตุการณ์ 
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(3) เร่งรดัการจดัสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหรอืโรงงาน 
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าทัณฑ์บนเพื่อการส่งออกเป็นพิเศษของสินค้าที่อาศัยวัตถุดิบจาก  
ต่างประเทศในการผลติเพื่อแก้ไขขอ้ยุ่งยากในการคนืภาษอีากรทีป่ระสบอยู่ในปจัจุบนั ซึง่ส่วนใหญ่
จะเป็นสนิคา้ทีก่ารผลติมคีุณภาพและมลูค่าเพิม่สงู 

(4) ให้มีธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าหรือปรับปรุงกิจการ
ธนาคารของรัฐให้สามารถท ากิจการในลักษณะงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า  
โดยเฉพาะขึน้ ใหบ้รกิารดา้นเงนิกู้ยมืและสนิเชื่อระยะยาว ทัง้กบัพ่อคา้ส่งออกและผูผ้ลติสนิคา้ทาง
เกษตรอุตสาหกรรมสินแร่ เพื่อการส่งออกในอัตราดอกเบี้ยต ่า ตลอดจนช่วยเหลือในด้านการ  
รบัช่วงซือ้ลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิอนัเกดิจากการส่งออกให้ขยายขอบเขตออกไป ทัง้ในรปูของประเภท
สนิค้าและระยะเวลาให้กว้างขวางและยาวนานยิง่ขึน้นอกเหนือไปจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณชิยข์องเอกชนไดช้่วยเหลอือยูบ่า้งแลว้ 

3.3.5 การส่งเสริมการส่งออกนัน้ ให้จดัท าแผนงานที่แน่ชัดของส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยประสานกบัของเอกชนอยา่งใกลช้ดิดงัต่อไปนี้ 

(1) พฒันางานดา้นการส ารวจและศกึษาวจิยัเพื่อหาขอ้มลูการผลติการ
ใช้ภายในประเทศ ผลิตผลที่เหลือเพื่อส่งออก ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ข้อกีดกัน 
ในทางการค้าของประเทศต่างๆ ตลอดจนราคาและภาวะการณ์แข่งขนัจากต่างประเทศของสนิค้า
ชนิดต่างๆ นอกจากจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งออกแล้ว ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อ  
ผูผ้ลติสนิคา้และผูค้า้ส่งออกไดม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ 

(2) จัดระบบงานส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ตาม 
แนวทางดงันี้ 

ก. รวมการด าเนินงานในดา้นการจดัส่งคณะผู้แทนการคา้ไป
บุกเบกิหาตลาดการค้าใหม่ๆ การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่เอกสารทางการค้า งานแสดงสนิค้า
การชี้ชวนผู้แทนการค้าจากต่างประเทศเข้ามาดูงานแสดงสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศเข้าเป็น 
หน่วยงานเดยีวกนั 

ข. รวมงานบริการข้อมูลการตลาด และรูปแบบของสินค้า
ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัระเบยีบพธิกีารในการส่งออก
การปรบัปรุงและการรวมงานของกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ กับงานผู้แทนพาณิชย์
ต่างประเทศ และการแนะน าเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรแก่ผู้ส่งออก 
เขา้ไวเ้ป็นหน้าทีข่องหน่วยงานเดยีวกนั 
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(3) สนับสนุนการจดัตัง้บรษิทัการค้าส่งออก โดยเฉพาะที่เป็นกจิการ
ขนาดใหญ่ของเอกชน เพื่อให้มคีวามสามารถในการบุกเบิกหาตลาดและส่งสนิค้าอุตสาหกรรรม 
ที่ผลติได้ในประเทศออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศได้อย่างเป็นล ่าเป็นสนั บรษิัทในลกัษณะนี้จะ
สนับสนุนให้ได้รบัประโยชน์และสทิธพิเิศษจากรฐับาลอย่างเต็มที่ หรอืจะได้รบัการพจิารณาจาก  
รฐับาลทีจ่ะเขา้รว่มทุนดว้ยกไ็ด ้

(4) สนับสนุนให้การส่งสนิค้าทางเกษตรออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
ให้มกีารรวมกลุ่มกันเป็นรูปสมาคม สหกรณ์หรือในรูปของสภาการตลาด หรอืบรษิัทที่รฐัมหีุ้น  
ร่วมกับเอกชนในรูปกลุ่มเกษตรกรหรอืสหกรณ์ผู้ผลิตหรอืผู้จ าหน่าย เพื่อเป็นการสร้างอ านาจ  
ต่อรองในการซื้อขายกบัต่างประเทศและยงัจะเป็นการเสรมิสร้างความเชื่อถอืทัง้ในดา้นสนิค้าและ
ฐานะของผู้ส่งออกต่อลูกค้าต่างประเทศ และสามารถยกระดบัราคาขายภายในประเทศให้แก่กลุ่ม  
ผูผ้ลติอกีดว้ย 

(5) ปรับปรุงระบบงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกให้ได้ผล 
ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ดป้ระกาศเป็นมาตรฐานสนิคา้ขาออกแลว้ การปฏบิตังิานตรวจสอบยงัมกีารเหลื่อม
ล ้ากนัอยู่ จะต้องมกีารมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงระหว่างกิจการของเอกชนและของรฐัให้ 
ชดัเจน หากการปฏิบัติงานไม่ได้ผลจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ นอกจากนี้  จะเร่งรดั  
ในด้านการตรวจมาตรฐานทีต่้นทาง เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานสนิค้าส่งออก
ทัง้ในดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม 

(6) พฒันาความรู้ความช านาญของเจ้าหน้าที่ในด้านการตลาด ทัง้นี้  
โดยจดัให้มกีารร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงานที่ผลิตและจ าหน่ายโดยความร่วมมอืของกระทรวง  
การต่างประเทศ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถหาลู่ทางในการเจาะตลาดใหก้บัสนิคา้ของไทย 

3.3.6 ส่งเสรมิให้มรีะบบการให้สิง่จูงใจในการส่งออก ส าหรบัสนิค้าที่ต้องการ 
เรง่รดัใหม้กีารส่งออกเพิม่ขึน้เป็นพเิศษ การใหส้ิง่จงูใจในการส่งออกนี้รฐับาลสามารถทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้
ไดอ้ยูห่ลายประการดงันี้ 

(1) สิง่จงูใจในดา้นการคลงั รฐับาลจะรเิริม่และปรบัปรุงการใหส้ิ่งจงูใจ
แก่ผู้ส่งออกในด้านภาษีการผลติ ภาษีการค้า ภาษีเงนิได้ ภาษีขาออก และภาษีน าเขา้ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมในการส่งออกต่างๆ โดยถอืหลกัการว่า เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งฐานะการแข่งขนัของ
สนิคา้ไทยในตลาดต่างประเทศใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้และช่วยเหลอืสนับสนุนผูส้่งออกใหม้บีทบาทในการ
หาตลาดต่างประเทศมากยิง่ขึน้เท่านัน้ เช่น อนุญาตใหน้ าค่าใชจ้่ายในการหาตลาดต่างประเทศมา
หกัออกจากรายได้ที่ต้องเสยีภาษีเงนิได้หรอืการลดภาษีบางชนิด หรอืค่าธรรมเนียมส่งออกลง
บางส่วนใหก้บัผูส้่งออกทีส่ามารถหาตลาดใหม่และท าความตกลงซือ้ขายสนิคา้กนัในปรมิาณมากๆ 
ไดเ้ป็นตน้ 
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(2) สิง่จูงใจในด้านการเงนิ จะให้มกีารรเิริม่และปรบัปรุงการให้ความ 
ช่วยเหลอืในด้านเงนิทุนและสนิเชื่อระยะยาวดว้ยดอกเบีย้ต ่าใหก้บัผูผ้ลติเพื่อการส่งออกและพ่อค้า  
ส่งออกตลอดจนจดัใหม้กีารประกนัสนิเชื่อการส่งออกขึน้ 

(3) สิ่งจูงใจแก่ผู้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และ 
ปรบัปรุงลกัษณะและคุณภาพของสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น 
ช่วยเหลอืด้านการเงนิแก่ผูว้จิยัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพสนิค้า ช่วยเหลอืการคดิค้นการออกแบบและ
การบรรจหุบีห่อ เป็นตน้ 

3.3.7 ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั หรอื
ระหว่างกลุ่มประเทศผู้ผลิตสนิค้าชนิดเดยีวกนั หรอืระหว่างกลุ่มประเทศผู้ผลิตกบักลุ่มประเทศ  
ผู้น าเขา้โดยจดัท าขอ้ตกลงทางการค้าเกี่ยวกบัสนิค้าเฉพาะอย่างระหว่างประเทศเพื่อรกัษาระดบั
ราคา และเพื่อหามาตรกาในการขยายการผลติและการตลาดร่วมกนั หรอืโดยการจดัท ามลูภณัฑก์นั
ชนสนิค้าออกส าคญัๆ ระหว่างประเทศทัง้ระดบัอนุภูมภิาค ภูมภิาค และระหว่างภูมภิาค ทัง้นี้ให้
ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งประสานงานกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเขา้
มามบีทบาทในการตดิต่อกบัต่างประเทศ และการเจรจาต่อรองในเวทกีารประชุมระหว่างประเทศ 

4. การน าเข้า 

ในระยะที่ผ่านมาการค้าของประเทศไทยต้องประสบปญัหาการขาดดุลการค้าเรื้อร ัง
ตดิต่อกนัมาเป็นเวลานาน การแก้ไขปญัหาในระยะที่ผ่านมาได้เน้นเฉพาะทางด้านการส่งออกแต่
เพยีงดา้นเดยีวไม่มนีโยบายที่จะด าเนินการเกี่ยวกบัการน าเขา้ที่จริงจงั การควบคุมการน าเขา้ที่มี
การกระท าอยู่บ้างก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศเท่านัน้ ยงัไม่เคย
ปรากฏว่ามกีารใชน้โยบายการน าเขา้เพื่อแกป้ญัหาดุลการคา้และการช าระเงนิเลย นอกจากนัน้ การ
ใช้นโยบายการน าเข้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการต่อรองให้เป็นประโยชน์ในการส่งออกก็ยงัไม่เคย
น ามาปฏบิตั ิ

4.1 เป้าหมายการน าเข้า 

แมว้่าการเร่งรดัส่งเสรมิการส่งออกดงักล่าวขา้งต้นจะมแีนวทางและมาตรการเป็น
อยา่งดทีีจ่ะสามารถช่วยใหก้ารผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม และเหมอืงแร่สามารถขยายตวัได้
ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ แต่การเร่งรดัส่งเสริมการส่งออกแต่เพียงด้านเดียวก็จะไม่สามารถลด
ดุลการค้าหรือดุลการช าระเงินขาดดุลให้ผ่อนคลายลงได้ ดังนั ้น เงื่อนไขส าคัญในด้าน
ดุลการช าระเงนิยงัขึน้อยู่กบัเป้าหมายของมลูค่าสนิคา้น าเขา้ซึง่ก าหนดไวใ้นระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 ใหเ้พิม่ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 11.5 ต่อปี มดีงันี้ คอื 
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ประเภทสินค้าน าเขา้ 2520 2521 2522 2523 2524 
มูลค่าเพ่ิ
มเฉล่ีย
ต่อปี 

1. สนิคา้เพื่อการบรโิภค 12.2 11.8 11.5 11.2 10.7 5.7 
2. วตัถุดบิเพื่อการผลติสนิคา้บรโิภค 18.9 17.2 15.8 14.4 12.8 9.0 
3. น ้ามนัเชือ้เพลงิ 20.7 21.6 22.3 23.0 23.6 14.0 
4. สนิคา้ประเภททุนและวตัถุดบิเพือ่การ

ลงทุน 
48.2 49.4 50.4 51.4 51.9 12.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11.5 

4.2 แนวทางและมาตรการด้านการน าเข้า 

เพื่อให้การด าเนินงานตามเป้าหมายน าเข้าได้เป็นไปอย่างที่ก าหนดในระยะของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการที่จะด าเนินการเกี่ยวกบัการน าเขา้ไว้
ดงันี้ คอื 

4.2.1 วางแผนส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าโดยเน้นการผลิตทาง
การเกษตร เช่น ฝ้าย ยาสูบ การผลติอุตสาหกรรมที่ใช้วตัถุดบิทีม่ภีายในประเทศหรอืที่ก่อให้เกดิ
การจา้งงานเป็นจ านวนมาก การเร่งรดัการผลติตามแนวดงักล่าวนี้จะมผีลในการปรบัปรุงโครงสรา้ง
ของการน าเขา้เพื่อใหส้ามารถพึง่การน าเขา้ โดยเฉพาะวตัถุดบิใหน้้อยลงตามล าดบั 

4.2.2 สร้างระบบอ านาจการต่อรองการค้ากับต่างประเทศ เฉพาะประเทศที่มี
ความจ าเป็นและมเีหตุผลสมควร โดยอาศยัมาตรการทางการคลงัและการพาณชิย ์เช่น การใชร้ะบบ
ภาษีศุลกากร ระบบการให้โควต้า ระบบการขออนุญาตน าเขา้ การจดทะเบยีนผู้น าเข้าและระบบ
การต่อรองโดยตรงให้ประเทศหนึ่งซื้อสนิค้าเข้าจากประเทศไทยจ านวนหนึ่ง เพื่อการยนิยอมให้
ประเทศนัน้ส่งสนิคา้เขา้ประเทศไทยไดจ้ านวนหนึ่ง เป็นตน้  

4.2.3 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผู้ใช้สินค้าเข้า เช่น กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้
สามารถมบีทบาทช่วยให้การสัง่สนิค้าเขา้เฉพาะสนิค้าที่มปีรมิาณและคุณภาพสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการภายในประเทศอนัเป็นการประหยดัการน าเขา้ไดว้ธิหีนึ่ง 

4.2.4 สนบัสนุนใหม้หีน่วยงานวางแผนน าเขา้ขึน้ โดยเฉพาะในกระทรวงพาณิชย์
โดยใหม้อีงคก์รขึน้รบัผดิชอบที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนเอกชนเพื่อร่วมมือกันพิจารณาศึกษาถึง
โครงสรา้งของการน าเขา้ให้ได้ทราบรายละเอยีดอย่างแท้จรงิ และมขีอ้มูลทีจ่ะน ามาใช้ประกอบใน
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การพจิารณาจดัท าแผนน าเขา้ในขัน้รายละเอยีดต่อไป เพื่อใหพ้รอ้มทีจ่ะน ามาปฏบิตัทินัทเีมื่องเกดิ
วกิฤตกิารณ์ทางดา้นดุลการช าระเงนิอย่างรุนแรงเท่านัน้ 

4.2.5 ส่งเสริมให้มีการร่วมมอืกับกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันอย่าง 
ใกล้ชดิโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มประเทศอาเซีย่น เพื่อท าการร่วมมอืกนัไปเจรจาต่อรองกบัประเทศ  
คู่คา้เพื่อใหไ้ดร้าคาและคุณภาพทีด่ทีีสุ่ด 

4.2.6 ส่งเสรมิให้มกีารใชบ้รกิารเรอืไทยในการบรรทุกสนิค้าน าเขา้ให้กวา้งขวาง
ขึ้นเพื่อประหยดัรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของไทยให้ 
กา้วหน้าและสนบัสนุนใหม้กีารเอาประกนัสนิคา้ทีน่ าเขา้โดยบรษิทัประกนัของไทย 

5. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จ านวนนักท่องเที่ยวทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทย
ยงัคงเพิม่สูงขึน้ในอตัรารอ้ยละ 17 ต่อปี แต่ต ่ากว่าอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 22 ในระยะของแผน-พฒันาฯ 
ฉบบัที ่2 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิตกต ่าทัว่โลก และความไม่สงบภายในประเทศเอง 
อยา่งไรกต็ามนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทยในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 กย็งั
มจี านวนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1 ลา้นคน และสูงเป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศในภูมภิาคนี้ การ
ท่องเทีย่วเป็นแหล่งทีม่าของรายไดเ้ขา้ประเทศถงึประมาณปีละ 4 พนัลา้นบาท ซึง่สูงเป็นอนัดบั  4 
เมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากการส่งออกอื่นๆ 

 5.1 นโยบาย 

นโยบายในการเร่งรดัการพฒันาบรกิารท่องเทีย่วในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่
4 รฐัจะให้ความส าคญัในดา้นการเพิม่รายได้ในรปูเงนิตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวให้สูงขึน้
เพื่อช่วยลดภาระการขาดดุลการคา้และดุลการช าระเงนิระหว่างประเทศ 

5.2 ปัญหา 

ในระยะเวลาทีผ่่านมามปีญัหาส าคญัๆ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว
และสมควรตอ้งไดร้บัการแกไ้ขดงัต่อไปนี้ 

5.2.1 ปัญหาการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

(1) สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่ เดิม เช่น พัทยา ตลาดน ้ าวัดไทร 
ได้เสื่อมโทรมลงไปอย่างรวดเรว็โดยมไิด้รบัการพฒันาอย่างจรงิจงั มบีรกิารและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ จ ากดั และขาดการอนุรกัษ์วฒันธรรม ธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบั
การท่องเทีย่วอยา่งแทจ้รงิ 
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(2) ขาดการวางแผนพฒันาโดยมเีป้าหมายทีแ่น่นอนเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏบิตัทิัง้ภาครฐับาลและเอกชนในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสถานทีท่่องเทีย่วแหล่งใหม่ ซึง่อยู่ในความ
สนใจของนักลงทุน เช่น ภูเก็ต เพื่อป้องกนัปญัหาความเสื่อมโทรมและแออดัที่จะเกดิขึ้นเหมอืน
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่อียูเ่ดมิ 

(3) นักท่องเทีย่วไม่ไดร้บัความสะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงั
แหล่งต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวไม่มสีิ่งอ านวยความสะดวกขัน้พื้นฐานรองรบัอย่างเพียงพอ เช่น 
หาดใหญ่มสีนามบนิซึ่งสายการบนินานาชาติไปลงแห่งละเพียงสายเดยีว คอื มาเลเซียแอร์ไลน์ 
เพราะสนามบนิเลก็เครือ่งบนิขนาดใหญ่ไมส่ามารถลงจอดได ้หรอื เช่น ทีพ่ทัยายงัไม่มรีะบบประปา
ใช ้ระบบระบายน ้าเสยีและการวางผงัเมอืง เป็นตน้ 

5.2.2 ปัญหาการควบคมุมาตรฐาน และจดัระเบียบธรุกิจท่องเท่ียว  ถึ ง แ ม้
ประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรบักันว่ามบีรกิารของโรงแรมในกกลุ่มที่เป็นอนัดบัหนึ่งของโลกก็ตาม  
แต่ยงัมปีญัหาในด้านมาตรฐานและจดัระเบยีบของธุรกิจที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวต่างๆ ทัง้ธุรกิจ
โรงแรม บรษิทัน าเทีย่ว รา้นคา้ของทีร่ะลกึ มคัคุเทศก์ เป็นต้น ตลอดจนขาดแผนพฒันาธุรกจิต่างๆ 
อย่างแน่ชดั ท าให้เกดิการแข่งขนัอย่างรุนแรง และมบีรกิารที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาก 
เพราะไม่มหีน่วยราชการใดที่รบัผิดชอบและติดตามผลงานโดยตรง อ านาจหน้าที่ขององค์การ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวมอียู่ในขอบเขตที่จ ากดั ไม่สามารถควบคุมการเปิดกจิการต่างๆ ที่เกี่ยวกบั
การท่องเทีย่วได ้ตลอดจนปจัจุบนัยงัขาดกฎหมายควบคุมระเบยีบธุรกจิท่องเที่ยวทีจ่ าเป็น เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปในลักษณะอ านวยความสะดวก สร้างความพึงใจ ให้ความยุติธรรมและ
ปลอดภยัในการใชบ้รกิารต่างๆ แก่นกัท่องเทีย่วได ้

5.2.3 ปัญหาการยกระดบัมาตรฐานก าลงัคนในธรุกิจโรงแรม ก า ร
ขยายตัวหรือการผลิตแรงงานของผู้ปฏิบัติงานธุรกิจโรงแรมไม่ได้สดัส่วนกับการขยายตัวของ  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก าลงัคนในธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เกดิจากความช านาญ และการฝึกงาน
ภายในโรงแรมเอง จากผู้ที่ส าเรจ็การศกึษาสาขาต่างๆ  กนั ถึงแมจ้ะมสีถาบนัการศกึษาบางแห่ง
เปิดหลกัสตูรวชิาการเกีย่วกบัธุรกจิการท่องเทีย่วและโรงแรมกต็าม แต่อยูใ่นระดบัทีจ่ะเป็นพนักงาน
บรกิารในโรงแรมเท่านัน้มไิด้มสีถาบนัใดที่มีการฝึก และให้ความรู้ถึงขนาดที่จะเป็นเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูได ้จงึท าใหก้ าลงัคนทีเ่ป็นคนไทยอยู่ในขอบเขตทีจ่ ากดั เมื่อธุรกจิโรงแรมขยายตวัขึน้ย่อม
เกดิความตอ้งการเจา้หน้าทีร่ะดบัสงูและเกดิปญัหาการซือ้ตวัเจา้หน้าทีก่นัอยูเ่สมอ 

5.2.4 ปัญหาเรื่องความปลอดภยั  เก่ียวกบัชีวิตและทรพัย์สินของนัก 
ท่องเท่ียว 

(1) นักท่องเทีย่วจะใหค้วามส าคญัเรื่องความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 
ที่ตดัสนิใจในการที่จะมาท่องเที่ยว เหตุการณ์ที่วุ่นวายที่เกดิขึน้กบัประเทศรอบๆ บ้าน เป็นเรื่อง 
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ที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่จะแก้ไขได้ แต่ความไม่ปลอดภยัที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยว
ประสบอยู่เสมอจากการถูกชงิทรพัย ์ถูกท ารา้ยร่างการเพื่อชงิทรพัยใ์นย่านชุมชน ถูกล่อลวงโดย
ไกด์ผ ีการซื้อของปลอมจากรา้นขายของที่ระลกึ การถูกล่อลวงในการท่องเที่ยวทางน ้า ตลอดจน
ทรพัยส์นิทีห่ายไปจากกระเป๋าเดนิทางในช่วงขนขึน้ลงเครื่องทีส่นามบนิ เป็นเรื่องทีถู่กรอ้งเรยีนอยู่
เสมอ ประกอบกบัประเทศผูแ้ขง่ขนัมกัจะออกขา่วเกนิความเป็นจรงิถงึความไม่ปลอดภยัทีจ่ะเกดิขึน้
ถ้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย และการแถลงข่าวของนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์เอง ท าให้
นักท่องเที่ยวเกดิความรู้สกึไม่ปลอดภยัและเปลี่ยนเส้นทางไม่แวะลงท่องเที่ยวทัง้ๆ ที่เหตุการณ์
ต่างๆ เมือ่เทยีบกนักบัประเทศอื่นแลว้ ประเทศไทยนบัว่ายงัอยูใ่นสภาวะทีด่แีละปลอดภยักว่า 

(2) ระเบียบพิธีการในการแจ้งความและด าเนินคดีต้องใช้เวลา  
นกัท่องเทีย่วไมส่ามารถอยู่ชีต้วัผูต้้องหาได ้เนื่องจากมจี านวนวนัพกัจ ากดั ตามเวลาทีไ่ดจ้ดัไวแ้ลว้
ท าให้ไม่สามารถลงโทษผู้ต้องหาได้ เพราะไม่มเีจา้ทุกข ์ก่อให้เกดิความได้ใจในการชงิทรพัยจ์าก
นกัท่องเทีย่วเป็นการเฉพาะ 

5.2.5 ปัญหาหน้าท่ีความรบัผิดชอบของหน่วยงาน ท่ีจะพัฒนาการ 
ท่องเท่ียวของรฐั  องค์การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเป็นรฐัวสิาหกิจประเภทที่ไม่มรีายได้จากการ
ด าเนินงานของตนเอง งบประมาณในการบรหิารและด าเนินงานขึน้อยู่กบังบประมาณที่ได้รบั และ
เป็นรฐัวิสาหกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับภาระงานด้านการท่องเที่ยวที่กว้างขวาง และการที่จะ
พฒันาการท่องเที่ยวในอนาคต ปจัจุบนัท าหน้าที่แต่เพยีงส่งเสรมิและโฆษณานักท่องเที่ยวจาก 
ต่างประเทศเป็นหลกั ไม่มอี านาจในการควบคุมธุรกจิที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว เมื่อเกดิปญัหาขึน้ก็
ไม่มอี านาจตามกฎหมายทีจ่ะเขา้ไปจดัการได ้เพราะมไิด้เป็นส่วนราชการโดยตรง จงึปรากฏว่ายงั
ไมไ่ดร้บัความรว่มมอืและการประสานงานจากส่วนราชการต่างๆ และธุรกจิเอกชนเท่าทีค่วร 

5.3 เป้าหมาย 

เมือ่ค านึงถงึนโยบายดงักล่าวขา้งตน้เหน็สมควรก าหนดเป้าหมายใหม้นีักท่องเทีย่ว
จากต่างประเทศเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 11 หรอืเพิม่จาก 1.4 ลา้นคนในปี 2520 เป็น 2.2 ลา้นคน 
ในปี 2524 มจี านวนวนัพกัเฉลีย่เพิม่จาก 4.9 วนั เป็น 5.5 วนั ค่าใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วแต่ละคน
ในหนึ่งวนัเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 5 หรอืเพิม่ขึน้จาก 800 บาท เป็น 966 บาท ท าใหม้รีายไดจ้าก
การท่องเทีย่วซึง่จะกระจายไปยงัธุรกจิต่างๆ เพิม่ขึน้ โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 19 หรอืเพิม่ขึน้จาก 5,500 
ลา้นบาท เป็น 11,700 ลา้นบาท 
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5.4 แนวทางและมาตรการในการด าเนินงาน 

5.4.1 ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(1) เผยแพร่และโฆษณาในตลาดการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม และใน
ตลาดใหมท่ีม่แีนวโน้มทีจ่ะเป็นตลาดการท่องเทีย่วทีส่ าคญั เช่น ฮ่องกง สงิคโปร ์และฝรัง่เศส 

(2) โฆษณาและชกัจูงให้มกีารจดัประชุมนานาชาติในประเทศไทย 
ในสาขาต่างๆ จากต่างประเทศใหม้ากขึน้ ตลอดจนจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกและสถานทีใ่นการ
จดัประชุมใหส้มัพนัธก์บัขนาดของการประชุมทีจ่ะมขีึน้ 

(3) สนบัสนุนใหค้นไทยนิยมท่องเทีย่วภายในประเทศมากขึน้ 

(4) พฒันาระบบการขนส่งเพื่อเพิม่การทศันาจรทัง้ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

(5) ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบกระหว่าง
ประเทศในกลุ่มเอเซยีอาคเนย ์เช่น ไทย มาเลเซยี และสงิคโปร ์

5.4.2 ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

(1) จัดล าดับความส าคัญและความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มอียู่เดมิและที่จะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยแบ่งเขตของการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีศูนย์การท่องเที่ยวและมีเมืองท่องเที่ยวที่เป็นบริวาร เพื่อให้สามารถเดินทาง  
ท่องเทีย่วเป็นวงรอบในแต่ละภาค 

(2) ก าหนดใหม้กีารวางแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเฉพาะแห่ง ทีม่อียู่
เดิมและมลี าดบัความส าคญัสูง ทัง้ในแง่ความส าคญัของแหล่งท่องเที่ยวและความเร่งด่วนของ
ปญัหา โดยใหแ้ผนพฒันาดงักล่าวครอบคลุมถงึการจดัท ารายละเอยีดของแผนงานดา้นการใชท้ีด่นิ 
การรกัษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การควบคุมแผนการก่อสรา้งอาคาร การวางผงัเมอืง การลงทุน
ของเอกชนและรฐับาลในด้านปจัจยัขัน้พื้นฐาน โดยให้การด าเนินงานอยู่ในขอบเขตที่จ ากดั และ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาภาคและเมอืงโดยเฉพาะทีพ่ทัยา ภเูกต็ และสงขลา-หาดใหญ่ ซึง่จะต้องเริม่
ด าเนินการอยา่งเรง่ด่วน ส่วนแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ ทีอ่ยู่ตามเขตต่างๆ จะมกีารส ารวจทางกายภาพ
เบือ้งตน้เพื่อพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัในการจดัท าแผนขัน้รายละเอยีดทีจ่ะท าการพฒันาต่อไป 

(3) ก าหนดหลกัการในการปฏบิตังิานตามแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
เฉพาะแหล่งขึน้ให้สอดคล้องกบัการพฒันาในสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง โดยจดัให้มหีน่วยงานขึ้นโดย-
เฉพาะเพื่อรบัผดิชอบในการด าเนินงานพฒันาตามแผน และใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งสมัพนัธก์บั
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การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ซึ่งจะได้มกีารจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัของแต่ละ
จงัหวดัขึน้ดว้ย 

(4) ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการพฒันาการท่องเทีย่วทัง้ใน
ดา้นการลงทุน เพื่อจดัสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ การฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่นตลอดจนผลิตผลที่เป็นสนิค้าพื้นเมอืงในท้องถิ่นนัน้ๆ เพื่อให้ได้รบัผลประโยชน์จากการ
พฒันาการท่องเทีย่วได้อย่างทัว่ถงึ โดยสนับสนุนให้มสีถาบนัหรอืสมาคมส่งเสรมิการท่องเที่ยวขึน้
ในแต่ละภูมภิาคหรอืท้องถิน่เพื่อใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งและประสานงานกบัการด าเนินงานใน
ส่วนของรฐั 

5.5 ในการจดัรปูธรุกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

5.5.1 ปรบัปรุงหน่วยงานส่งเสรมิการท่องเที่ยวใหส้ามารถควบคุมธุรกจิ 
ที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ และสามารถปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อการนี้  
จ าเป็นตอ้งปรบัปรงุอ านาจหน้าทีข่อง อ.ส.ท. ใหส้ามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงคท์ีเ่ปลีย่นแปลง
ได้ด้วยการเปลี่ยนฐานะ อ.ส.ท. จากรฐัวสิาหกจิเป็นส่วนราชการ และจดัตัง้บรรษัทพฒันาการ
ท่องเที่ยวขึน้ เพื่อจดัวางโครงการและลงทุนพฒันาแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นในด้านการพฒันา
ปจัจยัพืน้ฐานต่างๆ เป็นส าคญั 

5.5.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะจดัให้มีกฎหมายแม่บทของการท่องเที่ยวขึ้น  
โดยเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมการลงทุนและการด าเนินงานของโรงแรม บรษิัท 
น าเทีย่วมคัคุเทศก ์ธุรกจิการขนส่ง ตลอดจนรา้นคา้ของทีร่ะลกึ 

5.5.3 ส่งเสรมิการรวมตวัของเอกชนเพื่อความคล่องตวัในการประสาน-
งานกับหน่วยงานของรฐั และให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการพฒันาการท่องเที่ยว 
ทีก่ าหนดขึน้เพื่อพฒันาการท่องเทีย่วโดยส่วนรวม 

5.6 ในการยกมาตรฐานก าลงัคนในธรุกิจท่องเท่ียว 

ก าลังคนในธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ ประกอบด้วยผู้ที่ท างานเกี่ยวกับการ 
ท่องเที่ยวโดยตรงและผู้ที่ท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางอ้อมที่ส าคัญและให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวโดยตรงทีสุ่ด คอื ก าลงัคนในธุรกจิโรงแรมและมคัคุเทศก์ ซึ่งมแีนวโน้มที่จะขยายตวั
เพื่อรบันักท่องเทีย่วในอนาคต ส าหรบัก าลงัคนในธุรกจิโรงแรมปจัจุบนัมอียู่ประมาณ 22,200 คน 
และประมาณว่าในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จะเพิม่ขึน้อกีประมาณ 11,000 คน ทัง้ใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั จงึจะมกีารวางแผนเพื่อพฒันาก าลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
นอกเหนือจากการฝึกอบรมของสถาบนัต่างๆ ซึ่งเน้นหนักทางภาคทฤษฎแีลว้จะวางโครงการเพื่อ
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จดัให้มโีรงเรยีนธุรกจิโรงแรมขึน้โดยเฉพาะ เพื่อเปิดบรกิารด้วยการใช้นักศกึษาเป็นเจา้พนักงาน
ทัง้สิ้น โดยรบันักศึกษาจากสถาบนัต่างๆ เข้าฝึกภาคปฏิบตัิทัง้งานระดบับรหิารและระดับเจ้า
พนักงาน เพื่อผลติก าลงัคนใหไ้ดม้าตรฐานและใหส้อดคล้องกบัความต้องการทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั 

 
 



บทท่ี 5 
การพฒันาเมืองหลกัและการปรบัปรงุกรงุเทพมหานคร 

1. ค าน า 

แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 4 ได้ก าหนดนโยบายการพฒันา 
ที่ส าคญัประการหนึ่งในอนัที่จะกระจายความเจรญิออกไปสู่ส่วนภูมภิาคและท้องถิน่ โดยการวาง
แนวทางพฒันาระบบเมอืง และชุมชนใหส้อดคล้องและสนับสนุนนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมส่วนรวมของประเทศการพฒันาภาคและท้องถิน่ ตลอดทัง้การเร่งบูรณะชนบทให้เป็นระบบ
เดียวกัน ทัง้นี้  เพื่อให้มีการกระจายการตัง้ถิ่นฐานชุมชนระดับเมืองให้สมดุลกับการเพิ่มของ
ประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการผลติและการกระจายอ านาจการปกครองสู่ทอ้งถิน่อย่าง
ได้ผล จงึจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพฒันาเมอืงและการปรบัปรุงกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคท์ีส่ าคญั 2 ประการ คอื 

(1) กระจายความเจรญิออกไปจากกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาเมอืงหลักขึ้น 
ในส่วนภูมิภาค เพื่อสะกัดการอพยพของประชากรเข้ามาในกรุงเทพมหานคร และชะลอการ 
ขยายตวัของกรงุเทพมหานครใหอ้ยูใ่นอตัราทีต่ ่าลง 

(2) ก าหนดขอบเขตการขยายตวัของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมเพื่อ
ลดความแออดั และปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทีเ่สื่อมโทรมในปจัจบุนัใหด้ขี ึน้ 

2. ปัญหา 

ลกัษณะการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดทัง้การเพิม่ของประชากรที่ผ่าน
มาไดส้รา้งสมปญัหาเกี่ยวกบัระบบชุมชนระดบัเมอืง และปญัหาในกรุงเทพมหานครทวมีากขึน้เป็น
ล าดบั ปญัหาเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

2.1 การเติบโตของชุมชนระดบัเมือง 

อยู่ในระดับต ่ าและไม่สม ่าเสมอกันซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคต่างๆ มากขึน้โดยล าดบั คอื 

2.1.1 การเติบโตของชุมชนระดับเมือง (เทศบาล) โดยทัว่ไปอยู่ใน 
ระดบัต า่ คอื มปีระชากรเพยีงรอ้ยละ 15 ของประเทศทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืง (เขตเทศบาล) และ
เมอืงทีม่ขีนาดของประชากรเกนิกว่า 100,000 คนขึน้ไปมเีพยีง 3 แห่ง และภาคกลางเท่านัน้ที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ ในเขตเมืองถึงกว่าร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือ คือ ภาคเหนือ ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80-90 ยงัคงอาศยัอยู่ในเขต
ชนบท และในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา อตัราส่วนระหว่างประชากรชนบท/เมอืงใน 3 ภาคดงักล่าวไม่ได้
เปลีย่นแปลงไป   มากนกั 

2.1.2 การเติบโตของชุมชนระดบัเมืองเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่สม า่เสมอกนั  
ในระยะเวลาที่ผ่านมาการเติบโตของชุมชนระดบัเมอืงมอีตัราการเตบิโตในอตัราสูงเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหา นครเพยีงแห่งเดยีวในปี 2503 ประมาณร้อยละ 52 ของประชากรในเขตเมอืง 
ทัง้หมดอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ปจัจบุนัประมาณรอ้ยละ 60 ของประชากรในเขตเมอืงรวมกนัอยู่
อย่างหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคอื จ านวนประชากรที่อาศยัในเขตเมอืงทัง้ประเทศ
ประมาณ 7 ลา้นคน เป็นประชากรทีม่อียูใ่นกรงุเทพมหานครเสยีกว่า 4 ลา้นกว่า ส่วนประชากรทีอ่ยู่
ในเขตเมอืงทีเ่หลอืประมาณ 2 ลา้นคนกระจดักระจายอยู่ในเขตเทศบาลอกี 118 แห่ง จงึจดัว่าการ
เตบิโตของระบบเมอืงเป็นไปอยา่งไมส่มดุลกนั 

2.1.3 ลกัษณะเมืองเอกของกรุงเทพมหานครได้ทวีและขยายอิทธิพล 
มากข้ึนโดยล าดบั ปจัจบุนักรงุเทพมหานครซึง่เป็นเมอืงเอกแห่งเดยีวของประเทศมขีนาดใหญ่กว่า
เมอืงที่สองของประเทศ คอื เทศบาลนครเชยีงใหม่ถึง 4 เท่าตัว และมแีนวโน้มที่จะขยายตัว      
มากขึ้นอีกในอนาคต การรวมตัวของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจและระบบบริหารไว้ใน
กรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลสะท้อนท าให้การกระจายความเจรญิไปสู่ภูมิภาคกระท าได้ยากยิ่ง 
นอกจากนัน้ ยงัไดส้รา้งความแออดัใหก้รงุเทพมหานครเป็นทวคีูณจนเกดิวกิฤตการณ์ในแง่ของการ
บรหิารของกรุงเทพมหานคร และหลกัประสทิธภิาพเศรษฐกจิที่จะสามารถอ านวยการบรกิารด้าน
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ 

2.1.4 การอพยพเข้ามาตัง้ ถ่ินฐานในกรุงเทพมหานครมีอัตราสูงขึ้น  
เนื่องจากแรงดงึดูดของกรุงเทพมหานคร ในแง่โอกาสการมีงานท าในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร
และระดบัค่าจา้งสูงกว่าของเมอืงอื่นๆ ในส่วนภูมภิาค ซึ่งมฐีานะเศรษฐกจิตกต ่า และไม่สามารถ
ต้านทานแรงดงึดูดทางเศรษฐกจิและสงัคมของกรุงเทพมหานครได ้จงึก่อใหเ้กดิการดิน้รนอพยพ
จากชนบท โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน มุ่งเข้าสู่
กรุงเทพมหานครโดยตรงมากกว่าการอพยพจากชนบทเขา้สู่เมอืงในภาคนัน้ๆ เพราะชุมชนระดบั
เมอืงในแต่ละภาคไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิและการมงีานท าไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 

2.2 การเติบโตและความแออดัของกรงุเทพมหานคร 

ปจัจุบนักรุงเทพมหานครเป็นมหานครอนัดบัหน่ึงใน 15 มหานครของโลก หากจดั
จากความส าคญัทางเศรษฐกจิและขนาดของชุมชน เพราะเหตุว่ากรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลาง
ความเจรญิของประเทศเพียงจุดเดียว โดยเป็นศูนย์รวมของระบบราชการ กิจกรรมการทหาร  
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กจิกรรมพาณชิย ์การธนาคาร ตลอดทัง้แหล่งทีต่ ัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมและกจิกาสาธารณูปโภค
หลกั จงึเกดิแรงดงึดูดทางเศรษฐกจิสูงสุดจนแทบจะกล่าวไดว้่าทุกภาค ทุกเมอืง และทุกชนบทตก
เป็นบรวิารของกรุงเทพมหานครโดยสิน้เชงิ กรุงเทพมหานครมปีระชากรประมาณรอ้ยละ 10 ของ
ประเทศ แต่มบีทบาทต่อการผลติและรายไดถ้งึรอ้ยละ 29 ของประเทศ และถงึรอ้ยละ 50 ของภาค
กลาง ผลผลติและรายได้ของกรุงเทพมหานครมมีากกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ภาคถึง 2 
เท่าตวั การเตบิโตของกรงุเทพมหานครไดส้รา้งความแออดัและก่อปญัหาในเรื่องภาวะแวดลอ้มของ
เมอืงและสภาพการขาดแคลนและความทรดุโทรมของบรกิารสาธารณูปการของเมอืงทุกประเภท 

ความหนาแน่นของประชากรของกรุงเทพมหานครในปจัจุบนัอยู่ในอัตราสูงถึง
ประมาณ 2,370 คนต่อตารางกโิลเมตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราความหนาแน่นของประชากร โดย
เฉลีย่ 77 คนต่อตารางกโิลเมตรในภาคกลาง ประชากรของกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 4.8 ต่อปี ซึง่สูงกว่าอตัราการเพิม่ของประชากรโดยเฉลีย่ของประเทศ หรอืคดิเป็น
ปรมิาณการเพิม่ประมาณปีละ 200,000 คน อนัเป็นสาเหตุสบืเนื่องมาจากการที่อตัราเกดิสูงกว่า
อตัราตายและมกีารอพยพเขา้มาจากภาคอื่นๆ เป็นอนัมาก ท าใหเ้กดิปญัหาในดา้นต่างๆ ตดิตาม
มา เช่น ปญัหาในเรื่องที่อยู่อาศัย การจราจร ตลอดจนปญัหาทางด้านการจัดบริการด้าน
สาธารณูปการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถขยายทันต่อการเติบโตของกรุงเทพมหานคร แม้แต่การ
บ ารงุรกัษาบรกิารทีม่อียู่กด็ าเนินไปดว้ยความยากล าบาก ประกอบกบัการบรหิารกรุงเทพมหานคร
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาขาดความคล่องตวัและล้าหลงัหลายประการ จงึก่อใหเ้กดิปญัหาการบรหิาร
มหานครถงึขึน้วกิฤตในปจัจบุนั และเมือ่ค านึงถงึการเพิม่ขึน้ของประชากรของกรุงเทพฯ ในอนาคต 
หากปล่อยใหก้ารขยายตวัของกรงุเทพมหานครเป็นไปอย่างไม่มขีอบเขตแลว้ ในปี พ.ศ. 2528 คาด
ว่าจะมปีระชากรในกรงุเทพมหานครทัง้สิน้ถงึประมาณ 6.3 ลา้นคน 

2.3 การพฒันาเมืองและกรุงเทพมหานครขาดแนวนโยบายหลกัท่ีชดัเจน และ
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและการวางโครงการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ  
ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาชนบทกบัเมือง ในช่วงของการพัฒนาประเทศ 
ทีแ่ลว้มา กล่าวคอื 

2.3.1 การพฒันาเมืองและกรงุเทพมหานครขาดการวางแผนและก าหนด
แนวนโยบายการพัฒนาระยะยาวอย่างเป็นระบบ การพัฒนาที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการ 
แก้ปญัหาวกิฤตการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งไม่สามารถขยายบรกิารได้ทนัต่ออตัราการเพิม่ของประชากร
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมภายในเขตเมืองและนครหลวงได้ นอกจากนัน้ ฐานะ 
การคลังและก าลังงบประมาณของท้องถ่ิน เพ่ือจะน ามาขยายหรือบูรณะบริการ
สาธารณูปการของเมืองมีอยู่จ ากดั ทัง้นี้ รวมถงึเทศบาลทุกแห่งและกรงุเทพมหานครดว้ย เพราะ
ฐานภาษี และความสามารถการจดัเก็บของท้องถิ่นอยู่ในระดับต ่าและต้องพึ่งเงินอุดหนุนจาก
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ส่วนกลางตลอดมา นอกจากนัน้อ านาจในการก่อหนี้ภายในและกบัต่างประเทศ เพื่อการพฒันาเมอืง
มขีอบเขตจ ากดั 

2.3.2 ทางด้านการประสานงานยงัขาดสถาบนัและขีดความสามารถในการ 
วางแผนงานและการประสานโครงการพฒันาเมือง กบัหน่วยราชการระดบัชาต ิซึง่มบีทบาทต่อ
การวางผังเมืองและการขยายกิจการขัน้พื้นฐานของเมือง เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภคของเมอืงด้านต่างๆ ทีม่สี่วนส าคญัต่อการพฒันาในเขตเมอืงให้เชื่อมโยงกบับรเิวณ
ชานเมอืง และระหว่างเมอืงต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในขณะเดยีวกนัแนวความคดิของการพฒันา
ชนบทกบัการพฒันาเมอืงซึง่จะต้องเชื่อมโยงกนัและกนั และสมัพนัธก์บัการพฒันาภาคยงัมไิดร้เิริม่
การศกึษาและวเิคราะหอ์ยา่งจรงิจงั 

ทางด้านการวางผงัซึ่งเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาระบบเมอืงในระยะ 
ทีผ่่านมาไม่มผีลทางภาคปฏบิตั ิเพราะ พ.ร.บ. การผงัเมอืงเพิง่จะประกาศใชเ้มื่อต้นปี 2518 นี้เอง 
นอกจากนัน้ กฎหมายฉบบันี้ยงัจ าเป็นต้องปรบัปรุงแก้ไขอกีหลายดา้น ดงันัน้ การประสานการวาง
ผงัเมอืงกบัการวางแผนพฒันาระบบเมอืงและนครหลวงร่วมกบัหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องระดบั
ทอ้งถิน่และส่วนกลาง จงึยงัไมส่ามารถด าเนินการไปไดเ้ท่าทีค่วร 

3. แนวทางการพฒันาเมืองและกรงุเทพมหานคร 

จากปญัหาดงักล่าวขา้งต้น การพฒันาเมอืงและกรุงเทพมหานครในระยะของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 4 จงึเน้นหนักไปในด้านการกระจายความเจรญิออกไปจาก
กรุงเทพมหานคร โดยการพฒันาเมอืงหลกัขึน้ในส่วนภูมภิาค เพื่อเป็นแหล่งสกดัการอพยพจาก
ชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายความเจริญออกไปสู่ชนบท  
ในขณะเดยีวกนักจ็ะปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มแออดัอยู่แลว้ในกรุงเทพมหานครใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ขี ึน้ 
โดยมนีโยบายแนวทางและมาตรการดงัต่อไปนี้ 

3.1 แนวทางการพฒันาเมืองหลกั 

3.1.1 เร่งกระจายการพฒันาเมืองในภาคต่างๆ โดยปรบัปรุงฐานะเมอืงหลกั
ใหเ้ป็นนครขนาดกลาง (ขนาดประชากรตัง้แต่ 100,000 - 300,000 คน) เพื่อช่วยยบัยัง้การขยายตวั
ของกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้เมอืงในภาคต่างๆ ดงัต่อไปนี้อยู่ในล าดบัความส าคญัที่จะ
เรง่รดัใหเ้ป็นเมอืงหลกั 

(1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดให้ขอนแก่น อุดรธานี 
นครราชสมีา และอุบลราชธานีเป็นเมอืงหลกั 

(2) ภาคเหนือตอนบน ไดก้ าหนดเชยีงใหม่ ส่วนภาคเหนือตอนกลาง
ไดก้ าหนดใหพ้ษิณุโลกเป็นเมอืงหลกั 
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(3) ภาคใต้ ทางฝ ัง่ตะวันออกได้ก าหนดให้สงขลา-หาดใหญ่และ
ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตกไดก้ าหนดใหภ้เูกต็เป็นเมอืงหลกั 

(4) ภาคตะวนัออก ได้ก าหนดชลบุรเีป็นเมอืงหลกั เพื่อประโยชน์ 
ในการกระจายบรกิารขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิออกไปจากกรุงเทพมหานคร 

3.1.2 การพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ เพื่ อลดความแออัดของ
กรงุเทพมหานครและกระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคนัน้จะมกีารพจิารณาก าหนดแนวนโยบาย
และมาตรการดงันี้ 

(1) นโยบายและมาตรการควบคุมการใช้ท่ีดินในเมือง โดยจะ
เรง่รดัจดัท าแผนการใชท้ีด่นิบรเิวณสวนรอบเมอืง จดัท าผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ 

(2) นโยบายและมาตรการการพฒันาบริการขัน้พื้นฐานของเมือง  
ทางดา้นสาธารณูปการ การศกึษา การสาธารณสุข และฝึกอบรมทีอ่ยูอ่าศยัและอื่นๆ 

