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ข้ อคิดเห็น[B1]:

บทที่ 1
บทนำ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือ งของประเทศ
ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา เป็ นมูลเหตุและเป็ นพลังผลักดันให้รฐั บาลต้องวางแผนพัฒนาประเทศใน
“แนวใหม่” โดยยึดถือความมันคงปลอดภั
่
ยของชาติเป็ นพืน้ ฐานหลักเบือ้ งต้นของการพัฒนา ทัง้ นี้
โดยเน้นการปฏิรูปนโยบายหลายด้านที่เห็นว่าจาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงขัน้ พื้นฐานในโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเร่งฟื้ นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มนคง
ั ่ และยก
ฐานะสวัสดิภาพความเป็ นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในชาติอนั จะเป็ นทางไปสู่การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมและการขจัดความยากจนในประเทศต่อไป
บทบาทและภาระของรัฐบาลทีจ่ ะต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาและแก้ปญั หาของ
ประเทศในช่วง 5 ปีต่อไปนัน้ นับวันจะเพิม่ ขอบเขตกว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ในแง่การวางแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศและการตระเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ซง่ึ กาลัง
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสนองวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศตาม “แนวใหม่” เพื่อ
สร้างสรรความเป็นธรรมในสังคมให้มากขึน้
การจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้กาหนดให้มลี กั ษณะเป็นแผนแม่บทที่ วาง
กรอบ “นโยบายแห่ ง ชาติ” ทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คม เพื่อ ให้ห น่ ว ยงานของรั ฐบาลและ
ผูบ้ ริหารนโยบายของประเทศ สามารถนาไปเป็ นแนวในการปรับปรุงนโยบายเฉพาะด้าน และการ
จัดทาแผนงานตลอดทัง้ โครงการพัฒนาในแต่ละสาขาทีม่ คี วามสาคัญต่อการแก้ปญั หาทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาประเทศในแนวเดียวกัน โดยทีร่ ฐั บาลสามารถ
ยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ นบรรทัดฐานในการจัดทางบประมาณประจาปี ตลอดทัง้ การระดม
จัดสรรและบริหารทรัพยากรเศรษฐกิจทีม่ คี วามสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในช่วงระยะ 5 ปีต่อไป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ทาการประเมินและชีใ้ ห้เห็นปญั หาและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลสะท้อนต่อ
อนาคตความมันคงของประเทศ
่
สาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็ นแผนจัดกรอบ “นโยบายแห่งชาติ”
มีประเด็นสาคัญทีแ่ ตกต่างไปจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนๆ คือ
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1.
เป็ นแผนพัฒนาฯ ทีม่ ุ่งสร้างความเป็ นธรรมทางสังคม ภายใต้พน้ื ฐานของ
ความมันคงแห่
่
งชาติโดยเน้นการลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลทางเศรษฐกิจให้ลดลง และมุ่ง
ที่จะเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมแก่ค นส่ วนใหญ่ ในชาติมากกว่าเป็ นแผนพัฒนาฯ ที่เ น้ นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างทีเ่ คยจัดทามาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 3
2.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้เน้นถึงการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจสังคม
หลายด้านทีจ่ าเป็ นต่อการแก้ปญั หาเหล่านี้
2. 1 กำรแก้ ปัญหำเร่งด่ วน จาเป็ นจะต้องเร่งดาเนินการเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศในช่วงแรก (ปี 2520 - 2521) ของแผนพัฒนาฯ ให้มเี สถียรภาพยิง่ ขึน้ และ
ั หาส าคัญ ที่จ าเป็ น จะต้ อ งแก้ ไ ข ได้แ ก่
2.2 กำรแก้ ปั ญ หำขัน้ รำกฐำน ป ญ
ปญั หาขัน้ พื้นฐานของเศรษฐกิจและสัง คมในระยะยาว ซึ่ง จะต้อ งวางแผนแก้ไ ขควบคู่ก ันไปกับ
ปญั หาเร่งด่วน
นอกจากนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดหลักการในการพัฒนา
ประเทศไว้ห ลายประการที่ส าคัญ ได้แ ก่ การปรับ ปรุง การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยนโยบาย
เศรษฐกิจระดับชาติอย่างมีระบบ เพื่อให้การพิจารณาแผนงาน แผนกาลังเงิน และแผนกาลังคน
ตลอดทัง้ การวางนโยบายเศรษฐกิจที่สาคัญให้เชื่อ มโยงกันเป็ นระบบและรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ก็จ าเป็ น ต้ อ งให้ ม ีก ารพิจ ารณาปรับ ปรุ ง ขี ด ความสามารถของระบบบริห ารราชการแผ่ น ดิน
โดยเฉพาะการเตรียมโครงการและการปฏิบตั งิ านตามแผนของกระทรวง ทบวง กรมทีส่ าคัญๆ ให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีต่อไป นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ นี้ได้ระบุเงื่อนไขทีจ่ าเป็ นต่อ
การพัฒนาส่วนรวมและแนวทางสาหรับการพัฒนาเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ไม่ว่ารัฐบาลจะ
ระดมสรรพกาลังมาสนับสนุ นการพัฒนาในด้านต่างๆ เพียงไรก็ตาม หากไม่มกี ารดาเนินการตาม
นโยบายทีร่ ะบุไว้ในแผนพัฒนาฯ แล้ว การพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมก็
จะไม่บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ โดยเหตุน้รี ฐั บาลต้องสนับสนุ นเงื่อนไขต่างๆ
ทีร่ ะบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้อย่างเต็มความสามารถ
การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็นผลมาจากการประมวลข้อเท็จจริง
ตลอดทัง้ ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัง้ ในวงราชการและเอกชนเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ตามเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความกระทัดรัด จึงได้นาเอาเฉพาะแต่ขอ้ สรุปแห่งประเด็นของ
ปญั หาและแนวทางการพัฒนาหลักๆ มาเสนอไว้ในแผนแม่บทนี้ ส่ว นด้านรายละเอียดและแนว
ทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มไิ ด้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ โปรดติดตามพิจารณาได้จาก
แผนพัฒนาฯ เฉพาะเรื่องและเฉพาะสาขาซึ่งคณะทางานชุดต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จดั ทาเป็ นแผนเฉพาะด้านขึน้ และเนื่องจากการพัฒนา
จาเป็นจะต้องดาเนินการสืบต่อเนื่องกันไป การปรับปรุงแผนและโครงการเฉพาะสาขาในระยะต่อไป
นัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อให้การพัฒนาแก้ปญั หาของประเทศสามารถดาเนินไปได้ทนั ต่อเหตุการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอในรูปของการจัดทาแผนพัฒนาฯ ประจาปี เพื่อเป็ นแนวในการพิจารณาจัดทา
งบประมาณเป็นรายปีต่อไป

บทที่ 2
สรุปผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 (2515 - 2519)
1.

สรุปผลการพัฒนาประเทศและรายได้ตลอดทัง้ โครงการสาคัญๆ ของรัฐ

การดาเนินงานพัฒนาประเทศในช่วง 15 ปีท่ผี ่านมา ซึง่ รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประเทศอย่างเป็ นทางการถึงสามแผน เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2519 นัน้ รัฐบาลได้ระดม
ทรัพยากรกาลังเงินจากแหล่งภายในและต่างประเทศมาลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปแล้วใน
วงเงินเกือบสามแสนล้านบาทให้แก่โครงการและแผนงานต่างๆ ของรัฐเพื่อปูพ้นื ฐานและปรับปรุง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่วนรวมหลายด้านให้สามารถเอื้ออานวยต่อการ
ขยายก าลังผลิต และบริก ารต่ อ ประชาชนได้มากขึ้นโดยล าดับ ขณะเดียวกันก็ได้มกี ารปรับปรุง
โครงสร้างการบริหาร ตลอดทัง้ สถาบันและองค์กรของรัฐทีส่ าคัญๆ อันจาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนการจัดทาโครงการและวางแนวนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาวทีเ่ ป็ นรากฐานต่ อการ
แก้ปญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมไว้หลายด้าน ซึง่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐบาลให้
ดาเนินสืบเนื่องต่อไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
การประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ ที่ 2
พ.ศ. 2504 ถึง 2514 ซึง่ รัฐบาลได้กาหนดแนวทางการลงทุน เน้ นการบูรณะและเสริมสร้างบริการ
ขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นส่วนรวมเป็ นอันดับแรก โดยเฉพาะระบบข่าย
ทางหลวงเขื่อ นพลังน้ าเพื่อ บริก ารขัน้ พื้นฐานดังกล่าวออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้มสี ่ วนช่ว ย
สนับสนุ นให้การขยายผลผลิตส่วนรวมของประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ยถึ งประมาณร้อยละ 7 ต่อปี
ในระยะปี 2504 - 2514
อย่างไรก็ตาม แม้อตั ราการขยายการผลิตโดยรวมได้เพิม่ ขึน้ แต่ปรากฏว่าความแตกต่าง
และช่องว่างของรายได้ในหมู่ประชากรและระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศก็ได้เพิม่ สูงขึน้ เป็ นลาดับ
ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้ท่เี กิ ดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากแนว
ทางการพัฒนาทีเ่ น้นการเพิม่ ประสิทธิภาพและอัตราการขยายตัวของการผลิตและรายได้ส่วนรวม
เป็ นหลัก จึงทาให้ผู้ท่อี ยู่ใกล้บริการขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและปจั จัยการผลิต สามารถใช้
ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ในการเพิม่ ผลผลิตและรายได้ของตนได้มากกว่าผู้ทอ่ี ยู่ห่างไกลหรือผู้ท่ี
ขาดปจั จัยการผลิต จึงทาให้ช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคมในประเทศเพิม่ ขึน้ และทาให้การกระจาย
รายได้ไม่เป็นธรรม
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ต่อมาแนวนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 - 2519) นอกจาก
การเน้นถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถของการผลิต และเพิม่
รายได้ให้สงู เพื่อมุง่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ก็ได้เริม่ ตระหนักถึงปญั หาความ
ไม่สมดุลของการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในด้านรายได้ ตลอดจนเพิม่ ความสาคัญในการ
พัฒ นาบริก ารทางด้า นสัง คมเป็ น นโยบายส าคัญ อี ก ด้ว ย ดัง นัน้ วิธ ีก ารพัฒ นาในช่ ว งระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จึงได้เพิม่ มาตรการในด้านการกระจายรายได้ และหันมาให้ความสาคัญ
ทางด้านการพัฒนาสังคมมากยิง่ ขึน้ โดยเน้นถึงการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ใหม่อกี ดังนี้
(1) การลดอัตราการเพิ่ มของประชากร เพื่อให้สามารถขยายบริการขัน้ พื้นฐานให้
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นการลดภาระทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวทีม่ ี
ฐานะยากจนในระยะยาวด้วย จึงจาเป็ นที่จะต้องเร่งรัดการลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้มผี ล
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้เข้มงวดยิง่ ขึน้
(2) การกระจายบริ การด้ านเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อ ลดความแตกต่างในสภาพ
ความเป็นอยูข่ องประชากรทัวประเทศให้
่
น้อยลง จาต้องกระจายบริการของรัฐทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้ส่ภู มู ภิ าคมากยิง่ ขึน้ กว่าเดิม
(3) การสร้ า งโอกาสให้ ป ระชาชน เพื่อ ให้ป ระชาชนได้ร บั ประโยชน์ จ ากบริก าร
ขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และยกฐานะความเป็ นอยู่ของคนในเขตชุมชนให้สูงขึน้ จะต้อง
กระจายบริการขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาอาชีพไปสู่ประชาชนในชนบท
ให้มากขึน้ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ ต่างๆ มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั บริการจากรัฐให้ทดั เทียมกัน
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 3 นัน้ พอจะสรุปได้
ดังนี้
1.1

เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ

การประเมิน ผลได้ ช้ีใ ห้ เ ห็น ชัด ว่ า ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้เปลี่ยนโครงสร้างไปในลักษณะที่มคี วามสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศมากขึน้ คือ สัดส่วนของมูลค่าสินค้าออกและสินค้าเข้าได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 34 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2514 เป็ นประมาณร้อยละ 48 ในตอนสิ้นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็ นระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงภาวะทาง
เศรษฐกิจของโลกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่ภ าวะเศรษฐกิจของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากนับตัง้ แต่ความผันผวนของระบบการเงินของโลกตัง้ แต่ปี 2514 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะการที่
ค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ลดต่าลง การเพิม่ ระดับราคาสินค้าสาคัญในตลาดโลกประเภทอาหารและ
วัตถุดบิ ตัง้ แต่ปี 2515 ติดตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันที่ได้เพิม่ ขึน้ ถึง 4 เท่าตัว
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ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ภาวะการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ
ชะงักงันขึน้ ทัวโลก
่
ซึ่งทาให้กระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยเราพอสมควร
กล่าวคือระดับราคาได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ถึงประมาณร้อยละ 12 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
การเพิม่ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3 ต่อปีในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทัง้ นี้ เนื่องจากราคา
สินค้าส่งออกและนาเข้ามีแนวโน้มสูงขึน้ และขณะเดียวกันภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจของโลกก็ได้
ส่งผลทาให้การลงทุนภายในประเทศซบเซาลงอย่างเห็นได้ชดั ประมาณการสะสมทุนถาวรในราคา
คงทีใ่ นระยะ 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ เพียงร้อยละ 5.2 ซึง่ นับว่า
เป็ นอัตราการเพิม่ ที่ค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 ซึง่ ก่อให้เกิดปญั หาการว่างงานรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะการว่างงานในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริก ารต่ า งๆ ตลอดทัง้ การว่ า งงานในก าลัง คนระดับสูง การผลิต ส่ ว นรวมของประเทศในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็เริม่ ขยายตัวช้าลง และไม่สม่าเสมอในแต่ละปีมกี ารเคลื่อนไหวขึน้ ลงอย่าง
มากตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ซึ่งก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน การบริโภค การ
ส่งออก และปริมาณการใช้จา่ ยเงินทางภาครัฐบาลด้วย
ตารางที่ 2.1
เครื่องชี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515 - 2518)
2515
2516
2517
2518 เฉลี่ย 4 ปี
อัตราเพิม่ ของระดับราคา1/
4.9
15.7
24.3
5.3
12.5
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
4.3
10.3
4.6
5.5
6.2
อัตราเพิม่ ของปริมาณการสะสมทุนถาวร
0.2
5.1
6.9
9.3
5.2
1/

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค

1.2
ฉบับที่ 3

การขยายตัวการผลิ ตและรายได้ตา่ กว่าเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ

การขยายตัวของการผลิตและรายได้ของประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพิม่ ขึน้ จาก 129,617 ล้านบาท ในปี 2514 มาเป็ นประมาณ 174,866
ล้านบาท ในปี 2519 หรือเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 6.2 ซึง่ ต่ ากว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ถงึ ร้อยละ 7 ส่วนรายได้
เฉลีย่ ต่อบุคคลในราคาคงทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3.3 ต่ ากว่าเป้าหมายทีว่ างไว้รอ้ ยละ 4.5
และการผลิตในสาขาเกษตรก็ได้ต่ ากว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมและ
การส่ ง ออกได้สู ง ขึ้น กว่ า เป้ า หมายบ้างเล็ก น้ อ ย แต่ ข ณะเดีย วกัน การน าเข้า ก็เ พิ่ม ขึ้น เกิน กว่ า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้มาก
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ตารางที่ 2.2
ผลการดาเนิ นงานเปรียบเทียบกับเป้ าหมายส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ
เป้ าหมายแผนพัฒนา
อัตราการขยายตัวในระยะ
ฯ
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 3 (2515–2519)1/
1. ผลผลิตประชาชาติ
7.0
6.2
2. รายได้ต่อบุคคล
4.5
3.3
3. ผลผลิตสาขาเกษตร
5.1
3.9
4. ผลผลิตสาขาอุตสาหกรรม
8.0
8.6
5. การส่งออก
7.0
14.0
6. การนาเข้า
2.8
11.5
1/
ปี 2518 - 2519 เป็ นตัวเลขประมาณการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
สาเหตุท่รี ะบบเศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ เนื่องมาจากสาเหตุภายในประเทศ คือ เกิดภาวะฝนทิ้งช่ วงในปี 2515
และในปี 2519 อันเป็ นปี แรกและปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ทาให้ผลผลิตด้านเกษตรเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราต่า เศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศจึงขยายตัวในอัตราทีต่ ่ าลง และยังมีสาเหตุภายนอกอัน
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงภาวะเศรษฐกิจของโลก นับตัง้ แต่ปี 2514 เป็ นต้นมา ทาให้ปญั หาเงิน
เฟ้อและเศรษฐกิจชะงักงันทวีความรุนแรงขึน้ ในประเทศ เริม่ ในปี 2517 เป็ นต้นมา จึงทาให้การผลิต
ส่วนรวมของประเทศเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 3.2 และทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยเฉลีย่ ลดต่าลงไปจากทีป่ ระมาณการไว้ดว้ ย
ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมมีอตั ราการขยายตัวในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
โดยเฉลี่ยร้อยละ 8.6 สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้ อย แต่ก็นับว่าเป็ นอัตราการขยายตัวที่ต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพิม่ ร้อยละ 11.4 ต่อปี ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 อย่างไรก็ตาม
การขยายตัวของผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ส่วนใหญ่เป็ นการ
ขยายตัวในช่วงระยะปี 2515 - 2517 อันเป็ นระยะทีภ่ าวะตลาดในต่างประเทศอานวย โดยสินค้า
อุต สาหกรรมส่ งออกหลายประเภทเพิ่มขึ้น เช่น น้ าตาลมีปริมาณส่ งออกเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 5
เท่าตัว นอกจากนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรมส่งออกอื่นๆ เช่น ผ้าและเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋อง ผลิตภัณฑ์เ หล็กและเหล็กแท่ ง เครื่อ งใช้ในบ้านที่ทาด้ว ยไม้ ตลอดจนอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ าก็
ขยายตัวออกไปมาก และมีมลู ค่าส่งออกรวมกันเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 330 ล้านบาท ในปี 2513 เป็ น
2,510 ล้านบาท ในปี 2517
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ตัง้ แต่ ปี 2517 เป็ นต้น มาการผลิต ในสาขาอุ ต สาหกรรมเริม่ ได้รบั ผลกระทบ
กระเทือนอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะการขาดแคลน
วัต ถุ ด ิบและการเพิ่มราคาสินค้าเข้าจากภาวะเงินเฟ้ อทัวโลก
่
ตลอดทัง้ ความต้อ งการของตลาด
ต่างประเทศและในประเทศเริม่ ลดลงจึงเป็ นผลทาให้ การลงทุนในประเทศลดลง ซึ่งทาให้การผลิต
ในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราทีต่ ่ าลง ระหว่างปี 2517-2519 การผลิตในสาขาอุตสาหกรรม
ขยายตัวในอัตราเฉลีย่ เพียงร้อยละ 6.2 ต่อปีเท่านัน้
1.3

การลดอัตราเพิ่ มประชากร และการกระจายบริ การเศรษฐกิ จและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดเป้าหมายสาคัญๆ ใน
ด้านการลดอัตราการเพิม่ ของประชากร การขยายและกระจายบริการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐ เพื่อลดความแตกต่างในสภาพความเป็ นอยู่ของประชากรระหว่างภูมภิ าคต่างๆ และภายใน
เขตเมืองให้น้อยลง ผลการดาเนินงานในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ในแต่ละด้านปรากฏว่า
1.3.1 การลดอัต ราการเพิ่ ม ของประชากร การวางแผนครอบครัว ได้เ ริ่ม
ดาเนินการในขัน้ ทดลองตัง้ แต่ปี 2508 เป็ นต้นมา ในขณะนัน้ ยังไม่เป็ นทีย่ อมรับเป็ นทางการ ต่อมา
ในปี 2513 รัฐบาลได้ยอมรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่อ งนี้ แต่ ก็ย ัง ไม่มกี ารก าหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นทางการเช่นกัน ครัน้ ต่อมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดเป้าหมายโดย
จะให้บริการวางแผนครอบครัวเพิม่ ขึน้ จานวน 1 .98 ล้านคน ในระหว่างปี 2515 - 2519
ในระหว่างปี 2515 - 2518 การดาเนินงานในด้านบริการวางแผน
ครอบครัวได้ดาเนินการไปด้วยดี โดยมีจานวนผูร้ บั บริการการวางแผนครอบครัวรายใหม่ไปแล้วรวม
ทัง้ สิ้นประมาณ 1.91 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการวางแผนครอบครัวจานวน 1.98
ล้านคน ในระยะปี 2515 - 2519 นับได้ว่าการดาเนินงานใน 4 ปีแรกของแผนฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายแล้วถึงร้อยละ 97
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ตารางที่ 2.3
การลดอัตราเพิ่ มประชากรและการกระจายบริ การเศรษฐกิ จและสังคม
วิ ธีการดาเนิ นงาน
1. การลดอัตราการเพิ่มประชากร
1.1 ลดอัตราการเพิม่ ของประชากรในปี 2519 เหลือร้อยละ
1.2 จานวนผูร้ บั บริการการวางแผนครอบครัว
2. การกระจายและขยายบริการเศรษฐกิ จและสังคม
2.1 บริการเศรษฐกิ จ
2.1.1 เนื้อทีช่ ลประทาน
2.1.2 คันและคูน้ าในเขตชลประทาน
2.1.3 จัดรูปทีด่ นิ
2.1.4 ทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบท
2.2 การบริการสาธารณูปการ
2.2.1 จัดหาน้ าสะอาด
2.2.2 เพิม่ ปริมาณการผลิตประปาจังหวัดให้มกี าลังผลิตประมาณ
2.2.3 กาลังผลิตติดตัง้ ไฟฟ้า
2.3 บริการสังคม
2.3.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา
2.3.2 สัดส่วนแพทย์/ประชากร
2.3.3 เตียงพยาบาล/ประชากร
2.3.4 เตียงคนไข้/ประชากร

เป้ าหมาย

ผลที่ได้รบั ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(2515 – 2519)

2.5
1.975 ล้านคน

2.6
1.908 ล้านคน 1/

17.67 ล้านไร่
4.47 ล้านไร่
100,000 ไร่
7,500 ก.ม.

20.07 ล้านไร่2/
7.60 ล้านไร่ 2/
53,100 ไร่
7,282 ก.ม.3/

20,000 หมูบ่ า้ น
660,000 ลบ.ม./วัน
2,469 เมกกะวัตต์

9,935 หมูบ่ า้ น
624,040 ลบ.ม./วัน4/
2,438 เมกกะวัตต์

8.880 ล้านคน
1 : 5,806
1 : 1,775
1 : 1,340

8.089 ล้านคน 3/
1 : 6,750
1 : 1,430
1 : 640
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ตารางที่ 2.4
โครงการวางแผนครอบครัว
(จานวนผูร้ บั บริการวางแผนครอบครัวรายใหม่)
หน่ วย : พันคน

2508–
2514
336
505

2515

2516

2517

2518

ห่วงอนามัย
90
93
90
75
ยาเม็ด
328
269
305
345
คุมกาเนิด
ผ่าตัดทาหมัน
105
33
50
80
90
*ยาฉีด
7
6
10
19
25
คุมกาเนิด
รวม
953
457
422
494
535
ทีม่ า : กระทรวงสาธารณสุข
* อยู่ในขัน้ ทดลองไม่ได้กาหนดอยู่ในเป้าหมายของแผนฯ

2515–
2518
348
1,247

เป้ าหมาย
ร้อยละของ
แผนฯ 3
เป้ าหมาย
2515–2519
แผนฯ 3
450
77.3
1,355
92.0

253
60

170
-

148.8
-

1,908

1,975

96.6

1.3.2 การเพิ่ ม บริ ก ารเศรษฐกิ จ และสัง คมให้ ก ระจายไปสู่ ช นบท แบ่ ง
ออกเป็ นบริการทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุ นและเพิม่ ผลผลิตการเกษตร เพื่อการขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาดบริการสาธารณู ปการและบริการสังคม โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญในแต่ละด้าน
ดังนี้
(1)

การชลประทาน

การพัฒนาด้านชลประทานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (25152519) ได้ลดการก่อสร้างเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ลง และหันมาปรับปรุงและขยายระบบการส่ง
น้ าให้ถงึ ประชาชนมากยิง่ ขึน้ โดยแบ่งดาเนินงานออกเป็ น 2 ด้าน คือ การปรับปรุงและขยายระบบ
ส่งน้าในรูปของการจัดรูปทีด่ นิ โดยการปรับระดับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกให้สามารถรับน้ าได้ทวถึ
ั ่ งด้านหนึ่ง
และอีกด้านหนึ่งเป็นไปในรูปของการลงทุนสร้างระบบคันนาคูน้ าเพื่อจัดสรรน้ าได้ถงึ เกษตรกร
ผลการดาเนินงานจนถึงปี 2518 ปรากฏว่า การปรับปรุงและขยาย
บริการส่งน้ายังมิได้ถงึ ประชาชนตามทีค่ าดหมายไว้ ดังจะเห็นได้จากผลการจัดรูปทีด่ นิ เพื่อปรับปรุง
ระบบระบายน้ าครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ด้เพียง 53,100 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 0.3 ของเนื้อทีช่ ลประทาน
ทัง้ สิ้น ส่ ว นผลการดาเนินงานที่ส ามารถทาให้มกี ารขยายระบบการส่ งน้ าในรูปคันและคูน้ า คือ
ปลายปี 2518 ทาได้เพียงประมาณ 7.6 ล้านไร่ หรือร้อยละ 38 ของเนื้อทีช่ ลประทานทัง้ สิน้ ซึ่ง
ประมาณร้อยละ 82 ของจานวนนี้อยูใ่ นเขตชลประทานภาคกลาง นอกจากนัน้ ปรากฏว่าคันนาและคู
น้ าหลายแห่งยังไม่สามารถส่งน้ าให้ครบได้ในเนื้อทีท่ ุกแปลงทัง้ 7.6 ล้านไร่ คือยังจาเป็ นต้องมีการ
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พัฒนาในระดับไร่นาในรูปของการจัดรูปทีด่ นิ เพื่อระบายน้ าเข้าไปให้ถงึ เนื้อทีเ่ พาะปลูกอย่างแท้จริง
อีก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ซึง่ จะเห็นได้ว่าในปีการเพาะปลูก 2518 มีเนื้อทีท่ ส่ี ามารถปลูกพืชในฤดู
แล้งได้เพียงประมาณ 2.0 ล้านไร่ หรือร้อยละ 10 ของเนื้อทีช่ ลประทานเท่านัน้
ตารางที่ 2.5
สรุปผลงานของโครงการชลประทานแยกเป็ นรายภาค
เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ 2518
(ล้านไร่)
โครงการ

เนื้อทีก่ าร
ชลประทาน
เนื้อทีก่ าร
ชลประทานที่
ส่งน้าได้แล้ว
เนื้อทีค่ นั นา
คูน้าในเขต
ชลประทาน
เนื้อทีจ่ ดั รูปทีด่ นิ

ภาคเห
นื อ
3.56

สัดส่ว
นร้อย
ละ
17.7

2.37

.742

ภาค
กลาง

สัดส่วน
ร้อยละ

12.42

ภาค
ตะวันออกเฉี
ยงเหนื อ
62
2.38

สัดส่ว ภาคใ
นร้อย
ต้
ละ
12 1.71

สัดส่ว
ทัง้
นร้อย ประเทศ
ละ
8.5
20.07

สัดส่ว
นร้อย
ละ
100

15.7

10.34

68

1.49

9.8

.92

6.0

15.12

100

9.7

6.21

82

.502

6.6

147

1.9

7.60

100

.0525

99

.0006

1

-

-

.053

100

ทีม่ า : กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(2)

การแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน

ั หาประชาชนไม่ ม ี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เน้ น การแก้ ไ ขป ญ
หลักฐานกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ปญั หาการขาดทีด่ นิ เพื่อการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพของดินในการ
แก้ไ ขปญั หาการขาดหลัก ฐานกรรมสิทธิ ์ในที่ด ินจนกระทังถึ
่ ง ปี 2518 ปรากฏว่าสามารถออก
โฉนดที่ดนิ ในรูป น.ส. 3 ไปแล้วประมาณ 11.69 ล้านไร่ หรือร้อยละ 11 ของจานวนพื้นที่ทา
การเกษตร ส่วนการแก้ไขปญั หาการขาดที่ดนิ ทากินนัน้ การจัดที่ดนิ เพื่อให้สทิ ธิและการก่อสร้าง
ถนนและบริการแก่ราษฎร ซึง่ ดาเนินการโดยกรมทีด่ นิ ถึงปี 2518 ทาได้ประมาณ 358,161 ไร่ หรือ
จานวน 26,365 ครอบครัว ส่วนการจัดที่ดนิ และส่งเสริมอาชีพในรูปของนิคมสร้างตนเอง นิคม
สหกรณ์ และการจัดและพัฒนาทีด่ นิ ทาได้อกี ประมาณ 2.6 ล้านไร่ หรือจานวน 105,708 ครอบครัว
ในระยะเวลาที่ผ่ า นมา ความกดดัน ของประชากรในเรื่อ งที่ดิน
ทากินมีมากขึน้ การถือครองทีด่ นิ เพื่อการเกษตรมีขนาดเล็กลงจากอัตราเฉลีย่ ครอบครัวละ 16 ไร่
ในปี 2516 เหลือเพียงครอบครัวละ 14.7 ไร่ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าจานวนเกษตรกรขาดทีท่ า
กินมีแนวโน้มสูงขึ้น เฉพาะในปี 2518 มีผู้ร้องเรียนขอที่ดนิ ทากินจากคณะกรรมการช่วยเหลือ
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ชาวนาชาวไร่ถงึ 58,298 ราย นอกจากนี้ยงั มีปญั หาเรือ่ งการเช่าทีด่ นิ ดังจะเห็นได้จากภาคกลางมีผู้
เช่านารวม 2 แสนกว่าครอบครัว หรือร้อยละ 41 ของจานวนผูเ้ ช่านาทัง้ ประเทศ ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า
การดาเนินงานแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับทีด่ นิ ยังนับได้ว่าอยูใ่ นขอบเขตจากัดมาก
ในด้านการปรับปรุงคุณภาพของดิน ประมาณว่ายังมีทด่ี นิ อีกเป็ น
จานวนมากทีม่ ลี กั ษณะเป็ นปญั หาต่อการเพิม่ ผลผลิต โดยกระจัดกระจายอยู่ตามภูมภิ าคต่างๆ เช่น
พื้นที่ดนิ เค็มในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณ 8 ล้านไร่ พื้นที่ดินเค็มชายทะเลประมาณ
400,000 ไร่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ชายเลนประมาณ 1.24 ล้านไร่ นอกจากนัน้ ยังมีพน้ื ทีซ่ ง่ึ ถูกปล่อยปละละเลย
ที่ยงั ไม่มนี โยบายที่แน่ นอนว่าจะมีแนวทางพัฒนาพื้นที่นัน้ ๆ อย่างไร ได้แก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 1.8 ล้านไร่ ทีร่ าบตอนกลางภาคใต้ (ทุ่งพระแสงและพนม) ซึง่
มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 3 ล้านไร่ เป็นต้น ซึง่ จาเป็นจะต้องหาทางแก้ไขโดยการจัดให้มแี ผนการพัฒนาทีด่ นิ
ในรูปสมบูรณ์แบบเพื่อจะได้ให้ประชาชนมีท่ดี นิ ทากิน และพัฒนาอาชีพเพื่อเพิม่ รายได้ให้สูงขึ้น
ต่อไปด้วย
(3)

สิ นเชื่อการเกษตร

แนวนโยบายการพั ฒ นาขยายสิ น เชื่ อ การเกษตรในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เน้นหนักไปในทางด้านการขยายปริมาณสินเชื่อ
การเกษตรที่จะให้แ ก่เ กษตรกรในระยะสัน้ และระยะปานกลาง โดยธนาคารเพื่อ การเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร (ธกส.) เป็ นสถาบันหลัก ปรากฏว่ ายอดลูก หนี้ ค งค้างของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 1,400 ล้านบาทในปี 2514 เป็ นประมาณ
4,500 ล้านบาทในปี 2518 ซึง่ ยังมีขอบเขตจากัดมาก หากพิจารณาตามความต้องการสินเชื่อของ
เกษตรกรโดยส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อทีใ่ ห้กบั เกษตรกรซึง่ เป็ นสมาชิกของธนาคารฯ โดยตรง
ในระหว่างปี 2515- 2518 สินเชื่อทีธ่ นาคารให้แก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรมี
อัตราการเพิม่ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 32 ต่อปี การให้สนิ เชื่อด้านการเกษตรของธนาคารพาณิชย์
เมื่อเปรียบเทียบกับการให้สนิ เชื่อด้านอื่นๆ แล้วยังนับว่าจะมีจานวนน้อยในระยะเวลาทีผ่ ่านมา คือ
ไม่ถงึ ร้อยละ 5 ของการให้สนิ เชื่อทัง้ หมดในปี 2518 รัฐบาลจึงได้มนี โยบายผันเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ไปสู่เกษตรกร โดยมีเป้าหมายที่จะให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตรเป็ น
จานวนประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ตารางที่ 2.6
ยอดลูกหนี้ คงค้างของ ธกส. ระหว่างปี 2511 - 2518
(ล้านบาท)

ปี
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518

รวม

เกษตรกร

662.2
958.0
1,162.9
1,384.7
1,675.3
1,889.9
2,511.3
4,556.1

1/

373.3
640.4
753.7
845.3
993.8
1,101.2
1,446.1
2,472.8

ร้อยละ
56
67
65
61
59
58
58
54

สหกรณ์
ร้อยละ
กลุ่ม
ร้อยละ
การเกษตร
เกษตรกร
288.9
44
317.6
33
409.2
35
538.4
39
681.5
41
788.7
42
966.6
38
138.6
5
1,642.4
36
440.9
10

หมายเหตุ 1/ กลุ่มเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทีม่ า
: จากรายงานกิจการ งบดุล บัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2518
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ถึงแม้ใ นระยะเวลาที่ผ่ านมา สินเชื่อ ทางด้านเกษตรจะยังไม่
สามารถกระจายออกไปให้ถงึ มือเกษตรกรได้อย่างทัวถึ
่ ง แต่เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากสินเชื่อ
ในปี 2518 มีจานวนถึงประมาณร้อยละ 10-15 ของเกษตรกรทัง้ สิ้น อย่างไรก็ดจี ากการกาหนด
เงื่อนไขในการให้กู้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีใ่ ห้ผกู้ ู้มที ด่ี นิ ค้าประกัน
เงินกู้เป็ นอุปสรรคสาคัญประการหนึ่ง อันทาให้การขยายสินเชื่อออกไปได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
เพราะมีเกษตรกรจานวนไม่น้อยที่ไม่มหี ลักฐานแสดงกรรมสิทธิ ์ในที่ทากินของตน ลูกค้าส่วนใหญ่
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงประกอบด้วยเกษตรกรซึง่ มีฐานะดีมเี นื้อทีท่ า
กินในขนาดซึง่ มากกว่าอัตราเนื้อทีถ่ อื ครองโดยเฉลีย่ ของประเทศถึง 2 เท่าตัว การขยายการจัดกลุ่ม
เกษตรกรในรูปต่างๆ จึงเป็นเรือ่ งสาคัญทีจ่ ะทาให้สนิ เชื่อเกษตรขยายไปถึงเกษตรกรได้มากยิง่ ขึน้
(4)

การวิ จยั การค้นคว้าและการส่งเสริ มการเกษตร

แนวทางการวิจ ัย ค้น คว้า และส่ ง เสริม การเกษตรในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เน้นหนักไปในด้านการเร่งรัดขยายงานวิจยั และ
ค้นคว้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ทด่ี ี โดยเฉพาะสาหรับพืชทีม่ โี ครงการเร่งรัดการเพิม่ ผลผลิ ตเป็ นพิเศษ
เช่น ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ถัวเหลื
่ อง พร้อมทัง้ เร่งรัดการจาหน่ ายจ่ายแจกเมล็ดพันธุอ์ อกไปให้ถงึ มือ
เกษตรกร โดยผ่านขบวนการทางด้านการส่งเสริมการเกษตรให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
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ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีส ถานีทดลองค้นคว้าด้านเกษตรตัง้ อยู่
กระจัดกระจายทัวประเทศประมาณ
่
100 แห่ง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เกษตร
กลางประจาภาคขึน้ ทัง้ ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ผลงานใน
ด้านการวิจยั ค้นคว้าทางด้านเกษตรที่ผ่านมาเห็นได้จากความก้าวหน้าในการผลิตพันธุ์พชื ใหม่ๆ
เช่น ข้าวพันธุ์ ก.ข. 1 - 9 ซึง่ ให้ผลผลิตระหว่าง 500 - 1,000 ก.ก./ไร่ เทียบกับผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 270 ก.ก./ไร่ ในระยะก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ข้าวโพดพันธุส์ ุวรรณ 1 ซึง่ ให้ผลผลิต
ประมาณ 375 ก.ก./ไร่ เมื่อเทียบกับพันธุก์ วั เตมาลา พระบาท 11 ซึง่ ให้ผลผลิตน้อยมาก ถึงแม้ว่า
ผลของการค้นคว้าวิจยั จะได้กา้ วหน้าไปในบางพืชก็ตาม แต่กย็ งั มีพชื อีกหลายชนิดทีย่ งั ล้าหลังอยู่ใน
ด้านการวิจยั ค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ มันสาปะหลังและปอ ซึ่งเป็ นพืชที่ต้องอาศัยน้ าฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แม้ว่าผลการวิจยั ค้นคว้าจะได้ก้าวหน้ าไปเป็ นบางพืชก็ต าม แต่
ผลการวิจยั ค้นคว้าด้านเกษตรยังคงเน้นหนักไปในเรื่องพันธุ์ ชนิดพืชทีใ่ ห้ผลผลิตต่อไร่สูง มีความ
ต่อต้านโรคได้ดเี ท่านัน้ ไม่ค่อยจะมีการวิจยั ค้นคว้าทีจ่ ะให้พนั ธุท์ ม่ี เี วลาการเพาะปลูกสัน้ ลงเท่าไรนัก
นอกจานี้ผลการวิจยั ยังไม่สามารถเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยทัวไปได้
่
เนื่องจากยังขาดการ
ประสานงานที่ดีก ับ งานทางด้า นการส่ ง เสริม การเกษตร และการขาดแคลนพนัก งานส่ ง เสริม
การเกษตร ถึงแม้ว่าจะได้มกี ารรวมงานของกระทรวงเกษตรฯ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งเสริมเข้ามาไว้
ด้วยกันและเพิม่ จานวนพนักงานส่งเสริมมากขึน้ จาก 1 : 8,000 ครอบครัวการเกษตรในปี 2514
เป็ น 1 : 1,158 ครอบครัวการเกษตรก็ยงั นับว่าไม่เพียงพอเมื่อคานึงถึงข้อเท็จจริงทีว่ ่า พนักงาน
ส่งเสริมแต่ละคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ างด้านอื่น นอกเหนือไปจากการส่งเสริมการเกษตรถึงประมาณ
ครึ่ง หนึ่ง ของเวลาที่ม ีอ ยู่ นอกจากนี้ ก ารกระจายจ านวนพนักงานส่ ง เสริมยัง ปรากฏว่ ามีค วาม
แตกต่างอยู่มากระหว่างภาค กล่าวคือ เมื่อสิน้ ปี 2518 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนพนักงาน
ส่งเสริม 1 : 622 ครัวเรือนการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับภาคกลาง 1 : 782 ครัวเรือน และภาคใต้
1 : 815 ครัวเรือนตามลาดับ
นอกจากนี้ ใ นระยะเวลาที่ผ่ า นมา การผลิต เมล็ด พัน ธุ์พืชที่ดีย งั
นับว่าไม่สามารถดาเนินการให้ถงึ มือเกษตรกรส่วนใหญ่อย่างทัวถึ
่ ง เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงต้องใช้
เมล็ดพันธุ์จากการเก็บเองและหาซื้อส่วนที่ขาดจากตลาดทัวไป
่
ซึ่งเป็ นเมล็ดพืชที่มคี ุณภาพไม่
แน่นอน ความต้องการเมล็ดพันธุข์ องพืชทีใ่ ช้พนั ธุจ์ ากเมล็ด 7 ชนิดทีส่ าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และ
ถัวมี
่ ประมาณ 350,000 ตันต่อปี แต่ในปจั จุบนั รัฐบาลสามารถผลิตพันธุพ์ ชื ชนิดต่างๆ รวมกันได้
เพียงประมาณร้อ ยละ 1 เท่านัน้ จึงนับได้ว่าขีดความสามารถในการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชของ
ภาครัฐบาลยังมีอยูอ่ ย่างจากัดมาก
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(5)

บริ การด้านเศรษฐกิ จเพื่อการขนส่งผลผลิ ตสู่ตลาด

แนวทางการพัฒนาการขนส่งทางบกในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เน้นหนักไปในด้านการก่อสร้างระบบถนนจากไร่นาสู่ตลาดในรูปของ
ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิน่ ให้มากขึน้ โดยเหตุทก่ี ารก่อสร้างทางหลวง
สายประธานทีส่ าคัญๆ ได้สาเร็จลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ 2
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารจัดสรรงบพัฒนาฯ
เพื่อการก่อสร้างทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิน่ มากยิง่ ขึน้ โดยในระหว่าง
ปี 2515 - 2517 ยอดงบประมาณรายจ่ายจริงในด้านนี้มรี วมกันถึงประมาณ 3,592 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 73 ของยอดงบประมาณรายจ่ายจริงในการก่อสร้างทางทัง้ สิน้ ผลการดาเนินงานในด้านการ
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิน่ รวมทัง้ เส้นทาง
บนคันคลองชลประทาน ทาให้มรี ะยะทางทัง้ หมดทัวประเทศเพิ
่
ม่ จาก 22,124 กม. ในปี 2514 เป็ น
31,087 กม. ในปี 2518 โดยสัดส่วนของถนนจากไร่นาสู่ตลาดซึง่ รวมทางหลวงจังหวัด ทางหลวง
ชนบท ทางหลวงท้องถิน่ และถนนคันคลองชลประทานเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 50 ในปี 2514 เป็ นร้อย
ละ 59 ในปี 2518
ตารางที่ 2.7
ระบบทาง 2514 - 2518
รายการ
1/

2514
10,977
11,147
9,935
1,212
22,124

ระยะทาง ( ก.ม.)
สัดส่วนร้อยละ
2518
สัดส่วนร้อยละ
50
12,658
41
50
18,429
59
(45)
16,659
(53)
(5)
1,770
(6)
100
31,087
100

ทางหลวงแผ่นดิน
ทางหลวงจากไร่นาสู่ตลาด
- ทางหลวงจังหวัด2/ และท้องถิน่
- ถนนบนคันคลอง3/ ชลประทาน
รวม
1/
รวมผลงานของกรมทางหลวง
2/
รวมผลงานของกรมทางหลวง รพช. กรมโยธาธิการ
3/
รวมผลงานของกรมชลประทาน
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าการดาเนินงานทางด้านการก่อสร้าง
ถนนจากไร่นาออกสู่ตลาดในรูปของทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิน่ จะ
ก้าวหน้าไปได้มากเพียงใดก็ตาม เมื่อคิดเป็ นสัดส่วนตารางกิโลเมตรของเนื้อทีเ่ พาะปลูกต่อจานวน
กิโลเมตรของถนนจากไร่นาสู่ตลาดแล้ว จะเห็นได้ว่าในปี 2518 ประเทศไทยมีถนนยาวเพียง 145
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เมตรต่อเนื้อทีเ่ พาะปลูก 1 ตารางกิโลเมตรเท่านัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนมาตรฐานสากลของ
ธนาคารโลกซึง่ กาหนดไว้ว่า ถนนจากไร่นาสู่ตลาดควรมีความยาว 1,500 เมตรต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 1
ตารางกิโลเมตร ก็ยงั แสดงให้เห็นว่ามีความจาเป็ นจะต้องดาเนินการทางด้านการก่อสร้างเส้นทาง
ประเภทนี้เพิม่ ขึน้ ในระยะเวลาต่อไปข้างหน้าอีกมากมายหลายเท่าตัว เพื่อสนับสนุ นการผลิตให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(6)

บริ การสาธารณูปโภค

(ก) พลัง งานไฟฟ้ า ก าลัง การผลิต ติด ตัง้ พลัง งานไฟฟ้ า ได้
เพิม่ ขึน้ จาก 1,169 เมกกะวัตต์ ในปี 2514 เป็ น 3,438 เมกกะวัตต์ ในปี 2519 กาลังการผลิตติดตัง้
พลังงานไฟฟ้าได้เปลีย่ นแปลงไปใช้พลังงานไอน้ ามากยิง่ ขึน้ จากร้อยละ 44 ในปี 2514 เป็ นร้อยละ
55 ในปี 2519 ในขณะทีส่ ดั ส่วนของกาลังการผลิตติดตัง้ พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ าลดลงจากร้อยละ
39 ในปี 2514 เหลือร้อยละ 37 ในปี 2519
ตารางที่ 2.8
กาลังผลิ ตติ ดตัง้ พลังงานไฟฟ้ าในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3
ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
สิ้ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(2514)
(2519)
กาลังผลิ ตติ ดตัง้
สัดส่วน
กาลังผลิ ตติ ดตัง้
สัดส่วน
(เมกกะวัตต์)
(เมกกะวัตต์)
พลังน้า
451
39
909
37
พลังไอน้า
510
44
1,334
55
กังหันแก๊ส
165
14
1,165
7
ดีเซล
43
3
30
1
รวม
1,169
100
3,438
100
ถึงแม้ว่าการขยายกาลังผลิต ติดตัง้ พลัง งานไฟฟ้ าจะได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็ต าม การกระจายบริการก็ยงั ไม่ถึงมือ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยทัวถึ
่ ง เมื่อสิ้นปี 2519 ประชากรทัง้ ประเทศมีไฟฟ้าใช้เพียง
ประมาณร้อยละ 20 ปญั หาการขาดแคลนไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ซึง่ ปจั จุบนั การไฟฟ้าได้จ่าย
ไฟฟ้าให้ทอ้ งถิน่ ชนบทไปแล้วจนถึงปี 2519 เพียงประมาณ 8,950 หมู่บา้ น หรือประมาณร้อยละ 19
ของจานวนหมู่บา้ นทัง้ สิน้ จานวน 47,725 หมู่บา้ น อีกประมาณร้อยละ 81 ของหมู่บา้ นชนบทยังไม่
มีไฟฟ้าใช้ (ไม่รวมในเขตเทศบาลจานวน 120 แห่ง และบางสุขาภิบาล)
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(ข) น้ า สะอาด ปญั หาด้านการจัด หาน้ าสะอาดสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ปญั หาความแตกต่างระหว่างการได้รบั บริการทีส่ ะดวกและปลอดภัย
และปญั หาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคในบางฤดู ในด้านปญั หาความแตกต่างระหว่าง
การได้รบั บริการทีส่ ะดวกและปลอดภัย เห็นได้จากกาลังผลิตประปาต่อวันในส่วนกลางมีประมาณ
0.28 ม3/คน/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.19 ม3/คน/วัน ในส่วนภูมภิ าคในปี 2519 นอกจากนี้ใน
ส่วนกลางสัดส่วนของผูใ้ ช้น้ ามีอตั ราสูงถึงร้อยละ 63 ของประชากร เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆ
ในส่วนภูมภิ าคซึง่ แม้ขดี ความสามารถในการผลิตจะขยายครอบคลุมประชากรถึงประมาณ 4 ล้าน
คน แต่มผี ใู้ ช้น้าเพียงร้อยละ 37 หรือเพิม่ จากในปี 2514 เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแม้
กาลังการผลิตจะสูงขึน้ แต่ประชาชนยังไม่สามารถได้รบั บริการอย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้อตั ราค่าน้ า
ระหว่างในนครหลวงกับส่วนภูมภิ าคก็ยงั แตกต่างกันอยู่มาก ถ้าเปรียบเทียบการใช้น้ าในปริมาณ
เท่ากัน กล่าวคือในนครหลวงถ้าใช้น้ าจานวน 100 ม3 จะเสียค่าน้ าประปา 153.50 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 200 บาท ในส่วนภูมภิ าคโดยใช้น้าในปริมาณเท่ากัน
ในด้านการจัดหาน้ าสะอาดในชนบท ถึงแม้ว่าในปี 2519
มีประชากรในชนบทได้รบั ประโยชน์จากโครงการจัดหาน้าสะอาดมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สิน้ ประมาณร้อย
ละ 69 ของประชากรในชนบท และครอบคลุมหมูบ่ า้ นประมาณร้อยละ 59 ของหมู่บา้ นทัง้ หมดก็ตาม
การจัดหาบริการในรูปบ่อบาดาล และประปาชนบท ประปาโรงเรียน วัด หมู่บา้ น ซึง่ นับว่าเป็ นน้ าที่
มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับเป็ นน้ าดื่มนั น้ ยังครอบคลุมได้เพียงร้อยละ 19 ของประชากรในชนบท
เท่านัน้ ทีเ่ หลือเป็นไปในรูปของการก่อสร้างฝาย ทานบ อ่างเก็บน้ า ขุดลอกหนองบึง ขุดสระน้ า ขุด
บ่อ ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้องมีการซ่อมบารุงดูแลอย่างใกล้ชดิ และยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานน้ าดื่ม
นอกจากนี้จากการสารวจสภาวะการขาดแคลนน้าในปี 2517 ปรากฏว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีห มู่บ้า นที่ข าดแคลนน้ ามากและปานกลาง โดยชาวบ้า นต้อ งไปหาน้ า ในฤดูแ ล้งห่ า งไกลจาก
หมู่บา้ นเป็ นระยะทาง 3 - 4 กม. ยังมีอยู่อกี ทัง้ สิน้ ถึงประมาณ 2,135 หมู่บา้ น ซึง่ จาเป็ นต้องหาทาง
เพิม่ มาตรการต่างๆ ขจัดปญั หาเหล่านี้ไว้ดว้ ย
(7)

บริ การสังคม

(ก) การศึ ก ษา แนวทางการพัฒนาการศึก ษาในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เน้ นหนักไปในด้านการสร้างโอกาสแก่ประชาชนให้มกี ารศึกษามากขึ้น
โดยเฉพาะการขยายบริก ารการศึกษาในระดับภาคบังคับให้เ พียงพอกับความต้องการของเด็ก
ในวัย เรีย น ซึ่ง มีจ านวนเพิ่ม มากขึ้น ทุ ก ปี ตลอดจนการปรับ ปรุง และขยายการศึก ษาในระดับ
มัธยมศึกษาในส่วนภูมภิ าคให้สอดคล้องกันด้วย
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทีแ่ ล้ว แม้ว่าจะสามารถขยายบริการการศึกษาทุกระดับได้มากขึน้ กล่าวคือ ในปี
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2518 มีประชากรทีอ่ ยู่โรงเรียนประมาณ 7.8 ล้านคน หรือร้อยละ 44.5 ของประชากรในวัยเรียน
ทัง้ สิน้ (อายุ 7 - 14 ปี) เมือ่ เปรียบเทียบกับร้อยละ 40.7 ในปี 2513 ก็ตาม แต่สดั ส่วนของประชากร
ที่อยู่โรงเรียนกับประชากรในวัยเรียนยังแตกต่างกันอยู่มาก กล่าวได้ว่าเด็กในวัยเรียนซึ่งอยู่นอก
ระบบโรงเรียนมีอยูอ่ กี ถึงประมาณร้อยละ 56 ซึง่ รัฐบาลยังไม่มโี ครงการทีแ่ น่ นอนทีจ่ ะดูแลเยาวชนที่
อยูน่ อกโรงเรียนเหล่านี้
ในระยะเวลาทีผ่ ่านมาความไม่เสมอภาคในด้านการศึกษา
ของเด็กทัง้ ในระดับก่อนวัยเรียนและในวัยเรียนยังมีอยู่มาก ในระดับของเด็กก่อนวัยเรียนปรากฏว่า
เด็กในชนบทและแหล่งเสื่อมโทรมมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนอนุ บาลและชัน้ เด็กเล็กได้น้อยมาก
เมื่อ สิ้นปี 2518 มีอ ัตราส่ วนเพียงประมาณร้อยละ 5 เท่านัน้ จากผลการวิจยั ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครมีโอกาสเข้าศึกษาขัน้ อนุ บาลมากกว่าเด็กในจังหวัดอื่นๆ
ส่วนในระดับภาคก็ยงั ไม่มคี วามเสมอภาคอีกด้วย กล่าวคือ เด็กในภาคกลางมีโอกาสสูงกว่าภาคอื่น
และเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสต่าสุด
ปญั หาความไม่เ สมอภาคทางด้านการศึกษาของเด็กใน
วัยเรียนมีอยูห่ ลายประการ ในปจั จุบนั เด็กอายุ 7 ปีขน้ึ ไปในจังหวัดภาคกลางมีอตั ราการเข้าเรียนใน
ระดับขัน้ ประถมศึกษาตอนต้นสูงกว่าภาคอื่นๆ โอกาสในการเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาทีส่ ูงขึน้
ไปก็ยงั มีความแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทางด้านการศึกษาซึง่ ปรากฏว่าสัดส่วนขอจานวน
ทีน่ งั ่ เรียนชัน้ ป. 5 ต่อชัน้ ป. 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ร้อ ยละ 55 ในภาคกลาง ในระดับมัธ ยมศึกษานัน้ แม้ว่าอัต ราส่ว นการเข้าเรียนจะเพิม่ ขึ้นจาก
ประมาณร้อยละ 26 ของประชากรในวัยเรียน ในปี 2514 เป็ นร้อยละ 42 ในปี 2518 ก็ตาม ยัง
ปรากฏว่าคนในชนบทยังมีโอกาสที่จะเข้าศึกษาต่ อ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาน้ อ ยกว่าที่ค วรมาก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะดีและอยู่ในเมือง ผูท้ อ่ี ยู่ในส่วนกลางมี
โอกาสได้รบั การศึกษามากที่สุด กล่าวคือ มีจานวนร้อยละ 5.11 ของประชากร ในขณะที่ในส่วน
ภูมภิ าคบางจังหวัด เช่น ก าแพงเพชร มีเพียงร้อยละ .58 ของประชากรเท่านัน้ นอกจากนี้ใ น
ระดับอุดมศึกษาจากการสารวจในปี 2515 ปรากฏว่าพวกที่มาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนามีเพียง
ร้อยละ 6 เท่านัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับการศึกษาทุกระดับยังมีความ
แตกต่างกันมากระหว่างผู้มฐี านะดีกบั ผู้ท่มี ฐี านะยากจน ผู้อยู่ในชนบทกับตัวเมือง และผู้อยู่ใน
ต่างจังหวัดกับผูท้ อ่ี ยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ซึง่ แสดงให้เห็นถึงปญั หาการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณ
การศึกษาในท้องถิน่ ชนบท
(ข) บริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข การด าเนิ น งานด้า นบริก าร
สาธารณสุขในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เน้นหนักไปในด้านการขยายบริการให้กว้างขวางและถึง
มือประชาชน โดยเฉพาะในชนบททีอ่ ยูห่ ่างไกลออกไปมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามยังนับว่าบริการด้าน
การรักษาพยาบาลที่รฐั ให้แก่ประชาชนในชนบทในปจั จุบนั โดยผ่านโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์
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และอนามัย (สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง) สถานีอนามัยชัน้ สองและสานักงานผดุงครรภ์ในปจั จุบนั ยังมี
ความแตกต่างกันอยูม่ าก เมือ่ เปรียบเทียบกับบริการทีป่ ระชาชนในเขตเมืองได้รบั
ความแตกต่างระหว่างการได้รบั บริการด้านสาธารณสุ ข
ระหว่างในเขตเมืองและชนบทเห็นได้ชดั เจนจากอัตราส่วนของเตียงคนไข้ต่อประชากรในเมือง 1
เตียงต่อประชากร 150 คน ในชนบท 1 เตียงต่อประชากร 900 คน หรือเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ของแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเทศบาลต่อประชากร จะเห็นได้ว่าในส่วนกลางมีแพทย์
1 คนต่อประชากร 1,621 คน แต่ในชนบทมีอตั ราแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 30,863 คน ส่วนศูนย์
การแพทย์และอนามัย (สถานีอนามัยชัน้ หนึ่ง) ในระดับอาเภอในปจั จุบนั มีอยู่เพียงประมาณ 255
แห่ง หรือร้อยละ 48 ของจานวนอาเภอทัง้ ประเทศ สถานีอนามัยชัน้ สองในระดับตาบล มีอยู่เพียง
3,439 แห่ง หรือร้อยละ 64 ของจานวนตาบลทัง้ ประเทศ และในระดับหมู่บา้ นมีสานักงานผดุงครรภ์
อยูเ่ พียง 1,550 แห่ง หรือร้อยละ 8 ของจานวนหมูบ่ า้ นทัง้ หมดของประเทศเท่านัน้
ในปจั จุบนั นี้กล่าวได้ว่า บริการสาธารณสุขของรัฐที่มอี ยู่
สามารถให้บริการถึงมือประชาชนได้เพียงประมาณร้อยละ 15 เท่านัน้ ประชาชนประมาณร้อยละ
51 เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไปรับบริการจากเอกชนตลอดจนแพทย์แผนโบราณและหมอทาง
ไสยศาสตร์ ซึง่ นับได้ว่าการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปจั จุบนั ยังไม่ถงึ มือประชาชนโดยส่วนใหญ่อยูเ่ ป็นอันมาก โดยเฉพาะในชนบท
(8) การให้ โอกาสและเพิ่ มขี ดความสามารถของประชาชนได้ ใช้
ประโยชน์ จากบริ การขัน้ พื้ นฐาน การให้โอกาสและเพิม่ ขีดความสามารถของประชาชนให้ใ ช้
ประโยชน์จากบริการขัน้ พื้นฐานของรัฐที่สาคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ แล้วมา สรุปผลได้
ดังนี้
(ก) การบริ การรวมกลุ่มเกษตรในรูปสถาบันการเกษตร
และสิ นเชื่ อการเกษตร แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดแนวทางในอันทีจ่ ะส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในรูปสถาบันการเกษตรให้เป็ นปึกแผ่นมันคงและสามารถอ
่
านวยประโยชน์แก่เกษตรกรโดยร่วมมือ
กันทัง้ ด้านการผลิตและการจาหน่ าย โดยได้กาหนดเป้าหมายในการจัดตัง้ กลุ่มเกษตรกรเพิม่ ขึน้ ปี ละ
500 กลุ่มและได้กาหนดโครงการสาหรับสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในรูปสถาบันการเกษตรทัง้ โดยตรง
และโดยผ่านสินเชื่อการเกษตร ตลอดจนการสาธิตและอบรมต่างๆ ได้กาหนดวงเงินไว้ถงึ 1,706.66
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12 ของงบพัฒนาการเกษตรทัง้ สิน้
การจัดกลุ่ มเกษตรกรเพื่อ ด าเนิน งานโครงการส่ ง เสริม
การเกษตรปรากฏว่าผลการดาเนินงานจนถึงปี 2519 จานวนกลุ่มเกษตรกรได้ลดลงจาก 4,195
กลุ่มในปี 2514 เหลือเพียงประมาณ 3,037 กลุ่มในปี 2519 ทัง้ นี้เนื่องจากในกลุ่มเกษตรกรขยาย
ขนาดใหญ่ขน้ึ โดยมีจานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ จากราวกลุ่มละ 48 คน ในปี 2514 เป็ น 102
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คน ในปี 2519 ในสถาบันการเกษตรที่สาคัญ 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้การดาเนินงานของกรม
ส่งเสิรมการเกษตรนัน้ มีจานวนสมาชิกเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 554,935 คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
71 เมื่อสิน้ ปี 2519 ปรากฏว่ามีเกษตรกรอยู่ในสถาบันการเกษตรทัง้ 3 นี้ ประมาณ 1.3 ล้านคน
หรือร้อยละ 24 ของครอบครัวเกษตรกรทัง้ ประเทศ
ตารางที่ 2.9
จานวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิ กในสถาบันการเกษตรที่สาคัญ
ปี 2514 และ 2519
2514
2518/19
เพิ่ ม/ลด ร้อยละ
กลุ่มเกษตรกร
จานวนกลุ่ม
4,195
3,037
-27.60
จานวนสมาชิก
205,448
309,838
+50.81
จานวนสมาชิกเฉลีย่ ต่อกลุ่ม
47.98
102.02
+108.33
สหกรณ์การเกษตร
จานวนกลุ่ม
1,336
788
-41.02
จานวนสมาชิก
308,459
504,777
+63.64
จานวนสมาชิกเฉลีย่ ต่อกลุ่ม
230.88
640.58
+177.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
จานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ลูกค้า
262,087
516,314
+97.00
จานวนสมาชิ ก 3 สถาบัน
775,994
1,330,929
+71.51
ถึงแม้ว่าจานวนเกษตรกรที่อ ยู่ใ นกลุ่ มของสถาบันการเกษตรที่สาคัญทัง้ 3 นี้จะเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 71 ในระยะปี 2514 ถึง 2518/19 ก็ตาม แต่
จานวนกลุ่มของสถาบันยังกระจายสู่ชนบทไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ในภาคกลางมีเกษตรกรเป็ น
สมาชิกสถาบันการเกษตรทัง้ 3 แห่งนี้อยู่ถงึ ร้อยละ 39 ของจานวนครอบครัวเกษตรทัง้ สิ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับร้อยละ 19 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากจานวนสมาชิก
ของสถาบันการเกษตรทัง้ หมดแล้วจะเห็นได้ว่าในปจั จุบนั เกษตรกรของประเทศเกือบ 4 ล้าน
ครอบครัว หรือประมาณร้อยละ 76 ยังอยูน่ อกสถาบันการเกษตร
การที่เ กษตรกรเป็ น จ านวนมากยัง มิไ ด้ร่ว มอยู่ใ นกลุ่ ม
เกษตรนี้มสี าเหตุสบื เนื่องมาจากปจั จัยต่ างๆ หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนที่
เกีย่ วกับข้อบังคับของสถาบันการเกษตรรูปต่างๆ เช่น ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตรได้กาหนดไว้ว่าลูกค้าจะต้องสามารถก่อให้เกิดผลผลิตทางเกษตรเพื่อขายปีหนึ่ง ๆ เป็ น
มูลค่าพอสมควรและกาหนดว่ากลุ่มลูกค้าหนึ่งๆ ไม่ควรรับสมาชิกทีไ่ ม่มที ด่ี นิ ของตนเองเลยเกินกว่า
หนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทัง้ หมดในกลุ่มนัน้ ส่วนสหกรณ์การเกษตรก็กาหนดว่าสมาชิกต้องมี
กรรมสิทธิ ์ถือครองทีด่ นิ ทาการเกษตรในขนาดอันสมควรนัน้ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเกษตรกร
เหล่านี้มผี ลในการกีดกันเกษตรกรที่ไม่มที ่ดี นิ ให้ออกนอกสถาบันเกษตรกรทัง้ สองประเภทนี้ซ่งึ
เกษตรกรประเภทนี้มจี านวนมาก อย่างไรก็ดกี รรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ของเกษตรนี้เป็ นหลักประกันประการ
หนึ่ ง ในด้า นการให้ส ิน เชื่อ เท่ า นั น้ ดัง จะเห็น ได้จ ากอัต ราการส ารองหนี้ สู ญ ของธนาคารเพื่ อ
การเกษตรฯ ซึง่ ได้กาหนดอัตราสารองหนี้สูญสาหรับเงินกู้ให้แก่เกษตรกรซึง่ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ น
เกษตรกรทีม่ ที ่ดี นิ เป็ นของตนเองไว้สูงร้อยละ 5 และกาหนดไว้เพียงร้อยละ 1 สาหรับลูกค้าของ
ธนาคารซึ่งสมาชิก 1 ใน 3 ต้องมีท่ดี ินของตนเองและกาหนดไว้สาหรับสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งสมาชิก จะต้อ งมีท่ดี ินของตนเองร้อ ยละ 0.5 เมื่อ เป็ นดังนี้การขยายเงินกู้ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ จึงเท่ากับเป็ นการขยายการเสีย่ งภัยมากขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ดังนัน้
จึง จาเป็ นที่จะต้อ งมีก ารทบทวนนโยบายของธนาคารเพื่อ การเกษตรฯ เกี่ยวกับเรื่อ งนี้เ พื่ อให้
ธนาคารสามารถขยายวงเงินกูใ้ ห้แก่เกษตรกรในระยะต่อไปได้
ในปี 2518
กลุ่ ม เกษตรกรกู้ เ งิน จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ เป็นจานวน 387.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 ของเงินกู้แก่เกษตรกรทัง้ หมดให้สหกรณ์
การเกษตรกู้เงิน 866.1 ล้าน หรือร้อยละ 26 และให้กลุ่มเกษตรกรซึง่ เป็ นลูก ค้าของธนาคารกู้เงิน
2,100 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 ซึง่ เห็นได้ว่าลูกค้าของธนาคารฯ ได้กู้เงินมากทีส่ ุดเฉลีย่ ตามจานวน
ลูกค้าทัง้ หมด คือ รายละ 4,069 บาท รองลงมาเป็ นสหกรณ์การเกษตรได้รบั เงินกู้เฉลีย่ ตามจานวน
สมาชิกรายละ 2,282 บาท และกลุ่มเกษตรกรเฉลีย่ ตามจานวนสมาชิกรายละ 1,251 บาท
จะเห็ น ได้ ว่ า ความพยายามในด้ า นที่ จ ะใช้ ส ถาบั น
การเกษตรและสินเชื่อเป็ นตัวจักรสาคัญในการให้บริการและเพิม่ ขีดความสามารถของประชาชนใน
การผลิต ยังมีปญั หาที่จะต้องแก้ไขอยู่อีกเป็ นจานวนมาก ในระยะที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรซึ่งรับ
เกษตรกรทัง้ ที่ไ ม่มที ่ีทากินและมีท่ที ากินเข้าเป็ น สมาชิกนัน้ ครอบคลุ มจานวนเกษตรกรเพีย ง
ประมาณร้อยละ 6 ของจานวนครัวเรือนของเกษตรกรทัง้ หมด และเกษตรกรทีไ่ ม่มที ท่ี ากินเมื่อเข้า
เป็ นสมาชิกกลุ่ มเกษตรกรแล้วจะถูกบังคับโดยข้อบังคับกลุ่มเกษตรกรไม่ใ ห้เป็ นสมาชิกสถาบัน
การเกษตรอื่นๆ ดังนัน้ เกษตรกรทีไ่ ม่มที ด่ี นิ ทากินจึงไม่มโี อกาสเป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและ
มีโ อกาสน้ อ ยมากที่จ ะเข้า กลุ่ ม ลูก ค้า ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสกหรณ์ ก ารเกษตร จึง
จาเป็นต้องหาทางแก้ไขให้เกษตรกรเหล่านี้ได้สนิ เชื่อทางเกษตรให้เพิม่ มากขึน้ โดยแก้ไขกฎเกณฑ์
ต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ให้มากขึน้
เมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รบั สินเชื่อการเกษตรผ่านมายัง
กลุ่มเกษตรกรน้อยมากจึงทาให้เกษตรกรไม่สู้จะสนใจในการเข้าร่วมกลุ่มนัก ดังนัน้ สถาบันเกษตร
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ทัง้ สามสถาบันใหญ่ๆ ในปจั จุบนั จึงเป็ นแต่ผชู้ ่วยเหลือเกษตรทีม่ ฐี านะดีอยู่แล้ว แทนทีจ่ ะช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ยากไร้และต้องการความช่วยเหลือมากกว่าการถือเอาปจั จัยที่ดนิ หรือรายได้มากีดกัน
ไม่ให้เกษตรกรเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตร ทาให้
เกษตรกรที่ยากไร้ถูกบันทอนโอกาสที
่
่จะรวมตัวกัน และการรวมอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนัน้ ก็ได้รบั
ความสนับสนุนจากรัฐบาลไม่ทวถึ
ั ่ ง จึงทาให้การขยายกลุ่มให้กว้างขวางออกไปทาได้ยาก ดังจะเห็น
ได้ว่ามีเกษตรกรถึงร้อยละ 76 ทีอ่ ยู่นอกกลุ่มสถาบันการเกษตรทัง้ สาม กลุ่มเกษตรกรเองก็อ่อนแอ
ลง ดังจะเห็นได้จากจานวนกลุ่มเกษตรกรทีไ่ ม่ทราบยอดสมาชิกแน่ นอนมีถงึ 287 กลุ่ม หรือร้อยละ
9 ของกลุ่มเกษตรกรทัง้ หมด 3,037 กลุ่ม การที่เกษตรกรอ่อนแอนี้ทาให้โอกาสที่เกษตรกรจะ
สามารถพัฒนากลุ่มให้ทาหน้าทีท่ งั ้ ในด้านการรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและการช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันมีน้อยมากในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(ข) การรักษาระดับราคาสิ นค้าเกษตร นอกจากในด้านการ
ปรับปรุงสถาบันการเกษตรและสินเชื่อให้เข้มแข็งแล้ว แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 ยังได้ให้ความสาคัญต่อการรักษาระดับราคาสินค้าทางด้านเกษตร ซึ่งเป็ นปจั จัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่มสี ่ วนช่ว ยเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถของเกษตรกรในการนาปจั จัย
การผลิต ตลอดจนบริการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐมาใช้เ พื่อ การเพิ่มผลิต และรายได้
มากยิง่ ขึน้
แม้ว่าการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรจะเป็ นแนวทาง
สาคัญประการหนึ่งที่กล่าวไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็ตาม แต่เป้าหมายและวิธกี ารดาเนินงาน
มิได้ระบุไว้แน่ ชดั ในระยะตัง้ แต่ปี 2514 - 2517 ราคาสินค้าด้านเกษตรหลายชนิดในตลาดโลกมี
แนวโน้มสูงขึน้ มีผลให้ราคาสินค้าด้านเกษตรภายในประเทศถีบตัวสูงขึน้ ไปด้วย ซึ่งทาให้รายได้ท่ี
เป็ นตัวเงินทีเ่ กษตรกรได้รบั จากการจาหน่ ายสินค้าเกษตรในระดับไร่นา โดยเฉพาะข้าว ยางพารา
และข้าวโพด เพิม่ สูงขึน้ ถึงประมาณ 200% หรือเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ใน
ระหว่างปี 2514 - 2516 ถึงแม้ว่าจะเป็ นการช่วยให้การกระจายรายได้ดขี น้ึ บ้างก็ตาม แต่ในขณะที่
ราคาส่งออกของสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหารโดยเฉพาะข้าวสูงขึน้ นัน้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ทงั ้ ในด้านภาษีอากร และการควบคุมการส่งออกเพื่อช่วยมิให้ผู้บริโภคภายในเดือดร้อน ทาให้
ราคาภายในประเทศลดลง เกษตรกรจึงไม่ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจากการเพิม่ ขึน้ ของระดับราคา
สินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศอย่างเต็มที่
ต่อมาในระยะปี 2517 - 2519 ภาวะตลาดต่างประเทศได้
เปลีย่ นแปลงไป ทาให้ราคาสินค้าส่งออกด้านเกษตรตกต่ าลงเรื่อยๆ ราคาข้าวเปลือกในระดับไร่นา
ลดต่ าลงจากอัตราเฉลีย่ ต่อเกวียน 2,151 บาท ในปี 2517 และ 2,220 บาท ในปี 2518 เหลือเพียง
1,800 บาท ในต้นปี 2519 ในระหว่างปี 2517 - 2518 รัฐบาลได้ดาเนินการประกันราคาสาหรับพืช
2 ประเภท คือ ข้าวและอ้อย ซึง่ ปรากฏว่าการประกันราคาอ้อยตันละ 300 บาท ได้ผลดีเนื่องจาก
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ราคาตลาดต่างประเทศอานวย ส่วนในเรื่องข้าวไม่อาจดาเนินการให้ได้ผลเนื่องจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อ งกับตลาดการเกษตรในรูปรัฐวิส าหกิจ ที่ส าคัญ สองหน่ ว ย คือ องค์ก ารคลังสินค้าและ
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรขาดการกาหนดนโยบายหลักเรื่องราคาสินค้าเกษตรและขาดนโยบาย
ย่อยเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้หน่ วยงานทัง้ สองยังมีขอ้ จากัดเรื่องเงินทุน กาลังคนและยุง้ ฉาง ระบบ
การตลาดสินค้าทุกระดับ รวมทัง้ ปจั จัยการผลิตอื่นๆ ส่วนหนึ่งอยู่ในมือพ่อค้าคนกลาง และสถาบัน
เกษตรกรในรูปต่างๆ มีเกษตรกรเป็นสมาชิกเพียงร้อยละ 10 - 15 ของเกษตรกรทัง้ ประเทศ การรับ
บริการในด้านตลาดหรืออื่นๆ จากรัฐไม่อาจครอบคลุมได้ทวถึ
ั ่ ง ในเวลาต่อมารัฐบาลจึงได้ยกเลิก
การประกันราคาข้าว โดยหันมาใช้วธิ พี ยุงราคาแทน โดยกาหนดราคาพยุงข้าวเปลือกชนิดสีเป็ น
ข้าวสารเจ้า 5% ไว้ในราคาตันละ 2,100 บาท ซึง่ ได้ผลเฉพาะในบางท้องทีเ่ ท่านัน้
อาจกล่าวได้ว่า การดาเนินงานด้านการรักษาระดับราคา
สินค้าเกษตรในระยะทีผ่ ่านมา เป็ นการแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าเป็ นส่วนใหญ่ เครื่องมือต่างๆ ทีม่ อี ยู่
และสามารถดาเนินงานให้ได้ผลส่วนใหญ่เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะกดราคาสินค้าเกษตรไม่ให้สูงขึ้นมากใน
ยามทีภ่ าวะตลาดในต่างประเทศอานวย ในทางตรงกันข้ามเครื่องมือทีจ่ ะพยุงราคาสินค้าให้สูงขึน้ ใน
ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า กลับไม่ได้ผลเพราะขาดเครื่องมือทัง้ ในรูปมาตรการและโครงการ
ระยะยาวทีจ่ ะอานวยประโยชน์แก่เกษตรกรได้โดยทัวถึ
่ ง ทาให้เกษตรกรได้รบั ผลกระทบ-กระเทือน
จากราคาตกต่ าอยู่เสมอ นอกจากนี้นโยบายราคาสินค้าด้านเกษตรในระยะที่ผ่านมายังจากัดอยู่ใน
บางพืช ยังขาดแนวนโยบายหลักในด้านการผลิตและการจาหน่ ายซึ่งจาเป็ นจะต้องพิจารณาวาง
แนวทางให้สอดคล้องกันด้วย

2.

การจัดสรรงบพัฒนาฯ และ การเบิกจ่ายในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
2.1

ขนาดของงบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐบาลได้กาหนดขนาดของงบพัฒนาฯ และนโยบาย
ทางการเงินและการคลังเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่จะเพิม่
รายได้ประชาชาติในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี และหันมาให้ความสาคัญต่อการกระจายผลการพัฒนา
ออกไปให้ถงึ มือประชาชนมากขึน้ กว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับทีแ่ ล้วๆ มา โดยได้เร่งระดมทรัพยากรทาง
การเงินทัง้ จากแหล่งภายในและต่างประเทศ เพื่อนามาลงทุนในการพัฒนาประเทศและพยายาม
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้อยูใ่ นลักษณะทีม่ นคง
ั ่ ในการนี้ได้กาหนดเป้าหมายงบ
พัฒนาฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ไว้ทงั ้ สิ้น 100,275 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินที่มาจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้รฐั วิสาหกิจ จานวน 83,345 ล้านบาท เงินกู้จากต่างประเทศจานวน
11,930 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 5,000 ล้านบาท
2.2

ผลการจัดสรรงบพัฒนาฯ ส่วนรวม
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ในการด าเนิ น การปรากฏว่ า เมื่อ ถึง ปี 2519 งบพัฒ นาฯ ที่ได้ร บั จัด สรรจริง
มีจานวนเพิม่ ขึ้นเป็ น 131,263 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทาให้มคี วามจาเป็ นต้องตัง้ งบ
พัฒนาฯ เพิม่ ขึน้ ซึง่ ในจานวนนี้แบ่งเป็นงบประมาณและรายได้รฐั วิสาหกิจจานวน 99,470 ล้านบาท
เงินกูต้ ่างประเทศ 26,793 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 5,000 ล้านบาท
แม้จ ะได้ม ีก ารปรับ ปรุ ง ขีด ความสามารถในการจัด เตรีย มโครงการของหลาย
หน่วยงาน แต่กป็ รากฏว่าการเบิกจ่ายงบพัฒนาฯ ตามโครงการต่างๆ ในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ
ได้จา่ ยจริงไปเพียงจานวนทัง้ สิน้ 92,548 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.5 ของงบพัฒนาฯ ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ให้ ซึง่ เป็นอัตราส่วนการจ่ายจริงทีค่ ่อนข้างต่า เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายจริงร้อยละ 72.4 ใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
การเบิกจ่ายเงินของงบพัฒนาฯ ทัง้ หมดจานวน 92,548 ล้านบาทนัน้ เป็ นการ
เบิกจ่ายจริงจากงบประมาณและรายได้รฐั วิสาหกิจ 78,197 ล้านบาท หรือร้อยละ 79 ของ
งบพัฒนาฯ ทีม่ าจากงบประมาณและรายได้รฐั วิสาหกิจที่ได้รบั จริง สาเหตุสาคัญที่ทาให้อตั ราการ
ั หาเงิน เฟ้ อท าให้ ร าคาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ มีร าคาสู ง จน
จ่ า ยจริง ต่ า คือ ได้ เ กิ ด ป ญ
ผู้รบั เหมาก่อสร้างไม่สามารถจะดาเนินการก่อ สร้างต่อไปได้ ได้ละทิ้งงานไปมาก จนทาให้รฐั บาล
ต้
อ
ง
ปรับปรุงราคาค่ารับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ เสียใหม่โดยเฉพาะในสาขาคมนาคมและขนส่ง
นอกจากนี้โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างส่วนใหญ่มกั จะมีการดาเนินงานล่าช้า เพราะเมื่อส่วน
ราชการที่ได้รบั อนุ มตั เิ งินงบประมาณแล้ว จาเป็ นต้องใช้เวลาเตรียมการ ซึ่งในบางกรณีต้องเสีย
เวลานาน 4 - 5 เดือน และบางโครงการก็ได้ทาการขอจัดตัง้ งบประมาณไว้เกินกว่าอัตรากาลังคน
และขีดความสามารถของส่วนราชการทีส่ ามารถดาเนินได้กม็ ี
ส่ว นทางด้านการเบิกจ่ายเงินกู้ก็ประสบปญั หามากขึ้น และแม้ว่าจะได้มกี าร
ปรับปรุงวงเงินกู้ผูกพันจากการประมาณการขัน้ แรกให้เพิม่ สูงขึน้ มากถึงประมาณ 2 เท่าตัวจาก
11,930 ล้านบาท เป็ น 26,793 ล้านบาทก็ต าม แต่ปรากฏว่าการเบิกจ่ายสาหรับโครงการ
เงินกู้ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เป็ นไปอย่างล่าช้ามาก คือ เบิกจ่ายได้เพียง 11,684 ล้านบาท
หรือร้อยละ 44 เมือ่ เปรียบเทียบกับร้อยละ 62.2 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ทัง้ นี้ เนื่องจาก
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารปรับปรุงค่าใช้จ่ายตามราคาวัสดุอุปกรณ์ทส่ี ูงขึน้ จาก
ภาวะเงินเฟ้อ ทาให้โครงการต่างๆ ทีล่ งนามกูเ้ งินและส่วนทีจ่ ะลงนามกูเ้ งินต้องดาเนินงานล่าช้ากว่า
กาหนด นอกจากนี้ยงั มีปญั หาในด้านการจัดเตรียมโครงการบางโครงการไม่พร้อมเพรียง ความ
ต้องการของแหล่งเงินกู้จาเป็ นต้องทาการศึกษาเพิม่ เติม ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารการเปิ ด
ประมูล และการเบิกจ่ายเงินกูไ้ ม่เป็นไปตามวิธกี ารของแหล่งเงินกู้จงึ ต้องเสียเวลาปรับปรุงใหม่ และ
บางครัง้ การจัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายภายในประเทศไม่สอดคล้องกับการใช้เงินกู้
ต่างประเทศ เป็นผลให้การทางานล่าช้า
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ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้คาดหมายไว้ว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประมาณ 5,000 ล้านบาท เท่าที่ดาเนินการมา
ปรากฏว่ า รัฐบาลไทยได้ร บั ความช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประเทศต่ า กว่ า เป้า หมาย คือ ได้ร บั ความ
ช่ว ยเหลือ เป็ น จ านวน 2,667 ล้านบาท ถึงแม้ว่ าสหรัฐฯ จะมีนโยบายลดความช่ ว ยเหลือ ลง
ในระยะของแผนพัฒนาฯ แต่กย็ งั เป็นแหล่งความช่วยเหลือทีม่ จี านวนมากทีส่ ุดคิดเป็ นอัตราส่ วนร้อย
ละ 35.5 ของความช่วยเหลือทัง้ หมด รองลงมาได้แก่ องค์การสหประชาชาติ ซึง่ ให้ความช่วยเหลือ
ร้อยละ 21.6 กลุ่มประเทศอื่นร้อยละ 24.5 และกลุ่มประเทศโคลัมโบ 18.4
ตารางที่ 2.10
งบพัฒนาฯ แยกตามแหล่งที่มาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
1
งบพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

จากแหล่งภายในประเทศ1/
เงินกูต้ ่างประเทศ
การช่วยเหลือต่างประเทศ
รวม
1/

83,345
11,930
5,000
100,275

%

83
12
5

2

3

3/2

งบพัฒนาฯ
รับจริง

งบพัฒนาฯ
จ่ายจริง

%

99,470
26,793
5,000
131,263

78,197
11,684
2,667
92,548

รวมงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้รฐั วิสาหกิจและท้องถิน่

2.3 การจัดสรรงบพัฒนาฯ แยกตามความสาคัญเป็ นรายสาขาและการเบิ กจ่าย
จริ ง พอสรุปได้ดงั นี้
2.3.1 สาขาเกษตรและชลประทาน งบพัฒ นาฯ ที่ไ ด้จ ดั สรรจริง 19,985
ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 10,961 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.8 ของงบพัฒนาฯ ที่ได้รบั แม้ว่าการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจะเน้นหนักทางด้านโครงการส่งเสริมการเกษตร และโครงการปรับปรุง
ระบบการส่งน้าและการใช้น้า เพื่อให้โครงการขัน้ พืน้ ฐานทีม่ อี ยู่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่การดาเนินงาน
ยังประสบปญั หาทาให้มกี ารเบิกจ่ายสาหรับโครงการดังกล่าวอยูใ่ นอัตราต่ า อันได้แก่

งานป้องกันและกาจัดศัตรูพชื
งานส่งเสริมการผลิตข้าว
งานส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ
โครงการน้าพอง
โครงการแม่กลองใหญ่

79
44
53
70
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โครงการปตั ตานี
โครงการปราณบุร ี
โครงการพิษณุโลก
โครงการชลประทานเหมืองฝาย
งานสร้างอ่างเก็บน้า
2.3.2 สาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพาณิ ชย์ งบพัฒนาฯ ที่ได้รบั 4,258
ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 2,419 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.8 ของรายจ่ายด้านนี้ รายจ่ายในสาขานี้
ส่วนใหญ่เป็ นโครงการเพื่อสนับสนุ นการลงทุนของภาคเอกชน สาหรับโครงการที่สนับสนุ นความ
ต้องการของคนในชนบทอันได้แก่ โครงการสารวจและพัฒนาน้ าบาดาล ซึ่งได้รบั การจัดสรร
งบประมาณจานวนมากกลับมีการเบิกจ่ายจริงต่ากว่าร้อยละ 65 ในระยะ 12 เดือน
2.3.3 สาขาคมนาคมและขนส่ ง งบพัฒ นาฯ ที่ได้ร บั 22,543 ล้านบาท
เบิกจ่ายจริง 16,943 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.2 ของรายจ่ายด้านนี้ รายจ่ายส่วนใหญ่เน้นหนัก
ทางด้านการขยายโครงการขัน้ พืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการต่างๆ
ดังกล่าวมักจะดาเนินการไม่ทนั ตามเป้าหมาย งานทีม่ กี ารเบิกจ่ายจริงต่ ากว่างบ ได้แก่
โครงการพัฒนาสนามบิน
งานวิทยุเดินอากาศ
โครงการทางหลวงสายประธาน
โครงการทางหลวงสายจังหวัด
2.3.4 สาขาการพลังงาน งบพัฒนาฯ 14,751 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 10,079
ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3 ของรายจ่ายด้านนี้ โครงการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนทางด้าน
ก่อสร้าง เครื่องกาเนิดพลังไฟฟ้า แต่เนื่องจากทางด้านรัฐบาลมีนโยบายให้รฐั วิสาหกิจทีดาเนินงาน
ในด้านนี้พง่ึ รายได้ของตัวเองเป็ นหลัก ดังนัน้ งบประมาณทีไ่ ด้รบั จึงเป็ นไปในรูปของการกู้ยมื แทน
ปรากฏว่าการเบิกจ่ายจริงในสาขานี้มอี ตั ราสูงเมื่อเทียบกับรายจ่ายจริงของสาขาอื่นๆ นอกจาก
บางโครงการทีเ่ บิกจ่ายจริงต่า ได้แก่
โครงการลาโดมน้อย
โครงการพัฒนาแม่น้าโขง
โครงการผามอง
2.3.5 สาขาพัฒนากิ จการสังคมและสาธารณูปการ งบพัฒนาฯ ทีไ่ ด้รบั
20,052 ล้านบาท เบิกจ่ายจริง 15,200 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.8 ของรายจ่ายสาขานี้รายจ่ายส่วน
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ใหญ่เป็นการสนับสนุนโครงการทางด้านการฝึกอาชีพ การจัดทีด่ นิ ทากิน งานนิคมสร้างตนเอง และ
งานพัฒนาชุมชน โครงการทีม่ กี ารดาเนินงานล่าช้าทาให้การเบิกจ่ายต่า มีดงั นี้
งานฝึกอาชีพ
โครงการเปิดเขตพัฒนาอาเภอและจังหวัด
โครงการจัดทีด่ นิ ผืนใหญ่
โครงการทาแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ
โครงการปรับปรุงสภาพหมูบ่ า้ น
งานจัดให้มนี ้าสะอาดในชนบท
งานประปาจังหวัด
โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของการเคหะแห่งชาติ
งานบริการด้านวิศวกรรมของการทางพิเศษ
2.3.6 สาขาสาธารณสุข งบพัฒนาฯ ทีไ่ ด้รบั จานวน 7,119 ล้านบาท
เบิกจ่ายจริง 4,237 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.5 ของรายจ่ายสาขานี้ โครงการสาคัญทีม่ ี
การเบิกจ่ายต่า ได้แก่
งานโรงพยาบาลส่วนภูมภิ าคและศูนย์
งานปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย
งานวิทยาลัยครูพยาบาล
งานจัดหาน้าสะอาดในชนบท
2..3.7 สาขาการศึกษา งบพัฒนาฯ ที่ได้รบั จานวน 42,555 ล้านบาท เบิกจ่าย
จริงจานวน 31,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.5 ของรายจ่ายสาขานี้ เป็ นสาขาทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
รายจ่ายสูงที่สุดเป็ นร้อยละ 32 ของงบพัฒนาฯ ที่รบั จริงทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ได้เน้นความสาคัญเกี่ยวกับ
โครงการดาเนินงานขัน้ ประถมศึกษา โครงการจัดการศึกษามัธยมในส่วนภูมภิ าค งานดาเนินการ
ขัน้ มัธยมศึกษาและเตรียมอุดม โครงการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรและขัน้ ปริญญา และโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมอาชีวศึกษา ซึง่ โครงการทีม่ อี ตั ราการเบิกจ่ายต่ามีดงั นี้

(1)

ระดับชัน้ ประถม – มัธยม งานดาเนินการศึกษาอนุบาล
งานดาเนินมัธยมศึกษาและเตรียมอุดม
โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมภิ าค
งานโรงเรียนเกษตรกรรม
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งานโรงเรียนช่างและโรงเรียนสารพัดช่าง
งานวิชาชีพชัน้ สูง
งานพัฒนาอาชีวศึกษา
งานส่งเสริมหลักสูตรของกรมวิชาการ
งานผลิตครูพลศึกษาระดับ ป.ก.ศ.
(2)

ระดับชัน้ มหาวิ ทยาลัย งานผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ขอนแก่น
คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี
คณะแพทย์ศาสตร์ สงขลาฯ
คณะวิทยาศาสตร์ สงขลาฯ
คณะศึกษาศาสตร์ สงขลาฯ

ตารางที่ 2.11
เปรียบเทียบแผนพัฒนาฯ แผนปรับปรุงประจาปี และรายจ่ายจริ งแยกเป็ นรายสาขา
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515 - 2519)
หน่ วย : ล้านบาท
(1)

(2)

(3)

สัดส่วน

29

แผนพัฒนาฯ
การเกษตรและชลประทาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และพาณิชย์
คมนาคมและขนส่ง
การพลังงาน
รวมสาขาเศรษฐกิจ
พัฒนากิจการสังคม
พัฒนาเมืองและท้องถิน่
สาธารณสุข
การศึกษา
รวมสาขาพัฒนาสังคม
รวมทัง้ สิน้

3.

13,695.0
2,350.0
19,475.0
7,875.0
43,395.0
2,700.0
14,930.0
6,340.0
32,910.0
56,880.0
100,275.0

แผนปรับปรุง
ประจาปี
19,985.0
4,258.0
22,543.0
14,751.0
61,537.0
5,189.0
14,863.0
7,119.0
42,555.0
69,726.0
131,263.0

รายจ่าย
จริง
10,961.0
2,419.0
16,943.0
10,079.0
41,402.0
15,200.0
4,237.0
31,709.0
51,146.0
92,548.0

(3)/(2)
54.8
56.8
75.2
68.3
67.3
75.8
59.5
74.5
73.4
70.5

ปัญหาสืบเนื่ องที่จะต้องดาเนิ นการต่อในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4

การแก้ปญั หาทางเศรษฐกิจ สังคม จะต้องกระทาต่อเนื่องไปเป็ นขัน้ ตอน โดยการวิเคราะห์
สรรหาปญั หาข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาแล้วหรือ
มีผลมาจากการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์ภายในและนอกประเทศ ดังนัน้ จากการประเมินผลและ
ั หาสืบ เนื่อ งที่จ ะต้อ งด าเนิ นการพิจารณาต่ อ ไป
สถานการณ์ ท่ีผ่ านมาแล้ว พอจะสรุ ปได้ว่ า มีป ญ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังนี้
3.1

ปัญหาภาวะเศรษฐกิ จและการลงทุนซบเซา

ได้เริม่ เกิดขึน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ตัง้ แต่ปี 2517 เป็ นต้นมาจนถึง
ปจั จุบนั ทัง้ นี้เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการแปรผันทางเศรษฐกิจของโลก เริม่ ตัง้ แต่ภาวะผันผวนของ
ระบบการเงินระหว่างประเทศที่ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดต่ าลง บวกกับการเคลื่อนไหวของ
ราคาอาหารและวัตถุดบิ ในตลาดโลกมีราคาสูงขึน้ และติดตามมาด้วยวิกฤตการณ์น้ ามันขึน้ ราคา
ทัง้ หมดนี้ได้ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจชะงักงันทัวโลก
่
ต่อมาในปี 2518 ก็ได้มกี าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึน้ ในประเทศเพื่อนบ้าน มีลาว เขมร และเวียดนาม รวมทัง้ เหตุการณ์
ทางการเมืองในประเทศทีไ่ ด้มกี ารเลือกตัง้ และเปลีย่ นรัฐบาลถึง 3 ครัง้ ในช่วงปี 2518 - 2519
ประกอบกับความไม่สงบในด้านแรงงานขึ้นอีกด้วย ทัง้ หมดนี้ได้สร้างความไม่แน่ นอนในวงการ
ธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลายด้านส่งผลทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ภายในประเทศซบเซาลงในช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้
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จึงจัดได้ว่าปญั หาเศรษฐกิจชะงักงันและการลงทุนซบเซาเป็ นปญั หาเร่งด่วนที่ม ี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ในระยะแรกเป็ นอย่างยิง่ และ
หากรัฐบาลไม่สามารถฟื้ นฟูภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศให้กลับเข้าสู่ระดับที่ประเทศ
สามารถขยายกาลัง ผลิต และการจ้างงานเพิม่ ขึ้นแล้ว การแก้ปญั หาขัน้ โครงสร้างระยะยาวทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลายด้านอาจจะประสบความล้ มเหลวโดยสิ้นเชิง และอาจจะยัง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศต่อไปได้ดว้ ย
3.2
เพิ่ มมากขึ้น

ปั ญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิ จและความเหลื่ อมลา้ ของการกระจายรายได้

จากการประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมาก็เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัวไปว่
่ าเป็นลักษณะของการขยายตัวและการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทีข่ าดความ
สมดุล ก่อให้เกิดปญั หาความเหลื่อมล้าในฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มชนและระหว่างภาคต่างๆ
มากขึน้ ทัง้ นี้เพราะเหตุผลว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกระจายการผลิต และการเพิม่ ผลผลิต
ส่ว นใหญ่ เ กิดขึ้นเฉพาะในภาคกลางเท่านัน้ ส่ วนภาคอื่นๆ ยังมีส ภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทีล่ า้ หลังและมีการกระจายการผลิตจากสาขาเกษตรกรรมไปสู่สาขาการผลิตอื่นๆ น้อยมาก ฉะนัน้
สวัส ดิภาพความเป็ น อยู่แ ละรายได้ต ลอดทัง้ โอกาสการมีงานทาของคนส่ ว นใหญ่ ใ นภาคต่ างๆ
ยกเว้นภาคกลางยังขาดความมันคงและขึ
่
น้ อยู่กับสภาพความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจการเกษตร
แบบชนบท ซึ่ง โดยทัวไปอยู
่
่ใ นสภาพชะงัก งันเพราะเป็ น โครงสร้า งการเกษตรที่ “ผลิต เฉพาะ
ฤดูกาล” และการขยายผลผลิตส่วนใหญ่กเ็ นื่องมาจาก “การขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก” แทบทัง้ สิน้ มิใช่
เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนัน้ เกษตรกรชาวนาชาวไร่ยงั ต้องประสบปญั หา
ผลตอบแทนทางด้านราคาทีไ่ ม่เป็ นธรรมและต้องเผชิญปญั หาทางด้านปจั จัยการผลิตหลายประการ
ทัง้ ในแง่ทด่ี นิ ทากิน แหล่งน้ า และปญั หาหนี้สนิ ของเกษตรกรในชนบทได้ทวีความรุนแรงขึน้ อีกด้วย
จึงเป็ นปญั หาทีส่ าคัญในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
ั หาโครงสร้า งทางการเกษตรแล้ว ยัง มีป ญ
ั หาโครงสร้า งทางด้า น
นอกจากป ญ
อุตสาหกรรม ซึ่งในระยะที่ผ่านมาเป็ นสาขาการผลิตที่เติบโตเร็วและมีส่ วนผลักดันให้เศรษฐกิจ
ส่วนรวมของประเทศขยายรายได้เป็ นตัวเงินสูง แต่ก็เป็ นโครงสร้างของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่รวมกันอยู่ห นาแน่ นในภาคกลางเป็ นส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะบริเ วณกรุงเทพมหานคร และเป็ น
กิจการอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนสินค้าขาเข้าเสียเป็ นส่วนใหญ่ ต้องอาศัยวัตถุดบิ จากต่างประเทศ
เป็ นสัดส่วนค่อนข้างสูงและใช้แรงงานต่ า มีผลเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมในชนบทหรือการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไม่มากนัก
ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจเท่า ที่ผ่ านมายัง ขาดความสมดุล ทัง้ ในแง่ของการกระจายการผลิต ระหว่า งสาขาและ
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ระหว่างภาคต่างๆ ก่อให้เกิดช่องว่างในฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้ในประเทศมากขึน้ โดยลาดับ
เหล่านี้จงึ เป็ นปญั หาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ค งค้างและจาเป็ นจะต้องแก้ไขในช่วงของแผน 4
ต่อไปโดยรีบเร่ง
3.3

ปัญหาโครงสร้างทางสังคม

ปญั หานี้เป็ นผบสืบเนื่องต่อโยงมาจากลักษณะการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ทีข่ าดความสมดุล ตลอดทัง้ ปญั หาความเหลื่อมล้าในฐานทางเศรษฐิจและรายได้ระหว่างกลุ่มชนและ
ระหว่างพื้นที่ส่วนต่างๆ ของประเทศ ทัง้ หมดนี้ได้สร้างปญั หาฐานะโครงสร้างทางสังคมให้ตามมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาความยากจนของคนในชนบท ซึ่งยัง ขาดแคลนบริการสังคมที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวติ อยูม่ าก และปญั หาความแออัดและความเสื่อมโทรมของสภาพสังคมในเขตนครหลวง
และเขตเมืองใหญ่ๆ ในส่วนภูมภิ าค ซึง่ พอจะสรุป คือ สภาพความเป็ นอยู่และมาตรฐานการดารงชีพ
ของคนส่วนใหญ่ในชนบทยังอยูใ่ นสภาพเสื่อมโทรมและเผชิญกับความยากจนทวีขน้ึ อันเป็ นเหตุมา
จากสภาพเศรษฐกิจชนบททีซ่ บเซาและมีระดับรายได้ต่ า ตลอดทัง้ มีการว่างงานนอกฤดูเพาะปลูก
สูง ขณะเดียวกัน ก็จะเห็นได้ว่ าบริก ารสังคมไม่ว่ าจะเป็ นด้านการศึกษา การสาธารณสุ ข ด้า น
โภชนาการ ในชนบทยังอยูใ่ นระดับต่าและยังกระจายไปไม่ถงึ เขตชนบททีห่ ่างไกล
การย้ายถิน่ ฐานออกจากชนบทไปสู่เมืองและอัตราความเติบโตของนครหลวงและ
เมืองใหญ่ ๆ ในส่วนภูมภิ าคหลายแหล่งได้ก่อให้เกิดปญั หาความแออัดและมีสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชดั จากการขาดแคลนบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และที่
อยู่อาศัยที่ไม่สามารถสนองการเพิม่ ของประชากรในนครหลวงและเขตเมืองใหญ่ๆ ได้ ผลกระทบ
ทางสังคมที่ตามมาก็คอื การขยายตัวของแหล่งเสื่อมโทรม สภาพการจราจรติดขัด การว่างงานใน
เขตเมือง ปญั หาอาชญากรรม และยาเสพติด ตลอดทัง้ ปญั หาทางสุขภาพจิตของคนในเขตเมืองได้
ทวีความรุนแรงขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ หมดนี้เป็ นปญั หาโครงสร้างขัน้ รากฐานทางสังคมทีม่ คี วามสาคัญ
อันดับสูงต่ อการพัฒนาประเทศในระยะต่อ ไป จาต้อ งได้รบั การแก้ไขควบคู่ไปกับการแก้ปญั หา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างสอดคล้องกัน
3.4

ปัญหาประชากรและการว่างงาน

เป็นทัง้ ต้นเหตุและผลสืบเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
ั หาทางด้า นปริม าณ คุ ณ ภาพและโครงสร้า งของ
สัง คมของประเทศที่ผ่ านมา ได้ก่ อ ให้เ กิด ป ญ
ประชากร ตลอดทัง้ การตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชน และปญั หาการว่างงานยุ่งยากสับสนทวีขน้ึ โดยลาดับ
แม้ว่าการดาเนินงานตามนโยบายลดอัตราเพิม่ ประชากรจะทาได้ผลดีตามเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 ก็ตาม แต่การเพิม่ ประชากรในอัตราสูงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ทาให้กาลังแรงงานเพิม่
ถึงร้อยละ 2.6 ต่อปี ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และอาจจะเป็ นร้อยละ 2.3 ต่อปีในระยะ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จานวนนี้เกินกว่าร้อยละ 70 มีคุณภาพและความรูร้ ะดับประถม 4 หรือต่ า
กว่าทัง้ นัน้ จึงไม่อาจประกอบอาชีพทีด่ กี ว่าการใช้แรงงานซึง่ มีรายได้ต่า
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการที่เศรษฐกิจทัวโลก
่
รวมทัง้ ประเทศไทยได้
ชะงักงันลงตลอดทัง้ ความไม่สงบทางด้านแรงงานทาให้การลงทุนซบเซาลง ทาให้การสร้างงาน
เพิ่ม ขึ้น ไม่ ไ ด้ ต ามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ ปริม าณการว่ า งงานก็ เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นอกจากนัน้ การที่การเกษตรในชนบทยังต้องประสบภัย ธรรมชาติและ
ผลผลิตต่ า ตลอดทัง้ มีปญั หาการทางานต่ าระดับและการว่างงานตามฤดูก าลอีกด้ว ย ทาให้ชาว
ชนบทมุง่ เข้ามาหางานทาในเมืองในระยะปี 2516 - 2518 มากขึน้ ทาให้การว่างงานในเมืองเพิม่ ขึน้
ในอัตราสูงอย่างน่ าเป็ นห่วง ในจานวนผูว้ ่างงานนี้มกี ลุ่มคนทีค่ วรจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ท่เี คยมีงานทาแล้วเกิดว่างงาน เนื่องจากการปิ ดกิจการของธุรกิจต่างๆ จากการ
ลงทุนซบเซาและการปิดฐานทัพสหรัฐฯ ในไทย กับกลุ่มผูม้ คี วามรูร้ ะดับสูงและระดับกลางทีว่ ่างงาน
หลังจากสาเร็จการศึกษาซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะปี 2516 - 1518 ทัง้ หมดนี้เป็ น
ปญั หาทีจ่ ะต้องแก้ไขในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไป
3.5

ปั ญหาความเสื่ อมโทรมของสิ่ ง แวดล้ อมและทรัพยากรเศรษฐกิ จหลักของ

ชาติ
ั หาการใช้ทรัพ ยากรหลัก ของประเทศ
ความเสื่อ มโทรมของสิ่ง แวดล้อ มและป ญ
ั หาขัน้ รากฐานที่ม ี
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ทรัพ ยากรป่ า ไม้ ที่ด ิน แหล่ ง น้ า และแร่ ธ าตุ นั น้ เป็ น ป ญ
ความสาคัญต่อความมันคง
่ อยู่รอด และโอกาสที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเป็ นอย่างยิง่
ปั
ญ
ห
า
ดังกล่าวนี้ทวีความรุนแรงขึ้นอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเพิม่ ของประชากรและลักษณะการตัง้
ถิน่ ฐานทากิน ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับลักษณะพื้นฐานของโครงสร้างการผลิตของประเทศดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว ตลอดทัง้ การขาดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรหลักและการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
อย่างเป็นระบบชัดเจนแล้ว
ปญั หาความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อมและอัตราการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจหลัก
ทีน่ ่ าวิตกอย่างยิง่ คือ ทางด้านป่าไม้ซง่ึ เนื้อทีป่ ่าไม้ของประเทศได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียง
ร้อยละ 38 ของเนื้อทีท่ งั ้ หมด เนื่องมาจากการทาลายป่า ต้นน้ าลาธาร เพื่อเอาไม้และเพื่อเปิ ดทีด่ นิ
ท าการเพาะปลู ก อย่ า งไม่ ม ีร ะบบอยู่ใ นอัต ราสู ง ซึ่ง ได้ ส ร้า งความเสื่อ มโทรมให้ แ ก่ ท่ีดิน เพื่อ
การเกษตรทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพของดินอย่างรวดเร็ว โดยที่รฐั บาลไม่สามารถควบคุมและ
วางมาตรการหรือโครงการทีไ่ ด้ผลต่อการป้องกันรักษาป่าและการใช้ท่ดี นิ ให้สมดุลกับสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การปลู ก สร้า งป่ า ทดแทนให้ไ ด้ ท ัน การอย่ า งเป็ น ระบบในอนาคตอัน ใกล้ น้ี
นอกจากนัน้ ลักษณะการใช้และกรรมวิธกี ารขุดนาเอาทรัพยากรแร่มาใช้ในปจั จุบนั ก็อยู่ในสภาพ
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ที่เ ป็ นการทาลายทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อ มสูง แต่ มผี ลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ อ คนส่ ว นใหญ่
ต่ามาก
ขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของเมืองอย่างไม่มรี ะบบการควบคุมได้สร้างความ
แออัดให้กรุงเทพมหานคร ซึง่ ตกอยู่ในฐานะเป็ นฐานเศรษฐกิจและเมืองใหญ่แห่งเดียวของประเทศ
โดยมิได้มกี ารกระจายแหล่งชุมชนหรือระบบเมืองออกไปในภาคต่างๆ ให้สมดุลกัน จึงทาให้ปญั หา
ความเสื่อมโทรมและสิง่ แวดล้อมเป็นพิษในเขตเมืองทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
ฉะนัน้ การควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อมและการบริหารทรัพยากรหลักทางเศรษฐกิจ
ของชาติจาเป็ นจะต้องเริม่ การวางแผนแก้ไขปญั หาหลักด้านนี้อย่างเร่งด่วน โดยคานึงถึงสาเหตุของ
โครงสร้างและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนควบคู่กนั ไปอย่างเป็ น
ระบบและมีระเบียบแบบแผนยิง่ ขึน้
3.6

ปัญหาเศรษฐกิ จกับความมันคง
่

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนนโยบาย
ในการลดความช่วยเหลือของมิตรประเทศ เพื่อรับภาระในการป้องกันประเทศตนเองมากเพิม่ ขึน้
ปจั จัยเหล่านี้จาเป็ นต้องได้รบั การพิจารณาอย่างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยตรง ในความหมายที่ว่าพลังทางเศรษฐกิจที่เสริ มสร้าง และพัฒนาขึ้นมาระหว่าง
ปี 2520 - 2524 นัน้ นอกจากมุง่ ทางด้านการฟื้นฟูและขยายตัวแล้ว ก็จะต้องให้อยู่ในลักษณะพร้อม
ที่จะสนับสนุ นการป้อ งกันประเทศได้ไ ม่ว่ าในการพัฒนาทางด้านก าลัง คนและวัต ถุ หรือ ในด้าน
การเงินการคลัง
แต่อย่างไรก็ตาม ในพืน้ ทีห่ ลายแห่งของประเทศไม่ว่าในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ หรือ ภาคใต้ ยัง มีบริเ วณที่มคี วามล้าหลัง ยากจน มีปญั หาด้านการเมือ งและตกอยู่
ภายใต้ความล่อแหลมจากภัยคุกคามของผูก้ ่อการร้าย การพัฒนาในระยะทีแ่ ล้วมา ยังไม่สามารถจะ
แก้ไขปญั หาเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีด่ งั กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงควรจะเร่งการปฏิบตั กิ าร
ที่จ าเป็ นต่ อ การผนึ ก ก าลัง ทัง้ ทางฝ่ า ยพลเรือ น ต ารวจ ทหาร ตลอดถึง การด าเนิ น การในด้า น
ปราบปรามป้องกัน การปฏิบตั ิการจิตวิทยา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ดาเนินไปได้
อย่า งจริง จัง และมีระเบีย บแบบแผน ให้ส อดคล้อ งสนับ สนุ น กับ ปญั หาด้า นความมันคง
่ ซึ่ง จะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของประเทศชาติด้วย เพื่อให้เกิดความพรักพร้อมในด้าน
ต่างๆ และพลังเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นสภาพทีจ่ ะสนับสนุ นการป้องกันประเทศได้

บทที่ 3
วัตถุประสงค์หลัก เป้ าหมาย และแนวทาง
การพัฒนา ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
1.

วัตถุประสงค์หลัก

ตามทีไ่ ด้ประเมินผลการพัฒนาและประเด็นปญั หาของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
3 มาแล้วนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
หลักของชาติไว้รวม 5 ประการ ซึง่ เกีย่ วโยงและสอดคล้องกันไป ดังสาระสาคัญต่อไปนี้
1.1 เพื่อเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเร่งเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหลังจาก
ที่ได้ซบเซาลงในช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ให้สามารถขยายกาลังผลิต การลงทุนและ
เสริมสร้าง การมีงานทาในช่ วงปี 2520 และ 2521 ให้ได้ในอัตราและลักษณะที่มนคงพอที
ั่
จ่ ะเป็ น
รากฐานในการแก้ปญั หาได้ต่อไปในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ในการนี้จาเป็ นต้องมุ่งรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยมิให้ระดับราคาค่าครองชีพเคลื่อนไหวสูงมากไปจน
ผิด ปกติแ ละเกิด ภาวะเงินเฟ้ อ ขึ้น ขณะเดียวกันก็จาเป็ นที่จะต้อ งรักษาฐานะของเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับที่มนคงเพี
ั่
ยงพอที่จะสนับสนุ นภาวะการเศรษฐกิจและการลงทุนให้
มันคงอี
่ กด้วย
1.2 เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งในฐานะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมในหมู่ ป ระชาชนให้ ล ด
น้ อยลง โดยเร่งให้มกี ารกระจายรายได้และยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวนาชาวไร่ผใู้ ช้
แรง-งาน ตลอดทัง้ ความยากจนและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มนคง
ั ่ มีความเป็ นอยู่ดขี น้ึ ตลอดทัง้ การ
เร่งกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและการขยายบริการสังคมให้ไปถึงมือประชาชนในส่วน
ภูมภิ าคและท้องถิน่ ชนบทอย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้
1.3 เพื่อลดอัตราเพิ่ มและปรับปรุงคุณภาพของประชากรตลอดทัง้ การเพิ่ มการ
จ้างงานในประเทศ โดยมุง่ ลดอัตราเพิม่ ของประชากรให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและได้ดุลยภาพกับ
ทรัพ ยากรและอัต ราการพัฒนาของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งปรับปรุงคุ ณภาพของประชากร
ให้สงู ขึน้ และให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนในการพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของ
ประเทศในระยะยาว และการเสริม สร้า งการมีง านท าทัง้ ในชนบทและในเขตเมือ งให้ส ามารถ
แก้ปญั หาการว่างงานและรองรับกาลังแรงงานใหม่จะเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทัวถึ
่ ง
1.4 เพื่อเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริ หารทรัพยากรหลักตลอดทัง้ สิ่ งแวดล้อม
ของชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาบูรณะและบริการจัดสรรที่ดนิ ป่าไม้ แหล่งน้ า และแหล่งแร่ให้เกิด
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ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจสูง สุ ด และป้อ งกันมิใ ห้เ กิด ความเสื่อ มโทรมจนเป็ นอันตรายต่ อ สภาวะ
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาประเทศในอนาคต ทัง้ นี้ รวมถึงการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าวมา
พัฒนาในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ในชาติ
1.5 เพื่ อ สนั บ สนุ น ขี ด ความสามารถในการป้ องกัน ประเทศและแก้ ปั ญ หา
ในบางพื้ น ที่ เ พื่ อ ความมันคง
่
โดยมุ่ ง ที่จ ะพัฒ นาทรัพ ยากรที่จ าเป็ น ต่ อ การป้ องกัน ประเทศ
พร้อมทัง้ กาหนดแผนการและมาตรการที่จะระดมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศให้
พร้อมที่จะสนับสนุ นความมันคงของชาติ
่
และในขณะเดียวกันก็จะเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในบางพืน้ ทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษเพื่อความมันคง
่

2.