(3) นโยบายการมีงานท า การที่จะพัฒนาเมืองในภูมิภาคให้เป็น
เมอืงหลกัทีส่ามารถพึง่ตวัเองได ้ต้องมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิทีจ่ะสรา้งงานใหแ้ก่ผูอ้าศยัในตวัเมอืง 
จงึจะเร่งรดัพฒันาอุตสาหกรรมไปสู่เมอืงหลกั พฒันาทางด้านสาขาพาณิชยแ์ละบรกิารเศรษฐกิจ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว รฐัจะใชน้โยบายภาษแีละการเงนิเป็นการดงึดูดอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และบรกิารไปสู่เมอืงหลกั นอกจากนี้ รฐัจะลงทุนจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและก าหนดเขต
แปรสภาพเพื่อการส่งออก 

(4) นโยบายและมาตรการสนับสนุนให้การพฒันาเมืองหลกัเป็น 
ส่วนหน่ึงของนโยบายการพฒันาชนบทและการพฒันาภาค การพฒันาเมอืงหลกัเพยีงอย่าง
เดยีวอาจจะไมบ่รรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไว ้ทัง้น้ี เพราะเมอืงหลกัต้องพึง่อาศยัเมอืงและชนบทใน
ภูมภิาคนัน้ๆ ดงันัน้ รฐับาลจะเร่งการพฒันาภาคและชนบทไปพรอ้มๆ กนั เพื่อให้เป็นแหล่งป้อน
วตัถุดบิและตลาดใหแ้ก่เมอืงหลกั 

3.2 แนวทางการพฒันานครหลวง 

การพฒันานครหลวงจะต้องเร่งรดัปรบัปรุงบรกิารสาธารณูปการต่างๆ ให้
เพยีงพอกบัจ านวนประชากรที่มอียู่ในปจัจุบนั และจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ขณะเดยีวกนัจะต้อง
พจิารณาก าหนดมาตรการสกดักัน้การอพยพเขา้มาในเขตนครหลวง ดงันัน้ จงึก าหนดแนวนโยบาย
และมาตรการการพฒันานครหลวงดงันี้ คอื 

3.2.1 เร่งร ัดการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยก าหนดเป็น 
แผนหลกัระยะ 5 ปี เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 และสิ้นสุดปี 2524 ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการ
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เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 โดยก าหนดเป้าหมายการพฒันาอย่างชดัเจน และจดัอนัดบั
ความส าคญัก่อนหลงัของแผนงานและโครงการพฒันานครหลวงในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะการจดัท าแผนสาธารณูปโภค การจดัท าแผนการจราจรและขนส่ง การจดัท าแผนการใช้
ทีด่นิและการปรบัปรุงสภาวะสิง่แวดล้อม การจดัท าแผนคลงัสนิค้า โดยมแีผนการที่จะสรา้งสถานี
ขนส่งสนิคา้ชานเมอืงหลวง ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคล้องและสนับสนุนแผนการพฒันาดา้นต่างๆ อกีด้วย 
รวมทัง้การปรบัปรุงโครงสรา้งขององคก์รและระบบบรหิารของหน่วยงานกรุงเทพมหานครใหร้ดักุม
ยิง่ขึน้ 

3.2.2 แนวทางการชะลอการขยายตวัของนครหลวง 

(1) ก าหนดนโยบายและมาตรการกระจายแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรม 
ออกไปจากเขตนครหลวง โดยก าหนดประเภทและชนิดของอุตสาหกรรมทีจ่ะไม่อนุญาตใหต้ัง้ใหม ่
รวมทัง้ไมอ่นุญาตใหม้กีารขยายในประเภทและชนิดของอุตสาหกรรมนัน้ๆ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาเมอืงหลกัในภมูภิาค รฐัจะใหส้ิง่จงูใจแก่อุตสาหกรรมทีล่งทุนในภูมภิาค 

(2) วางโครงการพฒันาชุมชนภายในชุมชนชานเมอืงและรอบนอก 
กทม. ในลกัษณะการพฒันาเมอืงแบบมศีูนยช์ุมชนหลายศูนย ์(Poly Centric Development) ทัง้นี้ 
ใหแ้ต่ละศูนยก์ลางมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมของตนเอง ทัง้นี้รวมถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานและ
สาธารณูปการทีจ่ าเป็นอื่นๆ ดว้ย 

(3) จ ากัดสาธารณูปการหลกัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทา
ความแออัดในระยะยาว โดยเฉพาะท่าเรือให้จดับรกิารเพียงเพื่อบริการเฉพาะท้องถิ่นเท่านัน้  
ส่วนท่าเรอืสากลใหเ้รง่ยา้ยไปอยูน่อกเขตกรงุเทพมหานครภายในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ดว้ย 

(4) กระจายหน่วยงานและกิจกรรมของรฐับาลออกไปจากกรุงเทพ - 
มหานคร ไดแ้ก่ สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล กจิกรรมป้องกนัประเทศ เป็นต้นว่า กองทพัอากาศ 
และหน่วยราชการอื่นๆ 

(5) วางมาตรการควบคุมการอพยพการยา้ยถิน่ฐานเขา้นครหลวง โดย
ใช้มาตรการทางด้านภาษีต่อกจิกรรมด้านบรกิารบางประเภทที่จะต้องจ ากดัการขยายตวัและการ
ส่งเสรมิกจิกรรมบรกิารประเภทนัน้ๆ ไปสู่ส่วนภมูภิาครว่มกนัไป 

3.2.3 แนวทางพฒันาและปรบัปรงุกรงุเทพมหานคร 

(1) จดัวางระบบทางหลวง ระบบขนส่งภายในกรุงเทพมหานครที่จะ 
เอื้ออ านวยต่อการขนส่งมวลชนและพจิารณาก าหนดมาตรการจ ากดัการใช้รถส่วนตวัในเขตที่มี
การจราจรแออดั รวมทัง้การส่งเสรมิเอกชนจดัทีจ่อดรถสาธารณะ 
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(2) ปรปัปรุงกิจกรรมสาธารณูปโภคหลกัและสาธารณูปการหลกัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและหลกีเลีย่งความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 

(3) เรง่รดัปรบัปรงุสภาวะสิง่แวดลอ้มของนครหลวงทัง้ในการปรบัปรุง
แหล่งเสื่อมโทรม การก าจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน ้าเสีย การป้องกันอากาศเสียและเสียง 
รบกวนตลอดจนการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและอนุรกัษ์สิง่มคีุณค่าของ
เมอืงในเขตนครหลวงขึน้ใน 13 เขต ซึง่ปจัจุบนัพืน้ทีส่่วนใหญ่ถูกใชใ้นดา้นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ชุมชนเมอืง 

(4) รวมนนทบุรแีละสมุทรปราการบางส่วน ให้เป็นเขตพฒันานคร -
หลวงเพื่อใหม้กีารวางแผนการใชท้ีด่นิ การจดัท าผงัเมอืง และการวางโครงการสาธารณูปการหลกั
ของนครหลวงต่อไป ทัง้นี้ โดยใหม้คีณะกรรมการประสานแผนเป็นผูร้บัผดิชอบ 

(5) วางรปูการปกครองของกรงุเทพมหานครใหม้อีสิระมากขึน้กว่าเดมิ  
ทางด้านบรหิาร การงบประมาณ การจดัเก็บภาษี การเวนคนืที่ดนิ และการควบคุมการก่อสร้าง 
ทีอ่ยู่ในขอบข่ายกว้างขวางกว่าเดมิ โดยพจิารณาระเบยีบ กฎหมาย รวมทัง้รปูแบบทีจ่ะส่งเสรมิให้
กรงุเทพมหานครมอีสิระมากขึน้ในทางปฏบิตั ิ

แนวทางการกระจายการพฒันาเมอืงหลกัขึน้ในส่วนภูมภิาค และ
การปรบัปรุงนครหลวงนัน้ เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนเฉพาะด้าน ซึ่งจ าเป็นจะต้องประสาน 
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาส่วนรวมของประเทศด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวทางการ
พฒันาภาคและท้องถิน่ การพฒันาด้านอุตสาหกรรม และการวางแผนกระจายประชากร ตลอดทัง้
โครงการขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม 

 
 



บทท่ี 6 

การกระจายบริการขัน้พื้นฐาน 

1. ปัญหาโครงสร้างบริการขัน้พืน้ฐานของรฐั 

การด าเนินงานพฒันาประเทศในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาได้ก าหนดแนวทางการพฒันาหลกั 
โดยการลงทุนเพื่อบูรณะและเสรมิสร้างบรกิารขัน้พื้นฐาน ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
บรกิารขัน้พื้นฐานทัว่ไปอันเป็นสิง่จ าเป็นต่อชุมชน เช่น ถนน ประปา และระบายน ้า การจราจร
ส าหรบัชุมชนในชนบท และบรกิารขัน้พืน้ฐานทางเศรษฐกจิเพื่อสนับสนุนการผลติ การส่งออก และ
การกระจายความเจรญิออกไปสู่ส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะลดสดัส่วนการก่อสร้าง 
โครงการขัน้พื้นฐานขนาดใหญ่ลง โดยให้ความส าคญัต่องานเสรมิสรา้งโครงการลงไปให้สมบูรณ์  
ยิง่ขึ้น เพื่อให้สามารถสนองความต้องการให้ถึงมอืประชาชนอย่างได้ผล ส าหรบัในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 นี้ จะไดเ้น้นหนักที่จะกระจายบรกิารขัน้พืน้ฐานใหไ้ปถงึมอืประชาชนในชนบทใหไ้ดม้าก
ทีสุ่ด ปญัหาส าคญัในดา้นการกระจายบรกิารขัน้พืน้ฐานมดีงัต่อไปน้ี 

1.1 ปัญหาการขาดแคลนบริการขัน้พื้นฐานส าหรบัชุมชน 

1.1.1 ปัญหาในชนบท ปญัหาใหญ่ของชนบท ไดแ้ก่ 

(1) การขาดแคลนน ้าเพ่ืออปุโภคและบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง จากการส ารวจพบว่า ปจัจุบนัการด าเนินงาน
จดัหาน ้าสะอาดมา สามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงประมาณรอ้ยละ 40 ของจ านวนหมู่บ้านทัว่ประเทศ 
คดิเป็นจ านวนประชากรทีไ่ดร้บับรกิารประมาณ 13.7 ลา้นคนเท่านัน้ 

(2) ความต้องการระบบทางหลวงท้องถ่ินและทางหลวงชนบท  
เชื่อมต่อระหว่างชนบทและชนบทกับเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่เส้นทางสายย่อยเพื่อเชื่อมชุมชน 
ในเขตชนบท 

(3) ความต้องการบริการด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อแสงสว่าง 
ในชนบทปจัจุบนัเขตจ าหน่ายทัว่ประเทศในส่วนภูมภิาครวม 68 จงัหวดั ซึ่งมปีระชากรประมาณ 
33.9 ล้านคน ปรากฏว่าสามารถขยายบรกิารไปได้ครบทุกจงัหวดั แต่คดิเป็นจ านวนประชากรที่
ไดร้บับรกิารเพยีงประมาณรอ้ยละ 22 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นประชากรในเขตเมอืงและชุมชน 



 254 

1.1.2 ปัญหาในเมือง เมอืงใหญ่ส่วนมากยงัไม่มกีารวางแผนแม่บทเพื่อขยาย
ระบบบริการสาธารณูปการในเรื่องระบบประปาและระบายน ้ า การจราจรและที่อยู่อาศัยให้
สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเมอืงและการปรบัปรงุผงัเมอืง 

1.1.3 ปัญหาในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเอก 
ที่ขยายความเจรญิเติบโตโดยปราศจากการควบคุมการใช้ที่ดินที่มปีระสิทธิภาพ จงึท าให้การ  
จดัระบบสาธารณูปการไม่สามารถด าเนินการตามแผนแม่บททีว่างไว้ เพื่อสนองความต้องการของ
ชุมชนไดอ้ยา่งเพยีงพอ ดงัจะเหน็ไดจ้ากสภาพการณ์ในปจัจบุนั ซึง่ปรากฏว่า 

(1) ระบบและโครงข่ายถนนมอียู่อย่างจ ากดั ท าให้การจราจรติดขดั 
โดยทัว่ไปและก าลงัเป็นปญัหามากขึน้ 

(2) การจดัระบบบรกิารสาธารณูปการในเรื่องการระบายน ้า ยงัไม่
สามารถด าเนินการตามแผนหลกัทีว่างไว ้ประกอบกบัมาตรการบงัคบัควบคุมยงัขาดประสทิธภิาพ
ท าให้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการบูรณะปีละมากๆ โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูน ้ามาก ส่วนกิจการ
ประปานัน้สามารถให้บรกิารได้เพยีงประมาณรอ้ยละ 50 ของจ านวนประชากรในเขตนครหลวง
เท่านัน้ 

(3) ที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้มรีายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ยงัคง 
ขาดแคลนอยู่อกีประมาณ 110,000 หน่วย นอกจากน้ีปญัหาแหล่งเสื่อมโทรมไดท้วจี านวนเพิม่ขึน้ 
จากการส ารวจพบว่ามแีหล่งเสื่อมโทรมอยู่ประมาณ 300 แห่ง เป็นจ านวนประมาณ 133,000 
ครอบครวัเรอืนประมาณ 800,000 คน ซึง่เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 20 ของประชากรในนครหลวง 

1.2 ปัญหาความสมัพนัธ์ของบริการขัน้พื้นฐานทางเศรษฐกิจกบัการสนับสนุน
การพฒันา 

1.2.1 ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปจัจุบนัปรากฏว่าประเทศไทยยงัมท่ีาเรอื
พาณิชยร์ะหว่างประเทศพรอ้มอุปกรณ์ขนถ่ายทีย่งัไม่ทนัสมยั และรวดเรว็พอทีจ่ะสนับสนุนการค้า
ระหว่างประเทศได ้จ าเป็นจะตอ้งเรง่รดัใหม้กีารพฒันาสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ คอื 

(1) ท่าเรือน ้าลึก ท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่คลองเตยเป็น 
ท่าเรอืในแมน่ ้าซึง่จ ากดัโดยความลกึของร่องน ้าและบรเิวณกลบัเรอื ท าใหม้ขีดีความสามารถในการ
ใหบ้รกิารขนถ่ายแก่เรอืสนิคา้ขนาดใหญ่ไดไ้ม่เกนิ 14,000 เดทเวทตนัเท่านัน้ การขนถ่ายสนิคา้เขา้
บางครัง้ จงึจ าเป็นต้องขนถ่ายจากเรอืใหญ่ดว้ยเรอืล าเลยีงขนาดเลก็อกีทอดหนึ่ง เพื่อน าสนิคา้เขา้
เทยีบท่าเรอืแห่งนี้ ซึ่งท าให้ราคาสนิค้าเข้าของประเทศต้องสูงกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนการขนถ่าย
สินค้าออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตผลการเกษตรที่ต้องขนส่งทีละมากๆ เพื่อประหยัดค่าขนส่ง 
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จ าเป็นต้องขนถ่ายหลายทอดจงึท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าออกสูง เป็นผลเสยีหายต่อการ
แขง่ขนัในตลาดต่างประเทศเป็นอนัมาก 

(2) กองเรือพาณิชย์และสายการเดินเรือ ปจัจุบนักองเรอืพาณิชย์
ของประเทศเป็นเรอืขนาดเล็ก รวมขนาดบรรทุกทัง้สิ้นเพยีงประมาณ 98,000 เดทเวทตนั และ
ด าเนินการขนส่งสนิคา้ในระยะทางสัน้ระหว่างไทยกบัญี่ปุน่ และไทยกบัสงิคโปรเ์ท่านัน้ 

1.2.2 ด้านการผลิตและการตลาด ปจัจุบันการคมนาคมและขนส่งระบบ 
ต่างๆ ยงัไมส่มัพนัธก์บัเป้าหมายดา้นการผลติและการตลาด ซึง่มผีลท าใหก้ารขนส่งภายในประเทศ
ไมท่ัว่ถงึและสะดวกเท่าทีค่วร และยงัมคี่าใชจ้า่ยในการขนส่งสนิคา้สงูอกีดว้ย กล่าวคอื 

(1) ปจัจุบนัระบบทางหลวงที่มอียู่ประกอบด้วยถนนหลายมาตรฐาน  
ซึ่งก่อสรา้งด้วยวตัถุประสงค์ที่แตกต่างกนั ท าให้ยากต่อการบ ารุงรกัษาและแก้ไขให้ได้มาตรฐาน
และมไิดถู้กใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควร ระบบทางหลวงที่ได้รบัการบูรณะปรบัปรุงมาจนสมบูรณ์
แล้วเป็นส่วนใหญ่ยงัขาดระบบทางสายย่อยเชื่อมต่อไปยงัแหล่งผลติ เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลติผลออกตลาด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เร่งรดัให้สนับสนุนเพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด ออ้ย ยาง และมนัส าปะหลงั 

(2) ในการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแม่น ้าป่า
สกัและลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่างตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค์ลงมา ซึ่งเป็นเส้นทางล าเลยีงผลติผล
การเกษตรทีส่ าคญัอนัไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด และขา้วฟ่าง ประสบปญัหาในเรื่องความตื้นเขนิของร่อง
น ้าอนัเน่ืองมาจากการระบายน ้าจากเขื่อน ตลอดจนปญัหาความไม่สะดวกในการปล่อยเรอืผ่าน
ระบบเขือ่น ส่วนในดา้นการขนส่งสนิคา้ชายฝ ัง่นัน้ ปญัหาใหญ่ ไดแ้ก่ ร่องน ้าทางเขา้ท่าเทยีบเรอืตื้น
เขนิ และขาดเป้าหมายการพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝ ัง่ที่เป็นระบบสอดคล้องกบัความต้องการทาง
เศรษฐกจิและเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการขดุลอกและบ ารงุรกัษารอ่งน ้า 

1.3 ปัญหาการขาดแคลนบริการขัน้พื้นฐานในเมืองหลกั 

ตามแนวทางการพฒันาหลกัเพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิของภาคต่างๆ จ าเป็นจะต้อง
มบีรกิารขัน้พืน้ฐานสนบัสนุนทีส่ าคญัในเมอืงต่อไปนี้ 

(1) เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจและการ 
ท่องเที่ยวของภาคเหนือ ฯลฯ ยงัขาดสนามบนิพาณิชยท์ี่ได้มาตรฐานส าหรบัการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนบรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะประปาและระบบ
ระบายน ้ า การจราจร และที่อยู่อาศัย และการสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนการปรับปรุง 
ผงัเมอืงและการควบคุมการใช้ที่ดนิ ยงัขาดแผนหลกัซึ่งจะต้องรบีจดัท าเพื่อวางแนวการขยาย
บรกิารเหล่านี้ 
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(2) สงขลา-หาดใหญ่ ปจัจุบนัเป็นแหล่งกลางของกจิกรรมในด้านธุรกจิและ
การท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึ่งในภาคใต้และของประเทศใกล้เคียง และมีแววที่จะพฒันาเป็น
ศูนย์กลางในการส่งออกของผลิตผลหลักของภาคใต้ คือ ยางพารา สินแร่ และผลิตผลประมง 
ตลอดจนการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร ปญัหาหลกัของสงขลา-หาดใหญ่ ก็คอื การปรบัปรุง
แก้ไขในเรื่องผงัเมอืงและการควบคุมการใช้ที่ดนิและบรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ
ท่าเรอื 

(3) ภูเก็ต โดยทัว่ไปปญัหาของภูเก็ตมีลักษณะคล้ายคลึงกับของสงขลา-  
หาดใหญ่ แต่มอุีปสรรคเฉพาะดา้นในเรื่องการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ระบบระบาย
น ้า และการขนส่งและสื่อสาร เป็นปญัหาส าคญัทีจ่ะต้องแก้ไขเพื่อการพฒันาภูเกต็ใหเ้ป็นเมอืงหลกั
ทางด้านฝ ัง่ตะวนัตกและเป็นฐานสนับสนุนการส ารวจค้นคว้าหาน ้ามนัในทะเลอนัดามนั และการ
พฒันาเกษตรในพืน้ทีร่าบตอนกลางในอาณาบรเิวณจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.4 ปัญหาการบริหารกิจการขัน้พื้นฐาน 

ในระยะ 15 ปีทีผ่่านมาไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานต่างๆ ทางดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเพื่อด าเนินกิจการขัน้พื้นฐานมากมายหลายหน่วยงาน เช่น การจดัหาน ้าสะอาด
ส าหรบัเมอืงและชนบท การก่อสรา้งทางหลวงทอ้งถิน่และทางหลวงชนบท เป็นตน้ จงึประสบปญัหา
การด าเนินงานซ ้าซ้อน ซึ่งยากต่อการประสานงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัด ส่วนการ
บ ารุงรกัษากิจการขัน้พื้นฐานที่ร ัฐได้ลงทุนไปเป็นจ านวนมากนัน้ ก็ประสบปญัหาในเรื่องขีด
ความสามารถในดา้นวชิาการ ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและดา้นการเงนิของหน่วยงานใน
ระดบัทอ้งถิน่ทีจ่ะด าเนินการใหไ้ดผ้ล 

นอกจากนัน้ยงัมปีญัหาในด้านความสมัพนัธ์และบทบาทความรบัผดิชอบระหว่าง
องคก์รของรฐัทีม่ฐีานะเป็นผู้ด าเนินกจิการและหน่วยงานของรัฐทีม่หีน้าทีค่วบคุมบรหิารกจิการขัน้
พืน้ฐานซึง่ก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นการควบคุม 

1.5 ปัญหานโยบายราคาค่าบริการ 

ในระยะทีผ่่านมา ก าหนดราคาค่าบรกิารของกจิการขัน้พืน้ฐานยงัไม่สอดคลอ้งและ
สนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาเท่าทีค่วร ทัง้ในแง่ของการทีจ่ะจงูใจใหเ้กดิการลงทุนทางภาคเอกชน
และการกระจายความเจรญิออกไปสู่ส่วนภูมภิาค ตลอดจนการกระจายรายไดเ้ท่าทีค่วร 

1.6 ปัญหาการประสานงานการขนส่งระบบต่างๆ 

ในระยะ 10 กว่าปีทีผ่่านมา รฐัได้ทุ่มเทเงนิลงทุนเพื่อการพฒันากจิการด้านการ
คมนาคมและขนส่งไปแล้วเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการขนส่งทางถนนประเภท 
ต่างๆ แต่ก็ยงัไม่ประสานเชื่อมกบัระบบการขนส่งทางรถไฟ และระบบการขนส่งทางน ้า ซึ่งเสีย
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ค่าใช้จ่ายต ่าที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะเวลาที่น ้ามนั
เชือ้เพลงิมรีาคาเพิม่สงูขึน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัใหม้กีารประสานงานวางแผนและก่อสรา้งระบบการ
ขนส่งใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธก์นั เพื่อใหม้ผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิการขนส่งสงูสุดในระยะยาว 

2. แนวทางและมาตรการในการพฒันา 

เมือ่ค านึงถงึปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ จงึก าหนดแนวทางการพฒันาบรกิารขัน้พืน้ฐานในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การกระจายบริการขัน้พ้ืนฐานส าหรบัชุมชน 

2.1.1 ในชนบท 

(1) กระจายบรกิารขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นโครงสรา้งหลกัไปสู่ทอ้งถิน่ชนบท  
โดยเฉพาะการจัดหาน ้ าสะอาดเพื่ออุปโภค ระบบทางหลวงท้องถิ่นและเส้นทางล าเลียงย่อย  
เชื่อมต่อหมู่บ้านและแหล่งผลิต ตลอดจนบริการไฟฟ้าชนบทให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยเน้นความส าคญัในการส่งเสรมิอาชพีหลกัของ  
ประชาชนในชนบทเป็นอนัดบัแรก 

(2) ส่งเสรมิและเรง่รดัใหม้กีารวางแผนพฒันาทอ้งถิน่เพื่อใหส้อดคลอ้ง
และรบัการขยายบรกิารขัน้พื้นฐานของชุมชนนัน้ๆ และส่งเสรมิขดีความสามารถของท้องถิ่นให้
สามารถควบคุมและการด าเนินงานในเรือ่งการสุขาภบิาล โดยการแนะน าทางวชิาการจากส่วนกลาง
มากขึน้ 

(3) ปรบัปรุงฐานะการคลังของท้องถิ่นในแง่การให้เงินอุดหนุนแก่ 
ทอ้งถิน่และขยายฐานการเกบ็ภาษขีองทอ้งถิน่เพื่อเพิม่รายไดม้าใชใ้นการพฒันามากขึน้ 

2.1.2 ในเมือง 

(1) เรง่การปรบัปรงุผงัเมอืงและด าเนินการจดัท าแผนงานขยายบรกิาร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมอืงหลกัในภาคต่างๆ เป็นประการแรก เพื่อสนองนโยบาย
การพฒันาเมอืงหลกัใหเ้ป็นศูนยก์ลางของความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม และป้องกนัมใิหเ้กดิ
ปญัหาท านองเดยีวกนักบัทีป่ระสบอยูใ่นนครหลวง 

(2) เร่งการจดัหาน ้าสะอาดให้ชุมชนในส่วนภูมภิาค โดยการเร่งรดั
ปรบัปรุงองค์กรที่รบัผดิชอบในเรื่องการวางแผนการก่อสรา้ง การบ ารุงรกัษา และการบรหิารให้ดี
ยิง่ขึน้ ส าหรบัในระดบัเมอืงนัน้จะต้องเร่งรดัการศกึษาและด าเนินการตามนโยบายจดัตัง้การประปา
ส่วนภูมิภาค ส่วนในระดับชนบทนัน้จะต้องพิจารณาการจดัองค์กรที่รบัผิดชอบในเรื่องนี้ให้มี 
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ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และเร่งให้มกีารจดัท าแผนงานและโครงการให้บรรลุเป้าหมายเป็นขัน้ตอน 
โดยเรง่รดัใหม้นี ้าสะอาดเพื่อใชบ้รโิภคทุกหมูบ่า้นในชนบทใหไ้ดม้ากทีสุ่ดในระยะเวลาของแผนน้ี 

2.1.3 ในนครหลวง 

(1) เร่งรดัการปรบัปรุงผังนครหลวงและการควบคุมการใช้ที่ดินให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบเพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามแผนหลัก จดัระบบบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีม่อียู่แลว้ในขณะน้ี ตลอดจนบรกิารดา้นไฟฟ้าและโทรศพัท ์และ
จะพจิารณาแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกบัการลงทุน ประสทิธภิาพของหน่วยงานผู้ปฏบิตัแิละจดัแผนการ
ประสานงานใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อแกป้ญัหาการท างานคนละทดีว้ย 

(2) ในเรื่องการประปา จะปรบัปรุงระบบบรหิารและการจดัเกบ็รายได้
ของการประปาใหท้ัว่ถงึ รวดเรว็และรดักุมยิง่ขึน้ และใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิในรปูการเพิม่ทุน
เพื่อสมทบเงนิกูต่้างประเทศตามแผนหลกัและเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้

(3) ในเรือ่งการระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม จะก าหนดหน่วยงาน
ขึน้รบัผดิชอบในเรือ่งนี้โดยตลอด เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามหลกัทีว่างไว้ 

(4) ในเรื่องที่อยู่อาศยั จะสนับสนุนเป้าหมายการด าเนินงานก่อสรา้ง 
ที่อยู่อาศัยปีละ 24,000 หน่วย โดยมีหลักการให้ความส าคัญล าดับสูงแก่ผู้มีรายได้น้อย ใน
ขณะเดยีวกนัจะทบทวนแนวทางความร่วมมอืของเอกชน เพื่อด าเนินการส าหรบัในส่วนของผู้มี
รายไดป้านกลางและรายไดส้งู 

(5) ด าเนินการตามแผนหลกัแก้ปญัหาจราจรในนครหลวง โดยอาจ
แบ่งการพจิารณาแกไ้ขเป็น 3 ระยะดว้ยกนั คอื 

ก. ระยะแรก จดัให้มหีน่วยงานกลางเพื่อประสานงานด้าน
การก่อสร้างและการควบคุม และจะต้องเร่งรดัการก่อสร้างปรบัปรุงถนนต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมต่อตรอกซอย การก่อสรา้งสะพานขา้มทางแยกทีม่กีารจราจรตดิขดัมากทีสุ่ด และการจดัทีจ่อด
รถนอกถนน 

ข. ระยะท่ีสอง เร่งรดัการด าเนินงานตามแผนหลกัในเรื่อง
การตดัถนนใหมแ่ละการก่อสรา้งปรบัปรงุถนนสายต่างๆ ใหม้คีวามสมัพนัธก์นัในดา้นการจราจร 

ค. ระยะท่ีสาม เร่งรดัการด าเนินงานเกี่ยวกบัระบบทางด่วน
และระบบขนส่งมวลชน ปรบัปรงุการบรหิารงานรถประจ าทาง ตลอดจนวางมาตรการควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลและการส่งเสรมิใหม้โีรงเรยีนประจ าท้องถิน่ หรอืส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนที่มนีักเรยีน
จ านวนมากกระจายการจดัตัง้สาขาของโรงเรยีนออกไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ 
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2.2 การขยายบริการขัน้พื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพฒันา 

2.2.1 ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

(1) สนบัสนุนใหม้ที่าเทยีบเรอืพาณชิยร์ะหว่างประเทศทีท่นัสมยัพรอ้ม 
สิ่งอ านวยความสะดวก และบรกิารสนับสนุนด้านการคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนปจัจยัอื่นๆ  
ทีจ่ าเป็น 

(2) สนับสนุนและให้การส่งเสรมิการลงทุนของเอกชน ในการขยาย 
กจิการกองเรอืพาณิชย ์การเปิดสายการเดนิเรอืของไทยไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของโลก และกจิการอู่
ต่อเรอืและซ่อมเรอืใหส้อดคลอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศ ตลอดจนการปรบัปรุงกฎหมายขอ้บงัคบั
ต่างๆ เกี่ยวกบัการเดนิเรอืพาณิชย ์โดยเฉพาะขอ้ก าหนดจ านวนพนักงานประจ าเรอื การตรวจเรอื
และการต่อใบอนุญาตเรอื 

2.2.2 ด้านการผลิตและตลาด 

(1) ให้ความส าคญัต่อการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และทางหลวง
ชนบท ตลอดจนการบ ารุงรกัษาเป็นล าดบัแรก เพื่อกระจายเส้นทางล าเลียงย่อยเข้าไปในพื้นที่ 
เร่งรดัการเพิม่ผลผลติการเกษตร เช่น ในเขตขา้วโพด เขตอ้อย ซึ่งได้เริม่ด าเนินการไปแล้วในปี 
2518 และ 2519 ตามล าดบั ส าหรบัเขตพชืเร่งรดัอื่นๆ เช่น เขตมนัส าปะหลงัและการปลูกยางแทน 
จะไดพ้จิารณาด าเนินการต่อไป 

(2) ศึกษาความเหมาะสม ตลอดจนการฝึกอบรมและผลิตบุคคล 
ในการเดนิเรอืพาณชิย ์และก าหนดขนาดและสถานทีต่ ัง้ในการขยายบรกิารท่าเรอืชายฝ ัง่แต่ละแห่ง
ตามความต้องการทางเศรษฐกิจ และจดัหาอุปกรณ์ขุดลอกร่องน ้าให้เพยีงพอกบัแผนการขุดและ
บ ารงุรกัษา วางระบบอตัราค่าบรกิารใชท้่า ค่าน ารอ่งและค่าธรรมเนียมใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัปรุง
และขยายบรกิาร 

(3) มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรบัไปประสานงานด้าน
การวางแผน และการด าเนินงานก่อสรา้งทางหลวงท้องถิน่และชนบท และพจิารณาวางมาตรการ
เพื่อส่งเสรมิใหห้น่วยงานส่วนทอ้งถิน่สามารถรบัภาระในการบ ารงุรกัษากจิการได้ 

(4) ด าเนินการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกบัแนวทางการแบ่งความ 
รบัผดิชอบเพื่อการลงทุนขยายบรกิารและการบรหิารกจิการท่าเรอืชายฝ ัง่ระหว่างองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดั/ทอ้งถิน่ เอกชน และหน่วยงานของรฐัในส่วนกลางให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกระจาย
อ านาจการบรหิารของประเทศ 

(5) พัฒนาระบบการขนส่งทางบก ศึกษาความเหมาะสมในการ 
ปรบัปรุงระบบภาษีและค่าธรรมเนียมการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนมาตรการควบคุมในเรื่องระบบ  
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ผ่อนส่งการน าเข้า และการทะเบยีนของรถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการควบคุม
กจิการขนส่งใหส้อดคลอ้งกบัหลกัประสทิธภิาพเศรษฐกจิยิง่ขึน้ 

(6) แกไ้ขอุปสรรคการขนส่งทางน ้าภายในประเทศเฉพาะหน้าทีส่ าคญั  
ได้แก่ การขยายระยะเวลาการเปิด-ปิดประตูน ้าของระบบเชื่อมต่างๆ แก่เรอืล าเลยีงในฤดูที่มกีาร
ขนส่งผลติผลเกษตร เพื่อย่นระยะทาง ประหยดัเวลา และค่าใชจ้่ายในการขนส่งขา้ว ขา้วโพด และ
ขา้วฟ่างจากแหล่งเพาะปลกูภาคกลาง 

(7) ด าเนินการศกึษาปญัหาความต้องการใช้น ้าด้านต่างๆ และความ
เหมาะสมทางเศรษฐกจิของการระบายน ้าจากเขื่อนเพิม่ขึน้ เพื่อการเดนิเรอืในฤดูแลง้เทยีบกบัการ
ใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกพชืครัง้ทีส่อง และวางหลกัการจดัสรรการใชน้ ้าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
ต่อเศรษฐกจิของประเทศ 

การสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างบรกิารขัน้พื้นฐานทัง้ที่เป็นปจัจยัด้านสงัคมและ
เศรษฐกจิในเขตเมอืงหลกัทีก่ าหนดไว้ให้เป็นศูนยก์ลางในการรวมจุดและเชื่อมโยงการพฒันาดา้น
ต่างๆ ทัง้ของรฐัและเอกชนใหส้ามารถอ านวยผลต่อการกระจายความเจรญิและลดความแออดัของ
นครหลวง เพิม่การว่าจา้งแรงงานและลดช่องว่างทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยมแีนวทางการพฒันา
บรกิารขัน้พืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรบัเมอืงหลกัแต่ละแห่งทีย่งัขาดแคลน สรปุไดด้งันี้ 

(1) เชียงใหม่ ได้แก่ การปรบัปรุงและขยายบรกิารสนามบนิ โทรศพัท์ และ 
โทรคมนาคม ขยายบรกิารด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเรื่องประปา ระบายน ้า ที่อยู่
อาศยั และแผนจดัระบบการจราจรในเมอืง ตลอดจนการขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสาร 

(2) สงขลา-หาดใหญ่ ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่ จัดตัง้นิคม 
อุตสาหกรรม ขยายบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม ขยายบริการด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในเรื่องประปาระบายน ้า ที่อยู่อาศยั และแผนจดัระบบการจราจรในเมอืง ตลอดจน
การขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสาร 

(3) ภเูกต็ ไดแ้ก่ การพฒันาท่าเรอืขนาดใหญ่ ขยายบรกิารสนามบนิ โทรศพัท ์
และโทรคมนาคม ระบบถนนรอบเกาะเพื่อการท่องเที่ยว ขยายบรกิารด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในเรื่องประปา และแหล่งน ้า ระบายน ้า ที่อยู่อาศยั และแผนจดัระบบการจราจรใน
เมอืง ตลอดจนการขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสาร 

(4) นครราชสีมา ได้แก่ การขยายระบบทางหลวงสายย่อยเชื่อมโยงแหล่ง
ผลติการเกษตร แผนจดัระบบการจราจรในเมอืง สถานีขนส่งสนิค้าและผู้โดยสาร ขยายบรกิาร
โทรศพัทแ์ละโทรคมนาคม และบรกิารดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเรื่องประปา ระบาย
น ้า และทีอ่ยูอ่าศยั 
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(5) อดุรธานี ได้แก่ การปรบัปรุงและขยายบรกิารโทรศพัท์และโทรคมนาคม 
การระบายน ้า และป้องกนัน ้าท่วม ระบบทางหลวงสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งผลติการเกษตร แผน  
จดัระบบการจราจรในเมอืง สถานีขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสาร และบรกิารรถไฟ 

(6) อุบลราชธานี ได้แก่ การปรับปรุงและขยายบริการโทรศัพท์และ 
โทรคมนาคมระบบทางหลวงสายเชื่อมโยงแหล่งผลติการเกษตร แผนจดัระบบการขนส่งสนิคา้และ
ผูโ้ดยสาร 

(7) ขอนแก่น ไดแ้ก่ การขยายบรกิารดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน
เรื่องประปา ระบายน ้า และทีอ่ยู่อาศยั การขยายบรกิารโทรศพัทแ์ละโทรคมนาคม ระบบทางหลวง
สายย่อยเชื่อมแหล่งผลติ แผนการจดัระบบการขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสารทีอ่ าเภอชุมแพ ซึง่จะเป็น
จดุศูนยก์ลางทีส่ าคญัในอนาคต เป็นตน้ 

2.4 แนวทางการก าหนดนโยบายราคา 

จะตอ้งปรบัปรงุการก าหนดอตัราค่าบรกิารกจิการขัน้พืน้ฐานดา้นต่างๆ เสยีใหม่ให้
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนไป โดยวางหลกัเกณฑ์ก าหนดนโยบายราคาให้ 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงต่อไปดงัน้ี 

(1) ส าหรับบริการขัน้พื้นฐานส าหรับชุมชน ในเรื่องสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทีร่ฐัตอ้งจดัหาใหน้ัน้ จะตอ้งก าหนดอตัราค่าบรกิารเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
กระจายรายได้และบรกิารสงัคม นอกเหนือไปจากการก าหนดอตัราค่าบรกิารตามหลกัประสทิธิ-
ภาพทางเศรษฐกจิทีถ่อืปฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนั โดยรฐัอาจพจิารณาใหก้ารอุดหนุนช่วยเหลอืในรปูแบบ
ต่างๆ แก่หน่วยงานของรฐัตามความจ าเป็นเป็นกรณีๆ  ไป 

(2) ส าหรบับรกิารขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นบรกิารสนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิจะ
ใช้การก าหนดอัตราค่าบริการตามหลักประสิทธิภาพเศรษฐกิจแต่เพียงประการเดียว เพื่อให้ 
หน่วยงานนัน้ๆ สามารถเลีย้งตวัเองไดเ้ป็นส าคญั 

2.5 แนวทางการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจในด้านสาธารณูปการ 

การปรบัปรุงรฐัวสิาหกจิในด้านสาธารณูปการเพื่อประโยชน์ในการกระจายบรกิาร
ของรฐัให้สู่ประชาชนทัง้ในเมอืงและในชนบทนัน้จะได้วางแนวทางและนโยบายของรฐัวสิาหกจิให้ 
แน่ชดัว่าจะปรบัปรุงและขยายงานอย่างไร การก าหนดแนวทางนโยบายและวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานรฐัวสิาหกจิอยูใ่นขอบเขตดงัต่อไปนี้ 
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(1) รฐัวสิาหกจิสาธารณูปการจะต้องจดัท าโครงการและเป้าหมายใหช้ดัเจนว่า
จะขยายในระยะเวลาและจ านวนเงนิอย่างไร 

(2) ก าหนดเป้าหมายและวธิกีารการลงทุนของรฐัทีจ่ะช่วยเหลอืแก่รฐัวสิาหกจิ
ในดา้นการเงนิใหช้ดัเจน 

(3) ก าหนดแนวทางการลงทุนของรฐัร่วมกับเอกชนในกิจการบางประเภท 
ที่เห็นควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้การด าเนินงานมี 
ประสทิธภิาพ 

(4) ปรบัปรงุการบรหิารและการจดัองคก์รภายในรฐัวสิาหกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงขึน้เพื่อลดความสูญเสยีต่างๆ ที่เกดิขึน้อยู่ทัว่ไปในขณะนี้ และเพื่อให้สามารถให้บรกิารที่ดแีละ
ทัว่ถงึแก่ประชาชน 

(5) ก าหนดนโยบายราคา (Pricing Policy) ของรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปการให้ชัด โดยให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
แนวนโยบายการอุดหนุนจากรฐับาล แนวนโยบายการกระจายรายได้ ทัง้นี้จะต้องไม่ให้เกิดการ
แขง่ขนักนัเองในระหว่างบรกิารต่างๆ ของรฐัดว้ย 

(6) รฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณูปการน้ีอาจตัง้ขึน้ใหมไ่ดต้ามความจ าเป็น โดย
ถอืเป็นนโยบายของรฐัในการทีจ่ะใชร้ฐัวสิาหกจิเป็นเครื่องมอืในการกระจายบรกิารขัน้พืน้ฐานไปสู่
ประชาชนใหม้ากทีสุ่ดและในราคาอนัสมควร แต่ทัง้นี้จะตอ้งเป็นกจิการทีไ่มแ่ขง่ขนักบัเอกชน 
 



บทท่ี 7 

การกระจายบริการสงัคม 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4  มนีโยบายเน้นการกระจายบรกิารสงัคมให้ถึงมอืประชากร 
ในชนบทอย่างกว้างขวาง โดยด าเนินการใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนงานพฒันาเศรษฐกจิทีก่ าหนด
ไว้ในแผนพฒันาฯ อย่างจรงิจงั และจะระดมงบประมาณและก าลงัคนทัง้ในภาคของรฐับาลและ  
เอกชนมาสนับสนุนแผนงานด้านนี้ เพื่อขจดัช่องว่างของการให้บรกิารทางสงัคมระหว่างชนบทกบั
เมอืงใหเ้กดิผล 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ผ่านมา การให้บรกิารทางสงัคมยงัไม่ถึงมอืประชาชนส่วนใหญ่ 
อยา่งแทจ้รงิ ทัง้นี้ เพราะประชากรของประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ นอกจากนัน้ บรกิารของ
รฐัอยู่ในลกัษณะกระจดักระจายและเป็นไปในลกัษณะเอกเทศ ไม่สอดคลอ้งกนั การด าเนินงานใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้เปลี่ยนวธิกีารพฒันาใหม่ให้เป็นไปในรูปการกระจายบรกิารสงัคมให้
สนับสนุนทางการพฒันา ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างผสมผสานกัน โดยเน้นการ
กระจายบรกิารสังคมทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห์และด้านอาหารและ
โภชนาการไปสู่ชนบท เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายรายได ้การแก้ปญัหาการว่างงานและการ
ลดอตัราการเพิม่ของประชากร 

1. การพฒันาการศึกษา 

การพฒันาการศึกษาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะได้กล่าวถึงสาระส าคญัของโครงการ
พัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาในระยะยาว และเป็นแผนหลักในการพัฒนา
การศึกษาของชาติที่จะต้องด าเนินการไปทลีะขัน้ตอน และจะได้กล่าวถึงแผนพฒันาการศึกษา
ในช่วงปี 2520 - 2524 ซึง่เป็นแผนการด าเนินงานทีจ่ะตอ้งท าในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 

1.1 การพฒันาการศึกษา 

การศกึษาของประเทศไทยในปจัจุบนัยงัไม่เหมาะกบัสภาพความต้องการ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม การศึกษาในแต่ละขัน้ตอนไม่เบ็ดเสรจ็ในตวั ท าให้นักเรยีนมุ่งศึกษาต่อ
สูงขึน้ไปเรื่อยๆ การที่จะจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความต้องการทางเศรษฐกจิ พรอ้มทัง้
เสรมิสร้างและพฒันาสงัคมให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมอืง การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา จ าเป็นต้องท าพร้อมๆ กนัให้สอดคล้องสมัพนัธ์กนั โดย
การพฒันาการศึกษา มสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
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(1) โครงสร้างระบบบริหารและการกระจายอ านาจบริหาร
การศึกษา ก าหนดให้มกีารจดัระบบบรหิารการศึกษาให้มคีุณภาพและประสทิธิภาพสอดคล้อง
สมัพนัธก์นัทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิน่ โดยจะจดัระบบและกระบวนการศกึษาให้
เหมาะสม 

(2) สาระส าคญัและกระบวนการเรียนรู้ ปรบัปรุงหลกัสูตร เนื้อหา
สาระส าคญั และกระบวนการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบันโยบาย โครงการ และเอกลกัษณ์ในการจดั
การศกึษาของชาตติามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข โดยยดึมัน่ในสถาบนั 
ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิเ์ป็นหลกั 

(3) บทบาทและฐานะของครู ปรบัปุรงเปลี่ยนแปลงบทบาทและ
ฐานะของครูและบุคลากรหลกั เพื่อเป็นขุมก าลงัในการพฒันาการศกึษา โดยยดึหลกัที่ว่ า ครูคอืผู ้
ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาการโดยรอบด้านขึน้ในตวัผู้เรยีน มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ศษิย ์และมบีทบาทต่อสงัคมมาก ในการปรบัปรงุจะตอ้งด าเนินการส าคญัๆ ดงันี้ 

1) ปรบัปรงุระบบฝึกหดัครใูหม้คีุณภาพดขีึน้ โดยเปลีย่นหลกัสูตรการ
ฝึกหดัครใูหม้เีพยีง 2 ระดบัคอื ประกาศนียบตัรและปรญิญา 

2) เร่งอบรมครูประจ าการและบุคลากรหลกั ใหท้ าหน้าที่ใหม่ได้ตาม 
แนวพฒันาการศกึษา 

3) การผลิตครูภาคค ่ า การสอบวิชาชุดจะลดลงตามขัน้ตอนที่ 
เหมาะสมและอาจเลกิไปในทีสุ่ด เปลีย่นเป็นการอบรมครปูระจ าการ เพื่อใหค้รไูดป้รบัปรุงตวัเองให้
ดขีึน้ 

4) ผลติครชูนบทและอบรมวชิาครรูะยะสัน้แก่ผูท้ีม่วีชิาความรูใ้นดา้น 
ต่างๆ เพื่อให้ช่วยสอนในระดบัที่ท้องถิ่นมคีวามต้องการตามความจ าเป็นของสภาพสงัคมและ
เศรษฐกจิ ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยัผูม้วีชิาชพีเฉพาะหลายดา้นอย่างกวา้งขวาง 

(4) การจดัการศึกษาเอกชน รัฐจะวางนโยบายร ะยะยาว
เกี่ยวกบัการให้เอกชนมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิาร และ
พฒันาทางวชิาการภายใตค้วามควบคุมดแูลของรฐั 

(5) การศึกษานอกโรงเรียน ขยายการศกึษานอกโรงเรยีนให้ 
กว้างขวางครอบคลุมทัว่ประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัความต้องการของ 
ชุมชน โดยเป็นการฝึกอบรมดา้นอาชพี จดัเนื้อหาวชิาเรยีนใหต้รงกบัความต้องการของทอ้งถิน่ใหม้ี
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การประหยดัและต่อเนื่องและให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรฐัและ  
เอกชน 

(6) ความเสมอภาคทางการศึกษา ใ ห้ มี ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ข อ ง
การศกึษา โดยพยายามเสรมิสรา้งพืน้ฐานแห่งโอกาสและสทิธขิองประชากรในการไดร้บับรกิารทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทัง้นี้  เพื่อเร่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมตามระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

(7) การใช้ส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษา ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ สื่ อ ส า ร 
มวลชนซึง่มอียู่กวา้งขวางอยู่แลว้ในขณะนี้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
โดยจะเน้นในการด าเนินการศกึษานอกระบบโรงเรยีนก่อน ส่วนการศกึษาในระบบโรงเรยีนนัน้จะ
เน้นในสาขาวชิาทีม่ปีญัหาการขาดแคลนครทูีม่คีุณภาพ 