เป้ าหมายส่ ว นรวมและเงื่ อ นไขการพัฒ นาที่ ส าคัญ ๆ ของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 4

เพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ทีม่ ุ่งแก้ปญั หาเร่งด่วนในการทีจ่ ะฟื้ นฟู
และรักษาเสถียรภาพของประเทศให้มนคงขึ
ั ่ น้ ในช่วง 2 ปี แรกของแผนพัฒนาฯ และการแก้ปญั หา
ขัน้ รากฐานของประเทศนัน้ ได้กาหนดเป้าหมายส่วนรวมของการพัฒนาไว้ดงั ต่อไปนี้
2.1

เป้ าหมายการผลิ ต

ก าหนดให้ เ ป้ า หมายการผลิต ส่ ว นรวมของประเทศในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
ขยายตัวโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยจะต้องพัฒนาการผลิตในสาขาสาคัญต่างๆ
ให้บรรลุเป้าหมายดังนี้
2.1.1 เป้ าหมายการเกษตร ให้ขยายตัวโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 5.0 ต่อ ปี
เนื่องจากเนื้อทีก่ ารเพาะปลูกมีจากัด รัฐบาลจึงจะเน้นหนักในด้านการป้องกันรักษาป่าซึง่ เป็ นต้นน้ า
ลาธารให้คงไว้ โดยให้เนื้อทีก่ ารเพาะปลูกขยายไม่ควรเกิน 500,000 ไร่ต่อปี หรือจานวนไม่เกิน 2.5
ล้านไร่ในช่วง 5 ปี เมื่อเป็ นเช่นนี้แนวทางการพัฒนาเกษตรจึงต้องเน้นการปรับปรุงโครงสร้างการ
ผลิตภายในสาขาเกษตรเอง ประการแรก ได้แก่ การเพิม่ ผลผลิตและเร่งปลูกพืชหมุนเวียน พืช
เศรษฐกิจทีส่ ามารถเร่งตามแนวทางขยายการผลิตดังกล่าว ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถัว่ ข้าวฟ่าง
อ้อย ปอ ยาสูบ ฝ้าย และยางพารา ประการที่ สอง ได้แก่ การเร่งกระจายการผลิตด้านการเกษตร
โดยเฉพาะเพื่อการปศุสตั ว์ ประมงชายฝงั ่ ส่วนพืชเศรษฐกิจที่ยงั มีช่องทางกระจายได้มาก ได้แก่
มะพร้าว หม่อนไหม พืชน้ ามัน ผักและผลไม้นนั ้ ก็จะได้ทาการเร่งจัดให้เพิม่ ผลผลิตขึน้ ด้วย ส่วนพืช
บางอย่างที่มสี ่วนทาลายสภาวะแวดล้อมสูง เช่น มันสาปะหลัง ตลอดจนการจับสัตว์น้ าโดยวิธไี ม่
ถูกต้อง จะหาทางแก้ไ ขเพื่อรักษาระดับการผลิตให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละสงวนทรัพยากรของชาติให้
ใช้ได้ต่อไปให้นานทีส่ ุด
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2.1.2 เป้ าหมายการอุตสาหกรรม กาหนดไว้ให้ขยายตัวในอัตราอย่างต่ าเฉลีย่
ร้อยละ 9.6 ต่อปี ประการแรก กาหนดไว้ว่าจะเน้นอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกให้เพิม่ ขึน้ อย่าง
สอดคล้อ งกับ ภาวะตลาดต่ า งประเทศ เช่ น อุ ต สาหกรรมน้ า ตาล สิ่ง ทอ ปูน ซีเ มนต์ ประการ
ที่ สอง มุ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดบิ จากผลผลิตทางเกษตรให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดตาม
เป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์
และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลทางเกษตรเป็ นวัตถุดบิ อื่นๆ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสนับสนุ น
การผลิต ในด้า นการเกษตรและการจ้า งงานในส่ ว นภูม ิภ าค ประการที่ ส าม เร่ง รัด ส่ ง เสริม ให้
อุตสาหกรรมขนาดย่อมทีม่ ลี ่ทู างในการทดแทนการนาเข้าสูง แต่ต้องใช้วตั ถุดบิ จากต่างประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราที่สามารถสนองความต้องการภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนของเครือ่ งจักรเครือ่ งยนต์ขนาดเบา และอุตสาหกรรมเกีย่ วกับโลหะและอโลหะทัง้ หลาย
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมหนั ก ที่เ ป็ น ฐานของอุ ต สาหกรรมทัง้ หลาย เช่ น
อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตภัณจากน้ ามันปิ โตรเลียม อุตสาหกรรมเคมีนัน้ ในช่วง
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4 นี้ จะได้ว างแนวทางการสร้างป จั จัย พื้น ฐานดัง กล่ าวเพื่อ เร่ง รัด ให้ม ี
อุตสาหกรรมเหล่านี้ขน้ึ ในอนาคตโดยเร็วต่อไป
2.1.3 เป้ าหมายด้านเหมืองแร่ กาหนดไว้ให้ขยายตัวในอัตราถัวร้อยละ 3.2 ต่อ
ปี ส่วนใหญ่เป็ นการขยายตัวของแร่ท่ไี ด้ขุดแล้วในขณะนี้ เช่น ดีบุก แบไรท์ วุลแแฟรม แมงกานีส
พลวง นอกจากฟลูออไรท์ทก่ี าหนดเป้าหมายการผลิตให้คงตัวตลอดช่วงของแผนพัฒนาฯ เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดโลกลดลง เป้าหมายดังกล่าวนี้เป็ นอัตราการขยายตัวที่สามารถอนุ รกั ษ์แร่
ธาตุไว้ไม่ให้หมดสิ้นไปโดยเร็วอีก ด้วย ขณะเดียวกันก็เป็ นอัตราทีส่ ามารถรักษาการจ้างงานด้านนี้
ให้เพิม่ ขึ้นได้ตามปกติ สาหรับแร่ธาตุใ หม่ๆ ที่มกี ารสารวจพบแหล่งแร่แล้ว เช่น แก๊สธรรมชาติ
น้ามัน และเกลือหิน (Rock salt) ก็จะได้วางแนวทางและมาตรการเพื่อเร่งการผลิตให้เป็ นประโยชน์
ต่อไปโดยเร็ว หลังจากทีไ่ ด้ทาการสารวจแหล่งแร่ได้เรียบร้อยแล้ว
2.2

เป้ าหมายการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อให้เป้าหมายการผลิตสามารถขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 7.0 และเพื่อเป็ นการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสัน้ ด้วยนัน้ จึงได้กาหนดเป้าหมายการส่งออกและการนาเข้าอันเกี่ยวข้องกับ
ดุลการค้าระหว่างประเทศไว้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 เป้ าหมายการส่งออก กาหนดให้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ อย่างน้ อยไม่ตา่ กว่า
ร้อยละ 13.7 ต่ อปี ในราคาตลาด เป้าหมายการเพิม่ ทางด้านสินค้าออกกาหนดไว้ในอัตราร้อยละ
14.0 ต่อปี และกาหนดเป้าหมายเพิม่ การส่งออกในด้านบริการร้อยละ 12.2 ต่อปี เพื่อทีจ่ ะให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะเร่งการวางแผนการส่งออกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต และ
ภาวะตลาดโลกอย่างเป็นระบบและโดยรีบด่วน
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เป้าหมายด้านสินค้าแยกเป็ นการเพิม่ ของปริมาณการส่งออกร้อยละ 7.5
ต่อปี และเป็ นการเพิม่ ของราคาสินค้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ต่อปี ในด้านปริมาณการส่งออกนี้
มีเ ป้ า หมายการเพิ่ม ของสิน ค้า ประเภทที่ส าคัญ ๆ ในด้า นเกษตร อุ ต สาหกรรม และเหมือ งแร่
ดังนี้
ตารางที่ 3.1
เป้ าหมายการเพิ่ มของปริ มาณสิ นค้าออกที่สาคัญ
เป้ าหมายอัตราเพิ่ มเฉลี่ยของ
เป้ าหมายสิ นค้าออก
ปริ มาณสิ นค้าออกเป็ นรายปี
(ร้อยละ)
สิ นค้าเกษตร
- สินค้าเกษตรทีม่ ปี ริมาณการส่งออกมาก
(เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง)
- สินค้าเกษตรทีม่ ลี ่ทู างส่งออกแจ่มใส
(เช่น ใบยาสูบ กุง้ ปลาหมึก ถัวเขี
่ ยว ผลไม้สด)
- สินค้าเกษตรอื่นๆ ทีม่ ตี ลาด
(เช่น ข้าวฟ่าง ถัวต่
่ างๆ เมล็ดละหุ่ง ครัง่ โค กระบือ)

3.4
14.4
8.4

สิ นค้าอุตสาหกรรม

- สินค้าอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออก
(เช่น สับปะรดกระป๋อง อุปกรณ์อเิ ล็คโทรนิค เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ ถุงมือหนัง)
- สินค้าอุตสาหกรรมทีม่ ลี ่ทู างในการส่งออกได้
(เช่น น้ าตาล ปูนซีเมนต์ ด้ายและผ้าฝ้ายและใยประดิษฐ์ ผลไม้
และพืชผักกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ปอ เครือ่ งสุขภัณฑ์)
- สินค้าอุตสาหกรรมประเภทหัตถกรรม
(เช่น ไม้แกะสลัก เครือ่ งเรือน ผ้าไหมไทย อัญมณี)
สิ นค้าด้านเหมืองแร่
(เช่น ดีบุก ฟลูออไรท์ แบไรท์ ทังสเตน แมงกานีส พลวง)

16.0

8.9

10 .9

4.8

จากเป้าหมายการส่งออกด้านเกษตร กาหนดให้สนิ ค้าเกษตรที่มปี ริมาณ
การส่งออกมากเพิม่ ขึ้นในอัตราปกติ นอกจากผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังจะมีการจากัดขอบเขตการ
เพาะปลูกไม่ใ ห้ขยายตัว มากกว่าการเพาะปลูกที่เป็ นอยู่ใ นปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เพราะนอกจากจะมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมแล้ว การให้ขยายการผลิตมากจะมีผลเสียเมื่อราคาเกิด
ตกต่ า นอกจากนัน้ การขยายการผลิตมันสาปะหลังโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงหนือเป็ นเหตุ
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ให้ผ ลผลิต ของปอแก้ว ลดลงถึง กว่ า เท่า ตัว ซึ่ง ระยะต่ อ ไปนอกจากจะไม่ม ีปอแก้ว เหลือ ส าหรับ
ส่ งออกแล้ว ยังอาจผลิต ได้ไ ม่เ พียงพอกับความต้อ งการใช้ภายในประเทศก็ได้ สินค้าเ กษตรที่
คาดว่าจะส่งออกได้มากในระยะเวลาของแผนฉบับนี้ ได้แก่ ใบยาสูบ กุ้ง ปลาหมึก ถัวเขี
่ ยว และ
ผลไม้สด ได้กาหนดให้มเี ป้าหมายการเพิม่ สูงสุด เพราะยังมีล่ทู างอีกมากถ้าสามารถเพิม่ ผลผลิตได้
ทัน ส่วนสินค้าเกษตรอื่นทีม่ ตี ลาดอยูแ่ ล้ว เช่น ข้าวฟ่าง ถัวต่
่ างๆ โค กระบือ ทีจ่ ะต้องสนับสนุ นให้ม ี
การเพิม่ ตลาดให้มากขึ้นด้ว ย เป็ นที่ค าดการว่าถ้าราคาในตลาดโลกดี สินค้าประเภทเหล่ านี้จะ
สามารถเพิม่ การผลิตได้สงู กว่าเป้าหมายอีกมาก
สาหรับเป้าหมายการส่งออกสินค้าอุ ตสาหกรรมนัน้ ส่วนใหญ่ได้กาหนด
เป้าหมายไว้ค่อ นข้างสูง โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมที่มกี าลังการผลิต ในประเทศเพียงพอ แต่ ทงั ้ นี้
จะต้องมีการใช้ความพยายามในด้านตลาดเพิม่ มากขึน้ เป็ นพิเศษ อย่างไรก็ดี ถ้ามีการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ได้ผลตามแนวการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม อาจมีการกระจายสินค้าออกใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ อีก
ซึ่ง จะช่ ว ยให้ก ารส่ ง ออกสิน ค้า อุ ต สาหกรรมในช่ ว งต่ อ ไปสู ง กว่ า เป้ า หมายที่ว างไว้ไ ด้ ส าหรับ
เป้าหมายการส่ งออกสินแร่ไ ด้ต งั ้ ตามเป้าหมายอัตราการเพิ่มของการผลิต โดยตัง้ สมมติฐานว่ า
มีตลาดรองรับพอเพียงตามนัน้ ยกเว้นแร่ฟลูออไรท์ซง่ึ ความต้องการในตลาดโลกจะทรงตัว
ทางด้านเป้าหมายการส่งออกด้านบริการนัน้ ได้กาหนดไว้ว่ารายรับจาก
กิจกรรมการท่อ งเที่ยวจะเร่งรัดให้เ พิม่ สูงขึ้นในอัต ราเฉลี่ยร้อยละ 16.0 ต่อปี โดยประมาณว่า
นัก ท่ อ งเที่ย วจะเพิ่มมากขึ้น อย่า งน้ อ ยร้อ ยละ 11.0 ต่ อ ปี ขณะเดียวกันก็จ ะหาทางจูงใจให้
นักท่องเทีย่ วจ่ายเงินเพื่อการท่องเทีย่ วต่อคนสูงขึน้ จากเดิมอีกด้วย
ส่ ว นบริก ารด้า นอื่นโดยเฉพาะด้านขนส่ ง สิน ค้า ระหว่ างประเทศ จะเร่ง
ปรับปรุงกิจการพาณิชย์นาวีให้สามารถบริการการค้าต่างประเทศของไทยให้มากขึน้
2.2.2 เป้ าหมายการนาเข้ า เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับเป้าหมายการผลิต ดัง กล่ าว
ข้างต้นประมาณว่าอัตราการนาเข้าของสินค้าจะเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 11.5 ต่อปีในราคาตลาด
อัตราเพิม่ ของการนาเข้านี้จาเป็ นจะต้อ งรักษาไว้ใ นระดับดังกล่าว เพื่อให้เป็ นการสอดคล้องกับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายการเพิม่ ของสินค้าเข้าดังกล่าวแยกเป็ นเป้าหมายการเพิม่ ในแง่
ปริมาณ ร้อยละ 6.1 ต่อปี และเป็ นการเพิม่ ของระดับราคาสิน ค้าเข้าร้อยละ 5.0 ต่อปี ในด้าน
ปริมาณการนาเข้าได้ประมาณเป้าหมายการเพิม่ แยกตามประเภทสินค้าเข้าทีส่ าคัญๆ ไว้ดงั นี้
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ตารางที่ 3.2
เป้ าหมายการเพิ่ มของปริ มาณสิ นค้าเข้าแยกตามประเภทใหญ่ๆ
เป้ าหมายอัตราเพิ่ ม
เป้ าหมายสิ นค้าออก
เฉลี่ยเป็ นรายปี (ร้อยละ)
สินค้าเพื่อการบริโภค
0.7
วัตถุดบิ เพื่อผลิตสินค้าบริโภค
5.4
สินค้าทุนและวัตถุดบิ เพื่อผลิตสินค้าทุน
7.5
น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
7.7
ในด้านบริก ารน าเข้านัน้ ประมาณให้มูล ค่ า เพิ่มขึ้น ในอัต ราร้อ ยละ 11.1
ต่อปี ในราคาตลาด ซึง่ เป็ นอัตราทีต่ ่ ากว่าด้านบริการส่งออก โดยมีมาตรการให้การขนส่งสินค้าหัน
มาใช้บริการของประเทศเองมากขึ้น นอกจากนี้ในด้านการเดินทางไปท่อ งเที่ยวของคนไทยใน
ต่างประเทศก็จะมีมาตรการเพื่อรักษาไว้อยูใ่ นขอบเขตทีส่ มควร เพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศ
2.3 เป้ าหมายการลงทุ น เพื่อ ให้ ก ารฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิจ บรรลุ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์
ได้ก าหนดเป้าหมายการลงทุ นให้ขยายตัว สูง ขึ้นในอัต ราเฉลี่ยร้อ ยละ 7.2 ต่ อ ปี ใ นราคาคงที่
หรือร้อยละ 12.8 ต่อปี ในราคาตลาด หรือให้มเี ป้าหมายมูลค่าการสะสมทุนถาวรภายในประเทศ
ตลอด 5 ปีของแผนพัฒนาฯ เพิม่ ขึน้ เป็นจานวน 564 พันล้านบาท โดยมีสมมุตฐิ านให้สามารถรักษา
สัดส่วนเฉลีย่ ของการเพิม่ ขึน้ ของทุนต่อผลผลิตเพิม่ (ในราคาคงที)่ ในอัตราเท่ากับ 3.5
จากเป้าหมายการสะสมทุ นถาวรดัง กล่ าว ร้อ ยละ 72 เป็ นการสะสมทุนของ
ภาคเอกชน และร้อยละ 28 เป็ นการสะสมทุนของภาครัฐบาล ขณะเดียวกันสามารถแยกได้เป็ นการ
สะสมทุนภายในประเทศนี้ทงั ้ หมดถึงร้อยละ 69 และร้อยละ 31 เป็ นการสะสมทุนจากต่างประเทศ
ในจานวนเงินทุนจากต่างประเทศร้อยละ 82 กาหนดให้เงินทุนภาคเอกชนทีเ่ ข้ามาในรูปการลงทุน
โดยตรง และในรูปเงินกู้และสินเชื่อระยะยาว ส่วนอีกร้อยละ 18 เป็ นเงินทุนจากภาครัฐบาลในแง่
เงินกูข้ องรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจตามโครงการพัฒนาต่างๆ
เพื่อ ให้บรรลุ เป้าหมายการลงทุ นดังกล่าว โดยเฉพาะการลงทุนทางภาคเอกชน
ทัง้ ภายในประเทศและจากต่างประเทศนัน้ รัฐบาลจะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนเสียใหม่ ทัง้ ในแง่
การสร้างความมันใจให้
่
แก่นักลงทุน การทบทวนระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน การสร้าง
สิง่ อานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานในกิจการอุตสาหกรรม ตลอดทัง้ การสร้างสันติในวงแรงงาน
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ตารางที่ 3.3
เป้ าหมายมูลค่าการลงทุน (ในราคาแต่ละปี )
หน่ วย : ล้านบาท
การสะสมทุนมวลรวมในประเทศ
(ในราคาตลาด)
- การสะสมทุนภาคเอกชน
- การสะสมทุนภาครัฐบาล
เงินทุนจากต่างประเทศ
- เงินทุนจากภาคเอกชน
- เงินลงทุนโดยตรง
- เงินกูแ้ ละสินเชื่อระยะยาว
- อื่นๆ
- เงินทุนจากภาครัฐบาล

2520

2521

2522

2523

2524

88,117
63,345
24,772
28,632
24,460
4,250
7,100
13,110
4,172

99,205
70,643
28,562
31,545
26,138
4,950
7,750
13,438
5,407

111,299
79,829
31,470
34,853
28,074
5,800
8,500
13,774
6,779

124,980
90,138
34,842
37,968
30,218
6,750
9,350
14,118
7,750

140,271
103,898
36,373
40,117
32,621
7,900
10,250
14,471
7,496

รวม 2520–
2524

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยต่อปี

563,872
407,853
156,019
173,115
141,511
29,650
42,950
68,911
31,604

2.4 เป้ าหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ ในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงนัน้ ได้กาหนดเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศควบคู่กนั ไปให้เป็นกรอบทีช่ ดั เจนดังนี้ คือ
2.4.1 เป้ าหมายดุลการชาระเงิ น ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
กาหนดเป้าหมายให้ดุลการชาระเงินของประเทศเพิม่ สูงขึน้ 5,842 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ร้อยละ 4.7
ต่ อ ปี ซึ่งจะทาให้ยอดเงินทุนส ารองของประเทศในปี สุ ดท้ายของแผนพัฒนาฯ ประมาณไว้ใ ห้ม ี
จานวนเพียงพอทีจ่ ะสังสิ
่ นค้าเข้าได้ประมาณ 3 เดือน ฐานะดุลการชาระเงินดังได้กาหนดไว้น้ี จะมี
กาลังเพียงพอทีจ่ ะค้าจุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้มนคง
ั ่ การทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะพยายามรักษาเป้าหมายทางด้านแผนการผลิตทดแทนการนาเข้า แผนเร่งการ
ส่งออก แผนการลงทุน และแผนเงินกูใ้ ห้เป็นไปอย่างมีระบบตามทีก่ าหนด
2.4.2 เป้ าหมายการขยายตัวของปริ มาณเงิ นในระบบเศรษฐกิ จ ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลีย่ ร้อยละ 13.0
ต่อปี ทัง้ นี้เพื่อป้องกันมิให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเกินว่าร้อยละ 6.0 โดยที่การผลิตของประเทศ
ขยายตัวได้รอ้ ยละ 7.0 ต่อปี
2.4.3 นโยบายระดับราคาทัว่ ไป โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีนโยบาย
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกให้สงู ขึน้ ดังนัน้ การกาหนดเป้าหมายการเพิม่
ของระดับราคาทัวไปในช่
่
วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ไว้อย่างสูงไม่เกินร้อยละ 6.0 ต่อปี จึงเป็ นอัตรา

12.8
12.3
14.6
8.8
7.2
16.4
9.5
2.5
18.6
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ทีส่ อดคล้องกับการรักษาระดับราคาข้าวสารขายปลีกภายในประเทศ ซึง่ มีเป้าหมายให้เพิม่ สูงขึน้ ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี สาหรับข้าวสาร และร้อยละ 6.5 ต่อปีสาหรับข้าวเปลือก
ในด้านระดับราคาสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กบั การผันแปรของภาวะตลาดโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ น้ ามัน อัตราการเพิม่ ของระดับราคาทัวไปร้
่ อยละ 6.0 นี้มไิ ด้พจิ ารณารวมถึงการที่ราคา
น้ ามันภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่ผดิ ปกติ ซึ่งอัตราปกติในที่น้ีได้ประมาณให้เพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 6.9 ต่อปีโดยเฉลีย่
ตารางที่ 3.4
เป้ าหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
2520
- การเปลี่ยนแปลงในฐานะดุลการชาระเงิน
(ล้านบาท)
- การขยายตัวของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
(ล้านบาท)
- ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัง้ ประเทศ (ดัชนีเฉลีย่
ในรอบปี – ปี 2508 = 100)

2521

2522

2523

2524

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยต่อปี

-2,483

-1,508

1,263

3,605

4,964

4.7

4,615

5,170

6,455

7,354

8,510

13.0

199

211

224

237

253

6.0

2.5 เป้ าหมายด้ า นการคลัง เป้ าหมายด้ า นการคลัง ก าหนดขึ้น เพื่อ มุ่ ง ที่จ ะรัก ษา
เสถีย รภาพของระบบเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และเพื่อ ให้เ ศรษฐกิจ สามารถขยายตัว บรรลุ
เป้าหมายได้ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็ นการสนับสนุ นวัตถุประสงค์การกระจาย
รายได้ของแผนพัฒนาฯ ด้วย
2.5.1 เป้ าหมายด้ านรายจ่าย ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 กาหนดให้
รายจ่ายจากงบประมาณของรัฐบาลเพิม่ สูงขึน้ ในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 11.2 ต่อปี ทัง้ นี้โดยมีอตั รา
เพิม่ ของระดับราคาทัวไปร้
่ อยละ 6.0 ต่อปี
2.5.2 เป้ าหมายการขาดดุล งบประมาณ เพื่อ ให้ส ามารถรัก ษาอัต ราการ
ขยายตัวของปริมาณเงินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ไม่ให้สูงเกินร้อยละ 13.0 ต่อปี จาเป็ นที่
จะต้อง กาหนดเป้ าหมายให้ อตั ราการขาดดุลเงิ นสดให้ งบประมาณแต่ ละปี ให้ อยู่ในระหว่าง
จานวน 11,600 - 15,300 ล้านบาท หรืออีกนัยหนึ่งให้การขยายตัวของปริมาณเงินภาครัฐบาล
เ
ป็
น
ไ
ป
ในอัตราเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 19 ของยอดงบประมาณรายจ่าย ยอดขาดดุลดังกล่าวจะได้รบั การ
ชดเชยจากการกู้ยมื จากสถาบันการเงินเอกชน ส่วนที่เหลือจึงจะเป็ นการชดเชยจากการกู้ยมื จาก
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ธนาคารแห่งประเทศไทยและการใช้เงินคงคลังถ้าจาเป็ น จากเป้าหมายดังกล่าวจะมีผลทาให้ฐานะ
เงินคงคลังอยูใ่ นระหว่าง 7,000-10,000 ล้านบาท ตลอดช่วงของแผนพัฒนาฯ
2.5.3 เป้ าหมายด้ า นรายได้ ในการที่จ ะให้ ร ายจ่ า ยภาครัฐ บาลเพิ่ม ขึ้น ใน
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.2 ต่อปี และเพื่อรักษาการขยายตัว ของปริมาณเงินภาครัฐบาลให้อยู่ใ น
ขอบเขตจากัดนัน้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขในการจัดเก็บรายได้เพิม่ เติมให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ อย่างน้อย
ร้อยละ 15.1 ต่อปีตามเป้าหมายในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5
เป้ าหมายด้านการคลัง
2520
เป้ าหมายด้านรายจ่าย
- รายจ่ายในงบประมาณ
- อัตราการเบิกจ่ายจริง
(ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย)
- รายจ่ายเงินสดในปี งบประมาณ
(รวมงบเหลื่อมจ่ายจากปี งบประมาณ
ก่อน)
เป้ าหมายการขาดดุลงบประมาณ
- การขาดดุลเงินสดในงบประมาณ
เป้ าหมายการจัดเก็บรายได้
- รายได้จากภาษีอากรทีเ่ พิม่ ขึน้
ในอัตราปกติ
- รายได้จากรัฐวิสาหกิจและรายได้อ่นื
- รายได้จากภาษีทางตรงประเภทใหม่
ทีเ่ ริม่ เก็บในปี 2520
- รายได้ทจ่ี ะต้องเก็บเพิม่ ขึน้ จากการ
ปรับปรุงระบบภาษี และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รวมรายได้ทงั ้ สิ้น
1/

เฉลีย่ 4 ปี

2521

2522

2523

(ล้านบาท)
อัตราเพิ่ ม
2524
เฉลี่ยต่อ
ปี

68,790
80

78,520
81

85,955
82

95,205
83

106,130
84

11.2
-

62,870

72,570

80,505

89,565

99,600

12.4

12,660

15,210

12,080

12,500

11,590

-0.5

44,362

51,070

58,790

67,680

77,915

15.1

4,319
1,770

3,790
2,010

4,250
2,240

4,495
2,550

4,616
2,900

-1.1
13.11/

-

1,300

1,900

2,400

2,700

-

50,451

58,170

67,180

77,125

88,131

15.0
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จากเป้าหมายดังกล่าว ถ้าหากไม่มกี ารปรับปรุงระบบภาษีอากรแต่อย่างใด รายได้
ทีร่ ฐั สามารถจัดเก็บได้จะมีจานวนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.4 ต่อปี จะทาให้เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 ต้องถูกกระทบกระเทือน
2.6

เป้ าหมายประชากรและการมีงานทา

2.6.1 เป้ าหมายประชากร กาหนดให้อ ัต ราการเพิ่มประชากรลดลงให้เ หลือ
อย่างน้อยไม่เกินร้อยละ 2.1 ในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 คือ ปี 2524 ซึ่งขณะนัน้
กะประมาณว่าประเทศจะมีประชากรเพิม่ ขึน้ เป็ น 48.2 ล้านคน ในจานวนนี้คาดว่าเป็ นชาย 24.2
ล้านคน และหญิง 24.0 ล้านคน อัตราเพิม่ ที่ลดลงนี้ถ้าสามารถทาได้ควรจะลดลงให้ต่ ากว่าอัตรา
ทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้วนี้อกี ด้วย เป้าหมายสาหรับผูร้ บั บริการในการวางแผนครอบครัวทัง้ สิน้ อย่างน้อย
ไม่ควรต่ากว่า 3.0 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
2.6.2 เป้ าหมายการสร้างงานเพิ่ ม กาหนดเป้าหมายไว้อย่างน้อยประมาณ 2.2
ล้านตาแหน่ งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 หรือประมาณว่าจะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ปีละ 450,000 คน
หมายความว่าจะมีผมู้ งี านทาทัง้ สิน้ 20.39 ล้านคนในปี 2524 ซึง่ จะทาให้อตั ราการว่างงานคงอยู่ใน
ระดับต่ากว่าร้อยละ 6 ของกาลังแรงงานทัง้ หมดของประเทศ
2.6.3 เป้ าหมายการมีงานทาในเมือง ให้มอี ตั ราเพิม่ ของปริมาณการมีงานทา
ในเมืองเฉลีย่ ร้อยละ 4.6 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ทัง้ นี้ตอ้ งรักษาอัตราการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานจากชนบทเข้าสู่เมืองในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี ในการนี้จะมีงานในเมืองเพิม่ ขึ้นจาก
2.4 ล้านคนในปี 2519 เป็น 3.01 ล้านคนในปี 2524 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ในสาขาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมและบริการ ตามลาดับ
2.6.4 เป้ าหมายการมีงานทาในชนบท ให้มอี ตั ราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 2.0 ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 กล่าวคือ จะมีงานในชนบทเพิม่ จาก 15.8 ล้านคน ในปี 2519 เป็ น
17.4 ล้านคนในปี 2524 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ในสาขาการเกษตร และส่วนหนึ่งจะเป็ นการเพิม่
โดยการสร้างงานของรัฐบาลโดยใช้นโยบายงบประมาณเข้าช่วย รวมทัง้ ผลจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดขึน้ ในส่วนภูมภิ าค
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ตารางที่ 3.6
เป้ าหมายประชากรและการมีงานทา
2520
จานวนประชากร 1/
เป้าหมายผูร้ บั บริการวางแผน
ครอบครัวรายใหม่ 1/
กาลังแรงงานในแต่ละปี 2/
ตาแหน่งงานทีต่ อ้ งสร้างเพิม่ 2/
เป้าหมายผูม้ งี านทาในเมือง 2/
เป้าหมายผูม้ งี านทาในชนบท 2/

2521

2522

2523

2524

(พันคน)
อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยต่อปี

44,039
575

45,100
587

46,142
609

47,173
622

48,179
637

2.3
2.6

19,670
388
2,516
16,037

20,133
416
2,629
16,340

20,550
445
2,749
16,665

21,028
476
2,876
17,014

21,601
508
3,011
17,387

2.3
2.3
4.6
2.0

หมายเหตุ 1/ เป็ นตัวเลขวันที่ 1 กรกฎาคม ของแต่ละปี
2/
เป็ นตัวเลขวันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

3.

แนวทางการพัฒนาหลัก

เพื่อให้การพัฒนาได้ดาเนินไปสู่วตั ถุประสงค์หลักทีต่ ้องการเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และแก้ปญั หาขัน้ รากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้พน้ื ฐานของความมันคงปลอดภั
่
ยของชาติ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดมานัน้ รัฐบาลจะดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ 10 ประการ
และรับเงือ่ นไขทีจ่ ะต้องปรับปรุงนโยบายหลักๆ ดังต่อไปนี้
3.1
อย่างตา่

เร่ ง ขยายการผลิ ต สาขาเกษตรให้ ไ ด้ โ ดยเฉลี่ ย ถึ ง ร้ อ ยละ 5.0

ต่ อ ปี เป็ น

เพื่อยกระดับรายได้และขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อใช้แรงงานในชนบทให้มนคงยิ
ั ่ ง่ ขึน้
ในการนี้ จะวางแนวปรับปรุงโครงสร้างการผลิ ตภายในสาขาเกษตร ทัง้ ทางด้านการกระจาย
การผลิต ในบางพืน้ ที่และการเร่งเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในเขตการเกษตรทีม่ แี ววการพัฒนาสูง
และในพืน้ ทีท่ ก่ี ารเกษตรยังล้าหลังอยูค่ วบคู่กนั ไป
แนวทางสาคัญในการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ในสาขาเกษตรนัน้ รัฐบาลจะ
ปฏิรูป ระบบราคาและระบบจ าหน่ า ยผลิต ผลการเกษตรให้เ ป็ นธรรมต่ อ ชาวนาชาวไร่ใ นชนบท
ตลอดทัง้ เร่งการจัดสรรปจั จัยการผลิตที่จาเป็ น โดยเฉพาะการเร่งปรับปรุงระบบชลประทานให้ถงึ
ระดับไร่นา การขยายสินเชื่อให้แก่เกษตรกร การจัดหาปุ๋ยจาหน่ ายที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม
การเผยแพร่และส่งเสริมการนาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ รวมทัง้ การจัดหาพันธุ์พชื ที่ดใี ห้เพียงพอ และ
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ส่งเสริมการจัดรูปองค์กรการเกษตรในชนบทในรูปแบบต่างๆ ให้เกษตรกรได้สามารถรวมตัวกันเป็ น
ปึกแผ่นทีจ่ ะรับบริการจากรัฐและเพิม่ อานาจต่อรองทางเศรษฐกิจได้ดยี งิ่ ขึน้
3.2 ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ สามารถขยายการผลิ ตเพื่อการส่ งออก
และเป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สามารถสนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่ มการมีงาน
ทาในส่วนภูมิภาค
การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นัน้ รัฐจะมี
นโยบายส่ ง เสริมโดยเน้ นหนัก ในอุ ต สาหกรรมผลิต วัต ถุ ดิบ และอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก ตลอดทัง้
อุ ต สาหกรรมที่ส่ ง ผลเชื่อ มโยงต่ อ การพัฒ นาเกษตรและทรัพ ยากรธรรมชาติข องประเทศที่จ ะ
ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานให้แก่คนส่วนใหญ่
ในการนี้ รัฐบาลจะวางนโยบายทีจ่ ะกระจายแหล่งทีต่ งั ้ อุตสาหกรรมหลายประเภท
ออกจากบริเ วณนครหลวงไปสู่ ส่ วนภูมภิ าคเป็ นขัน้ ๆ ไป ขณะเดียวกันจะปรับปรุงนโยบายและ
กาหนดมาตรการเร่งฟื้ นฟูการลงทุนด้านอุตสาหกรรมทีก่ าลังซบเซาอยู่ขณะนี้เป็ นพิเศษให้ชดั เจน
เพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่วงการธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ จะเร่งการแก้ปญั หาและสร้างสันติ
ในวงการแรงงานและปรับปรุง ค่ าจ้ างให้ส อดคล้อ งกับการเพิ่ม ผลผลิต ตลอดทัง้ การปฏิรูปการ
บริห ารงานของรัฐ ที่เ กี่ย วโยงกับ การส่ งเสริมการพัฒนาอุ ต สาหกรรมและการลงทุน ให้มสี ภาพ
คล่องตัว และทบทวนสะสางนโยบายหลายด้านที่ขดั กันเองในหน่ วยงานของรัฐ เพื่ออานวยความ
ส
ะ
ด
ว
ก
แ
ล
ะ
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยปจั จุบนั ให้ดขี น้ึ
3.3 วางแผนเร่งรัดการส่งออกและแผนการผลิ ตทดแทนการนาเข้าเพื่อปรับปรุง
การค้ากับต่างประเทศให้เชื่อมโยงกับแนวทางการผลิ ตภายในประเทศ
การวางแผนเร่งรัดการส่งออกจะกาหนดออกมาให้แน่ ชดั เป็ นรายสินค้าที่สาคัญๆ
ให้สอดคล้องกับการผลิตและกับการใช้ ตลอดทัง้ วางนโยบายราคาภายในประเทศ ขณะเดียวกันจะ
แสวงหาตลาดและกาหนดกลุ่มตลาดที่จะรับสินค้าแต่ละประเภทให้แน่ ชดั และมันคง
่ ในการนี้จะมี
การวางแนวการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และระหว่างหน่ วยงานของรัฐบาลกับ
เอกชนให้เป็ นระบบที่ประสานสัมพันธ์กัน ขณะเดียวกันก็จะมีการวางแผนการผลิตทดแทนการ
นาเข้าควบคู่ไ ปกับแผนส่ งออกให้รบั กับนโยบายการลงทุน ขยายการผลิต ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ เขตปลอดภาษีสาหรับผลิตสินค้าเพื่อส่งออกอย่างเดียว โดยนาวัตถุดบิ
เข้ามาจากต่ างประเทศจะต้องรีบจัดให้มขี ้นึ อย่างพอเพียง ตลอดทัง้ การแก้ปญั หาดุลการค้าของ
ประเทศในระยะยาวด้วย
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นอกจากนี้จะวางแผนเร่งพัฒนาการท่องเทีย่ วให้นักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศเพิม่
มากขึน้ ควบคู่ไปกับแผนส่งออกเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินตราต่างประเทศ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
พร้อมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ให้กระจายออกไปในท้องถิน่ อย่างมีแผนทีเ่ หมาะสม ตลอดทัง้
ขอร้องสื่อมวลชนมิให้โฆษณาข่าวร้ายเกีย่ วกับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย เพราะเป็ น
การทาลายบรรยากาศการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
3.4 กาหนดแนวทางการพัฒ นาภาคและการกระจายการพัฒ นาเมืองหลักขึ้น
ในส่วนภูมิภาคให้มีแผนอย่างชัดเจน
เพื่อเป็ นหลักในการประสานงานเร่งการกระจายการผลิตและการเพิม่ ผลผลิตใน
พื้น ที่ต่ า งๆ ให้ ม ีผ ลต่ อ การเพิ่ม รายได้ การกระจายอุ ต สาหกรรมไปสู่ ส่ ว นภู ม ิภ าคและเพิ่ม
การจ้างงานในส่วนภูมภิ าค รัฐบาลจะคานึงถึงลักษณะและข้อจากัดทางด้านทรัพยากรหลักของ
แต่ละท้องถิน่ ประกอบด้วย ขณะเดียวกันรัฐบาลจะวางแนวทางการกระจายการพัฒนาเมืองหลักขึน้
ในภาคต่างๆ ให้สามารถมีฐานเศรษฐกิจของตนเองเพื่อเป็ นศูนย์กลางความเจริญของแต่ละภาค
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการลดความแออัดของกรุงเทพมหานครในระยะยาว และเป็ นการป้องกันการอพยพ
เข้ากรุงและพัฒนาสภาวะสิง่ แวดล้อมในนครหลวงด้วย นอกจากนี้จะกาหนดให้มกี ารเร่งรัดพัฒนา
“พืน้ ทีพ่ เิ ศษ” ทีม่ ปี ญั หาในภาคต่างๆ ขึน้ ด้วย
3.5

เร่งขยายและกระจายบริ การเศรษฐกิ จขัน้ พื้นฐาน

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การขยายบริก ารทางด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
การคมนาคมและขนส่ง และการไฟฟ้าให้ออกไปสู่ส่วนภูมภิ าคและชนบท เพื่อสนับสนุ นการผลิต
และปรับปรุงสภาพของชุมชนในชนบท โดยมีการวางแผนกระจายบริการขัน้ พื้นฐานดังกล่าวให้
ประสานกัน ภายในแต่ ล ะสาขาและระหว่ า งสาขา ตลอดทัง้ การปรับ นโยบายราคาบริก าร
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการหลายด้านให้เอือ้ อานวยต่อการกระจายรายได้และสร้างความเป็ น
ธรรมต่อผูผ้ ลิตในส่วนภูมภิ าคและชนบทยิง่ ขึน้
3.6 สนั บสนุนและเร่งรัดแผนงานในการลดอัตราเพิ่ มประชากรจากร้อยละ 2.5
ในสิ้ นปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2519) ให้ เหลือร้อยละ 2.1 ในปลายปี ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 (2524)
ในการนี้รฐั บาลและเอกชนจะร่วมกันวางแนวทางส่งเสริมงานวางแผนครอบครัวให้
ได้ตามเป้าหมายที่จะให้มผี ู้รบั บริการด้านการวางแผนครอบครัวใหม่ทงั ้ สิ้น 3.03 ล้านคนในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งจะดาเนินการทัง้ ด้านการให้การศึกษา (ประชากรศึกษา) การ
ปรับปรุงกฎหมาย ตลอดทัง้ การให้บริการวางแผนครอบครัวอย่างกว้างขวางให้ถึงประชาชนใน
ชนบทห่างไกลชนกลุ่มน้อย แหล่งเสื่อมโทรมในเขตเมืองและพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามกดดันประชากรต่อเนื้อที่
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ทากินสูง การเร่งรัดการวางแผนครอบครัวให้ได้ผลในระยะต่อไปนี้ให้ความสาคัญต่อมาตรการด้าน
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนอกเหนือไปจากด้านการแพทย์ให้มากขึน้
ส่วนการสร้างการมีงานทาให้ได้ตามเป้าหมายเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ 2.2 ล้านคน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (คือจากประมาณการมีงานทาในปี 2519 จานวน 18.2 ล้านคนเพิม่
เป็ น 20.4 ล้านคนในปี 2524) เพื่อรักษาระดับการว่างงานให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 6 ของกาลัง
แรงงานของประเทศนัน้ จะต้องเพิม่ ปริมาณการมีงานทาในเขตเมืองให้ได้ถงึ ร้อยละ 4.6 ต่อปี (คือ
เพิม่ จาก 2.4 ล้านตาแหน่ งในปี 2519 เป็ น 3.01 ล้านตาแหน่ งในปี 2524) และในเขตชนบทให้เพิม่
อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (คือเพิม่ จาก 15.8 ล้านตาแหน่ งในปี 2519 เป็ น
17.4 ล้านตาแหน่งในปี 2524) ในการนี้รฐั บาลจะดาเนินการตามเงื่อนไขของแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นทัง้ ในเขตนครหลวงและส่วนภูมภิ าค ทัง้ นี้รฐั บาลให้
ความสาคัญอันดับสูงต่อโครงการแผนงาน และมาตรการในการแก้ปญั หาการว่างงานตามฤดูกาล
และการทางานต่ ากว่าระดับ เพื่อป้องกันการอพยพของประชากรเข้าสู่นครหลวงโดยเฉพาะการปรับ
อัตราค่าจ้างขัน้ ต่าให้เหมาะสมและเป็นธรรมยิง่ ขึน้
3.7 วางแนวการขยายและการกระจายบริ การสัง คมให้ ไ ปถึ ง มื อ ประชาชนใน
ชนบทอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้การกระจายบริการสังคมสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายการกระจายรายได้
และการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ตลอดทัง้ การขจัดความเหลื่อมล้าการให้บริการสังคมระหว่าง
ชนบทกับเมืองให้เกิดผลอย่างแท้จริงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องวางแผน
การกระจายบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และด้านโภชนาการให้ไปสู่
ส่วนภูมภิ าคและชนบทอย่างผสมผสานกัน
ในการนี้จะเริม่ ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและ
สัง คมของประเทศที่ก าลัง เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดีย วกัน ก็มุ่ง ที่จ ะให้ค นไทยได้ม ีโ อกาสเข้า รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระจายบริการการศึกษาสู่ท้องถิน่ และส่วนภูมภิ าค และเน้นการ
ผลิต บุคลากรในระดับต่ างๆ ให้เ พียงพอต่อ ความต้อ งการของท้องถิ่น เช่นเดียวกับด้านบริการ
สาธารณสุข โดยจะเพิม่ การให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้ยากจน ส่วนด้านการสังคมสงเคราะห์
ั หาทางสัง คมและกลุ่ ม
นั น้ จะเน้ น การบริก ารด้ า นการสงเคราะห์ แ ละสวัส ดิก ารแก่ ก ลุ่ ม ผู้ ม ีป ญ
เป้าหมายพิเศษ ซึง่ ได้แก่ ชาวเขา คนชรา ผูท้ ุพพลภาพ บุคคลไร้ทพ่ี ง่ึ ผูอ้ าศัยในแหล่งเสื่อมโทรม
และนักโทษ
ทางด้านสวัสดิภาพของแรงงานนัน้ ก็จะดาเนินโครงการและมาตรการที่จะช่วยปู
พืน้ ฐานให้ผใู้ ช้แรงงานได้มสี วัสดิภาพการทางานทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย และมีหลักประกันในชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
โดยจะใช้มาตรการต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีจากฝา่ ยนายจ้าง
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3.8

่ งขึ้น
วางแนวทางการพัฒนาเสถียรภาพทางสังคมของชาติ ให้มนคงยิ
ั่

ในการนี้จะมีการวางแนวทางการพัฒนาเพื่อความมันคง
่ เพื่อแยกให้เห็นปญั หา
ความมันคงความปลอดภั
่
ยของชาติให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ กาหนดแนวทางแก้ไขทั ง้ ในภาวะ
ฉุกเฉินและในระยะยาว นอกจากนี้ยงั มีแนวทางเสริมสร้างฐานะของสตรีและเยาวชนให้มบี ทบาทต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น ตลอดทัง้ วางแนวการแก้ปญั หาสัง คมต่ างๆ เช่น ปั ญ หายาเสพติ ด
ั หาเยาวชน ป ญ
ั หาอาชญากรรม และป ญ
ั หาความเสื่อ มโทรมของสุ ข ภาพจิต ของ
ให้ โ ทษ ป ญ
ประชาชน เป็นต้น ซึง่ ได้รบั ความสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่าปญั หาการสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
3.9 กาหนดแนวทางการบูรณะและบริ การจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิ จหลักและ
แนวทางการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
โดยเฉพาะที่ดนิ แหล่งน้ า ป่าไม้ และแหล่งแร่ ให้มกี ารใช้ในอัตราและลักษณะที่ม ี
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจต่ อ คนส่ ว นใหญ่ สูงขึ้น ขณะเดีย วกันจะก าหนดแนวทางฟื้ นฟู บูรณะ
ทรัพยากรที่ถูกทาลายและมีสภาพเสื่อมโทรมจนเป็ นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศให้
สามารถสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้ จะวางแนวทางพัฒนาอย่างมีระบบและ
สอดคล้ อ งกั น ในด้ า นการเร่ ง การปฏิ รู ป และพัฒ นาที่ ดิ น การพั ฒ นาและจัด สรรแหล่ ง น้ า
ภายในประเทศ การอนุ รกั ษ์ทอ้ งทะเลหลวง การสงวนไว้และการนามาใช้ของแหล่งแร่ การอนุ รกั ษ์
และบูรณะทรัพยากรป่าไม้และการสารวจ และพัฒนาแหล่งพลัง งานที่สาคัญ ยิง่ ของประเทศ คือ
ั่
น้ามันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติในบริเวณอ่าวไทยและฝงทะเลด้
านตะวันออกของภาคใต้
3.10 วางแผนพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ อ น าเอาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีม าใช้ ใ นการปรับ ปรุ ง ผลผลิ ต และ
ขบวนการผลิต ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายในการเพิ่ม ผลผลิต การส่ ง ออกและการกระจายผลผลิต ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยมุ่งระดมขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ให้บงั เกิดผลแก่ส่วนรวมสูงสุด ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพและปรับปรุง
องค์การทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะให้ได้มาซึ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อมของประเทศ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารกระจายเทคโนโลยีท่เี หมาะสมในด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมเป็นลาดับแรก เพื่อให้บงั เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมด้วย

49

อนึ่ง เพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจะเร่งปรับปรุง
กลไกเศรษฐกิ จของรัฐบาลที่ เป็ นแกนกลางรับผิ ดชอบต่ อการบริ หารนโยบายเศรษฐกิ จของ
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบต่อการวางแผนระดับชาติ การจัดทางบประมาณ
แผ่นดิน และการบริหารงานบุคคลของส่วนกลางให้มปี ระสิทธิภาพและประสานงานกันอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้สามารถนาเอานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ
ชัดเจน และปรับปรุงฝ่ ายประสานงานต่ างๆ ให้สามารถติดตามและควบคุมผลการดาเนินงานใน
กิจ การพัฒ นาให้เ ป็ น ไปตามแผนพัฒ นาฯ ที่ว างไว้ด้ว ย ในการนี้ อ านาจหน้ า ที่ข องหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกันต่อไป
นอกจากนั น้ ก็ต้ อ งปรับ ปรุ ง กลไกเศรษฐกิจ ขัน้ ปฏิบ ัติก ารของฝ่ า ยรัฐ บาล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
กระทรวงทีเ่ กีย่ วโยงทางด้านเศรษฐกิจ ให้มกี ารประสานงาน และให้บริการส่งเสริมทางด้านการผลิต
การจาหน่ ายของภาคเอกชนได้ผลเร็วยิ่งขึน้ ทัง้ นี้ รวมถึงการปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบการ
เพื่อวงการธุรกิจการค้าสามารถดาเนินงานได้คล่องตัว และมีความมันใจต่
่ ออนาคตทางเศรษฐกิจ
ของชาติมากขึน้
ขณะเดียวกันรัฐบาลจะวางมาตรการจัดระบบผูกขาดตัดตอนในวงการผลิต และ
การค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้แก่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภค ตลอดทัง้ การเร่งวางนโยบาย
ปรับปรุงบทบาทเกี่ยวกับรัฐวิส าหกิจที่เกี่ยวข้อ งกับการผลิต การจาหน่ าย ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้ได้มสี ่วนร่วมสนับสนุ นการกระจายรายได้ และความเจริญไปสู่
ส่วนภูมภิ าค ตลอดทัง้ การเสริมสร้างการมีงานทาในอนาคตด้วย

บทที่ 1
การเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจ ในปี 2520 - 2521
การพัฒนาประเทศในช่ว ง 2 ปี แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะต้อ งให้
ความสาคัญอันดับสูงต่อการแก้ปญั หาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเร่งฟื้ นฟูภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศทีซ่ บเซาให้กลับเข้าสู่ระดับทีม่ นคง
ั ่ มีเสถียรภาพพอทีจ่ ะเป็ นฐาน
การพัฒนาการแก้ปญั หาระยะยาวด้านอื่นๆ ในช่วงต่ อไปอย่างได้ผล รัฐบาลจะต้องเร่งพิจารณา
ปญั หาและทบทวนนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจหลายด้านที่จาเป็ นต่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและ
ภาวะการลงทุนที่จาเป็ นต่อการขยายกาลังผลิต รายได้และการมีงานทาขึ้นในประเทศในช่วงปี
2520-2521 มิฉะนัน้ การแก้ปญั หาขัน้ โครงสร้างระยะต่อไปทีแ่ ผนพัฒนาฯ กาหนดไว้อาจจะประสบ
ความล้มเหลวโดยสิน้ เชิง และอาจจะยังผลกระทบต่อเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองของประเทศ
ต่อไปได้
ในช่วงของปี 2519 ซึ่งเป็ นปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ ภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนยังไม่ฟ้ื นตัวเท่าที่ควรและการผลิตโดยส่วนรวมคาดว่าจะขยายตัวไม่เกิน
ร้อยละ 6.0 เพราะการผลิตด้านเกษตรประสบกับความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมยังไม่เ พิ่มขึ้นให้เ ห็นชัด นอกจากการลงทุนในอุ ต สาหกรรมขนาดเบาบางประเภท
เท่านัน้ ที่ก าลัง เริม่ ไหวตัว ในทางที่ดขี ้นึ ในด้านการส่ งออกแม้ว่าสินค้าหลักบางประเภทสามารถ
ส่งออกได้เพิม่ ขึ้นแต่สนิ ค้าออกอีกหลายประเภทกาลังประสบภาวะซบเซา ราคาตกต่ าและไม่
สามารถขยายตลาดได้ เช่น น้ าตาล สิง่ ทอ กระสอบป่าน เป็ นต้น นอกจากนี้ ภาวะการว่างงานก็
ยังอยู่ในระดับสูง คือ มีจานวนคนว่างงานประมาณ 1.05 ล้านคนในสิน้ ปี 2519 ซึง่ แสดงให้เห็นชัด
ว่าภาวะเศรษฐกิจทีซ่ บเซาลงจากปี 2517 เป็ นต้นมาจนถึงปี 2519 ยังไม่ฟ้ืนตัวเท่าทีค่ วร และภาวะ
ดังกล่าวนี้จะส่งผลไปถึงปี 2520 และ 2521 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ด้วย ถ้าหากไม่รบี ทา
การแก้ไข
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงกาหนดแนวทางการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ โดยเสนอให้รฐั บาลได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบายและมาตรการสาคัญๆ ที่
จะช่วยเร่งการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาอุสาหกรรม การค้า และการส่งออก เพิม่ การจ้างงาน
ตลอดทัง้ การลงทุนของภาครัฐบาลและการใช้มาตรการทางการเงินการคลังและการปรับปรุงบริการ
ของรัฐบางประการดังนี้ คือ
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1.

นโยบายและมาตรการเร่งฟื้ นฟูการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม

ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ รัฐบาลจาเป็ นจะต้องมุ่งให้ความสนใจต่อการ
ฟื้ น ฟู ก ารลงทุ น ในกิจ การอุ ต สาหกรรมเป็ น กรณี พิเ ศษ ทัง้ นี้ ร วมถึง การลงทุ น ขยายกิจ การ
อุตสาหกรรมเดิมและก่อตัง้ อุตสาหกรรมใหม่ในหมู่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศควบคู่
กันไป มาตรการและนโยบายทีจ่ าเป็นต่อการฟื้นฟูและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนระยะสัน้ คือ
1.1 รัฐบาลจะต้องแถลงยืนยันให้นักลงทุนโดยทัวไปและชาวต่
่
างประเทศได้ทราบถึง
มาตรการและนโยบายของรัฐที่จะสนับสนุ นและส่งเสริมให้เอกชนชาวไทยและต่างประเทศลงทุน
เพิ่ม ขึ้น โดยที่ร ัฐ บาลจะไม่ โ อนกิจ การของเอกชนมาเป็ น ของรัฐ และจะให้ ค วามเป็ น ธรรม
ตลอดทัง้ สวัส ดิภ าพแก่ เ อกชนผู้ ล งทุ น ในการประกอบกิจ การธุ ร กิจ อุ ส าหกรรมอย่ า งมัน่ คง
โดยเฉพาะจะต้องขจัดข้อสงสัยในกรณีพพิ าทระหว่างบริษทั แอร์สยามกับบริษทั การบินไทย และการ
เลิกสัญญาบริษทั เทมโก้โดยรัฐได้จดั ตัง้ องค์การเหมืองแร่ในทะเลขึน้ ทาการแทน
1.2 รัฐ บาลจะต้อ งก าหนดกิจ การใดให้แ น่ ช ัด ว่ า ต้อ งการให้เ อกชนไทยเท่ า นัน้ เป็ น
ผูล้ งทุน และกาหนดประเภทกิจการที่รฐั บาลยินดีให้มกี ารลงทุนจากต่างประเทศ ซึง่ โดยหลักการคง
เป็ น กิจการลงทุ นขนาดใหญ่ ท่ตี ้อ งการการลงทุน สูงและจะช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพหรือ นาความ
ก้าวหน้าทางเทคนิคเข้ามาให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ หรือทีน่ าไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออกเป็ น
ส่วนใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมถลุงแร่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและเยื่อกระดาษ
เป็ นต้น ตลอดจนแถลงเจตนาว่ารัฐบาลมีความยินดีจะเข้าร่วมทุนด้วยในอัตราส่วนข้างน้อยในบาง
โครงการทีม่ คี วามสาคัญแก่เศรษฐกิจของประเทศเป็ นพิเศษ ซึง่ ไม่อาจเกิดขึน้ ได้ โดยอาศัยการร่วม
ทุนของผูล้ งทุนคนไทยและต่างประเทศตามลาดับ ในกรณีทร่ี ฐั ร่วมลงทุนนี้ต้องกาหนดเป็ นนโยบาย
ให้ชดั เจนว่า จะดาเนินการขายหุน้ นัน้ ให้แก่เอกชนคนไทย ทันทีทก่ี จิ การนัน้ สามารถดาเนินการไป
ได้ดว้ ยดี
1.3 เร่งรัดสะสางปญั หาของโครงการลงทุนอุตสาหกรรมทีร่ ฐั บาลให้การส่งเสริมไปแล้ว
และเอกชนพร้อมทีจ่ ะดาเนินการ แต่ต้องชะงักอยู่เพราะรอการพิจารณาตัดสินใจของหน่ วยงานของ
รัฐบาลด้านนัน้ ๆ เช่น การขอสัมปทานป่าไม้เพื่อผลิตเยื่อกระดาษ โครงการถลุงและผลิตแร่ และ
โครงการลงทุนอุตสาหกรรมใหญ่ๆ อีกหลายโครงการ ทีส่ ามารถจะสร้างความมันใจและบรรยากาศ
่
การลงทุนให้แก่นักลงทุนอื่นๆ ทีก่ าลังรอดูท่าทีของรัฐบาล โดยถือเป็ นเรื่องระดับนโยบายเร่งด่วน
ระดับชาติทจ่ี ะให้เกิดการลงทุนและสามารถให้ผปู้ รารถนาจะลงทุนได้ดาเนินการโดยรวดเร็ว
1.4 ปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประทศ ให้เป็ นการสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ทีจ่ ะก่อให้เกิดมีการจ้างงาน
เพิม่ และการกระจายรายได้ ตลอดทัง้ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยสนับสนุ นให้
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คนไทยได้เข้าร่ว มลงทุน และพร้อมกันนัน้ ก็ส นับสนุ นให้คนไทยได้ร ับการถ่ ายทอดวิชาการและ
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ดว้ ย
1.5 เร่งรัดโครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั กิ ารส่งเสริมและทีก่ าลังยื่นขออนุ มตั กิ ารส่งเสริม
ให้มกี ารดาเนินการโดยรีบด่วน โดยอาศัยสิง่ อานวยความสะดวกทีร่ ฐั จัดให้อยู่แล้วให้เป็ นประโยชน์
และสิง่ จูงใจแกนักลงทุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน นอกจากนี้รฐั
จะต้องเร่งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกแก่ กิจการลงทุนด้านอื่นๆ ให้เร่งรีบ
พิจารณาให้ความสะดวกแก่กจิ การลงทุนทีด่ าเนินการไปแล้วและทีเ่ ริม่ จะดาเนินการให้สามารถเปิด
และขยายการผลิตได้เร็วขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการก่อสร้างโรงงาน การติดตัง้ ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ และตลอดจนการนาเครือ่ งจักรเข้าประเทศ
1.6 ทบทวนนโยบายเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับการเร่งรัดส่งเสริม
การลงทุนและความอยู่รอดของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมโดยขึน้
อากรขาเข้าสินค้าชนิดที่ผลิต ได้ในประเทศ การควบคุมราคาสินค้า การควบคุมการส่ งออกและ
ปรับปรุงนโยบายด้านการให้สมั ปทานและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ โดยเฉพาะแร่
ธาตุและปา่ ไม้ให้สอดประสานกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
1.7 ปรับ นโยบายการขยายสิน เชื่อ เพื่อ การอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม และสานักงานธนกิจอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ตลอดทัง้ สถาบันการเงินอื่นๆ จะต้องส่งเสริมให้สนิ เชื่อระยะยาวมากขึน้ นอกจากนัน้ การ
สนับ สนุ น ให้ส ถาบัน การเงิน ได้พ ิจ ารณาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุ น มากกว่ า พิจ ารณา
หลักทรัพย์ค้าประกันเป็นสาคัญ โดยทีธ่ ุรกิจการลงทุนอุตสาหกรรมหลายประเภทมีโครงการทีด่ ี แต่
ขาดหรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้าประกันได้ สถาบันการเงินควรพิจารณาช่วยเหลือให้กู้เงินโดย
การพิจารณาความต้องการเงินทุน ความเป็ นไปได้ของโครงการมากกว่าการคานึงถึงหลักทรัพย์ค้า
ประกันจนทาให้เกิดปญั หาต่อการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมเช่นในปจั จุบนั ดังนัน้ เพื่อแก้ปญั หา
นี้จงึ ควรพิจารณาจัดตัง้ กองทุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาอุต สาหกรรมขึ้น ให้ร่ว มมือกับบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมและสานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อช่ วยเหลือโครงการลงทุนที่ดแี ต่ขาด
หลักทรัพย์ค้าประกัน นอกจากนี้ ในบางกรณีท่จี าเป็ นรัฐบาลอาจพิจารณาเป็ นผู้ค้าประกันเงินกู้
สาหรับโครงการอุตสาหกรรมที่รฐั บาลต้องการให้เกิดขึ้นเป็ นกรณีพเิ ศษให้เกิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจส่วนรวมสูงขึน้ ตลอดทัง้ จาเป็ นต้องทบทวนและปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้ได้สทิ ธิ
ประโยชน์ให้มากกว่าหรือทัดเทียมสิทธิประโยชน์ทป่ี ระเทศเพื่อนบ้านให้แก่ผลู้ งทุน
1.8 ขยายบริก ารให้ข้อ สนเทศแก่ ช าวต่ า งประเทศในรูป แบบต่ า งๆ ที่ใ ห้โ อกาสแก่
ชาวต่างประเทศและประเทศอุตสาหกรรมในโลกได้ทราบถึงสถานการณ์ทแ่ี ท้จริงและแนวการลงทุ น
ในประเทศไทยให้แน่ชดั ยิง่ ขึน้

53

2.

เร่งปรับปรุงนโยบายเกี่ ยวกับการควบคุมราคาสิ นค้ าและการเร่ งรัดการ
ส่งออก

การประเมินปญั หาที่จะเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศ ปจั จุบนั จากวงการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมหลายฝ่ายได้ลงความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่าการควบคุมราคาสินค้าที่ดาเนินอยู่ใน
ปจั จุบนั เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการฟื้ นฟูการลงทุนในประเทศ เพราะเหตุว่การควบคุมราคาสินค้าที่
รัฐบาลดาเนินอยู่มหี ลัก เกณฑ์ใ นการเลือ กประเภทสินค้าที่จะควบคุมไม่ชดั เจนตลอดทัง้ ราคาที่
ควบคุ ม ก็ม กั จะไม่เ ป็ น ธรรมและไม่ส ัม พัน ธ์กับ ต้น ทุ น การผลิต ที่เ ปลี่ย นแปลงไปอย่า ง รวดเร็ว
นอกจากนัน้ การควบคุมราคาสินค้าไม่ได้กาหนดระยะเวลาการควบคุมให้สมควร จึงทาให้วงการ
ธุ รกิจ การลงทุน โดยทัว่ ไปสงวนท่าทีท่จี ะขยายกิจการหรือ ลงทุ นใหม่จนกว่ารัฐ บาลจะได้มกี าร
ปรับ ปรุ ง นโยบายเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ราคาสิน ค้ า ให้ ช ัด เจนและเป็ น ธรรม เพื่อ เป็ น เครื่อ ง
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันการค้ากาไรเกินควร ได้ยดึ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ติ ่อไป
ในการคุม้ ครองประโยชน์ของผูบ้ ริโภคและไม่เป็ นอุปสรรคต่อการลงทุน คือ
2.1 พิจารณาทบทวนรายการสินค้าที่มกี ารควบคุมราคาที่ใช้ปฏิบตั ิอยู่ในปจั จุบนั เสีย
ใหม่เพื่อให้เป็ นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยพิจารณายกเลิกการควบคุมสินค้าบางประเภทที่ม ี
การแข่งขันกันอยู่แล้วส่วนการจะควบคุมราคาสินค้าใดเพิม่ ขึน้ หากเป็ นกรณีจาเป็ นในอนาคตนัน้
ควรพิจารณาใช้มาตรการ ทางอ้อมด้านอื่นๆ ก่อน เช่น ด้านภาษีศุลกากร การควบคุมการส่งออก
การผ่อนปรนการนาเข้าเพื่อลดราคาสินค้าจะได้ผลดีกว่าการใช้มาตรการควบคุมราคาโดยตรง
2.2 ในกรณี ท่ีจ ะควบคุ ม ราคาสิน ค้า เพื่อ ป้อ งกัน การค้า ก าไรเกิน ควรนั น้ ควรยึด ถือ
แนวปฏิบตั ดิ งั นี้ คือ
(1)

เป็นสินค้าทีจ่ าเป็นทีม่ คี วามสาคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทัวไป
่

(2) สภาพการผลิ ต และการจ าหน่ าย ไม่ เ อื้ อ อ านวยให้ ม ี ก ารแข่ ง ขัน
ภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ
(3) มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ได้ ว่ า การประกอบธุ ร กิจ ในสิน ค้ า นั น้ มีผ ลตอบแทน
การลงทุนในอัตราทีส่ งู เกินกว่าปกติ
(4) ในกรณีฉุกเฉิน ถ้าหากราคาสินค้าใดได้ถบี ตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็วผิดปกติ
โดยมีเหตุอนั ควรให้คณะกรรมการป้องกันการค้ากาไรเกินควรพิจารณาควบคุมราคาสินค้านัน้ ได้
2.3 การกาหนดราคาสูงสุดสาหรับสินค้าทีค่ วบคุมนัน้ จะต้องคานึงว่าการลงทุน ใน
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารควบคุมราคานัน้ มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมทีไ่ ม่มกี ารควบคุมราคา
ด้วย
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2.4 การประกาศกาหนดราคาสูงสุดสาหรับสินค้าที่ควบคุมให้ออกเป็ นประกาศโดยมี
ระยะเวลาใช้บงั คับคราวละไม่เกิน 6 เดือน และพิจารณาต่อได้หากจาเป็นจริงๆ
2.5 พิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการป้องกันการค้ากาไรเกินควรให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีผแู้ ทนจากภาคเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับธุรกิจเอกชนเป็ นกรรมการ
ร่วมด้วย
ส่วนทางด้านแนวทางการเร่งรัดการส่งออกเฉพาะส่วนที่จะเป็ นส่วนสาคัญต่อการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศนัน้ เห็นควรดาเนินการมาตรการระยะสัน้ ดังนี้
2.6 เร่งรัดให้มกี ารจัดทาแผนส่งออกด้านการแสวงหาตลาดและให้สงิ่ จูงในในการลงทุน
ส่งออกตลอดทัง้ พิจารณาปรับปรุงโครงสร้า งของระบบงานพาณิชย์และการบริหารงาน ส่งเสริมการ
ส่ ง สิน ค้า ออกงานศึก ษาวิจ ยั และการเผยแพร่ข้อ มูล การค้า การควบคุ ม ตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าออกให้เป็ นระบบเดียวกัน เพื่อประโยชน์ ต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออก ซึ่งอาจจะมีความจาเป็ นที่
จะต้องตัง้ หรือรวมหน่ วยงานส่งเสริมและเร่งรัดการส่ งออกขึน้ เป็ นหน่ วยเดียวกันให้ทางานประสาน
สอดคล้องกับหน่ ว ยงานส่งเสริมการลงทุนด้านอุต สาหกรรม และสถาบันเอกชนที่เ กี่ยวข้องดัง
รายละเอียดทีจ่ ะได้กล่าวถึงในบทที่ 4 ส่วนทีส่ องต่อไป
2.7 ปรับปรุงวิธกี ารคืนภาษีโดยให้ระดับของการได้รบั สิทธิประโยชน์ระหว่างบริษทั และ
อุตสาหกรรมต่างๆ เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน และสนับสนุ นให้มบี ริษัทการค้าส่งออกที่เป็ นกิจการ
ขนาดใหญ่ของเอกชน เพื่อจะช่วยกระตุ้นการผลิตด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

3.

แนวทางการปรับปรุงนโยบายทางด้านแรงงานและการจ้างงาน

การฟื้ นฟู เ ศรษฐกิจและภาวะการลงทุ นในประเทศนัน้ จาเป็ น จะต้อ งพิจารณาปรับปรุง
มาตรการและนโยบายทางด้านแรงงานและการเพิม่ การจ้างงานดังนี้ คือ
3.1 รัฐบาลจะต้องสร้างสันติในวงการแรงงาน โดยเฉพาะการดาเนินการแก้ไขพิจารณา
แรงงานให้เป็นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลให้แรงงานบาเพ็ญตนอยู่
ภายใต้กฏหมายและไม่ก่อภัยอันตรายต่อสวัสดิภาพของชีวติ และทรัพย์สนิ หากมีการนัดหยุดงาน
3.2 ส่งเสริมให้นายจ้างและผูป้ ระกอบการเร่งปรับปรุงสวัสดิการ สภาพความเป็ นอยู่การ
ครองชีพของลูกจ้าง การรักษาพยาบาลให้ดขี น้ึ กว่าปจั จุบนั และจัดสรรทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่ผมู้ รี ายได้
น้อยควบคู่ไปด้วย
3.3 ปรับปรุงกฏหมายอัตาค่ าจ้างแรงงานขัน้ ต่ าให้เหมาะสมกับความเป็ นจริงยิง่ ขึ้น
กล่าวคือการกาหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่ านัน้ อาจจะพิจารณากาหนดตามความเหมาะสมของ
ประเภทอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการกาหนดตามเขตของจังหวัด
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3.4 จัดให้มอี งค์กรทีจ่ ะให้ได้มกี ารพบปะหารือกันระหว่าง สถาบันนายจ้าง กับ สภาแรงงานเป็ นประจา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน นอกจากนัน้ นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่ วยงาน
ของรัฐ ควรแสดงและแถลงออกมาซึง่ เจตนารมณ์ทจ่ี ะเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและธุรกิจให้
ดีขน้ึ
3.5 รัฐบาลจะต้องเน้นขยายงานและโครงการพัฒนาทีส่ ามารถจะสร้างงานเพิม่ ได้ทนั ที
และเป็ นโครงการที่ใช้แ รงงานสูง เช่น การก่ อสร้างบูรณะซ่อ มแซมถนนหนทาง ขุดคลองส่ งน้ า
การก่ อ สร้า งการเคหะสถานทัง้ ในชนบทและเขตเมือ งขึ้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง จะต้ อ งเร่ ง รัด
หน่ วยงานของรัฐที่มโี ครงการดาเนินงานในชนบทที่เกี่ยวกับการจ้างงานมาก เช่น งานปลูกสร้าง
สวนป่าและงานสาธารณะต่างๆ ให้รบี เร่งดาเนินโครงการตามแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดู
แล้งระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคมให้มกี ารดาเนินงานอย่างเต็มทีใ่ นทุกโครงการ
3.6 รัฐบาลจะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานมาก โดยปรับปรุงกฎหมายส่งเสริม
การลงทุนให้มมี าตรการที่จะเอื้ออานวยต่อการลงทุนในกิจการที่มกี ารใช้แรงงานเป็ นจานวนมาก
นอกจากนี้ ควรให้ข้อ สนเทศแก่ผู้ล งทุนถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ในการเลือกใช้เทคนิคที่ใ ช้
แรงงานเพิม่ ขึน้ ตลอดทัง้ ให้การส่งเสริมธุรกิจอุตสหกรรมขนาดย่อมและอุ ตสาหกรรมในครัวเรือนที่
ใช้ทุนน้อยแต่แรงงานมาก ให้สามารถแข่งขันกับกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ตามสมควร
ั หาแรงงาน เช่ น การตัง้ ศาล
3.7 สนั บ สนุ น องค์ก รต่ า งๆ ที่ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ ป ญ
แรงงาน การปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ ตลอดจนการขยายอัตรากาลังของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.8 เร่งให้หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจบรรจุตาแหน่ งงานทีว่ ่างอยู่เป็ นการด่วน
โดยหาทางเร่งวิธกี ารสอบบรรจุในตาแหน่งงานทีย่ งั ว่างอยูเ่ ป็ นจานวนมากในระบบราชการ

4.

แนวทางการเร่งรัดพัฒนาการเกษตรที่สาคัญ

การเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้ได้ผลนัน้ จาเป็ นต้องเร่งสร้างฐานะและขีดความสามารถ
การผลิตในสาขาสาคัญคือด้านการเกษตรให้มนคง
ั ่ งานเร่งด่วนเฉพาะหน้าทีร่ ฐั จะต้องรีบดาเนินการ
มีดงั นี้
4.1 เร่งรัดงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็ นพื้นฐานที่สาคัญ ต่ อการพัฒนาการเกษตร โดยมุ่ง
ปรับปรุงสิทธิการถือครองทีด่ นิ สาหรับให้เกษตรกรทีไ่ ม่มที ด่ี นิ ทากินเป็ น ของตนเอง หรือมีทด่ี นิ น้อย
ไม่เ พียงพอแก่การเพาะปลูก หรือผู้เ ช่าเข้าอยู่อ าศัยทากิน ในระยะต่อมาจะดาเนินการปรับปรุง
ทรัพยากรการเกษตรและเพิม่ ปจั จัยการผลิตควบคู่กบั การให้บริการด้านอื่นๆ
4.2 เร่งขยายงานและโครงการพัฒนาการเกษตรในระดับไร่นาโดยด่วน โดยให้มกี าร
สนับสนุ นด้านการเงินอย่างเต็มที่ สาหรับหน่ วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านตามโครงการต่างๆ ให้เร่งรัดการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
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4.3 เกษตรกรชัน้ ผู้น้อยที่ยากจนในบางท้องถิน่ ของภาคต่างๆ จาเป็ นต้องได้รบั ความ
ช่วยเหลือ จากรัฐเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยจัดวางโครงการพัฒนาเกษตรเป็ นเฉพาะพื้น ที่ข้นึ เพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้าในด้านความเป็นอยูใ่ นหมูเ่ กษตรกรด้วยกันเอง
4.4 เร่งรัดการขยายสินเชื่อ ไปสู่ชนบทให้เ พิม่ ขึ้นโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็เ ร่งทาการ
ปรับปรุงกลไกของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับงานการให้สนิ เชื่อเพื่อให้งานทุกด้านขยายตัวสอดคล้อง
กัน สาหรับการระดมทุนเพื่อขยายสินเชื่อการเกษตรจะกาหนดมาตรการให้ส ถาบันการเงินของ
เอกชนมีบทบาทรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้
4.5 เร่ ง พิจ ารณาจัด ตัง้ มูล ภัณ ฑ์กัน ชนข้า ว เพื่อ เป็ น กลไกที่จ ะยกระดับ และรัก ษา
เสถียรภาพของราคาข้าวเปลือกและข้าวสารให้มนคง
ั ่ ทัง้ นี้ จะต้องจัดให้สอดคล้องกับเครื่องมื อของ
รัฐบาลในเรือ่ งข้าวด้านอื่นๆ ด้วย เพื่อให้การปรับปรุงด้านการตลาดสามารถเอือ้ อานวยประโยชน์แก่
เกษตรกรได้เต็มที่ จะสนับสนุ นการจัดสร้างสิง่ อานวยความสะดวกในด้านการตลาดในระดับไร่นา
และท้องถิน่ ให้ทวถึ
ั่ ง
4.6 สนับ สนุ น ให้เ กษตรกรรวมตัว เป็ น สถาบัน เกษตรกรให้ก ว้างขวางยิ่ งขึ้นเพื่อ ให้
เกษตรกรสามารถรับบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐได้เต็มที่ การปรับปรุงสถาบันเกษตรกรทีม่ อี ยู่แล้ว
ให้ดาเนินการเป็นขัน้ ๆ จากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ และให้พจิ ารณาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ควบคู่กบั การขยายงาน สาหรับการขยายงานสหกรณ์ซ่งึ จะเป็ นเครื่องมือทีส่ าคั ญในการพัฒนาการ
เกษตรให้เน้นในเขตประกาศปฏิรปู ทีด่ นิ
4.7 พิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรให้เพิม่ ในส่วนภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้ กิจการ
ใดที่เตรียมโครงการไว้แล้วให้จดั มาตรการส่งเสริมเพื่อ เร่งการดาเนินงานเป็ นพิเศษ อุตสาหกรรมการเกษตรบางประเภทที่ยงั ประสบปญั หาเรื่องวัตถุดบิ เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
โรงงานและเกษตรกร รัฐจาเป็นต้องหามาตรการแก้ไขโดยเร็ว

5.

มาตรการทางด้านภาษีและการปรับปรุงการให้บริ การของรัฐ

การเร่งฟื้ นฟูการลงทุนนัน้ จาเป็ นจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการทางด้านภาษีและ
บริการของรัฐดังนี้ คือ
5.1 ปรับปรุงโครงสร้างของระบบภาษีท่เี กี่ยวข้องกับการคุ้มครองให้มอี ตั ราที่เท่ากัน
หรือใกล้เคียงกัน
5.2 เร่งปรับปรุงพิกดั อัตราภาษีศุลกากรให้เป็ นหมวดหมู่ สินค้าประเภทเดียวกันควรมี
อัตราภาษีใกล้เคียงหรือเหมือนกันเพื่อลดความสับสนและให้ความเป็ นธรรมแก่ผู้ลงทุน ตลอดทัง้
พิจารณาขจัดภาษีซอ้ นในรูปต่างๆ
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5.3 ปรับ ปรุงการด าเนิ น งานของกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิช ย์ใ นส่ ว นที่
เกีย่ วข้องกับการตัง้ กาแพงภาษี การห้ามนาเข้าหรือส่งออกซึง่ สินค้าต่างๆ ให้มคี วามคล่องตัวมาก
ยิง่ ขึน้
5.4 เร่งปราบปรามการลักลอบหนีภาษีเพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรมทีป่ ระกอบการโดยสุจริต ขณะเดียวกันควรพิจารณาเบีย้ ปรับต่างๆ ของรัฐ โดยดูเจตนาของ
ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องด้วยว่ากระทาไปโดยเจตนาหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์เนื่องมาจากข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
ตัวบทกฎหมาย
5.5 จัดตัง้ ศูนย์รวมการอานวยความสะดวกการจดทะเบียนการอนุ ญาตต่างๆ และการ
ขอส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
5.6 ปรับปรุงพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมืองและประกาศคณะปฏิวตั วิ ่าด้วยธุรกิจต่างด้าว
ทีก่ ่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผลู้ งทุนประกอบการชาวต่างประเทศในประเทศไทย
5.7 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการเสนอข่าวภาวะการณ์ต่างๆ ในประเทศทีท่ าให้
ผู้ลงทุนทัง้ ไทยและชาวต่างประเทศขาดความเชื่อมันในการลงทุ
่
นในประเทศไทย โดยเฉพาะจาก
หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน โดยพิจารณาออกข่าวสารของทางราชการให้ทนั เหตุการณ์

บทที่ 2
เป้ าหมายและโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนรวม
ของประเทศ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ให้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์
และแนวทางการพัฒนาหลักดังกล่าวในส่วนที่ 1 ได้กาหนดเป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ
ทีส่ อดคล้องกัน ดังนี้
(1)

เป้ าหมายการขยายการผลิ ตหรือการเพิ่ มรายได้ประชาชาติ

ได้กาหนดเป้าหมายการขยายการผลิตไว้ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยเน้น
การขยายการผลิตสาขาเกษตรไว้รอ้ ยละ 5.0 ต่อปี เพื่อมุ่งการกระจายรายได้สู่ภาคชนบท และ
กาหนดเป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราเพิม่ ของประชากรให้เหลือประมาณร้อยละ 2.1 ในปี 2524 อันจะ
ทาให้รา้ ยได้ถวั เฉลีย่ ต่อบุคคลเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 4.6 ต่อหัวในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ
(2)

เป้ าหมายรายจ่ายประชาชาติ

ได้กาหนดเป้าหมายรายจ่ายการลงทุนในราคาคงที่ให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 7.2
ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 โดยแยกเป็ นเป้าหมายรายจ่ายลงทุนของภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 8.1 ต่อปี และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนของภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 ต่อปี ส่วนเป้าหมาย
รายจ่ายอุ ปโภคบริโภคนัน้ ได้ก าหนดให้เพิม่ ขึ้นร้อ ยละ 6.6 ต่ อ ปี ทัง้ หมดนี้จะทาให้เป้าหมาย
เศรษฐกิจ ส่ ว นรวมของประเทศด้า นรายจ่ า ยสอดคล้อ งกับ ด้า นรายได้แ ละด้า น การผลิต ซึ่ง
กาหนดให้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี
(3)

เป้ าหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ

ได้กาหนดเป้าหมายทีจ่ ะรักษาระดับราคาสินค้าเพื่อการบริโภคไม่ให้เพิม่ สูงขึน้ เกิน
ร้อยละ 6.0 ต่ อปี และกาหนดเป้าหมายที่จะรักษาเงินทุนสารองระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับ
ที่มนคง
ั ่ สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ กล่าวคือ ได้กาหนดเป้าหมายที่จะให้ฐานะ
เงินทุนสารองในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ มีระดับเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าเข้า 3 เดือน เป็ นขัน้ ต่ า
เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศควบคู่กนั ไป
การดาเนินงานพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมดังกล่าวนัน้ จาเป็ น
ทีจ่ ะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศระยะ 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ให้เข้าสู่ระดับ
ทีม่ นคงยิ
ั่
ง่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐบาล
หลายด้านให้สามารถเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจตามแนวทางการพัฒนาเฉพาะเรื่อง
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ในส่วนทีส่ ามของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวในอัตราและลักษณะที่
จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ และความเจริญไปสู่ภาคชนบทอย่างแท้จริง
เป้ าหมายการผลิต รายได้ รายจ่ า ย และการรัก ษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ
ส่วนรวมทีก่ ล่าวมานัน้ ประกอบด้วยสาระทีส่ าคัญดังนี้ :-

1.

เป้ าหมายการผลิ ต

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ กาหนดให้การผลิตส่วนรวมของประเทศขยายตัวในอัตรา
เฉลีย่ ร้อยละ 7.0 ต่อปี ในราคาคงที่ ทัง้ นี้ โดยมีเป้าหมายให้การผลิตสาขาเกษตรขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 5.0 ต่อปี และการผลิตในสาขาที่ไม่ใช่เกษตรขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.7 ต่อปี เป้าหมาย
ดังกล่าวนี้จะทาให้โครงสร้างของการผลิตในระบบเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เปลีย่ นไป
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับทีแ่ ล้วๆ มา กล่าวคือ สัดส่วนของผลผลิตสาขาเกษตรในผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศทัง้ สิ้นจะลดน้อยลง ขณะเดียวกันสัดส่วนของผลผลิตของสาขาที่ไม่ใช่เกษตรจะเพิม่ สูงขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2524 ซึง่ เป็ นปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มูลค่าผลผลิตในสาขา
เกษตรกับสาขาอุตสาหกรรมจะมีจานวนใกล้เคียงกันมากขึน้
การกาหนดเป้าหมายการผลิตในสาขาหลักๆ ตามอัตราที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.1 มี
วัตถุประสงค์และเหตุผลดังต่อไปนี้
1.1

สาขาการเกษตร

กาหนดหมายให้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.0 ต่อปี ซึง่ เป็ นเป้าหมายทีค่ ่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับแนวโน้มอัตราการขยายตัวของสาขานี้ในระยะทีผ่ ่านมา แต่การที่ต้องเน้นให้การผลิต
ด้านการเกษตรขยายตัวในอัตราดังกล่าว ก็เพื่อทีจ่ ะให้การพัฒนากระจายไปทัวถึ
่ งชนบทอันจะเป็ น
การยกระดับรายได้ของชาวนาชาวไร่ให้สูงขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ และประกอบกับ
สาขาเกษตรเป็ นสาขาหลักที่มคี วามสาคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ และการผลิตในสาขาอื่นๆ
มาก ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องพยายามเพิม่ ผลผลิตในสาขานี้ให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่จะรักษาเป้าหมาย
การส่งสินค้าออกของประเทศให้ขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 14.10 ต่อปี ในราคาตลาด สาหรับ
เป้ า หมายการผลิต เป็ น รายประเภทของสาขาเกษตรและเป็ น รายพืช ที่ส อดคล้อ งกับ พื้น ที่ก าร
เพาะปลูกกับผลผลิตต่อไร่ และกับความต้องการของตลาดมีก ล่าวไว้ในบทที่ 2 ส่วนที่สาม ส่วน
โครงการพัฒนาทีจ่ ะสนับสนุ นการผลิตให้เป็ นไปตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ ได้กล่าวสรุปไว้ในส่วนทีส่ ่ี
ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้
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1.2

สาขาเหมืองแร่และย่อยหิ น

ก าหนดเป้ าหมายให้ข ยายตัว ในอัต ราร้อ ยละ 3.2 ต่ อ ปี ซึ่ง เป็ นเป้ า หมายที่
สอดคล้องกับปริมาณแหล่งแร่ท่กี าลังขุดค้นอยู่ในปจั จุบนั กับความต้องการของตลาดต่างประเทศ
รวมตลอดทัง้ นโยบายการรักษาปริมาณแร่สารองไว้ในอนาคต
1.3

สาขาอุตสาหกรรม

กาหนดเป้าหมายให้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 9.6 ต่อปี เป้าหมายการขยายตัวใน
สาขานี้กาหนดไว้ให้เพิม่ ในอัตราทีส่ ูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจส่วนรวม ทัง้ นี้ เพื่อให้การ
ขยายตัวในสาขานี้มสี ่วนช่วยในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และให้สามารถรับผลผลิตและ
แรงงานทีจ่ ะมาจากสาขาเกษตร ตลอดทัง้ ให้สามารถรักษาอัตราการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรม
ในแนวโน้มทีไ่ ม่ต่ ากว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ประเภทของอุตสาหกรรมทีจ่ ะต้องเร่งให้
ขยายตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ อุตสาหกรรมทดแทนการนาเข้า อุตสาหกรรมทีใ่ ช้
ผลผลิตเกษตรเป็นวัตถุดบิ และอุตสาหกรรมขนาดย่อมทีใ่ ช้แรงงานมาก
1.4

สาขาอื่นๆ

การกาหนดเป้าหมายการขยายตัวของสาขาการผลิตอื่นๆ ที่เหลือนัน้ กาหนดขึน้
โดยให้สอดคล้องกับตัวแปรผันทีแ่ ตกต่างกันดังนี้ คือ
1.4.1 สาขาการก่อสร้าง กาหนดให้เป็ นไปตามเป้าหมายรายจ่ายการลงทุนของ
ประเทศซึ่งกาหนดให้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนใน
ภาครัฐบาลตามเป้าหมายวงเงินงบพัฒนา ฯ
1.4.2 สาขาการไฟฟ้ า ประปา กาหนดให้เป็ นไปตามกาลังการผลิตที่มอี ยู่ของ
กิจการสาธารณูปโภคด้านนี้ในปจั จุบนั และกาลังการผลิตทีจ่ ะขยายเพิม่ เติมในช่วงของแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้
1.4.3 สาขาการคมนาคมและขนส่ ง กาหนดให้ขยายตัว ตามอัต ราการผลิต
ส่วนรวมของประเทศ การขยายตัวของปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจในด้านคมนาคมและขนส่ง และ
นโยบายการเร่งรัดกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ
1.4.4 สาขาการค้ า ส่ ง และปลี ก ก าหนดให้อ ัต ราการขยายตัว ขึ้น อยู่ กับ
เป้าหมายการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศและการขยายตัวของผลผลิตส่วนรวม
1.4.5 สาขาการธนาคาร ประกัน ภัย และอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ก าหนดให้
ขยายตัว โดยสอดคล้อ งกับเป้ า หมายด้านการคลัง และการขยายสิน เชื่อ ด้า นการเงิน ดัง จะได้
กล่าวถึงในบทที่ 3
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1.4.6 สาขาด้านที่อยู่อาศัย กาหนดให้ขยายตัวตามความต้องการทีอ่ ยู่อาศัย การ
ขยายตัวของชุมชนและตลอดทัง้ โครงการจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยของรัฐในช่วงของแผนพัฒนาฯ
1.4.7 สาขาการบริ หารราชการแผ่นดิ นและการป้ องกันประเทศ กาหนดให้
ขยายตัวโดยสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการคลัง ตลอดทัง้ กิจกรรมของรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการป้องกันประเทศทีค่ าดว่าจะขยายตัวออกไปในช่วงของแผนพัฒนา ฯ
1.4.8 สาขาบริ การ กาหนดให้อตั ราขยายตัวเป็ นไปตามประมาณการการขยายตัว
ในด้านการท่องเทีย่ ว กิจการโรงแรมและภัตตาคาร
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ตารางที่ 2.1
เป้ าหมายการผลิ ตส่วนรวมแยกเป็ นรายสาขา
(มูลค่าตามราคาคงที)่
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
2514
2519
2524
มูลค่า
เป็ น
มูลค่า
เป็ น
อัตราเพิ่ มเฉลี่ย
มูลค่า
เป็ น
อัตราเพิ่ มเฉลี่ย
(ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ ต่อปี ในแผนฯ 3 (ล้านบาท) ร้อยละ ต่อปี ในแผนฯ 4
ของ GDP
ของ GDP
ของ GDP
1. การเกษตร
2. อุตสาหกรรม
3. เหมืองแร่และย่อยหิน
4. การก่อสร้าง
5. การไฟฟ้า ประปา
6. คมนาคมขนส่ง
7. การค้าส่งค้าปลีก
8. การธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์
9. ทีอ่ ยูอ่ าศัย
10. การบริหารและป้องกันประเทศ
11. การบริการ
รวมสาขาทีไ่ ม่ใช่การเกษตร
รวมสาขาเกษตร
มวลรวมผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP)

38,145
23,569
1,879
6,210
2,934
7,981
22,816
5,297
2,399
5,647
12,740
91,472
38,145
129,617

29.4
18.2
1.4
5.8
2.3
6.2
17.6
4.1
1.9
4.3
9.8
70.6
29.4
100.0

46,113
35,575
1,762
6,951
5,737
11,780
28,792
8,852
2,861
7,546
18,897
128,753
46,113
174,866

26.4
20.3
1.0
4.0
3.3
6.7
16.5
5.1
1.6
4.3
10.8
73.6
26.4
100.0

3.9
8.6
-0.5
2.4
14.4
8.1
4.8
10.9
3.6
6.0
8.2
7.1
3.9
6.2

54,706
56,277
2,066
8,059
9,794
16,857
39,080
13,063
3,555
10,331
27,470
186,552
58,706
245,258

23.9
22.9
0.8
3.3
4.0
6.9
15.9
5.3
1.4
4.2
11.2
76.1
23.9
100.0

5.0
9.6
3.2
3.0
11.3
7.4
6.3
8.1
4.4
6.5
7.8
7.7
5.0
7.0
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ตารางที่ 2.2
เป้ าหมายปริ มาณผลผลิ ตสิ นค้าสาคัญ
2520
ก. เกษตร
- พืช
ข้าว (ล้านตัน)
อ้อย (ล้านตัน)
ข้าวโพด (ล้านตัน)
มันสาปะหลัง (ล้านตัน)
ยางพารา (พันตัน)
ปอ (พันตัน)
ยาสูบพันธุเ์ วอร์จเิ นีย (พันตัน)
ถัวเขี
่ ยว (พันตัน)
ถัวเหลื
่ อง (พันตัน)
ฝ้าย (พันตัน)
- ปศุสตั ว์ (มูลค่าในราคาคงทีล่ า้ นบาท)
- ประมง (มูลค่าในราคาคงทีล่ า้ นบาท)
- ป่ าไม้ (มูลค่าในราคาคงทีล่ า้ นบาท)
ข. อุตสาหกรรม
น้าตาล (พันตัน)
ปูนซีเมนต์ (พันตัน)
สิง่ ทอ (ล้าน ตร. หลา)
เหล็กและเหล็กกล้า (พันตัน)
กระดาษและเยื่อกระดาษ (พันตัน)
ผลไม้และพืชผักกระป๋อง (พันตัน)
อาหารสัตว์ (พันตัน)
นมข้น (พันตัน)
ค. เหมืองแร่
สินแร่ดบี ุก (ตัน)
แมงกานีส (ตัน)
ฟลูออไรท์ (พันตัน)
พลวง (ตัน)
ทังสเตน (ตัน)
แบไรท์ (พันตัน)

2521

2522

2523

2524

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยต่อปี

15.5
21.9
3.5
9.8
407
220
44.7
292.5
310.0
63.0
6,913
4,769
2,951

15.6
12.6
3.6
10.0
421
220
49.2
306.0
327.6
76.0
7,539
4,927
2,991

15.9
25.3
3.6
10.3
436
220
54.1
333.2
351.1
115.5
8,212
5,092
3,028

16.2
26.9
3.7
10.5
450
220
59.5
353.2
387.7
149.5
8,932
5,274
3,064

16.5
28.6
3.8
10.8
466
220
65.5
390.4
431.2
205.0
9,709
5,464
3,098

2.3
7.2
9.8
3.2
3.4
3.3
9.9
8.9
8.3
28.6
8.9
3.4
1.3

1,622

1,742

1,863

1,983

2,103

5.6

4,533
1,115
482
297
53
1,177
106

4,850
1,203
535
363
61
1,530
111

5,190
1,291
592
429
68
1,989
117

5,553
1,378
652
495
76
2,586
124

5,942
1,525
714
563
84
3,362
131

7.0
10.4
10.5
19.5
12.8
30.0
5.4

29,100
32,050
285
9,000
4,100
269

30,100
33,690
282
9,400
4,600
308

31,100
33,330
280
9,900
5,100
346

32,100
33,970
280
10,500
5,600
385

33,100
34,610
280
11,000
6,100
431

3.2
2.3
-0.6
5.9
11.2
13.4
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2.

เป้ าหมายด้านรายจ่าย

การที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวตามเป้าหมายในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดย
สมดุลนัน้ จาเป็ นจะต้องกาหนดเป้าหมายรายจ่ายเพื่อการลงทุน การบริโภค และการค้าต่างประเทศ
ในอัตราและส่วนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกันดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2
เป้ าหมายปริ มาณผลผลิ ตสิ นค้าสาคัญ
(ในราคาคงที)่
ประเภท

1. รายจ่ายลงทุน
1.1 ภาครัฐบาล
1.2 ภาคเอกชน
2. รายจ่ายอุปโภคบริ โภค
2.1 ภาครัฐบาล
2.2 ภาคเอกชน1/
3. ดุลสิ นค้าและบริ การ
3.1 ด้านส่งออก
3.2 ด้านนาเข้า
รวมรายจ่ายผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ GDP
เฉพาะรายจ่ายรวมภายในประเทศ
แยกเป็ นรายจ่ายรวมของภาครัฐบาล
แยกเป็ นรายจ่ายรวมของภาคเอกชน
1/

แนวโน้ มในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
2514
2519
มูลค่า
เป็ นร้อย
มูลค่า
เป็ นร้อย
2515–19
(ล้านบาท)
ละของ
(ล้านบาท)
ละของ
อัตราเฉลี่ย
GDP
GDP
% เฉลี่ยต่อปี
29,864
23.0
39,680
22.7
5.9
9,463
7.3
9,630
5.5
3.5
20,401
15.7
30,050
17.2
8.4
102,743
79.3
137,289
78.5
6.1
14,772
11.4
21,037
12.0
7.5
87,971
67.9
116,252
66.5
5.9
-2,990
-2.3
-2,103
-1.2
24,916
19.2
33,571
19.2
6.6
27,906
21.5
35,674
20.4
5.4
129,617
100.0
174,866
100.0
6.2
132,607
102.3
176,969
101.2
6.0
24,235
18.7
30,667
17.5
5.4
108,372
83.6
146,302
83.7
6.4

เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
2524
มูลค่า
เป็ นร้อย
2520–24
(ล้านบาท)
ละของ
อัตราเฉลี่ย
GDP
% เฉลี่ยต่อปี
56,158
22.9
7.2
14,060
5.7
8.1
42,098
17.2
7.0
189,306
77.2
6.6
28,496
11.6
6.3
160,810
65.6
6.7
-206
-0.1
47,694
19.4
7.3
47,900
19.5
6.1
245,258
100.0
7.0
245,464
100.1
6.8
42,556
17.4
6.8
202,908
83.3
6.8

รวมการเปลีย่ นแปลงในสินค้าคงเหลือและส่วนต่างเชิงสถิติ

2.1

เป้ าหมายรายจ่ายในการลงทุน

กาหนดให้รายจ่ายลงทุนเพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่ อปี สูงกว่าอัต ราเพิ่ม
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ทัง้ ปี เพื่อเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เกิดขึน้ ในช่วง 2 ปีแรกของ
แผนพัฒ นาฯ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารผลิต บรรลุ เ ป้ าหมายอย่ า งสม่ า เสมอในช่ ว ง 5 ปี ต่ อ ไป
โดยแยกเป็ นเป้าหมายรายจ่ายลงทุนภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 ต่อปี และรายจ่ายการลงทุน
ภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.1 ต่อปี จากเป้าหมายรายจ่ายดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ยงิ่ จาเป็ นต้องมีการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้ เอกชน
เข้ามาลงทุนในอัตราทีส่ ูงขึน้ ต่อไป แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จาต้องเร่งการลงทุนในส่วนของรัฐบาล
ให้เพิม่ สูงยิง่ กว่า เพื่อรักษาเป้าหมายการลงทุนแต่ส่วนรวมให้เพิม่ ขึน้ ให้ได้ในอัตราร้อยละ 7.2 ต่อปี
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2.2

เป้ าหมายรายจ่ายอุปโภคบริ โภค

เป้าหมายรายจ่ายอุ ปโภคบริโ ภครวมทัง้ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน กาหนดให้
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.6 ต่อปี สูงกว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ซึง่ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อย
ละ 6.1 ต่อปี โดยแยกเป็ นการขยายตัวของรายจ่ายอุปโภคบริโภคภาครัฐบาลร้อยละ 6.3 และ
ภาคเอกชนร้อยละ 6.7 ตามเป้าหมายรายจ่ายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารายจ่ายภาคเอกชนด้านการ
อุปโภคบริโภคจะมีอตั ราการขยายตัวสูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ทัง้ นี้แม้ว่าจะมีเป้าหมาย
การจัดเก็บภาษีอากรสูงขึน้ แต่การบริโภคภาคเอกชนจะไม่สามารถลดต่ าลงได้มาก เนื่องจากจะมี
ความเหลื่อมล้าของรายได้ลดน้อยลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แล้วมา ส่วนรายจ่ายอุปโภคบริโภค
ของภาครัฐบาลจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีต่ ่ากว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับทีแ่ ล้ว ทัง้ นี้ เนื่องจากแนวโน้มรายจ่าย
ทางด้านการลงทุนสูงขึน้ จึงจาต้องลดรายจ่ายด้านการบริหารทัวไปให้
่
ลดน้อยลง
2.3

เป้ าหมายรายจ่ายภาคต่ างประเทศ

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป้าหมายสินค้าและบริการส่งออกกาหนดให้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.3 ต่อปี เทียบกับร้อยละ 6.6 ต่อปี ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เมื่อคิดตาม
ราคาคงทีโ่ ดยแยกเป็ นเป้าหมายสินค้าส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ทีเ่ หลือเป็ นบริการส่งออก ซึง่
เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 6.7 ต่อปี ส่วนทางด้านสินค้าและบริการนาเข้านัน้ ได้กาหนดเป้าหมายไว้
ร้อยละ 6.1 ต่อปี เทียบกับร้อยละ 5.4 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เมือ่ รวมสินค้าและบริการ
ทัง้ นาเข้าและส่งออกเข้าด้วยกันแล้ว ปรากฏว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้สดั ส่วนของการค้า
ระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกิจไทยยังคงรูปเดิมเท่ากับในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยมี
โครงสร้างแตกต่างกันเล็กน้อยในแง่ทว่ี ่าสัดส่วนของมูลค่าส่งออกจะค่อยๆ สูงขึน้ และสัดส่วนของ
มูลค่านาเข้าจะค่อยๆ โน้มต่ าลง ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการส่งออกและแผนการทดแทนการ
นาเข้า ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดในบทที่ 4 ส่วนทีส่ าม
สาหรับเป้าหมายรายจ่ายด้านต่างๆ ในราคาแต่ละปี ทส่ี อดคล้องกับเป้าหมายตาม
ราคาคงที่ดงั กล่าวข้างต้น ได้แสดงไว้ให้เห็นในตารางที่ 2.4 ซึง่ ความแตกต่างของอัตราเพิม่ ตาม
ราคาแต่ละปี ในตารางที่ 2.4 กับอัตราเพิม่ ตามราคาคงที่ในตารางที่ 2.3 ก็คอื ประมาณการ
การเพิม่ ของระดับสินค้า (Price Deflator) ของรายจ่ายแต่ละด้าน
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ตารางที่ 2.4
เป้ าหมายรายจ่ายการลงทุน การอุปโภคบริ โภค และรายจ่ายภาคต่างประทศ
(ตามราคาประจาปี )
ประเภท

1. รายจ่ายลงทุน
1.1 ภาครัฐบาล
1.2 ภาคเอกชน
2. รายจ่ายอุปโภคบริ โภค
2.1 ภาครัฐบาล
2.2 ภาคเอกชน1/
3. ดุลสิ นค้าและบริ การ
3.1 ด้านส่งออก
3.2 ด้านนาเข้า
รวมรายจ่ายผลิ ตภัณฑ์ในประเทศ (GDP)
เฉพาะรายจ่ายรวมภายในประเทศ
แยกเป็ นรายจ่ายรวมของภาครัฐบาล
แยกเป็ นรายจ่ายรวมของภาคเอกชน
1/

แนวโน้ มในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
2514
2519
2524
มูลค่า
เป็ นร้อย
มูลค่า
เป็ นร้อย
2515–19
มูลค่า
เป็ นร้อย
2520–24
(ล้านบาท) ละของ
(ล้านบาท)
ละของ
อัตราเฉลี่ย (ล้านบาท)
ละของ
อัตราเฉลี่ย
GDP
GDP
% เฉลี่ยต่อปี
GDP
% เฉลี่ยต่อปี
32,772
22.6
76,830
23.7
19.0
140,271
23.1
12.8
10,453
7.2
18,741
5.8
13.9
36,373
6.0
14.6
22,319
15.4
58,089
17.9
22.5
103,898
17.1
12.3
116,368
80.4
260,407
80.1
17.8
75,019
78.3
12.8
16,969
11.7
36,626
11.3
16.8
62,720
10.3
11.4
99,399
68.7
223,781
68.8
18.1
412,299
68.0
12.3
-4.533
-3.1
-12,125
-3.7
-8,767
-0.4
25,175
17.4
66,635
20.5
22.9
126,400
20.8
13.7
29,708
30.5
78,760
24.2
22.6
135,167
22.3
11.4
144,607
100.0
325,112
100.0
17.9
606,523
100.0
13.3
149,140
103.2
337,237
100.7
18.1
615,290
100.4
12.8
27,422
19.0
55,367
17.0
15.3
99,093
16.3
12.4
121,718
84.2
281,870
86.7
18.8
516,197
85.9
12.9

รวมการเปลีย่ นแปลงในสินค้าคงเหลือและส่วนต่างเชิงสถิติ

3.

การออมกับการลงทุน

เพื่อที่จะกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ในอัตราโดยเฉลีย่ ร้อยละ 7.0 ต่อปี
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ความต้องการเงินลงทุนของภาครัฐบาลและ
เอกชนจะต้องมีจานวนรวมกันเป็ นจานวน 615.7 พันล้านบาท เปรียบเทียบกับจานวน 316.5
พันล้านบาท ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ส่วนในด้านการระดมเงินออมส่วนรวมของประเทศ
นัน้ คาดว่าจะมีเพียง 561.5 พันล้านบาท ซึง่ จะทาให้มชี ่องว่างของการออมกับการลงทุนถึง 54.2
พันล้านบาท หรือมีจานวนเท่ากับยอดขาดดุลการต่างระหว่างประเทศ ซึ่งช่องว่างของการออมกับ
การลงทุนจานวนดังกล่าวนี้จาเป็นจะต้องระดมเงินทุนมาชดเชยจากต่างประเทศ ดังจะได้กล่าวถึงใน
หัวข้อที่ 4 ต่อไป ส่วนช่องว่างของการลงทุนกับการออมในภาครัฐ บาลและภาคเอกชนอาจสรุปได้
ดังนี้
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3.1

ภาครัฐบาล

ช่องว่างของการออมกับการลงทุนภาครัฐบาลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะมี
จานวน 72.3 พันล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจานวน 27.1 พันล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 การทีช่ ่องว่างของการออมกับการลงทุนภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก เนื่องจากการ
เพิม่ ขึ้นค่อนข้างสูงของรายจ่ายรัฐบาลในด้านการป้องกันประเทศ การบริหาร และการชาระหนี้
คืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ รวมตลอดทัง้ รายจ่ายด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ อีกด้วย
แต่ ใ นขณะเดียวกันการระดมรายได้ข องรัฐบาลยังไม่ส ามารถเพิ่ม ได้ เ ร็ว นัก ดัง นัน้ เงินออมใน
ภาครัฐบาลจึงมีจานวนไม่เพียงพอกับความต้องการในการลงทุน จึงมีช่องว่างของการออมกับการ
ลงทุนค่อนข้างมาก การปิดช่องว่างดังกล่าวนี้รฐั บาลจาเป็ นจะต้องกู้ยมื เงินและขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศมาชดเชยประการหนึ่ง และทาการระดมเงินกู้มาจากภาคเอกชนภายในประเทศอีก
ประการหนึ่ ง อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ ได้ค านึ ง ถึง ขีด ความสามารถของรัฐ บาลในการกู้ ย ืม ทัง้ จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ และผลกระทบกระเทือนทีจ่ ะมีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและด้าน
ราคา การกูย้ มื เงินในภาครัฐบาลดังกล่าวนี้ยงั อยู่ในขอบเขตทีไ่ ม่ก่อผลเสียหายทีร่ ้ายแรงแต่ประการ
ใดส าหรับรายละเอีย ดของการระดมเงิน กู้จ ากต่ างประเทศและภายในประเทศ และผลกระทบ
กระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจจะได้กล่าวถึงต่อไปในบทที่ 3 ส่วนทีส่ อง
3.2

ภาคเอกชน

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ปรากฏว่าการลงทุนภาคเอกชนมีจานวน
มากกว่าการออม โดยช่องว่างของการออมกับการลงทุนมีจานวน 10.9 พันล้านบาท แต่คาดว่า
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ภาวะการณ์จะเปลีย่ นไปในทางตรงข้าม คือ การออมในภาค
เอกชนจะมีจานวนมากกว่าการลงทุนถึงประมาณ 18.1 พันล้านบาท ทัง้ นี้ ก็ด้ว ยเหตุ ผลที่ว่า
ในขณะทีร่ ายได้ของประชาชนสูงขึน้ ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจส่วนรวมนัน้ การบริโภคจะ
ไม่เพิม่ สูงขึน้ มากนักทาให้การออมโน้มสูงขึน้ ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนก็จะไม่เพิม่ ในอัตรา
ที่สูงเท่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ก่ อนๆ ดังนัน้ จึงมีเ งินออมทางภาคเอกชนเหลือสาหรับให้
ภาครัฐบาลระดมไปใช้ในการลงทุนได้ในจานวนที่มากขึ้น อย่างไรก็ต าม ถึงแม้ว่าการออมภาค
เอกชนจะมากกว่าการลงทุนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 แต่การลงทุนจากต่างประเทศในภาค
เอกชนก็จะยังมีค วามจาเป็ นอยู่ เพราะรัฐบาลจะทาการกู้ยมื เงินออมจากภาคเอกชนมาชดเชย
งบประมาณขาดดุลเป็นจานวนค่อนข้างมาก
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ตารางที่ 2.5
ช่องว่างของการออมกับการลงทุน
(คิดตามราคาแต่ละปี )
(พันล้านบาท)
อัตราเพิ่ มโดยเฉลี่ยต่ อปี
2515–19
2520–24

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4

ก. เศรษฐกิ จส่วนรวม
การออมของประเทศ
การลงทุนของประเทศ*/
สินค้าส่งออกและบริการ
สินค้านาเข้าและบริการ
ช่องว่างการออมกับการลงทุน

278.456
316.510
259.874
297.928
-38.054

561.484
615.723
504.754
558.993
-54.239

20.8
21.4
22.9
22.6
-

14.2
12.1
13.7
11.4
-

ข. ภาครัฐบาล
การออม
การลงทุน*/
ช่องว่างของการออมกับการลงทุน

39.218
65.323
-27.105

83.713
156.019
72.306

37.9
13.9
-

31.6
14.6
-

ค. ภาคเอกชน
การออม
การลงทุน
ช่องว่างของการออมกับการลงทุน

240.238
251.187
-10.949

477.771
459.704
18.067

20.5
26.5
-

11.8
11.6
-

*/

4.

รวมการเปลีย่ นแปลงในสินค้าคงเหลือ

ฐานะดุลการชาระเงิ นและค่าเงิ นบาท

เพื่อให้ได้การลงทุนตามทีก่ าหนดเป็ นเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 แต่ปริมาณการ
ออมภายในประเทศมีจานวนไม่เพียงพอดังกล่าวข้างต้น การชดเชยความต้องการเงินทุนส่วนทีข่ าด
อยู่น้ี จาต้องจัดหามาจากต่างประเทศเป็ นจานวน 54.2 พันล้านบาท ซึง่ เท่ากับการขาดดุลในบัญชี
สินค้าและบริการซึง่ มีเป้าหมายการะดมเงินทุนมาชดเชยจากด้านต่างๆ ดังนี้
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4.1

ด้านผลประโยชน์ จากเงิ นลงทุน

ดุลผลประโยชน์จากเงินลงทุนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ค่อนข้างจะเสมอตัวแต่
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้คาดว่าจะขาดดุลสุทธิตลอดทัง้ 5 ปี ถึง 12,392 ล้านบาท ทีเ่ ป็ นดังนี้
เพราะปริมาณเงินทุ นส ารองเงินตราระหว่างประเทศตลอดแผนพัฒนาฯ จะเพิ่มขึ้นน้ อ ย ฉะนัน้
รายรับ จากผลประโยชน์ ท่ีจ ะหามาได้ จ ึง ไม่ ม าก ส่ ว นด้ า นรายจ่ า ยนั ้น การลงทุ น ของบริษั ท
ต่างประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนๆ จะเกิดดอกออกผลเต็มที่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้
ทาให้มผี ลกาไรหรือเงินปนั ผลเพิม่ ขึน้ จึงทาให้รายจ่ายของดุลผลประโยชน์จากเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ ใน
อัต ราที่สูง การที่จะลดการไหลออกของผลประโยชน์ จากการลงทุน ให้ไ ด้นัน้ จาเป็ นที่ ร ฐั บาล
จะต้ องมีมาตรการส่ งเสริ มและชี้ ชวนให้ นักลงทุนต่ างประเทศนากาไรมาลงทุนเพิ่ ม (Re investment) แทนทีจ่ ะส่งผลกาไรหรือเงินปนั ผลออกนอกประเทศ มิฉะนัน้ แล้วรายจ่ายด้านนี้จะ
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในอนาคต
4.2

ด้านโอนเงิ น

เงินโอนเป็ นรายการหนึ่งที่เ คยช่ว ยพยุงฐานะดุ ล การชาระเงิน ของต่ างประเทศ
ในอตีต แต่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้คาดว่ารายรับหมวดเงินโอนจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
การช่วยเหลือแบบให้เปล่ าจากต่างประเทศจะลดน้ อยลง ตลอดช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
ประมาณว่าจะมีเงินโอนสุทธิจานวน 5,500 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10.2 ต่อปี
4.3

ด้านการเคลื่อนย้ายของเงิ นทุน

เพื่อทีจ่ ะรักษาฐานะดุลการชาระเงินในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ให้ได้ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้นัน้ รัฐบาลจาเป็ นจะต้องวางเป้าหมายให้เงินทุนไหลเข้าประเทศทัง้ สิ้นเป็ น
จานวน 173,115 ล้านบาท หรือมีการเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 8.9 ต่อปี โดยแยกเป็ นเงินทุน
ภาคเอกชนร้อยละ 81.7 หรือ 141,511 ล้านบาท และเงินทุนภาครัฐบาลร้อยละ 18.3 หรือ 31,604
ล้านบาทแล้ว จะมีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนสุทธิเข้าประเทศตลอดทัง้ 5 ปี เป็ นจานวน 60,973
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 9.3 ต่อปี ในจานวนนี้แยกเป็ นการเคลื่อนย้ายของเงินทุนสุทธิ
ภาคเอกชนร้อยละ 61 หรือจานวน 37,134 ล้านบาท และของภาครัฐบาลร้อยละ 39 หรือ จานวน
23,839 ล้านบาท
การทีจ่ ะให้มเี งินทุนไหลเข้าประเทศตามเป้าหมายดังกล่าว จาเป็ นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาล
จะต้องใช้ความพยายามในหลายด้าน โดยมีมาตรการทีแ่ น่นอนและสืบเนื่องกันไป ในภาคเอกชนนัน้
จะต้องมีการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดแี ละน่ าไว้วางใจ รวมทัง้ จะต้องมีกา ร
ทบทวนนโยบายและมาตรการลงทุนด้านต่างๆ เสียใหม่ให้สอดคล้องกัน ส่วนในภาครัฐบาลเองนัน้
มีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจผูด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทีใ่ ช้
เงินกูจ้ ะต้องเตรียมโครงการพัฒนาให้พร้อม และในโครงการเงินกูท้ ไ่ี ด้มกี ารเจรจาและทาสัญญาแล้ว
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นั น้ จะต้ อ งมีก ารด าเนิ น การตามโครงการให้ เ สร็จ ทัน ตามแผนงานโดยเร็ว ที่สุ ด โดยในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ได้ตงั ้ เป้าหมายให้มกี ารเบิกจ่ายจริงของเงินกู้สูงขึน้ กว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ทีแ่ ล้วมาคือ ในอัตราร้อยละ 55 ของเงินกูผ้ กู พันตามแผนพัฒนาฯ
โดยสรุป ตามเป้าหมายโครงสร้างระบบเศรษฐกิจส่ ว นรวมในช่ว งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 นี้ ประเทศจะมีช่องว่างระหว่างเงินออมกับเงินลงทุนหรือยอดขาดดุลการค้าและบริการ
จานวน 54.2 พันล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลผลประโยชน์จากการลงทุน 12.4 พันล้านบาท จะ
มียอดทีต่ ้องหามาชดเชยจากต่างประเทศทัง้ สิน้ จานวน 66.6 พันล้านบาท ซึง่ จะได้รบั การชดเชย
จากดุลเงินโอน 5.5 พันล้านบาท ดุลการเคลื่อนย้ายของเงินทุนสุทธิ 60.9 พันล้านบาท และจาก
จานวนผิดพลาดคลาดเคลื่อนอื่นๆ อีก 6.0 พันล้านบาท เป็นผลให้ดุลการชาระเงินสุทธิเกินดุลเป็ น
จานวน 5.8 พันล้านบาท
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ตารางที่ 2.6
เป้ าหมายดุลการชาระเงิ นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4

รายการ

2519

รวมแผนฯ
ฉบับที่ 3
2515–2519

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยต่อ
ปี

2520

2521

2522

หน่ วย : ล้านบาท
รวมแผนฯ
อัตรา
ฉบับที่ 4
เพิ่ มเฉลี่ย
2520–2524
ต่อปี

2523

2524

418,167
-507,916
-89,749

14.0
11.5
1.3

สิ นค้า
สินค้าส่งออก ราคา เอฟ.โอ.บี.
สินค้านาเข้า ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ดุลการค้า

54,250
-71,350
-17,000

200,720.3
-271,582.5
-70,862.2

28.7
23.1
13.6

65,003
-82,698
-17,695

73,358
-91,680
-18,322

82,586
–100,424
-17,838

92,761
-110,480
-17,719

104,459
-122,634
-18,175

บริการ
รายรับ
รายจ่าย
บริการสุทธิ
ดุลการค้าและบริการ

12,385
-7,410
4,975
-12,125

59,155.2
-26,344.5
32,810.7
-38,051.5

8.2
19.5
0.04
-

13,212
-8,184
5,028
-12,667

15,020
-8,953
6,067
-12,255

17,057
-10,068
6,989
-10,849

19,357
-11,339
8,018
-9,701

21,941
-12,533
9,408
-8,767

86,587
-51,077
35,510
-54,239

12.2
-11.1
13.8
-

3,465
-4,000
-535

12,926.4
-14,116.2
-1,189.8

25.7
24.7
-

3,500
-4,520
-1,020

3,250
5,108
-1,858

3,150
-5,772
-2,622

3,300

3,700
7,370
-3,670

16,900
29,292
-12,392

1.5
13.0
-

ผลประโยชน์จากเงิ นลงทุน
รายรับ
รายจ่าย
ผลประโยชน์จากเงิ นลงทุน
สุทธิ

6,522

-3,222
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รวมแผนฯ
ฉบับที่ 3
2515–2519

รายการ

2519

เงิ นโอน
ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล
เงิ นโอนสุทธิ
ดุลการค้า บริการ และเงิ นโอน

300
500
800
-11,860

8,839.7
2,716.9
11,556.6
-27,684.7

5,300
2,000
3,700
-1,700
1,370
6,520
-5,150
1,930
12,790
-10,860

23,565
10,613.1
15,500.6
-4,887.5
5,517.3
26,934.5
-21,417.2
7,434.6
43,607.7
-36,173.1

การเคลื่อนย้ายของเงิ นทุน
ภาคเอกชน
การลงทุนโดยตรง
เงินทุนไหลเข้า
เงินทุนไหลออก

เงิ นกู้และสิ นเชื่อ
เงินทุนไหลเข้า
เงินทุนไหลออก

อื่นๆ
เงินทุนไหลเข้า
เงินทุนไหลออก

อัตราเพิ่ ม
เฉลี่ยต่อ
ปี

2520

2521

2522

119.2
-8.0
24.9
-

400
500
900
-12,787

500
500
1,000
-13,113

600
500
1,100
-12,371

83.2
37.7
38.9
93.9
62.1
22.7
9.8
64.4
52.4
47.3

5,896
2,300
4,250
-1,950
1,550
7,100
-5,550
2,046
13,110
-11,064

6,569
2,650
4,950
-2,300
1,750
7,750
-6,000
2,169
13,438
-11,269

7,299
3,050
5,800
-2,750
1,950
8,500
-6,550
2,299
13,774

-11,475

2523

700
500

2524

800
500
1,300

หน่ วย : ล้านบาท
รวมแผนฯ
อัตราเพิ่ ม
ฉบับที่ 4
เฉลี่ยต่อปี
2520–2524

1,200
-11,723

-11,137

3,000
2,500
5,500
-61,131

8,187
3,500
6,750
-3,250
2,250
9,350
-7,100
2,437
14,118
-11,681

9,183
4,050
7,900
-3,850
2,550
10,250
-7,700
2,583
14,471
-11,888

37,134
15,550
29,650
-14,100
10,050
42,950
-32,900
11,534
68,911
-57,377

21.9
10.2
11.6
15.2
16.4
17.8
13.2
9.5
8.4
6.0
2.5
1,8
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รายการ
ภาครัฐบาล1/
เงิ นกู้
การเบิกใช้
การชาระคืน

2519
4,401
2,451
3,288
-837

รวมแผนฯ
อัตราเพิ่ ม
ฉบับที่ 3
เฉลี่ยต่อปี
2515–2519
8,977.2
108.5
7,162.2
47.5
10,726.4
28.9
-3,564.2
7.9

2520
3,209
3,259
4,172
-913

2521
3,836
4,457
5,407
-950

2522
5,135
5,756
6,779
-1,023

-571
เงิ นกู้อื่นๆ 2/
2,000
2,000
-571
การเบิกใช้
2,000
2,000
การชาระคืน
-571
-571
-50
การเคลื่อนย้ายทุนภาครัฐบาลอื่นๆ (สุทธิ )
-50
-185
-50
-50
รวมการเคลื่อนย้ายของเงิ นทุนทัง้ สิ้ น
9,701
32,542.2
62.6
9,105 10,405 12,434
จานวนผิดพลาดคลาดเคลื่อนสุทธิ
1,200
1,285
3,957.4
15.9
1,200
1,200
สิทธิถอนเงินพิเศษ
320.7
-1,263
การเปลี่ยนแปลงในดุลการชาระเงิ น
-874
9,135.6
-2,482
-1,508
ทุนสารองเงินตราต่างประเทศ
1,325.1
13.1 1,201.0 1,125.6 1,188.8
3/
ณ วันสิน้ ปี
1/
รวมทัง้ เงินกูร้ ฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
2/
เป็ นเงินกูป้ ระเภท Non - Project Loans เพื่อให้รฐั วิสาหกิจกูไ้ ปปรับปรุงขยายกิจการตามนโยบายให้รฐั วิสาหกิจพึง่ ตนเอง
3/
หน่วยเป็ นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อตั รา 1 เหรียญเท่ากับ 20 บาท

2523

2524

5,941
6,562
7,750
-1,188

5,718
6,055
7,496
-1,441

-571
-571
-50
14,128
1,200
3,605
1,369.1

-287
-287
-50
14,901
1,200
4,964
1,617.3

หน่ วย : ล้านบาท
รวมแผนฯ
อัตราเพิ่ ม
ฉบับที่ 4
เฉลี่ยต่อปี
2520–2524
23,839
7.7
26,089
21.0
31,604
18.6
-5,515
11.6
-2,000
-2,000
-250
60,973
6,000
5,842
-

9.3
4.7

บทที่ 3
งบพัฒนาและแนวนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
1.

คานา

ภาระหน้ าที่ของรัฐบาลได้เพิม่ ขึน้ เนื่องมาจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตลอดทัง้ การขยายภารกิจของรัฐตามขอบเขตการพัฒนาและการแก้ปญั หาหลักๆ ทีไ่ ด้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งจะสามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หลักที่กล่าว
มาแล้ว เพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั การดาเนินนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล ตลอดทัง้ ขนาดและ
ลักษณะการจัดสรรงบพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งมีประเด็น
สาคัญสรุปได้ดงั นี้
1.1 การระดมจัดหารายได้เพิ่ มให้ แก่ภาครัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษี
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งมุ่งการกระจายรายได้และการ
กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมภิ าคและชนบท ขณะเดียวกันก็มคี วามจาเป็ นที่จะต้องฟื้ นฟูและ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนัน้ นับว่าเป็ นภาระหน้าทีข่ องรัฐบาลทีจ่ ะต้องจัดหา
รายได้เพิม่ เติม ดังนัน้ นโยบายการจัดหารายได้จงึ มุ่งเน้นทีก่ ารปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
และการเพิม่ ประเภทภาษีทางตรงทีส่ อดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนและการ
กระจายรายได้ทเ่ี ป็นธรรมยิง่ ขึน้
1.2 การจัด สรรเงิ น เพื่ อ ใช้ จ่า ยตามเป้ าหมายของงบพัฒ นาของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 4 ได้ยดึ หลักการทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ
(1) ให้ค วามส าคัญ แก่ แผนงานและโครงการของรัฐบาล ที่จะก่ อ ให้เ กิดการ
ปฏิรูปโครงสร้างขัน้ รากฐานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อช่วยขจัดความยากจนและลด
ช่อ งว่างทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ส าคัญ สูงสุ ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในโครงการที่จะช่ว ย
ปรับปรุงการผลิตและเพิม่ สวัสดิภาพของสังคมชนบท ยกฐานะและรายได้รวมทัง้ มาตรฐานการครอง
ชีพของชาวนาชาวไร่ให้มคี วามมันคงกว่
่
าทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั ขณะเดียวกันก็เน้นให้ความสาคัญแก่
โครงการที่จะเสริมสร้างสวัส ดิภ าพของผู้มรี ายได้น้อ ย และผู้ใ ช้แรงงานในเขตเมืองควบคู่กันไป
กล่าวคือ เป็นลักษณะงบพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน และสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
(2) เน้ น การพิจารณาขีดความสามารถในการเบิก จ่า ยจริง และความพร้อ ม
เพรียงของแผนงานและโครงการเป็ นหลักสาคัญในการพิจารณาจัดสรรงบพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 เพราะจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมามีหลายหน่ วยงานทีว่ างแผนงานและโครงการไว้เกินขีด
ความสามารถที่ต นจะปฏิบตั ิไ ด้ตามเป้าหมาย ซึ่งทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบพัฒนาทัง้ จาก
งบประมาณแผ่ น ดิน
และจากแหล่ ง เงิน กู้ ต่ า งประเทศได้ต ามก าหนดระยะปี ง บประมาณ
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ขณะเดียวกันก็จะได้ปรับปรุงการประเมินผลโครงการและการวางแผนงานให้รดั กุมยิง่ ขึน้ ทัง้ ด้าน
โครงการทีจ่ ะใช้งบพัฒนาจากแหล่งภายในและโครงการเงินกูต้ ่างประเทศ
สาหรับโครงการที่ได้รเิ ริม่ ขึน้ ใหม่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4 ทีจ่ ะต้องจัดสรรงบพัฒนาให้ ได้แก่ การปฏิรปู ทีด่ นิ การเพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตแก่
เกษตรกร การพัฒนาการศึกษา การกระจายบริการขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิจสู่ชนบท การกระจาย
บริการสังคมให้ไปถึงประชาชนในท้องถิน่ ห่างไกล การเพิม่ บริการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการสงเคราะห์ผมู้ ี
รายได้น้อยในเขตเมือง การเพิม่ เติมเงินอุดหนุ นให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และท้องถิน่ ให้ม ี
อิสระในการริเริม่ แผนงานและโครงการของท้องถิน่ ตามนโยบายการกระจายอานาจการปกครอง
เป็นต้น นอกจากนัน้ ก็เป็นการเร่งรัดโครงการสนับสนุ นการบูรณะอนุ รกั ษ์ทรัพยากรเศรษฐกิจสาคัญ
ของชาติ เช่น ปา่ ไม้ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ สื่อมโทรมลงไป ทัง้ นี้เมือ่ รวมโครงการเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว
ปรากฏว่าต้องใช้วงเงินประมาณหนึ่งในสามของงบพัฒนาฯ ที่ได้วางไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
ส่วนทีเ่ หลือเป็นการจัดสรรให้แก่โครงการต่อเนื่องทีค่ า้ งมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
1.3 การขยายบทบาทของนโยบายการเงิ น จะเน้นความสาคัญและขยายบทบาท
นโยบายการเงินของรัฐให้มสี ่วนสนับสนุ นนโบายการคลังในการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 มากขึน้ กว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้นโยบายและมาตรการทางการเงินให้มสี ่วน
สนับสนุ นให้เกิดการกระจายรายได้ท่เี ป็ นธรรม การกระจายความเจริญสู่ส่วนภูมภิ าคและชนบท
โดยเฉพาะการจัดหาปจั จัยและการขยายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพิม่ ขึน้

2.

เป้ าหมายงบพัฒนา

เพื่อให้บรรลุแนวทางดังกล่าวข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้กาหนดวงเงินงบพัฒนา
จานวน 252,450 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 14.0 ต่อปี โดยจะระดมจัดหามาจากงบประมาณ
แผ่นดิน 200,400 ล้านบาท จากรายได้รฐั วิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 19,750 ล้าน
บาท จากเงินกู้ต่างประเทศ 29,800 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 2,500 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป ก็จะได้มกี ารพิจารณาปรับปรุงงบพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจต่อไป
วงเงินงบพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จานวน 252,450 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1
ของรายได้ประชาชาติ เมื่อเทียบกับงบพัฒนาฯ ที่ได้รบั จริงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จานวน
131,263 ล้านบาทแล้ว เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เท่าตัว ทัง้ นี้ ได้คานึงถึงข้อจากัดสาคัญๆ ไว้แ ล้วดังนี้
คือ
2.1 ขีดความสามารถทางการคลัง โดยเฉพาะทางด้านการจัดหารายได้ภาษีอากร
และรายได้อ่นื ๆ ตลอดจนการระดมเงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับขนาด
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ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความต้องการในด้านการลงทุนของภาครัฐบาล และขนาดของ
การลงทุนภาคเอกชนไว้
2.2 ข้ อ จากัด และขี ด ความสามารถของภาครัฐบาลในการเบิ กจ่ ายเงิ น ตาม
โครงการทัง้ จากงบประมาณ เงินกู้ต่างประเทศ ตลอดจนความพร้อมเพรียงในการเตรียมโครงการ
ของหน่วยงานทีด่ าเนินการ

3.

การระดมเงิ นเพื่อการพัฒนา

เมื่อพิจารณาจากข้อจากัดดังกล่าวในข้อ 2. แล้ว เป้าหมายการจัดหาเงินจานวน 252,450
ล้า นบาทของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
นั น้ อาจแยกออกเป็ น สัด ส่ ว นดัง นี้ คือ จากแหล่ ง
ภายในประเทศ 220,150 ล้านบาท และจากแหล่งต่างประเทศ 32,300 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
87.2 และ 12.8 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ ตามลาดับ
3.1 แหล่ งรายได้ ภายในประเทศ การพิจารณา แหล่งรายได้ภายในประเทศอาจ
แบ่งออกได้ดงั นี้
3.1.1 แหล่ ง รายได้ ต ามปกติ ได้ แ ก่ รายได้ ภ าษี อ ากรและรายได้ อ่ื น ๆ
ซึง่ ประมาณการขึน้ จากโครงสร้างทางระบบรายได้ท่เี ป็ นอยู่จริงในปจั จุบนั การประมาณดังกล่าวนี้
ได้พจิ ารณาโดยอาศัยอัตราเป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 เป็ นหลัก รายได้ภาษีอากร
และอื่นๆ จากโครงสร้างปจั จุบนั ประมาณว่าจะมีจานวน 332,760 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ
14.4 ต่อปี
3.1.2 นโยบายเกี่ ยวกับการจัดหารายได้ เพิ่ ม ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับการ
จัดหารายได้เพิม่ เติมจากภาษีอากรและอื่นๆ การกู้ยมื เงินในประเทศ รายได้จ ากรัฐวิสาหกิจ และ
รายได้จากองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิน่ การดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวนี้เป็ นหลักการที่
สาคัญในการทีจ่ ะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 3
ส่วนที่ 1 แนวนโยบายในแต่ละด้านอาจสรุปได้ดงั นี้
ก.
แนวทางการปรับ ปรุ ง รายได้ ภ าษี อ ากรและรายได้ อื่ น ๆ
นโยบายภาษีอากรจะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีอากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดา้ น
การกระจายรายได้พร้อมๆ ไปกับการจัดหารายได้เพิม่ เติม เพื่อการนี้จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
จากภาษีทางอ้อมมาเป็ นภาษีทางตรงมากยิง่ ขึน้ โดยอาศัยภาษีป ระเภทใหม่ๆ เช่น ภาษีทรัพย์สนิ
ภาษี ม รดก ภาษี เ งิน ได้ จ ากดอกเบี้ย เงิน ฝากธนาคาร เป็ น ต้ น นอกจากนี้ จ ะมีก ารปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและวิธ ีก ารจัดเก็บ ภาษีใ ห้ได้ผ ลสูงขึ้น โดยจะต้อ งมีการเพิ่มอัต รากาลังเจ้าหน้ า ที่
พร้อมๆ กับการขจัดเจ้าหน้าที่ท่ไี ม่ปฏิบตั งิ านด้วยความสุจริต ปรับปรุงระบบการเก็บและรวมรวม
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ข้อมูลระเบียบและวิธกี ารประเมินภาษีและจัดให้มหี น่ วยงานตรวจสอบการจัดเก็บภาษีขน้ึ ภายใน
หน่วยราชการทีร่ บั ผิดชอบการจัดเก็บภาษีทงั ้ หลายด้วย
ข.
แนวทางการกู้ยืมเงิ นภายในประเทศ การกู้ยมื ภายในประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ประมาณไว้ว่าจะเป็ นการกู้เงินจากแหล่งต่างๆ 78,270 ล้านบาท
และการใช้เงินคงคลัง 15,270 ล้านบาท มีหลักเกณฑ์สาคัญๆ ในการประมาณดังนี้
(1) การกู้เงินจะกาหนดให้อยู่ในขอบเขตที่มใิ ห้การขยายตัว
ของปริมาณเงินเกินร้อยละ 13.0 ต่อปี
(2) การกูจ้ ากธนาคารแห่งประเทศไทย จะกระทาให้น้อยทีส่ ุ ด
ตามความจาเป็ น โดยการขายพันธบัตรให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสินและสถาบันการเงิน
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมิให้มผี ลกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากนัก
(3) การบริห ารหนี้ ในด้านการบริห ารหนี้ เ งินกู้จะเน้ นหนัก
ในการประหยัดดอกเบีย้ โดยอาศัยตั ๋วเงินคลังซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ต่ าแทนพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ มีอตั รา
ดอกเบีย้ สูงกว่าเท่าทีจ่ ะทาได้ นอกจากนี้จะพยายามหลีกเลีย่ งการกู้เงินมาเพื่อสะสมเงินคงคลังโดย
ไม่จาเป็น
(4) การใช้เงินเหลือจ่าย เป็ นการประมาณไว้สาหรับรายจ่ายที่
คาดว่าจะจ่ายไม่หมดประมาณร้อยละ 3.0 ของงบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ ซึง่ มีจานวน 15,270 ล้าน
บาทเท่านัน้ ไม่ได้ประมาณให้มกี ารถอนเงินคงคลังเพื่อมาใช้จา่ ยแต่อย่างใด
ค.

แนวทางการปรั บ ปรุ ง รายได้ และรายจ่ า ยลงทุ น ของ

รัฐวิ สาหกิ จ
(1) ปรับปรุงระบบราคาจาหน่ ายของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง
กับภาวะการณ์เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(2)

การลงทุนขนาดใหญ่และเป็ นประโยชน์จะสนับสนุ นให้ใช้

เงินกูต้ ่างประเทศ
(3) จะพิจารณาทบทวนเงินชดเชยและเงินอุ ดหนุ นในราคา
ค่าบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ เสียใหม่ โดยจะให้เงินอุดหนุ นเฉพาะเป็ นการเพิม่ ทุน หรือมีข้อ
ผูกพัน เพื่อให้รฐั วิสาหกิจสามารถปรับปรุงการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและพึง่ ตนเองมากยิง่ ขึน้
เท่านัน้
(4) ปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานของรัฐ วิส ากิจ ที่
ประสบการขาดทุนอย่างเร่งด่วนตามแนวทางทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5 ส่วนทีส่ อง และบทที่ 3
ส่วนทีส่ าม
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(5) การพิจารณาการลงทุนของรัฐวิสากิจ ซึง่ ได้ดาเนินกิจการ
อยูแ่ ล้วและจะขยายงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นัน้ จะมีแนวนโยบายดังต่อไปนี้ คือ
ก)
ให้มกี ารขยายงานไปสู่ส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้
ข)

การลงทุ น ในโครงการที่ จ ะช่ ว ยให้ ม ีก ารจ้ า ง

ค)

การลงทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบาย

แรงงานเพิม่ ขึน้
หลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ง.

แนวทางด้ า นการปรับ ปรุ ง รายได้ ข ององค์ ก ารบริ หาร

ส่วนท้องถิ่ น
สนับสนุ นให้องค์การบริหารส่ว นท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศมากยิง่ ขึ้น โดยการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของท้องถิ่นให้มกี ารขยายอานาจในการ
จัดเก็บและปรับปรุงบริหารการจัดเก็บให้มปี ระสิทธิภาพกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
3.1.3 งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิ น จากแนวนโยบายการจัดหาเงินดังกล่าว
ข้างต้นงบประมาณแผ่นดินในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีจานวนทัง้ สิ้นประมาณ 434,600
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 11.1 ต่อปี งบประมาณรายจ่ายจานวนดังกล่าว แยกเป็ นงบ
บริหารทัวไป
่ 225,530 ล้านบาท รายจ่ายอุดหนุ นท้องถิน่ 6,000 ล้านบาท รายจ่ายรักษาพยาบาล
ฟรีสาหรับผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย 2,670 ล้านบาท และงบประมาณเพื่อการพัฒนา 200,400 ล้านบาท ซึง่
เท่ากับร้อยละ 46.1 ของงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทัง้ สิน้
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ตารางที่ 3.1
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิ นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
จ่ายจาก
(1)

(2)
(3)

งบบริหาร
งบป้องกันประเทศ
งบชาระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้
รวมงบบริหารทัวไป
่
งบอุดหนุนท้องถิน่
การรักษาพยาบาลฟรี
งบพัฒนาตามแผนฯ 4
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้

(ล้านบาท)
106,520
72,820
46,190
(225,530)
6,000
2,670
200,400
434,600

รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ
- จากโครงสร้างปจั จุบนั
- จากการปรับปรุงโครงสร้าง
เงินกูภ้ ายในประเทศ
เงินคงคลัง
งบประมาณรายรับทัง้ สิน้

341,060
(332,760)
(8,300)
78,270
15,270
434,600

งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศ จานวน 200,400 ล้านบาทนี้ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไข
สาคัญในการรักษาระดับงบประมาณเพื่อกิจการอื่นๆ นอกจากงบพัฒนาให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่
ก าหนดไว้ด ังนัน้ ในกรณีท่ีมคี วามจ าเป็ นที่จะต้อ งเพิ่มวงเงินงบบริห ารจากที่ก าหนดไว้น้ี ควร
พิจารณาจัดการปรับปรุงรายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ เพิม่ เติมขึน้ เพื่อรัก ษาวงเงินงบพัฒนาฯ
จานวน 200,400 ล้านบาทนี้ไว้วงเงินงบประมาณพัฒนาจานวนนี้ได้คานึงถึงการปรับปรุงขีด
ความสามารถในการจ่ายจริงไว้ดว้ ยโดยจะได้ปรับปรุงวิธกี ารจัดงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
การใช้จ่ายจริงภายในระยะปีงบประมาณเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 79 ของงบประมาณรายจ่ายในปี 2519
เป็นร้อยละ 84 ในปี 2524 ซึง่ จะช่วยให้การใช้จา่ ยเงินตามงบประมาณมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3.2

การระดมเงิ นจากแหล่งต่างประเทศ

3.2.1 เงิ นกู้ต่างประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 คาดว่าจะกู้เงินจาก
ต่างประเทศ จานวน 29,800 ล้านบาท แหล่งเงินกู้ส่ว นใหญ่จะมาจากสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ คือ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซีย ซึ่งมีจานวนประมาณ 16,480 ล้านบาท หรือ
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ร้อ ยละ 54 ของเงินกู้ต่ างประเทศทัง้ หมด ส่ว นที่เ หลือ จะขอกู้จากรัฐบาลและสถาบันการเงิน
ต่างประเทศและแหล่งตลาดเงินต่างประเทศ
ตารางที่ 3.2
เงิ นกู้ต่างประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 4
ล้านบาท
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
แหล่งอื่นๆ
รวม

16,480
13,320
29,800

3.2.2 นโยบายการกู้เงิ นจากต่ างประเทศ ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 จะได้มกี ารปรับปรุงการบริหารเงินกู้และก่อหนี้ต่างประเทศให้รอบคอบและระมัดระวัง
ยิง่ ขึ้น จะได้ป รับปรุงระเบียบพิจารณาการก่ อ หนี้กับต่ างประเทศเสียใหม่ โดยกาหนดหน้ าที่ใ ห้
อนุ กรรมการพิจารณาการก่อหนี้กบั ต่างประเทศทาหน้าที่ปฏิบตั งิ านพิจารณาการก่อหนี้และเสนอ
ความเห็นในหลัก การรวมทัง้ รายละเอียดในการก่ อ หนี้ของแต่ ล ะโครงการเงินกู้ว่า สมควรจะกู้
เพีย งใด จากแหล่ ง ไหน ภายใต้เ งื่อ นไขประการใด อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากขนาดก่ อ หนี้ กับ
ภาครัฐบาลในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีแนวโน้มสูงกว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับทีแ่ ล้วเป็ นอัน
มาก จึงจาเป็นทีร่ ฐั บาลจะต้องควบคุมและบริหารการก่อหนี้กบั ต่างประเทศให้ใกล้ชดิ และเป็ นระบบ
รัดกุมยิง่ ขึน้ กว่าเดิม ซึง่ พิจารณาแต่เพียงเฉพาะรายโครงการ ดังนัน้ การพิจารณาเป็ นรายโครงการ
จึงจาเป็นจะต้องอยูใ่ นขอบเขตภาระหนี้ทงั ้ หมดอย่างเหมาะสมด้วยการปรับปรุงระเบียบเดิมทีว่ างไว้
จึงนับว่าเป็ นจุดสาคัญที่สุดในการบริหารการเงินต่างประเทศซึ่งมีผลต่อการบริหารงานพัฒนาและ
นโยบายการเงินการคลังของประเทศในระยะต่อไป
การกูเ้ งินจากต่างประเทศโดยทัวๆ
่ ไป ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
นัน้ พอสรุปนโยบายได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ความพร้อมเพรียงของโครงการ การจัดเตรียมโครงการและการ
ดาเนินงานของโครงการเงินกู้ต่างประเทศ ในระยะที่ผ่านมาส่ วนใหญ่ ประสบกับปญั หาล่ าช้าใน
การศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุน การเตรียมโครงการไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของการใช้เงินกู้
ทาให้การเสนอโครงการต่อแหล่งเงินกู้ล่าช้าและไม่สามารถเริม่ โครงการได้ทนั ตามเป้าหมายของ
แผนงานที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 การศึกษาความเหมาะสมก่อนลงทุน
และการเตรียมโครงการต้องเร่งรัดให้รวดเร็วขึน้ พร้อมทีจ่ ะเสนอต่อแหล่งเงินกูใ้ นช่วงเวลาอันสมควร
(2) ดอกเบี้ย ควรพิจารณากู้เงินจากประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือที่ม ี
ดอกเบีย้ ต่ าเป็ นอันดับแรก ส่วนการกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งอัตราดอกเบีย้ มีแนวโน้มสูงขึน้ ควร
จะเป็ นการกู้เ งินแหล่ งสุ ดท้า ย ทัง้ นี้ จาเป็ น จะต้อ งมีก ารพิจ ารณความเหมาะสมของเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย
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(3) เงิ น บาทสมทบ
เพื่อ การด าเนิ น งานตามโครงการเงิน กู้
ต่ างประเทศจาเป็ นต้อ งจัดหาเงินบาทสมทบให้พอเพียงเพื่อ เป็ นค่ าใช้จ่ายภายในประเทศซึ่ง มี
จานวนสูงตามจานวนเงินกูต้ ่างประเทศ
(4) แหล่งเงิ นกู้ จัดหาแหล่งเงินกู้ทเ่ี หมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ในสาขาพัฒนาต่างๆ โดยพิจารณาถึงเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ว่าเหมาะสมกับโครงการประเภทใดใน
สาขาไหน
3.2.3 เงิ นช่ วยเหลือจากต่ างประเทศ ได้กาหนดเป้าหมายเงินช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒ นาไว้จ านวนประมาณ 2,500 ล้า นบาท จากแหล่ ง ความช่ ว ยเหลือ ที่ส าคัญ ได้แ ก่
สหประชาชาติ กลุ่มประเทศโคลัมโบ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศอื่น มูลนิธแิ ละอาสาสมัคร แหล่ง
ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นแหล่งความช่วยเหลือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอดีตจะมีบทบาทน้อยลง
โดยสห-ประชาชาติและกลุ่มประเทศโคลัมโบจะมีบทบาทเพิม่ ขึน้ ส่ วนแหล่งความช่วยเหลือใหม่ ก็
คือ กลุ่มประเทศอื่นซึง่ รัฐบาลจะได้บุกเบิกขอความช่วยเหลือต่อไป
3.2.4 แนวนโยบายการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(1) ความช่ วยเหลือเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นกู้ การช่วยเหลือจะมีส่วน
เข้าไปสนับสนุ นโครงการเงินกู้ต่างประเทศ เช่น ความช่วยเหลือด้ านการศึกษาตามความเหมาะสม
ก่ อ นการลงทุนหรือ ความช่ ว ยเหลือ ด้านเทคนิค วิชาการ ควรจะได้ร บั เพื่อ ให้ต่ อ เนื่ อ งสนับสนุ น
โครงการเงินกูจ้ ากต่างประเทศ เป็นต้น แต่ทงั ้ นี้ควรใช้ทป่ี รึกษาทีเ่ ป็นคนไทยให้มากทีส่ ุด
(2) จั ด ท าวางแผนและโครงการขอความช่ วยเหลื อ จาก
ต่ างประเทศ ความช่วยเหลือจะมีลกั ษณะที่จะเข้าไปสนองความต้องการด้านเทคนิค วิชาการ
สาหรับงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสาขาต่างๆ และอยู่ในรูปแบบของโครงการ เพื่อให้สามารถ
เข้าไปสนับสนุ นโครงการพัฒนาที่ใช้งบประมาณได้อย่างเต็มที่ ในการนี้จะต้องมีการประสานงาน
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งกับกระทรวงการต่ างประเทศ รวมตลอดทัง้ ให้มกี าร
กาหนดกลไกทีแ่ น่ชดั ในการแสวงหาผลประโยชน์จากองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องและ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาส่วนรวม
(3) ความเหมาะสมในทางเศรษฐกิ จและสังคม ความช่วยเหลือ
ต้องมีส่วนเข้าไปส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและแรงงานทีม่ อี ยูภ่ ายในประเทศ ตลอดจนมีการถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นเทคนิคแก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยไทยให้สามารถรับงานต่อไปได้
(4) การติ ดตามและประเมิ นผล โครงการความช่วยเหลือต้องได้รบั
การติดตามและประเมินผลเพื่อจะได้นาผลของการศึกษามาใช้ประโยชน์ต่อไป

4.

งบพัฒนาเศรษฐกิ จและแหล่งที่มาของเงิ น
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จากแนวนโยบายการเงินการคลังดังกล่าวข้างต้น เป้าหมายวงเงินงบพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ประมาณวงเงินไว้มจี านวน 252,450 ล้านบาท ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 2520 - 2524) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 3.3
แหล่งที่มาของงบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 4
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 3
ล้านบาท
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3

1. รายจ่ายพัฒนา
2. จ่ายจาก
ก. แหล่งภายในประเทศ
รายได้ภาษีอากรและอื่นๆ
- จากโครงสร้างภาษีปจั จุบนั
- จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่
เงินกูภ้ ายในประเทศ
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินเหลือจ่าย
รายได้รฐั วิสาหกิจและองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่
รวมแหล่งภายในประเทศ
ข. แหล่งต่างประเทศ
เงินกูต้ ่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รวมแหล่งต่างประเทศ

จานวน สัดส่วน
ตามแผนฯ ร้อยละ
100,275 100.0

27,265
34,235
4,100
31,135

27.2
34.2
4.1
30.1

8,000
13,845

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4

จานวน สัดส่วน
จ่ายจริง ร้อยละ
92,548 100.0

จานวน

สัดส่วน
ร้อยละ
252,450 100.0

8.0
13.8

26,209
34,551
8,960
16,531
9,060
17,437

28.3
37.3
9.7
17.8
9.8
18.9

106,860
98,560
8,300
78,270
12,200
28,030
38,040
15,270
19,750

42.3
31.1
4.9
11.1
15.1
6.0
7.8

83,345

83.2

78,197

84.5

220,150

87.2

11,930
5,000
16,930

11.9
4.9
16.8

11,684
2,677
14,351

12.6
2.9
15.5

29,800
2,500
32,300

11.8
1.0
12.8
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4.1

เหตุผลการเพิ่ มงบพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม

ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่าในภาครัฐบาลมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้จ่ายงบพัฒนาฯ
เพื่อกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็นจานวนมาก เหตุผลและกิจกรรมเหล่านี้อาจสรุปได้ดงั นี้
(1) โดยที่ในระยะที่ 2 ปี แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ นระยะของการ
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศให้กลับเข้าสู่สภาพขยายกาลังผลิต และเสริมสร้างการมี
งานทา ฉะนัน้ รายจ่า ยลงทุ นภาครัฐ บาลก็จ ะเป็ น ส่ ว นส าคัญ ที่จ ะผลัก ดัน ให้การลงทุ น รวมของ
ประเทศอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจะกระตุน้ ให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงขึน้
(2) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ นช่วงของการเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของชนบท เพื่อให้มกี ารกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่น จึงมีความจาเป็ น
จะต้อ งเร่งรัดโครงการลงทุนในชนบทหลายด้าน เช่น การปฏิรูปที่ดิน การกระจายโค รงการขัน้
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถนน ไฟฟ้า และการพัฒนาแหล่งน้ า ให้ถงึ มือเกษตรกรใน
ชนบทอย่างกว้างขวางทุกภาคตลอดจนการจัดระบบการจาหน่ ายผลิต ผลในด้านเกษตรให้เ ป็ น
ระเบียบแบบแผนยิง่ ขึน้
(3) แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4 เป็ น ระยะที่เ ริ่ม ปฏิรูป โครงสร้า งทางสัง คม
โดยเฉพาะการศึกษาและสาธารสุขควบคู่กบั การกระจายบริการไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ชนบท
ทีห่ ่างไกลซึง่ จาเป็ นต้องจัดงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุ นให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ กว่าทีแ่ ล้วมา
(4) การลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่จาเป็ นแก่การพัฒนาเพื่อการเพิม่ รายได้และ
กระจายบริก ารไปสู่ชนบทยังมีค วามจาเป็ นจะต้อ งใช้ง บพัฒ นา เงิน กู้ต่ า งประเทศอีก มาก เช่ น
โครงการเร่งรัดการปลูกยางทดแทน โครงการไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนปตั ตานี โครงการขนส่งมวลชน
เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ดี ก็ได้คานึงถึงประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการลงทุน และขีดความสามารถในการ
ดาเนินงามตามโครงการ ตลอดจนภาระหนี้ทจ่ี าเป็นจะต้องชาระคืนในอนาคต
4.2

เป้ าหมายการจัดสรรงบพัฒนา ฯ

การที่รฐั มีค วามจาเป็ นต้อ งด าเนิ นนโยบายการคลัง เพื่อ แก้ไ ขปญั หาเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็ นธรรมทางสังคม โดยเน้นการลดความ
เหลื่อมล้าในฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนนัน้ รัฐจาเป็ นต้องวางเป้าหมายการจัดสรรรายจ่ายให้
ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดทางสังคม โดยยึดแนวทางการจัดสรรงบพัฒนา ดังนี้
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(1) เน้ น ความส าคัญ อัน ดับ สู ง ให้ แ ก่ ก ารลงทุ น ที่ส นั บ สนุ น สาขาการผลิต
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก ทัง้ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้ การลงทุนของ
รัฐในระบบการจาหน่ ายเพื่อยกรายได้ให้แก่เกษตรกรในชนบทด้วย
(2) เน้นความสาคัญการปรับปรุงโครงการขัน้ พืน้ ฐานในการพัฒนาชนบทเพื่อ
เร่งการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ประชาชนในชนบท
(3) เน้ นการขยายบริการด้านสังคม โดยส่ งเสริมบริการด้ านสาธารณสุ ขให้
กระจายไปสู่ส่วนท้องถิน่ อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ ของประชากรและจะได้ส่งเสริมการปฏิรปู การศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและการสนองการเพิม่ ขึน้ ของประชากร
(4) เน้นการเร่งรัดการบูรณะและบริหารทรัพยากรหลักและสิง่ แวดล้อม ของ
ชาติ โดยเฉพาะทีด่ นิ ป่าไม้ แหล่งน้ า มิให้เสื่อมโทรมจนเป็ นอันตรายต่อภาวะสิง่ แวดล้อมและการ
พัฒนาประเทศ
(4) เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการบริหารราชการ และเพื่อยกระดับรายได้ของ
ข้าราชการให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบอาชีพอื่น ทัง้ เป็ นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน จาเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการให้เหมาะสมกับสภาพการครองชีพ
โดยในปีงบประมาณ 2521 ให้มกี ารปรับเงินเดือนข้าราชการเป็ นบัญชี ข. ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2518 ในการนี้จะต้องใช้เงินเพิม่ ประมาณปีละ 630 ล้านบาท และในปีงบประมาณ
2523 ให้ปรับเงินเดือนเป็ นบัญชี ค. จะต้องใช้เงินเพิม่ ประมาณปี ละ 1,260 ล้านบาท รวมเป็ น
รายจ่ายในการปรับปรุงเงินเดือนทัง้ สิน้ ตลอดช่วงของแผนพัฒนาฯ 5,040 ล้านบาท ทัง้ นี้ ไม่รวมการ
ปรับปรุงเงินเดือนทหาร ซึ่งวงเงินจานวนดังกล่าวนี้ได้ประมาณเผื่อไว้แล้ว โดยส่วนหนึ่งประมาณ
ร้อยละ 55 อยู่ในรายจ่ายงบบริหารและอีกส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 45 อยู่ในงบพัฒนา โดยเฉพาะ
ในด้านการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
จากแนวทางดังกล่ าวข้างต้น ได้ก าหนดเป้าหมายงบพัฒนาแยกออกเป็ นสาขา
ต่างๆ ได้ดงั นี้
เกษตรและชลประทาน ได้จดั สรรงบพัฒนาไว้จานวน 39,100 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.5 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ เทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 13.7 รายจ่ายสาขานี้
จะเน้ นการปรับปรุง โครงสร้างการผลิต ในสาขาเกษตรให้ส อดคล้อ งกับเป้าหมายการผลิต ด้า น
เกษตรกรรม ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 ต่อปี เช่น โครงการขยายพันธุพ์ ชื โครงการพัฒนาการปศุสตั ว์
โครงการพัฒนาประมง และโครงการปลูกสวนป่า เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั เร่งรัดการขยายบริการ
เศรษฐกิจเพื่อเพิม่ ผลผลิตการเกษตร โดยการปรับปรุงและขยายระบบส่งน้ าให้ถงึ มือประชาชนมาก
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ยิง่ ขึน้ และการขยายสินเชื่อการเกษตรตลอดจนดาเนินการแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับทีด่ นิ โดยการปฏิรปู
ทีด่ นิ และการจัดทีด่ นิ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ พาณิ ชย์และบริ การ ได้ก าหนดงบพัฒ นาไว้
จานวน 3,605 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ ในด้านอุตสาหกรรมรัฐบาลจะส่งเสริม
ให้เอกชนเป็ นผู้ลงทุน โดยรัฐเพียงให้การสนับสนุ นด้านบริการต่างๆ เช่น การพัฒนาแหล่งที่ต งั ้
อุตสาหกรรม การจัดตัง้ นิคมอุ ต สาหกรรม การศึกษาและวิจยั ระบบการกาจัดน้ าทิ้งของโรงงาน
อุสาหกรรม เป็ นต้น โดยเน้ นการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิ าคควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้
ด้านเหมือ งแร่จะเน้ นความสาคัญในการพัฒนาและสารวจแหล่งแร่ใ หม่เ พิม่ ขึ้น ส่ วนในด้านการ
พาณิชย์และบริการนอกจากจะสนับสนุ นการให้บ ริการด้านการพัฒนาตลาดภายในและต่างประเทศ
แล้ว จะได้เ ร่งรัดการจัดระบบการจาหน่ ายภายในและนอกประเทศให้มรี ะเบียบแบบแผนยิง่ ขึ้น
ตลอดจนการสนับสนุนต่อการส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้มรี ะบบและขยายการท่องเทีย่ วให้เพิม่ ขึน้
คมนาคมและขนส่ง ได้กาหนดวงเงินงบพัฒนาฯ จานวน 37,175 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 14.7 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ เทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 19.4 งบพัฒนา
สาขานี้ ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ในการขยายระบบการขนส่ ง ผลิต ผลสู่ต ลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในด้านการสร้างถนนจากไร่นาสู่ตลาด ในรูปของทางหลวงจังหวัดและท้องถิน่ ระหว่าง
อาเภอ ถึงตาบลและหมูบ่ า้ นให้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ จะได้ทาการปรับปรุงการคมนาคมทางน้ า และ
สนามบินพาณิชย์ ให้ไปสู่ในส่วนภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้
พลังงาน ได้กาหนดงบพัฒนาไว้จานวน 15,950 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3
ของงบพัฒนาทัง้ สิ้นเทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 7.9 โดยขยายกาลังการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนแควใหญ่ตอนล่าง
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ าแห่งใหม่ขนาด 300 เมกกะวัตต์ และที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าที่ปตั ตานี เป็ นต้น
รวมทัง้ การขยายระบบการจาหน่ายไปสู่ส่วนภูมภิ าคและชนบทให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ จะได้
ทาการจัดหาพลังงานธรรมชาติมาทดแทนพลังงานน้ามันซึง่ คาดว่าจะมีราคาสูงขึน้ อีกด้วย
พัฒนาสังคม ได้กาหนดงบพัฒนาไว้จานวน 8,620 ล้านบาท หรือร้อยละ
3.4 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ เทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 2.7 รายจ่ายส่วนใหญ่เน้นในด้าน
การพัฒนาชนบท โครงการจัดตัง้ นิคมสร้างตนเอง การเร่งรัดการออกโฉนดที่ดนิ การขยายเขต
พัฒนาชุมชน การประกันสังคม ตลอดจนการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
สาธารณูปการ ได้รบั การจัดสรรงบพัฒนา 33,335 ล้านบาท หรือร้อยละ
13.2 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ งบพัฒนาสาขานี้จะเน้นความสาคัญในด้านการจัดหาน้ าสะอาดในชนบท
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การประปา ทีอ่ ยูอ่ าศัย การปรับปรุงผังเมืองและการขนส่งมวลชน นอกจากนี้กจ็ ะเพิม่ วงเงินอุดหนุ น
แก่ทอ้ งถิน่ ในด้านการก่อสร้างถนน ท่อระบายน้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ
สาธารณสุข กาหนดงบพัฒนาไว้จานวน 19,380 ล้านบาท หรือร้อยละ
7.7 ของงบพัฒนาทัง้ สิน้ เทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 6.3 จะเน้นความสาคัญในการเร่ง
กระจายบริการสาธารณสุขให้ถงึ มือประชาชนในชนบทและท้องถิน่ ทีห่ ่างไกล ทัง้ ในด้านการป้องกัน
และการรักษาพยาบาล โดยการปรับปรุงและขยายสถานีอนามัย จัดตัง้ โรงพยาบาลอาเภอและการ
ส่งเสริมอนามัยชนบท
การศึกษา ได้กาหนดวงเงินพัฒนาไว้ 95,285 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8
ของงบพัฒนาทัง้ สิ้น เทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ร้อยละ 32.8 จะเน้นในด้านการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาภาคบังคับ
รวมทัง้ การขยายการศึกษาระดับมัธยมไปสู่ตาบล การปรับปรุงอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจ และส่ งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้รบั ความรู้
เพิม่ ขึน้ และฝึกอบรมวิชาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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ตารางที่ 3.4
แหล่งที่มาและการจัดสรรงบพัฒนาตามสาขาเศรษฐกิ จและสังคม
ในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 4
ล้านบาท
สาขาพัฒนา
แหล่งที่มา
การเกษตรและชลประทาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และพาณิชย์
คมนาคมและขนส่ง
การพลังงาน
รวมสาขาเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม
สาธารณูปการ
สาธารณสุข
การศึกษา
รวมสาขาสังคม
รวมทัง้ สิ้ น
*/

งบประมาณ

33,495
2,085
26,735
1,485
63,800
7,910
15,025
18,880
94,785
136,600
200,400

เงินกู้
เงิน
ต่างประเท ช่วยเหลือ
ศ
ต่างประเทศ
4,880
575
710
225
6,300
200
10,800
50
22,690
1,050
360
350
6,750
100
500
500
7,100
1,450
29,800
2,500

รัฐวิ สาหกิ จ
และรายได้
ส่วนท้องถิ่น
150
585
3,940
3,615
8,290
11,460
11,460
19,750*/

รวม

39,100
3,605
37,175
15,950
95,830
8,620
33,335
19,380
95,285
156,620
252,450

สัดส่ว
นร้อย
ละ
15.5
1.4
14.7
6.3
37.9
3.4
13.2
7.7
37.8
62.1
100.0

รายได้องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ 11,200 ล้านบาท

5.

นโยบายการเงิ นและการพัฒนาสถาบันการเงิ น
5.1

ภาวะการเงิ นและระบบสถาบันการเงิ น

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ระบบสถาบันการเงินยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะกิจการเงินทุนและหลักทรัพย์ได้เจริญเติบโตในอัตราทีส่ ูงอย่างน่ าสังเกต และมีสนิ ทรัพย์
สูง เป็ น อัน ดับ สองในระบบสถาบัน การเงิน เสถี ย รภาพทางการเงิน และราคาสิน ค้า ในระหว่ า ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ ปรากฏว่าในระหว่างปี 2516 และ 2517 เศรษฐกิจของประเทศต้องได้รบั
ความกระทบกระเทือนจากภาวะราคาสินค้าแพงซึง่ เกิดขึน้ ทัวโลก
่
ทาให้ระดับราคาสินค้าในประเทศ
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 15.6 และ 24.3 ในปี 2516 และ 2517 ตามลาดับ และปริมาณเงินได้เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 20.6 ในปี 2516 อย่างไรก็ดนี อกเหนือจากปี ดงั กล่าว ภาวะการเงินและระดับราคาสินค้า
โดยทัวไปก็
่ มเี สถียรภาพอย่างน่ าพอใจ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2515 ,2518 และ 2519 ปริมาณเงิน
เพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี เทียบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ ร้อยละ 5.7 ต่อปี
และระดับราคาสินค้าเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี
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ตารางที่ 3.5
สิ นทรัพย์ของสถาบันการเงิ นต่างๆ
สิ นทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
บริษทั ประกันชีวติ
สหกรณ์ออมทรัพย์
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ฯลฯ
1/

2514
48,823.4
2,393.4
7,693.1
1,608.1
1,213.5
1,114.7
699.5
582.0
327.0
161.9

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
2518
118,986.3
23,005.0
14,151.8
5,186.0
2,253.71/
2,220.8
1,402.6
1,478.2
818.0
207.2

143.7
861.2
84.0
222.5
85.7
99.2
100.5
154.0
150.2
28.0

ประมาณการ
5.2

เป้ าหมายการขยายตัวทางการเงิ น

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจซึง่ มีเป้าหมายร้อยละ 7.0 ต่อปี และระดับราคาสินค้าเฉลีย่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 ต่อปี การ
ขยายตัวของปริ มาณเงิ นจะอยู่ในอัตราอย่างสูงร้อยละ 13.0 ต่อปี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการ
ของรัฐบาลซึง่ คาดว่าจะมีการขาดดุลตลอดระยะของแผนเป็ นจานวนเงิน 93,525 ล้านบาท โดยมิให้
เกิดภาวะเงินเฟ้อ นโยบายการเงินจะมุง่ ระดมเงินทุนจากแหล่งเงินกู้จากส่วนเอกชนให้มากขึน้ ด้วย
วิธกี ารปรับปรุงมาตรการทางเงินให้สอดคล้องกับการบริหารหนี้สาธารณะ ตลอดจนการส่งเสริมให้
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสินลงทุนในหลักทรัพย์รฐั บาล
ให้มากขึน้
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5.3

เป้ าหมายการขยายตัวทางด้านสถาบันการเงิ น

ในระยะของแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ รัฐบาลจะมุ่งสนับสนุ นให้สถาบันการเงิน ขยาย
กิ จการระดมเงิ นออมที่ อยู่นอกสถาบันการเงิ นให้ เข้าสู่สถาบันการเงิ น เพื่อนาไปลงทุนในทาง
ที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิจโดยส่ ว นรวมต่ อ ไป ในขณะเดียวกันก็จะใช้นโยบายการเงินรักษา
เสถียรภาพทางการเงินไว้ให้เหมาะสมกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงิน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจะดาเนินการดังต่อไปนี้
5.3.1 ส่งเสริ มความมันคงและการเจริ
่
ญเติ บโตของสถาบันการเงิ น
(1)

ในการส่ งเสริมความมันคงของสถาบั
่
นการเงินรัฐจะด าเนิ นการ

ดังต่อไปนี้
ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขมาตรการและกฏหมายควบคุ ม สถาบัน
การเงินให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ โดยเน้นในด้านฐานะและความมันคงปลอดภั
่
ยแก่ประชาชนผู้
ฝากเงิน รวมทัง้ เข้มงวดควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ยกระดับการดาเนินงานและคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารงานให้
สูงขึน้ ด้วยการจัดวางมาตรฐานที่เหมาะสมและส่งเสริมการอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางาน รวมทัง้ กาหนดคุณวุฒขิ องผูบ้ ริหารงานให้เหมาะสม
จัด ให้ ม ีก ารควบคุ ม และตรวจสอบกิจ การภายในของ
สถาบันการเงินให้มมี าตรฐานอันควร รวมทัง้ ควบคุ มดูแลการสอบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ให้เข้มงวดตรวจตราการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและลดค่าใช้จ่าย
สาหรับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ซ่งึ มีปริมาณเงินรับ
ฝากจากประชาชนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วนัน้ นอกจากมาตรการทีก่ ล่าวแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะมุ่งกากับควบคุมให้กจิ การนี้ดาเนินไปอย่างมันคง
่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
โดยทบทวนอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์เสีย่ งต่อเงินกองทุน และการให้กู้ยมื แก่
ลูกหนี้รายใหญ่ให้เหมาะสม
ในการส่งเสริมความมันคงของสถาบั
่
นการเงินอื่นๆ รัฐจะ
ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการโดยใกล้ชดิ
(2)
ดังต่อไปนี้

ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของสถาบันการเงินรัฐจะดาเนินการ
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ให้ ส ถาบัน การเงิน สามารถระดมเงิน ฝากได้ ม ากขึ้น
โดยเฉพาะเงินฝากระยะยาวกว่า 1 ปี เพื่อเพิม่ เงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยมื ระยะยาวไปในทางเกื้อกูล
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึน้
สนับสนุ นให้มกี ารเปิดสาขาของสถาบันการเงินในท้องถิน่
มากขึน้ และเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค
ปรับปรุง สถาบันการเงินปจั จุบนั และส่ ง เสริมการจัด ตัง้
สถาบันการเงินใหม่เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะอย่างที่ทาหน้าที่จดั สรรสินเชื่อให้แก่
ท้องถิน่ หรือภาคเศรษฐกิจทีม่ คี วามสาคัญสาดับสูงทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของสถาบันการเงินอื่นๆ
เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กิจการประกันชีวติ ฯลฯ นัน้ รัฐจะให้การสนับสนุ นให้ขยายกิจการและเงินทุน
ตลอดจนให้มกี ารเกือ้ หนุนเงินระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันให้มากยิง่ ขีน้ ด้วย
5.3.2 การจัดสรรสิ นเชื่อของสถาบันการเงิ น
ก่อนสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริม่ ดาเนิน
นโยบายจัดสรรสินเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์ไปในทางเกื้อกูลและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
จริงจังได้แก่
(1) การกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตร เป็ น
วงเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 และ 7 ในปี 2518 และ 2519 ตามลาดับ ซึง่ คานวณได้เป็ นจานวนเงิน
3,500 ล้านบาท และ 6,139 ล้านบาทตามลาดับ
(2) ก าหนดให้ส าขาในอ าเภอรอบนอกที่เ ปิ ด ใหม่ ใ ห้กู้ แ ก่ ธุ ร กิจ ใน
ท้องถิน่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของเงินฝาก โดยหนึ่งในสามของจานวนนี้จะต้องให้กแู้ ก่เกษตรกร
(3) กาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ลงทุนซื้อพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ
ในปี 2519 เป็นจานวนเงิน 1,000 ล้านบาท
ในระยะต่อไปนโยบายการจัดสรรสินเชื่อดังกล่าวจะยังคงเป็ นเป้าหมาย
ที่สาคัญ โดยจะขยายทัง้ วงเงินและประเภทธุรกิจ ตลอดจนส่ งเสริมให้ส ถาบันการเงินอื่นๆ ได้ม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึน้
ในการนี้ จ ะได้ก าหนดมาตรการให้ก ารเปิ ด สาขาธนาคารพาณิ ช ย์แ ละ
สถาบันการเงินอื่นได้มสี ่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง รวมทัง้ การจัดให้ธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินอื่น เกือ้ หนุนแก่สถาบันการเงินทีใ่ ห้สนิ เชื่อเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร เพื่อก่อให้เกิดการรวมกาลังเพื่อพัฒนาสาขาเศรษฐกิจที่ขาดแคลนสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน
นอกจากนัน้ รัฐจะกาหนดสัด ส่วนการให้สนิ เชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของสถาบันการเงิน โดยในขัน้ แรกนี้จะกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ
ทุกปี จนเป็ นวงเงินถึงประมาณร้อยละ 15 ของยอดเงินฝากในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้
ส่วนของสถาบันการเงินอื่นๆ ก็จะได้กาหนดให้มกี ารจัดสรรสินเชื่อเพื่อการเกษตรเพิม่ ขึน้ ตามความ
เหมาะสม
5.3.3 ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานและการเป็ นบริ ษทั มหาชน
(1) ในระยะต่ อ ไปนอกเหนื อ จากการควบคุ ม การด าเนิ น งานของ
สถาบันการเงินให้อยูภ่ ายในขอบเขตของกฏหมายแล้ว จะให้การส่งเสริมการดาเนินงานของสถาบัน
การเงิน ทัง้ ในด้า นการจัด การ การพัฒ นาบุ ค คล วิท ยาการ และการพัฒ นาโครงการให้เ กิด
ประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ด้วย นอกเหนือจากการควบคุมการใช้จ่ายเงินของสถาบันการเงินให้เป็ นไป
ในทางที่เหมาะสม เพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผล รัฐบาลจะดาเนินมาตรการให้สถาบันการเงินขนาด
ต่างๆ สามารถปรับปรุงกิจการให้มปี ระสิทธิภาพใกล้เคียงกันได้ โดยมิให้ความแตกต่างของขนาด
สถาบันการเงินเป็นอุปสรรคในการขยายประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้เกิดผลการกระจายการเป็ นเจ้าของกิจการสถาบันการเงิน
การกระจายรายได้ ตลอดจนเป็ น การสนับ สนุ น ความเจริญ เติบ โตของตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะได้
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินประเภททีเ่ หมาะสมเป็นบริษทั มหาชนมากขึน้
(3) นโยบายทีเ่ กีย่ วกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงนัน้ เป้าหมายของการ
ดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ของการกระจายการเป็ นเจ้าของกิจการ การกระจายรายได้
และการระดมทุนจากประชาชนยังเป็ นวัตถุประสงค์สาคัญและเพื่อให้กจิ การของตลาดหลักทรัพย์
ขยายตัว ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพที่ดี จะได้แ ก้ไขกฎหมายให้เ กิด ความเสมอภาคต่ อ การลงทุ น
ประเภทต่างๆ ให้มากขึน้
(4) ดาเนินการมาตรการช่ว ยส่ งเสริมให้สถาบันการเงินขนาดเล็กมี
ความตื่นตัวต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตให้มากขึน้ เพื่อให้เกิดการแข่ง ขันที่
เป็นธรรมมากขึน้
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5.3.4 สนับสนุนการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงิ น
ประสิทธิภาพของสถาบันการเงินและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
จะดีขน้ึ ถ้าหากมีการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงิน ดังนัน้ รัฐจะให้การสนับสนุ นการแข่งขันระหว่าง
สถาบันการเงินประเภทเดียวกันและต่างประเภทกันด้วยวิธกี ารดังนี้
(1)

ป้องกันมิให้ขอ้ ตกลงผูกขาดในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน

(2) ส่งเสริมให้ส ถาบันการเงินประเภทต่างๆ มีโอกาสแข่งขันระดม
เงินออมจากประชาชนให้มากขึน้
(3) ในด้านการให้กู้ยมื จะสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาโครงการ การ
วิเคราะห์โครงการและการพิจารณาให้กู้ตามโครงการเพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในด้านการให้เงินกู้
และการให้บริการแก่สาธารณชน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดยี งิ่ ขึน้
5.3.5 แนวทางการดาเนิ นงาน
รัฐจะกาหนดบทบาทและแนวทางการดาเนินงานของแต่ละสถาบันการเงิน
ในระยะแผนพัฒนาฯ มิให้ซ้าซ้อนกัน และให้ เป็ นไปในทางที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้จะได้มกี ารกาหนดแนวทางการดาเนินงานของแต่ละสถาบันการเงินในแต่ละปีไป
5.3.6 การปรับปรุงมาตรฐานการและกลไกทางการเงิ น
เพื่อให้การดาเนินนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็ นต้นไปตามเป้าหมาย จะได้ม ี
การปรับ ปรุง มาตรการควบคุ มต่ า งๆ ให้ม ีค วามรัด กุ ม และสอดคล้อ งต่ อ เป้า หมาย รวมทัง้ การ
ทบทวนและแก้ไ ขเพิ่มเติม กฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน การเงิน ด้ว ย นอกจากนี้ แ ล้ว ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยจะได้ปรับปรุงองค์งานบุคลากรและวิทยาการ เพื่อให้สามารถกระทาหน้าทีธ่ นาคากลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ต่อไป

บทที่ 4
การกระจายรายได้และแนวทาง
การพัฒนาภาคและท้องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดแนวทางการกระจายรายได้
และการพัฒ นาภาคและท้อ งถิ่น อย่า งเป็ น ระบบขึ้น เป็ น ครัง้ แรก ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากผลการส ารวจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคต่างๆ และการกระจายรายได้ในระยะที่ผ่านมาได้ช้ใี ห้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าความเหลื่อมล้าในฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างภาคต่างๆ และระหว่างกลุ่มชนในชาติได้ทวี
ความรุนแรงขึน้ โดยลาดับ รัฐบาลจึงมีความจาเป็ นจะต้องวางมาตรการและปรับนโยบายเศรษฐกิจ
หลายด้านเพื่อวางแนวทางแก้ไ ขปญั หาดังกล่าวโดยเร่งด่วนอย่างเป็ นระบบที่จะลดช่องว่างทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒ นาประเทศในช่ ว งต่ อ ไปให้ เ ป็ น ไปอย่ า งสมดุ ล และสามารถยกระดับ
สวัสดิภาพความเป็ นอยู่ของคนส่วนใหญ่ท่เี ผชิญกับปญั หาความยากจนส่วนต่างๆ ของประเทศให้
ได้ผ ลยิง่ ขึ้น ซึ่งจะเป็ นการเสริม สร้า งความเป็ นธรรมทางสังคม และความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
การเมืองของประเทศในระยะยาวต่อไป

1.

ปั ญ หาโครงสร้ า งการผลิ ต และความแตกต่ า งของฐานะทางเศรษฐกิ จ
ระหว่างภาค

จากผลการสารวจโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคต่างๆ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ทีผ่ ่านมา
ปรากฏว่า การกระจายรายได้และฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างภาคต่างๆ มีความไม่เท่าเทียมกัน
ยิง่ ขึน้ คือ
1.1

ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิ จระหว่างภาคได้ทวีขึ้นโดยลาดับ

โดยที่ภ าคกลางได้ข ยายอิท ธิพ ลทางเศรษฐกิจ และมีบ ทบาทต่ อ การผลิต ของ
ประเทศทวีข้นึ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้ มของการผลิต ในภาคกลางได้ขยายสัดส่ ว นต่ อ การผลิต
ส่วนรวมของประเทศเพิม่ จากร้อยละ 57.2 ขึน้ มาเป็ นร้อยละ 59.8 ในช่วงปี 2514 ถึงปีสุดท้ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คือ ปี 2519 ทัง้ นี้ เพราะภาคกลางสามารถขยายกาลังการผลิตและรายได้ใน
อัตราสูงกว่าทุกภาค คือ โดยเฉลีย่ เศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวได้ในอัตราถึงร้อยละ 7.1 ต่อปี
ซึง่ เป็นอัตราทีส่ งู กว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทัง้ ประเทศ ซึง่ โดยเฉลีย่ ขยายได้เพียงร้อย
ละ 6.2 ต่อปี ในช่วงเวลา 5 ปีทผ่ี ่านมา ส่วนภาคอื่นๆ นัน้ ปรากฏอัตราการขยายตัวของการผลิตต่ า
กว่าอัตราเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายได้ ร้อยละ 5.4 ภาคเหนือและภาคใต้
ได้รอ้ ยละ 4.5 และ 4.8 ตามลาดับ
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นอกจากนัน้ อิทธิพลและลักษณะการรวมตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้ามี
มากขึน้ ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นฐานกาลังผลิตถึงร้อยละ 50 ของภาคกลาง และมีสดั ส่วน
การผลิตถึงร้อยละ 30 ของประเทศ ก็เป็นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ภาคกลางขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
และทาให้การกระจายรายได้ระหว่างภาคต่างๆ เหลื่อมล้ากันทวีขน้ึ
ในทางตรงกัน ข้า มภาคอื่น ๆ มีบ ทบาทและสัด ส่ ว นต่ อ การผลิต ของประเทศลด
น้อยลงเป็ นลาดับ กล่าวคือ ในระหว่างปี 2514 ถึงปี 2519 ฐานทางเศรษฐกิจของภาคต่างๆ เป็ น
สัดส่วนของโครงสร้างการผลิตของประเทศดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ลดจากร้อยละ 15.4
ลงเหลือร้อยละ 14.8

ของการผลิตทัง้ ประเทศ

ภาคเหนือ

- ลดจากร้อยละ 14.4
ลงเหลือร้อยละ13.2

ของการผลิตทัง้ ประเทศ

ภาคใต้

- ลดจากร้อยละ 13.0
ลงเหลือร้อยละ 12.2

ของการผลิตทัง้ ประเทศ

ภาคกลาง

- เพิม่ จากร้อยละ 57.2
ขึน้ เป็นร้อยละ 59.8

ของการผลิตทัง้ ประเทศ

ตารางที่ 4.1
แนวโน้ มการกระจายรายได้และสัดส่วนการผลิ ตของภาคต่างๆ ต่ อการผลิ ตของประเทศ
ระหว่างปี 2514 - 2519
(ราคาคงทีป่ ี 2505)
ภาคเหนื อ

มูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของภาคต่างๆ
(ล้านบาท)
2514
2519
อัตราเพิม่ เฉลี่ย
สัดส่วนผลิ ตภัณฑ์ของภาค (ร้อยละ)
2514
2519
*/

ภาค
ตะวันออกเฉี ยง
เหนื อ

ภาคกลาง

18,653
23,097
4.5

19,935
25,851
5.4

74,117
104,523
7.1

16,912
21,395
4.8

129,617
174,866
6.2

14.4
13.2*/

15.4
14.8*/

57.2
59.8

13.0
12.2*/

100.0
100.0

ภาคทีม่ สี ดั ส่วนต่อผลิตภัณฑ์รวมของประเทศลดลง

ภาคใต้

ทั ่วประเทศ
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1.2

ปัญหาการกระจายการผลิ ตและการเพิ่ มผลผลิ ตของภาคต่างๆ

สาเหตุของความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างภาคทีเ่ พิม่ ทวีมากขึน้ นัน้
ั หาโครงสร้า งทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญ สองประการ คือ ประการแรก
เป็ น ผลสืบเนื่ อ งมาจากป ญ
ภาคกลางมีโครงสร้างการผลิตทีก่ ระจายมากกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระจายการผลิต
เข้า ไปสู่ ส าขาอุ ต สาหกรรม ส่ ว นภาคอื่น ๆ นั ้น การผลิต และรายได้ส่ ว นใหญ่ ย ัง คงขึ้น อยู่กับ
การเกษตรในสัดส่วนสูงมากและเป็ นโครงสร้างการเกษตรที่ผลิตพืชผลไม่ก่ชี นิด โดยเฉพาะใน
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีการกระจายการผลิตไปสู่สาขาอื่นๆ ช้ามาก ประการที่
สอง การเพิม่ ผลผลิตส่วนใหญ่ในช่วงที่แล้วมาเกิดขึ้นเฉพาะในภาคกลาง ทัง้ นี้รวมถึงการเพิม่
ผลผลิตทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนภาคอื่นๆ ปรากฏว่ามีการเพิม่ ผลผลิตต่ ามาก การ
ขยายการผลิต โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรส่ วนใหญ่เ ป็ นผลสืบเนื่อ งมาจากการ “ขยายเนื้อ ที่
เพาะปลูก”เกือบทัง้ สิน้
1.3

สาขาการผลิ ตที่ก่อให้เกิ ดปัญหาการกระจายรายได้

การที่ภาคต่างๆ ยกเว้นภาคกลาง ยังคงอาศัยการเกษตรเป็ นสาขาการผลิตหลัก
และเป็ นแหล่งที่มาของรายได้แ ละการจ้างแรงงานของคนส่ ว นใหญ่ ใ นภาค เป็ นสาเหตุ สาคั ญ ที่
ก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างภาค นอกจากนัน้ ปรากฏว่าการขยายตัวของเกษตรกรรม
เกือบทุกภาคอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ าและมีสภาพชะงักงันในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมายกเว้นภาคกลาง
กล่าวคือ อัตราการผลิตสาขาการเกษตรของภาคเหนือเพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.1 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 4.0 ภาคใต้รอ้ ยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคกลางซึง่ ขยายตัวได้ถงึ
ร้อยละ 5.5 ต่อปี ในช่วงปี 2514 ถึงปี 2519
ส่วนสาขาการผลิตทีม่ ใิ ช่เกษตรกรรม โดยเฉพาะการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและ
การค้านัน้ ก็มสี ่วนสาคัญต่อการเพิม่ รายได้ และสร้างความแตกต่างในฐานะทางเศรษฐกิจระหว่าง
ภาค ดังจะเห็นได้ว่าแหล่งที่ตงั ้ ของอุตสาหกรรมเกือบร้อยละ 80 ของประเทศมารวมตัวอยู่ในภาค
กลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณกรุงเทพมหานคร ส่วนภาคอื่นๆ มีส่วนแบ่งการผลิตด้านอุตสาหกรรมต่ามาก นอกจากนัน้ ภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าเป็ นส่วนใหญ่ถงึ ร้อยละ 60 ของการค้า
ทัง้ ประเทศ
โดยสรุป กล่าวได้ว่าลักษณะจุดอ่อนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคต่างๆ ที่
กล่าวมาได้ก่อให้เกิดปญั หาการกระจายรายได้และล้าหลังทางเศรษฐกิจระหว่างภาคต่างๆ และถ้า
หากไม่มกี ารปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภาคต่างๆ ขึน้ แล้ว ความแตกต่างของ
ฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างภาคจะมีช่องว่างมากขึน้ ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้กาหนด
แนวทางการพัฒนาภาคทีช่ ดั เจนไว้ดว้ ยดังจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อที่ 3
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2.

ปัญหาความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มของประชากร

ผลการวิเ คราะห์ก ารกระจายรายได้ร ะหว่ า งกลุ่ ม ของประชากร ปรากฏว่ า ยัง มีค วาม
เหลื่อมล้ากันมาก และถือว่าเป็นประเด็นการพัฒนาทีส่ าคัญอีกแง่หนึ่งในการทีจ่ ะลดช่องว่างในฐานะ
ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่ มชน ซึ่งมีค วามสาคัญไม่ยงิ่ หย่อ นไปกว่าการลดช่อ งว่างในฐานะทาง
เศรษฐกิจระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ
ปญั หาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มชนนัน้ พอจะสรุปได้จาก ความแตกต่ างของรายได้
ระหว่างสาขาอาชี พ (อาชีพสาขาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ) และความ
แตกต่ างของรายได้ ระหว่างกลุ่มครัวเรือนแยกตามชัน้ ของรายได้ (เช่น ครัวเรือนที่มรี ายได้
ต่ ากว่า 6,000 บาท ต่อปีลงไปครัวเรือนทีม่ รี ายได้สูงกว่า 30,000 บาท ต่อปีขน้ึ ไป เป็ นต้น) ซึ่ง
พอจะสรุปขนาดของความแตกต่างได้ดงั นี้
2.1

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างสาขาอาชีพ

จากผลการสามะโนประชากรปรากฏว่าสาขาเกษตรกรรมมีจานวนคนทางานมาก
ทีส่ ุด คือกว่าร้อยละ 70 ของจานวนแรงงานทัง้ ประเทศ รองลงไปได้แก่ อาชีพการพาณิชย์ (การค้า
ส่งและค้าปลีกการธนาคารประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ) การบริการ และการอุตสาหกรรม
ตามลาดับ จากการเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตต่อคนทางาน 1 คน ในสาขาอาชีพสาคัญๆ ในปี 2519
ปีสุดท้ายของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 3 ปรากฏว่าในอาชีพสาขาเกษตรกรรมต่ าที่สุด คือประมาณ
7,113 บาทต่อคนทางานต่อปี ต่ ากว่าสาขาพาณิชยกรรมประมาณ 10 เท่าตัว มูลค่าผลผลิตต่อ
คนทางานซึง่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตของคนทางานในเศรษฐกิจสาขาต่างๆ พอจะเป็ น
เครื่องชี้อย่างชัดเจนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านการกระจายรายได้ระหว่างสาขา
อาชีพ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ภายในอาชีพ แต่ ล ะอาชีพ เอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง สาขาเกษตรและ
อุตสาหกรรมก็มคี วามเหลื่อมล้าทางด้านรายได้เช่นเดียวกันระหว่างผู้มปี จั จัยการผลิตกับผู้ท่ไี ม่ม ี
ปจั จัยการผลิต
ตารางที่ 4.2
รายได้ต่อคนทางานในสาขาอาชีพที่สาคัญๆ ปี 2519
(ราคาปจั จุบนั )
สาขาอาชีพ
รายได้ต่อคนทางานต่อไป (บาท)
เกษตร
7,113
อุตสาหกรรม
44,215
พาณิชยกรรม
70,339
บริการ
32,665
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2.2

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนแยกตามชัน้ ของรายได้
หากจาแนกกลุ่มครัวเรือนตามชัน้ ของรายได้เป็ น 3 ระดับ คือ
ก.
ข.
ค.

กลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้ต่ากว่า 6,000 บาทต่อปี
กลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้ระหว่าง 6,000 - 29,999 บาทต่อปี
กลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้ระหว่าง 30,000 บาทต่อปีขน้ึ ไป

ปรากฏว่าในปี 2516 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อย หรือต่ ากว่า
6,000 บาทต่อปีมากทีส่ ุด คือ มีถงึ ร้อยละ 41.1 ของจานวนครัวเรือนทัง้ สิน้ ภายในภาคฯ รองลงมา
คือภาคเหนือซึ่งมีกลุ่มผูม้ รี ายได้ต่ ากว่า 6,000 บาท ถึงร้อยละ 25.5 ของครัวเรือนทัง้ สิน้ ในภาคฯ
ส่วนในระดับประเทศนัน้ มีกลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้ระดับดังกล่าวเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 22.2
ตารางที่ 4.3
การกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มครัวเรือนจาแนกตามชัน้ ของรายได้ในปี 2516
ชัน้ ของรายได้
ตา่ กว่า
ระหว่าง
สูงกว่า 30,00
ภาค
6,000 บาท 6,000 – 29,999 บาทขึ้นไป
บาท
ภาคเหนือ
25.5
70.1
4.4
ภาคตะวันเฉียงเหนือ
41.1
49.6
9.3
ภาคใต้
15.2
74.3
10.5
1/
ภาคกลาง
4.1
78.5
17.4
กรุงเทพมหานคร
0.7
54.8
44.5
รวมทัวประเทศ
่
22.2
64.6
13.2
1/

รวม

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

กลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้ปานกลางคือระหว่าง 6,000 บาท ถึง 29,999 บาทต่อปีนนั ้ ปรากฏ
ว่ามีอยูใ่ นภาคกลางมากทีส่ ุด ขณะเดียวกันกลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปีขน้ึ ไป
มีมากทีส่ ุดในกรุงเทพมหานคร สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนัน้ มีกลุ่มครัวเรือนที่
มีรายได้สงู กว่า 30,000 บาทต่อปีน้อยมาก เพียงร้อยละ 9.3 และ 4.4 ตามลาดับ
สรุปได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนัน้ มีกลุ่มผู้มรี ายได้น้อยหรือผู้ยากจน
จานวนมากทีส่ ุด ภาคใต้นนั ้ อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับระดับเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ ส่วนกรุงเทพมหานครนัน้
มีกลุ่มทีม่ รี ายได้น้อยเพียงร้อยละ 0.7 และมีกลุ่มครัวเรือนทีม่ รี ายได้สูงเกินกว่า 30,000 บาทต่อปี
มากที่สุดถึงร้อยละ 44.5 ของครัวเรือนทัง้ สิ้นในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ก็พอจะแสดงให้เห็นว่าการ
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กระจายรายได้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ครัว เรือ นนั น้ ยัง ไม่ เ ป็ น ธรรมอยู่ม าก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ดังนัน้ การกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มชนทัง้ ในแง่สาขาอาชีพและระหว่างชัน้ ของรายได้นนั ้
ยังไม่เป็นธรรมและมีช่องว่างของรายได้อยู่มาก นอกจากนัน้ จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
รายได้ระหว่างภาคและระหว่างกลุ่มชนในประเทศพบว่ามีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ
ก.

เป็ นผลเนื่องมาจากโครงสร้างการผลิตและปญั หาการเพิม่ ผลผลิตทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน

ข.

เป็ นผลเนื่องมาจากลักษณะการถือครองและขนาดของปจั จัยการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน

ค.
นโยบายการผลิตในช่วงทีผ่ ่านมามุ่งการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจส่วนรวมเป็ น
หลักจึงขาดนโยบายการกระจายรายได้ท่จี ะนาไปเป็ นแนวทางปรับนโยบายและการวางโครงการ
พัฒนาของรัฐทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทีจ่ ะช่วยก่อใก้เกิดการกระจายรายได้ทเ่ี ป็นธรรม

3.

แนวทางการพัฒนาภาค

เพื่อให้การกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ส่วนต่างๆ ของประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้กาหนด แนว
ทางการพัฒนาภาคทีส่ าคัญไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1

การกระจายรายได้และขจัดความยากจน

3.1.1 พื้นที่เป้ าหมาย กาหนดพืน้ ทีท่ ส่ี มควรเร่งรัดการพัฒนาเป็ นพิเศษ โดยถือ
ระดับรายได้และความยากจน ได้แก่
ั หาความยากจนและล้ า หลัง
(1) พื้น ที่ ใ นเขตชนบทที่ ป ระสบป ญ
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ั หาทางเศรษฐกิจ และการว่ า งงานสู ง
(2) พื้น ที่ใ นเขตเมือ งที่ม ีป ญ
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
3.1.2 กลุ่มเป้ าหมาย ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ส มควรได้ ร ั บ การพิ จ ารณา
ช่วยเหลือเป็ นอันดับแรก คือ ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบท ซึง่ ประสบปญั หาในเรื่องที่
ทากินและความยากจน รวมทัง้ แรงงานรับจ้างในชนบทซึ่งไม่มที ่ดี นิ และไม่อาจเช่าไร่นาประกอบ
อาชีพ ได้ ส่ วนกลุ่ มเป้าหมายที่จะได้รบั การพิจารณาช่ วยเหลือ เร่ง ด่ว นในอันดับต่ อไป คือ ผู้ท่มี ี
รายได้ไม่เพียงพอกับการครองชีพในเขตเมือง
3.2

การปรับปรุงโครงสร้างการผลิ ตของภาค
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3.2.1 กระจายการผลิ ตและเพิ่ มผลผลิ ตในสาขาเกษตรของภาคและจังหวัด
ตลอดทัง้ พืน้ ทีพ่ เิ ศษทีป่ ระสบปญั หา กล่าวคือ
(1) เร่งการเพิม่ ผลผลิตทางด้านการเกษตรในภาคต่างๆ ใช้ท่ดี นิ และ
แหล่งน้าทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
(2) ในภาคกลาง ซึ่งมีจานวนผู้เ ช่า นามากที่สุ ดในประเทศ มีค วาม
จาเป็ นเร่งด่ว นที่จะต้อ งปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็ นหลักที่สาคัญ ในการเปลี่ ยนแปลงระบบการผลิต ของ
ชาวไร่ชาวนา
3.2.2 กระจายโครงสร้ า งการผลิ ต จากสาขาเกษตรไปสู่ ส าขาเศรษฐกิ จ
อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคและจังหวัด กล่าวคือ
(1) เร่งรัดการสารวจเพื่อหาแหล่งแร่และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ และ
วางแผนการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผน
(2) ส่ ง เสริม โครงการพัฒ นาชนบทสมบูร ณ์ แ บบที่ม ีค วามเชื่อ มโยง
ระหว่างการพัฒนาการเกษตรกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร และวัตถุดบิ เพื่อช่วยสร้าง
การมีงานทาในเขตเมือ ง โดยเฉพาะเมือ งหลักของภาคให้เ ป็ นฐานเศรษฐกิจที่มคี วามสามารถ
ขยายตัวความเจริญออกไปจากกรุงเทพมหานคร และรองรับการพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น
ชนบท
3.3

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

การพัฒนาภาคจะได้เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรใน
ั หาความยากจนและความล้า หลัง เป็ นอย่า งมาก หรือ มีป ญ
ั หา
บริเ วณพื้น ที่เ ฉพาะที่ป ระสบป ญ
ทางด้านสังคมและการเมืองให้เป็นกรณีพเิ ศษและเร่งด่วนอีกด้วย กล่าวคือ
3.3.1 ภาคเหนื อ
ั หาเกี่ยวกับ การขาดแคลน
(1) ในภาคเหนื อ ตอนบนประชากรมีป ญ
ทีด่ นิ ทากินจึงมีสภาพความเป็ นอยู่แร้นแค้นและมีการอพยพออกจากพื้นที่เป็ นจานวนมาก บริเวณ
จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างทีม่ กี ารอพยพเข้าสูง มีจงั หวัดตากและกาแพงเพชรจะสนับสนุ นเร่งรัด
การเพิม่ ผลผลิตให้ได้สดั ส่วนกับความต้องการของประชากรต่อพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะพิจารณา
หาลู่ทางเพื่อจัดสรรปริมาณน้ าจากแม่น้ าปิ ง วัง ยม น่ าน ให้แก่ภาคเหนือตอนบนได้ใช้ประโยชน์
เพื่อการชลประทานและการป้องกันอุทกภัยเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการพัฒนาอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
เช่น โครงการแม่กวง แม่ก่า แม่จาง และห้วยสักเพื่อส่งน้ าเข้าระบบเหมืองฝายทีม่ อี ยู่แล้ว ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้ทด่ี นิ เพื่อการเกษตรในเขตพืน้ ทีป่ ระมาณ 910,000 ไร่
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(2) เร่ ง ยกฐานะทางเศรษฐกิจ และสัง คมของชนกลุ่ ม น้ อ ยและคน
พืน้ เมืองทีอ่ าศัยอยูแ่ ถบบริเวณทีส่ งู ของภาค พร้อมกับมีการควบคุมการใช้ทด่ี นิ ในการพัฒนาเกษตร
ทีส่ ูงและกาหนดเขตชุมชนให้ผู้อาศัยอยู่บริเวณที่สูงเพื่อป้องกันการทาลายป่าและต้นน้ าลาธารอีก
ด้วย
3.3.2 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(1) พืน้ ที่ทป่ี ระชาชนมีรายได้ต่ ามาก คือ ในเขตที่มปี ระชากรต่อพืน้ ที่
ทากินหนาแน่ นมาก ซึ่ง มีการอพยพออกจากบริเวณดังกล่าวเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ด้วยการเร่งโครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบและจัดระบบ
ชลประทานขนาดย่อยและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเหล่านี้ดว้ ย
(2) พื้น ที่ท่ีม ีค วามแห้ ง แล้ ง มาก เช่ น จัง หวัด บุ ร ี ร ัม ย์ ศรีส ะเกษ
อุบลราชธานีตอนล่าง มหาสารคาม สกลนคร และหนองคาย ซึ่งจาเป็ นจะต้องหาแหล่งน้ าให้นัน้
จะต้องทาการขุดลอกคูคลองหนองน้ าทีม่ อี ยู่เดิม เพื่อเป็ นทีก่ กั เก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเร่งรัดการ
ฟื้นฟูปา่ ต้นน้ าลาธารบริเวณแม่น้ ามูลและแม่น้ าชีตอนบน รวมทัง้ บริเวณเทือกเขาภูพานอีกด้วย
(3) พื้นที่ท่มี ปี ญั หาธรรมชาติพ ิเ ศษ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทุ่ง กุ ล า
ร้องไห้ซ่งึ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ จะมีโครงการพัฒนาสมบูรณ์
แบบในพื้น ที่โ ดยเน้ น การพัฒนาทัง้ ในสาขาการใช้ท่ีดินเพื่อ การเกษตร ปรับ ปรุงแหล่ ง น้ า และ
จัดระบบชุมชนในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ ด้วย
3.3.3 ภาคใต้
(1) ในเขต 4 จังหวัดชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดสตูล ยะลา ปตั ตานี
นราธิวาส ประชาชนมีรายได้ต่ าที่สุ ดเมื่อ เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของภาค จึงจะเร่งรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมทัง้ ระบบ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
(2) เน้ น งานพัฒ นาชนบทเป็ น กรณีพิเ ศษในเขตจังหวัด พัท ลุ ง
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล ยะลา ปตั ตานี และนราธิวาส โดยจัดพื้นที่ท่จี ะเร่งรัดให้มกี าร
ลงทุนเพื่อเพิม่ ผลผลิตและจะมุ่งพัฒนาทางด้านการศึกษา สาธารณสุขของท้องถิน่ เหล่านัน้ อีกด้วย
เขตทีส่ มควรได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ คือ เขตปลูกข้าวของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ซึง่ มี
ประชากรหนาแน่ น และมีค วามยากจนมากที่สุ ด รวมทัง้ เขตพระแสง-เคีย นชา ในจัง หวัด
สุราษฏร์ธานี ซึง่ เป็นทีร่ าบกว้างใหญ่มกี ารอพยพเข้าไปเป็ นจานวนมากขึน้ และประชาชนส่วนใหญ่
ยากจนที่สุ ด เขตการพัฒนาในด้ านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทงั ้
โครงการพืน้ ฐานและโครงการพัฒนาสังคมจะได้เน้นหนักเป็ นพิเศษด้วยเช่นเดียวกัน
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3.3.4 ภาคกลาง
ั หาการถือ ครองที่ด ิน โดยเฉพาะในเขตจัง หวัด ลุ่ ม
(1) พื้น ที่ท่มี ีป ญ
แม่น้ าเจ้าพระยา ซึง่ มีจานวนผู้เช่านามากที่สุด จึงจะขยายเขตปฏิรปู ที่ดนิ ออกไปให้มากทีส่ ุดเท่าที่
จะทาได้
(2) การปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรและการบูรณะฟื้ นฟูชนบทจะเป็ น
มาตรการสาคัญที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในเขตพื้นที่พเิ ศษให้มบี ทบาทร่ว มในขบวนการพัฒนา
มากขึ้น และจะเป็ นมาตรการส าคัญ ที่จะช่ วยแก้ไ ขปญั หาทางการเมือง และทาให้มคี วามมันคง
่
ในเขตชนบทด้วย
3.4

การส่งเสริ มการมีงานทาในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่ น

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การว่างงานในประเทศได้ทวีขน้ึ อย่างรวดเร็ว
คือเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 1 ของแรงงานทัง้ ประเทศในปี 2514 มาเป็ นประมาณร้อยละ 7 ปจั จุบนั มี
คนว่างงานกว่า 1 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เป็ นการว่างงานในส่วนภูมภิ าค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง การเพิม่ ของแรงงาน
ใหม่ทเ่ี ข้าสู่ตลาดแรงงานมีอตั ราสูง ประกอบกับโครงสร้างการผลิตของแต่ละภาคมิได้เปลีย่ นแปลง
ไปเท่าทีค่ วร แรงงานส่วนใหญ่จงึ ยังคงอยูใ่ นสาขาเกษตรในชนบท และฐานเศรษฐกิจระดับเมืองของ
แต่ละภาคไม่สามารถรองรับแรงงานจากชนบทได้เพียงพอ ซึ่งได้กาหนดมาตรการแก้ไขปญั หาไว้
ดังนี้
3.4.1 มาตรการระยะสัน้
(1) จัดให้มโี ครงการก่อสร้างทัง้ ระดับส่วนกลาง และส่วนท้องถิน่ ที่จะ
ช่วยให้มกี ารจ้างงานเพิม่ ขึ้น โดยรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการเงินต่อโครงการของหน่ วยงานระดับ
ท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษ และจะจัดอันดับความสาคัญให้แก่โครงการเหล่านี้ ตลอดจนจัดบริการด้าน
การฝึกอาชีพและจัดหางานเพื่อแก้ปญั หาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
(2) ส่ ง เสริม การเพาะปลู ก พืช เศรษฐกิจ ในลัก ษณะหมุ น เวีย นและ
กระจายการผลิต ไปสู่ก ารปศุ สตั ว์แ ละการประมงตามสภาพทางกายภาพของท้อ งถิ่น ตลอดจน
บริก ารสิน เชื่อ การเกษตรให้ก ว้า งขวางและช่ ว ยเหลือ ด้า นป จั จัย การผลิต ที่ขาดแคลนและด้า น
การตลาดให้ควบคู่ไปด้วย (โปรดดูบทที่ 2 ส่วนทีส่ าม )

3.4.2 มาตรการระยะยาว
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(1) เร่งการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและบริการ
ขึน้ ในชนบทของภาคต่างๆ และเร่งการปรับปรุงกิจการเศรษฐกิจและเร่งรัดการพัฒนาเมืองหลักใน
ส่ ว นภูมภิ าครวมทัง้ การพัฒนาระบบชุมชนขนาดกลางในภาคต่ างๆ ให้เ ป็ นศูนย์กลางทางด้า น
เกษตรหลัก (โปรดดูบทที่ 3 และบทที่ 5 ส่วนทีส่ าม )
(2) ทบทวนราคาของปจั จัยการผลิตและการประกันราคาขัน้ ต่ าของ
ผลิตผลด้านการเกษตร ตลอดจนมาตรการส่งเสริมเพื่อขยายสินเชื่อและสถาบันเกษตรกร
(3) ทบทวนราคาของกิจการขัน้ พื้นฐาน บริการสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคและท้องถิน่ ชนบท
(4) สนั บ สนุ น การกระจายอ านาจบริห ารให้ไ ปสู่ ส่ ว นภู ม ิภ าคและ
ปรับปรุงระบบคลังท้องถิน่ เพื่อให้การวางแผนสนองความต้องการของประชากรในท้องถิน่ ชนบท
ยิง่ ขึน้
(5) ทบทวนระบบและวิธกี ารควบคุมการจ้างแรงงานบางประเภทให้
บุ ค คลที่ม ีส ัญ ชาติไ ทยท ามากขึ้น เพื่อ ให้ ค นไทยมีบ ทบาทมากยิ่ง ขึ้น โดยไม่ ถู ก กีด กัน จาก
ชาวต่างชาติ

4.

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่ นและชุมชนในชนบท
จะกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน่ และชุมชนในชนบทไว้ ดังต่อไปนี้

4.1 เน้ น การพัฒ นาในเขตพื้น ที่ต ามรูป แบบราชการบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น อัน ได้แ ก่
เทศบาล สุ ข าภิบ าล และองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด ซึ่ง เป็ น ชุ ม ชนระดับ เมือ งและชนบทให้
สอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาภาคและนโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและการ
ปกครอง
4.2 วางแนวทางเพื่อปูพ้นื ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัต ริย์เ ป็ นประมุขเพื่อ ให้ประชาชนในชนบทเข้าใจในสิท ธิและหน้ าที่ต ามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นขัน้ ตอน โดยจาเป็นจะต้องหาทางปฏิรปู ระบบราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องควบคู่กนั ไปด้วย
4.3 ส่งเสริมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้เป็ นกาลังทีม่ คี วามสาคัญในการ
ป้ อ งกัน และรัก ษาความปลอดภัย ทัง้ ทางด้า นการเมือ งและการปกครอง โดยการปรับ ปรุ ง ขีด
ความสามารถของหมู่บา้ นอาสาพัฒนาให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้าแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุ
ม
ช
น
ในชนบทได้
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4.4 สนับสนุ นให้มกี ารวางแผนพัฒนาจากราชการบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับขึ้นมา
อันแสดงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และประสานเข้ากับแผนงานและโครงการของ
หน่ ว ยงานราชการบริห ารส่ วนกลาง ราชการบริหารส่ว นภูมภิ าค ซึ่งปฏิบตั ิงานในเขตพื้นที่ของ
จังหวัดนัน้ ๆ ให้เป็นแผนพัฒนาจังหวัด
4.5 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ฎกระทรวงและข้อบังคับต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ สมควรเร่งรัดให้ม ี
ระเบียบว่าด้วยการวางแผนพัฒนาจังหวัดขึน้

5.

มาตรการส่งเสริ มการกระจายรายได้
5.1

มาตรการการแก้ไขปัญหาผูม้ ีรายได้น้อยในชนบท

นอกจากจะแก้ไขปญั หาประสิทธิภาพการผลิต การกระจายการผลิต การตลาด
และระบบราคาแล้ว จะต้องเน้นปญั หาดังต่อไปนี้ ซึง่ จะได้รบั การแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้มกี ารกระจาย
รายได้ทเ่ี ป็นธรรม คือ
(1) การช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาอย่างมีแบบแผนและระบบทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวโดยจัดทาแผนส่วนรวม ซึ่งจะครอบคลุมปญั หาหลักของชาวนาชาวไร่ โดยเฉพาะปญั หา
ั หาหนี้ ส ิน และป ญ
ั หาอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ มาตรการทางกฎหมาย เช่ น ศาลเกษตร
ที่ด ิน ป ญ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมค่าเช่านา
(2) พิจารณาให้กฎหมายแรงงานครอบคลุมถึงแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตเกษตรชลประทานทีม่ กี ารจ้างแรงงานเป็นจานวนมาก
(3) เพิ่มการบริก ารทางสัง คมแก่ ช าวชนบทที่ยากจน โดยเน้ นหนักในด้า น
สาธารณสุขการศึกษานอกโรงเรียน และด้านสาธารณูปการในชนบท (รายละเอียดดูบทที่ 6 และ 7
ส่วนทีส่ าม)
5.2

มาตรการช่วยผูม้ ีรายได้น้อยในเขตเมือง

ั หาผู้ม ีร ายได้ น้ อ ยเป็ น ป ญ
ั หาเกี่ย วกับ การตอบแทนแรงงานที่ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
ปญ
ดังนัน้ จึงจะปรับปรุงระบบค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการแรงงานให้สอดคล้องกับประสิทธิ ภาพการ
ผลิตและภาวะค่าครองชีพที่เปลีย่ นแปลง (รายละเอียดดูบทที่ 7 ส่วนทีส่ าม) ในขณะเดียวกันต้อง
เน้นการแก้ไขปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพแรงงาน เนื่องจากสภาพการทางานของผู้มรี ายได้
น้อยในเมืองส่วนใหญ่เป็ นแรงงานไร้ฝีมอื ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทัง้ ผู้ ประกอบ
อาชีพทีม่ รี ายได้ไม่แน่นอน จึงจะใช้มาตรการแก้ไขดังนี้ (รายละเอียดดูบทที่ 5 ส่วนทีส่ อง)
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(1) จัด ฝึ ก อบรมแรงงานขัน้ ต่ า ในระยะสัน้ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของการ
ทางานในรูปของศูนย์ฝึกแรงงาน หรือโครงการฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่
(2) ปรับปรุงบริการจัดหางานในภูมภิ าคต่า งๆ ให้มบี ริการกว้างขวางกว่าเดิม
และเผยแพร่เกีย่ วกับความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานให้ผเู้ กี่ยวข้องได้ทราบ คือ ทัง้ ฝ่ายนายจ้าง
และลูกจ้างรวมทัง้ การจัดตัง้ สานักงานจัดหางานในส่วนภูมภิ าคให้ทวถึ
ั่ ง
(3) ส่งเสริมการสร้างงานทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชน โดยเสนอโครงสร้างการ
จ้างงานประเภททีใ่ ช้แรงงานมากทีส่ ุด พร้อมทัง้ ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนเกินไปสู่ทอ้ งถิน่
ทีข่ าดแคลนแรงงาน
นอกจากนี้แล้วจะพิจารณาลู่ทางการให้บริการสังคมอื่นๆ คือ
(1)

กาหนดค่าบริการขัน้ ต่าแก่ผมู้ รี ายได้น้อยในด้านสาธารณูปการ

(2) กาหนดค่าลดหย่อนในการใช้จ่ายที่จาเป็ นแก่การครองชีพของผู้มรี ายได้
น้อย ตลอดจนจัดอาคารสงเคราะห์แก่ผมู้ รี ายได้น้อย
(3)
5.3

จัดทาโครงการประกันสังคม (รายละเอียดดูบทที่ 6 และ 7 ส่วนทีสาม)

มาตรการด้านการเงิ นการคลังของรัฐ

ปญั หาการกระจายรายได้นัน้ นอกจากจะดาเนินการโดยการยกระดับการผลิตและ
รายได้ของผู้มรี ายได้น้อยแล้ว ยังจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินและการคลัง เพื่อให้
ผูท้ ม่ี ฐี านะดีมสี ่วนรับผิดชอบต่อการแก้ไขปญั หาของชาติบา้ นเมืองเพิม่ ขึน้ ตามความเป็ นธรรมด้วย
โดย
(1) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรใหม่ เพื่อให้เป็ นธรรมยิง่ ขึน้ เพิม่ ประเภทและ
อัตราภาษีอากรอื่นๆ เช่น ภาษีทด่ี นิ ภาษีทรัพย์สนิ ภาษีมรดก ภาษีกาไรจากทรัพย์สนิ เป็นต้น
(2) กาหนดนโยบายการเงินการคลังที่สนับสนุ นการลงทุนที่ช่ว ยให้เ กิดการ
กระจายรายได้ดขี น้ึ เช่น การลงทุนเพื่อจัดทาโครงการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มรี ายได้น้อย การสร้าง
ระบบขนส่ งเพื่อ มวลชน และส่ ง เสริมการลงทุ นที่เ น้ น การใช้แรงงานและที่ส่ ง ผลทางเศรษฐกิจ
โดยตรงแก่ผมู้ รี ายได้น้อย

บทที่ 5
ประชากร กาลังคน การมีงานทา และค่าจ้าง
วัตถุประสงค์สาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้มุ่งการแก้ปญั หาเร่งด่วนในการที่จะเร่ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขยายกาลังการผลิตของประเทศได้ในอัตราทีจ่ ะลดปญั หาการ
ว่างงาน ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นอกจากนัน้ ก็ได้มุ่งการลดอัตราเพิม่
และปรับปรุงคุณภาพของประชากรให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนในระยะยาวด้วย
ประชากรเป็ น ทรัพ ยากรก าลัง คนของชาติท่ีม ีบทบาทส าคัญ ต่ อ ความส าเร็จหรือ ความ
ล้มเหลวในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านประชากร กาลังคน แรงงาน และการมีงานทาที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั และ
กาหนดแนวทางการพัฒนาแก้ปญั หาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 แยกเป็นเรือ่ งสาคัญ 7 ประการ คือ

1.

(1)
(2)

การเพิม่ ประชากรและกาลังแรงงาน
การกระจายของประชากรและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์

(3)

การพัฒนาคุณภาพประชากร

(4)

แรงงานและการมีงานทา

(5)

การยกระดับรายได้และค่าจ้าง

(6)
(7)

การพัฒนาการบริหารและจัดการ
การพัฒนากาลังคนในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ

การเพิ่ มประชากรและกาลังแรงงาน
1.1

ปัญหาและอุปสรรค

ในปี 2514 ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากเป็ นอันดับที่
16 ของโลก และอัตราเพิม่ สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในเอเซีย การเพิม่ ประชากรในอัตราสูงทีผ่ ่าน
มามีส่วนก่อปญั หาความยากจน การขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีด่ นิ ทากิน และบริการสังคมอื่นๆ รัฐบาล
จึงได้กาหนดนโยบายและเป้าหมายการลดอัตราเพิม่ ประชากรจากประมาณร้อยละ 3.1 ให้เหลือร้อย
ละ 2.5 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
การประเมินผลการดาเนินงานวางแผนครอบครัว และการสารวจการเปลีย่ นแปลง
ของประชากรในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ปรากฏว่าอัตราเพิม่ ของประชากรลดเหลือ
ประมาณร้อยละ 2.7 ในปี 2519 ประเทศไทยจึงมีประชากรประมาณ 42.96 ล้านคน การเพิ่ ม
ประชากรที่ ผ่านมามี ผลให้ กาลัง แรงงานของประเทศเพิ่ มถึง ร้ อ ยละ 2.6 ต่ อ ปี ในระยะ
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แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 3 และจะเพิ่ มในอัตราเฉลี่ ย ประมาณร้ อ ยละ 2.3 ต่ อ ปี ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่ ง จะท าให้ ปริ มาณกาลังแรงงานเพิ่ มจาก 19.2 ล้านคน ในต้ น
ปี งบประมาณ 2540 เป็ นประมาณ 21.60 ล้านคน ในปลายปี งบประมาณ 2524 หรือเพิ่ มขึ้น
ประมาณ 2.39 ล้านคน ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เฉลี่ยประมาณปี ละ 478,000 คน ดังมี
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1
จานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป กาลังแรงงาน และ
อัตราการเข้าสู่กาลังแรงงาน 1 ตุลาคม 2513 - 2524
ปี
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524

ประชากร
20,216
20,874
21,559
22,272
23,011
23,781
24,578
25,402
26,250
27,123
28,033
28,986

กาลังแรงงาน
16,502
16,928
17,363
17,814
18,288
18,771
19,211
19,670
20,133
20,550
21,028
21,601

(จานวน : พันคน)
อัตราเข้าสู่กาลังแรงงาน
81.63
81.10
80.54
79.98
79.48
78.93
78.16
77.43
76.70
75.77
75.01
74.52

การลดอัตราเพิม่ ของปริมาณกาลังแรงงานจากร้อยละ 2.6 ต่อปี ให้เหลือร้อยละ 2.3
ต่อปี ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลของการพัฒนาการศึกษาในแผนฉบับที่
แล้วมาทีท่ าให้ประชากรไทยมีโอกาสศึกษาสูงขึน้ และอยูใ่ นสถาบันศึกษานานขึน้ ส่วนผลของการลด
อัตราเพิม่ ประชากรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นัน้ จะมีผลต่อปริมาณกาลังแรงงานในระยะหลังจาก
15 ปี ขา้ งหน้าเป็ นต้นไป ปญั หาและอุปสรรคต่อการดาเนินการเพื่อลดอัตราเพิม่ ประชากรทีป่ รากฏ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้แก่
(1) ปญั หาการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านประชากรและการวางแผน
ครอบครัวการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรูย้ งั ไม่ดพี อ จึงทาให้การสนับสนุ นจากนักบริหาร
นักปกครองผูน้ าท้องถิน่ ตลอดจนประชาชนไม่ดเี ท่าทีค่ วร
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(2) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวางแผนครอบครัวและงานด้านประชากรที่
ผ่านมาได้รบั น้อยมาก การดาเนินงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึง่ ไม่มขี อ้
ผูกพันการให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ บางครัง้ ผู้ให้ความช่วยเหลือยังยึดถือนโยบายของ
ตนเองเป็ นหลัก นอกจากนี้การช่วยเหลืองานด้านประชากรบางโครงการได้ไปแฝงไว้กบั งานอื่นๆ
เช่ น การอนามัย แม่ แ ละเด็ก การศึก ษาการวิจ ัย การฝึ ก อบรม ฯลฯ ท าให้ไ ม่ ส ะดวกต่ อ การ
ประสานงาน
(3) การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ดาเนินงานด้านการวางแผนครอบครัว ซึ่งมีน้อย
ไม่ พ อกับ ความต้อ งการ และส่ ว นใหญ่ ผู้ป ฏิ บ ัติง านนี้ จ ะต้ อ งท างานและรับ ผิด ชอบหลายด้า น
เจ้าหน้าทีร่ ะดับท้องถิน่ มีความสนใจและรับผิดชอบในงานน้อย และดาเนินงานตามแผนงานส่งเสริม
การวางแผนครอบครัวไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร
(4) การให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวยังเข้าไม่ถงึ ชาวชนบททีอ่ ยู่ในเขต
กันดารและห่างไกล ตลอดจนผูอ้ ยูใ่ นแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเมือง
(5) งานด้านประชากรศึกษาซึ่งเป็ นการศึกษาที่จะให้ประชาชนทัวไปรวมทั
่
ง้
เด็กและเยาวชนตระหนักถึงภาวะและปญั หาประชากรทีม่ ตี ่อครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก ใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรูว้ ธิ แี ก้ไขและป้องกันเมื่อถึงวัยอันสมควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัวสามารถปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้องและกาหนดขนาดครอบครัวของตนได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ จะมีผลในการลดอัตราเพิม่ ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ยังไม่ได้รบั การสนใจ
และสนับสนุนให้มกี ารดาเนินงานอย่างจริงจัง
(6) ปญั หาสุดท้ายซึง่ เป็ นปญั หาที่สาคัญยิง่ ก็คอื การดาเนินงานด้านประชากร
ทีผ่ ่านมาขาดแผนงานหลักเป็ นรายภาคและท้องถิน่ ทีท่ ุกหน่ วยงานจะต้องยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั จิ งึ
ทาให้มกี ารทางานซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพการทางานไม่ดเี ท่าที่ควร ทัง้ นี้ เนื่องจากการขาด
แคลนข้อมูลและสถิตริ ายภาค จาแนกตามเขตทีม่ คี ุณภาพและจาเป็ นต่องานวางแผน ตลอดจนการ
ขาดการประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง จะได้ก ล่ า วต่ อ ไปในเรื่อ งการ
ประสานงาน
1.2

เป้ าหมายและแนวนโยบายด้านประชากร

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดเป้าหมายให้อตั ราเพิม่ ประชากร
ลดจากร้อยละ 2.5 ในปีเริม่ แผนพัฒนาฯ เป็ นร้อยละ 2.1 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ โดยให้อตั รา
เกิดลดจาก 34.5 ต่อพันเป็น 29.0 ต่อพัน และอัตราตายลดจาก 9.0 ต่อพัน เป็ น 8.0 ต่อพัน ซึง่ จะมี
ผลให้จานวนประชากรในปี 2519 ซึง่ มีอยู่ 42.96 ล้านคน เพิม่ ขึน้ 48.18 ล้านคน ในปี 2524 โดยมี
อัตราเพิม่ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 2.2 ต่อปี ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในตารางที่ 5.2
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ถ้า แนวโน้ ม การกระจายประชากรเป็ น ไปตามลัก ษณะที่ผ่ า นมา ประชากรจะ
กระจายไปอยูต่ ามภาคและจังหวัดต่างๆ ตามตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.2
ประมาณการจานวนประชากรของประเทศไทย
ปี 2513, 2520 และ 2524
(จานวน : พันคน)
2513
2520
2524
หมวด
ชาย
หญิ ง
ชาย
หญิ ง
ชาย
หญิ ง
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 ปีขน้ึ ไป
253
357
356
476
422
560
ยอดรวม
18,251 18,119
22,125
21,914
24,209
23,970
* สถิตกิ ลางปี เมือ่ 1 กรกฎาคม
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ตารางที่ 5.3
การประมาณจานวนประชากรของประเทศไทย รายภาค ในเขตชุมชน1/ และชนบท พ.ศ. 2515 - 25242/
ภาค
รวม

ทัวราชอาณาจั
่
กร
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)3/
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
1/

2515
ในเขต
ชุมชน

นอก
เขต
ชุมชน

รวม

2519
ในเขต
ชุมชน

นอก
เขต
ชุมชน

จานวนประชากร (พันคน)
2520
รวม
ในเขต
นอก
ชุมชน
เขต
ชุมชน

รวม

2524
ในเขต
ชุมชน

นอกเขต
ชุมชน

อัตราการเพิ่ ม (ร้อยละ) 4/
ในช่วงของแผนฯ 3
ในช่วงของแผนฯ 4
รวม
ใน
นอก รวม ในเขต นอก
เขต
เขต
ชุมชน เขต
ชุมช ชุมชน
ชุมชน
น

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

3,708
3,014
2,252
2,912
13,588
8,323
4,795

3,708
415
259
396
1,074
1,024
591

2,599
1,993
2,516
12,514
7,299
4,204

4,351
3,240
2,575
3,131
15,188
9,141
5,324

4,351
520
310
438
1,308
1,157
677

2,720
2,265
2,693
12,880
7,994
4,647

4,531
3,289
2,666
3,181
15,574
9,354
5,444

4,531
528
321
444
1,340
1,182
693

2,761
2,345
2,737
14,234
8,172
4,751

4,351
3,440
3,082
3,328
17,008
10,093
5,887

4,351
546
371
465
1,464
1,276
749

2,894
2,711
2,863
15,544
8,817
5,138

4.00
1.90
3.30
1.90
2.80
2.40
2.70

4.00
1.15
4.28
2.45
2.62
2.82
3.24

2.01
3.20
1.81
2.80
2.20
2.40

4.10
1.20
3.60
1.22
2.26
1.96
2.01

4.10
1.00
3.59
1.20
2.25
1.96
2.02

1.20
3.60
1.20
2.30
2.00
2.00

เขตชุมชน โดยพิจารณาจากความหนาแน่นประชากร 1,000 คน/1 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดประชากรตัง้ แต่ 5,000 คนขึน้ ไป ในปี 2520 และ 2524 เป็นการประมาณอย่างหยาบอาจมีการเปลีย่ นแปลงบ้างเล็กน้อยภายหลัง
เป็นการประมาณประชากรกลางปี (1 กรกฎาคม) ตามปีปฏิทนิ
3/
เป็นภาคกลางย่อยทีแ่ ยกจากกรุงเทพมหานคร
4/
สาหรับอัตราการเพิม่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ที่ 3 ใช้ระหว่าง 5 ปี คือ 2514 - 2519 (เป็นตัวเลขกลางปี) สาหรับอัตราการเพิม่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 4 ใช้ระหว่าง 5 ปี คือ 2519 - 2524 (เป็นตัวเลขกลางปี)
ทีม่ า : 1. จานวนรวมประชากรโดยทีค่ ณะทางานประมาณประชากรในคณะอนุกรรมการนโยบายและวางแผนประชากร
2. จานวนในเขตชุมชนและชนบทประมาณโดยกองวางแผนประชากรและกาลังคน
2/
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อย่างไรก็ตาม หากได้มกี ารดาเนินการตามแนวทางการกระจายตัวของประชากรและ
การตัง้ ถิน่ ฐานมนุ ษย์ซง่ึ จะกล่าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
จะน้อยกว่า 5.28 ล้านคน และประชากรในภาคอื่นๆ ในปี 2524 ก็จะสูงกว่าจานวนทีก่ ล่าวไว้น้ี
เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น งานได้เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายดัง กล่ า วจะได้เ น้ น ถึง งานให้บ ริก าร
วางแผนครอบครัวให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนทีอ่ ยู่ในชนบทห่างไกล แหล่งเสื่อมโทรมในเมืองและ
ชนกลุ่มน้อยที่ยงั ไม่เข้าใจเรื่องการวางแผนครอบครัวดีพอ นอกจากนัน้ รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุ น
งานด้านประชากรศึกษาอย่างจริงจัง ตามแนวทางดาเนินการและหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1.2.1 งานวางแผนครอบครัว
(1) สนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและก าลัง คนให้ ห น่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบ
สามารถปฏิบตั ิงานตามโครงการจนบรรลุเป้าหมายด้านการวางแผนครอบครัว ที่กาหนดไว้ว่าจะให้ม ี
ผูร้ บั บริการรายใหม่และรายเก่าจานวน 3.03 ล้านคน
(2) ปรับปรุงระเบียบการกาหนดให้เงินเลี้ยงดูบุตร การช่วยเหลือด้านการ
รัก ษาพยาบาลและการศึก ษาตลอดจนสวัส ดิก ารด้ า นการลาคลอดแก่ ข้า ราชการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจซึง่ จะให้เงินช่วยเหลือ และสวัสดิการดังกล่าวแก่บุตรทุกคนโดยไม่จากัดจานวน เน้นให้การ
ช่วยเหลือเงินสวัสดิการดังกล่าวแก่ขา้ ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทีม่ บี ุตร 1-4 คนเท่านัน้ บุตรคนที่
5 ขึน้ ไปไม่ให้การช่วยเหลือและสิทธิการลาคลอด ทัง้ นี้ให้ยกเว้นแก่ผมู้ บี ุตรเกินกว่า 4 คน ก่อนทีร่ ะเบียบ
ใหม่จะประกาศใช้
(3) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการทาหมันแก่หญิงซึ่งเดิมกาหนด
ว่าต้องมีบุตร 4 คน จึงจะทาหมันได้ เป็นไม่จากัดจานวนบุตรทีม่ แี ล้วแต่ความต้องการของผูร้ บั บริการ
(4) โดยเหตุ ท่ีป จั จุ บ ัน ได้ม ีส ถานบริก ารรับ ท าแท้ง ให้ แ ก่ ผู้ต ัง้ ครรภ์ท่ีไ ม่
ประสงค์จะมีบุตร ทัง้ ทีท่ าโดยถูกหลักวิชาแพทย์และไม่ถูกหลักอย่างกว้างขวาง ซึ่งประการหลังนี้ทาให้
ผู้รบั บริการได้รบั อันตรายถึงแก่ ชวี ิต หรือต้อ งมาให้โรงพยาบาลรักษาพยาบาลหลังการทาแท้งเป็ น
จานวนมาก ทาให้เกิดการสิน้ เปลืองทางการแพทย์ จึงต้องส่งเสริมให้มกี ารศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับผลดี
และผลเสียของเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายการทาแท้งมาตรา 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึง่ ระบุว่าแพทย์จะทาแท้งได้ในกรณีเพื่อสุขภาพและฐานะทางสังคม (เมื่อหญิงตัง้ ครรภ์
เพราะถูกข่มขืน) ให้มขี อบข่ายกว้างขวางขึน้ เพื่อลดอันตรายจากการทาแท้งโดยผิดกฏหมายและเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด
(5) ปรับ ปรุง กฎหมายคุ้ม ครองแรงงานให้น ายจ้า งสามารถลดสิท ธิก าร
ลาคลอดแก่ผทู้ ม่ี บี ุตรคนที่ 5 ขึน้ ไป โดยยกเว้นแก่ผทู้ ม่ี สี ทิ ธิก่อนการประกาศใช้กฎหมายทีป่ รับปรุงแล้ว
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(6) ใช้มาตรการด้านภาษีในการส่งเสริมการลดอัตราเพิม่ ประชากรซึง่ จะได้
ศึกษาวิเ คราะห์ จากประเทศที่ดาเนินการได้ผ ลมาแล้วว่ าจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้
อย่างไรบ้าง
(7) ให้ร ัฐ ออกค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าหมัน ทัง้ ชายและหญิง แก่ ข้า ราชการ
ผูน้ ้อยลูกจ้างของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจและสนับสนุ นให้ธุรกิจเอกชนที่มกี ารให้สวัสดิการด้านการ
คลอดบุตรและเงินช่วยเหลือบุตรให้ดาเนินการเช่นเดียวกับรัฐ (ให้ช่วยเหลือจนถึงบุตรคนที่ 4 เท่านัน้ )
(8) ให้หน่ วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขทัง้ ของรัฐและ
เอกชนได้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมและให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวอย่างกว้างขวาง โดยรวมถึง
การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ อุปกรณ์และยาทีจ่ ะใช้ในการนี้ด้วย
1.2.2 งานด้านประชากรศึกษา
(1)
แนวการดาเนินงานต่อไปนี้

ให้มกี ารสอนประชากรศึกษาทัวไปทั
่ ง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตาม

ก.
การสอนเรื่อ งประชากรศึ ก ษาเป็ น เรื่อ งที่จ ะต้ อ งท าอย่ า ง
ถูกต้องเป็นการให้ขอ้ เท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดผลเสียในภายหลังจึง
ต้องมีครูและบุคลากรที่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแท้จริงเป็ นผู้ทาการสอน ในการนี้จะต้องเริม่ ตัง้ แต่
การสอนและอบรมครูท่จี ะสอนวิชานี้ในสถาบันฝึ กหัดครู เพื่อให้สามารถเผยแพร่เรื่องประชากรศึกษา
อย่างได้ผล เช่น ครูท่ที าการสอนอยู่แล้ว นักเรียนฝึ กหัดครู พัฒนากร ผู้นาชนบท กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ ประจาตาบลเป็นต้น
ข.
จัดทาหลักสูตรและตาราเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ให้เหมาะสมกับวัย
และพื้นฐานความรู้ของผู้รบั การสอนและอบรม ผู้ท่เี กี่ยวข้องจะต้องปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ใน
การหาวิธสี อดแทรกความรูเ้ รื่องนี้ไว้ในการสอนวิชาต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรและตาราการ
สอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองทีเ่ ปลีย่ นไป
ค.
ทาการเผยแพร่ค วามรู้เ กี่ยวกับเรื่อ งประชากรศึกษาออกไป
อย่างกว้างขวาง ทัง้ โดยการแจกเอกสารเผยแพร่ไปตามโรงเรียน สถานทีท่ างานและผ่านสื่อมวลชน เป็ น
ต้นว่า วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จัดทาห้องสมุดประชากรศึกษา ตลอดจนส่งเจ้าหน้าทีอ่ อกไปสอนและ
อบรมเยาวชนและประชาชนทัวไปด้
่ วยตนเอง
ง.

สนับสนุ นให้มกี ารค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องประชากรศึกษาอย่าง

จ.
และแผนงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ

ให้มกี ารติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ

กว้างขวาง
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(2) โดยเหตุทง่ี านประชากรศึกษาเป็ นงานทีม่ ขี อบข่ายกว้างขวางเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กบั หน่ วยงานต่างๆ มากมาย จึงจะให้มหี น่ วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อ
ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงานเรื่องนี้ ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นผูท้ าการประเมินผลการดาเนินงานด้านนี้ทงั ้ หมด
(3) เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานด้า นนี้ จ ะต้อ งใช้เ งิน งบประมาณ และวิช า
ความรูต้ ลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ มาก รัฐบาลจึงจะจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ
ในขณะเดียวกันจะขอความช่วยเหลือจากต่ างประเทศ ซึ่งอาจจะให้ความช่ว ยเหลือในรูปของการส่ ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาช่วยแนะนา การเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั การทดลอง
การร่างหลักสูตร การรวบรวมและผลิตวัสดุการศึกษา ฯลฯ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 คาดว่าจะต้อง
ใช้งบประมาณในการดาเนินงานประชากรศึกษานอกโรงเรียนประมาณ 38.21 ล้านบาท ส่วนการ
ดาเนินงานประชากรศึกษาในโรงเรียนนัน้ ไม่อาจจะแยกงบประมาณให้เด่นชัดได้เนื่องจากได้แอบแฝงไว้
กับโครงการพัฒนาการศึกษาระดับต่างๆ แล้ว

2.

การกระจายประชากรและการตัง้ ถิ่ นฐานของมนุษย์
2.1

ปัญหาและอุปสรรค

การกระจายของประชากรในระยะที่ผ่านมา ได้เป็ นไปตามแรงผลักดัน
ของปจั จัยและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงทาให้การตัง้ ถิน่ ฐานชุมชนของประเทศขาด
ความสมดุล ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 5.4
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ตารางที่ 5.4

จานวนพื้นที่ของประเทศไทย ประชากร ความหนาแน่ นของประชากร
สัดส่วนผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและรายได้
จานวนพืน้ ทีท่ งั ้ หมด (กม.2) และจานวนประชากร (พันคน)
ภาคกลาง
ภาคตะวัน
ภาค
ภาคใต้
กรุงเทพฯ
จังหวัด
ออกเฉียง
เหนือ
ธนบุร ี
อื่นๆ
เหนือ
พื้นที่ทงั ้ หมด
จานวนประชากร

2513
2514
2515
2519
2520
2524

ความหนาแน่นประชากร : กม.2
ภาคตะวัน ภาค
ภาคกลาง
กรุงเทพฯ จังหวัด ออกเฉียง เหนือ
อื่นๆ
เหนือ
ธนบุร ี

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม (ร้อยล
ภาคตะวัน
ภาคกลาง
ภาค
กรุงเทพ จังหวัด ออกเฉียง เหนือ

ภาค
ใต้

ฯ ธนบุรี

อื่นๆ

เหนือ

1,547

102,032

170,226

170,006

70,189

-

-

-

--

-

-

-

-

3,253
3,569
3,710
4,343
4,520
5,282

7,966
7,978
8,175
8,948
9,134
9,859

12,715
13,173
13,581
15,169
15,559
17,000

7,919
8,110
8,330
9,174
9,380
10,143

4,517
4,655
4,796
5,323
5,446
5,895

2,277
2,307
2,398
2,807
2,922
3,404

78
78
80
88
91
97

75
77
80
89
91
100

47
48
49
54
55
60

64
66
68
76
78
84

28.6
28.4
29.0
29.9
30.5
32.0

27.4
28.8
29.6
29.9
29.5
30.7

16.0
15.4
14.8
14.8
14.8
14.0

หมายเหตุ : = ไม่มสี ถิติ

15.2
14.4
13.3
13.2
13.2
12.1
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ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครซึง่ มีพน้ื ทีเ่ พียง 1,547 ตารางกิโลเมตร แต่ม ี
ประชากรอยู่กนั หนาแน่ นเพิม่ ขึน้ จาก 2,277 คนต่อตารางกิโลเมตรในปี 2513 มาเป็ น 2,807 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ในปี 2519 และคาดว่าจะเป็ นประมาณ 3,414 คนต่อตารางกิโลเมตร ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และ 4 ฉะนัน้ จึงก่อให้เกิดปญั หาเรื่องสิง่ แวดล้อม ปญั หาแหล่งเสื่อมโทรม
การว่างงาน ปญั หาอาชญากรรม การจราจรติดขัดในเขตนครหลวงมากกว่าในจังหวัดอื่นๆ หลายเท่า
เนื่องมาจากลักษณะการกระจายตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนในปจั จุบนั ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการย้ายถิน่
ของประชากรในระยะทีผ่ ่านมา โดยอาจสรุปได้ดงั นี้
(1) การย้ายถิน่ ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็ นการย้ายจากชนบทสู่ชนบท เพื่อหาที่
ท ากิน ที่ดีก ว่ า เดิม ส่ ว นการย้า ยไปอยู่ ใ นเมือ งนั ้น ส่ ว นใหญ่ ย้า ยเข้า กรุ ง เทพมหานครมากที่สุ ด
รองลงมา ได้แก่ การย้ายไปสู่เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีการสร้างงานมากขึน้ จากการตัง้ ฐาน
ทัพอเมริกาในภาคนี้ การย้ายถิน่ เพื่อหาทีท่ ากินใหม่ซง่ึ มีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และบุกรุกทีด่ นิ
ทาลายป่า มีมากที่สุดในภาคเหนือ ส่วนการย้ายเข้าสู่เขตเมืองอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของเขตชุมชนในจังหวัดนนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
หรือเป็นเขตทีก่ รุงเทพมหานครมีอทิ ธิพลนัน้ ได้จงู ใจให้ประชากรย้ายเข้าไปอยู่ในจังหวัดเหล่านี้มากเป็ น
พิเศษ
(2) ความแตกต่ า งในด้า นความเจริญ ของภาคและจัง หวัด ต่ า งๆ ท าให้ม ีค วาม
แตกต่างในด้านการย้ายถิน่ ทีอ่ ยูข่ องประชากรด้วย
นอกจากนัน้ การอพยพเข้ามาลี้ภยั การเมือ งของคนต่ างชาติ ซึ่งเป็ นผู้ล้ภี ยั สงคราม
โดยเฉพาะบริเวณชายแดนเขมร ลาว และเวียตนาม ก็เป็ นต้นเหตุสาคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งถ้าไม่ม ี
มาตรการหยุดยัง้ การอพยพเข้าหรือการส่งกลับไปยังประเทศเดิมของบุคคลเหล่านัน้ แล้วอาจมีผลทาให้
อัตราเพิม่ ประชากรของประเทศไทยไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ถึงแม้ว่าการ
ดาเนินงานด้านการวางแผนครอบครัวจะได้ผลก็ตาม นอกจากนี้ ยังจะมีปญั หาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองแก่คนในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศโดยส่วนรวมด้วย
2.2

นโยบายการกระจายประชากร
(1)

ลดอัตราการย้ายถิน่ จากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร และเขตชุมชนในบางจังหวัด

(2) สนับสนุ นให้มกี ารเคลื่อนย้ายประชากรออกจากกรุงเทพมหานครไปอยู่จงั หวัด
ข้างเคียงและจังหวัดอื่นๆ
(3)

สนันสนุนให้มกี ารเคลื่อนย้ายประชากรภายในภาคมากกว่าการย้ายระหว่างภาค

(4) สาหรับการเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองนัน้ จะสนับสนุ นให้ย้าย
เข้าสู่เมืองหลักของภาคนัน้ ๆ ตามแนวทางการพัฒนาภาคต่างๆ ทีก่ าหนดไว้
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(5) จะต้องหยุดยัง้ การอพยพเข้าของชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะผูล้ ภ้ี ยั จากประเทศ
ข้างเคียงและให้มกี ารส่งผู้ท่อี พยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วกลับประเทศเดิมของตนหรือไปอยู่ยงั
ประเทศทีส่ ามอื่นๆ ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
สาหรับแนวทางดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว จะปรากฏในด้านรายละเอียดในบทที่ 5
และบทที่ 6 ส่วนทีส่ าม เกีย่ วกับการพัฒนาเมืองหลักและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร และการกระจาย
บริการขัน้ พืน้ ฐาน

3.

การพัฒนาคุณภาพประชากร
3.1

ปัญหาและอุปสรรค

การพัฒนาคุ ณภาพประชากรแม้ว่าจะได้เริม่ ทามาช้านานแล้ว ทัง้ ใน
ด้านการให้บริการสาธารณสุขซึง่ ครอบคลุมถึงเรื่องสุขภาพและอนามัย และการให้บริการด้านการศึกษา
และฝึ กอบรมตลอดจนการฝึ ก อาชีพ ให้แก่ กาลังคนของประเทศ คุณภาพประชากรของไทยก็ยงั ไม่ดี
เท่าทีค่ วร เนื่องจากปญั หาหลายประการด้วยกัน ทีส่ าคัญได้แก่ ปญั หาด้านอาหารและโภชนาการ ปญั หา
ั หาการพัฒ นาก าลัง คน ในบทเกี่ย วกับ การกระจายบริก ารทางสัง คมได้ ม ี
ด้า นสาธารณสุ ข และป ญ
สาระสาคัญเกีย่ วกับปญั หาและแนวทางแก้ไขด้านอาหารและโภชนาการไว้โดยละเอียดแล้ว ในบทนี้จงึ จะ
พิจารณาเฉพาะเรือ่ งการพัฒนากาลังคนเท่านัน้
การพัฒนากาลังคน การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรกาลังคนเป็ นเรื่องเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ ตลอดจนการฝึ กอบรมและการฝึ กอาชีพ แต่ละเรื่องสรุปปญั หาได้
ดังนี้
3.1.1 การศึ ก ษาในระบบ กล่ า วโดยสรุป ที่แ ล้ว มาระบบการศึก ษาทุ ก ระดับ
ั หาและอุ ป สรรครุ น แรงหลายด้ า นที่ส าคัญ ๆ ได้แ ก่ การขาดแคลนโรงเรีย น
ในประเทศประสบป ญ
ห้อ งเรียน ต าราเรียน อุปกรณ์ ก ารสอนและการทดลอง ตลอดจนการขาดแคลนครูผู้ทรงคุ ณวุฒแิ ละ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมนอกจากนัน้ ในระยะทีแ่ ล้วมาการศึกษาภาคบังคับ ก็ยงั ไม่สามารถขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมทัวประเทศได้
่
ส่วนการศึกษาระดับสูงขึ้นไปก็ยงั มีปญั หาในด้านผลิตคนไม่ตรงกับความ
ต้อ งการของตลาดแรงงานในหลายๆ ด้าน ทัง้ ระบบการบริห ารก็ยงั ขาดเอกภาพ และมีปญั หาหรือ
อุปสรรคหลายประการ ด้วยเหตุน้ีในระยะของแผนจึงจะได้มกี ารพัฒนาการศึกษากันอย่างจริงจัง ซึง่ จะมี
สาระสาคัญกล่าวไว้โดยละเอียดในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ 3 บทที่ 7 ของแผนว่า
ด้วยการกระจายบริการทางสังคม
3.1.2 การศึกษานอกระบบ การให้ก ารศึก ษานอกระบบในที่น้ี จ ะกล่ า วเฉพาะ
เรื่องการฝึ กอาชี พและฝึ กอบรมระยะสัน้ เพื่อเตรียมคนที่จะเข้าสู่กาลังแรงงานใหม่หรือช่วยคน
ว่างงานและทหารทีถ่ ูกปลดจากประจาการให้มคี วามรูค้ วามชานาญ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ใน
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ระยะสัน้ และฝึ ก อบรมผู้ม ีง านท า เพื่อ ยกระดับ ฝี ม ือ ให้สู ง ขึ้น สามารถท างานมีร ายได้เ พิ่ม ขึ้น ตาม
ความสามารถ
ปญั หาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการฝึ กอาชีพระยะสัน้ ที่ผ่านมา
สรุปได้ดงั นี้ คือ การจัดฝึ กอาชีพระยะสัน้ ที่จดั ทาโดยหน่ วยงานของรัฐให้แก่ประชาชนยังไม่สอดคล้อง
สัมพันธ์กบั การจ้างงานและการประกอบอาชีพ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรเกือบร้อย
ละ 80 มีอาชีพเป็ นเกษตรกร แต่การจัดฝึ กอาชีพส่วนใหญ่ดงั ที่สรุปไว้ในตารางที่ 5.5 ได้เน้ นด้าน
อุตสาหกรรมและบริการ ซึง่ ดาเนินการโดยหลายหน่วยงาน ส่วนการฝึก ยกเว้นเฉพาะบางกรณี จัดว่ายัง
ไม่ได้มาตรฐานและไม่สอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะครูฝึกภาคปฏิบตั ิยงั ขาด
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมทีต่ นสอน และขาดความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนัน้ การจัดฝึกอาชีพระยะสัน้ ทีห่ น่ วยงานของรัฐทาอยู่โดยเฉพาะการจัดฝึ ก
อาชีพให้แก่บุคคลทัวไปปรากฏว่
่
าประมาณร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอาชีพได้ลาออกก่อนจะเรียน
สาเร็จตามหลักสูตรเนื่องจากขาดทุนทรัพย์สาหรับซือ้ อุปกรณ์การเรียนบ้าง ขาดความสนใจในวิชาทีเ่ รียน
บ้าง ฯลฯ เป็ นเหตุให้เกิดการสูญ เสียทางการศึกษา และไม่สามารถช่วยผู้ยากจนที่มรี ายได้น้อยให้ม ี
โอกาสเข้า รับ การฝึ ก อาชีพ เพื่อ การท างานและยกระดับ ความเป็ น อยู่ ข องครอบครัว ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการฝึกอาชีพเพื่อยกระดับฝีมอื แรงงานนัน้ นายจ้างส่งไปรับการฝึกอบรมโดยตรงเป็ น
ส่วนใหญ่
3.2

นโยบายและแนวทางดาเนิ นการเกี่ยวกับการฝึ กอาชีพและฝึ กอบรมระยะสัน้

ในระยะของแผนพัฒ นาฯ จะได้ม ีก ารพิจ ารณาปรับ ปรุง และเปลี่ย น
แนวทางฝึ ก อาชีพ อย่า งกว้า งขวางเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดแรงง านและระบบ
เศรษฐกิจ โดยให้บริการฝึกอาชีพไปถึงกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญ 4 กลุ่ม คือ
ก.

กลุ่มชนทีม่ รี ายได้น้อยทัง้ ในเมืองและชนบท

ข.

ผูเ้ ข้าสู่กาลังแรงงานใหม่ซง่ึ กาลังหางานทา

ค.
ตลาดแรงงานและ

ผู้ ว่ า งงานที่ม ีฝี ม ือ และความรู้ด้ อ ยกว่ า หรือ ไม่ ต รงกับ ความต้ อ งการของ

ั หาบางประเภท เช่ น บุ ค คลต้ อ งโทษ คนตาบอด
ง.
กลุ่ ม บุ ค คลที่ ม ี ป ญ
คนพิการ หญิงโสเภณี ฯลฯ
โครงการและแผนการฝึกอาชีพทีจ่ ะจัดขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นอกจากจะต้องไป
ถึงเป้าหมายแล้วยังจะต้องบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้ คือ
(1) ให้มคี วามสมดุลของกาลังคนที่ต้องการกับกาลังคนที่มอี ยู่แล้ วและที่จะผลิตได้
ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
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(2) ยกระดับความรู้ของชาวชนบทให้ส ามารถพัฒนาอาชีพหลักของตนเองและ
ประกอบอาชีพรองบางอย่างได้ เพื่อยกระดับรายได้และฐานะความเป็ นอยูข่ องตนและครอบครัวให้ดขี น้ึ
(3)

ยกระดับ ฝี ม ือ แรงงานในเมือ งให้ ส ามารถท างานที่ม ีร ายได้ เ พิ่ม ขึ้ นตาม

(4)

ลดปญั หาความไม่ส งบทางด้า นแรงงาน ด้ว ยการปรับ ปรุ ง งานด้านแรงงาน

ความสามารถ
สัมพันธ์
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ตารางที่ 5.5
ค่าใช้จ่ายและจานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กอาชีพและอบรม

จาแนกตามหน่ วยงานที่ ให้การฝึ กฯ ปี 2515-2516
หน่ วยงานที่ให้การฝึ กฯ
1. กรมสามัญ
2. กรมอาชีวศึกษา
3. สานักงานเร่งรัด
พัฒนา
ชนบท
4. สานักงานเยาวชน
5. กรป. กลาง
6. สถาบันพัฒนาฝีมอื
7. กรมพัฒนาชุมชน
8. กรมประชาสงเคราะห์
9. กรมราชทัณฑ์
10. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
11. กรมวิชาการเกษตร
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13. ศาลคดีเด็ก
รวม

งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึ กฯ
ปี
2515
5,178,200
8,995,746
1,680,839
2,347,300

ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
งบประมาณ
ช่วยเหลือ
ยอดรวม

7,690,919
4,100,000
1,241,000
7,327,700
205,000,000
4,411,992
894,124
22,010,640
1,052,272
1,066,630
7,097,000
2,329,500
1,258,249
110,954,876
212,727,235
323,682,111

ประเภท

2516
52,491,900
10,801,134
1,976,648
2,546,540
9,388,300
359,200
8,730,000
5,198,339
240,800
20,042,610
887,845
1,226,377
7,298,400
2,617,390
1,145,318
120,845,508
3,105,293
124,950,801

จานวนผู้เข้ารับการฝึ กฯ และผู้สาเร็จฯ
2515
2516
รับ
สาเร็จ
รับ
สาเร็จ
44,244
-46,396
11,186

6,907

14,782

9,225

271

271

542

542

225

-

300

-

350

377

270

260

2,012

1,355

2,499

1,522

26,291*

-

37,052**

-

1,428

-

1,258

-

5,804

2,003

5,208

1,796

1,826

-

3,060

-

1,367

-

1,492

-

145

-

138

-

417

-

380

-

-

-

-

-

95,566

* รวมหลักสูตรฝึกอบรมกรรมการพัฒนาหมูบ่ า้ นจานวนผูเ้ ข้าอบรม 23,082 คน
** รวมหลักสูตรอบรมกรรมการพัฒนาหมู่บา้ นจานวนผูเ้ ข้าอบรม 36,646 คน

113,377
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4.

แรงงานและการมีงานทา
4.1

ปัญหาและอุปสรรค

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 โดยเฉพาะในช่วงปี 2516-2518 เป็ น
ระยะที่ประเทศไทยประสบปญั หาการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากที่สุด
ขณะเดียวกันก็เป็ นระยะที่กาลังแรงงานเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่ค่อนข้างสูง ปริมาณการว่างงานในระยะนี้จงึ
เพิม่ ขึน้ มากถึงประมาณปีละ 46,500 คน หรือประมาณร้อยละ 3.9-5.0 ของกาลังแรงงาน และคาดว่าในปี
2519 จะมีผวู้ ่างงานถึงประมาณ 1.05 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.4 ของกาลังแรงงาน ดังปรากฏใน
ตารางที่ 5.6
การเพิม่ ขึน้ ของกาลังแรงงานในเมือง 1/1/ ในระหว่างปี 2514-2516 สูงกว่าในชนบท1/
ประมาณ 4 เท่า กล่าวคือ กาลังแรงงานในเมืองเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 7.4 ต่อปี ขณะทีก่ าลัง
แรงงานในชนบทเพิม่ ประมาณร้อยละ 1.8 ต่อปี อย่างไรก็ตามผลจากการถอนทหารสหรัฐอเมริกาซึง่ ทา
ให้มกี ารว่างงานในเมืองเพิม่ ขึน้ และส่วนหนึ่งของผูว้ ่างงานได้กลับสู่บ้ านเดิมในชนบท ได้มสี ่วนช่วยให้
อัตราเพิม่ ของกาลังแรงงานในเมืองในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ลดลงและกาลังแรงงานในชนบท
เพิม่ ขึน้ เป็ นผลให้ตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 อัตราเพิม่ ของกาลังแรงงานในเมืองเฉลีย่ ได้ประมาณ
ร้อยละ 6.6 อัตราเพิม่ ในชนบทเฉลีย่ ได้ประมาณร้อยละ 2.0 ต่อปี
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ตารางที่ 5.6
ปริ มาณกาลังแรงงาน การมีงานทาและการว่างงาน
2515 - 2524
ปี
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
อัตราเพิม่ ปี
อัตราเพิม่ ปี

2515–2519
2520–2524

กาลัง
แรงงาน
17,363
17,814
18,288
18,771
19,211
19,670
20,133
20,550
21,028
21,601
2.6
2.3

ผูม้ ีงานทา

หมายเหตุ เป็นตัวเลข ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี

16,503
16,972
17,570
17,842
18,165
18,553
18,969
19,414
19,890
20,398
2.4
2.3

ผูว้ ่างงาน
860
842
718
929
1,046
1,117
1,164
1,136
1,138
1,203
5.0
2.8

(จานวน : พันคน)
ร้อยละของผูว้ ่างงาน
ต่อกาลังแรงงาน
5.0
4.7
3.9
4.9
5.4
5.8
5.8
5.5
5.4
5.6
-
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ตารางที่ 5.7
ประมาณจานวนและอัตราเพิม่ ของกาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน
จาแนกตามเขต 1 ตุลาคม 2515 - 2524
จานวน (พันคน)
อัตราเพิ่ ม (ร้อยละต่อปี )
2515
2520
2524
2515–19
2519–24
ทัวราชอาณาจั
่
กร
กาลังแรงงาน
17,363
19,670
21,601
2.6
2.3
การมีงานทา
16,503
18,553
20,398
2.4
2.3
การว่างงาน
860
1,117
1,203
5.0
2.8
(ร้อยละของกาลังแรงงาน)
(5.0)
(5.7)
(5.6)
เขตเทศบาล
การมีงานทา
2,056
2,516
3,011
5.1
4.6
นอกเขตเทศบาล
การมีงานทา
14,447
16,037
17,387
1.0
2.0
มูล เหตุ ท่ีทาให้ป ริมาณการว่ างงานในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 3
รวดเร็วอาจสรุปเฉพาะทีส่ าคัญๆ ได้ ดังนี้.-

เพิ่ม ขึ้นอย่า ง

(1) เกิ ดจากปั ญหาโครงสร้างการผลิ ตในสาขาเกษตร ในระยะแผนพัฒนาฯ
ทีแ่ ล้วมายังไม่สามารถเพิม่ ผลผลิตในสาขาเกษตรให้ขยายตัวในอัตราที่สูงได้ นอกจากนัน้ เกษตรกรยัง
ประสบกับปญั หาราคา ปญั หาปจั จัยการผลิต และความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเป็ นประจา ประกอบ
กับในระยะหลังนี้พ้นื ทีเ่ พาะปลูกไม่สามารถขยายออกไปได้ง่ายเหมือนแต่เดิมขณะที่ประชากรในชนบท
ยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูง นอกจากนี้โครงสร้างการผลิตในสาขาเกษตรยังมีการทางานต่ าระดับ 2/ หรือ
การทางานไม่เต็มเวลาในอัตราทีส่ ูง จากผลการวิจยั (ตารางที่ 5.8) ชีใ้ ห้เห็นว่าในภาคเกษตรกรรมมีการ
ทางานไม่เต็มทีต่ ลอดปีแตกต่างกันไปตามฤดูเกษตรของภาคต่างๆ จากโครงสร้างดังกล่าวนี้จงึ ทาให้ม ี
แรงงานส่วนเกินในสาขาเกษตรเพิม่ สูงขึน้ เป็ นลาดับ ทาให้ปริมาณคนว่างงานทับทวีสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
ทัง้ ในชนบทและเมือง
(2) การขาดเทคนิ คการเกษตรแผนใหม่ในระดับไร่นา เทคนิคการผลิตแผน
ใหม่ ใ นระดับ ไร่ น าของไทยยัง ไม่ ไ ด้ ร ับ การพัฒ นาไปได้ ไ กล การเพิ่ม ผลผลิ ต ในสาขาเกษตร
จึงทาได้ด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็ นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จากในปี 2514 มีจานวนเกษตรกรที่
ทางานต่อพืน้ ทีเ่ กษตรประมาณ 18 คนต่อพืน้ ที่ 100 ไร่ แต่ในปี 2519 ได้ลดลงเหลือเพียง 16 คน ซึง่
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มกี ารนาเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ให้มกี ารเพิม่ ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึน้ เพื่ อรับ
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จานวนเกษตรกรในไร่นาทีส่ ูงขึน้ ได้ (จากสถิตปิ ี 2503 ในไต้หวันใช้เกษตรกร 27 คนต่อพืน้ ที่ 100 ไร่
และในญี่ป่นุ ใช้คนทางาน 40 คนต่อพืน้ ที่ 100 ไร่) ในขณะทีล่ กั ษณะการผลิตเป็ นเช่นนี้ แต่ประชากร
ยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง และทีด่ นิ ทากินมีจากัด การว่างงานในระบบเศรษฐกิจจึงต้องเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู
(3) เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเงิ นเฟ้ อ และเศรษฐกิ จชะงัก
งันตลอดทัง้ ความไม่สงบด้านแรงงาน สาเหตุเหล่านี้เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2516 เป็ นต้นมา และได้ก่อผลให้
การลงทุนของประเทศโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมในปี 2516-2518 ได้มแี นวโน้มลดต่ าลงทาให้การ
จ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็ นสาขาใหญ่ทร่ี บั แรงงานส่วนเกินจานวนมากจากชนบทต้องหดตัวลง
เป็นอย่างมาก
(4) เกิ ดจากการผลิ ตกาลังแรงงานระดับสูงเป็ นไปโดยไม่สอดคล้องกับความ
ต้ องการกาลังแรงงานแต่ ละด้าน ประกอบกับหน่ วยงานของรัฐปล่อยให้มอี ตั ราทางราชการว่างทัง้ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอยู่เป็ นจานวนมาก 3/ ทาให้มปี ริมาณการว่างงานของกาลังคนระดับกลางและ
ระดับสูงมากเกินกว่าทีค่ วร จากผลการสารวจในเรื่องการว่างงานของกาลังคนในระดับสูงและระดับกลาง
ในตารางที่ 5.9 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของผูว้ ่างงานของแรงงานผูม้ กี ารศึ กษาระดับสูงและระดับกลาง
ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจากร้อยละ 25.3 ของผูส้ าเร็จการศึกษาในปี 2516 เป็ นร้อยละ 42.5 ในปี 2518
หรือมีจานวนประมาณ 18,700 คน ในปี 2516 เป็น 43,700 คนในปี 2518
(5) เป็ นผลจากการถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทย ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปี 25162519 ก่อให้เกิดมีผวู้ ่างงานเพิม่ ขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมทัง้ สิน้ ถึงประมาณ 90,000 คน โดยเป็ นผู้
ว่างงานจากการเลิกฐานทัพโดยตรงประมาณ 50,000 คน และจากการจ้างงานทางอ้อมอีกประมาณ
49,300 คน
ตารางที่ 5.8
ลักษณะการมีงานทาด้านเกษตรในชนบทตามฤดูกาล จาแนกเฉพาะภาค
สัดส่วนร้อยละของแรงงานเกษตรที่ไม่มีงานทาและทางานไม่เต็มเวลา
ในรอบปี
เดือน
ภาคตะวันออกเฉี ยง
ภาคเหนื อ (2512)
ภาคใต้ (2513)
(2511)
ก.
ข.
ก.
ข.
ก.
ข.
มิถุนายน
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
สิงหาคม
9.6
12.7
14.8
20.7
5.2 16.7
กันยายน
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
พฤศจิกายน
14.9
12.8
18.8
20.5
16.8 30.6
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ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภคม
รวม

8.7
15.6
38.2
48.3
47.5
9.3
21.5

10.4
14.2
20.4
15.6
16.3
12.7
14.4

ก. = ไม่มงี านทา ข = ทางานไม่เต็มเวลา

10.0
16.8
32.7
49.2
51.7
30.4
24.7

15.9
19.5
25.1
24.7
21.2
24.3
22.6

22.1
17.5
7.7
4.7
16.7
9.7
10.5

36.9
34.4
20.9
24.5
39.4
39.0
28.3
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ตารางที่ 5.9
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาและประมาณการจานวนผูท้ ี่ว่างงานระดับอุดมศึกษา
ตามระดับและหมวดการศึกษาในปี 2516 - 2518
ระดับ
หมวดการศึกษา
ยอดรวม
ปริ ญญาโทขึน้ ไป
ปริ ญญาตรี
มนุษย์ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิจติ รศิลป์
สังคมศาสตร์
นิตศิ าสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์
เกษตรศาสตร์
อนุปริ ญญาหรือเที ยบเท่า
อนุปริญญา
เทคนิค
ฝึ กหัดครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ

ผูส้ าเร็จ

1/

73,896
1,636
12,039
944
4,162
143
2,896
793
478
756
1,145
722
7,570
1,676
5,894
35,017
17,634

2516
ผูว้ ่างงาน2/
จานวน ร้อยละ
18,708
25.3
783
6.5
92
9.7
271
6.5
4
2.8
203
7.0
115
14.5
26
5.4
24
3.2
23
2.0
25
3.5
1,488
19.7
282
16.8
1,206
20.5
10,278
29.4
6,159
34.9

ผูส้ าเร็จ

1/

95,761
1,398
14,556
949
6,343
174
2,685
846
667
945
1,194
753
7,234
1,645
5,589
55,833
16,740

2517
ผูว้ ่างงาน2/
จานวน ร้อยละ
42,176
44.0
62
4.4
2,205
15.1
150
15.8
1,180
18.6
18
10.3
325
12.1
231
27.3
106
15.9
95
10.1
20
1.7
80
10.6
2,714
37.5
364
22.1
2,350
42.0
29,445
52.7
7,750
46.3

ผูส้ าเร็จ

1/

102,760
1,473
17,513
919
7,880
174
3,146
1,110
619
1,052
1,734
879
9,373
1,921
7,452
54,411
19,990

2518
ผูว้ ่างงาน3/
จานวน ร้อยละ
43,665
42.5
65
44
2,648
15.1
145
15.8
1,466
18.6
18
10.3
381
12.1
303
27.3
108
17.4
105
10.0
29
1.7
93
10.6
3,566
38.0
425
22.1
3,141
42.1
28,699
52.7
8,687
43.5

1/

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจริงในปี ท่รี ะบุ ได้จากรายงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สถิตขิ องกรมการฝึ กหัดครู และ
กรมอาชีวศึกษา

2/

ร้อยละของผูว้ ่างงานต่อผูส้ าเร็จการศึกษา ได้จากผลการสารวจการว่างงานของกาลังคนระดับสูงและ
ระดับกลาง โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ สารวจผู้สาเร็จ
การศึกษาในปี 2516 และ 2517 พร้อมกันในเดือนพฤษภาคม และ กันยายน 2518 นาอัตราร้อยละ
ของผู้ว่างงานต่ อ ผู้ส าเร็จฯ ที่ต อบแบบสอบถามมาคูณกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาจริงๆ จะได้
ประมาณการจานวนผูว้ ่างงานทีแ่ สดงไว้

3/

ประมาณการ
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4.1

เป้ าหมายและนโยบาย

แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 4 ได้เ น้ นการที่จ ะส่ ง เสริมการสร้างงานให้
สอดคล้องกับการเพิม่ กาลังแรงงานของประเทศ และให้สามารถรักษาอัตราการว่างงานของประเทศให้อยู่
ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 6 ของกาลังแรงงานหรือมีการว่างงานประมาณ 1.1-1.2 ล้านคนตลอดระยะของ
แผนและพอจะสรุปแนวการดาเนินงานและเป้าหมายการมีงานทาดังนี้.4.2.1 การมีงานทาโดยส่วนรวม
ให้เพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 2.3 ต่อปี
ซึง่ จะทาให้ปริมาณการมีงานทาเพิม่ จาก 18.553 ล้านคนในปี 2520 เป็ น 20.398 ล้านคนในปี 2524 หรือ
เพิม่ ประมาณ 2.2 ล้านคนในระยะของแผน โดยให้การมีงานทาในสาขาเกษตรกรรมและกิจกรรมในสาขา
ทีม่ ใิ ช่เกษตรกรรมเพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 2.0 และ 3.5 ต่อปี ตามลาดับ
4.2.2 การมีงานทาในเมือง ให้เพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 4.6 ต่อปี ทาให้
ปริมาณการมีงานทาเพิม่ จาก 2.52 ล้านคนในปี 2520 เป็ น 3.01 ล้านคนในปี 2524 หรือเพิม่ ประมาณ
601,000 คน ในระยะปี 2519-2524
4.2.3 การมี ง านท าในชนบท
ให้เ พิ่ม ในอัต ราเฉลี่ย ประมาณร้อ ยละ 2.0
ต่อปี ทาให้ปริมาณการมีงานทาเพิม่ จาก 16.04 ล้านคนในปี 2520 เป็ น 17.39 ล้านคนในปี 2524 หรือ
เพิม่ ประมาณ 1.6 ล้านคน ในระยะปี 2519-2524 (ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในตารางที่ 5.3)
4.3

แนวทางดาเนิ นการและเงื่อนไข
แนวทางดาเนินการ เพื่อลดปริมาณการว่างงานนัน้ จะดาเนินมาตรการดังต่อไปนี้
ก.