(8) การระดมสรรพก าลงัและการลงทุนทางการศึกษา ท าการ
ระดมทรพัยากรจากแหล่งต่างๆ ทัง้ภาครฐับาล เอกชน และผู้รบัการศกึษามาใชใ้นการศกึษา และ
ท าการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ ให้ลดความสูญเปล่า และให้สามารถจัดการศึกษาได้โดยมี 
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพื่อเร่งการขยายการศกึษาใหก้วา้งขวางและเป็นธรรม โดยใหผู้ร้บัการศกึษามี
ส่วนรว่มรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายรว่มกบัรฐัตามสมควร 

1.2 การพฒันาการศึกษาในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) 

การพฒันาการศึกษาในช่วงของแผนที่สี่นี้มวีตัถุประสงค์ที่จะเร่งพฒันา
การศึกษาทุกระดบัและประเภทให้เหมาะสมกบัสภาพที่เป็นจรงิของประเทศ และให้สนองความ
ต้ อ ง ก า ร 
ขัน้พืน้ฐานทางสงัคมและการพฒันาประเทศ โดยมุ่งใหก้ารศกึษามสี่วนช่วยเสรมิสรา้งคุณภาพและ
ประสทิธภิาพของพลเมอืงโดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล 

การพฒันาการศกึษาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 น้ี มปีญัหา เป้าหมาย 
และแนวทางการพฒันาดงัต่อไปนี้ 

1.2.1 ปัญหาทางการศึกษา 

การพฒันาการศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมามปีญัหาและอุปสรรคเกิดขึ้น 
หลายประการ ปญัหาทีส่ าคญัๆ พอสรปุไดม้ดีงัน้ี คอื 
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ก.  ปัญหาทางการศึกษาโดยส่วนรวม 

(1) ระบบการศึกษาในปจัจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคม ไม่สมัพนัธก์บัความต้องการอนัจ าเป็นของท้องถิน่และตลาดแรงงาน กล่าวคอื 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ระบบการศกึษามไิดมุ้่งเสรมิอาชพีหลกัของประชาชน  อกี
ทัง้หลกัสตูรในระดบัต่างๆ กไ็มจ่บในตวัเอง ท าใหม้กีารเรยีนต่อในระดบัสูงขึน้เรื่อยๆ เป็นเหตุใหค้น
จ านวนมากละทิง้ทอ้งถิน่และอาชพีเดมิ เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในการศกึษาและมุ่งรบัราชการ
มากกว่าประกอบอาชพีอสิระ 

(2) การศึกษานอกโรงเรยีนได้รบัความสนใจน้อยทัง้ๆ  ที ่
คนส่วนใหญ่มไิดศ้กึษาอยูใ่นระบบโรงเรยีน อกีทัง้การศกึษานอกโรงเรยีนกบัการศกึษาในโรงเรยีนก็
ยงัไม่สมัพนัธ์ต่อเนื่องและสนับสนุนซึ่งกนัและกนั ท าให้ผู้ที่จบการศกึษาแต่ละระดบัมโีอกาสน้อย
มากทีจ่ะหาความรูเ้พิม่เตมิตามความสนใจและความถนดัของตน 

(3) ปญัหาเกี่ยวกบัความเสมอภาคทางการศกึษา โอกาสทีจ่ะ
ไดร้บัการศกึษาทัง้ในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั ระดบัสงูกว่าการศกึษาภาคบงัคบั และคุณภาพของ
การศกึษายงัมคีวามแตกต่างกนัมากระหว่างผูท้ีม่าจากครอบครวัทีม่ฐีานะดแีละอยู่ในเมอืงกบัผูท้ี่มี
ฐานะยากจนและอยูใ่นชนบทห่างไกลหรอือยูใ่นแหล่งเสื่อมโทรม 

(4) การที่อ านาจบรหิารการศกึษาอยู่กบัส่วนกลาง ท าใหก้าร
บรหิารงานล่าชา้ เพราะต้องรอการตดัสนิใจจากส่วนกลาง และท าใหจ้ดัการศกึษาไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นอยู่และความต้องการของท้องถิน่ และขาดการระดมสรรพก าลงัจากประชาชนใน
การทีจ่ะเขา้มามสี่วนในการจดัการศกึษา 

(5) การวจิยัและติดตามประเมนิผลทางการศึกษามอียู่น้อย
มาก ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าโครงการพฒันาการศกึษาต่างๆ ที่ได้ท าไปแล้วได้ผลอย่างไร มี
อุปสรรคอะไรและควรแกไ้ขอยา่งไร 

ข. ปัญหาการศึกษาแต่ละระดบั 

- ประถมศึกษา 

(1) ความจ าเป็นที่จะต้องขยายการศกึษาภาคบงัคบั
ในดา้นปรมิาณใหม้ากพอกบัอตัราการเพิม่ของประชากรไดท้ าใหก้ารพฒันาทางดา้นคุณภาพไม่ได้
ผลดเีท่าที่ควร มอีตัราการเรยีนซ ้าชัน้สูง คอื คิดเฉลี่ยทุกชัน้แล้วประมาณร้อยละ 16.3 ต่อปี 
ก่อใหเ้กดิความสญูเปล่าในการลงทุนทางการศกึษาเป็นอนัมาก 



 267 

(2) การกระจายครูไม่ทัว่ถึง ทัง้นี้ เนื่องจากการให้ 
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครไูมด่พีอ และระบบบรหิารบุคคลไมเ่อือ้อ านวยใหค้รใูนชนบทหรอืทอ้งถิน่
กนัดารไดร้บัความกา้วหน้า จงึก่อใหเ้กดิปญัหาและการขาดแคลนคร ูโดยเฉพาะในทอ้งถิน่กนัดาร 

(3) ขาดแคลนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา 
หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบัสภาพของเด็กและท้องถิ่นเนื่องจากเนื้อหาสาระของหลกัสูตรส่วนใหญ่  
เป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้รบัพื้นฐานความรู้เพื่อเรียนต่อในชัน้สูงต่อไป ท าให้ผู้จบประถมศึกษา  
ไมส่ามารถน าความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการด ารงชพีตามสภาพแวดลอ้มได ้

- มธัยมศึกษาสายสามญั 

หลักสูตรส าหรับการศึกษาระดับนี้ ไม่ เปิดโอกาสให้ 
นักเรยีนเลอืกเรยีนตามความถนัดและไม่จบในตวัเอง ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบันี้ส่วนใหญ่จงึมคีวาม
ประสงคท์ี่จะเรยีนต่อในระดบัสูงไปเกอืบทัง้สิน้ ในขณะเดยีวกนักม็ปีญัหาในด้านอุปกรณ์การเรยีน
การสอนในบางจงัหวดัมไีม่พอเพยีง ท าใหคุ้ณภาพการเรยีนการสอนด้อยลงไป การสอบตกซ ้าชัน้
ของนกัเรยีนโดยเฉพาะใน ม.ศ. ปลายยงัมอีตัราสงูมาก 

- มธัยมศึกษาสายอาชีพและวิชาชีพชัน้สงู 

การทีโ่รงเรยีนอาชวีศกึษาและสถาบนัทีส่อนวชิาชพีชัน้สูง
ขยายปรมิาณการรบันกัศกึษาเพิม่ขึน้ แต่ไม่สามารถเพิม่เครื่องมอืและอุปกรณ์การเรยีนการสอนได้ 
เท่าทีค่วร ท าใหคุ้ณภาพของการศกึษาไม่ไดร้บัการปรบัปรุงใหด้ขีึน้ และการเปิดสอนสาขาวชิาชพี  
ต่างๆ บางสาขาวชิายงัไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานเนื่องจากขาดแคลนขอ้มลู 

- การฝึกหดัคร ู

ปจัจุบนัสถาบนัผลติครูมหีลายระดบั หลายสงักดั ท าให้มี
ปญัหาทางด้านนโยบาย เป้าหมาย และวธิีด าเนินการผลติครู นอกจากนัน้การเร่งการผลิตเพื่อ 
แก้ปญัหาเฉพาะหน้าท าให้ได้ครูที่ด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติครูภาคค ่าที่เพิม่ขึ้น
อยา่งรวดเรว็ ก่อใหเ้กดิปญัหาครวู่างงาน 

- การอดุมศึกษา 

สรปุปญัหาหลกัเกีย่วกบัการศกึษาระดบัน้ีได ้คอื การผลติ
ก าลงัคนบางส่วนยงัไม่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน จงึท าให้ก าลงัคนระดบัสูงว่างงาน
จ านวนมาก นอกจากนัน้ยงัขาดผลงานวจิยั เน่ืองจากมปีญัหาเกี่ยวกบัระบบการบรหิารและขาด 
สิง่จงูใจ ในขณะเดยีวกนัสถาบนัอุดมศกึษายงัไมบ่รกิารชุมชนเท่าทีค่วร 
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- การศึกษานอกโรงเรียน 

ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ 
ในวัยเรียนอยู่นอกโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนจึงมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะในด้าน  
คุณภาพทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ ในปจัจุบนัปญัหาและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขในเรื่องนี้มมีาก 
ปญัหาส าคญั คอื การขาดนโยบายและแผนงานหลกัเพื่อเป็นกรอบรวมส าหรบัยดึถอืในทางปฏบิตั ิ
โดยก าหนดเป้าหมายและขัน้ตอนการด าเนินงาน ตลอดจนแบ่งแยกหน้าที่รบัผดิชอบของแต่ละ
หน่วยงานใหช้ดัเจน เน่ืองดว้ยการขาดนโยบายและแผนหลกัดงักล่าว ปจัจุบนัจงึมปีญัหาเกี่ยวกบั
การประสานงานระหว่างส่วนกลางกบัส่วนท้องถิน่ และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด้วยกนั และ
การตดิตามผลงานอยา่งเป็นระบบ 

1.2.2 เป้าหมายการพฒันาการศึกษา 

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ส าคัญๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  
มดีงัต่อไปนี้ 

(1) เปลีย่นระบบโรงเรยีนจากแบบ 4 : 3 : 3 : 2 (3) เป็นแบบ 6 : 3 : 
3  ในปีการศกึษา 2521 โดยจะมกีารเปลีย่นหลกัสตูรมธัยมศกึษาปีละชัน้ตัง้แต่ปี 2521 เป็นตน้ไป 

(2) ขยายการศึกษาภาคบงัคบัให้รบันักเรยีนเพิม่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ
รอ้ยละ 6 ต่อปี โดยในปีสุดท้ายของแผนพฒันาฯ ให้รบันักเรยีนในระดบัประถมศกึษาทุกชัน้ได้
ทัง้สิน้ 9.6 ลา้นคน 

(3) ขยายการศกึษาระดบัมธัยมสายสามญัใหร้บันักเรยีนเพิม่ขึน้เฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 11 ต่อปี (เป็นอตัราตัง้แต่ปี 2521-2524 หลงัจากเปลีย่นเป็นระบบ 6 : 3 : 3 ในปี 
2521) โดยใหปี้สุดทา้ยของแผนพฒันาฯ รบันักเรยีนไดท้ัง้สิน้ 3.0 ลา้นคน ในการน้ีมเีป้าหมายเพิม่
โรงเรยีนมธัยมทัว่ประเทศปีละ 100 โรง 

(4) ขยายการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา โดยให้ระดบัมธัยมสายอาชพี 
รบันกัเรยีนเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 8 ต่อปี และวชิาชพีขัน้สูงเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 15 ต่อปี โดยเน้น
ใหข้ยายตวัสงูในสาขาเกษตรกรรม การช่างและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทีเ่กี่ยวพนักบัเกษตรกรรม
และหลกัสตูรระยะสัน้ 

(5) ลดการรบันักเรยีนฝึกหดัครูในระดบั ปกศ. ต้น ให้เหลอืประมาณ 
3,000 คน ในปี 2524 แต่จะขยายการรบันักเรยีน ปกศ. สูง ใหส้ามารถรบันักเรยีนใหไ้ดจ้ านวน
ประมาณ 58,000 คนในปี 2524 
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(6) ในระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายให้ร ับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 4 ต่อปี แต่ให้มกีารเน้นเรื่องคุณภาพใหสู้งขึน้ และใหก้ารผลติบณัฑติแต่ละสาขา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศมากทีสุ่ด 

1.2.3 นโยบายและแนวทาง 

ก. นโยบายและแนวทางส่วนรวม 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว จงึก าหนดนโยบายและแนว
ทางการพฒันาการศกึษาดงันี้ 

(1) ปรับปรุงการบริหารการศึกษาให้มีเอกภาพในด้าน
นโยบายในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และในส่วนทอ้งถิน่ 

(2) ปรบัปรุงระบบการศกึษาให้มคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยจดัระบบการศกึษาให้เหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิน่ มคีวาม 
คล่องตวัและยดืหยุ่นมากขึน้ ให้การศกึษาในโรงเรยีนและการศกึษานอกโรงเรยีนมคีวามประสาน
สมัพนัธก์นัและเหมาะสมกบัสภาพตลาดแรงงาน 

(3) ปรบัปรุงคุณภาพของการศึกษาทุกระดับและประเภท 
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเขตเมืองหรือเขตชนบท การศึกษาของรฐับาลหรือของเอกชน โดย  
มุง่เน้นส่วนทีม่คีุณภาพดอ้ยกว่าเป็นสดัส่วนทีม่ากกว่าปกต ิ

(4) ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรยีนรู้
ของแต่ละระดบัและประเภทของการศกึษาให้เหมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิในแต่ละทอ้งถิน่ โดยให้
สนองความตอ้งการของสงัคม วฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิของทอ้งถิน่และของประเทศ และ
ใหม้กีารเรยีนทฤษฎกีบัการปฏบิตัคิวบคู่กนัไป พรอ้มทัง้จดัใหเ้นื้อหาสาระและกระบวนการเรยีนรูม้ ี
ความผสมผสานกนัระหว่างความงอกงามทางคุณธรรม จรยิธรรมและปญัญากบัความเจรญิทางวตัถุ 
โดยใหย้ดึมัน่ในระบอบการปกครองแห่งประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุขและยดึมัน่
รกั เคารพ เทอดทนูสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์เป็นหลกั 

(5) ปรบัปรงุระบบการฝึกหดัครแูละบุคลากรทางการศกึษาให้
ไดคุ้ณภาพและปรมิาณที่ตรงกบัความต้องการของประเทศ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิฐานะทางวชิาชพีและ
ในดา้นสวสัดกิารและสวสัดภิาพ 

(6) ส่งเสรมิการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในด้าน
งานวชิาการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกบันโยบาย โครงการและเอกลกัษณ์ในการจดัการศกึษา
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ของชาต ิส่วนการศกึษาภาคบงัคบันัน้ รฐัจะใหเ้อกชนร่วมรบัภาระในการจดัไดภ้ายในขอบเขตทีร่ฐั
ก าหนด และจะเรง่รดัการศกึษาภาคบงัคบัใหท้ัว่ถงึ 

(7) เร่งส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนให้กว้างขวางใน 
รูปแบบต่างๆ หลายลกัษณะให้สอดคล้องกับความสนใจ ความจ าเป็น และความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

(8) จดัและส่งเสรมิใหม้คีวามเสมอภาคทางการศกึษา โดยรฐั
จะเรง่รดัการศกึษาภาคบงัคบัใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถงึทุกทอ้งถิน่ ส่วนการศกึษาทีม่ใิช่ภาคบงัคบั
รฐัจะสนับสนุนให้จดัการศกึษาเพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสทีจ่ะได้รบัการศกึษาโดยเสมอภาคกนัตาม
ก าลงัทางเศรษฐกจิและความเหมาะสมของสภาพทอ้งถิน่ 

(9) ส่งเสรมิการวิจยั การติดตามประเมนิผล และสร้างสรร
ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ

(10) ส่งเสรมิให้ผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกจากท้องถิ่น ให้ได้รบั 
ทุนการศกึษาตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะไดก้ าหนดขึน้ แลว้กลบัไปท างานในทอ้งถิน่ของตน 

ข. นโยบายและแนวทางแต่ละระดบั 

- ระดบัก่อนการศึกษาภาคบงัคบัและประถมศึกษา 

(1) ส่งเสรมิให้ท้องถิน่และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งช่วย 
จดัการศึกษาก่อนภาคบงัคับในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นของท้องถิ่น ส าหรับการศึกษา
อนุบาลนัน้รฐัจะไม่เข้าด าเนินการเอง แต่จะก าหนดระเบียบในการจดัการศึกษาอนุบาลให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษายิง่ขึน้ 

(2) เรง่ขยายการศกึษาภาคบงัคบัใหก้วา้งขวางทัว่ถงึ  
ให้มีคุณภาพทดัเทียมกัน และเพิ่มสัดส่วนการจดัการศึกษาประถมศึกษาของรฐัต่อเอกชนให้ 
มากกว่าในปจัจบุนั โดยอาศยัมาตรการทางการจดัสรรงบประมาณและการวางแผนระดบัทอ้งถิน่ 

(3) ปรบัปรุงเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรยีนรูโ้ดย
เปลีย่นแปลงหลกัสตูร แบบเรยีน ระบบและกระบวนการศกึษาใหเ้หมาะสม 

(4) จดัหาแบบเรยีนและอุปกรณ์การเรยีนการสอนให้
พอกบัความจ าเป็นของนกัเรยีนและครตูามก าลงัทางเศรษฐกจิ 

(5) ลดความสญูเปล่าทางการศกึษา โดยเฉพาะอตัรา
การเรยีนซ ้าชัน้ 



 271 

(6) ปรบัปรุงและส่งเสรมิโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนของ 
ชุมชนอนัแทจ้รงิ โดยสนบัสนุนใหโ้รงเรยีนใชแ้หล่งวทิยาการในทอ้งถิน่เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา
ให้มากทีสุ่ด และให้โรงเรยีนมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่อง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรยีนดว้ย 

- ระดับมธัยมศึกษา อาชีวศึกษา ฝึกหัดครู และการ 
ส่งเสริมการศึกษาพิเศษอ่ืน  ๆ 

(1) จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาแบบไม่แยกสาย 
โดยให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ทัง้วิชาการและวชิาชีพที่เหมาะสมกับวยั ความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนดัของแต่ละบุคคล 

(2) จดัโครงสรา้งของหลกัสูตรใหม้ลีกัษณะทีจ่ะจบใน 
ตวัเองไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 

(3) ปรบัปรุงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรยีนรู้ให้ 
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ทอ้งถิน่ นโยบาย โครงการ และเอกลกัษณ์ในการจดัการศกึษา
ของชาต ิเพื่อการพฒันาประเทศ และเอือ้อ านวยใหผู้เ้รยีนคน้พบความสามารถของตนเองและใหค้ดิ
เป็น ท าเป็น 

(4) เปลี่ยนระบบการวัดผล การนิ เทศ ให้เ ป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูแ้ละการกระจายอ านาจหน้าที่ การวดัผลการศกึษาไปให้โรงเรยีน 
โดยจดัใหม้กีารควบคุมคุณภาพการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานพรอ้มๆ กนัไป 

(5) ขยายปริมาณและปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน -
มธัยมในจงัหวดัต่างๆ ตามสภาพทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึสดัส่วนทีเ่สมอภาคกนั 

(6) จัดแบ่งเขตโรงเรียนตามเมืองใหญ่และท้องที่ 
ต่างๆ โดยพจิารณาตามความเหมาะสมในลกัษณะสภาพทอ้งทีแ่ละระยะเวลาศกึษา 

(7) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ  
ในระดบัมธัยมศกึษาให้ผู้รบัการศกึษาร่วมรบัภาระในการจดัการศกึษาระดบันี้ตามสมควร แต่เพื่อ  
แบ่งเบาภาระของผูย้ากไรแ้ต่เรยีนด ีรฐัจะใหทุ้นการศกึษาแก่นักเรยีนดงักล่าวในระดบันี้ใหม้ากขึน้
กว่าเดมิ 

(8) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปรับปรุงหลักสูตรและ
แบบเรยีนใหเ้น้นหลกัในวชิาอาชพีอย่างแท้จรงิ เพื่อใหผู้้ส าเรจ็การศกึษาสามารถออกไปประกอบ -
อาชพีทีไ่ดเ้รยีนมาได ้
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- การฝึกหดัคร ู

(1) จดัให้มกีารประสานงานการผลติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้การผลติครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกสถาบนั  ทุกระดบั และทุก
ประเภท ตรงกบัความตอ้งการของการขยายและการปรบัปรงุการศกึษาทุกระดบัและประเภท 

(2) ปรบัปรุงและขยายการฝึกและอบรมครูที่ปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นชนบทใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

(3) ให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตครูแต่ละแห่งเป็น 
ศูนยก์ลางรบัผดิชอบท าการฝึกอบรมครูประจ าการ เพื่อปรบัปรุงงานที่ปฏบิตัิให้ได้ประสทิธภิาพ
มากขึน้ และให้รบักบัสภาพการศึกษาตามที่ก าลงัปรบัปรุงใหม่แทนการศึกษาภาคค ่าซึ่งจะลดลง
ตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสม 

(4) ปรบัปรุงหลกัสูตรการฝึกหดัครูให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจรงิและความต้องการของท้องถิน่ และสอดคล้องกบัหลกัสูตรของระดบัประถม-
ศกึษาและมธัยมศกึษา 

(5) ปรบัปรุงคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในด้านวุฒ ิ
ความรู ้และประสบการณ์ทางการฝึกหดัคร ู

- การศึกษาสงเคราะห ์การศึกษาพิเศษและอ่ืนๆ 

(1) จัดและส่ ง เสริมการศึกษาสงเคราะห์  และ
การศึกษาพิเศษอื่นๆ ส าหรบัเด็กบางประเภท เช่น ตาบอด หูหนวก ปญัญาอ่อน พิการ และ
ตลอดจนการศกึษาของประชาชนทัว่ไปในถิน่ทุรกนัดารและห่างไกล เป็นต้น ซึ่งรฐัจะต้องให้การ
สงเคราะหใ์หก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

(2) จดัและส่งเสรมิการศึกษาวิชาชีพพเิศษ รวมทัง้
การพลศกึษาแก่นกัเรยีนและประชาชน 

(3) จดัและส่งเสรมิกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมส าหรบัเดก็และเยาวชน เช่น การลกูเสอื การอนุกาชาด และอื่นๆ 

- ระดบัอดุมศึกษา 

(1) ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น 
โดยเน้นการยกระดบัมาตรฐานการศกึษาและคุณภาพของอาจารย ์
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(2) ปรบัปรงุหลกัสูตร เนื้อหา สาระ และกระบวนการ
เรยีนรู ้ให้มภีาคทฤษฎแีละการปฏบิตัคิวบคู่กนัไป พรอ้มทัง้ปรบัปรุงการคดัเลอืกเขา้สถาบนัอุดม-
ศกึษา เพื่อมุง่ผลติผูส้ าเรจ็การศกึษาทีส่ามารถไปท างานรบัใชส้งัคมใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(3) ปรบัปรงุและส่งเสรมิการผลติบณัฑติในกลุ่มสาขา
ตามความตอ้งการของตลาดและทีม่คีวามจ าเป็นต่อการพฒันาของประเทศ 

(4) วางพื้นฐานจดัตัง้วิทยาลยัชุมชนภาคต่างๆ ให้
เหมาะสมตามขัน้ตอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 

(5) ส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาได้ด าเนินภารกจิใน
ด้านการสอน การวิจัยค้นคว้า แต่งต ารา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารงุรกัษาศลิปวฒันธรรมใหม้ากยิง่ขึน้ 

(6) ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาแบบระบบเปิด 
ในมหาวทิยาลยัต่างๆ ใหม้ากยิง่ขึน้ โดยเน้นการใชส้ื่อการสอนต่างๆ ทีช่่วยใหผู้เ้รยีนศกึษาไดด้ว้ย
ตนเอง 

(7) สนับสนุนให้สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนขยาย
การศึกษาในสาขาวชิาที่สถาบนันัน้ๆ มคีวามพรอ้ม เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนได้ร่ วม
รบัภาระในสาขาวชิาทีส่ถาบนันัน้ๆ มคีวามถนัดไดเ้ตม็ที่ ยกเวน้ในดา้นฝึกหดัครแูละศกึษาศาสตร ์
ซึง่รฐัจะรบัผดิชอบในการจดัการศกึษาแต่ผูเ้ดยีว 

(8) ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐปรับปรุงการเก็บ 
ค่าบ ารุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทัง้ระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆ  เพื่อหารายไ ด้ของ
สถาบนัอุดมศกึษาเอง ภายในขอบข่ายหน้าที่ของสถาบนั ทัง้นี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการเงนิ
จ า ก 
รฐับาล 

(9) ส่ ง เส ริม ให้สถาบัน อุดมศึกษาร่ วมมือและ
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาด าเนินภารกจิที่เหมาะสมกบัลกัษณะพเิศษของ
สถาบนัไดเ้ตม็ที ่และเพื่อปรบัปรงุระบบอุดมศกึษาใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพสงูขึน้ 

- การศึกษานอกโรงเรียน 

(1) ให้มกีารประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ของรฐัและเอกชนที่จดัการศกึษานอกโรงเรยีน เพื่อให้การศกึษานอกโรงเรยีนเป็นการศกึษาที่
เขา้ถงึประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
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(2) จดัเนื้อหาวชิาเรยีนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนัน้ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้า หากว่าประชาชนในท้องถิ่นนัน้ๆ มคีวาม
จ าเป็นและตอ้งการรูเ้ร ือ่งอะไร ระดบัใด 

(3) ส่งเสรมิใหห้น่วยงานทีจ่ดัการศกึษานอกโรงเรยีน
มกีารประเมนิผลเพื่อใชใ้นการปรบัปรงุงานการศกึษานอกโรงเรยีน 

(4) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มี 
บทบาทในการส่งเสรมิการศกึษานอกโรงเรยีนอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะใหส้ถานีวทิยุที่มอียู่แล้ว
ทัว่ประเทศจดัรายการเพื่อเผยแพรค่วามรูข้องประชาชนใหม้ากขึน้ โดยเน้นรายการทีเ่ป็นประโยชน์
แก่การด ารงชีพของประชาชนและสร้างทศันคติที่ดีแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ซึ่งยึดมัน่ รกั เคารพ เทอดทูนในสถาบนัชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษตัรยิเ์ป็นหลกั 

(5) ส่งเสริมให้ท้องถิ่น เอกชน กลุ่มชน จัดศูนย์
ปฐมวยั โดยเฉพาะในชนบท ในแหล่งเสื่อมโทรม และในชุมชนที่หนาแน่น พรอ้มทัง้เร่งส่งเสรมิให้
ความรูแ้ก่ผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดเูดก็ โดยอาศยัสื่อมวลชนและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

การพฒันาสาธารณสุขในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 ได้เร่งส่งเสรมิและขยายขอบเขตการ
ใหบ้รกิารใหส้ามารถครอบคลุมประชากรในชนบทให้มากขึน้ โดยเฉพาะให้เน้นในเรื่องการป้องกนั
โรค การส่งเสรมิสุขภาพและการลดอตัราเพิม่ของประชากรเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม ปญัหาต่างๆ  
ทางดา้นสาธารณสุขยงัมอียูพ่อแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 

2.1 ปัญหา 

2.1.1 ปัญหาท่ีเก่ียวกบัโรคต่างๆ ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการ
ป่วยและการตายของประชากร ได้แก่ กลุ่มโรคที่ติดต่อทางอาหาร น ้า แมลง หรอืสัตว์น าโรค  
ได้แก่ บิด ท้องร่วง พยาธิล าไส้ ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ไข้มาลาเรยี และไข้เลือดออก ซึ่งมี 
อตัราการปว่ยและตายไมส่งูนกั แต่กลุ่มโรคระบบหวัใจและผวิหนัง ไดแ้ก่ โรคตดิต่อในระบบหายใจ
ส่วนต้น ซึ่งมอีตัราการป่วยสูงถงึ 92,791 ต่อแสน ส่วนกลุ่มโรคตดิต่อต่ออื่นๆ ที่ยงัชุกชุมอยู่มาก
หรอือาจเป็นภยัรา้ยแรงได ้ไดแ้ก่ กามโรค ฯลฯ ซึง่มอีตัราการป่วย 382 ต่อแสน นอกจากนัน้ การ
ตดิยาเสพตดิของเดก็ในวยัเรยีนซึง่มอีตัราสงูถงึ 750 ต่อแสน 

2.1.2 ปัญหาการขาดแคลนบริการด้านการรกัษาพยาบาลในชนบท 
เปรยีบเทยีบกบับรกิารทีร่ฐัให้แก่ประชากรในเขตเมอืงแลว้นับว่ายงัห่างไกลอยู่มาก จะเหน็ไดจ้าก
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อตัราส่วนของเตยีงต่อประชากรซึง่ในเมอืง 1 เตยีงต่อประชากร 150 คน ในขณะทีใ่นชนบท 1 เตยีง
ต่อประชากร 900 คน หรือจะเปรียบเทียบอัตราส่วนของแพทย์ในสังกัดของกระทรวง 
สาธารณสุขและเทศบาลในส่วนกลางมอีตัราแพทย ์1 คนต่อประชากร 1,621 คน แต่ในชนบทมี
อตัราแพทย ์1 คนต่อประชากร 30,863 คน จากการขาดแคลนบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาล ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทมปีญัหาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาก และอยู่ในฐานะยากจน ต้องช่วย
ตวัเองในดา้นการรกัษาพยาบาลตามยถากรรม กล่าวคอื เมือ่เวลาเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยจะไปซือ้ยามาใชเ้อง
ถงึรอ้ยละ 51 ในขณะทีม่าขอรบับรกิารจากรฐั โดยผ่านทางโรงพยาบาลหรอืสถานีอนามยั เพยีงรอ้ย
ละ 15 ส่วนทีเ่หลอืนอกนัน้ไปรบับรกิารจากเอกชนและหมอแผนโบราณและหมอไสยศาสตร ์ทัง้นี้ 
เพราะสถานบรกิารด้านรกัษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลจะมแีต่ในจงัหวดัหรอืบางอ าเภอใหญ่ๆ 
เท่านัน้ ส่วนสถานีอนามยัชัน้ 1 ทีม่อียูก่ย็งัมไีมค่รบทุกอ าเภอ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ านวนอ าเภอทีม่ ี
อยูท่ ัง้ประเทศต่อสถานีอนามยัชัน้ 1 ทีม่อียู่แลว้ จะไดอ้ตัราส่วน 1 อ าเภอต่อสถานีอนามยั 0.39 ซึง่
ยงัห่างไกลจากอตัราส่วนทีค่วรเป็น คอื 1 อ าเภอต่อสถานีอนามยั 1 แห่ง 

2.1.3 คุณภาพของบริการด้านการรกัษาพยาบาล ท่ีรฐัให้แก่ 
ประชากรในชนบทเม่ือเปรียบเทียบกบัคณุภาพของบริการท่ีรฐัให้แก่ประชากรในกรงุเทพฯ 
แล้ว ปรากฏว่า คณุภาพของบริการท่ีให้แก่ผูป่้วยในชนบทยงัต า่กว่ามาก เนื่องจาก 

ก. บุคลากรในด้านนี้ โดยเฉพาะแพทย์มน้ีอยเมื่อเทยีบกบัปรมิาณ
คนไขจ้งึท าใหไ้มส่ามารถใชเ้วลาตรวจวนิิจฉยัโรคไดม้ากเท่าทีค่วร ทัง้นี้ รวมถงึการขาดเครื่องมอืใน
การชณัสตูรทางการแพทย ์การขาดแพทยผ์ูช้ านาญเฉพาะโรค นอกจากนั ้น เวชภณัฑแ์ละยาทีค่วร
จะไดร้บักม็ใีหไ้ม่พอและหาไดย้ากในทอ้งถิน่ ส่วนการดูแลผูป้่วยในโรงพยาบาลในส่วนภูมภิาคเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัในโรงพยาบาลในส่วนกลางแล้วยงัแตกต่างกนัมาก จะเห็นได้จากอตัราส่วนของ
แพทยต่์อพยาบาลต่อเตยีงคนไข ้คอื ในส่วนกลางแพทย ์1 คนต่อพยาบาล 2.8 คน ดูแลเตยีงคนไข ้
6 เตยีง แต่ในส่วนภมูภิาคแพทย ์1 คนต่อพยาบาล 3.1 คน ดแูลเตยีงคนไขถ้งึ 24 เตยีง จากสาเหตุ
ดงักล่าวจงึเป็นเหตุใหผู้ป้ว่ยในชนบทหลัง่ไหลเขา้มาขอรบับรกิารดา้นน้ียงัโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 
ซึง่เป็นการเสยีเวลาและค่าใชจ้า่ยโดยไมจ่ าเป็น 

ข. ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน 
ชณัสูตรและวเิคราะห์วจิยั ยงัไม่ไดม้กีารปรบัปรุงและขยายไปเท่าที่ควร ส่วนใหญ่งานดา้นนี้มกีาร
ปรบัปรงุเฉพาะในโรงเรยีนแพทยเ์ท่านัน้ ในส่วนภูมภิาคเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไม่ใคร่มโีอกาสไดร้บั
วทิยาการแพทยใ์หม่ๆ  ขาดการอบรมเพิม่เตมิในระหว่างประจ าการ และขาดระบบการนิเทศงานทีด่ ี
นอกจากนี้ เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปในงานดา้นการบรหิารงานทีไ่ม่ใช่วชิาการ เช่น 
งานธุรการ งานควบคุมการก่อสรา้ง ฯลฯ ท าใหไ้มม่เีวลาฟ้ืนฟูงานทางวชิาการ 
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2.1.4 ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายบุคลากรสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอย่างยิง่แพทย ์ซึง่ในปจัจุบนัผลติไดปี้ละ 385 คน และจะเพิม่การผลติเป็นปีละ 500 คน 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 แต่กย็งัไม่เพยีงพอกบัความต้องการ เพราะแพทยส์่วนใหญ่ไม่
อยากจะออกไปท างานในส่วนภูมภิาค สมควรจะต้องหาบุคลากรอื่นมาเสรมิงานแทนและแบ่งเบา
ภาระของแพทยใ์นด้านการรกัษาพยาบาลผู้ป่วย และเพื่อปฏบิตังิานทดแทนแพทยท์ี่ขาดในส่วน
ภมูภิาค 

2.1.5 ปัญหาการอนามยัแวดล้อม การเพิม่ขึ้นของประชากรในอตัรา
สูง และการขยายตวัทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า ท าให้เกดิการรวมตวัของประชาชนมากขึ้น 
โดยการอพยพจากชนบทเขา้สู่เมอืงใหญ่ๆ ท าใหเ้กดิปญัหาความแออดั และขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยัที่
ถูกสุขลกัษณะส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยในเขตเมอืง ประมาณรอ้ยละ 20 หรอืประมาณ 110,000 หน่วย 
จงึท าใหเ้กดิแหล่งเสื่อมโทรมและสภาพสุขาภบิาลเลวรา้ยในเมอืงใหญ่ๆ โดยทัว่ไป ปญัหาทีต่ามมา
กค็อืเป็นแหล่งที่ท าให้เกดิโรคระบาด โรคภยัไขเ้จบ็ และภาวะขาดแคลนสารอาหารในเดก็วยัก่อน
เรยีนในแหล่งเสื่อมโทรม 

การขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมและการค้าโดยขาดการวางแผนการใช้ 
ทีด่นิการก่อสรา้งระบบระบายน ้าโสโครก ฯลฯ ท าใหป้ญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นพษิกระจายอยู่ทัว่ๆ ไป 
เช่น ปญัหาน ้าเสยี ปญัหาอากาศเสยี ปญัหาจากการใชผ้งเคมแีละวตัถุมพีษิในการก าจดัแมลงและ
การตกคา้งของสารเคมใีนพชืผกัและน ้าทีใ่ชบ้รโิภค เป็นต้น นอกจากนี้ การพฒันาอุตสาหกรรมยงั
ก่อใหเ้กดิปญัหาทางดา้นอาชวีอนามยั จากการท างานในโรงงานอุตสาหรรมทีม่ไิดม้กีารควบคุมหรอื
ป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 

2.1.6 ปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในชนบทยงัมปีญัหาเกี่ยวกบัการให้ความร่วมมอืของประชาชน ในระดบัหมู่บ้านกบับุคลากร
สาธารณสุข ทัง้ในด้านการตดิต่อ การให้ข่าวสารสาธารณสุข การแจง้ข่าวเกี่ยวกบัโรคระบาดและ
การให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะต้อง
ด าเนินการในรปูของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น 

2.1.7 ปัญหาการประสานงานและการไม่ผสมผสานในการ
ให้บริการ จ าแนกออกเป็นปญัหาดา้นการประสานการปฏบิตังิาน กล่าวคอื การบรหิารยงัเป็นไปใน
รปูของการรวมอ านาจไวใ้นส่วนกลาง ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการสัง่งานและท าใหก้ารใชเ้จา้หน้าที่
อยู่ในวงก าจดัไม่คล่องตวัและปญัหาดา้นการประสานแผนปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัแผนรวมของชาต ิ 
แผนพฒันาสาธารณสุขเท่าที่ผ่านมายงัไม่มกีารประสานกนัเท่าทีค่วร เช่น งานในด้านการควบคุม
ป้องกนัโรคกบังานด้านการรกัษาพยาบาลภายในเขตหรอืจงัหวดัเดยีวกนั แต่การบรหิารและการ
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บงัคบับญัชาแยกกนัอยู่คนละหน่วยงาน ท าให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรบับรกิารไม่ได้รบัความ
สะดวกเท่าทีค่วร 

2.1.8 ปัญหาการขาดบริการสาธารณสุขส าหรบัชนบางกลุ่ม ซึ่ง 
ไดแ้ก่ ชาวเขาใน 11 จงัหวดัภาคเหนือ ชาวไทยมุสลมิใน 4 จงัหวดัภาคใต้ ประชาชนในทอ้งถิน่ทีม่ ี
การคุกคามจากผูก่้อการรา้ย สมาชกิในนิคมสรา้งตนเอง และกลุ่มประชาชนผูม้รีายไดน้้อย ซึง่ในแต่
ละกลุ่มมปีญัหาของตัวเองเป็นพิเศษที่จะต้องแก้ไข เช่น สภาพความเป็นอยู่ ฐานะทางสงัคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา รายได้ ซึ่งมีปญัหาแตกต่างกันออกไป จ าเป็นต้องจดับรกิาร
สาธารณสุขใหเ้ป็นพเิศษโดยรว่มกบัหน่วยงานอื่น 

2.1.9 ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการบริหารเวชภณัฑ์ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองใช้ในการให้บริการด้านการสาธารณสุขท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุใหเ้กดิการขาดอุปกรณ์
เครื่องใช้ ท าให้เกิดความล่าช้า สูญหาย และไม่ตรงต่อความต้องการซึ่ งมผีลกระทบไปถึงการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

2.2 นโยบาย 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 รฐัมนีโยบายที่จะใหบ้รกิารสาธารณสุข ทัง้ดา้น
การรกัษาพยาบาลและป้องกันโรค พร้อมทัง้ส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทอ้งถิน่ชนบท โดยจะเร่งปรบัปรุงระบบการสาธารณสุข โดยไดว้างนโยบายที่
จะพฒันาไวด้งันี้ 

(1) เพิ่มจ านวนและสมรรถภาพบุคลากรสาธารณสุขประเภทต่างๆ 
โดยปรบัปรงุวธิกีารและขยายการผลติ อบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุคลากรทีม่อียู่แลว้ วางมาตรการการ
กระจายและใชก้ าลงัคนใหเ้หมาะสม 

(2) ปรบัปรงุและขยายบรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลใหผู้้มรีายไดน้้อย
สามารถรบับรกิารอยา่งทัว่ถงึ 

(3) ด าเนินการควบคุมป้องกนัและรกัษาพยาบาลผูป้่วยดว้ยโรคตดิต่อ
ต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนทุกทอ้งถิน่พน้จากภาวะทีต่อ้งเสีย่งภยัต่อโรคเหล่านี้ 

(4) ส่งเสรมิงานดา้นชณัสูตร และวนิิจฉัยโรค โดยเฉพาะเกี่ยวกบังาน
ดา้นรกัษาพยาบาลและงานอนามยัในส่วนภูมภิาค 

(5) ด าเนินงานวางแผนครอบครวัให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และเป็นไป
อยา่งทัว่ถงึเพื่อลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหต้ ่าลงกว่าปจัจบุนั 
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(6) ด าเนินการปรับปรุงสภาวะสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก และ 
ปรบัปรงุภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทารกและเดก็วยัก่อนเรยีนไดร้บัสารอาหารทีจ่ าเป็นต่อ
การเจรญิเตบิโตของรา่งกายอยา่งเพยีงพอ 

(7) ด าเนินการป้องกนัภาวะสิง่แวดล้อมเป็นพษิ และจดัหาน ้าสะอาด
เพื่อบรโิภคใหแ้ก่ประชาชนทัง้ในเมอืงและชนบท วางระบบขจดัน ้าโสโครกตลอดจนควบคุมป้องกนั
การเป็นพษิอนัเน่ืองมาจากอาหาร ยา และวตัถุมพีษิต่างๆ 

(8) ปรับปรุงและควบคุมการผลิต การจ าหน่าย การใช้ และการ
กระจายยารกัษาโรคใหป้ระชาชน ไดใ้ชย้าทีม่คีุณภาพ และในราคาอนัสมควร ตลอดทัง้ควบคุมรา้น
ขายยาให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะสนับสนุนให้มีการผลิตวัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมยาดว้ย 

(9) ปรบัปรุงวธิกีาร และขยายบรกิารดา้นสุขภาพจติชุมชนโดยเฉพาะ
ปญัหาการตดิยาเสพตดิ และวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท 

(10) ปรบัปรงุวธิกีาร และขยายบรกิารดา้นทนัตสาธารณสุข 

(11) ใหสุ้ขศกึษาแก่ประชาชน และด าเนินการกระตุ้นประชาชนใหเ้หน็
ความส าคญัและรว่มมอืกบัทางราชการ เพื่อแกป้ญัหาสาธารณสุข 

(12) ส่งเสรมิการวจิยัทีแ่กป้ญัหาสาธารณสุขของประเทศ 

 2.3 แนวทางและมาตรการ 

  แนวทางและมาตรการที่จะน ามาใช้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 โดยการปฏิรูป 
วธิกีารใหบ้รกิารสาธารณสุขเสยีใหม ่คอื 

  2.3.1 ในเขตชนบท 

(1) ให้บรกิารสาธารณสุขด้วยวธิกีารอนามยัแบบผสมผสาน เพื่อให้
การรกัษาพยาบาลเข้าถึงประชาชนในชนบทควบคู่กนัไปกบัการป้องกนัโรคต่างๆ และพจิารณา
ขยายเขตจ านวนโรงพยาบาลอ าเภอ สถานีอนามยั ส านักงานผดุงครรภ์ ตลอดจนจดัตัง้หน่วย
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และผู้สื่อข่าวสาธารณสุขต่างๆ อนัประกอบกนัขึ้นให้เป็น
ระบบการใหบ้รกิารสาธารณสุขภายในระบบเดยีวกนั 

(2) ผลิต อบรม และฟ้ืนฟูวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ให้
สามารถปฏบิตังิานในขอบเขตทีก่วา้งขวางกว่าเดมิ โดยเฉพาะการอบรมผูจ้ะท าหน้าทีช่่วยแพทยใ์น
การรกัษาพยาบาลผูเ้จบ็ปว่ยในชนบท 
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(3) คดัเลอืกและฝึกอบรมอาสาสมคัร และผูส้ ื่อข่าวสารสาธารณสุขท า
ให้หน้าที่ในการให้การรกัษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนรบัข่าวสาร และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 
ทางด้านสาธารณสุข และจ่ายยาต าราหลวงแก่ประชาชน อาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าที่ ในการนี้จะให้มปีระจ าหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 
คน 

(4) สนับสนุนการจดัหาน ้ าสะอาดเพื่อบริโภคให้เพียงพอแก่ความ
ตอ้งการครบทุกหมูบ่า้น 

(5) ใช้ระบบวิทยุสื่อสาร เข้าช่วยการบรกิารผู้ที่มภีูมลิ าเนาอยู่ใน 
ท้องถิ่นห่างไกล และอ านวยความสะดวกให้แก่การส่งมอบผู้ป่วยระหว่างสถานบรกิารต่างๆ โดย
อาจอาศยัหรอืรว่มใชห้น่วยสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยทีม่อียูแ่ลว้หรอืทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

2.3.2 ในเขตเมือง (รวมกรงุเทพฯ) จะเน้นเรือ่งส าคญัๆ คอื 

(1) ปรบัปรุงขยายบรกิารทางการแพทย์ ส าหรบัการรกัษาพยาบาล  
โดยการปรบัปรงุดา้นการบรหิาร เพื่อยน่เวลารกัษาพยาบาลผูป้่วยใหน้้อยลงและผูป้่วยสามารถออก
จากโรงพยาบาลไดเ้รว็ขึน้ นอกจากนัน้ จะตอ้งเรง่ปรบัปรงุขยายงานโรงพยาบาลส่วนกลางใหเ้ป็นพี่
เลีย้งทางวชิาการใหแ้ก่โรงพยาบาลในส่วนภูมภิาค 

(2) สนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนให้รบัภาระด้านการรกัษาพยาบาล  
โดยหาทางลดภาษ ีเครือ่งมอื อุปกรณ์การแพทย ์หรอืการใหกู้้เงนิเพื่อส่งเสรมิการลงทุน 

(3) ปรบัปรุงการด าเนินงานของศูนย์บรกิารสาธารณสุขของท้องถิ่น 
ขยายบรกิารสาธารณสุขชุมชนของทอ้งถิน่ในเขตผูย้ากจน โดยจดัใหม้บีรกิารพอเพยีงในชุมชนของ
ผูม้รีายไดน้้อย 

(4) รเิริม่โครงการประกนัทางสุขภาพของคนงาน โดยจะเริม่ในกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นเบือ้งแรก 

(5) ให้ความส าคญัแก่งานพฒันาด้านสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะในด้าน
สุขาภบิาล ไดแ้ก่ การระบายน ้าโสโครก การก าจดัขยะมลูฝอย การสุขาภบิาล อาหาร ตลอดจนการ
รกัษาแหล่่งน ้าและสวนสาธารณะต่างๆ  

2.3.3 มาตรการเพ่ือปรบัปรงุแผนงานด้านยาและเวชภณัฑ์ 

 ส ารวจความต้องการยาที่จ าเป็นจะต้องใช้ในระยะของแผนและ
ควบคุมการผลติการใช้ยาและเวชภณัฑ์ให้ตรงกับความจ าเป็นและให้ได้มาตรฐานและให้มกีาร
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โฆษณาที่ถูกต้อง และส่งเสรมิให้มหีน่วยบรกิารยาของรฐัให้แพร่หลาย ตลอดจนสนับสนุนการ
พฒันาดา้นเภสชักรรม ทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

2.3.4 ปรบัปรงุระบบการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

ให้มกีารกระจายอ านาจไปยงัหน่วยราชการส่วนภูมภิาคให้มากขึน้ ทัง้ใน
ดา้นการวางแผน การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผน การตดัสนิใจ การจดัสรรงบประมาณ การบงัคบั
บญัชา ฯลฯ ทัง้น้ีเพื่อใหห้น่วยราชการส่วนภมูภิาคสามารถแกป้ญัหาของตนเองไดค้ล่องตวั และตรง
จุดยิ่งขึ้น และให้การช่วยเหลือหน่วยการปกครองท้องถิ่นในเรื่องที่กฎหมายระบุให้เป็น  
หน้าทีข่องทอ้งถิน่จะตอ้งรบัปฏบิตัใิหไ้ดค้รบถว้น 

ปรบัปรุงใหม้กีารวางแผนปฏบิตังิานระดบัจงัหวดัและทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพพื้นที่ และตอบสนองต่อแนวนโยบายของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงการนิเทศงาน และ
การรายงานผลในระดบัต่างๆ ด้วย ส่วนในด้านการขยายการผลติบุคลากรสาธารณสุขประเภท
ต่างๆ จะไดพ้จิารณาสนับสนุนใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการ โดยใหว้ทิยาลยัเอกชน
ช่วยผลติบุคลากรบางประเภทซึ่งมคีวามขาดแคลนอยู่เป็นอนัมาก เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 
ฯลฯ 

2.4 เป้าหมายการพฒันาด้านสาธารณสขุ 

เพื่อใหส้นองนโยบายในการแก้ไขปญัหาในด้านสาธารณสุข แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 ไดก้ าหนดเป้าหมายต่างๆ ไวด้งัน้ี.- 

2.4.1 เพ่ิมจ านวนและการกระจายบคุลากรสาธารณสขุ โ ด ย
การเพิม่จ านวนบุคลากรสาธารณสุขต่างๆ ในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ให้ได้สดัส่วนกบั
ประชากรดงันี้ คอื 

(1) ในส่วนรวม 

- แพทย ์ : ประชากร = 1 : 10,500 

- เภสชักร : ประชากร = 1 : 78,303 

- ทนัตแพทย ์ : ประชากร = 1 : 71,810 

- พยาบาลและผูช้่วยพยาบาล : ประชากร = 1 :   2,900 

- ผดุงครรภ ์ : ประชากร = 1 :   5,886 

- พนกังานอนามยั : ประชากร = 1 :      4,125 
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 (2) ในส่วนภมิูภาค   

- แพทย ์ : ประชากร = 1 :     18,700 

- เภสชักร : ประชากร = 1 :   146,800 

- ทนัตแพทย ์ : ประชากร = 1 :   108,600 

- พยาบาลและผูช้่วยพยาบาล : ประชากร = 1 :      2,900 

- ผดุงครรภ ์ : ประชากร = 1 :      5,300 

- พนกังานอนามยั : ประชากร = 1 :      6,000 

 ทางด้านสมรรถภาพของบุคลากรสาธารณสุขนั ้น จะให้การ
ฝึกอบรมเจา้หน้าทีร่ะหว่างประจ าการในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงันี้ คอื.-   

- แพทย ์ จ านวน       500  คน 

- พยาบาลเวชปฏบิตั ิ " 1,400  " 

- พยาบาลและผูช้่วยพยาบาล " 10,000  " 

- ผดุงครรภ ์ " 7,500  " 

- พนกังานอนามยั " 6,100  " 

- ครผููฝึ้ก (ในหลกัสตูรต่างๆ) "    600   " 

หมายเหตุ : สดัส่วนของบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรในทีน่ี้ไมน่ับ 
รวมถงึการด าเนินงานในภาคเอกชน 

นอกจากนัน้จะพฒันาให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการให้บรกิาร 
สาธารณสุข  โดยใช้อาสาสมคัรและผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการนี้จะได้ท าการ  
อบรมในระดบัท้องถิน่แก่อาสาสมคัร จ านวน 22,400 คน และผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข จ านวน 2 
แสนคน 

2.4.2 ขยายบริการด้านการรกัษาพยาบาล  จะให้มีโรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอเพื่อขยายงานรักษาพยาบาลให้สามารถสนองความต้องการด้านนี้ ให้สามารถ
ครอบคลุมใหป้ระชากรในเขตชนบทประมาณ 20%  
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จ านวนเตยีงทีจ่ะสรา้งเพิม่เตมิในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ซึง่แยกออกเป็น
ส่วนภมูภิาคและเมอืงดงันี้ คอื 

- จ านวนเตยีงเพิม่เตมิในเขตภมูภิาค 
 (พ.ศ. 2520 - 2524) 

12,290 เตยีง 

- จ านวนเตยีงเพิม่เตมิในเขตเมอืง 
(พ.ศ. 2520 - 2524) 
(เฉพาะเตยีงในโรงพยาบาลของกรงุเทพมหานคร) 

802 เตยีง 

ซึง่จะท าใหส้ดัส่วนของเตยีงต่อประชากรเป็นดงันี้ คอื 

- เขตเมอืง แพทย ์: เตยีง : ประชากร = 1 : 14.0 : 1,639 

- เขตภมูภิาค แพทย ์: เตยีง : ประชากร = 1 : 30.3 : 18,700 

ทางดา้นการปรบัปรงุและก่อสรา้งโรงพยาบาลนัน้ มเีป้าหมายดงัน้ี 

ปรบัปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลอ าเภอ ขนาด 60-120 เตียง ในเขต 
ภมูภิาคเพิม่ขึน้ 15 แห่ง 

ปรบัปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลอ าเภอ ขนาด 30 เตียง ในเขต 
ภมูภิาคเพิม่ขึน้ 25 แห่ง 

ปรบัปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลอ าเภอ ขนาด 10 เตียง ในเขต 
ภมูภิาคเพิม่ขึน้ 60 แห่ง 

ปรบัปรงุและก่อสรา้งสถานีอนามยัในเขตภมูภิาคเพิม่ขึน้ 600 แห่ง 

2.4.3 การควบคุมและป้องกันรักษาผู้ ป่วยด้วยโรคติดต่อ จะ 
ด าเนินการควบคุม ป้องกนั และรกัษาพยาบาลผูป้่วยดว้ยโรคตดิต่อต่างๆ ทีเ่ป็นสาเหตุทีส่ าคญัของ
การป่วยและตาย เพื่อใหป้ระชาชนในส่วนภูมภิาคพน้จากภาวะทีต่้องเสี่ยงภยัจากโรคตดิต่อ โดยมี
เป้าหมายทีจ่ะลดอตัราปว่ยและตายจากโรคต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ลดอัตราป่วยและตายจากโรคที่ติดเชื้อจากอาหารและน ้ าลง
ประมาณรอ้ยละ 30 และ 50 ตามล าดบั 

(2) ลดอัตราป่วยและตายจากโรคมาลาเรยีและโรคที่มีพาหะน าลง
ประมาณรอ้ยละ 30 และ 50 ตามล าดบั 
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(3) ลดอตัราป่วยและโรคติดเชื้อในระบบหายใจส่วนต้นและของโรค 
ผวิหนงัลงประมาณรอ้ยละ 25 และ 15 ตามล าดบั 

(4) ลดอัตราป่วยจากโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ  
ลงประมาณรอ้ยละ 50 

(5) ควบคุมให้อตัราป่วยจากโรคเรือ้นลดน้อยลงไปร้อยละ 60 และ
รกัษาใหห้ายขาดจนอตัราปว่ยทีพ่งึมอียูล่ดลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 5 

2.4.4 ส่งเสริมงานด้านชัณสูตร วินิจฉัยโรค และวิจัยแก้ปัญหา 
สาธารณสขุ เพื่อใหง้านดา้นชณัสตูรและวนิิจฉยัโรคไดช้่วยอ านวยประโยชน์แก่งานสาธารณสุขของ
ประเทศ จะได้น าเอาวทิยาการทางวทิยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยเสรมิงานในด้านเกี่ยวกบัการ
รกัษาพยาบาลและอนามยัส่วนภูมภิาคให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ โดยการแยกงานทางด้านนี้เป็น
ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่มวีตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัดงันี้ 

- วัตถุประสงค์ระยะยาว เพื่อจดัตัง้หน่วยชัณสูตรเต็มรูป ทัง้ใน
ส่วนกลาง ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั และสถานีอนามยั 

- วตัถุประสงค์ระยะสัน้ เพื่อจดัตัง้หน่วยชณัสูตรประจ าจงัหวดัให้
ครบทัง้ 71 จงัหวดั เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานในระดบัภาคและส่วนกลาง 

- โรคต่างๆ ที่ส าคัญและจะวิจยั ได้แก่ โรคติดต่อเชื้อจากไวรัส  
บคัทเีรยี พาราสติ และเชือ้รา 

ในการนี้จะไดจ้ดัตัง้หน่วยชณัสูตรโรคขึน้ในระดบัจงัหวดั โรงพยาบาลและ
หน่วยชณัสตูรยอ่ยรวม 325 หน่วย และปรบัปรงุหน่วยเดมิในระดบัภาคและจงัหวดัอกี 51 แห่ง 

2.4.5 ขยายบริการวางแผนครอบครวั  เพื่อให้บริการด้านนี้ไปสู่
ประชาชนโดยทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพื่อลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 2.1 
ต่อปี เมื่อสิ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 โดยที่โครงการน้ีจะครอบคลุมประชากร เป้าหมายส าหรบั
ผูร้บับรกิารใหม่ 3,089,000 คน ผูร้บับรกิารเก่า 1,630,107 คน โดยการจดัตัง้หน่วยเผยแพร่และจงู
ใจเคลื่อนที ่40 หน่วย หน่วยบรกิารวางแผนครอบครวัเคลื่อนที่ 45 หน่วย 

2.4.6 ปรบัปรงุภาวะสขุภาพอนามยัแม่และเดก็ เพื่อทีจ่ะลดอตัราการ
ตายของแม่และเด็กลงประมาณ 20% โดยเพิม่ประสทิธภิาพและการขยายบรกิารให้ครอบคลุม
ประชากร และปรบัปรุงภาวะโภชนาการของหญงิมคีรรภแ์ละหญงิแม่ลูกอ่อน เฉพาะอย่างยิง่ทารก
และเดก็วยัก่อนเรยีน โดยมเีป้าหมายใหบ้รกิารแยกเป็นเขตภมูภิาคและเมอืงดงันี้ คอื 
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รับฝากครรภ ์

ท าคลอด 

ตรวจหลงัคลอด 

(1) ภมิูภาค 

- รบัฝากครรภร์อ้ยละ 80 ของหญงิมคีรรภท์ัง้หมด 

- ท าคลอดรอ้ยละ 44      “                   “ 

- ตรวจหลงัคลอดรอ้ยละ  68  ของหญงิทีค่ลอด 

(2) เมือง 

- รอ้ยละ  90  ของหญงิมคีรรภใ์นกรงุเทพมหานคร 

- รอ้ยละ  80  ของหญงิมคีรรภใ์นเขตเมอืงอื่นๆ 

- รอ้ยละ  90  ของหญงิมคีรรภใ์นเขตกรงุเทพมหานคร 

- รอ้ยละ  60  ของหญงิมคีรรภใ์นเขตเมอืงอื่นๆ 

- รอ้ยละ  68  ของหญงิทีค่ลอด 

2.4.7 ป้องกนัส่ิงแวดล้อมเป็นพิษและจดัหาน ้าสะอาดเพ่ือบริโภค
ให้แก่ประชาชน จะจดัการวางระบบก าจดัน ้าโสโครก จดัหาน ้าสะอาดใหค้รอบคลุมประชากรของ
ประเทศให้ได้จ านวนเพิ่มจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 25 ถ้าหากได้ผลจะสามารถลดปญัหา 
ผูป้่วยเน่ืองจากน ้าไดจ้าก 26,600/ 1,000,000 คน เป็น 18,700/1,000,000 คน หรอืลดลงในอตัรา
รอ้ยละ 30 ในการนี้จะจดัใหม้รีะบบการจดัท าน ้าสะอาด ซึง่แยกออกเป็นระบบกลาง 400 ระบบ และ
ระบบขนาดเลก็ (โรงเรยีนวดั) 10,000 ระบบ 

ทางด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพษิอันเน่ืองมาจากวตัถุมพีิษต่างๆ  
คาดว่าผูป้ระกอบอาชพีการงานทุกอาชพีประมาณ 14-16 ล้านคน จะไดร้บัการดูแลเอาใจใส่เป็น
พเิศษ โดยการสรา้งศูนยอ์าชพีอานามยัทัว่ประเทศ 

2.4.8 ควบคุมอาหารและยา จะควบคุมการผลติ การจ าหน่าย การใช ้
และการกระจายยารกัษาโรคให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มคีุณภาพ และรอดพ้นจากอนัตรายจากการ
บรโิภคอาหารทีผ่ดิสุขลกัษณะ เพื่อทีจ่ะลดอตัราตายและป่วยดว้ยโรคอนัเน่ืองจากน ้าและอาหารลง 
50% และ 30% ตามล าดบั ซึ่งจะท าให้การควบคุมอาหาร ครอบคลุมประชากร 30% และการ
ควบคุมยา ครอบคลุมประชากร 20% เพื่อบรรลุเป้าหมายดงักล่าวจะด าเนินการดงัน้ี คอื 

(1) อบรมผูป้ระกอบการคา้อาหารและยา 10,000 คน และ 5,000 คน 
ตามล าดบั 

(2) เกบ็และวเิคราะหต์วัอยา่งอาหารและยาอยา่งละ 20,000 ตวัอยา่ง 
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(3) ตรวจและควบคุมสถานที่ผลติและจ าหน่ายยา อาหาร ประมาณ 
10,000 และ 50,000 แห่งต่อปี ตามล าดบั 

2.4.9 บริการสขุภาพจิตชุมชน ปรับปรุงและขยายบริการด้าน
สุขภาพจติชุมชน เพื่อขยายบรกิารให้เข้ากับประชาชนในส่วนภูมภิาค โดยผสมผสานบรกิาร 
สุขภาพจติเขา้กบับรกิารสาธารณสุขปีละประมาณรอ้ยละ 10 ของบรกิารสาธารณสุขทีม่อียู่แลว้ และ
จะเพิม่เตยีงและบุคลากรใหม้อีตัราส่วน คอื ประชากร 100,000 คนต่อ 250 เตยีงเป็นอย่างต ่า และ
ผูป้่วย 25 คน ต่อแพทย ์1 คน พยาบาล 4 คน นักสงัคมสงเคราะห ์1 คน และนักจติวทิยา 1 คน 
ปญัหายาเสพตดิมเีป้าหมายบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิทัง้หมดในคลนิีค ถอนพษิยา และบ าบดัแบบผูป้่วย
ภายนอกราว 103,920 ราย ทางดา้นการป้องกนัจะมหีน่วยงานทีใ่หบ้รกิารปรกึษาและแนะน า 111 
หน่วย และส าหรบัการใหค้ าปรกึษาแนะน าโดยครปูระมาณว่าจะใหบ้รกิารไดใ้น 4,225 โรงเรยีน 

2.4.10 งานด้านทนัตสาธารณสุข มวีตัถุประสงค์โดยตรงที่จะลดความ
ชุกชุมของโรคในช่องปาก ได้แก่ โรคฟนัผุ และโรคเหงือกลงประมาณร้อยละ 10 โดยม ี
เป้าหมายที่ให้บรกิารดูแลทนัตสุขภาพแบบเพิม่ทวใีนเดก็ระดบัประถมศึกษาประมาณร้อยละ 10 
ของนักเรยีนทัว่ประเทศ และให้บรกิารทนัตกรรมในสถานบรกิารของรฐัและเอกชน เพื่อลดความ
เจบ็ป่วยและยดือายุฟนั เพื่อครอบคลุมประชากรรอ้ยละ 30 ในเขตเมอืง และรอ้ยละ 10 ในเขต
ชนบท 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายน้ีจะท าให้อัตราส่วนระหว่างทนัตแพทย์ต่อ
ประชากรเป็น 1 : 71,810 ขยายและสรา้งโรงเรยีนทนัตาภบิาลทีจ่งัหวดัชลบุร ีและขอนแก่น ซึง่จะ
สามารถรบันกัเรยีนไดแ้ห่งละ 100 คน 

2.4.11 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา โครงการสุขศกึษาจะมบีทบาท
ในการสนบัสนุนการลดปญัหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศดงัน้ี คอื.- 

 
(1) ลดอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในบา้นเรอืน

ใหล้ดลงเหลอื 
8.08/100,000  คนในปี  2524 

(2) ลดอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถนนให้
ลดลงเหลอื 

10.5/100,000  คนในปี  2524 

(3) ลดอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการประกอบ    
อาชพีทางเกษตรใหเ้หลอื 

9.66/100,000  คนในปี  2524 

 
(4) ลดจ านวนผูก้นิยาผดิและผูต้ดิยา

เสพตดิจาก 750/100,000  
500/100,000  คนในปี  2524 
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ใหเ้หลอื 
(5) ลดอตัราปว่ยดว้ยโรคขาด

สารอาหารประเภทโปรตนีใหเ้หลอื  
10  %ในปี 2524 

 

ในการนี้ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับอุทิศเวลาในการ
ปฏบิตังิานรอ้ยละสบิของเวลาปฏบิตังิานทัง้หมดใหแ้ก่งานให้สุขศกึษาแก่ประชาชน และใหค้วามรู้
ทางด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน โดยทางสื่อมวลชน เช่น ท าภาพยนตร์ แผ่นป้ายและเอกสาร 
เผยแพร ่

3. อาหารและโภชนา 

 3.1 ปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ 

ภาวะทุพโภชนาการเป็นปญัหาใหญ่ปญัหาหน่ึงทีม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อ
ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในส่วนที่กระทบกระเทอืนต่อทารกและเด็ก  
ก่อนวยัเรยีน ซึง่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดม้กีารด าเนินงานแก้ไขปญัหาเรื่องโภชนาการอยู่บา้ง 
แต่อยู่ในขอบข่ายที่จ ากดั คอื ได้มกีารจดัสร้างศูนยโ์ภชนาการเพื่อให้บรกิารแก่เดก็ก่อนวยัเรยีน 
จ านวน 381 แห่ง ซึง่มเีดก็ไดร้บับรกิารประมาณ 15,240 คน และมเีดก็ในวยัเรยีนไดร้บับรกิารใน
โครงการทดลองอาหารกลางวนัจ านวนเพยีง 2,400 คน ซึง่กล่าวไดว้่าเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.6 ของเดก็
ทีม่ปีญัหาทางดา้นโภชนาการเท่านัน้ ฉะนัน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จะต้องมกีารขยายเป้าหมาย
ด าเนินการเพื่อใหบ้รกิารแก่กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นปญัหาใหเ้พิม่จ านวนขึน้ 

ปญัหาทางด้านอาหารและโภชนาการที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยมี
โรคขาดอาหารประเภทโปรตนี แคลอรี่ โรคขาดวติามนิเอ-บหีนึ่งและบสีอง โรคคอพอกธรรมดา
เน่ืองจากขาดไอโอดนี โรคโลหติจาง เน่ืองจากขาดธาตุเหลก็ และโรคน่ิวในกระเพาะปสัสาวะ 

โรคขาดสารอาหารทีเ่ป็นปญัหาและรนุแรงมากทีสุ่ด คอื โรคขาดโปรตีน - 
แคลอรี่ ในทารก เดก็ก่อนวยัเรยีน เดก็วยัเรยีน หญงิมคีรรภ ์และแม่ลูกอ่อน กล่าวคอื ไดพ้บว่าเดก็
ก่อนวยัเรยีนอายุระหว่าง 6 เดอืน ถงึ 5 ขวบ ประมาณรอ้ยละ 52-76 ในแหล่งเสื่อมโทรมของ
กรงุเทพมหานคร และในเขตชนบทจะปรากฏภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนัน้จะเหน็ไดว้่าเดก็อายุ
ต ่ากว่า 6 ปี ทีต่ายจ านวน 111,280 คน ในปี 2517 เป็นจ านวนทีต่ายสบืเนื่องจากสาเหตุของภาวะ
ทุพโภชนาการ จ านวน 55,000  คน  

ส่วนเด็กในวัยเรยีนในเขตชนบทและในแหล่งเสื่อมโทรมของกรุงเทพ - 
มหานครมปีญัหาทางดา้นทุพโภชนาการประมาณรอ้ยละ 30 และในจงัหวดัภาคเหนือจะพบว่าม ี
ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอกสูงถงึร้อยละ 72 ส่วนด้านหญิงมคีรรภ์และแม่ที่ก าลงัให้นมทารก มภีาวะ 
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ทุพโภชนาการเพราะขาดอาหารเสรมิในระหว่างตัง้ครรภ์และระหว่างให้นมทารกกม็อียู่ในอตัราสูง 
นอกจากนี้ทารกทีค่ลอดออกมาจากมารดาในภาวะดงักล่าวจะมนี ้าหนกัต ่าจากน ้าหนักมาตรฐานของ
ทารกทีค่ลอดมาจากมารดาในครอบครวัฐานะปานกลาง (ประมาณ 3.0 กโิลกรมั) 

นอกจากนัน้กลุ่มประชากรทัว่ไป โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลผู้ใช้แรงงาน เช่น 
ชาวไร ่ชาวนา กรรมกร และรวมไปถงึพระสงฆ ์ทหาร และนกัโทษ มกัจะมปีญัหาโภชนาการเกดิขึน้
เป็นประจ า ปรากฏว่าน ้าหนักเฉลีย่ของชาวไทยประมาณ 54 กโิลกรมั (น ้าหนักมาตรฐาน เอฟ.เอ.
โอ. 65 ก.ก) และหญงิไทย 47 กโิลกรมั (น ้าหนกัมาตรฐาน เอฟ.เอ.โอ. 55 กโิลกรมั) 

ความยากจนเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหค้นเราต้องขาดการกนิอาหารตามที่
ร่างกายต้องการจากการส ารวจและศกึษาพบว่า ประชากรผู้มรีายได้น้อยในเมอืงหลวงใช้จ่ายเพื่อ
การบรโิภคอาหารโดยเฉลีย่ต่อครอบครวัรอ้ยละ 47.72 ของรายไดท้ัง้หมดต่อเดอืน ส่วนครอบครวั
นอกเขตเทศบาลและสุขาภบิาลใชจ้่ายรอ้ยละ 48.93 ของรายได ้โดยเฉพาะในแหล่งเสื่อมโทรมของ
กรงุเทพมหานคร มกีารขาดอาหารอยา่งรนุแรง เพราะแคลอรีท่ีค่วรจะไดร้บัต่อวนัไดร้บัเพยีงรอ้ยละ 
70 ของจ านวนทีค่วรจะเป็นเท่านัน้ และพอสรุปไดว้่าประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมปีญัหา
เรื่องโภชนาการมากที่สุด และส าหรบัในกรุงเทพมหานครทีม่ปีญัหา คอื ผูอ้าศยัอยู่ตามแหล่งเสื่อม
โทรม 

ประชากรยงัขาดความรูใ้นเรื่องการใชแ้ละบรโิภคอาหารทีถู่กต้อง และรวม
ไปถงึความเชื่อถอืต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิน่เป็นเหตุท าใหก้ารบรโิภคไมถู่กตอ้ง เพราะคนส่วนมากยงัมี
ความเข้าใจว่า ในการบรโิภคอาหารแต่ละวนัส่วนมากมกัจะมคีวามคิดที่ว่าบรโิภคเพียงเพื่อให้ 
อิม่ทอ้งเท่านัน้ 

3.2 นโยบาย 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 การพฒันาอาหารและโภชนาการ รฐัมนีโยบายที่
จะส่งเสรมิภาวะโภชนาการ จะมุง่แกป้ญัหาในกลุ่มประชากร ทารก เดก็ก่อนวยัเรยีน (อายุต ่ากว่า 5 
ปี) และมารดาซึง่มแีนวทาง มาตรการ และเป้าหมายการด าเนินงานดงัน้ี 
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3.2.1 ระยะสัน้ 

(ก) แนวทางและวิธีการด าเนินงาน 

(1) มารดาและทารก (อายตุ า่กว่า 6 เดือน) 

 ใหโ้ภชนศกึษาแก่มารดาโดยเน้นถงึ 

- การเลีย้งทารกดว้ยนมมารดา 

- การผลติอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการในทอ้งถิน่ 

- การบรบิาลทางอนามยัส าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน 

-การปฏิบัติในการซื้ออุปกรณ์บริโภค และการแบ่งปนั       
อาหารในครอบครวั 

ส าหรบัทารกจะได้รบัโดยผ่านมารดา ซึ่งจะได้รบับรกิาร
อาหารโปรตนีสงู ยาไวตามนิ และเกลอืแร ่(จากงานอนามยัแมแ่ละเดก็) 

(2) เดก็ก่อนวยัเรียน 

- ให้มกีารเลี้ยงอาหารเสรมิเพิม่เตมิแก่เดก็วยัก่อนเรยีน 
ที่มีปญัหาตามศูนย์บริการต่างๆ ที่ได้จดัขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศกึษาธกิาร และกรงุเทพมหานคร และใหร้วมถงึเดก็ก่อนวยัเรยีนทีม่อีายุตัง้แต่ 6 เดอืนถงึ 
2 ปีด้วย ทัง้นี้ โดยรฐับาลจะจดัอาหารเสรมิโปรตนี-แคลอรี ่รวมกบัอาหารเสรมิอื่นๆ ที่ผลติได้ใน
ทอ้งถิน่ เพื่อลดอตัราการชุกชุมของโรคขาดโปรตนี-แคลอรี ่

- จดัตัง้สถานที่เลี้ยงอาหารในหมู่บ้านต่างๆ โดยอาศยั
บา้นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ 

-  การแจกอาหารถงึบา้น ส าหรบัเดก็ทีม่ปีญัหามาก 

(3) เดก็ในวยัเรียน 

 ใหม้กีารทดลองจดัเลีย้งอาหารเดก็ในวยัเรยีนอายุระหว่าง 
6-14 ปี ในครอบครวัทีย่ากจน เพื่อหาวธิกีารทีเ่หมาะสม เพราะเป็นโครงการทีต่อ้งลงทุนสงู 
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(4) การผลิตและการกระจายอาหารเสริม 

ส่งเสรมิการผลติอาหารและอาหารเสรมิ และสนับสนุนให้
เป็นอุตสหกรรมภายในประเทศ ซึ่งอาจจะตัง้หน่วยงานของรฐัขึน้รบัผดิชอบหรอืจะให้เอกชนเป็น 
ผูด้ าเนินการโดยมกีารควบคุมราคาใหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภค พรอ้มกนันี้ส่งเสรมิใหม้กีารเพิม่ผลผลติ
วตัถุดบิจ าพวกถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง และพชือื่นๆ ทีใ่ชใ้นการผลติอาหารทารกและอาหารโปรตนีสงู 

สนบัสนุนการผลติอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการใหม้ขีึน้
ส าหรบัการบรโิภคในทอ้งถิน่ที่ขาดแคลน โดยใหเ้กษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอคดัเลอืกหมู่บ้าน
เพื่อการสนับสนุนในด้านการกระจายอาหารนัน้ จะได้ปรบัปรุงระบบการแจกจ่ายอาหารของรฐัแก่  
ผูท้ีม่ปีญัหาทางโภชนาการและระบบการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(5) การฝึกอบรม 

ให้มหีน่วยงานรบัผิดชอบในด้านการผลิตและฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ระดบัต่างๆ ส าหรบัการด าเนินงานของประเทศ อาท ิกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกี่ยวข้อง  
ในงานดา้นอาหารและโภชนาการตลอดทัง้สนับสนุนใหม้กีารวจิยัในเรื่องอาหารและโภชนาการ และ
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด และท าการรณรงค์ในการให้ความรู้ทาง  
โภชนศกึษาแก่กลุ่มผูห้ญงิมคีรรภ ์แมล่กูอ่อน และเดก็ในวยัเรยีน 

(ข) มาตรการในการด าเนินงาน 

เรง่รดัตัง้คณะกรรมการอาหารและโภชนาการแห่งชาตขิึน้ เพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานปฏิบตัิงานทุกหน่วย และจะสนับสนุนให้มกีารจดัตัง้
สถาบันอาหารและโภชนาการ เพื่อท าการวิจ ัย การฝึกอบรมนักปฏิบัติงานด้านอาหารและ
โภชนาการ ตลอดจนการเผยแพรค่วามรูท้างดา้นอาหารและโภชนาการ จดัตัง้หน่วยงานผลติอาหาร
โปรตีน อาหารทารกและอาหารเสริมในขนาดที่ใหญ่พอ เพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิต 
ต่อหน่วยได้ในราคาที่เหมาะสม และกระจายผลผลติดงักล่าวไปยงัผู้บรโิภคที่มรีายได้น้อยอย่าง  
ทัว่ถึง ทัง้ในเขตเมืองและชนบท และควรจดัให้มีคณะกรรมการโภชนาการจงัหวัดเข้าไปร่วม
ด าเนินงานในระดบัทอ้งถิน่ 
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(ค) เป้าหมายในการด าเนินงาน 

ลดอตัราโรคขาดโปรตนี-แคลอรี ่และอตัราตายที่เนื่องมาจากการ
ขาดอาหารในเดก็อายุต ่ากว่า 4 ปี ใหไ้ดร้อ้ยละ 50 ปรบัปรุงภาวะโภชนาการของมารดา (หญงิมี
ครรภแ์ละแมล่กูอ่อน) รอ้ยละ 30 โดยจะด าเนินการดงันี้ 

(1) ใหบ้รกิารครอบคลุมประชากรในระหว่าง 5 ปี คอื  

- ทารกอายตุ ่ากว่า 6 เดอืน จ านวน 668,250 คน 

- เดก็อาย ุ6 เดอืน - 2 ปี จ านวน 628,750 คน 

- เดก็อาย ุ3 - 5 ปี จ านวน 748,500 คน 

1) ส าหรบัทารกอายุต ่ากว่า 6 เดอืน จะให้บรกิาร
ผ่านมารดา โดยการใหค้วามรูท้างอาหารและโภชนาการ 

2) จดัสรา้งศูนยโ์ภชนาการขึน้ในระหว่าง 5 ปี 4,803 
แห่ง 

3) ใหค้วามรูท้างโภชนศกึษาแก่มารดา 926,000 คน 

4) ด้านการผลิตและการกระจายอาหารเสริมนั ้น 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขส่งเสรมิใหม้กีารผลติอาหารส าหรบัทารก (อายุระหว่าง 6 เดอืน-2 ปี) 628,750 คน 
จ านวน 32,126.95 ตนั และอาหารเสรมิโปรตนีแก่เดก็วยัก่อนเรยีน (อายุ 3–5ปี) 748,500 คน 
จ านวน 6,236.2 ตนั โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรจะเป็นผูส้นับสนุนทางดา้นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ
อาหารทารกและอาหารเสรมิ คอื ส่งเสรมิให้มกีารผลติถัว่เหลอืงและถัว่เขยีว ในระหว่าง 5 ปี 
จ านวน 73,600 ตนั 

ฝึกอบรม 

ฝึกอบรมเจา้หน้าทีร่ะดบัต่างๆ ดงันี้ 

- พยาบาล 657 คน 

- ผดุงครรภ ์ 1,350 คน 

- พยาบาลนิเทศก์ 183 คน 
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- ผูช้่วยพยาบาล 165 คน 

- เกษตรอ าเภอ  632 คน 

- แมบ่า้น 15,000 คน 

- พีเ่ลีย้ง  12,127 คน 

- ยวุเกษตรกร 6,000 คน 

- ครเูกษตร 700 คน 

- ครสูุขศกึษา  3,245 คน 

- ครพูลานามยั 700 คน 

- อาสาสาธารณสุข 22,400 คน 

- พฒันากรประจ ากลุ่ม 2,087 คน 

- คร ู 271 คน 

รวม 65,517 คน 

3.2.2 ระยะยาว 

(ก) แนวทางและวิธีการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานในระยะยาวจะขยายขอบเขตการ
ด าเนินงานใหก้วา้งขวางออกไป ทัง้ในแงข่องกลุ่มเป้าหมาย และในแงข่องวธิกีารด าเนินงาน คอื 

(1) เด็กในวัยเรียน จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กใน 
วยัเรยีนระหว่างอายุ 6-14 ปี  ในครอบครวัที่ยากจนไดร้บัการเลี้ยงดูใหม้สีภาวะโภชนาการทีด่ขี ึน้ 
โดยให้อาหารกลางวนัแก่เด็กนักเรยีนที่ยากจน การให้โภชนศึกษาควบคู่ไปกับสุขศึกษาและพล
ศกึษา บรกิารอนามยัโรงเรยีน บรกิารทนัตนามยั จะด าเนินงานในรปูโครงการทดลองเพื่อหาวธิกีาร
ทีเ่หมาะสม และจะค่อยๆ ขยายโครงการออกไปทัว่ประเทศในระยะต่อไป 

(2) กลุ่มประชากรท่ีมีปัญหา ได้แ ก่  พระสงฆ์ ทหาร 
ตลอดจนครอบครวัของผู้มรีายได้น้อย ประชากรผู้ใช้แรงงานและประชาชนทัว่ๆ ไป จะได้มกีาร
ทดลองใหอ้าหารโปรตนีทีท่ าขึน้จากถัว่เหลอืงและถัว่เขยีวเลีย้งดูจ านวนรอ้ยละ 20 ของกลุ่มบุคคล
ดงักล่าว หากไดผ้ลดคี่อยขยายจ านวนกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
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(3) การฝึกอบรมและวิจยั คอื การฝึกอบรมทางโภชนาการ
ในระดบัมหาวทิยาลยัและการสอดแทรกวชิาโภชนาการใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องกระทรวงสาธารณสุขใน
ทุกระดับ  ตลอดทั ้ง ให้การอบรมแก่ครูทุ กสถาบันทั ้งของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กระทรวงมหาดไทย ทัง้ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศกึษาธกิาร สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร และสถาบนัโภชนาการ ท าการ
วจิยัและคน้ควา้เกีย่วกบัเรือ่งอาหารและโภชนาการ 

(ข) มาตรการในการด าเนินงาน 

- วางมาตรการก าหนดราคาอาหารทีม่คีุณค่าทาโภชนาการ 
ส าหรบัการบรโิภคภายประเทศในราคาทีเ่หมาะสม และใหม้กีารควบคุมคุณภาพมาตรฐานใหด้พีอ 

- ก าหนดให้มหีน่วยงานรบัผิดชอบในการกระจายอาหาร 
ทีผ่ลติไดใ้นประเทศใหม้เีพยีงพอส าหรบัสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างทัว่ถงึ โดยจดัระบบ
การขนส่ง การตลาด การเกบ็รกัษา การน าเขา้ และการส่งออก สนิคา้ทีเ่ป็นอาหารใหเ้หมาะสม 

4. สวสัดิการสงัคม 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 รฐัมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนแก่งานดา้นบรกิาร
สวสัดกิารสงัคมทัง้ในภาคของรฐับาลและเอกชน เพื่อเร่งรดักระจายบรกิารสงัคมไปสู่ประชาชนที่
ยากจนในแหล่งเสื่อมโทรมภายในเมอืงใหญ่ๆ และในชนบทที่ห่างไกล โดยสนับสนุนใหม้กีารออก
กฎหมาย จดัระบบและวธิกีารประกนัสงัคมและการให้สวสัดกิารสงัคมเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายที่จะให้
การสงเคราะห ์และสวสัดกิารแก่บุคคลทีม่ปีญัหาในสงัคม และไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ก่อน
ตามล าดบั เช่น เด็ก คนชรา คนพกิาร คนทุพพลภาพ และหญิงบางประเภท และกลุ่มเป้าหมาย
พเิศษ ได้แก่ ชาวเขาผูอ้าศยัในแหล่งเสื่อมโทรมและนักโทษ นอกจากนัน้จะจดัหาสถานที่พกัผ่ อน
หยอ่นใจในเขตเมอืง เช่น สวนสาธารณะ สวนสตัว ์สนามกฬีา และกจิกรรมพกัผ่อนต่างๆ ใหแ้ก่เดก็ 
เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 

ส่วนปญัหาในด้านสวสัดภิาพของแรงงาน จะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน คอื การ 
ปรบัปรงุใหส้ภาพการท างานของคนงานอยูใ่นสภาพทีม่ ัน่คงและปลอดภยั มหีลกัประกนัในกรณีเกดิ
อุบตัเิหตุ และพกิารจากการท างานว่าจะไมถู่กทอดทิง้จากนายจา้งและสงัคม 
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4.1 การสงัคมสงเคราะห ์

4.1.1 แนวทางและมาตรการในการแก้ไขกลุ่มบคุคลท่ีมีปัญหา 

(1) เด็กและบุคคลวัยรุ่น ที่มีปญัหานั ้นมีเป็นจ านวนมาก เช่น  
เดก็ก าพรา้ อนาถา เดก็จรจดั เดก็ถูกทอดทิง้ เดก็พกิารและทุพพลภาพ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิ
และสงัคมท าใหค้รอบครวัไม่สามารถจะดูแลใหท้ัว่ถงึ แนวทางและมาตรการในการแก้ไข คอื ให้มี
การส ารวจจ านวนเดก็ทีม่ปีญัหาและต้องการความช่วยเหลอืเพื่อรฐัจะไดจ้ดับรกิารใหพ้อเพยีง ส่วน
การสงเคราะหเ์ดก็และบุคคลวยัรุ่นจะมุ่งให้สามารถช่วยตนเองได้  เพื่อประกอบสมัมาชพีและเป็น
พลเมอืงทีด่ต่ีอไป โดยสนบัสนุนองคก์ารเอกชนทีจ่ะเขา้มารว่มงานและใหค้วามช่วยเหลอื 

(2) ปัญหาคนชรา คนชราในทีน่ี้ หมายถงึ หญงิทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป 
และชายที่มอีายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งประมาณว่ามอียู่ 1.68 ล้านคน ปจัจุบนัมบีางส่วนถูกทอดทิ้ง
เนื่องจากภาวะความบบีคัน้ทางเศรษฐกจิและสงัคม ในจ านวนนี้รฐัสามารถให้บรกิารได้เพยีงปีละ 
1,500 คน แนวทางและมาตรการในการแก้ไข คอื จะท าการส ารวจจ านวนคนชราทีเ่ขา้ข่ายรบัการ
สงเคราะห์ โดมกีารวางมาตรการให้แน่นอนในการให้สวสัดกิารและการสงเคราะห์ โดยท าทั ้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค โดยสนบัสนุนองคก์ารเอกชนทีเ่ขา้มารว่มในงานนี้ดว้ย 

(3) ปัญหาคนพิการทุพพลภาพ คนไร้ท่ีพ่ึง 

จากส ามะโนประชากรปี 2513 ประมาณว่าคนพกิารทุพพลภาพใน
ประเทศรวมทัง้สิน้ 142,200 คน และในระยะต่อมากไ็ดเ้พิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่จะต้องไดร้บัการดูแลตาม
สมควร 

แนวทางและมาตรการในการแก้ปญัหาจะจัดให้มีการส ารวจ
จ าแนกประเภท และใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบในการใหบ้รกิารบ าบดัรกัษา จดัหาอุปกรณ์ทีจ่ะท าให้
สามารถเขา้ร่วมอยู่ในสงัคมไดอ้กี เช่น แขนเทยีม ขาเทยีม ไมเ้ทา้คนตาบอด เก้าอี้เขน็ เครื่องช่วย
คนหตูงึ เป็นต้น นอกจากนัน้ ใหม้กีารฝึกอาชพี โดยตัง้สถานีฝึกอาชพีพเิศษเฉพาะคนพกิารขึน้อกี 
เพื่อฝึกคนพกิารใหส้ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนได ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถช่วยตนเองไดจ้รงิๆ กจ็ะ
มสีถานบรกิารสงเคราะห์ โดยมทีัง้ประเภทสงเคราะห์แบบให้เปล่า ส าหรบัคนพกิารที่ไรญ้าตขิาด
มติร และแบบเก็บค่าบรกิาร สนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธหิรอืองค์การเอกชนโดยให้เงนิ
อุดหนุน และประกาศเกยีรตคิุณ ส าหรบัคนไรท้ีพ่ ึง่นัน้รฐัจะใหค้วามช่วยเหลอืตามสมควร 

(4) ปัญหาหญิงบางประเภท ในปจัจบุนัหญงิทีใ่หบ้รกิารทางเพศมอียู่
จ านวนมาก เฉพาะผู้ที่มารบัการตรวจรกัษาทัว่ประเทศทัว่ประเทศในปี 2518 นัน้ ก็มจี านวนถึง 
76,000 คน ส่วนหนึ่งของหญงิเหล่านี้ไดเ้พิม่มากขึน้ในขณะทีฐ่านทพัอเมรกิาตัง้อยู่ในประเทศไทย 
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ซึง่ประมาณว่ามถีงึ 12,000 คน ในขณะน้ีก าลงัเป็นปญัหาทีจ่ะต้องแก้ไข โดยก าหนดมาตรการใน
การแก้ไขให้มกีารส ารวจจ านวนให้แน่นอน เพื่อที่จะวางมาตรการโดยเน้นในเรื่องฝึกอาชพีเป็น
ส าคญั 

(5) ปัญหาเรื่องชาวเขา  ในปจัจุบนัมชีาวเขาอาศยัประกอบอาชพีอยู่
บนภูเขาสูงของประเทศไทย มจี านวนทัง้สิน้ประมาณ 500,000 คน ประกอบดว้ย ชาวเขาเผ่าแมว้ 
เยา้ ลซีอ มูเซอ อกี้อ กระเหรีย่ง ฮ่อ กระจายกนัอยู่ตามจงัหวดัภาคเหนือ ซึง่นับวนัจะเพิม่จ านวน
มากขึน้ทุกท ีชาวเขามอีาชพีทางเพาะปลกู ปลกูฝ่ิน ท าไร่เลื่อนลอย ล่าสตัว ์โดยปกตชิาวเขามนีิสยั
เป็นผูข้ยนัขนัแขง็ แต่กไ็ม่สามารถท าไดพ้อกนิ เนื่องจากท าการเกษตรในทีสู่งซึง่ไดผ้ลตอบแทนต ่า
เพราะเป็นการเกษตรกรรมแบบล้าหลงั ท าให้ดนิเสื่อมคุณภาพโดยรวดเรว็ จึงต้องโยกยา้ยที่ท า
การเกษตรและท าลายทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ส่วนปญัหาทางสงัคม ไดแ้ก่ การศกึษา
ซึง่ชาวเขาส่วนใหญ่ยงัไมส่ามารถพดูและเขา้ใจภาษาไทยไดแ้ละยงัไม่เหน็ความจ าเป็นในการศกึษา
ภาษาไทย นอกจากนัน้ก็มปีญัหาด้านสุขภาพอนามยั เน่ืองจากชาวเขาอยู่กนักระจดักระจาย ท า
ใหบ้รกิารทางดา้นน้ีเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

แนวทางและมาตรการในการแกไ้ขปญัหาชาวเขา ก าหนดใหม้กีาร
ร่วมมอืกนัจดัท าโครงการส าหรบัชาวเขาระหว่างหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้งในรปูโครงการสมบูรณ์บ
บแยกตามเขตพืน้ที ่คอื มทีัง้การพฒันาอาชพีเพื่อลดการปลูกฝ่ิน ส่งเสรมิการเกษตรแผนใหม่ การ
อุตสาหกรรมในครอบครวั การพฒันาดา้นศกึษา อนามยัควบคู่กนัไป ส าหรบัการส่งเสรมิการเกษตร
แผนใหม่ในที่สูงให้กบัชาวเขานัน้จะได้ส่งเจา้หน้าทีอ่อกไปสาธติในทอ้งที่ และน าชาวเขาเขา้มารบั
การอบรมที่ศูนยเ์กษตรภาคเหนือ และส่งเสรมิให้มกีารเลี้ยงปศุสตัว์ ตลอดทัง้จดัหาตลาดพชืผล
ใหก้บัชาวเขา และสนบัสนุนงานสหกรณ์ขึน้ในกลุ่มชาวเขา เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืกนัภายในหมู่ โดย
การรเิริม่ของทางราชการ ดว้ยการสนบัสนุนทางดา้นวชิาการและก าลงัเงนิ ส่วนในบรเิวณต้นน ้าและ
ล าธารทีถู่กท าลายและละทิง้แลว้นัน้ จะต้องมโีครงการปลูกป่าและจดัตัง้หมู่บา้นใหม่ขึน้ แลว้ด าเนิน
โครงการในรูปสมบูรณ์แบบ และจะต้องมกีารพจิารณาให้กรรมสทิธิใ์นการถือครองที่ดนิ เพื่อให้
ชาวเขามคีวามมัน่คงทางจติใจและมคีวามรูส้กึว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในสงัคมไทย 

(6) ปัญหาผูอ้าศยัในแหล่งเส่ือมโทรม 

ในปจัจุบนัประมาณว่าในเขตกรุงเทพฯ มแีหล่งเสื่อมโทรมทัง้สิ้น 
300 แห่ง และมผีู้อยู่อาศยัทัง้สิ้นประมาณ 800,000 คน ส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ในแหล่งนี้ประมาณ 
650,000 คน จะเป็นผูบุ้กรุกไม่มกีรรมสทิธิใ์นที่ดนิ ดงัเช่นในแหล่งเสื่อมโทรมคลองเตย ส าหรบัใน
แหล่งเสื่อมโทรมทีไ่ม่ได้บุกรุกนัน้ มผีูอ้ยู่อาศยัประมาณ 150,000 คน ซึ่งเจา้ของที่ดนิไดใ้หเ้ช่าใน
ราคาถูก ถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ไมม่แีผนการในการปรบัปรงุในแหล่งเสื่อมโทรมนี้ แมว้่าทีอ่ยู่อาศยั
จะคบัแคบ แต่จ านวนประชากรโดยเฉลีย่ในครอบครวัมอีตัราสงูถงึ 7.4 คน 
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แนวทางในการแก้ไขปญัหา ก าหนดมาตรการที่ร ัดกุมในการ
ควบคุมการก่อสรา้งอาคารใหส้อดคลอ้งกบัผงัเมอืง เพื่อป้องกนัมใิหจ้ านวนแหล่งเสื่อมโทรมเพิม่ขึน้
อีก ส าหรบัแหล่งเสื่อมโทรมที่สามารถขจดัได้ ก็ด าเนินการจดัหาที่อยู่แหล่งใหม่ให้โดยจดัสร้าง
อาคารสงเคราะหส์ าหรบัผู้มรีายไดน้้อย เพื่อใหผู้ท้ ีอ่ยู่อาศยัในแหล่งเสื่อมโทรมไดม้โีอกาสในที่ ใหม ่
และด าเนินการปรับปรุงบริเวณเดิม ส าหรับแหล่งเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถขจดัได้ ให้วางผัง
จดัรปูแบบใหม่ และจดัใหม้บีรกิารดา้นสาธารณูปโภค (เช่น น ้าประปา ไฟฟ้า การเกบ็และก าจดัสิง่
ปฏกิูล) ดา้นสาธารณสุข และดา้นสวสัดกิาร เช่น สถานธนานุเคราะห ์รา้นสหกรณ์ขายของราคาถูก
ให้พอเพยีง นอกจากนัน้ จะได้มกีารป้องกันการเพิม่จ านวนของประชากรและการขยายตัวของ
แหล่งเสื่อมโทรม โดยการแนะน าและให้บรกิารด้านการวางแผนครอบครวั การควบคุมมใิห้มกีาร
ปลูกสร้างที่อาศัยใหม่ ออกทะเบียนบ้านเลขที่ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยแล้ว และจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบนั มลูนิธแิละองคก์ารเอกชน ทีจ่ะเขา้ช่วยเหลอืสงเคราะห์ 

(7) ปัญหาผูต้้องโทษ 

ผู้ต้องโทษแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ ผู้ต้องขัง  
ผูต้้องกกัขงั ผูถู้กกกักนั และผูร้บัการอบรม (บุคคลอนัธพาล) ในระยะ 5 ปีทีแ่ลว้มา แนวโน้มของผู้
ตอ้งโทษไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ถึงรอ้ยละ 10 ต่อปีขึน้ไป ในปี 2517 มผีูต้้องโทษอยู่ในสถานกกักนั
ถงึ 60,803 คน ผูต้้องโทษเหล่าน้ีต้องประสบกบัปญัหาหลายดา้น เช่น ต้องกนิอยู่หลบันอนอย่าง
แออดัยดัเยยีด ไม่ถูกสุขลกัษณะตามมาตรฐานขัน้ต ่า โรงฝึกวชิาชพีมไีม่เพยีงพอ และเมื่อผูต้้องขงั
พ้นโทษก็ไม่สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัสงัคมได้ ท าให้ต้องกลบัเข้าไปในสถานที่เดิมอีกซึ่งมเีป็น
จ านวนไมน้่อย 

แนวทางในการแก้ไขปญัหา จะเน้นการอบรมและฝึกวชิาชพีแก่ 
ผู้กระท าผิด เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวและกลับคืนสู่ส ังคมอย่างคนปกติทัว่ไป จดัปรบัปรุงสภาพ  
เรอืนจ าให้ผู้กระท าผิดได้อยู่กินตามสมควร เพราะการอยู่อย่างแออัดยดัเยยีดเกินไปย่อมเป็น 
ช่องทางใหผู้ต้อ้งขงัคดิหลบหนี หรอืก่อเหตุรา้ยขึน้ ซึง่เป็นการตดัความหวงัในการแกไ้ขใหเ้ป็นคนดี 