มาตรการระยะยาว

(1) ให้ความสาคัญสูงสุดแก่นโยบายประชากร การวางแผนครอบครัว และ
ประชากรศึกษา โดยสนับสนุ นด้านงบประมาณและกาลังคนให้สามารถปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายการลด
อัตราเพิม่ ประชากร รวมทัง้ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา กฎหมายและสวัสดิการ ฯลฯ ให้สามารถ
ดาเนินงานตามโครงการวางแผนครอบครัวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ จะ
มีโครงการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับจานวนประชากรที่เ หมาะสมกับการดาเนินงานวางแผนครอบครัว
เพื่อให้อตั ราเพิม่ ประชากรอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมกับประเทศโดยเร็วทีส่ ุด
(2) จัดการศึก ษาและอบรมกาลังคนให้ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ม ี
ความสาเร็จในตัวเองตามแนวทางพัฒนากาลังคน นโยบายการฝึกอบรมด้านบริหารและจัดการ กับการ
ฝึกเพื่อการมีงานทาจะได้รบั อันดับความสาคัญสูง
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(3) สนับสนุ นแนวทางการพัฒนาชนบท โดยเน้ นการพัฒนาการเกษตร
ระดับ ไร่น าสมบูร ณ์ แ บบ เน้ น การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมครัว เรือ นและอุ ต สาหกรรมในชนบท และให้
โครงการที่เกี่ยวข้องพยายามใช้แรงงานให้มากที่สุด เพื่อลดปญั หาการว่างงานโดยทัวไป
่ การว่างงาน
ตามฤดูกาล และการทางานต่ าระดับในชนบท เพื่อชะลอการอพยพแรงงานชนบทเข้าสู่ตวั เมืองโดยเร่ง
การปฏิรปู เกษตรชนบท การปฏิรปู ทีด่ นิ การจัดสรรเครดิตเพื่อการเกษตร การชลประทาน การจัดหาน้ า
สะอาดในชนบท พัฒนาการไฟฟ้า ถนน ฯลฯ นอกจากนัน้ เน้นการส่งเสริมให้มกี ารปลูกพืชหมุนเวียนการ
ใช้น้ าชลประทานที่ถูกต้อ ง เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิม่ ขึ้น ขณะเดียวกันเน้ นส่งเสริมอุตสาหกรรม
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า เกษตร และอุตสาหกรรมผลิตสินค้า เพื่อสนองความต้องการ
ของเกษตรกรในชนบทให้มากขึน้
(4) ก าหนดนโยบายและสร้า งบรรยากาศการลงทุ น ที่ช ัด เจน โดยให้
ความสาคัญแก่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ดังได้กล่าวไว้แล้วในข้อเสนอเกี่ยวกับเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
(บทที่ 1 ส่วนทีส่ อง)
(5) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ
และการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ให้มกี ารวิจยั ปรับปรุงเทคโนโลยีน้ีให้มปี ระสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อ มของประเทศ ตลอดจนศึก ษาทบทวนและปรับปรุง กฎหมายต่ า งๆ ซึ่งมีอ ยู่เ พื่อ ช่ ว ย
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดัดแปลงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(6) การเร่งสร้าง “สันติในวงแรงงาน” ซึง่ เป็ นเรื่องการปรับปรุงแก้ไขปญั หา
ในด้านแรงงานสัมพันธ์ซง่ึ จะได้กล่าวในส่วนทีส่ าม บทที่ 6 เกีย่ วกับการกระจายบริการสังคมต่อไป
(7) ปรับปรุงระบบและระเบียบการรับคนเข้ารับราชการให้มคี วามคล่องตัว
และให้ขา้ ราชการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดูเรื่องการพัฒนากาลังคนในวงราชการ) ในการนี้กรม
และกระทรวงต่างๆ จะจัดทาแผนกาลังคนระยะยาว โดยให้มรี ายละเอียดเกี่ยวกับผูท้ จ่ี ะครบเกษียณอายุ
อัตราว่าง ผูจ้ ะกลับจากต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานทีจ่ ะต้องมีอตั ราใหม่ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน
ความต้องการกาลังคน และการวางแผนผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(8) ปรับปรุงบริการจัดหางาน ให้มบี ริการกว้างขวางและเป็ นทีเ่ ชื่อถือกว่าที่
เป็ นอยู่ในปจั จุบนั ซึง่ จะปรับปรุงทัง้ ในด้านโครงสร้างและระบบการบริหารกาลังคนทีท่ างานในด้านนี้ ใน
การนี้จะรวมทัง้ การจัดทาเอกสารและเผยแพร่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานให้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
ทัง้ นายจ้างลูกจ้าง และหน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานวางแผนต่างๆ
เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์
(9) พิจารณาปรับปรุงอัต ราค่าจ้างขัน้ ต่ าให้เ หมาะสมตามประเภทอาชีพ
และอุตสาหกรรมแทนการกาหนดตามเขตของจังหวัด
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ข.

มาตรการระยะสัน้

(1) มาตรการแก้ ไ ขการว่ า งงานโดยทัว่ ไป ให้ค วามส าคัญ ในการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาและสร้างงานในชนบท โดยการอนุ มตั แิ ละเร่งรัดโครงการที่มแี ผนงานอยู่แล้ว และผ่าน
การพิจ ารณาแล้ว ว่ า จะมีผ ลต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ในระยะยาวด้ว ย เช่ น โครงการขุด คลองส่ ง น้ า
โครงการสร้างหรือซ่อมแซมถนนในชนบทให้ดาเนินการได้ทนั ที ในการนี้จะเร่งรัดให้หน่ วยงานผูป้ ฏิบตั ิ
อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะดาเนินงานและจะปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้คล่องตัวขึน้
ส าหรับ การว่ า งงานโดยทัว่ ไปในเขตนครหลวงนั ้น จะส่ ง เสริม ให้
กรุงเทพมหานครวางแผนและดาเนินการตามโครงการใช้แรงงานมากๆ เช่ น การขยายถนนและการขุด
ลอกคลอง ตลอดทัง้ พิจารณาการขยายงานของโครงการรัฐวิสาหกิจ ซึง่ สามารถจะสร้างงานได้ทนั ที เช่น
งานของการเคหะแห่งชาติ เป็ นต้น ขณะเดียวกันควรสนับสนุ นให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการจ้างงาน
ล่วงเวลา แต่ให้จา้ งคนว่างงานเพิม่ ขึน้ เพื่อลดปริมาณการว่างงานอีกทางหนึ่ง
(2) การว่ า งงานของผู้มี การศึ ก ษาระดับสู ง และระดับกลาง การ
แก้ปญั หาการว่างงานของคนกลุ่มนี้เ ป็ นสิ่งที่จะทาได้ยากมากในระยะสัน้ แต่ ก็อ าจบรรเทาปญั หาลง
ได้บา้ งด้วยการให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ พยายามบรรจุบุคคลเข้าทางานในตาแหน่ งทีว่ ่างอ
ยู่ใ ห้ม ากที่สุ ด ที่จ ะเป็ น ไปได้ ทัง้ นี้ จ ะบรรจุ ค นที่ม ีป ระสิท ธิภ าพในต าแหน่ ง ที่ม ีค วามจ าเป็ น ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานเท่านัน้ และจะมีก ารโยกย้ายคนจากหน่ ว ยที่มงี านน้ อ ยไปยังหน่ ว ยที่ต้อ งการคนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนภูมภิ าค โดยเน้นอัตราในชนบทเป็นพิเศษ

5.

การยกระดับรายได้และค่าจ้างแรงงาน

นับ ตัง้ แต่ ปี 2516
มา ได้ม ีก รณี พิพ าทแรงงานในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เกิด ขึ้น บ่ อ ยครัง้
ซึ่ง เป็ นผลสืบ เนื่ อ งมาจากความไม่พ อใจของคนงานที่มกี ารจัด การและการบริห ารแรงงานของฝ่า ย
นายจ้าง กับการยัวยุ
่ ปลุกระดมของบุคคลภายนอก และจากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ภาวะเงินเฟ้อ ในปี 2516 และ 2517 ทาให้ระดับราคาสินค้าเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ มีผลโดยตรงทาให้
ค่าครองชีพสูงตามขึน้ ไปด้วย ดังนัน้ การเรียกร้องส่วนใหญ่จงึ เป็ นการเรียกร้องเพื่อเพิม่ ค่าจ้างแรงงาน
และเรียกร้องสิทธิอย่างอื่นอย่างไม่มเี หตุผล
5.1

ปัญหาและอุปสรรค

(1) ในช่วงปี 2517 ถึงต้นปี 2518 ได้มกี ารปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าให้สูงขึน้ 3 ครัง้ คือ
เป็ น 16 บาทในเดือนมกราคม 2517 เป็ น 20 บาทในเดือนมิถุนายน 2517 และเป็ น 25 บาทในเดือน
มกราคม 2518 โดยได้มกี ารขยายการบังคับใช้ครอบคลุ มถึง 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ นนทบุร ี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร รวมทัง้ ได้มกี ารกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าใน
อัต ราที่ต่ า งกันในส่ ว นภูมภิ าคทัวประเทศด้
่
ว ย แต่ อ ย่า งไรก็ต ามปรากฏว่ าอัต ราค่ า จ้า งที่ข้นึ นี้ย งั ไม่
สอดคล้องกับระดับค่าครองชีพทีส่ ูงขึน้ จะเห็นได้ว่าในปี 2518 การพิพาทแรงงานส่วนใหญ่เกิดขึน้ เพราะ

128

การเรียกร้องค่าจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยงั ปรากฏว่ามีสถานประกอบการอีกเป็ นจานวนมากทีจ่ ่ายค่าจ้าง
ต่ ากว่า 25 บาท โดยเฉพาะในประเภทภัตตาคารและโรงแรม และในสถานประกอบการรายย่อยบาง
ประเภททีม่ คี นงานไม่มาก
(2) การทีไ่ ม่สามารถบังคับใช้กฏหมายแรงงานอย่างได้ผลโดยทัว่ ถึงเป็ นผลโดยตรง
มาจากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลไม่สามารถไม่สามารถกาหนดตัวบทกฎหมายให้ตรงตามสภาพข้อเท็จจริง
ของลักษณะการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าทีท่ างการกาหนดขึน้ มานัน้ มีลกั ษณะเป็ น
การครอบคลุ มทัวไปหมดประเภทของการประกอบการซึ
่
่งแต่ ล ะประเภทมีล กั ษ ณะการจ้า งงานและ
โครงสร้างของค่าจ้างแตกต่างกันมาก
(3) ถึง แม้แ รงงานในอุ ต สาหกรรมบางประเภท ซึ่ง มีอ ัต ราค่ า จ้า งต่ า จะได้ ร ับ
สวัสดิการในรูปอาหาร ทีพ่ กั และเครื่องแต่งกายก็ตาม ปรากฏว่าแรงงานส่วนใหญ่ยงั ขาดหลักประกันใน
การทางานและไม่ได้รบั สวัสดิการอย่างเหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพ
5.2

แนวทางการแก้ไขปัญหา
(1)

ปรับ อั ต ราค่ า จ้ า งแรงงานขัน้ ต่ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ

ค่าครองชีพ
(2) พิจ ารณาก าหนดอัต ราค่ า จ้ า งขัน้ ต่ า และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ตามประเภท
อุตสาหกรรมและระดับฝีมอื ของแรงงาน
(3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับลักษณะการจ้างงานแต่ละประเภท และ
กับมาตรฐานการครองชีพโดยทัวไป
่
(4) เร่งรัดให้มกี ารควบคุมดูแลให้มาตรการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าครอบคลุมไปทัว่
ตามทีก่ ฎหมายได้บ่งไว้
(5)
5.3

ให้มมี าตรการป้องกันมิให้มกี ารหยุดงานโดยฝา่ ฝืนกฎหมาย

สวัสดิ ภาพแรงงาน

เกี่ยวกับความมันคงในการท
่
างานของลูกจ้างคนงาน ส่วนใหญ่ซง่ึ ปรากฏว่ายังไม่ได้รบั
ความเป็นธรรมเช่นกัน ขณะนี้รฐั บาลก็จดั ให้มกี องทุนเงินทดแทนอุบตั เิ หตุในการทางานทีด่ าเนินการโดย
กระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ก็ยงั มีปญั หาในด้านกองทุนยังดาเนินการในลักษณะมีขอบเขตจากัดทัง้ ใน
ด้านการประกันซึ่งยังไม่ได้คานึง ถึงการประกันแขนงอื่นๆ อาทิ การประกันเกี่ยวกับสุขภาพของลูกจ้าง
คนงาน การประกันชราภาพ ฯลฯ ซึง่ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนทีส่ าม บทที่ 7 ของแผนพัฒนาฯ
ว่าด้วยการกระจายบริการสังคมต่อไป
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6.

การพัฒนาการบริ หารและจัดการ
6.1

ปัญหาและอุปสรรค

นั ก บริห ารของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์ก าร สมาคม ผู้จ ัด การธุ ร กิจ เอกชน
ยกเว้นธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนมากขาดความรูแ้ ละการจัดการทีด่ ี ส่วนใหญ่จะบริหารงานไปตามความเคย
ชินและตามแบบฉบับเดิม ซึง่ ทาให้การบริหารและจัดการทีป่ ฏิบตั อิ ยู่นนั ้ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในแง่การผลิต การตลาด นอกจากนี้ยงั ขาดหลักการจัดการงานบุคคลทีเ่ หมาะสม
นอกจากนัน้ ตลาดแรงงานมีความต้องการนักบริหารและจัดการที่มปี ระสบการณ์ และ
ความชานาญงานสูงอย่างน้อย 2-3 ปี ซึง่ ประเทศไทยมีจากัด ทาให้เกิดการ “แย่งตัว” ผูม้ คี วามสามารถ
โดยการให้เงินเดือนและสิง่ จูงใจสูง หรือมิฉะนัน้ ก็นาชาวต่างประเทศมาทางานทางด้านนี้แทนคนไทย
การจัดการฝึ ก อบรมการบริหารและจัดการที่มอี ยู่ใ นปจั จุบนั ซึ่งจัด ทาโดยหน่ ว ยงาน
ั หาด้า นการ
บริห ารงานบุ ค คลกลาง และส่ ว นราชการบางแห่ ง ยัง ท าอยู่ใ นขอบเขตจ ากัด และมีป ญ
ประสานงานระหว่างผูจ้ ดั การฝึกอบรมและผูใ้ ช้
6.2

นโยบายและเป้ าหมาย

ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ดังต่อไปนี้

จะเร่ ง รัด พัฒ นาการบริห ารและจัด การทัง้ ในระบบ

ในระบบโรงเรียน ให้ส อดแทรกและจัดการสอนวิชาการจัด การไว้ใ นหลักสูต รตัง้ แต่
ชัน้ มัธยมขึ้นไป และปรับปรุงหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาให้สามารถผลิ ตกาลังคนประเภทนี้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
นอกระบบโรงเรีย น จะเร่ ง รัด การฝึ ก อบรมนั ก บริห ารและจัด การในส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์การ สมาคมและสถาบันแรงงาน ให้มคี วามรู้ค วามชานาญในด้านการ
บริหารและจัดการทีด่ ใี นระดับต่ า ระดับกลาง และระดับสูงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้ม ี
การฝึกอบรมทัง้ ในด้านการบริหารและจัดการทัวไป
่ การผลิต การตลาด การสหกรณ์ การคลัง และการ
บริหารงานบุคคล
6.3

แนวทางดาเนิ นการและเงื่อนไข

การสอนในระบบโรงเรียนจะต้องเป็ นการให้ความรูแ้ ละแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการ
ของวิชาการบริหารและจัดการ ตามแนวทางดาเนินการต่อไปนี้
(1) ระดับมัธยมศึกษา ให้มกี ารวางรากฐานวิชาการจัดการ เพื่อให้เยาวชนรูจ้ กั การ
ทางานเป็นกลุ่ม มีวนิ ยั มีความรูด้ า้ นการสื่อสารและมนุษย์สมั พันธ์ โดยการสอดแทรกวิทยาการเหล่านี้ไว้
ในวิชาต่างๆ ของแต่ละชัน้ เรียนและจัดให้เป็นวิชาเลือกด้วย
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(2) ระดับเทคนิค และอุ ดมศึกษา สนับสนุ นให้มกี ารสอนวิชาการจัดการในสาขา
วิชาชีพต่างๆ โดยอาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพืน้ ฐาน หรือเป็ นวิชาเลือก สาหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นภาคปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้
นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา เปิดหลักสูตรพิเศษในสาขาวิชาบริหารและจัดการ เพื่อให้
ผู้ท่ที างานแล้ว มีโอกาสได้เ พิ่มพูนความรู้ รวมทัง้ เปิ ดหลักสูต รระดับบัณฑิต ศึกษาสาหรับสาขาวิช า
ดังกล่าวนี้ดว้ ย
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างประหยัดและครอบคลุ ม
อย่างกว้างขวาง การสอนนอกระบบโรงเรียนจะกาหนดหน้ าที่รบั ผิดชอบของหน่ วยงานและสถาบันที่
เกีย่ วข้องกับงานนี้ดงั ต่อไปนี้
(ก) สถาบัน อุ ด มศึก ษา จะเน้ น การฝึ ก อบรมแก่ ผู้ท่ีท างานแล้ว โดยจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ เพื่อเพิม่ พูนความรูท้ างทฤษฎีในด้านต่างๆ ของการจัดการ
(ข) สถาบันอื่นๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชน เช่น สถาบันบริการอุตสาห-กรรม
สมมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น จะเน้นในด้านการฝึกอบรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเตรียมคน
เข้ารับตาแหน่ งใหม่ท่สี ูงขึน้ และการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทัวไป
่
หรือเฉพาะด้าน อนึ่ง
เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของรัฐ รัฐจะชักชวนและส่งเสริมให้องค์การสมาคมและวิสาหกิจเอกชนจัด
หลักสูตรฝึกอบรมนักจัดการในระดับต่ า กลาง และสูง เพื่อเป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานและ
เพื่อเตรียมคนเข้ารับตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ไป
การพัฒนาการบริหารและการจัดการเพื่อยกระดับการบริหารและการ
จัดการโดยส่วนรวมก็ดี หรือเพื่อจะยกระดับความสามารถของนักบริหารและนักจัดการในระดับและด้าน
ต่างๆ ก็ดยี งั มิได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารและการจัดการทีม่ หี ลักวิชาและเหมาะสม จึงจะ
จัดให้มกี ารเผยแพร่การพัฒนาการบริหารและการจัดการ รวมทัง้ การพิจารณาการกาหนดมาตรการทีจ่ ะ
ช่วยเร่งรัดให้ประชาชนและนักจัดการได้ตระหนักถึงความสาคัญ
การพัฒนาการบริหารและการจัดการตามแนวทางทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้
มีขอบเขตกว้างขวาง คือ มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะยกระดับการพัฒนาการบริหารและการจัดการโดยส่วนรวม
ให้สงู ขึน้ ประการหนึ่งและจะยกระดับความสามารถของนักบริหารและนักจัดการอีกประการหนึ่ง จึงจะขอ
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในระยะแรก ในด้านการประเมินความต้องการใน
ขัน้ ละเอียด การพัฒนาหลักสูตร การระดมสรรพกาลังเพื่อการพัฒนาฯ และอื่นๆ
เพื่อ ที่จ ะให้ก ารพัฒ นาการบริห ารและการจัด การด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพรัฐบาลจะตัง้ กรรมการขึน้ มาคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างฝ่ายผูผ้ ลิตด้วยกัน
และระหว่ า งฝ่ า ยผู้ ผ ลิต กับ ฝ่ า ยผู้ ใ ช้ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ารผลิต และการพัฒ นาเป็ น ไปโดยประหยัด และ
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้คณะกรรมการจะศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
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กาหนดแนวทางมาตรการและนโยบายการพัฒนาการบริหารและการจัดการที่เหมาะสม และนาเสนอ
รัฐบาลเพื่อพิจารณาเป็นระยะๆ ไป

7.

การพัฒนากาลังคนในวงราชการและรัฐวิ สาหกิ จ
7.1

การพัฒนากาลังคนในวงราชการ
7.1.1 ปัญหาและอุปสรรค

กาลังคนของรัฐที่ไม่รวมพนักงานรัฐวิสากิจ ในปจั จุบนั มีประมาณ 1.2 ล้านคน
เป็ นข้าราชการประจา 628,000 คน ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชัวคราว
่
572,000 คน ซึง่ กาลังคนเหล่านี้
เป็ นปจั จัยที่สาคัญยิง่ ประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ แต่ เท่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสนใจในเรื่อง
แผนงานและโครงการมากกว่าเรื่องกาลังคนของรัฐการดาเนินงานต่างๆ จึงไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร เนื่องจาก
มิได้แก้รากฐานปญั หาของกาลังคนของรัฐทัง้ ในเรื่องประสิทธิภาพการทางาน การบริหาร และการจัด
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นปญั หาทีส่ ะสมกันมาช้านานแล้ว
ปญั หาของกาลังคนในวงราชการอาจสรุปได้ดงั นี้
(1) องค์กรของรัฐยังขาดรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมและ
ไม่สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
(2) กฎระเบียบการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการและการจัดรูปงานมีขนั ้ ตอน
การปฏิบตั งิ านมากเกินไป ทาให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านและไม่ สะดวกกับประชาชนที่มา
ติดต่องาน
ั หาเรื่อ ง “คนล้น งาน และงานล้น คน” ในหน่ ว ยงานของรัฐ
(3) มีป ญ
ส่วนใหญ่จนก่อให้เกิดความลดหลันในการปฏิ
่
บตั งิ านอย่างเห็นได้ชดั ในทุกหน่วยราชการ
(4) การบริหารงานบุคคลยังขาดหลักการบริหารสมัยใหม่ และไม่ส่งเสริม
ข้าราชการทีท่ างานดีเท่าทีค่ วร ขณะเดียวกันก็ไม่มกี ารลงโทษข้าราชการทีไ่ ม่มผี ลงานและขาดความเอา
ใจใส่ในงานของราชการอย่างจริงจัง ในทางปฏิบตั กิ ารพิจารณาคัดเลือกเลื่อนชัน้ ยังนิยมใช้ระบบพรรค
พวก และอาวุโสมากกว่าด้านความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม
(5) เงินเดือนของข้าราชการต่ ากว่าที่ควรจะเป็ นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าครองชีพที่เพิม่ ขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อและเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ระดับราคาสินค้าผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ถึงประมาณ
ร้อยละ 12 ต่อปี ในสถานการณ์ดงั กล่าวนี้ทางภาคเศรษฐกิจส่ วนเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้ม ี
การปรับปรุงค่าจ้างและเงินเดือนให้ทนั กับค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ ไปหลายครัง้ แล้ว แต่ทางภาครัฐบาลปรากฏ
ว่ามีการปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการน้ อยครัง้ มาก และการปรับปรุงแต่ละครัง้ ไม่ทนั กับค่าครองชีพที่

132

สูงขึน้ จึงนับได้ว่ารายได้ทแ่ี ท้จริงของข้าราชการได้มแี นวโน้มลดต่ าลงทุกขณะ ทาให้กาลังคนของรัฐส่วน
ใหญ่ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไปกับการรับราชการ และมีการหารายได้เพิม่ โดยทางมิชอบ ใน
แทบทุกหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ได้คานึงว่าจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศชาติมากน้อยเพียงใด ส่วนผูท้ ่ี
ไม่ส ามารถหารายได้พ ิเ ศษได้ก็ต้องลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพส่ว นตัว หรือ ไปทางานกับ
เอกชน เรือ่ งดังกล่าวนับว่าเป็ นผลเสียอย่างร้ายแรงแก่ระบบข้าราชการเป็ นส่วนรวม ทาให้ประสิทธิภาพ
การทางานในระบบราชการลดต่ าลงเรื่อยๆ อันเป็ นผลสืบเนื่องทาให้การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมไม่
ได้ผลตามเป้าหมาย
7.1.2 นโยบายและแนวทางการดาเนิ นการ
การพัฒนากาลังคนในวงราชการจะต้องเน้ นในเรื่องการเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านข้าราชการและลูกจ้างของรัฐทุกระดับและทุกด้าน โดยจะต้องปฏิรูปและปรับปรุงแก้ไข
องค์ประกอบทีข่ ดั ต่อการเสริมประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการและลูกจ้างอย่างรีบด่วน
7.1.3 แนวทางดาเนิ นการและเงื่อนไข
เพื่อให้บรรลุนโยบายที่กาหนดไว้ รัฐบาลจะเร่งรัดการแก้ปญั หาหลักต่ างๆ ที่
กล่าวมาแล้ว โดยเน้นในการสร้างขวัญข้าราชการตามแนวการดาเนินงานต่อไปนี้
(1) เร่งรัดปรับปรุงรายได้และสวัสดิการของข้าราชการ โดยปรับปรุงให้ม ี
รายได้เ พีย งพอกับ ภาวะเศรษฐกิจ และราคาสิน ค้า ที่สูง ขึ้น เป็ น ล าดับ ขณะเดีย วกัน ก็ท าการแก้ไ ข
โครงสร้างองค์กรของรัฐ ส่วนราชการใดทีห่ มดความจาเป็ นหรือมีความจาเป็ นน้อยลงจะพิจารณายุบและ
โอนงานไปให้ส่ ว นราชการอื่น เร่งรัด แก้ปญั หาที่ส่ว นราชการปฏิบตั ิง านซ้ าซ้อ น และพิจารณาแก้ไ ข
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อราชการ และทาให้การปฏิบตั งิ านราชการเป็ นไปโดย
รวดเร็ว
การพิจารณาเรื่ององค์กรและกฎระเบียบบริหารของราชการเป็ นเรื่อง
ใหญ่ตอ้ งการเวลาการศึกษา และต้องการผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญหลายด้าน สมควรทีจ่ ะให้มคี ณะกรรมการ
ขึน้ ทาการศึกษาและพิจารณาโครงสร้างองค์กรและพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบบริหารทัง้ ของราชการและ
รัฐวิสาหกิจขึน้ ใหม่ โดยให้เร่งทาการเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในเรือ่ งนี้อย่างรีบด่วน
(2) จากการสารวจและวิเ คราะห์ต าแหน่ งของสานักงาน ก.พ. เพื่อ ใช้
พิจารณาจัดจาแนกตาแหน่ งได้พบว่ามีส่วนราชการบางแห่งมีคนล้นงาน มีคนที่มวี ุฒไิ ม่ตรงกับงานและ
ขณะเดียวกันก็มบี างส่วนราชการทีข่ าดแคลน จึงจะให้มกี ารโอนคนทีล่ น้ งานและข้าราชการทีม่ วี ุฒไิ ม่ตรง
งานไปยังส่วนราชการที่ขาดแคลน หรือส่วนที่ราชการที่ตงั ้ ขึน้ มาใหม่ ขณะเดียวกันในส่วนราชการที่ม ี
ลัก ษณะงานเป็ นฤดูก าลก็จะพิจารณาจัดให้กระแสงานไหลโดยสม่ าเสมอโดยการใช้ลูกจ้างชัวคราว
่
ดาเนินงาน
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ในการนี้กระทรวงและทบวง กรมต่างๆ จะต้องจัดทาแผนกาลังคนระยะ
ยาวให้สอดคล้องกับงานในหน้ าที่รบั ผิดชอบ โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท่จี ะครบเกษียณอายุ
อัตราว่าง ผู้จะกลับจากต่างประเทศจาแนกตามตาแหน่ ง ระดับการศึกษาและสาขาวิชาทีไ่ ด้รบั ตลอดจน
แผนงานที่จะต้อ งมีอ ัตราใหม่ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการจัดสรรกาลังคนให้กบั หน่ ว ยงานต่ างๆ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ประสิทธิภาพการทางานของข้าราชการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัว
ข้าราชการเอง การที่ข้า ราชการขาดความรู้เ ทคนิค การทางาน และความชานาญงาน ย่อ มจะทาให้
คุ ณ ภาพของงานต่ า งานด าเนินไปอย่างล่ าช้า ฉะนัน้ จึงจะดาเนินการพัฒ นาตัว ข้าราชการ เพื่อ ให้
สามารถนาเอาความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบตั งิ านอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยจัด
ให้มกี ารฝึกอบรมด้านต่างๆ ดังนี้
ก.
การฝึ กอบรมทางบริ ห ารงาน เนื่ อ งจากข้า ราชการมี
พืน้ ฐานความรูแ้ ตกต่างกันออกไปทัง้ ระดับและสาขาการศึกษา แต่เมื่อรับราชการไประยะหนึ่งก็จะต้อง
รับผิดชอบงานในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากอง ผูอ้ านวยการกอง และสูงขึน้ ไปจนถึงอธิบดี
และปลัดกระทรวง การฝึ กอบรมจึงต้องจัดฝึ กเป็ นระดับไป เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่รบั ผิดชอบ โดย
เน้นการฝึกอบรมทัง้ ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้ขา้ ราชการทีท่ าหน้าทีด่ า้ นบริหารมีความรูใ้ น
เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ ในการนี้จะให้สานักงาน ก.พ. เป็ นผูจ้ ดั การฝึกอบรมโดยการร่วมมือกับ
ส่วนราชการและสถาบันการศึกษา
เพื่อ ที่จ ะให้อ บรมบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ส านั ก งาน ก.พ.
จะต้องพิจารณาวางกฎเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องผู้ท่จี ะเป็ นนักบริหารในแต่ละระดับไว้ โดยการกาหนด
คุณสมบัตพิ น้ื ฐานของนักบริหารว่าจะต้องสาเร็จการฝึกอบรมในระดับนัน้ ๆ และให้มกี ารพิจารณากาหนด
คุณธรรมของผูบ้ ริหารอีกด้วย สาหรับข้าราชการทีไ่ ม่มคี วามถนัดทางด้านบริหาร ก็จะส่งเสริมให้ก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานในสายงานทีท่ า ทัง้ นี้ โดยจะพิจารณาแก้ไขระเบียบทีเ่ ป็ นข้อจากัดการส่งเสริม
ดังกล่าวด้วย
ข.
การฝึ กอบรมทางวิ ชาการและวิ ชาชี พ เนื่องจากการพัฒนา
ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีไ่ ด้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ และความรูใ้ หม่ๆ เหล่านี้เป็ นสิง่ จาเป็ นใน
การพัฒ นาประเทศ จึง ต้ อ งพัฒ นาข้า ราชการที่ท างานด้า นวิช าการและวิช าชีพ ให้ก้า วหน้ า ทัน กับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ ด้วยการสนับสนุ นให้หน่ วยงานและสถาบันการศึกษาร่วมมือกันจัด
หลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ โดยมีสานักงาน ก.พ. เป็นแกนกลางประสานงานการฝึกอบรม
ค.
การฝึ กอบรมงานด้านธุรการและอื่นๆ งานธุรการเป็ นหัวใจ
ของการปฏิบตั ิงานประจ าวัน ให้ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี เป็ น หน่ ว ยสนับสนุ น งานด้า นบริหารและวิชาการให้
สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นจะต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ท่ี ทางานเกี่ยวข้องด้านธุรการ
และงานเฉพาะหน้ าที่ของหน่ วยงานต่างๆ ในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชน เป็ นต้นว่างานด้านจัดเก็บ
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ภาษีอากร งานด้านระเบียบต่างๆ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุ นให้
หน่วยงานบริหารงานบุคคลกลางส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาร่วมมือกันจัดหลักสูตรฝึกอบรม โดย
มีสานักงาน ก.พ. เป็นแกนกลางประสานงานการฝึกอบรม
ง.
งานฝึ กอบรมข้ าราชการบรรจุใหม่ ปจั จุบนั ข้าราชการที่
ได้รบั การบรรจุเข้าทางานส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่านการฝึ กอบรม ทาให้ขา้ ราชการต้องเรียนรูง้ านในส่วนที่
เกีย่ วกับระเบียบแบบแผนต่างๆ ด้วยตนเอง และจากผูร้ ่วมงาน สานักงาน ก.พ. ในฐานะทีท่ าหน้าทีต่ าม
กฎหมายในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ จึงจะดาเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการใหม่เกี่ยวกับระเบียบ
ราชการต่างๆ และงานสารบรรณ ได้แก่ การร่างโต้ตอบจดหมาย การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการ
ประชุมและอื่นๆ เพื่อให้ผไู้ ด้รบั การบรรจุใหม่สามารถทางานดังกล่าวได้ทนั ที โดยผู้บงั คับบัญชาไม่ต้อง
เสียเวลากับการแนะนาและการแก้ไข
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ควรจะพิจารณายกระดับการศึกษา
ขัน้ ต่าของผูท้ จ่ี ะต้องปฏิบตั งิ านทีย่ งุ่ ยากและลาบากกว่างานธุรการทัวไป
่ เช่น งานด้านภาษี ด้านทะเบียน
และงานบริการประชาชนอื่นๆ เป็ นต้นว่า งานด้านตารวจซึ่งต้องการการตัดสินใจความสามารถที่จะ
เข้าใจในระเบียบและกฎหมายและความสามารถทีจ่ ะอธิบายชีแ้ จงแก่ผมู้ าติดต่อได้
(4) พิจ ารณายกระดับรายได้ข องข้า ราชการ และปรับปรุง สวัส ดิการให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพ โดยอย่า งน้อยที่สุดในระยะแรกให้คงสภาพของรายได้ท่ี
แท้จริงก่อนการปรับปรุงเงินเดือนปี 2517 ในระยะต่อไปเห็นสมควรให้มกี ารกาหนดแผนการปรับปรุง
อัตราเงินเดือนข้าราชการให้เชื่อมโยงกับดัชนีราคาสินค้าผูบ้ ริโภค ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็นระยะๆ
(5) การบริหารงานบุคคลจะให้มกี ารปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน
ฉบับปจั จุบนั ทัง้ ในเรื่องการหมุนเวียนข้าราชการ การพิจารณาความดีความชอบตามผลงานและระดับ
ความสามารถ ตลอดจนการโยกย้ายสับเปลีย่ นข้าราชการไปทางานทีเ่ หมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ
อย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาให้มกี ารเกษียณอายุได้หลายระดับ เช่น ระดับอายุ 55
ปี และ 60 ปี เป็นต้น
(6) ประสิทธิภาพของข้าราชการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับขนาดของ
องค์กรและขอบเขตความรับผิดชอบ หากหน่วยงานมีขนาดใหญ่และขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวาง
เกินไปก็จะมีปญั หาด้านการบังคับบัญชา การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ การปรับปรุงประสิทธิภาพข้าราชการจึงต้องพิจารณาเรื่องการกระจายอานาจให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให้ทอ้ งถิน่ มีอสิ ระในการบริหารงานมากขึน้ โดยเฉพาะในด้าน
การจัดเก็บรายได้ของตนเอง การรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านระเบียบ งานด้านการส่งเสริม และ
อื่นๆ
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7.2

การพัฒนากาลังคนในรัฐวิ สาหกิ จ
7.1.1 ปัญหาและอุปสรรค

(1) ปั ญหาด้ านบริ หารงาน การที่รฐั วิสาหกิจขาดประสิทธิภาพอยู่ใ น
ขณะนี้เนื่องมาจากปญั หาที่รฐั ยังไม่มนี โยบายที่แน่ นอน ซึ่งมีผลต่อการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็ น
อย่างมากปญั หาภายในของรัฐวิสาหกิจเองซึง่ ได้แก่การบริหารงาน การควบคุมงาน และปญั หาเกี่ยวกับ
การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลทีม่ ตี ่อรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยในหลายรัฐวิสาหกิจรัฐบาลได้เข้าไป
ก้าวก่ายมากเกินไปในด้านการบริหารบุคคลระดับสูง จนรัฐวิสาหกิจด้อยประสิทธิภาพ การแก้ปญั หาและ
อุปสรรคต่างๆ นี้ จาเป็ นต้องแก้ไขให้สอดคล้อ งกันไปโดยการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่างๆ ของ
รัฐวิสาหกิจให้ดขี น้ึ
(2) ปั ญหาด้ านแรงงาน รัฐวิส าหกิจมีระเบียบวิธ ีดาเนินงานในด้า น
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่พนักงานลูกจ้างสูงกว่าข้าราชการแล้ว ยังต้อ ง
อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานอีก จึงทาให้ค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิม่ มากกว่าปกติ นอกจากนี้ความ
เหลื่อมล้าในฐานะของรัฐวิสาหกิจเองด้วยกันยังเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ านของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
เป็ นเหตุ ใ ห้พ นัก งานในรัฐวิสาหกิจบางแห่งเรียกร้อ งสิทธิอ ยู่เ รื่อยไป จาเป็ นต้อ งหาทางแก้ไขปญั หา
เหล่านี้โดยรีบด่วนต่อไป
7.2.2 นโยบายและแนวทางดาเนิ นการ
การพัฒนากาลังคนในหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจจะต้องเน้ นถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบ ัติง าน และความสามารถของผู้บ ริห ารให้ไ ด้ท ัด เทีย มกับ ธุ ร กิจ เอกชน ส่ ว นผลตอบแทนของ
หน่ ว ยงานก็ต้องให้สงิ่ จูงใจที่เ พียงพอและเสมอภาคกัน โดยมีนโยบายและแนวทางการดาเนินการที่
สาคัญต่อไปนี้
(1) พิจ ารณาปรับ ปรุ ง เงิน เดือ น ค่ า จ้า ง ผลประโยชน์ ต อบแทน และ
สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจให้เป็ นธรรมยิง่ ขึน้ และจะได้ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทัง้ ฝ่ายรัฐบาลและลูกจ้าง ขณะเดียวกันก็ควรกาหนดให้มกี าร
เปลีย่ นแปลงโยกย้ายผูบ้ ริหารระดับสูงให้คล่องตัว เพื่อจัดให้ผบู้ ริหารมีคุณสมบัตแิ ละความสามารถตรง
ตามหลักเกณฑ์ทว่ี างไว้
(2) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะเป็ นองค์ ป ระกอบของคณะ
กรรมการบริหารในรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้เป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์และวิชาชีพทางธุรกิจนัน้ ๆ โดยตรง พร้อม
ทัง้ ให้กาหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและกรรมการบริหารให้แน่ชดั
(3) การบริหารงานบุค คลในรัฐวิสาหกิจจะต้องมีคณะกรรมการพนักงาน
รัฐวิส าหกิจขึ้นให้มอี านาจและหน้ าที่เ ช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเมือ ง ให้ทาหน้ า ที่จดั
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ระเบีย บบริห ารงานบุ ค คล ก าหนดต าแหน่ ง หน้ า ที่แ ละอัต ราเงิน เดือ นของพนั ก งานให้ม ีม าตรฐาน
คล้ายคลึงกันทุกรัฐวิสาหกิจ

บทที่ 6
การพัฒนาเพื่อความมันคง
่
1.

ปัญหาความมันคงทั
่
วไป
่

สภาวะการณ์ ใ นทางด้านการเมือ งทัง้ ภายในและภายนอกประเทศท าให้ม ีค วามจาเป็ น
จะต้ อ งมีก ารวางแผนไว้เ พื่อ รับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ได้ ในช่ ว งระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ เพราะพลังการป้องกันประเทศนัน้ จะเข้มแข็งเพียงไรขึ้นอยู่กบั ฐานะ
เศรษฐกิจของชาติ และในขณะที่ประเทศชาติมภี าระที่จะต้องสร้างพลังในการป้องกันประเทศขึ้น
ด้วยตนเองแล้ว ก็มคี วามจาเป็ นจะต้องตัดทอนโครงการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช้
ั หาดัง กล่ า วเป็ น ป ญ
ั หาเชื่อ มโยงเกี่ย วพัน ระหว่ า งการป้ องกัน ประเทศและการพัฒ นา
เมื่อ ป ญ
เศรษฐกิจและสังคมแล้ว ความสมดุลในการแบกภาระ และการส่งเสริมสนับสนุ นกันระหว่างสาขาทัง้
สองมีค วามจ าเป็ น จะต้อ งศึก ษา พิจารณาและติดตามอย่างรอบคอบ และจะต้อ งกาหนดอยู่ใ น
ขอบเขตทีจ่ ะให้ผลมากที่สุด โดยไม่กระทบกระเทือนส่วนใดส่วนหนึ่งอันจะทาให้ ประเทศชาติต้อง
กระทบกระเทือนไปด้วย
นอกจากปญั หาความมันคงในระดั
่
บนโยบายส่ ว นรวมแล้ว ยัง มีปญั หาในพื้นที่บางแห่ ง
ั หาเรื่อ งความมันคง
ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่ง มีป ญ
่
ปลอดภัย อยู่อ ย่า งมากเนื่ อ งจากพื้น ที่ด ัง กล่ า วเป็ น พื้น ที่ท่ีม ีก ารแทรกซึม แ ละบ่ อ นท าลายจาก
ผูก้ ่อการร้าย ประกอบทัง้ ส่วนมากเป็นพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง ยากจน และห่างไกล
ในช่วงระยะเวลาที่แล้วมาพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ถูกละเลยมิได้มกี ารพัฒนาอย่างจริงจังมุ่งแต่
การปราบปรามเท่ า นัน้ จ าจะต้อ งมีก ารพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมควบคู่ไ ปด้ว ย จะเห็น ได้ว่ า
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่แล้วๆ มาไม่ได้ไปสู่พ้นื ที่ดงั กล่าวมาก
เพียงพอ ทีด่ าเนินการไปแล้วส่วนมากก็เป็ นลักษณะการจัดกระจายไม่มแี ผนรวมทีส่ มบูรณ์แต่อย่าง
ใดและหน่วยราชการก็ยงั ไม่มกี ารประสานงานกันพอเพียง

2.

ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมเพื่อความมั ่นคง
2.1

ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากร

ในช่วงระยะแผนพัฒนาฉบับที่สามที่ผ่านมานัน้ แม้จะได้มกี ารเน้ นหนักถึงความ
เร่ง ด่ ว นของปญั หาด้านความมันคง
่ แต่ ก็ปรากฏว่ า การจัด สรรทรัพ ยากรในงบพัฒ นาของแผน
ดังกล่าวทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม มิได้ระดมไปสู่พ้นื ที่ซ่งึ มีปญั หาความมันคงอย่
่
างเต็มที่ ดังจะ
เห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็ นภาคทีม่ กี ารแทรกซึมของผูก้ ่อการร้อยมากทีส่ ุด ซึง่ ในปี
2518 มีประชากรประมาณ 4.6 ล้านคน อาศัยอยู่ในอาเภอทีป่ รากฏการแทรกแซงของผูก้ ่อการร้าย
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คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในเขตทีม่ กี ารแทรกแซงทัง้ ประเทศ หรือประมาณร้อย
ละ 10.6 ของประชากรทัง้ ประเทศแต่กลับปรากฏว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รบั การจัดสรรงบ
พัฒนาทัง้ ภาคเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ามน้อยทีส่ ุด คือประมาณ 1,519.6 บาท
ต่อคน เมื่อเทียบกับภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึง่ ได้รบั งบดังกล่าว 1,761.5 บาทต่อคน
หรือกรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้รบั จัดสรรงบพัฒนาทัง้ สิน้ ถึง 3,815.5 บาทต่อคน จะเห็นได้ว่าแม้ในการ
พัฒนาสาขาเกษตรและชลประทานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รบั
การจัดสรรน้อยทีส่ ุดเพียง 238.4 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึง่
ได้ ร ับ ส่ ว นแบ่ ง ถึ ง 457.9
บาทต่ อ คน ในด้ า นการคมนาคมและขนส่ ง ก็ เ ช่ น กั น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รบั การจัดสรรงบพัฒนาสาขานี้เพียง 284.7 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับภาค
กลางซึ่งได้รบั ถึง 350.4 บาทต่อคน เมื่อรวมงบพัฒนาสาขาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สาม
แล้วจะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รบั ส่วนแบ่งเพียง 563.5 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับภาค
กลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึง่ ได้รบั ถึง 862.6 บาทต่อคน แม้แต่ในด้านการพัฒนาสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รบั ส่วนจัดสรรเพียง 956 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับกรุงเทพ มหานครซึ่ง
ได้รบั การจัดสรรถึง 3,213.2 บาทต่อคน ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาว่าภาคกลางมีประชากรอยู่ในอาเภอทีม่ ี
การแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายเพียงร้อยละ 9.4 ของประชากรในพื้นที่ดงั กล่าวทัวประเทศและ
่
กรุงเทพมหานครอยู่นอกเขตแทรกซึม ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับทีส่ ามมิได้มงุ่ แก้ปญั หาความมันคงเท่
่
าทีค่ วร
2.2

ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิ จในพื้นที่ที่มีเขตอิ ทธิ พลของผู้ก่อการร้าย

จากการที่แ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส ามมิไ ด้มุ่ง ความส าคัญ ต่ อพื้นที่ท่มี ปี ญั หาความ
มันคงเท่
่
าทีค่ วรนัน้ ผลทีป่ รากฏก็คอื เมือ่ พิจารณาผลิตภัณฑ์รวมต่อประชากรแยกตามรายภาค และ
พืน้ ทีท่ ่มี เี ขตอิทธิพลของผูก้ ่อการร้ายแล้ว จะเห็นได้ว่า ในภาคเหนือและภาคใต้นนั ้ จังหวัดทีม่ เี ขต
อิทธิพลของผู้ก่ อการร้ายนัน้ จะมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อ ยกว่า ฐานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของ
ประชากรในภาคทัง้ สิน้ ในปี 2518 ประชากรในจังหวัดทีม่ เี ขตอิทธิพลของผูก้ ่อการร้ายในภาคเหนือ
และภาคใต้มผี ลิตภัณฑ์รวมต่อประชากรเพียง 4,494.3 บาท และ 5,055.2 บาท เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์รวมต่อประชากรทัง้ ภาคของภาคทัง้ สองซึง่ คิดเป็ นปริมาณ 5,046.8 บาท และ 7,358.1
บาท ต่ อ ประชากรแล้ว จะเห็น ได้ว่ า จัง หวัด ที่ม ีเ ขตอิท ธิพ ลผู้ ก่ อ การร้า ยอยู่นัน้ จะมีฐ านะทาง
เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยด้อยกว่า ในกรณีภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ แม้ว่าจังหวัดที่ม ี
เขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายอยู่นัน้ จะเป็ นจังหวัดที่มฐี านะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยสูงกว่าส่วนรวม
ของภาคก็ตาม แต่กป็ รากฏในช่วงระยะปี 2515-2518 อันเป็ นปีก่อนปีสน้ิ สุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่สามนัน้ จังหวัดที่มเี ขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายอยู่ในพื้นที่ของทัง้ สองภาค มีอตั ราการเพิม่ ของ
ผลิตภัณฑ์รวมต่อบุคคลในช่วงเวลาดังกล่าว ต่ ากว่าอัตราเพิม่ โดยเฉลี่ยของทุกจังหวัดในภาคทัง้
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สองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โดยเปรียบเทียบแล้วจังหวัดที่มเี ขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายกลับมี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่าลง หรือเติบโตในอัตราทีด่ อ้ ยกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคเดียวกัน
ั หาความมัน่ คงมากขึ้น มีฐ านะทาง
นอกไปจากนั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า ภาคที่ม ีป ญ
เศรษฐกิจต่ ากว่ าภาคที่มปี ญั หาความมันคงน้
่
อ ยกว่ า กล่ าวคือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์รวมต่อประชากรเพียง 3,035.6 บาท ในปี 2518 นัน้ มีปญั หาด้านความมันคงมากที
่
ส่ ุด
โดยมีประชากรในเขตแทรกซึมถึงร้อยละ 52.5 ของประชากรในเขตแทรกซึมทัง้ หมด ส่วนภาคใต้
และภาคเหนือ ซึง่ มีประชากรในเขตแทรกซึมร้อยละ 20.1 และร้อยละ 18.0 นัน้ ก็มผี ลิตภัณฑ์รวม
ต่อประชากรเพียง 7,388.1 บาทต่อคนและ 5,046.8 บาทต่อคน ตามลาดับ เมื่อเทียบกับภาคกลาง
ซึ่งมีปญั หาทางความมันคงน้
่
อยที่สุด โดยมีประชากรในเขตแทรกซึมเพียงร้อยละ 9.4 แต่กลับมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีทส่ี ุด โดยมีผลิตภัณฑ์รวมต่อประชากรถึง 9,409.7 บาทต่อคน ในปี เดียวกัน
นัน้ ทัง้ นี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าฐานะแตกต่างกันทางเศรษฐกิจนี้ก็ยงั ผลกระทบต่อภาวะความมันคง
่
ภายในด้วย
นอกเหนื อ จากฐานะทางเศรษฐกิจ ที่แ ตกต่ า งกัน แล้ว การลงทุ น ด้า นโครงการ
พืน้ ฐานบางประเภทในภาคทีม่ ปี ญั หาความมันคงสู
่ ง ก็ยงั มีสดั ส่วนต่ ากว่าภาคทีม่ ปี ญั หาความมันคง
่
น้ อ ย ดังจะเห็นได้จากพื้นที่ชลประทานในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีพ้นื ที่ชลประทานต่ อพื้นที่
เกษตรเพียงร้อยละ 5.0 ในขณะทีภ่ าคกลางมีพน้ื ทีด่ งั กล่าวถึงร้อยละ 47.6 ของพืน้ ทีเ่ กษตรในภาค
กลาง ยิง่ ไปกว่านัน้ ภายในเนื้อทีช่ ลประทานในภาค ในขณะทีใ่ นภาคกลางมีพน้ื ทีช่ ลประทานที่ส่งน้ า
ได้ถงึ ร้อยละ 83.3 ของเนื้อทีช่ ลประทานในภาค นอกเหนือไปจากโครงการพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจ
แล้ว หากจะพิจารณาการรวมตัวของเกษตรกรเข้าในสถาบันเกษตรกรอันเป็ นรากฐานสาคัญของ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแล้วจะเห็นได้ว่า ในปี 2518/19 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
เกษตรกรเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร อันได้แก่ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเพียงร้อยละ
10.2 ของครัวเรือนเกษตรกรทัง้ สิน้ ในภาคนัน้ เมื่อเทียบกับภาคกลางซึ่งมีจานวนถึงร้อยละ 21.5
การที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็ นภาคที่มปี ญั หาทางด้านความมันคงสู
่ งเข้าเป็ น
สมาชิกสถาบันเกษตรกรในสัดส่วนที่ต่ า ก็ย่อมจะเป็ นปญั หาที่ควรจะเร่งแก้ไขในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับทีส่ ต่ี ่อไป เนื่องจากการรวมกลุ่มเกษตรย่อมเป็นประโยชน์ทงั ้ ด้านเศรษฐกิจและความมันคงของ
่
ประเทศ
2.3

ปัญหาด้านการบริ หาร

ปจั จุบนั มีหน่ วยงานทีท่ าหน้าทีด่ า้ นการพัฒนาชนบทอยู่มากมาย ดังจะเห็นได้ว่าใน
ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรนัน้ มีถงึ 14 หน่ วยงาน ทางด้านการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรมี
ถึง 16 หน่วยงานและในด้านการส่งเสริมโครงการพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจมีถงึ 31 หน่ วยงาน การทีม่ ี
หน่ วยงานมากมายเช่นนี้ทาหน้าที่ดา้ นการพัฒนาชนบท ก็ย่อมจะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ทจ่ี ะมีมากกว่า
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หนึ่งหน่ วยงานทาหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ดังเช่นสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและกรป. กลาง
ต่างก็มกี ิจกรรมด้านการส่ งเสริมโครงการพื้นฐานที่ค ล้ายคลึงกัน ดังนัน้ จึงจาเป็ นจะต้อ งมีการ
วางแผนส่วนกลาง ในอันทีจ่ ะระดมสรรพกาลังทัง้ หมด เพื่อทีจ่ ะพัฒนาให้ได้ผลดีทส่ี ุด

3.

แนวทางการประสานการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมกับความมั ่นคง

ในสถานการณ์ทป่ี ระเทศชาติกาลังเผชิญอยู่น้ี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจาเป็ นจะต้อง
ดาเนินการควบคู่กบั ความมันคงของชาติ
่
อย่างแยกกันไม่ออก

3.1

ความพร้อมเพรียงในการระดมสรรพกาลังและทรัพยากร

ในระหว่างช่วงระยะเวลา 2520-2524 นี้ ถ้าประเทศต้องเผชิญกับภาวะสงคราม
แผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจสามารถนามาใช้เพื่อระดม และแปรสภาพทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต่างๆ
ให้พร้อมทีจ่ ะสนับสนุ นการป้องกันประเทศได้ทนั ท่วงที
3.2

การสะสมสิ นค้าประเภทที่จาเป็ นเพื่อพร้อมจะสนับสนุนการป้ องกันประเทศ

เพื่อให้การป้องกันประเทศมีขดี ความสามารถอย่างเพียงพอ จาเป็ นจะต้องมีการ
สะสมวัตถุ ปจั จัยบางอย่างที่จาเป็ น เป็ นต้นว่า น้ ามันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค อาหาร แต่ เพื่อมิให้
กระทบกระเทือ นต่ อ ระบบเศรษฐกิจ โดยทัว่ ไปในยามปกติ โครงการดัง กล่ า วจะต้ อ งเพ่ ง เล็ง
ดาเนินการเฉพาะทีม่ สี ่วนสนับสนุนทัง้ ทางเศรษฐกิจและความมันคง
่ และในปริมาณทีม่ คี วามจาเป็ น
จริงๆ เท่านัน้
3.3

การจัดอันดับความสาคัญของโครงการสนับสนุนความมันคง
่

ในแผนพัฒนาฯ ประจาปี ในแต่ละปี หากมีความจาเป็ นด้วยเหตุผลทางด้านความ
มันคงก็
่ จะต้องเปลีย่ นอันดับความสาคัญของโครงการในแผนดาเนินการตามแต่ความเหมาะสมและ
สถานการณ์ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจได้มสี ่วนสนับสนุนความมันคงอย่
่
างจริงจัง
3.4

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมกับแผนพัฒนากองทัพ

ตามที่ร ฐั บาลมีน โยบายที่จ ะพัฒ นากองทัพ ด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากพลัง งานทาง
เศรษฐกิจ เป็ นฐานในการพัฒนากองทัพ จึงมีค วามจาเป็ นจะต้อ งพิจารณาประสานแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับแผนพัฒนากองทัพ เพื่อกาหนดงบประมาณในการเสริมสร้างกองทัพใน
อัตราส่วนทีเ่ หมาะสม และให้ผลประโยชน์สงู สุด
3.5

การใช้กาลังทหารเพื่อพัฒนาประเทศ
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เพื่อเป็ นการสนองนโยบายในการใช้กาลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ส่ี จะดาเนินการเร่งรัดโครงการพัฒนาอาชีพทหารกองประจาการ
นอกจากนัน้ ก็จะต้องร่วมกับฝ่ายทหารดาเนินการวางแผนการใช้กาลังทหารเข้าพัฒนาประเทศ
อย่างมีแบบแผน และมีประสิทธิภาพเพื่อประสานพลังต่างๆ กับฝา่ ยพลเรือนอย่างใกล้ชดิ

4.

แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิ จและสังคมในพืน้ ที่พฒ
ั นาเพื่อความมันคง
่

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่พฒ
ั นา เพื่อความมันคงจ
่ าเป็ นจะต้องคานึงถึงการ
ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของรัฐบาลให้สามารถอานวยบริการด้านสาธารณะ และโดยเฉพาะ
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรความเจริญให้แก่ทอ้ งถิน่ ซึง่ ควร
จะมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 การกาหนดเป้าหมายของแผนงานและโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
เขตทีม่ กี ารแทรกซึมและบ่อนทาลายทางการเมือง สมควรดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของประชาชนและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือร่วมใจของประชาชนต่อการสร้างสรรความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทอ้ งถิน่ ของตนเองด้วย เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ต่อนโยบายการ
แก้ไขปญั หาทางด้านการเมืองและการปกครองควบคู่กนั ไปอีกทางหนึ่งด้วย
4.2 ปรับปรุงกลไกการบริหารงานเดิม ให้มกี ารประสานงานและผนึกพลังทัง้ ทางด้าน
โครงการและการบริห ารให้สามารถบริการสาธารณะของรัฐ และการป้องกันความปลอดภัยแก่
ประชาชนให้ทวถึ
ั ่ งและมีประสิทธิภาพทุกด้าน เพื่อประชาชนจะได้มคี วามรู้สกึ ว่ารัฐบาลเป็ นที่พ่งึ
ของประชาชนอย่างแท้จริง
4.3 สร้างความเข้ม แข็งให้แก่ ชุมชนในระดับหมู่บ้า น ต าบล ด้ว ยการพัฒนาทัง้ ทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และติดต่อสืบเนื่องตลอดไป ตลอดจนจัดให้มกี าร
ฝึกอบรมและการดาเนินงานต่างๆ ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชนมี
ความรูค้ วามชานาญและรูจ้ กั ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อ
พัฒนาและยกฐานะการครองชีพของตนให้สูงขึน้ และมีจติ สานึกในบทบาทและความรับผิดชอบใน
การสร้างสรรและป้องกันท้องถิน่ และประเทศชาติให้มคี วามเจริญและปลอดภัยอย่างถาวร
เพื่อจะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวตามแนวทางข้างต้น จะดาเนินการในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ปรับลาดับความส าคัญของการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมใน
พื้นที่พฒ
ั นาเพื่อความมันคง
่
เพื่อให้การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ส่ี สอดคล้องและสนับสนุ นวัตถุประสงค์ด้านความมันคงของชาติ
่
จึงควรเร่งรัดให้สภาความ
มันคงแห่
่
งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติและหน่ วยงานที่
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เกีย่ วข้องร่วมกันพิจารณากาหนดนโยบายการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจะได้มุ่ง
ระดมสรรพกาลังของชาติ เพื่อแก้ไขปญั หาความมันคงของชาติ
่
ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทัง้ ภายในและภายนอก โดยให้มกี ารศึกษาปญั หาในรายละเอียดและ
กาหนดแผนงานพัฒนาเพื่อความมันคง
่ เพื่อที่จะมุ่งเน้นหนักการพัฒนาในเขตพื้นที่ท่ถี ูกคุกคาม
หรือ อาจจะถู ก คุ ก คามจากผู้ก่ อ การร้าย ทัง้ นี้ เ พื่อ จะสนับสนุ น ให้การจัด สรรทรัพยากรของชาติ
สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของชาติและเพื่อประสานจุดมุ่งหมายด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้
(2) ปรับปรุงแนวทางการดาเนิ นการพัฒนาเพื่อความมันคง
่
กาหนดให้
สภาความมันคงแห่
่
ง ชาติแ ละส านัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่ว มกันดาเนินการด้านการเสนอแนะแนวนโยบาย มาตรการ ติดตามประเมินผลการพัฒนากา
เศรษฐกิจเพื่อความมันคง
่ กลันกรองโครงการและงบประมาณเกี
่
ย่ วกับการพัฒนาเพื่อความมันคงใน
่
ระยะช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 โดยอาศัยแนวทางวิเคราะห์แบบประสมสาขาวิชา
ั หาการคุ ก คามของ
ทัง้ ในด้ า นเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ งและจิต วิท ยา ในอัน ที่จ ะมุ่ ง ขจัด ป ญ
ผูก้ ่อการร้ายให้ได้ผลลุล่วงโดยเร็วทีส่ ุด
ตารางที่ 6.1
จานวนประชากรในเขตอาเภอที่มีการแทรกซึ มของผูก้ ่อการร้าย ในปี 2518 แยกตามรายภาค
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต้
กลาง
กรุงเทพมหานคร
รวม
1/
1/

1/

ประชากรทัง้ หมด
14,823,000
9,519,000
5,441,000
10,664,000
3,328,000
43,775,000

ประชากรในอาเภอที่มีการ2/
แทรกซึมของผูก้ ่อการร้าย
4,619,006
1,580,588
1,766,435
829,084
8,795,113

กองการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
กองวางแผนเตรียมพร้อมและพัฒนาเพื่อความมันคง
่

ร้อยละของจานวนประชากรใน
เขตแทรกซึมของผูก้ ่อการร้าย
52.5
18.0
20.1
9.4
100.0
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ตารางที่ 6.2
รายจ่ายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สาม ต่ อประชากร
แยกตามสาขาเศรษฐกิ จและภาค1/
เกษตรและ อุตสาหกรรม คมนาคม
ชลประทาน และเหมืองแร่ และขนส่ง

ภาค

พลังงาน
พาณิ ชย์
และ
บริ การ

รวมงบ
พัฒนาสาขา
เศรษฐกิ จใน
แผน 3

กิ จการ
สังคม

(บาท/คน)
เมืองและ
รวม
รวมงบ
ท้องถิ่ น สาธารณ การศึกษ งบพัฒนา
พัฒนา
สุข
า
สาขา
เศรษฐกิ จ
สังคม
และสังคม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

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

ใต้

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

กรุงเทพมหานคร

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/

2/

รายจ่ายแยกตามสาขาเศรษฐกิจและภาคจากฝา่ ยการเงินการคลัง กองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติทงั ้ นี้ เป็นรายจ่ายทีต่ งั ้ ยอดไว้ในแผน มิใช่รายจ่ายจริง ตัวเลขประชากรปี 2517 กองบัญชีประชาชาติ
ภาคกลางไม่รวมกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 6.3
ผลิ ตภัณฑ์รวมต่อประชากรแยกตามรายภาคและพื้นที่1/
(ราคาปจั จุบนั )
ผลิ ตภัณฑ์รวม
ต่อประชากร 2515
(บาท)

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทัง้ ภาค
จังหวัดทีผ่ กู้ ่อการร้ายมีอทิ ธิพล
เหนือ
รวมทัง้ ภาค
จังหวัดทีผ่ กู้ ่อการร้ายมีอทิ ธิพล
ใต้
รวมทัง้ ภาค
จังหวัดทีผ่ กู้ ่อการร้ายมีอทิ ธิพล
กลาง2/
รวมทัง้ ภาค
จังหวัดทีผ่ กู้ ่อการร้ายมีอทิ ธิพล
1/

2/

ผลิ ตภัณฑ์รวม
ต่อประชากร 2518
(บาท)

ร้อยละของ
การเปลี่ยนแปลง

1,867.8
2,092.9

3,035.6
3,334.0

92.5
59.3

2,815.7
2,492.1

5,046.8
4,494.3

79.2
80.3

4,477.3
3,051.4

7,388.1
5,055.2

65.0
65.7

5,673.0
6,912.0

9,409.7
11,191.7

65.9
61.9

ตัวเลขผลิตภัณฑ์รวมจากกองบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตัวเลขประชากรจากกองการทะเบียน กรมการปกครอง
ไม่รวมกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 6.4
พื้นที่ชลประทานจาแนกตามรายภาค

พื้นที่เกษตร1/
พื้นที่
ร้อยละของ พื้นที่ชลประทาน
ร้อยละของ
ภาค
(ล้านไร่)
ชลประทาน พืน้ ที่เกษตร ที่ส่งน้าได้ในฤดู พื้นที่ชลประทาน
(ล้านไร่)
ในภาค
ฝน (ล้านไร่)
ทัง้ หมด
ตะวันออกเฉียงเหนือ
47.8
2.4
5.0
1.5
62.5
ใต้
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/

กองเศรษฐกิจการเกษตร ตัวเลขปี 2518
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ตารางที่ 6.5
จานวนสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ การเกษตรแยกตามรายภาค
ภาค

กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ

ใต้
ทัง้ ประเทศ
1/

2/

สมาชิ ก1/
215,259
216,467
166,619
64,927
663,272

ครัวเรือน2/ เกษตรกรทัง้ สิ้ น
1,002,860
2,117,943
1,274,459
664,738
5,060,000

เฉลี่ยร้อยละ
21.5
10.2
13.1
9.8
13.1

จานวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ปี 2518/19 จากกองสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ทัง้ นี้ เป็นตัวเลขเบือ้ งต้น และมิได้รวมสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมง
จานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมาจากงานกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ทัง้ นี้ เป็นตัวเลข
เบือ้ งต้นเช่นเดียวกัน
ประมาณการ

บทที่ 1
การพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรหลักทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4 ได้เ น้ น ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ปญั หาและลัก ษณะการใช้
ทรัพยากรเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพยากรที่ดนิ ป่าไม้ แหล่งน้ า แหล่งแร่
พลังงานและเชื้อเพลิง ตลอดทัง้ ความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อมของชาติในระยะที่ผ่านมา ซึง่ จะมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทัง้ ในแง่ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ สังคมและความ
มันคงของชาติ
่
ต่อ ไป จึงได้ทาการศึกษาสภาพปญั หาขัน้ พื้นฐานและกาหนดแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรหลักดังกล่าวให้สอดคล้องสนับสนุ นเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม การกระจายรายได้และการเพิม่ ของประชากร ตลอดทัง้ การรักษาดุลยภาพสิง่ แวดล้อม
ของชาติมใิ ห้เกิดอันตรายต่อประเทศในระยะยาว ดังนี้ คือ.-

1.

ที่ดิน
1.1

สถานการณ์ เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวของพลเมืองทีค่ ่อนข้างสูง
ในระยะที่ผ่ านมา ทาให้การใช้ท่ดี นิ ของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากพื้นที่ของ
ประเทศ 321 ล้านไร่ ปรากฏว่าในปี 2516 ได้ถูกนามาใช้เป็ นพื้นที่ทามาหากินทางการเกษตร
โดยเฉพาะส่วนใหญ่ใช้ทาการเพาะปลูกประมาณ 109 ล้านไร่ หรือ 34 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดร้อยละ 37
หรือ 119 ล้านไร่เป็ นทีป่ า่ (สารวจจากภาพถ่ายทางอากาศ โดยดาวเทียมในปี 2517) ทีเ่ หลืออีก 93
ล้านไร่ หรือร้อยละ 29 เป็นพืน้ ทีน่ ้าหนองบึงทีร่ กร้างว่างเปล่า ทีอ่ ยูอ่ าศัย และอื่นๆ
จากพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ทาการเกษตรประมาณ 109 ล้านไร่ พบว่าเป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ อยู่ในเขตหรือ
โครงการชลประทานประมาณ 20 ล้านไร่ หรือร้อยละ 18.3 ของพื้นทีท่ ใ่ี ช้ทาการเกษตร ซึ่งพืน้ ที่
ภายใต้โครงการชลประทานนี้ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคกลาง คือ ประมาณ 12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60 ของ
พื้นที่ชลประทานทัง้ ประเทศ ส่ว นที่เ หลือ อยู่ใ นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ตามลาดับ ทีด่ นิ ในเขตชลประทานส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อการปลูกข้าว ประมาณร้อยละ 2 ของพืน้ ที่
ชลประทาน มีระบบและมีน้าเพียงพอเพาะปลูกในฤดูแล้ง สาหรับพืน้ ทีน่ อกเขตชลประทานซึง่ มีอยู่
ถึงร้อยละ 82 ของพื้นที่เพาะปลูกทัง้ หมดนอกจากจะใช้ปลูกข้าวเป็ นส่วนใหญ่แล้วยั งเป็ นพื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่เกือบทัง้ หมด รวมทัง้ ไม้ยนื ต้น ผลไม้ และเลีย้ งสัตว์
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ทีด่ นิ เป็ นปจั จัยการผลิตทีส่ าคัญทีส่ ุดในกระบวนการผลิตทางการเกษตร ดังนัน้ การ
ปรับปรุงระดับความเป็ นอยู่ของเกษตรกร ซึง่ เป็ นประชาชนส่วนใหญ่จงึ จาเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาถึง
ปญั หาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรที่ดนิ เป็ นอันดับแรก ปญั หาเกี่ยวกับที่ดนิ มีสาเหตุ มาจาก
ปจั จัยสาคัญๆ หลายประการสรุปได้ดงั นี้ .1.1.1 ความกดดันจากการเพิ่ มขึ้นของประชากร การทีป่ ระชากรของประเทศ
มีอตั ราเพิม่ สูง ทาให้จานวนครอบครัวของเกษตรกรเพิม่ มากขึน้ ทุกๆ ปี ซึง่ ทาให้ความต้องการที่ดนิ
ทากินทวีความรุนแรงขึน้ นอกจากนัน้ การแบ่งแยกทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่ให้ลูกหลานก็ทาให้ขนาดการถือครอง
ที่ดิน ทากินเล็ก ลงเรื่อ ยๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ตอนบน จากประมาณการปรากฏว่ าจานวน
ครัวเรือนของเกษตรกรทีม่ อี ายุเกิน 20 ปีขน้ึ ไป มีดงั นี้.ตารางที่ 1.1
จานวนครัวเรือนของเกษตรกรที่มีอายุเกิ น 20 ปี (2503 - 2528)
จานวนครัวเรือนของเกษตรกร
เพิ่ มขึ้น
พ.ศ.
(พันครัวเรือน)
(พันครอบครัว)
2503
3,698
2513
4,375
677
2518
5,060
685
2528
6,776
1,726
จึงเห็นได้ว่าระหว่างปี 2518-2528 จานวนครอบครัวของเกษตรกรประมาณว่าจะ
เพิม่ ขึน้ ถึง 1.7 ล้านครอบครัว ถ้าจะจัดทีด่ นิ ใหม่ให้แก่ครอบครัวเกษตรดังกล่าวครอบครัวละ 20 ไร่
จะต้องใช้ทด่ี นิ ใหม่ถงึ 34 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี ซึง่ เกินกาลังของทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นจานวนจากัด
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพการเกษตร การเปลีย่ นจากการทาการเกษตรใน
สภาพของการผลิตอย่างพออยู่พ อกินเป็ นการทาการเกษตรเพื่อการค้านัน้ ได้ก่อให้เกิดปญั หาการ
ผลิตทางเกษตรเพิม่ ขึน้ เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายในครอบครัวเกษตรกร
สภาพการณ์เช่นนี้เป็นต้นเหตุสาคัญทีท่ าให้ภาวะหนี้สนิ ของเกษตรกรทวีความรุนแรงขึน้ นอกจานัน้
การเสีย่ งภัยต่อการเปลีย่ นแปลงในภาวะธรรมชาติและระดับราคาก็เป็ นปจั จัยสาคัญอีกประการหนึ่ง
ซึง่ จะทาให้หนี้สนิ ของเกษตรกรสูงมากยิง่ ขึน้
1.1.3 การขาดความอุด มสมบูร ณ์ ข องดิ น การขยายเนื้ อ ที่เ พาะปลูกอย่า ง
รวดเร็วมีผลทาให้พน้ื ทีท่ ากินเป็ นจานวนมากในปจั จุบนั นี้อยู่ในเขตทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า
จากรายงานของกรมป่าไม้ ปรากฏว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีราษฎรบุกรุกทาลายป่าในอัตรา
สูงในเขตท้องทีข่ องจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี เลย อุบลราชธานี สุรนิ ทร์ นครราชสีมา
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ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์ และขอนแก่น จานวนราษฎร 126,149 ราย รวมพืน้ ทีป่ า่ ทีถ่ ูกบุกรุกเนื้อที่ 5.3 ล้านไร่
ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี คี วามอุ ดมสมบูรณ์ ของดินต่ า ส่ วนภาคกลางตอนใต้ก็ประสบปญั หาเกี่ยวกับดิน
เปรี้ยว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุร ี นครปฐม กาญจนบุร ี ราชบุร ี สมุทรสงคราม อยุธยา นครนายก
ปราจีนบุร ี ฉะเชิงเทรา และชลบุร ี รวมพื้นที่ทงั ้ หมด 5.2 ล้านไร่ เขตพื้นที่ท่มี ดี นิ เปรีย้ วมากที่สุด
ได้แก่ ทุ่งรังสิต 1.3 ล้านไร่ เสนา 0.9 ล้านไร่ ฉะเชิงเทรา 0.9 ล้านไร่ และอยุธยา 0.48 ล้านไร่
ผลผลิตข้าวในเขตนี้โดยทัวไปเฉลี
่
ย่ 8-15 ถังต่อไร่ (เขตภาคกลางอื่นๆ เฉลีย่ 40 ถังต่อไร่) ซึง่ ต่ า
กว่าผลผลิตต่ อไร่ในเขตพื้นที่อ่ นื ๆ ในภาคเดียวกัน ปญั หาของดินเปรี้ยวเป็ นปญั หาหนึ่งที่ทาให้
เกษตรกรในเขตพื้นที่น้ีมรี ายได้ต่ าไม่พอเลี้ยงครอบครัว ก่อให้เกิดปญั หาการก่ อหนี้สนิ จนกระทัง่
ทีด่ นิ ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของนายทุนไปเป็ นอันมาก และจากรายงานขององค์การอาหารและเกษตร
เรือ่ ง “การศึกษาความต้องการใช้ไม้และทรัพยากร ปี 2513-2543” ซึง่ ได้รายงานต่อรัฐบาลไทยเมื่อ
ปี 2515 ปรากฏว่าการใช้ทด่ี นิ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ต่ าเพื่อการปลูกข้าวมีถงึ 33.3 ล้านไร่ และใน
จานวนนี้เป็ นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวของภาคตะวันออกเฉีย งเหนือถึง 23 ล้านไร่ หรือร้อยละ 70 ของทีด่ นิ ที่
ขาดความอุดมสมบูรณ์ทงั ้ หมดของประเทศ
1.2

ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทากิ น

จากสภาพการณ์เกี่ยวกับการใช้ทด่ี นิ ทีก่ ล่าวมานี้ ได้ส่งผลสะท้อนทาให้เกิดปญั หา
เกีย่ วกับทีด่ นิ ทากิน คือ
1.2.1 การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรมีขนาดเล็กลง จากขนาดการถือครอง
เฉลีย่ ครอบครัวละ 16 ไร่ในปี 2506 ลดลงเหลือครอบครัวละ 14.7 ไร่ ในปี 2518 และคาดว่าจะ
เหลือเพียงครอบครัวละ 11.6 ไร่เท่านัน้ ในปี 2528 และจากการสารวจภาวะการถือครองทีด่ นิ เพื่อ
การเกษตรได้พบว่า กลุ่มจังหวัดที่มปี ญั หาการถือครองที่ดนิ ที่มขี นาดต่ ากว่า 14.7 ไร่ มีอยู่ 25
จังหวัดด้วยกัน คือ กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 83.5 ของครอบครัว
เกษตรกรทัง้ หมด กลุ่มจังหวัดน่ าน ลาปาง แพร่ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ร้อยละ 64.8 กลุ่มจังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ร้อยละ 60.4 กลุ่มจังหวัดชัยนาท สิงห์บุร ี นนทบุร ี
อ่างทอง สุพรรณบุร ี อยุธยา นครปฐม ปทุมธานี นครนายก และธนบุร ี ร้อยละ 38.1 กลุ่มจังหวัด
กาญจนบุร ี ราชบุร ี เพชรบุรแี ละประจวบคีรขี นั ธ์ ร้อยละ 36.8 ของครอบครัวเกษตรกรทัง้ หมด
1.2.2 จานวนเกษตรกรผู้ไ ม่ มีที่ ดิ นท ากิ นมี จานวนเพิ่ มสูง ขึ้น จากสถิติ
จานวนผูร้ อ้ งเรียนขอทีด่ นิ ทากินทีส่ านักงานกรรมการช่วยเหลือชาวนา (ก.ช.น.) ล่าสุดเท่าทีไ่ ด้รบั
จนถึงเดือนมีนาคม 2519 ซึง่ พอจะถือเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครัง้
หนึ่ง ได้มจี านวนผูร้ อ้ งเรียนถึงประมาณ 77,000 ราย ซึง่ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50.0 เป็ นเกษตรกร
อยูใ่ นจังหวัดทางภาคกลาง
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1.2.3 การเช่ าที่ ดิ นท ากิ นเพิ่ มขึ้ น ปญั หาการเช่ าที่ด ินทากินเป็ นปญั หาหนึ่ ง
ทีส่ บื เนื่องมาจากภาวะความกดดันของอัตราการเพิม่ ประชากรมีระดับสูง และความเสื่อมโทรมของ
ดิน ดังจะเห็นได้ว่าภาคกลางมีผเู้ ช่าทีด่ นิ รวม 2 แสนกว่าครอบครัว หรือร้อยละ 40.7 ภาคเหนือมีผู้
เช่าทีด่ นิ แสนกว่าครอบครัว หรือร้อยละ 18.3 ภาคใต้มผี เู้ ช่าทีด่ นิ 5 หมื่นกว่าครอบครัว หรือร้อยละ
15.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผเู้ ช่าน้อยทีส่ ุดเมื่อคิดเป็ นร้อยละ แต่มจี านวนครอบครัวทีเ่ ช่าทีด่ นิ
กว่า 3 หมืน่ กว่าครอบครัว อย่างไรก็ตามเกษตรกรในภาคนี้มปี ญั หาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่าและขาดแคลนน้าเพื่อการเพาะปลูก ทาให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ต่ากว่าภาคอื่นๆ
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สารวจข้อมูลปญั หาการ
เช่าทีด่ นิ ระหว่างปี 2516-2517 กลุ่มจังหวัดทีม่ ปี ญั หาการเช่าทีด่ นิ มากทีส่ ุด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
สมุทรปราการ อยุธยา นครนายก นนทบุร ี ฉะเชิงเทรา และธนบุร ี มีผเู้ ช่าที่ดนิ ทากินร้อยละ 41-74
กลุ่มจังหวัดที่มปี ญั หาการเช่ารองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครปฐม เชียงใหม่ อ่างทอง สระบุร ี สิงห์บุร ี
สุพรรณบุร ี ราชบุร ี และชลบุร ี มีผู้เช่า ที่ดนิ ทากินระหว่างร้อยละ 27-36 และมีกลุ่มจังหวัดที่ม ี
แนวโน้ มของปญั หาการเช่าที่ดนิ สูง ขึ้นมีอ ยู่ 13 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุร ี พิจติ ร แม่ฮ่อ งสอน
นครสวรรค์ สมุทรสาคร เพชรบุร ี สมุทรสงคราม ลาพูน แพร่ ปราจีนบุร ี พิษณุ โลก อุทยั ธานี และ
กาญจนบุร ี ร้อยละ 14-26 ของครอบครัวเกษตรกรทัง้ หมด
1.2.4 การบุ ก รุก ท าลายป่ าไม้ รุน แรงยิ่ ง ขึ้ น จากการส ารวจพิสู จ น์ ส ิท ธิใ์ น
ปา่ สงวนแห่งชาติทถ่ี ูกราษฎรบุกรุกจานวน 202 ป่า เนื้อทีป่ ่าทัง้ หมด 28.8 ล้านไร่ ปรากฏว่า เนื้อที่
ป่าถูกบุกรุก 2.2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 7.5 ของเนื้อทีป่ ่าทีส่ ารวจทัง้ หมด จานวนราษฎรบุกรุกมีถงึ
เกือบ 222,775 ราย เนื้อทีป่ ่าไม้ทถ่ี ูกบุกรุกมากทีส่ ุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรองลงมา
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลาดับ
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศปี 2514 พบว่าเนื้อทีป่ ่าไม้ของประเทศ
มีอยูป่ ระมาณร้อยละ 57 ของเนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ แต่จากการสารวจ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2517
ปรากฏว่ามีพน้ื ทีป่ ่าเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 37 ของเนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ แสดงว่าเนื้อทีป่ ่าถูกทาลาย
ไปประมาณร้อยละ 20 หรือ 63 ล้านไร่ภายใน 13 ปี
1.2.5 ความขัดแย้งเรื่องที่ ดินทากิ นมีมากขึ้น ปญั หาและความขัดแย้งในเรื่อง
ที่ดนิ ทากิน เนื่องจากชาวนาชาวไร่ต้องสูญเสียกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ให้แก่เจ้าหนี้นายทุน เป็ นปญั หาที่
สะสมกันเป็ นเวลาช้านาน และเริม่ จะมีการร้องเรียนขอให้ทางราชการช่วยแก้ปญั หาในเรื่องนี้มา
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2514 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2519 รัฐบาลได้ไกล่เกลีย่ ประนีประนอมเรื่องหนี้สนิ และ
ทีด่ นิ ทากิน คู่กรณีตกลงกันได้ยนิ ยอมให้ซ้อื หรือไถ่ถอนทีด่ นิ คืนและยินยอมให้เช่านา รวมทัง้ สิ้น
12,061 ราย จากจานวนผูย้ ่นื คาร้องทัง้ สิน้ 30,391 ราย คิดเป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ 446,618 ไร่ ในเขต
จังหวัดต่างๆ 47 จังหวัด
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1.3

มาตรการของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการ

ในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการหลายด้านเพื่อแก้ไขปญั หาเกี่ยวกับ
ที่ดิน อย่างไรก็ดี การดาเนินงานของรัฐบาลในแต่ ล ะด้านนับว่าอยู่ใ นขอบเขตจากัด ดังปรากฏ
ในตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1.2
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในระหว่างการดาเนิ นการ
ปัญหา

โครงการ

หน่ วยราชการ

ผลงานจนถึงปี 2518
(ล้านไร่)

1. การขาดความ
ออก น.ส. 3 ทัวประเทศ
่
กรมทีด่ นิ
มันคงในกรรมสิ
่
ทธิ ์
ทีด่ นิ
2. ขาดทีด่ นิ ทากิน
ก. การจัดทีด่ นิ ไม่ส่งเสริมอาชีพ
การจัดทีด่ นิ แปลงใหญ่และ
กรมทีด่ นิ
แปลงน้อย
ข. การจัดทีด่ นิ และส่งเสริมอาชีพ
นิคมสร้างตนเอง
กรมประชาสงเคราะห์
สหกรณ์นิคม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
1/
กรมพัฒนาทีด่ นิ
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ค. ส่งเสริมอาชีพ
จัดรูปทีด่ นิ
สานักงานจัดรูปทีด่ นิ
3. ปา่ ไม้ถูกทาลาย
หมูบ่ า้ นปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้
4. การไถ่ถอนและซือ้
เงินกูร้ ะยะยาว
ธกส.
ทีด่ นิ คืน
5. การถือครองทีท่ า
ปฏิรปู ทีด่ นิ 2/
สานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่
การเกษตร
การเกษตร
1/
รวมเฉพาะโครงการจัดและพัฒนาทีด่ นิ เท่านัน้
2/
เป็นผลงานจนถึงปี 2519 และเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ระหว่างปี 2520 - 2524

1.4

11.7

เป้ าหมาย
2519–2524
(ล้านไร่)
67

1.5

3.4

2.0
0.5
0.08

0.7
3.5
0.1

0.06
0.2

1.4
25.7
-

0.3

10.2

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนิ นการของรัฐบาล

1.4.1 ปัญหาขาดนโยบายและแผนระยะยาว แม้รฐั บาลจะได้มกี ารดาเนินการ
ตามมาตรการและโครงการแก้ไขด้านต่างๆ ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ยงั นับว่าไม่ทนั ต่อเหตุการณ์เพราะ
การขาดแผนประสานการดาเนินงานในด้านที่ดนิ ของรัฐบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่ วย
ราชการหลายหน่ วย นอกจากนัน้ ยังขาดนโยบายหลักส่วนรวมเกี่ยวกับด้านอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
และดิน นโยบายการเช่าและกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ขนาดของเนื้อที่จดั สรร ฯลฯ ทาให้เกิดความสับสน
ในทางปฏิบตั แิ ละก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในหมูป่ ระชาชนซึง่ ได้รบั สิทธิ ์ไม่เท่าเทียมกัน
1.4.2 ปัญหาด้านโครงการจัดที่ดิน ซึง่ อาจสรุปได้ดงั นี้ คือ
(1) ขาดระบบการคัดเลือกราษฎรและจัดลาดับความสาคัญว่าผูใ้ ดควร
จะได้รบั ความช่วยเหลือก่อนหลัง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ท่มี คี วามเดื อดร้อนมากมีโอกาสได้รบั ความ
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ช่วยเหลือก่อนผู้ท่มี คี วามเดือดร้อนน้ อย จึงก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่เกษตรกรในพื้นที่ท่มี ี
ปญั หาการถือครองทีด่ นิ รุนแรง
(2) ปญั หาการบุกรุกในเขตพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดนิ ซึ่งเกิดขึน้ ก่อน
ที่ทางราชการจะเข้าไปด าเนิน การ และการบุ กรุก ซึ่ ง เป็ นผลสืบเนื่ อ งมาจากความล่ า ช้า ในการ
ดาเนินงานในส่วนของรัฐบาล
1.4.3 ปั ญหาการวางแผนการใช้ ที่ดิน การใช้ท่ดี นิ เพื่อการเกษตรที่มลี กั ษณะ
และแผนงานทีค่ ่อนข้างจะแน่ ชดั คงมีแต่เฉพาะในเขตทีด่ นิ ภายใต้โครงการชลประทานบางโครงการ
และโครงการจัดทีด่ นิ ของรัฐบางประเภทเท่านัน้ สาหรับในเขตนอกเหนือไปจากนี้ ถึงแม้จะได้มกี าร
กาหนด “เขตเศรษฐกิจเกษตร” ไว้อย่างกว้างๆ ถึง 19 เขตแล้วก็ตาม แต่กย็ งั ขาดมาตรการหรือ
โครงการเพื่อจัดใช้ทด่ี นิ เพื่อส่งเสริมการผลิตให้เป็ นไปตามแนวทีก่ าหนดไว้ นอกจากนี้ทด่ี นิ ในเขต
ที่สูงเชิงเขา ที่ป่าไม้ชายเลน ที่ดนิ เปรี้ยวและดินเค็มและที่ราบตอนกลางภาคใต้ (ทุ่งพระแสงหรือ
พนม) ปจั จุบนั นับว่ายังขาดการสารวจและข้อมูลทางวิชาการทีแ่ น่ ชดั ในอันทีจ่ ะสามารถแนะนาการ
ใช้ทด่ี นิ เหล่านี้ให้เหมาะสมต่อทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
1.4.4 ปัญหาในด้านการประสานงาน ถึงแม้ว่าจะได้มกี ารเร่งรัดโครงการออก
น.ส. 3 ให้เสร็จภายในระยะ 10 ปี แก่พน้ื ทีป่ ระมาณ 76 ล้านไร่ ปรากฏว่าแผนการดาเนินงานออก
น.ส. 3 นี้มไิ ด้พจิ ารณาถึงความต้องการของนโยบายจัดสรรที่ดนิ หรือปฏิรูปที่ดนิ โดยตรง ทัง้ นี้
เนื่องจากการจัดทาโครงการของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในลักษณะทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
หน้าทีข่ องตนและการริเริม่ โครงการก็เกิดขึน้ ในระยะเวลาที่ต่างกัน เป็ นเหตุให้ไม่สามารถจะจัดทา
โครงการให้สอดคล้องกันได้และปญั หาสาคัญทีท่ าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ก็เนื่องจากขาดหน่ วยงาน
กลางทีจ่ ะทาการประสานงานเหล่านี้ให้สอดคล้องซึง่ กันและกัน
1.5

แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา

การที่จะดาเนินการแก้ไขปญั หาที่ดนิ ทากินและอยู่อาศัยในระยะยาวให้บรรลุผ ล
สาเร็จนัน้ จะดาเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้
1.5.1 เป้ าหมายส่ ว นรวม เพื่อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเกี่ย วกับ การจัด ที่ดิน ซึ่ง
หน่ ว ยงานต่ างๆ ของรัฐบาลเสนอเข้าบรรจุไว้ใ นแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2524) มี
ความสัมพันธ์กนั และมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อทีจ่ ะแก้ไขปญั หาทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั ให้ได้ผลอย่างจริงจัง
จึงได้กาหนดเป้าหมายส่วนรวมดังนี้ คือ
(1) ดาเนิ นการแก้ไขปญั หาในเขตพื้นที่ท่มี เี กษตรกรเป็ นผู้เ ช่าที่ด ิน
ร้อยละ 40 ขึน้ ไปให้มที ด่ี นิ เป็นของตนเองให้ได้มากทีส่ ุด
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(2) สนองความต้องการของผู้ท่ไี ม่มที ่ดี นิ ทากินเป็ นของตนเอง หรือ
มีเพียงเล็กน้อยไม่พอเพียงกับการดารงชีพของครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรทีไ่ ด้ย่นื คาร้องเรียน
ขอมีทด่ี นิ ทากินไว้แล้วกับทางราชการ
(3) ดาเนินการจัดที่ดนิ เพื่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้
(4)

เร่งรัดโครงการที่หน่ ว ยราชการดาเนินการอยู่ก่ อ นแล้ว ทัวราช่

อาณาจักร
(5) โครงการที่จะด าเนินการใหม่ ต้องมีส่วนที่จะเข้าไปแก้ไขปญั หา
การถือครองทีด่ นิ การไม่มที ด่ี นิ ทากิน และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเพิม่ ผลผลิต
(6)

การจัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎรทากินจะกาหนดขนาดทีด่ นิ ให้เหมาะสม

กับพืชทีจ่ ะปลูก
1.5.2 แก้ปัญหาการเช่าที่ทากิ นและการจัดที่ดิน
(1) ควบคุ มการเช่านาให้เ ป็ นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุ มการเช่านา
พ.ศ. 2517 อย่างจริงจัง โดยให้มหี น่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบโดยตรง
(2) สนับสนุ นโครงการจัดที่ดนิ ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ และโครงการ
ปฏิรูปที่ดนิ เน้ นหนัก ในด้านงานจัดที่ดนิ ในเขตที่มปี ญั หาเร่งด่ ว น ส่ วนในด้านการปรับปรุงทาง
เกษตรนัน้ ก็จะได้ให้ความสาคัญสูงเช่นกัน แต่ทงั ้ นี้ต้องขึน้ อยู่กบั ขีดความสามารถของงบประมาณ
แผ่นดิน
(3) เน้นหนักในด้านการพิจารณาคุ ณสมบัตขิ องบุคคลที่ว่าจะให้ความ
ช่วยเหลือจัดที่ดนิ ให้ โดยควรระบุให้ชดั เจนว่าผู้ท่มี ที ่ดี นิ ทากินแต่ละประเภทของการเกษตรหรือ
แต่ละประเภทของพืชผลอย่างละจานวนไม่เกินเท่าใดจึงจะได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ทัง้ นี้ โดยให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงระบบการสอบสวนคุณสมบัติของผู้รบั ความช่วยเหลือ
อย่างเคร่งครัด
(4) จัดให้การดาเนินการจัดที่ดนิ ให้แก่ราษฎร์ของรัฐบาลทุกโครงการ
เข้าอยูใ่ นโครงสร้างของงานปฏิรปู ทีด่ นิ แห่งชาติเพื่อให้แนวคิดและมาตรการต่างๆ เป็นแนวเดียวกัน
1.5.3 เร่งรัดการกาหนดนโยบายการใช้ที่ดินของชาติ กาหนดนโยบายการใช้
ที่ดนิ ของชาติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและการเมือง โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆ เท่าที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ในขณะเดียวกันให้เร่งรัดให้กรม
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พัฒนาทีด่ นิ ทาการสารวจข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการใช้ทด่ี นิ ในขัน้
รายละเอียดในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ให้เริม่ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อน และหามาตรการใช้สนับสนุ นในทางปฏิบตั ิ เพื่อสนองนโยบายการใช้ทด่ี นิ ของชาติโดยออก
พระราชบัญญัติ ทัง้ นี้ เพื่อใช้เป็ นในแนวทางในการจัดทีด่ นิ ทากินให้แก่ราษฎรอย่างมี ประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป
1.5.4 เร่ ง รัดศึ กษาปรับปรุง และกาหนดโครงการการใช้ ที่ ดินในเขตซึ่ ง มี
ปั ญหา โดยที่พ้นื ที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ราบตอนกลางภาคใต้ (ทุ่งพระแสง–พนม) เป็ นที่ซ่งึ มี
ประชาชนได้เ คลื่อ นย้ายเข้าไปทามาหากินอย่างขาดระเบียบแบบแผน ซึ่งในที่สุ ดจะก่ อ ให้เ กิ ด
ผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนสิง่ แวดล้อม รัฐบาลจะเร่งกาหนดโครงการพัฒนาทีด่ นิ เหล่านี้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยมิให้มผี ลเสียหายเกิดขึน้ นอกจากนี้ ได้แก่ พื้นที่ดนิ เปรีย้ ว พื้นที่ดนิ
เค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืน้ ทีช่ ายทะเลและพืน้ ทีส่ งู เชิงเขา
1.5.5 มาตรการเกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินทากิ น
(1) ดาเนิ นการให้ค วามมันใจในด้
่
านกรรมสิทธิ ์ที่ด ินทากินนอกเขต
ปา่ สงวน โดยการสนับสนุ นโครงการออก น.ส.3 ทัวประเทศให้
่
เสร็จสิน้ ภายใน 2524 ซึง่ กรมทีด่ นิ ได้
เตรียมโครงการไว้แล้ว
(2) จัด ระบบกรรมสิท ธิท์ ่ีด ิน ให้ ถู ก ต้ อ งกับ ข้ อ เท็ จ จริง โดยยึด ถือ
หลัก การว่าพื้นที่นัน้ เป็ นพื้นที่ส งวนหรือ ไม่ ซึ่งตามข้อ เท็จจริงปรากฏว่า เมื่อ มีราษฎรอาศัยอยู่
หนาแน่ นในเขตเมือ งหรือ เขตพื้นที่ทาการเกษตร ซึ่งไม่มปี ระโยชน์ ท่ีจะสงวนเพื่อ การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรแล้ว เมือ่ ทางราชการเห็นว่าไม่สมควรจะรักษาไว้เป็ นทีส่ งวนต่อไปให้ดาเนินการเพิกถอน
และออกเอกสิทธิ ์ให้แก่ราษฎร ในการนี้จะต้องมีขนั ้ ตอนในการดาเนินการให้ชดั แจ้ง ในเรื่องของ
ปา่ สงวนจะต้องให้กรมปา่ ไม้เป็ นผูว้ างหลักเกณฑ์และในด้านทีส่ งวนอื่นๆ จะมอบให้กรมทีเ่ กี่ยวข้อง
เป็นผูด้ าเนินการ
1.5.6 มาตรการปลดเปลื้องหนี้ สินของเกษตรกร
ั หาหนี้ ส ิน น าไปสู่ ก ารสู ญ เสีย ที่ด ิน จึง จะต้ อ งแก้ ไ ขป ญ
ั หา
(1) ป ญ
โดยการจัด สิน เชื่อ การเกษตรระยะสัน้ และระยะยาวถึง ระดับ ต าบล เพื่อ ลดภาระดอกเบี้ย ของ
เกษตรกรให้มากทีส่ ุด ทัง้ นี้โดยจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเป็ นรายปีให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อนาไปใช้จ่ายเป็ นค่าดอกเบีย้ เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสามารถกู้ยมื จากแหล่งเงินทัง้ ภายในและภายนอกประเทศมาให้เกษตรกรกู้ยมื ได้อย่าง
เต็มทีแ่ ละเพียงพอ
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(2) จัดทาแผนและโครงการพิเศษระยะ 5 ปี เพื่อดาเนินการไถ่ถอน
ทีด่ นิ ให้แก่เกษตรกรทัวประเทศ
่
โดยพิจารณาจัดตัง้ สถาบันเพื่อการนี้ขน้ึ โดยเฉพาะ เช่น ธนาคาร
ทีด่ นิ โดยในระยะแรกเริม่ จากการไถ่ถอนทีด่ นิ ในเขตทีม่ โี ฉนดและ น.ส. 3 แล้ว ซึง่ จะต้องมอบให้
กรมทีด่ นิ เป็ นผูส้ ารวจจานวนทีแ่ น่ นอนให้เสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่วนในเขตทีม่ แี ผนการ
ทีจ่ ะออก น.ส. 3 ต่อไปนัน้ จะต้องมอบให้กรมทีด่ นิ ดาเนินการสารวจในด้านกรรมสิทธิ ์พร้อมๆ ไป
กับการออก น.ส. 3 ด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการไถ่ถอนทีด่ นิ ต่อไป
1.5.7 มาตรการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
(1) สนั บ สนุ น โครงการจัด รู ป ที่ดิน ให้เ ร่ ง ด าเนิ น การโดยเร็ว ควร
ดาเนินการในเขตทีเ่ กษตรกรเป็ นเจ้าของทีด่ นิ เองเป็ นส่วนใหญ่ และแต่ละรายมีเนื้อทีถ่ อื ครองอยู่ใน
อัตราเฉลีย่ โดยทัวไป
่
(2) สนับสนุ นให้กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ขยายโครงการประเภทอนุ รกั ษ์ดนิ
และน้า รวมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพของดิน โดยเฉพาะในเขตดินเปรีย้ วและสนับสนุ นโครงการดังกล่าว
ในเขตจัดรูปและปฏิรูปที่ดนิ เป็ นอันดับแรก แต่ทงั ้ นี้จะต้องพิจารณาให้แน่ ชดั ว่าเขตดินเปรีย้ วที่จะ
ปฏิรูปและจัดรูปนัน้ นาไปใช้ประโยชน์ ทางด้านอื่นไม่ได้แล้ว เช่น การจัดให้เป็ นเขตอุตสาหกรรม
หรือเขตที่อยู่อาศัย สาหรับที่ดนิ ที่ใช้ในการเกษตรหรืออื่นๆ ทัวประเทศ
่
จาเป็ นจะต้องมีโครงการ
เกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า เพื่อรักษาระดับความอุ ดมสมบูรณ์ของดินให้อ ยู่ในสภาพที่จะใช้
ประโยชน์ ไ ด้ต ลอดไป นอกจากนี้ ที่ดิน บริเ วณต้ น น้ า ล าธารก็ม ีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งอนุ ร ัก ษ์
เช่นเดียวกัน
(3) การดาเนินการหมู่บ้านป่าไม้ จะต้องดาเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ า
ลาธารทีม่ สี ภาพเสื่อมโทรมจากปญั หาการบุกรุกมากทีส่ ุด
(4) ให้ความสาคัญแก่ โครงการปลูกป่า เพื่ออนุ รกั ษ์บริเวณต้นน้ า
ลาธารเป็นอันดับแรกและเร่งด่วน
(5) การพัฒ นาอาชีพ ในเขตโครงการจัด ที่ดิน
ขณะนี้ ม ีก รม
ประชาสงเคราะห์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาทีด่ นิ กาลังดาเนินการอยู่ สมควรให้มกี าร
เร่งปรับปรุงการดาเนินงาน รวมทัง้ การขยายอัตรากาลังและงบประมาณเพื่อดาเนินการในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้
จัดสรรแล้วให้ได้ผลอย่างจริงจังมากยิง่ ขึน้
1.5.8 ปรับปรุงการประสานงาน
(1) จัดตัง้ หน่วยบริหารเกี่ยวกับการจัดทีด่ นิ ทากินให้แก่ราษฎรขึน้ เป็ น
หน่วยเดียวกันโดยรวมหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นทบวงมีรฐั มนตรีรบั ผิดชอบโดยตรง
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(2) สมควรมอบหมายให้คณะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลพิจารณา
ประมวลกฎหมายคาสัง่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดที่ดนิ ของส่วนราชการต่างๆ
ซึ่งมีอยู่เป็ นจานวนมากให้มลี กั ษณะเป็ นระบบสอดคล้องสัมพันธ์กนั และเพื่อให้ มกี ารดาเนินงาน
ภายใต้การควบคุมอานวยการและประสานงานอย่างมีเอกภาพ
(3) จัด ให้ม ีห น่ ว ยงานบริห ารงานกลางเกี่ย วกับ การจัด ที่ดิน ท ากิน
ให้แก่ราษฎร รวมทัง้ เป็นผูก้ ลันกรองโครงการและงบประมาณเกี
่
่ยวกับการจัดทีด่ นิ ตามแผนการ ซึง่
ได้กาหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี (2520-2524) อย่างรีบด่วน และในกรณีทม่ี กี ารเสนอโครงการเกี่ยวกับ
การจัดสรรทีด่ นิ หรือปรับปรุงทีด่ นิ เพื่อของบประมาณดาเนินการโครงการแต่ละปี ควรจะได้เป็ นไป
ตามแผนจัดทีด่ นิ ระยะยาวทีไ่ ด้วางไว้อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปญั หาเรือ่ งทีด่ นิ ให้ผ่อนคลายให้มากทีส่ ุด
มิให้ตดิ ต่อยืดเยือ้ ต่อไป

2.

ป่ าไม้
2.1

สภาพของป่ าไม้

ผลการสารวจเนื้อที่ป่าไม้ในปี 2504 มีเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศอยู่ประมาณ 182
ล้านไร่หรือร้อยละ 57 ของเนื้อที่ทงั ้ ประเทศ ต่อมาเมื่อปี 2517 จากการสารวจด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียม ปรากฏว่ามีเนื้อทีป่ ่าเหลืออยู่ประมาณ 119 ล้านไร่ หรือร้อยละ 37 ของเนื้อทีท่ งั ้ ประเทศ
สรุปแล้วในระยะ 13 ปี ทผ่ี ่านมาป่าไม้ถูกทาลายไปทัง้ สิน้ 63 ล้านไร่ หรือในอัตราเฉลีย่ ถึง 4.8 ล้าน
ไร่ต่อปี พืน้ ทีป่ า่ ไม้ถูกทาลายส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน
และภาคตะวันตกของประเทศ พืน้ ที่ป่าไม้ท่ถี ูกทาลายแล้วนี้ประชาชนบุกรุกเข้าจับจองทาไร่เลื่อน
ลอย โดยส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ มันสาปะหลัง ถัวและพื
่
ชไร่ต่างๆ
ลักษณะการบุกรุกทาลายป่าเริม่ ด้วยการเข้าไปตัดไม้ใหญ่ ของพวกนายทุนค้าไม้
เถื่อ นก่ อ น สภาพป่ าก็จะกลายเป็ นป่ าโปร่ ง ที่มไี ม้เ ล็ก หลัง จากนั น้ ราษฎรก็จ ะเข้า ไปตัด ไม้เ ล็ก
ไม้น้อย เข้าไปเผาฟืนทาถ่านแล้วก็จะปราบให้โล่งเตียนสาหรับใช้เพาะปลูกต่อไป
ในขณะทีป่ า่ ไม้ถูกบุกรุกและทาลายเฉลีย่ ถึงปี ละ 4.8 ล้านไร่นนั ้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 กรมป่าไม้ได้ทาการปลูกป่าทดแทนได้เฉลี่ยเพียงปี ละ 40,000 ไร่เท่านัน้ และองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้สามารถปลูกทดแทนได้เฉลีย่ เพียงปีละ 10,000 ไร่ จะเห็นได้ว่าอัตราการปลูก
ทดแทนกับการทาลายปา่ เป็ นอัตราทีแ่ ตกต่างกันมากจนเทียบกันไม่ได้
ผลจากการบุกรุกทาลายป่าในอัตราที่สูงดังกล่าวได้ก่อให้พ้นื ที่เพาะปลูกขยายตัว
อย่างรวดเร็ว คือ ในปี 2503 มีเพาะปลูกทัง้ ประเทศเพีย ง 49 ล้านไร่ ต่อมาในปี 2518 พื้นที่
เพาะปลูกทัง้ ประเทศได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 109 ล้านไร่ เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ถึงปีละ 4 ล้านไร่ หรือในอัตราร้อยละ
6 ต่อปี
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2.2

ปัญหาป่ าไม้

การที่เนื้อทีป่ ่าไม้ของประเทศได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงขีดที่เป็ นอันตรายต่อการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศนัน้ กล่าวได้ว่ามีสาเหตุทส่ี าคัญ
3 ประการดังนี้คอื
(1) มีสาเหตุมาจากการจัดสรรป่าสัมปทานในเขตป่าสงวนประเภทต่างๆ โดย
ไม่คานึงถึงความจาเป็ นในแง่การรักษาทรัพยากรป่าไม้เป็ นหลัก แต่มุ่งเฉพาะเพื่อเพิม่ จานวนป่า
สัมปทานหรือปา่ โครงการให้ตรงตามความต้องการของผูร้ บั สัมปทานทีเ่ พิม่ จานวนขึน้ อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ในด้านการบริหารป่าสัมปทานก็ยงั ขาดการควบคุมดูแลทีร่ ดั กุม
ทัง้ ในแง่การตัดไม้ตามจานวนที่ให้สมั ปทาน และในแง่การปลูกป่าเสริมตามข้อตกลง และแม้ผู้ท่ี
ได้รบั สัมปทานป่าไม้จะมอบงานปลูกป่าทดแทนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็ นผู้ดาเนินการ
ปลูกแทนก็ตาม แต่กย็ งั มีปญั หาในด้านการบริหารและความล่าช้าในการดาเนินงานอีกมาก
การที่ป่าไม้ถูกทาลายอย่างรวดเร็วตามสาเหตุขอ้ นี้ กล่าวได้ว่าเป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการทีผ่ ไู้ ด้รบั สัมปทานป่าไม้โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนต่างๆ ทาการบุกรุกตัดไม้ในเขต
ปา่ ใกล้เคียง นอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั สัมปทาน ซึง่ สามารถทาได้ง่ายโดยใช้ป่าสัมปทานทีไ่ ด้รบั เป็ นสิง่
อาพราง
(2) มีส าเหตุ ม าจากการบุ ก รุก เข้าไปหาที่ทากินในเขตป่ าสงวนของราษฎร
ทัง้ ผูไ้ ม่มที ท่ี ากินและผูม้ ที ท่ี ากินอยู่แล้ว แต่ให้ผลผลิตต่ าและรวมตลอดทัง้ ชาวเขาเผ่าต่างๆ การบุก
รุกของราษฎรนอกจากทาให้สามารถได้ทท่ี ากินใหม่แล้ว ยังมีรายได้จากการรับจ้างตัดไม้ทาลายป่า
จากนายทุนผู้ค้าไม้อกี ด้วย ด้วยเหตุน้ี จึงเกิดมีการร่วมมือเป็ นอย่างดีระหว่างราษฎรผู้บุกรุกและ
นายทุนผูค้ า้ ไม้ หรือผูไ้ ด้รบั สัมปทานปา่ ไม้ทน่ี ิยมการตัดไม้นอกเขตปา่ สัมปทานดังกล่าวข้างต้น
(3) มีสาเหตุมาจากการจัดสร้างปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะ
ทีแ่ ล้วมามุง่ เพื่อสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มไิ ด้คานึงถึงการป้องกัน
รักษาทรัพยากรของประเทศควบคู่ไปด้วย ตัวอย่างเช่น การตัดถนนเพื่อการคมนาคมและขนส่งการ
สร้างอ่างเก็บน้ า การสร้างเขื่อนชลประทานและการสร้างนิคมสร้างตนเอง เป็ นต้น ซึ่งในหลาย
โครงการปรากฏว่ามีส่วนอานวยความสะดวกให้มกี ารบุกรุกทาลายปา่ มากยิง่ ขึน้
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2.3

เป้ าหมายการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้

โดยที่ป่าไม้เป็ นทรัพยากรที่มคี วามส าคัญยิง่ ทางการพัฒนา แต่ ได้ถู กทาลายลง
อย่างรวดเร็ว ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงกาหนดเป้าหมายการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แน่
ชัดดังนี้
(1)

กาหนดให้รกั ษาพืน้ ทีป่ ่าไม้ไว้ให้เหลือร้อยละ 37 ของพืน้ ทีท่ งั ้ ประเทศเป็ น

(2)

ชะลอการบุกรุกทาลายป่าจากอัตราปี ละ 4.8 ล้านไร่ให้เหลือ 0.4 ล้านไร่

อย่างต่า
เป็นอย่างสูง
(3) เร่งการปลูกป่าทดแทนให้มอี ตั ราสูงขึน้ จากปจั จุบนั ให้ได้เพิม่ ขึน้ ปี ละ 0.5
ล้านไร่และลดค่าใช้จา่ ยในการปลูกปา่ ทดแทนให้ต่ าลง โดยเปลีย่ นวิธกี ารปลูกปา่ ใหม่
(4) ขยายงานด้านการป้องกันรักษาป่าเพิม่ เติม คือ ขยายเขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่าจากเดิม 12 เขตให้เป็ น 22 เขต และประกาศเขตป่าอุทยานแห่งชาติซง่ึ เดิมมีอยู่ 13 แห่งให้เพิม่
เป็น 20 แห่ง ภายในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
(5) บูรณะบริเวณป่าต้นน้ าลาธารให้ได้เนื้อทีค่ รอบคลุมต้นน้ าลาธารทีส่ าคัญๆ
ทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.4

แนวทางและมาตรการพัฒนา

เพื่อ ให้บรรลุ เป้าหมายข้างต้น แนวทางการพัฒนาเพื่อ รัก ษาทรัพยากรป่าไม้ใ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีดงั นี้.2.4.1 ป่ าที่ยงั ไม่ถกู ทาลาย
(1) พิจ ารณาทบทวนนโยบาย ระเบีย บ วิธ ีแ ละหลัก เกณฑ์ก ารให้
สัมปทานปา่ ไม้ใหม่ทงั ้ หมดภายในปี 2520 โดยยึดหลักทีว่ ่าจะต้องลดจานวนป่าสัมปทานโดยเฉพาะ
ในเขตป่าสงวนให้น้อยลงตามลาดับและไม่ให้ผไู้ ด้รบั สัมปทานมีโอกาสทาลายป่าไม้นอกเขต การที่
จะเลือกป่าใดเป็ นป่าสัมปทานหรือป่าโครงการนัน้ จะเลือกเฉพาะป่าทีม่ ไี ม้ทส่ี ามารถตัดได้ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นเกณฑ์เพื่อป้องกันมิให้ผไู้ ด้รบั สัมปทานมีโอกาสทาลายป่าได้ต่อไปอีก
(2) เร่งสารวจปา่ สงวน ปา่ ต้นน้ าลาธาร เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าและเขต
อุทยานแห่งชาติให้รสู้ ภาพและพืน้ ทีท่ แ่ี น่ ชดั โดยเริม่ ในเขตปา่ ทีม่ ปี ญั หามากก่อน
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(3) เปลี่ยนวิธกี ารปลูกป่าทดแทนที่ดาเนินการโดยหน่ วยงานของรัฐ
เสียใหม่ แทนที่จะให้ปลูกโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่ผเู้ ดียวให้ใช้วธิ กี ารจ้างเหมาให้เอกชน
รับไปทาเป็ นรายโครงการและรายพืน้ ทีๆ่ มีโดยหน่ วยงานของรัฐต้องจัดหากล้าไม้ให้อย่างเพียงพอ
ซึ่งจะก่อผลให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่ วยของการปลูกป่าให้น้อยลง และช่วยเพิม่ การจ้างงานใน
ชนบทอีกด้วย อย่างไรก็ด ี การปลูกป่าทดแทนนี้จะต้องปลูกทัง้ ในพืน้ ทีป่ ่าใหม่ทจ่ี ะให้สมั ปทานและ
ปา่ ทีถ่ ูกบุกรุกไปแล้วในส่วนทีเ่ ห็นว่าควรจะต้องรักษาสภาพเป็ นปา่ ไว้
(4) ป่าใดที่ได้มกี ารประกาศให้เ ป็ นป่าสงวน เขตรัก ษาพันธุ์ส ตั ว์ป่า
หรือเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว จะจัดให้มเี จ้าหน้าที่เข้าไปคุม้ ครองอย่างเพียงพอและจริงจังเพื่อมิให้ม ี
การบุกรุกได้
2.4.2 ป่ าที่ถกู บุกรุกไปแล้ว
(1) เร่ ง ส ารวจป่ า ที่ถู ก บุ ก รุ ก ไปแล้ ว ให้ รู้แ น่ ช ัด ว่ า ป่ า ใดจะเปิ ด เป็ น
ทีท่ ากินแน่ นอน ซึง่ จะเร่งออกหนังสือสาคัญให้ราษฎรเข้าไปถือครองต่อไป และป่าใดจะสงวนไว้จะ
ดาเนินการปลูกปา่ ทดแทน การสารวจจะจัดให้มโี ครงการเร่งด่วนพิเศษดาเนินการโดย 3 หน่ วยงาน
ร่วมกัน คือ กรมทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ และกรมป่าไม้ โดยรัฐจะสนับสนุ นในด้านอัตรากาลังคนและ
เครือ่ งมืออย่างเต็มที่
(2) เร่ ง การออกหนั ง สือ ส าคัญ ให้ แ ก่ ร าษฎรซึ่ง ขอมีก รรมสิท ธิป์ ่ า
ทีถ่ ูกบุกรุกในส่วนทีเ่ ห็นว่าจะให้ราษฎรเข้าไปทากิน โดยจะทาควบคู่ไปกับการเร่งสารวจข้างต้น
(3) เร่งจัดทาโครงการและแผนงานบูรณะปลูกป่าทดแทนในบริเวณ
ต้นน้ าลาธารที่สาคัญๆ ที่ถูกทาลายไปแล้วให้เป็ นโครงการเร่งรัดปลูกป่าแทนในอัตราที่สูงกว่าที่
ดาเนินมา โดยการเร่งสารวจและจัดทาเป็ นโครงการสมบูรณ์แบบ และจัดหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
มาดาเนินการปลูกปา่ แทน โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.4.3 ผลิ ตผลจากป่ าไม้
(1) พิจารณากาหนดเขตการขนย้ายไม้ซุง และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้แน่
ชัด ส่วนหลักเกณฑ์ในการขนย้ายจะกาหนดให้เหมาะสมกับการให้สมั ปทานป่า ทัง้ นี้จะต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่ วยป้องกันรักษาปา่ ควบคู่กนั ไปอย่างเร่งด่วนด้วย
(2) จากัดการอนุ ญาตให้ตงั ้ โรงเลื่อยใหม่ หรือการขยายโรงเลื่อยเดิม
ให้สอดคล้องกับสัมปทานปา่ ทีใ่ ห้
(3) ห้ า มการส่ ง ออกไม้ท่ อ นทุ ก ชนิ ด และควบคุ ม การส่ ง ออกของ
ผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิดอย่างใกล้ชดิ
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3.