4.1.2 เป้าหมายและแผนงาน การด าเนินงานในด้านสงัคมสงเคราะห ์
แยกออกไดเ้ป็น 4 แผนงาน คอื 

(1) แผนป้องกนัปัญหาสงัคม เป็นแผนเพื่อด าเนินการป้องกนัมใิห้
ประชาชนผูม้รีายไดน้้อยตอ้งตกอยูใ่นสภาพเดอืดรอ้น โดยใหก้ารสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารในระยะ 5 
ปี ดงันี้ 

- สงเคราะหเ์ดก็ บุคคลวยัรุ่นและ
สงเคราะหค์รอบครวัและเดก็ใน

156,000 ราย 
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ครอบครวั 

- ส่งเสรมิสวสัดภิาพและป้องกนั
ปญัหาเยาวชน 

13,000 คน 

- งานศูนยช์ุมชนและสงเคราะห ์
ผูเ้ดนิทางทีม่รีายไดน้้อย 

1,069,000 คน 

- ส่งเสรมิอาชพีและจดัหางานให ้
ผูร้บัการสงเคราะห ์

29,000 คน 

นอกจากนี้จะได้ด าเนินการในด้านการประกนัสงัคม ซึ่งจะได้เริม่
การประกนัในดา้นแรงงานในกรุงเทพฯ และขยายไปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีงและจงัหวดัใหญ่ๆ รวม 11 
จงัหวดั รวมทัง้จะไดใ้หม้กีารประกนัสงัคมในดา้นพกิาร ทุพพลภาพ และชราภาพดว้ย 

(2) แผนสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ผูป้ระสบปญัหาที่ไม่สามารถจะ
ช่วยตนเองไดจ้ะมเีป้าหมายในการสงเคราะหด์งัน้ี 

- สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 4,950,000คน 

- สงเคราะหบ์ุคคลบางประเภท 14,000 คน 

- สงเคราะหค์นชรา คนพกิาร  
ทุพพลภาพ ไรท้ีพ่ ึง่ 

13,000 คน 

- สงเคราะหค์รอบครวั 30,000 ราย 

(3) แผนพัฒนาชาวเขา เป้าหมายในการพัฒนาและสงเคราะห ์
ชาวเขาจะด าเนินการในเขตพื้นที่ในรูปโครงการสมบูรณ์แบบปีละ 20 เขต ครอบคลุมประชากร
ชาวเขาประมาณปีละ 36,000 คน ซึง่คดิเป็นประชากร 180,000 คน ในระยะของแผนนี้ นอกจากนี้
จะไดป้รบัปรุงนิคมสรา้งตนเองชาวเขาทัง้ 3 แห่ง จดัฝึกอาชพีชาวเขา 4,000 คน และส่งพระธรรม
จารกิออกไปเผยแพรพ่ระพุทธศาสนา 300 รปู 

(4) แผนเพ่ิมประสิทธิภาพบคุลากรและส่งเสริมความร่วมมือของ
ประชาชน เพื่อให้การพฒันาด้านการสงเคราะห์บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้ จะจดัให้มีการ 
ฝึกอบรมบุคลากรและอาสาสมคัร จ านวน 12,000 คน และฝึกอบรมผูร้บัการสงเคราะห ์75,000 คน 
ในระยะ 5 ปี 

4.2 สถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจและการกีฬา 
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4.2.1 ปัญหา 

ในปจัจุบันกล่าวได้ว่า ในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งม ี
เนื้อทีป่ระมาณ 1.56 ลา้นตารางกโิลเมตร แต่มปีระชากรอาศยัอยู่ถงึ 4.3 ลา้นคน ขาดสถานทีท่ีจ่ะ
พกัผ่อนหย่อนคลายอารมณ์ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นไปอย่างสบัสนและเสื่อมโทรม 
ปจัจุบนักรุงเทพฯมสีวนสาธารณะทีพ่ฒันาแลว้และอยู่ในระหว่างการพฒันาเพยีง 7 แห่ง คอื สวน
ลุมพนิี สวนธนบุรรีมย ์สวนจุตจกัร สวนพระนคร สวนคลองจัน่ สวนสราญรมย์ สนามหลวง และ
สวนหยอ่มอกี 36 แห่ง ซึง่มเีนื้อทีป่ระมาณ 500 ไร่เศษ ต่อประชากรถงึ 4.3 ลา้นคน หรอื 10 ไร่ต่อ
ประชากร 8,000 คน (มาตรฐานสากลประมาณ 10 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน) ซึง่นับว่ายงัไม่เป็น
การเพยีงพอทีจ่ะใหก้ารพกัผ่อนหยอ่นใจแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป 

นอกจากนัน้ เดก็ เยาวชน และประชาชนยงัขาดการสนับสนุนในด้านการ
ออกก าลงักาย ทัง้นี้ เป็นผลจากขาดสนามกฬีา จะเหน็ไดว้่าในกรงุเทพฯ มสีนามกฬีาไม่ถงึ 10 แห่ง 
ในส่วนภูมภิาคสนามกฬีามาตรฐานในบางจงัหวดัอาจกล่าวไดว้่าไม่มเีลย เยาวชนจะต้องหาทุ่งว่าง
เป็นที่ออกก าลงักาย เดก็และเยาวชนยงัได้รบัการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารสนใจต่อการเล่น
กฬีาไมแ่พรห่ลายเท่าทีค่วรและขาดวธิกีารเล่นทีถู่กตอ้งและมมีาตรฐาน 

4.2.2 แนวทางและมาตรการในการแก้ไข 

(1) รฐัจะเร่งด าเนินการให้กฎหมายผังเมืองออกใช้บังคับเป็นการ 
เร่งด่วนและทุกเมืองใหญ่จะมีย่านที่อนุรักษ์ไว้เพื่อท าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยสนับสนุน  
โครงการของกรุงเทพ มหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัหาและสร้างสถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหยอ่มต่างๆ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิความร่มรื่น และ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมเพื่อบรกิารประชาชน และมกีารกวดขนัเรื่องการรกัษาความ
ปลอดภยัและการดแูลความสะอาดในสถานทีเ่หล่านัน้อยา่งเครง่ครดั 

ส่วนการจดัสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจในรูปของสวนสตัว์ ภายใต้
การด าเนินงานของกรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ในรูปแบบรฐัวิสาหกิจนัน้ ก็จะได้รบัการ
สนบัสนุนใหเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจทัง้ในดา้นการใหค้วามบนัเทงิและใหค้วามรู ้ทัง้ยงัเป็นการสงวน
รกัษาพนัธุ์สตัว์ จะช่วยปลูกฝงัให้ประชาชนรูจ้กัรกัสตัว์มากขึน้ และจะได้มโีครงการขยายกจิการ
ออกไปในเมอืงใหญ่ๆ ของภาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทย 

(2) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจะต้องมบีทบาทส าคญัในเรื่องนี้ โดยการจดัการแข่งขนักฬีาประเภทต่างๆ เป็นประจ า 
การจดัหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้พร้อมส าหรบันักเรยีนและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนให้บรกิาร
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สถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาให้ทัว่ถึง และสนับสนุนนักกีฬาที่ท าชื่อเสียงให้หมู่คณะและ
ประเทศชาต ิโดยการใหทุ้นการศกึษา เป็นตน้ 

(3) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว จะต้องมีบทบาทในด้านการ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในประเทศ เพื่อการทศันศกึษาแก่เยาวชนและประชาชนทัว่ไปใหม้ากขึน้ 
ทัง้ในรปูการจดัด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการส่งเสรมิกลุ่มเอกชนต่างๆ ทัง้นี้ จะ
ท าให้ประชาชนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยวของชาต ิ
เพื่อจะไดช้่วยกนัด ารงรกัษาไวต่้อไป 

4.2.3 เป้าหมายและแผนงาน การด าเนินงานเกีย่วกบักจิการสวนสาธารณะและ
สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มดีงันี้ 

ก. แผนงานระยะสัน้ สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเร่งด าเนินการ 
ในเรือ่งต่อไปนี้ 

(1) เร่งปรบัปรุงสวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจของ
กรงุเทพมหานครทีม่อียูเ่ดมิ คอื สวนลุมพนิี สนามหลวง สวนธนบุรรีมย ์ (ในแขวงบางมด) สวนพระ
นคร (ในเขตลาดกระบงั) สวนจตุจกัร และสวนสราญรมย ์

(2) สนับสนุนให้มกีารจดัท าโครงการสวนหย่อม ทัง้ในเขต 
ชัน้ในและเขตชัน้นอกของกรงุเทพมหานคร 

(3) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารปลูกและบ ารุงรกัษาต้นไม้
ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร 

(4) ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐัและของเอกชนในการ
จดัท าสวนสาธารณะ 

(5) จัด ใ ห้ มีบ ริก า รด้ า นก า รบัน เ ทิ ง แ ก่ ปร ะช าชน ใน
สวนสาธารณะ เช่น ดนตร ีห้องสมุดขนาดเล็ก และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยเฉพาะในเขตรอบนอก
กรงุเทพมหานคร 

ข. แผนงานระยะกลาง ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  4  
มโีครงการดงัต่อไปนี้ 

(1) ใหก้รุงเทพมหานครเร่งด าเนินการปรบัปรุงสวนจตุจกัรให้
เป็นสวนสาธารณะทีส่มบรูณ์ต่อไป 
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(2) สนับสนุนให้มีการจดัตัง้สวนสาธารณะในเขตเทศบาล 
ต่างๆ อยา่งน้อยเขตละ 1 แห่ง 

(3) จดัตัง้สวนสตัว์เปิดที่เขาเขยีว จ. ชลบุร ีและในภาคอื่นๆ 
ทีเ่หมาะสม 

ค. แผนงานระยะยาว ในระยะยาวมโีครงการทีจ่ะด าเนินการดงันี้ 

(1) สนับสนุนให้มกีารจดัสรา้งสวนสาธารณะใน 4 มุมเมอืง
ของกรงุเทพมหานครโดยเรง่ด่วน 

(2) สนับสนุนให้แหล่ งชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศจัดท า
สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม และสิง่บนัเทงิใจต่างๆ ในสวนสาธารณะ 

(3) สนับสนุนให้เอกชนสรา้งสถานพกัผ่อนหย่อนใจ ภายใต้
การควบคุมของรฐั เพื่อใหป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ส าหรบังานส่งเสริมการกีฬาในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 
ก าหนดไวด้งันี้ 

(1) ในเขตกรงุเทพมหานคร สนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร  
องคก์ารส่งเสรมิกฬีาแห่งประเทศไทย และกรมพลศกึษา ด าเนินการจดัสรา้งและปรบัปรุงสนามกฬีา
ประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาและการแข่งขนัรวมตลอดทัง้
สนับสนุนให้มกีารด าเนินงานตามโครงการศูนย์วทิยาศาสตร์การกฬีา เพื่อตรวจบ าบดัรกัษาและ
เพิม่พนูสมรรถภาพของนกักฬีาทัว่ประเทศ 

(2) ในส่วนภมิูภาค สนับสนุนให้กรมพลศึกษาและองค์การ 
ส่งเสรมิกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมอืกนัในการฝึกอบรม จดัการแข่งขนักีฬา สร้างและปรบัปรุง
สนามกฬีา พรอ้มทัง้สิง่อ านวยความสะดวก โดยมหีลกัการดงันี้ 

1) ใหอ้งคก์ารส่งเสรมิกฬีาแห่งประเทศไทย จดัสรา้ง
สนามกฬีาสมบูรณ์แบบ (เหมอืนสนามกฬีาเขต) ในจงัหวดัที่ประชาชนมคีวามสนใจและมีความ
พรอ้มดา้นทีด่นิปีละ 1  จงัหวดั และจดัส่งเจา้หน้าทีส่่งเสรมิการกฬีาไปประจ าตามเขตและจงัหวดั
ต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและฝึกอบรมดา้นกฬีา 

2) ให้กรมพลศึกษาด าเนินการปรบัปรุงสนามกีฬา
ประจ าจงัหวดัทีม่อียู่ โดยการจดัล าดบัความส าคญัทีจ่ะด าเนินการ และใหส้มัพนัธ์กบัโครงการของ
องคก์ารส่งเสรมิกฬีาแห่งประเทศไทย 
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3) ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเป็นผู้ดูแลรกัษา
ปรบัปรุงและซ่อมแซมสนามกีฬาประจ าจงัหวดั และประจ าเขตที่มอียู่ให้มสีภาพเรยีบร้อยและ
สมบรูณ์ขึน้ 

5. สวสัดิภาพแรงงาน 

ในส่วนทีส่อง บทที่ 5 ว่าดว้ยประชากร ก าลงัคน การมงีานท า และค่าจ้าง ไดย้ ้าถงึความ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้ง “สนัตใินวงแรงงาน” เพื่อส่งเสรมิการลงทุนและปรมิาณการมงีานท าในประเทศ
ใหม้ากยิง่ขึน้ ฉะนัน้ ในส่วนน้ีจะไดเ้น้นหนักในปญัหาและอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นแรงงานต่อไป 

5.1 ปัญหาและอปุสรรคด้านแรงงาน สรปุปญัหาหลกัไดด้งัน้ี 

5.1.1 ปัญหาสภาพการท างานและความปลอดภยั 

ผูท้ างานในกจิการเอกชนได้เพิม่จ านวนขึน้เป็น 2.7 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 
13.6 ของแรงงานทัง้หมด ลูกจา้งเอกชนอยู่ในกจิการขนาดเลก็เป็นส่วนมาก ซึง่ใชค้นไม่ถงึ 10 คน 
กระจายอยู่ทัว่ประเทศประมาณ 70,000 แห่ง ลูกจ้างมชีัว่โมงท างานมาก ไม่ค่อยมวีนัหยุด วนั
พกัผ่อน ได้รบัค่าจ้างต ่า เป็นรายวนัหรอืรายชิ้นเสียเป็นส่วนมาก และนอกจากค่าจ้างแล้วไม่มี
สวสัดกิารหรอืความมัน่คงในการท างาน การเพิม่ค่าจา้งหรอืการปกกครองดูแลลูกจา้งเป็นไปตาม
อธัยาศยัของนายจา้ง ไม่มรีะเบยีบกฎเกณฑ ์ลูกจา้งในกจิการหลายประเภทมสีภาพการท างานที่
เสี่ยงต่ออนัตรายจากโรคภยัหรอืสารมพีิษหรอือุบตัิเหตุในการท างานเพราะนายจ้างขาดความรู้
ความเอาใจใส่ป้องกนั และเมื่อเกิดอนัตรายขึ้นแล้วก็มกัไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และจ่ายเงนิทดแทนให้
ครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนกิจการเอกชนขนาดกลางที่ใช้ลูกจ้างระหว่าง 50-500 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร มปีระมาณ 1,055 แห่ง ใช้ลูกจา้งทัง้สิ้นประมาณ 132,065 คน และการดูแล
ลกูจา้งกไ็มด่ ีหรอืไมม่ัน่คงกว่ากจิการขนาดเลก็เท่าใดนกั 

ส าหรบักิจการเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งใช้ลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานครมอียู่ทัง้สิ้นประมาณ 95 แห่ง มลีูกจา้งประมาณ 133,509 คน ครึ่งหนึ่งของ 
ลูกจา้งเหล่าน้ีท างานเป็นรายวนัหรอืรายชัว่โมง นายจา้งได้เริม่สนใจจดัให้มเีจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
โดยเฉพาะเมื่อสองสามปีมานี้ และส่วนมากได้ปฏิบตัิถูกต้องตามมาตรฐานขัน้ต ่าของกฎหมาย 
คุม้ครองแรงงานในเรือ่งชัว่โมงท างาน วนัหยุด และการจ่ายค่าจา้งและกจิการหลายแห่งมสีวสัดกิาร
เพิม่เตมิ นอกจากทีก่ฎหมายก าหนด 

ในดา้นการตรวจตราดูแลใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้ง มปีญัหาเกี่ยวกบัการ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ซึ่งใช้ 
เจา้หน้าที่ตรวจแรงงาน 1 คน ต่อกจิการ 200 แห่ง แต่ในปจัจุบนัประเทศไทยมเีจา้หน้าที่ตรวจ
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แรงงาน 1 คน ต่อกจิการ 1,400 แห่ง ฉะนัน้ การตรวจตราดูแลจงึกระท าไดเ้พยีง 1 ใน 3 ของ
กจิการขนาดกลางขึน้ไปและแมก้ระนัน้กไ็มส่ม ่าเสมอ 

5.1.2 ปัญหาเก่ียวกบักองทุนเงินทดแทนอบุติัเหตุในการท างาน 

ในช่วงเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 จ านวนลูกจา้งทีป่ระสบอนัตรายใน
การท างานไดเ้พิม่ขึน้โดยล าดบั จาก 500 ราย ในปี 2514 เป็นกว่า 5,000 รายในปี 2518 ยอดเงนิ
ค่าทดแทนที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ประสบอนัตรายได้สูงขึ้นเป็น 25 ล้านบาท ในปี 2518 การที่
กฎหมายเดมิไดก้ าหนดใหน้ายจา้งจ่ายเงนิค่าทดแทนแก่ลูกจา้งเมื่อประสบอนัตราย นอกจากจะไม่
ใหผ้ลในการลดอนัตรายเพราะเป็นการแก้ปญัหาทีป่ลายเหตุแลว้ ยงัเกดิกรณีพพิาทฟ้องรอ้งโต้แยง้
สทิธหิรอืความรบัผดิชอบระหว่างทางราชการทีส่ ัง่ใหน้ายจา้งจา่ยกบัลกูจา้งและนายจา้งตลอดมา 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี 2517 รฐัจงึได้ตัง้กองทุนเงินทดแทนขึ้น 
ในกรมแรงงาน ให้นายจ้างจ่ายเงนิเป็นการประกันการประสบอนัตรายของลูกจ้างของตนไว้กับ  
กองทุนเงนิทดแทน โดยรฐับาลออกเงนิอุดหนุนและรบัผดิชอบออกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน 
ทัง้หมด ซึ่งสามารถแก้ปญัหาได้บ้างในเรื่องความแน่นอนและรวดเรว็ในการจ่ายเงนิ แต่งานของ
กองทุนก็ยงัไม่ครอบคลุมให้ประโยชน์แก่ลูกจ้าง นอกจากกรุงเทพมหานครและห้าจงัหวดัรอบ
กรุงเทพฯ แมใ้นเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัดงักล่าวกค็รอบคลุมเฉพาะกจิการทีใ่ช้ลูกจา้ง 20 
คนขึ้นไป นับว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการคุ้มครองในเรื่องนี้ และแม้ว่าการด าเนินงานโดย 
ทัว่ไปจะได้ผลดี คือ ขจดัภาระของนายจ้างในกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ตลอดจนกระชับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างนายจา้ง-ลูกจ้างให้ดขีึ้นเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพื่อขอรบัเงนิทดแทนจาก
รฐับาล กต็าม แต่กม็ปีญัหาหลกับางประการ ไดแ้ก่ 

(1) ปญัหาในด้านความเขา้ใจของนายจ้าง ซึ่งยงัมบีางส่วนที่เห็นว่า
กองทุนขาดความยุติธรรม คือ ให้ทางฝ่ายนายจ้างรับผิดชอบทางด้านการเงินแต่ฝ่ายเดียว  
โดยรฐับาลมไิด้มสี่วนร่วมและให้เงนิสนับสนุนแก่กองทุนดงักล่าวแต่ประการใด ซึ่งแท้ที่จรงิแล้ว  
รฐับาลรบัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารทัง้หมด 

(2) ปญัหาการขาดแคลนเจา้หน้าทีด่ าเนินการ 

(3) ปญัหาเกี่ยวกบัจุดอ่อนของการด าเนินงาน ซึง่ยงัมไิดเ้น้นทางดา้น
ป้องกนัอุบตัเิหตุเท่าทีค่วร 

(4) ปญัหาทางด้านการเงนิ คอื กองทุนมเีงนิส ารองเหลอืจ่ายจ านวน
มาก เพราะขดีจ ากดัของกฎหมายทีไ่มเ่ปิดโอกาสใหใ้ช ้

5.1.3 ปัญหาแรงงานสมัพนัธ ์
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ปญัหาการเรียกร้องและการนัดหยุดงานได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเมื่อ
ปลายปี 2516 ซึง่มกีารพพิาทนัน้มกีารนัดหยุดงานกนัถงึ 501 ราย ภายในปีเดยีว หลงัจากนัน้ได้
เกดิขึน้อกี 357 ราย และ 241 ราย ในปี 2517 และ 2518 ตามล าดบั ท าใหสู้ญเสยีการผลติและวนั
ท างานไปมากกว่า 1 ลา้นวนั เทยีบกบัสถติ ิ219 ครัง้ ในรอบ 17 ปี ก่อนหน้านัน้ 

ในช่วงปี 2516-2517 ข้อเรียกร้องลูกจ้างส่วนมากเป็นเรื่องขอเพิ่ม 
ค่าจา้งและค่าครองชพี เนื่องจากราคาสนิคา้สูงขึน้ โดยไดเ้น้นในรปูสวสัดกิารและขอหลกัประกนัใน
การจ้างงานและขอให้นายจ้างปรับปรุงการบริหารงาน ซึ่งเป็นการร้องขอของลูกจ้างใน 
รฐัวิสาหกิจที่ส าคญัหลายรายในระยะหลงั ในขณะเดียวกันทางฝ่ายลูกจ้างได้มกีารรวมกลุ่มตัง้
สมาคมและสหภาพแรงงานขึ้น โดยมบีทบาทและอทิธพิลต่อการนัดหยุดงานหรอืการประท้วงใน
ดา้นแรงงาน และเป็นเหตุใหม้คีวามห่วงใยว่า อาจจะเกดิผลกระทบกระเทอืนต่อเศรษฐกจิและความ
มัน่คงของประเทศได้ จ าเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คอื รฐับาล นายจา้ง และลูกจา้งจะต้องร่วมกนั
พจิารณาเพื่อหาลู่ทางทีเ่หมาะสมในการทีจ่ะป้องกนัและแกไ้ขปญัหาแรงงานสมัพนัธด์งักล่าว 

5.1.4  ปัญหาการให้บริการจดัหางาน 

ดงัได้กล่าวได้แล้วในบทประชากร ก าลงัคน การมงีานท า และค่าจ้างใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 ไดม้กีารเคลื่อนยา้ยของก าลงัแรงงานเขา้สู่เมอืงเพื่อหางานท าเป็น
จ านวนมากเป็นเหตุให้มปีญัหาหลกัหลายประการ โดยเฉพาะปญัหาการว่างงานในเมอืง ในด้าน
บรกิารจดัหางานของรฐัทัง้ในกรุงเทพมหานครและเมอืงหลกัในส่วนภูมภิาค ปรากฏว่าส านักงาน
จดัหางานเท่าที่ด าเนินการอยู่ของรฐับาลมจี านวนไม่พอเพยีง และมขีอบเขตการปฏบิตังิานจ ากดั 
จ าเป็นที่จะต้องปรบัปรุงเพื่อสร้างความเชื่อถือทัง้ของผู้ต้องการหางาน และนายจ้างที่ต้องการ
คนงาน โดยใหเ้ป็นศูนยก์ลางของอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงานอย่างแทจ้รงิ ส่วนส านักงานจดัหา
งานของเอกชนทีม่อียู่อย่างกระจดักระจายอยู่ในขณะนี้ มเีป็นจ านวนมากทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้โดยไม่ไดร้บั
การควบคุมอยา่งเพยีงพอ และเป็นไปอยา่งไมถู่กตอ้งตามกฎหมายการด าเนินงานกม็ุ่งผลประโยชน์
จากค่านายจา้งเพยีงประการเดยีว ไม่ค านึงถงึหลกัประกนัและความมัน่คงทัง้ผูจ้า้งหรอืผูถู้กจา้ง 

5.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

5.2.1 สภาพการท างานและความปลอดภยั 

(1) เพิม่ก าลงัเจา้หน้าทีแ่ละอุปกรณ์ในการตรวจตราดูแลตามกฎหมาย
ใหม้อีตัราเจา้หน้าที ่1 คน ต่อกจิการทีต่อ้งตรวจไมเ่กนิ 300 แห่ง 

(2) ก าหนดมาตรฐานเพื่อป้องกนัความปลอดภยัในการท างานและจดั
ใหม้กีารศกึษาวจิยัและใหค้ าแนะน าชีแ้จง เพื่อป้องกนัแก้ไขอนัตรายจากเครื่องจกัรหรอืสารพษิหรอื
สิง่แวดลอ้มทีไ่มด่ใีนการท างาน 
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(3) ทบทวนปรบัปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสมกบัสภาพ 
ขอ้เทจ็จรงิและความจ าเป็นในประเทศ 

5.2.2 ปรบัปรงุกองทุนเงินทดแทนและเตรียมการประกนัสงัคมแขนงอ่ืน  

(1) ขยายอตัราก าลงัทัง้ในด้านการบรกิาร ด้านบรกิารและอื่นๆ โดย 
ปรบัปรงุงานดา้นประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหน้ายจา้งและลกูจา้งมคีวามเขา้ใจต่อโครงการน้ีดขีึน้ 

(2) ขยายงานกองทุนเงินทดแทนให้ครอบคลุมในจังหวัดต่างๆ  
เพิม่ขึน้โดยอาจขยายขอบขา่ยการด าเนินงานใหค้รอบคลุมถงึธุรกจิทีลู่กจา้งน้อยกว่า 20 คน เฉพาะ
กจิการทีม่ลีกัษณะเสีย่งภยั 

(3) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่ออกตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที ่
103 เพื่อให้การใช้เงนิส ารองเหลอืจ่ายมคีวามคล่องตวัพอสมควร เช่น ใช้ในมาตรการป้องกนั
อุบตัเิหตุ 

(4) เตรยีมการประกนัสงัคมแขนงอื่นๆ ที่จ าเป็นตามความเหมาะสม 
รวมทัง้การพิจารณาเรื่องกองทุนสะสมแห่งชาติภายในระยะของแผน โดยอาจพิจารณารวม  
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ไวเ้สยีดว้ยกนั 

5.2.3 ด้านแรงงานสมัพนัธ ์

(1) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงาน ให้ฝ่ายรฐับาล นายจ้าง และ 
ลูกจา้งได้ปรกึษาหารอืกนัอย่างใกล้ชดิตัง้แต่เริม่ต้นจนกระทัง่กฎหมายประกาศใช้ ทัง้นี้ จะต้องมี 
รายละเอยีดเกีย่วกบับทลงโทษผูฝ้า่ฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมายไวใ้หช้ดัเจน 

(2) ศาลแรงงาน จะให้มีการจดัตัง้ศาลแรงงานที่มกีารด าเนินงาน
ก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่นายจา้งและลูกจา้งให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาอนัรวดเรว็ และในระหว่าง
การด าเนินงานจดัตัง้ศาลแรงงานนัน้ให้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ยงัคงท าหน้าที่ดงัที่ปฏบิตัิ 
อยู่ในปจัจุบนั แต่ปรบัปรุงให้มกี าลงัปฏบิตัิงานสูงขึ้น เมื่อตัง้ศาลแรงงานขึ้นแล้วคณะกรรมการ 
แรงงานสมัพนัธ์จะมหีน้าที่เพียงไกล่เกลี่ยการพพิาทแรงงานเท่านัน้ ถ้าทัง้ 2 ฝ่ายไม่สามารถ 
ตกลงกนัไดห้ลงัจากไกล่เกลีย่แลว้จะใหศ้าลแรงงานเป็นผูช้ีข้าด 

(3) สถาบนัส่งเสริมแรงงานสมัพนัธ์ ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
จะได้มกีารพจิารณาและด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องน้ีให้ส าเรจ็ เพื่อแก้ไขปญัหาแรงงานในระยะยาว 
และในระหว่างการด าเนินงานจัดตัง้สถาบันแรงงานนี้  จะส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างได้ 
พบปะปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัปญัหาและการด าเนินงานดา้นแรงงานสมัพนัธ ์โดยใหก้รมแรงงานเป็น
เจา้ของเรือ่ง การด าเนินงานตามวธิหีลงัน้ีจะช่วยลดทอนปญัหาแรงงานในระยะสัน้ไดม้าก 
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(4) การให้การศึกษาและอบรม จะจัดให้มีการอบรมและให้
การศกึษาในความรูท้ี่เกี่ยวกบัสทิธแิละหน้าทีข่องตนตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เพื่อให้แรงงานมี
ความรบัผิดชอบในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมยิง่ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการขดัแย้งกันระหว่าง  
แรงงานและนายจา้งนัน้ จะสนับสนุนให้มสีภาแรงงานและสภานายจา้งทีร่วมตวักนัไดแ้ละมอี านาจ
การต่อรองอยา่งแทจ้รงิ 

5.2.4 การอบรมและฝึกอาชีพ 

(1) ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะได้ก าหนดนโยบายการ 
อบรมและการฝึกระยะสัน้แก่ผูอ้ยูน่อกโรงเรยีนใหแ้น่นอน  และมหีน่วยงานรบัผดิชอบในการบรหิาร
นโยบายการฝึกและประสานงานฝึกแก่ผูอ้ยู่นอกโรงเรยีนแต่เพยีงหน่วยเดยีว โดยย ้าในดา้นการฝึก
เพื่อการมงีานท า 

(2) สนับสนุนงานด้านการฝึกยกระดบัฝีมอืและการฝึกฝีมอืพื้นฐาน 
โดยการขยายไปสู่ส่วนภมูภิาคใหม้ากขึน้ 

(3) ให้เอกชนเข้ามามสี่วนรบัภาระการฝึกให้มากขึ้น โดยการให้มี
ระบบการฝึกช่างฝึกหดัขึน้ใหเ้ป็นระบบการพฒันาก าลงัคนในอุตสาหกรรมในฝ่ายเอกชน แทนทีจ่ะ
เป็นภาระของรฐับาลแต่ฝ่ายเดยีวที่ผลติก าลงัคนให้กบัธุรกจิเอกชน และรฐัจะได้กวดขนัก าหนด
หลกัเกณฑใ์หเ้อกชนเขา้รว่มเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมใหม้ากทีสุ่ด 

(4) เร่งรดัการก าหนดและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานให้มากขึ้น
เพื่อยกระดบัช่างฝีมอืในแขนงช่างต่างๆ ใหเ้ทยีบเท่ากบัระดบัมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ 

5.2.5 การให้บริการจดัหางานและข่าวสารด้านแรงงาน 

(1) จดัท าข่าวสารและรายงานตลอดจนการวินิจฉัย เพื่อให้ทราบ 
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการว่างงาน ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง รายได้ และสภาพแรงงานของลูกจ้าง โดย
รวดเรว็สม ่าเสมอ 

(2) เร่งให้มกีารจดทะเบียนการมงีานท าและการว่างงานให้เป็นไป
อยา่งทัว่ถงึทุกจงัหวดั 

(3) ปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานจัดหางานของรัฐ เพื่อให้
ส านักงานเป็นศูนย์กลางของผู้แสวงหางานและนายจา้งผู้ต้องการแรงงาน ขณะเดยีวกนัจะต้องมี 
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์เพื่อจะไดเ้ผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน
ใหแ้ก่ผูแ้สวงหางาน นายจา้งและสถาบนัศกึษาทุกสถาบนั 
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(4) ขยายและปรบัปรุงส านักจดัหางานใหเ้พิม่จ านวนขึน้ในจงัหวดัที่มี
การขยายตวัทางด้านอุตสาหกรรม และตลอดจนย่านที่เป็นจุดรวมของคมนาคม เพื่อช่วยเหลอืให้
ขอ้มลูและแนวทางทีถู่กต้องแก่ผูแ้สวงหางาน และจะใหก้ารฝึกอบรมระยะสัน้หรอืสาธติแก่ผูห้างาน
ใหม้คีวามรูด้า้นการท างานและการอยูไ่ดภ้ายในเมอืงใหญ่ๆ ดว้ย 

(5) ควบคุมสถานจดัหางานของเอกชน ทัง้ในส่วนกลางและส่วน 
ภมูภิาคเพื่อวางแนวการด าเนินงานใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน ตลอดจนใหก้ารสนับสนุนในดา้นวชิาการและ
ช่วยให้การฝึกฝีมอืเพิม่เตมิในบางอาชพี การควบคุมดงักล่าวจะช่วยให้เกดิความศรทัธาแก่ลูกจา้ง
และนายจา้ง และทัง้ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระของรฐับาลลงไปดว้ย 

5.3 เป้าหมายและแผนงาน 

เพื่อจะให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ในการที่จะเสรมิสร้างการมีงานท าในประเทศให้ 
มากขึน้และมุ่งทีจ่ะสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม รวมทัง้ในเรื่องความปลอดภยัในการท างานและ
สวสัดกิารแรงงานในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จงึได้ก าหนดแผนงานและงานที่จะท าให้บรรลุถึง
วตัถุประสงคด์งักล่าว ประกอบดว้ย 

(1) แผนพฒันาแรงงาน 

(2) แผนพฒันาการจดัการและอบรมลกูจา้ง 

(3) แผนจดัหางานและแนะแนวอาชพี 

(4) แผนงานมาตรฐานแรงงาน 

(5) แผนกองทุนเงนิทดแทน 

(6) แผนแรงงานสมัพนัธ ์

(7) แผนการท างานของคนต่างดา้ว 

(8) แผนศกึษาขอ้เทจ็จรงิดา้นแรงงาน 

แต่ละแผนงานประกอบดว้ยงานและโครงการเฉพาะทีจ่ าเป็นรบีด่วน มวีตัถุประสงค์
และเป้าหมายสรปุไดด้งันี้ 

5.3.1 แผนพัฒนาแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และเพื่อยกระดบัมาตรฐานฝีมอืแรงงานทีท่ างานอยู่แลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดย
ปรบัปรุงคุณภาพ และขยายงานพัฒนาฝีมือแรงงานทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส าหรบัใน
ส่วนกลางจะปรบัปรุงและขยายงานที่สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานที่ดนิแดง และวดัธาตุทอง โดยจะ
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รบัคนเข้าฝึกได้ 27,500 คน ในส่วนภูมภิาคจะจดัตัง้สถาบนัขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง ในระยะของ
แผนพฒันาฯ จะสามารถรบัคนเขา้ฝึก 13,800 คน 

5.3.2 แผนจดัหางานและแนะแนวอาชีพ โดยจะขยายบรกิารของรฐัในด้าน
การจดัหางาน การแนะแนว และเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคโดย
จะจดัหางานใหแ้ก่ประชาชนประมาณ 280,600 คน และจะจดัตัง้ส านักงานจดัหางานในส่วนภูมภิาค
อกี 70 แห่ง 

5.3.3 แผนกองทุนเงินทดแทนและแผนแรงงานสัมพันธ์ เพื่อที่จะเป็น 
หลกัประกนัในการทีล่กูจา้งประสบอนัตราย เนื่องจากการท างานและโรคอนัเกดิจากการท างานและ
เพื่อทีจ่ะให้ได้รบัเงนิค่าทดแทนโดยรวดเรว็ และเหมาะสมกบัสภาพความรา้ยแรง และส่งเสรมิการ
ปฏบิตักิารในการร่วมปรกึษาหารอื และร่วมเจรจาต่อรองในลกัษณะซึ่งก่อให้เกดิประสทิธภิาพใน
การท างานโดยจะด าเนินการให้มีการประกัน การประสบอันตราย และอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างใน 
สถานประกอบการที่มลีูกจา้ง 10-20 คนขึน้ไป 10,600 แห่ง และจะขยายไปยงัส่วนภูมภิาคอีก 
3,490 แห่ง และจะปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ให้เหมาะสมยิง่ขึ้น และคาดว่าจะ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทแรงงาน และระดบัการนัดหยุดงานประมาณ 1,325 ราย และไกล่
เกลีย่ขอ้ขดัแยง้ระหว่างนายจา้ง ลกูจา้ง 2,575 ราย 

 
 



บทท่ี 8 

การพฒันาสงัคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะที่แล้วมาได้ส่งผลสะท้อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ  
โครงสรา้งของประเทศหลายประการ เช่น เปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่การพฒันา
อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมผีลใหเ้กดิความเตบิโตของเมอืงต่างๆ มากขึน้ และ
มกีารเคลื่อนยา้ยของประชากรจากชนบทเขา้สู่ในเมอืง การเปลี่ยนแปลงย่อมก่อให้เกดิปญัหาดา้น
สงัคมใหม่ๆ ขึ้นหลายประการ ซึ่งได้ทวคีวามรุนแรงและกลายเป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันา
ประเทศต่อไปในอนาคต 

ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้ให้ความสนใจงานพฒันาด้านสงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันา
เศรษฐกจิโดยเน้นการสรา้งเสถยีรภาพของสงัคมและการส่งเสรมิบทบาททางสงัคมของเยาชนและ
สตรใีหม้คีวามหมายต่อการพฒันาเศรษฐกจิยิง่ขึน้ ทัง้นี้ การวางแผนพฒันาสงัคมจะยดึวตัถุประสงค์
ที่จะให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทุกระดบั เพื่อสร้างและกระจาย
ความเจรญิไปสู่ท้องถิ่น ในขณะเดยีวกนัก็จะพยายามรกัษาเสถียรภาพของสงัคมในช่วงที่มกีาร
เรง่รดัพฒันาเศรษฐจิใหเ้ป็นไปอยา่งสมดุลและสนบัสนุนกนั 

ปญัหาและอุปสรรคทางด้านสงัคมที่พจิารณาแล้วและเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสมควรจะ 
หยบิยกขึน้พจิารณาและวางแนวทางแกไ้ขภายในแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ีมดีงันี้ คอื 

(1) ปัญหาการติดยาเสพติดให้โทษ เป็นผลสืบเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรา้งของสงัคมและเศรษฐกจิทีส่ าคญัไดแ้ก่ ความไมม่เีสถยีรภาพทางดา้นครอบครวัไดผ้ลกัดนั
เด็กและเยาวชนมโีอกาสเข้ามัว่สุมกบัอบายมุขได้ง่าย โดยเฉพาะการติดยาเสพติดก าลงัจะเป็น
ปญัหาสงัคมทีร่นุแรงมากขึน้ 

(2) ปัญหาความเส่ือมโทรมของศิลปวฒันธรรมและศาสนา เป็นผลสบืเนื่องจาก
สงัคมได้มกีารพฒันาในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางวฒันธรรมและ
ศาสนาของประชาชนขึน้ 

(3) ปัญหาความมัน่คงและปลอดภยัของชีวิตและทรพัย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่ คือ  
ภยัจากอาชญากรรม อุบตัภิยั สาธารณภยัและภยัทีเ่กดิจากสิง่อุปโภคและบรโิภค 

(4) ปัญหาเก่ียวกบับทบาทของสตรี ในปจัจุบนัสตรยีงัไม่ได้รบัการสนับสนุนให้ม ี
บทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งเพยีงพอ 
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(5) ปัญหาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ก าลงัจะเป็นแรงงานและระดบั 
มนัสมองต่อชาติต่อไปในอนาคต ต้องได้รบัผลกระทบกระเทือนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมโดยกระทนัหนั 

ปญัหาเหล่าน้ีเป็นปญัหาที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี 
เพื่อใหเ้กดิเสถยีรภาพขึน้ในสงัคม 

1. ปัญหายาเสพติดให้โทษ 

1.1 สภาพทัว่ไปและปัญหา 

นับแต่รฐับาลไดป้ระกาศเลกิการสูบฝ่ิน โดยปิดโรงยาฝ่ินและมกีารเผากลอ้งสูบฝ่ิน
ทีส่นามหลวง เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2502 จากผลของการส ารวจในขณะนัน้ว่ามผีูต้ดิฝ่ินประมาณ 
79,540 คน แต่เมื่อไดป้ระกาศหา้มสูบฝ่ินแลว้ปรากฏว่ามยีาเสพตดิประเภทใหม่ขึน้มาแทนที ่คอื 
ผงขาว หรอืเฮโรอิน จากผลการส ารวจของคณะกรรมการต่างๆ และการรายงานขององค์การ
อนามยัโลกพบว่าในปจัจุบนัมผีูต้ดิยาเสพตดิอยู่ประมาณ 600,000 คน โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ
อายรุะหว่าง 16-24 ปี มถีงึประมาณรอ้ยละ 60-70 

จากสถติดิงักล่าวจะเหน็ว่า ปญัหายาเสพตดิใหโ้ทษเป็นปญัหาระดบัชาตทิีจ่ะต้อง
รบีด าเนินการแกไ้ขเป็นการเรง่ด่วน เพราะนอกจากประเทศไทยจะต้องสูญเสยีเงนิเพื่อซือ้ผงขาวใน
ปีหนึ่งๆ เป็นเงนิประมาณ 10,800 ลา้นบาทแลว้ ยงัมปีญัหาอื่นๆ รา้ยแรงตดิตามมาดว้ย คอื ปญัหา
อาชญากรรมและการสญูเสยีทรพัยากรก าลงัคนของชาต ิ

1.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

แม้รฐับาลจะได้ใช้มาตรการเด็ดขาดรุนแรงถึงขนาดขัน้ประหารชีวิตและจ าคุก  
สถานหนักต่อผู้ที่ท าการผลิตหรอืท าการค้ายาเสพติดให้โทษแล้วก็ตาม ก็ยงัมกีารลกัลอบและ
จ าหน่ายอยูเ่นืองๆ ฉะนัน้จงึจะเน้นวธิกีารป้องกนั การปราบปราม การบ าบดัรกัษา และการปลูกพชื
ทดแทน ดว้ยแนวทางทีจ่ะด าเนินการดงันี้ คอื 

1.2.1  การป้องกนั 

(1) เน้นหนักในเรื่องการให้สุขศึกษาและเผยแพร่เรื่องพิษภัยของ 
ยาเสพตดิและการป้องกนั รวมทัง้การสนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้สมาคมผูป้กครองและครขูึน้เพื่อการน้ี 

(2) เน้นการป้องกันขัน้พื้นฐาน คือ การส่งเสริมสุขภาพจิตของ 
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยการใหสุ้ขภาพจติศกึษาแก่หน่วยบรกิารสาธารณสุขทุกระดบัและแก่ชุมชน 
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1.2.2 การปราบปราม 

(1) เรง่ด าเนินการท าลายลา้งผูม้อีทิธพิลหนุนหลงัผูผ้ลติและผูจ้ าหน่าย
ให้หมดสิ้นไป ทัง้นี้  เพราะอุปสรรคส าคัญของการปราบปรามอยู่ที่เจ้าหน้ าที่ผู้ปราบปรามมี
ผลประโยชน์รว่มกบัผูผ้ลติและผูจ้ าหน่าย 

(2) หน่วยปราบปรามจะต้องได้รบัการสนับสนุน ทางด้านอุปกรณ์ 
ยานพาหนะและก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันจะต้องมีการ
ปรบัปรงุระบบและวธิกีารขา่วกรองใหร้ดักุมและไดผ้ลอยา่งฉบัไว 

1.2.3 การบ าบดัและรกัษา 

(1) จดัคลนีิคถอนพษิยาและฟ้ืนฟูจติใจผูต้ดิยาเสพตดิ 

(2) จดัคลีนิคเมธาโดนในระยะยาว เพื่อลดปญัหาโดยตรงในกรณ ี
ผูต้ดิยาไมส่ามารถบ าบดัไดด้ว้ยวธิอีื่น 

(3) สนบัสนุนใหม้กีารช่วยบ าบดัใหเ้กดิผลในดา้นฟ้ืนฟูสภาพจติใจและ
ประคบัประคองใหผู้ป้ว่ยตดิยาเสพตดิมโีอกาสทีจ่ะเลกิตดิไดม้ากยิง่ขึน้ 

(4) ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มคีวามสนใจในด้านสันทนาการและ 
ปรบัตวัเองในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุ่ม 

(5) ใหก้ารฝึกอบรมอาชพีควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูสภาพจติใจ 

1.2.4. การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทน ฝ่ินเป็นตวัการส าคญัและเป็นที่มา
ของเฮโรอนิ จงึควรหาวธิกีารมใิห้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ตอนเหนือของประเทศมกีารปลูกฝ่ิน โดยการ
จดัหาที่ทีเ่หมาะสมจดัตัง้เป็นนิคมชาวเขาขึน้ ให้ตัง้ถิน่ฐานให้เป็นหลกัแหล่ง และส่งเสรมิให้มกีาร
ปลกูพชืทางดา้นเศรษฐกจิทีไ่มผ่ดิกฎหมายแทนฝ่ิน พรอ้มทัง้จดัหาตลาดใหแ้ก่พชืผลทีผ่ลติได ้

1.2.5 การประสานงาน การด าเนินการเกี่ยวกบัการแก้ปญัหายาเสพตดิใหโ้ทษ
จะบรรลุผลตามจุดหมายได้เพยีงไร จ าเป็นจะต้องมกีารวางแผนการปฏบิตังิานและร่วมด าเนินการ
อย่างใกล้ชดิ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จะต้องจดัตัง้คณะกรรมการวางแผนและประสานงาน
ระดบัชาติจากหน่วยงานต่างๆ และองค์การอาสาสมคัรเพื่อให้แผนงานด าเนินไปอย่างสอดคล้อง
ต้องกนั และมสี านักงานปฏบิตัิงานโดยเฉพาะและเร่งรดัหน่วยงานที่มคีวามรบัผดิชอบให้ท าการ
ปราบปรามใหเ้ขม้งวดกวดขนัยิง่ขึน้ 

1.3 เป้าหมายและแผนงาน 

เพื่อใหก้ารป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใหโ้ทษไดผ้ล ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 มเีป้าหมายและแผนงานในการด าเนินงานดงัน้ี คอื 
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1.3.1 แผนงานทางด้านการป้องกันบ าบดัรกัษา เพื่อไม่ให้อัตราการติด 
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นในเด็กนักเรยีนและประชาชนในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 กระทรวง 
สาธารณสุข และกรงุเทพมหานคร จงึรว่มมอืกนัด าเนินการต่อไปนี้ 

(1) จะบ าบัดผู้ป่วยในคลีนิคถอนพิษและผู้ป่วยนอก ประมาณ 
104,000 คน 

(2) จะรกัษาดว้ย Methadone ประมาณ 511,000 คนต่อวนั 

(3) จะจดัตัง้สถานที่ให้บริการปรึกษาและค าแนะน าประมาณ 100 
หน่วย 

(4) จะใชศู้นยเ์ยาวชนและบา้นกึง่วธิเีป็นทีฟ้ื่นฟูสภาพจติใจ 

1.3.2 แผนการปลูกพืชทดแทน จะท าการแบ่งเขตที่มีชาวเขาอาศัยอยู่ใน
จงัหวดัต่างๆ ออกเป็น 210 เขต (13 จงัหวดั ประชากร 291,133 คน มทีีเ่พาะปลูกฝ่ิน 62,132 ไร ่
และท าไร่ 350,444 ไร่) จะด าเนินการก าหนดเขตพืน้ทีพ่ฒันาปีละ 20 เขต จะคุมประชากร 36,000 
คน และในเขตนัน้ๆ จะแบ่งพชืที่ท าการเพาะปลูกออกเป็น 3 ส่วน คอื นาและพชืหมุนเวยีนไมย้นื
ตน้ และปลกูปา่ไมใ้นระยะสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 จะสามารถลดพืน้ทีป่ลูกฝ่ินลงไดป้ระมาณรอ้ย
ละ 50 

1.3.3 แผนงานป้องกนัและปราบปราม เร่งการพจิารณาจดัท าโครงการและ 
เป้าหมายด าเนินการเป็นการแน่นอน โดยความร่วมมอืระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง- 
ศกึษาธกิาร เพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิใหโ้ทษใหเ้ขม้แขง็กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

2. ศิลป วฒันธรรมและศาสนา 

2.1 ศิลป วฒันธรรม 

2.1.1 สภาพโดยทัว่ไปและปัญหา 

 (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มศีิลปวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ตนเอง ซึง่ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุแต่โบราณกาล ศลิปวฒันธรรมประจ าชาตขิองไทย มี
ทัง้ในรปูของขนบธรรมเนียมประเพณ ีภาษา การแต่งกาย และในรปูของศลิปวตัถุ ปรากฏใหเ้หน็อยู่
โดยทัว่ไป ปจัจุบนัความเจรญิทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมที่ขยายตวัอย่างรวดเรว็ทัง้ในด้านการ
สื่อสาร คมนาคม ธุรกจิและการค้าต่างๆ มผีลก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางด้านศลิปวฒันธรรม
จากแบบอย่างที่เคยปฏบิตักินัมาแต่ดัง้เดมิเป็นอนัมาก ท าให้ศลิปวฒันธรรมที่ดงีามบางอย่างของ
ไทยที่ควรสงวนและรกัษาไว้ค่อยๆ เลอืนหรอืถูกท าลายไปและถูกวฒันธรรมจากต่างชาติเข้ามา
แทนทีอ่ยา่งรวดเรว็ 
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(2) ศลิปวฒันธรรมในรูปของโบราณวตัถุสถาน อนัแสดงถงึสญัลกัษณ์
ของความเจรญิของประเทศในดา้นสถาปตัยกรรม จติรกรรมและปฏมิากรรม ซึง่ปรากฏหลกัฐานใน
รูปของวดัวาอาราม โบราณสถานและปูชนียวตัถุที่ส าคญัๆ ซึ่งมคีุณค่าทางประวตัิศาสตร์ได้ถูก
ท าลายไปเป็นอนัมาก 

(3) การตื่นตวัทางการเมอืงของคนรุน่ใหม่ ท าใหเ้กดิแนวความคดิทาง
วฒันธรรมการเมอืงและไดแ้สดงออกในทางปฏบิตั ิเช่น การเรยีกรอ้งสทิธเิสรภีาพ ความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค การแสดงออกในทางดนตร ีและวรรณกรรมทีช่ื่นชมถงึชวีติในสงัคมใหม่ สิง่เหล่านี้
เป็นเหตุทีท่ าใหค้นรุน่ใหมล่ะทิง้ศลิปวฒันธรรมทีเ่คยถอืว่าดงีามของชาต ิ

(4) ขาดนโยบายและแผนงานหลกัของชาติเกี่ยวกบัศิลปวฒันธรรม 
ตลอดจนผูร้บัผดิชอบอยา่งจรงิจงั จะเหน็ไดจ้ากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทางดา้นศลิปวฒันธรรมแยก
อยู่กันอย่างกระจดักระจาย และต่างฝ่ายต่างด าเนินงาน ไม่มีการประสานงานและการก าหนด
มาตรการและเป้าหมายรว่มกนั 

(5) การเผยแพร่ การให้ความรูแ้ละแนวทาง เพื่อปลูกฝงัทศันคตแิละ
ค่านิยมในศิลปวฒันธรรมของไทย ไม่สามารถท าได้อย่างกว้างขวางและทัว่ถึง ท าให้ประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนขาดความรูค้วามเขา้ใจ และความสนใจในความส าคญัของศลิปวฒันธรรมทีด่งีาม
ของชาตทิีม่อียู่แลว้และรบัเอาศิลปวฒันธรรมจากต่างประเทศโดยมไิดม้กีารดดัแปลง หรอืปรบัปรุง
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมไทย 

2.1.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

(1) ขยายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจใน
ความส าคญัของศลิปวฒันธรรมของชาตใิหแ้ก่ประชาชน นักเรยีน นิสติ และนักศกึษาใหก้วา้งขวาง
ยิง่ขึน้ ทางด้านประชาชนให้มกีารเพิม่จ านวนสถานที่เพื่อเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมให้ทัว่ถงึ ทัง้ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทางด้านนักเรยีน นิสิต และนักศึกษาจะต้องก าหนดแนวทางให้ใช้
สถานศกึษาเป็นแหล่งเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

(2) ส่งเสรมินักเรยีน นิสติ นักศึกษาและประชาชนให้จดักจิกรรมเป็น
พเิศษเกี่ยวกบัการบูรณะปฏสิงัขรณ์และรกัษาศลิปวฒันธรรมขึน้ในวนัส าคญัๆ ประจ าปี เพื่อเป็น
การปลูกฝงัทศันคตแิละความเขา้ใจในเรื่องดงักล่าว แต่ทัง้น้ีจะต้องหาวธิกีารเพื่อรบัความร่วมมอื
จากองคก์ารต่างๆ ทีม่อียูใ่หก้วา้งขวาง 

(3) จดัท าแผนหลกัในการท านุบ ารุงและรกัษาศลิปวฒันธรรม เพื่อให้
เป็นแนวนโยบายและมาตรการทีห่น่วยงานต่างๆ จะไดย้ดึถอืไปปฏบิตัแิละด าเนินการโดยประสาน
สอดคลอ้งกนัต่อไป 
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2.2 ศาสนา 

2.2.1 สภาพทัว่ไปและปัญหา 

(1) ชวีติและสงัคมของคนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวชนบท
ไดผ้กูพนักบัศาสนาจนเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนั เพราะศาสนาเป็นสิง่ก าหนดแนวทางในการ
ด ารงชวีติ ระเบยีบ ประเพณี ตลอดจนวฒันธรรมของชนในชาตจินแยกกนัเกอืบไม่ได ้วดัวาอาราม
เป็นแหล่งเกดิของศลิปและวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ สงัคมไทยไดอ้าศยัพุทธศาสนาเป็นทีห่ล่อหลอม
จติใจของชนชาวไทยทัง้ชาตแิละปลกูฝงัศลีธรรมอนัดงีามสบืต่อกนัตลอดมา 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ หรอืประมาณ 
93% ของจ านวนประชากร นอกจากนัน้ มศีาสนาอิสลาม ศาสนาครสิต์ (นิกายคาธอลกิและ 
โปแตสแต้นท์) ศาสนาฮนิดู และศาสนาซกิส์ แต่หลกัของพุทธศาสนานัน้มไิด้มกีารบงัคบัทุกอย่าง
เป็นไปโดยความสมคัรใจ ดงันัน้ ขอ้ขดัแยง้ของประชาชนไทยในเรื่องศาสนาจงึมไีม่มากนัก ปญัหา
ส าคญัอยูท่ีบ่ ารงุรกัษาและการแกป้ญัหาในวงการบรหิารพุทธศาสนาใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

(2) เมือ่การพฒันาเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ในอตัราอย่างรวดเรว็ จงึท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสงัคมในปจัจุบนัไปด้วย โดยเฉพาะการเพิม่ขึ้นของประชากรอย่าง
รวดเรว็ การคมนาคมและขนส่งสะดวกขึน้ จนท าใหค้่านิยมทางศาสนาเปลีย่นแปลงไป ความเจรญิ
และความตอ้งการทางวตัถุท าใหว้ดัวาอารามซึง่เคยเป็นศูนยก์ลางของสงัคม เป็นทีร่วมของจติใจได้
เสื่อมคลายลง มกีารใช้ศาสนาเป็นเครื่องอ้างและเครื่องมอืในการประกอบอาชพีเพื่อหารายได้มาก
ขึน้ เช่น มกีารลกัลอบขุดค้น ท าลายสญัลกัษณ์ทางศาสนากนัมากขึ้น จงึเป็นปญัหาที่จะต้องหา
ทางแกไ้ขเพื่อปกปกัรกัษาศาสนาและวฒันธรรมของชาตสิบืต่อไป 

(3) การสรา้งหรอืปรบัปรุงวดัวาอารามหรอืศาสนสถานต่างๆ ท ากนั
โดยไมม่รีะเบยีบแบบแผน และไมม่ขีอบเขต สุดแต่กลุ่มบุคคลแต่ละหมู่คณะจะด าเนินงานกนั ท าให้
ประชาชนผูม้ศีรทัธาตอ้งสิน้เปลอืงเงนิทองมากกว่าทีค่วร การเรีย่ไร บอกบุญและการสรา้งวดัใหม่ๆ 
ขึน้มากมายในปจัจุบนั ก็เป็นการมุ่งสร้างทางวตัถุมากกว่าพฒันาทางด้านจติใจ ท าให้วดัในทาง
พุทธศาสนามีมากจนกระทัง่ในบางหมู่บ้านประชาชนไม่สามารถจะให้ความอุปถัมภ์ค ้าชูได้
กลายเป็นวดัร้างหรอืไม่มพีระสงฆอ์ยู่ จนเกดิสภาพเสื่อมโทรมในที่สุด จากการส ารวจปรากฏว่า
ขณะน้ีมวีดัทัง้หมดจ านวน 25,695 วดั เป็นวดัรา้งเสยี 4,670 วดั ส่วนทีเ่หลอืกม็ไิดร้บัการท านุบ ารุง
ให้เป็นศูนยก์ลางของศลีธรรมจรรยาอนัดงีามเท่าที่ควร สมกบัเจตนารมณ์ของผู้สรา้งหรอืผู้บรจิาค 
นบัเป็นการสญูเสยีทางเศรษฐกจิอยา่งหนึ่ง 

(4) หน่วยงานและองคก์ารต่างๆ ซึง่มบีทบาทเกี่ยวขอ้งกบัการศาสนา
ยงัมไิดม้กีารประสานงานกนัเท่าทีค่วร ในอนัทีจ่ะวางแผนและปฏบิตังิานร่วมกนั ในการจะท านุบ ารุง
หรอืปรบัปรงุกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศาสนาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
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เท่าที่ควร อาท ิในเรื่องระเบยีบการปฏบิตัิตนของสงฆ์ การสร้างวดัวาอาราม การบอกบุญเรีย่ไร 
ฯลฯ 

2.2.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

แนวทางและมาตรการแกไ้ข มดีงันี้ 

(1) ปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตัิของสงฆใ์ห้อยู่ในกรอบพระวนิัยเท่าที่จะ
สามารถท าได้ในสภาวะการณ์ปจัจุบนั และวางกฎเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือกผู้ที่จะเข้า
บรรพชาใหเ้ครง่ครดัยิง่ขึน้ 

(2) ปรบัปรุงแนวทางและหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการพฒันาวดัวา-
อารามและสถานที่ประกอบศาสนกจิของศาสนาต่างๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย และ
คงไวซ้ึง่สญัลกัษณ์ทางศาสนา และเอกลกัษณ์ของชาต ิ

(3) พฒันาวดัวาอารามทุกศาสนาให้เป็นไปตามแบบแผน เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดทัง้ในด้านการรกัษาไว้ในศลิปวฒันธรรมและให้เป็นที่พึ่งของประชาชนด้านความ
สงบทางจติใจ 

(4) ปรบัปรุงและวางแผนเกี่ยวกบัด้านการศึกษา และพระสงฆ์ใน 
พุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทางศาสนา เพื่อปรบัปรุงและสนับสนุนวธิีการในการเผยแพร่  
หลกัธรรมของศาสนาในทางทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มแก่ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะ
เยาวชนของชาตใิหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัอนัดงีาม 

(5) ป้องกนัมใิห้กลุ่มบุคคลหาประโยชน์จากศาสนสมบตั ิและท าลาย
บรรยากาศแวดล้อมความสงบสุขในบรเิวณวดัวาอารามต่างๆ และศาสนสถานต่างๆ โดยการ
ปรบัปรงุระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎหมายอนัเกี่ยวกบัการน้ี 

(6) สนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
เผยแพรศ่าสนา เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจหลกัและค าสอนทีถู่กต้องของศาสนา และเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างประชาชนทีน่บัถอืศาสนาต่างกนั 

3. ความมัน่คงปลอดภยัของชีวิตและทรพัยสิ์น 

ปจัจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมก็คอื การเสรมิสร้างความมัน่คง 
ปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน ได้แก่ ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาอุบัติเหตุ  
สาธารณภยั ปญัหาการคุม้ครองผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค ปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ ปญัหาเหล่าน้ี
ลว้นแต่เป็นปญัหาทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาแกไ้ขเร่งด่วนทัง้สิน้ 

3.1 ปัญหาอาชญากรรม 
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3.1.1 สภาพทัว่ไป จากสถติขิองกรมต ารวจในช่วงเกอืบ 10 ปีทีผ่่านมา ชีใ้หเ้หน็
ว่ามคีดอีาชญากรรมเกดิขึน้โดยอตัราเฉลีย่ปีละประมาณ 2,000 รายต่อประชากร 1 แสนคน และมี
แนวโน้มว่าจะสงูขึน้เรือ่ยๆ และจากสถติขิองกรมราชทณัฑก์แ็สดงใหเ้หน็ว่าจ านวนผูต้้องขงัเพิม่ขึน้
ทุกปีโดยเฉลีย่แลว้เพิม่ขึน้ปีละ 3,000-4,000 คน 

3.1.2 ปัญหา กล่าวโดยทัว่ไปสาเหตุของปญัหาอาจสรปุไดด้งัน้ี 

(1) ภาวะเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ตกต ่า ค่าครองชพีเพิม่ขึ้นอย่าง 
รวดเรว็ โอกาสทีจ่ะหางานท ามน้ีอยลง สิง่เหล่านี้ผลกัดนัใหป้ระชาชนส่วนหนึ่งต้องหนัเหไปด าเนิน
ชวีติในทางผดิกฎหมาย 

(2) ในระยะที่ผ่านมายงัมไิด้มกีารวางแผนป้องกันและปราบปราม 
อาชญากรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัมปีญัหาการทุจรติต่อหน้าที่ ท าให้การปฏบิตังิานยงั 
บกพรอ่งอยูม่าก 

3.1.3 แนวทางและมาตรการแก้ไข มาตรการที่จะใชแ้ก้ปญัหาใหไ้ด้ผลจรงิจงั
นัน้ตอ้งเน้นทัง้ทางดา้นการป้องกนัและปราบปราม 

(1) ในด้านการปราบปราม 

ปรบัปรุงการท างานของหน่วยงานปราบปรามให้เคร่งครดัต่อ 
หน้าทีย่ ิง่ขึน้ โดยการใชม้าตรการเดด็ขาดแก่ผูก้ระท าผดิ ถ้ามกีารทุจรติต่อหน้าที ่และจะต้องเร่งรดั
การวางแผนและติดตามประเมินผลงานที่ได้ท าไปแล้วด้วย ทัง้จ าเป็นจะต้องเพิ่มอัตราก าลัง
เจา้หน้าที่ปราบปรามและอุปกรณ์การปราบปรามให้เพยีงพอกบัอตัราการขยายตวัของประชากร 
โดยเฉพาะในชนบทและเขตเมอืงทีม่คีดอีาชญากรรมสงู 

(2) ในด้านการป้องกนั 

จ าเป็นจะต้องหาทางป้องกนัทัง้ในด้านภาวะเศรษฐกิจและสงัคม 
ซึง่ควรเพิม่เงนิเดอืนและสวสัดกิารใหแ้ก่ขา้ราชการผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการป้องกนัใหส้งูขึน้ 

(3) เป้าหมายและแผนงาน 

- แผนงานการฝึกอบรมและเพ่ิมอตัราก าลงัพล 

จะเพิม่อตัราก าลงัพลทางดา้นการปราบปราโดยเฉพาะใน
ทอ้งทีส่่วนกลางทีม่ปีญัหาและในทอ้งทีช่นบทห่างไกล โดยจะเพิม่ในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
จ านวน 15,000 คน เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและความเขม้แขง็ในการด าเนินงาน จะมกีาร
ฝึกอบรมต ารวจสนามและต ารวจบรกิาร และพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดและหย่อน
สมรรถภาพในการปฏบิตัริาชการ 
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- แผนงานเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพในการปราบปราม 

จะรกัษาระดบัความรุนแรงของปญัหาในดา้นน้ีไม่ใหสู้งขึน้  
โดยเฉพาะจะเรง่รดัและปรบัปรงุงานตามโครงการสายตรวจร่วม หน่วยปราบปรามเฉพาะกจิ หน่วย
ปราบปรามพเิศษประจ าจงัหวดัและศูนยป้์องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

- แผนงานประชาสมัพนัธ ์

จะเร่งด าเนินการตามโครงการอาสาสมัครต่อต้าน
อาชญากรรมนิทรรศการอาวุธวตัถุระเบดิและยาเสพตดิใหโ้ทษ นิทรรศการอุบตัเิหตุจราจร อคัคภียั 
และสาธารณภยั และโครงการจดัท าเอกสารประชาชนรว่มพทิกัษ์สนัตริาษฎร ์

- แผนงานเก่ียวกบัด้านการสนับสนุน 

จะพจิารณาด าเนินการจดัหาข้อมูลโดยจดัตัง้ศูนย์ข้อมูล
ท้องถิ่น และข้อมูลอาชญากรรม โครงการสภาพอาชญากรรมประจ าปี โครงการวิจ ัยปญัหา
อาชญากรรม และโครงการศูนยป้์องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

3.2 อบุติัเหตแุละสาธารณภยั 

3.2.1 สภาพทัว่ไปและปัญหา ในกระบวนการพฒันาเมอืงและพฒันาอุตสาห-
กรรมไดม้อุีบตัภิยัต่างๆ เกดิขึน้ ซึง่ท าใหเ้กดิสูญเสยีทรพัยส์นิ บาดเจบ็ และเสยีชวีติของประชาชน
มากขึ้นทุกขณะ ส าหรบัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 จะมกีารเน้นเรื่องอุบตัิภยัในการจราจรในที่
สาธารณะและในโรงงานอุตสาหกรรม 

(1) อุบติัภยัในการจราจร ทัง้ทางบกและทางน ้า ซึ่งอาจมีสาเหตุ
เกดิขึน้ ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจและความสนใจ ตลอดจนประสบการณ์ในการใชร้ถใชถ้นน 
ทัง้นี้ เนื่องมาจากการเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนไม่เพยีงพอ รวมทัง้
มกีารละเมดิกฎจราจร นอกจากนัน้ระบบจราจรและระบบถนนทีเ่ป็นอยู่มขีอ้บกพร่องทางเทคนิค ซึง่
น าไปสู่อุบตัเิหตุได ้

(2) ในท่ีสาธารณะ คอื เรื่องอคัคภียั ซึ่งในระยะปี 2514-2518 ใน
ส่วนกลางประชาชนเสยีชวีติปีละ 105 คน บาดเจบ็ 175 คน สูญเสยีทรพัยส์นิคดิเป็นมลูค่า 710.99 
ลา้นบาท และในส่วนภูมภิาค ประชาชนเสยีชวีติ 92 คน บาดเจบ็ 150 คน สูญเสยีทรพัยส์นิคดิเป็น
มลูค่า 1,071.01 ลา้นบาท 

(3) ในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวนผู้ประสบภยัอนัตรายเนื่องจาก
การท างานยงัคงเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าระบบการท างานและเครื่องจกัรเครื่องมอืยงัมไิ ด ้
ปรบัปรุงให้ดขีึน้ นายจา้งยงัไม่ตระหนักถึงการสูญเสยีอนัเกดิจากการประสบอนัตรายของลูกจา้ง
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และไมส่นใจในเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน และความจ าเป็นในเรื่องการใชเ้ครื่องป้องกนัต่างๆ 
ซึง่ในระหว่างเดอืนมกราคม-กนัยายน ของปี 2517 และ 2518 จ านวนผูป้ระสบอนัตรายในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.6 โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่องไฟฟ้า 
แก๊สและประปา เพิม่มากกว่า 10 เท่า รองลงมา คอื อุตสาหกรรมประเภทการก่อสรา้งเพิม่รอ้ยละ 
40.7 นบัว่าเป็นการเพิม่ขึน้ในอตัราสงู 

3.2.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

(1) ในการจราจร จะปรบัปรงุก่อนอื่น คอื 

- ให้การศึกษาเรื่องความปลอดภยัในท้องถนนและแม่น ้า 
ล าคลองแก่ประชาชน โดยการประชาสมัพนัธด์้วยวธิกีารสื่อมวลชนให้มากขึน้ และให้บรรจุเรื่องนี้
เป็นหลกัสตูรวชิาเลอืกในขัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจราจรได้มกีารวางแผน
รว่มกนัในการออกแบบการสรา้งทางและถนนใหม้สีภาพของความปลอดภยัแก่ผูใ้ชถ้นน 

- ใหม้หีน่วยงานประสานงานกลางเพื่อการควบคุมอุบตัเิหตุ
บนท้องถนนโดยพจิารณาจากหน่วยงานที่มอียู่ เช่น กองต ารวจจราจร กรมทางหลวง กทม . หรอื
อื่นๆ และใหจ้ดัตัง้หน่วยกูภ้ยัขึน้ 

- ปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับ
การจราจรทีม่ช่ีองโหว่ โดยเฉพาะบทลงโทษผูฝ้า่ฝืนกฎจราจร 

- กวดขนัการออกใบอนุญาตขบัขี่ให้มีการสอบกันอย่าง 
จรงิจงั 

(2) ในท่ีสาธารณะ คอื อคัคภียัมแีนวทางแกไ้ขดงันี้ 

ให้การศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันอัคคีภยัแก่ประชาชน 
ใหม้ากขึน้และปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบับทลงโทษผูป้ระมาทและลอบวางเพลงิ 

(3) ในโรงงานอุตสาหกรรม ปรบัปรุงกฎหมายและการบงัคบัใช้ให้
รดักุมและเด็ดขาดเกี่ยวกับการควบุคมโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องมอืป้องกันอุบตัิเหตุแก่ 
คนงาน ในขณะเดยีวกนัจะปรบัปรุงและขยายโครงการกองทุนเงนิทดแทนอุบตัเิหตุในการท างานที่
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการอยู่แล้ว โดยเน้นในด้านการป้องกนัอุบตัเิหตุที่เกิดจากการท างาน
ดว้ย 

3.3 ความไม่ปลอดภยัในชีวิตอนัเกิดจากการบริโภค 
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ในปจัจุบนัปรากฏว่า ในตลาดสนิคา้บรโิภคไดม้กีารผลติสนิค้าอาหารบางชนิดที่มี
สิง่เป็นพษิเจอืปน ท าให้เกดิอนัตรายแก่สุขภาพหรอืชวีติ เช่น การใชส้ผีสมอาหาร การใช้สารเคมี
บางชนิด เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัมกีารผลติอาหารส าเรจ็รปู หรอืสนิค้าเครื่องอุปโภคบรโิภคทีข่าด
คุณภาพหรอืไมถู่กสุขลกัษณะ เช่น การผลติน ้าปลาจากกระดูกสตัวแ์ละสิง่ปรุงรสอย่างอื่นโดยไม่ได้
ใชป้ลา อาหารกระป๋องทีไ่มม่กีารตรวจสอบคุณภาพ และภาชนะทีใ่ชใ้นการบรรจุซึง่ท าใหเ้ป็นพษิต่อ
รา่งกายเมือ่น าไปรบัประทาน รวมทัง้ยงัไมม่กีารผลติยารกัษาโรคและเครื่องส าอางและอุปกรณ์อื่นๆ 
อกีมากทีเ่ป็นอนัตรายแก่ผูใ้ช ้เพื่อรกัษาความปลอดภยัในชวีติของผูบ้รโิภค รฐับาลจะแก้ไขปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงหรอืออกกฎหมายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหาทางอุดช่องโหว่เหล่านัน้ใหห้มด
ไป ในขณะเดยีวกนัใหม้กีารตรวจตราควบคุมอยา่งใกลช้ดิดว้ย 

4. บทบาทของสตรีในการพฒันาประเทศ 

4.1 สภาพทัว่ไป 

ในปจัจุบนัสตรมีจี านวนเป็นกึ่งหน่ึงของประชากรของประเทศ และเป็นพลเมอืงใน
ระหว่างกลุ่มอายุของวยัท างาน (อายุ 15 ปีขึน้ไป) ประมาณ 11 ลา้นคน อย่างไรกต็ามปรากฏว่า
สถานะของสตรยีงัด้อยกว่าชายทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง จงึเป็นการสมควรที่จะ  
เร่งสนับสนุนใหส้ตรมีคีวามรูค้วามสามารถและไดร้บัความเป็นธรรมในสงัคมมากขึน้ เพื่อจะไดเ้ป็น
พลงัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไดเ้ตม็ตามขดีความสามารถมากขึน้ 

4.2 ปัญหา 

4.2.1 แมร้ฐัจะใหก้ารศกึษาในวชิาทัว่ไปแก่เยาวชนทัง้ชายและหญงิเท่าเทยีมกนั  
แต่ในสภาพการที่เป็นอยู่เด็กชายมกัได้โอกาสศึกษามากกว่าเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน  
ครอบครวัที่ยากจนดงัจะเห็นได้จากอตัราผู้ไม่รู้หนังสอืที่ส ารวจได้ในปี 2513 หญิงมอีตัราเป็น 
รอ้ยละ 25.2 ชายมอีตัราเป็นรอ้ยละ 11.1  

4.2.2 เกี่ยวกบัเศรษฐกจิและการประกอบอาชพี แมก้ฎหมายจะได้บญัญตัไิว้ให้
สทิธเิสมอภาคแก่สตรแีละบุรษุในการประกอบอาชพีและค่าจา้งแรงงาน แต่ในทางปฏบิตัจิากผลการ
ส ารวจปรากฏว่า สตรยีงัมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้าในการงานในระดบัสูงน้อยกว่าชายและยงัมรีายไดต้ ่า
กว่าชาย 

 

4.3 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

ในการเน้นบทบาทของสตรใีห้มสี่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมจะมี 
แนวทางดงันี้ คอื 
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4.3.1 ทางด้านการศึกษา 

(1) เรง่รดัใหก้ารศกึษาขัน้สบืเนื่องอนัจ าเป็นแก่กลุ่มสตรีในชนบทใหม้ ี
ส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมของท้องถิ่นและส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรุงสมรรถภาพและความ  
รบัผดิชอบในการท างานของสตร ี

(2) ให้การศึกษาอบรมแก่สตรใีนรูปการศึกษานอกโรงเรยีน เพื่อให้
สตรเีองและทัง้ฝา่ยชายมคีวามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบัหลกัการในความเสมอภาคระหว่างชายหญงิ 
(กระทรวงศกึษาธกิารและทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั) 

4.3.2 ทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

(1) ใหโ้อกาสก้าวหน้าอนัเท่าเทยีมกนัในการท างานฝ่ายรฐั และขยาย
งานและอตัราก าลงัของฝ่ายแรงงานหญิง พร้อมทัง้สอดส่องให้สตรทีี่เป็นลูกจ้างได้รบัค่าจ้างและ 
สวสัดกิารทีเ่ท่าเทยีมกนักบัการใชแ้รงงานชายในงานประเภทเดยีวกนั 

(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหห้น่วยราชการและเอกชนร่วมกนัฝึกอบรม
อาชพีใหแ้ก่สตร ีทัง้นี้ เพื่อยกระดบัฝีมอืสตรใีหม้มีาตรฐานยิง่ขึน้ และใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของตลาดทอ้งถิน่ดว้ย 

4.3.3 การปรบัปรงุและแก้ไขกฎหมาย 

(1) ปรบัปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ขดัต่อหลกัความเป็น
ธรรมและสทิธเิสมอภาคของสตร ีพรอ้มทัง้เน้นเรือ่งการคุม้ครองแรงงานสตรใีนอาชพีต่างๆ 

(2) เพิม่โทษทางอาญา และการปราบปรามมากขึน้แก่ผู้ปฏบิตัลิ่อลวง
บงัคบัขูเ่ขญ็และชกัน าสตรใีหไ้ปสู่ในหนทางทีผ่ดิ 

4.4 เป้าหมายและแผนงาน 

4.4.1 แผนการด าเนินงานในระยะสัน้ 

(1) ใหม้กีารอบรมในส่วนภูมภิาคในเขตพฒันาชุมชนรวม 70 จงัหวดั 
ทางด้านอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมในครอบครวั พฒันาครอบครวัและสงัคมการเกษตร 
การจดักลุ่มและการวางแผนครอบครวั โดยมเีป้าหมายด าเนินการในระหว่างแผนฯ ดงัน้ี คอื 

- ให้การฝึกอบรมขัน้พื้นฐาน 1,400 กลุ่ม จ านวน 42,000 
คน 

- ให้การฝึกกจิกรรมต่อเนื่อง 1,900 กลุ่ม จ านวน 18,900 
คน 
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- ใหก้ารฝึกอบรมอาชพี 710 กลุ่ม จ านวน 26,300 คน 

(2) ให้มกีารฝึกอบรมเยาวชนสตรใีห้เป็นกุลสตรไีทย และให้มกีาร 
ฝึกอบรมในระหว่างแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ดงันี้ 

- ฝึกอบรมเยาวสตร ี25 รุน่ จ านวน 1,250 คน 

- จดัการอบรมเยาวสตร ี17 รุน่ จ านวน 3,350 คน 

- ฝึกอบรมเฉพาะกจิกรรม 15 รุน่ 

4.4.2 แผนการด าเนินงานระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อให้การพฒันา 
บทบาทของสตรไีด้เป็นไปตามแนวทางขา้งต้น ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติจะได้ร่วมกบักรรมการพฒันาสตรแีละเด็ก ซึ่งจะได้ด าเนินการแต่งตัง้ตามมติของ
คณะรฐัมนตร ีในการจดัท าแผนระยะปานกลางและระยะยาวต่อไป 

5. การพฒันาเดก็และเยาวชน 

5.1 สภาพทัว่ไป 

การพฒันาเดก็และเยาวชนเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน เพราะเดก็และเยาวชนเป็น
ก าลงัคนทีส่ าคญัในการพฒันาประเทศทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ขณะนี้มเีดก็และเยาวชน (อายุ
ต ่ากว่า 24 ปี) ประมาณ 27 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 50 ของประชากรทัง้ประเทศ จงึสมควรที่
จะพจิารณาเดก็และเยาวชนตามกลุ่มอายดุงันี้ 

5.1.1 เดก็ก่อนวยัเรียน (อายุต ่ากว่า 6 ปี) มจี านวน 10 ล้านคน ยงัขาด
หลกัประกนัทางดา้นสาธารณสุขและการศกึษาอย่างแท้จรงิ จะเหน็ได้ว่า เดก็ในวยันี้ต้องเสยีชวีติ
จ านวนมาก เพราะขาดอาหาร เช่น ในปี 2517 ม ี55,000 คน ส่วนการศกึษานัน้เดก็ก่อนวยัเรยีนม ี
4 ลา้นคน มโีอกาสไดร้บัการศกึษาในระดบัอนุบาลและก่อนอนุบาลเพยีง 0.18 ลา้นคนเท่านัน้ 

5.1.2 เดก็ในวยัเรียน อาจแยกออกพจิารณาได ้คอื 

(1) เดก็ในวยัเรยีน (อายุ 7-24 ปี) มปีระมาณ 17 ลา้นคน มโีอกาสได้
เขา้รบัการศกึษาในระบบนอกโรงเรยีนเพยีง 0.27 ลา้นคนเท่านัน้ 

(2) เยาวชนนอกระบบโรงเรยีน ตามการส ารวจส ามะโนประชากรปี 
2513 ปรากฏว่า มเียาวชนอายุระหว่าง 7-13 ปีอยู่นอกระบบโรงเรยีนรอ้ยละ 30 เยาวชนอายุ 14-
19 ปี รอ้ยละ 87 และเยาวชนอาย ุ20-24 ปี มรีอ้ยละ 96 ของจ านวนประชากรแต่ละกลุ่มอายุนัน้ 

5.2 ปัญหา 
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5.2.1 เด็กก่อนวยัเรียน ปญัหาที่ส าคัญที่สุดเป็นปญัหาเกี่ยวกับอาหารและ 
สุขภาพอนามยั เดก็ทีม่ปีญัหาน้ีส่วนมากเป็นเดก็ในแหล่งสลมัและเดก็ในชนบททีห่่างไกล โดยปกติ
แลว้ปญัหาน้ีมกัเกดิขึน้ในครอบครวัทีย่ากจนและมลีกูมาก 

5.2.2 เดก็ในโรงเรียน ปญัหาทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื เดก็ในโรงเรยีนขาดความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นเทคนิคในการประกอบอาชพีและด ารงชวีติขัน้พืน้ฐาน เพราะขบวนการเรยีนการสอนใน
ปจัจบุนัไมส่อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

5.2.3 เยาวชนนอกระบบโรงเรียน ปญัหาเกีย่วกบัเยาวชนนอกระบบโรงเรยีนที่
เป็นปญัหาทีส่ าคญัมหีลายประการ เช่น มเียาวชนนอกระบบโรงเรยีนจ านวนมากขาดความสามารถ
ในการประกอบอาชพี เพราะไม่มโีอกาสและแหล่งที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ตนเอง เพื่อช่วยให้
ก้าวหน้าในการด ารงชวีติและการท างานมไีม่เพยีงพอ นอกจากนัน้การที่เยาวชนหลัง่ไหลเขา้มาสู่
เมอืงใหญ่เพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรยีนและเพื่อหางานท าได้ก่อให้เกิดปญัหาการว่างงาน 
ปญัหาทีพ่กัอาศยัและปญัหาอาชญากรรมตามมา ขณะเดยีวกนัเยาวชนต้องยอมท างานดว้ยค่าจา้ง
ที่เสียเปรยีบ มสีวสัดิภาพและสวสัดิการไม่เหมาะสม และนอกจากนี้ยงัมเียาวชนที่อายุต ่ากว่า
กฎหมายแรงงานก าหนดไวต้้องประกอบอาชพีเพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกจิท าให้เป็นอนัตราย
แก่สุขภาพอนามยั 

5.3 แนวทางและมาตรการแก้ไข 

5.3.1 เดก็ก่อนวยัเรียน 

(1) สนับสนุนให้เอกชนร่วมมอืกันเลี้ยงอาหารแก่เด็กก่อนวยัเรยีน 
โดยเฉพาะเดก็ในแหล่งเสื่อมโทรมและชนบทที่ห่างไกล โดยรฐัจะใหก้ารสนับสนุนในเรื่องการผลติ
และจดัอาหารเสรมิโปรตนีและแคลอรีร่วมกบัอาหารเสรมิอื่นๆ ทีผ่ลติไดใ้นทอ้งถิน่ เพื่อลดอตัราการ
เป็นโรคขาดโปรตนีและแคลอรี ่

(2) ขยายและปรบัปรุงบรกิารในดา้นป้องกนัโรค การใหสุ้ขศกึษา การ
ส่งเสรมิสุขภาพ และการรกัษาพยาบาลแก่หญงิมคีรรภ ์แม่ลูกอ่อน ทารก และเดก็ก่อนวยัเรยีนให้
ทัว่ถึงเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะสนับสนุนและส่งเสรมิบริการอนามยั
ครอบครวัใหแ้พรห่ลายในชนบทและแหล่งเสื่อมโทรม 

5.3.2 เดก็ในโรงเรียน 

(1) เร่งพฒันาด้านสุขภาพและความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของสงัคม
และเผยแพร่วธิดี าเนินชวีติของเดก็และเยาวชนทีถู่กต้องเหมาะสมตามวฒันธรรมทีด่ขีองไทย และ
การเปลีย่นแปลงของสงัคม 
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(2) ปรบัปรุงการเรยีนการสอนให้เยาวชนเกดิความรูท้ี่สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดใ้นการด ารงชวีติและประกอบอาชพีได้ตามควรแก่อตัภาพ และใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ ียดึมัน่
ในชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิแ์ละการปกครองในระบบประชาธปิไตยโดยมพีระมหากษตัรยิเ์ป็น
ประมขุ 

5.3.3 เยาวชนนอกระบบโรงเรียน 

(1) เร่งรดัจดัการศึกษาผู้ใหญ่และจดับริการฝึกอาชีพเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หตัถกรรมแก่เยาวชนนอกโรงเรยีนทีว่่างงานใหม้คีวามรูค้วามช านาญ  
ในการประกอบอาชพีโดยสนับสนุนอุตสาหกรรมในครวัเรอืน พาณิชยกรรมขนาดย่อมโดยเฉพาะ 
พณิชยกรรมในรูปแบบของการสหกรณ์ และหตัถกรรมที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจของ  
ทอ้งถิน่ 

(2) เรง่รดัและกระจายการสรา้งงาน ตลอดจนสรา้งโอกาสในการศกึษา
และการฝึกงานทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และหตัถกรรมออกไปในชนบท
ทุกภูมภิาคและพรอ้มทัง้ให้มกีารปรบัปรุงขอบข่ายการจดัหางานให้กว้างขวางยิง่ขึ้นในส่วนกลาง
และส่วนภมูภิาค 

(3) ใหค้วามคุม้ครองดา้นสวสัดภิาพแก่เยาวชนนอกโรงเรยีนอย่างพอ-
เพยีงใหค้วามช่วยเหลอืดา้นสวสัดกิารเยาวชนทีย่ากจน สอดส่องดแูลเยาวชนนอกโรงเรยีนทีท่ างาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน แสวงหาลู่ทางให้มอีาชพีใหม่ๆ เพิม่ขึ้นเพื่อให้เดก็และเยาวชนมี
โอกาสประกอบอาชพีอยา่งกวา้งขวาง 

5.4 เป้าหมายและแผนงาน 

เพื่อทีจ่ะใหก้ารส่งเสรมิและพฒันาเยาวชนใหม้ปีระสทิธภิาพในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
4 ไดก้ าหนดแผนงานและโครงการ อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่เยาวชนดงันี้ 

5.4.1 ให้มีหน่วยงานที่ผลิตและกระจายอาหารเสริมให้แก่ทารก และใน
ขณะเดยีวกนัใหค้วามรูท้างโภชนาการศกึษาแก่มารดา และใหค้วามรูใ้นความเป็นพ่อใหแ้ก่บดิาดว้ย 
เพื่อให้สามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรธดิาของตนได้เป็นอย่างด ีนอกจากนัน้จะพฒันาบุคลกิภาพและ
ความประพฤตขิองเยาวชนใหม้คีวามสามคัคใีนหมู่คณะ ร่วมกนัท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและรกัษา
ระเบยีบประเพณีของไทยด้วย ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรูจ้กับ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

5.4.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและความประพฤติของเยาวชน เพื่อให้
เยาวชนมวีฒันธรรมและศีลธรรมที่ดงีามมคีวามเป็นประชาธปิไตยและสามารถปรบัตวัให้เข้ากบั
ผูอ้ื่นได ้รวมทัง้ใหเ้ขา้ใจการรกัษากฎหมายเป็นการรกัษาระเบยีบวนิยัของหมูค่ณะและประเทศชาต ิ
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5.4.3 เร่งรดัการฝึกอาชพีให้เยาวชนมคีวามรูท้างด้านเกษตรกรรมและอุตสาห -
กรรมเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชพีในอนาคต และอบรมใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์และท าประโยชน์ใหแ้ก่ทอ้งถิน่ของตนเอง 

5.4.4 เผยแพร่กิจกรรมการรวมกลุ่มของเยาวชน อาท ิโครงการฝึกลูกเสอืและ 
ปรบัปรุงการฝึกลูกเสอืให้เขา้กบัมาตรฐานสากล โครงการอนุกาชาดเพื่อเยาวสตรโีดยมเีป้าหมาย 
อบรมเดก็หญงิภายในโรงเรยีนอายุระหว่าง 8-16 ปี ใหส้ามารถบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น
และสามารถสรา้งอาชพีใหแ้ก่ชนบทดว้ย 
 



ข้อช้ีแจง 
แผนงานและโครงการพฒันา 

ส่วนที่ 4 ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 นี้ ได้จดัแยกกลุ่มโครงการและแผนงานพฒันาของรฐั 
ใหส้อดคลอ้งสนับสนุนแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมหลกัทีก่ าหนดในส่วนที ่3 ไวอ้ย่างชดัเจน 
ตลอดทัง้ไดก้ าหนดวงเงนิงบพฒันาทีจ่ะสนับสนุนแนวทางการพฒันาแต่ละดา้นในช่วงปี 2520-2524 ไว้
ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อให้ผูต้ดัสนินโยบายและหน่วยราชการต่างๆ ไดท้ราบถงึขนาดของงบลงทุนทีจ่ะพจิารณา
จดัสรรใหแ้ต่ละแนวทางการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นอกเหนือไปจากการจดัสรรวงเงนิงบ
พฒันาตามสาขาต่างๆ ในบทการเงนิการคลงัของส่วนที ่2 

การจดักลุ่มโครงการและแผนงานพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาหลักที่ส าคัญๆ นี้ได้แยก 
โครงการและแผนงานเดมิทีต่้องด าเนินต่อเนื่องมาจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 และโครงการใหม่ไว ้ส่วน
รายละเอยีดเกี่ยวกบัเป้าหมายและวงเงนิของแต่ละโครงการนัน้จะได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบต่อไป 
ทัง้นี้เพราะโครงการใหม่ๆ หลายสาขาที่จะมาสนับสนุนแนวทางการพฒันาแนวใหม่ของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่4 นัน้ ยงัอยู่ในลกัษณะเป็นการเสนอแนวความคดิเกี่ยวกบัโครงการขัน้ต้นเท่านัน้ ซึง่จ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการวางโครงการและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการขัน้รายละเอียดต่อไป 
นอกจากนัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้ตัง้วงเงนิงบพฒันาส ารองกนัไวส้ าหรบัโครงการใหม่ทีจ่ าเป็นต่อ
แนวทางการพฒันาประเทศ แต่หน่วยราชการยงัไมเ่สนอมา ทัง้นี้ทางส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิะไดข้อใหท้างกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ จดัท าโครงการเพิม่ลงในแผนฯ 
ต่อไป 

อย่างไรกต็าม การก าหนดวงเงนิงบพฒันาแยกตามแนวทางการพฒันาหลกัทีส่ าคญัๆ ในส่วนที ่
4 นี้ถอืว่าเป็นเพยีงการวางขนาดวงเงนิและจดัล าดบัความส าคญัของโครงการและแผนงานไว้ในขัน้ต้น
เท่านัน้ ส่วนการผกูพนัและจดัสรรจรงิจากงบประมาณแผ่นดนิและเงนิกู ้เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศนัน้ จะ
พยายามจดัท าเป็นแผนพฒันาประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัการท างบประมาณแผ่นดนิต่อไป 

ในชัน้นี้แผนงานและโครงการพฒันาในส่วนทีส่ ี่ทีแ่ยกตามแนวทางการพฒันานี้ไดก้ าหนดวงเงนิ
ไว้ทัง้หมดจ านวน 252,450 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามขนาดของวงเงินในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 4  
โดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คอื วงเงนิส าหรบัโครงการต่อเนื่องจ านวน 176,175 ลา้นบาท วงเงนิส าหรบั
โครงการใหม่จ านวน 70,990 ล้านบาท และวงเงนิส ารองส าหรบัโครงการเพิม่เติมที่สนับสนุนแนว
ทางการพฒันา แต่ยงัไม่ได้มีการเตรยีมโครงการในขัน้รายละเอียด รวมทัง้วงเงินส าหรบัการเพิ่ม
เงนิเดอืนขา้ราชการในส่วนทีอ่ยูใ่นโครงการพฒันา จ านวน 5,285 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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สรปุวงเงินใช้จ่ายส าหรบัแนวทางต่างๆ ของโครงการต่อเน่ืองและโครงการใหม่ 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
งบประมาณ เงินกู้ต่างประเทศ 

เงินช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศ 

เงินรายได้รฐัวิสาหกิจ 
และท้องถ่ิน รวมทัง้ส้ิน 

แนวทาง โครงการ 
ต่อเน่ือง 

โครงการ
ใหม่ 

โครงการ 
ต่อเน่ือง 

โครงการ
ใหม่ 

โครงการ 
ต่อเน่ือง 

โครงการ
ใหม่ 

โครงการ 
ต่อเน่ือง 

โครงการ
ใหม่ จ านวน สดัส่ว

น 

1. พฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรหลกัทางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 14,755 1,800 - 335 75 125 150 - 17,240 6.8 

2. การกระจายและการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในชนบท 21,520 8,240 435 3,980 265 285 300 - 35,025 14.0 

3. การพฒันาอุตสาหกรรม 695 1,600 - 455 25 15 215 - 3,005 1.2 

4. การส่งออกการน าเขา้และการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว   1,065 195 - 250 - 30 - - 1,540 0.6 

5. การพฒันาเมอืงหลกัและปรบัปรุงกรุงเทพมหานคร 10,930 505 - 1,320 - 20 11,460 - 24,235 9.6 

6. การกระจายบรกิารขัน้พืน้ฐาน 23,190 10,120 - 21,420 85 165 7,555 - 62,435 24.7 

7. การกระจายบรกิารและพฒันาสงัคม 83,075 19,245 - 440 310 545 70 - 103,685 41.1 

8. เงนิส ารอง - 3,565 - 1,165 - 555 - - 5,285 2.0 

รวมทัง้ส้ิน 155,230 45,170 435 29,365 760 1,740 19,750 - 252,450 100.0 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การพฒันาและอนุรกัษ์
ทรพัยากรหลกัทาง
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 

 16,555 335 200 150 17,240  

1.  ท่ีดิน  11,020 335 20 - 11,375 ตวัเลขในวงเลบ็เป็น 

1.1  จ าแนกและส ารวจ 
ทีด่นิเพื่อการพฒันา 

ส ารวจท าแผนที่เพื่อแจกแจงสมรรถนะของดิน ท าการจ าแนก 
ทีด่นิและทดสอบคุณดนิ รวมทัง้จดัท าแผนการใชท้ีด่นิ 

400  5 - 405 วงเงนิของโครงการ
ใหม ่

1.2 กรรมสทิธทิีด่นิ ส ารวจการถอืครองทีด่นิและออก น.ส. 3 โดยใชรู้ปถ่ายทางอากาศ
ใหร้าษฎรยดึถอืไวเ้ป็นหลกัฐานเนื้อที ่23.61 ลา้นไร่ จดัท าทะเบยีนและ
ท าการออกโฉนดที่ดินให้ราษฎรจ านวน 1.92 ล้านไร่ ท าแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 20 ลา้นไร ่

800  - -   

1.3 การพฒันาและจดัสรร 
ทีด่นิ 

จดัทีด่นิช่วยเหลอืชาวนาชาวไร่แปลงใหญ่และแปลงเลก็ พรอ้มทัง้
การพฒันาที่ดนิและอาชพีในรูปของสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์นิคม ,  
สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินและสหกรณ์การเช่าที่ดิน ตลอดจนจัดตัง้
หมู่บ้านสหกรณ์ให้แก่ราษฎรในเขตโครงการชลประทานบาเจาะและ
โครงการชลประทานมโูนะในจงัหวดันราธวิาส 

1,100  5 - 1,105  

 



 326 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

1.4 ปฏริปูทีด่นิ        

1.4.1 ส ารวจเพื่อ
ปฏริปูทีด่นิ 

ท าการส ารวจแปลงกรรมสทิธกิารถอืครองทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมใน
เขตที่จะท าการปฏริูปที่ดนิในพื้นที่  11.5  ล้านไร่  เพื่อใช้วางแผน
ประกาศเขตปฏริปูทีด่นิต่อไป 

120  - - 120  

1.4.2 จดัปฏริปูทีด่นิ จดัปฏริปูทีด่นิในระยะแรก  โดยการปรบัปรุงสทิธแิละการถอืครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรผู้มีที่ดินน้อย  ไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก  ผู้เช่า  และผู้ไร้ที่ท ากินเข้าอยู่อาศัยและท ากินประมาณ  
400,000  ครวัเรอืนในเนื้อทีป่ระมาณ  10  ลา้นไร่  และเนื้อทีเ่อกชน  6  
ล้านไร่  และที่ของรฐั  4  ล้านไร่  ปฏิรูปที่ดนิในระยะที่  2  จะ
ด าเนินการพฒันาปรบัปรุงทรพัยากรการเกษตรและเพิม่ปจัจยัการผลติ
ทางเกษตรกรรม  ตลอดจนการตลาดใหแ้ก่เกษตรกรในบรเิวณทีซ่ึง่ได้
จดัใหเ้กษตรกรเขา้อยู่อาศยัและท ากนิแลว้ไม่ต ่ากว่า  1.4  ลา้นไร ่

7,800  - 
(10) 

- 7,810  

             