แหล่งน้า
3.1

ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้า

แหล่งน้ าเป็ นปจั จัยหลักต่ อการพัฒนาประเทศหลายด้าน การเร่งพัฒนาประเทศ
ทัง้ ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ผ่ า นมาก่ อ ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการในการใช้ แ หล่ ง น้ า มากยิ่ง ขึ้น
ขณะเดียวกันแหล่งน้ าต่างๆ ในประเทศมีปริมาณจากัด จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องวางแนวนโยบาย
และมาตรการในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ
ส่วนรวมในระยะต่อไป
การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติของประเทศมีปญั หาอยู่หลายประการ ซึ่งจาเป็ นที่
จะต้องกาหนดนโยบาย และวางมาตรการส่วนรวมเพื่อควบคุ มการใช้ การพัฒนาและการรักษา
แหล่งน้ า สรุปปญั หาต่างๆ ได้ คือ
3.1.1 ขาดแผนและนโยบายส่ วนรวมเกี่ ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแหล่ ง
น้า ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในระยะที่แล้วๆ มา ยังมิได้มกี ารกาหนด
นโยบายส่วนรวมสาหรับการใช้ การพัฒนา และการบารุงรักษาแหล่งน้ าสาหรับประเทศไว้อย่างเป็ น
ระบบชัดเจน การดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ า จึงกระจายไปในหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้อง
หลายแห่ง ซึง่ แต่ละหน่ วยงานก็ม ี นโยบายและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรน้ าและการ
พัฒนาแหล่งน้ าตามขอบเขตของกฎหมายทีก่ าหนดไว้โดยเฉพาะของตน จึงมีบางกรณีเกิดปญั หา
ความขัดแย้งเกีย่ วกับการประสานงาน การแบ่งงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่ วยงานต่างๆ
รวมทัง้ ปริมาณน้าทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในโครงการตามสาขาต่างๆ
3.1.2 ขาดการส ารวจแหล่ ง น้ า ที่ จ ะน ามาพัฒ นาให้ เ ป็ นประโยชน์ การ
วางแผนพัฒนาในปจั จุบนั ยัง ไม่มกี ารส ารวจที่แ น่ นอนถึงปริมาณน้ า แหล่งน้ าทัง้ หมดที่มอี ยู่ใ น
ประเทศ และปริมาณน้ าทีต่ อ้ งการใช้ในแต่ละสาขาทัง้ ในปจั จุบนั และสาขา ซึง่ จาเป็ นต่อการวางแผน
และการจัดสรรน้ าสาหรับการใช้ในแต่ละสาขาได้อย่างรัดกุม โดยต้องจัดเป็ นระบบหมุนเวียนให้ม ี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน เพื่อใช้ทรัพยากรน้านี้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด
3.1.3 ขาดแนวนโยบายระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาความแห้ ง แล้งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึง่ ประสบวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติฝนแล้งและฝนทิง้ ช่วงเป็ นประจาเกือบ
ทุกปีมาโดยตลอด เป็นผลเสียหายแก่การเพาะปลูกและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา ชาวไร่ ใน
ภารดังกล่าว ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน และไม่มนคง
ั ่ การแก้ปญั หาเท่าที่รฐั บาลได้ดาเนินไป
ส่วนใหญ่เป็นแบบ “ฉุ กเฉิน” เพื่อบรรเทาความเสียหายไปเป็ นปีๆ แต่ยงั ขาดมาตรการและแนวทาง
แก้ปญั หาระยะยาว
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3.1.4 ความเสื่อมโทรมและเน่ าเสียของแหล่งน้า การขาดแผนบารุงและรักษา
แหล่งน้ า ก่อให้เกิดปญั หาความเสื่อมโทรมและเน่ าเสียของแหล่งน้ าโดยทัวไป
่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ตามย่านชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและจานวน
ประชากรที่ใช้น้ ามีปริมาณเพิม่ มากขึน้ ก่อให้เกิดปญั หาแหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดนิ ซึ่งบาง
ั หาแหล่ ง น้ า บาดาลบริเ วณ
แห่ ง มีก ารสู บ น้ า ขึ้น มากจนเกิด การเสีย ดุ ล ทางธรรมชาติ เช่ น ป ญ
กรุงเทพมหานครมีน้าทะเลและน้ากร่อยไหลซึมเข้ามาในชัน้ น้ าบาดาล ทาให้ต้องเสียสภาพแหล่งน้ า
ใต้ดนิ ไป นอกจากนี้การทิง้ สิง่ โสโครกต่างๆ หรือน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทก็ทาให้
น้าตามแม่น้าลาคลองเกิดเน่ าเสีย และในอนาคตปญั หาการเน่ าเสียของแหล่งน้ าดังกล่าวจะเพิม่ มาก
ขึน้ ซึง่ จะเป็ นการทาลายและลดจานวนแหล่งน้ าลงไป นอกจากนัน้ การทาลายป่าไม้ต้นน้ าลาธารได้
ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ในขณะทีค่ วามต้องการปริมาณน้ าจากแหล่งน้ าต่างๆ มากขึน้ ทุกขณะ
3.1.5 ขาดมาตรการควบคุมการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมให้
สอดคล้องกับขีดจากัดของการพัฒนาแหล่ งน้ า ขาดการวางมาตรการจากัดการขยายตัวของ
เมือ งและอุ ตสาหกรรมในแต่ ล ะเขตให้ส อดคล้องกับขีดจากัดของแหล่ งน้ าที่มอี ยู่ใ นแต่ ล ะอาณา
บริเวณ เพื่อลดปญั หาการขาดแคลนน้ าทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
3.1.6 การใช้ น้าอย่างไม่ประหยัด ขณะทีป่ ระชากรบางส่วนมีน้ ากินน้ าใช้อย่าง
อุ ดมสมบูรณ์ แ ละใช้น้ าอย่างไม่ประหยัด ก็มปี ระชากรอีกเป็ นจานวนมากที่อยู่ในชนบทมีปญั หา
ขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง ทาให้เกิดปญั หาช่องว่างทีจ่ าเป็ นต้องมีแนวทางและมาตรการแก้ไขอย่าง
รีบด่วน
3.2

สภาพและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้า
การพัฒนาแหล่งน้า หมายถึง การพัฒนาแหล่งน้าตามธรรมชาติ 3 ประเภท คือ

3.2.1 แหล่ ง น้ าในอากาศ เป็ น แหล่ ง น้ าธรรมชาติท่ีสาคัญ ที่สุ ด เพราะก่ อ ให้
เกิดฝน ซึง่ เป็ นต้นกาเนิดของแหล่งน้ าต่างๆ ทัง้ ผิวดินและใต้ดนิ ประเทศไทยตัง้ อยู่ในเขตโซนร้อน
และได้รบั อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้เกือบตลอดปี จากสถิตขิ อง
กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยมีปริมาณน้ าฝนตกเฉลี่ยทัวทุ
่ กภาคปี ละ 1,837 ม.ม. โดยแยก
ออกเป็นรายภาคได้ดงั นี้ .-
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ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันตก
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. ภาคตะวันออก
ฉ. ภาคใต้

ปริมาณน้าฝนตกเฉลีย่ ปีละ
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

1,260
1,375
1,675
1,370
2,480
2,860

ม.ม.
”
”
”
”
”

จากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าในอากาศ คือ น้ าฝน ซึง่ มีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาแหล่งน้ าที่สาคัญทีส่ ุด จึงต้องสนับสนุ นให้มกี ารศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่า งๆ เกี่ยวกับ
สภาพอากาศโดยการจัดตัง้ สถานีวดั น้ าฝนให้ครบทุกจังหวัด เพื่อจะได้จดั เก็บข้อมูลที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบทัวทั
่ ง้ ประเทศ สาหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้าต่อไป
นอกจากนี้ไอน้าในอากาศซึง่ อยู่ในสภาพความชืน้ เมฆ และหมอก สาหรับ
ประเทศไทยยังสามารถเปลี่ยนสภาพให้เป็ นฝนได้ตามโครงการฝนหลวงสาหรับบางจังหวัดซึง่ แห้ง
แล้ง โครงการฝนหลวงจึงเป็นโครงการทีส่ มควรจะได้รบั การประเมินผลว่าจะเป็ นการคุม้ ค่ามากน้อย
เพียงไรเพื่อ จะได้ว างแผนขยายโครงการนี้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
3.2.2 แหล่งน้าผิวดิ น ประกอบด้วย ลุ่มน้าต่างๆ ตลอดจน คู คลอง หนอง บึง ที่
กระจายอยู่ตามภาคต่ างๆ ทัวประเทศนั
่
น้ ก็ถือ่ าเป็ นแหล่ งน้ าผิว ดินและเป็ นที่รองรับน้ าฝนตาม
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีลุ่มน้าใหญ่น้อยกระจายอยูต่ ามภาคต่างๆ ดังนี้คอื
-

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

8
5
4
22
4
4

ลุ่มน้า
”
”
”
”
”

แหล่งน้าผิวดินเป็นประโยชน์ในกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน
อุปโภค บริโภค ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง การประมงและสาธารณสุข เนื่องจากเรายังไม่สามารถ
ควบคุมธรรมชาติของแหล่งน้าผิวดินให้เหมาะสม เพื่อจะได้รบั กับอุทกภัยหรือความเสียหายได้
ลุ่ ม น้ า ที่ใ หญ่ แ ละส าคัญ ที่สุ ด ของประเทศ คือ ลุ่ ม น้ า เจ้ า พระยา ซึ่ ง
ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ 1 ใน 3 ของประเทศ มีปริมาณน้ าไหลเฉลีย่ ปีละ 25,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้น
น้ าเริม่ จากภาคเหนือและไหลผ่านที่ราบภาคกลางไปออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย ในสภาพปจั จุบนั ภาค
กลางและภาคเหนือได้ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้านี้ประมาณปีละ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 9,000
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ล้านลูก บาศก์เ มตร ตามล าดับ เมื่อ ความต้องการใช้น้ ามีแนวโน้ มมากขึ้น การจัดสรรน้ าเพื่อ ใช้
ประโยชน์ ใ นแต่ ล ะภาคจึงมีข้อ ขัดแย้งในแง่ท่วี ่าผลประโยชน์ ท่จี ะได้รบั ในภาคหนึ่งจะทาให้เ สีย
ผลประโยชน์ในอีกภาคหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อการกระจายรายได้ระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศโดยตรง
ฉะนัน้ การก่อสร้างโครงการจึงต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศเป็นส่วนรวมด้วย
สาหรับภาคเหนือซึ่งมีพ้นื ที่ถงึ 2 ใน 3 อยู่ในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยานัน้
มีจานวนเนื้อทีถ่ อื ครองเพื่อเกษตรกรรมต่อครอบครัวมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลง จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดหา
ปจั จัยน้ าให้เพิม่ มากขึน้ แต่ก็ต้องคานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึน้ ในภาคกลางด้วย เนื่องจากน้ าที่ใช้ใน
ภาคกลางส่ ว นใหญ่ ไ ด้มาจากแหล่ งน้ าในภาคเหนือ ดังกล่ าวมาแล้ว ข้ างต้น จึงเห็นควรวางแนว
ทางการเพิม่ ปริมาณน้ าในภาคเหนือ โดยการศึกษาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะผันน้ าจากลุ่มน้ าสาละวิน
และลุ่มน้ าโขงมาใช้ประโยชน์อกี ทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันจะต้องศึกษาถึงปริมาณน้ าส่วนหนึ่งทีใ่ ช้
ในการไล่น้ าเค็มบริเวณกรุงเทพฯ ประมาณปีละ 4,000-5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ว่าจะมีความจา
เป็ นมากน้อยเพียงไรถ้าหากสามารถลดปริมาณน้ าทีใ่ ช้ไล่น้ าเค็มนี้ลงให้พอเหมาะก็จะมีปริมาณน้ า
เหลือ ใช้ท่ีภาคเหนื อ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ก็ค วรจะค านึ งถึงการนาน้ าใต้ดินซึ่งมีอ ยู่อ ย่างอุ ด ม
สมบูรณ์ในภาคเหนือมาใช้ประโยชน์ให้เต็มทีด่ ว้ ย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง
ถึงแม้ว่ามีปริมาณน้ าฝนตกเฉลี่ยค่อนข้างสูงและมีลุ่มน้ าสาขามากมายนัน้ แต่สภาพของดินที่ไม่
เอือ้ อานวยให้ในการเก็บกักน้ า และลุ่มน้ าทีม่ อี ยูก่ เ็ ป็ นลุ่มน้ าเล็กๆ ประกอบทัง้ การถางป่าทาไร่เลื่อน
ลอยมาก ทาให้ปญั หาขาดแคลนน้ าทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ จึงต้องเน้นการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ าให้กระจายไปทัวทั
่ ง้ ภาค รวมทัง้ เร่งรัดโครงการผันน้ าและสูบน้ าและแม่น้ าโขงส่งไปตาม
คลองส่งน้ าต่างๆ ให้เพิม่ มากขึน้ กว่าทีด่ าเนินการอยู่ในปจั จุบนั เนื่องจากได้ผลรวดเร็วและมีผลดีใน
แง่จติ วิทยาต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
กล่าวโดยสรุปแล้ว การศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินโดยเฉพาะลุ่มน้ า
ต่างๆ ให้เป็นระบบและมีความสอดคล้องสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันนัน้ เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะต้องดาเนินการ
ควบคู่ไปกับการจัดขัน้ ตอนและลาดับความสาคัญของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ
นอกจากนี้การออกกฎหมายควบคุมการใช้การพัฒนาและการอนุ รกั ษ์แหล่งน้ าผิวดินจะทาให้การ
ดาเนินการต่างๆ ได้ผลเต็มทีย่ งิ่ ขึน้
3.2.3 แหล่ งน้ าใต้ ดิน ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ าใต้ดนิ ในแต่ละพื้นที่ตามภาค
ต่างๆ ทัวประเทศนั
่
น้ ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั สภาพชัน้ ดิน การนาน้ าใต้ดนิ มาใช้ยงั ไม่แพร่หลาย
เท่าทีค่ วร ส่วนใหญ่เป็นกิจการของทางราชการ และมุง่ ประโยชน์ทางด้านอุปโภคบริโภคเท่านัน้
การเจาะบ่อ บาดาลโดยไม่มมี าตรการทางวิชาการสนับสนุ นมักจะไม่ได้
ผลดีเ ท่าที่ค วร จึงควรที่ต้อ งมีก ารศึกษา สารวจเบื้อ งต้นด้วยวิธกี ารทางธรณีว ิทยา ธรณีฟิส ิกส์
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อุทกวิทยา และการเจาะสารวจเพื่อหาข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับการวิเคราะห์ถงึ ปริมาณน้ าใต้ดนิ ทีจ่ ะสูบ
ขึน้ มาใช้ต่อเนื่องกันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่ทาให้เกิดการสูญเสียดุลยภาพทางธรรมชาติ
ของแหล่งน้าใต้ดนิ
การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดนิ จะต้องกาหนดให้ใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค
บริโ ภคเป็ น อัน ดับ แรก เนื่ อ งจากน้ า ที่ไ ด้ม ีคุ ณ ภาพดีอ ยู่ แ ล้ว โดยก าหนดให้ ก ารใช้เ พื่อ การ
อุต สาหกรรมและเกษตรกรรมเป็ นอันดับรองลงมา อย่างไรก็ต าม ล าดับความสาคัญ นี้ก็ค วรจะ
เปลีย่ นแปลงได้ในแต่ละท้องทีโ่ ดยเปรียบเทียบถึงความอุดมสมบูรณ์ทงั ้ แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ า
ใต้ ดิน ตลอดจนคุ ณ ภาพของน้ า และความต้ อ งการใช้ น้ า เป็ น เกณฑ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
ภาค ตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ง มีปญั หาขาดแคลนน้ าอย่า งรุน แรงนั น้ มีพ้นื ที่ท่ีส ามารถจะเจาะ
น้าบาดาลมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมขนาดย่อมได้ประมาณร้อยละ 20 ของพืน้ ทีท่ งั ้ ภาค
3.3

นโยบายการใช้น้า

การใช้แหล่งน้ าสาหรับโครงการเอนกประสงค์ควรจะจัดลาดับความสาคัญของการ
ใช้โดยทัวๆ
่ ไปดังนี้
3.3.1 เพื่อการเกษตรกรรม
เนื่องจากเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศขึน้ อยู่กบั ผลิตผลด้านเกษตร
เป็ นสาคัญ จึงควรที่จะมุ่งพัฒนาแหล่ งน้ าเพื่อ การนี้เ ป็ นพิเ ศษ โดยเฉพาะโครงการชลประทาน
เจ้าพระยาตอนบนและการชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพ้นื ที่ในเขตชลประทาน
เพียง 1.4 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 4 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของภาคทัง้ ๆ ทีใ่ นภาคนี้มลี ุ่มน้ าใหญ่
น้อยอยูถ่ งึ 22 ลุ่มน้า และมีอยูห่ ลายลุ่มน้าทีย่ งั มิได้มกี ารพัฒนาในเรื่องแหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน
อย่างเต็มที่ เช่น ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล เป็นต้น
3.3.2 เพื่อการอุตสาหกรรม
รัฐ จะต้ อ งจัด หาแหล่ ง น้ า ให้ อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ อย่ า งเพีย งพอ โดย
การศึกษาสารวจหาแหล่งน้าเพิม่ เติม เพื่อให้บริการการจัดสรรน้าได้ขยายตัวให้ทนั กับความต้องการ
ที่เ พิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะจากัด ขีดการขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมในแต่ ล ะท้อ งที่ เพื่อ
หลีกเลีย่ งปญั หาการขาดแคลนน้ าอันจะเกิดขึน้ ในเขตท้องทีน่ นั ้
3.3.3 เพื่อการอุปโภคบริ โภค
เนื่องจากแหล่งชุมชนต่างๆ ได้ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ จึงจะต้องจัดหาแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคสาหรับชุมชนในเมืองและในชนบท ในชนบทนั ้นรัฐมีนโยบายทีจ่ ะยก
ฐานะความเป็ นอยู่ให้ดขี น้ึ เพื่อลดช่องว่างความเป็ นอยู่ระหว่างคนในเมืองและคนในชนบท รัฐจึง
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จะต้องเร่งดาเนินการเรื่องการจัดหาน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
แหล่งน้าใต้ดนิ
3.3.4 เพื่อผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
ปจั จุบนั การผลิตพลังงานไฟฟ้าทีม่ ตี ้นทุนต่ า คือ ได้มาจากพลังงานของน้ า
เขือ่ นต่างๆ แต่ตอ้ งคานึงถึงการใช้เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งเป็นสาคัญ จึงจะมีการสารวจ
และศึกษาหาแหล่งน้าเพื่อการนี้ไว้อย่างรอบคอบด้วย
3.3.5 เพื่อบรรเทาอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดขึน้ ได้นาความเสียหายมาสู่ประเทศนับเป็ นจานวนมากทุกปี
นอกจากจะทาความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ยังนาความเสียหายมาสู่เศรษฐกิจและสังคม
ส่วนรวมของประเทศอีกนานับประการ ฉะนัน้ การบรรเทาและควบคุมอุทกภัยนัน้ จะมีการศึกษา
สารวจลุ่มน้ าใหญ่ๆ โดยเฉพาะลุ่มน้ าเจ้าพระยา เพื่อการป้องกันและควบคุม รวมทัง้ การคาดคะเน
ระดับของน้าในแม่น้าเพื่อบรรเทาอุทกภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในเขตเมืองและเขตเพาะปลูกด้วย
3.3.6 เพื่อการคมนาคมและขนส่ง
เนื่องจากวิกฤติการณ์และราคาน้ามันเชือ้ เพลิงทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ ไปอีก
ความสนใจทีจ่ ะหันมาใช้การคมนาคมทางน้ าเพื่อขนส่งสินค้าจึงมีเพิ่มมากขึน้ ปจั จุบนั ปริมาณน้ าทีม่ ี
อยูใ่ นฤดูแล้งในแม่น้ าทีม่ คี วามสาคัญทางด้านการคมนาคม เช่น แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าป่าสัก มี
น้ อยและร่องน้ าตื้นเขินเป็ นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ไม่สามารถใช้ได้ดตี ลอดทุกฤดูกาล จึงจะให้
ความสาคัญต่อ โครงการขุดลอกร่อ งน้ าเพื่อ ปรับปรุงล าน้ าในแม่น้ าล าคลองต่ างๆ ให้ส ามารถใช้
ประโยชน์เป็นทางคมนาคม และมีความสะดวกต่อการเดินเรือขนสงสินค้าได้ตลอดปี
3.3.7 เพื่ อ กิ จกรรมอื่ น ๆ เช่ น การไล่ น้ า เค็ ม ฟื้ นฟู ส ถานสิ่ งแวดล้ อ ม
ที่เสื่อมโทรม เป็ นต้น
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพิม่ ขึน้ ของพลเมืองทาให้มกี ารใช้น้ าเพิ่ มมาก
ขึน้ จนไปลดจานวนของน้ าทีจ่ ะระบายไปตามแม่น้ าลาคลองสู่ปากอ่าว เป็ นเหตุให้เกิดการเสียดุลย
ภาพทางธรรมชาติ มีน้ าเค็มหนุ นเข้ามาบริเวณปากแม่น้ าจนทาให้เกิดผลเสียหายต่ออาชีพการทา
สวนและไร่นาของประชากรที่อาศัยอยู่ตามปากแม่น้ า และริมน้ าที่น้ าทะเลสามารถหนุ นเข้าถึง
นอกจากนี้ การทิง้ สิง่ โสโครกหรือน้ าโสโครกจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ทาให้เกิดน้ าเน่ า
เสียตามแม่น้ าลาคลองจนเกิดความเดือดร้อนแก่ประชากรทีอ่ าศัยน้ าจากแม่น้ าลาคลอง ซึง่ บางครัง้
จาเป็ นต้องปล่อยน้ าจากเขื่อนต่างๆ เพื่อไล่น้ าเค็มและน้ าเสียออกจากแม่น้ าลาคลองดังกล่าว แต่
เนื่องจากมีปริมาณน้ าอยู่จากัด จึงจะได้มกี ารศึกษาเพื่อ คานวณหาความเหมาะสมในการบังคับ
ควบคุ มปริมาณน้ าที่จาเป็ นส าหรับใช้ระบายในการไล่ น้ าเค็มและทาให้ค วามสกปรกเจือ จางลง
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นอกจากนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามเขื่อนต่างๆ ก็สามารถปรับปรุงให้เป็ นสถานที่ท่องเทีย่ วไว้
สาหรับเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย
3.3.8 การใช้น้าเพื่อการประมง
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ทไ่ี ด้สร้างขึน้ ตามโครงการเอนกประสงค์นนั ้ สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการประมงได้อกี ด้วย โดยทาการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และวิจยั ด้านวิชาการประมง
เพื่อเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้ า ศึกษาและทดลองเครื่องมือจับสัตว์น้ าบางชนิดทีเ่ หมาะสม เพื่อเผยแพร่ให้
ราษฎรทาการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปล่อยพันธุป์ ลาน้ าจืดทีเ่ หมาะสมเพื่อประโยชน์
ในการแพร่พนั ธุ์ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในบริเวณอ่างเก็บน้ านัน้ ซึง่ เป็ นแนวทางในการ
เร่งรัด เพื่อเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าจืดด้วย
3.4

มาตรการและนโยบายการพัฒนา

(1) จัด ให้ม ีห น่ ว ยงานกลางในระดับ สู ง เพื่อ ท าการศึก ษาและด าเนิ น การ
วางแผนในเรื่องการจัดทาแผนและโครงการแหล่งน้ าร่วมกับหน่ วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ปริมาณน้ าที่
จะต้องใช้สาหรับกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนหรือโครงการพัฒนาประเทศในสาขาต่างๆ ทัง้ นี้ โดย
ให้มกี ารทดสอบทีแ่ น่ นอนถึงปริมาณน้ าและแหล่งน้ าทัง้ หมดที่มอี ยู่ และปริมาณน้ าที่ต้องการใช้ใน
แต่ละสาขาทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต เพื่อให้ทราบถึงปริมาณและแผนการใช้ปริมาณน้ าในอนาคต
ของกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดทาแผนพัฒนาแหล่งน้ าขึน้ ตามขัน้ ตอนดังนี้
ก.
จัดให้มกี ารศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ าให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้า
ข.
วางแผนการใช้และการพัฒนาแหล่งน้าทัวประเทศให้
่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกันกับการพัฒนาในกิจกรรมสาขาต่างๆ
ค.
คัด เลือ กและจัด ล าดับ ความส าคัญ ของโครงการ ศึ ก ษา และ
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับแหล่งน้าและเร่งรัดให้มกี ารจัดทาโดยรีบด่วนหลังจากการศึกษาได้สาเร็จเสร็จสิน้
แล้ว
ง.
จ.
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

จัดทาแผนอนุรกั ษ์แหล่งน้าให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด
วางแผนการบริหารการควบคุ ม การใช้แหล่ งน้ าให้เ ป็ นไปอย่า ง

(2) จัดให้มโี ครงการอนุ ร กั ษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าที่จาเป็ นตามลุ่มน้ าและต้นน้ า
ลาธารต่ างๆ ควบคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และดิน โครงการพัฒนาต่ างๆ ก่ อนจะเริม่
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ดาเนินการจะต้องการศึกษาถึงผลได้ผ ลเสียที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อ สภาพสิ่งแวดล้อมของ
บริเวณทีจ่ ะก่อสร้างดังกล่าว นอกจากนี้ควรมีโครงการเร่งรัดการดาเนินการขุดลอกคู คลอง หนอง
บึงต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ ป็นแหล่งน้าผิวดินทีใ่ ช้ประโยชน์ได้
(3) ปรับ ปรุงกฎหมายและข้อ บังคับต่ า งๆ เพื่อ ควบคุ มการทิ้งขยะและของ
โสโครกลงในน้ า เพื่อ การอนุ ร ัก ษ์ น้ า และแหล่ ง น้ า ต่ า งๆ เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการรัก ษาสภาพ
สิง่ แวดล้อมไม่ให้เป็นพิษอีกด้วย
(4) เร่ ง ศึก ษาส ารวจและวางแผนเพื่อ บรรเทาอุ ท กภัย ในท้อ งที่ต่ า งๆ ทัว่
ประเทศ และวางโครงการเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ าโดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการปลูกป้องกันรักษาป่า
จะเป็ นโครงการแก้ปญั หาในระยะยาว สาหรับในภาวะการณ์ ปจั จุบนั จาเป็ นต้องมีโครงการศึกษา
สารวจลุ่ ม น้ า ใหญ่ ๆ โดยเร่ง รีบ ให้ท ราบถึง สภาพของล าน้ า ระดับ น้ า และปริม าณน้ า ในลุ่ ม น้ า
ต่ า งๆ พร้ อ มทัง้ ใช้ ว ิช าการสมัย ใหม่ ท าการวางแผนป้ องกัน อุ ท กภัย ต่ า งๆ ที่จ ะเกิ ด ขึ้น และ
คาดการณ์ล่วงหน้ าถึงอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตลอดทัง้ การศึกษาวางแผนจัดทาคลองระบาย
เป็ นทางน้ าทีจ่ ะระบายน้ าจากลุ่มน้ าใหญ่ๆ ออกไปสู่ทะเลโดยไม่ผ่านบริเวณชุมชนในกรณีทเ่ี กิดฝน
ตกมากผิดปกติ และใช้ประโยชน์จากทางระบายน้าเหล่านี้ในการส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ในฤดู
แล้งด้วย เป็นต้น
(5) เร่งวางโครงการการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือในพื้นที่ท่ขี าดแคลนน้ าไว้ล่วงหน้า โดยเร่งทาแผนจังหวัดให้ทราบถึงการขาดแคลน
น้ าในฤดูแล้งว่ามีหมู่บ้านและตาบลใดจาเป็ นต้องวางโครงการระยะสัน้ และระยะยาวทีจ่ ะแก้ไข และ
รวบรวมเสนอรวมไว้ในงบประมาณประจาปี ต่อไป การทาโครงการช่วยเหลือนี้จะต้องทาให้เสร็จ
ภายในปี 2521 เพื่อให้ทนั การจัดงบประมาณตัง้ แต่ปี 2521 เป็นต้นไป

4.

ทรัพยากรพลังงานและเชื้อเพลิ ง

พลังงาน หมายถึง แรงงานที่ได้มาจากธรรมชาติ อาจจาแนกออกได้ตามแหล่งทีม่ าเป็ น 2
ประเภท คือ พลังงานต้นกาเนิด (Primary Energy) ได้แก่ น้า แสงแดด ลม เชือ้ เพลิงธรรมชาติ เช่น
น้ามัน ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ ไอน้าใต้ดนิ แร่นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย และพลังงานแปรรูป
(Secondary Energy) ซึ่งได้มาโดยการนาพลังงานต้นกาเนิดดังกล่าวข้างต้นมาแปรรูปเพื่อใช้
ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านโค้ก แก๊สหุงต้ม เป็ น
ต้น จึงนับได้ว่าพลังงานเป็ นบริการสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานประเภทหนึ่งที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังจะเห็นได้จากการใช้แหล่งพลังงานดังนี้ คือ
(1)

พลังงานทัวไป
่
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ประเทศไทยใช้พลังงานในรูปต่างๆ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเป็นการใช้พลังงานใน
รูปผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (รวมแก๊ส) โดยเทียบเป็ นค่าความร้อนทัง้ หมด ประมาณร้อยละ 81.7 ของ
พลังงานทีใ่ ช้ทงั ้ หมด พลังงานทีใ่ ช้รองลงมา ได้แก่ พลังน้ า ซึง่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ
ร้อยละ 8.6 จากชานอ้อยประมาณร้อยละ 6.2 และถ่านหินประมาณร้อยละ 2.4 ไม้ฟ้ืนประมาณร้อย
ละ 0.5 แกลบประมาณร้อยละ 0.4 และถ่านไม้ประมาณร้อยละ 0.2
(2)

พลังงานไฟฟ้ า

ในปี 2518 ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดมีทงั ้ สิ้นประมาณ 1,407 เมกกะวัตต์
และพลังงานไฟฟ้าประมาณ 8,212 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
มีกาลังผลิตติดตัง้ ทัง้ หมดจานวน 2,438
เมกกะวัตต์ จาแนกเป็ นกาลังผลิต ติดตัง้ จากพลังน้ า 909 เมกกะวัตต์ พลังไอน้ า 1,334 เมกกะวัตต์
เครื่องกังหันแก๊ส 165 เมกกะวัตต์ และเครื่องดีเซลอีก 30 เมกกะวัตต์ จากระบบการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าทัง้ หมดนี้ ปรากฏว่าต้องใช้น้ ามันเชือ้ เพลิงในการผลิตถึงประมาณร้อยละ 56-62 ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 14 ต่อปี พลังงานไฟฟ้า
ทีใ่ ช้ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 65 อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมาณร้อยละ 20 ของประชากรทัวประเทศเท่
่
านัน้ ที่
ได้รบั บริการสาธารณูปโภคในด้านนี้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 11 ต่อปี
4.1

ปัญหาพลังงานของประเทศ

โดยทีพ่ ลังงานและเชือ้ เพลิงเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และทางยุทธศาสตร์ จึงควรที่จะมีการพัฒนาวางแผนการใช้ให้เป็ นที่แน่ นอนเพียงพอทัง้ ยามปกติ
และยามฉุ กเฉิน ให้คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจและควรมีนโยบายให้สามารถพึง่ ตนเองให้มากทีส่ ุด เพราะ
จากวิกฤติการณ์น้ ามันทีผ่ ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่าประเทศไทยยังมีปญั หาเกีย่ วกับพลังงานอยู่มาก คือ
4.1.1 ปัญหาการใช้ ประโยชน์ จากแหล่งทรัพยากรพลังงานภายในประเทศ
ยังไม่เต็มที่เนื่ องจากขาดการวางแผนหลักด้านการพลังงาน จากการสารวจแหล่งพลังงานและ
เชื้อเพลิงที่สาคัญที่มอี ยู่ภายในประเทศ ได้แก่ พลังน้ า ถ่านลิกไนท์ แก๊สธรรมชาติ น้ ามันดิบ และ
หินน้ ามัน มีแหล่งพลังน้ าเท่าทีส่ ามารถพัฒนาและนามาใช้มากทีส่ ุด โดยการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลัง
น้ า แต่ผลการสารวจตรวจสอบพบว่าแหล่งพลังน้ าภายในประเทศ และระหว่ างประเทศที่สามารถ
นามาผลิตไฟฟ้าพลังน้ า และประโยชน์พลอยได้อย่างอื่นๆ มีจานวนถึง 92 แห่ง ซึง่ สามารถจะผลิต
เป็ นพลังไฟฟ้าสูงสุดได้ประมาณ 20 ล้านกิโลวัตต์ แต่ปจั จุบนั ปรากฏว่าเขื่อนพลังน้ าทีก่ ่อสร้างแล้ว
เสร็จมี 8 แห่ง (ไม่รวมเขื่อนเจ้าเณรและเขื่อนปตั ตานี ซึ่งกาลังจะแล้วเสร็จในปี 2522 และ 2524)
รวมกาลังผลิตติดตัง้ ได้เพียง 909 เมกกะวัตต์ และมีขดี ความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลีย่ ปี
ละ 2,813 ล้านกิโลวัตต์ชวโมงเท่
ั่
านัน้ แหล่งพลังน้ าภายในประเทศทีเ่ หลือส่วนใหญ่มขี นาดเล็กกว่า
ทีไ่ ด้ก่อสร้างไปแล้ว แต่กจ็ ะสามารถพัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ ามันเชือ้ เพลิงได้
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ส่ ว นถ่ า นหิน ที่พ บในประเทศเป็ น ประเภทลิก ไนท์ม ีท่ีก ระบี่ แม่เ มาะ และที่ล้ีม ี
ปริมาณสารองรวมทัง้ สิ้นประมาณ 170 ล้านตัน สามารถขุดมาใช้ในราคาทีค่ ุ้มค่าต่อการลงทุนได้
เพียง 76 ล้านตัน ปจั จุบนั นามาใช้แล้วประมาณ 5 ล้านตัน ส่วนใหญ่นามาใช้ในการผลิตเป็ น
พลังงานไฟฟ้า สาหรับหินน้ ามัน แหล่งน้ ามันดินและแก๊สธรรมชาตินนั ้ ยังอยู่ในระหว่างการสารวจ
วิจยั เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพในเชิงการค้าให้เป็นทีแ่ น่ชดั
ดัง นัน้ ปญั หาจึง มีอยู่ว่ า แหล่ งพลัง งานและเชื้อ เพลิง พลัง งานที่มอี ยู่แ ล้ว แต่ ยงั
ไม่อาจนามาใช้ประโยชน์ได้เพิม่ ขึน้ และขาดการสารวจและวิจยั กันอย่างจริงจังนัน้ เนื่องจากราคา
น้ามันดิบในตลาดโลกมีราคาถูกมากก่อนมีวกิ ฤติการณ์น้ ามันขึน้ จึงทาให้การใช้พลังงานทีผ่ ลิตด้วย
เชื้อเพลิงอย่างอื่นมาทดแทนจะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกาลังเงินของประเทศไม่อยู่ใน
วิสยั ที่จะลงทุนสารวจเตรียมไว้เป็ นการล่วงหน้า ฉะนัน้ ในระยะเวลาต่อไปจาเป็ นต้องมีการสารวจ
และวิจยั อย่างจริงจังพร้อมทัง้ วางแผนหลักในการผลิต การจัดหา และการใช้เชือ้ เพลิงในระยะยาวไป
พร้อมๆ กันด้วย
4.1.2 ปัญหาในด้านน้ามันเชื้อเพลิ ง
(1) ปริ ม าณการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า มัน และราคาน้ า มัน ที่ มี อ ัต รา
เพิ่ มสูง ขึ้ น การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์น้ า มันในประเทศปจั จุ บนั ยัง ไม่มมี าตรการที่จะประหยัด การใช้ท งั ้
ทางตรงและทางอ้อมเท่าทีค่ วร จึงทาให้ปริมาณการใช้เพิม่ สูงขึน้ ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2518 ปริมาณ
การใช้ผลิตภัณฑ์น้ามันของประเทศทัง้ หมดประมาณ 52 ล้านบาเรล จาแนกเป็ น การใช้ดา้ นกิจการ
ขนส่งร้อยละ 42 (เฉพาะรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกร้อยละ 36) ใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆ ร้อย
ละ 21 ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 15 และใช้ในบ้านเรือนและอื่นๆ ร้อยละ 22 ฉะนัน้ จาก
วิกฤติการณ์น้ ามันที่ผ่านมาจึงมีผลทาให้กจิ การดังกล่าวประสบปญั หาและก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
และการใช้เงินตราต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จานวนมาก เพื่อสังซื
่ อ้ น้ ามันทัง้ หมด โดยเพิม่ จากจานวนเงิน
4,661 ล้านบาท ในปี 2516 (ก่อนวิกฤติการณ์ครัง้ ใหญ่ ) เป็ นจานวนเงินถึง 12,571 ล้านบาท ในปี
2517 หรือเพิม่ อีกสองเท่าตัว คิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่าสินค้าทีส่ งเข้
ั ่ าทัง้ หมด ในปี 2517 และ
การเพิม่ ราคาน้ ามันครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 โดยเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 10 นัน้ ทาให้
ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศเพิม่ ขึ้นอีกประมาณปี ละ 1,200 ล้านบาท จึง
นับว่าปญั หาน้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นปญั หาที่รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ และการเงินที่สาคัญ อย่างยิง่
เพราะประเทศไทยยังต้องสังน
่ ้ามันดิบจากต่างประเทศเกือบทัง้ หมด และจะต้องสังเพิ
่ ม่ ขึน้ เรื่อยๆ ใน
อนาคตอันใกล้น้ี ถึงแม้จะได้พบแก๊สธรรมชาติและมีแนวโน้มทีจ่ ะพบน้ ามันดิบในขณะนี้แล้วก็ตาม
แต่จาเป็ นต้องใช้เวลาอีกนานเพื่อที่จะนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในเชิงการค้า ขณะเดียวกันราคา
น้ ามันดิบก็มแี นวโน้ มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีผลกระทบกระเทือนต่อดุลการชาระเงินและการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ของประเทศต่อไปอีก จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการวางแผนการผลิต การจัดหา
และการใช้น้ามันให้ละเอียดรอบคอบมากทีส่ ุดไว้ล่วงหน้า
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(2) บทบาทของธุรกิ จน้ ามันของประเทศ ลักษณะธุรกิจน้ ามันของ
ประเทศในปจั จุ บนั เป็ นตลาดของผู้ผ ลิต และผู้ข าย ซึ่ง เป็ นบริษัทน้ ามันเอกชนต่ างประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่รฐั ขาดอานาจต่อรอง ถึงแม้รฐั จะควบคุมราคาจาหน่ ายน้ ามันก็ตาม แต่กเ็ ป็ นเพียงการ
ควบคุมทีป่ ลายเหตุ การพิจารณาข้อเรียกร้องของบริษทั ผู้ค้าน้ ามันและโรงกลันในการขอขึ
่
น้ ราคา
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน เนื่องจากวิกฤติการณ์น้ ามันทีผ่ ่านมานัน้ รัฐได้พจิ ารณาตามข้อเรียกร้องและสถิติ
ข้อมูลต่างๆ ทีบ่ ริษทั ได้เสนอมาเป็ นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่ารัฐจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละขัน้ ตอนอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่กย็ งั ไม่ทวถึ
ั ่ งและหน้าทีก่ ารควบคุมดูแลกระจัดกระจายกันไปหลาย
หน่วยงาน
4.1.3 ปัญหาในด้านพลังงานไฟฟ้ า
(1) ปั ญหาการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าที่ ต้องพึ่ งน้ ามันเป็ นเชื้ อเพลิ ง
ในอัตราส่วนที่สงู เกิ นไป ปจั จุบนั พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตทัง้ หมดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 56-62 ใช้
น้ามันเป็นเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็นสัดส่วนสูงมาก และเป็ นการเสีย่ งในระบบอันเนื่องมาจากแหล่งน้ ามันดิบ
ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกกลาง ซึง่ มีสถานการณ์การเมืองทีไ่ ม่แน่นอน
2)
ปั ญ หาการขาดแคลนไฟฟ้ าในชนบท ป จั จุ บ ัน จากจ านวน
หมู่บา้ นทัง้ หมดทัวประเทศประมาณ
่
47,725 หมู่บา้ น มีประมาณ 38,772 หมู่บา้ น หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 81 ยังไม่มไี ฟฟ้าใช้ และคาดว่าหมู่บ้านทัง้ หมดทัวประเทศที
่
่ไม่มไี ฟฟ้าใช้จะขยายเป็ น 55,000
หมู่บา้ น ในอีก 25 ปีขา้ งหน้า ถ้ารัฐไม่ดาเนินการช่วยเหลือเพื่อเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท และ/หรือ
ปล่อยให้การไฟฟ้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน และขยายระบบจาหน่ ายเองทัง้ หมด ก็จะต้องใช้
เวลานานกว่ ากาลังเศรษฐกิจของกิจการไฟฟ้าจะมันคง
่ หรือสามารถลงทุนขยายระบบไฟฟ้าได้
ภายในเวลาอันสมควรตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
4.2

แนวทางและมาตรการพัฒนา

ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 นี้ ได้กาหนดแนวทางและ
มาตรการการพัฒนาพลังงานและเชือ้ เพลิงไว้ต่อไปดังนี้
4.2.1 แนวทางการวางแผนหลักพลังงานของประเทศ
(1) ก าหนดให้ม ีแ ผนหลัก การพัฒ นาพลัง งานในระยะยาวขึ้น เพื่อ
พัฒนาแหล่งเชือ้ เพลิงพลังงานทีม่ อี ยูใ่ นประเทศให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด เพื่อการประหยัดและเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้เชือ้ เพลิงพลังงาน การพยายามลดการใช้เชือ้ เพลิงพลังงานจากต่างประเทศ
ตลอดจนจัดให้มกี ารพัฒนาพลังงานให้มคี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสาขา
ต่างๆ และคานึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมควบคู่กนั ไปเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องในเรือ่ งนี้
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(2) ส่งเสริมการสารวจวิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับพลังงานและเชื้อเพลิง
พลังงานภายในประเทศ รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าจากต่างประเทศในด้านวิวฒ
ั นาการพลังงาน
ชนิดใหม่ๆ และพลังงานทดแทน รวมทัง้ ระบบขนส่งพลังงานด้วย
(3) เร่ ง รัด การใช้ ป ระโยชน์ แ หล่ ง พลัง งานและเชื้อ เพลิง พลัง งาน
ภายในประเทศทีไ่ ด้นามาใช้แล้วให้ใช้ประโยชน์เพิม่ ขึน้ อย่างเต็มที่ เช่น เร่งรัดสารวจและใช้ถ่านลิก
ไนท์ให้มากขึ้น การสารวจแหล่งพลังงานน้ าเพิม่ ขึ้น การใช้ประโยชน์ จากแหล่งพลังน้ าขนาดเล็ก
ตลอดทัง้ การเร่งรัดสารวจหาปริมาณของหินน้ ามันทีแ่ ม่สอด และทาการตรวจวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของหินน้ามัน เพื่อพิจารณานามาใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย
(4) สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาแก๊ สธรรมชาติและน้ ามันดิบในบริเ วณ
อ่าวไทยและทะเลอันดามันให้เร็วยิง่ ขึน้ โดยกาหนดมาตรการเป็ นนโยบายที่แน่ ชดั ในรูปของการ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณในเชิงการค้าที่แน่ นอน โดยเฉพาะแก๊สธรรมชาติ
ทีไ่ ด้ทราบปริมาณและคุณภาพบ้างแล้วนัน้ จะนามาใช้ประโยชน์โดยเร็วทีส่ ุด
(5) เร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าทีม่ ผี ลการสารวจความ
เหมาะสมในขัน้ รายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ใช้ งานได้เร็วขึ้น รวมทัง้ การพิจารณาหาทางติดตัง้
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังน้ าเพิม่ เติมที่เขื่อนต่ างๆ อาทิเช่น เขื่อนภูมพิ ล เขื่อนสิรกิ ติ ิ ์ เขื่อนสิรนิ ธร
และเขือ่ นจุฬาภรณ์ เป็นต้น
(6) ด าเนิ น การพัฒ นาแหล่ ง พลัง น้ า ที่ย ัง มิไ ด้น ามาใช้ป ระโยชน์ ใ ห้
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ ามาใช้ให้มากที่สุด เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ ามัน
เป็นเชือ้ เพลิง

4.2.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านกิ จการ Petroleum
(1) การจั ด รู ป องค์ ก ารของรั ฐ เพื่ อ การพั ฒ นาและบริ หาร
ทรัพยากรด้าน Petroleum เพื่อช่วยขจัดปญั หาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจน้ ามันทีเ่ ป็ นอยู่ให้สอดคล้อง
กับรูปการณ์ ปจั จุบนั และอนาคต ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและความมันคงของประเทศ
่
รัฐจะจัด ตัง้
องค์กรของรัฐเพื่อให้มบี ทบาทควบคุมการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเชื้อเพลิงและการใช้น้ ามัน
ภายในปรเทศอย่างจริงจังขึน้ ให้มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดนโยบายน้ ามัน ดาเนินการจัดหา
น้ ามันดิบ และควบคุมการผลิต การกลัน่ การเก็บน้ ามันสารองยามฉุ กเฉิน การขนส่งและจาหน่ าย
และตลอดจนการร่วมลงทุนต่างๆ ในกิจการที่ต่อเนื่อง โดยให้ทาการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ แต่
รัฐจะคงไว้ซ่งึ อานาจการต่อ รองและควบคุมกิจการเป็ นส่วนใหญ่ เพราะกิจการน้ ามันต้องใช้เงิน
ลงทุนและมีเทคโนโลยีสงู จึงจะส่งเสริมและ/หรือร่วมลงทุนกับเอกชนไทยและต่างประเทศด้วย
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องค์กรที่จะตัง้ ขึน้ นี้จะต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน โดย
รัฐจะควบคุมเฉพาะในเรื่อ งนโยบายเท่านัน้ และในระยะแรกจะให้หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องร่ว มกัน
พิจารณาวางเค้าโครงการจัดตัง้ องค์ก รดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการและ
สามารถแก้ปญั หาดังกล่าวข้างต้น
(2) การประหยัดการใช้น้ามัน การประหยัดน้ ามันทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวเป็นมาตรการสาคัญทีจ่ ะต้องกาหนดขึน้ กล่าวคือ
ก.

มาตรการระยะสัน้
- ลดการใช้น้ า มัน ของส่ ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ
(เฉพาะด้านบริหาร)
- จากัดเวลาจาหน่ายน้ามันให้น้อยลง
- ใช้วธิ ีการภาษีอ ากรเพื่อส่ งเสริมการประหยัดน้ ามัน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
- การรณรงค์ ท างด้ า นสื่อ สารมวลชนเพื่อ ประหยัด
น้ามัน
- ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าของส่ ว นราชการและ
รัฐ วิส าหกิจ รวมทัง้ ควบคุ ม การใช้ ไ ฟฟ้ าของธุ ร กิ จ
ทีเ่ ห็นว่าเป็ นการฟุ่มเฟือยให้น้อยลง
- กาหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ ามันให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ และหากมี ก ารขึ้ น ราคา
ผลิตภัณฑ์น้ามันในโอกาสต่อไป ควรหลีกเลีย่ งหรือให้
มีผ ลกระทบกระเทือ นผลิต ภัณ ฑ์น้ า มัน ประเภทที่
จาเป็ นต่อการครองชีพของประชาชนโดยส่วนรวมให้
น้อยทีส่ ุด อาทิ น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา และน้ ามันก๊าด
เป็นต้น

ข.

มาตรการระยะยาว
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- ปรับ ปรุ ง โครงสร้า งระบบขนส่ ง มวลชนให้ ม ีค วาม
คล่องตัว โดยให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจมากทีส่ ุด
- ปรับปรุงวิธกี ารใช้น้ ามันในโรงงานอุตสาหกรรม ให้
ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดยิง่ ขึน้ อาทิ ชักจูง
ให้มกี ารปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเอกชน เพื่อให้ลดการใช้น้ ามันลง โดยรัฐยอม
ลดหย่อนในด้านวิธกี ารคิดภาษีอากร
- วางแผนขยายกาลังผลิตของโรงกลันน
่ ้ ามันระยะยาว
ให้มปี ระสิทธิภาพดีทส่ี ุดตามขนาดเศรษฐกิจการผลิต
ก่ อ นที่จะพิจ ารณาจัดตัง้ โรงกลันน
่ ้ ามันใหม่ และให้
สามารถกลันน
่ ้ ามันดิบได้หลายประเภท โดยคานึงถึง
ความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งระหว่ า งอั ต ราการใช้
ผลิต ภัณ ฑ์น้ า มัน ประเภทต่ า งๆ กับ อัต ราการผลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า มัน ประเภทนั ้น ๆ ที่ จ ะผลิต ได้ จ าก
น้ามันดิบทีจ่ ะนาเข้ามาจากแหล่งต่างๆ
- ปรับปรุงราคาน้ ามันในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้อ งระหว่ า งการผลิต กับ การใช้น้ า มัน
ประเภทต่างๆ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งพยายามให้เกิดผล-กระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจน้อยทีส่ ุด

4.2.3 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้ า
(1) กระจายแหล่ ง ผลิต พลัง งานไฟฟ้ าโดยส่ ง เสริม ให้ ใ ช้ พ ลัง งาน
ต้นกาเนิดชนิดใหม่แทนน้ามันให้มากขึน้ อาทิ แก๊สธรรมชาติ แร่นิวเคลียร์ เป็ นต้น ส่วนทีใ่ ช้อยู่แล้ว
เช่ น พลัง น้ า และถ่ า นลิ ก ไนท์ ก็ จ ะพยายามเพิ่ ม สัด ส่ ว นการผลิ ต ให้ ม ากขึ้น กว่ า เดิม ทัง้ นี้
เพื่อให้พง่ึ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ ามันให้น้อยลง สาหรับการนาเอาแร่นิวเคลียร์มาใช้ในการผลิต
เป็ นพลังงานไฟฟ้า เช่น ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในต่างประเทศนัน้ ก็เป็ นทางเลือกทีจ่ าเป็ นอีกทาง
หนึ่งทีจ่ ะแก้ไขปญั หาในการผูกพันกับแหล่งพลังงานจากน้ ามันได้ในระยะยาว
(2) วางแผนพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าให้มคี วามมันคงและเพี
่
ยงพอ
เพื่อ สนองความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าทุกประเภทได้อ ย่างสม่ าเสมอด้ว ยต้นทุนการผลิตที่ต่ า โดยให้
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สอดคล้องกับการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ ของประเทศ รวมทัง้ เน้นความสาคัญ
เกีย่ วกับปญั หาสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ
(3) เร่งแก้ไขความแตกต่างระหว่างอัตราค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนกลาง
ส่ ว นภูม ิภ าค และสัม ปทานไฟฟ้ าของเอกชนให้เ กิด ความยุ ติธ รรมยิ่ง ขึ้น ในป จั จุ บ ัน อัต ราค่ า
กระแสไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่ากันทัวประเทศ
่
ซึง่ ในอนาคตอันใกล้น้ี อัตราประเภทอื่นๆ ก็
จะพิจารณาให้เท่ากันด้วย โดยเฉพาะประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมการกระจาย
การพัฒนาออกไปยังส่วนภูมภิ าคอีกทางหนึ่งด้วย แต่อตั ราค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวจาเป็ นต้องเพิม่
อัตราให้สูงพอ จนไม่ทาให้กจิ การไฟฟ้าต้องขาดทุน อันจะเป็ นภาระของรัฐบาลในด้านงบประมาณ
ต่อไป
(4) เร่งรัดการพัฒนาไฟฟ้าชนบทเพื่อส่งเสริมฐานะและกระจายความ
เจริญ ทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ชนบท วัต ถุ ประสงค์ใ นการเร่ง รัด พัฒนาไฟฟ้ าชนบทควรค านึ ง ถึง
หลักสาคัญทีว่ ่าไฟฟ้าเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญในการพัฒนากิจการขัน้ พืน้ ฐาน และส่งเสริมการเพิม่
ผลผลิต ในท้อ งถิ่น ชนบน อาทิ การน าไฟฟ้ าไปใช้ใ นการพัฒ นาโรงสีข้า วเพื่อ เพิ่ม ผลผลิต และ
ลดต้นทุน การสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพื่อการบริโภคและการชลประทาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ร้านค้า และอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน การพัฒนาวิธกี ารเก็บผลิตผลทางเกษตรโดยใช้ประโยชน์
จากไฟฟ้าสาหรับห้องเย็นในชุมชน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การพัฒนาไฟฟ้าชนบทจะช่วยการฟื้ นฟู สงั คมชนบท ยกระดับการครองชีพ
การศึก ษา สุ ข ภาพอนามัย ตลอดจนลดอัต ราการอพยพเข้าตัว เมือ ง อันเป็ นนโยบายหลักของ
กระทรวงมหาดไทยและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งเน้ นหนักทางด้านการพัฒนาชนบทและการ
กระจายรายได้ประชากรสู่ชนบทเป็ นเป้าหมายสาคัญ อนึ่ง ในพื้นที่ท่ยี ากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
หรือ มีผ ลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจต่ ามาก แต่ผ ลตอบแทนในด้านสังคมและการเมืองอันเป็ น
ส่วนสาคัญที่จะช่วยให้การขยายบริการในบริเวณนัน้ ๆ มีค่าสูงขึ้น ก็ควรที่จะได้รบั การพัฒนาไป
พร้อมๆ กันด้วย โดยในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ตามแผนงานเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้า
ชนบททัวประเทศ
่
จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังหมูบ่ า้ นชนบททัวประเทศที
่
ย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้เพิม่
เพิม่ ขึน้ อีกอย่างน้อย 5,200 หมูบ่ า้ น รวมทัง้ จะสามารถจ่ายไฟฟ้าไปยังสภาตาบลต่างๆ ทัวประเทศ
่
ทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ประมาณ 2,900 สภาตาบล ให้มไี ฟฟ้าใช้ในปี 2524 อีกด้วย

5.

ทรัพยากรแร่
5.1

สภาพและปัญหา

ลัก ษณะการขยายผลผลิต ของทรัพ ยากรแร่ เดิมเน้ น หนัก เฉพาะแร่ดีบุ ก เพีย ง
อย่ า งเดีย ว ต่ อ มาได้ข ยายการผลิต แร่ ช นิ ด อื่น ๆ เพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิต ฟลู อ อไรท์
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ยิบซัม่ และลิกไนท์ และได้มกี ารผลิตแร่เศรษฐกิจอื่นๆ อีก เช่น แร่เหล็ก พลวง แมงกานีส และ
ตะกัว่ เป็นต้น ในช่วงของระยะเวลาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารผลิตและค้นพบแร่ เช่น ทังสเตน
(วุลแฟรมและชีไลท์) แบไรท์ สังกะสี ซึง่ ทารายได้จากการส่งออก 400 ล้านบาท การผลิตทรัพยากร
แร่ส่วนใหญ่ขน้ึ กับตลาดต่างประเทศมาก เพราะประเทศไทยยังไม่มอี ุตสาหกรรมต่อเนื่องรองรับแร่
ทีผ่ ลิตได้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ การพัฒนาทรัพยากรเหมืองแร่ไม่อาจ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ได้มาก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนมวลรวมผลิตภัณฑ์ของสาขาเหมืองแร่ท่คี ่อนข้าง
คงที่ ในระยะที่ 10 ที่ผ่านมา คือ ประมาณร้อยละ 2 และมีอตั ราขยายการผลิต เฉลี่ยเพียง
ร้อยละ 3.4 ต่อปี ซึง่ นับว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ ามากเมื่อเทียบกับสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ การขยายการ
ผลิตทางด้านทรัพยากรแร่ในระยะที่ผ่านมามีปญั หาต่างๆ ที่ควรจะได้มนี โยบายแก้ไขอย่างเร่งรีบ
คือ
5.1.1 ปัญหาเรื่องอาชีพราษฎรกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรแร่ เนื่องจากการทา
เหมืองแร่หลายแห่งเป็นการทาเหมืองแร่ผวิ ดินโดยกรรมวิธที ไ่ี ม่ถูกต้อง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจต่า เพราะการขุดหาแร่อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพและเทคโนโลยีไม่เหมาะสม นอกจากนัน้ ยัง
ั ่ งงา การทาเหมืองแร่ทงั สเตน
เกิดปญั หาการขัดแย้งระหว่างราษฎรทีท่ าการขุดหาแร่ดบี ุกทีช่ ายฝงพั
ที่เขาศูนย์จงั หวัดนครศรีธรรมราชและที่ดอยหมอก จังหวัดเชียงราย ถึงแม้ว่าการขุดหาแร่ จะเป็ น
การช่ ว ยให้ราษฎรมีอ าชีพ แต่ ก็ไ ด้รบั ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ า และเกิด ปญั หาในด้านการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากร
4.1.2 ปั ญหาเรื่องการเหมืองแร่กบั การเกษตร ทรัพยากรแหล่งแร่ท่ผี ลิตได้
ในประเทศส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่เี หมาะแก่การเกษตรและ
แหล่งต้นน้ า ส่วนหนึ่งทาให้เกิดปญั หากรณีพพิ าทระหว่างคนสองอาชีพ
4.1.3 ปัญหาเรื่องสิ่ งแวดล้อมกับการทาเหมืองแร่ การประกอบการเหมืองแร่
อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรการประมงในทะเลซึ่งควรจะหามาตรการ
แก้ไขและป้องกันให้ดขี น้ึ
4.1.4 ปัญหาอื่นๆ ที่ ทาให้ การผลิ ตทรัพยากรแร่ไม่ขยายตัวเท่ าที่ ควร จาก
การสารวจทางธรณีว ิทยาเบื้องต้น ได้ช้ใี ห้เห็นว่าประเทศไทยยังมีแหล่งแร่อ่นื ๆ อีกมากในภาค
ต่างๆ ทีจ่ ะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกมาก แต่ยงั มีปญั หาทีต่ อ้ งดาเนินการแก้ไข คือ
(1) ปั ญหาในเรื่ องเงิ นทุนสนั บสนุ นกิ จการเหมืองแร่ การพัฒนา
แหล่งแร่ในประเทศไทยยังขาดเงินทุนเพื่อพัฒนากิจการเหมืองแร่ การให้เงินกู้เพื่อสนับสนุ นกิจการ
เหมืองแร่มเี พียงร้อยละ 3.3 ของการให้กแู้ ก่อุตสาหกรรมอื่นทัวไป
่ และส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อเพื่อการ
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ผลิต ส่วนการให้กเู้ งินเพื่อการสารวจและพัฒนาแหล่งแร่ ซึง่ เกี่ยวโยงไปถึงการผลิตขัน้ อุตสาหกรรม
ยังไม่เพียงพอ และไม่ได้รบั ความสนใจจากสถาบันการเงินเนื่องจากว่ามีอตั ราการเสีย่ งสูง
(2) ปัญหาข้อมูลด้านวิ ชาการ ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวทิ ยาของ
แหล่งแร่ท่สี มบูรณ์มไี ม่เพียงพอที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุ นให้เกิดการลงทุนพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจขึน้ และข้อมูลทางด้านวิชาการเหล่านี้ควรจะได้เปิดเผยให้เอกชนผูส้ นใจลงทุนทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการทีเ่ อกชนจะลงทุนสารวจและพัฒนาแหล่งแร่ขนาดใหญ่ขน้ึ
(3) ขาดโครงสร้างและบริ การขัน้ พื้ นฐานที่ จะสนั บสนุ นกิ จการ
เหมื องแร่ การประกอบอุ ต สาหกรรมเหมือ งแร่ต้องอาศัยสิ่งอานวยความสะดวกในด้านบริการ
พืน้ ฐานเศรษฐกิจ อันได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ ทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่อกี มาก
ทัง้ นี้ เพราะกิจการเหมืองแร่ส่วนใหญ่อยู่กระจายตามส่วนภูมภิ าคและห่างไกลการคมนาคม เอกชน
ไม่สามารถจะลงทุนก่อสร้างบริการพืน้ ฐานดังกล่าว เพราะขนาดเหมืองแร่เป็ นการทาเหมืองขนาด
เล็ก
(4) ปัญหาในด้านการตลาด การพัฒนาทรัพยากรแร่ในระยะที่ผ่าน
มา การผลิตแร่บางชนิดขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่สมดุลกับความต้อ งการในด้านตลาด ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ เช่น ฟลูออไรท์ ซึ่งเป็ นการขยายการผลิตที่ไม่ต้องใช้เงิ นทุนมาก และปริมาณ
แหล่งแร่ท่อี ุ ดมสมบูรณ์ แต่ใ นด้านการตลาด และราคาไม่มเี สถียรภาพ ทัง้ นี้ เนื่อ งจากขาดการ
รายงานข้อมูล ในด้านการตลาดและเศรษฐกิจของแร่แต่ละชนิดทีด่ พี อทีจ่ ะสามารถทาเหมืองแร่ได้

5.2

แนวทางและมาตรการการพัฒนา

การพัฒนาทรัพยากรแร่ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะวางนโยบายและ
วิธดี าเนินการในส่วนทีส่ นับสนุน การสารวจ การผลิต การตลาด และการให้บริการของรัฐ และจะได้
วางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่ขน้ึ ดังนี้
5.2.1 นโยบายการลงทุนพัฒนาทรัพยากรแร่ นโยบายการลงทุนอุตสาหกรรม
แร่นบั ตัง้ แต่การสารวจการทาเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมจะเป็นดังนี้ คือ
(1) การลงทุ น ในเหมื อ งขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ เ อกชน
ภายในประเทศสามารถดาเนินการเองได้ เช่น การทาเหมืองแร่ดบี ุกบนผิวดินที่ไม่ต้องการเทคนิค
แต่งแร่สลับซับซ้อนและแร่บนผิวดินอื่นๆ รัฐจะสนับสนุนให้เอกชนภายในประเทศลงทุนเอง
(2) การลงทุนขนาดกลางทีต่ ้องใช้เทคนิคที่เอกชนในประเทศสามารถ
ดาเนิ นการได้ เช่ น การท าเหมือ งแร่ดีบุ กในทะเล หรือ เหมือ งใต้ดินบางประเภทที่ม ีขนาดของ
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การลงทุนสูง ซึง่ เอกชนไม่สามารถลงทุนเองได้ รัฐจะเข้าร่วมลงทุนกับเอกชนในระยะแรกและขาย
หุน้ ให้เป็นบริษทั มหาชนต่อไป
(3) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ขนาดใหญ่ทต่ี อ้ งการขนาดการลงทุนสูงมาก
กรรมวิธกี ารผลิตทีท่ นั สมัยและเทคนิคสลับซับซ้อน ซึง่ ผู้ลงทุนในประเทศไม่สามารถดาเนินการได้
โดยลาพัง รัฐบาลอาจจะสนับสนุนโดยการลงทุนร่วมกับผูล้ งทุนจากภายในหรือต่างประเทศด้วยก็ได้
5.2.2 กาหนดนโยบายการใช้ ที่ดินสาหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพื่อเป็ น
การป้องกันและแก้ไขปญั หากรณีพพิ าทเกีย่ วกับทางด้านป่าไม้ เกษตร และสิง่ แวดล้อม ตลอดทัง้ จะ
สนับสนุ นการจัดทาแผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ทางด้านอุตสาหกรรมแร่ขน้ึ โดยเฉพาะ โดยรัฐจะมี
แนวนโยบายการใช้ทด่ี นิ ดังนี้
(1) การจัดทาแผนทีใ่ ช้ประโยชน์ดา้ นทีด่ นิ ของเหมืองแร่ขน้ึ โดยเฉพาะ
โดยทาการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ท่ไี ด้เปิ ดทาเหมือง และบริเวณที่ทาการสารวจว่ามีศกั ยแร่สูง
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
(2) วางนโยบายการใช้ประโยชน์ การใช้ท่ดี นิ ทางด้านเศรษฐกิจ โดย
จัดให้มหี น่ วยงานเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน และจัดตัง้ กรรมการ “นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
ทางด้านเศรษฐกิจ” ขึน้ เพื่อทาหน้าทีว่ างนโยบายการใช้ทด่ี นิ เพื่อการป่าไม้ เกษตร และเหมืองแร่
ให้ช ัด เจน โดยตัง้ จากบุ ค คลในหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและมีร ะดับ สู ง พอที่จ ะน ามาตรการไป
ดาเนินการต่อไปได้
(3)

จะทาการบูรณะและฟื้ นฟูท่ดี นิ ที่ใช้ทาเหมืองแล้ว เพื่อประโยชน์

อื่นต่อไป
5.2.3 การให้ ก ารสนั บ สนุ น จากรัฐ เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรแร่ เ กิ ด
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ จึงจะต้องวางแนวทางสนับสนุนโครงการพืน้ ฐานเศรษฐกิจ เงินทุน และ
ทางด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุ นการลงทุนของเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการกระจาย
อุตสาหกรรมไปยังส่วนภูมภิ าคเพิม่ ขึน้
(1) ขยายและกระจายโครงการพื้น ฐานเศรษฐกิจ เพื่อ สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึง่ อยู่ตามส่วนภูมภิ าคและท้องทีห่ ่างไกล ซึง่ จาต้องอาศัยเส้นทางคมนาคม
ไฟฟ้า และการสื่อสาร
(2) การสนับสนุ นในด้านเงินทุน เพื่อวางโครงการของรัฐในอันที่จะ
สนับสนุนกิจการเหมืองแร่ขน้ึ โดยเฉพาะ
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(3) สนับสนุ นโครงการสารวจข้อมูลทางธรณีวทิ ยาและธรณีแหล่งแร่
ให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ ประเทศให้มรี ายละเอียดเพิม่ เติม อันจะเป็ นการเผยแพร่ให้เอกชนผูส้ นใจลงทุน
ได้ใช้ประโยชน์ในการสารวจและพัฒนาแหล่งแร่
5.2.4 สนั บสนุ นการเพิ่ มผลผลิ ตแร่ สนับสนุ นการสารวจแหล่งแร่ขนาดใหญ่
เพื่อขยายพืน้ ทีท่ ย่ี งั มิได้ทาการสารวจและพัฒนาแหล่งแร่แต่มศี กั ยแร่สูง เพื่อชักจูงให้มกี ารผลิตแร่ท่ี
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากขึน้ นอกเหนือจากแร่ไม่กช่ี นิดทีผ่ ลิตป้อนความต้องการของตลาด
5.2.5 จัด ตัง้ สถาบันการเงิ น เพื่ อ พัฒ นาทรัพ ยากรแร่ สนับ สนุ น การจัด ตัง้
สถาบันการเงินระดมทุนจากเอกชนทัง้ ภายในและต่างประเทศ เพื่อทาการลงทุนร่วมในการสารวจ
และพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทต่ี ลาดมีความต้องการ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เครื่อง
ไม้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
5.2.6 การตลาดและการรัก ษาระดับ ราคา สนับ สนุ น ให้ม ีก ารศึก ษาภาวะ
เศรษฐกิจเหมืองแร่และตลาดของแร่แต่ละชนิดขึน้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มกี ารผลิตแร่ เพื่อให้
ปริม าณการผลิต แร่เ หมาะสมและไม่เ กิน ความต้อ งการของตลาด เช่ น การก าหนดมาตรการ
บางอย่าง เพื่อรักษาระดับราคาโดยร่วมมือกับประเทศผูผ้ ลิตอื่นเช่นเดียวกับข้อตกลงดีบุกระหว่าง
ประเทศ และสนับสนุนให้มกี ารรวมตัวของสมาคมหรือกลุ่มผูผ้ ลิตแร่ในประเทศเพื่อการประสานงาน
อย่างใกล้ชดิ
5.2.7. ปรับปรุงการบริ หารงานของรัฐ เร่งปรับปรุงระเบียบปฏิบตั แิ ละกลไกการ
บริหารงานของรัฐในส่วนทีร่ ฐั ต้องเข้าทาการควบคุมให้เหมาะสมยิง่ ขึน้

6.

การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
6.1

สาเหตุของปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ปญั หาสิง่ แวดล้อมเกิดขึน้ จากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คือ

6.1.1 การเพิ่ มจ านวนของประชากร การเพิ่ ม ความต้ อ งการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ การดารงชีว ิตขัน้ พื้นฐาน อันได้แก่ ความต้องการพื้นที่ทากินทางการ
เกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีก ารบุ ก รุก ทาลายป่าอันควรสงวนไว้เ พื่อ รัก ษาดุ ลยภาพของ
สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เป็ นต้นว่า น้ า อากาศ แร่ธาตุ
แหล่งพลังงาน ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นเพียงเพื่อสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปจั จุบนั ยังขาดการวาง
แผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคานึงถึงความต้องการในอนาคต จนเกิดความเสื่อมโทรมของ
สภาพสิง่ แวดล้อมขึน้ โดยทัวไปและอาจท
่
าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงในอนาคต หากยังมีการทาลาย
หรือการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติกนั อย่างไม่ระมัดระวังต่อไปอีก
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6.1.2 การรวมตัวของประชากรหรือการตัง้ ถิ่ นฐานมนุษย์ เป็ นสิง่ แวดล้อมที่
มนุ ษย์สร้างขึน้ และจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติเช่นเดียวกับ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ซึ่งโดยปกติแล้วจะขาดการวางแผนและผังเมืองไว้ล่วงหน้าทา
ั หาของเมือ งขึ้น เป็ น ต้ น ว่ า การใช้ ท่ีด ิน ที่ไ ม่ ม ีร ะเบีย บแบบแผน ป ญ
ั หาการจราจร
ให้ เ กิด ป ญ
การขาดแคลนทางด้านสาธารณูปโภคและการบริการโดยทัวไป
่
รวมทัง้ การพักผ่อนหย่อนใจอัน
แสดงถึงสภาพความเสื่อมโทรมทัง้ ทางด้านกายภาพสังคม และคุณภาพของชีวติ ของคนในเมืองทุก
ขณะ
การขยายตัว ของเมือ งนัน้ โดยปกติจ ะมีก ารขยายตัว ทางอุ ต สาหกรรม
เกิด ขึ้น ด้ว ย เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมจะได้ ป ระโยชน์ จ ากการอยู่ใ กล้ชิด กับ เมือ งที่ม ีข นาดใหญ่
ซึ่งหมายถึง การมีตลาดการคมนาคมและบริการพื้นฐานต่างๆ ที่ดกี ว่าเมืองหรือชุมชนขนาดเล็ก
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมมักจะขาดการวางแผนหรือควบคุมที่เพียงพอ จึงทาให้เกิดปญั หาน้ า
เสีย อากาศเป็นพิษจากของเสียทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยออกมา ซึง่ จะก่อให้เกิดปญั หาทัง้
ทางด้านกายภาพ และทางด้านสุขภาพ อนามัย และคุณภาพชีวติ ของประชากรเช่นเดียวกัน
6.1.3 การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิ ตในทางด้านการเกษตร การใช้
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพของดิน ปญั หาดินเป็ นพิษ ซึง่ อาจจะ
แผ่ ก ระจายตัว ลงสู่แ ม่น้ า ล าธาร จนเป็ น สาเหตุ ของน้ าเสีย หรือ ทางด้า นอุ ต สาหกรรม วิธ ีก าร
ในการผลิตที่ใช้สารตะกัว่ ปรอท สารหนู ฯลฯ สารเหล่านี้จะเป็ นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชากร และยากแก่ ก ารแก้ไ ขหรือ ท าลายส่ ว นที่ต กค้า งให้ห มดสิ้น ไป การใช้พ ลัง งานก็อ าจ
ก่อให้เกิดปญั หาสิง่ แวดล้อมขึน้ ได้หลายประการ
จะเห็นได้ว่าปญั หาของสิง่ แวดล้อมนัน้ เกิดขึน้ จากคน และการกระทาของ
คนทัง้ สิ้น ดังนัน้ ในการแก้ไขและวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิง่ แวดล้อมก็จะต้องคานึงถึง
สาเหตุดงั กล่าวข้างต้นนี้
6.2

ปัญหาสาคัญในด้านสิ่ งแวดล้อม

จากการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั และผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปญั หาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ข้อร้องเรียนจากสื่อมวลชนและ
ชมรมอนุ รกั ษ์ต่างๆ พอจะสรุปได้ว่าปญั หาในในด้านสิง่ แวดล้อมได้แก่
6.2.1 ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของสภาพแวดล้ อ ม
ทรัพยากร ธรรมชาติ

และการบริ ห าร

(1) ปญั หาที่เป็ นที่น่าวิต กเป็ นอย่างยิง่ ขณะนี้ ก็ค ือ การที่เ นื้อ ที่ป่าไม้
ของประเทศได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเพีงประมาณร้อยละ 37 ของเนื้อทีท่ งั ้ หมดของประเทศ
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ปญั หาได้ทวีความรุนแรงจนถึงมีการทาลายป่าไม้ ซึ่งเป็ นต้นน้ าลาธารอันเป็ นหัวใจของการรักษา
ดุลยภาพของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ อันจะมีผลต่อการอยูร่ อดและอนาคตของคนไทยทัง้ ประเทศ
(2) ความเสื่อมโทรมของดินเพื่อการเกษตร เนื่องจากการใช้ทด่ี นิ อย่าง
ไม่มปี ระสิทธิภาพ การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับคุณสมบัตขิ องดินหรือปลูกพืชที่จะทาให้คุณภาพ
ของดินเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว เช่น มันสาปะหลัง เป็นต้น
(3) ความเสื่อ มโทรมของทรัพยากรแร่ธ าตุ ทัง้ ทางด้านปริมาณและ
คุณภาพจากการใช้อย่างไม่ถูกวิธ ี อย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือจากการทาลายอย่างผิดกฎหมาย รวมทัง้
ความเสียหายต่อชุมชนจากกรรมวิธกี ารผลิต
(4) การขยายตัว ของเมือ งที่เ ป็ น ไปตามยถากรรมในลัก ษณะที่ม ี
กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองเอกเพียงเมืองเดียว และการกระจายตัวของเมืองที่ขาดความสมดุลทัง้
ทางด้านพืน้ ที่ (Unbalanced Spatial Distribution) และจานวนประชากรทีแ่ ตกต่างกันมาก ในระดับ
เมืองเอก เมืองหลัก เมืองรอง และศูนย์ชุมชนในชนบทต่างๆ ทาให้เกิดความสิ้นเปลืองของรัฐในการ
จัดสรรการบริการและสาธารณูปโภค ตลอดจนการที่เมืองและอุตสาหกรรมได้ขยายตัวออกไปจน
เกิด การบุ ก รุก ที่ดิน ที่อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องการเกษตร หรือ พื้น ที่ท่ีค วรสงวนไว้เ พื่อ รัก ษาดุ ล ของ
ธรรมชาติ
(5) การขาดแคลนและความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเทีย่ ว เนื่องจาก
ไม่มกี ารจัดสรรไว้ล่วงหน้ า หรือการป้องกันมิให้เอกชนเข้าครอบครอง หรือใช้ท่ดี นิ อันควรสงวนไว้
เป็นประโยชน์ใช้สอยของสาธารณชนในด้านการท่องเทีย่ วและพักผ่อนหย่อนใจ
(6) การขาดการอนุรกั ษ์สงิ่ ทีม่ คี ุณค่าทีค่ วรสงวนไว้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
และเป็นมรดกตกทอดแก่อนุชนรุน่ หลัง ทัง้ ทางด้านประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรมและสถาปตั ยกรรม
6.2.2 ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิ ษ ปญั หาสิง่ แวดล้อมอาจเกิดขึน้ ได้โดยทัวไป
่
แต่ ใ นบริเ วณที่ม ีชุ ม ชนที่ม ีป ระชากรหนาแน่ น และมีก ารรวมตัว ของอุ ต สาหกรรม ดัง เช่ น
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่อ่นื ๆ มักจะเกิดปญั หาในขัน้ ทีเ่ รียกว่าสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ ดังนี้คอื
(1)

การเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าทัง้ แหล่งน้ าบนผิวดินและน้ าทะเล

(2) การทาลายสิง่ แวดล้อมทางน้ า อันได้แก่ ระบบวงจรชีวติ ของสัตว์
และพืชทัง้ ในน้าจืดและน้าทะเล
(3) ปญั หาอากาศเสียจากแก๊สพิษต่างๆ ทีป่ ล่อยออกจากการอุตสาหกรรมและท่อไอเสียของรถยนต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลร้ายทัง้ ในด้านสุขภาพ อนามัย ระบบนิเวศน์ของ
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สัตว์และพืช และการเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ ของประชาชน ประกาศของคณะปฏิวตั เิ รื่องการ
ลงโทษรถยนต์ปล่อยควันดามิได้นามาใช้โดยเคร่งครัด
(4) ปญั หาจากเสียงและความสันสะเทื
่
อน ซึ่งเป็ นสิง่ รบกวนและเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพทางกายและทางจิตใจของคนในเมืองใหญ่ๆ โดยทัวไป
่
(5) ปญั หาขยะมูลฝอย ซึง่ เป็ นสาเหตุของปญั หาสิง่ แวดล้อมอื่นๆ เป็ น
ต้นว่า น้ าเสีย อากาศเสีย รวมทัง้ เป็ นบ่อเกิดของเชื้อโรคและสิง่ ที่นาโรคต่างๆ ที่จะเป็ นอันตราย
โดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
6.3

แนวทางและมาตรการในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

การพัฒนาสิ่งแวดล้อ มเป็ นงานที่ต้อ งอาศัยความร่ว มมือ ระหว่างหน่ ว ยราชการ
ต่างๆ ทัง้ ในด้านการวางแผนนโยบายและการปฏิบตั ิ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2518 มิได้ให้อานาจหน่ วยงานหน่ วยหนึ่งโดยเฉพาะในการปฏิบตั แิ ละควบคุม
คุณภาพของสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาสิง่ แวดล้อมเท่าที่กฎหมายต่างๆ จะอานวยให้
ในปจั จุบนั อาจทาได้โดยใช้มาตรการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว คือ
6.3.1 มาตรการในระยะสัน้
(1) การรักษาและดาเนินการตามกฎหมายที่มอี ยู่แล้วอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ป้ อ งกันสาเหตุ ห รือ ลดผลเสีย หายของปญั หาสิ่ง แวดล้อ ม กฎหมายดัง กล่ าว ได้แ ก่ พ.ร.บ.
ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม, พ.ร.บ. การจราจร, พ.ร.บ. การผังเมือง, พ.ร.บ. การประมง, เทศ
บัญญัตคิ วบคุมอาหาร ประกาศคณะปฏิวตั เิ รือ่ งรถยนต์ปล่อยควันดา ฯลฯ เป็นต้น
(2) การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณแก่โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปญั หาเร่งด่วน หรือเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
(3) การขอความร่วมมือจากประชาชนขององค์การเอกชนต่างๆ ใน
ความพยายามทีจ่ ะส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
6.3.2 มาตรการในระยะยาว
(1) การวางแผนและนโยบายการพัฒนาสิง่ แวดล้อมของประเทศ เพื่อ
เสนอเป็นแนวทางบริหารงานสิง่ แวดล้อมของรัฐบาล
(2) การประสานนโยบายและงานด้านสิง่ แวดล้อมของหน่ วยราชการ
ต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องและเป็ นประโยชน์ ซ่งึ กันและกันในด้านข้อมูลและวิชาการ และอยู่ใ น
กรอบของนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อมของประเทศ
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(3) การควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อมโดยการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่ง แวดล้อ ม เพื่อ ให้ส่ ว นราชการและเอกชนถือ ปฏิบ ัติ และใช้เ ป็ น บรรทัด ฐานในการพิจ ารณา
โครงการต่างๆ โดยเปรียบเทียบผลได้ผลเสียของโครงการ และหาทางปรับปรุงโครงการให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้ หรือระงับโครงการทีจ่ ะเป็ นผลเสียหายร้ายแรง
ต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนัน้ จะพิจารณาออกกฎหมายเฉพาะเรื่องเพื่อควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ขึน้ เช่น กฎหมายคุณภาพน้ า กฎหมายคุณภาพอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับประมง เป็ นต้น เพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และให้การควบคุมมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(4) หาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารงานของหน่ วยราชการ
ต่างๆ เพื่อให้งานสิง่ แวดล้อมดาเนินไปโดยมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(5) การประชาสัมพันธ์เ พื่อ กระตุ้นให้ป ระชาชนเกิด ความเข้าใจใน
ปญั หาสิง่ แวดล้อมและผลร้ายที่เกิดขึน้ จากการทาลายสิง่ แวดล้อม โดยให้มกี ารฝึ กอบรมทางด้าน
วิชาการสิง่ แวดล้อมให้แก่หน่ วยราชการต่างๆ เพื่อนาไปพิจารณาในการวางแผนและปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานของตนเอง และทาการรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจ่ ะส่งเสริมสุขภาพสิง่ แวดล้อม
(6) เร่ง รัด ให้ม ีก ารท าผัง เมือ งรวมและผัง เมือ งเฉพาะให้แ ล้ว เสร็จ
ทัวประเทศ
่
โดยคานึงถึงการป้องกันมิให้เกิดผลร้ายแก่สงิ่ แวดล้อม
(7) การอนุ ญาติให้ตงั ้ โรงงานต้องมีการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุ ญาต
ให้มสี งิ่ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สงิ่ แวดล้อม และให้แสดงแผนผังก่อนรับอนุ ญาต นอกจากนี้
รัฐบาลจะใช้มาตรการเด็ดขาดปิดโรงงานทีท่ าผิดเงือ่ นไข

บทที่ 2
การกระจายและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในชนบท
1.

คานา

ในปี 2519 ประชาชนที่ครองชีพอยู่ด้วยการเกษตรเป็ นหลักมีจานวน 30.1 ล้านคน
(ประมาณ 5,280,000 ครอบครัว) หรือร้อยละ 70 ของจานวนประชากรทัง้ สิน้ เกษตรกรเหล่านี้ม ี
รายได้จากผลิตผลเกษตรรวมกัน 97,135 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ของรายได้ประชาชาติ รายได้
ต่อบุคคลของเกษตรกรไทยเฉลีย่ ในปี 2519 จึงมีจานวน 3,450 บาทต่อปี หรือต่ ากว่ารายได้เฉลีย่
ต่อบุคคลของทัง้ ประเทศ ซึ่งมีจานวน 7,580 บาทต่อคนต่อปี เป็ นอันมาก ดังนัน้ ปญั หาการลด
ความเหลื่อมล้าของรายได้จงึ จาเป็นทีจ่ ะต้องเพ่งเล็งถึงระดับรายได้ของเกษตรกรเป็ นสาคัญทีส่ ุด ใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรเป็นจานวนมาก ซึง่ ว่างงานอยู่หรือมีงานทาไม่สม่าเสมอ เป็ นทรัพยากรอันมี
ค่าที่รฐั ต้องพยายามนาเอามาใช้ให้เป็ นประโยชน์วธิ กี ารเช่นนี้เป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะช่วยยกระดับรายได้
และความเป็ นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและจะเป็ นการเพิม่ ผลผลิตของประเทศอย่าง
แท้จริงด้วย
แม้ว่ า รายได้เ ฉลี่ย ของเกษตรกรจะต่ า กว่ า รายได้ข องผู้ป ระกอบการวิช าชีพ อื่น ๆ แต่
ขณะเดีย วกัน ในหมู่เ กษตรกรด้ว ยกัน เองรายได้ ข องเกษตรกรก็ย ัง แตกต่ า งกัน ออกไปตาม
ประสิทธิภาพของการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่ก ับปจั จัยหลายประการ ปจั จัยที่ส าคัญ ประการหนึ่ ง ในการ
กาหนดประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การถือครองปจั จัยในการทาการผลิต โดยเฉพาะทีด่ นิ ซึ่งได้
กล่าวไว้ในบทที่ 1 ของส่วนทีส่ ามแล้ว และแหล่งทีต่ งั ้ ตลอดจนคุณภาพของดินทีใ่ ช้ในการผลิต ใน
บรรดาพื้นทีท่ ่ใี ช้ในการเพาะปลูกจานวน 109 ล้านไร่ในปจั จุบนั นัน้ ประมาณ 89 ล้านไร่ เป็ นพื้น
ทีด่ นิ นอกเขตชลประทานซึง่ มีคุณภาพต่างกัน และผลผลิตขึน้ อยู่กบั คุณภาพของทีด่ นิ และปริมาณ
น้ าฝน เกษตรกรส่วนใหญ่ทอ่ี ยู่นอกเขตชลประทานต้องเสีย่ งต่อภาวะฝนแล้ง และน้ าท่วมอยู่เสมอ
ในบรรดาพืน้ ทีเ่ หล่านี้ปรากฏว่ามีพชื ผลเกษตรเพียงไม่ก่ปี ระเภททีส่ ามารถก่อให้เกิดการทางานได้
เกือบทัง้ ปี เช่น หม่อน ไหม ผัก อย่างไรก็ด ี พื้นที่ปลูกพืชไร่นอกเขตชลประทานนัน้ ในปจั จุบนั
สามารถใช้ทด่ี นิ เพาะปลูกโดยอาศัยน้ าฝนได้ 2 ครัง้ คือ ต้นและปลายฤดูฝน รวมเวลาทางาน 7-8
เดือนในหนึ่งปี เช่น ข้าวโพด ฝ้าย ยาสูบ และถัวต่
่ างๆ แต่ผลผลิตในเขตเหล่านี้กข็ น้ึ อยู่กบั ปริมาณ
และช่วงเวลาของฝนซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้ พื้นที่ท่เี หลือเป็ นพื้นที่ท่สี ามารถปลูกพืชได้เพียง
ครัง้ เดียว โดยอาศัยน้ าฝน พื้นที่ประเภทนี้มเี ป็ นจานวนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
จานวนพืน้ ที่เพาะปลูกทัง้ หมดของประเทศดังกล่าวมีเพียงประมาณ 10 ล้านไร่ เท่านัน้ ทีส่ ามารถ
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ควบคุมน้าได้โดยระบบการชลประทาน ส่วนพืน้ ทีอ่ กี ประมาณ 10 ล้านไร่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตชลประทานนัน้
ยังไม่สามารถกระจายน้ าและควบคุมน้ าอย่างได้ผล และในจานวนพื้นที่เพาะปลูกทัง้ หมดมีเพียง
ประมาณ 3 ล้านไร่เท่านัน้ ซึ่งเป็ นพื้นทีท่ ่สี ามารถควบคุมน้ าได้ทุกฤดูพอเพียงทีจ่ ะใช้ทด่ี นิ ได้ทงั ้ ปี
โดยวิธกี ารชลประทานและการสูบน้ า
จากข้อเท็จจริงและข้อจากัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในบรรดาเกษตรกรทัง้ หลาย
เกษตรกรที่มฐี านะทางเศรษฐกิจต่ าที่สุ ดจะได้แก่ กลุ่ มเกษตรกรที่ไร้ท่ีทากินหรือ มีท่ที ากินน้ อ ย
โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในเขตที่ปลูกพืชได้ครัง้ เดียว มีคุณภาพของดินต่ าและผลผลิตต้องพึ่งปริมาณ
น้ าฝนอย่างเต็มที่ เกษตรกรจาพวกนี้มเี ป็ นจานวนมากซึ่งเป็ นปญั หาสาคัญในการพัฒนาเกษตร
ทัง้ นี้ เพราะการยกระดับการผลิต ของเกษตรกรเหล่านี้ทาได้ยากมาก จาต้องให้ความสนใจและ
ทุ่มเททรัพยากรอย่างมาก โดยที่ผ ลผลิต ที่จะเพิ่มนัน้ มีปริมาณไม่แ น่ นอนขึ้นอยู่ก ับภาวะดินฟ้ า
อากาศและแม้จะสามารถช่ วยยกระดับการผลิตขึ้นมาได้ ก็ต้องเผชิญ กับปญั หาในด้านความไม่
สม่าเสมอของระดับราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเคลื่อนไหวขึน้ ลงอย่างรุนแรงในยามที่ระดับราคาสินค้ า
เกษตรตกต่า เกษตรกรเหล่านี้กต็ อ้ งรับเคราะห์ทาให้ระดับรายได้ตกต่าไปกว่าทีเ่ ป็นอยู่

2.

แนวทางการยกระดับการผลิ ตและรายได้ทางการเกษตร

เพื่อยกระดับการผลิตควบคู่ไปกับรายได้ทางการเกษตร แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีแนวทาง
และกลยุทธ์ในการจัดวางโครงการภาครัฐบาลเพื่อปรับปรุง โครงสร้างการผลิต และการจ้างงานใน
สาขาเกษตรดังนี้คอื
2.1

การกระจายการผลิ ต

การกระจายการผลิตหรือการเร่งส่งเสริมให้มกี ารผลิตผลิตผลทางการเกษตรมาก
ชนิดขึน้ เป็ นมาตรการสาคัญทีจ่ ะเพิม่ ประโยชน์จากแรงงานทางเกษตรทีส่ ามารถนามาใช้ได้อกี เป็ น
จ านวนมาก การกระจายการผลิต นี้ จ ะเน้ น หนั ก ในพื้น ที่ท่ีเ กษตรกรมีเ วลาว่ า งมาก และใน
ขณะเดียวกันก็กระจายการผลิตการเกษตรประเภทที่มแี ววที่จะผลิตได้ในพื้นที่อ่นื ๆ เพื่อลดการ
เ
สี่
ย
ง
ภั
ย
อันเกิดขึน้ จากการทีร่ ายได้ของเกษตรกรขึน้ อยูก่ บั พืชผลประเภทเดียว ซึง่ จะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ต่อไปในหัวข้อ 3
2.2

การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

โดยการเร่ ง ลงทุ น เพื่อ จัด หาและควบคุ ม การใช้น้ า เพื่อ การเพิ่ม ผลผลิต ในเขต
ทีส่ ามารถเร่งผลิตเพิม่ ขึน้ ได้ ในกรณีเช่นนี้จะเรียกเก็บเงินค่าน้ าจากผูไ้ ด้ผลประโยชน์จากโครงการ
เหล่ า นี้ เพื่อ ความยุติธ รรมแก่ ผู้ไ ม่ไ ด้ร บั ประโยชน์ จ ากโครงการ นอกจากนัน้ กา รด าเนิ น การ
ในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตจะเน้นการปรับปรุงคุณภาพของดินในเขตพืน้ ที่ท่ดี นิ มีความ
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อุดมสมบูรณ์น้อย สาหรับผลิตผลการเกษตรชนิดที่มคี วามรู้ทางวิชาการพร้อมจะดาเนินการเร่ง
ขยายและเผยแพร่ค วามรู้ทางเทคนิคสมัยใหม่ท่ใี ช้อ ยู่ใ นแปลงทดลองของทางราชการให้ถึงมื อ
ประชาชนให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ โดยจะส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปต่างๆ เพื่อให้มสี ่วน
ร่วมกันช่วยเหลือซึง่ กันและกันทัง้ ในด้านการเพิม่ ผลผลิตและการตลาดให้มากขึน้
2.3

ระดับราคาสิ นค้าเกษตร

การยกระดับราคาสินค้าเกษตรทีถ่ งึ มือผูผ้ ลิตเป็ นปจั จัยที่สาคัญซึง่ จะช่วยยกระดับ
รายได้ทางเกษตรให้สงู ขึน้ ในระยะสัน้ แต่การใช้นโยบายราคาโดยรัฐบาลได้ทาการประกันราคานัน้ มี
ขอบเขตจากัด เนื่อ งจากปญั หายุ่งยากในการบริหารงาน ดังนัน้ การประกันราคาหรือการจัดตัง้
ระบบราคาขัน้ ต่าจึงเป็นแนวทางควรจากัดอยูใ่ นระดับราคาทีส่ ามารถทาได้อย่างจริงจัง และควรเป็ น
พืชผลทีผ่ ผู้ ลิตอยูใ่ นเขตยากจนเป็นพิเศษ การรับซือ้ ของทางราชการต่อกลุ่มเกษตรกรเป็ นวิธหี นึ่งที่
จะให้ถงึ มือเกษตรกรผูผ้ ลิต แต่ทางราชการควรกาหนดนโยบายการช่วยเหลือการตลาดให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์ให้แน่ชดั เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสาคัญ ในการรวมกลุ่มกัน
มากขึน้ สาหรับกลไกทางด้านการตลาด เช่น สภาการตลาดและมูลภัณฑ์กนั ชน ควรจะได้คดิ หาวิธ ี
จัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ ช่ ว ยลดความเสีย หายที่เ กิด ขึ้น จากการเคลื่อ นไหวของระดับ ราคาอย่ า งรุ น แรง
นอกจากนัน้ การส่งเสริมสถาบันของเกษตรกร สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการค้าในรูป สหกรณ์
ควรจะได้รบั การพิจารณาส่งเสริมให้เข้มแข็งเป็ นหลักที่จะช่วยเหลือทางด้านการตลาดและรักษา
เสถียรภาพของราคาในระยะยาวด้วย

3.

การกระจายการผลิ ต
3.1

ข้อเท็จจริ ง

การขยายตัวในด้านการผลิตพืชเท่าที่ผ่านมายังกระจายการผลิตไม่ได้เท่าที่ควร
กล่าวคือ โครงสร้างการกระจายการผลิตในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515-2519) นอกจาก
จะขึน้ อยูก่ บั พืชหลักเพียง 6 ชนิดแล้ว คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา และปอ ซึง่ มี
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกร้อยละ 88 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชทัง้ หมด มีมลู ค่าเพิม่ ผลผลิตร้อยละ 52 ของผลผลิต
การเกษตรทัง้ หมด และมีมูล ค่ า ส่ ง ออกร้อ ยละ 88 ของมูล ค่ า ส่ ง ออกสิน ค้า เกษตรทัง้ หมด
ความส าคัญ ของพืช หลัก ทัง้ 6 ชนิด นี้ก ลับยิ่ง เพิ่ม มากขึ้น เมื่อ เปรีย บเทียบกับในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2 (2510-2514) ซึง่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชหลักทัง้ 6 ชนิดมีจานวนร้อยละ
84 ของพื้นที่เพาะปลูกทัง้ หมด มูลค่าเพิม่ ของผลผลิตร้อยละ 44 ของมูลค่าผลผลิตการเกษตร
ทัง้ หมด และมูลค่าส่งออกร้อยละ 87 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทัง้ หมด จึงเป็ นทีน่ ่ าห่วงว่าใน
อนาคตหากราคาในตลาดโลกซบเซาลงเพราะพืช ใดพืชหนึ่ง แล้ว เกษตรกรย่อ มจะได้ร บั ความ
กระทบกระเทือนเป็นจานวนมากขึน้ เป็ นลาดับ
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นอกจากโครงสร้างการผลิตการเกษตรจะยังคงขึ้นอยู่กบั พืชหลักเพียง 6 ชนิด
ซึ่งมีความสาคัญเพิม่ ขึ้นมากแล้ว ในระยะระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (2510-2514) และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทดแทนและแย่งพืน้ ทีก่ ารผลิตในระหว่าง
พืชทัง้ 6 ชนิดด้วยกันเอง ดังจะเห็นได้ว่าอัตราเพิม่ ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวมีแนวโน้มลดลง ในขณะ
ทีเ่ นื้อทีเ่ พาะปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อยมีแนวโน้มสูงขึน้ ในแผนนี้จงึ จาเป็ น
ทีจ่ ะหาทางให้เกษตรกรได้ขยายการผลิตไปถึงพืชอื่นๆ อีกทัง้ เพื่อมิให้เกษตรกรต้องขึน้ อยู่กบั พืชใด
พืชหนึ่งมากจนเกินไป
ในระหว่างปี 2515-2519 ผลผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ฝ้าย ผลิตภัณฑ์นม ยาสูบ
ไหม ยัง ไม่ เ พิ่ม มากนั ก สิน ค้ า เกษตรบางชนิ ด เช่ น ฝ้ ายกลับ ผลิต ได้ ล ดลง การน าเข้ า จาก
ต่างประเทศยังมีเพิม่ มากขึ้น สินค้าเกษตรบางชนิดที่มโี รงงานอุตสาหกรรมเป็ นตลาดรองรับและ
สามารถพัฒนาการผลิตเป็ นสินค้าออกทีส่ าคัญยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ เป็ นต้นว่า พืชน้ ามัน
ปาล์ม น้ ามัน ผลไม้ ผัก ต่ า งๆ และเนื้ อ สัต ว์ เป็ นต้น จึงจ าเป็ น อย่างยิ่งที่จ ะต้อ งส่ งเสริม และให้
ความสาคัญแก่พชื เหล่านี้หรือพืชอื่นทีม่ ชี ่องทางจะขยายตลาดได้มากขึน้
เมื่อคานึงถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงมีความ
จ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งเร่ ง รัด การกระจายการผลิต ให้ม ากชนิ ด ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ จ ากแรงงาน
การเกษตร และลดการเสีย่ งภัยอันเกิดจากการทีร่ ายได้ของเกษตรกรขึน้ อยู่กบั พืชไม่ก่ชี นิด อย่างไร
ก็ตามขอบเขตการกระจายการผลิตในระยะเวลาต่อไปนัน้ ขึ้นอยู่กบั ปริมาณเนื้อ ที่เพาะปลูกของ
ประเทศ ซึ่งมีอยู่เป็ นสาคัญ จากข้อเท็จจริงในปจั จุบนั ปรากฏว่าการเพิม่ การกระจายการผลิตด้าน
การเกษตร ในระยะเวลาทีผ่ ่านมาได้ส่งผลให้เนื้อทีเ่ พาะปลูกของประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับจาก 49.3
ล้านไร่ในปี 2504 เป็ น 109.4 ล้านไร่ในปี 2518 การขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกดังกล่าวทีส่ ่งผลโดยตรง
ต่อการบุกรุกทาลายป่า และทาให้เนื้อทีป่ ่าไม้ของประเทศลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 37 ในปี
2518 เมือ่ คานึงถึงนโยบายในด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้ อันเป็ นนโยบายหลักทีส่ าคัญประการ
หนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 การขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพื่อกระจายการผลิตจึงควรกระทาได้ใน
อัตราไม่เกินปีละ 500,000 ไร่ เทียบกับอัตราเฉลีย่ ปีละ 4.8 ล้านไร่ในระหว่างปี 2504-2519
3.2

นโยบาย

จากข้อเท็จจริงและปญั หาข้อจากัดดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการ
กระจายการผลิตในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังนี้
3.2.1 ให้มกี ารกระจายการผลิต ด้านเกษตรเพื่อ ก่ อ ให้เ กิดการใช้ท่ดี ินในพื้นที่
การเกษตรซึง่ ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างเต็มทีใ่ ห้มากขึน้ และก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแรงงาน
ด้านเกษตร ซึง่ ยังมีงานทาไม่สม่าเสมอทัง้ ปีให้มากขึน้
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3.2.2 ให้มกี ารกระจายการผลิตจากพืชหลัก 6 ชนิด ออกไปสู่พชื เกษตรอื่นๆ
มากยิง่ ขึ้น เพื่อ ลดอัต ราการเสี่ยงภัยจากความไม่แน่ นอนและความเคลื่อ นไหวของระดับราคา
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร
3.3

แนวทางและมาตรการพัฒนา

เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นจึงได้กาหนดแนวทางและมาตรการการ
กระจายการผลิตในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังต่อไปนี้.3.3.1 การกระจายการผลิ ตเพื่อใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรที่ มีอยู่ให้ มากขึ้น
แนวทางสาคัญในเรื่องนี้ ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตด้านเกษตรที่สามารถกระทาได้ตลอดปี ในรูป
ของการส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนและการทาไร่นาแบบผสม ผลผลิตทางด้านเกษตรเหล่านี้
ได้แก่
(1) ปศุ ส ัต ว์ ปศุ ส ัต ว์เ ป็ น สาขาเกษตรกรรมที่ส าคัญ รองจากการ
กสิกรรม สัตว์ท่นี ิยมเลี้ยงในปจั จุบนั ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ ด ไก่ มีแนวโน้ มในการใช้บริโภค
เพิม่ ขึน้ ตามอัตราการเพิม่ ของประชากร สาหรับโค กระบือ ซึ่งแต่ เดิมเลีย้ งไว้ใช้งานและใช้บริโภค
ปจั จุบนั ตลาดต่ างประเทศมีความต้องการเพิม่ มากขึ้น และเครื่องจักรกลได้เข้ามารับหน้ าที่แทน
แรงงานสัตว์ไปบ้างแล้ว จาเป็นต้องเร่งรัดการผลิตให้สูงขึน้ เพื่อชดเชยส่วนทีใ่ ช้เครื่องจักรกลทางาน
แทนแล้วเลิกเลีย้ งไป และส่วนต้องใช้บริโภคในประเทศเพิม่ ขึน้ ตลอดจนให้มกี ารส่งออกไปจาหน่ าย
ต่างประเทศได้มากขึน้ จึงเร่งกาหนดโครงการพัฒนาปศุสตั ว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็ นพืน้ ที่
ราบสูงและความอุดมสมบูรณ์ต่ ากว่าภาคอื่นๆ และในภาคใต้ซ่งึ เป็ นเขตปลอดโรคให้เพิม่ มากขึ้น
และเพิม่ มาตรการทีเ่ ป็ นเหตุจงู ใจให้มกี ารเลีย้ งโค กระบือ เป็ นอุตสาหกรรมเพื่อผลิตโค กระบือเนื้อ
ส่งตลาดโดยตรงอย่างรีบด่วน โดยพิจารณาปญั หาต่างๆ และแก้ไขเสียด้วยในคราวเดียวกัน เช่น
การกาหนดให้มกี ารซือ้ ขายกันตามคุณภาพสัตว์และเนื้อชาแหละของโคพันธุด์ ี เพื่อแก้ปญั หาเรื่องนี้
ในการค้าโคและกระบือควรห้ามนาเนื้อ โคชัน้ ดีจากต่ างประเทศเข้ามาใช้บริโภค แก้กหหมายที่
อนุญาตให้ฆา่ และส่งโค กระบือออกไปจาหน่ ายต่างประเทศได้โดยไม่จากัดอายุกาหนดเงื่อนไขการ
ส่งออกเสียใหม่ให้รดั กุม สาหรับพันธุส์ ตั ว์และโรคสัตว์ จาเป็ นต้องหาบริการให้เพียงพอและเข้มงวด
ในเรื่องการป้องกันการลักขโมยโค กระบือ ทัง้ นี้ เพื่อแก้ปญั หาในการเพิม่ ผลผลิตและการส่งโค
กระบือ ควรห้ามนาเนื้อโคชัน้ ดีจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริโภค แก้กหหมายทีอ่ นุ ญาตให้ฆ่าและส่ง
โค กระบือออกไปจาหน่ ายต่างประเทศ ทัง้ นี้ จะได้ปรับปรุงโครงการเลี้ยงโค กระบือเสียใหม่ให้
ถู ก ต้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ โดยเร่ ง รัด การเลี้ย งสัต ว์ ใ นทุ่ ง หญ้ า รวม เลี้ย งโคนม และอื่น ๆ ให้
ประสานกันมากยิง่ ขึน้
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เพื่อ ให้ม ีก ารขยายการเลี้ย งโคนม และเพิ่ม ปริม าณการผลิต
น้ านมดิบให้ไ ด้สูงในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สมควรอย่างยิง่ ที่ต้อ ง
แก้ปญั หาการขาดแคลนโคพันธุ์นมด้วยการผสมเทียม โดยใช้น้ าเชื้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศ
ผสมกับแม่โคพันธุ์พ้นื เมืองของเกษตรกร และแม่โคโดยเฉพาะในสถานีบารุงพันธุ์สตั ว์ของรัฐบาล
ทุกแห่ง และจาเป็ นต้องเร่งรัดกาจัดโรคแท้งติดต่อให้หมดไปโดยเร็วที่สุด โดยขอความช่วยเหลือ
จาก เอฟ.เอ.โอ. และให้สนิ เชื่อระยะยาวในการซือ้ โคนม และอุปกรณ์การเลีย้ งโคนม ด้านการขยาย
ตลาดจะต้องจัดตัง้ ศูนย์รบั ซื้อนมในแหล่งที่เริม่ มีการผลิตนมทันที นอกจากนี้สมควรสนับสนุ นให้
ผู้ผลิตจาหน่ ายน้ านมได้ในราคาสูง และผู้ใช้ได้แก่ผู้บริโภคซื้อน้ านมในราคาที่ไม่สูงนัก เพื่อการนี้
จาเป็ นต้องมีการประกันราคาขัน้ ต่ าของราคาน้ านมดิบ โดยรัฐเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือในรูปการให้
เงินชดเชยแก่ผู้ผลิตในระยะแรก และช่ว ยลดหย่อนภาษีอ ากรแก่อุ ปกรณ์ การผลิต นม ตลอดจน
โฆษณาให้ประชาชนใช้อาหารนมให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มกี ารบริโภคนม ซึ่งเป็ นอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว
การเลี้ยงสุกรยังคงเป็ นอาชีพสาคัญของเกษตรกร โดยทัวไปการ
่
เลี้ยงสุกรเลี้ยงเป็ นครัวเรือนโดยมิได้อยู่รวมกัน จึงยากแก่การควบคุมโรคและลดต้นทุนการผลิต
เทคนิค ใหม่ๆ ในการผสมพันธุ์สุ ก รและการเลี้ยงให้เ ติบโตภายในเวลาอันสัน้ ในทางวิช าการนี้
สามารถกระทาได้ ปญั หาในด้านสุ ก รที่ค วรจะเร่งรัดในแผนพัฒนา ได้แก่ มาตรการต่างๆ เช่น
โครงการขยายพันธุ์สุกร โครงการเลี้ยงสุกรรวมเพื่อป้องกันโรคระบาด โครงการอาหารสุกรเพื่อให้
ผลิตได้น้ าหนักสูงและใช้อ าหารน้ อย ทัง้ นี้ โดยส่ งเสริมให้กรมปศุ สตั ว์และมหาวิทยาลัยร่วมกัน
ทาการศึกษาและค้นคว้าให้ได้ผลแล้วนาไปเผยแพร่ให้แก่ผเู้ ลีย้ งสุกรได้ทราบต่อไปด้วย
อนึ่ง ระบบการค้าสุกรมีชวี ติ ทีส่ ่งไปยังโรงฆ่าสัตว์กเ็ ป็ นปญั หาใหญ่
ซึ่งจาเป็ นจะต้องวางแผนให้แน่ ชดั การแจ้งให้ผู้เลี้ยง ผู้จาหน่ ายและโรงฆ่าสัตว์ได้ทราบเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงาน มิฉะนัน้ ปญั หาสุกรขาดแคลนและล้นตลาดจะเป็ นปญั หาไม่สน้ิ สุด
(2) ประมง การประมงของไทยต้ อ งอาศัย แหล่ ง น้ า ธรรมชาติถึง
ร้อยละ 97 ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 3 นัน้ ได้จาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ า แนวโน้มสัตว์น้ าทะเลในบริเวณ
อ่าวไทยกาลังจะลดน้อยลง เพราะการใช้เครือ่ งมือทีจ่ บั สัตว์น้ าไม่เหมาะสม และการจับสัตว์น้ าไม่ ได้
คานึงถึงการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าเป็ นสาคัญ อันเป็ นเหตุให้สตั ว์น้ าหน้าดินในบริเวณอ่าวไทยมี
ปริมาณลดน้อยลงอย่างมากด้วย ชาวประมงจึงจาเป็ นที่จะต้องใช้เรือทาการประมงขนาดใหญ่ข้นึ
ทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการทาการประมงสูงมาก เพราะต้องนาเรือออกไปจับสัตว์น้ าในน่ านน้ า สากล
เพิม่ ขึน้ ในอนาคตอันใกล้น้ี หากมีการยอมรับหลักการในเรื่องเขตเศรษฐกิจจาเพาะขึน้ แล้ว โดยแต่
ละประเทศจะขยายอาณาเขตฯ ออกไปเป็ น 200 ไมล์ ทะเลก็จะทาให้น่านน้ าสากลถูกจากัด ซึ่ง
หมายถึงแหล่งทาการประมงของชาวประมงถูกจากัดแคบลงไปด้วยย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
การพัฒนาการประมงทะเลของประเทศไทยเป็ นอันมากจึงจาเป็ นที่จะต้องเร่งรัดการพัฒนาประมง
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น้ ากร่อย โดยมุง่ ส่งเสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าชายฝงั ่ เร่งรัดพัฒนาการประมงน้ าจืดเพื่อเพิม่ ผลผลิต
ให้ม ากขึ้น และได้ป ระโยชน์ สู ง สุ ด พัฒ นาการประมงทะเลให้บ ัง เกิด ผลประโยชน์ อ ย่ า งเต็ม ที่
พัฒนาการอุตสาหกรรมสัตว์น้ าเพื่อให้การใช้ทรัพยาการประมงได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากทีส่ ุด
เน้นหนักในด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า และบูรณะแหล่งน้ าให้ได้ผลอย่างจริงจัง ร่วมมือทา
การประมงและใช้สทิ ธิการประมงในเขตเศรษฐกิจฯ ของประเทศอื่น (Joint Venture in fisheries)
รวมทัง้ พัฒนางานด้านเศรษฐกิจ การประมง และให้การศึกษาอบรมทางด้านการประมงทะเล เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชาวประมงให้สงู ขึน้
(3) หม่อน-ไหม ในปจั จุบนั เทคนิคการผลิตหม่อน-ไหมแบบทันสมัย
ได้มกี ารดาเนินการอยู่แล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลิตไหมยืนซึ่งมีคุณภาพดี การเลี้ยง
หม่อน-ไหม นี้เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยทาให้มงี านทาได้เกือบตลอดปี และสามารถใช้แรงงานที่ยงั ว่าง
อยู่ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชราได้ อันเป็ นการเพิม่ พูนรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง ในขณะนี้
การผลิตไหมยืนในประเทศไม่เพียงพอ และยังต้องมีการสังเข้
่ ามาจากต่างประเทศ ดังนัน้ ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงควรมีโครงการส่งเสริมการเลีย้ งไหมให้กว่างขวางออกไปอีกในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเขตแห้งแล้งซึง่ ผลจากการเพาะปลูกผลิตได้ต่ ากว่าในเขตอื่นๆ
ของประเทศมาก
(4) ยางพารา เป็ น กิจ กรรมที่ใ ช้ แ รงงานมาก โดยเฉพาะในการ
กรีดยางซึง่ ทาได้ปีละ 10-11 เดือน ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการ
เร่งรัดการปลูกยางแทน เพื่อการนี้ควรเร่งการปลูกยางแทนให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้
กาหนดไว้ตามโครงการเงินกู้ของธนาคารโลก เพื่อเป็ นการยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนทาง
ภาคใต้ซง่ึ ปลูกยางเป็นส่วนใหญ่
(5) ผัก -ผลไม้ การผลิต ผัก และผลไม้ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ส ามารถใช้
แรงงานได้เกือบตลอดปี อย่างไรก็ดี การผลิตผักและผลไม้ควรมุ่งประเภทที่มอี ุตสาหกรรมรองรับ
เช่ น การท าผัก หรือ ผลไม้ก ระป๋ อง นอกจากนั น้ การผลิต จะต้ อ งด าเนิ นการส่ ง เสริม ในเขตใกล้
โรงงานและใกล้ตลาดเพื่อ การบริโภค โครงการสาคัญที่ควรจะได้รบั การเร่งรัด ได้แก่ โครงการ
พืชพันธุผ์ กั และความรูใ้ นการปรับปรุงให้ผลิตผลมีคุณภาพดีและมีราคาสูงขึน้ อีกด้วย โครงการไม้ผล
ควรจะได้รบั ความสนใจให้มากขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้
(6) ยาสู บ ด าเนิ น การส่ ง เสริม การเพาะปลู ก ยาสู บ โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยาสูบเป็ นพืชที่มอี ายุการเพาะปลูกที่ใช้เวลาเพียง 70-75
วัน และสามารถปลูกได้ถงึ 5 รุน่ ต่อปี และเป็นสินค้าทีม่ ลี ่ทู างการส่งออกดีประเภทหนึ่ง ทัง้ นี้ จะต้อง
ปรับปรุงเรื่องการซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร เพื่อเป็ นสิง่ ชักจูงให้ผู้ปลู กปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต นอกจากนัน้ ควรสนับสนุ นนโยบายที่จะยายอัต ราการใช้ใ บยาสูบไทยในการผลิต บุหรี่ของ
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โรงงานยาสูบให้เพิม่ ขึน้ อีก และสนับสนุ นการรวมกลุ่มเพื่อการค้าของสหกรณ์โรงบ่มและสหกรณ์
การค้าต่างๆ ให้มที ุนการดาเนินงานมากขึน้ เพื่อประโยชน์ในการผลิตเพื่อการส่งออกให้มากขึน้
3.3.2 การกระจายการผลิ ตจากพืชหลักไปสู่พืชผลเกษตรอื่นๆ
การกระจายการผลิตจากพืชหลัก 6 ชนิดไปสู่พชื ผลอื่นๆ จะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละภาคทีม่ อี ยูด่ งั นี้
ภาคเหนื อ พื้น ที่ต อนบนของภาคเป็ น ที่สู ง มีท รัพ ยากรป่ า ไม้ท่ีอุ ด มสมบูร ณ์ แ ละเป็ น แหล่ ง ต้ น น้ าล าธารที่ส าคัญ แต่ ใ นระยะที่ผ่ า นมานี้ การบุ ก รุ ก ท าลายป่ า ไม้ใ น
ลักษณะทาไร่เลื่อนลอยมีเป็นจานวนมาก ดังนัน้ การกระจายการผลิตในภาคนี้จงึ ต้องเน้นหนักไปใน
ด้านการส่งเสริมพืชผักและไม้ผลเมืองหนาวทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่สูง สาหรับภาคเหนือตอนล่างส่วน
ใหญ่เป็ นเขตเพาะปลูกพืชไร่อยูแ่ ล้ว ลู่ทางการกระจายการผลิตก็ยงั มีอกี มาก พืชทีค่ วรเร่งรัด ได้แก่
ฝ้าย ยาสูบ ถัวเหลื
่ อง และถัวต่
่ างๆ
ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ พื้นที่เ ป็ นที่ราบสูง มีค วามอุ ดมสมบูรณ์ต่ า
ดังนัน้ จะต้องส่งเสริมการปลูกพืชไร่ ซึ่งทาได้ปีละ 2 ครัง้ หรือมากกว่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ได้แก่ ข้าวโพด ฝ้าย ถัวและยาสู
่
บ การขาดแคลนน้ าทัง้ เพื่อให้การใช้บริโภคและการเกษตรเป็ น
ปญั หาสาคัญของภูมภิ าคนี้ การสร้างเขือ่ นเพื่อกักเก็บน้ าไม่อาจทาได้มากนัก เนื่องจากขาดแหล่งน้ า
ดังนัน้ การเพิม่ ผลผลิตในภาคนี้จาเป็นต้องเน้นในเรือ่ งการปรับปรุงเทคนิคของพืช โดยเฉพาะข้าวที่
อาศัยน้าฝนแต่อย่างเดียวเป็นหลัก
ภาคกลาง พื้น ที่เ ป็ น ที่ร าบลุ่ ม มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมีร ะบบการ
ชลประทานที่ดี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายการผลิต ที่มลี ู่ทางมากกว่าภาค
อื่นๆ พืชหลักทีป่ ลูกอยู่ในปจั จุบนั ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถัวต่
่ างๆ ผัก ผลไม้ การพัฒนาจะต้อง
เน้นให้มกี ารปลูกพืชมากครัง้ ขึน้ ในเขตเกษตรชลประทานซึง่ สามารถควบคุมน้ าได้ตลอดปี
ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่มคี วามชุ่มชื้นมาก เหมาะสมต่อการปลูกไม้ยนื ต้น
พืชหลักที่ปลูก ได้แก่ ยางพารา การกระจายการผลิตยังมีลู่ทางที่ จะทาได้อกี มาก เป็ นต้นว่า การ
ปลูกปาล์มน้ามัน กาแฟ ผลไม้ต่างๆ มะม่วงหิมพานต์ และมะพร้าว ซึง่ มีอยูบ่ า้ งแล้วแต่ไม่เพียงพอ

4.

การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
4.1

ข้อเท็จจริ ง

192

ประสิทธิภาพการผลิตซึ่งวัดจากผลผลิตต่อเนื้อ ที่เพาะปลูกของพืชหลักที่สาคัญ
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ยาง และปอ ในระหว่างปี 2513-2517 นัน้ ปรากฏว่า
เพิม่ ขึน้ น้อยมาก เพียงเฉลีย่ ร้อยละ 1.8 พืชทีม่ ผี ลผลิตต่อไร่เพิม่ ขึน้ ได้แก่ อ้อย ข้าว ข้าวโพด และ
ยาง ส่วนมันสาปะหลังและปอมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อพืน้ ทีข่ องพืช
แต่ล ะประเภทแล้ว จะเห็นว่ายังคงอยู่ใ นระดับต่ ามาก และอัตราเพิ่มก็ยงั เปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่
สม่าเสมอกันในแต่ละปี ในช่วงปี 2513-2519 ประสิทธิภาพการเลีย้ งสัตว์เล็กได้มกี ารปรับปรุงสูงขึน้
เนื่องจากได้มกี ารลงทุนของเอกชน ในด้านโรงงานอาหารสัตว์เป็ นจานวนมาก สาหรับการเลีย้ งสัตว์
ใหญ่ โค และกระบือยังขยายตัวได้ไม่มาก เฉลีย่ เพียงร้อยละ 2 ต่อปี ในด้านการประมง การประมง
ั ่ งมี
น้ าจืดได้มกี ารขยายตัวมากยิง่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 10.8 ต่อปี ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝงยั
ประสิทธิภาพในการผลิตต่ากว่าทีค่ วร
ปญั หาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตนี้เป็ นทีช่ ดั เจนว่าเป็ นปญั หาสืบเนื่องมาจาก
การลงทุนในสาขาการเกษตร ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีจานวนไม่เพียงพอ และการจัดสรรเงินลงทุน
ในโครงการพัฒนาเกษตรเน้ นหนักในเรื่องโครงสร้างขัน้ พื้นฐาน เช่น เขื่อน และถนน ดังนัน้ จึงมี
ความจาเป็นจะต้องลงทุนเพิม่ เติมเป็ นจานวนมากเพื่อให้ถงึ ระดับไร่นา ในปจั จุบนั ผลผลิตเฉลีย่ ของ
เกษตรกรในไร่ น าของเกษตรกรยัง มีป ริม าณน้ อ ยกว่ า ที่ส ามารถท าได้ ใ นแปลงทดลองของ
ทางราชการเป็ นจานวนมาก จริงอยู่ผลผลิตในแปลงทดลองของทางราชการนัน้ เป็ นระบบที่มกี าร
ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพของดิน และการควบคุ ม น้ า ซึ่ง เป็ น เรื่อ งระยะยาวที่ใ ช้เ วลานานกว่า จะถึง มือ
เกษตรกร นอกจากนัน้ ในบางพื้นที่การควบคุมปริมาณน้ าไม่อาจดาเนินการได้ จาเป็ นจะต้องพึ่ง
น้ าฝนตามธรรมชาติ ดังนัน้ ในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตโดยทัวไปจึ
่ งจาเป็ นต้องเร่งการ
จัดหาและขยายขอบเขตปจั จัยการผลิตสมัยใหม่ให้ทวถึ
ั ่ ง ทัง้ ในเขตชลประทานและนอกเขตดังจะได้
กล่าวต่อไป
สาหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปจั จัยการผลิตทีส่ าคัญๆ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 3 อาจสรุปได้ดงั นี้
4.1.1 ที่ ดินทากิ น การขาดแคลนที่ดนิ ทากินและการเช่านาได้ทวีความรุนแรง
ยิ่ง ขึ้น ที่ดิน ในภาคกลางและภาคเหนื อ ซึ่ง มีค วามสมบู ร ณ์ ม ากกว่ า ภาคอื่น ๆ กลับ ป รากฏว่ า
เกษตรกรเป็ นเจ้าของที่ดนิ น้ อยกว่าภาคอื่นๆ คือ ภาคกลางมีเกษตรกรผู้เช่าที่ดนิ ถึงร้อยละ 40.7
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่านัน้ เกษตรกรผูเ้ ช่าทีด่ นิ มีเพียงร้อยละ
2.7 การขาดกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ดังกล่าวทาให้เกษตรกรขาดสิง่ จูงใจทีจ่ ะอนุ รกั ษ์ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีพน้ื ทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่มาก แต่ก็
ยังมีช่องทางปรับปรุงให้สามารถทาประโยชน์ได้ เช่น ดินเค็มทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 8
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ล้านไร่ พื้นทีป่ ่าชายเลนประมาณ 1.24 ล้านไร่ และพื้นทีด่ นิ เค็มชายทะเลประมาณ 400,000 ไร่
เป็นต้น
พื้น ที่ดิน การเกษตรที่ม ิไ ด้ ท าการเพาะปลู ก ในแต่ ล ะปี ม ีอ ยู่ม ากและมี
แนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ คือ ในปี 2510 เนื้อทีท่ ใ่ี ช้เพาะปลูกทัง้ หมดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 91.5 ของเนื้อที่
ทีส่ ามารถทาการเกษตรได้ แต่ได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 82.6 ในปี 2516 แสดงว่ามีพน้ื ทีซ่ ง่ึ เคย
เป็ นทีเ่ พาะปลูกเดิมถูกทอดทิง้ ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็ นจานวนมาก และที่ดนิ เหล่านี้ประสิทธิภาพใน
การผลิตจะต่ า เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ถูกทาลายไปเสียมาก นอกจากนี้การที่เขต
ชลประทานมีอยูจ่ ากัด การเพาะปลูกส่วนใหญ่จงึ ทาได้เพียงช่วงฤดูฝนเท่านัน้
4.1.2 น้าชลประทาน เนื้อที่เพาะปลูกกว่าสามในสีข่ องประเทศยังต้องพึง่ น้ าฝน
เพื่อการเกษตร ปจั จุบนั เนื้อที่ในเขตชลประทาน 19.8 หรือร้อยละ 18.1 ของเนื้อทีก่ ารเกษตรทัง้
ประเทศนัน้ สามารถส่งน้ าได้จริงเพียง 10.2 ล้านไร่ แต่ก็เป็ นการชลประทานในฤดูฝน ส่วนในฤดู
แล้งนัน้ เนื้อทีช่ ลประทานมีเพียง 4.8 ล้านไร่ และส่งน้ าได้ถงึ ไร่นาเพียงประมาณ 2 ล้านไร่ หรือร้อย
ละ 4.4 ของเนื้อที่การเกษตรของประเทศ ภาคกลางมีเนื้อที่ในเขตชลประทานมากที่สุดถึง 11.7
ล้านไร่ ส่ ว นภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ มีเ พีย ง 2.4 ล้านไร่ และที่สาคัญ คือ ในฤดูแล้งเนื้อ ที่
ชลประทานทีส่ ามารถส่งน้าได้ถงึ ไร่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงประมาณ 33,000 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.7 ของเนื้อทีก่ ารเกษตรของภาค
จากปี 2509-2517 เนื้อที่ชลประทานที่สร้างเสร็จแต่ละปี มแี นวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นปี ละประมาณ 400,000 ไร่ คันและคูน้ าในเขตชลประทานมีแนวโน้ มที่จ ะเพิ่มขึ้นปี ล ะ
530,000 ไร่ และการสูบน้าช่วยเหลือการทานาจะเพิม่ ขึน้ ปีละ 60,000 ไร่
4.1.3 ปุ๋ย อัต ราการใช้ป๋ ุยของประเทศยัง ต่ า อยู่มาก คือ โดยเฉลี่ยของเนื้ อ ที่
เพาะปลูกทัง้ หมดเพียง 3.8 ก.ก.ต่อไร่ ซึง่ ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเชียทีใ่ ช้ป๋ ุย 9
ก.ก.ต่อไร่ การใช้ป๋ ุยของประเทศไทยได้เพิม่ จาก 250,000-300,000 ตันต่อปี ในระหว่าง พ.ศ.
2510- 2514 เป็ น 350,000-400,000 ตัน ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และเนื้อทีเ่ พียงส่วน
น้อยประมาณ 21.7 ล้านไร่เท่านัน้ ที่ใช้ป๋ ยจากปริ
ุ
มาณปุ๋ยทัง้ หมดที่ใช้รอ้ ยละ 59 ใช้ในภาคกลาง
ส่วนอัตราการใส่ป๋ ุยเฉพาะเนื้อ ที่ท่ใี ส่ป๋ ุยนัน้ ปรากฏว่าภาคใต้เ ป็ นภาคที่ใส่ป๋ ุยในอัตราสูงสุด คือ
20.3 ก.ก. ต่อไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่าสุด คือ 8.1 ก.ก. ต่อไร่
4.1.4 เมล็ดพันธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ต้องใช้พนั ธุ์พชื จากการเก็บเองและหา
ซื้อส่วนที่ขาดจากตลาด ความช่วยเหลือของรัฐบาลยังมีอยู่จากัด คือ หน่ วยงานของรัฐผลิตเมล็ด
พันธุพ์ ชื ทีด่ ไี ด้ไม่ถงึ ร้อยละหนึ่งของปริมาณทีเ่ กษตรกรต้องใช้ และเนื่องจากการผลิตพืชพันธุใ์ หม่ท่ี
มีคุ ณ ลัก ษณะที่ดีต้อ งใช้เ วลาในการค้นคว้าและทดสอบนาน ความสาเร็จเท่า ที่ผ่ านมาจึงยังไม่
พอเพียงแก่ความต้องการของเกษตรกร ส่วนทีส่ าเร็จจนสามารถส่งเสริมแก่เกษตรกรก็ม ี เช่น พันธุ์
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ข้าวโพด ข้าว ฝ้าย ถัวเหลื
่ อง ถัวลิ
่ สง และถัวเขี
่ ยว เป็ นต้น ในด้านของปศุสตั ว์และประมงก็ได้มกี าร
นาพันธุ์สตั ว์และปลาต่างๆ มาทดลองเลี้ยงและเผยแพร่ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร
4.1.5 เงิ นทุน เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ขาดแคลนเงินลงทุนของตัวเอง ต้องอาศัย
สินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ในปี 2515 ประมาณร้อยละ 69 ของสินเชื่อทีเ่ กษตรกรได้รบั มาจากแหล่ง
นอกสถาบันการเงิน ในจานวนนี้ประมาณร้อยละ 30 มาจากพ่อค้าคนกลางและนายทุนท้องถิน่ ส่วน
ที่เหลือได้มาจากการกู้ยมื พี่น้องเพื่อนบ้าน การกู้ยมื เงินของเกษตรกรจากนอกสถาบันการเงินใน
ระยะหลังลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2506 ซึ่งมีสูงถึงร้อยละ 95 ของสินเชื่อทัง้ หมดที่ได้รบั อัตรา
ดอกเบีย้ ทีเ่ กษตรกรต้องชาระได้ลดลงจากประมาณร้อยละ 30 ต่อปี ในปี 2505 เหลือร้อยละ 25 ต่อ
ปี ในปี 2515 ก็นบั ว่ายังสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ทีธ่ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียก
เก็บร้อยละ 12 ต่อปี
ในระหว่างปี 2510-2518 สินเชื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรให้เกษตรกรกู้นัน้ โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 54 ของสินเชื่อทัง้ หมดให้เพื่อการผลิตข้าว
เนื่องจากสินเชื่อทางการเกษตรมีความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติและราคา ดังนัน้ แหล่ งสินเชื่อ จึง
ต้องการหลักค้าประกันทีด่ ี ทาให้ไม่สามารถจะให้สนิ เชื่อแก่เกษตรกรได้อย่างทัวถึ
่ ง ทาให้เกษตรกร
ทีย่ ากจนไม่สามารถกู้ยมื ได้ การเป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกรทาให้มโี อกาสได้รบั สินเชื่อมากกว่า
เกษตรกรทีม่ ไิ ด้เป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกร แต่ปรากฏว่าในปี 2517 มีสหกรณ์ทวประเทศ
ั่
1,041
สหกรณ์ และชุมนุ มสหกรณ์อีก 15 ชุมนุ ม มีสมาชิกที่เ ป็ นเกษตรกรรวมทัง้ สิ้นเพียง 503,581
ครอบครัว หรือประมาณร้อยละ 13.3 ของจานวนครอบครัวเกษตรกรทัวประเทศเท่
่
านัน้
4.1.6 แรงงาน แรงงานในการเกษตรมีจ านวน 11.5 ล้า นคน ในปี 2516
หรือร้อยละ 75 ของแรงงานในประเทศ การใช้แรงงานในการเกษตรคิดเฉลีย่ ทัง้ ปี เพียงร้อยละ 38
ของแรงงานทีม่ อี ยู่ ระหว่างเดือนกรกหาคมถึงธันวาคมเป็ นระยะเวลาทีม่ กี ารใช้แรงงานมากทีส่ ุดถึง
ร้อยละ 72 ถึง 77 ในฤดูแล้ง ซึง่ เป็ นช่วงนอกฤดูการผลิตมีการใช้แรงงานน้อยมากเพียงร้อยละ 20
โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมมีการใช้แรงงานน้อยทีส่ ุด เพียงร้อยละ 6 เท่านัน้ ในด้านความแตกต่าง
ระหว่างภาคนัน้ ภาคกลางและภาคใต้มจี านวนแรงงานทางการเกษตรทีใ่ ช้รอ้ ยละประมาณ 50 ของ
แรงงานทีม่ อี ยู่ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีการทางานโดยเฉลีย่ เพียงร้อยละ 32
ของแรงงานทีม่ อี ยูเ่ ท่านัน้
4.2

นโยบาย

การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตจะต้องดาเนินมาตรการเพื่อใช้ทรัพยากรหลักทาง
การเกษตรโดยเฉพาะทีด่ นิ แหล่งน้า และแรงงานทีย่ งั เหลือของเกษตรกรให้มากขึน้ นอกจากนัน้ ใน
ด้านปจั จัยการผลิต รัฐมีนโยบายที่จะกระจายความรูท้ างเทคนิคที่ใช้อยู่ในสถานีทดลองของทาง
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ราชการให้ขยายออกไปมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยปรับปรุงระบบการประสานงานระหว่างฝ่าย
วิชาการและฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงและขยายระบบการส่งเสริมการเกษตรให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ ในเขตที่มกี ารส่งเสริมการเกษตรแล้ว จะจัดให้มปี จั จัยการผลิตสมัยใหม่โดยเฉพาะพันธุ์ ปุ๋ย
และสินเชื่อให้แก่เกษตรกรในจานวนทีส่ อดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
4.3

แนวทาง

4.3.1 ที่ ดิ น ในด้านการด าเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ ์ที่ด ิน รัฐจะได้ขยายการ
ดาเนินการในด้านการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อความเป็ นธรรมในสังคมดังกล่าวไว้ในบทที่ 1 ส่วนที่สาม
สาหรับในด้านการปรับปรุงคุณภาพของที่ดนิ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตนัน้ จะสนับสนุ นการ
ขยายงานการพัฒนาทีด่ นิ เปรีย้ วจานวน 2 ล้านไร่ ในภาคกลางซึง่ เป็ นเขตทีส่ ามารถดาเนินการได้
ทันที เนื่องจากมีเทคนิคทีเ่ หมาะสมพร้อมอยูแ่ ล้ว ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้รเิ ริม่ การ
ปรับปรุงคุณภาพของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ มีอยู่ถงึ 8 ล้านไร่ เป็ นกรณีพเิ ศษด้วย
เหตุผลทางด้านการกระจายรายได้ นอกจากนัน้ ควรดาเนินการปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ ป่าไม้ชายเลนซึง่ มี
อยู่ 1.24 ล้านไร่ และพืน้ ทีด่ นิ เค็มชายทะเลซึง่ มีจานวนประมาณ 400,000 ไร่ ควรดาเนินการตาม
กาลังงบประมาณ สาหรับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ จะได้มกี ารจัดเตรียมโครงการปรับปรุง
ที่ดนิ และพัฒนาเกษตรสมบูรณ์แบบในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อให้พร้อมดาเนินการได้ภายในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
4.3.2 แหล่งน้ า การพัฒนาระบบชลประทานให้ถงึ ระดับไร่นาเพื่อให้สามารถใช้
ทีด่ นิ เพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดปีนนั ้ เป็ นมาตรการทีส่ าคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึง่ มี
เป้ า หมายขยายออกไปอีก 2.7 ล้า นไร่ อย่า งไรก็ดี เนื่ อ งจากการด าเนิ น การในด้า นนี้ ต้อ ง
ลงทุนสูงถึง 2,000-3,000 บาทต่อไร่ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ควรมีส่วนในการ
ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนของการก่อสร้างระบบชลประทาน การพัฒนาชลประทานในระบบไร่นานี้
นอกจากจะช่วยให้มกี ารใช้ทด่ี นิ เต็มทีใ่ นเขตโครงการแล้ว ยังจะได้ประโยชน์จากการทีจ่ ะเป็ นแหล่ง
ทีส่ ามารถเพิม่ การจ้างงานทางการเกษตรได้เป็ นจานวนมาก ทัง้ นี้ เนื่องจากการเพาะปลูกในระบบ
ชลประทานเต็มทีน่ ้ีจะต้องการแรงงานเพิม่ ขึน้ เกินกว่าแรงงานทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ ดังนัน้ การโยกย้าย
แรงงานเข้าสู่เขตเกษตรชลประทานสมบูรณ์แบบ จึงเป็ นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรกาลังคนส่วนทีเ่ หลือให้เป็นประโยชน์
ปญั หาเร่งด่วนทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาแก้ไขเป็ นอันดับพิเศษ ได้แก่ ปญั หา
ความแห้งแล้งในบางเขตท้องทีท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องทีบ่ างแห่งดังกล่าวนี้ ไม่อาจทีจ่ ะ
จัด หาน้ า ได้ เนื่ อ งจากการขาดแคลนแหล่ ง น้ า แต่ ใ นบางเขตท้ อ งที่ซ่ึง มีแ หล่ ง น้ า อยู่จ ะได้ร ับ
ความสาคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 โดยริเริม่ การวางแผนเพื่อดัดแปลงแหล่งน้ าสาคัญ
โดยเฉพาะน้ า ชี และน้ ามูล เพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ ใ นการเก็บ กักน้ า มากขึ้น นอกจากนัน้ ระบบ
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ชลประทานโดยเครื่องสูบน้ าซึง่ มีอยู่บา้ งแล้วในเขตทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีแหล่งน้ าและ
ราษหรร่วมกันจัดระบบคูคลองส่งน้ าเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะได้รบั การสนับสนุ นให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ และจะ
ได้ทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการสูบน้ าจากแม่น้ าโขงให้แน่ ชดั และทาการขยายเขตสูบน้ าให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศและงบประมาณแผ่นดิน
การใช้แหล่งน้ าใต้ดนิ เพื่อการเพาะปลูก ซึ่งจะได้เริม่ โครงการทดลองขึ้น
เป็ นครัง้ แรกที่จงั หวัดสุโขทัย จะได้ทาการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาขยายงานให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้
4.3.3 ระบบการวิ จยั ทางการเกษตร ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การ
วิจยั ทางการเกษตรได้เน้นการศึกษาวิจยั เป็ นรายผลิตผลที่สาคัญ สาหรับในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 เนื่องจากเนื้อทีท่ จ่ี ะขยายการผลิตทางการเกษตรมีจากัด ดังนัน้ การวิจยั ทางการเกษตร
จะต้องเน้นหนักเป็นพิเศษและเร่งด่วนในการศึกษาค้นคว้าหาพันธุพ์ ชื อายุสนั ้ ทีส่ ามารถปลูกและเก็บ
เกีย่ วได้เร็ว และสามารถปลูกพืชอื่นตามหลังเป็ นพืชที่ 2 และพืชที่ 3 ได้ โดยใช้ความชืน้ ทีเ่ หลืออยู่
ในดินไปใช้ในการปลูกพืชรุน่ หลังๆ ทัง้ นี้ จาเป็ นจะต้องหาพืชทีใ่ ช้น้ าน้อยและทนแล้ง รวมถึงจะต้อง
ศึกษาค้นคว้าหาพืชทีจ่ ะสามารถปลูกแซมพืชหลักได้โดยไม่แข่งขันกัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการใช้ทด่ี นิ ได้
เต็ ม ที่แ ละตลอดปี การว่ า งงานเป็ น รายเดือ นของเกษตรกรที่จ ะลดลง นอกจากนั ้น จะต้ อ ง
ทาการศึกษาค้นคว้า และวิจยั หาพืชทีใ่ ห้ผลผลิตต่อไร่สูง มีการตอบสนองต่อการใช้ป๋ ยสู
ุ ง มีความ
ต้านทานต่ อโรคและแมลง โดยการพิจารณาจากพืชที่มแี นวโน้ มผลผลิต ต่ อไร่ต่ า เช่น อ้อ ย มัน
สาปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น
4.3.4 ระบบการส่งเสริ มการเกษตร ในระยะต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ระบบ
ส่ ง เสริม การเกษตรของประเทศยัง ไม่อ าจกระจายไปได้ท วั ่ ถึง ในท้อ งถิ่น ต่ า งๆ คงมีแ ต่ ใ นเขต
โครงการบางแห่ง เช่น เขตเกษตรชลประทาน เขตเร่งรัดการปลูกฝ้าย ฯลฯ ซึง่ มีบริการในด้านให้
คาแนะนาทางเกษตรที่ถึงมือประชาชน ในระยะหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารนาเอา
ระบบเกษตรกรอาสาสมัครเข้ามาใช้ในเขตเกษตรชลประทาน ในเขตทีม่ ศี ตั รูพชื รบกวนมาก และใน
เขต 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานีและยโสธร ภายใต้โครงการโดยความสนับสนุ นของ
ธนาคารโลกในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้มกี ารทบทวนการส่ งเสริมการเกษตรที่
ดาเนินการอยู่ในปจั จุบนั โดยพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็ นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการ
ขาดการประสานงานระหว่างการวิเคราะห์และบารุงดิน กับการส่งเสริมการเกษตร นอกจากนัน้ จะ
พิจารณาระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เ ป็ นระบบที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบตั ิได้และมีระบบการ
ควบคุมประสิทธิภาพทางการส่งเสริมการเกษตรทีแ่ น่นอน
4

4.3.5 ระบบการประสานงานพัฒนาการเกษตร ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
จะได้ปรับปรุงงานพัฒนาการเกษตร เพื่อ ให้มกี ารประสานงานของงานที่เ กี่ยวข้อ งกับการ
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พัฒนาการเกษตรทัง้ ทางด้านงานส่งเสริม งานวิจยั งานพัฒนาและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งาน
ศึก ษาและวิจยั ทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ การผลิต จนถึงการตลาด รวมตลอดทัง้ การกาหนดโครงการ
แผนปฏิบตั ิ และติดตามผลงานในระดับท้องถิน่ อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้งานพัฒนาต่างๆ ได้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การประสานงานดังกล่าวนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนี โยบายให้
สานักงานเกษตรภาคทัง้ 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
เป็ น หน่ ว ยกลางท าหน้ า ที่ป ระสานงาน รวมทัง้ ให้บ ริการแก่ หน่ ว ยราชการต่ า งๆ ที่ด าเนิ น การ
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาการเกษตรในท้องถิน่ นัน้ ๆ
4.3.6 เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ดเี ป็ นปจั จัยการผลิตสาคัญที่ขาดแคลนเป็ นจานวน
มากในขณะนี้ยงั ขาดนโยบายที่แน่ นอนในการผลิตและจาหน่ ายเมล็ดพันธุ์ดใี นเขตเกษตร นอกเขต
ชลประทานในเขตประทานที่ม ีก ารจัด รูป ที่ดิน ได้ม ีการด าเนิน การผลิต พัน ธุ์ดี เพื่อ สนองความ
ต้อ งการในพื้น ที่เ ขตโครงการพิษ ณุ โลกและอื่นๆ โดยได้อ าศัยความสนับสนุ นทางการเงินจาก
สหรัฐ อเมริก า ในหลัก การของโครงการนี้ ในระยะต่ อ ไปองค์การตลาดเพื่อ การเกษตรจะเป็ น
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการดาเนินงานและการจาหน่ ายเมล็ดพันธุด์ ี อย่างไรก็ดี ขอบเขตแนว
การผลิตและการจาหน่ายพันธุพ์ ชื ตามโครงการนี้นับว่าจากัดมาก ดังนัน้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 4 จึงมีนโยบายทีแ่ น่ นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสนับสนุ นการขยายตัวของโครงการนี้ให้กว้างขวาง
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
4.3.7 สิ นเชื่ อ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะพิจารณากาหนดแผนการเพื่อ
ปลดปล่อยเกษตรกรให้หลุดจากภาระหนี้ สนิ ทีเ่ กษตรกรใช้ท่ดี นิ เป็ นหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในกรณี
ที่ท่ดี ินกาลังจะตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของนายทุน ต้อ งถือ เป็ นเรื่อ งเร่งด่ว น ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูล
ข้อเท็จจริง จัดทาแผนการช่วยเหลือและรีบดาเนินการให้ได้ผลในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้
ในการนี้จะต้องพิจารณาขยายขอบข่ายงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ
ดาเนินการจัดตัง้ หน่ วยงานขึน้ ใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ สาหรับในด้านสินเชื่อเพื่อการผลิตนัน้ จะ
ขยายให้ ร วดเร็ว ที่สุ ด ภายใต้ โ ครงการของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
นอกจากนัน้ จะปรับปรุงความสามารถในการให้สนิ เชื่อ โดยเน้นวิธกี ารให้ความดูแลเกษตรกรอย่าง
ใกล้ชดิ เช่นเดียวกับวิธกี ารที่ใช้อยู่ในกรณีของสินเชื่อเพื่อปลูกยางแทนภายใต้กองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง
4.3.8 ปัจจัยการผลิ ตอื่นๆ จะเน้นการดาเนินงานในด้านคุณภาพของดินและปุ๋ย
โดยส่งเสริมให้มกี ารวิเคราะห์คุณภาพของดินในเขตการพัฒนาเกษตรสาคัญๆ ให้ละเอียดยิง่ ขึ้น
เพื่อให้สามารถใช้เป็ นฐานในการพิจารณาการใช้ป๋ ยในสู
ุ
ตรและปริมาณทีเ่ หมาะสม

5.