 327 

 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

1.5 การปฏริปูทีด่นิ จัดรูปที่ดินในเขตชลประทาน  ซึ่งจะต้องส ารวจออกแบบและ 
ก่อสร้างทางล าเลยีงคูส่งน ้า  คูระบายน ้า  ให้สามารถท าการเกษตรได้
ตลอดปี  เพื่อเพิม่ผลผลติทางเกษตรให้สูงขึน้  ตลอดทัง้การหาแหล่ง
เงนิต้นทุนทีเ่หมาะสม  เผยแพร่เทคนิคที่ทนัสมยัใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร
และสหกรณ์  และเปิดโอกาสให้บรษิัทเอกชนเขา้ร่วมขยายงานจดัรูป 
ที่ดินให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเขตลุ่มน ้ า
เจา้พระยาตอนบน 

800 (335) - - 1,135  

2. ป่าไม ้  4,220 - 130 150 4,500  

2.1 การส ารวจและวจิยั ท าการส ารวจและวจิยัในดา้นต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรปา่ไม ้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลน ามาใชก้ าหนดเป็นนโยบายดา้นการผลติ  การใชแ้ละ
การปลกูปา่ 

170 - 20 
(5) 

- 195  

2.2 การควบคุมและป้องกนั
รกัษาปา่ไม ้

เร่งรดังานป้องกนัรกัษาป่า  และปราบปรามการกระท าผิดตาม  
พ.ร.บ. ป่าไม้  พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวขอ้ง  ท าการขยายปรบัปรุงประสทิธภิาพหน่วยป้องกนัรกัษาป่า
จากเดมิ  220  หน่วย  เป็น  336  หน่วย  ทัง้นี้  จะดูแลเนื้อทีป่่า 
ครอบคลุมประมาณ  11  ลา้นไร่  ส่วนการด านิงานป้องกนัรกัษาป่าจะ
ขยายเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่จากเดมิ  12  เขต  เป็น  22  เขต  ใน 

1,870 - 10 
(20) 

- 1,900  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 พืน้ทีป่ระมาณ  20  ลา้นไร่  และประกาศเปิดอุทยานแห่งชาตเิพิม่ขึน้
จากเดมิ  13  แห่งเป็น  20  แห่ง  ในพืน้ที่ประมาณ  10  ลา้นไร่  
นอกจากน้ีจะไดท้ าการส ารวจและรงัวดัเขตป่า  เดนิส ารวจ น.ส.  3   
ในที่ดนิที่มเีขตติดต่อแนวเขตป่าไม้  ท าการรงัวดัพื้นทีป่่าไม้ออกจาก 
ทีด่นิตาม  น.ส.  3  ทีถ่อืครองตามมตคิณะกรรมการเร่งรดัจดัทีด่นิฯ  
และก าหนดเขตพื้นที่ที่จะให้ราษฎรอยู่อาศัยท าประโยชน์ตามมติ 
คณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิ

      

2.3  การจดัการและปลกูปา่ จดัการควบคุมดแูลปา่โครงการหรอืป่าสมัปทานใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาต
เข้าไปท าไม้ได้ด าเนินงานไปโดยถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ 
โดยก าหนดจะปลูกสรา้งสวนป่าไมส้กัและไมก้ระยาเลย  300,000  ไร่ 
ทดลองปลูกป่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  60,000  ไร่  และปลูกสรา้ง
สวนปา่ขององคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไมอ้กีประมาณ  175,000  ไร ่

680 - 25 
(50) 

150 905  

2.3  การอนุรกัษ์ตน้น ้า 
ล าธารและปรบัปรุง 
ปา่เสือ่มโทรม 

ท าการอนุรกัษ์ต้นน ้าล าธารและปรบัปรุงพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
ถูกบุกรุก  สภาพเสือ่มโทรมในรปูของหมู่บา้นป่าไม ้ ทัง้น้ีจะจดัทีด่นิให้
ราษฎรทีบุ่กรุกในเขตปา่สงวนใหม้ทีีด่นิท ากนิ  โดยก าหนดเงื่อนไขหรอื
ในรปูของการจา้งแรงงานจากราษฎรเหล่านัน้ใหท้ าการปลูกป่าทดแทน
ทัง้ในบรเิวณตน้น ้าล าธารทีท่ีร่าบทีเ่หมาะสมเป็นปา่ 

(1,500) - - - 1,500  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

3. แหล่งน ้า  355 - 10 - 365  

3.1 การบรูณะทีจ่บัสตัวน์ ้า ท าการส ารวจบรูณะ  ปรบัปรุงก่อสรา้งฝายน ้าลน้  หนองบงึ  อ่างเกบ็
น ้าและแหล่งน ้าต่างๆ  เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการเกบ็กกัน ้าและเป็น
แหล่งแพร่พนัธุ์ปลา  ศกึษาค้นคว้าด้านวชิาการและควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตามหลกัการอนุรกัษ์และ พ.ร.บ. การประมงโดย 

355 - (10) - 365  

 - ท าการส ารวจและรงัวดั  ปกัเขต  ออกหนังสอืส าคญัทีห่ลวง  100  
แห่ง 

      

 - ท าการบูรณะหนองบงึที่ได้ออกแบบก่อสร้างแล้ว  จ านวน  450  
แห่ง 

      

 - ออกแบบก่อสร้างฝายน ้ าล้นเพื่อบูรณะหนองบึง  จ านวน  62  
แห่ง 

      

 - จดัตัง้หน่วยพฒันาการประมงในอ่างเกบ็น ้าเขื่อนเจา้เณร  จงัหวดั
กาญจนบุร ี

      

 - ตรวจสอบสภาพทัว่ไปของหนองบึงต่างๆ  ในภาคกลางและ
ภาคเหนือเพื่อท าการปรบัปรุง 

- จดัสรา้งฝายน ้าลน้และคนัดนิเพื่อเกบ็กกัน ้า  จ านวน  10  แห่ง 

      

   



 330 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 - จดัสรา้งเรอืตรวจประมงทะเล  จ านวน  10  ล า  (ปีละ  2  ล า)       

 - จดัสรา้งเรอืตรวจประมงน ้าจดื  จ านวน  5  ล า  (ปีละ  1  ล า)       

4. ทรพัยากรแรพ่ลงังานและ
เช้ือเพลิง 

 940 - 30 - 970  

4.1 การส ารวจศกึษาและ
พฒันาทรพัยากรธรณ ี

ท าแผนที่ธรณีวิทยาและศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการส ารวจ
ธรณีวทิยา  การวจิยัขัน้พื้นฐานทางธรณีวทิยา  ท าการคน้หาแหล่งแร่
ดีบุกส ารองในภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต้  และให้ความรู้ด้าน
วิชาการในการผลิตประดิษฐ์และการแต่งแร่  ท าการส ารวจและ
พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต แ ร่ 
อุตสาหกรรม  แร่ที่ใช้ปุ๋ยและแร่ที่ใช้ปรบัปรุงคุณภาพดนิ  ส ารวจหา
แหล่งและปริมาณน ้ามันปิโตรเลียม  แร่เชื้อเพลิงธรรมชาติและแร่
กมัมนัตภาพรงัส ี ควบคุมดูแลผูไ้ดส้มัปทานการเจาะน ้ามนัปิโตรเลยีม 
เพื่อเร่งรัดพัฒนาการผลิตท าการส ารวจทรัพยากรธรณีทางอากาศ  
ส ารวจและศกึษาหนิอุตสาหกรรมและหนิก่อสร้าง       แร่ตระกูลโคลมั
เป่ียม    - แทนทาลัม่  สภาพสิง่แวดลอ้มในบรเิวณแหล่งอุตสาหกรรม
เหมอืงแร่  และท าการฝึกอบรมบุคคลเพื่อการพฒันาทรพัยากรธรณี 

640 - (30) - 670  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

4.2  การเร่งรดัและ
พฒันาการส ารวจ 
แหล่งแร ่

เพื่อให้เป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเหมอืแร่  การหาแหล่งและปรมิาณส ารองแร่เศรษฐกจิเพื่อ
เพิม่ผลผลติและการลงทุนในกจิการเหมอืงแร่ขนาดใหญ่  ช่วยลดอตัรา
การเสี่ยงของผู้ลงทุนเอกชน โดยจัดตัง้สถาบันขึ้นเพื่อให้ความ
ช่วยเหลอืในดา้นวชิาการส ารวจและด้านการเงนิเพื่อช่วยเหลอืในการ
ด าเนินการส ารวจและผลติแร่ทีต่ลาดมคีวามตอ้งการกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(300) - - - 300  

5. การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  20 - 10 - 30  

5.1 การป้องกนัสิง่แวดลอ้ม
เป็นพษิจากการ
ประกอบกจิการ 
อุตสาหกรรม 

ท าการส ารวจศกึษาขอ้มูลโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ปีญัหาเร่งด่วน
เพื่อการควบคุมและวางแผนป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการ
ประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ในเขตเมอืงและชนบท 

10 - 10 - 20  

5.2  การควบคุมโรงงานบน
ฝ ัง่แม่น ้า  (แม่กลอง  
ปราณบุร ี ท่าจนี  
เจา้พระยา  และ 
บางปะกง) 

ด าเนินการวางมาตรการควบคุมและบงัคบัใหโ้รงงานบนฝ ัง่แม่น ้า
ใหม้รีะบบก าจดัน ้าเสยี โดยอาศยั พ.ร.บ. โรงงาน และ พ.ร.บ.  ผงัเมอืง
ให้มีผลบงัคบัใช้โดยกวดขนั ตลอดจนการอนุรักษ์แม่น ้าล าคลองใน
กรุงเทพมหานคร และเมอืงใหญ่ในภาคกลางใหป้ลอดจากสิง่แวดลอ้ม
เป็นพษิ 

10 - - - 10  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ

  งบประมาณ    
แผน่ดิน 

เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การพฒันาอตุสาหกรรม  2,295 455 40 215 3,005  
1. บริการของรฐัด้าน

ปัจจยัพืน้ฐาน 
ด าเนินการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออก

เพื่อจดัหาแหล่งทีต่ัง้ใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อควบคุมสภาวะ
แวดล้อม ขจดัความเดือดร้อนจากโรงงาน รวมทัง้การให้บริการและ
อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปการและสาธารณูปโภคแก่ผู้
ประกอบกจิการอุตสาหกรรม จ านวน 7 แห่ง คอื มนีบุร ีสมุทรสาคร 
หาดใหญ่ อู่ตะเภา ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และคลอง
ด่าน นอกจากนัน้จะไดพ้จิารณาถงึการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมในเขต
ภูมภิาคเพื่อขยายอุตสาหกรรมใหไ้ปสู่ภูมภิาคตามความเหมาะสมอกี
ดว้ย 

255 
255 

455 
(455) 

5 
(5) 

215 
215 

930 
930 

 

2. บริการทางวิชาการและ 
ฝึกอบรม 

เพื่อให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมแก่อุตสาหรรมต่างๆ  
นอกจากกรุงเทพฯ และจงัหวดัใกลเ้คยีง ซึง่โรงงานส่วนใหญ่ตัง้อยู่แลว้
ยงัขยายงานดา้นนี้ไปยงัส่วนภูมภิาค โดยเฉพาะใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ 
ทัง้นี้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วน
ภูมภิาค ซึง่ไดแ้ก่ การรวบรวม ปรบัปรุงขอ้มูล และสถติทิางดา้นอุตสา
หรรมใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์ในการน าไปใชต้ลอดจนการแกไ้ข
ปญัหา และข้อบกพร่อง ต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอให้แก่ช่าง เทคนิคไทย การพัฒนาส่ง เสริม
อุตสาหกรรมในครอบครวั โดยด าเนินการฝึกอบรมวชิาชพีในจงัหวดั 

250 
250 

- 
- 

15 
10 
(5) 

- 
- 

265 
265 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ต่างๆ  ร่วมกับ กรป. กลาง  การจัดตัง้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
อุตสาหกรรมไทย  และประสานงานกบักระทรวงพาณิชย์ทางด้าน 
สง่เสรมิการตลาด โดยจดัแสดงสนิคา้ประเภทหตัถกรรมไทยทัง้ในและ
ต่างประเทศ  เพื่อรกัษาศลิปวฒันธรรม  และน ารายไดเ้ขา้ประเทศ 

      

3. บริการด้านเทคนิค 
(เทคโนโลยี
อตุสาหกรรม) 

เพื่อส ารวจขดีความสามารถและปรบัปรุงเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
ส าหรบัผลติภณัฑ ์ 50  ประเภท  การส่งเสรมิและยกระดบัการจดัการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ 
นักอุตสาหกรรม  ทางด้านลดต้นทุนการผลติ  ลดอุบตัเิหตุ  และการ
ประหยดัเชือ้เพลงิ  เป็นตน้ 

5 
5 

- 
- 

5 
5 

- 
- 

10 
10 

 

4. วิเคราะหวิ์จยัและศึกษา 
ลู่ทางการลงทุน 

ท าการศกึษาวจิยัเพื่อน าเอาวตัถุดิบและวตัถุเหลือทิ้งที่ได้จาก 
เกษตรกรรม  ป่าไม้และทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในทางอุตสาหกรรม  การขยายบรกิารการคน้ควา้วจิยัทางดา้นอาหาร
ไปสู่ชนบท  ส่วนการศึกษาลู่ทางการลงทุนนัน้จะได้ท าการศึกษา 
ข้อมูลอุตสาหกรรมหลกัส าคัญๆ  เพื่อพฒันาและเร่งรดัให้เกิดขึ้น  
เช่น  อุตสาหกรรมเหล็ก  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  และเครื่องป ัน้ดินเผา  
เป็นต้น  รัฐอาจจัดตัง้โรงงานเหล่านี้ขึ้นเองหรือร่วมกับเอกชน  
รวมทัง้การศึกษาลู่ทางการลงทุนทางอุตสาหกรรมการเกษตรเคม ี 
เครื่องจกัรกล  และเหมอืงแร่  เป็นตน้ 

60 
60 

- 
- 

10 
(10) 

- 
- 

70 
70 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

5. การควบคมุส่งเสริม
และบริการด้าน
อตุสาหกรรม 

เพื่อเร่งรดัให้มกีารก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อุสาหกรรมการ
ให้บรกิารการวเิคราะหท์ดสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
และการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของโรงงานต่างๆ  นอกจากนี้  รฐัยงั
ช่วยเหลือสนับสนุนการเพิ่มทุนในการด าเนินการ  โดยการน า
เครื่องจกัรที่จดทะเบยีนกรรมสทิธิต์ามกฎหมายไปจ านองหรือขาย
ฝากให้  รวมทัง้การให้บริการการให้สนิเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมดว้ย 

275 
125 

(150) 

- 
- 

5 
5 

- 
- 

280 
280 

 

6. พฒันาและและส่งเสริม 
อตุสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมทีต่้องการให้
มอีุตสาหกรรมหลกัเกดิขึน้โดยเรว็ในระยะของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่ 4  
เพื่อแกไ้ขปญัหาโครงสรา้งอุตสาหกรรม  เพื่อความมัน่ใจต่อการลงทุน 

1,450 
(1,450) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,450 
1,450 

 

 จากต่างประเทศ  และเร่ง ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระยะเริ่ม แรกของ
แผนพฒันา  รฐัอาจจ าเป็นจะต้องร่วมลงทุนกบัเอกชนในอุตสาหกรรม
หลกัที่ต้องลงทุนมาก  และมีปญัหาการขอสมัปทานและทรพัยากรที่
เ ป็ น 
วัต ถุดิบ  ได้แ ก่   อุตสาหกรรมน ้ ามันหล่อลื่น   ปุ๋ยแอมโมเนีย  
อุตสาหกรรมการเกษตรในชนบท  และอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การกระจายรายได้และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตในชนบท 

 29,760 4,415 550 300 35,025  

1. การพฒันาชนบทสมบูรณ์
แบบ 

เพื่อเร่งการพัฒนาชนบทให้เป็นไปในรูปลักษณะสมบูรณ์แบบ  
โดยประสานงานการพฒันาชนบททัง้ในดา้นเร่งรดัพฒันาชุมชน เร่งรดั
การผลิตทางเกษตร  พฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปขยายและปรบัปรุง
การศึกษา การก่อสร้าง และปรับปรุงการสาธารณูปการ และขยาย
บริการด้านการอนามัย ตลอดทัง้ด้านการสหกรณ์ให้ผสมผสานและ
สอดคลอ้งซึง่กนัและกนัอย่างมปีระสทิธภิาพครบวงจร ในทอ้งถิน่ชนบท
ที ่
ประชากรมคีวามยากจน 

3,000 
(3,000) 

- - - 3,000 
(3,000) 

อยู่ในระหว่างการ
เตรยีมโครงการ 

2. ปศสุตัว ์  2,320 145 135 - 2,600  

2.1 งานสตัวบาล คน้ควา้วจิยัหาสตูรอาหารสตัวท์ีม่คีุณภาพสงูเพื่อย่นระยะเวลาการ
เลี้ยงให้สัน้ลง ศกึษาหาพนัธุ์หญ้าและพืชตระกูลถัว่ชนิดใหม่ เพื่อใช้
ปรบัปรุงทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์วเิคราะหห์าคุณค่าทางอาหารและวตัถุมพีษิ
ในพชืหญา้ อาหารสตัว ์ศกึษาพนัธุ ์และปรบัปรุงพนัธุส์ุกรใหเ้ลีย้งไดโ้ต
เรว็และใหล้กูมากในระยะเวลาอนัสัน้ ศกึษาวจิยัและชนัสตูรโรค 

100 - 10 
(15) 

- 125  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ระบาดสตัวส์ าคญัๆ  ทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการผลติและการส่งออก  เช่น  
อหิวาต์สุกร  โรคแท้งติดต่อ  โรคปากและเท้าเป่ือย  ฯลฯ  รวมทัง้
ศกึษาวจิยัโรคซึง่เกดิใหม่ๆ  เช่น  โรคไขป้่า  โค  กระบอื  คน้ควา้วจิยั
งานดา้นอาหารสตัวแ์ละโรคสตัว ์ จะช่วยสนับสนุนงานสตัวบาลใหเ้ป็น
งานหลกั       เพื่อส่งเสรมิอาชพีเลีย้งสตัวต์ามแหล่งผลติในภาคต่างๆ  
ของประเทศใหเ้พิม่รายไดแ้ก่เกษตรกรมากยิง่ขึน้ 

      

2.2 งานสตัวแพทย ์  ท าการผลติวคัซนีและยาฉีดป้องกนัโรคระบาดสตัว ์ ปีละประมาณ  
100  ลา้นโต๊ส  และขยายการผลติใหม้ากพอใชก้บัปรมิาณปศุสัตวท์ีม่ ี
อยู่ในประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิง่วคัซนีโรคปากและเท้าเป่ือย  ในปี
สุดท้ายของแผนพฒันาฯ  จะผลติได้เพยีงร้อยละ  80  ของความ
ต้องการส าหรบัใชก้บัสตัว์ทัว่ประเทศเท่านัน้  ท าการฉีดวคัซนีป้องกนั
ก าจดัโรคระบาดสตัวแ์ละรกัษาพยาบาลสตัว ์ ตรวจสตัวแ์นะน าการดแูล
การเลีย้งสตัว ์ การผสมพนัธุ ์ และการตอนสตัว ์ ด าเนินงานทุกจงัหวดั 
ทัว่ประเทศ  ท าการขยายเขตปลอดโรคสตัวใ์หไ้ดผ้ลในการขยายพืน้ที ่ 
เพื่อการสง่สตัวอ์อกนอกประเทศใหไ้ดม้ากขึน้ 

470 - 65  
(10) 

- 545  

2.3 ขยายพนัธุแ์ละ 
ผสมเทยีม 

ขยายพนัธุส์ตัวด์ว้ยวธิผีสมเทยีมจะผลติน ้าเชื้อใหไ้ดปี้ละ  50,000  
โด๊ส  โดยได้รบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลเนเธอรแ์ลนดผ์สมพนัธุส์ตัว์
ดว้ยการผสมเทยีมและน าพ่อพนัธุอ์อกผสมไดจ้ านวนสตัวโ์คปีละ   

 

240 - (10) - 250  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 80,000  ตวั  สุกรปีละ  30,000  ตวั  กระบอืปีละ  8,000  ตวั  
ด าเนินการในสถานีผสมเทียมทัว่ประเทศ  27 แห่ง  และหน่วย 
ส่งเสริมปศุสตัว์  13  แห่ง  และขยายบริการให้พอเพยีงกบัความ
ตอ้งการของเกษตรกร  โดยจดัตัง้สถานีผสมเทยีมเพิม่ขึน้อกี  30  แห่ง 

      

2.4 ปรบัปรุงงานสถานี
บ ารุงพนัธุส์ตัวแ์ละ
สถานีพชือาหารสตัว ์

ปรบัปรุงงานสถานีบ ารุงพนัธุส์ตัว ์ 13  แห่ง  และศูนยแ์พร่พนัธุ์
สตัว ์ 7  แห่ง  ใหเ้ป็นสถานีบ ารุงพนัธุส์ตัวเ์ฉพาะอย่าง  ไดแ้ก่  โคเนื้อ  
กระบือ  โคนม  สุกร  และเป็ดไก่  ตามความเหมาะสมของพื้นที่และ 
สิง่แวดลอ้มในแต่ละภาค  ท าการเลีย้งสตัวเ์พื่อรกัษาพนัธุ ์ ปรบัปรุงพนัธุ ์ 
และขยายพนัธุ ์ โดยน าพ่อพนัธุส์ตัวไ์ปผสมใหก้บัสตัวข์องเกษตรกร  โค
เนื้อและกระบือปีละ  100,000  ตัว  ด าเนินการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ผลิตขยายพันธุ์โคนมพันธุ์ดีปีละ     
1,000     ตวั   ด าเนินการในภาคเหนือและภาคกลาง  สุกรปีละ  7,000  
ตวั  ด าเนินการในภารตะวนัตกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็ดและ
ไก่ผลติไข่มเีชื้อขยายพนัธุ์ปีละ  1.4  ล้านฟอง  ด าเนินการในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้

ปรบัปรุงงานสถานีพชือาหารสตัว ์  16  แห่ง  ในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคใตใ้หเ้ป็นแหล่งผลติพนัธุ์
หญา้แจกจ่ายเกษตรกรน าไปปลกูเลีย้งสตัวใ์หเ้พยีงพอปีละ  1,000   

590 60 (15) - 665  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ตนั  หญ้าแห้งและหญ้าหมกัปีละ  1,000  ตนั  ปรบัปรุงทุ่งหญ้า
สาธารณะให้เป็นทุ่งหญ้าใช้เลี้ยงสตัว์ในพื้นที่  4  แห่งของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ  10,000  ไร ่

      

2.5 สง่เสรมิและพฒันา 
ปศุสตัวเ์ฉพาะพืน้ที ่

พฒันาการเลี้ยงโคเนื้อด้วยการเพิม่ผลผลติในลกัษณะเบด็เสร็จ   
ดว้ยการวจิยัเรื่องอาหารสตัวโ์รคและพนัธุส์ตัว ์ สง่เสรมิบรกิารรวมกลุ่ม
เกษตรกร  และขยายพันธุ์โค  ปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์  ป้องกัน
ก าจดัโรคและรกัษาพยาบาลโดยด าเนินการในพืน้ที ่    500,000   ไร ่

180 45 10 - 235  

 เกษตรกร  170,000  ครอบครวั  ใน  640  หมู่บา้นของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมผีลผลติจากโครงการในปีที ่ 4  ของแผนฯ   
ปีละ  72,000  ตวั 

ขยายการเลีย้งโคนมดว้ยการจดัตัง้นิคมผูเ้ลีย้งโคนม  ขยายพนัธุ์
โคนมดว้ยการผสมเทยีม  และจดัตัง้ศูนยร์บัซือ้น ้านมดบิจากเกษตรกร 
วนัละ  3  ตนั  ด าเนินการในนิคมสรา้งตนเองพระพุทธบาท  ระยะแรก
มเีกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมประมาณ  40  ครอบครวั 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

2.6 เร่งรดัการผลติปศุสตัว์
เฉพาะพืน้ทีใ่นรปู
พฒันาชนบทสมบรูณ์
แบบ 

เพิ่มผลผลิตโคเนื้อพนัธุ์ลูกผสม  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่ ใน
ภาคใต้ปีละ  20,000  ตนั  เพื่อการส่งออก  โดยใหเ้กษตรกรเจ้าของ
สวนมะพร้าวและสวนยาง  10,000  ครอบครวั  ท าการเลี้ยง  โดย 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูกหญ้าและพชือาหารสตัว์ในสวนยางและสวน
มะพร้าว  บริการผสมพันธุ์ส ัตว์  และป้องกันก าจัดโรคสัตว์ให้กับ
เกษตรกรดว้ย 

สง่เสรมิการเลีย้งโคเน้ือในนิคมสรา้งตนเอง  10  แห่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้ง  3,600  ครอบครวัปลกูพชื
อาหารสตัว ์ 44,000  ไร่  เพิม่ผลผติโคมคีุณภาพปีละ  10,000  ตวั 

เร่งรดัผลติน ้านมดบิโดยสง่เสรมิใหม้กีารขยายการเลีย้งโคนมใน
ภาคเหนือและภาคกลางแก่เกษตรกร  4,000  ครอบครวั  มโีคนม  
40,000  ตวั  ใหผ้ลผลติน ้านมดบิวนัละ  260  ตนั  ด าเนินการร่วมกนั
ระหว่างกรมปศุสตัว ์  กรมสง่เสรมิสหกรณ์  กรมประชาสงเคราะห ์
องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมฯ  และ  ธกส.  

(740) (40) - - 780  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

3. ประมง  1,205 - 100 - 1,305  

3.1 ประมงน ้าจดื เพื่อเพิม่ผลผลติสตัวน์ ้าจดืใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค  โดย 

- จดัตัง้สถานีประมงจงัหวดัพจิติร  1  แห่ง  และซือ้ทีด่นิ
ส าหรบัสรา้งสถานีใหมท่ีจ่งัหวดัเพชรบุร ี  1  แห่ง  และใน
จงัหวดัอื่นๆ  ทีเ่หมาะสม 

- ผลติพนัธุป์ลาน ้าจดื  370  ลา้นตวั 
- ท าการทดลองคน้ควา้และวจิยั  300  เรื่อง 
- ท าการสาธติและสง่เสรมิ  75,900  ราย 
- ปล่อยปลาในแหล่งน ้าทีป่รบัปรุงแลว้  100  ลา้นตวั 
- สาธติสง่เสรมิการเลีย้งปลาน ้าจดืในเขตชลประทานเจา้พระยา

ใหญ่  และแก่งกระจานเพชรบุรใีนเนื้อที ่ 13  จงัหวดั 
- ด าเนินการประสานงานสถานีประมงต่างๆ  ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคใต ้
- ด าเนินการสรา้งอาคารประมงน ้าจดืแห่งชาตใิหแ้ลว้เสรจ็ 
- ท าการทดลองคน้ควา้อบรมเกีย่วกบัการเพาะเลีย้ง 

กุง้กา้มกราม 

265 - (5) - 270  

  



 338 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

3.2 ประมงน ้ากร่อย เร่งรดัพฒันาประมงน ้ากร่อยใหส้ามารถเพิม่ผลผลติสตัวน์ ้าให้
พอเพยีงกบัความตอ้งการภายในประเทศและสง่ออกต่างประเทศ  โดย 

- ท าการทดลองคน้ควา้  สาธติ  และสง่เสรมิการเพาะเลีย้ง 
ชายฝ ัง่ 

- เร่งรดัการส ารวจและปรบัปรุงแหล่งเพาะเลีย้งชายฝ ัง่  โดย
พฒันาทีด่นิชายฝ ัง่ทีเ่หมาะสมเพื่อการเพาะเลีย้งชายฝ ัง่ 
ไม่น้อยกว่า  500,000  ไร่  เพื่อเพิม่ผลผลติใหส้งูขึน้   
โดยเฉพาะกุง้ 

- ด าเนินการขยายและปรับปรุงบ่อทดลองโรงเพาะฟกัและ
หอ้งปฏบิตัิการเรื่องกุง้ของหน่วยเพาะพนัธุ์กุง้ทัง้  3  แห่ง  
คอื  สถานีประมงทะเลสงขลา  ระยอง  และภูเกต็ 

200 - 5 
(10) 

- 215  

3.3 ประมงทะเล พฒันาการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทะเลใหเ้กดิประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ  โดย 

- ปรบัปรุงเครื่องมอืท าการประมงให้มปีระสทิธภิาพในการจบั
สตัวน์ ้าสงู  ออกแบบการต่อเรอืเพื่อใหไ้ดเ้รอืประมงทีแ่ขง็แรง
ทนทานต่อลมฟ้าอากาศ  มปีระสทิธภิาพในการท างานในทะเล 

- เร่งรดัการส ารวจแหล่งประมงโดยเฉพาะปลาผวิน ้า 
- ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะมต่ีอทรพัยากรสตัวน์ ้าทะเลอนัเกดิจาก 

190 - 5 
(20) 

- 215  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 สภาพน ้าเสยี 
- สนบัสนุนใหม้กีารตกลงระหว่างประเทศเพื่อร่วมลงทุนในการ

ประมงทะเล 

      

3.4 พฒันาอุตสาหกรรม
สตัวน์ ้า 

ด าเนินการทดลองคน้ควา้วจิยัสาธติและสง่เสรมิการประกอบอาชพี
อุตสาหกรรมสตัว์น ้า  เช่น  การเก็บรกัษา  การแปรรูป  และการใช้
เครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการเพิม่ผลผลติทางดา้นอุตสาหกรรมสตัว์
น ้ า  และการส่งเสริมการส่งสัตว์น ้ าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ   
ตลอดจนการใหบ้รกิารแก่ชาวประมง  โดย 

- ก่อสรา้งและขยายสะพานปลาและท่าเรอืประมง  6  แห่ง  คอื  
สมุทรปราการ,  ชมุพร,  ระนอง,  ชลบุร,ี  นครศรธีรรมราช  
และสมุทรสาคร 

- ด าเนินการใหเ้งนิกูแ้กช่าวประมงเพื่อเปลีย่นหรอืปรบัปรงุ
เรอืประมง  รวมทัง้เครื่องยนตแ์ละอุปกรณ์จ านวน  583  ล า 

- ก่อสรา้งโรงงานหอ้งเยน็และโรงน ้าแขง็ 5 แห่ง คอื ขอนแก่น,  
สรุาษฎรธ์าน,ี  ภูเกต็,  สมุทรปราการ  หรอืหวัหนิ  และ
ระยอง  พรอ้มทัง้รถหอ้งเยน็แบบเคลื่อนทีจ่ านวน  32  คนั 

550  - 5 
(50) 

605  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

4. โครงการน ้าจาก 
ชลประทาน 

 12,055 2,855 60 - 14,970  

4.1 ชลประทานขนาดใหญ่ - ก่อสร้างเขื่อนเก็บน ้า  ทดน ้า  พร้อมทัง้ระบบส่งน ้าและ
ระบายน ้าสายใหญ่  ประกอบดว้ย  โครงการต่อเนื่องทีจ่ะ 

7,850 2,855 (60) - 10,765  

 แลว้เสรจ็ในแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่ 4   11  โครงการเนื้อที่
ชลประทานรวมทัง้สิ้น  4.3  ล้านไร่อยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเสยี  1.1  ลา้นไร่  นอกจากเป็นการ
ขยายเนื้อทีช่ลประทานของประเทศแล้ว  ยงัช่วยบรรเทา 
อุทกภัยและป้องกนัความเสยีหายในการเพาะปลูกจาก
น ้าเคม็อกีดว้ย 

- โครงการต่อเนื่องทีจ่ะเสรจ็หลงัแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่ 4  ม ี 
2  โครงการ  คอื  โครงการพิษณุโลก  และโครงการ
พฒันาน ้าใต้ดนิเพื่อการชลประทาน  (สุโขทยั)  มเีนื้อที ่
ชลประทานรวม  0.94  ลา้นไร ่

- โครงการใหม่ทีส่มควรไดร้บัความสนับสนุนเพื่อขยายเนื้อ
ที่ชลประทานและป้องกันอุทกภัยของภาคต่างๆ  คือ 
โครงการน ้าชแีละน ้ามลู  โครงการสบูน ้าจากล าน ้าโขงและ 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ล าน ้ าใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการ 
แม่จาง  แม่กวง  แม่งดั  พฒันาลุ่มน ้ายม  โครงการ
หว้ยยาง  โครงการในลุ่มน ้าบางปะกง 

- โครงการซึ่งนอกเหนือจากเป็นการขยายเนื้ อที่
ชลประทานแล้ว  ยงัสนับสนุนโครงการต่อเนื่องอื่นๆ  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  และสนับสนุนการกระจาย
บรกิารขัน้พื้นฐาน  เช่น  ไฟฟ้า  น ้า  อุปโภคบรโิภค 
ในชนบทและบรรเทาอุทกภยั  เช่น  โครงการปตัตานี  
โครงการคลองแสงและโครงการกึด๊  เป็นตน้ 

- โครงการใหม่ทีจ่ะศกึษาความเหมาะสม  เช่น  แม่กวง  
แม่งัด  แม่จาง  กึ๊ด  ทุ่งแซง  บาดาล  โครงการใน 
ลุ่มน ้าบางปะกง  ล าปลายมาศ  กุลารอ้งไห ้ แควน้อย  
เป็นตน้ 

      

4.2 ชลประทานขนาดกลาง พฒันาแหล่งน ้าในพืน้ที่นอกเขตชลประทานขนาดใหญ่  โดยการ
สร้างอ่างเก็บน ้าเหมืองฝายพนังและอาคารป้องกนัน ้าท่วม  น ้าเค็ม  
และกกัน ้าฝนตลอดทัง้การสรา้งทางระบายน ้า  รวมเน้ือทีช่ลประทาน  7  
แสนไร ่

2,160 - - - 2,160  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

4.3 ชลประทานขนาดเลก็ ก่อสร้างระบบระบายน ้า  และคนัคูน ้าเพื่อรบัน ้าจากคลองส่งน ้า   
สายซอย  และท่อส่งน ้าเพื่อให้ถงึแปลงนา  รวมเนื้อที่  10  ล้านไร่   
นอกจากน้ียงัก่อสรา้งระบบส่งน ้าและการสบูน ้าเพื่อแก้ไขปญัหาความ 
เดอืดร้อนจากการขาดแคลนน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร  โดยมุ่งท า
ประโยชน์จากแหล่งน ้าธรรมชาตใิหส้ามารถมนี ้าเขา้ถงึไร่นา  โดยกรม 
ชลประทานเป็นผูด้ าเนินการสว่นหนึ่งและเอกชนรบัเหมาไปด าเนินการ
อกีสว่นหนึ่ง  ในพืน้ทีเ่พาะปลกู  2  ลา้นไร ่

1,045 
(1,000) 

- - - 2,045  

5. ปรบัปรงุบ ารงุดิน ปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ขยายเนื้อทีก่ารเกษตรของประเทศ  โดยการท าประโยชน์จากทีด่นิทีม่ ี
สภาพและลกัษณะไม่เอือ้อ านวยใหก้ารเพาะปลกูมปีระสทิธภิาพสงู  คอื  

220 
220 

- 5 
(5) 

- 225 
225 

 

 ดนิเปรีย้ว  1.5  ลา้นไร่  ดนิเคม็  17  ลา้นไร่  พืน้ทีก่ารเกษตรกรรมที่
เป็นไร่เลื่อนลอยของชาวเขา    20,000     ไร่    และส ารวจที่ดนิ
ชายทะเล   12  ลา้นไร่  ใน  25  จงัหวดั  นอกจากนี้มงีานส่งเสรมิให้
เกษตรปรบัปรุงบ ารุงดนิ  5  ลา้นไร่  จดัท าทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์ 45,000  
ไร่  และผลติปุ๋ยหมกัเพื่อบ ารุงดนิ  3,207  ไร ่

      

6. เมลด็พนัธุพ์ชื ผลติเมลด็พนัธุพ์ชืทีด่แีละส าคญั  เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่เหลอืง  
ปอ  ฝ้ายและอื่นๆ  เพื่อจ าหน่ายปีละ  17,000  ตนั 

160 
160 

- 
- 

15 
10 
(5) 

- 
- 

175 
175 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

7. ส่งเสริมการเกษตร  4,850 990 75 - 5,915  
7.1 สง่เสรมิการเกษตร

แห่งชาต ิ
เพิม่พนักงานส่งเสรมิการเกษตรเพื่อใหพ้นักงานส่งเสรมิ  1  คน   

รบัผดิชอบเกษตรกร  1,000  ครอบครวั  แทน  4,000  ครอบครวัที่
เป็นอยู่ในปจัจุบนั  จดัยานพาหนะ  วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อ
หน้าทีก่ารปฏบิตังิานและปรบัปรุงระบบการส่งเสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้    เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่เกษตรกรกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(1,700) (620) - - 2,320 อยู่ในระหว่าง
เตรยีมโครงการ 

7.2 สง่เสรมิพชื
เศรษฐกจิ 

เร่งรัดการผลิตพืชที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
เผยแพร่เทคนิคการผลิตให้ค าแนะน าต่างๆ  ต่อปญัหาที่เกษตรกร
ประสบโดยการเพิม่พนกังานสง่เสรมิในสนามใหส้งูขึน้ 

200 - 10 
(10) 

- 220  

7.3 ป้องกนัก าจดั
ศตัรพูชื 

ตรวจการระบาดของศัตรูพืชในแหล่งปลูกพืชที่ส าคัญ  ให้
ค าแนะน า  ฝึกอบรมเกษตรกร  และให้บริการในการป้องกนัก าจัด
ศตัรพูชื 

500 - 10 
(5) 

- 515  

7.4 สง่เสรมิการเกษตร
สมบรูณ์แบบ 

ส่งเสรมิการเกษตรในจงัหวดัอุบลราชธานี  รอ้ยเอด็  และยโสธร  
โดยใชร้ะบบหวัหน้าเกษตรกรเป็นผูช้่วยเกษตรอ าเภอ  ตลอดทัง้การ
กระจายบรกิารดา้นไฟฟ้า  น ้า  เพื่อบรโิภคและอุปโภคและถนน 

50 - 5 
(5) 

- 60  

7.5 สง่เสรมิการเกษตร
ในเขตชลประทาน 

เร่งรดัการเพิม่ผลผลติโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตชลประทานขนาด
ใหญ่  โดยแนะน าใหเ้กษตรกรปลูกพชืทีเ่หมาะสมต่อทอ้งถิน่และปลูก
พชืหมุนเวยีนหลายชนิดและหลายครัง้ขึน้ในรอบปี  ทัง้นี้จะก่อใหเ้กดิ
การท าประโยชน์จากทีด่นิและน ้าชลประทานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

90 
(1,800) 

- (10) - 1,900  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

7.6 ปลกูแทนสวนยาง
เก่า  

เร่งรดัการปลูกแทนสวนยางที่มอีายุสูงในภาคใต้ ปีละ  250,000  
ถงึ  300,000  ไร ่

510 370 20 - 900  

8. การวิจยัการเกษตร  1,820 25 120 - 1,965  
8.1 เศรษฐกจิ

การเกษตร 
ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิต  ราคา  และ

ตลาด  ปจัจยัการผลติและผลติผลการเกษตร  เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ข
ปญัหา 

150 - 5 
(5) 

- 160  

8.2 พฒันาระบบ
การเกษตรเฉพาะ
พืน้ที ่

ปรบัปรุงการประสานงาน  การพฒันาการเกษตรในระดบัภาคโดย
จดัตัง้ส านักงานเกษตรประจ าภาค  และศึกษาระบบการเพาะปลูกที่
เหมาะสมในพื้นที่ในเขตชลประทานต่างๆ  เพื่อการส่งเสริมให้มรีะบบ
การเพาะปลกูตลอดปีทีเ่หมาะสมต่อทอ้งทีต่่างๆ 

290  20 - 310  

8.3 คน้ควา้ทดลองดา้น
โรคและแมลงศตัรพูชื 

ส ารวจแหล่งระบาดของโรคพืชทัว่ประเทศ  ศึกษาการป้องกัน
ก าจดัศตัรูพชืและวชัพชื  จดัแปลงสาธติประมาณ  100  ไร่  และจดั 
อบรมพนกังานสง่เสรมิการเกษตรปีละ  50  ครัง้ 

220 - 10 - 230  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

8.4 ปรบัปรุงสถานี
ทดลอง 

ปรบัปรุงสถานีทดลองพืชไร่  11  แห่ง พชืสวน  10  แห่ง  และ
ขา้ว  23  สถาน ี

500 25 (5) - 530  

8.5 วเิคราะหด์นิและปุ๋ย ใหบ้รกิารการวเิคราะหด์นิและปุ๋ยแก่เกษตรกรและหน่วยราชการ
อื่นๆ  ปีละไม่ต ่ากว่า  2,000  ตวัอย่าง 

60 - - - 60  

8.6 ปรบัปรุงคุณภาพ
เครื่องทุ่นแรงเพื่อ
การเกษตร 

ค้นคว้าและประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตร  รวมทัง้การ
จดัตัง้หน่วยเครื่องจกัรกลในภาคเหนือและใต้  เพื่อให้บรกิารในด้าน
เปิดปา่ปรบัระดบัดนิ  ท าแปลง  อ่างเกบ็น ้า  และคนักัน้น ้า 

415 - 50 
(10) 

- 575  

9. มูลภณัฑก์นัชน เพื่อเป็นเครื่องมอืของรฐัในการรกัษาระดบัราคาภายในประเทศ  
และใหม้สีนิคา้ในมูลภณัฑอ์ย่างเพยีงพอในการส่งออก  โดยการสรา้ง
คลงัสนิคา้ในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค  9  หลงั 

2,380 
2,380 

400 
(400) 

50 
(10) 

300 
300 

3,080 
3,080 

เงนิทุนหมุนเวยีน
เพื่อรกัษาระดบั
ราคาขา้ว 2,000 
ลา้นบาท และ
ยางพารา 3,000 
ลา้นบาท 

10. ส่งเสริมสหกรณ์ สง่เสรมิการจดัตัง้สหกรณ์การเกษตรและขยายงานใหด้ าเนินธรุกจิ
แบบเอนกประสงค์ในด้านส่งเสริมการผลิต  โดยเน้นหนักในการ
รวมกลุ่มเพื่อปรบัปรุงพืน้ที ่  บ ารุงดนิ  โดยจดัระบบสง่น ้าระบบระบาย
น ้าในไร่นาให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  และให้รวมถึงระบบการ
จ าหน่าย  ส าหรบัในดา้นการคา้ใหด้ าเนินการไปจนถงึขัน้สง่ออก  

 

700 
700 

- 
- 

10 
(10) 

- 
- 

710 
710 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ไปจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ  โครงการรวบรวมขา้วเปลอืกและพชื
เศรษฐกจิอื่นๆ  ไดแ้ก่  ขา้วโพด  ยางพารา  ปอ  มนัส าปะหลงั  ออ้ย  
มะพรา้ว  ยาสบู  ชา  มนิต ์ ปาลม์น ้ามนั  รวมทัง้การสง่เสรมิการเลีย้ง
โคเนื้อและโคนม  ส่งเสริมสหกรณ์การประมง      สหกรณ์บริการ    
สหกรณ์ร้านค้า      และสหกรณ์ออมทรัพย์ในชนบทและในเมือง  
เพื่อใหส้หกรณ์ทุกรปูขยายงานอย่างกวา้งขวางและท าธุรกจิสอดคลอ้ง
ประสานงานโดยใกล้ชิด  รวมทัง้งานให้การศึกษาอบรม  งานการ
เผยแพร่และงานวิจัยทางสหกรณ์เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
สหกรณ์  อันจะเป็นผลดีแก่สมาชิกทุกครอบครัว  และให้ท าการ
ประสานกันกับก ลุ่มเกษตรกรด้วย   เพื่ อสนองนโยบายและ
วตัถุประสงคเ์ช่นเดยีวกบัสหกรณ์ 

      

11. เรง่รดัการเพ่ิมผลผลิต
และการจ าหน่ายใน
นิคมและเขตเรง่รดั
พฒันาชนบท 

เร่งรดัการเพิม่ผลผลิตและการจ าหน่ายในนิคมสร้างตนเอง  30  
แห่ง  และในเขตปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท  ซึ่งได้แก่  พืช
เศรษฐกจิต่างๆ  คอื  ขา้วโพด  ถัว่เหลอืง  มะพรา้ว  ฝ้าย  ขา้ว  ยาง  
ปอ  และอื่นๆ  รวมทัง้ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  ปลูกหม่อน  
เลีย้งไหม  ปลกูปาลม์น ้ามนั  โดยการพฒันาอาชพีในรปูสมบรูณ์แบบ 

1,050 
1,050 

- 
- 

30 
20 

(10) 

- 
- 

1,080 
1,080 

 

 
 
 



 

 

350 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การส่งออก  การน าเข้า  
และการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียว 

 1,260 250 30 - 1,540  

1. การพฒันาการส่ง
สินค้าออก 

จะมุ่งพฒันาการสง่ออกอย่างมแีผนทีแ่น่นอนในการพฒันาปจัจยั
ในการผลิตและความสามารถในการส่งออก การพัฒนาสิง่อ านวย
ความสะดวกและสิ่งจูงใจในการส่งออก ตลอดจนถึงการพัฒนา
ความสามารถในการแสวงหาและบุกเบกิตลาดต่างประเทศ โดยใหม้ี
การด าเนินงานศึกษาวิจยัหาข้อมูลทางด้านสนิค้า การตลาด และ
โครงสร้างของระบบการส่งออก ปรับปรุงและเสริมสร้างสถาบัน
อ านวยความสะดวกพื้นฐานในด้านสถิติ การพาณิชย์ ระบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานสนิค้า การขยายตลาดต่างประเทศและบุกเบิก
ตลาดใหม่ ๆ  การเผยแพร่สนิค้าของไทยให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย 
นอกจานัน้จะสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศและใหม้กีารเจรจา
ทางการคา้ทีเ่ป็นประโยชน์มากขึน้ 

570 
570 

- 
- 

5 
(5) 

- 
- 

575 
575 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ

  งบประมาณ    
แผน่ดิน 

เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

2. การให้บริการด้านการ
พาณิชย ์

เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนโดยทัว่ไปในการซื้อสนิค้าให้ได้รบั
ความเป็นธรรมทัง้ในดา้นราคาและคุณภาพ  ตลอดจนใหบ้รกิารในดา้น
ขอ้มลูการตลาดภายในประเทศ  การฝึกอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการใน
การประกอบธุรกิจการค้า  ธุรกิจประกันภัยและการตรวจสอบบญัช ี 
โดยจะด าเนินการเน้นหนักไปในส่วนภูมภิาคใหเ้จ้าหน้าทีง่านพาณิชย์
ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการและประสานงานให้เป็นผลดีกับ 
ประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

290 
175 

(115) 

- 
- 

5 
(5) 

- 
- 

295 
295 

 

3. การวางแผนและจดั
ระเบียบการน าเขา้ 

เพื่อศกึษาโครงสร้างของการน าเข้าให้ทราบรายละเอยีดอย่าง
แท้จริงและมีขอ้มูลที่จะน ามาใช้ประกอบในการพจิารณาจดัท าแผน
น าเข้าในขัน้รายละเอียด  เพื่อให้การจัดระเบียบการน าเข้าเป็น
ประโยชน์ในการเสรมิสร้างอ านาจการต่อรองการค้ากบัต่างประเทศ  
การคุ้มครองสนิค้าที่ผลติภายในประเทศ  และเพื่อประโยชน์ในการ
แกป้ญัหาดา้นดุลการช าระเงนิดว้ย 

25 
25 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

25 
25 

 

4. การพฒันาการท่องเท่ียว เพื่อศกึษาวจิยัตลาดท่องเทีย่วต่างประเทศ  และตลาดในประเทศ  
การขยายตลาดและบุกเบกิตลาดการท่องเทีย่วใหม่ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้
ดว้ยการเผยแพร่  บรกิารข่าวสาร  การยกมาตรฐานธุรกจิและก าลงัคน
ทีเ่กี่ยวกบัการท่องเทีย่ว  นอกจากนี้ไดเ้น้นหนักในการอนุรกัษ์การจดั
ให้มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมใน 
สว่นภูมภิาคทัง้ระบบภาค  จงัหวดั  และเมอืงบรวิาร  นอกจากน้ีจะได้ 

375 
295 
(80) 

250 
(250) 

20 
(20) 

- 
- 

645 
645 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การพฒันาเมืองหลกัและ
การปรบัปรงุ
กรงุเทพมหานคร 