ระดับราคาสิ นค้าเกษตร
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5.1

ข้อเท็จจริ ง

(1) ราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศที่เป็ นสินค้าหลัก มีการขึน้ ลงตามภาวะ
ตลาดโลกในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ราคาสินค้าส่งออกของพืชทีส่ าคัญ 8 ชนิดเพิม่ ขึน้ โดย
เฉลีย่ ร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 สิง่ จูงใจจากราคามีผลให้ปริมาณการ
ผลิตเพิม่ มากขึน้ ในระยะทีร่ าคาสินค้าเกษตรเพิม่ สูงขึน้ แต่ราคาของปจั จัยการผลิตต่างๆ ทีส่ าคัญก็
ได้เพิม่ สูงขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รายได้ของ
เกษตรกรภายหลังหักค่าใช้จา่ ยการผลิตแล้วได้เพิม่ สูงขึน้ เกษตรกรโดยทัวไปมี
่ การเปลีย่ นแปลงหัน
ไปปลูกพืชทีม่ รี าคาดี ในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมาได้มกี ารขยายการปลูกอ้อย มันสาปะหลัง และข้าวโพด
มาก ทัง้ ในรูปบุกรุกที่ดนิ ที่เป็ นป่าและปลูกทดแทนกันเป็ นต้นว่า พื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางและ
ตะวั น ตกได้ ม ี ก ารปลู ก อ้ อ ยขึ้ น แทน แล ะมี ก ารปลู ก มั น ส าปะหลั ง ทดแทนปอ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ นี้ เนื่องจากรายได้จากการปลูกพืชทัง้ สาม หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีอตั รา
สูงกว่า ดังจะเห็นได้จากตารางทีแ่ สดงไว้โดยใช้ขอ้ มูลปี 2518 ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตารางที่ 2.1
รายได้ของเกษตรกรจากการปลูกพืชที่เป็ นสิ นค้าส่งออกที่สาคัญ (ปี 2518)
ราคาขายที่
รายได้
ต้นทุนการ
กาไร
พืช
เกษตรกรได้รบั
(บาท/ไร่)
ผลิ ต
(บาท/ไร่)
(บาท/ตัน)
(บาท/ไร่)
อ้อย
288
2,308
1,756
552
มันสาปะหลัง
420
992
543
449
ยาสูบ
1,350
2,095
1,800
294
ยาง
6,280
465
222
243
ถัวเหลื
่ อง
3,600
512
274
238
ข้าวโพด
2,020
755
560
195
ปอ
3,000
415
345
70
ข้าว
2,095
752
701
51

(2) ตลาดสินค้าเกษตรในระดับไร่นาเท่าทีเ่ ป็ นอยู่ส่วนใหญ่เป็ นการซื้อขายผ่าน
ระบบคนกลาง การซือ้ ขายผ่านสถาบันเกษตรกรยังมีอยู่น้อยไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของผลผลิตทัง้ หมด
การผูกขาดตัดตอนของตลาดสินค้าเกษตรในระดับนี้ยงั มีอยู่มาก สาเหตุทส่ี าคัญเนื่องจากเกษตรกร
ขาดแคลนเงินทุนและสินเชื่อทัง้ เพื่อการผลิตและการตลาด ต้องอาศัยจากคนกลางเป็ นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ยงั ขาดปจั จัยอื่นๆ ทีส่ าคัญในด้านการตลาด เป็ นต้นว่า ยุง้ ฉาง ยานพาหนะขนส่ง ดังนัน้
อานาจการต่อรองราคาของเกษตรกรจึงมีน้อยมาก
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(3) นโยบายราคาสินค้าเกษตรเท่าทีผ่ ่านมายังไม่มกี ารกาหนดไว้แน่ ชดั สินค้า
เกษตรที่เป็ นอาหารหลัก เช่น ข้าว เนื้อ สัตว์ น้ าตาล ราคามักถูกจากัดให้อ ยู่ในระดับต่ า โดยใช้
มาตรการต่างๆ ตามกหหมายมีอยู่ เช่น มาตรการภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการส่งออก การจากัด
การส่งออก และการกาหนดราคาขัน้ สูง เพื่อป้องกันการค้ากาไรเกินควร ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 ปี 2517-2518 รัฐบาลเริม่ มีบทบาทเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรบางชนิด คือ อ้อย และข้าว
โดยประกาศราคาซือ้ ขายอ้อยระหว่างโรงงานน้ าตาลและชาวไร่อ้อย ในปี 2518 ได้ใช้เงิน 450 ล้าน
บาท สาหรับประกันราคาอ้อยในอัตราตันละ 300 บาท ส่วนข้าวได้ประกาศประกันราคาเกวียนละ
2,500 บาท การดาเนินงานสามารถกระทาได้บางจุดและบางท้องที่เท่านัน้ หน่ วยงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับตลาดการเกษตรที่สาคัญมีอยู่สองหน่ วยในรูปรัฐวิสาหกิจ คือ องค์การคลังสินค้าและ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การดาเนินงานของทัง้ สองหน่ วยงานนี้ยงั ประสบปญั หาในเรื่องขาด
นโยบายหลักเรื่องราคาสินค้าเกษตรและแผนงานเฉพาะเรื่องนอกจากนี้ยงั จากัดในเรื่องเงินทุน
กาลังคน และยุง้ ฉาง ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างกว้างขวาง
5.2

นโยบาย

การกระจายการผลิตการเกษตรและการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตดังกล่าว
ข้า งต้น จะมีผ ลท าให้ส ามารถยกระดับ การผลิต ในสาขาเกษตรเพิ่ม ขึ้น ในอัต ราเฉลี่ย ร้อ ยละ 5
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เมื่อพิจารณาถึงประชากรในสาขาเกษตรทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จาก 32.2
ล้านคน ในปี 2519 เป็ น 35.8 ล้านคน ในปี 2524 แล้ว มูลค่าการผลิตต่อบุคคลในราคาคงที่จะ
เพิม่ ขึน้ จาก 3,450 บาทต่อคนในปี 2519 เป็ น 4,880 บาทต่อคนในปี 2524 หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
เฉลีย่ ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าอัตราเพิม่ เฉลี่ยของประเทศซึง่ จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 4.7 ดังนัน้
มาตรการทัง้ สองข้างต้นจึงไม่เพียงพอทีจ่ ะลดช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ
ได้ ดังนัน้ มาตรการด้านนโยบายราคาจึงเป็นสิง่ จาเป็ นเพื่อทีจ่ ะยกระดับรายได้ของประชากรร้ อยละ
75 ในสาขาเกษตรให้ใกล้เคียงกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี โดยที่
นโยบายในด้านราคาโดยเฉพาะการประกันราคา หรือการพยุงราคาเป็ นมาตรการทีต่ ้องมีการลงทุน
สูงและมีปญั หาในด้านการบริหารมาก ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงมีนโยบายทีจ่ ะ
ใช้นโยบายราคาในกรณีพชื ผลที่สาคัญ โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็ นสินค้าที่สาคัญที่สุดและเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรจานวนมากทีส่ ุด ซึง่ หากไม่มนี โยบายเป็ นพิเศษแล้วก็จะไม่สามารถยกระดับความเป็ นอยู่
ของเกษตรกรส่วนใหญ่เหล่านี้ให้สูงขึน้ นอกจากข้าวแล้ว ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้
พิจารณาเพิม่ ประเภทของผลิตผลเกษตรที่จะดาเนินการพยุงราคาขึ้นอีก โดยยึดถือหลักการว่า
จะต้ อ งเป็ น สิน ค้า เกษตรที่ผ ลิต ในเขตแห้ง แล้ง ประชาชนยากจน หรือ สิน ค้า ที่ร ฐั ต้ อ งการที่จ ะ
สนับสนุ นเป็ นพิเศษ เช่น ฝ้าย และปอ สาหรับนโยบายราคาโดยทัวไปนั
่
น้ จะเริม่ ดาเนินโครงการ
ระยะยาว ซึ่งจะนาไปสู่การจัดตัง้ มูลภัณฑ์กนั ชนเพื่อลดผลเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากความผันผวนของ
ระดับราคาสินค้าเกษตร
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5.3

แนวทางและมาตรการแก้ไข
แนวทางและมาตรการสาคัญเพื่อสนับสนุ นนโยบายราคาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4

มีดงั ต่อไปนี้
5.3.1 แนวทางเกี่ยวกับนโยบายราคาข้าว
แนวนโยบายเพื่อยกระดับราคาพืชผล โดยเฉพาะราคาข้าวซึ่งเป็ นผลผลิต
หลักควรกาหนดไว้ให้สงู ขึน้ ในอัตราทีเ่ ร็วกว่าอัตราการเพิม่ ของระดับราคาทัวไป
่ เป้าหมายการเพิม่
ของระดับราคาทัวไปในช่
่
วงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ กาหนดให้รกั ษาไว้ให้เพิม่ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี
ดังนัน้ รัฐบาลจะต้อ งหาวิธ ีก ารยกระดับราคาข้าวเปลือ กให้เ พิ่มสูงขึ้นในอัต ราใกล้เ คียงกับการ
เพิม่ ขึน้ ของระดับราคาทัวไปเช่
่
นกัน คือให้ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้เพิม่ ขึน้ จากราคาเฉลี่ย
2,065 บาท ในปี 2519 ให้สูงขึน้ เป็ น 2,750 บาท ภายในระยะปี 2524 ซึ่งการที่จะยกราคา
ข้าวเปลือกให้สูงขึน้ ได้ในอัตราดังกล่าวนี้จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีโครงการประกันราคาหรือพยุง
ราคาข้า วที่ไ ด้ ผ ล เช่ น โครงการมู ล ภัณ ฑ์กัน ชน ขณะเดีย วกัน ก็ ต้ อ งยอมให้ ร าคาข้า วสาร
ภายในประเทศสูงขึน้ ในสัดส่วนทีส่ อดคล้องกับราคาข้าวเปลือกด้วย
5.3.2 การรวมกลุ่มเกษตรกร สิง่ สาคัญเร่งด่วนทีจ่ ะต้องรีบ พิจารณาดาเนินการ
ได้แก่การยกระดับความสามารถในการบริหารของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มบี ทบาทในด้านการค้า
เพื่อลดบทบาทความสาคัญของคนกลางทัวไปลง
่
เพื่อการนี้ แนวทางสาคัญทีจ่ ะต้องเร่งดาเนินการ
ได้แก่ การสนับสนุ นให้ระบบสหกรณ์มคี วามยืดหยุ่นในการคัดเลือกและให้สงิ่ ตอบแทนผู้จดั การ
สหกรณ์ โดยจะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินแก่สหกรณ์ในด้านนี้เป็ น
อันดับแรก นอกจากนัน้ ในด้านรูปแบบของการรวมตัวของเกษตรกร ซึง่ มีอยู่ 3 แบบในปจั จุบนั คือ
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์
นัน้ จะต้องกาหนดแนวทางเพื่อให้การรวมกลุ่มประเภทต่างๆ ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็ นระบบสหกรณ์ในทีส่ ุด
ทัง้ นี้ การปรับปรุงสหกรณ์ท่มี อี ยู่แล้วให้เข้มแข็งจะช่วยเร่งอัตราการขยายตัวของระบบสหกรณ์ให้
เร็วขึน้ โดยมีแนวทางในการปรับปรุงทีส่ าคัญๆ ดังนี้คอื
(1) ทาการปรับปรุงโครงสร้างของสหกรณ์ทุกระดับให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในปจั จุบนั ในขัน้ แรกจะต้องแก้ไขพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ปี พ.ศ. 2511 ให้ทนั สมัย
และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสหกรณ์อย่างแท้จริง และจัดส่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้าไปแนะนา
การบริหารงานอย่างใกล้ชดิ และทัวถึ
่ ง ในขณะเดียวกันก็เร่งรัดให้การศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าทีข่ อง
สหกรณ์ในระดับต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์สามารถบริหารงานด้วยตนเองได้
(2) วางแนวทางขยายสินเชื่อทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนให้ผ่านสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกรให้มากและกว้างขวางขึน้ เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจเกษตรกรให้มกี ารรวมกลุ่มกันมากขึน้
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นอกจากนี้ก็จะต้องขยายบริการของรัฐด้านต่างๆ เข้าไปสู่กลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็ นส่วนหนุ นให้การ
รวมกลุ่มแน่ นแฟ้นยิง่ ขึน้
5.3.3 การจัดตัง้ มูลภัณฑ์กนั ชน
โดยที่การจัดตัง้ มูลภัณฑ์กนั ชนเป็ นเรื่อง
ที่ต้องมีการลงทุนสูง ดังนัน้ ในระยะแรกนี้จงึ จะจากัดการดาเนินการอยู่เฉพาะ สินค้าข้าว แล้วจึง
ค่อยขยายต่อไปในระยะหลัง สาหรับพืชหลักอื่นๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด เพื่อให้มกี ารจัดตัง้ มูล
ภัณฑ์กนั ชนมีประสิทธิภาพจะต้องเร่งรัดการเตรียมโครงการยุ่งฉาง ให้ทวทุ
ั ่ กท้องทีใ่ นชนบทสาหรับ
ข้าวเปลือกและในส่วนกลางสาหรับข้าวสารโดยเร็ว
5.3.4 การจักตัง้ สภาการตลาด โดยประกอบด้วยผู้แทนจากเกษตรกร รัฐบาล
และพ่อค้า เป็ นแนวทางสาคัญที่จะรีบดาเนินการสาหรับสินค้าที่ทาได้ เช่น พืชผลและผลไม้บาง
ประเภท เป็นต้น

6.

เป้ าหมายกึารผลิ ต

การกาหนดเป้าหมายการผลิตในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ยดึ แนวนโยบายหลัก
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรของประเทศทีส่ าคัญ คือ การชะลออัตราการทาลายทรัพยากรป่าไม้ ดังนัน้
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกจึงกาหนดให้เพิม่ ขึน้ ปีละประมาณ 500,000 ไร่ หรือ 2.5 ล้านไร่ ในระยะ 5 ปีเทียบ
กับเคยเพิม่ ขึน้ เฉลี่ย 4 ล้านไร่ต่อปี ในช่วงที่ผ่านมา การเพิม่ การผลิตในสาขาเกษตรในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงขึ้นอยู่กับการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายการผลิต
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเหล่านี้ ประกอบกับความต้องการสินค้าเกษตรทัง้
จากต่างประเทศและในประเทศแล้ว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดเป้าหมายการผลิตการเกษตร
ดังนี้
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ตารางที่ 2.2
เป้ าหมายการผลิ ตสิ นค้าเกษตรสาคัญๆ
หน่ วย
2519
เกษตรกรรม
1. พืชชนิดต่างๆ
1.1 ข้าวเปลือก
นาปี
นาปรัง
1.2 ยางพารา
1.3 อ้อย
1.4 ข้าวโพด
1.5 ถัวเขี
่ ยว
1.6 มันสาปะหลัง
1.7 ยาสูบ (พันธุเ์ วอร์จเิ นีย)
1.8 ฝ้าย
1.9 ถัวเหลื
่ อง
1.10 ปอ
2. ปศุสตั ว์
2.1 โค
2.2 กระบือ

2520

2524

ล้านตัน
”
”
พันตัน
ล้านตัน
”
พันตัน
ล้านตัน
พันตัน
”
”
”

14.7
13.4
1.3
394.0
20.3
2.5
255.9
9.2
37.0
60.7
290.0
190.0

15.4
14.0
1.4
407.0
21.9
3.5
292.5
9.8
44.7
63.0
310.0
220.0

16.5
14.6
1.9
466.0
28.6
3.8
390.4
10.8
65.5
205.0
431.2
220.0

พันตัว
”

770
334

820
336

1,080
415

การกาหนดเป้าหมายการผลิตในตารางที่ 2.2 นี้มคี วามสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการ
กระจายการผลิตและการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเท่าทีป่ ระมาณการว่าจะสามารถดาเนินการได้ใน
ระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
สถานการณ์ ใ นช่ ว งระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
จะเห็น ได้ช ัด เจนขึ้น จากตารางการเปรีย บเทีย บอัต ราเพิ่ม ของผลผลิต ดัง ที่แ สดงไว้ข้า งล่ า งนี้
กล่าวคือ ในด้านการผลิตข้าวนัน้ ได้กาหนดเป้าหมายให้มกี ารผลิตข้าวนาปรังเพิม่ ขึน้ ให้สอดคล้อง
กับการขยายเขตส่งน้ าในฤดูแล้ง ดังนัน้ การผลิตข้าวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ที่สูงกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ส่วนพืชหลักสาคัญอีก 4 ชนิด ซึ่งประกอบเป็ นพืชหลักของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 3 คือ ยางพารา อ้อ ย ข้า วโพด และมัน ส าปะหลัง นัน้ อัต ราเพิ่ม ของ
ผลผลิต ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4 ได้ก าหนดไว้ต่ า กว่ า ในระยะของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายการผลิตไปสู่พชื อื่นๆ เช่น ถัวเขี
่ ยว ฝ้าย ผัก และผลไม้
โค กระบือ ประมงน้าเค็ม ฯลฯ ซึง่ จะมีอตั ราการเพิม่ สูงกว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
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1.

2.

3.

4.

7.

ตารางที่ 2.3
อัตราเพิ่ มโดยเฉลี่ยของผลิ ตผลที่สาคัญ (ในราคาคงที่ปี 2505)
ปี 2515 - 2519
ปี 2520 - 2524
พืชชนิ ดต่างๆ
4.3
4.6
1.1 ข้าว
1.0
2.3
1.2 ยางพารา
3.7
3.4
1.3 อ้อย
27.6
7.2
1.4 ข้าวโพด
14.2
9.8
1.5 ถัวเขี
่ ยว
2.4
8.9
1.6 มันสาปะหลัง
15.8
3.2
1.7 ยาสูบ (พันธุเ์ วอร์จเิ นีย)
16.1
9.9
1.8 ฝ้าย
6.4
28.6
1.9 ถัวเหลื
่ อง
15.6
8.3
1.10 ปอ
-9.3
3.3
1.11 ผักและผลไม้
5.8
6.2
1.12พืชอื่นๆ
3.6
4.5
ปศุสตั ว์
7.1
8.9
2.1 โคกระบือ
1.4
6.2
2.2 อื่นๆ
8.8
9.4
ประมง
0.3
3.4
3.1 สัตว์น้าจืด
9.6
6.0
3.2 สัตว์น้าเค็ม
-1.8
2.5
ป่ าไม้
1.3
1.3
รวม
3.9
5.0

การพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร

การกาหนดเป้าหมายการเพิม่ ผลผลิตการเกษตรร้อยละ 5 โดยกาหนดให้การเพิม่ ผลผลิตนี้
มาจากการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเป็ นส่วนใหญ่ นับเป็ นการปฏิรูปการผลิตในด้านการเกษตร
จากที่เคยผลิตได้เพิม่ ขึ้นโดยการขยายเนื้อที่เพาะปลูก แนวนโยบายดังกล่าวนี้จาเป็ นจะต้องเพิม่
การลงทุนเพื่อการผลิตเกษตรในชนบทและสนับสนุ นการริเริม่ และจัดเตรียมโครงการใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กล่าวข้างต้น เพื่อการนี้การบริหารและการจัดการของส่วนราชการที่
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เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัดปรับปรุงโครงการพัฒนาชนบท โดยกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องประสานกันโดยยึดถือเกษตรกรเป็นหลักในการดาเนินการ การรวมโครงการสมบูรณ์แบบ
มีการพัฒนาอาชีพ การประกันราคาผลิตผล การให้ทุนทัง้ ระยะสัน้ และยาวเพื่อการผลิตให้ประสาน
สัมพันธ์กนั และต้องเร่งรัดการปรับปรุงหน่ วยงานเพื่อให้สามารถตระเตรียมโครงการที่ จาเป็ นที่
จะต้องดาเนินการตามแนวทางข้างต้นให้ได้โดยเร็ว เพื่อการนี้ การสนับสนุ นด้านงบประมาณและ
กาลังคนทีส่ อดคล้องกันในโครงการพัฒนาชนบทสาคัญๆ ตามแนวทางพัฒนา จะเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร เป็ นการสนองนโยบายหลักในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและลด
ความแตกต่างในระหว่างรายได้ของประชาชนได้
นอกจากการยกระดับรายได้โดยการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบดังกล่าวข้างต้นแล้ว การ
รวมกลุ่ มของเกษตรกรก็เ ป็ นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการเกษตรในชนบท การ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันของเกษตรกรในชนบทในรูปของการช่วยกันดูแลและเสริมสร้างระบบคันและ
คูน้า ตลอดจนการจ่ายเงินตอบแทนการลงทุนของรัฐบาลในเขตพัฒนาชลประทานในระดับไร่นา จะ
ท าให้ก ารขยายการเกษตรชลประทานสมบู ร ณ์ แ บบท าได้ร วดเร็ว ขึ้น การจัด ขัน้ ตอนในการ
รวมกลุ่มให้ถูกต้อง โดยเริม่ ตัง้ แต่การรวมกลุ่มในด้านเกษตร เพื่อประโยชน์ในการต่อรองเรื่องราคา
ต่อไปเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อการค้าและการอุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยกลุ่มผู้ผลิต จะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรเอง ประการสุดท้าย ได้แก่ โครงการการร่วมมือของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ ในการขยายสินเชื่อ ออกไปสู่ภาคเกษตรให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่ดาเนินการ
มาแล้วในช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะสามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรในชนบท
ได้มากขึน้

บทที่ 3
การพัฒนาอุตสาหกรรม
1.

คานา

การขยายตัวในการลงทุนทางอุตสาหกรรมเท่าทีผ่ ่านมาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
และฉบับที่ 2 มีอตั ราสูงกว่าสาขาอื่นๆ อุตสาหกรรมที่จดั ตัง้ ขึ้นส่วนมากเป็ นประเภทผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาเข้าเช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ น้ ามัน ยางรถยนต์ กระดาษ เหล็กเส้น นมข้นหวาน
สายไฟฟ้า กระจกแผ่นการประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็ นต้น จะมีอุตสาหกรรมที่ทดแทน
การส่งวัตถุดบิ ออกอยู่บา้ งก็เป็ นจานวนน้อย เช่น โลหะดีบุก ผลิตภัณฑ์ไม้ และเพชรพลอยเจียรนัย
การขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมประเภทดัง กล่ า ว เป็ น ผลจากนโยบายการส่ ง เสริม การล งทุ น ที่
เอือ้ อานวยให้เกิดอุตสาหกรรมได้งา่ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้สทิ ธิประโยชน์ในทางลดหย่อนหรือ
ได้รบั การยกเว้นภาษีอากรวัตถุดบิ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และนโยบายการ
ชักชวนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
ั หาส าคัญ ของการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมในระยะแรกนี้ ได้แ ก่ ตลาดภายในประเทศ
ปญ
มีจากัดโดยพิจารณาจากราคาและรายได้ท่เี ป็ นอยู่ ขนาดและประสิทธิภาพการผลิตยังต่ า รวมทัง้
ต้องพึ่งวัตถุก่งึ สาเร็จรูปจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อพ้นระยะเวลาการได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรแล้วยังต้องขอรับความคุ้มครองจากรัฐในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การห้าม
นาเข้าหรือการขึ้นภาษีอากรขาเข้าในสินค้าที่มกี ารผลิต เพื่อให้สามารถอยู่ต่อไปได้ การให้ความ
คุม้ ครองแก่อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้สร้างปญั หาในด้านที่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผบู้ ริโภค
เนื่องจากอุตสาหกรรมบางประเภทได้รบั การคุ้มครองมากและนานเกินไป นโยบายการพัฒนาอุต
สาห-กรรมทีผ่ ลิตทดแทนการนาเข้าได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญตัง้ แต่ปี 2512 เป็ นต้นมา คือ ได้ม ี
การระงับการให้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรสาหรับวัตถุดบิ ในขณะเดียวกันอุตสาห-กรรมที่
ั หาที่ส าคัญ ที่สุ ด ของการพัฒ นา
เกิด ขึ้น ได้ข ยายตัว ในทางผลิต สิน ค้า กึ่ง ส าเร็จ รูป มากขึ้น ป ญ
อุตสาหกรรมในระยะนี้ ได้แก่ วัตถุดบิ ทีต่ ้องนาเข้าจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ราคาและปริมาณ
การส่งมอบมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาก และปญั หาในเรื่องระบบภาษีอากรและโครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมทีย่ งั ต้องคุม้ ครองทัง้ การผลิตสินค้ากึ่งสาเร็จรูป และสินค้าสาเร็จรูปซึง่ เกิดจากการ
พัฒนาในระยะแรกในอัตราที่สูงนอกจากนี้ระบบภาษีอากรซึ่งยังมิได้มกี ารปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยตรงยังคงก่อให้เกิดความยุง่ ยากในทางปฏิบตั อิ ยู่
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกได้เริม่ ต้นเมื่อราวปี 2509 แต่ก็ยงั มีจานวนจากัดมาก สิน ค้า
แปรรูปจากเกษตรบางประเภทสามารถเป็ นอุตสาหกรรมส่งออกที่สาคัญได้ เป็ นต้นว่า สับปะรด
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กระป๋อง และอาหารกระป๋องกลับประสบปญั หาในเรื่องการพัฒนาเกษตรที่ผลิต ไม่เ พียงพอและ
ไม่ได้คุณ ภาพตามที่ต้องการ ทัง้ นี้เพราะขาดความเข้าใจในเรื่องอุปทานของสินค้าเกษตรที่เป็ น
วัตถุดบิ อุตสาหกรรมทีเ่ คยผลิตทดแทนการนาเข้าและที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศหลายประเภท เช่น
ซีเมนต์ น้ าตาล สิง่ ทอ และผลิตภัณฑ์ปอ ได้เริม่ ขยายฐานการผลิตจนสามารถส่งออกเป็ นรายได้ท่ี
สาคัญ ปญั หาทีส่ าคัญ คือ การขาดนโยบายพัฒนาให้เป็ นอุตสาหกรรมส่งออกอย่างแน่ ชดั บางขณะ
ก็มกี ารควบคุ มการส่งออก และมุ่งควบคุมราคาภายในประเทศจนต่ ากว่าต้นทุน ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 (2515-2519) รัฐบาลได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกทีส่ าคัญ โดย
ได้แก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ในด้านภาษีอากรของวัตถุดบิ และ
ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีรายได้จากเดิมออกไปอีกเป็ น 8 ปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่
ผลิต เพื่อการส่ง ออกโดยเฉพาะยังไม่ไ ด้พ ฒ
ั นาไปเท่ าที่ควร เนื่ องจากมีปญั หาในเรื่องการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก เป็นต้นว่าเขตปลอดภาษีหรือนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งออก มาตรการสนับสนุ น
โดยการคืนภาษีทเ่ี รียกเก็บแล้ว มีหน่ วยงานหลายหน่ วยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ กระจัดกระจายอยู่
ทัวไป
่ และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนก็ยงั มิได้นามาใช้อย่างจริงจัง เนื่องจาก
ั หาในทางบริห ารของหลายหน่ ว ยงานดัง กล่ า ว การพัฒ นาอุ ต สาห-กรรมเท่ า ที่ผ่ า นมาได้
ปญ
ก่อให้เกิดปญั หาในด้านต่างๆ คือ
(1) โครงสร้างอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุ ต สาหกรรมในระยะที่ผ่ านมาไม่ไ ด้
สนับสนุ นการพัฒนาอุ ต สาหกรรมที่จาเป็ นจะต้องเป็ นพื้นฐานของอุ ต สาหกรรมอื่นๆ และไม่ได้
สนับสนุนวัตถุประสงค์ในด้านการกระจายรายได้อย่างพอเพียง จาเป็ นต้องมีการปรับปรุงและแก้ไข
ให้ดขี น้ึ
(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกและทดแทนการนาเข้า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ส่ง ออกหลายประเภทต้อ งประสบกับปญั หาด้านการตลาด เนื่ องจากอุ ปสรรคด้านการผลิต และ
นโยบายการให้ความคุ้มครองภายในของประเทศผู้ซ้อื มาตราการสนับสนุ นการส่งออกเท่าที่มอี ยู่
เป็ นเพียงแต่การคืนภาระภาษีทเ่ี รียกเก็บมาแล้ว นโยบายการส่ งออกได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการณ์ ท างเศรษฐกิจ ระยะสัน้ โดยไม่ไ ด้พิจ ารณาผลกระทบต่ อ การส่ ง ออกในระยะยาว
ส่วนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าได้ให้ความสาคัญแก่สนิ ค้าประเภทอุปโภคบริโภค
มากกว่าสินค้าประเภทวัตถุดบิ และกึ่งวัตถุดบิ รวมทัง้ ประเภททุนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทน
การนาเข้า มีการใช้วตั ถุดบิ จากต่างประเทศมากกว่าการใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ ยิง่ กว่านัน้ ยัง
ได้รบั การคุม้ ครองทางภาษีในอัตราทีส่ งู ซึง่ เป็นผลเสียหายต่อการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ
(3) การให้บริ การของรัฐในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
การให้ บ ริ ก าร
ของรัฐเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมยังไม่สอดคล้องประสานสัมพันธ์กนั และล่าช้าไม่ทนั ต่อ
ความต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดปญั หาทีไ่ ม่ประสานสัมพันธ์กนั กับแหล่งที่ตงั ้ อุตสาหกรรม เงินทุนเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
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(4) การร่วมมือทางอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน การพัฒนาอุตสาหกรรม
และแนวทางการลงทุน ควรพิจารณาถึงโอกาสและลู่ทางความร่ว มมือในการร่ว มลงทุนกับกลุ่ ม
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มประเทศอาเซีย่ น โดยคานึงถึงขนาดและพืน้ ฐานของ
อุตสาหกรรมที่จะเกิดความชานัญเฉพาะขึ้นในประเทศไทย รวมทัง้ การใช้ทรัพยากกรธรรมชาติ
อันจะพึงหาได้มากในประเทศอีกด้วย
(5) รัฐวิ สาหกิ จอุตสาหกรรม
ในระยะที่ ผ่ า นมา รัฐ ไม่ ม ี น โยบายในเรื่ อ ง
รัฐ วิส าหกิจ อุ ต สาหกรรมที่ชดั เจนว่า รัฐจะใช้รฐั วิส าหกิจ ใดเป็ น เครื่อ งมือ ของรัฐ ในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดในทางเศรษฐกิจ และไม่ได้มกี ารพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
เปลีย่ นแปลงสถานภาพของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
(6) การบริ หารของรัฐในด้านอุตสาหกรรม
การบริห ารงานของรัฐ ในการ
ควบคุ ม และพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบของหน่ ว ยงานหลายหน่ ว ยงาน การ
ดาเนินงานของหน่ วยงานเหล่านี้ยงั ขาดระบบประสานงานทีจ่ ะสามารถพิจารณาปญั หาในด้านต่างๆ
ได้โดยพร้อมเพรียงกัน รวมทัง้ ไม่มหี น่ วยงานใดโดยเฉพาะทาหน้าที่ประสานงานบริหารของรัฐใน
การแก้ ปญั หา และควบคุ ม ดูแ ลให้ม ีก ารพัฒนาอุ ต สาหกรรมให้ส อดคล้อ งกับนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยส่วนรวม
(7) การพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท
การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเฉพาะ
ประเภทนัน้ อาจพิจารณาได้จากปญั หาซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยตัว
ของมันเองและปญั หาอุ ตสาหกรรมแต่ละประเภทซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอุ ตสาหกรรมประเภท
อื่นๆ ปญั หาของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ได้แก่ ปญั หาการผลิต การตลาด การแทรกแซงของ
รัฐบาลในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมราคา การควบคุมการแข่งขัน และการใช้วตั ถุดบิ ชิ้นส่วนใน
ั หาซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น การเป็ น พื้น ฐานของ
ประเทศ เป็ น ต้ น ส่ ว นป ญ
อุ ต สาหกรรมอื่น ๆ การสนองนโยบายทางเศรษฐกิจ ของรัฐ อาทิเ ช่น ในด้านการมีงานทา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
(8) การลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม
การส่ ง เสริม การลงทุ น
จากต่างประเทศได้เน้นการส่งเสริมให้มกี ารลงทุนเป็ นจานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันการส่งเสริม
การลงทุนก็ไม่สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กบั แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศโดยส่ ว นรวม นโยบายการให้ก ารส่ ง เสริม และคุ้มครองอุ ต สาหกรรมบางประเภทไม่ม ี
เป้าหมายที่ชดั เจน การพิจารณาผลประโยชน์ อ ันเกิด จากการลงทุ น มุ่ ง แต่ ค วามเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ เป็ น ส าคัญ โดยมองข้า มผลทางการเมือ งและสัง คม ภาวะแวดล้ อ ม การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี และผลที่จ ะกระทบกระเทือ นต่ อ การพัฒ นาโครงสร้า งอุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิจ
ในระยะยาว รวมทัง้ ไม่มกี ารกาหนดประเภทอุตสาหกรรมทีจ่ ะส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศมาลงทุน
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ั หาที่ส าคัญ ยิง่ อีก ป ญ
ั หาหนึ่ ง คือ การพัฒนาทางด้า น
(9) การพัฒ นาแรงงาน ป ญ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทาให้เกิดมีการใช้แรงงานในภาคนี้
เพิม่ ขึน้ แต่สถาบันทางด้านแรงงาน รวมทัง้ ระเบียบทีพ่ งึ ปฏิบตั ขิ องทุกฝ่ายในเรื่องแรงงานสัมพันธ์
ยังไม่รดั กุมพอทาให้เกิดปญั หาแรงงาน มีผลทาให้เกิดอุตสาหกรรมทีห่ ลีกเลี่ยงการใช้แรงงานมาก
ขึน้ และทาให้ความสามารถในการสร้างงานของสาขาอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ า ดังนัน้ แรงงานจึง
เป็ น ปญั หาส าคัญ ที่จะต้ อ งแก้ไ ขในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 4 นี้ ใ ห้ไ ด้ เพราะเป็ น ป จั จัย ในการ
ดึงการลงทุนให้ลดน้อยลง
(10) ระบบภาษี อากร โครงสร้างของระบบภาษีอากรในระยะที่ผ่านมานัน้ ในส่ว นที่
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองได้ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ระหว่าง
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และแม้แต่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเอง ทัง้ นี้ เพราะ
ระบบภาษีมแี นวโน้มทีจ่ ะให้การคุม้ ครองอุตสาหกรรมบางประเภทมากเกินไปโดยไม่ได้พจิ ารณาว่า
อุตสาหกรรมเหล่านัน้ จะมีประสิทธิภาพพอทีจ่ ะช่วยตัวเองได้หรือไม่
การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เพื่อให้บรรลุถงึ
ั หาพื้น ฐานเพื่อ เป็ น
เป้ า หมายในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม จ าเป็ น จะต้ อ งชี้ใ ห้เ ป็ น ถึง ป ญ
แนวทางในการแก้ไขและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในเรื่องต่างๆ ดังจะได้กล่าว
ต่อไปเฉพาะปญั หาที่เป็ นปญั หาระยะยาว ส่วนการแก้ไขปญั หาระยะสัน้ ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1
ของส่วนทีส่ องในเรือ่ งการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ

2.

โครงสร้างอุตสาหกรรม
2.1

ข้อเท็จจริ ง

นโยบายการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับ
ที่ 2 ได้ใ ห้ค วามส าคัญ ในการพัฒนาอุ ต สาหกรรมเพื่อ ทดแทนการน าเข้า ส่ ว นในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงความสาคัญมาสู่อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนัน้ มีผล
ทาให้การขยายตัวของรายได้อนั เกิดจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอัตราที่สูงกว่าในภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น เกษตรและเหมืองแร่ กล่าวคือ อัตราการขยายตัวในราคาคงทีป่ ระมาณร้อยละ 7
ต่อปี เทียบกับร้อยละ 3 และร้อยละ 1 ใน ภาคเกษตรและเหมืองแร่ตามลาดับ ในขณะเดียวกัน
สัดส่วนของรายได้ในภาคอุตสาหกรรมก็เพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 17 ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 เป็ นร้อยละ 20 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระยะทีผ่ ่านมาได้มสี ่วนให้มกี ารมีงานทาเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6 ของจานวนแรงงานทัง้ หมด เป็ นร้อย
ละ 16 รวมทัง้ ความสามารถในการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากมูลค่าการส่งออก
ได้เพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 15 ในปี 2513 เป็ นประมาณร้อยละ 21 ของมูลค่าการส่งสินค้าออก
ของประเทศทัง้ หมดในปี 2517
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
และฉบับที่ 2 ได้มผี ลต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรมของประเทศที่สาคัญ 2 ประการคือ ประการ
แรก โครงสร้างของรายได้ซ่งึ เพิม่ ขึ้นของภาคอุ ต สาหกรรมมาจากอุต สาหกรรมการผลิต สินค้า
อุปโภคบริโภค คือ มีสดั ส่ วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ท่เี พิม่ ขึ้นทัง้ หมด ซึ่งในจานวนนี้
ประมาณร้อยละ 90 มาจากอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ สิง่ ทอและเครื่องแต่งกาย
ส่วนอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและอุตสาหกรรมทีม่ สี ่วนเชื่อมโยงสนับสนุ นอุตสาหกรรมอื่นๆ นัน้ มีเพียง
ประมาณร้อยละ 40 และประมาณหนึ่งในสี่เป็ นรายได้ท่เี กิดขึน้ จากอุตสาหกรรมการกลันน
่ ้ ามัน
ปิ โตรเลียมแต่เพียงอย่างเดียว ประการที่ สอง โครงสร้างของรายได้ภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใน
เฉพาะภาคกลางแต่เพียงภาคเดียว ไม่ได้กระจายออกไปสู่ภาคอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของ
รายได้ประมาณร้อยละ 77 มาจากอุตสาหกรรมในภาคกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกล้เคียงมีสดั ส่วนถึงประมาณร้อยละ 57 ลักษณะของโครงสร้างอุตสาหกรรมทีก่ ล่าวมาแล้ว
ทัง้ 2 ประการข้างต้นนัน้ ยังไม่ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงที่สาคัญแต่อย่างใด ดังนัน้ กล่าวโดยสรุปแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะทีผ่ ่านมา ยังไม่ได้สนับสนุ นให้มกี ารเปลีย่ นแปลงและเสริมสร้าง
ความมันคงในด้
่
านโครงสร้างอุตสาหกรรรมซึ่งจะเป็ นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ
ต่อไป
2.2

นโยบายและแนวทาง
2.2.1 นโยบาย

(1) รัฐ จะสนั บ สนุ น ให้ก ารพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเจริญ เติบ โตควบคู่
พร้อ มกัน ไปกับ การพัฒ นาเกษตร และสนับ สนุ น ให้ม ีก ารกระจายโครงสร้า งของการผลิต ทาง
อุ ต สาหกรรม โดยให้ค วามส าคัญ แก่ อุ ต สาหกรรมพื้น ฐานและอุ ต สาหกรรมที่ม ีส่ ว นเชื่อ มโยง
สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นรวมทัง้ อุตสาหกรรมทีส่ นับสนุนการผลิตในภาคเกษตร
(2) เพื่อ สนั บ สนุ น นโยบายและเป้ า หมายการกระจายรายได้ รัฐ มี
แนวทางที่จ ะสนับ สนุ น ให้มกี ารกระจายอุ ต สาหกรรมออกไปสู่ภูมภิ าค โดยจะเป็ น ผู้รบั ผิดชอบ
ในด้านสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ โดยเร่งด่วน
2.2.2 แนวทาง
(1) รัฐ จะเข้า ไปร่ ว มลงทุ น กับ ภาคเอกชนในอุ ต สาหกรรมพื้น ฐาน
ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็ นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
เหล็ก อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติขนาด
ใหญ่ซ่งึ รัฐได้พจิ ารณาเห็นว่า เอกชนไม่อยู่ในฐานะที่จะดาเนินการโดยลาพังได้ อุตสาหกรรมซึ่งมี
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ส่ ว นเชื่อ มโยงสนับสนุ นอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์น้ า มันปิ โ ตรเลียม และ
อุตสาหกรรมทีส่ นับสนุนให้มกี ารใช้แรงงานเป็นจานวนมาก
(2) รัฐจะให้การสนับสนุ นให้มกี ารตัง้ โรงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดบิ ทาง
การเกษตรในแหล่ ง วัต ถุ ดิบ ในส่ ว นภูม ิภ าค โดยใช้ม าตรการด้า นสิ่งอ านวยความสะดวก การ
คุ้มครองทางด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในลาดับสูง และให้การเร่งรัดพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรซึง่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ของอุตสาหกรรม
(3) รัฐยังคงให้ความสาคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อการ
ส่งออกและในขณะเดียวกันก็ล ดความสาคัญในการคุ้มครองและให้สทิ ธิประโยชน์แก่อุตสาหกรรม
ทีผ่ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อทดแทนการนาเข้า
(4) รัฐจะให้การสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็ น
แหล่งจ้างงานและเพิม่ รายได้ โดยการจัดหาสินเชื่อ การประกันความเสีย่ ง การให้บริการด้านลู่ทาง
ในการลงทุน การให้บริการทางเทคนิค และวิชาการ และการแสวงหาตลาด

3.

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกและทดแทนการนาเข้า
3.1

ข้อเท็จจริ ง

การเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกซึง่ ได้เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2513 และเริม่ มีการ
ใช้ม าตรการสนับ สนุ น การส่ ง ออกอย่า งจริง จัง ในปี พ.ศ. 2515 นัน้ ได้ม ีส่ ว นสนับ สนุ น
การส่ งออกของสินค้าอุ ต สาหกรรมของประเทศได้บ้าง มาตรการสนับสนุ นการส่ งออกที่สาคัญ
ได้แก่ การคืนภาษีแก่ผผู้ ลิตสินค้าเพื่อส่งออก การให้สทิ ธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการ
ลงทุน โดยการยกเว้นภาษีขาเข้าและภาษีการค้า เครื่องจักร และปจั จัยในการผลิตอื่นๆ ซึง่ นามาใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออก รวมทัง้ การได้รบั สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น การ
เก็บค่ากระแสไฟฟ้าในอัตราพิเศษ เป็ นต้น นอกจากสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว รัฐบาลยังได้
สนับสนุ นการให้สนิ เชื่อด้านการส่งออก โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยและการช่วยเหลือ
ด้านเงินกูข้ องบรรษัทเงินทุนเพื่อการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปญั หาที่เ กิด ขึ้น กับอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก คือ อุ ต สาหกรรรมหลายประเภทต้ อ ง
ประสบปญั หาด้านการตลาด เนื่องจากอุปสรรคในด้านการผลิต และนโยบายการให้ความคุ้มครอง
ภายในของประเทศผู้ ซ้ือ เช่ น กลุ่ ม ตลาดร่ ว ม ญี่ ปุ่ น และสหรัฐ อเมริก า เป็ น ต้ น มาตรการ
ซึง่ สนับสนุ นการส่งออกยังไม่สามารถสนองเป้าหมายการส่งออกได้อย่างเป็ นผลดีท่สี ุด เนื่องจากมี
ปญั หาด้านการปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีหน่ วยงานหลายหน่ วยงานทีป่ ฏิบตั ติ ามระเบียบและกฎหมายการ
ส่งออก นโยบายการส่งออกของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระยะสัน้ โดย
ไม่พจิ ารณาถึงผลกระทบต่อการส่งออกในระยะยาว โครงสร้างของภาษีในปจั จุบนั ซึง่ สนับสนุ นการ
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ผลิต เพื่อ ทดแทนการน าเข้า ในบางกรณี ก็ข ัด แย้ง และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ นโยบายการส่ ง ออก
มาตรการด้านการคืนภาษีเ พื่อ ช่ว ยเหลือ ผู้ส่ ง ออก โดยวิธ ี ก ารค านวณอย่า งคร่ าวๆ ในป จั จุบ ัน
ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่อุตสาหกรรมส่งออกประเภทเดียวกันและต่างกัน ในขณะเดียวกัน
มาตรการคืนภาษีไม่ได้เกิดผลประโยชน์แก่อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล่านี้ไม่ได้สงป
ั ่ จั จัยการผลิตจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิต นอกจากนัน้ ขณะนี้การให้สนิ เชื่อ
ระยะยาวเพื่อการส่งออกยังมีไม่มากนัก
ส าหรับ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเพื่อ ทดแทนการน าเข้า นัน้ ได้เ พิ่ม ขึ้น ตลอดมา
ระหว่างปี 2503-2515 นับตัง้ แต่ปี 2503 สินค้าที่เริม่ ผลิต ได้แก่ อาหารสาเร็จรูป เครื่องดื่ม บุหรี่
ประเภทผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้น เช่น ปิโตรเลียม ด้าย เครื่องแก้ว สินค้าบริโภคคงทน เช่น วัสดุก่อสร้าง
ซีเมนต์ หลังจากปี 2509 การขยายตัวของการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าได้สูงขึน้ มากสาหรับ
สินค้าประเภทสีกระป๋อง ยางรถ สิง่ ทอ การส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญแก่สนิ ค้าประเภทอุ ปโภคบริโภคมากกว่าสินค้าประเภทวัตถุดบิ และกึ่งวัตถุดบิ รวมทัง้
ประเภททุนอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า มีการใช้วตั ถุดบิ จากต่างประเทศมากกว่าการ
ใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ การช่วยเหลือของรัฐได้ให้ความคุ้มครองในด้านโครงสร้างภาษีในอัตรา
การคุม้ ครองสูง โดยเพิม่ อัตราภาษีขาเข้าสาหรับสินค้าสาเร็จรูปจากต่างประเทศ และลดภาษีขาเข้า
ของวัตถุดบิ ในการผลิตลง ซึง่ เป็ นผลเสียหายต่อการจัดสรรทรัพยากรของประเทศเกิดความไม่เป็ น
ธรรมแก่ผบู้ ริโภค เพราะทาให้ราคาในตลาดสูงกว่าราคาซึง่ ควรจะเป็ น ไม่เป็ นการสนับสนุ นให้มกี าร
แข่ ง ขัน เพื่อ ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพของการผลิต และไม่ ส นั บ สนุ น การเสริม สร้า งโครงสร้า ง
อุตสาหกรรมที่มนคงในระยะยาว
ั่
เพราะการให้การคุ้มครองในอัตราสูงอย่างที่เป็ นอยู่ทาให้ผู้ผลิต
เลือกลงทุนในโครงการทีส่ ามารถสร้างกาไรในระยะสัน้
3.2

นโยบายและแนวทาง
3.2.1 นโยบาย

(1) รัฐจะสนับสนุ นและส่งเสริมให้มกี ารผลิตอุตสาหกรรมเพื่องส่งออก
ให้เพิม่ มากขึ้นทัง้ ปริมาณและประเภทของอุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงแก้ไขมาตรการส่งเสริม
การส่งออกและจะหาทางขยายและกระจายตลาดต่างประเทศให้มากขึน้
(2) รัฐจะสนับสนุ นและส่ งเสริมอุต สาหกรรมที่ผลิต เพื่อ ทดแทนการ
นาเข้าโดยเฉพาะประเภทกึง่ วัตถุดบิ ประเภททุน และประเภททีม่ กี ารใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศเป็ น
จานวนมาก จะได้รบั การสนับสนุนเป็นพิเศษ
3.2.2 แนวทาง
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(1) ดาเนินการส่งเสริมการส่งออก โดยใช้ระบบความช่วยเหลือทัง้ ใน
ด้านการตลาดและด้านเงินอุดหนุน
(2)

เร่ ง รัด การจัด ตัง้ เขตอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก ในเขตท่ า เรือ แล ะ

สนามบินพาณิชย์
(3) ปรับ ปรุ ง โครงสร้า งภาษีเ พื่อ ช่ ว ยเหลือ แก่ อุ ต สาหกรรมที่ผ ลิต
เพื่อทดแทนการนาเข้าสินค้ากึง่ วัตถุดบิ และประเภททุน
(4) ปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่ างๆ ที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการผลิต เพื่อ
ทดแทนการนาเข้าและการผลิตเพื่อส่งออกไม่ให้มผี ลในทางทีข่ ดั แย้งกับความเจริ ญและการพัฒนา
อุตสาหกรรม

4.

การให้บริ การของรัฐ

การให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิเช่น การสร้าง
ปจั จัยพืน้ ฐาน การจัดหาและสนับสนุ นเงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และการให้บริการในการ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการจัดการแผนใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเป็ นสิง่ สาคัญที่
จะต้อ งด าเนิ น การพร้อ มๆ กัน ไป จะขาดอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง เสีย มิไ ด้ แต่ ใ นระยะที่ผ่ า นมาการ
ให้บริการของรัฐดังกล่าวมีประเด็นสาคัญ 2 ประการคือ ประการแรกการไม่สอดคล้องประสาน
สัม พัน ธ์แ ละความล่ า ช้า ไม่พ ร้อ มเพรียงกัน ในการให้บ ริก ารของรัฐ ประการที่ส อง องค์ก รหรือ
หน่ วยงานซึง่ ทาหน้ าทีใ่ นการให้บริการมีบทบาทและขอบเขตจากัดอยู่มาก ซึง่ ปจั จัยดังกล่าวทาให้
เกิดปญั หาและเป็ นอุปสรรคสาคัญต่ อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมาก รัฐจาเป็ นจะต้องกาหนด
นโยบายและดาเนินมาตรการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องแหล่งที่ตงั ้ และ
เงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.1

แหล่งที่ตงั ้ อุตสาหกรรม
4.1.1 ข้อเท็จจริ ง

การส่ ง เสริม และการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ผ่ า นมาในอดีต ยัง ไม่ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าคอย่างจริงจัง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ผ่านมาเน้นความสาคัญในด้านอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าและเพื่อ
ส่งออก ด้วยเหตุน้ีจงึ ก่อให้เกิดปญั หาแหล่งที่ตงั ้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
ซึ่ง ต้ อ งพึ่ง วัต ถุ ดิบ ส่ ว นใหญ่ จ ากต่ า งประเทศและแม้โ รงงานอุ ต สาหกรรมที่ผ ลิต เพื่อ ส่ ง ออกก็
จาเป็ น ต้อ งตัง้ อยู่ใ นบริเ วณกรุง เทพฯ หรือ ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่ง เป็ น เมือ งท่ า เพีย งแห่ง เดีย ว เพื่อ
ป
ร
ะ
ห
ยั
ด
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ต้น ทุ น ในการผลิต นอกจากนี้ ก รุง เทพฯ ยัง เป็ น ตลาดที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ของผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม
ทุกชนิดอีกด้วย ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แออัดอยู่ในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง
อย่า งมาก ทาให้เ กิด ปญั หาการอพยพของประชากรจากชนบทปญั หาที่อ ยู่อ าศัย ปญั หาภาวะ
แวดล้อมเป็ นพิษ ปญั หาการจราจร ตลอดจนปญั หาการกระจายรายได้ตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
นโยบายการกระจายแหล่งทีต่ งั ้ ออกไปยังส่วนภูมภิ าคเพิง่ จะเริม่ ต้นในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้เอง โดยใช้มาตรการให้ส ิทธิประโยชน์ เป็ นพิเศษแก่อุตสาหกรรม
ที่เข้าไปอยู่ในเขตส่งเสริมที่รฐั กาหนดขึ้นในจังหวัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ปรากฏ มาตรการ
ดังกล่าวยังไม่เป็ นสิง่ จูงใจพอสาหรับนักลงทุน ดังจะเห็นได้ว่ามีอุตสาหกรรมเกิดขึน้ ในต่างจังหวัด
น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณกรุงเทพฯ และจะเห็นว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 นี้
มูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ยงั คงอยู่ในภาคกลาง และโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ กล่าวคือ
ในช่วงปี 2513-2517 มูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมในภาคกลางมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 77 ของมูลค่าเพิม่
ทัง้ หมด ซึ่งเฉพาะในกรุงเทพฯ และใกล้เคียงมีถงึ ร้อยละ 57 ในขณะทีม่ ูลค่าเพิม่ ของภาคอื่นๆ มี
เพียงร้อยละ 6-9 เท่านัน้
การที่น โยบายการกระจายที่ต ัง้ ออกไปยัง ส่ ว นภู ม ิภ าคยัง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จเท่าทีค่ วร สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น
(1) สิทธิประโยชน์ท่ใี ห้แก่อุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมในส่วนภูมภิ าค
ตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เป็ นสิง่ จูงใจพอ
(2) รัฐ ไม่ส ามารถสร้า งสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ การคมนาคม
ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมรองรับได้ทนั
(3) การทีร่ ฐั ยังคงให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และบริเวณ
ใกล้เ คีย งอยู่ทาให้ผ ลตอบแทนส าหรับอุ ต สาหกรรมในบริเ วณดังกล่ า ว ยัง คงมีอ ัต ราสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนในส่วนภูมภิ าค
4.1.2 นโยบายและแนวทาง
ก.
นโยบาย
เพื่อให้การกระจายแหล่งที่ตงั ้ อุตสาหกรรมไปยัง
ส่วนภูมภิ าคบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ รัฐมีนโยบายดังต่อไปนี้
(1) รัฐ จะเร่ง รัด ให้มกี ารกระจายอุ ต สาหกรรมออกจากเขต
นครหลวงโดยพยายามไม่ใช้นโยบายจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมในเขตนครหลวงเพิม่ ขึ้นอีกภายใต้
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน
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(2)

รัฐจะมุง่ ส่งเสริมและให้ความสาคัญแก่อุตสาหกรรมในเขต

ภูมภิ าคเป็นพิเศษ
ข.

แนวทาง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ รัฐจะต้อ งดาเนิน

มาตรการดังต่อไปนี้ คือ

มากกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั

(1)

ไม่ให้สทิ ธิประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในเขตนครหลวง

(2)

พิจารณาให้สทิ ธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในส่วนภูมภิ าคเพิม่

(3) จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมรอบๆ บริเวณนครหลวงและ ใน
ภาคต่างๆ ครบทุกภาคภายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
(4) จัด หาและสร้า งสิ่ง อ านวยความสะดวกต่ อ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าคอย่างเพียงพอ
(5) หาทางช่ ว ยลดต้ น ทุ น การผลิต ในด้า นค่ า ขนส่ ง และค่ า
ไฟฟ้าสาหรับอุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าค
(6) ช่ว ยเหลือในด้านการเงิน โดยการขยายบริการให้กู้เ งิน
ของบรรษัทเงินทุนฯ และของสานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อ มออกไปยังส่ วนภูมภิ าคให้
มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้รฐั ยัง จะดาเนินการจัดตัง้ เงินทุ นขึ้นอีก ก้อ นหนึ่งสาหรับการให้ส ิน เชื่อ แก่
ผูล้ งทุนด้านอุตสาหกรรม ในภูมภิ าคโดยเฉพาะอีกด้วย
4.2

เงิ นทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.2.1 ข้อเท็จจริ ง

โดยทัวไปแหล่
่
งช่ วยเหลือในด้านสินเชื่อ เพื่อการก่อตัง้ และขยายกิจการ
อุต สาหกรรมมีอ ยู่ 2 แหล่ งใหญ่ ๆ คือ จากสถาบันการเงินในประเทศและสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศ สาหรับสถาบันการเงินภายในทีม่ บี ทบาทในการให้สนิ เชื่อสาหรับเงินทุนเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ได้แก่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สานักงานธนกิจอุตสาห-กรรม
ขนาดย่ อ ม ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์ บริษั ท รวมหุ้ น พัน ธมิต ร บริษั ท
ประกันภัย Consulting Firms และเอกชน
สาหรับประเทศไทยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ เป็ นแหล่งเงินกู้เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สาคัญที่สุด เพราะให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า (ร้อยละ 10) ในวงเงินตัง้ แต่ 1
ล้านบาท ถึง 50 ล้านบาท ในช่วงปี 2513-2516 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมให้กู้เพิม่ ขึน้ จาก 538

215

ล้านบาท เป็น 1,692 ล้านบาท การให้กเู้ งินของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมทีแ่ ล้วมาให้กู้ในกิจการ
อุตสาหกรรมประเภทอาหารสาเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง อาหารสัตว์ สิง่ ทอ และกระดาษ เป็ นต้น จะเห็น
ได้ว่าบรรษัทฯ พยายามทีจ่ ะสนับสนุ นและให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ปจั จัยภายในประเทศ
และในขณะเดียวกันก็เ ป็ น อุ ต สาหกรรมที่มชี ่ อ งทางในการส่ งออกต่ อ ไปด้ว ย แต่ ใ นระยะหลัง ๆ
บรรษัทฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะดาเนินการเป็ นแบบธุรกิจมากขึน้ กล่าวคือ จะให้กู้ในอุตสาหกรรมใด ฯ ก็
ได้ทม่ี ชี ่องทางแจ่มใสและมีกจิ การมันคงเป็
่
นหลักสาคัญ
ส านั ก งานธนกิจ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มเป็ น สถาบัน การเงิน ที่ใ ห้กู้แ ก่
อุตสาหกรรมขนาดเล็กทีม่ ที ุนจดทะเบียนไม่เกิน 2 ล้านบาท และให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 9 ต่อปี สาหรับธนาคารแห่งประเทศไทยให้การช่วยเหลือในด้านรับซือ้ ลด
ตั ๋วเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ในอัตราที่ต่ ามากคือ 5 เปอร์เซนต์เท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริม
กิจการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะส่วนโครงการให้เครดิตต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในระยะแรกนี้จากัดอยู่
เพียงเฉพาะการซือ้ ปจั จัยการผลิต แต่ต่อมาก็รวมถึงการขายด้วย ในช่วงปี 2512-2516 จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมประเภททีใ่ ช้ปจั จัยจากด้านเกษตรกรรมมากทีส่ ุดได้รบั ความช่วยเหลือในอันดับสูง เช่น
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง สิง่ ทอ ดีบุก ยาง เป็ นต้น อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ได้รบั การช่วยเหลือด้าน
เครดิต คือ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อาหารสัตว์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็ นต้น ในปี 2517 เป็ นต้นมา
ได้ม ีก ารแก้มาตรการการให้เ ครดิต ต่ อ อุ ต สาหกรรมที่ไ ม่เ จาะจงมากขึ้น โดยค านึง ถึง ประเภท
อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกดูจะได้รบั ความสาคัญมากเป็ นพิเศษสาหรับการให้กู้ยมื เงิน
ของสถาบันการเงินอื่นๆ ทีท่ งั ้ การให้กรู้ ะยะสัน้ และระยะยาวแล้วแต่การเสีย่ งของแต่ละโครงการ
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่
มากมายก็ตาม แต่ผลงานก็ยงั อยู่ในวงจากัด เท่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ
สานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม และธนาคารแห่งประเทศไทย จะขยายการให้กู้เพิม่ มากขึน้
ก็ต ามแต่ ก ารให้กู้ก็ย งั ให้ค วามส าคัญ แก่ โ ครงการใหญ่ ๆ ที่ต้อ งใช้เ งิน ทุ น มาก เงิน ทุ น ส าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กยังอยู่ในวงจากัดมากดังจะเห็นได้ว่าสานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
สามารถให้เงินกู้ไ ด้เพียงไม่เกินปี ละประมาณ 30 ล้านบาท เท่านัน้ ทัง้ นี้ อาจจะเป็ นเพราะว่า
สานักงานธนกิจฯ ยังสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมการดาเนินงานไม่คล่องตัวเหมือนกับ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมไม่สามารถหาเงินทุนจากสถาบันการเงินในและนอกประเทศมาเพิม่ เติม
ได้ ปจั จุบนั สานักงานฯ ต้องอาศัยเพียงเงินทีไ่ ด้จากงบประมาณ (ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี ) และ
เงินสมทบจากธนาคารกรุงไทยเท่านัน้
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4.2.2 นโยบายและแนวทาง
ก.
นโยบาย เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมมีบทบาทต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอันเป็ นเป้าหมายส่วนรวมของประเทศ รัฐมีนโยบายสนับสนุ นทางด้านการเงิน
และพยายามขยายวงเงิน สิน เชื่อ เพื่อ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมให้เ พีย งพอกับ ความต้ อ งการ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งกิจการอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก และอุ ต สาหกรรมในส่ ว นภูม ิภ าค ซึ่งมีค วาม
ต้องการการช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นพิเศษ
ข.

แนวทาง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย รัฐจะดาเนิน

มาตรการดังต่อไปนี้ คือ
(1) ขยายการให้ ส ิน เชื่อ เพื่อ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมของ
ทุกสถาบันการเงิน โดยเฉพาะการเพิม่ บริการให้กบั อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิ าค
(2) สนับสนุ นให้มกี ารปรับปรุงการดาเนินงานของสานักงาน
ธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยจัดให้เป็ นหน่ วยงานอิสระไม่ขน้ึ อยู่กบั กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ไม่ผกู พันกับธนาคารกรุงไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัวเช่นเดียวกับบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมโดยจะปรับปรุงให้เสร็จภายในระยะต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4

5. การร่วมมือทางอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
5.1

ข้อเท็จจริ ง

5.1.1 ความร่วมมือทัวไป
่
ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนซึ่งประกอบด้วยประเทศ
ไทย ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นัน้ มีการค้าขายติดต่อกันมาเป็ นเวลานานและมี
สัดส่วนของมูลค่าการค้าระหว่ างกันค่อนข้างสูง แต่ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจยังไม่ได้เกิดขึ้น
อย่างจริงจังจนกระทังเมื
่ ่อเร็วๆ นี้จงึ ได้มกี ารฟื้ นฟูความร่วมมือในกลุ่มขึ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง และทุก
ประเทศสมาชิกต่างก็ได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือต่อกันเป็ นอย่างดี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่
สาคัญของประเทศในกลุ่มจะเป็นไปในสองด้านด้วยกัน คือ
(1)

ความร่วมมือทางการค้า

(2)

ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม

5.1.2 ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิ จของประเทศในกลุ่ม ประเทศกลุ่ม
อาเซี่ยนมีประชากรทัง้ สิ้น 220 ล้านคน หรือร้อยละ 5.7 ของประชากรทัง้ โลก แต่ละประเทศมี
ลัก ษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันมาก คือ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นประเทศเกษตรกรรม
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ยกเว้ น สิง คโปร์ ซึ่ง เป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรมประเทศเดีย ว นอกจากนี้ ร ะบบเศรษฐกิจ ของ
ทุกประเทศเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเหมือนกัน เป็ นประเทศทีย่ ดึ ถือการค้าระหว่างประเทศเป็ น
ตัวจักรสาคัญในการพัฒนาประเทศ เป็ นประเทศที่มปี ระเทศคู่ค้าสาคัญๆ คล้ายคลึงกัน และเป็ น
ประเทศทีม่ กี ารผลิตสินค้าขัน้ ปฐม และมีการสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยการพยายามแปรรูปสินค้าขัน้ ปฐม
ก่อนส่งออกด้วยกัน (ทัง้ นี้ยกเว้นประเทศสิงคโปร์) จากความคล้ายคลึงในลักษณะและโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจดังกล่าว ทาให้ความร่วมมือระหว่างกันในทางเศรษฐกิจเป็ นไปได้ง่ายยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ใน
ระยะหลังนี้ได้มแี นวโน้มมากยิง่ ขึน้ เช่น การทีแ่ ต่ละประเทศได้มกี ารค้นพบทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ทีแ่ ตกต่างกัน การที่แต่ละประเทศมีความเชีย่ วชาญในการผลิตสินค้าเฉพาะอย่างที่สามารถสนอง
ความต้อ งการที่มตี ่ อ กันมากขึ้น เช่น การที่อิน โดนี เ ซียได้ค้น พบน้ า มัน ประเทศฟิ ล ิปปิ น ต์และ
มาเลเซียได้ค้นพบแร่ธาตุสาหรับผลิตปุ๋ย ประเทศไทยได้ค้นพบแร่เกลือหินสาหรับผลิตโซดาแอ๊ซ
ประเทศสิงคโปร์มคี วามเชีย่ วชาญในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เป็ นต้น จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว
นี้ จึง มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ป ระเทศในกลุ่ ม จะต้ อ งหัน มาร่ ว มมือ กัน อย่ า งแน่ น แฟ้ นยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะในด้านการค้า และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการร่วมมือทางอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดผลดี
หลายด้าน คือ
(1)

ประเทศสมาชิกสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ในสินค้าอุตสาหกรรม

(2)

สามารถก่อให้เกิดการประหยัดในการผลิตขนาดใหญ่ เนื่องจากมี

(3)

ทาให้เ กิดการประหยัดค่ า ขนส่ งและค่ าใช้จ่ายในด้านสิ่งอ านวย

ตลาดใหญ่รองรับ
ความสะดวกต่างๆ
(4) สามารถถ่ ายทอดและปรับปรุงเทคโนโลยีมาใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศของตนมากขึน้
(5)

สามารถเพิม่ อานาจต่อรองในด้านอุปทานของสินค้าจากประเทศ

นอกกลุ่ม
5.2

นโยบายและแนวทาง

เพื่อ ให้ค วามร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านอุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี่ยนบรรลุผ ลตามเป้าหมายที่ต กลงร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชิก รัฐจะก าหนด
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานดังนี้ คือ
(1) สนั บ สนุ น ความร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิจ ระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม
โดยเน้นในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าควบคู่กนั ไป
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(2) เร่ ง จัด ตัง้ หน่ ว ยงานที่ถ าวรขึ้น ในหน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่ศึกษาหาทางเพื่อความเป็ นไปได้ของความร่วมมือในด้านต่างๆ ในกลุ่ม
อาเซีย่ นตามทีไ่ ด้มกี ารตกลงต่อกันไปแล้ว และทีจ่ ะตกลงกันต่อไปในอนาคต โดยมีเรื่องการค้าและ
การอุตสาหกรรมเป็นแกนหลัก

6.

รัฐวิ สาหกิ จอุตสาหกรรม
6.1

ข้อเท็จจริ ง

รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เริม่ จัดตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ก่อน พ.ศ. 2503
โดยขณะนัน้ เป็ นระยะเริม่ ต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจที่รฐั มักจะเป็ นผูร้ เิ ริม่ ลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อ
จูงใจให้เอกชนเข้าร่วมในการลงทุน ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัย จะเน้นถึงความสาคัญแตกต่างกันออกไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใน
สมัยนัน้ ๆ อาทิเช่น เพื่อเป็ นการริเริม่ เป็ นยุทธปจั จัย เป็ นเครื่องมือรักษาระดับราคาและคุณภาพ
และเป็ นการหารายได้ให้รฐั เป็ นต้น ในขณะเดียวกันรัฐวิส าหกิจที่ได้จดั ตัง้ และดาเนินการอยู่ใ น
ปจั จุบนั ส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้ กล่าวคือ สัดส่วนของรายได้
ที่เพิม่ ขึน้ ของรัฐวิสาหกิจอุต สาหกรรมเหล่านี้ มีเป็ นจานวนน้อยมาก คือประมาณร้อยละ 4 ของ
มูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมทัง้ หมด และมีบทบาทในการจ้างงานเพียงร้อยละ 1.5 ของการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมทัง้ หมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มอี ยู่นัน้ ไม่สามารถมีบทบาท
มากนักในการพัฒนาอุต สาหกรรมของประเทศ ในด้านประสิทธิภาพในการผลิตก็ปรากฏว่า ไม่
สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ แต่ตรงข้ามต้นทุนต่อหน่ วยของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง มีแนวโน้ ม
สูงขึ้น ทาให้กาไรอยู่ในเกณฑ์ต่ าและบางกรณีก็ขาดทุน เช่น โรงงานกระสอบป่านนนทบุ ร ี และ
โรงงานกระดาษบางปะอิน ส่วนรัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถดาเนินการจนได้กาไรอยู่ในเกณฑ์ดี ก็มเี ฉพาะ
รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมประเภทผูกขาด และกิจการอุตสาหกรรมน้ าตาลกับอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเท่านัน้ การทีร่ ฐั วิสาหกิจอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพในการผลิตต่ า และมีกาไรในเกณฑ์ต่ า
นัน้ ทาให้รฐั วิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่สามารถสนองนโยบายและวัตถุประสงค์ท่จี ะใช้เป็ น
เครื่องมือเพื่อรักษาระดับราคาและการหารายได้ให้แก่รฐั ได้สาหรับรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่ไม่
สามารถดาเนินการให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับเอกชนได้เกิดจากสาเหตุสาคัญ 2
ประการ คือ
6.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม
ป จั จุ บ ัน รัฐ วิส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมไม่ ม ี
ความคล่อ งตัวในการดาเนินการและไม่สามารถตัดสินใจในการลงทุนหรือ ใช้จ่ายใดๆ ให้ทนั ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ และเป็ นประโยชน์ ต่ อ การดาเนิ น ธุ รกิจ เช่ น เดีย วกับ วิส าหกิจ เอกชนได้ เพราะต้อ ง
ถูก ควบคุ มดูแลจากหลายหน่ ว ยงาน อาทิ กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และสานัก งาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนจาเป็ นต้อง
ผ่านขบวนการและขัน้ ตอนการพิจารณาของหน่วยราชการหลายแห่ง
6.1.2 ปัญหาเรื่องการบริ หาร รัฐวิส าหกิจอุ ต สาหกรรมหลายแหล่ งที่ผู้บริหาร
ขาดประสบการณ์และความสามารถในธุรกิจประเภทนัน้ ๆ ส่ วนใหญ่มกั จะถูกอิทธิพลทางการเมือง
เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารและทาให้อตั รากาลังส่วนใหญ่มมี ากเกินความจาเป็ น และไม่สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตลงได้นอกจากนี้องค์ประกอบของกรรมการบริหารหรือกรรมการอานวยการของ
รัฐวิสาหกิจอุ ตสาหกรรมมักจะแต่งตัง้ จากผู้แทนของหน่ ว ยราชการ แทนที่จะเลือกสรรจากผู้ท่มี ี
ความรูแ้ ละมีประสบการณ์ในธุรกิจ (ในเรื่องแนวการปรับปรุงกาลังคนในรัฐวิสาหกิจได้กล่าวถึงแล้ว
ในหัวข้อ 7 ของบทที่ 5 ส่วนทีส่ อง)
ในส่ ว นที่เ กี่ยวข้อ งกับนโยบายรัฐวิส าหกิจอุต สาหกรรมในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1 - 3 ได้กาหนดไว้อย่างกว้างๆ เช่น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ได้กาหนดนโยบายจากัดการ
ขยายตัวของรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทไม่ให้ดาเนิน -การแข่งขัน
กับเอกชนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 มีนโยบายเพียงเพื่อปรับปรุงรัฐวิส าหกิจที่มอี ยู่แล้วให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และลดความสาคัญสาหรับรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมโดยให้เอกชนดาเนินการ
เป็ นส่วนใหญ่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 การลงทุนรัฐวิสาหกิจน้อยลง การลงทุนส่วนใหญ่เป็ นเพื่อ
การทดแทนของเดิมให้มสี ภาพพอเลี้ยงตัวได้ และถ้ารัฐวิสาหกิจใดขาดสมรรถภาพ และไม่อยู่ใน
ข่ายทีต่ อ้ งคงไว้กม็ นี โยบายทีใ่ ห้ยบุ เลิกหรือจาหน่ายจ่ายโอนให้กบั เอกชนเสีย อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ยังไม่ปรากฏว่ามีรฐั วิสาหกิจอุตสาหกรรมใดได้จาหน่ ายจ่ายโอนหรือยุบ
เลิกไปแต่ประการใด ทัง้ นี้ อาจจะเป็นเพราะนโยบายทีก่ าหนดไว้กว้างเกินไป มิได้ระบุว่ารัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมใดสมควรที่จะยุบเลิกและจาหน่ ายจ่ายโอน สาหรับในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้
กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินการให้ชดั เจนและรัดกุมยิง่ ขึน้
6.2

นโยบายและแนวทาง

6.2.1 นโยบาย เพื่อให้การดาเนินงานด้านรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจะต้องทบทวนนโยบายเสียใหม่
ดังต่อไปนี้คอื
(1) รัฐจะสนับสนุนให้คงไว้และดาเนินการต่อไปในรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดเพื่อการควบคุมคุณภาพ ราคา และหารายได้เป็ นพิเศษ เช่น โรงงานยาสูบ
โรงงานสุรา และโรงงานเภสัชกรรม เป็นต้น
(2) รัฐ จะสนั บ สนุ น ให้ ค งไว้ และด าเนิ น การต่ อ ไปในรัฐ วิ ส าหกิ จ
อุตสาหกรรมที่เป็ นยุทธปจั จัยที่จาเป็ นจริงๆ เท่านัน้ เช่น โรงงานผลิตวัตถุระเบิด ส่วนยุทธปจั จัย
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ส่ ว นประกอบอย่ า งอื่น เช่ น ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารส าเร็จ รูป ผลิต ภัณ ฑ์แ ก้ ว ผลิต ภัณ ฑ์ห นั ง ฟอก
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ และการทอผ้า จะได้หาทางสารองไว้ใช้ในราชการกองทัพจากโรงงานเอกชน
หรือบริษทั มหาชนต่อไป และยกเลิกหรือจาหน่ายจ่ายโอนกิจการนัน้ เสีย
(3)

รัฐจะมุง่ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่
ก)

จาเป็ นจะต้องใช้เงินงบประมาณในเรื่องปจั จัยขัน้ พื้นฐาน

ข)

เป็ นอุตสาหกรรมที่มกี ารลงทุนสูง และเอกชนไม่สามารถ

ค)
ทีเ่ อกชนยังไม่สามารถดาเนินการได้

เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ขี บวนการในการดาเนินงานซับซ้อน

สูง
ดาเนินการได้โดยลาพัง

ง)
อุ ต สาหกรรมที่ต้อ งใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละมีปญั หา
ในเรือ่ งการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการให้สมั ปทาน
(4) รัฐมีนโยบายยกเลิกหรือจาหน่ ายจ่ายโอนรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ทีต่ งั ้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เดิมเพื่อเป็ นผูร้ เิ ริม่ แต่ปจั จุบนั ยังคงดาเนินการอยู่อย่างขาดประสิทธิภาพ
ซึ่งรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล่านี้ในปจั จุบนั เอกชนสามารถรับช่วงมาดาเนินการต่ อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) ในกิจการที่รฐั เห็นสมควรให้มกี ารดาเนินงาน โดยรัฐวิสาหกิ จและ
เอกชนควบคู่กนั ไป รัฐจะใช้มาตราการในการควบคุมการประกอบธุรกิจของกิจการทัง้ สองประเภท
ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
(6) รัฐ มีน โยบายอย่ า งแน่ ว แน่ ท่ีจ ะปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมและรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ต้องคงอยู่ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยจะ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ทาให้รฐั วิสาหกิจขาดความคล่องตัว เพื่อให้
รัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ทัง้ นี้ รวมถึงการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่ างๆ ในด้านการบริหารงานของรัฐวิส าหกิจให้มคี วาม
คล่องตัวเพิม่ ขึน้ และพร้อมกันนัน้ ก็จะได้กาหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารงานและกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจเสียใหม่ให้มบี ทลงโทษในกรณีท่กี ารบริหารงานของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย
หรือเกิดผลเสียหายขึน้ ด้วย
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6.2.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข เพื่อ ให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจมี
ประสิทธภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม รัฐบาลได้กาหนดแนวทาง
และมาตรการแก้ไขดังนี้
(1) ศึก ษาวัต ถุ ประสงค์และการดาเนินงานของรัฐวิส าหกิจอุ ต สาหกรรมทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่และรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมทีด่ าเนินการอยู่แล้ว เพื่อกาหนดว่ารัฐวิสาหกิจใดบ้าง
ทีอ่ ยูใ่ นข่ายทีร่ ฐั จะต้องให้การสนับสนุนและรัฐวิสาหกิจใดทีไ่ ม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั จาเป็ นต้องรักษา
ไว้ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะจาหน่ ายจ่ายโอนให้เอกชนรับไปดาเนินการ หรือเห็นควรให้
ยุบเลิก ตลอดจนวางระเบียบว่าด้วยการจาหน่ ายจ่ายโอนและการเพิม่ ทุนเรือนหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
และการช่วยเหลือของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายซึง่ วางไว้
(2) วางแผนการดาเนินงาน (Operation Planning) และแผนการ
บริหารงาน (Administrative Planning) แผนงานดังกล่าวจะกาหนดขอบเขตของการปฏิบตั งิ าน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ จานวนเงินทีต่ อ้ งจัดสรร ตลอดจนเวลาและสถานทีท่ ่จี ะปฏิบตั งิ านเพื่อให้การ
ดาเนิน งานของหน่ ว ยงานต่ างๆ เป็ นไปอย่า งรวดเร็ว สอดคล้อ งและประหยัด โดยการจัด วาง
ระเบียบการควบคุ มการลงทุนของรัฐวิส าหกิจให้รดั กุ มและส่ งเสริมให้รฐั วิส าหกิจนัน้ ๆ มีค วาม
คล่องตัวในการดาเนินงานยิง่ ขึน้
(3) ส่งเสริมให้มกี ารร่วมมือและร่วมทุนกับ ธุรกิจเอกชน ในกรณีทเ่ี ป็ น
กิจกรรมทีย่ งั ขาดประสบการณ์
(4) ก าหนดให้ม ีก ารศึก ษา วิเ คราะห์ ก ฎหมายและระเบีย บต่ า งๆ
ที่ใ ช้ค วบคุ ม รัฐวิส าหกิจ หากเห็นว่ าเป็ นอุ ปสรรคในการดาเนินงานก็จะหาทางแก้ไ ข ปรับ ปรุง
เพื่อเอื้ออานวยให้รฐั วิสาหกิจอุตสาหกรรมสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
ยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ต้องไม่ทาให้ขาดการควบคุมของรัฐไป
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้เคยระบุแนวทางเพื่อให้การดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจเป็ นไปตามนโยบาย โดยกาหนดให้มกี ารศึกษา พิจารณาวางแผนในด้านต่างๆ เหล่านี้
เช่นกันแต่มไิ ด้ระบุไว้ว่า ให้เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานใด ฉะนัน้ การศึกษาพิจารณาในข้อต่างๆ นัน้
จึงมิได้มหี น่ วยงานใดทาเป็ นเรื่องเป็ นราวโดยเฉพาะ นอกจากจะมีการศึกษาแก้ปญั หาเฉพาะหน้ า
เป็ นเรื่องๆ ไปและมี "คณะที่ปรึกษาส่วนองค์การของรัฐ " ซึ่งตังขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีทาหน้ าที่
พิจารณาในด้านการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง เสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี แต่
"คณะทีป่ รึกษาส่วนองค์การของรัฐ" นี้ไม่ได้ทางานต่อเนื่องกัน เพราะเป็ นคณะกรรมการทีต่ งั ้ ขึน้ โดย
คณะรัฐมนตรีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็สลายตัวไป งานก็หยุดชะงัก และบางรัฐบาลก็ไม่ตงั ้
คณะทีป่ รึกษาฯ ดังกล่าวข้างต้น
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ฉะนั น้ เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ว างไว้ใ นแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
รัฐจะตัง้ หน่วยงานกลางทีถ่ าวร ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ การแก้ไข ปรับปรุง รวมหรือแยก จัดตัง้ ย้ายสังกัด
แปรรูป ยกเลิก ลดหรือ เลิก การรวมทุน หรือ ให้ค วามช่ว ยเหลือ หน่ ว ยงานกลางถาวรนี้ อาจไม่
จาเป็นต้องตัง้ หน่วยงานขึน้ ใหม่เป็นแต่เพียงพิจารณามอบหมายให้หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งทีท่ า
หน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้องอยู่ และลักษณะสภาพอานาจหน้าที่ของหน่ วยงานนัน้ อยู่ในระดับที่จะปฏิบตั งิ าน
ดังกล่าวได้ เช่ น กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ หรือสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงานดังกล่าวเสนอผลการพิจารณาต่อ
คณะรัฐมนตรีเป็นประจา

7.

การบริ หารงานของรัฐในด้านอุตสาหกรรม
7.1

ข้อเท็จจริ ง

การด าเนิ น งานของรัฐ ในการควบคุ ม และการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอยู่ใ นความ
รับผิดชอบของหน่ วยงานหลายหน่ วยงาน ซึ่งแต่ละแห่งดาเนินงานโดยอิสระตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบไปตามตัวบทกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่ วยงานของตนเอง นับตัง้ แต่กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าทีท่ งั ้ ในเรื่องนโยบายวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การให้ค วามคุม้ ครอง การควบคุม
และการให้บริการกระทรวงการคลังรับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองและการส่งเสริม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีหน้ าที่ในด้านการส่งเสริม การคุ้มครอง การวางแผน และนโยบาย
กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องการให้ความคุม้ ครอง กระทรวงสาธารณสุขควบคุมในด้า นคุณภาพและ
อนามัย ส่ ว นงานด้า นการจัดหาและรวบรวมข้อ มูล นัน้ มีหลายหน่ ว ยงานดาเนินงานอยู่ ซึ่งการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานเหล่านี้เป็ นการซ้าซ้อนแและขาดระบบประสานงาน เพื่อที่จะสามารถ
ั หาในด้ า นต่ า งๆ ได้ โ ดยพร้อ มเพรีย งกัน จะต้ อ งมีห น่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง
พิจ ารณาป ญ
โดยเฉพาะทาหน้ าที่ประสานงานบริหารของรัฐในการแก้ไขปญั หา และควบคุมดูแลให้มกี ารพัฒนา
อุ ต สาหกรรมให้ส อดคล้อ งกับ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาอุ ต สาหกรรมของประเทศโดย
ส่วนรวม
7.2

นโยบายและแนวทาง

7.2.1 นโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมทัง้ หมด

รัฐมีนโยบายทีจ่ ะให้มอี งค์กรพิเศษรับผิดชอบและดูแลการ
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7.2.2 แนวทาง
(1) ปรับ ปรุ ง และก าหนดหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของหน่ ว ย
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ชดั เจน กล่าวคือ
ก)
งานนโยบายและวางแผน ให้เ ป็ นหน้ าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่จี ะเป็ นผู้กาหนดแนวทาง วางแผนและ
พัฒ นาให้เ ป็ น ไปในแนวทางที่จ ะน าไปปฏิบ ัติได้ ในระยะยาวจะมีนโยบายและการวางแผนให้
สอดคล้องกัน และจะปรับปรุงทุกๆ ปี โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็ นเจ้าของเรื่องร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
ข)
งานการส่งเสริม การลงทุน ทัง้ ในด้านการชักจูงให้มกี าร
ลงทุน และการให้ความคุ้มครองทัง้ ในกรณีเฉพาะอุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมแและในกรณี
ทัวไปจะได้
่
เร่งรัดให้มกี ารดาเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียว
ค)

งานบริการด้านอุตสาหกรรม

1)
ด้านการเงิน ในส่ ว นที่เกี่ยวกับสานัก งานธนกิจ
อุต สาหกรรมขนาดย่อ ม ควรจัดให้เป็ นหน่ ว ยงานที่ดาเนินงานโดยอิส ระ ภายใต้หน่ ว ยงานที่รฐั
จะได้กาหนดขึน้ เพื่อให้มกี ารขยายขอบเขตของงานให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
2)

ด้านเทคนิคและการวิจยั อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกระทรวงอุตสาหกรรมทัง้ หมด
3)
ด้ า นสิ่ง อ านวยความสะดวก (Infrastructure)
เป็นหน้าทีข่ องกระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
4)
ด้านข้อมูล จะให้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์
สนเทศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ จะให้มกี ารขยายงานให้มากขึน้
ง)
งานการควบคุ ม โรงงาน ทัง้ ในด้ า นการจดทะเบี ย น
การควบคุมจะต้องดาเนินงานตามระเบียบทีว่ างไว้ การควบคุมสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ด้านมาตรฐาน
สินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม
รับผิดชอบและประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ปรับ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ให้สอดคล้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยงานทีไ่ ด้ปรับปรุงตามแนวทางในข้อ (1)
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(3)

ให้ม ีก ารด าเนิ น การก่ อ ตัง้ องค์ก ารที่ร ับ ผิด ชอบต่ อ การพัฒ นา

อุตสาหกรรมโดยตรง

8.

การพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท
8.1

ข้อเท็จจริ ง

การพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่จะสนับสนุ นความ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะที่ผ่านมา นอกจากจะต้องประสบปญั หา
ั หาที่ส าคัญ ๆ เช่ น
หลัก ดัง ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น แล้ ว อุ ต สาหกรรมแต่ ล ะประเภทต้ อ งประสบป ญ
ด้านวัต ถุดิบ ด้านคุ ณภาพและมาตรฐาน การควบคุ มราคาและการส่งออก การแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศ การขาดการวางแผนระหว่างการผลิตและการส่งออกทีส่ อดคล้องประสานสัมพันธ์กนั
8.1.1 วัตถุดิบ
อุ ต สาหกรรมที่ใ ช้ผ ลิต ผลทางการเกษตรเป็ น วัต ถุ ดิบ
ประสบปญั หาอุปทานไม่สม่าเสมอและไม่เพียงพอ ซึง่ เกิดจากสภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ไม่มคี วามแน่นอน ต้องขึน้ อยูก่ บั ธรรมชาติและนโยบายของรัฐยังไม่แน่ นอนในการกาหนดเป้าหมาย
การส่งออกให้สอดคล้องกับการผลิตและความต้องการใช้วตั ถุดบิ ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
อุตสาหกรรมซึง่ ต้องประสบปญั หาด้านวัตถุดบิ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทีไ่ ด้มกี ารสารวจพบแหล่ง แต่ยงั ไม่ทราบปริมาณแร่สารองที่ แน่ นอน อาทิ
เช่น แร่เหล็ก เกลือหิน โปแตส ฟอสเฟท เป็นต้น
ส่วนอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วตั ถุดบิ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ เช่น วัตถุดบิ
สาหรับผลิตพลาสติก ปุ๋ย เส้นใยสงเคราะห์สาหรับสิง่ ทอ ผลิตผลอุตสาหกรรมเคมีน้ ามันต้องประสบ
ปญั หาการเปลีย่ นแปลงของราคาซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
8.1.2 คุณภาพสิ นค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุต สาหกรรมที่ผลิตได้ใ นประเทศ
ส่วนใหญ่มคี ุณภาพและมาตรฐานไม่แน่ นอน ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ความนิยมใช้สนิ ค้าอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตภายในประเทศไม่แพร่หลายเท่าทีค่ วร
8.1.3 การควบคุม
(1) การควบคุมราคา สินค้าอุตสาหกรรมหลายชนิดในปจั จุบนั มีการ
ควบคุ ม ราคาขาย ทัง้ นี้ เพื่อ ประโยชน์ ของผู้บ ริโ ภคและเป็ นมาตรการเร่ง ด่ ว นที่จ ะป้ อ งกัน การ
เคลื่อนไหวของราคาอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ดา้ นการขาดแคลน การควบคุมราคาสินค้าไม่ให้
มีการเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเมื่อวิกกฤตการณ์ได้ผ่าน
พ้นไปแล้ว รัฐก็ไ ม่ไ ด้พ ิจารณายกเลิก เพื่อปรับปรุงราคาใหม่ จึงเป็ นปญั หาต่ อ การพิจารณาการ
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ขยายตัวของการลงทุนและการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิเช่น นมข้นหวาน กระดาษและ
ปูนซีเมนต์
(2) การควบคุ ม การขยายและตัง้ โรงงานใหม่ นโยบายของรัฐ
ในการอนุ ญ าตให้ ข ยายหรือ ตัง้ โรงงานขึ้น ใหม่ไ ม่ม ีค วามแน่ น อน อุ ต สาหกรรมหลายประเภท
ทีม่ กี าลังการผลิตส่วนเกินยังได้รบั อนุ ญาตให้ขยายหรือตัง้ โรงงานใหม่เพิม่ ขึน้ ในขณะทีภ่ าวะความ
ต้องการของตลาดไม่อ านวยจึงทาให้เ กิดความไม่มนคง
ั ่ อาทิ อุ ตสาหกรรมสิง่ ทอ อุ ตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น
8.1.4 การตลาดต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศสาหรับสินค้าอุตสาหกรรมยังมี
จากัดการแสวงหาและบุก เบิก ตลาดแห่งใหม่ๆ รัฐยังมิได้ใ ห้ความร่วมมือเท่าที่ควร รวมทัง้ การ
โฆษณาเผยแพร่สนิ ค้าอุตสาหกรรมไทยให้เป็นทีแ่ พร่หลาย บางครัง้ นโยบายการควบคุมการส่งออก
ทาให้เสียตลาดลูกค้าประจาไป นอกจากนี้สนิ ค้าอุตสาหกรรมส่งออกซึ่งมีผู้ผลิตจานวนมากรายมี
การเสนอขายสินค้าให้ต่างประเทศโดยแข่งขันตัดราคาระหว่างผู้ผลิต ยังมิได้มกี ารรวมกลุ่มในการ
เจรจาเสนอขายสินค้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
8.2

นโยบายและแนวทาง

8.2.1 นโยบาย รัฐจะแก้ไขปญั หาและอุ ปสรรคของอุ ตสาหกรรมแต่ละประเภท
ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั โดยเร่งด่วนและสนับสนุ นอุตสาหกรรมใหม่ๆ ทีจ่ ะมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมและสนองเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
8.2.2 แนวทาง
(1) รัฐ จะเร่ ง รัด สนั บ สนุ น โครงการผลิต วัต ถุ ดิบ ที่จ าเป็ น ส าหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทางด้านทรัพ ยากรธรรมชาติจะทาการสารวจแหล่งและปริมาณให้แน่ ชดั
และจะส่ งเสริมชักชวนให้ล งทุนในอุ ตสาหกรรมพื้นฐานที่ผ ลิต วัต ถุดิบ เช่น อุ ต สาหกรรมน้ ามัน
อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ เป็นต้น และจะให้บริการข้อสนเทศและข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต
การใช้ภายในประเทศและการส่งออก
(2) ทาการกาหนดคุณภาพและมาตรฐานสาหรับสินค้าอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทให้กว้างขวางขึน้ โดยรีบด่วน และให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด
(3) ยกเลิกการควบคุมราคา โดยให้เป็นไปตามภาวะของตลาดในกรณี
ที่จ าเป็ น ต้ อ งควบคุ ม ราคา จะต้ อ งให้ส อดคล้อ งกับ ต้ น ทุ น การผลิต โดยผู้ ผ ลิต มีก าไรในอัต รา
พอควร จะยึดหลักการควบคุมราคาว่าจะต้องเป็นการควบคุมมิให้มกี าไร "เกินควร" เท่านัน้
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(4) การขยายและตัง้ โรงงานใหม่จะคานึงถึงกาลังการผลิตที่มอี ยู่และ
ภาวะตลาด โรงงานที่ฝ่าฝื นจะดาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทัง้ การปรับปรุง พ.ร.บ.
โรงงานให้เหมาะสม
(5) ท าการขยายตลาดต่ า งประเทศให้ก ว้า งขวางยิ่ง ขึ้น อาทิ การ
โฆษณาเผยแพร่สนิ ค้าอุตสาหกรรม การส่งคณะผูแ้ ทนไปทาการบุกเบิกตลาดแห่งใหม่ๆ รวมทัง้ การ
เจรจาข้อจากัดเกีย่ วกับภาษี และระบบโควต้าหรือการห้ามเข้ากับประเทศต่างๆ

บทที่ 4
การส่งออก การนาเข้า และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.

คานา

การค้าต่างประเทศของไทยในระยะที่ผ่านมามียอดขาดดุลเพิม่ ขึน้ ตลอดมา กล่าวคือ ใน
ระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 1 ขาดดุ ล เฉลี่ย 2,367 ล้า นบาทต่ อ ปี และในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ฐานะดุลการค้าของไทยขาดดุล เพิม่ ขึน้ มากกว่า 4 เท่าตัว คือ ขาดดุลเฉลีย่
ถึง 10,288 ล้านบาทต่อปีประมาณ 14,200 ล้านบาทต่อปี ดังนัน้ วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญประการหนึ่ง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงต้องเร่งรัดการส่งออกให้ได้เพิม่ ขึน้ และพิจารณาให้มกี ารประหยัด
รายจ่ายเพื่อการนาเข้า
ในระยะของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4 เป้ า หมายการส่ ง ออกและน าเข้า โดยส่ ว นรวม
ในราคาตลาดกาหนดให้การส่งสินค้าออกเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี และการนาสินค้าเข้า
เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี เป้าหมายดังกล่าวจะสามารถปรับฐานะดุลการค้าของประเทศให้
ดีขน้ึ ได้ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องให้ความสาคัญต่อการ
ผลิตสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มเี ป้าหมายการผลิตเพิม่ ขึน้ ให้สอดคล้องกับการเร่งรัดการ
ส่งสินค้าออก ในด้านการนาเข้า จาเป็นจะต้องพิจารณาให้มกี ารนาเข้าสินค้าเข้าในระดับทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้การใช้เงินตราต่างประเทศเป็ นไปอย่างประหยัดตามความจาเป็ นในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มากทีส่ ุด

2.

นโยบาย

นโยบายในการเร่งรัดพัฒนาการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 (2520-2524) รัฐจะให้ความสาคัญในการปรับปรุงดุลการค้าของประเทศให้มฐี านะดีขน้ึ
โดยเร่ ง รัด การส่ ง ออกให้ม ีอ ัต ราสูง กว่ า การน าเข้า การด าเนิ น งานดัง กล่ า วจะมีแ นวนโยบาย
ดังต่อไปนี้
2.1 ส่งเสริมการส่งออกให้ขยายตัวทัง้ ในด้านปริมาณส่งออก ตลาดรับซื้อและชนิดของ
สินค้าส่งออก ในขณะเดียวกันก็จะรักษาตลาดที่มอี ยู่ให้มนคง
ั ่ โดยจะใช้นโยบายพัฒนาการส่งออก
อย่างมีแผนที่แน่ นอน จะมีการพัฒนาปจั จัยที่ใช้ในการผลิตให้สอดคล้องกับความสามารถในการ
ส่งออก จะพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกพื้นฐาน และสิง่ จูงใจในการส่งออก ตลอดจนการพัฒนา
ความสามารถในการแสวงหาตลาดต่ า งประเทศใหม่ๆ โดยให้ม ีก ารดาเนิ น งานอย่า งประสาน
สอดคล้องกันระหว่างฝา่ ยการผลิตและการตลาด และระหว่างหน่วยราชการของรัฐกับเอกชน
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2.2 ให้ม ีแ ผนการผลิต เพื่อ ทดแทนสิน ค้า น าเข้า เพื่อ จะได้ใ ช้เ ป็ น แนวทางในการ
ใช้เงินตราต่างประเทศในการนาสินค้าเข้าจากต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศ
อย่างแท้จ ริง ตลอดจนเพื่อ ใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการส่ งเสริมการผลิต ในประเทศ สร้างข้อ ต่ อ รอง
ในการเจรจาการค้ากับต่างประเทศและเพื่อแก้ไขปญั หาดุลการค้า
2.3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของระบบงานพาณิชย์และบริการทัง้ ในด้านการจัด
หน่ วยงานและการบริหารงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มหี น่ วยงานรับผิดชอบในการเร่งรัด
ส่งเสริมการส่งออก และหน่ วยงานทีจ่ ะทาการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศขึน้ รวมทัง้ ให้มกี าร
พัฒนาระบบงานด้านการศึกษาวิจยั สินค้าและตลาดการค้า การเผยแพร่และบริการข้อมูลทางการ
ผลิต ตลอดจนการควบคุ ม และตรวจสอบมาตรฐานสิน ค้า เพื่อ ให้ร ะบบงานดัง กล่ า ว อ านวย
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ผ ลิตและผู้ค้าในการดาเนิ นงานด้านการส่ งออกและการค้าระหว่างประเทศอย่าง
แท้จริง
2.4 ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยจะร่วมมือกัน
ในระหว่างกลุ่มประเทศที่มผี ลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด กลุ่ม
ประเทศที่อ ยู่ใ นภูมภิ าคเดียวกัน และกลุ่ มสมาชิกองค์การระหว่า งประเทศภายใต้อ งค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซีย่ นอย่างใกล้ชดิ

3.

การส่งออก
3.1

ปัญหา

ั หาส าคัญ ๆ ซึ่ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การส่ ง ออก
การส่ ง ออกในระยะที่ผ่ า นมามีป ญ
โดยส่วนรวมซึง่ สมควรได้รบั การแก้ไข โดยอาจสรุปได้ดงั นี้
3.1.1 ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรไม่อาจกาหนดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศได้ สาเหตุท่สี าคัญอันเนื่องมาจากการผลิต โดยเฉพาะการเกษตรในปี หนึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ระดับราคาสินค้านัน้ ในปี ก่อน ดังนัน้ ความต้องการของตลาดสินค้าในต่างประเทศ ซึ่ง
เคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลงอยูท่ ุกๆ ปี มีผลทาให้ระดับราคาสินค้าเกษตรเคลื่อนไหวขึน้ ลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่ง ในระยะที่ผ่ า นมาไม่ ปรากฏว่ า ได้มกี ารใช้ม าตรการเพื่อ ผ่ อ นคลายปญั หาที่เ กิด ขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงระดับราคานี้ เช่น มาตรการมูล ภัณฑ์กนั ชน และมาตรการจัดซื้อ ด้านการสะสมมูล
ภัณฑ์กนั ชนและมาตรการด้านการจัดซื้อและประกันราคาพืชผลบางประเภท การขาดมาตรการ
ดังกล่าวนี้มผี ลให้เกษตรกรผูผ้ ลิตตกเป็นผูร้ บั ภาระอันเกิดจากความเคลื่อนไหวของระดับราคาอย่าง
เต็มที่ ความไม่สอดคล้องระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการของตลาดต่างประเทศทาให้ใน
บางครัง้ ต้องมีการควบคุมการส่งออก เพื่อป้องกันการขาดแคลนภายในประเทศ ซึง่ เป็ นมาตรการที่
มีผลเสียต่อการส่งออกในระยะยาวได้
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3.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นเพื่อการส่งออกในระยะที่ผ่านมายัง
ขาดการดาเนินงานให้เป็ นผลดีเท่าทีค่ วร ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าคัญ ได้แก่ บริการท่าเรือน้ า
ลึก ในการขนถ่ ายสิน ค้า นิ ค มและเขตปลอดภาษีเ พื่อ การส่ ง ออก สิ่ง เหล่ า นี้ ถึงแม้จ ะได้ร บั การ
พิจารณาให้ความสาคัญอยูแ่ ล้วแต่ยงั ไม่มกี ารจัดสร้างขึน้ ในด้านการตลาด สิง่ อานวยความสะดวกที่
จาเป็ น เป็ นต้นว่า ในด้านการให้บริการของผู้แทนพาณิชย์ต่างประเทศยังอยู่ในขอบเขตจากัดมาก
ด้านสินเชื่อและแหล่งเงินทุนยังขาดสถาบันเฉพาะกิจทีจ่ ะสนับสนุ นการส่งออก ปญั หาต่างๆ เหล่านี้
ทาให้ค่ า ใช้จ่า ยของผู้ส่ งออกสูง และสิน ค้า จากประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่ง ขัน ในตลาด
ต่างประเทศ
3.1.3 สิง่ จูงใจในการส่งออกในรูปภาษีอากร สิทธิประโยชน์และการคืนเงินภาษี
ที่เ ป็ นอยู่ยงั อยู่ใ นขอบเขตจ ากัด และยัง ไม่จดั ให้เ ป็ น ระบบที่มปี ระสิทธิภาพ การคืนภาษีอ ากร
ในต้นทุนการผลิต ทัง้ ในรูปวัตถุดบิ และอื่นๆ นัน้ ผูส้ ่งออกต้องติดต่อกับหน่ วยงานหลายหน่ วยทัง้ ๆ
ทีม่ ลี กั ษณะงานคล้ายคลึงกัน ระบบภาษีอากรทีม่ อี ยู่ยงั ไม่มลี กั ษณะทีจ่ ะส่งเสริมการส่งออกให้ดี พอ
เป็นต้นว่า ค่าใช้จา่ ยในการหาตลาดยังไม่ได้รบั การพิจารณาให้นามาหักออกจากภาษีเงินได้ การให้
สิน เชื่อ แก่ ผู้ส่ ง ออกยัง ขาดการสนับ สนุ น ให้เ ป็ น สิน เชื่อ ระยะยาว เพื่อ ให้ส ามารถเปิ ด ตลาดได้
กว้างขวาง
3.1.4 การศึก ษาวิจ ยั ตลาดการค้า ในระยะที่ผ่ า นมามีอ ยู่จ ากัด มาก ส่ ว นหนึ่ ง
เกิดขึ้นจากการขาดข้อ มูล ที่จ ะนามาศึกษา และการให้ค วามร่ว มมือ ในด้านข้อ มูล จากผู้ส่ งออก
การศึกษาและวิจยั ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสาหรับการส่งออก การดาเนินงานในด้านนี้จะมีความสาคัญในด้าน
การวางแผนการผลิตและการลงทุนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าที่ส่งออกเป็ นสินค้า
เกษตรกรรม ซึ่งมีก ารเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในตลาดอย่างรุนแรง นอกจากนี้ การบุกเบิกและ
ขยายตลาดใหม่จาเป็นต้องอาศัยการวิจยั และข่าวสารด้านการตลาดเป็ นสาคัญ
3.1.5 ขาดการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าส่งออก ปรากฏว่ายังมีปญั หา
เกี่ยวกับการส่งสินค้าผิดมาตรฐานออกอยู่เนืองๆ สาเหตุมไิ ด้เกิดจากระบบการตรวจสอบและออก
ใบอนุ ญาตส่งออกเท่านัน้ แต่เกิดจากระบบการผลิตสินค้าที่หย่อนในเรื่องการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานด้วย ระบบการตรวจสอบและการออกใบอนุ ญาตส่งออกทีป่ ฏิบตั กิ นั อยู่ยงั สับสนเพราะมีผู้
ที่เ กี่ยวข้อ งหลายฝ่ายโดยไม่มกี ารก าหนดแบ่ ง แยกอ านาจหน้ าที่กันให้ชดั เจนระหว่างงานของ
สานักงานมาตรฐานสินค้า สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานควบคุมมาตรฐานของ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของเอกชน จึงทาให้การ
ดาเนินงานด้านนี้ไม่บรรลุผลตามทีต่ อ้ งการ และไม่เป็นการส่งเสริมการส่งออก
3.1.6 ระเบียบพิธกี ารในการส่งออก และการปฏิบตั งิ านมีขอ้ ยุ่งยากและล่าช้าเป็ น
เหตุให้ผู้ส่งออกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในกรณีท่สี นิ ค้าส่งออกต้องถูกบังคับโดยระเบียบและ

229

กฎหมายของหลายหน่ วยงาน ก็ยงิ่ จะมีขนั ้ ตอนทีต่ ้องผ่านการพิจารณายุ่งยากและล่าช้ายิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
เนื่องจากขาดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ามารถเอื้ออานวยให้
การพิจารณาอนุมตั เิ ป็นไปโดยรวดเร็ว
3.2

เป้ าหมายการส่งออก

เป้าหมายมูลค่าสินค้าส่งออกทัง้ สิ้นที่กาหนดให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นัน้ ได้พจิ ารณาถึงปจั จัยต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบด้วยแล้ว คือ
(1)

ภาวะการณ์เศรษฐกิจของโลกกาหนดให้เปลีย่ นแปลงไปตามแนวโน้มปกติ

(2) แนวโน้ ม การส่ ง ออกในตลาดแต่ ล ะประเทศในระยะที่ผ่ านมา แนวโน้ ม
ในการนาสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศที่เป็ นคู่แข่งขัน แนวโน้ มของความต้องการใช้และ
ความสามารถที่จะทาการผลิตได้ในประเทศลูกค้านัน้ นอกจากนี้ ยังได้คานึงถึงตลาดการค้าใหม่ๆ
ทีม่ ลี ู่ทางจะบุกเบิกขยายเป็ นตลาดการค้าสาหรับสินค้าบางชนิดเพิม่ ขึน้ ได้ และสินค้าบางชนิดที่ม ี
ปญั หาในด้านการกีดกันการนาเข้าจากต่างประเทศ
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ตารางที่ 4.1
เป้ าหมายปริ มาณสิ นค้าส่งออกประเภทที่สาคัญในระยะปี 2520 - 2514
หน่ วย : พันตัน
ประเภทสิ นค้า
2520
2521
2522
2523
2524
สิ นค้าเกษตร
1. สินค้าเกษตรทีม่ มี ลู ค่าส่งออกมาก
1.1 ข้าว
1,500 1,550 1,600 1,650
1,700
1.2 ข้าวโพด
2,500 2,600 2,800 3,000
3,200
1.3 ยางพารา
390
400
420
430
450
1.4 ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
3,400 3,500 3,550 3,580
3,600
2. สินค้าเกษตรทีม่ ลี ่ทู างส่งออกแจ่มใส
2.1 ใบยาสูบ
25
30
36
42
48
2.2 กุง้ สดแช่เย็น
17
19
22
25
28
2.3 ปลาหมึกแช่เย็น
22
24
26
30
34
2.4 ดอกกล้วยไม้สด (ล้านช่อ)
42
50
58
66
74
2.5 ถัวเขี
่ ยวผิวดา
50
56
62
70
78
2.6 ผลไม้สด
45
50
56
62
70
2.7 ไข่
3.5
3.9
4.2
4.6
5
3. สินค้าเกษตรอื่นๆ ทีม่ ตี ลาด
3.1 ข้าวฟ่าง
200
220
350
270
300
3.2 ถัวเหลื
่ อง
27
29
31
33
36
3.3 ถัวเขี
่ ยว
45
46
47
49
52
3.4 ถัวอื
่ ่นๆ
14
15
16
17
19
3.5 โค (พันตัว)
35
38
40
43
45
3.6 กระบือ (พันตัว)
15
16
17
18
20
3.7 เม็ดงา
11
12
13
14
15
3.8 เม็ดละหุ่ง
32
34
35
38
40
3.9 ครัง่
8
8.5
9
9.5
10
3.10 ปุยนุ่ น
21
22
23
25
27
3.11 มะขามเปียก
20
21
22
23
25
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ประเภทสิ นค้า
สิ นค้าอุตสาหกรรม
1. สินค้าอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออก
1.1 สับปะรดกระป๋อง
1.2 อุปกรณ์เครือ่ งอิเล็คโทรนิค (ล้านชิน้ )
1.3 เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
1.4 กล่อง, หน้าปทั ม์ และชิน้ ส่วนนาฬิกา
(พันชิน้ )
1.5 น้ าผลไม้กระป๋อง
1.6 ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ (พันชิน้ )
1.7 ถุงมือหนัง (ล้านคู่)
2. สินค้าอุตสาหกรรมทีเ่ กินความต้องการใช้
ภายในประเทศ
2.1 น้าตาล
2.2 กากน้ าตาล
2.3 ผลไม้และพืชผักกระป๋องอื่นๆ
2.4 ปูนซีเมนต์
2.5 ด้ายฝ้าย (ตัน)
2.6 ด้ายใยประดิษฐ์ (ตัน)
2.7 ผ้าฝ้าย (ล้านตารางหลา)
2.8 ผ้าใยประดิษฐ์ (ล้านตารางหลา)
2.9 ผลิตภัณฑ์ปอ
2.10 เครือ่ งรับวิทยุ (พันเครือ่ ง)
2.11 เครือ่ งสุขภัณฑ์ (ตัน)
2.12 ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม (ล้านบาท)
3. สินค้าอุตสาหกรรมประเภทหัตถกรรม
3.1 ไม้แกะสลัก
3.2 ผ้าไหมไทย (พันตารางหลา)
3.3 อัญมณีและไข่มกุ (ล้านบาท)
3.4 เครือ่ งใช้ทท่ี าด้วยไม้
3.5 เครือ่ งลงหิน (ตัน)
3.6 เครือ่ งเรือน (พันชิน้ )

2520

2521

2522

หน่ วย : พันตัน
2523
2524

50
80
4,500
460

55
100
5,300
540

60
150
6,000
610

65
180
6,700
680

70
230
7,500
750

3.5
350
5.4

3.9
450
6.5

4.2
600
7.8

4.5
700
8.9

5
800
10

1,150
740
1.5
900
300
4,000
120
160
70
90
900
120

1,120
760
1.7
950
320
4,300
130
177
76
100
950
125

1,250
790
2.0
1,000
350
4,500
140
194
84
110
1,000
130

1,300
820
2.2
1,100
380
4,800
160
215
90
130
1,050
140

1,400
850
2.5
1,200
400
5,000
180
240
98
150
1,100
150

4
350
1,115
12
280
300

5
400
1,250
15
295
350

6
450
1,350
18
300
400

7
500
1,450
20
310
500

8
550
1,555
25
320
600
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ประเภทสิ นค้า
สิ นค้าแร่
1. ดีบุก (โลหะ)
2. ฟลูออไรท์
3. แบไรท์
4. ทังเสตน
5. แมงกานีส
6. พลวง

2520
22
285
140
4
25
6

2521
23
282
160
4.5
25.5
6.4

2522

หน่ วย : พันตัน
2523
2524

24
280
180
5.0
26
6.9

25
280
200
5.5
27
7.5

3.2.1 เป้ าหมายสิ นค้าเกษตร ได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(1) สิ น ค้ า เกษตรที่ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออกมาก การเร่ ง รัด สิน ค้ า ออก
ประเภทนี้ให้ได้ตามเป้าหมายนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขสาคัญอยูห่ ลายประการ คือ
ก.
สิน ค้า เกษตรที่ม ีมูล ค่ า ส่ ง ออกมาก และต้ อ งพิจ ารณา
นโยบายการใช้ภายในประเทศควบคู่กนั ไปด้วยนัน้ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด การจะรักษาปริมาณการ
ส่งออกให้ไ ด้มากนัน้ ขึ้นอยู่ก ับปริมาณที่เ หลือ จากการใช้ภายในประเทศที่จะส่ งออกให้ได้อ ย่าง
สม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ มาตรการทีส่ าคัญได้แก่ การจัดให้มกี าร
สารองผลิต ผลในรูปมูลภัณ ฑ์ไว้ส าหรับการส่งออกเพื่อเป็ นหลักประกันในการรักษาตลาดลูกค้า
ประจาและการแสวงหาตลาดทีจ่ ะสามารถขายสินค้าในรูปสินเชื่อระยะยาวได้ อนึ่ง การกาหนดภาษี
อากร ค่ าธรรมเนียม และการจัดระบบการส่งออกในลักษณะส่ งออกโดยเสรี หรือ มีการควบคุ ม
จาเป็นต้องกาหนดไว้ให้แน่ชดั
ข.
เร่งรัดการขยายตลาดใหม่ๆ ให้เพิม่ มากขึน้ นอกจากการ
รักษาตลาดลูกค้าประจา สาหรับข้าวมุ่งขยายไปในตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่ ม
ประเทศอัฟริกา ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง และยาง ให้มุ่งขยายตลาดไปกลุ่มประเทศสังคม
นิยม ทัง้ ในยุโรปตะวันออก และเอเซีย มาตรการทีส่ าคัญในการบุกเบิกขยายตลาดใหม่จาเป็ นต้อง
ให้สงิ่ จูงใจในรูปต่างๆ สาหรับผูท้ แ่ี สวงหาตลาดใหม่ๆ ได้
(2) สิ นค้ าเกษตรที่ ตลาดต่ างประเทศมีความต้ องการมาก และ
มีลู่ทางส่ งออกแจ่มใส สินค้าเหล่านี้มอี ยู่ 7 ชนิด มีลกั ษณะของปญั หาในการเร่งรัดการส่งออก
แตกต่ า งกัน อยู่ ห ลายประการ คือ ใบยาสู บ กุ้ ง สดแช่ เ ย็น ปลาหมึก แช่ เ ย็น ถัว่ เขีย วผิว ด า
จาเป็ น จะต้อ งเร่งผลผลิต ให้ไ ด้มากขึ้น ส่ ว นดอกกล้ว ยไม้ส ด ผลไม้ส ด และไข่นัน้ การส่ งออก

26
280
224
6
28
8
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ส่วนใหญ่ยงั เป็ นไปในรูปต่างคนต่างทาจึงขาดอานาจการต่อรองด้านราคา การรวมกลุ่มของพ่อค้า
ส่งออกหรือผูผ้ ลิตในรูปของสมาคมหรือสภาการตลาดของสินค้าประเภทนี้ จึงมีความจาเป็ นและควร
จะได้รบั การสนับสนุ นให้มขี ้นึ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นอกจากนี้ สินค้าบางอย่างมี
ลักษณะทีจ่ ะเก็บไว้ไม่ได้นาน จึงจาเป็ นต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบพิธกี ารในการควบคุม
ตรวจสอบทางศุลกากรและระบบการขนส่งให้เป็นกรณีพเิ ศษด้วย
(3) สิ นค้ าเกษตรอื่ นๆ สินค้าเกษตรที่มมี ูลค่าส่งออกสูงพอสมควร
และเป็ นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมีอ ยู่ 11 ชนิด และมีลกั ษณะของการเพิ่มการผลิต ที่
แตกต่างกัน เช่น ปุยนุ่ น เมล็ดละหุ่ง เมล็ดงา มะขามเปี ยก ครัง่ การผลิตสินค้าเหล่านี้ยงั ไม่ได้รบั
การปรับปรุงและส่งเสริมอย่างเป็นล่าเป็ นสัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านการตลาดแล้ว เห็น
ว่าหากมีผ ลผลิต สม่ าเสมอจะมีลู่ทางเป็ นสินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้ ส่วนโคกระบื อ นัน้ เงื่อนไขการ
ควบคุมการส่งออกยังไม่เป็นการสนับสนุนในด้านการผลิตเพื่อการส่งออกให้ได้มากยิง่ ขึน้
3.2.2 สิ นค้าอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) สิ นค้าอุตสาหกรรมที่ผลิ ตเพื่อการส่งออก ทีส่ าคัญมีอยู่ 7 ชนิด
เช่น เสื้อผ้าสาเร็จรูป อุปกรณ์อเี ล็คโทรนิค ชิ้น ส่วนเฟอร์นิเจอร์ ถุงมือหนังที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าเหล่านี้มปี ญั หาของการเร่งรัดการส่งออกหลายประการ คือ
ก.
การขยายตลาด เผยแพร่สนิ ค้า และการเจรจาการค้า การ
ดาเนินงานพัฒนาในด้านการตลาดจะต้องกาหนดแผนงานและโครงการที่แน่ ชดั เพื่อก่อให้เกิดการ
ขยายตัวในด้านการลงทุนให้มากยิง่ ขึน้
ข.
การขาดแคลนวัต ถุ ดิบตลอดจนภาษีขาเข้าของวัต ถุ ดิบ
ทีจ่ ะนามาใช้ในการผลิต ซึ่งเป็ นภาระต่อต้นทุนการผลิตสินค้า เช่น การผลิตอุปกรณ์อเี ล็คโทรนิคห
น้าปทั ม์และชิน้ ส่วนนาฬิกา ถุงมือหนัง เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป และสับปะรดกระป๋อง การเร่งรัดทัง้ ในด้าน
การผลิตและในการส่งออกนัน้ จะต้องสนับสนุนให้มกี ารสร้างเขตอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพื่อการส่งออก
ขึน้ โดยเฉพาะจะเป็ นมาตรการสาคัญประการหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้การส่งออกได้ตามเป้าหมาย
(2) สิ นค้ าอุตสาหกรรมที่ เกิ นความต้ อ งการใช้ ภ ายในประเทศ
สินค้าเหล่านี้ม ี 12 ประเภท สินค้าบางประเภทได้กลายเป็ นสินค้าส่ งออกที่สาคัญ เป็ นต้นว่า
น้ าตาล ผลิตภัณฑ์ปอ สิง่ ทอ ปูนซีเมนต์ การเร่งรัดให้ส่งออกได้ตามเป้าหมายจาเป็ นต้องพิจารณา
ถึงปจั จัยดังนี้ คือ การทบทวนนโยบายควบคุมราคาภายในประเทศ การขยายตลาดการค้า และ
สินค้าทีส่ าคัญประเภท สิง่ ทอ ผลิตภัณฑ์ปอ ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม และน้ าตาล จาเป็ นต้องพิจารณา
ถึงการเจรจาลดข้อจากัด และข้อกีดกันทางการค้า และภาษีอากรในตลาดผูซ้ อ้ื ทีส่ าคัญด้วย
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(3) สิ นค้าประเภทหัตถกรรม
สิน ค้า ประเภทนี้ ส่ ง ออกได้เ ป็ น
เพราะลักษณะของผลิตภัณฑ์ทาด้วยฝี มอื โดยเฉพาะและมีลกั ษณะเป็ นเอกลักษณ์ของไทย การให้
การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้อยู่ในลักษณะรูปแบบทีจ่ ะผลิตสินค้าดังกล่าว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีล่ทู างทีจ่ ะดาเนินการได้มาก ซึง่ จะสามารถ
ทาให้การส่งออกขยายตัวเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศตลาดร่วม
ยุโรป กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและประเทศญี่ป่นุ การส่งออกของสินค้าบางชนิด เช่น เครื่องลง
หิน ไม้แ กะสลัก และเครื่อ งใช้ท่ีท าด้ว ยไม้ จ าเป็ น จะต้อ งพิจ ารณาปรับปรุง การบรรจุหีบ ห่ อ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึน้ ระหว่างการขนส่ง สาหรับสินค้าอัญ
มณีและไข่มกุ นัน้ น่ าจะมีการพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีนาเข้าวัตถุดบิ ทีย่ งั ไม่เจียรนัย เพราะการ
ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าประเภทนี้มมี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ มาก และฝีมอื แรงงานในการเจียรนัยก็เป็ นที่
นิยมของตลาดต่างประเทศ
3.2.3 สิ นค้าที่เป็ นสิ นแร่
การส่งออกสินค้าประเภทนี้ไ ด้กาหนดเป้าหมาย
ไว้เพียงรักษาไม่ให้ตกต่ ากว่าระดับของการส่งออกเท่าที่เคยส่งออกได้เท่านัน้ เนื่องจากปริมาณ
สินแร่ประเภทต่างๆ เหล่านี้ยงั ไม่ทราบถึงปริมาณของสินแร่ท่มี อี ยู่ได้แน่ นอน ดังนัน้ การเร่งรัดให้
การส่งสินค้าออกได้ตามเป้าหมายนัน้ จึงขึน้ อยู่กบั การส่งเสริมการลงทุนเพื่อทาการผลิตสินแร่ให้ม ี
ปริมาณมากพอทีจ่ ะส่งออกได้
3.3

แนวทางและมาตรการการส่งออก

เนื่ อ งจากการส่ ง เสริมการส่ ง ออกในระยะที่ผ่ านมายัง มีปญั หาอยู่ห ลายประการ
ดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ เพื่อช่วยสนับสนุ นเป้าหมายการส่งออกดังกล่าวข้างต้นให้ประสบผลสาเร็จ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดแนวทางและมาตรการการส่งออกส่วนรวมไว้ดงั นี้
3.3.1 รัฐบาลจะจัดให้มอี งค์กรขึน้ รับผิดชอบในการวางแผนส่งเสริมการส่งออก
ที่ประกอบไปด้วยผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ สามฝ่าย คือ ผู้แทนส่วนราชการต่ างๆ ผู้แทนของสมาคมหรือ
สถาบัน ของพ่ อ ค้า ส่ ง ออก และผู้ท าการผลิต สิ นค้า ส่ ง ออกทัง้ ทางการเกษตรและอุ ต สาหกรรม
โดยให้มกี ารปรับปรุงขยายงานของกระทรวงพาณิชย์ และของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การส่งเสริมการส่งออก งานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานบริหารและการให้คาแนะนา
เกี่ย วกับ ระเบีย บพิธ ีก ารส่ ง ออกให้เ ป็ น หน่ ว ยงานซึ่ง มีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบที่ต้ อ งปฏิบ ัติง านให้ม ี
ประสิท ธิภ าพและแน่ ช ัด ซึ่ง จะเป็ น การร่ว มมือ กัน ในการวางแผนและศึก ษาวิเ คราะห์ติด ตาม
ตลอดจนคาดการณ์ต่างๆ ของประเทศไทย แล้วจัดทาเป้าหมายการผลิต เป้าหมายการส่งออกเป็ น
ประจาปี ให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าของตลาดต่างประเทศที่เคลื่ อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตลอดจนเร่งรัดแผนงานโครงการในการพัฒนาการส่ งออกทุกด้านให้ดาเนินงานไป
ในทางทีจ่ ะอานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งออกให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
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3.3.2 ดาเนินการให้มกี ารประสานงานอย่างใกล้ชดิ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อใช้การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ นเครื่องมือและฐานกาลังการต่ อรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งช่องทางและปจั จัยที่ต้องการ
สาหรับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การเจาะหาตลาดใหม่การเจรจาด้านสิทธิทางการค้า การให้
ข้อมูลและข้อสนเทศ เป็นต้น
3.3.3 สนับสนุ นและเร่งรัดให้มมี ูลภัณฑ์กนั ชนของสินค้าบางประเภทเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือของรัฐในการดาเนินงานเข้าแทรกแซงตลาดภายใน ในการรักษาระดับราคาซึง่ จะเป็ นการ
สร้างความมันใจให้
่
กบั เกษตรกรเพื่อเป็ นการส่งเสริมการผลิตให้ได้เพิม่ ขึน้ และให้มสี นิ ค้าดังกล่าว
ในมูลภัณฑ์ไว้อย่างพอเพียงสาหรับส่งออกให้ได้อย่างสม่าเสมอ ซึง่ นอกจากจะเป็ นการช่วยในด้าน
การรักษาตลาดทีเ่ ป็ นลูกค้าประจาทีส่ าคัญๆ แล้วยังจะเป็ นหลักประกันให้ผู้ส่งออกมีความมันใจใน
่
การแสวงหาตลาด เพื่อทาความตกลงซื้อขายสินค้าดังกล่าวเป็ นปริมาณมากๆ และทาเป็ นสัญญา
ระยะยาวได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพในด้านราคา รัฐบาลจะต้องดาเนินการควบคุม
ระบบการจาหน่ ายของเอกชนให้มรี ะเบียบแบบแผนมากยิง่ ขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั ขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็ต้อ งระมัดระวังในด้านการเมือ งระหว่างประเทศที่อ าจทาให้ค วามต้อ งการผลผลิต ทาง
เกษตรของไทยน้อยลงด้วย
3.3.4 ส่ งเสริมการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานที่จาเป็ นต่ อ การส่ งออก โดยสร้า ง
พืน้ ฐานทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณาปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ นัน้ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่ งสินค้าด้านกิจการพาณิชย์นาวี
ให้มสี ภาผู้ส่งสินค้าออกทางเรือ ศูนย์จองระวางเรือขึน้ โดยเร็วและการขนส่งสินค้าทางอากาศและ
ทางบกจะได้รบั การปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้ออานวยต่อการส่งออกได้อย่างพอเพียงและรวดเร็ว
นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะพิจารณาขยายกิจการท่าเรือน้ าลึกหรือ จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้มบี ริการ
สาหรับขนถ่ายสินค้าและลาเลียงสินค้าในการส่งออกโดยเฉพาะขึน้ ให้อานวยความสะดวกและให้
เป็นไปด้วยความคล่องตัวยิง่ ขึน้
(2) จัดให้มรี ะบบเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารด้านโทรพิมพ์ขน้ึ เพื่อใช้
ในการติดต่อระหว่างหน่ วยงานส่งเสิรมการส่งออกในประเทศกับหน่ วยผู้แทนพาณิชย์ต่างประเทศ
ของไทยในตลาดการค้า ต่ างประเทศที่ส าคัญ ๆ เพื่อ บริก ารทัง้ ในด้านข่า วสารทางการค้า การ
รายงานความเคลื่อนไหวของตลาดสินค้าในต่างประเทศ ตลอดจนใช้ในการติดต่อทาการซือ้ ขายและ
ทาความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศให้ได้รวดเร็วเพื่อให้การค้าแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทนั ต่อ
เหตุการณ์
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(3) เร่งรัดการจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหรือโรงงาน
อุ ต สาหกรรมผลิต สิน ค้ า ทัณ ฑ์บ นเพื่อ การส่ ง ออกเป็ น พิเ ศษของสิน ค้ า ที่อ าศัย วัต ถุ ดิบ จาก
ต่างประเทศในการผลิตเพื่อแก้ไขข้อยุ่งยากในการคืนภาษีอากรทีป่ ระสบอยู่ในปจั จุบนั ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็นสินค้าทีก่ ารผลิตมีคุณภาพและมูลค่าเพิม่ สูง
(4) ให้ ม ีธ นาคารเพื่อ การส่ ง ออกและน าเข้า หรือ ปรับ ปรุ ง กิจ การ
ธนาคารของรัฐ ให้ส ามารถท ากิจ การในลัก ษณะงานของธนาคารเพื่อ การส่ ง ออกและน าเข้า
โดยเฉพาะขึน้ ให้บริการด้านเงินกู้ยมื และสินเชื่อระยะยาว ทัง้ กับพ่อ ค้าส่งออกและผูผ้ ลิตสินค้าทาง
เกษตรอุ ต สาหกรรมสินแร่ เพื่อ การส่ งออกในอัต ราดอกเบี้ยต่ า ตลอดจนช่ว ยเหลือ ในด้านการ
รับช่วงซือ้ ลดตั ๋วสัญญาใช้เงินอันเกิดจากการส่งออกให้ขยายขอบเขตออกไป ทัง้ ในรูปของประเภท
สินค้าและระยะเวลาให้กว้างขวางและยาวนานยิง่ ขึน้ นอกเหนือไปจากที่ธ นาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ของเอกชนได้ช่วยเหลืออยูบ่ า้ งแล้ว
3.3.5 การส่ งเสริมการส่ งออกนัน้ ให้จ ดั ท าแผนงานที่แน่ ช ัดของส่ ว นราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยประสานกับของเอกชนอย่างใกล้ชดิ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนางานด้านการสารวจและศึกษาวิจยั เพื่อหาข้อมูลการผลิตการ
ใช้ภ ายในประเทศ ผลิต ผลที่เ หลือ เพื่อ ส่ ง ออก ความต้อ งการของตลาดต่ างประเทศ ข้อ กีดกัน
ในทางการค้าของประเทศต่างๆ ตลอดจนราคาและภาวะการณ์แข่งขันจากต่างประเทศของสินค้า
ชนิดต่างๆ นอกจากจะนามาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการส่งออกแล้ว ยังจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูผ้ ลิตสินค้าและผูค้ า้ ส่งออกได้มขี อ้ มูลทีถ่ ูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
(2)

จัด ระบบงานส่ ง เสริม การส่ ง ออกของกระทรวงพาณิ ช ย์ ต าม

แนวทางดังนี้
ก.
รวมการดาเนินงานในด้านการจัดส่งคณะผู้แทนการค้าไป
บุกเบิกหาตลาดการค้าใหม่ๆ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารทางการค้า งานแสดงสินค้า
การชี้ช วนผู้แ ทนการค้า จากต่ า งประเทศเข้า มาดูง านแสดงสิน ค้า ที่ผ ลิต ได้ใ นประเทศเข้า เป็ น
หน่วยงานเดียวกัน
ข.
รวมงานบริการข้อ มูล การตลาด และรูปแบบของสินค้า
ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบพิธกี ารในการส่งออก
การปรับ ปรุงและการรวมงานของกระทรวงพาณิชย์ใ นต่ า งประเทศ กับ งานผู้แทนพาณิช ย์
ต่างประเทศ และการแนะนาเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากสิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรแก่ผู้ส่งออก
เข้าไว้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานเดียวกัน
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(3) สนับสนุ นการจัดตัง้ บริษทั การค้าส่งออก โดยเฉพาะที่เป็ นกิจการ
ขนาดใหญ่ของเอกชน เพื่อให้มคี วามสามารถในการบุกเบิกหาตลาดและส่งสินค้าอุตสาหกรรรม
ที่ผลิตได้ในประเทศออกไปจาหน่ ายในต่างประเทศได้อย่างเป็ นล่ าเป็ นสัน บริษัทในลักษณะนี้จะ
สนับสนุ นให้ได้รบั ประโยชน์และสิทธิพเิ ศษจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ หรือจะได้รบั การพิจารณาจาก
รัฐบาลทีจ่ ะเข้าร่วมทุนด้วยก็ได้
(4) สนับสนุ นให้การส่งสินค้าทางเกษตรออกไปจาหน่ ายต่างประเทศ
ให้มกี ารรวมกลุ่ มกันเป็ นรูปสมาคม สหกรณ์ หรือ ในรูปของสภาการตลาด หรือ บริษัทที่รฐั มีหุ้น
ร่ว มกับเอกชนในรูปกลุ่ มเกษตรกรหรือ สหกรณ์ ผู้ผ ลิต หรือผู้จาหน่ าย เพื่อ เป็ นการสร้างอ านาจ
ต่อรองในการซื้อขายกับต่างประเทศและยังจะเป็ นการเสริมสร้ างความเชื่อถือทัง้ ในด้านสินค้าและ
ฐานะของผู้ส่งออกต่อลูกค้าต่างประเทศ และสามารถยกระดับราคาขายภายในประเทศให้แก่กลุ่ม
ผูผ้ ลิตอีกด้วย
(5) ปรับ ปรุ ง ระบบงานตรวจสอบมาตรฐานสิน ค้า ส่ ง ออกให้ไ ด้ผ ล
สาหรับสินค้าทีไ่ ด้ประกาศเป็ นมาตรฐานสินค้าขาออกแล้ว การปฏิบตั งิ านตรวจสอบยังมีการเหลื่อม
ล้ากันอยู่ จะต้องมีการมอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงระหว่างกิจการของเอกชนและของรัฐให้
ชัด เจน หากการปฏิบ ัติงานไม่ไ ด้ผ ลจะมีการเปลี่ย นแปลงระบบงานใหม่ นอกจากนี้ จะเร่ง รัด
ในด้านการตรวจมาตรฐานทีต่ ้นทาง เพื่อเป็ นการช่วยสนับสนุ นการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออก
ทัง้ ในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
(6) พัฒนาความรู้ความชานาญของเจ้าหน้ าที่ในด้านการตลาด ทัง้ นี้
โดยจัดให้มกี ารร่ว มมือกันระหว่างหน่ ว ยงานที่ผลิตและจาหน่ ายโดยความร่ว มมือ ของกระทรวง
การต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถหาลู่ทางในการเจาะตลาดให้กบั สินค้าของไทย
3.3.6 ส่งเสริมให้มรี ะบบการให้สงิ่ จูงใจในการส่งออก สาหรับสินค้าที่ต้องการ
เร่งรัดให้มกี ารส่งออกเพิม่ ขึน้ เป็นพิเศษ การให้สงิ่ จูงใจในการส่งออกนี้รฐั บาลสามารถทีจ่ ะจัดให้มขี น้ึ
ได้อยูห่ ลายประการดังนี้
(1) สิง่ จูงใจในด้านการคลัง รัฐบาลจะริเริม่ และปรับปรุงการให้ส ิ่งจูงใจ
แก่ผู้ส่งออกในด้านภาษีการผลิต ภาษีการค้า ภาษีเงินได้ ภาษีขาออก และภาษีนาเข้า ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมในการส่งออกต่างๆ โดยถือหลักการว่า เพื่อเป็ นการเสริมสร้างฐานะการแข่งขันของ
สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ และช่วยเหลือสนับสนุ นผูส้ ่งออกให้มบี ทบาทในการ
หาตลาดต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ เท่านัน้ เช่น อนุ ญาตให้นาค่าใช้จ่ายในการหาตลาดต่างประเทศมา
หัก ออกจากรายได้ท่ตี ้องเสียภาษีเงินได้หรือ การลดภาษีบางชนิด หรือ ค่าธรรมเนียมส่งออกลง
บางส่วนให้กบั ผูส้ ่งออกทีส่ ามารถหาตลาดใหม่และทาความตกลงซือ้ ขายสินค้ากันในปริมาณมากๆ
ได้เป็นต้น
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(2) สิง่ จูงใจในด้านการเงิน จะให้มกี ารริเริม่ และปรับปรุงการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านเงินทุนและสินเชื่อระยะยาวด้วยดอกเบีย้ ต่ าให้กบั ผูผ้ ลิตเพื่อการส่งออกและพ่อค้า
ส่งออกตลอดจนจัดให้มกี ารประกันสินเชื่อการส่งออกขึน้
(3) สิ่ง จู ง ใจแก่ ผู้ ม ีค วามคิด ริเ ริ่ม ในการพัฒ นาสิน ค้ า ใหม่ ๆ และ
ปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผวู้ จิ ยั เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า ช่วยเหลือการคิดค้นการออกแบบและ
การบรรจุหบี ห่อ เป็นต้น
3.3.7 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมภิ าคเดียวกัน หรือ
ระหว่างกลุ่มประเทศผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน หรือ ระหว่างกลุ่มประเทศผู้ผลิตกับกลุ่มประเทศ
ผู้นาเข้าโดยจัดทาข้อตกลงทางการค้าเกี่ยวกับสินค้าเฉพาะอย่างระหว่างประเทศเพื่อรักษาระดับ
ราคา และเพื่อหามาตรกาในการขยายการผลิตและการตลาดร่วมกัน หรือโดยการจัดทามูลภัณฑ์กนั
ชนสินค้าออกสาคัญๆ ระหว่างประเทศทัง้ ระดับอนุ ภูมภิ าค ภูมภิ าค และระหว่างภูมภิ าค ทัง้ นี้ให้
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเข้า
มามีบทบาทในการติดต่อกับต่างประเทศ และการเจรจาต่อรองในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ

4.

การนาเข้า

ั หาการขาดดุ ล การค้า เรื้อ รัง
ในระยะที่ผ่ า นมาการค้ า ของประเทศไทยต้ อ งประสบป ญ
ติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน การแก้ไขปญั หาในระยะที่ผ่านมาได้เน้ นเฉพาะทางด้านการส่งออกแต่
เพียงด้านเดียวไม่มนี โยบายที่จะดาเนินการเกี่ยวกับการนาเข้าที่จริงจัง การควบคุมการนาเข้าที่ม ี
การกระทาอยู่บ้างก็เพื่อเป็ นการสนองนโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศเท่านัน้ ยังไม่เคย
ปรากฏว่ามีการใช้นโยบายการนาเข้าเพื่อแก้ปญั หาดุลการค้าและการชาระเงินเลย นอกจากนัน้ การ
ใช้นโยบายการนาเข้าเพื่อเป็ นเครื่องมือในการต่อรองให้เป็ นประโยชน์ ในการส่งออกก็ยงั ไม่เคย
นามาปฏิบตั ิ
4.1

เป้ าหมายการนาเข้า

แม้ว่าการเร่งรัดส่งเสริมการส่งออกดังกล่าวข้างต้นจะมีแนวทางและมาตรการเป็ น
อย่างดีทจ่ี ะสามารถช่วยให้การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และเหมืองแร่สามารถขยายตัวได้
ตามเป้ า หมายที่ต ัง้ ไว้ แต่ ก ารเร่ ง รัด ส่ ง เสริม การส่ ง ออกแต่ เ พีย งด้า นเดีย วก็จ ะไม่ ส ามารถลด
ดุ ล การค้ า หรือ ดุ ล การช าระเงิน ขาดดุ ล ให้ ผ่ อ นคลายลงได้ ดัง นั ้น เงื่อ นไขส าคัญ ในด้ า น
ดุลการชาระเงินยังขึน้ อยู่กบั เป้าหมายของมูลค่าสินค้านาเข้าซึง่ กาหนดไว้ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 ให้เพิม่ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 11.5 ต่อปี มีดงั นี้ คือ
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ประเภทสิ นค้านาเข้า
1.
2.
3.
4.

สินค้าเพื่อการบริโภค
วัตถุดบิ เพื่อการผลิตสินค้าบริโภค
น้ามันเชือ้ เพลิง
สินค้าประเภททุนและวัตถุดบิ เพือ่ การ
ลงทุน
รวม

4.2

12.2
18.9
20.7
48.2

11.8
17.2
21.6
49.4

11.5
15.8
22.3
50.4

11.2
14.4
23.0
51.4

10.7
12.8
23.6
51.9

มูลค่าเพิ่
มเฉลี่ย
ต่อปี
5.7
9.0
14.0
12.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

11.5

2520

2521

2522

2523

2524

แนวทางและมาตรการด้านการนาเข้า

เพื่อให้การด าเนินงานตามเป้าหมายนาเข้าได้เป็ นไปอย่างที่ก าหนดในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้กาหนดแนวทางและมาตรการที่จะดาเนินการเกี่ยวกับการนาเข้าไว้
ดังนี้ คือ
4.2.1 วางแผนส่ ง เสริม การผลิต เพื่อ ทดแทนการน าเข้า โดยเน้ น การผลิต ทาง
การเกษตร เช่น ฝ้าย ยาสูบ การผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ภี ายในประเทศหรือที่ก่อให้เกิด
การจ้างงานเป็นจานวนมาก การเร่งรัดการผลิตตามแนวดังกล่ าวนี้จะมีผลในการปรับปรุงโครงสร้าง
ของการนาเข้าเพื่อให้สามารถพึง่ การนาเข้า โดยเฉพาะวัตถุดบิ ให้น้อยลงตามลาดับ
4.2.2 สร้างระบบอ านาจการต่อ รองการค้ากับต่ างประเทศ เฉพาะประเทศที่ม ี
ความจาเป็นและมีเหตุผลสมควร โดยอาศัยมาตรการทางการคลังและการพาณิชย์ เช่น การใช้ระบบ
ภาษีศุลกากร ระบบการให้โควต้า ระบบการขออนุ ญาตนาเข้า การจดทะเบียนผู้นาเข้าและระบบ
การต่อรองโดยตรงให้ประเทศหนึ่งซื้อสินค้าเข้าจากประเทศไทยจานวนหนึ่ง เพื่อการยินยอมให้
ประเทศนัน้ ส่งสินค้าเข้าประเทศไทยได้จานวนหนึ่ง เป็นต้น
4.2.3 สนับ สนุ น ให้ม ีก ารรวมกลุ่ ม ผู้ใ ช้ส ิน ค้ า เข้า เช่ น กลุ่ ม เกษตรกร เพื่อ ให้
สามารถมีบทบาทช่วยให้การสังสิ
่ นค้าเข้าเฉพาะสินค้าที่มปี ริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการภายในประเทศอันเป็นการประหยัดการนาเข้าได้วธิ หี นึ่ง
4.2.4 สนับสนุนให้มหี น่วยงานวางแผนนาเข้าขึน้ โดยเฉพาะในกระทรวงพาณิชย์
โดยให้มอี งค์กรขึน้ รับผิดชอบที่ประกอบด้วยหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง คือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงาน
ส่ ง เสริม การลงทุ น กระทรวงอุ ต สาหกรรม และส่ ว นเอกชนเพื่อ ร่ว มมือ กัน พิจ ารณาศึก ษาถึง
โครงสร้างของการนาเข้าให้ได้ทราบรายละเอียดอย่างแท้จริง และมีขอ้ มูลทีจ่ ะนามาใช้ประกอบใน
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การพิจารณาจัดทาแผนนาเข้าในขัน้ รายละเอียดต่อไป เพื่อให้พร้อมทีจ่ ะนามาปฏิบตั ทิ นั ทีเมื่องเกิด
วิกฤติการณ์ทางด้านดุลการชาระเงินอย่างรุนแรงเท่านัน้
4.2.5 ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารร่ว มมือ กับ กลุ่ ม ประเทศที่อ ยู่ใ นภูม ิภ าคเดีย วกัน อย่า ง
ใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มประเทศอาเซีย่ น เพื่อทาการร่วมมือกันไปเจรจาต่อรองกับประเทศ
คู่คา้ เพื่อให้ได้ราคาและคุณภาพทีด่ ที ส่ี ุด
4.2.6 ส่งเสริมให้มกี ารใช้บริการเรือไทยในการบรรทุกสินค้านาเข้าให้กว้างขวาง
ขึ้น เพื่อ ประหยัด รายจ่า ยที่เ ป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศ สนับ สนุ น กิจ การพาณิช ย์น าวีข องไทยให้
ก้าวหน้าและสนับสนุนให้มกี ารเอาประกันสินค้าทีน่ าเข้าโดยบริษทั ประกันของไทย

5.

การส่งเสริ มการท่องเที่ยว

ในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทย
ยังคงเพิม่ สูงขึน้ ในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี แต่ต่ ากว่าอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 22 ในระยะของแผน-พัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทัวโลก
่
และความไม่สงบภายในประเทศเอง
อย่างไรก็ตามนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ก็ยงั
มีจานวนโดยเฉลี่ยปี ละประมาณ 1 ล้านคน และสูงเป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศในภูมภิ าคนี้ การ
ท่องเทีย่ วเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้เข้าประเทศถึงประมาณปีละ 4 พันล้านบาท ซึง่ สูงเป็ นอันดับ 4
เมือ่ เทียบกับรายได้จากการส่งออกอื่นๆ
5.1

นโยบาย

นโยบายในการเร่งรัดการพัฒนาบริการท่องเทีย่ วในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4 รัฐจะให้ความสาคัญในด้านการเพิม่ รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศจากการท่องเที่ยวให้สูงขึน้
เพื่อช่วยลดภาระการขาดดุลการค้าและดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ
5.2

ปัญหา

ในระยะเวลาทีผ่ ่านมามีปญั หาสาคัญๆ ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และสมควรต้องได้รบั การแก้ไขดังต่อไปนี้
5.2.1 ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(1) สถานที่ท่ อ งเที่ย วซึ่ง มีอ ยู่ เ ดิม เช่ น พัท ยา ตลาดน้ า วัด ไทร
ได้เสื่อมโทรมลงไปอย่างรวดเร็วโดยมิได้รบั การพัฒนาอย่างจริงจัง มีบริการและสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆ จากัด และขาดการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การท่องเทีย่ วอย่างแท้จริง
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(2) ขาดการวางแผนพัฒนาโดยมีเป้าหมายทีแ่ น่ นอนเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ทิ งั ้ ภาครัฐบาลและเอกชนในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสถานทีท่ ่องเทีย่ วแหล่งใหม่ ซึง่ อยู่ในความ
สนใจของนักลงทุน เช่น ภูเก็ต เพื่อป้องกันปญั หาความเสื่อมโทรมและแออัดที่จะเกิดขึ้นเหมือน
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ อี ยูเ่ ดิม
(3) นักท่องเทีย่ วไม่ได้รบั ความสะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ วไปยัง
แหล่ ง ต่ า งๆ แหล่ งท่ อ งเที่ย วไม่มสี ิ่งอ านวยความสะดวกขัน้ พื้น ฐานรองรับ อย่า งเพีย งพอ เช่ น
หาดใหญ่มสี นามบินซึ่งสายการบินนานาชาติไปลงแห่งละเพี ยงสายเดียว คือ มาเลเซียแอร์ไลน์
เพราะสนามบินเล็กเครือ่ งบินขนาดใหญ่ไม่สามารถลงจอดได้ หรือ เช่น ทีพ่ ทั ยายังไม่มรี ะบบประปา
ใช้ ระบบระบายน้าเสียและการวางผังเมือง เป็นต้น
5.2.2 ปัญหาการควบคุมมาตรฐาน และจัดระเบียบธุรกิ จท่องเที่ยว ถึ ง แ ม้
ประเทศไทยจะเป็ นที่ยอมรับกันว่ามีบริการของโรงแรมในกกลุ่มที่เ ป็ นอันดับหนึ่งของโลกก็ตาม
แต่ ยงั มีปญั หาในด้านมาตรฐานและจัดระเบียบของธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่ างๆ ทัง้ ธุรกิจ
โรงแรม บริษทั นาเทีย่ ว ร้านค้าของทีร่ ะลึก มัคคุเทศก์ เป็ นต้น ตลอดจนขาดแผนพัฒนาธุรกิจต่างๆ
อย่างแน่ ชดั ทาให้เ กิดการแข่งขันอย่างรุนแรง และมีบริการที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาก
เพราะไม่มหี น่ ว ยราชการใดที่รบั ผิดชอบและติดตามผลงานโดยตรง อานาจหน้ าที่ขององค์การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอยู่ในขอบเขตที่จากัด ไม่สามารถควบคุมการเปิ ดกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การท่องเทีย่ วได้ ตลอดจนปจั จุบนั ยังขาดกฎหมายควบคุมระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวทีจ่ าเป็ น เพื่อให้
การดาเนิ นงานเป็ น ไปในลัก ษณะอ านวยความสะดวก สร้างความพึงใจ ให้ค วามยุติธ รรมและ
ปลอดภัยในการใช้บริการต่างๆ แก่นกั ท่องเทีย่ วได้
5.2.3 ปัญหาการยกระดับมาตรฐานกาลังคนในธุรกิ จโรงแรม
ก า ร
ขยายตัว หรือ การผลิต แรงงานของผู้ปฏิบ ัติงานธุ รกิจโรงแรมไม่ได้สดั ส่ ว นกับการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กาลังคนในธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เกิดจากความชานาญ และการฝึ กงาน
ภายในโรงแรมเอง จากผู้ท่สี าเร็จการศึกษาสาขาต่างๆ กัน ถึงแม้จะมีสถาบันการศึกษาบางแห่ง
เปิดหลักสูตรวิชาการเกีย่ วกับธุรกิจการท่องเทีย่ วและโรงแรมก็ตาม แต่อยูใ่ นระดับทีจ่ ะเป็ นพนักงาน
บริก ารในโรงแรมเท่านัน้ มิไ ด้มสี ถาบันใดที่ม ีการฝึ ก และให้ค วามรู้ถึงขนาดที่จ ะเป็ น เจ้า หน้ า ที่
ระดับสูงได้ จึงทาให้กาลังคนทีเ่ ป็ นคนไทยอยู่ในขอบเขตทีจ่ ากัด เมื่อธุรกิจโรงแรมขยายตัวขึน้ ย่อม
เกิดความต้องการเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงและเกิดปญั หาการซือ้ ตัวเจ้าหน้าทีก่ นั อยูเ่ สมอ
5.2.4 ปั ญ หาเรื่อ งความปลอดภัย

เกี่ ย วกับ ชี วิ ตและทรัพ ย์สิ น ของนั ก

ท่องเที่ยว
(1) นักท่องเทีย่ วจะให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก
ที่ตดั สินใจในการที่จะมาท่องเที่ยว เหตุการณ์ท่ีวุ่นวายที่เกิดขึน้ กับประเทศรอบๆ บ้าน เป็ นเรื่อง
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ที่ไม่อยู่ใ นขอบเขตที่จะแก้ไ ขได้ แต่ ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยว
ประสบอยู่เสมอจากการถูกชิงทรัพย์ ถูกทาร้ายร่างการเพื่อชิงทรัพย์ในย่านชุมชน ถูกล่อลวงโดย
ไกด์ผ ี การซื้อของปลอมจากร้านขายของที่ระลึก การถูกล่อลวงในการท่องเที่ยวทางน้ า ตลอดจน
ทรัพย์สนิ ทีห่ ายไปจากกระเป๋าเดินทางในช่วงขนขึน้ ลงเครื่องทีส่ นามบิน เป็ นเรื่องทีถ่ ูกร้องเรียนอยู่
เสมอ ประกอบกับประเทศผูแ้ ข่งขันมักจะออกข่าวเกินความเป็นจริงถึงความไม่ปลอดภัยทีจ่ ะเกิดขึน้
ถ้ า มาท่ อ งเที่ย วเมือ งไทย และการแถลงข่ า วของนั ก ท่ อ งเที่ย วที่ม ีป ระสบการณ์ เ อง ท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สกึ ไม่ปลอดภัยและเปลี่ยนเส้นทางไม่แวะลงท่องเที่ยวทัง้ ๆ ที่เหตุการณ์
ต่างๆ เมือ่ เทียบกันกับประเทศอื่นแล้ว ประเทศไทยนับว่ายังอยูใ่ นสภาวะทีด่ แี ละปลอดภัยกว่า
(2) ระเบีย บพิธ ีก ารในการแจ้ ง ความและด าเนิ น คดีต้ อ งใช้ เ วลา
นักท่องเทีย่ วไม่สามารถอยู่ชต้ี วั ผูต้ ้องหาได้ เนื่องจากมีจานวนวันพักจากัด ตามเวลาทีไ่ ด้จดั ไว้แล้ว
ทาให้ไม่สามารถลงโทษผู้ต้องหาได้ เพราะไม่มเี จ้าทุกข์ ก่อให้เกิดความได้ใจในการชิงทรัพย์จาก
นักท่องเทีย่ วเป็นการเฉพาะ
5.2.5 ปั ญ หาหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของหน่ วยงาน ที่ จ ะพัฒ นาการ
ท่ องเที่ ยวของรัฐ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ไม่มรี ายได้จากการ
ดาเนินงานของตนเอง งบประมาณในการบริหารและดาเนินงานขึน้ อยู่กบั งบประมาณที่ได้รบั และ
เป็ น รัฐวิส าหกิจ ขนาดเล็ก เมื่อ เทียบกับ ภาระงานด้ า นการท่ อ งเที่ย วที่ก ว้า งขวาง และการที่จ ะ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ปจั จุบนั ทาหน้ าที่แต่เพียงส่งเสริมและโฆษณานักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศเป็ นหลัก ไม่มอี านาจในการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เมื่อเกิดปญั หาขึน้ ก็
ไม่มอี านาจตามกฎหมายทีจ่ ะเข้าไปจัดการได้ เพราะมิได้เป็ นส่วนราชการโดยตรง จึงปรากฏว่ายัง
ไม่ได้รบั ความร่วมมือและการประสานงานจากส่วนราชการต่างๆ และธุรกิจเอกชนเท่าทีค่ วร
5.3

เป้ าหมาย

เมือ่ คานึงถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้นเห็นสมควรกาหนดเป้าหมายให้มนี ักท่องเทีย่ ว
จากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 11 หรือเพิม่ จาก 1.4 ล้านคนในปี 2520 เป็ น 2.2 ล้านคน
ในปี 2524 มีจานวนวันพักเฉลีย่ เพิม่ จาก 4.9 วัน เป็ น 5.5 วัน ค่าใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วแต่ละคน
ในหนึ่งวันเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 5 หรือเพิม่ ขึน้ จาก 800 บาท เป็ น 966 บาท ทาให้มรี ายได้จาก
การท่องเทีย่ วซึง่ จะกระจายไปยังธุรกิจต่างๆ เพิม่ ขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 19 หรือเพิม่ ขึน้ จาก 5,500
ล้านบาท เป็น 11,700 ล้านบาท
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5.4

แนวทางและมาตรการในการดาเนิ นงาน
5.4.1 ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยว

(1) เผยแพร่แ ละโฆษณาในตลาดการท่ อ งเที่ยวที่ม ีอ ยู่เ ดิม และใน
ตลาดใหม่ทม่ี แี นวโน้มทีจ่ ะเป็นตลาดการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และฝรังเศส
่
(2) โฆษณาและชักจูง ให้มกี ารจัดประชุ มนานาชาติใ นประเทศไทย
ในสาขาต่างๆ จากต่างประเทศให้มากขึน้ ตลอดจนจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกและสถานทีใ่ นการ
จัดประชุมให้สมั พันธ์กบั ขนาดของการประชุมทีจ่ ะมีขน้ึ
(3)

สนับสนุนให้คนไทยนิยมท่องเทีย่ วภายในประเทศมากขึน้

(4)

พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อเพิม่ การทัศนาจรทัง้ ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ
(5) ให้ ค วามส าคัญ ในการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วทางบกระหว่ า ง
ประเทศในกลุ่มเอเซียอาคเนย์ เช่น ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
5.4.2 ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(1) จัด ล าดับ ความส าคัญ และความเหมาะสมในการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มอี ยู่เดิมและที่จะพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยแบ่งเขตของการพัฒนาแหล่ง
ท่ อ งเที่ย วให้ม ีศู น ย์ก ารท่ อ งเที่ย วและมีเ มือ งท่ อ งเที่ย วที่เ ป็ น บริว าร เพื่อ ให้ส ามารถเดิน ทาง
ท่องเทีย่ วเป็นวงรอบในแต่ละภาค
(2) กาหนดให้มกี ารวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเฉพาะแห่ง ทีม่ อี ยู่
เดิมและมีลาดับความสาคัญ สูง ทัง้ ในแง่ค วามสาคัญ ของแหล่ งท่อ งเที่ยวและความเร่งด่วนของ
ปญั หา โดยให้แผนพัฒนาดังกล่าวครอบคลุมถึงการจัดทารายละเอียดของแผนงานด้านการใช้ทด่ี นิ
การรักษาและอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การควบคุมแผนการก่อสร้างอาคาร การวางผังเมือง การลงทุน
ของเอกชนและรัฐบาลในด้านปจั จัยขัน้ พื้นฐาน โดยให้การดาเนินงานอยู่ในขอบเขตที่จากัด และ
สอดคล้องกับการพัฒนาภาคและเมืองโดยเฉพาะทีพ่ ทั ยา ภูเก็ต และสงขลา-หาดใหญ่ ซึง่ จะต้องเริม่
ดาเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วนแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ ทีอ่ ยู่ตามเขตต่างๆ จะมีการสารวจทางกายภาพ
เบือ้ งต้นเพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญในการจัดทาแผนขัน้ รายละเอียดทีจ่ ะทาการพัฒนาต่อไป
(3) กาหนดหลักการในการปฏิบตั งิ านตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
เฉพาะแหล่งขึน้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มหี น่ วยงานขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานพัฒนาตามแผน และให้การปฏิบตั งิ านสอดคล้องสัมพันธ์กบั
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การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะได้มกี ารจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดของแต่ละ
จังหวัดขึน้ ด้วย
(4) ให้ประชาชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ วทัง้ ใน
ด้านการลงทุน เพื่อจัดสร้างสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ การฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรม และประเพณีของ
ท้องถิ่นตลอดจนผลิตผลที่เป็ นสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่นนัน้ ๆ เพื่อให้ได้รบั ผลประโยชน์ จากการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วได้อย่างทัวถึ
่ ง โดยสนับสนุ นให้มสี ถาบันหรือสมาคมส่ งเสริมการท่องเที่ยวขึน้
ในแต่ละภูมภิ าคหรือท้องถิน่ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องและประสานงานกับการดาเนินงานใน
ส่วนของรัฐ
5.5

ในการจัดรูปธุรกิ จต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

5.5.1 ปรับปรุงหน่ วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถควบคุมธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ และสามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อการนี้
จาเป็นต้องปรับปรุงอานาจหน้าทีข่ อง อ.ส.ท. ให้สามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ได้ด้วยการเปลี่ยนฐานะ อ.ส.ท. จากรัฐวิสาหกิจเป็ นส่วนราชการ และจัดตัง้ บรรษัทพัฒนาการ
ท่องเที่ยวขึน้ เพื่อจัดวางโครงการและลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นในด้านการพัฒนา
ปจั จัยพืน้ ฐานต่างๆ เป็ นสาคัญ
5.5.2 เพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ ในการจัด ระเบีย บประกอบธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วกับ
การท่ อ งเที่ย วต่ า งๆ ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ จะจัด ให้ม ีก ฎหมายแม่บ ทของการท่ อ งเที่ย วขึ้น
โดยเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการลงทุนและการดาเนินงานของโรงแรม บริษัท
นาเทีย่ วมัคคุเทศก์ ธุรกิจการขนส่ง ตลอดจนร้านค้าของทีร่ ะลึก
5.5.3 ส่งเสริมการรวมตัวของเอกชนเพื่อความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่ ว ยงานของรัฐ และให้ก ารดาเนินงานสอดคล้อ งกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทีก่ าหนดขึน้ เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยส่วนรวม
5.6

ในการยกมาตรฐานกาลังคนในธุรกิ จท่องเที่ยว

ก าลัง คนในธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย วต่ า งๆ ประกอบด้ ว ยผู้ ท่ีท างานเกี่ย วกับ การ
ท่ อ งเที่ย วโดยตรงและผู้ ท่ีท างานเกี่ย วกับ การท่ อ งเที่ย วทางอ้ อ มที่ส าคัญ และให้ บ ริก ารแก่
นักท่องเที่ยวโดยตรงทีส่ ุด คือ กาลังคนในธุรกิจโรงแรมและมัคคุเทศก์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
เพื่อรับนักท่องเทีย่ วในอนาคต สาหรับกาลังคนในธุรกิจโรงแรมปจั จุบนั มีอยู่ประมาณ 22,200 คน
และประมาณว่าในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 11,000 คน ทัง้ ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงจะมีการวางแผนเพื่อพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
นอกเหนือจากการฝึกอบรมของสถาบันต่างๆ ซึ่งเน้นหนักทางภาคทฤษฎีแล้วจะวางโครงการเพื่อ

245

จัดให้มโี รงเรียนธุรกิจโรงแรมขึน้ โดยเฉพาะ เพื่อเปิ ดบริการด้วยการใช้นักศึกษาเป็ นเจ้าพนักงาน
ทัง้ สิ้น โดยรับนัก ศึก ษาจากสถาบัน ต่ างๆ เข้าฝึ ก ภาคปฏิบตั ิทงั ้ งานระดับบริหารและระดับเจ้า
พนักงาน เพื่อผลิตกาลังคนให้ได้มาตรฐานและให้สอดคล้องกับความต้องการทัง้ ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด

บทที่ 5
การพัฒนาเมืองหลักและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร
1.

คานา

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้กาหนดนโยบายการพัฒนา
ที่สาคัญประการหนึ่งในอันที่จะกระจายความเจริญออกไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยการวาง
แนวทางพัฒนาระบบเมือง และชุมชนให้สอดคล้องและสนับสนุ นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมส่วนรวมของประเทศการพัฒนาภาคและท้องถิน่ ตลอดทัง้ การเร่งบูรณะชนบทให้เป็ นระบบ
เดีย วกัน ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม ีก ารกระจายการตัง้ ถิ่น ฐานชุ ม ชนระดับ เมือ งให้ส มดุ ล กับ การเพิ่ม ของ
ประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการกระจายอานาจการปกครองสู่ทอ้ งถิน่ อย่าง
ได้ผ ล จึงจาเป็ นต้อ งก าหนดแนวทางการพัฒนาเมือ งและการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญ 2 ประการ คือ
(1) กระจายความเจริญ ออกไปจากกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาเมือ งหลักขึ้น
ในส่ ว นภูม ิภ าค เพื่อ สะกัด การอพยพของประชากรเข้า มาในกรุง เทพมหานคร และชะลอการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานครให้อยูใ่ นอัตราทีต่ ่าลง
(2) กาหนดขอบเขตการขยายตัวของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมเพื่อ
ลดความแออัด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเ่ สื่อมโทรมในปจั จุบนั ให้ดขี น้ึ

2.

ปัญหา

ลักษณะการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดทัง้ การเพิม่ ของประชากรที่ผ่าน
มาได้สร้างสมปญั หาเกี่ยวกับระบบชุมชนระดับเมือง และปญั หาในกรุงเทพมหานครทวีมากขึน้ เป็ น
ลาดับ ปญั หาเหล่านี้ได้แก่
2.1

การเติ บโตของชุมชนระดับเมือง

อยู่ใ นระดับ ต่ า และไม่ส ม่ า เสมอกัน ซึ่ง ก่ อ ให้เ กิด ช่ อ งว่ า งทางเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคต่างๆ มากขึน้ โดยลาดับ คือ
2.1.1 การเติ บ โตของชุ ม ชนระดับ เมื อ ง (เทศบาล) โดยทัว่ ไปอยู่ ใ น
ระดับตา่ คือ มีประชากรเพียงร้อยละ 15 ของประเทศทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเมือง (เขตเทศบาล) และ
เมืองทีม่ ขี นาดของประชากรเกินกว่า 100,000 คนขึน้ ไปมีเพียง 3 แห่ง และภาคกลางเท่านัน้ ที่ม ี
ประชากรอาศัย อยู่ ใ นเขตเมือ งถึ ง กว่ า ร้ อ ยละ 30
ส่ ว นที่เ หลือ คือ ภาคเหนื อ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80-90 ยังคงอาศัยอยู่ในเขต
ชนบท และในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมา อัตราส่วนระหว่างประชากรชนบท/เมืองใน 3 ภาคดังกล่าวไม่ได้
เปลีย่ นแปลงไป มากนัก
2.1.2 การเติ บโตของชุมชนระดับเมืองเป็ นไปในลักษณะที่ ไม่สมา่ เสมอกัน
ในระยะเวลาที่ผ่านมาการเติบโตของชุมชนระดับเมืองมีอตั ราการเติบโตในอัตราสูงเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหา นครเพียงแห่งเดียวในปี 2503 ประมาณร้อยละ 52 ของประชากรในเขตเมือง
ทัง้ หมดอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ปจั จุบนั ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรในเขตเมืองรวมกันอยู่
อย่างหนาแน่ นในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ จานวนประชากรที่อาศัยในเขตเมืองทัง้ ประเทศ
ประมาณ 7 ล้านคน เป็นประชากรทีม่ อี ยูใ่ นกรุงเทพมหานครเสียกว่า 4 ล้านกว่า ส่วนประชากรทีอ่ ยู่
ในเขตเมืองทีเ่ หลือประมาณ 2 ล้านคนกระจัดกระจายอยู่ในเขตเทศบาลอีก 118 แห่ง จึงจัดว่าการ
เติบโตของระบบเมืองเป็นไปอย่างไม่สมดุลกัน
2.1.3 ลัก ษณะเมื อ งเอกของกรุง เทพมหานครได้ ท วี แ ละขยายอิ ท ธิ พ ล
มากขึ้นโดยลาดับ ปจั จุบนั กรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นเมืองเอกแห่งเดียวของประเทศมีขนาดใหญ่กว่า
เมือ งที่ส องของประเทศ คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ถึง 4 เท่าตัว และมีแนวโน้ มที่จะขยายตัว
มากขึ้น อีก ในอนาคต การรวมตัว ของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และระบบบริหารไว้ใ น
กรุงเทพมหานคร ได้ส่ ง ผลสะท้อ นท าให้การกระจายความเจริญ ไปสู่ภูม ิภ าคกระทาได้ย ากยิ่ง
นอกจากนัน้ ยังได้สร้างความแออัดให้กรุงเทพมหานครเป็ นทวีคูณจนเกิดวิกฤตการณ์ในแง่ของการ
บริหารของกรุงเทพมหานคร และหลักประสิทธิภาพเศรษฐกิจที่จะสามารถอานวยการบริการด้าน
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและทัวถึ
่ ง
2.1.4 การอพยพเข้ า มาตั ง้ ถิ่ น ฐานในกรุ ง เทพมหานครมี อ ัต ราสู ง ขึ้ น
เนื่องจากแรงดึงดูดของกรุงเทพมหานคร ในแง่โอกาสการมีงานทาในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
และระดับค่าจ้างสูงกว่าของเมืองอื่นๆ ในส่วนภูมภิ าค ซึ่งมีฐานะเศรษฐกิจตกต่ า และไม่สามารถ
ต้านทานแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครได้ จึงก่อให้เกิดการดิน้ รนอพยพ
จากชนบท โดยเฉพาะภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และภาคกลางตอนบน มุ่ง เข้า สู่
กรุงเทพมหานครโดยตรงมากกว่าการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองในภาคนัน้ ๆ เพราะชุมชนระดับ
เมืองในแต่ละภาคไม่สามารถทีจ่ ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการมีงานทาได้อย่างเพียงพอ
2.2

การเติ บโตและความแออัดของกรุงเทพมหานคร

ปจั จุบนั กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครอันดับหนึ่งใน 15 มหานครของโลก หากจัด
จากความสาคัญทางเศรษฐกิจและขนาดของชุมชน เพราะเหตุว่ากรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์กลาง
ความเจริญ ของประเทศเพียงจุดเดีย ว โดยเป็ นศูน ย์รวมของระบบราชการ กิจ กรรมการทหาร
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กิจกรรมพาณิชย์ การธนาคาร ตลอดทัง้ แหล่งทีต่ งั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกาสาธารณูปโภค
หลัก จึงเกิดแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจสูงสุดจนแทบจะกล่าวได้ว่าทุกภาค ทุกเมือง และทุกชนบทตก
เป็ นบริวารของกรุงเทพมหานครโดยสิน้ เชิง กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณร้อยละ 10 ของ
ประเทศ แต่มบี ทบาทต่อการผลิตและรายได้ถงึ ร้อยละ 29 ของประเทศ และถึงร้อยละ 50 ของภาค
กลาง ผลผลิตและรายได้ของกรุงเทพมหานครมีมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ ภาคถึง 2
เท่าตัว การเติบโตของกรุงเทพมหานครได้สร้างความแออัดและก่อปญั หาในเรื่องภาวะแวดล้อมของ
เมืองและสภาพการขาดแคลนและความทรุดโทรมของบริการสาธารณูปการของเมืองทุกประเภท
ความหนาแน่ นของประชากรของกรุง เทพมหานครในปจั จุบนั อยู่ใ นอัต ราสูง ถึง
ประมาณ 2,370 คนต่อตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราความหนาแน่ นของประชากร โดย
เฉลีย่ 77 คนต่อตารางกิโลเมตรในภาคกลาง ประชากรของกรุงเทพมหานครเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 4.8 ต่อปี ซึง่ สูงกว่าอัตราการเพิม่ ของประชากรโดยเฉลีย่ ของประเทศ หรือคิดเป็ น
ปริมาณการเพิม่ ประมาณปี ละ 200,000 คน อันเป็ นสาเหตุสบื เนื่องมาจากการที่อตั ราเกิดสูงกว่า
อัตราตายและมีการอพยพเข้ามาจากภาคอื่นๆ เป็ นอันมาก ทาให้เกิดปญั หาในด้านต่างๆ ติดตาม
ั หาในเรื่อ งที่ อ ยู่ อ าศัย การจราจร ตลอดจนป ญ
ั หาทางด้ า นการจัด บริก ารด้ า น
มา เช่ น ป ญ
สาธารณู ป การต่ า งๆ ซึ่ง ไม่ส ามารถขยายทัน ต่ อ การเติบ โตของกรุง เทพมหานคร แม้แ ต่ ก าร
บารุงรักษาบริการทีม่ อี ยู่กด็ าเนินไปด้วยความยากลาบาก ประกอบกับการบริหารกรุงเทพมหานคร
ในช่วง 20 ปี ท่ผี ่านมาขาดความคล่องตัวและล้าหลังหลายประการ จึงก่อให้เกิดปญั หาการบริหาร
มหานครถึงขึน้ วิกฤตในปจั จุบนั และเมือ่ คานึงถึงการเพิม่ ขึน้ ของประชากรของกรุงเทพฯ ในอนาคต
หากปล่อยให้การขยายตัวของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างไม่มขี อบเขตแล้ว ในปี พ.ศ. 2528 คาด
ว่าจะมีประชากรในกรุงเทพมหานครทัง้ สิน้ ถึงประมาณ 6.3 ล้านคน
2.3 การพัฒนาเมืองและกรุงเทพมหานครขาดแนวนโยบายหลักที่ ชดั เจน และ
ขาดการสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและการวางโครงการพัฒ นาเมื อ งอย่ า งเป็ นระบบ
ตลอดจนความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างการพัฒ นาชนบทกับ เมื อ ง ในช่ว งของการพัฒนาประเทศ
ทีแ่ ล้วมา กล่าวคือ
2.3.1 การพัฒนาเมืองและกรุงเทพมหานครขาดการวางแผนและกาหนด
แนวนโยบายการพัฒ นาระยะยาวอย่ า งเป็ นระบบ การพัฒ นาที่ผ่ า นมาจึง เป็ น เพีย งการ
แก้ปญั หาวิกฤตการณ์เฉพาะหน้ า ซึ่งไม่สามารถขยายบริการได้ทนั ต่ออัตราการเพิม่ ของประชากร
และกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสัง คมภายในเขตเมือ งและนครหลวงได้ นอกจากนั น้ ฐานะ
การคลัง และก าลัง งบประมาณของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จะน ามาขยายหรื อ บู ร ณะบริ ก าร
สาธารณูปการของเมืองมีอยู่จากัด ทัง้ นี้ รวมถึงเทศบาลทุกแห่งและกรุงเทพมหานครด้วย เพราะ
ฐานภาษี และความสามารถการจัดเก็บของท้อ งถิ่นอยู่ใ นระดับต่ า และต้อ งพึ่ง เงินอุ ด หนุ น จาก
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ส่วนกลางตลอดมา นอกจากนัน้ อานาจในการก่อหนี้ภายในและกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเมือง
มีขอบเขตจากัด
2.3.2 ทางด้านการประสานงานยังขาดสถาบันและขีดความสามารถในการ
วางแผนงานและการประสานโครงการพัฒนาเมือง กับหน่ วยราชการระดับชาติ ซึง่ มีบทบาทต่อ
การวางผัง เมือ งและการขยายกิจ การขัน้ พื้น ฐานของเมือ ง เช่ น ระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบ
สาธารณูปโภคของเมืองด้านต่างๆ ทีม่ สี ่วนสาคัญต่อการพัฒนาในเขตเมืองให้เชื่อมโยงกับบริเวณ
ชานเมือง และระหว่างเมืองต่างๆ อย่างเป็ นระบบ ในขณะเดียวกันแนวความคิดของการพัฒนา
ชนบทกับการพัฒนาเมืองซึง่ จะต้องเชื่อมโยงกันและกัน และสัมพันธ์กบั การพัฒนาภาคยังมิได้รเิ ริม่
การศึกษาและวิเคราะห์อย่างจริงจัง
ทางด้านการวางผังซึ่งเป็ นส่ ว นสาคัญ ต่ อ การพัฒนาระบบเมือ งในระยะ
ทีผ่ ่านมาไม่มผี ลทางภาคปฏิบตั ิ เพราะ พ.ร.บ. การผังเมืองเพิง่ จะประกาศใช้เมื่อต้นปี 2518 นี้เอง
นอกจากนัน้ กฎหมายฉบับนี้ยงั จาเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายด้าน ดังนัน้ การประสานการวาง
ผังเมืองกับการวางแผนพัฒนาระบบเมือ งและนครหลวงร่ว มกับหน่ ว ยราชการที่เกี่ยวข้องระดับ
ท้องถิน่ และส่วนกลาง จึงยังไม่สามารถดาเนินการไปได้เท่าทีค่ วร

3.

แนวทางการพัฒนาเมืองและกรุงเทพมหานคร

จากปญั หาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาเมืองและกรุงเทพมหานครในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จึงเน้นหนักไปในด้านการกระจายความเจริญออกไปจาก
กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาเมืองหลักขึน้ ในส่วนภูมภิ าค เพื่อเป็ นแหล่งสกัดการอพยพจาก
ชนบทเข้า สู่ก รุง เทพมหานคร และเพื่อ เป็ น ศู นย์ก ลางที่จ ะกระจายความเจริญ ออกไปสู่ช นบท
ในขณะเดียวกันก็จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมแออัดอยู่แล้วในกรุงเทพมหานครให้อยู่ในสภาพทีด่ ขี น้ึ
โดยมีนโยบายแนวทางและมาตรการดังต่อไปนี้
3.1

แนวทางการพัฒนาเมืองหลัก

3.1.1 เร่งกระจายการพัฒนาเมืองในภาคต่ างๆ โดยปรับปรุงฐานะเมืองหลัก
ให้เป็นนครขนาดกลาง (ขนาดประชากรตัง้ แต่ 100,000 - 300,000 คน) เพื่อช่วยยับยัง้ การขยายตัว
ของกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้เมือ งในภาคต่างๆ ดังต่ อไปนี้อยู่ในลาดับความสาคัญ ที่จะ
เร่งรัดให้เป็นเมืองหลัก
(1) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ก าหนดให้ ข อนแก่ น อุ ด รธานี
นครราชสีมา และอุบลราชธานีเป็นเมืองหลัก
(2) ภาคเหนื อตอนบน ได้กาหนดเชียงใหม่ ส่วนภาคเหนือตอนกลาง
ได้กาหนดให้พษิ ณุโลกเป็นเมืองหลัก

250

ั ่ น ออกได้ ก าหนดให้ ส งขลา-หาดใหญ่ แ ละ
(3) ภาคใต้ ทางฝ งตะวั
ั่
ชายฝงทะเลตะวั
นตกได้กาหนดให้ภเู ก็ตเป็ นเมืองหลัก
(4) ภาคตะวันออก ได้กาหนดชลบุรเี ป็ นเมือ งหลัก เพื่อ ประโยชน์
ในการกระจายบริการขัน้ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจออกไปจากกรุงเทพมหานคร
3.1.2 การพัฒ นาเมื อ งหลัก ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ เพื่ อ ลดความแออั ด ของ
กรุงเทพมหานครและกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมภิ าคนัน้ จะมีการพิจารณากาหนดแนวนโยบาย
และมาตรการดังนี้
(1) นโยบายและมาตรการควบคุมการใช้ ที่ ดิ นในเมื อ ง โดยจะ
เร่งรัดจัดทาแผนการใช้ทด่ี นิ บริเวณสวนรอบเมือง จัดทาผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
(2) นโยบายและมาตรการการพัฒนาบริ การขัน้ พื้นฐานของเมือง
ทางด้านสาธารณูปการ การศึกษา การสาธารณสุข และฝึกอบรมทีอ่ ยูอ่ าศัยและอื่นๆ
(3) นโยบายการมี ง านท า การที่จะพัฒนาเมือ งในภูม ิภ าคให้เ ป็ น
เมืองหลักทีส่ ามารถพึง่ ตัวเองได้ ต้องมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทีจ่ ะสร้างงานให้แก่ผอู้ าศัยในตัวเมือง
จึงจะเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่เมืองหลัก พัฒนาทางด้านสาขาพาณิชย์และบริการเศรษฐกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐจะใช้นโยบายภาษีและการเงินเป็ นการดึงดูดอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม และบริการไปสู่เ มืองหลัก นอกจากนี้ รัฐจะลงทุนจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมและกาหนดเขต
แปรสภาพเพื่อการส่งออก
(4) นโยบายและมาตรการสนับสนุนให้การพัฒนาเมืองหลักเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของนโยบายการพัฒนาชนบทและการพัฒนาภาค การพัฒนาเมืองหลักเพียงอย่าง
เดียวอาจจะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ทัง้ นี้ เพราะเมืองหลักต้องพึง่ อาศัยเมืองและชนบทใน
ภูมภิ าคนัน้ ๆ ดังนัน้ รัฐบาลจะเร่งการพัฒนาภาคและชนบทไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็ นแหล่งป้อน
วัตถุดบิ และตลาดให้แก่เมืองหลัก
3.2

แนวทางการพัฒนานครหลวง

การพัฒนานครหลวงจะต้องเร่งรัดปรับปรุงบริการสาธารณูปการต่างๆ ให้
เพียงพอกับจานวนประชากรที่มอี ยู่ในปจั จุบนั และจานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันจะต้อง
พิจารณากาหนดมาตรการสกัดกัน้ การอพยพเข้ามาในเขตนครหลวง ดังนัน้ จึงกาหนดแนวนโยบาย
และมาตรการการพัฒนานครหลวงดังนี้ คือ
3.2.1 เร่ ง รัด การจัด ท าแผนพัฒ นากรุ ง เทพมหานคร โดยก าหนดเป็ น
แผนหลักระยะ 5 ปี เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2520 และสิ้นสุดปี 2524 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยกาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน และจัดอันดับ
ความสาคัญ ก่อ นหลังของแผนงานและโครงการพัฒนานครหลวงในด้านต่ างๆ ให้ส อดคล้อ งกัน
โดยเฉพาะการจัดทาแผนสาธารณูปโภค การจัดทาแผนการจราจรและขนส่ง การจัดทาแผนการใช้
ทีด่ นิ และการปรับปรุงสภาวะสิง่ แวดล้อม การจัดทาแผนคลังสินค้า โดยมีแผนการที่จะสร้างสถานี
ขนส่งสินค้าชานเมืองหลวง ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุ นแผนการพัฒนาด้านต่างๆ อีกด้วย
รวมทัง้ การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและระบบบริหารของหน่ วยงานกรุงเทพมหานครให้รดั กุม
ยิง่ ขึน้
3.2.2 แนวทางการชะลอการขยายตัวของนครหลวง
(1) ก าหนดนโยบายและมาตรการกระจายแหล่ งที่ต ัง้ อุ ต สาหกรรม
ออกไปจากเขตนครหลวง โดยกาหนดประเภทและชนิดของอุตสาหกรรมทีจ่ ะไม่อนุ ญาตให้ตงั ้ ใหม่
รวมทัง้ ไม่อนุญาตให้มกี ารขยายในประเภทและชนิดของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเมืองหลักในภูมภิ าค รัฐจะให้สงิ่ จูงใจแก่อุตสาหกรรมทีล่ งทุนในภูมภิ าค
(2) วางโครงการพัฒนาชุมชนภายในชุมชนชานเมือ งและรอบนอก
กทม. ในลักษณะการพัฒนาเมืองแบบมีศูนย์ชุมชนหลายศูนย์ (Poly Centric Development) ทัง้ นี้
ให้แต่ละศูนย์กลางมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ทัง้ นี้รวมถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานและ
สาธารณูปการทีจ่ าเป็นอื่นๆ ด้วย
(3) จากัดสาธารณู ปการหลักในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ บรรเทา
ความแออัดในระยะยาว โดยเฉพาะท่ าเรือ ให้จดั บริการเพียงเพื่อ บริ การเฉพาะท้อ งถิ่นเท่านัน้
ส่วนท่าเรือสากลให้เร่งย้ายไปอยูน่ อกเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ด้วย
(4) กระจายหน่ วยงานและกิจกรรมของรัฐบาลออกไปจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล กิจกรรมป้องกันประเทศ เป็ นต้นว่า กองทัพอากาศ
และหน่วยราชการอื่นๆ
(5) วางมาตรการควบคุมการอพยพการย้ายถิน่ ฐานเข้านครหลวง โดย
ใช้มาตรการทางด้านภาษีต่อกิจกรรมด้านบริการบางประเภทที่จะต้องจากัดการขยายตัวและการ
ส่งเสริมกิจกรรมบริการประเภทนัน้ ๆ ไปสู่ส่วนภูมภิ าคร่วมกันไป
3.2.3 แนวทางพัฒนาและปรับปรุงกรุงเทพมหานคร
(1) จัดวางระบบทางหลวง ระบบขนส่งภายในกรุงเทพมหานครที่จะ
เอื้ออานวยต่อ การขนส่งมวลชนและพิจารณากาหนดมาตรการจากัดการใช้รถส่ว นตัวในเขตที่ม ี
การจราจรแออัด รวมทัง้ การส่งเสริมเอกชนจัดทีจ่ อดรถสาธารณะ
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(2) ปรัปปรุงกิจกรรมสาธารณู ปโภคหลักและสาธารณู ปการหลักใน
เขตกรุง เทพมหานคร โดยให้ ม ีก ารวางแผนร่ ว มกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลีย่ งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
(3) เร่งรัดปรับปรุงสภาวะสิง่ แวดล้อมของนครหลวงทัง้ ในการปรับปรุง
แหล่ ง เสื่อ มโทรม การก าจัด ขยะมูล ฝอย สิ่ง ปฏิกู ล และน้ าเสีย การป้ อ งกัน อากาศเสียและเสีย ง
รบกวนตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและอนุ รกั ษ์สงิ่ มีคุณค่าของ
เมืองในเขตนครหลวงขึน้ ใน 13 เขต ซึง่ ปจั จุบนั พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ถูกใช้ในด้านกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชุมชนเมือง
(4) รวมนนทบุรแี ละสมุทรปราการบางส่ว น ให้เ ป็ นเขตพัฒนานครหลวงเพื่อให้มกี ารวางแผนการใช้ทด่ี นิ การจัดทาผังเมือง และการวางโครงการสาธารณูปการหลัก
ของนครหลวงต่อไป ทัง้ นี้ โดยให้มคี ณะกรรมการประสานแผนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
(5) วางรูปการปกครองของกรุงเทพมหานครให้มอี สิ ระมากขึน้ กว่าเดิม
ทางด้านบริหาร การงบประมาณ การจัดเก็บภาษี การเวนคืนที่ดนิ และการควบคุมการก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่ในขอบข่ายกว้างขวางกว่าเดิม โดยพิจารณาระเบียบ กฎหมาย รวมทัง้ รูปแบบทีจ่ ะส่งเสริมให้
กรุงเทพมหานครมีอสิ ระมากขึน้ ในทางปฏิบตั ิ
แนวทางการกระจายการพัฒนาเมืองหลักขึน้ ในส่วนภูมภิ าค และ
การปรับปรุงนครหลวงนัน้ เป็ นแนวทางการพัฒนาชุมชนเฉพาะด้าน ซึ่งจาเป็ นจะต้องประสาน
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาส่วนรวมของประเทศด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวทางการ
พัฒนาภาคและท้องถิน่ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการวางแผนกระจายประชากร ตลอดทัง้
โครงการขัน้ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

บทที่ 6
การกระจายบริการขัน้ พื้นฐาน
1.

ปัญหาโครงสร้างบริ การขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ

การดาเนินงานพัฒนาประเทศในช่วง 15 ปี ท่ผี ่านมาได้กาหนดแนวทางการพัฒนาหลัก
โดยการลงทุนเพื่อบูรณะและเสริมสร้างบริการขัน้ พื้นฐาน ซึ่งอาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
บริการขัน้ พื้นฐานทัวไปอั
่
นเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อ ชุมชน เช่น ถนน ประปา และระบายน้ า การจราจร
สาหรับชุมชนในชนบท และบริการขัน้ พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุ นการผลิต การส่งออก และ
การกระจายความเจริญออกไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้กาหนดเป็ นนโยบายที่จะลดสัดส่วนการก่ อสร้าง
โครงการขัน้ พื้นฐานขนาดใหญ่ลง โดยให้ความสาคัญต่องานเสริมสร้างโครงการลงไปให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น เพื่อให้สามารถสนองความต้องการให้ถึงมือประชาชนอย่างได้ผล สาหรับในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 นี้ จะได้เน้นหนักที่จะกระจายบริการขัน้ พืน้ ฐานให้ไปถึงมือประชาชนในชนบทให้ไ ด้มาก
ทีส่ ุด ปญั หาสาคัญในด้านการกระจายบริการขัน้ พืน้ ฐานมีดงั ต่อไปนี้
1.1

ปัญหาการขาดแคลนบริ การขัน้ พื้นฐานสาหรับชุมชน
1.1.1 ปัญหาในชนบท ปญั หาใหญ่ของชนบท ได้แก่

(1) การขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคและบริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่ าง จากการสารวจพบว่า ปจั จุบนั การด าเนิ นงาน
จัดหาน้ าสะอาดมา สามารถให้บริการได้เพียงประมาณร้อยละ 40 ของจานวนหมู่บ้านทัวประเทศ
่
คิดเป็นจานวนประชากรทีไ่ ด้รบั บริการประมาณ 13.7 ล้านคนเท่านัน้
(2) ความต้ อ งการระบบทางหลวงท้ อ งถิ่ นและทางหลวงชนบท
เชื่อมต่อระหว่างชนบทและชนบทกับเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เส้นทางสายย่อยเพื่อเชื่อมชุมชน
ในเขตชนบท
(3) ความต้ อ งการบริ ก ารด้ า นพลัง งานไฟฟ้ า เพื่ อ แสงสว่ า ง
ในชนบทปจั จุบนั เขตจาหน่ ายทัวประเทศในส่
่
วนภูมภิ าครวม 68 จังหวัด ซึ่งมีประชากรประมาณ
33.9 ล้านคน ปรากฏว่าสามารถขยายบริการไปได้ครบทุกจังหวัด แต่คดิ เป็ นจานวนประชากรที่
ได้รบั บริการเพียงประมาณร้อยละ 22 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นประชากรในเขตเมืองและชุมชน
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1.1.2 ปัญหาในเมือง เมืองใหญ่ส่วนมากยังไม่มกี ารวางแผนแม่บทเพื่อขยาย
ระบบบริก ารสาธารณู ป การในเรื่อ งระบบประปาและระบายน้ า การจราจรและที่อ ยู่อ าศัย ให้
สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการปรับปรุงผังเมือง
1.1.3 ปั ญหาในกรุง เทพมหานคร เนื่อ งจากกรุงเทพมหานครเป็ นเมือ งเอก
ที่ขยายความเจริญ เติบโตโดยปราศจากการควบคุ มการใช้ท่ดี ิน ที่มปี ระสิท ธิภาพ จึง ทาให้การ
จัดระบบสาธารณูปการไม่สามารถดาเนินการตามแผนแม่บททีว่ างไว้ เพื่อสนองความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากสภาพการณ์ในปจั จุบนั ซึง่ ปรากฏว่า
(1) ระบบและโครงข่ายถนนมีอยู่อย่างจากัด ทาให้การจราจรติดขัด
โดยทัวไปและก
่
าลังเป็ นปญั หามากขึน้
(2) การจัดระบบบริการสาธารณู ปการในเรื่องการระบายน้ า ยังไม่
สามารถดาเนินการตามแผนหลักทีว่ างไว้ ประกอบกับมาตรการบังคับควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ
ทาให้ต้องเสียค่ าใช้จ่ายในการบูรณะปี ละมากๆ โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูน้ ามาก ส่วนกิจการ
ประปานัน้ สามารถให้บริการได้เพียงประมาณร้อยละ 50 ของจานวนประชากรในเขตนครหลวง
เท่านัน้
(3) ที่อ ยู่อาศัยสาหรับผู้มรี ายได้น้อ ยและรายได้ปานกลาง ยังคง
ขาดแคลนอยู่อกี ประมาณ 110,000 หน่ วย นอกจากนี้ปญั หาแหล่งเสื่อมโทรมได้ทวีจานวนเพิม่ ขึน้
จากการสารวจพบว่ามีแหล่งเสื่อมโทรมอยู่ประมาณ 300 แห่ง เป็ นจานวนประมาณ 133,000
ครอบครัวเรือนประมาณ 800,000 คน ซึง่ เท่ากับประมาณร้อยละ 20 ของประชากรในนครหลวง
1.2
การพัฒนา

ปั ญหาความสัมพันธ์ของบริ การขัน้ พื้นฐานทางเศรษฐกิ จกับการสนั บสนุ น

1.2.1 ด้ านการค้ าระหว่างประเทศ ปจั จุบนั ปรากฏว่าประเทศไทยยังมีท่าเรือ
พาณิชย์ระหว่างประเทศพร้อมอุปกรณ์ขนถ่ายทีย่ งั ไม่ทนั สมัย และรวดเร็วพอทีจ่ ะสนับสนุ นการค้า
ระหว่างประเทศได้ จาเป็นจะต้องเร่งรัดให้มกี ารพัฒนาสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
(1) ท่ า เรื อ น้ า ลึ ก ท่ า เรือ พาณิช ย์ร ะหว่ า งประเทศที่ค ลองเตยเป็ น
ท่าเรือในแม่น้าซึง่ จากัดโดยความลึกของร่องน้ าและบริเวณกลับเรือ ทาให้มขี ดี ความสามารถในการ
ให้บริการขนถ่ายแก่เรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 14,000 เดทเวทตันเท่านัน้ การขนถ่ายสินค้าเข้า
บางครัง้ จึงจาเป็ นต้องขนถ่ายจากเรือใหญ่ดว้ ยเรือลาเลียงขนาดเล็กอีกทอดหนึ่ง เพื่อนาสินค้าเข้า
เทียบท่าเรือแห่งนี้ ซึ่งทาให้ราคาสินค้าเข้าของประเทศต้องสูงกว่าที่ควรจะเป็ น ส่วนการขนถ่าย
สิน ค้า ออกซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลิต ผลการเกษตรที่ต้อ งขนส่ ง ทีล ะมากๆ เพื่อ ประหยัด ค่ า ขนส่ ง
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จาเป็ นต้องขนถ่ายหลายทอดจึงทาให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าออกสูง เป็ นผลเสียหายต่อการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศเป็นอันมาก
(2) กองเรือพาณิ ชย์และสายการเดิ นเรือ ปจั จุบนั กองเรือพาณิชย์
ของประเทศเป็ นเรือขนาดเล็ก รวมขนาดบรรทุกทัง้ สิ้น เพียงประมาณ 98,000 เดทเวทตัน และ
ดาเนินการขนส่งสินค้าในระยะทางสัน้ ระหว่างไทยกับญี่ปนุ่ และไทยกับสิงคโปร์เท่านัน้
1.2.2 ด้ า นการผลิ ต และการตลาด ป จั จุ บ ัน การคมนาคมและขนส่ ง ระบบ
ต่างๆ ยังไม่สมั พันธ์กบั เป้าหมายด้านการผลิตและการตลาด ซึง่ มีผลทาให้การขนส่งภายในประเทศ
ไม่ทวถึ
ั ่ งและสะดวกเท่าทีค่ วร และยังมีค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้าสูงอีกด้วย กล่าวคือ
(1) ปจั จุบนั ระบบทางหลวงที่มอี ยู่ประกอบด้วยถนนหลายมาตรฐาน
ซึ่งก่อสร้างด้วยวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างกัน ทาให้ยากต่อการบารุงรักษาและแก้ไขให้ได้มาตรฐาน
และมิได้ถูกใช้ให้เป็ นประโยชน์ เท่าที่ควร ระบบทางหลวงที่ได้รบั การบูรณะปรับปรุงมาจนสมบูรณ์
แล้วเป็ นส่วนใหญ่ยงั ขาดระบบทางสายย่อยเชื่อมต่อไปยังแหล่งผลิต เพื่ออานวยความสะดวกและ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตผลออกตลาด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เร่งรัดให้สนับสนุ นเพิม่ ผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย ยาง และมันสาปะหลัง
(2) ในการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแม่น้ าป่า
สักและลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างตัง้ แต่จงั หวัดนครสวรรค์ลงมา ซึ่งเป็ นเส้นทางลาเลียงผลิตผล
การเกษตรทีส่ าคัญอันได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และข้าวฟ่าง ประสบปญั หาในเรื่องความตื้นเขินของร่อง
น้ าอันเนื่องมาจากการระบายน้ าจากเขื่อน ตลอดจนปญั หาความไม่สะดวกในการปล่อยเรือผ่าน
ั ่ น้ ปญั หาใหญ่ ได้แก่ ร่องน้ าทางเข้าท่าเทียบเรือตื้น
ระบบเขือ่ น ส่วนในด้านการขนส่งสินค้าชายฝงนั
ั ่ ่เป็ นระบบสอดคล้องกับความต้องการทาง
เขิน และขาดเป้าหมายการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝงที
เศรษฐกิจและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการขุดลอกและบารุงรักษาร่องน้า
1.3

ปัญหาการขาดแคลนบริ การขัน้ พื้นฐานในเมืองหลัก

ตามแนวทางการพัฒนาหลักเพื่อให้เป็ นฐานเศรษฐกิจของภาคต่างๆ จาเป็ นจะต้อง
มีบริการขัน้ พืน้ ฐานสนับสนุนทีส่ าคัญในเมืองต่อไปนี้
(1) เชี ย งใหม่ ซึ่ง เป็ น ศู น ย์ก ลางของความเจริญ ทางเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวของภาคเหนือ ฯลฯ ยังขาดสนามบินพาณิชย์ท่ไี ด้มาตรฐานสาหรับการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนบริการสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ โดยเฉพาะประปาและระบบ
ระบายน้ า การจราจร และที่อ ยู่อ าศัย และการสื่อ สารและโทรคมนาคม ตลอดจนการปรั บ ปรุง
ผังเมือ งและการควบคุ มการใช้ท่ดี นิ ยังขาดแผนหลักซึ่งจะต้อ งรีบจัดทาเพื่อ วางแนวการขยาย
บริการเหล่านี้
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(2) สงขลา-หาดใหญ่ ปจั จุบนั เป็ นแหล่งกลางของกิจกรรมในด้านธุรกิจและ
การท่อ งเที่ย วที่ส าคัญ แห่ งหนึ่ง ในภาคใต้แ ละของประเทศใกล้เ คีย ง และมีแววที่จะพัฒ นาเป็ น
ศูนย์ก ลางในการส่ งออกของผลิต ผลหลักของภาคใต้ คือ ยางพารา สินแร่ และผลิต ผลประมง
ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ปญั หาหลักของสงขลา-หาดใหญ่ ก็คอื การปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องผังเมืองและการควบคุมการใช้ท่ดี นิ และบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ
ท่าเรือ
ั หาของภู เ ก็ต มีล ัก ษณะคล้า ยคลึง กับ ของสงขลา(3) ภูเ ก็ต โดยทัว่ ไปป ญ
หาดใหญ่ แต่มอี ุปสรรคเฉพาะด้านในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบระบาย
น้ า และการขนส่งและสื่อสาร เป็ นปญั หาสาคัญทีจ่ ะต้องแก้ไขเพื่อการพัฒนาภูเก็ตให้เป็ นเมืองหลัก
ั ่ นตกและเป็ นฐานสนับสนุ นการสารวจค้นคว้าหาน้ ามันในทะเลอันดามัน และการ
ทางด้านฝงตะวั
พัฒนาเกษตรในพืน้ ทีร่ าบตอนกลางในอาณาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4

ปัญหาการบริ หารกิ จการขัน้ พื้นฐาน

ในระยะ 15 ปีทผ่ี ่านมาได้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานต่างๆ ทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณู ปการเพื่อ ดาเนินกิจการขัน้ พื้นฐานมากมายหลายหน่ วยงาน เช่น การจัดหาน้ าสะอาด
สาหรับเมืองและชนบท การก่อสร้างทางหลวงท้องถิน่ และทางหลวงชนบท เป็ นต้น จึงประสบปญั หา
การด าเนิ น งานซ้ า ซ้อ น ซึ่ง ยากต่ อ การประสานงานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและประหยัด ส่ ว นการ
ั หาในเรื่อ งขีด
บ ารุง รัก ษากิจ การขัน้ พื้น ฐานที่ร ัฐ ได้ล งทุ น ไปเป็ น จ านวนมากนัน้ ก็ป ระส บป ญ
ความสามารถในด้านวิชาการ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและด้านการเงินของหน่ วยงานใน
ระดับท้องถิน่ ทีจ่ ะดาเนินการให้ได้ผล
นอกจากนัน้ ยังมีปญั หาในด้านความสัมพันธ์และบทบาทความรับผิดชอบระหว่าง
องค์กรของรัฐทีม่ ฐี านะเป็ นผู้ดาเนินกิจการและหน่ วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมบริหารกิจการขัน้
พืน้ ฐานซึง่ ก่อให้เกิดปญั หาในด้านการควบคุม
1.5

ปัญหานโยบายราคาค่าบริ การ

ในระยะทีผ่ ่านมา กาหนดราคาค่าบริการของกิจการขัน้ พืน้ ฐานยังไม่สอดคล้องและ
สนับสนุ นเป้าหมายการพัฒนาเท่าทีค่ วร ทัง้ ในแง่ของการทีจ่ ะจูงใจให้เกิดการลงทุนทางภาคเอกชน
และการกระจายความเจริญออกไปสู่ส่วนภูมภิ าค ตลอดจนการกระจายรายได้เท่าทีค่ วร
1.6

ปัญหาการประสานงานการขนส่งระบบต่างๆ

ในระยะ 10 กว่าปี ทผ่ี ่านมา รัฐได้ทุ่มเทเงินลงทุนเพื่อการพัฒนากิจการด้านการ
คมนาคมและขนส่งไปแล้วเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการขนส่งทางถนนประเภท
ต่างๆ แต่ก็ยงั ไม่ประสานเชื่อมกับระบบการขนส่ งทางรถไฟ และระบบการขนส่งทางน้ า ซึ่งเสีย
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ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุดเมื่อ เทียบกับการขนส่ งประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะเวลาที่น้ ามัน
เชือ้ เพลิงมีราคาเพิม่ สูงขึน้ จึงจาเป็นทีจ่ ะต้องจัดให้มกี ารประสานงานวางแผนและก่อสร้างระบบการ
ขนส่งให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั เพื่อให้มผี ลตอบแทนทางเศรษฐกิจการขนส่งสูงสุดในระยะยาว

2.

แนวทางและมาตรการในการพัฒนา

เมือ่ คานึงถึงปญั หาดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาบริการขัน้ พืน้ ฐานในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังต่อไปนี้
2.1

การกระจายบริ การขัน้ พื้นฐานสาหรับชุมชน
2.1.1 ในชนบท

(1) กระจายบริการขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นโครงสร้างหลักไปสู่ทอ้ งถิน่ ชนบท
โดยเฉพาะการจัด หาน้ า สะอาดเพื่อ อุ ป โภค ระบบทางหลวงท้อ งถิ่น และเส้น ทางล าเลีย งย่อ ย
เชื่อ มต่ อ หมู่บ้ า นและแหล่ ง ผลิต ตลอดจนบริก ารไฟฟ้ าชนบทให้ ส อดคล้ อ งกับ เป้ า หมายการ
ดาเนินงานด้านเศรษฐกิจในแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก โดยเน้นความสาคัญในการส่งเสริมอาชีพหลักของ
ประชาชนในชนบทเป็นอันดับแรก
(2) ส่งเสริมและเร่งรัดให้มกี ารวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เพื่อให้สอดคล้อง
และรับการขยายบริการขัน้ พื้นฐานของชุมชนนัน้ ๆ และส่งเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นให้
สามารถควบคุมและการดาเนินงานในเรือ่ งการสุขาภิบาล โดยการแนะนาทางวิชาการจากส่วนกลาง
มากขึน้
(3) ปรับ ปรุง ฐานะการคลัง ของท้อ งถิ่น ในแง่ก ารให้เ งิน อุ ด หนุ น แก่
ท้องถิน่ และขยายฐานการเก็บภาษีของท้องถิน่ เพื่อเพิม่ รายได้มาใช้ในการพัฒนามากขึน้
2.1.2 ในเมือง
(1) เร่งการปรับปรุงผังเมืองและดาเนินการจัดทาแผนงานขยายบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมืองหลักในภาคต่างๆ เป็ นประการแรก เพื่อสนองนโยบาย
การพัฒนาเมืองหลักให้เป็ นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และป้องกันมิให้เกิด
ปญั หาทานองเดียวกันกับทีป่ ระสบอยูใ่ นนครหลวง
(2) เร่งการจัดหาน้ าสะอาดให้ชุมชนในส่ ว นภูมภิ าค โดยการเร่งรัด
ปรับปรุงองค์กรที่รบั ผิดชอบในเรื่องการวางแผนการก่อสร้าง การบารุงรักษา และการบริหารให้ดี
ยิง่ ขึน้ สาหรับในระดับเมืองนัน้ จะต้องเร่งรัดการศึกษาและดาเนินการตามนโยบายจัดตัง้ การประปา
ส่ ว นภูม ิภ าค ส่ ว นในระดับ ชนบทนัน้ จะต้อ งพิจ ารณาการจัด องค์ก รที่ร บั ผิด ชอบในเรื่อ งนี้ ใ ห้ม ี
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ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และเร่ง ให้มกี ารจัด ทาแผนงานและโครงการให้บรรลุเ ป้าหมายเป็ นขัน้ ตอน
โดยเร่งรัดให้มนี ้าสะอาดเพื่อใช้บริโภคทุกหมูบ่ า้ นในชนบทให้ได้มากทีส่ ุดในระยะเวลาของแผนนี้
2.1.3 ในนครหลวง
(1) เร่งรัดการปรับปรุงผังนครหลวงและการควบคุ มการใช้ท่ดี ินให้
เป็ น ไปอย่างมีระเบียบเพื่อ อ านวยประโยชน์ ต่ อ การด าเนิน งานตามแผนหลัก จัด ระบบบริก าร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ ตลอดจนบริการด้านไฟฟ้าและโทรศัพท์ และ
จะพิจารณาแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุน ประสิทธิภาพของหน่ วยงานผู้ปฏิบตั แิ ละจัดแผนการ
ประสานงานให้สอดคล้องกันเพื่อแก้ปญั หาการทางานคนละทีดว้ ย
(2) ในเรื่องการประปา จะปรับปรุงระบบบริหารและการจัดเก็บรายได้
ของการประปาให้ทวถึ
ั ่ ง รวดเร็วและรัดกุมยิง่ ขึน้ และให้การสนับสนุ นทางการเงินในรูปการเพิม่ ทุน
เพื่อสมทบเงินกูต้ ่างประเทศตามแผนหลักและเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้
(3) ในเรือ่ งการระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม จะกาหนดหน่ วยงาน
ขึน้ รับผิดชอบในเรือ่ งนี้โดยตลอด เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามหลักทีว่ างไว้
ในเรื่องที่อยู่อาศัย จะสนับสนุ นเป้าหมายการดาเนินงานก่อสร้าง
ที่อ ยู่อ าศัยปี ละ 24,000 หน่ ว ย โดยมีหลักการให้ความส าคัญ ล าดับสูงแก่ ผู้ม ีรายได้น้ อย ใน
ขณะเดียวกันจะทบทวนแนวทางความร่ว มมือของเอกชน เพื่อดาเนินการสาหรับในส่ว นของผู้ม ี
รายได้ปานกลางและรายได้สงู
(4)

(5) ดาเนินการตามแผนหลักแก้ปญั หาจราจรในนครหลวง โดยอาจ
แบ่งการพิจารณาแก้ไขเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ
ก.
ระยะแรก จัดให้มหี น่ วยงานกลางเพื่อประสานงานด้าน
การก่ อสร้างและการควบคุ ม และจะต้องเร่งรัดการก่อ สร้างปรับปรุงถนนต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมต่อตรอกซอย การก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทีม่ กี ารจราจรติดขัดมากทีส่ ุด และการจัดทีจ่ อด
รถนอกถนน
ข.
ระยะที่ สอง เร่งรัดการดาเนินงานตามแผนหลักในเรื่อง
การตัดถนนใหม่และการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้มคี วามสัมพันธ์กนั ในด้านการจราจร
ค.
ระยะที่สาม เร่งรัดการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบทางด่วน
และระบบขนส่งมวลชน ปรับปรุงการบริหารงานรถประจาทาง ตลอดจนวางมาตรการควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลและการส่งเสริมให้มโี รงเรียนประจาท้องถิน่ หรือส่งเสริมให้โรงเรียนที่มนี ักเรียน
จานวนมากกระจายการจัดตัง้ สาขาของโรงเรียนออกไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ
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2.2

การขยายบริ การขัน้ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
2.2.1 ด้านการค้าระหว่างประเทศ

(1) สนับสนุนให้มที ่าเทียบเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศทีท่ นั สมัยพร้อม
สิ่ง อ านวยความสะดวก และบริก ารสนับสนุ นด้านการคมนาคมและขนส่ ง ตลอดจนปจั จัยอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็น
(2) สนับสนุ นและให้การส่งเสริมการลงทุนของเอกชน ในการขยาย
กิจการกองเรือพาณิชย์ การเปิดสายการเดินเรือของไทยไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของโลก และกิจการอู่
ต่อเรือและซ่อมเรือให้สอดคล้องกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ
ต่างๆ เกี่ยวกับการเดินเรือพาณิชย์ โดยเฉพาะข้อกาหนดจานวนพนักงานประจาเรือ การตรวจเรือ
และการต่อใบอนุญาตเรือ
2.2.2 ด้านการผลิ ตและตลาด
(1) ให้ค วามสาคัญต่ อการก่อ สร้างทางหลวงท้องถิ่น และทางหลวง
ชนบท ตลอดจนการบารุงรักษาเป็ นล าดับแรก เพื่อกระจายเส้นทางลาเลียงย่อยเข้าไปในพื้นที่
เร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตการเกษตร เช่น ในเขตข้าวโพด เขตอ้อย ซึ่งได้เริม่ ดาเนินการไปแล้วในปี
2518 และ 2519 ตามลาดับ สาหรับเขตพืชเร่งรัดอื่นๆ เช่น เขตมันสาปะหลังและการปลูกยางแทน
จะได้พจิ ารณาดาเนินการต่อไป
(2) ศึก ษาความเหมาะสม ตลอดจนการฝึ ก อบรมและผลิต บุ ค คล
ั ่ ละแห่ง
ในการเดินเรือพาณิชย์ และกาหนดขนาดและสถานทีต่ งั ้ ในการขยายบริการท่าเรือชายฝงแต่
ตามความต้องการทางเศรษฐกิจ และจัดหาอุปกรณ์ขุดลอกร่องน้ าให้เพียงพอกับแผนการขุดและ
บารุงรักษา วางระบบอัตราค่าบริการใช้ท่า ค่านาร่องและค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
และขยายบริการ
(3) มอบหมายให้หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งรับไปประสานงานด้าน
การวางแผน และการดาเนินงานก่อสร้างทางหลวงท้องถิน่ และชนบท และพิจารณาวางมาตรการ
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนท้องถิน่ สามารถรับภาระในการบารุงรักษากิจการได้
(4) ดาเนินการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแบ่งความ
ั่
รับผิดชอบเพื่อการลงทุนขยายบริการและการบริหารกิจการท่าเรือชายฝงระหว่
างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/ท้องถิน่ เอกชน และหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจาย
อานาจการบริหารของประเทศ
(5) พัฒ นาระบบการขนส่ ง ทางบก ศึก ษาความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงระบบภาษีและค่ าธรรมเนียมการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนมาตรการควบคุมในเรื่องระบบ
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ผ่อนส่งการนาเข้า และการทะเบียนของรถยนต์ประเภทต่ างๆ เพื่อเป็ นเครื่องมือในการควบคุ ม
กิจการขนส่งให้สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพเศรษฐกิจยิง่ ขึน้
(6) แก้ไขอุปสรรคการขนส่งทางน้ าภายในประเทศเฉพาะหน้าทีส่ าคัญ
ได้แก่ การขยายระยะเวลาการเปิ ด -ปิ ดประตูน้ าของระบบเชื่อมต่างๆ แก่เรือลาเลียงในฤดูท่มี กี าร
ขนส่งผลิตผลเกษตร เพื่อย่นระยะทาง ประหยัดเวลา และค่ าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว ข้าวโพด และ
ข้าวฟ่างจากแหล่งเพาะปลูกภาคกลาง
(7) ดาเนินการศึกษาปญั หาความต้องการใช้น้ าด้านต่างๆ และความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจของการระบายน้ าจากเขื่อนเพิม่ ขึน้ เพื่อการเดินเรือในฤดูแล้งเทียบกับการ
ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชครัง้ ทีส่ อง และวางหลักการจัดสรรการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
การสนับสนุ นการลงทุ นก่ อสร้างบริก ารขัน้ พื้นฐานทัง้ ที่เป็ นปจั จัยด้านสัง คมและ
เศรษฐกิจในเขตเมืองหลักทีก่ าหนดไว้ให้เป็ นศูนย์กลางในการรวมจุดและเชื่อมโยงการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชนให้สามารถอานวยผลต่อการกระจายความเจริญและลดความแออัดของ
นครหลวง เพิม่ การว่าจ้างแรงงานและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนา
บริการขัน้ พืน้ ฐานทีส่ าคัญสาหรับเมืองหลักแต่ละแห่งทีย่ งั ขาดแคลน สรุปได้ดงั นี้
(1) เชี ยงใหม่ ได้แก่ การปรับปรุงและขยายบริการสนามบิน โทรศัพท์ และ
โทรคมนาคม ขยายบริการด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการในเรื่องประปา ระบายน้ า ที่อยู่
อาศัย และแผนจัดระบบการจราจรในเมือง ตลอดจนการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร
(2) สงขลา-หาดใหญ่ ได้ แ ก่ การพัฒ นาท่ า เรือ ขนาดใหญ่ จัด ตั ง้ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม ขยายบริก ารโทรศัพ ท์แ ละโทรคมนาคม ขยายบริก ารด้า นสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการในเรื่องประปาระบายน้ า ที่อยู่อาศัย และแผนจัดระบบการจราจรในเมือง ตลอดจน
การขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร
(3) ภูเก็ต ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่ ขยายบริการสนามบิน โทรศัพท์
และโทรคมนาคม ระบบถนนรอบเกาะเพื่อ การท่อ งเที่ย ว ขยายบริการด้า นสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการในเรื่องประปา และแหล่งน้ า ระบายน้ า ที่อยู่อาศัย และแผนจัดระบบการจราจรใน
เมือง ตลอดจนการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร
(4) นครราชสี มา ได้แก่ การขยายระบบทางหลวงสายย่อ ยเชื่อ มโยงแหล่ ง
ผลิต การเกษตร แผนจัดระบบการจราจรในเมือ ง สถานีขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ขยายบริการ
โทรศัพท์และโทรคมนาคม และบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเรื่องประปา ระบาย
น้า และทีอ่ ยูอ่ าศัย
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(5) อุดรธานี ได้แก่ การปรับปรุงและขยายบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม
การระบายน้ า และป้องกันน้ าท่วม ระบบทางหลวงสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งผลิตการเกษตร แผน
จัดระบบการจราจรในเมือง สถานีขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร และบริการรถไฟ
(6) อุ บ ลราชธานี ได้ แ ก่ การปรับ ปรุ ง และขยายบริก ารโทรศั พ ท์ แ ละ
โทรคมนาคมระบบทางหลวงสายเชื่อมโยงแหล่งผลิตการเกษตร แผนจัดระบบการขนส่งสินค้าและ
ผูโ้ ดยสาร
(7) ขอนแก่น ได้แก่ การขยายบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใน
เรื่องประปา ระบายน้ า และทีอ่ ยู่อาศัย การขยายบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม ระบบทางหลวง
สายย่อยเชื่อมแหล่งผลิต แผนการจัดระบบการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารทีอ่ าเภอชุมแพ ซึง่ จะเป็ น
จุดศูนย์กลางทีส่ าคัญในอนาคต เป็นต้น
2.4

แนวทางการกาหนดนโยบายราคา

จะต้องปรับปรุงการกาหนดอัตราค่าบริการกิจการขัน้ พืน้ ฐานด้านต่างๆ เสียใหม่ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป โดยวางหลักเกณฑ์กาหนดนโยบายราคาให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงต่อไปดังนี้
(1) ส าหรับ บริก ารขัน้ พื้น ฐานส าหรับ ชุ ม ชน ในเรื่อ งสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการทีร่ ฐั ต้องจัดหาให้นนั ้ จะต้องกาหนดอัตราค่าบริการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
กระจายรายได้และบริการสังคม นอกเหนือไปจากการกาหนดอัตราค่าบริการตามหลักประสิทธิ ภาพทางเศรษฐกิจทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ยูใ่ นปจั จุบนั โดยรัฐอาจพิจารณาให้การอุดหนุ นช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ แก่หน่วยงานของรัฐตามความจาเป็นเป็นกรณีๆ ไป
(2) สาหรับบริการขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นบริการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะ
ใช้ก ารก าหนดอัต ราค่ า บริก ารตามหลัก ประสิท ธิภ าพเศรษฐกิจ แต่ เ พีย งประการเดีย ว เพื่อ ให้
หน่วยงานนัน้ ๆ สามารถเลีย้ งตัวเองได้เป็นสาคัญ
2.5

แนวทางการดาเนิ นงานของรัฐวิ สาหกิ จในด้านสาธารณูปการ

การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจในด้านสาธารณูปการเพื่อประโยชน์ในการกระจายบริการ
ของรัฐให้สู่ประชาชนทัง้ ในเมืองและในชนบทนัน้ จะได้วางแนวทางและนโยบายของรัฐวิสาหกิจให้
แน่ ชดั ว่าจะปรับปรุงและขยายงานอย่างไร การกาหนดแนวทางนโยบายและวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจอยูใ่ นขอบเขตดังต่อไปนี้
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(1) รัฐวิสาหกิจสาธารณูปการจะต้องจัดทาโครงการและเป้าหมายให้ชดั เจนว่า
จะขยายในระยะเวลาและจานวนเงินอย่างไร
(2) กาหนดเป้าหมายและวิธกี ารการลงทุนของรัฐทีจ่ ะช่วยเหลือแก่รฐั วิสาหกิจ
ในด้านการเงินให้ชดั เจน
(3) ก าหนดแนวทางการลงทุนของรัฐร่ว มกับเอกชนในกิจการบางประเภท
ที่เ ห็น ควรให้เ อกชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด และเพื่อ ให้ก ารด าเนิ น งานมี
ประสิทธิภาพ
(4) ปรับปรุงการบริหารและการจัดองค์กรภายในรัฐวิสาหกิจให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ เพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึน้ อยู่ทวไปในขณะนี
ั่
้ และเพื่อให้สามารถให้บริการที่ดแี ละ
ทัวถึ
่ งแก่ประชาชน
(5) ก าหนดนโยบายราคา (Pricing
Policy) ของรัฐ วิส าหกิ จ ประเภท
สาธารณู ป การให้ ช ัด โดยให้ เ หมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ฐานะการเงิน ของรัฐ วิส าหกิ จ
แนวนโยบายการอุ ดหนุ นจากรัฐบาล แนวนโยบายการกระจายรายได้ ทัง้ นี้จะต้องไม่ให้เกิดการ
แข่งขันกันเองในระหว่างบริการต่างๆ ของรัฐด้วย
(6) รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการนี้อาจตัง้ ขึน้ ใหม่ได้ตามความจาเป็ น โดย
ถือเป็ นนโยบายของรัฐในการทีจ่ ะใช้รฐั วิสาหกิจเป็ นเครื่องมือในการกระจายบริการขัน้ พืน้ ฐานไปสู่
ประชาชนให้มากทีส่ ุดและในราคาอันสมควร แต่ทงั ้ นี้จะต้องเป็นกิจการทีไ่ ม่แข่งขันกับเอกชน

บทที่ 7
การกระจายบริการสังคม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
มีนโยบายเน้ นการกระจายบริการสังคมให้ถึงมือประชากร
ในชนบทอย่างกว้างขวาง โดยดาเนินการให้สอดคล้องและสนับสนุ นงานพัฒนาเศรษฐกิจทีก่ าหนด
ไว้ใ นแผนพัฒนาฯ อย่างจริงจัง และจะระดมงบประมาณและกาลังคนทัง้ ในภาคของรัฐบาลและ
เอกชนมาสนับสนุ นแผนงานด้านนี้ เพื่อขจัดช่องว่างของการให้บริการทางสังคมระหว่างชนบทกับ
เมืองให้เกิดผล
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่ านมา การให้บริการทางสังคมยังไม่ถึงมือ ประชาชนส่ ว นใหญ่
อย่างแท้จริง ทัง้ นี้ เพราะประชากรของประเทศไทยได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้ บริก ารของ
รัฐอยู่ในลักษณะกระจัดกระจายและเป็ นไปในลักษณะเอกเทศ ไม่สอดคล้องกัน การดาเนินงานใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้เปลี่ยนวิธกี ารพัฒนาใหม่ให้เป็ นไปในรูปการกระจายบริการสังคมให้
สนับสนุ นทางการพัฒนา ลดช่อ งว่ างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างผสมผสานกัน โดยเน้ นการ
กระจายบริก ารสังคมทางด้านการศึกษา สาธารณสุ ข การสังคมสงเคราะห์และด้านอาหารและ
โภชนาการไปสู่ชนบท เพื่อสนับสนุ นนโยบายการกระจายรายได้ การแก้ปญั หาการว่างงานและการ
ลดอัตราการเพิม่ ของประชากร

1.

การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้กล่าวถึงสาระสาคัญของโครงการ
พัฒ นาการศึก ษา ซึ่ง เป็ น แผนพัฒ นาการศึก ษาในระยะยาว และเป็ น แผนหลัก ในการพัฒ นา
การศึก ษาของชาติท่จี ะต้องดาเนินการไปทีล ะขัน้ ตอน และจะได้กล่าวถึงแผนพัฒนาการศึกษา
ในช่วงปี 2520 - 2524 ซึง่ เป็นแผนการดาเนินงานทีจ่ ะต้องทาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
1.1

การพัฒนาการศึกษา

การศึกษาของประเทศไทยในปจั จุบนั ยังไม่เหมาะกับสภาพความต้องการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาในแต่ละขัน้ ตอนไม่เบ็ดเสร็จในตัว ทาให้นักเรียนมุ่งศึกษาต่อ
สูงขึน้ ไปเรื่อยๆ การที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ พร้อมทัง้
เสริมสร้างและพัฒนาสังคมให้ส อดคล้อ งกับภาวะการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเมือ ง การแก้ ไข
ปัญหาต่ างๆ ที่ เกี่ยวกับการศึ กษา จาเป็ นต้ องทาพร้อมๆ กันให้ สอดคล้องสัมพันธ์กนั โดย
การพัฒนาการศึกษา มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

264

(1) โครงสร้ า งระบบบริ ห ารและการกระจายอ านาจบริ ห าร
การศึ กษา กาหนดให้มกี ารจัดระบบบริหารการศึกษาให้มคี ุ ณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้อ ง
สัมพันธ์กนั ทัง้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ โดยจะจัดระบบและกระบวนการศึกษาให้
เหมาะสม
(2) สาระสาคัญและกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา
สาระสาคัญ และกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และเอกลักษณ์ในการจัด
การศึกษาของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข โดยยึดมันในสถาบั
่
น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเ์ ป็นหลัก
(3) บทบาทและฐานะของครู ปรับ ปุร งเปลี่ย นแปลงบทบาทและ
ฐานะของครูและบุคลากรหลัก เพื่อเป็ นขุมกาลังในการพัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักที่ว่ า ครูคอื ผู้
ส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการโดยรอบด้านขึน้ ในตัวผู้เรียน มีความสัมพันธ์ต่อ
ศิษย์ และมีบทบาทต่อสังคมมาก ในการปรับปรุงจะต้องดาเนินการสาคัญๆ ดังนี้
1)
ปรับปรุงระบบฝึกหัดครูให้มคี ุณภาพดีขน้ึ โดยเปลีย่ นหลักสูตรการ
ฝึกหัดครูให้มเี พียง 2 ระดับคือ ประกาศนียบัตรและปริญญา
2)

เร่งอบรมครูประจาการและบุคลากรหลัก ให้ทาหน้าที่ใหม่ได้ตาม

แนวพัฒนาการศึกษา
3)
การผลิต ครู ภ าคค่ า การสอบวิช าชุ ด จะลดลงตามขัน้ ตอนที่
เหมาะสมและอาจเลิกไปในทีส่ ุด เปลีย่ นเป็ นการอบรมครูประจาการ เพื่อให้ครูได้ปรับปรุงตัวเองให้
ดีขน้ึ
4)
ผลิตครูชนบทและอบรมวิชาครูระยะสัน้ แก่ผทู้ ม่ี วี ชิ าความรูใ้ นด้าน
ต่างๆ เพื่อ ให้ช่ว ยสอนในระดับที่ท้อ งถิ่นมีค วามต้อ งการตามความจาเป็ นของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึง่ จาเป็นต้องอาศัยผูม้ วี ชิ าชีพเฉพาะหลายด้านอย่างกว้างขวาง
(4) การจัดการศึกษาเอกชน
รั ฐ จะวางนโยบายร ะยะยาว
เกี่ยวกับการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้มคี วามคล่องตัวในการบริหาร และ
พัฒนาทางวิชาการภายใต้ความควบคุมดูแลของรัฐ
(5) การศึกษานอกโรงเรียน
ขยายการศึกษานอกโรงเรียนให้
กว้างขวางครอบคลุมทัวประเทศเพื
่
่อให้เกิดความเป็ นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน โดยเป็นการฝึกอบรมด้านอาชีพ จัดเนื้อหาวิชาเรียนให้ตรงกับความต้องการของท้องถิน่ ให้ม ี
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การประหยัดและต่ อ เนื่ อ งและให้ม ีการประสานงานกัน ระหว่ างหน่ ว ยงานต่ างๆ ทัง้ ของรัฐและ
เอกชน
(6) ความเสมอภาคทางการศึกษา ใ ห้ มี ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ข อ ง
การศึกษา โดยพยายามเสริมสร้างพืน้ ฐานแห่งโอกาสและสิทธิของประชากรในการได้รบั บริการทาง
การศึก ษาที่ม ีคุ ณ ภาพเท่ า เทีย มกัน ทัง้ นี้ เพื่อ เร่ ง ให้เ กิด ความเป็ น ธรรมในสัง คมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
(7) การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ สื่ อ ส า ร
มวลชนซึง่ มีอยู่กว้างขวางอยู่แล้วในขณะนี้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ
โดยจะเน้นในการดาเนินการศึกษานอกระบบโรงเรียนก่อน ส่วนการศึกษาในระบบโรงเรียนนัน้ จะ
เน้นในสาขาวิชาทีม่ ปี ญั หาการขาดแคลนครูทม่ี คี ุณภาพ
(8) การระดมสรรพกาลังและการลงทุนทางการศึกษา ท าการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทัง้ ภาครัฐบาล เอกชน และผู้รบั การศึกษามาใช้ในการศึกษา และ
ท าการจัด สรรทรัพ ยากรเหล่ า นี้ ใ ห้ ล ดความสู ญ เปล่ า และให้ ส ามารถจัด การศึก ษาได้ โ ดยมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพื่อเร่งการขยายการศึกษาให้กว้างขวางและเป็ นธรรม โดยให้ผรู้ บั การศึกษามี
ส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกับรัฐตามสมควร
1.2

การพัฒนาการศึกษาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)

การพัฒนาการศึกษาในช่ว งของแผนที่ส่นี ้ีมวี ตั ถุ ประสงค์ท่จี ะเร่งพัฒนา
การศึกษาทุกระดับและประเภทให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็ นจริงของประเทศ และให้สนองความ
ต้
อ
ง
ก
า
ร
ขัน้ พืน้ ฐานทางสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งให้การศึกษามีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของพลเมืองโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
การพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ มีปญั หา เป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
1.2.1 ปัญหาทางการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมามีปญั หาและอุ ปสรรคเกิดขึ้น
หลายประการ ปญั หาทีส่ าคัญๆ พอสรุปได้มดี งั นี้ คือ
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ก.

ปัญหาทางการศึกษาโดยส่วนรวม

(1) ระบบการศึ ก ษาในป จั จุ บ ั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ไม่สมั พันธ์กบั ความต้องการอันจาเป็ นของท้องถิน่ และตลาดแรงงาน กล่าวคือ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ระบบการศึกษามิได้มุ่งเสริมอาชีพหลักของประชาชน อีก
ทัง้ หลักสูตรในระดับต่างๆ ก็ไม่จบในตัวเอง ทาให้มกี ารเรียนต่อในระดับสูงขึน้ เรื่อยๆ เป็ นเหตุให้คน
จานวนมากละทิง้ ท้องถิน่ และอาชีพเดิม เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในการศึกษาและมุ่งรับราชการ
มากกว่าประกอบอาชีพอิสระ
(2) การศึกษานอกโรงเรียนได้รบั ความสนใจน้ อ ยทัง้ ๆ ที่
คนส่วนใหญ่มไิ ด้ศกึ ษาอยูใ่ นระบบโรงเรียน อีกทัง้ การศึกษานอกโรงเรียนกับการศึกษาในโรงเรียนก็
ยังไม่สมั พันธ์ต่อเนื่องและสนับสนุ นซึ่งกันและกัน ทาให้ผู้ท่จี บการศึกษาแต่ละระดับมีโอกาสน้อย
มากทีจ่ ะหาความรูเ้ พิม่ เติมตามความสนใจและความถนัดของตน
(3) ปญั หาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษา โอกาสทีจ่ ะ
ได้รบั การศึกษาทัง้ ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ และคุณภาพของ
การศึกษายังมีความแตกต่างกันมากระหว่างผูท้ ม่ี าจากครอบครัวทีม่ ฐี านะดีและอยู่ในเมืองกับผูท้ ่มี ี
ฐานะยากจนและอยูใ่ นชนบทห่างไกลหรืออยูใ่ นแหล่งเสื่อมโทรม
(4) การที่อานาจบริหารการศึกษาอยู่กบั ส่วนกลาง ทาให้การ
บริหารงานล่าช้า เพราะต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง และทาให้จดั การศึกษาไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็ นอยู่และความต้องการของท้องถิน่ และขาดการระดมสรรพกาลังจากประชาชนใน
การทีจ่ ะเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษา
(5) การวิจยั และติดตามประเมินผลทางการศึกษามีอยู่น้อ ย
มาก ทาให้ไม่สามารถทราบได้ว่าโครงการพัฒนาการศึกษาต่างๆ ที่ได้ทาไปแล้วได้ผลอย่างไร มี
อุปสรรคอะไรและควรแก้ไขอย่างไร
ข.

ปัญหาการศึกษาแต่ละระดับ
-

ประถมศึกษา

(1) ความจาเป็ นที่จะต้องขยายการศึกษาภาคบังคับ
ในด้านปริมาณให้มากพอกับอัตราการเพิม่ ของประชากรได้ทาให้การพัฒนาทางด้านคุณภาพไม่ได้
ผลดีเ ท่าที่ค วร มีอตั ราการเรียนซ้าชัน้ สูง คือ คิดเฉลี่ยทุกชัน้ แล้วประมาณร้อยละ 16.3 ต่ อ ปี
ก่อให้เกิดความสูญเปล่าในการลงทุนทางการศึกษาเป็นอันมาก

267

(2) การกระจายครูไ ม่ทวถึ
ั ่ ง ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากการให้
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูไม่ดพี อ และระบบบริหารบุคคลไม่เอือ้ อานวยให้ครูในชนบทหรือท้องถิน่
กันดารได้รบั ความก้าวหน้า จึงก่อให้เกิดปญั หาและการขาดแคลนครู โดยเฉพาะในท้องถิน่ กันดาร
(3) ขาดแคลนแบบเรีย นและอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
หลักสูตรไม่เหมาะสมกับสภาพของเด็กและท้องถิ่นเนื่องจากเนื้อหาสาระของหลักสูตรส่วนใหญ่
เป็ น ไปเพื่อ ให้ผู้เ รียนได้ร บั พื้น ฐานความรู้เ พื่อ เรียนต่ อ ในชัน้ สูง ต่ อ ไป ทาให้ผู้จบประถมศึกษา
ไม่สามารถนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการดารงชีพตามสภาพแวดล้อมได้
-

มัธยมศึกษาสายสามัญ

หลัก สู ต รส าหรับ การศึ ก ษาระดับ นี้ ไ ม่ เ ปิ ด โอกาสให้
นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและไม่จบในตัวเอง ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับนี้ส่วนใหญ่จงึ มีความ
ประสงค์ท่จี ะเรียนต่อในระดับสูงไปเกือบทัง้ สิน้ ในขณะเดียวกันก็มปี ญั หาในด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอนในบางจังหวัดมีไม่พอเพียง ทาให้คุณภาพการเรียนการสอนด้อยลงไป การสอบตกซ้าชัน้
ของนักเรียนโดยเฉพาะใน ม.ศ. ปลายยังมีอตั ราสูงมาก
-

มัธยมศึกษาสายอาชีพและวิ ชาชีพชัน้ สูง

การทีโ่ รงเรียนอาชีวศึกษาและสถาบันทีส่ อนวิชาชีพชัน้ สูง
ขยายปริมาณการรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ แต่ไม่สามารถเพิม่ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนได้
เท่าทีค่ วร ทาให้คุณภาพของการศึกษาไม่ได้รบั การปรับปรุงให้ดขี น้ึ และการเปิดสอนสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ บางสาขาวิชายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเนื่องจากขาดแคลนข้อมูล
-

การฝึ กหัดครู

ปจั จุบนั สถาบันผลิตครูมหี ลายระดับ หลายสังกัด ทาให้ม ี
ปญั หาทางด้านนโยบาย เป้าหมาย และวิธ ีดาเนินการผลิต ครู นอกจากนัน้ การเร่งการผลิตเพื่อ
แก้ปญั หาเฉพาะหน้ าทาให้ได้ครูท่ดี ้อยคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตครูภาคค่ าที่เพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปญั หาครูว่างงาน
-

การอุดมศึกษา

สรุปปญั หาหลักเกีย่ วกับการศึกษาระดับนี้ได้ คือ การผลิต
กาลังคนบางส่วนยังไม่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน จึงทาให้กาลังคนระดับสูงว่างงาน
จานวนมาก นอกจากนัน้ ยังขาดผลงานวิจยั เนื่องจากมีปญั หาเกี่ยวกับระบบการบริหารและขาด
สิง่ จูงใจ ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษายังไม่บริการชุมชนเท่าทีค่ วร
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-

การศึกษานอกโรงเรียน

ดังได้กล่ าวมาแล้วข้างต้น เนื่อ งจากประชากรส่ วนใหญ่
ในวัย เรีย นอยู่น อกโรงเรีย น การศึก ษานอกโรงเรีย นจึง มีค วามส าคัญ มาก โดยเฉพาะในด้า น
คุณภาพทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ในปจั จุบนั ปญั หาและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขในเรื่องนี้มมี าก
ปญั หาสาคัญ คือ การขาดนโยบายและแผนงานหลักเพื่อเป็ นกรอบรวมสาหรับยึดถือในทางปฏิบตั ิ
โดยกาหนดเป้าหมายและขัน้ ตอนการดาเนินงาน ตลอดจนแบ่งแยกหน้ าที่รบั ผิด ชอบของแต่ ล ะ
หน่ วยงานให้ชดั เจน เนื่องด้วยการขาดนโยบายและแผนหลักดังกล่าว ปจั จุบนั จึงมีปญั หาเกี่ยวกับ
การประสานงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิน่ และระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกัน และ
การติดตามผลงานอย่างเป็นระบบ
1.2.2 เป้ าหมายการพัฒนาการศึกษา
เป้ าหมายการพัฒ นาการศึ ก ษาที่ส าคัญ ๆ ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
มีดงั ต่อไปนี้
(1) เปลีย่ นระบบโรงเรียนจากแบบ 4 : 3 : 3 : 2 (3) เป็ นแบบ 6 : 3 :
3 ในปีการศึกษา 2521 โดยจะมีการเปลีย่ นหลักสูตรมัธยมศึกษาปีละชัน้ ตัง้ แต่ปี 2521 เป็นต้นไป
(2) ขยายการศึกษาภาคบังคับให้รบั นักเรียนเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 6 ต่อปี โดยในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ให้รบั นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกชัน้ ได้
ทัง้ สิน้ 9.6 ล้านคน
(3) ขยายการศึกษาระดับมัธยมสายสามัญให้รบั นักเรียนเพิม่ ขึน้ เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 11 ต่อปี (เป็ นอัตราตัง้ แต่ปี 2521-2524 หลังจากเปลีย่ นเป็ นระบบ 6 : 3 : 3 ในปี
2521) โดยให้ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ รับนักเรียนได้ทงั ้ สิน้ 3.0 ล้านคน ในการนี้มเี ป้าหมายเพิม่
โรงเรียนมัธยมทัวประเทศปี
่
ละ 100 โรง
(4) ขยายการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยให้ระดับมัธยมสายอาชีพ
รับนักเรียนเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 8 ต่อปี และวิชาชีพขัน้ สูงเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี โดยเน้น
ให้ขยายตัวสูงในสาขาเกษตรกรรม การช่างและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวพันกับเกษตรกรรม
และหลักสูตรระยะสัน้
(5) ลดการรับนักเรียนฝึกหัดครูในระดับ ปกศ. ต้น ให้เหลือประมาณ
3,000 คน ในปี 2524 แต่จะขยายการรับนักเรียน ปกศ. สูง ให้สามารถรับนักเรียนให้ได้จานวน
ประมาณ 58,000 คนในปี 2524
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(6) ในระดับ อุ ด มศึ ก ษามีเ ป้ าหมายให้ ร ับ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้น เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี แต่ให้มกี ารเน้นเรื่องคุณภาพให้สูงขึน้ และให้การผลิตบัณฑิตแต่ละสาขา
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมากทีส่ ุด
1.2.3 นโยบายและแนวทาง
ก.

นโยบายและแนวทางส่วนรวม
เพื่อ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าว จึงกาหนดนโยบายและแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาดังนี้
(1) ปรับ ปรุ ง การบริห ารการศึ ก ษาให้ ม ีเ อกภาพในด้ า น
นโยบายในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และในส่วนท้องถิน่
(2) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มคี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจัดระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิน่ มีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึน้ ให้การศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนมีความประสาน
สัมพันธ์กนั และเหมาะสมกับสภาพตลาดแรงงาน
(3) ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพของการศึก ษาทุ ก ระดับ และประเภท
ไม่ว่ าจะเป็ น การศึก ษาในเขตเมือ งหรือ เขตชนบท การศึก ษาของรัฐ บาลหรือ ของเอกชน โดย
มุง่ เน้นส่วนทีม่ คี ุณภาพด้อยกว่าเป็นสัดส่วนทีม่ ากกว่าปกติ
(4) ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ของแต่ละระดับและประเภทของการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพทีเ่ ป็ นจริงในแต่ละท้องถิน่ โดยให้
สนองความต้องการของสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของท้องถิน่ และของประเทศ และ
ให้มกี ารเรียนทฤษฎีกบั การปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป พร้อมทัง้ จัดให้เนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรูม้ ี
ความผสมผสานกันระหว่างความงอกงามทางคุณธรรม จริยธรรมและปญั ญากับความเจริญทางวัตถุ
โดยให้ยดึ มันในระบอบการปกครองแห่
่
งประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุขและยึดมัน่
รัก เคารพ เทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลัก
(5) ปรับปรุงระบบการฝึกหัดครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้คุณภาพและปริมาณที่ตรงกับความต้องการของประเทศ พร้อมทัง้ ส่งเสริมฐานะทางวิชาชีพและ
ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในด้าน
งานวิชาการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการและเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษา
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ของชาติ ส่วนการศึกษาภาคบังคับนัน้ รัฐจะให้เอกชนร่วมรับภาระในการจัดได้ภายในขอบเขตทีร่ ฐั
กาหนด และจะเร่งรัดการศึกษาภาคบังคับให้ทวถึ
ั่ ง
(7) เร่ ง ส่ ง เสริม การศึก ษานอกโรงเรีย นให้ ก ว้ า งขวางใ น
รูปแบบต่ า งๆ หลายลัก ษณะให้ส อดคล้อ งกับความสนใจ ความจาเป็ น และความต้อ งการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
(8) จัดและส่งเสริมให้มคี วามเสมอภาคทางการศึกษา โดยรัฐ
จะเร่งรัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ งทุกท้องถิน่ ส่วนการศึกษาทีม่ ใิ ช่ภาคบังคับ
รัฐจะสนับสนุ นให้จดั การศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การศึกษาโดยเสมอภาคกันตาม
กาลังทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมของสภาพท้องถิน่
(9)

ส่ งเสริม การวิจยั การติดตามประเมินผล และสร้างสรร

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(10) ส่งเสริมให้ผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกจากท้องถิ่น ให้ได้รบั
ทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ทจ่ี ะได้กาหนดขึน้ แล้วกลับไปทางานในท้องถิน่ ของตน
ข.

นโยบายและแนวทางแต่ละระดับ
-

ระดับก่อนการศึกษาภาคบังคับและประถมศึกษา

(1) ส่งเสริมให้ท้องถิน่ และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องช่วย
จัดการศึก ษาก่ อ นภาคบังคับในรูปแบบต่ างๆ ตามความจ าเป็ นของท้อ งถิ่น สาหรั บ การศึกษา
อนุ บาลนัน้ รัฐจะไม่เข้าดาเนินการเอง แต่ จะกาหนดระเบียบในการจัดการศึกษาอนุ บาลให้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษายิง่ ขึน้
(2) เร่งขยายการศึกษาภาคบังคับให้กว้างขวางทัวถึ
่ ง
ให้ม ีคุ ณ ภาพทัด เทียมกัน และเพิ่ม สัดส่ ว นการจัด การศึกษาประถมศึก ษาของรัฐต่ อ เอกชนให้
มากกว่าในปจั จุบนั โดยอาศัยมาตรการทางการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนระดับท้องถิน่
(3) ปรับปรุงเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนรูโ้ ดย
เปลีย่ นแปลงหลักสูตร แบบเรียน ระบบและกระบวนการศึกษาให้เหมาะสม
(4) จัดหาแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
พอกับความจาเป็นของนักเรียนและครูตามกาลังทางเศรษฐกิจ
(5)
การเรียนซ้าชัน้

ลดความสูญเปล่าทางการศึกษา โดยเฉพาะอัตรา
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(6) ปรับปรุงและส่งเสริมโรงเรียนให้เป็ นโรงเรียนของ
ชุมชนอันแท้จริง โดยสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิน่ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ให้มากทีส่ ุด และให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่อง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียนด้วย
ส่งเสริ มการศึกษาพิ เศษอื่น

ๆ

ระดับ มัธ ยมศึ กษา อาชี ว ศึ ก ษา ฝึ กหัด ครู และการ

(1) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบไม่แยกสาย
โดยให้ผู้เ รียนมีความรู้ทงั ้ วิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกั บวัย ความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนัดของแต่ละบุคคล
(2) จัดโครงสร้างของหลักสูตรให้มลี กั ษณะทีจ่ ะจบใน
ตัวเองได้และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(3) ปรับปรุงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใ ห้
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ท้องถิน่ นโยบาย โครงการ และเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษา
ของชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ และเอือ้ อานวยให้ผเู้ รียนค้นพบความสามารถของตนเองและให้คดิ
เป็น ทาเป็น
(4) เปลี่ ย นระบบการวั ด ผล การนิ เ ทศ ให้ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูแ้ ละการกระจายอานาจหน้าที่ การวัดผลการศึกษาไปให้โรงเรียน
โดยจัดให้มกี ารควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานพร้อมๆ กันไป
(5) ขยายปริม าณและปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพโรงเรีย นมัธยมในจังหวัดต่างๆ ตามสภาพท้องถิน่ โดยคานึงถึงสัดส่วนทีเ่ สมอภาคกัน
(6) จัด แบ่ ง เขตโรงเรีย นตามเมือ งใหญ่ แ ละท้อ งที่
ต่างๆ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในลักษณะสภาพท้องทีแ่ ละระยะเวลาศึกษา
(7) ปรับ ปรุ ง อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มการศึก ษาต่ า งๆ
ในระดับมัธยมศึกษาให้ผู้รบั การศึกษาร่วมรับภาระในการจัดการศึกษาระดับนี้ตามสมควร แต่เพื่อ
แบ่งเบาภาระของผูย้ ากไร้แต่เรียนดี รัฐจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดังกล่าวในระดับนี้ให้มากขึน้
กว่าเดิม
(8) ให้ว ิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาปรับ ปรุง หลัก สู ต รและ
แบบเรียนให้เน้นหลักในวิชาอาชีพอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพทีไ่ ด้เรียนมาได้
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-

การฝึ กหัดครู

(1) จัดให้มกี ารประสานงานการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาของทุกสถาบัน ทุกระดับ และทุก
ประเภท ตรงกับความต้องการของการขยายและการปรับปรุงการศึกษาทุกระดับและประเภท
(2)

ปรับปรุงและขยายการฝึ กและอบรมครูท่ปี ฏิบตั ิ

หน้าทีใ่ นชนบทให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(3) ให้ ส ถาบัน ที่ ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต ครู แ ต่ ล ะแห่ ง เป็ น
ศูนย์กลางรับผิดชอบทาการฝึ กอบรมครูประจาการ เพื่ อปรับปรุงงานที่ปฏิบตั ิให้ได้ประสิทธิภาพ
มากขึน้ และให้รบั กับสภาพการศึกษาตามที่กาลังปรับปรุงใหม่แทนการศึกษาภาคค่ าซึ่งจะลดลง
ตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม
(4) ปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กหัดครูให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็ นจริงและความต้องการของท้องถิน่ และสอดคล้องกับหลักสูตรของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(5)
ความรู้ และประสบการณ์ทางการฝึกหัดครู
-

ปรับ ปรุง คุ ณภาพของอาจารย์ผู้ส อนในด้า นวุ ฒ ิ

การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาพิ เศษและอื่นๆ

(1) จั ด และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาสงเคราะห์ และ
ั ญาอ่ อ น พิก าร และ
การศึก ษาพิเ ศษอื่น ๆ ส าหรับเด็ก บางประเภท เช่ น ตาบอด หู ห นวก ป ญ
ตลอดจนการศึกษาของประชาชนทัวไปในถิ
่
น่ ทุรกันดารและห่างไกล เป็ นต้น ซึ่งรัฐจะต้องให้การ
สงเคราะห์ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(2)

จัดและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพพิเ ศษ รวมทัง้

การพลศึกษาแก่นกั เรียนและประชาชน
(3) จัดและส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมสาหรับเด็กและเยาวชน เช่น การลูกเสือ การอนุกาชาด และอื่นๆ
-

ระดับอุดมศึกษา

(1) ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาให้ สู ง ขึ้น
โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของอาจารย์
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(2) ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา สาระ และกระบวนการ
เรียนรู้ ให้มภี าคทฤษฎีและการปฏิบตั คิ วบคู่ กนั ไป พร้อมทัง้ ปรับปรุงการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุง่ ผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่ ามารถไปทางานรับใช้สงั คมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(3) ปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขา
ตามความต้องการของตลาดและทีม่ คี วามจาเป็นต่อการพัฒนาของประเทศ
(4) วางพื้น ฐานจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนภาคต่ างๆ ให้
เหมาะสมตามขัน้ ตอนทีส่ อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(5) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้ดาเนินภารกิจใน
ด้า นการสอน การวิจ ัย ค้น คว้ า แต่ ง ต ารา การให้บ ริก ารทางวิช าการแก่ ส ัง คม และการท านุ
บารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมให้มากยิง่ ขึน้
(6) ส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารจัด การศึก ษาแบบระบบเปิ ด
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มากยิง่ ขึน้ โดยเน้นการใช้ส่อื การสอนต่างๆ ทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนศึกษาได้ดว้ ย
ตนเอง
(7) สนับสนุ นให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนขยาย
การศึกษาในสาขาวิชาที่สถาบันนัน้ ๆ มีความพร้อม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนได้ร่ วม
รับภาระในสาขาวิชาทีส่ ถาบันนัน้ ๆ มีความถนัดได้เต็มที่ ยกเว้นในด้านฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์
ซึง่ รัฐจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแต่ผเู้ ดียว
(8) ให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาของรัฐ ปรับ ปรุ ง การเก็ บ
ค่ า บ ารุ ง ให้ เ หมาะสมยิ่ง ขึ้น พร้ อ มทัง้ ระดมทรัพ ยากรจากแหล่ ง อื่ น ๆ เพื่อ หารายไ ด้ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอง ภายในขอบข่ายหน้าที่ของสถาบัน ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระการเงิน
จ
า
ก
รัฐบาล
(9) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น อุ ดมศึ ก ษ าร่ ว มมื อ แล ะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินภารกิจที่เหมาะสมกับลักษณะพิเศษของ
สถาบันได้เต็มที่ และเพื่อปรับปรุงระบบอุดมศึกษาให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึน้
-

การศึกษานอกโรงเรียน

(1) ให้มกี ารประสานงานกันระหว่างหน่ วยงานต่างๆ
ทัง้ ของรัฐและเอกชนที่จดั การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้การศึกษานอกโรงเรียนเป็ นการศึกษาที่
เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่

274

(2) จัดเนื้อหาวิชาเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนัน้ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้า หากว่าประชาชนในท้องถิ่นนัน้ ๆ มีความ
จาเป็นและต้องการรูเ้ รือ่ งอะไร ระดับใด
(3) ส่งเสริมให้หน่ วยงานทีจ่ ดั การศึกษานอกโรงเรียน
มีการประเมินผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานการศึกษานอกโรงเรียน
(4) ส่ ง เสริม ให้ ส่ื อ มวลชนต่ า งๆ ที่ ม ีอ ยู่ แ ล้ ว ให้ ม ี
บทบาทในการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะให้สถานีวทิ ยุท่มี อี ยู่แล้ว
ทัวประเทศจั
่
ดรายการเพื่อเผยแพร่ความรูข้ องประชาชนให้มากขึน้ โดยเน้นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ ก ารดารงชีพ ของประชาชนและสร้า งทัศ นคติท่ีดีแ ก่ ประชาชนเกี่ย วกับ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัต ริย์เ ป็ นประมุข ซึ่งยึดมัน่ รัก เคารพ เทอดทูนในสถาบัน ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยเ์ ป็นหลัก
(5) ส่ ง เสริม ให้ ท้ อ งถิ่ น เอกชน กลุ่ ม ชน จัด ศู น ย์
ปฐมวัย โดยเฉพาะในชนบท ในแหล่งเสื่อมโทรม และในชุมชนที่หนาแน่ น พร้อมทัง้ เร่งส่งเสริมให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก โดยอาศัยสื่อมวลชนและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง

2.