 11,435 1,320 20 11,460 24,235  

1. การวางผงัเมือง ด าเนินการการวางผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะให้ได้ปีละ
ประมาณ 10 แห่ง และ 60 แห่ง ตามล าดบั โดยจะเร่งด าเนินการใน
เมืองหลกัก่อน ทัง้นี้เพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างมีระเบียบและสามารถ
แก้ไขปญัหาต่างๆ ของเมอืง เช่น ปญัหาการจราจรและปญัหาแหล่ง
เสือ่มโทรม เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้กจ็ะด าเนินการวางแผนหลกัจราจรที่
เมืองใหญ่ต่างๆ มีเชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา–หาดใหญ่ และ
ขอนแก่น 

215 
210 
(5) 

 

- 
- 

10 
(10) 

- 
- 

225 
225 

 

2. การปรบัปรงุและขยาย 
กิจการประปา 

เพิม่ก าลงัผลติโรงกรองน ้าบางเขนทัง้หมด 1.2 ล้าน ลบ.ม./วนั  
และในเขตอ าเภอชัน้นอกอีก 25,000 ลบ.ม./วัน เพื่อขยายพื้นที่
จ าหน่ายน ้าเป็น 570  กม.2 และ 90 กม.2 และสามารถจ่ายน ้าใหผู้ใ้ชน้ ้า
ได้ 4.17 ล้านคน และ 100,000 คน ส าหรบัเขตนครหลวงและเขต
อ าเภอชัน้นอกตามล าดบั 

1,445 
1,445 

1,135 
(1,135) 

- 
- 

260 
260 

2,840 
2,840 

 

 
 



 

 

353 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

3. การก่อสรา้งปรบัปรงุและ
บูรณะสะพานในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ด าเนินการสร้างสะพานข้ามแม่น ้าเจ้าพระยาที่ปลายถนนสาธร  
สะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาในบรเิวณใกลเ้คยีงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
เดมิ      เพื่อแบ่งเบาภาระการจราจร      และซ่อมแซมสะพานพระพุทธ
ยอดฟ้าเดมิใหถ้าวรและใชง้านไดโ้ดยปลอดภยั 

620 
620 

185 
(185) 

- 
- 

- 
- 

805 
- 
 

4. การก่อสรา้งปรบัปรงุ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของ
กรงุเทพมหานคร 

ปรับปรุงงานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของกรุงเทพ  
มหานคร  ได้แก่  การจราจรนครหลวง  การป้องกนัน ้าท่วม  และการ
ระบายน ้าในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมงีานย่อยดงันี้ 

1,060 - 10 - 1,070  

4.1 แกไ้ขปญัหาการจราจร ก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนเชื่อมต่อตรอก  ซอย  จดัทีจ่อดรถ 
ก่อสรา้งสะพานลอยขา้มทางแยกเพื่อลดปญัหาการจราจรคบัคัง่ในเขต
กรุงเทพ มหานคร 

650 - - - 650  

4.2  การระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม 

ด าเนินการปรบัปรุงถนนระบายน ้า  ก าจดัสิง่โสโครกและป้องกนั 
น ้าท่วมในบริเวณสามเหลี่ยมสาธร  บริเวณเขตปทุมวนั  บริเวณเขต 
บางกะปิเป็นพืน้ทีป่ระมาณ  65  กม.2  โดยปรบัปรุงระดบัท่อระบายน ้า  
สร้างท่อระบายน ้าเพิ่มเติม  สร้างโรงก าจัดน ้ าโสโครกที่ปลายคลอง 
ช่องนนทรีย์  สร้างโรงสูบน ้าโสโครก  3  โรง  ที่คลองโอ่งอ่าง   
คลองหลอด  และคลองผดุงกรุงเกษม  และสรา้งอุโมงคจ์ากถนนสีพ่ระยา 

410 - (10) - 420  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ติดกบัคลองช่องนนทรีย์ไปตลอดจนถึงโรงก าจดัน ้าโสโครก  ซึ่งเป็น 
สว่นหนึ่งของการด าเนินงานตามแผนหลกัทีว่างไว ้

      

5. การพฒันาส่วนท้องถ่ิน เพื่อด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในส่วนท้องถิ่น  และเร่งรัดโครงการพัฒนาเมือง  4  
จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหม้กีารด าเนินการตามทีไ่ดม้กีาร
วางแผนไวแ้ลว้ 

8,095 
7,595 
(500) 

- 
- 

- 
- 

11,200 
11,200 

19,295 
19,295 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การกระจายบริการ 
ขัน้พ้ืนฐาน 

 33,210 21,420 250 7,555 62,435  

1. การจดัหาน ้าบาดาลและ 
น ้าสะอาดเพื่อการอปุโภค
บริโภคให้แก่ประชาชน 
ในชนบททัว่ประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ด าเนินการจัดหาน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนใน
ชนบททัว่ประเทศโดยการเจาะน ้าบาดาล บ่อน ้าตื้น สร้างอ่างเกบ็น ้า  
ท านบ เหมอืง ฝาย สรา้งถงัคอนกรตี ถงัเหลก็ ขุดลอกสระ หว้ย หนอง  
บงึ คาดว่าเมื่อสิน้ปี 2534 แล้วจะมปีระชาชนผู้ไดร้บัประโยชน์จาก
แผนการด าเนินงานนี้ขึ้นอีก 13,760 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นจ านวน
ประชากร  10.3 ล้านคนนอกจากนี้จะท าการศึกษาและประเมิน
ศกัยภาพของแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการวางแผนและควบคุมการใชใ้นเขต
นครหลวง ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนเหนือและใต้ และที่ราบฝ ัง่อ่าวไทย
ภาคใต ้

 

1,295 
1,295 

 

- 
- 

10 
(10) 

- 
- 

1,305 
1,305 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ

  งบประมาณ    
แผน่ดิน 

เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

2. การก่อสรา้งเขือ่นกกัน ้า
เพื่ออปุโภคบริโภค 

สรา้งเขื่อนมาบประชนัชลบุร ี เกบ็กกัน ้าขนาด  14.9  ลา้น ลบ.ม.   
สง่น ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคใหแ้ก่ราษฎรต าบลนาเกลอื  พทัยา  และต าบล
ใกลเ้คยีง 

110 
110 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

110 
110 

 

3. การประปาจงัหวดั จะเพิ่มก าลังผลิตของการประปาภูมิภาคขึ้นในอัตรา  150,000   
ลบ.ม./วนั  โดยจะท าการก่อสร้างการประปาใหม่  48  แห่ง  และ 
ปรบัปรุงขยายกจิการประปาเดมิประมาณ  60  แห่ง  ทัง้นี้  จะท าให้
ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงในส่วนภูมภิาคไดร้บัน ้าสะอาดเพิม่ขึน้
อกีรอ้ยละ  10  หรอืคดิเป็นจ านวนประชากร  6  แสนคน  ดงันี้เมื่อ 
สิน้ปี  2524  ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืงรอ้ยละ  25  จะมนี ้า
สะอาดใชโ้ดยไดร้บับรกิารจากการประชาภูมภิาค 

1,040 
1,040 

- 
- 

10 
(10) 

- 
- 

1,050 
1,050 

 

4. งานระบายน ้าฝนและน ้า
โสโครกในแหล่งชุมชนทัว่
ราชอาณาจกัร 

ด าเนินการวางแผนหลกัและออกแบบเกี่ยวกบัระบบการระบายน ้า   
น ้าโสโครก  น ้าฝน  และการก าจดัสิง่ปฏกิูลของเทศบาล  สุขาภิบาล  
และชุมชนที่หนาแน่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และเพื่อให้เป็น 
แนวทางปฏบิตัต่ิอไป 

10 
 (10) 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

10 
10 

 

5. การก่อสรา้งและบูรณะ
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างเขื่อนกัน้ตลิ่งแม่น ้ายม  เขื่อนมุกดาหาร  เขื่อนริมโขง  
สะพานข้ามแม่น ้าท่าจีน  แม่น ้าป่าสกั  และล าห้วยมุก  และก่อสร้าง
เขื่อนและสะพานอื่นๆ  ตามความจ าเป็น  ตลอดจนบูรณะและ
ปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดยี ์

100 
100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

100 
100 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

6. ศนูยพ์ฒันาและอบรม 
รพช. 

ประกอบด้วยศูนย์เร่งรดัพฒันาชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวนัอออกและภาคใต้  ศูนย์ฝึกอบรม  รพช .  นครราชสมีา  
ประจวบครีขีนัธ ์ ศนูยฝึ์กอบรมใชเ้ครื่องจกัรกลสนาม รพช.  ภาคเหนือ 
ศูนยฝึ์กอบรมก่อสรา้งเคลื่อนที่  รพช.  ศูนยฝึ์กอบรมแหล่งน ้า  งาน
บริการวิชาการวิศวกรรม  เครื่องมือและอุปกรณ์  วิศวกรรม  โดยมี
วตัถุประสงค ์ คอื 

- ประสานงานกบัจงัหวดัและทอ้งถิน่ในการพฒันาชนบท 
- ใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมและการด าเนินงานซ่อมเครื่องจกัรกล 
- ก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาทางมาตรฐาน  รพช.  ทางเขา้หมู่บา้น  

สะพาน  ทีท่ าการศนูย ์
- ส ารวจและพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคและ

การเกษตร 
- ฝึกอบรมวศิวกร  ช่างระดบัต่างๆ  เจา้หน้าทีแ่ละพนกังาน 

อื่นๆ  ตลอดจนผูน้ าหมู่บา้น 

490 
490 

- 
- 

100 
50 

(50) 

- 
- 

590 
590 

 

7. ท่ีอยู่อาศยั เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่ประชาชนในรายได้
ระดบัต่างๆ  การเคหะแห่งชาต ิ จะด าเนินการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่
ประชาชนระดับรายได้ต่ างๆ  ทัง้ ในเขตนครหลวง  และส่วน 
ภูมภิาคจ านวน  120,000  หน่วย  โดยก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัแบบต่างๆ  ปี
ละ     24,000    หน่วย   โดยเป็นการก่อสรา้งในเขตนครหลวงปีละ
23,000  หน่วย  และสว่นภูมภิาคปีละ  1,000  หน่วย  

430 
430 

2,580 
(2,580) 

10 
(10) 

- 
- 

3,0201/ 
3,020 

1/  นอกจากนี้ยงัมี
เงนิกูภ้ายในประเทศ
อกี 14,880  ลา้น
บาท 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

8. การก่อสรา้งทางพิเศษ
และทางด่วนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร  การทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย  จะด าเนินการก่อสรา้งระบบทางด่วน  3  สาย  
คอื  ดนิแดง-ท่าเรอื,  ดาวคะนอง-ท่าเรอื,  บางนา-ท่าเรอื  รวม  28  
กม.  และก่อสรา้งระบบการขนส่งมวลชน  3  สาย  คอื  พระโขนง- 
บางซื่อ,   วงเวยีนใหญ่-สาธร-ลาดพรา้ว,  ดาวคะนอง-มกักะสนั  รวม  
50  กม. 

1,600 
1,600 

 

2,435 
(2,435) 

10 
10 

- 
- 

4,045 
4,045 

 

9. ส ารวจและพฒันาแหล่ง 
พลงังาน 

ส ารวจและเพิ่มแหล่งพลังงานที่ใช้อยู่ภายในประเทศ  เช่น   
พลงัน ้า  ถ่านลกิไนทม์าใช้ประโยชน์ให้มากทีสุ่ด  แต่เน้นหนักในด้าน
พฒันาแก๊สธรรมชาตแิละบ่อน ้ามนัภายในประเทศและด าเนินการธุรกจิ
น ้ามันควบคู่กันไปด้วย  ทัง้นี้   เพื่อทดแทนที่ต้องสัง่ซื้อน ้ามันจาก 
ต่างประเทศ  รวมถึงการน าหนิน ้ามนัเขา้มาใช้  ตลอดจนการพฒันา
แหล่งแร่และเทคโนโลย ี ส าหรบัพลงังานนิวเคลยีรเ์พื่อใหบ้รรลุถงึความ
มุ่งหมายทีไ่ดก้ าหนดใหม้กีารวางแผนหลกัพฒันาพลงังานของประเทศ
อย่างจรงิจงัขึน้ 

480 
480 

- 
- 

10 
(10) 

175 
175 

665 
665 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

10. การก่อสรา้งระบบผลิต
และส่งกระแสไฟฟ้าทัว่
ประเทศ 

ก่อสร้างแหล่งผลติและระบบส่งกระแสไฟฟ้าใหเ้พยีงพอแก่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าทัว่ประเทศ  โดยเฉพาะการขยายระบบส่งกระแส 
ไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเร่งรดัพฒันาไฟฟ้าชนบททัว่ประเทศให้
ทัว่ถงึยิง่ขึน้ 

2,740 
2,740 

7,455 
(7,455) 

- 
- 

- 
- 

10,1951/ 
10,195 

1/การไฟฟ้าฝา่ยผลติ
ฯ จะใชร้ายไดข้อง
ตนเองมาลงทุน
จ านวน  4,415  
ลา้นบาทและเงนิกู้
ภายในประเทศ 
3,509 ลา้นบาท 

11. การปรบัปรงุและขยาย
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใน
เขตนครหลวง 

ก่อสร้างและเพิม่ขนาดสถานีต้นทาง  สถานีย่อย  สายส่งและสาย
จ าหน่ายติดตัง้หม้อแปลงเพิ่มขึ้นทัง้ในเมืองและในเขตรอบนอกนคร
หลวง  เพื่อใหส้ามารถบรกิารกระแสไฟฟ้าใหเ้พยีงพอและมคีวามมัน่คง
ยิง่ขึน้ 

- 
- 

1,320 
(1,320) 

- 
- 

1,680 
1,680 

3,0002/ 
3,000 

2/  นอกจากนี้ยงัมี
เงนิกูภ้ายในประเทศ
อกี 630  ลา้นบาท 

12. การขยายระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าในส่วนภมิูภาคและ
ชนบท 

ด าเนินการก่อสร้างและขยายระบบจ าหน่ายในส่วนภูมภิาคให้มี 
ไฟฟ้าสนองความตอ้งการใชอ้ย่างเพยีงพอ  โดยเน้นหลกัการขยายเขต
จ าหน่ายไปยงัหมู่บา้นชนบทใหม้ไีฟฟ้าใชเ้พิม่ขึน้อกีอย่างน้อย  5,200  
หมู่บา้น 

- 
- 

900 
(900) 

- 
- 

1,760 
1,760 

 

2,6603/ 
2,660 

3/  นอกจากนี้ยงัมี
เงนิกูภ้ายในประเทศ
อกี 2,060  ลา้นบาท 

13. เรง่รดัการขยายไฟฟ้าสู่
ชนบททัว่ประเทศ 

ก่อสรา้งแหล่งพลงัไฟฟ้าขนาดเลก็โดยเน้นหนักการผลติจากแหล่ง
พลงัน ้าที่อยู่ห่างไกล  เพื่อประโยชน์ส าหรบัหมู่บา้นทีย่งัไม่สามารถรบั
กระแสไฟฟ้าจากระบบเชื่อมโยงหลกัได ้ รวมทัง้การเร่งรดัพฒันาระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าชนบทระยะที ่ 2  และการเร่งรดัให้มไีฟฟ้าใชท้ัว่ทุก
ต าบลภายในปีสดุทา้ยของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่ 4  ดว้ย 

270 
(270) 

620 
(620) 

- 
- 

- 
- 

8904/ 
890 

4/  มไิดร้วมเงนิกู้
ภายในประเทศอกี 
1,501  ลา้นบาท 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

14. การน าเช้ือเพลิง
ธรรมชาติมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ 

เร่งรดัการพฒันาแก๊สธรรมชาตแิละบ่อน ้ามนัภายในประเทศมาใช้
ให้เป็นประโยชน์โดยเร็วที่สุด  ทัง้นี้  อาจรวมทัง้การก่อสร้างท่อส่ง 
แก๊สธรรมชาตจิากแหล่งทีค่น้พบมาแลว้มายงัแหล่งทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ
การใช ้

445 
(445) 

- 
- 

10 
10 

- 
- 

455 
455 

 

15. ปรบัปรงุการขนส่งสินค้า
และผูโ้ดยสารทางถนน
และทางรถไฟ 

จดัตัง้สถานีรถยนตบ์รรทุกชานเมอืงในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
เป็นศนูยร์วมในการจ าหน่ายจ่ายแจกสนิคา้  ซึง่จะชว่ยลดความแออดั
ของการจราจร  ลดอุบตัเิหตุ  ประหยดัค่าบ ารุงรกัษาถนนใน
กรุงเทพมหานคร  และลดการสญูเสยีทางเศรษฐกจิในการขนสง่ดว้ย 

จัดให้มีบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่เพียงพอกับความ
ต้องการทัง้ทางถนนและรถไฟ  โดยจัดหารถยนต์บรรทุก  รถยนต์
โดยสาร  และรถตู้สินค้าและโดยสาร  รวมทัง้ปรับปรุงและก่อสร้าง
สถานีรถยนตโ์ดยสารใหไ้ดม้าตรฐาน  สง่เสรมิสวสัดภิาพของการขนส่ง
ทางถนน  และให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางถนน  
ฯลฯ 

1,335 
1,330 

(5) 

955 
(955) 

- 
- 

1,655 
1,655 

3,945 
3,945 

 

16. พฒันาการขนส่งสินค้า
และผูโ้ดยสารทางน ้า 

 1,220 400 40 260 
 

1,920  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

16.1 การขนสง่ทางน ้า
ภายในประเทศ 

พฒันาและปรบัปรุงเสน้ทางขนส่งภายในประเทศเพื่อส่งเสรมิการ
ขนส่งทางน ้า  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต ่าให้ได้รบัความสะดวกรวดเร็ว  เพื่อ
ประโยชน์ในการขนสง่ผลผลติทางเกษตรกรรมจากแหล่งผลติมาสูต่ลาด
ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงได้ซึ่งจะเป็นผลดต่ีอเกษตรกร 
ผูผ้ลติ  โดยควรปรบัปรุงร่องน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาและน่าน     แม่น ้า
น้อย     ท่าจีน     บางปะกง   แม่กลอง ก่อสร้างสถานีขนส่งทางน ้า 
และปรบัปรุงคลองเชื่อมต่างๆ 

ในดา้นการขนสง่ทางน ้าชายฝ ัง่ทะเลซึง่มคีวามส าคญัต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถิน่  จะปรบัปรงุร่องน ้าทางเขา้ท่าเรอื
ชายฝ ัง่และท่าเรอืประมง  ของจงัหวดัชายทะเล  ปรบัปรุงท่าเรอืชายฝ ัง่
ทัง้ฝ ัง่ตะวนัตกและตะวนัออก  ปรบัปรุงเครื่องหมายเดนิเรอื  ฯลฯ  โดย
วางแผนใหส้อดคลอ้งกนัในดา้นการขดุลอกร่องน ้า  การปรบัปรุงท่า
เทยีบเรอืสนิคา้  ท่าเรอืประมงและอุตสาหกรรมหอ้งเยน็  เพื่อสนบัสนุน
การพฒันาเมอืงหลกัและการผลติของทอ้งถิน่ 

255 
(335) 

- 5 - 595  

16.2 การขนสง่ทางน ้า
ระหว่างประเทศ 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

16.2.1  ท่าเรอืน ้าลกึ พฒันาท่าเรือและสิง่อ านวยความสะดวกในการส่งสนิค้าออกให้ 
สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตของประเทศ  โดยเพิ่มขีด
ความสามารถของท่าเรือกรุงเทพฯ  ก่อสร้างท่าเรอืแหลมฉบงั  และ
ปรบัปรุงท่าเรอืสตัหบีเพื่อใชใ้นการส่งสนิคา้ออกในระหว่างการก่อสรา้ง
ท่าเรอืน ้าลกึที่แหลมฉบงั  วางแผนและก่อสร้างท่าเรอืน ้าลกึที่สงขลา
และภูเก็ต  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งสนิค้าออกของภาคใต้และเป็น
เครื่องสนบัสนุนการพฒันาเมอืงหลกัและกจิการอุตสาหกรรมอนัจะมผีล
ในการเพิม่รายไดแ้ละลดอตัราการว่างงานของประชากรในทอ้งถิน่  

(540) (400) (15) 70 1,025  

16.2.2 พาณิชยน์าว ี ส่งเสริมการพฒันากิจการพาณิชย์นาวขีองประเทศเพื่อได้มาซึ่ง
เงนิตราต่างประเทศ    เพิม่อาชพีใหแ้ก่พลเมอืง   และลดค่าใช้จ่ายใน
การส่งสนิค้าออก  โดยจะพิจารณาพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบส าคญั
ของกจิการพาณิชยน์าว ี คอื  กองเรอืพาณิชย์  การฝึกอบรมและผลติ
บุคคลในการเดนิเรือพาณิชย์  พฒันาอู่ซ่อมเรือและท่าเรอื  ปรบัปรุง
และขยายกองเรอืพาณิชย ์ฯลฯ 

      

17. พฒันาทางหลวงและ
ถนนท้องถ่ิน 

 20,265 2,025 - - 22,290  

17.1 ทางหลวงแผ่นดนิและ
ทางหลวงจงัหวดั 

ก่อสร้างระบบทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดัให้สมบูรณ์
เพื่อใหม้เีสน้ทางขนส่งหลกัระหว่างแหล่งผลติและแหล่งจ าหน่าย  และ
เพื่อกระจายความเจรญิไปสูท่อ้งถิน่            โดยจะก่อสรา้งและบูรณะ
ทางหลวงแผ่นดนิ  และทางหลวงจงัหวดัในระยะทาง  10,645  กม. 

8,400 
(5,800) 

(2,025) - - 16,225  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

17.2 ทางหลวงทอ้งถิน่
และทางหลวงชนบท 

ปรบัปรุงและก่อสร้างระบบทางหลวงทอ้งถิน่และทางหลวงชนบท
เพื่อใหม้รีะบบทางสายย่อยเชื่อมต่อระหว่างเสน้ทางหลกัและแหล่งผลติ  
เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตสู่ตลาด  
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เร่งรดัการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร  รวมทัง้
ก า ร 
ก่อสรา้งเสน้ทางสายย่อยเชื่อมระหว่างหมู่บา้นและชุมชนในทอ้งถิน่เพื่อ
กระจายบริการพื้นฐานให้ทัว่ถึงชุมชนเกษตรกร  โดยจะด าเนินการ 
ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทเป็นระยะทาง  14,822  
กม. 

4,295 
(1,770) 

- - - 6,065  

18. ปรบัปรงุการขนส่งทาง
อากาศ 

 990 - 50 385 1,425  

18.1 ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ 

ศกึษาและปรบัปรุงท่าอากาศยานดอนเมอืง  เพื่อรกัษาความเป็น
ศูนย์กลางในด้านการบินพาณิชย์ของภูมิภาคไว้  เพราะเป็นเครื่อง
สนบัสนุนทีส่ าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  พรอ้มทัง้ศกึษา
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมที่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ  แห่งทีส่อง  เมื่อ
ผลการศกึษาปรากฏว่าควรจะมที่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ  แห่งที่
สองเมื่อใดแล้ว  การออกแบบและการก่อสร้างจะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนของผลการศกึษา  นอกจากนี้จะศกึษาสนามบนิอู่ตะเภา  เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในกิจการขนส่งสนิค้าทางอากาศ  และกจิการท่องเที่ยว  
เพื่อ 

95 
(515) 

- (50) 18 678  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ  ทางฝ ัง่ทะเลตะวันออกให้
สอดคลอ้งกบัการก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึและนโยบายการตัง้ชุมชนใหม่ใน
บริเวณน้ี  เป็นการลดปญัหาการแออดัของประชากรและธุรกจิต่างๆ  
ในนครหลวง  และปรบัปรุงท่าอากาศยานเชยีงใหม่และท่าอากาศยาน
ภูเกต็ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณการขนส่งทางอากาศทีเ่พิม่ขึน้  ปรบัปรุง
บริการสื่อสารและควบคุมการจราจรทางอากาศและจะท าการ 
ปรบัปรุงบรกิารซ่อมสร้างเครื่องบนิให้สามารถบรกิารเครื่องบนิให้แก่ 
ต่างประเทศไดต้ามความเหมาะสม 

      

18.2 การขนสง่ทางอากาศ
ในประเทศ 

ส่งเสริมธุรกิจการค้าของภูมิภาคในด้านการขนส่งอากาศโดย
ปรบัปรุงสนามบนิและสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดัต่งๆ  
ปรบัปรุงบรกิารสือ่สารการเดนิอากาศและจดัหาเครื่องบนิทีท่นัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้  ฯลฯ 

380 - - 367 747  

19. ปรบัปรงุระบบการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม 

 390 2,730 - 1,640 4,760  

19.1 ขยายกจิการโทรศพัท ์ สนบัสนุนการกระจายบรกิารพืน้ฐานสูภู่มภิาคโดยการขยายบรกิาร
โทรศัพท์ให้ทัว่ถึง  โดยเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ในภูมิภาคขึ้นอีก  
74,400  เลขหมาย  ขยายบรกิารโทรศพัทท์างไกลออกไปยงัชุมชน 
ทีย่งัไม่ไดร้บับรกิารโทรศพัท ์ 133  อ าเภอ  เพิม่บรกิารโทรศพัท ์

- (2,730) - 1,615 4,345  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 สาธารณะในเขตชุมชนและให้มบีริการโทรศพัท์ทางไกลสาธารณะใน
เขตชุมชนทัว่ประเทศ  ส่วนการให้บริการในเขตนครหลวงก็จะ เพิ่ม 
เลขหมายโทรศพัทข์ึน้อกี  223,700  เลขหมาย  ใหเ้พยีงพอกบัความ
ต้องการของธุรกิจการค้าและเป็นการช่วยลดปญัหาการจราจร 
ไปดว้ยในตวั 

      

19.2 วทิยุ โทรศพัท ์ 
กจิการไปรษณยี ์
โทรเลขฯ และ 
อุตุนิยมวยิา 

ขยายบรกิารสื่อสารและสื่อมวลชนเพื่อส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันา 
ในด้านต่างๆ  ด้วยการปรบัปรุงและขยายโครงข่ายวทิยุกระจายเสยีง
และวทิยุโทรทศัน์ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ  เพื่อเป็นเครื่องมอืเผยแพร่
นโยบายของรฐับาล  และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  โดยจะจดัตัง้
และขยายก าลงัส่งออกอากาศของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศ
ไทย  ก่อสร้างสถานีส่งโทรทศัน์ในภาคเหนือและภาคใต้  รวม  12  
สถานี  ขยายบริการติดต่อสื่อสารและกิจการไปรษณีย์โทรเลขใน 
ท้องถิ่นให้ทัว่ถึง  ปรบัปรุงกจิการอุตุนิยมวทิยาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อ
สนบัสนุนการเกษตรและงานพฒันาต่างๆ 

140 
(250) 

- - 25 415 แผนงานของ
องคก์ารโทรศพัทท์ี่
ระบุไวค้รอบคลุม
ระยะเวลาตัง้แต่ปี 
2520  -2527 ซึง่
เป็นระยะเวลา
ในชว่งของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
4 (2520–2524)และ
ระยะเวลาสว่นหนึ่ง
ในชว่งของแผนฯ 
ฉบบัต่อไปแต่
วงเงนิงลประมาณ
เป็นวงเงนิทีก่ าหนด
ไวส้ าหรบัช่วงการ
ด าเนืนงานใน
ระยะเวลาของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
4 เท่านัน้ 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

การกระจายบริการและ
พฒันาสงัคม 

 102,220 440 855 70 103,585  

1. การพฒันาการศึกษา  77,3651/ -2/ 2003/ - 77,3654/ 4/  ไดร้วมเงนิ 

1.1 พฒันาการศกึษาภาค
บงัคบั 

จดัด าเนินการใหก้ารศกึษาทัง้ในภาคบงัคบัและการศกึษาก่อนภาค
บงัคบัตามแผนพฒันาการศกึษา 

40,470 
(150) 

- - - 40,620 อุดหนุนการศกึษา
ของ กทม. และเทศ 

1.2 พฒันามธัยมศกึษา จดัด าเนินการให้การศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตามแผนพฒันา
การศกึษา 

14,645 
(1,680) 

- - - 16,325 บาลจ านวน 2,465 
ลา้นบาทไวด้ว้ยแลว้ 

1.3 พฒันาอาชวีศกึษา จดัด าเนินการใหก้ารศกึษาดา้นอาชวีตามแผนพฒันาการศกึษา 2,600 
(1,055) 

- 30 
(20) 

- 
 

3,705 2/ ส าหรบัเงนิกู้
ต่างประเทศจะได้
ปรบัปรุงรายการ
ตามความจ าเป็น
และหาแหล่งเงนิกู้
ต ่า 

1.4 พฒันาดา้นนาฏศลิป์
และช่างศลิป์ 

จดัด าเนินการใหก้ารศกึษาเกีย่วกบันาฏศลิป์และช่างศลิป์ 125 - - - 125 3/  เงนิช่วยเหลอืจาก
ต่างประเทศจะได้ 

1.5 การจดัการศกึษา 
เอกชน 

จดัด าเนินการใหบ้รหิารควบคุมสถานศกึษาเอกชนในดา้นคุณภาพ
การศกึษา ค่าเล่าเรยีน  ฯลฯ 

1,590 
(1,335) 

- - - 2,925 พยายามเพิม่ใหม้าก
ขึน้เพื่อเร่งรดัพฒันา 
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

1.6 ฝีกหดัและอบรมคร ู ด าเนินการผลติครทูีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของสงัคม 1,910 
(465) 

- - - 2,475 การศกึษาใหไ้ดผ้ล 

1.7 วจิยัเพื่อการศกึษา ท าการศึกษาวิจัยการศึกษาและผลิตแบบเรียนที่เหมาะสมกับ
สภาพแต่ละทอ้งถิน่ 

335 
(25) 

- - 
(50) 

- 410 4/  ตวัเลขเบือ้งตน้
ประมาณการตามที่ 

1.8 การปรบัปรุง
การศกึษาและให้
ความรว่มมอืกบั
องคก์ารนานาชาต ิ

ท าการศกึษาและวางแผนพฒันาการศกึษาและใหค้วามร่วมมอืกบั
องคก์ารนานาชาต ิ

135 - - - 135 คาดว่าจะจ่ายจรงิใน
แผนฯ 4 โดยวงเงนิ
ในแผนพฒันาการ 

1.9 การศกึษา 
นอกโรงเรยีน 

จดัการศึกษาภาคบังคับและสูงกว่าภาคบังคับแก่ผู้ที่ไม่อาจเข้า
ศกึษาในโรงเรยีน 

1,915 - - 
(50) 

- 1,965 ศกึษา ไดก้ าหนดไว ้
94,933.91 ลา้นบาท 

1.10 อุดมศกึษา จดัด าเนินการใหก้ารศกึษาระดบัอุดมศกึษาในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อ
สนองความตอ้งการในสงัคม 

8,315 
(615) 

- 30 
(20) 

- 
 

8,980  

2. การพฒันาดา้น 
สาธารณสุข 

 18,905 4401/ 4302/ 70 19,945 1/  จะท าการปรบั 

2.1 วเิคราะหว์จิยั
วทิยาศาสตร์
การแพทยแ์ละ
วชิาการแพทย ์

เพื่อพฒันาและปรบัปรุงงานดา้นวชิาการของกองการแพทยใ์หม้ขีดี
ความสามารถที่จะให้ค าปรึกษา แนะน า และความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่หน่วยงานแพทย์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่วนภูมิภาค 
ตลอดจนสนับสนุนงานด้านรกัษาพยาบาลและบรกิารสาธารณสุขอื่นๆ 
โดยการจดัตัง้และขยายหน่วยงานชณัสตูรเพิม่ขึน้ 

1,395 - 60 
(40) 

- 1,495 ปรุงเงนิกูเ้พื่อ
สาธารณสขุตาม
ความจ าเป็นและ
ดอกเบีย้ต ่า 
2/  จะเพิม่การขอ 



 372 

2.2 สถติขิอ้มลูเกีย่วกบั
การสาธารณสขุ 

เพื่ อสนับสนุนทุกโครงการในแผนสาธารณสุขให้สามารถ
บรหิารงาน ควบคุมงานและประเมนิผลงานของโครงการได ้โดยอาศยั
ข้ อ มู ล 
สาธารณสขุทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้ 

175 - (10) - 185 ความช่วยเหลอืใน
ดา้นสาธารณสขุให้
เพิม่ขึน้ 

2.3 บรกิารสาธารณสขุ
สว่นภูมภิาค 

เพื่อลดปญัหาสาธารณสุขของประชากรในส่วนภูมภิาคใหไ้ด้ตาม 
เป้าหมาย โดยการใหภู้มคุิม้กนัโรค การรกัษาพยาบาล การอนามยัแม่
และเด็ก การฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข การก่อสร้างและปรบัปรุง
สถานบรกิารสาธารณสขุ 

(10,750) - 20 
(100) 

- 10,870  

2.4 บรกิารสาธารณสขุใน
เขตเมอืง 

เพื่อลดปญัหาสาธารณสุขของประชาชนในเขตเมืองให้ได้ตาม 
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยการให้ภูมิคุ้มกันโรค การรักษาพยาบาลการ
บริการอนามัยแม่และเด็ก การควบคุมโรคติดต่อ การวางแผน 
ครอบครวั การฝึกอบรมบุคลากรการปรบัปรุงและก่อสรา้งสถานบรกิาร
สาธารณสขุ 

(325) - 10 
(40) 

- 375  

2.5 จดับรกิารสาธารณสขุ
ส าหรบัชนบางกลุ่ม 

เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้รกิารสาธารณสขุแก่ชนบางกลุ่มทัง้ดา้น
การรักษาพยาบาล การป้องกัน และการควบคุมโรค การส่งเสริม
สุขภาพ ตลอดจนการปรบัปรุงสภาพสิง่แวดลอ้มเพื่อผลในการลดและ
ขจดัปญัหาสาธารณสขุต่างๆ 

50 - (10) - 
 

60  

2.6 ฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากร 

เพื่อสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ในแผนพฒันาการสาธารณสุขใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มกี าลงับุคลากรใชใ้นปรมิาณครบครนัตามความ
ตอ้งการ มคีุณภาพเหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีก่ าหนดไว ้และมกีาร
กระจายไปปฏบิตัิงานตามแหล่งที่ต้องการตามโครงการนัน้ๆ โดยการ
ผลติและฝึกอบรม 

(1,000) - 30 
(20) 

- 1,050  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

2.7 การควบคุมอาหาร 
ยาและการจดัระบบ
เวชภณัฑ ์

เพื่อที่จะให้การผลิตและการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์
การแพทยเ์ป็นไปอย่างมรีะบบ รวมทัง้การควบคุมคุณภาพและก าหนด 
มาตรฐานของสิง่เหล่านัน้ไว ้

150 
(100) 

- - 
(20) 

70 340  

2.8 การควบคุมและ 
ป้องกนัโรค 

เพื่อด าเนินงานควบคุมและป้องกนัโรคทีเ่กดิแก่ร่างกายและจติใจ
ซึ่งเป็นผลจากยาเสพติดและโรคภัยต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้แก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับอนามัยจากสิ่งแวดล้อม โรคภัยอันเกิดจากการ
ประกอบอาชพีรวมทัง้วธิกีารป้องกนัโรคต่างๆ 

3,960 - (20) - 3,980  

2.9 โภชนาการ เพื่อลดอตัราความชุกชุมของโรคขาดโปรตนี แคลอรี ่และลดอตัรา
ความชุกชุมของโรคคอพอก โดยการให้โภชนาศกึษา ใหอ้าหารทารก
และอาหารเสรมิโปรตนีและการแจกจ่ายเกลอืไอโอเคทแก่ประชาชนใน
เขตทีม่ปีญัหา 

515 (140) (50) - 
 

705  

2.10 การวางแผน 
ครอบครวั 

เพื่อลดอตัราการเพิม่ของประชากรใหเ้หลอืรอ้ยละ 2.1 เมื่อสิน้
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 4 โดยการใหบ้รกิารดา้นการวางแผนครอบครวั
ดว้ยวธิกีารต่างๆ  

(485) (300) 100 - 885  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

3. การพฒันาแรงงาน  610 - 20 - 630  

3.1 วทิยาการสถติแิละ
วจิยัแรงงาน 

ด าเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน การมีงานท า  
ความต้องการใช้แรงงานต่างๆ ตลอดจนจดัฝึกอบรมด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัแิก่ลูกจา้ง หวัหน้าคนงาน และควบคุมตรวจตราใหน้ายจา้ง
และลกูจา้งปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

100 - - - 100  

3.2 พฒันาอาชพี ด าเนินการควบคุมการท างานประกอบอาชพีของคนต่างดา้วใหอ้ยู่
ในกรอบของกฎหมายและด าเนินการฝึกอาชพีใหแ้ก่คนงาน  หวัหน้างาน   
ครฝึูก และเยาวชนผูว้่างงาน ตลอดจนฝึกยกระดบัมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
ทีท่ างานอยู่แลว้ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

200 
(145) 

- 20 - 365  

3.3 การจดัหางาน ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน และแนวทางประกอบ
อาชพีแก่ประชาชนทีจ่ะเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

30 - - - 30  

3.4 กองทุนเงนิทดแทน
และแรงงานสมัพนัธ ์

ด าเนินการจดัเกบ็เงนิสมทบจากนายจา้งที่มลีูกจ้าง 10 คนขึน้ไป  
ส าหรบัจ่ายเป็นเงนิทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอนัตรายจากการท างาน  
รวมทัง้จดัอบรมใหล้กูจา้งและนายจา้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ตลอดจน
ระงบัขอ้พพิาทแรงงาน 

90 
(45) 

- - - 135  

 
 



 375 

 
 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

4. สวสัดิการทางสงัคม  1,690 - 60 - 1,750  

4.1 การประกนัสงัคม จดัด าเนินการช่วยเหลอืแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพประจ าให้มี
หลักประกันเมื่อประสบอันตรายจากการท างานหรือว่างจากงานให้
สามารถด ารงชวีติได ้

160 - - - 160  

4.2 สงเคราะหบ์ุคคลทีม่ี
ปญัหา 

ท าการสงเคราะห์บุคคลที่มีปญัหาประเภทต่างๆ เช่น เด็กและ
บุคคลวยัรุ่น คนชรา คนทุพพลภาพ ฯลฯ 

1,000 
(85) 

- 10 
(40) 

- 1,135  

4.3 วจิยัและสงเคราะห์
ชาวเขา 

ด าเนินการศึกษาวิจัยและให้การสงเคราะห์ชาวเขาที่อาศัยอยู่ 
ในประเทศใหม้มีาตรฐานความเป็นอยู่ดขี ึน้ 

375 - (10) - 385  

4.4 บรกิารชุมชน เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจของประชาชนในการอยู่ร่วมกนัในชุมชน   
จดัฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครส าหรบัช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
รวมทัง้ใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลอืเอกชนทีด่ าเนินการดงักล่าว 

30 
(40) 

- - - 70  

4.5 สถานธนานุเคราะห ์ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงสถานธนานุเคราะหใ์หส้ามารถขยายบรกิาร
เพิม่ขึน้ 

- - - - -11/ 11/  สถานธานานุ
เคราะจะใชร้ายได้
ของตนเองลงทุน 13  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

       ลา้นบาทและใช้
เงนิกูภ้ายในประเทศ
อกี  52 ลา้นบาท 

5. สถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ
และการกีฬา 

 415 - 5 - 
 

420  

5.1 สง่เสรมิการกฬีา ด าเนินการปรับปรุงและก่อสร้างสนามกีฬาทัง้ในส่วนกลางและ 
ภูมภิาคเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ส าหรบัเป็นสถานทีก่าร
ออกก าลงักายเพื่อพลานามยัและเพื่อใชใ้นการแข่งขนัและฝึกซอ้มกฬีา
ระดับจังหวัด ระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้จัดบริการ 
ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการกฬีาของชาต ิ

(335) - - - 335  

5.2 การสวนสตัว ์ เร่งรดัด าเนินการดา้นสวนสตัวใ์นภาคเหนือ ภาคใต ้สวนสตัวเ์ปิดที่
เขาเขยีว และในทีอ่ื่นๆ ตามความจ าเป็นเพื่อบรกิารแก่ประชาชนผู ้  
สนใจเกีย่วกบัสตัวแ์ละปา่ไมต่้างๆ 

(55) - (5) - 60  

5.3 สวนสาธารณะ ด าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อท าเป็นสวนสาธารณะใหม่ เพื่อให้
เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และท าการปรับปรุง
สวนสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจ  และเพื่อเสรมิสร้างสภาวะแวดลอ้มของเมอืงใหด้ขีึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องอากาศและความร่มเยน็ ตลอดจนความงาม
ของเมอืง 

(25) - - - 25  
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แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

6. การส่งเสริมและพฒันา 
เยาวชนและสตรี 

 125 - 10 - 
 

135  

6.1 การสง่เสรมิและ
พฒันาเยาวชน 

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความประพฤติของเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้และ
ความสามารถในการท างานกบัเยาวชนและประสานงานกบัผู้น ากลุ่ม
เยาวชนอื่นๆ  ตลอดจนสนบัสนุนใหม้กีารท ากจิกรรมร่วมกนัในลกัษณะ
ทีเ่ป็นการบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทัง้การฝึกอบรม
เยาวชนให้มีความรู้ด้านเกษตรกรรม และรู้จ ักใช้เวลาว่างให้เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ 
ตวัเองดว้ย 

60 - (5) - 65  

6.2 พฒันาสตรใีนชนบท เพื่อส่งเสรมิให้สตรใีนชนบททุกวยัรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครวัและชุมชน โดยจะท าการฝึกอบรมด้านอาหาร  
โภชนาการ และอุตสาหกรรมในครอบครวั ตลอดจนความรูท้างดา้นการ
วางแผนครอบครวั ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานครอบครวัในชนบทให้
มัน่คงทางเศรษฐกจิจากการเพิม่พนูทางดา้นระดบัความรูแ้ละรายได้ 

(65) - (5) - 70  

7. การพฒันาสงัคมใน
ชนบท 

ใหก้ารฝึกอบรมแก่กลุ่มอาชพี เยาวชน เดก็ เจา้หน้าทีอ่าสาสมคัร  
คณะกรรมการสภาต าบล ส่งเสรมิใหป้ระชาชนรูจ้กัใชค้วามคดิ ร่วมใจ  

1,910 
1,910 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,910 
1,910 
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ร่วมแรง รู้จกัเสยีสละในการสร้างปรบัปรุงบ ารุงรกัษาแหล่งสาธารณะ
สมบตัอินัจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนัน้ๆ  และสง่เสรมิให้ 

  

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

 ประชาชนในชนบทใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้การศึกษาอนามยั 
และโภชนาการแก่ชาวชนบทในนิคมสรา้งตนเอง 

      

8. การพฒันาทณัฑสถาน เพื่อด าเนินการฝึกอบรมวชิาชพีแก่ผู้ต้องขงัใหม้คีวามรู้ความสามารถ
ทางวชิาการสาขาต่างๆ อนัจะน าไปประกอบอาชพีไดเ้มื่อพน้โทษ  และ
เพื่อป้องกนัการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องโทษ โดยจดัหาให้มีนักสงัคม
สงเคราะห์อาชีพในเรือนจ าและทัณฑสถาน ตลอดจนปรับปรุงการ
ปฏบิตัิต่อผูต้้องขงัวยัหนุ่มแผนใหม่ โดยจดัตัง้ศูนย์แรกรบัผูต้้องขงัวยั
หนุ่มขึน้ 4 แห่ง และเพิม่ประสทิธภิาพในการแกไ้ขบ าบดัรกัษาผูต้้องขงั
ทีต่ดิยาเสพตดิใหโ้ทษขึน้ 2 แห่ง 

225 
(225) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

225 
225 

 

9. ศิลปวฒันธรรม  345 - 30 - 375  

9.1 ประชาสมัพนัธ์
ศลิปวฒันธรรมไทย 

เพื่อด าเนินการเผยแพร่ปลูกฝงัส่งเสริมความรู้เข้าใจทางศิลป 
วฒันธรรมของชาตแิก่นกัเรยีนและประชาชน 

30 - - - 30  

9.2 สงวนรกัษาบรูณะ
ซ่อมแซมและป้องกนั
มรดกทาง
ศลิปวฒันธรรม 

เพื่อด าเนินการฝึกแต่งและบูรณะโบราณสถานให้คงสภาพเดิม  
เป็นการสงวนรกัษามรดกทางวฒันธรรมของชาติและพฒันาเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ รวมทัง้
ด าเนินการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง สงวนรักษาศิลปการละเล่น

145 
(120) 

- (25) - 290  
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พืน้เมอืงของไทย และจดัตัง้สถาบนัวทิยาศาสตรเ์พื่อการวจิยัดว้ย 
           

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

9.3 สง่เสรมิอาชพีทาง
ศลิปไทยและศลิป
พืน้เมอืง 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหป้ระชาชนผูท้ีป่ระกอบอาชพีในทางศลิป
ไทยและศลิปพืน้เมอืงไดป้ระดษิฐง์านศลิป์ใหถู้กต้องตามแบบแผนและ
มีคุณภาพและปรับปรุงขยายงานป ัน้หล่อให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏบิตังิานจนสามารถขยายงานออกไปทัง้ปรมิาณและคุณภาพ 

45 - - - 45  

9.4 สง่เสรมิและปรบัปรุง
การศกึษาศลิป 
วฒันธรรม 

เพื่อรวบรวมเก็บเอกสารทางวิชาการอันจะเป็นหลักฐานใน
การศึกษาค้นคว้าในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหน่วยงาน
ร า ช ก า ร 
ต่างๆ ของประเทศ โดยจดัตัง้หอจดหมายเหตุแห่งชาตสิ่วนภูมภิาค 3  
แห่ง คอื เชยีงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 

(5) - (5) - 10  

10. การศาสนา  630 - - - 630  

10.1 บรหิารศาสนาทัว่ไป เพื่อด าเนินงานบรหิารศาสนสมบตัสิว่นกลางและศาสนสมบตัขิอง
วดั และด าเนินการออกหนังสอืส าคญัที่ดิน จดัท าแผนผงัวดั รวมทัง้
จดัท าทะเบยีนวดัทัว่ราชอาณาจกัร 

(10) - - - 10  

10.2 บ ารุงสง่เสรมิศาสนา เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตัศิาสนกจิและการบรหิารทางพุทธศาสนา   
ส่งเสริมทางด้านพระราชกุศล และให้การอุดหนุนแก่ศาสนาอื่น การ

555 - - - 555  
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พฒันาและบูรณะวัด อีกทัง้ด าเนินการส่งเสริมการศึกษาด้านปริยัติ
ธรรมแก่พระภกิษุ สามเณร และด าเนินการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทัง้
ในและนอกประเทศ 

 
 

แผนงาน ลกัษณะและสาระส าคญั วงเงิน  (ล้านบาท) หมายเหต ุ
  งบประมาณ    

แผน่ดิน 
เงินกู้ต่าง       
ประเทศ 

เงินช่วยเหลือ
ต่างประเทศ 

รายได้             
รฐัวิสาหกิจ
และท้องถ่ิน 

รวมทัง้ส้ิน  

10.3 การพฒันาศาสนา เพื่อใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในวงการพุทธศาสนาในการพฒันาสงัคม
และชุมชน ได้แก่ การพฒันาด้านจรยิศกึษาและศลีธรรมแก่ประชาชน
และผูเ้ยาว์โดยใช้พระจรยินิเทศก์ ครูดา้นจรยิศกึษาและการผลติต ารา
และอุปกรณ์ต่างๆ ใหก้ารศกึษาอบรมแก่พระภกิษุ สามเณร สายสามญั
ศกึษาให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กในรูปของโรงเรยีนวดัสอนเด็ก
ก่อนเกณฑ์และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตลอดจนให้การ
สนับสนุนทางดา้นการคน้ควา้ปรบัปรุงและเผยแพร่วฒันธรรมไทยและ
ทอ้งถิน่ 

60 
(5) 

 

- - - 65  

   
 