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาสาธารณสุขในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้เร่งส่งเสริมและขยายขอบเขตการ
ให้บริการให้สามารถครอบคลุมประชากรในชนบทให้มากขึน้ โดยเฉพาะให้เน้นในเรื่องการป้องกัน
โรค การส่งเสริมสุขภาพและการลดอัตราเพิม่ ของประชากรเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม ปญั หาต่างๆ
ทางด้านสาธารณสุขยังมีอยูพ่ อแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
2.1

ปัญหา

2.1.1 ปัญหาที่ เกี่ยวกับโรคต่ างๆ ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญทีก่ ่อให้เกิดการ
ป่ว ยและการตายของประชากร ได้แ ก่ กลุ่ มโรคที่ติด ต่ อ ทางอาหาร น้ า แมลง หรือ สัต ว์น าโรค
ได้แ ก่ บิด ท้อ งร่ว ง พยาธิล าไส้ ไข้ไทฟอยด์ อหิว าตกโรค ไข้มาลาเรีย และไข้เ ลือ ดออก ซึ่งมี
อัตราการปว่ ยและตายไม่สงู นัก แต่กลุ่มโรคระบบหัวใจและผิวหนัง ได้แก่ โรคติดต่อในระบบหายใจ
ส่วนต้น ซึ่งมีอตั ราการป่วยสูงถึง 92,791 ต่อแสน ส่วนกลุ่มโรคติดต่อต่ออื่นๆ ที่ยงั ชุกชุมอยู่มาก
หรืออาจเป็ นภัยร้ายแรงได้ ได้แก่ กามโรค ฯลฯ ซึง่ มีอตั ราการป่วย 382 ต่อแสน นอกจากนัน้ การ
ติดยาเสพติดของเด็กในวัยเรียนซึง่ มีอตั ราสูงถึง 750 ต่อแสน
2.1.2 ปัญหาการขาดแคลนบริ การด้านการรักษาพยาบาลในชนบท
เปรียบเทียบกับบริการทีร่ ฐั ให้แก่ประชากรในเขตเมืองแล้วนับว่ายังห่างไกลอยู่มาก จะเห็นได้จาก
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อัตราส่วนของเตียงต่อประชากรซึง่ ในเมือง 1 เตียงต่อประชากร 150 คน ในขณะทีใ่ นชนบท 1 เตียง
ต่ อ ประชากร 900
คน หรือ จะเปรีย บเทีย บอัต ราส่ ว นของแพทย์ใ นสัง กัด ของกระทรวง
สาธารณสุขและเทศบาลในส่วนกลางมีอตั ราแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,621 คน แต่ในชนบทมี
อัตราแพทย์ 1 คนต่อประชากร 30,863 คน จากการขาดแคลนบริการด้านการรักษาพยาบาล ทาให้
ประชาชนส่ วนใหญ่ ในชนบทมีปญั หาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาก และอยู่ในฐานะยากจน ต้อ งช่ว ย
ตัวเองในด้านการรักษาพยาบาลตามยถากรรม กล่าวคือ เมือ่ เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ยจะไปซือ้ ยามาใช้เอง
ถึงร้อยละ 51 ในขณะทีม่ าขอรับบริการจากรัฐ โดยผ่านทางโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย เพียงร้อย
ละ 15 ส่วนทีเ่ หลือนอกนัน้ ไปรับบริการจากเอกชนและหมอแผนโบราณและหมอไสยศาสตร์ ทัง้ นี้
เพราะสถานบริการด้านรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาลจะมีแต่ในจังหวัดหรือบางอาเภอใหญ่ๆ
เท่านัน้ ส่วนสถานีอนามัยชัน้ 1 ทีม่ อี ยูก่ ย็ งั มีไม่ครบทุกอาเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนอาเภอทีม่ ี
อยูท่ งั ้ ประเทศต่อสถานีอนามัยชัน้ 1 ทีม่ อี ยู่แล้ว จะได้อตั ราส่ว น 1 อาเภอต่อสถานีอนามัย 0.39 ซึง่
ยังห่างไกลจากอัตราส่วนทีค่ วรเป็น คือ 1 อาเภอต่อสถานีอนามัย 1 แห่ง
2.1.3 คุณ ภาพของบริ ก ารด้ า นการรัก ษาพยาบาล ที่ ร ฐั ให้ แ ก่
ประชากรในชนบทเมื่อเปรียบเที ยบกับคุณภาพของบริ การที่ รฐั ให้ แก่ประชากรในกรุงเทพฯ
แล้ว ปรากฏว่า คุณภาพของบริ การที่ให้แก่ผป้ ู ่ วยในชนบทยังตา่ กว่ามาก เนื่องจาก
ก.
บุคลากรในด้านนี้ โดยเฉพาะแพทย์มนี ้ อยเมื่อเทียบกับปริมาณ
คนไข้จงึ ทาให้ไม่สามารถใช้เวลาตรวจวินิจฉัยโรคได้มากเท่าทีค่ วร ทัง้ นี้ รวมถึงการขาดเครื่องมือใน
การชัณสูตรทางการแพทย์ การขาดแพทย์ผชู้ านาญเฉพาะโรค นอกจากนั ้น เวชภัณฑ์และยาทีค่ วร
จะได้รบั ก็มใี ห้ไม่พอและหาได้ยากในท้องถิน่ ส่วนการดูแลผูป้ ่วยในโรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าคเมื่อ
เปรียบเทียบกับในโรงพยาบาลในส่วนกลางแล้วยังแตกต่างกันมาก จะเห็นได้จากอัตราส่วนของ
แพทย์ต่อพยาบาลต่อเตียงคนไข้ คือ ในส่วนกลางแพทย์ 1 คนต่อพยาบาล 2.8 คน ดูแลเตียงคนไข้
6 เตียง แต่ในส่วนภูมภิ าคแพทย์ 1 คนต่อพยาบาล 3.1 คน ดูแลเตียงคนไข้ถงึ 24 เตียง จากสาเหตุ
ดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ผปู้ ว่ ยในชนบทหลังไหลเข้
่
ามาขอรับบริการด้านนี้ยงั โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
ซึง่ เป็นการเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยโดยไม่จาเป็น
ข.
ขาดการสนั บ สนุ น ทางวิช าการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง งานด้ า น
ชัณสูตรและวิเคราะห์วจิ ยั ยังไม่ได้มกี ารปรับปรุงและขยายไปเท่าที่ควร ส่วนใหญ่งานด้านนี้มกี าร
ปรับปรุงเฉพาะในโรงเรียนแพทย์เท่านัน้ ในส่วนภูมภิ าคเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านไม่ใคร่มโี อกาสได้รบั
วิทยาการแพทย์ใหม่ๆ ขาดการอบรมเพิม่ เติมในระหว่างประจาการ และขาดระบบการนิเทศงานทีด่ ี
นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในงานด้านการบริหารงานทีไ่ ม่ใช่วชิ าการ เช่น
งานธุรการ งานควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ ทาให้ไม่มเี วลาฟื้นฟูงานทางวิชาการ
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2.1.4 ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายบุคลากรสาธารณสุข
โดยเฉพาะอย่างยิง่ แพทย์ ซึง่ ในปจั จุบนั ผลิตได้ปีละ 385 คน และจะเพิม่ การผลิตเป็ นปีละ 500 คน
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ไม่
อยากจะออกไปทางานในส่วนภูมภิ าค สมควรจะต้องหาบุคลากรอื่นมาเสริมงานแทนและแบ่งเบา
ภาระของแพทย์ในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเพื่อปฏิบตั งิ านทดแทนแพทย์ท่ขี าดในส่วน
ภูมภิ าค
2.1.5 ปัญหาการอนามัยแวดล้อม การเพิม่ ขึ้นของประชากรในอัตรา
สูง และการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า ทาให้เกิดการรวมตัวของประชาชนมากขึ้น
โดยการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ๆ ทาให้เกิดปญั หาความแออัด และขาดแคลนทีอ่ ยู่อาศัยที่
ถูกสุขลักษณะสาหรับผูม้ รี ายได้น้อยในเขตเมือง ประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 110,000 หน่ วย
จึงทาให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมและสภาพสุขาภิบาลเลวร้ายในเมืองใหญ่ๆ โดยทัวไป
่ ปญั หาทีต่ ามมา
ก็คอื เป็ นแหล่งที่ทาให้เกิดโรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บ และภาวะขาดแคลนสารอาหารในเด็กวัยก่อน
เรียนในแหล่งเสื่อมโทรม
การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าโดยขาดการวางแผนการใช้
ทีด่ นิ การก่อสร้างระบบระบายน้ าโสโครก ฯลฯ ทาให้ปญั หาสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษกระจายอยู่ทวๆ
ั ่ ไป
เช่น ปญั หาน้ าเสีย ปญั หาอากาศเสีย ปญั หาจากการใช้ผงเคมีและวัตถุมพี ษิ ในการกาจัดแมลงและ
การตกค้างของสารเคมีในพืชผักและน้ าทีใ่ ช้บริโภค เป็ นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมยัง
ก่อให้เกิดปญั หาทางด้านอาชีวอนามัย จากการทางานในโรงงานอุตสาหรรมทีม่ ไิ ด้มกี ารควบคุมหรือ
ป้องกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพอีกด้วย
2.1.6 ปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในชนบทยังมีปญั หาเกี่ยวกับการให้ค วามร่วมมือของประชาชน ในระดับหมู่บ้านกับบุคลากร
สาธารณสุข ทัง้ ในด้านการติดต่อ การให้ข่าวสารสาธารณสุข การแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดและ
การให้ค าแนะนาเบื้อ งต้นเกี่ย วกับ เรื่อ ง การสาธารณสุ ขแก่ ป ระชาชนในหมู่บ้า น ซึ่งอาจจะต้อ ง
ดาเนินการในรูปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น
2.1.7 ปั ญ หาการประสานงานและการไม่ ผ สมผสานในการ
ให้บริ การ จาแนกออกเป็ นปญั หาด้านการประสานการปฏิบตั งิ าน กล่าวคือ การบริหารยังเป็ นไปใน
รูปของการรวมอานาจไว้ในส่วนกลาง ทาให้เกิดความล่าช้าในการสังงานและท
่
าให้การใช้เจ้าหน้าที่
อยู่ในวงกาจัดไม่คล่องตัวและปญั หาด้านการประสานแผนปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับแผนรวมของชาติ
แผนพัฒนาสาธารณสุขเท่าที่ผ่านมายังไม่มกี ารประสานกันเท่าทีค่ วร เช่น งานในด้านการควบคุม
ป้องกันโรคกับงานด้านการรักษาพยาบาลภายในเขตหรือจังหวัดเดียวกัน แต่การบริหารและการ
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บังคับบัญชาแยกกันอยู่ค นละหน่ ว ยงาน ทาให้ประชาชนที่มาติดต่ อ ขอรับบริการไม่ได้รบั ความ
สะดวกเท่าทีค่ วร
2.1.8 ปั ญ หาการขาดบริ การสาธารณสุ ข ส าหรับ ชนบางกลุ่ ม ซึ่ง
ได้แก่ ชาวเขาใน 11 จังหวัดภาคเหนือ ชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ ประชาชนในท้องถิน่ ทีม่ ี
การคุกคามจากผูก้ ่อการร้าย สมาชิกในนิคมสร้างตนเอง และกลุ่มประชาชนผูม้ รี ายได้น้อย ซึง่ ในแต่
ั หาของตัว เองเป็ น พิเ ศษที่จะต้ อ งแก้ไ ข เช่ น สภาพความเป็ นอยู่ ฐานะทางสัง คม
ละกลุ่ ม มีป ญ
ั หาแตกต่ า งกันออกไป จ าเป็ น ต้อ งจัดบริก าร
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ภาษา รายได้ ซึ่ง มีป ญ
สาธารณสุขให้เป็นพิเศษโดยร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.1.9 ปั ญหาที่ เกิ ดจากการขาดการบริ หารเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ในการให้ บริ การด้ านการสาธารณสุขที่ เหมาะสม ซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดการขาดอุปกรณ์
เครื่อ งใช้ ทาให้เ กิดความล่ าช้า สูญ หาย และไม่ต รงต่ อ ความต้อ งการซึ่ งมีผ ลกระทบไปถึงการ
ให้บริการแก่ประชาชน
2.2

นโยบาย

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 รัฐมีนโยบายที่จะให้บริการสาธารณสุข ทัง้ ด้าน
การรัก ษาพยาบาลและป้ อ งกัน โรค พร้อ มทัง้ ส่ ง เสริม สุ ข ภาพอนามัย แก่ ป ระชาชนอย่ า งทัว่ ถึง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิน่ ชนบท โดยจะเร่งปรับปรุงระบบการสาธารณสุข โดยได้วางนโยบายที่
จะพัฒนาไว้ดงั นี้
(1) เพิ่มจานวนและสมรรถภาพบุค ลากรสาธารณสุ ขประเภทต่ างๆ
โดยปรับปรุงวิธกี ารและขยายการผลิต อบรมฟื้นฟูสมรรถภาพบุคลากรทีม่ อี ยู่แล้ว วางมาตรการการ
กระจายและใช้กาลังคนให้เหมาะสม
(2)
สามารถรับบริการอย่างทัวถึ
่ ง

ปรับปรุงและขยายบริการด้านการรักษาพยาบาลให้ผู้มรี ายได้น้อย

(3) ดาเนินการควบคุมป้องกันและรักษาพยาบาลผูป้ ่วยด้วยโรคติดต่อ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกท้องถิน่ พ้นจากภาวะทีต่ อ้ งเสีย่ งภัยต่อโรคเหล่านี้
(4) ส่งเสริมงานด้านชัณสูตร และวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะเกี่ยวกับงาน
ด้านรักษาพยาบาลและงานอนามัยในส่วนภูมภิ าค
(5) ดาเนินงานวางแผนครอบครัวให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเป็ นไป
อย่างทัวถึ
่ งเพื่อลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้ต่ าลงกว่าปจั จุบนั
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(6) ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง สภาวะสุ ข ภาพอนามัย แม่ แ ละเด็ ก และ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทารกและเด็กวัยก่อนเรียนได้รบั สารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อ
การเจริญเติบโตของร่างกายอย่างเพียงพอ
(7) ดาเนินการป้องกันภาวะสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ และจัดหาน้ าสะอาด
เพื่อบริโภคให้แก่ประชาชนทัง้ ในเมืองและชนบท วางระบบขจัดน้ าโสโครกตลอดจนควบคุมป้องกัน
การเป็นพิษอันเนื่องมาจากอาหาร ยา และวัตถุมพี ษิ ต่างๆ
(8) ปรับ ปรุ ง และควบคุ ม การผลิต การจ าหน่ า ย การใช้ และการ
กระจายยารักษาโรคให้ประชาชน ได้ใช้ยาทีม่ คี ุณภาพ และในราคาอันสมควร ตลอดทัง้ ควบคุมร้าน
ขายยาให้ ป ฏิบ ัติต ามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครัด นอกจากนี้ จ ะสนั บ สนุ น ให้ม ีก ารผลิต วัต ถุ ดิบ
ภายในประเทศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาด้วย
(9) ปรับปรุงวิธกี าร และขยายบริการด้านสุขภาพจิตชุมชนโดยเฉพาะ
ปญั หาการติดยาเสพติด และวัตถุทอ่ี อกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท
(10)

ปรับปรุงวิธกี าร และขยายบริการด้านทันตสาธารณสุข

(11) ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และดาเนินการกระตุ้นประชาชนให้เห็น
ความสาคัญและร่วมมือกับทางราชการ เพื่อแก้ปญั หาสาธารณสุข
(12)
2.3

ส่งเสริมการวิจยั ทีแ่ ก้ปญั หาสาธารณสุขของประเทศ

แนวทางและมาตรการ

แนวทางและมาตรการที่จะนามาใช้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
วิธกี ารให้บริการสาธารณสุขเสียใหม่ คือ

โดยการปฏิรูป

2.3.1 ในเขตชนบท
(1) ให้บริการสาธารณสุขด้วยวิธกี ารอนามัยแบบผสมผสาน เพื่อให้
การรักษาพยาบาลเข้าถึงประชาชนในชนบทควบคู่กนั ไปกับการป้องกันโรคต่ างๆ และพิจารณา
ขยายเขตจานวนโรงพยาบาลอ าเภอ สถานีอ นามัย สานักงานผดุงครรภ์ ตลอดจนจัดตัง้ หน่ ว ย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และผู้ส่อื ข่าวสาธารณสุขต่างๆ อันประกอบกันขึ้นให้เป็ น
ระบบการให้บริการสาธารณสุขภายในระบบเดียวกัน
(2) ผลิต อบรม และฟื้ น ฟู ว ิช าการแก่ เ จ้า หน้ า ที่ใ นระดับ ต่ า งๆ ให้
สามารถปฏิบตั งิ านในขอบเขตทีก่ ว้างขวางกว่าเดิม โดยเฉพาะการอบรมผูจ้ ะทาหน้าทีช่ ่วยแพทย์ใน
การรักษาพยาบาลผูเ้ จ็บปว่ ยในชนบท
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(3) คัดเลือกและฝึกอบรมอาสาสมัคร และผูส้ ่อื ข่าวสารสาธารณสุขทา
ให้หน้ าที่ในการให้การรัก ษาพยาบาลเบื้อ งต้น ตลอดจนรับข่าวสาร และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ
ทางด้า นสาธารณสุ ข และจ่ า ยยาต าราหลวงแก่ ป ระชาชน อาสาสมัค รเหล่ า นี้ จ ะเป็ น ผู้ติด ต่ อ
ประสานงานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ในการนี้จะให้มปี ระจาหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1
คน
(4)

สนับ สนุ น การจัด หาน้ า สะอาดเพื่อ บริโ ภคให้เ พีย งพอแก่ ค วาม

ต้องการครบทุกหมูบ่ า้ น
(5) ใช้ระบบวิทยุส่อื สาร เข้าช่วยการบริการผู้ท่มี ภี ูมลิ าเนาอยู่ใ น
ท้องถิ่นห่างไกล และอานวยความสะดวกให้แก่การส่งมอบผู้ป่วยระหว่างสถานบริการต่างๆ โดย
อาจอาศัยหรือร่วมใช้หน่วยสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรือทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่
2.3.2 ในเขตเมือง (รวมกรุงเทพฯ) จะเน้นเรือ่ งสาคัญๆ คือ
(1) ปรับปรุงขยายบริการทางการแพทย์ สาหรับการรักษาพยาบาล
โดยการปรับปรุงด้านการบริหาร เพื่อย่นเวลารักษาพยาบาลผูป้ ่วยให้น้อยลงและผูป้ ่วยสามารถออก
จากโรงพยาบาลได้เร็วขึน้ นอกจากนัน้ จะต้องเร่งปรับปรุงขยายงานโรงพยาบาลส่วนกลางให้เป็ นพี่
เลีย้ งทางวิชาการให้แก่โรงพยาบาลในส่วนภูมภิ าค
(2) สนับสนุ นโรงพยาบาลเอกชนให้รบั ภาระด้านการรักษาพยาบาล
โดยหาทางลดภาษี เครือ่ งมือ อุปกรณ์การแพทย์ หรือการให้กู้เงินเพื่อส่งเสริมการลงทุน
(3) ปรับปรุงการดาเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขของท้องถิ่น
ขยายบริการสาธารณสุขชุมชนของท้องถิน่ ในเขตผูย้ ากจน โดยจัดให้มบี ริการพอเพียงในชุมชนของ
ผูม้ รี ายได้น้อย
(4) ริเริม่ โครงการประกันทางสุขภาพของคนงาน โดยจะเริม่ ในกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นเบือ้ งแรก
(5) ให้ความสาคัญแก่งานพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในด้าน
สุขาภิบาล ได้แก่ การระบายน้ าโสโครก การกาจัดขยะมูลฝอย การสุขาภิบาล อาหาร ตลอดจนการ
รักษาแหล่่งน้าและสวนสาธารณะต่างๆ
2.3.3 มาตรการเพื่อปรับปรุงแผนงานด้านยาและเวชภัณฑ์
สารวจความต้องการยาที่จาเป็ นจะต้อ งใช้ในระยะของแผนและ
ควบคุ มการผลิต การใช้ยาและเวชภัณฑ์ใ ห้ต รงกับความจาเป็ นและให้ได้มาตรฐานและให้มกี าร
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โฆษณาที่ถูก ต้อง และส่ งเสริมให้มหี น่ ว ยบริการยาของรัฐให้แพร่หลาย ตลอดจนสนับสนุ นการ
พัฒนาด้านเภสัชกรรม ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
2.3.4 ปรับปรุงระบบการบริ หารงานของกระทรวงสาธารณสุข
ให้มกี ารกระจายอานาจไปยังหน่ วยราชการส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้ ทัง้ ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผน การตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ การบังคับ
บัญชา ฯลฯ ทัง้ นี้เพื่อให้หน่ วยราชการส่วนภูมภิ าคสามารถแก้ปญั หาของตนเองได้คล่องตัว และตรง
จุ ด ยิ่ง ขึ้น และให้ ก ารช่ ว ยเหลือ หน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น ในเรื่อ งที่ ก ฎหมายระบุ ใ ห้ เ ป็ น
หน้าทีข่ องท้องถิน่ จะต้องรับปฏิบตั ใิ ห้ได้ครบถ้วน
ปรับปรุงให้มกี ารวางแผนปฏิบตั งิ านระดับจังหวัดและท้องถิน่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ และตอบสนองต่อแนวนโยบายของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงการนิเทศงาน และ
การรายงานผลในระดับต่างๆ ด้ว ย ส่ วนในด้านการขยายการผลิต บุคลากรสาธารณสุ ขประเภท
ต่างๆ จะได้พจิ ารณาสนับสนุ นให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดยให้วทิ ยาลัยเอกชน
ช่วยผลิตบุคลากรบางประเภทซึ่งมีความขาดแคลนอยู่เป็ นอันมาก เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
ฯลฯ
2.4

เป้ าหมายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

เพื่อให้สนองนโยบายในการแก้ไขปญั หาในด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 ได้กาหนดเป้าหมายต่างๆ ไว้ดงั นี้.2.4.1 เพิ่ มจานวนและการกระจายบุคลากรสาธารณสุข โ ด ย
การเพิม่ จานวนบุคลากรสาธารณสุขต่างๆ ในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ให้ได้สดั ส่วนกับ
ประชากรดังนี้ คือ
(1)

ในส่วนรวม
- แพทย์

: ประชากร = 1 :

10,500

- เภสัชกร

: ประชากร = 1 :

78,303

- ทันตแพทย์

: ประชากร = 1 :

71,810

- พยาบาลและผูช้ ่วยพยาบาล : ประชากร = 1 :

2,900

- ผดุงครรภ์

: ประชากร = 1 :

5,886

- พนักงานอนามัย

: ประชากร = 1 :

4,125
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(2)

ในส่วนภูมิภาค

- แพทย์

: ประชากร = 1 :

18,700

- เภสัชกร

: ประชากร = 1 :

146,800

- ทันตแพทย์

: ประชากร = 1 :

108,600

- พยาบาลและผูช้ ่วยพยาบาล : ประชากร = 1 :

2,900

- ผดุงครรภ์

: ประชากร = 1 :

5,300

- พนักงานอนามัย

: ประชากร = 1 :

6,000

ทางด้ า นสมรรถภาพของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข นั ้น จะให้ ก าร
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ ะหว่างประจาการในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังนี้ คือ.- แพทย์

จานวน

500 คน

- พยาบาลเวชปฏิบตั ิ

"

1,400 "

- พยาบาลและผูช้ ่วยพยาบาล

"

10,000 "

- ผดุงครรภ์

"

7,500 "

- พนักงานอนามัย

"

6,100 "

- ครูผฝู้ ึก (ในหลักสูตรต่างๆ)

"

600 "

หมายเหตุ : สัดส่วนของบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรในทีน่ ้ไี ม่นับ
รวมถึงการดาเนินงานในภาคเอกชน
นอกจากนัน้ จะพัฒนาให้ประชาชนได้เ ข้ามามีส่ ว นร่ว มในการให้บริการ
สาธารณสุข โดยใช้อาสาสมัครและผู้ส่อื ข่าวสารสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการนี้จะได้ทาการ
อบรมในระดับท้องถิน่ แก่อาสาสมัคร จานวน 22,400 คน และผู้ส่อื ข่าวสารสาธารณสุข จานวน 2
แสนคน
2.4.2 ขยายบริ ก ารด้ า นการรัก ษาพยาบาล จะให้ม ีโ รงพยาบาล
ประจ าอ าเภอเพื่อ ขยายงานรัก ษาพยาบาลให้ส ามารถสนองความต้อ งการด้า นนี้ ใ ห้ส ามารถ
ครอบคลุมให้ประชากรในเขตชนบทประมาณ 20%
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จานวนเตียงทีจ่ ะสร้างเพิม่ เติมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึง่ แยกออกเป็ น
ส่วนภูมภิ าคและเมืองดังนี้ คือ
-

จานวนเตียงเพิม่ เติมในเขตภูมภิ าค
(พ.ศ. 2520 - 2524)

-

จานวนเตียงเพิม่ เติมในเขตเมือง
(พ.ศ. 2520 - 2524)
(เฉพาะเตียงในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร)

12,290 เตียง
802 เตียง

ซึง่ จะทาให้สดั ส่วนของเตียงต่อประชากรเป็นดังนี้ คือ
-

เขตเมือง แพทย์ : เตียง : ประชากร = 1 : 14.0 : 1,639

-

เขตภูมภิ าค แพทย์ : เตียง : ประชากร = 1 : 30.3 : 18,700

ทางด้านการปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลนัน้ มีเป้าหมายดังนี้
ปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลอาเภอ ขนาด 60-120 เตียง ในเขต
ภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ 15 แห่ง
ปรับ ปรุ ง และก่ อ สร้า งโรงพยาบาลอ าเภอ ขนาด 30

เตีย ง ในเขต

ปรับ ปรุ ง และก่ อ สร้า งโรงพยาบาลอ าเภอ ขนาด 10

เตีย ง ในเขต

ภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ 25 แห่ง
ภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ 60 แห่ง
ปรับปรุงและก่อสร้างสถานีอนามัยในเขตภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ 600 แห่ง
2.4.3 การควบคุ ม และป้ องกัน รัก ษาผู้ ป่ วยด้ ว ยโรคติ ดต่ อ จะ
ดาเนินการควบคุม ป้องกัน และรักษาพยาบาลผูป้ ่วยด้วยโรคติดต่อต่างๆ ทีเ่ ป็ นสาเหตุทส่ี าคัญของ
การป่วยและตาย เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมภิ าคพ้นจากภาวะทีต่ ้องเสี่ยงภัยจากโรคติดต่อ โดยมี
เป้าหมายทีจ่ ะลดอัตราปว่ ยและตายจากโรคต่างๆ ดังนี้
(1) ลดอัต ราป่ ว ยและตายจากโรคที่ติ ด เชื้อ จากอาหารและน้ า ลง
ประมาณร้อยละ 30 และ 50 ตามลาดับ
(2) ลดอัต ราป่ว ยและตายจากโรคมาลาเรีย และโรคที่ม ีพาหะน าลง
ประมาณร้อยละ 30 และ 50 ตามลาดับ
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(3) ลดอัตราป่วยและโรคติดเชื้อในระบบหายใจส่วนต้นและของโรค
ผิวหนังลงประมาณร้อยละ 25 และ 15 ตามลาดับ
(4)

ลดอัต ราป่ ว ยจากโรคคอตี บ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโ อ

ลงประมาณร้อยละ 50
(5) ควบคุมให้อตั ราป่วยจากโรคเรือ้ นลดน้ อยลงไปร้อยละ 60 และ
รักษาให้หายขาดจนอัตราปว่ ยทีพ่ งึ มีอยูล่ ดลงได้ประมาณร้อยละ 5
2.4.4 ส่ ง เสริ ม งานด้ า นชัณ สู ต ร วิ นิ จฉั ย โรค และวิ จ ัย แก้ ปั ญ หา
สาธารณสุข เพื่อให้งานด้านชัณสูตรและวินิจฉัยโรคได้ช่วยอานวยประโยชน์แก่งานสาธารณสุขของ
ประเทศ จะได้นาเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาช่วยเสริมงานในด้านเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและอนามัยส่วนภูมภิ าคให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยการแยกงานทางด้านนี้เป็ น
ระยะสัน้ และระยะยาว ซึง่ มีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันดังนี้
วัต ถุ ป ระสงค์ร ะยะยาว เพื่อ จัด ตัง้ หน่ ว ยชัณ สู ต รเต็ม รูป ทัง้ ใน
ส่วนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และสถานีอนามัย
วัตถุประสงค์ระยะสัน้ เพื่อจัดตัง้ หน่ วยชัณสูตรประจาจังหวัดให้
ครบทัง้ 71 จังหวัด เพื่อประสานงานกับหน่วยงานในระดับภาคและส่วนกลาง
บัคทีเรีย พาราสิต และเชือ้ รา

โรคต่ า งๆ ที่ส าคัญ และจะวิจ ยั ได้แ ก่ โรคติด ต่ อ เชื้อ จากไวรัส

ในการนี้จะได้จดั ตัง้ หน่ วยชัณสูตรโรคขึน้ ในระดับจังหวัด โรงพยาบาลและ
หน่วยชัณสูตรย่อยรวม 325 หน่วย และปรับปรุงหน่วยเดิมในระดับภาคและจังหวัดอีก 51 แห่ง
2.4.5 ขยายบริ ก ารวางแผนครอบครัว เพื่อ ให้บ ริก ารด้า นนี้ ไ ปสู่
ประชาชนโดยทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพื่อลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้เหลือร้อยละ 2.1
ต่อปี เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 โดยที่โครงการนี้จะครอบคลุมประชากร เป้าหมายสาหรับ
ผูร้ บั บริการใหม่ 3,089,000 คน ผูร้ บั บริการเก่า 1,630,107 คน โดยการจัดตัง้ หน่ วยเผยแพร่และจูง
ใจเคลื่อนที่ 40 หน่วย หน่วยบริการวางแผนครอบครัวเคลื่อนที่ 45 หน่วย
2.4.6 ปรับปรุงภาวะสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อทีจ่ ะลดอัตราการ
ตายของแม่และเด็กลงประมาณ 20% โดยเพิม่ ประสิทธิภาพและการขยายบริการให้ครอบคลุม
ประชากร และปรับปรุงภาวะโภชนาการของหญิงมีครรภ์และหญิงแม่ลูกอ่อน เฉพาะอย่างยิง่ ทารก
และเด็กวัยก่อนเรียน โดยมีเป้าหมายให้บริการแยกเป็นเขตภูมภิ าคและเมืองดังนี้ คือ
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(1)

(2)
รับฝากครรภ์
ทาคลอด
ตรวจหลังคลอด

ภูมิภาค
-

รับฝากครรภ์รอ้ ยละ 80 ของหญิงมีครรภ์ทงั ้ หมด

-

ทาคลอดร้อยละ 44

-

ตรวจหลังคลอดร้อยละ 68 ของหญิงทีค่ ลอด

“

“

เมือง
-

ร้อยละ 90 ของหญิงมีครรภ์ในกรุงเทพมหานคร

-

ร้อยละ 80 ของหญิงมีครรภ์ในเขตเมืองอื่นๆ

-

ร้อยละ 90 ของหญิงมีครรภ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

-

ร้อยละ 60 ของหญิงมีครรภ์ในเขตเมืองอื่นๆ

-

ร้อยละ 68 ของหญิงทีค่ ลอด

2.4.7 ป้ องกันสิ่ งแวดล้ อมเป็ นพิ ษและจัดหาน้ าสะอาดเพื่ อบริ โภค
ให้ แก่ประชาชน จะจัดการวางระบบกาจัดน้ าโสโครก จัดหาน้ าสะอาดให้ครอบคลุมประชากรของ
ประเทศให้ได้จานวนเพิ่มจากร้อยละ 14 เป็ นร้อยละ 25 ถ้าหากได้ผลจะสามารถลดปญั หา
ผูป้ ่วยเนื่องจากน้ าได้จาก 26,600/ 1,000,000 คน เป็ น 18,700/1,000,000 คน หรือลดลงในอัตรา
ร้อยละ 30 ในการนี้จะจัดให้มรี ะบบการจัดทาน้าสะอาด ซึง่ แยกออกเป็ นระบบกลาง 400 ระบบ และ
ระบบขนาดเล็ก (โรงเรียนวัด) 10,000 ระบบ
ทางด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็ นพิษอันเนื่องมาจากวัต ถุ มพี ิษต่ างๆ
คาดว่าผูป้ ระกอบอาชีพการงานทุกอาชีพประมาณ 14-16 ล้านคน จะได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็ น
พิเศษ โดยการสร้างศูนย์อาชีพอานามัยทัวประเทศ
่
2.4.8 ควบคุมอาหารและยา จะควบคุมการผลิต การจาหน่ าย การใช้
และการกระจายยารักษาโรคให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มคี ุณภาพ และรอดพ้นจากอันตรายจากการ
บริโภคอาหารทีผ่ ดิ สุขลักษณะ เพื่อทีจ่ ะลดอัตราตายและป่วยด้วยโรคอันเนื่องจากน้ าและอาหารลง
50% และ 30% ตามลาดับ ซึ่งจะทาให้การควบคุมอาหาร ครอบคลุมประชากร 30% และการ
ควบคุมยา ครอบคลุมประชากร 20% เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะดาเนินการดังนี้ คือ
(1)

อบรมผูป้ ระกอบการค้าอาหารและยา 10,000 คน และ 5,000 คน

(2)

เก็บและวิเคราะห์ตวั อย่างอาหารและยาอย่างละ 20,000 ตัวอย่าง

ตามลาดับ
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(3) ตรวจและควบคุมสถานที่ผลิตและจาหน่ ายยา อาหาร ประมาณ
10,000 และ 50,000 แห่งต่อปี ตามลาดับ
2.4.9 บริ การสุขภาพจิ ตชุมชน
ปรับ ปรุ ง และขยายบริก ารด้า น
สุขภาพจิตชุมชน เพื่อขยายบริการให้เ ข้ากับประชาชนในส่ วนภูมภิ าค โดยผสมผสานบริการ
สุขภาพจิตเข้ากับบริการสาธารณสุขปีละประมาณร้อยละ 10 ของบริการสาธารณสุขทีม่ อี ยู่แล้ว และ
จะเพิม่ เตียงและบุคลากรให้มอี ตั ราส่วน คือ ประชากร 100,000 คนต่อ 250 เตียงเป็ นอย่างต่ า และ
ผูป้ ่วย 25 คน ต่อแพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน และนักจิตวิทยา 1 คน
ปญั หายาเสพติดมีเป้าหมายบาบัดผูต้ ดิ ยาเสพติดทัง้ หมดในคลีนิค ถอนพิษยา และบาบัดแบบผูป้ ่วย
ภายนอกราว 103,920 ราย ทางด้านการป้องกันจะมีหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการปรึกษาและแนะนา 111
หน่วย และสาหรับการให้คาปรึกษาแนะนาโดยครูประมาณว่าจะให้บริการได้ใน 4,225 โรงเรียน
2.4.10 งานด้านทันตสาธารณสุข มีวตั ถุประสงค์โดยตรงที่จะลดความ
ชุ ก ชุ ม ของโรคในช่ อ งปาก ได้ แ ก่ โรคฟ นั ผุ และโรคเหงือ กลงประมาณร้อ ยละ 10
โดยมี
เป้าหมายที่ให้บริการดูแลทันตสุขภาพแบบเพิม่ ทวีในเด็กระดับประถมศึกษาประมาณร้อยละ 10
ของนักเรียนทัวประเทศ
่
และให้บริการทันตกรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชน เพื่อลดความ
เจ็บป่วยและยืดอายุฟนั เพื่อครอบคลุมประชากรร้อยละ 30 ในเขตเมือง และร้อยละ 10 ในเขต
ชนบท
เพื่อ ให้บรรลุ ต ามเป้า หมายนี้ จะท าให้อ ัต ราส่ ว นระหว่ า งทัน ตแพทย์ต่ อ
ประชากรเป็ น 1 : 71,810 ขยายและสร้างโรงเรียนทันตาภิบาลทีจ่ งั หวัดชลบุร ี และขอนแก่น ซึง่ จะ
สามารถรับนักเรียนได้แห่งละ 100 คน
2.4.11 ส่งเสริ มให้ ความรู้ด้านสุขศึกษา โครงการสุขศึกษาจะมีบทบาท
ในการสนับสนุ นการลดปญั หาสาธารณสุขทีส่ าคัญของประเทศดังนี้ คือ.(1) ลดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในบ้านเรือน 8.08/100,000 คนในปี 2524
ให้ลดลงเหลือ
(2) ลดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ในท้องถนนให้ 10.5/100,000 คนในปี 2524
ลดลงเหลือ
(3) ลดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการประกอบ 9.66/100,000 คนในปี 2524
อาชีพทางเกษตรให้เหลือ
(4) ลดจานวนผูก้ นิ ยาผิดและผูต้ ดิ ยา 500/100,000 คนในปี 2524
เสพติดจาก
750/100,000
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ให้เหลือ
(5) ลดอัตราปว่ ยด้วยโรคขาด
สารอาหารประเภทโปรตีนให้เหลือ
10 %ในปี 2524
ในการนี้ ไ ด้ก าหนดให้เ จ้า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข ทุ ก ระดับ อุ ทิศ เวลาในการ
ปฏิบตั งิ านร้อยละสิบของเวลาปฏิบตั งิ านทัง้ หมดให้แก่งานให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และให้ความรู้
ทางด้า นสุ ข ศึก ษาแก่ ป ระชาชน โดยทางสื่อ มวลชน เช่ น ท าภาพยนตร์ แผ่ น ป้ ายและเอกสาร
เผยแพร่

3.

อาหารและโภชนา
3.1

ปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ

ภาวะทุพโภชนาการเป็ นปญั หาใหญ่ปญั หาหนึ่งทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่อ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะในส่วนที่กระทบกระเทือนต่อทารกและเด็ก
ก่อนวัยเรียน ซึง่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารดาเนินงานแก้ไขปญั หาเรื่องโภชนาการอยู่บา้ ง
แต่อยู่ในขอบข่ายที่จากัด คือ ได้มกี ารจัดสร้างศูนย์โภชนาการเพื่อให้บริการแก่เด็กก่อนวัยเรียน
จานวน 381 แห่ง ซึง่ มีเด็กได้รบั บริการประมาณ 15,240 คน และมีเด็กในวัยเรียนได้รบั บริการใน
โครงการทดลองอาหารกลางวันจานวนเพียง 2,400 คน ซึง่ กล่าวได้ว่าเป็ นเพียงร้อยละ 0.6 ของเด็ก
ทีม่ ปี ญั หาทางด้านโภชนาการเท่านัน้ ฉะนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะต้องมีการขยายเป้าหมาย
ดาเนินการเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นปญั หาให้เพิม่ จานวนขึน้
ั หาทางด้ า นอาหารและโภชนาการที่ ส าคัญ คื อ ประเทศไทยมี
ปญ
โรคขาดอาหารประเภทโปรตีน แคลอรี่ โรคขาดวิตามินเอ-บีหนึ่งและบีสอง โรคคอพอกธรรมดา
เนื่องจากขาดไอโอดีน โรคโลหิตจาง เนื่องจากขาดธาตุเหล็ก และโรคนิ่วในกระเพาะปสั สาวะ
โรคขาดสารอาหารทีเ่ ป็ นปญั หาและรุนแรงมากทีส่ ุด คือ โรคขาดโปรตีน แคลอรี่ ในทารก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน หญิงมีครรภ์ และแม่ลูกอ่อน กล่าวคือ ได้พบว่าเด็ก
ก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 5 ขวบ ประมาณร้อยละ 52-76 ในแหล่งเสื่อมโทรมของ
กรุงเทพมหานคร และในเขตชนบทจะปรากฏภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนัน้ จะเห็นได้ว่าเด็กอายุ
ต่ ากว่า 6 ปี ทีต่ ายจานวน 111,280 คน ในปี 2517 เป็ นจานวนทีต่ ายสืบเนื่องจากสาเหตุของภาวะ
ทุพโภชนาการ จานวน 55,000 คน
ส่ ว นเด็ก ในวัยเรียนในเขตชนบทและในแหล่ ง เสื่อ มโทรมของกรุงเทพมหานครมีปญั หาทางด้านทุพโภชนาการประมาณร้อยละ 30 และในจังหวัดภาคเหนือจะพบว่ามี
ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอกสูงถึงร้อยละ 72 ส่วนด้านหญิงมีครรภ์และแม่ท่กี าลังให้นมทารก มีภาวะ
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ทุพโภชนาการเพราะขาดอาหารเสริมในระหว่างตัง้ ครรภ์และระหว่างให้นมทารกก็มอี ยู่ในอัตราสูง
นอกจากนี้ทารกทีค่ ลอดออกมาจากมารดาในภาวะดังกล่าวจะมีน้าหนักต่าจากน้ าหนักมาตรฐานของ
ทารกทีค่ ลอดมาจากมารดาในครอบครัวฐานะปานกลาง (ประมาณ 3.0 กิโลกรัม)
นอกจากนัน้ กลุ่มประชากรทัวไป
่ โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลผู้ใช้แรงงาน เช่น
ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร และรวมไปถึงพระสงฆ์ ทหาร และนักโทษ มักจะมีปญั หาโภชนาการเกิดขึน้
เป็ นประจา ปรากฏว่าน้ าหนักเฉลีย่ ของชาวไทยประมาณ 54 กิโลกรัม (น้ าหนักมาตรฐาน เอฟ.เอ.
โอ. 65 ก.ก) และหญิงไทย 47 กิโลกรัม (น้าหนักมาตรฐาน เอฟ.เอ.โอ. 55 กิโลกรัม)
ความยากจนเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้คนเราต้องขาดการกินอาหารตามที่
ร่างกายต้องการจากการสารวจและศึกษาพบว่า ประชากรผู้มรี ายได้น้อยในเมืองหลวงใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภคอาหารโดยเฉลีย่ ต่อครอบครัวร้อยละ 47.72 ของรายได้ทงั ้ หมดต่อเดือน ส่วนครอบครัว
นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลใช้จ่ายร้อยละ 48.93 ของรายได้ โดยเฉพาะในแหล่งเสื่อมโทรมของ
กรุงเทพมหานคร มีการขาดอาหารอย่างรุนแรง เพราะแคลอรีท่ ค่ี วรจะได้รบั ต่อวันได้รบั เพียงร้อยละ
70 ของจานวนทีค่ วรจะเป็นเท่านัน้ และพอสรุปได้ว่าประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญั หา
เรื่องโภชนาการมากที่สุด และสาหรับในกรุงเทพมหานครทีม่ ปี ญั หา คือ ผูอ้ าศัยอยู่ตามแหล่งเสื่อม
โทรม
ประชากรยังขาดความรูใ้ นเรื่องการใช้และบริโภคอาหารทีถ่ ูกต้อง และรวม
ไปถึงความเชื่อถือต่างๆ ในแต่ละท้องถิน่ เป็นเหตุทาให้การบริโภคไม่ถูกต้อง เพราะคนส่วนมากยังมี
ความเข้าใจว่า ในการบริโภคอาหารแต่ ล ะวันส่ว นมากมักจะมีความคิดที่ว่าบริโภคเพียงเพื่อ ให้
อิม่ ท้องเท่านัน้
3.2

นโยบาย

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 การพัฒนาอาหารและโภชนาการ รัฐมีนโยบายที่
จะส่งเสริมภาวะโภชนาการ จะมุง่ แก้ปญั หาในกลุ่มประชากร ทารก เด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ ากว่า 5
ปี) และมารดาซึง่ มีแนวทาง มาตรการ และเป้าหมายการดาเนินงานดังนี้
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3.2.1 ระยะสัน้
(ก)

แนวทางและวิ ธีการดาเนิ นงาน
(1)

มารดาและทารก (อายุตา่ กว่า 6 เดือน)
ให้โภชนศึกษาแก่มารดาโดยเน้นถึง
- การเลีย้ งทารกด้วยนมมารดา
- การผลิตอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการในท้องถิน่
- การบริบาลทางอนามัยสาหรับเด็กก่อนวัยเรียน
-การปฏิบ ัติใ นการซื้อ อุ ป กรณ์ บ ริโ ภค และการแบ่ ง ป นั
อาหารในครอบครัว

สาหรับทารกจะได้รบั โดยผ่านมารดา ซึ่งจะได้รบั บริการ
อาหารโปรตีนสูง ยาไวตามิน และเกลือแร่ (จากงานอนามัยแม่และเด็ก)
(2)

เด็กก่อนวัยเรียน

- ให้มกี ารเลี้ยงอาหารเสริมเพิม่ เติมแก่เด็กวัยก่อนเรียน
ั หาตามศู น ย์บ ริก ารต่ า งๆ ที่ไ ด้ จ ดั ขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย
ที่ม ีป ญ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร และให้รวมถึงเด็กก่อนวัยเรียนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 6 เดือนถึง
2 ปี ด้วย ทัง้ นี้ โดยรัฐบาลจะจัดอาหารเสริมโปรตีน-แคลอรี่ รวมกับอาหารเสริมอื่นๆ ที่ผลิตได้ใน
ท้องถิน่ เพื่อลดอัตราการชุกชุมของโรคขาดโปรตีน-แคลอรี่
- จัดตัง้ สถานที่เลี้ยงอาหารในหมู่บ้านต่างๆ โดยอาศัย
บ้านกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
- การแจกอาหารถึงบ้าน สาหรับเด็กทีม่ ปี ญั หามาก
(3)

เด็กในวัยเรียน

ให้มกี ารทดลองจัดเลีย้ งอาหารเด็กในวัยเรียนอายุระหว่าง
6-14 ปี ในครอบครัวทีย่ ากจน เพื่อหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพราะเป็นโครงการทีต่ อ้ งลงทุนสูง

289

(4)

การผลิ ตและการกระจายอาหารเสริ ม

ส่งเสริมการผลิตอาหารและอาหารเสริม และสนับสนุ นให้
เป็ นอุตสหกรรมภายในประเทศ ซึ่ง อาจจะตัง้ หน่ วยงานของรัฐขึน้ รับผิดชอบหรือจะให้เอกชนเป็ น
ผูด้ าเนินการโดยมีการควบคุมราคาให้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภค พร้อมกันนี้ส่งเสริมให้มกี ารเพิม่ ผลผลิต
วัตถุดบิ จาพวกถัวเขี
่ ยว ถัวเหลื
่ อง และพืชอื่นๆ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารทารกและอาหารโปรตีนสูง
สนับสนุนการผลิตอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการให้มขี น้ึ
สาหรับการบริโภคในท้องถิน่ ที่ขาดแคลน โดยให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอาเภอคัดเลือกหมู่บ้าน
เพื่อการสนับสนุ นในด้านการกระจายอาหารนัน้ จะได้ปรับปรุงระบบการแจกจ่ายอาหารของรัฐแก่
ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางโภชนาการและระบบการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพ
(5)

การฝึ กอบรม

ให้มหี น่ ว ยงานรับผิดชอบในด้านการผลิตและฝึ กอบรม
เจ้าหน้ าที่ระดับต่างๆ สาหรับการดาเนินงานของประเทศ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกี่ยวข้อ ง
ในงานด้านอาหารและโภชนาการตลอดทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารวิจยั ในเรื่องอาหารและโภชนาการ และ
เผยแพร่ ใ ห้เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนให้ม ากที่สุ ด และท าการรณรงค์ใ นการให้ค วามรู้ท าง
โภชนศึกษาแก่กลุ่มผูห้ ญิงมีครรภ์ แม่ลกู อ่อน และเด็กในวัยเรียน
(ข)

มาตรการในการดาเนิ นงาน

เร่งรัดตัง้ คณะกรรมการอาหารและโภชนาการแห่งชาติขน้ึ เพื่อทา
หน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานระหว่างหน่ วยงานปฏิบตั ิงานทุกหน่ วย และจะสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้
สถาบัน อาหารและโภชนาการ เพื่อ ท าการวิจ ัย การฝึ ก อบรมนั ก ปฏิบ ัติง านด้า นอาหารและ
โภชนาการ ตลอดจนการเผยแพร่ความรูท้ างด้านอาหารและโภชนาการ จัดตัง้ หน่ วยงานผลิตอาหาร
โปรตี น อาหารทารกและอาหารเสริม ในขนาดที่ใ หญ่ พ อ เพื่อ สามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต
ต่อหน่ วยได้ในราคาที่เหมาะสม และกระจายผลผลิตดังกล่าวไปยังผู้บริโภคที่มรี ายได้น้อยอย่าง
ทัวถึ
่ ง ทัง้ ในเขตเมือ งและชนบท และควรจัดให้ม ีค ณะกรรมการโภชนาการจัง หวัดเข้าไปร่ว ม
ดาเนินงานในระดับท้องถิน่
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(ค)

เป้ าหมายในการดาเนิ นงาน

ลดอัตราโรคขาดโปรตีน -แคลอรี่ และอัตราตายที่เนื่องมาจากการ
ขาดอาหารในเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี ให้ได้รอ้ ยละ 50 ปรับปรุงภาวะโภชนาการของมารดา (หญิงมี
ครรภ์และแม่ลกู อ่อน) ร้อยละ 30 โดยจะดาเนินการดังนี้
(1)

ให้บริการครอบคลุมประชากรในระหว่าง 5 ปี คือ
- ทารกอายุต่ากว่า 6 เดือน จานวน 668,250 คน
- เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี จานวน 628,750 คน
- เด็กอายุ 3 - 5 ปี จานวน 748,500 คน

1)
สาหรับทารกอายุต่ ากว่า 6 เดือน จะให้บริการ
ผ่านมารดา โดยการให้ความรูท้ างอาหารและโภชนาการ
2)

จัดสร้างศูนย์โภชนาการขึน้ ในระหว่าง 5 ปี 4,803

3)

ให้ความรูท้ างโภชนศึกษาแก่มารดา 926,000 คน

แห่ง

4)
ด้า นการผลิต และการกระจายอาหารเสริม นั ้น
สถาบัน ค้น คว้า และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์อ าหารมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์จ ะร่ ว มกับ กระทรวง
สาธารณสุขส่งเสริมให้มกี ารผลิตอาหารสาหรับทารก (อายุระหว่าง 6 เดือน-2 ปี ) 628,750 คน
จานวน 32,126.95 ตัน และอาหารเสริมโปรตีนแก่เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3–5ปี ) 748,500 คน
จานวน 6,236.2 ตัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต
อาหารทารกและอาหารเสริม คือ ส่งเสริมให้มกี ารผลิตถัวเหลื
่ องและถัวเขี
่ ยว ในระหว่าง 5 ปี
จานวน 73,600 ตัน
ฝึ กอบรม
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ ะดับต่างๆ ดังนี้
- พยาบาล

657 คน

- ผดุงครรภ์

1,350 คน

- พยาบาลนิเทศก์

183 คน
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- ผูช้ ่วยพยาบาล

165 คน

- เกษตรอาเภอ

632 คน

- แม่บา้ น

15,000 คน

- พีเ่ ลีย้ ง

12,127 คน

- ยุวเกษตรกร

6,000 คน

- ครูเกษตร

700 คน

- ครูสุขศึกษา

3,245 คน

- ครูพลานามัย

700 คน

- อาสาสาธารณสุข
- พัฒนากรประจากลุ่ม
- ครู

22,400 คน
2,087 คน
271 คน

รวม

65,517 คน

3.2.2 ระยะยาว
(ก)

แนวทางและวิ ธีการดาเนิ นงาน

แนวทางการด าเนิ น งานในระยะยาวจะขยายขอบเขตการ
ดาเนินงานให้กว้างขวางออกไป ทัง้ ในแง่ของกลุ่มเป้าหมาย และในแง่ของวิธกี ารดาเนินงาน คือ
(1) เด็ ก ในวัย เรี ย น จะส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ใน
วัยเรียนระหว่างอายุ 6-14 ปี ในครอบครัวที่ยากจนได้รบั การเลี้ยงดูให้มสี ภาวะโภชนาการทีด่ ขี น้ึ
โดยให้อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน การให้โภชนศึกษาควบคู่ไปกั บสุขศึกษาและพล
ศึกษา บริการอนามัยโรงเรียน บริการทันตนามัย จะดาเนินงานในรูปโครงการทดลองเพื่อหาวิธกี าร
ทีเ่ หมาะสม และจะค่อยๆ ขยายโครงการออกไปทัวประเทศในระยะต่
่
อไป
(2) กลุ่ ม ประชากรที่ มี ปั ญ หา ได้ แ ก่ พระสงฆ์ ทหาร
ตลอดจนครอบครัวของผู้มรี ายได้น้อย ประชากรผู้ใช้แรงงานและประชาชนทัวๆ
่ ไป จะได้มกี าร
ทดลองให้อาหารโปรตีนทีท่ าขึน้ จากถัวเหลื
่ องและถัวเขี
่ ยวเลีย้ งดูจานวนร้อยละ 20 ของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว หากได้ผลดีค่อยขยายจานวนกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
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(3) การฝึ กอบรมและวิ จยั คือ การฝึกอบรมทางโภชนาการ
ในระดับมหาวิทยาลัยและการสอดแทรกวิชาโภชนาการให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุขใน
ทุ ก ระดั บ ตลอ ดทั ้ง ให้ ก ารอ บรมแก่ ค รู ทุ ก สถาบั น ทั ้ง ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แล ะ
กระทรวงมหาดไทย ทัง้ ระดับ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษา ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และสถาบันโภชนาการ ทาการ
วิจยั และค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งอาหารและโภชนาการ
(ข)

มาตรการในการดาเนิ นงาน

วางมาตรการกาหนดราคาอาหารทีม่ คี ุณค่าทาโภชนาการ
สาหรับการบริโภคภายประเทศในราคาทีเ่ หมาะสม และให้มกี ารควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้ดพี อ
กาหนดให้มหี น่ ว ยงานรับผิดชอบในการกระจายอาหาร
ทีผ่ ลิตได้ในประเทศให้มเี พียงพอสาหรับสนองความต้องการของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง โดยจัดระบบ
การขนส่ง การตลาด การเก็บรักษา การนาเข้า และการส่งออก สินค้าทีเ่ ป็นอาหารให้เหมาะสม

4.

สวัสดิ การสังคม

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 รัฐมีนโยบายทีจ่ ะให้การส่งเสริมและสนับสนุ น แก่งานด้านบริการ
สวัสดิการสังคมทัง้ ในภาคของรัฐบาลและเอกชน เพื่อเร่งรัดกระจายบริการสังคมไปสู่ประชาชนที่
ยากจนในแหล่งเสื่อมโทรมภายในเมืองใหญ่ๆ และในชนบทที่ห่างไกล โดยสนับสนุ นให้มกี ารออก
กฎหมาย จัดระบบและวิธกี ารประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่จะให้
การสงเคราะห์ และสวัสดิการแก่บุคคลทีม่ ปี ญั หาในสังคม และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อน
ตามลาดับ เช่น เด็ก คนชรา คนพิการ คนทุพพลภาพ และหญิงบางประเภท และกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ ได้แก่ ชาวเขาผูอ้ าศัยในแหล่งเสื่อมโทรมและนักโทษ นอกจากนัน้ จะจัดหาสถานที่พกั ผ่ อน
หย่อนใจในเขตเมือง เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สนามกีฬา และกิจกรรมพักผ่อนต่างๆ ให้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนทัวไป
่
ส่วนปญั หาในด้านสวัสดิภาพของแรงงาน จะต้อ งดาเนินการแก้ไ ขโดยเร่ง ด่วน คือ การ
ปรับปรุงให้สภาพการทางานของคนงานอยูใ่ นสภาพทีม่ นคงและปลอดภั
ั่
ย มีหลักประกันในกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุ และพิการจากการทางานว่าจะไม่ถูกทอดทิง้ จากนายจ้างและสังคม
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4.1

การสังคมสงเคราะห์
4.1.1 แนวทางและมาตรการในการแก้ไขกลุ่มบุคคลที่มีปัญหา

ั หานั ้น มีเ ป็ น จ านวนมาก เช่ น
(1) เด็ ก และบุ ค คลวัย รุ่ น ที่ ม ีป ญ
เด็กกาพร้า อนาถา เด็กจรจัด เด็กถูกทอดทิง้ เด็กพิการและทุพพลภาพ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมทาให้ครอบครัวไม่สามารถจะดูแลให้ทวถึ
ั ่ ง แนวทางและมาตรการในการแก้ไข คือ ให้ม ี
การสารวจจานวนเด็กทีม่ ปี ญั หาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อรัฐจะได้จดั บริการให้พอเพียง ส่วน
การสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่นจะมุ่งให้สามารถช่วยตนเองได้ เพื่อประกอบสัมมาชีพและเป็ น
พลเมืองทีด่ ตี ่อไป โดยสนับสนุนองค์การเอกชนทีจ่ ะเข้ามาร่วมงานและให้ความช่วยเหลือ
(2) ปัญหาคนชรา คนชราในทีน่ ้ี หมายถึง หญิงทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
และชายที่มอี ายุ 65 ปี ข้นึ ไป ซึ่งประมาณว่ามีอยู่ 1.68 ล้านคน ปจั จุบนั มีบางส่วนถูกทอดทิ้ง
เนื่องจากภาวะความบีบคัน้ ทางเศรษฐกิจและสังคม ในจานวนนี้รฐั สามารถให้บริการได้เพียงปี ละ
1,500 คน แนวทางและมาตรการในการแก้ไข คือ จะทาการสารวจจานวนคนชราทีเ่ ข้าข่ายรับการ
สงเคราะห์ โดมีการวางมาตรการให้แน่ นอนในการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ โดยทาทั ้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยสนับสนุนองค์การเอกชนทีเ่ ข้ามาร่วมในงานนี้ดว้ ย
(3)

ปัญหาคนพิ การทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง

จากสามะโนประชากรปี 2513 ประมาณว่าคนพิการทุพพลภาพใน
ประเทศรวมทัง้ สิน้ 142,200 คน และในระยะต่อมาก็ได้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะต้องได้รบั การดูแลตาม
สมควร
ั หาจะจัด ให้ ม ีก ารส ารวจ
แนวทางและมาตรการในการแก้ ป ญ
จาแนกประเภท และให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการบาบัดรักษา จัดหาอุปกรณ์ทจ่ี ะทาให้
สามารถเข้าร่วมอยู่ในสังคมได้อกี เช่น แขนเทียม ขาเทียม ไม้เท้าคนตาบอด เก้าอี้เข็น เครื่องช่วย
คนหูตงึ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ให้มกี ารฝึกอาชีพ โดยตัง้ สถานีฝึกอาชีพพิเศษเฉพาะคนพิการขึน้ อีก
เพื่อฝึกคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนได้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถช่วยตนเองได้จริงๆ ก็จะ
มีสถานบริการสงเคราะห์ โดยมีทงั ้ ประเภทสงเคราะห์แบบให้เปล่า สาหรับคนพิการที่ไร้ญาติขาด
มิตร และแบบเก็บค่าบริก าร สนับสนุ นการดาเนินงานของมูลนิธหิ รือองค์การเอกชนโดยให้เงิน
อุดหนุน และประกาศเกียรติคุณ สาหรับคนไร้ทพ่ี ง่ึ นัน้ รัฐจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร
(4) ปัญหาหญิ งบางประเภท ในปจั จุบนั หญิงทีใ่ ห้บริการทางเพศมีอยู่
จานวนมาก เฉพาะผู้ท่มี ารับการตรวจรักษาทัวประเทศทั
่
วประเทศในปี
่
2518 นัน้ ก็มจี านวนถึง
76,000 คน ส่วนหนึ่งของหญิงเหล่านี้ได้เพิม่ มากขึน้ ในขณะทีฐ่ านทัพอเมริกาตัง้ อยู่ในประเทศไทย
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ซึง่ ประมาณว่ามีถงึ 12,000 คน ในขณะนี้กาลังเป็ นปญั หาทีจ่ ะต้องแก้ไข โดยกาหนดมาตรการใน
การแก้ไ ขให้มกี ารสารวจจานวนให้แน่ นอน เพื่อ ที่จะวางมาตรการโดยเน้ นในเรื่องฝึ กอาชีพเป็ น
สาคัญ
(5) ปัญหาเรื่องชาวเขา ในปจั จุบนั มีชาวเขาอาศัยประกอบอาชีพอยู่
บนภูเขาสูงของประเทศไทย มีจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 500,000 คน ประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าแม้ว
เย้า ลีซอ มูเซอ อีก้อ กระเหรีย่ ง ฮ่อ กระจายกันอยู่ตามจังหวัดภาคเหนือ ซึง่ นับวันจะเพิม่ จานวน
มากขึน้ ทุกที ชาวเขามีอาชีพทางเพาะปลูก ปลูกฝิ่น ทาไร่เลื่อนลอย ล่าสัตว์ โดยปกติชาวเขามีนิสยั
เป็นผูข้ ยันขันแข็ง แต่กไ็ ม่สามารถทาได้พอกิน เนื่องจากทาการเกษตรในทีส่ ูงซึง่ ได้ผลตอบแทนต่ า
เพราะเป็ นการเกษตรกรรมแบบล้าหลัง ทาให้ดนิ เสื่อมคุณภาพโดยรวดเร็ว จึ งต้องโยกย้ายที่ทา
การเกษตรและทาลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส่วนปญั หาทางสังคม ได้แก่ การศึกษา
ซึง่ ชาวเขาส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้และยังไม่เห็นความจาเป็ นในการศึกษา
ภาษาไทย นอกจากนัน้ ก็มปี ญั หาด้านสุขภาพอนามัย เนื่องจากชาวเขาอยู่กนั กระจัดกระจาย ทา
ให้บริการทางด้านนี้เป็นไปด้วยความยากลาบาก
แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปญั หาชาวเขา กาหนดให้มกี าร
ร่วมมือกันจัดทาโครงการสาหรับชาวเขาระหว่างหน่ วยราชการทีเ่ กี่ยวข้องในรูปโครงการสมบูรณ์บ
บแยกตามเขตพืน้ ที่ คือ มีทงั ้ การพัฒนาอาชีพเพื่อลดการปลูกฝิ่น ส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ การ
อุตสาหกรรมในครอบครัว การพัฒนาด้านศึกษา อนามัยควบคู่กนั ไป สาหรับการส่งเสริมการเกษตร
แผนใหม่ในที่สูงให้กบั ชาวเขานัน้ จะได้ส่งเจ้าหน้าทีอ่ อกไปสาธิตในท้องที่ และนาชาวเขาเข้ามารับ
การอบรมที่ศูนย์เกษตรภาคเหนือ และส่งเสริมให้มกี ารเลี้ยงปศุสตั ว์ ตลอดทัง้ จัดหาตลาดพืชผล
ให้กบั ชาวเขา และสนับสนุนงานสหกรณ์ขน้ึ ในกลุ่มชาวเขา เพื่อให้การช่วยเหลือกันภายในหมู่ โดย
การริเริม่ ของทางราชการ ด้วยการสนับสนุนทางด้านวิชาการและกาลังเงิน ส่วนในบริเวณต้นน้ าและ
ลาธารทีถ่ ูกทาลายและละทิง้ แล้วนัน้ จะต้องมีโครงการปลูกป่าและจัดตัง้ หมู่บา้ นใหม่ขน้ึ แล้วดาเนิน
โครงการในรูปสมบูรณ์ แบบ และจะต้องมีการพิจารณาให้กรรมสิทธิ ์ในการถือครองที่ดนิ เพื่อให้
ชาวเขามีความมันคงทางจิ
่
ตใจและมีความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมไทย
(6)

ปัญหาผูอ้ าศัยในแหล่งเสื่อมโทรม

ในปจั จุบนั ประมาณว่าในเขตกรุงเทพฯ มีแหล่งเสื่อมโทรมทัง้ สิ้น
300 แห่ง และมีผู้อยู่อาศัยทัง้ สิ้นประมาณ 800,000 คน ส่วนใหญ่ของผู้ท่อี ยู่ในแหล่งนี้ประมาณ
650,000 คน จะเป็ นผูบ้ ุกรุกไม่มกี รรมสิทธิ ์ในที่ดนิ ดังเช่นในแหล่งเสื่อมโทรมคลองเตย สาหรับใน
แหล่งเสื่อมโทรมทีไ่ ม่ได้บุกรุกนัน้ มีผอู้ ยู่อาศัยประมาณ 150,000 คน ซึ่งเจ้าของที่ดนิ ได้ให้เช่าใน
ราคาถูก ถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่มแี ผนการในการปรับปรุงในแหล่งเสื่อมโทรมนี้ แม้ว่าทีอ่ ยู่อาศัย
จะคับแคบ แต่จานวนประชากรโดยเฉลีย่ ในครอบครัวมีอตั ราสูงถึง 7.4 คน
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ั หา ก าหนดมาตรการที่ร ัด กุ ม ในการ
แนวทางในการแก้ ไ ขป ญ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับผังเมือง เพื่อป้องกันมิให้จานวนแหล่งเสื่อมโทรมเพิม่ ขึน้
อีก สาหรับแหล่งเสื่อ มโทรมที่สามารถขจัดได้ ก็ดาเนินการจัดหาที่อ ยู่แหล่งใหม่ใ ห้โดยจัดสร้าง
อาคารสงเคราะห์สาหรับผู้มรี ายได้น้อย เพื่อให้ผทู้ อ่ี ยู่อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรมได้มโี อกาสในที่ ใหม่
และด าเนิ น การปรับ ปรุ ง บริเ วณเดิม ส าหรับ แหล่ ง เสื่อ มโทรมที่ไ ม่ ส ามารถขจัด ได้ ให้ว างผัง
จัดรูปแบบใหม่ และจัดให้มบี ริการด้านสาธารณูปโภค (เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า การเก็บและกาจัดสิง่
ปฏิกูล) ด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการ เช่น สถานธนานุ เคราะห์ ร้านสหกรณ์ขายของราคาถู ก
ให้พอเพียง นอกจากนัน้ จะได้มกี ารป้องกันการเพิม่ จานวนของประชากรและการขยายตัวของ
แหล่งเสื่อมโทรม โดยการแนะนาและให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว การควบคุมมิให้มกี าร
ปลู ก สร้า งที่อ าศัย ใหม่ ออกทะเบีย นบ้า นเลขที่ใ ห้กับ ผู้ ท่ีอ ยู่อ าศัย แล้ ว และจะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของสถาบัน มูลนิธแิ ละองค์การเอกชน ทีจ่ ะเข้าช่วยเหลือสงเคราะห์
(7)

ปัญหาผูต้ ้องโทษ

ผู้ต้ อ งโทษแบ่ ง ออกเป็ น 4
ประเภทด้ว ยกัน คือ ผู้ต้อ งขัง
ผูต้ ้องกักขัง ผูถ้ ูกกักกัน และผูร้ บั การอบรม (บุคคลอันธพาล) ในระยะ 5 ปีทแ่ี ล้วมา แนวโน้มของผู้
ต้องโทษได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 10 ต่อปีขน้ึ ไป ในปี 2517 มีผตู้ ้องโทษอยู่ในสถานกักกัน
ถึง 60,803 คน ผูต้ ้องโทษเหล่านี้ต้องประสบกับปญั หาหลายด้าน เช่น ต้องกินอยู่หลับนอนอย่าง
แออัดยัดเยียด ไม่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานขัน้ ต่ า โรงฝึกวิชาชีพมีไม่เพียงพอ และเมื่อผูต้ ้องขัง
พ้นโทษก็ไม่ส ามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ทาให้ต้อ งกลับเข้าไปในสถานที่เดิมอีกซึ่งมีเป็ น
จานวนไม่น้อย
แนวทางในการแก้ไขปญั หา จะเน้นการอบรมและฝึ กวิชาชีพแก่
ผู้ก ระท าผิด เพื่อ ให้ม ีว ิช าชีพ ติดตัว และกลับ คืนสู่ส ังคมอย่า งคนปกติทวไป
ั ่ จัดปรับปรุงสภาพ
เรือ นจาให้ผู้ก ระทาผิดได้อ ยู่กิน ตามสมควร เพราะการอยู่อ ย่า งแออัดยัด เยียดเกิน ไปย่อ มเป็ น
ช่องทางให้ผตู้ อ้ งขังคิดหลบหนี หรือก่อเหตุรา้ ยขึน้ ซึง่ เป็นการตัดความหวังในการแก้ไขให้เป็นคนดี
4.1.2 เป้ าหมายและแผนงาน การดาเนินงานในด้านสังคมสงเคราะห์
แยกออกได้เป็น 4 แผนงาน คือ
(1) แผนป้ องกันปัญหาสังคม เป็ นแผนเพื่อดาเนินการป้องกันมิให้
ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยต้องตกอยูใ่ นสภาพเดือดร้อน โดยให้การสงเคราะห์และสวัสดิการในระยะ 5
ปี ดังนี้
-

สงเคราะห์เด็ก บุคคลวัยรุ่นและ
สงเคราะห์ครอบครัวและเด็กใน

156,000 ราย
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ครอบครัว
-

ส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกัน
ปญั หาเยาวชน

13,000 คน

-

งานศูนย์ชุมชนและสงเคราะห์
ผูเ้ ดินทางทีม่ รี ายได้น้อย

1,069,000 คน

-

ส่งเสริมอาชีพและจัดหางานให้
ผูร้ บั การสงเคราะห์

29,000 คน

นอกจากนี้จะได้ดาเนินการในด้านการประกันสังคม ซึ่งจะได้เริม่
การประกันในด้านแรงงานในกรุงเทพฯ และขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงและจัง หวัดใหญ่ๆ รวม 11
จังหวัด รวมทัง้ จะได้ให้มกี ารประกันสังคมในด้านพิการ ทุพพลภาพ และชราภาพด้วย
(2) แผนสงเคราะห์ผ้ปู ระสบปัญหา ผูป้ ระสบปญั หาที่ไม่สามารถจะ
ช่วยตนเองได้จะมีเป้าหมายในการสงเคราะห์ดงั นี้
- สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย

4,950,000คน

- สงเคราะห์บุคคลบางประเภท

14,000 คน

- สงเคราะห์คนชรา คนพิการ
ทุพพลภาพ ไร้ทพ่ี ง่ึ

13,000 คน

- สงเคราะห์ครอบครัว

30,000 ราย

(3) แผนพัฒ นาชาวเขา เป้ าหมายในการพัฒ นาและสงเคราะห์
ชาวเขาจะดาเนินการในเขตพื้นที่ในรูปโครงการสมบูรณ์แบบปี ละ 20 เขต ครอบคลุมประชากร
ชาวเขาประมาณปีละ 36,000 คน ซึง่ คิดเป็ นประชากร 180,000 คน ในระยะของแผนนี้ นอกจากนี้
จะได้ปรับปรุงนิคมสร้างตนเองชาวเขาทัง้ 3 แห่ง จัดฝึกอาชีพชาวเขา 4,000 คน และส่งพระธรรม
จาริกออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา 300 รูป
(4) แผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพบุคลากรและส่งเสริ มความร่วมมือของ
ประชาชน เพื่อ ให้ก ารพัฒ นาด้ านการสงเคราะห์บรรลุ ต ามเป้าหมายที่ไ ด้ต งั ้ ไว้ จะจัด ให้ม ีก าร
ฝึกอบรมบุคลากรและอาสาสมัคร จานวน 12,000 คน และฝึกอบรมผูร้ บั การสงเคราะห์ 75,000 คน
ในระยะ 5 ปี
4.2

สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและการกีฬา
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4.2.1 ปัญหา
ในป จั จุ บ ัน กล่ า วได้ ว่ า ในเมือ งใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในกรุ ง เทพฯ ซึ่ง มี
เนื้อทีป่ ระมาณ 1.56 ล้านตารางกิโลเมตร แต่มปี ระชากรอาศัยอยู่ถงึ 4.3 ล้านคน ขาดสถานทีท่ จ่ี ะ
พัก ผ่ อ นหย่อ นคลายอารมณ์ ประกอบกับสิ่งแวดล้อ มต่ างๆ เป็ นไปอย่างสับสนและเสื่อ มโทรม
ปจั จุบนั กรุงเทพฯมีสวนสาธารณะทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพียง 7 แห่ง คือ สวน
ลุมพินี สวนธนบุรรี มย์ สวนจุตจักร สวนพระนคร สวนคลองจัน่ สวนสราญรมย์ สนามหลวง และ
สวนหย่อมอีก 36 แห่ง ซึง่ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 500 ไร่เศษ ต่อประชากรถึง 4.3 ล้านคน หรือ 10 ไร่ต่อ
ประชากร 8,000 คน (มาตรฐานสากลประมาณ 10 ไร่ต่อประชากร 1,000 คน) ซึง่ นับว่ายังไม่เป็ น
การเพียงพอทีจ่ ะให้การพักผ่อนหย่อนใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป
่
นอกจากนัน้ เด็ก เยาวชน และประชาชนยังขาดการสนับสนุ นในด้านการ
ออกกาลังกาย ทัง้ นี้ เป็นผลจากขาดสนามกีฬา จะเห็นได้ว่าในกรุงเทพฯ มีสนามกีฬาไม่ถงึ 10 แห่ง
ในส่วนภูมภิ าคสนามกีฬามาตรฐานในบางจังหวัดอาจกล่าวได้ว่าไม่มเี ลย เยาวชนจะต้องหาทุ่งว่าง
เป็ นที่ออกกาลังกาย เด็กและเยาวชนยังได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารสนใจต่อการเล่น
กีฬาไม่แพร่หลายเท่าทีค่ วรและขาดวิธกี ารเล่นทีถ่ ูกต้องและมีมาตรฐาน
4.2.2 แนวทางและมาตรการในการแก้ไข
(1) รัฐ จะเร่ง ด าเนิ น การให้ก ฎหมายผัง เมือ งออกใช้บ ัง คับ เป็ น การ
เร่ ง ด่ ว นและทุ ก เมือ งใหญ่ จ ะมีย่ า นที่อ นุ ร ัก ษ์ ไ ว้เ พื่อ ท าเป็ น ที่พ ัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ โดยสนั บ สนุ น
โครงการของกรุงเทพ มหานครและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและสร้างสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อมต่างๆ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่มรื่น และ
จัดหาวัส ดุอุ ปกรณ์ ต่างๆ ให้พ ร้อมเพื่อ บริการประชาชน และมีการกวดขันเรื่อ งการรักษาความ
ปลอดภัยและการดูแลความสะอาดในสถานทีเ่ หล่านัน้ อย่างเคร่งครัด
ส่ว นการจัดสถานที่พกั ผ่ อนหย่อนใจในรูปของสวนสัต ว์ ภายใต้
การด าเนิ น งานของกรมป่ า ไม้ และองค์ ก ารสวนสัต ว์ใ นรูป แบบรัฐ วิส าหกิจ นัน้ ก็จ ะได้ร บั การ
สนับสนุนให้เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจทัง้ ในด้านการให้ความบันเทิงและให้ความรู้ ทัง้ ยังเป็ นการสงวน
รักษาพันธุ์สตั ว์ จะช่วยปลูกฝงั ให้ประชาชนรูจ้ กั รักสัตว์มากขึน้ และจะได้มโี ครงการขยายกิจการ
ออกไปในเมืองใหญ่ๆ ของภาคต่างๆ ทัวประเทศไทย
่
(2) ส่ ง เสริม กิจ กรรมทางด้า นการกีฬ า องค์ก ารส่ ง เสริม กีฬ าแห่ ง
ประเทศไทยจะต้องมีบทบาทสาคัญในเรื่องนี้ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เป็ นประจา
การจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้พร้อมสาหรับนักเรียนและประชาชนทัวไป
่ ตลอดจนให้บริการ

298

สถานที่ฝึ ก ซ้อ มและแข่ ง ขัน กี ฬ าให้ท ัว่ ถึง และสนั บ สนุ น นั ก กีฬ าที่ท าชื่อ เสีย งให้ห มู่ค ณะและ
ประเทศชาติ โดยการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น
(3) องค์ ก ารส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว จะต้ อ งมีบ ทบาทในด้ า นการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศ เพื่อการทัศนศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทัวไปให้
่
มากขึน้
ทัง้ ในรูปการจัดดาเนินการร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และการส่งเสริมกลุ่มเอกชนต่างๆ ทัง้ นี้ จะ
ทาให้ประชาชนรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เห็นความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของชาติ
เพื่อจะได้ช่วยกันดารงรักษาไว้ต่อไป
4.2.3 เป้ าหมายและแผนงาน การดาเนินงานเกีย่ วกับกิจการสวนสาธารณะและ
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีดงั นี้
ก.

แผนงานระยะสัน้ สนับสนุ นให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการ

ในเรือ่ งต่อไปนี้
(1) เร่ง ปรับ ปรุง สวนสาธารณะและที่พ ัก ผ่ อ นหย่อ นใจของ
กรุงเทพมหานครทีม่ อี ยูเ่ ดิม คือ สวนลุมพินี สนามหลวง สวนธนบุรรี มย์ (ในแขวงบางมด) สวนพระ
นคร (ในเขตลาดกระบัง) สวนจตุจกั ร และสวนสราญรมย์
(2) สนับสนุ นให้มกี ารจัดทาโครงการสวนหย่อม ทัง้ ในเขต
ชัน้ ในและเขตชัน้ นอกของกรุงเทพมหานคร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารปลูกและบารุงรักษาต้นไม้
ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
(4)

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและของเอกชนในการ

จัดทาสวนสาธารณะ
(5) จั ด ใ ห้ ม ี บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร บั น เ ทิ ง แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ใ น
สวนสาธารณะ เช่น ดนตรี ห้องสมุดขนาดเล็ก และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยเฉพาะในเขตรอบนอก
กรุงเทพมหานคร
ข.

แผนงานระยะกลาง ในช่ ว งของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 4

มีโครงการดังต่อไปนี้
(1)
เป็นสวนสาธารณะทีส่ มบูรณ์ต่อไป

ให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการปรับปรุงสวนจตุจกั รให้
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(2)

สนับ สนุ น ให้ม ีก ารจัด ตัง้ สวนสาธารณะในเขตเทศบาล

(3)

จัดตัง้ สวนสัตว์เปิดที่เขาเขียว จ. ชลบุร ี และในภาคอื่นๆ

ต่างๆ อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง
ทีเ่ หมาะสม
ค.

แผนงานระยะยาว ในระยะยาวมีโครงการทีจ่ ะดาเนินการดังนี้
(1)

สนับสนุ นให้มกี ารจัดสร้างสวนสาธารณะใน 4 มุมเมือง

ของกรุงเทพมหานครโดยเร่งด่วน
(2) สนั บ สนุ นให้ แ หล่ ง ชุ ม ชนต่ า งๆ ทั ว่ ประเทศจั ด ท า
สวนสาธารณะ สวนหย่อม และสิง่ บันเทิงใจต่างๆ ในสวนสาธารณะ
(3) สนับสนุ นให้เอกชนสร้างสถานพักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้
การควบคุมของรัฐ เพื่อให้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ส าหรับ งานส่ ง เสริมการกีฬ าในช่ ว งของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 4
กาหนดไว้ดงั นี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร สนับสนุ นให้กรุงเทพมหานคร
องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา ดาเนินการจัดสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
ประเภทต่ างๆ ให้ไ ด้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ใ นการฝึ กซ้อ มของนักกีฬ าและการแข่งขันรวมตลอดทัง้
สนับสนุ นให้มกี ารดาเนินงานตามโครงการศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา เพื่อตรวจบาบัดรักษาและ
เพิม่ พูนสมรรถภาพของนักกีฬาทัวประเทศ
่
(2) ในส่ วนภูมิภาค สนับสนุ นให้กรมพลศึกษาและองค์การ
ส่งเสริมกีฬาแห่ งประเทศไทยร่วมมือกันในการฝึ กอบรม จัดการแข่งขันกีฬา สร้างและปรับปรุง
สนามกีฬา พร้อมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวก โดยมีหลักการดังนี้
1)
ให้องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดสร้าง
สนามกีฬาสมบูรณ์แบบ (เหมือนสนามกีฬาเขต) ในจังหวัดที่ประชาชนมีความสนใจและมีความ
พร้อมด้านทีด่ นิ ปีละ 1 จังหวัด และจัดส่งเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการกีฬาไปประจาตามเขตและจังหวัด
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและฝึกอบรมด้านกีฬา
2)
ให้กรมพลศึกษาดาเนินการปรับปรุงสนามกีฬ า
ประจาจังหวัดทีม่ อี ยู่ โดยการจัดลาดับความสาคัญทีจ่ ะดาเนินการ และให้สมั พันธ์กบั โครงการของ
องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
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3)
ให้อ งค์ก ารบริหารส่ ว นจังหวัดเป็ น ผู้ดูแ ลรัก ษา
ปรับปรุง และซ่อ มแซมสนามกีฬ าประจาจังหวัด และประจาเขตที่มอี ยู่ใ ห้มสี ภาพเรียบร้อ ยและ
สมบูรณ์ขน้ึ

5.

สวัสดิ ภาพแรงงาน

ในส่วนทีส่ อง บทที่ 5 ว่าด้วยประชากร กาลังคน การมีงานทา และค่าจ้ าง ได้ย้าถึงความ
จาเป็นทีจ่ ะต้องสร้าง “สันติในวงแรงงาน” เพื่อส่งเสริมการลงทุนและปริมาณการมีงานทาในประเทศ
ให้มากยิง่ ขึน้ ฉะนัน้ ในส่วนนี้จะได้เน้นหนักในปญั หาและอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการทีเ่ หมาะสม เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาด้านแรงงานต่อไป
5.1

ปัญหาและอุปสรรคด้านแรงงาน สรุปปญั หาหลักได้ดงั นี้
5.1.1 ปัญหาสภาพการทางานและความปลอดภัย

ผูท้ างานในกิจการเอกชนได้เพิม่ จานวนขึน้ เป็ น 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ
13.6 ของแรงงานทัง้ หมด ลูกจ้างเอกชนอยู่ในกิจการขนาดเล็กเป็ นส่วนมาก ซึง่ ใช้คนไม่ถงึ 10 คน
กระจายอยู่ทวประเทศประมาณ
ั่
70,000 แห่ง ลูกจ้างมีชวโมงท
ั่
างานมาก ไม่ค่อยมีวนั หยุด วัน
พัก ผ่อ น ได้รบั ค่ าจ้างต่ า เป็ นรายวันหรือรายชิ้นเสียเป็ นส่ว นมาก และนอกจากค่ าจ้างแล้วไม่ม ี
สวัสดิการหรือความมันคงในการท
่
างาน การเพิม่ ค่าจ้างหรือการปกกครองดูแลลูกจ้างเป็ นไปตาม
อัธยาศัยของนายจ้าง ไม่ม รี ะเบียบกฎเกณฑ์ ลูกจ้างในกิจการหลายประเภทมีสภาพการทางานที่
เสี่ยงต่อ อันตรายจากโรคภัยหรือสารมีพิษหรืออุ บตั ิเหตุใ นการทางานเพราะนายจ้างขาดความรู้
ความเอาใจใส่ป้องกัน และเมื่อเกิดอันตรายขึ้นแล้วก็มกั ไม่แจ้งเจ้าหน้ าที่และจ่ายเงินทดแทนให้
ครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนกิจการเอกชนขนาดกลางที่ใช้ลูกจ้างระหว่าง 50-500 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประมาณ 1,055 แห่ง ใช้ลูกจ้างทัง้ สิ้นประมาณ 132,065 คน และการดูแล
ลูกจ้างก็ไม่ดี หรือไม่มนคงกว่
ั่
ากิจการขนาดเล็กเท่าใดนัก
ส าหรับกิจการเอกชนขนาดใหญ่ ซ่งึ ใช้ลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานครมีอยู่ทงั ้ สิ้นประมาณ 95 แห่ง มีลูกจ้างประมาณ 133,509 คน ครึ่งหนึ่งของ
ลูกจ้างเหล่านี้ทางานเป็ นรายวันหรือรายชัวโมง
่
นายจ้างได้เริม่ สนใจจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
โดยเฉพาะเมื่อ สองสามปี มานี้ และส่ วนมากได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามมาตรฐานขัน้ ต่ าของกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานในเรือ่ งชัวโมงท
่
างาน วันหยุด และการจ่ายค่าจ้างและกิจการหลายแห่งมีสวัสดิการ
เพิม่ เติม นอกจากทีก่ ฎหมายกาหนด
ในด้านการตรวจตราดูแลให้ความคุม้ ครองแก่ลูกจ้าง มีปญั หาเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนเจ้า หน้ า ที่ ดัง จะเห็น ได้จ ากการเปรีย บเทีย บกับ ประเทศเพื่อ นบ้า นในเอเชีย ซึ่ง ใช้
เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน 1 คน ต่อกิจการ 200 แห่ง แต่ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีเจ้าหน้ าที่ตรวจ

301

แรงงาน 1 คน ต่อกิจการ 1,400 แห่ง ฉะนัน้ การตรวจตราดูแลจึงกระทาได้เพียง 1 ใน 3 ของ
กิจการขนาดกลางขึน้ ไปและแม้กระนัน้ ก็ไม่สม่าเสมอ
5.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับกองทุนเงิ นทดแทนอุบตั ิ เหตุในการทางาน
ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จานวนลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายใน
การทางานได้เพิม่ ขึน้ โดยลาดับ จาก 500 ราย ในปี 2514 เป็ นกว่า 5,000 รายในปี 2518 ยอดเงิน
ค่าทดแทนที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายได้สูงขึ้นเป็ น 25 ล้านบาท ในปี 2518 การที่
กฎหมายเดิมได้กาหนดให้นายจ้างจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ลูกจ้างเมื่อประสบอันตราย นอกจากจะไม่
ให้ผลในการลดอันตรายเพราะเป็ นการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุแล้ว ยังเกิดกรณีพพิ าทฟ้องร้องโต้แย้ง
สิทธิหรือความรับผิดชอบระหว่างทางราชการทีส่ งให้
ั ่ นายจ้างจ่ายกับลูกจ้างและนายจ้างตลอดมา
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ าว ในปี 2517 รัฐ จึง ได้ต ัง้ กองทุ น เงินทดแทนขึ้น
ในกรมแรงงาน ให้นายจ้างจ่ายเงินเป็ นการประกันการประสบอันตรายของลูกจ้างของตนไว้กับ
กองทุนเงินทดแทน โดยรัฐบาลออกเงินอุดหนุ นและรับผิดชอบออกค่ าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ทัง้ หมด ซึ่งสามารถแก้ปญั หาได้บ้างในเรื่องความแน่ นอนและรวดเร็วในการจ่ายเงิน แต่งานของ
กองทุนก็ยงั ไม่ครอบคลุมให้ประโยชน์แก่ลูกจ้าง นอกจากกรุงเทพมหานครและห้าจังหวัดรอบ
กรุงเทพฯ แม้ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดดังกล่าวก็ครอบคลุมเฉพาะกิจการทีใ่ ช้ลูกจ้าง 20
คนขึ้นไป นับว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การคุ้มครองในเรื่องนี้ และแม้ว่าการดาเนินงานโดย
ทัว่ ไปจะได้ผ ลดี คือ ขจัด ภาระของนายจ้า งในกรณี ลูก จ้า งประสบอุ บ ัติเ หตุ ตลอดจนกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างให้ดขี ้นึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อขอรับเงินทดแทนจาก
รัฐบาล ก็ตาม แต่กม็ ปี ญั หาหลักบางประการ ได้แก่
(1) ปญั หาในด้านความเข้าใจของนายจ้าง ซึ่งยังมีบางส่วนที่เห็นว่า
กองทุ น ขาดความยุ ติธ รรม คือ ให้ ท างฝ่ า ยนายจ้า งรับ ผิด ชอบทางด้ า นการเงิน แต่ ฝ่ า ยเดีย ว
โดยรัฐบาลมิได้มสี ่วนร่วมและให้เงินสนับสนุ นแก่กองทุนดังกล่าวแต่ประการใด ซึ่งแท้ท่จี ริงแล้ว
รัฐบาลรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบริหารทัง้ หมด
(2)
(3)
ป้องกันอุบตั เิ หตุเท่าทีค่ วร

ปญั หาการขาดแคลนเจ้าหน้าทีด่ าเนินการ
ปญั หาเกี่ยวกับจุดอ่อนของการดาเนินงาน ซึง่ ยังมิได้เน้นทางด้าน

(4) ปญั หาทางด้านการเงิน คือ กองทุนมีเงินสารองเหลือจ่ายจานวน
มาก เพราะขีดจากัดของกฎหมายทีไ่ ม่เปิดโอกาสให้ใช้
5.1.3 ปัญหาแรงงานสัมพันธ์
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ั หาการเรีย กร้อ งและการนั ด หยุ ด งานได้ป รากฏให้เ ห็น เด่ น ชัด เมื่อ
ปญ
ปลายปี 2516 ซึง่ มีการพิพาทนัน้ มีการนัดหยุดงานกันถึง 501 ราย ภายในปี เดียว หลังจากนัน้ ได้
เกิดขึน้ อีก 357 ราย และ 241 ราย ในปี 2517 และ 2518 ตามลาดับ ทาให้สูญเสียการผลิตและวัน
ทางานไปมากกว่า 1 ล้านวัน เทียบกับสถิติ 219 ครัง้ ในรอบ 17 ปี ก่อนหน้านัน้
ในช่ ว งปี 2516-2517 ข้อ เรีย กร้อ งลูก จ้า งส่ ว นมากเป็ น เรื่อ งขอเพิ่ม
ค่าจ้างและค่าครองชีพ เนื่องจากราคาสินค้าสูงขึน้ โดยได้เน้นในรูปสวัสดิการและขอหลักประกันใน
การจ้ า งงานและขอให้ น ายจ้ า งปรับ ปรุ ง การบริห ารงาน ซึ่ง เป็ น การร้ อ งขอของลู ก จ้ า งใน
รัฐวิสาหกิจที่ส าคัญ หลายรายในระยะหลัง ในขณะเดียวกันทางฝ่ายลูก จ้างได้มกี ารรวมกลุ่ มตัง้
สมาคมและสหภาพแรงงานขึ้น โดยมีบทบาทและอิทธิพลต่อการนัดหยุดงานหรือการประท้วงใน
ด้านแรงงาน และเป็นเหตุให้มคี วามห่วงใยว่า อาจจะเกิดผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจและความ
มันคงของประเทศได้
่
จาเป็ นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องร่วมกัน
พิจารณาเพื่อหาลู่ทางทีเ่ หมาะสมในการทีจ่ ะป้องกันและแก้ไขปญั หาแรงงานสัมพันธ์ดงั กล่าว
5.1.4 ปัญหาการให้บริ การจัดหางาน
ดังได้กล่าวได้แล้วในบทประชากร กาลังคน การมีงานทา และค่าจ้างใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ได้มกี ารเคลื่อนย้ายของกาลังแรงงานเข้าสู่เมืองเพื่อหางานทาเป็ น
จานวนมากเป็ นเหตุให้มปี ญั หาหลักหลายประการ โดยเฉพาะปญั หาการว่างงานในเมือง ในด้าน
บริการจัดหางานของรัฐทัง้ ในกรุงเทพมหานครและเมืองหลักในส่วนภูมภิ าค ปรากฏว่าสานักงาน
จัดหางานเท่าที่ดาเนินการอยู่ของรัฐบาลมีจานวนไม่พอเพียง และมีขอบเขตการปฏิบตั งิ านจากัด
จาเป็ นที่จะต้อ งปรับปรุงเพื่อ สร้างความเชื่อถือ ทัง้ ของผู้ต้อ งการหางาน และนายจ้างที่ต้อ งการ
คนงาน โดยให้เป็ นศูนย์กลางของอุปสงค์และอุปทานของแรงงานอย่างแท้จริง ส่วนสานักงานจัดหา
งานของเอกชนทีม่ อี ยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่ในขณะนี้ มีเป็ นจานวนมากทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ โดยไม่ได้รบั
การควบคุมอย่างเพียงพอ และเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายการดาเนินงานก็มุ่งผลประโยชน์
จากค่านายจ้างเพียงประการเดียว ไม่คานึงถึงหลักประกันและความมันคงทั
่
ง้ ผูจ้ า้ งหรือผูถ้ ูกจ้าง
5.2

แนวทางและมาตรการแก้ไข
5.2.1 สภาพการทางานและความปลอดภัย

(1) เพิม่ กาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์ในการตรวจตราดูแลตามกฎหมาย
ให้มอี ตั ราเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อกิจการทีต่ อ้ งตรวจไม่เกิน 300 แห่ง
(2) กาหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการทางานและจัด
ให้มกี ารศึกษาวิจยั และให้คาแนะนาชีแ้ จง เพื่อป้องกันแก้ไขอันตรายจากเครื่องจักรหรือสารพิษหรือ
สิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ดใี นการทางาน
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(3) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสมกับสภาพ
ข้อเท็จจริงและความจาเป็นในประเทศ
5.2.2 ปรับปรุงกองทุนเงิ นทดแทนและเตรียมการประกันสังคมแขนงอื่น
(1) ขยายอัตรากาลังทัง้ ในด้านการบริการ ด้านบริการและอื่นๆ โดย
ปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจต่อโครงการนี้ดขี น้ึ
(2) ขยายงานกองทุ น เงิน ทดแทนให้ ค รอบคลุ ม ในจัง หวัด ต่ า งๆ
เพิม่ ขึน้ โดยอาจขยายขอบข่ายการดาเนินงานให้ครอบคลุมถึงธุรกิจทีล่ ูกจ้างน้อยกว่า 20 คน เฉพาะ
กิจการทีม่ ลี กั ษณะเสีย่ งภัย
(3) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่อ อกตามประกาศคณะปฏิว ตั ิ ฉบับ ที่
103 เพื่อให้การใช้เงินสารองเหลือจ่ายมีความคล่องตัวพอสมควร เช่น ใช้ในมาตรการป้องกัน
อุบตั เิ หตุ
(4) เตรียมการประกันสังคมแขนงอื่นๆ ที่จาเป็ นตามความเหมาะสม
รวมทัง้ การพิจ ารณาเรื่อ งกองทุ น สะสมแห่ ง ชาติภ ายในระยะของแผน โดยอาจพิจ ารณารวม
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไว้เสียด้วยกัน
5.2.3 ด้านแรงงานสัมพันธ์
(1) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายแรงงาน ให้ฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และ
ลูกจ้างได้ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชดิ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทังกฎหมายประกาศใช้
่
ทัง้ นี้ จะต้องมี
รายละเอียดเกีย่ วกับบทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายไว้ให้ชดั เจน
(2) ศาลแรงงาน จะให้ม ีการจัด ตัง้ ศาลแรงงานที่มกี ารดาเนิน งาน
ก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่นายจ้างและลู กจ้างให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว และในระหว่าง
การดาเนินงานจัดตัง้ ศาลแรงงานนัน้ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยงั คงทาหน้ าที่ดงั ที่ปฏิบตั ิ
อยู่ใ นปจั จุบนั แต่ ปรับปรุงให้มกี าลังปฏิบตั ิงานสูงขึ้น เมื่อ ตัง้ ศาลแรงงานขึ้นแล้ว คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์จะมีหน้ าที่เพียงไกล่เกลี่ยการพิพาทแรงงานเท่านัน้ ถ้าทัง้ 2 ฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงกันได้หลังจากไกล่เกลีย่ แล้วจะให้ศาลแรงงานเป็นผูช้ ข้ี าด
(3) สถาบันส่งเสริ มแรงงานสัมพันธ์ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
จะได้มกี ารพิจารณาและดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้สาเร็จ เพื่อแก้ไขปญั หาแรงงานในระยะยาว
และในระหว่ า งการด าเนิ น งานจัด ตัง้ สถาบัน แรงงานนี้ จะส่ ง เสริม ให้ น ายจ้า งและลู ก จ้า งได้
พบปะปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญั หาและการดาเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยให้กรมแรงงานเป็ น
เจ้าของเรือ่ ง การดาเนินงานตามวิธหี ลังนี้จะช่วยลดทอนปญั หาแรงงานในระยะสัน้ ได้มาก
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(4) การให้ ก ารศึ ก ษาและอบรม จะจัด ให้ ม ีก ารอบรมและให้
การศึกษาในความรูท้ ่เี กี่ยวกับสิทธิและหน้าทีข่ องตนตามกฎหมายแรงงานต่างๆ เพื่อให้แรงงานมี
ความรับผิด ชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยิง่ ขึ้น เพื่อ หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง กันระหว่า ง
แรงงานและนายจ้างนัน้ จะสนับสนุ นให้มสี ภาแรงงานและสภานายจ้างทีร่ วมตัวกันได้และมีอานาจ
การต่อรองอย่างแท้จริง
5.2.4 การอบรมและฝึ กอาชีพ
(1) ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะได้กาหนดนโยบายการ
อบรมและการฝึกระยะสัน้ แก่ผอู้ ยูน่ อกโรงเรียนให้แน่ นอน และมีหน่ วยงานรับผิดชอบในการบริหาร
นโยบายการฝึกและประสานงานฝึกแก่ ผอู้ ยู่นอกโรงเรียนแต่เพียงหน่ วยเดียว โดยย้าในด้านการฝึก
เพื่อการมีงานทา
(2) สนับสนุ นงานด้านการฝึ กยกระดับฝี มอื และการฝึ กฝี มอื พื้นฐาน
โดยการขยายไปสู่ส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้
(3) ให้เ อกชนเข้า มามีส่ ว นรับภาระการฝึ ก ให้ม ากขึ้น โดยการให้ม ี
ระบบการฝึกช่างฝึกหัดขึน้ ให้เป็ นระบบการพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมในฝ่ายเอกชน แทนทีจ่ ะ
เป็ นภาระของรัฐบาลแต่ ฝ่ายเดียวที่ผลิตกาลังคนให้กบั ธุรกิจเอกชน และรัฐจะได้กวดขันกาหนด
หลักเกณฑ์ให้เอกชนเข้าร่วมเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากทีส่ ุด
(4) เร่งรัดการกาหนดและทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานให้มากขึ้น
เพื่อยกระดับช่างฝีมอื ในแขนงช่างต่างๆ ให้เทียบเท่ากับระดับมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ
5.2.5 การให้บริ การจัดหางานและข่าวสารด้านแรงงาน
(1) จัด ท าข่ า วสารและรายงานตลอดจนการวินิ จ ฉัย เพื่อ ให้ท ราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการว่างงาน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ และสภาพแรงงานของลู กจ้าง โดย
รวดเร็วสม่าเสมอ
(2)

เร่งให้มกี ารจดทะเบียนการมีง านทาและการว่ างงานให้เ ป็ นไป

อย่างทัวถึ
่ งทุกจังหวัด
(3) ปรับ ปรุ ง โครงสร้ า งของส านั ก งานจัด หางานของรัฐ เพื่อ ให้
สานักงานเป็ นศูนย์กลางของผู้แสวงหางานและนายจ้างผู้ต้องการแรงงาน ขณะเดียวกันจะต้องมี
ข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์เพื่อจะได้เผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน
ให้แก่ผแู้ สวงหางาน นายจ้างและสถาบันศึกษาทุกสถาบัน
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(4) ขยายและปรับปรุงสานักจัดหางานให้เพิม่ จานวนขึน้ ในจังหวัดที่ม ี
การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และตลอดจนย่านที่เป็ นจุดรวมของคมนาคม เพื่อช่ วยเหลือให้
ข้อมูลและแนวทางทีถ่ ูกต้องแก่ผแู้ สวงหางาน และจะให้การฝึกอบรมระยะสัน้ หรือสาธิตแก่ผหู้ างาน
ให้มคี วามรูด้ า้ นการทางานและการอยูไ่ ด้ภายในเมืองใหญ่ๆ ด้วย
(5) ควบคุมสถานจัดหางานของเอกชน ทัง้ ในส่วนกลางและส่ว น
ภูมภิ าคเพื่อวางแนวการดาเนินงานให้อยูใ่ นมาตรฐาน ตลอดจนให้การสนับสนุ นในด้านวิชาการและ
ช่วยให้การฝึกฝีมอื เพิม่ เติมในบางอาชีพ การควบคุมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความศรัทธาแก่ลูกจ้าง
และนายจ้าง และทัง้ ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลลงไปด้วย
5.3

เป้ าหมายและแผนงาน

เพื่อ จะให้บรรลุ ถึงวัต ถุประสงค์ใ นการที่จะเสริมสร้างการมี งานทาในประเทศให้
มากขึน้ และมุ่งทีจ่ ะสร้างความเป็ นธรรมทางสังคม รวมทัง้ ในเรื่องความปลอดภัยในการทางานและ
สวัสดิการแรงงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จึงได้กาหนดแผนงานและงานที่จะทาให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ประกอบด้วย
(1)

แผนพัฒนาแรงงาน

(2)

แผนพัฒนาการจัดการและอบรมลูกจ้าง

(3)

แผนจัดหางานและแนะแนวอาชีพ

(4)

แผนงานมาตรฐานแรงงาน

(5)

แผนกองทุนเงินทดแทน

(6)

แผนแรงงานสัมพันธ์

(7)

แผนการทางานของคนต่างด้าว

(8)

แผนศึกษาข้อเท็จจริงด้านแรงงาน

แต่ละแผนงานประกอบด้วยงานและโครงการเฉพาะทีจ่ าเป็นรีบด่วน มีวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายสรุปได้ดงั นี้
5.3.1 แผนพัฒ นาแรงงาน เพื่อ พัฒ นาแรงงานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพก่ อ นเข้า สู่
ตลาดแรงงาน และเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมอื แรงงานทีท่ างานอยู่แล้วให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย
ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพ และขยายงานพัฒ นาฝี ม ือ แรงงานทัง้ ส่ ว นกลางและส่ ว นภูม ิภ าค ส าหรับ ใน
ส่วนกลางจะปรับปรุงและขยายงานที่สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงานที่ดนิ แดง และวัดธาตุทอง โดยจะ
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รับคนเข้าฝึ กได้ 27,500 คน ในส่วนภูมภิ าคจะจัดตัง้ สถาบันขึ้นใหม่อีก 3 แห่ง ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ จะสามารถรับคนเข้าฝึก 13,800 คน
5.3.2 แผนจัด หางานและแนะแนวอาชี พ โดยจะขยายบริการของรัฐในด้าน
การจัดหางาน การแนะแนว และเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคโดย
จะจัดหางานให้แก่ประชาชนประมาณ 280,600 คน และจะจัดตัง้ สานักงานจัดหางานในส่วนภูมภิ าค
อีก 70 แห่ง
5.3.3 แผนกองทุ น เงิ น ทดแทนและแผนแรงงานสัม พัน ธ์ เพื่อ ที่จ ะเป็ น
หลักประกันในการทีล่ กู จ้างประสบอันตราย เนื่องจากการทางานและโรคอันเกิดจากการทางานและ
เพื่อทีจ่ ะให้ได้รบั เงินค่าทดแทนโดยรวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาพความร้ายแรง และส่งเสริมการ
ปฏิบตั กิ ารในการร่วมปรึกษาหารือ และร่วมเจรจาต่อรองในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานโดยจะด าเนิน การให้ม ีก ารประกั น การประสบอัน ตราย และอุ บ ัติเ หตุ แ ก่ ลูก จ้า งใน
สถานประกอบการที่มลี ูกจ้าง 10-20 คนขึน้ ไป 10,600 แห่ง และจะขยายไปยังส่วนภูมภิ าคอีก
3,490 แห่ ง และจะปรับปรุงแก้ไ ขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใ ห้เ หมาะสมยิง่ ขึ้น และคาดว่าจะ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน และระดับการนัดหยุ ดงานประมาณ 1,325 ราย และไกล่
เกลีย่ ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 2,575 ราย

บทที่ 8
การพัฒนาสังคม
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ในระยะที่แ ล้ ว มาได้ ส่ ง ผลสะท้อ นให้ เ กิด ความเปลี่ย นแปลงต่ อ
โครงสร้างของประเทศหลายประการ เช่น เปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลให้เกิดความเติบโตของเมืองต่างๆ มากขึน้ และ
มีการเคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทเข้าสู่ในเมือง การเปลี่ยนแปลงย่อมก่อให้เกิดปญั หาด้าน
สังคมใหม่ๆ ขึ้นหลายประการ ซึ่งได้ทวีค วามรุนแรงและกลายเป็ นอุปสรรคสาคัญ ในการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ให้ความสนใจงานพัฒนาด้านสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยเน้นการสร้างเสถียรภาพของสังคมและการส่งเสริมบทบาททางสังคมของเยาชนและ
สตรีให้มคี วามหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ การวางแผนพัฒนาสังคมจะยึดวัตถุประสงค์
ที่จะให้ประชาชนได้มสี ่ วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกระดับ เพื่อสร้างและกระจาย
ความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็จะพยายามรักษาเสถียรภาพของสังคมในช่วงที่มกี าร
เร่งรัดพัฒนาเศรษฐิจให้เป็นไปอย่างสมดุลและสนับสนุ นกัน
ปญั หาและอุ ปสรรคทางด้านสังคมที่พจิ ารณาแล้ว และเห็นว่าเป็ นเรื่อ งเร่ง ด่วนสมควรจะ
หยิบยกขึน้ พิจารณาและวางแนวทางแก้ไขภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มดี งั นี้ คือ
(1) ปั ญ หาการติ ดยาเสพติ ดให้ โ ทษ เป็ น ผลสืบ เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นแปลง
โครงสร้างของสังคมและเศรษฐกิจทีส่ าคัญได้แก่ ความไม่มเี สถียรภาพทางด้านครอบครัวได้ผลักดัน
เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้ามัวสุ
่ มกับอบายมุขได้ง่าย โดยเฉพาะการติดยาเสพติดกาลังจะเป็ น
ปญั หาสังคมทีร่ นุ แรงมากขึน้
(2) ปั ญหาความเสื่ อมโทรมของศิ ลปวัฒนธรรมและศาสนา เป็ นผลสืบเนื่องจาก
สังคมได้มกี ารพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทางวัฒนธรรมและ
ศาสนาของประชาชนขึน้
(3) ปั ญ หาความมันคงและปลอดภั
่
ย ของชี วิ ต และทรัพ ย์สิ น ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ คือ
ภัยจากอาชญากรรม อุบตั ภิ ยั สาธารณภัยและภัยทีเ่ กิดจากสิง่ อุปโภคและบริโภค
(4) ปั ญหาเกี่ ยวกับบทบาทของสตรี ในปจั จุบนั สตรียงั ไม่ได้รบั การสนับสนุ นให้ม ี
บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเพียงพอ
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(5) ปั ญหาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็ นกลุ่มประชากรที่กาลังจะเป็ นแรงงานและระดับ
มันสมองต่ อ ชาติต่ อ ไปในอนาคต ต้อ งได้รบั ผลกระทบกระเทือ นอันเป็ นผลสืบเนื่อ งมาจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยกระทันหัน
ั หาเหล่ า นี้ เ ป็ น ป ญ
ั หาที่ม ีค วามเร่ ง ด่ ว นที่จ ะต้ อ งด าเนิ น การในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ นี้
ปญ
เพื่อให้เกิดเสถียรภาพขึน้ ในสังคม

1.

ปัญหายาเสพติ ดให้โทษ
1.1

สภาพทัวไปและปั
่
ญหา

นับแต่รฐั บาลได้ประกาศเลิกการสูบฝิ่น โดยปิดโรงยาฝิ่นและมีการเผากล้องสูบฝิ่น
ทีส่ นามหลวง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2502 จากผลของการสารวจในขณะนัน้ ว่ามีผตู้ ดิ ฝิ่นประมาณ
79,540 คน แต่เมื่อได้ประกาศห้ามสูบฝิ่ นแล้วปรากฏว่ามียาเสพติดประเภทใหม่ขน้ึ มาแทนที่ คือ
ผงขาว หรือ เฮโรอิน จากผลการส ารวจของคณะกรรมการต่ างๆ และการรายงานขององค์การ
อนามัยโลกพบว่าในปจั จุบนั มีผตู้ ดิ ยาเสพติดอยู่ประมาณ 600,000 คน โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ
อายุระหว่าง 16-24 ปี มีถงึ ประมาณร้อยละ 60-70
จากสถิตดิ งั กล่าวจะเห็นว่า ปญั หายาเสพติดให้โทษเป็ นปญั หาระดับชาติทจ่ี ะต้อง
รีบดาเนินการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เพราะนอกจากประเทศไทยจะต้องสูญเสียเงินเพื่อซือ้ ผงขาวใน
ปีหนึ่งๆ เป็นเงินประมาณ 10,800 ล้านบาทแล้ว ยังมีปญั หาอื่นๆ ร้ายแรงติดตามมาด้วย คือ ปญั หา
อาชญากรรมและการสูญเสียทรัพยากรกาลังคนของชาติ
1.2

แนวทางและมาตรการแก้ไข

แม้ร ฐั บาลจะได้ใ ช้มาตรการเด็ดขาดรุนแรงถึง ขนาดขัน้ ประหารชีว ิต และจาคุ ก
สถานหนัก ต่ อ ผู้ท่ที าการผลิต หรือ ทาการค้ายาเสพติดให้โทษแล้ว ก็ต าม ก็ยงั มีการลักลอบและ
จาหน่ ายอยูเ่ นืองๆ ฉะนัน้ จึงจะเน้นวิธกี ารป้องกัน การปราบปราม การบาบัดรักษา และการปลูกพืช
ทดแทน ด้วยแนวทางทีจ่ ะดาเนินการดังนี้ คือ
1.2.1 การป้ องกัน
(1) เน้ น หนัก ในเรื่อ งการให้สุ ข ศึก ษาและเผยแพร่เ รื่อ งพิษ ภัย ของ
ยาเสพติดและการป้องกัน รวมทัง้ การสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ สมาคมผูป้ กครองและครูขน้ึ เพื่อการนี้
(2) เน้ น การป้ องกั น ขัน้ พื้น ฐาน คื อ การส่ ง เสริม สุ ข ภาพจิต ของ
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับและแก่ชุมชน
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1.2.2 การปราบปราม
(1) เร่งดาเนินการทาลายล้างผูม้ อี ทิ ธิพลหนุนหลังผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ าย
ให้ห มดสิ้น ไป ทัง้ นี้ เพราะอุ ป สรรคส าคัญ ของการปราบปรามอยู่ท่ีเ จ้า หน้ าที่ผู้ป ราบปรามมี
ผลประโยชน์รว่ มกับผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่าย
(2) หน่ วยปราบปรามจะต้องได้รบั การสนับสนุ น ทางด้านอุปกรณ์
ยานพาหนะและก าลัง เจ้าหน้ า ที่ท่มี ีป ระสิทธิภ าพสูงอย่า งเพีย งพอ ขณะเดียวกัน จะต้อ งมีก าร
ปรับปรุงระบบและวิธกี ารข่าวกรองให้รดั กุมและได้ผลอย่างฉับไว
1.2.3 การบาบัดและรักษา
(1)

จัดคลีนิคถอนพิษยาและฟื้นฟูจติ ใจผูต้ ดิ ยาเสพติด
(2) จัด คลีนิ ค เมธาโดนในระยะยาว เพื่อ ลดปญั หาโดยตรงในกรณี
ผูต้ ดิ ยาไม่สามารถบาบัดได้ดว้ ยวิธอี ่นื
(3) สนับสนุนให้มกี ารช่วยบาบัดให้เกิดผลในด้านฟื้นฟูสภาพจิตใจและ
ประคับประคองให้ผปู้ ว่ ยติดยาเสพติดมีโอกาสทีจ่ ะเลิกติดได้มากยิง่ ขึน้
(4) ฟื้ นฟู ส ภาพจิต ใจผู้ป่ ว ยให้มคี วามสนใจในด้านสันทนาการและ
ปรับตัวเองในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
(5)

ให้การฝึกอบรมอาชีพควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

1.2.4. การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทน ฝิ่ นเป็ นตัวการสาคัญและเป็ น ที่มา
ของเฮโรอิน จึงควรหาวิธกี ารมิให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ตอนเหนือของประเทศมีการปลูกฝิ่น โดยการ
จัดหาที่ทเ่ี หมาะสมจัดตัง้ เป็ นนิคมชาวเขาขึน้ ให้ตงั ้ ถิน่ ฐานให้เป็ นหลักแหล่ง และส่งเสริมให้มกี าร
ปลูกพืชทางด้านเศรษฐกิจทีไ่ ม่ผดิ กฎหมายแทนฝิ่น พร้อมทัง้ จัดหาตลาดให้แก่พชื ผลทีผ่ ลิตได้
1.2.5 การประสานงาน การดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ปญั หายาเสพติดให้โทษ
จะบรรลุผลตามจุดหมายได้เพียงไร จาเป็ นจะต้องมีการวางแผนการปฏิบตั งิ านและร่วมดาเนินการ
อย่างใกล้ชดิ ระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดตัง้ คณะกรรมการวางแผนและประสานงาน
ระดับชาติจากหน่ วยงานต่างๆ และองค์การอาสาสมัครเพื่อให้แผนงานดาเนินไปอย่างสอดคล้อง
ต้องกัน และมีสานักงานปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะและเร่งรัดหน่ วยงานที่มคี วามรับผิดชอบให้ทาการ
ปราบปรามให้เข้มงวดกวดขันยิง่ ขึน้
1.3

เป้ าหมายและแผนงาน

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดให้โทษได้ผล ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 มีเป้าหมายและแผนงานในการดาเนินงานดังนี้ คือ
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1.3.1 แผนงานทางด้ า นการป้ องกัน บ าบัด รัก ษา เพื่อ ไม่ ใ ห้อ ัต ราการติด
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นในเด็กนักเรียนและประชาชนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 กระทรวง
สาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จึงร่วมมือกันดาเนินการต่อไปนี้
(1)

จะบ าบั ด ผู้ ป่ ว ยในคลี นิ ค ถอนพิ ษ และผู้ ป่ ว ยนอก ประมาณ

(2)

จะรักษาด้วย Methadone ประมาณ 511,000 คนต่อวัน

(3)

จะจัด ตัง้ สถานที่ใ ห้บ ริก ารปรึกษาและค าแนะน าประมาณ 100

(4)

จะใช้ศูนย์เยาวชนและบ้านกึง่ วิธเี ป็นทีฟ่ ้ืนฟูสภาพจิตใจ

104,000 คน

หน่วย
1.3.2 แผนการปลูก พื ช ทดแทน จะท าการแบ่ ง เขตที่ม ีช าวเขาอาศัย อยู่ใ น
จังหวัดต่างๆ ออกเป็ น 210 เขต (13 จังหวัด ประชากร 291,133 คน มีทเ่ี พาะปลูกฝิ่น 62,132 ไร่
และทาไร่ 350,444 ไร่) จะดาเนินการกาหนดเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาปีละ 20 เขต จะคุมประชากร 36,000
คน และในเขตนัน้ ๆ จะแบ่งพืชที่ทาการเพาะปลูกออกเป็ น 3 ส่วน คือ นาและพืชหมุนเวียนไม้ยนื
ต้น และปลูกปา่ ไม้ในระยะสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะสามารถลดพืน้ ทีป่ ลูกฝิ่นลงได้ประมาณร้อย
ละ 50
1.3.3 แผนงานป้ องกันและปราบปราม เร่งการพิจารณาจัดทาโครงการและ
เป้าหมายดาเนินการเป็ นการแน่ นอน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษให้เข้มแข็งกว้างขวางยิง่ ขึน้

2.

ศิ ลป วัฒนธรรมและศาสนา
2.1

ศิ ลป วัฒนธรรม
2.1.1 สภาพโดยทัวไปและปั
่
ญหา

(1) ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มศี ิลปวัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ แต่โบราณกาล ศิลปวัฒนธรรมประจาชาติของไทย มี
ทัง้ ในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การแต่งกาย และในรูปของศิลปวัตถุ ปรากฏให้เห็นอยู่
โดยทัวไป
่ ปจั จุบนั ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทัง้ ในด้านการ
สื่อสาร คมนาคม ธุรกิจ และการค้าต่างๆ มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
จากแบบอย่างที่เคยปฏิบตั กิ นั มาแต่ดงั ้ เดิมเป็ นอันมาก ทาให้ศลิ ปวัฒนธรรมที่ดงี ามบางอย่างของ
ไทยที่ควรสงวนและรักษาไว้ค่อยๆ เลือนหรือถูกทาลายไปและถูกวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา
แทนทีอ่ ย่างรวดเร็ว
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(2) ศิลปวัฒนธรรมในรูปของโบราณวัตถุสถาน อันแสดงถึงสัญลักษณ์
ของความเจริญของประเทศในด้านสถาปตั ยกรรม จิตรกรรมและปฏิมากรรม ซึง่ ปรากฏหลักฐานใน
รูปของวัดวาอาราม โบราณสถานและปูชนียวัตถุท่สี าคัญๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้ถู ก
ทาลายไปเป็นอันมาก
(3) การตื่นตัวทางการเมืองของคนรุน่ ใหม่ ทาให้เกิดแนวความคิดทาง
วัฒนธรรมการเมืองและได้แสดงออกในทางปฏิบตั ิ เช่น การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ความเป็ นธรรม
ความเสมอภาค การแสดงออกในทางดนตรี และวรรณกรรมทีช่ ่นื ชมถึงชีวติ ในสังคมใหม่ สิง่ เหล่านี้
เป็นเหตุทท่ี าให้คนรุน่ ใหม่ละทิง้ ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ คยถือว่าดีงามของชาติ
(4) ขาดนโยบายและแผนงานหลักของชาติเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนผูร้ บั ผิดชอบอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบทางด้านศิลปวัฒนธรรมแยก
อยู่ก ันอย่างกระจัด กระจาย และต่ างฝ่ายต่ างด าเนิ น งาน ไม่ม ีก ารประสานงานและการก าหนด
มาตรการและเป้าหมายร่วมกัน
(5) การเผยแพร่ การให้ความรูแ้ ละแนวทาง เพื่อปลูกฝงั ทัศนคติและ
ค่านิยมในศิลปวัฒนธรรมของไทย ไม่ส ามารถทาได้อ ย่างกว้างขวางและทัวถึ
่ ง ทาให้ประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนขาดความรูค้ วามเข้าใจ และความสนใจในความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมทีด่ งี าม
ของชาติทม่ี อี ยู่แล้วและรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศโดยมิได้มกี ารดัดแปลง หรือปรับปรุง
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมไทย
2.1.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข
(1) ขยายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ค วามรู้ค วามเข้าใจใน
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่ประชาชน นักเรียน นิสติ และนักศึกษาให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ ทางด้านประชาชนให้มกี ารเพิม่ จานวนสถานที่เพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมให้ทวถึ
ั ่ ง ทัง้ ใน
ส่ ว นกลางและส่ ว นภูม ิภ าคทางด้านนัก เรีย น นิส ิต และนัก ศึก ษาจะต้อ งกาหนดแนวทางให้ใ ช้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(2) ส่งเสริมนักเรียน นิสติ นักศึกษาและประชาชนให้จดั กิจกรรมเป็ น
พิเศษเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสงั ขรณ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมขึน้ ในวันสาคัญๆ ประจาปี เพื่อเป็ น
การปลูกฝงั ทัศนคติและความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว แต่ทงั ้ นี้จะต้องหาวิธกี ารเพื่อรับความร่วมมือ
จากองค์การต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้กว้างขวาง
(3) จัดทาแผนหลักในการทานุ บารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้
เป็ นแนวนโยบายและมาตรการทีห่ น่ วยงานต่างๆ จะได้ยดึ ถือไปปฏิบตั แิ ละดาเนินการโดยประสาน
สอดคล้องกันต่อไป
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2.2

ศาสนา
2.2.1 สภาพทัวไปและปั
่
ญหา

(1) ชีวติ และสังคมของคนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวชนบท
ได้ผกู พันกับศาสนาจนเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวัน เพราะศาสนาเป็ นสิง่ กาหนดแนวทางในการ
ดารงชีวติ ระเบียบ ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมของชนในชาติจนแยกกันเกือบไม่ได้ วัดวาอาราม
เป็นแหล่งเกิดของศิลปและวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ สังคมไทยได้อาศัยพุทธศาสนาเป็ นทีห่ ล่อหลอม
จิตใจของชนชาวไทยทัง้ ชาติและปลูกฝงั ศีลธรรมอันดีงามสืบต่อกันตลอดมา
ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาของคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ หรือประมาณ
93% ของจานวนประชากร นอกจากนัน้ มีศ าสนาอิส ลาม ศาสนาคริสต์ (นิกายคาธอลิกและ
โปแตสแต้นท์) ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกส์ แต่หลักของพุทธศาสนานัน้ มิได้มกี ารบังคับทุกอย่าง
เป็ นไปโดยความสมัครใจ ดังนัน้ ข้อขัดแย้งของประชาชนไทยในเรื่องศาสนาจึงมีไม่มากนัก ปญั หา
สาคัญอยูท่ บ่ี ารุงรักษาและการแก้ปญั หาในวงการบริหารพุทธศาสนาให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
(2) เมือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ในอัตราอย่างรวดเร็ว จึงทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสัง คมในปจั จุบนั ไปด้ว ย โดยเฉพาะการเพิม่ ขึ้นของประชากรอย่าง
รวดเร็ว การคมนาคมและขนส่งสะดวกขึน้ จนทาให้ค่านิยมทางศาสนาเปลีย่ นแปลงไป ความเจริญ
และความต้องการทางวัตถุทาให้วดั วาอารามซึง่ เคยเป็ นศูนย์กลางของสังคม เป็ นทีร่ วมของจิตใจได้
เสื่อมคลายลง มีการใช้ศาสนาเป็ นเครื่องอ้างและเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาก
ขึน้ เช่น มีการลักลอบขุดค้น ทาลายสัญลักษณ์ ทางศาสนากันมากขึ้น จึงเป็ นปญั หาที่จะต้องหา
ทางแก้ไขเพื่อปกปกั รักษาศาสนาและวัฒนธรรมของชาติสบื ต่อไป
(3) การสร้างหรือปรับปรุงวัดวาอารามหรือศาสนสถานต่างๆ ทากัน
โดยไม่มรี ะเบียบแบบแผน และไม่มขี อบเขต สุดแต่กลุ่มบุคคลแต่ละหมู่คณะจะดาเนินงานกัน ทาให้
ประชาชนผูม้ ศี รัทธาต้องสิน้ เปลืองเงินทองมากกว่าทีค่ วร การเรีย่ ไร บอกบุญและการสร้างวัดใหม่ๆ
ขึน้ มากมายในปจั จุบนั ก็เป็ นการมุ่งสร้างทางวัตถุ มากกว่าพัฒนาทางด้านจิตใจ ทาให้วดั ในทาง
พุ ท ธศาสนามีม ากจนกระทัง่ ในบางหมู่บ้า นประชาชนไม่ ส ามารถจะให้ค วามอุ ป ถัม ภ์ค้ า ชู ไ ด้
กลายเป็ นวัดร้างหรือไม่มพี ระสงฆ์อยู่ จนเกิดสภาพเสื่อมโทรมในที่สุด จากการสารวจปรากฏว่า
ขณะนี้มวี ดั ทัง้ หมดจานวน 25,695 วัด เป็นวัดร้างเสีย 4,670 วัด ส่วนทีเ่ หลือก็มไิ ด้รบั การทานุ บารุง
ให้เป็ นศูนย์กลางของศีลธรรมจรรยาอันดีงามเท่าที่ควร สมกับเจตนารมณ์ของผู้สร้างหรือผู้บริจาค
นับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง
(4) หน่วยงานและองค์การต่างๆ ซึง่ มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศาสนา
ยังมิได้มกี ารประสานงานกันเท่าทีค่ วร ในอันทีจ่ ะวางแผนและปฏิบตั งิ านร่วมกัน ในการจะทานุ บารุง
หรือปรับปรุงกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการศาสนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมและสิง่ แวดล้อม

313

เท่าที่ควร อาทิ ในเรื่องระเบียบการปฏิบตั ิตนของสงฆ์ การสร้างวัดวาอาราม การบอกบุญเรีย่ ไร
ฯลฯ
2.2.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข
แนวทางและมาตรการแก้ไข มีดงั นี้
(1) ปรับปรุงระเบียบปฏิบตั ิของสงฆ์ให้อยู่ในกรอบพระวินัยเท่าที่จะ
สามารถท าได้ใ นสภาวะการณ์ ป จั จุ บนั และวางกฎเกณฑ์แ ละวิธ ีก ารในการคัด เลือ กผู้ท่ีจะเข้า
บรรพชาให้เคร่งครัดยิง่ ขึน้
(2) ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์และรูปแบบในการพัฒนาวัดวาอารามและสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาต่างๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย และ
คงไว้ซง่ึ สัญลักษณ์ทางศาสนา และเอกลักษณ์ของชาติ
(3) พัฒนาวัดวาอารามทุกศาสนาให้เป็ นไปตามแบบแผน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทัง้ ในด้านการรักษาไว้ในศิลปวัฒนธรรมและให้เป็ นที่พ่งึ ของประชาชนด้านความ
สงบทางจิตใจ
(4) ปรับปรุงและวางแผนเกี่ยวกับด้านการศึกษา และพระสงฆ์ใน
พุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทางศาสนา เพื่อปรับปรุงและสนับสนุ นวิธ ีการในการเผยแพร่
หลักธรรมของศาสนาในทางทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแก่ประชาชนทัวไปโดยเฉพาะ
่
เยาวชนของชาติให้อยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีงาม
(5) ป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลหาประโยชน์จากศาสนสมบัติ และทาลาย
บรรยากาศแวดล้อ มความสงบสุ ขในบริเ วณวัดวาอารามต่ างๆ และศาสนสถานต่ างๆ โดยการ
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการนี้
(6) สนั บ สนุ น กิจ กรรมของศาสนาอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การ
เผยแพร่ศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจหลักและคาสอนทีถ่ ูกต้องของศาสนา และเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทีน่ บั ถือศาสนาต่างกัน

3.

ความมันคงปลอดภั
่
ยของชีวิตและทรัพย์สิน

ปจั จัยสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็คอื การเสริมสร้างความมันคง
่
ั หาอาชญากรรม ป ญ
ั หาอุ บ ัติเ หตุ
ปลอดภัย ให้แ ก่ ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของประชาชน ได้แ ก่ ป ญ
สาธารณภัย ปญั หาการคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูบ้ ริโภค ปญั หาสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษ ปญั หาเหล่านี้
ล้วนแต่เป็ นปญั หาทีต่ อ้ งได้รบั การพิจารณาแก้ไขเร่งด่วนทัง้ สิน้
3.1

ปัญหาอาชญากรรม
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3.1.1 สภาพทัวไป
่ จากสถิตขิ องกรมตารวจในช่วงเกือบ 10 ปี ทผ่ี ่านมา ชีใ้ ห้เห็น
ว่ามีคดีอาชญากรรมเกิดขึน้ โดยอัตราเฉลีย่ ปีละประมาณ 2,000 รายต่อประชากร 1 แสนคน และมี
แนวโน้มว่าจะสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และจากสถิตขิ องกรมราชทัณฑ์กแ็ สดงให้เห็นว่าจานวนผูต้ ้องขังเพิม่ ขึน้
ทุกปีโดยเฉลีย่ แล้วเพิม่ ขึน้ ปีละ 3,000-4,000 คน
3.1.2 ปัญหา กล่าวโดยทัวไปสาเหตุ
่
ของปญั หาอาจสรุปได้ดงั นี้
(1) ภาวะเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ตกต่ า ค่าครองชีพเพิม่ ขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โอกาสทีจ่ ะหางานทามีน้อยลง สิง่ เหล่านี้ผลักดันให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหันเหไปดาเนิน
ชีวติ ในทางผิดกฎหมาย
(2) ในระยะที่ผ่ า นมายัง มิไ ด้มกี ารวางแผนป้ อ งกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีปญั หาการทุจริตต่อหน้าที่ ทาให้การปฏิบตั งิ านยัง
บกพร่องอยูม่ าก
3.1.3 แนวทางและมาตรการแก้ไข มาตรการที่จะใช้แก้ปญั หาให้ได้ผลจริงจัง
นัน้ ต้องเน้นทัง้ ทางด้านการป้องกันและปราบปราม
(1)

ในด้านการปราบปราม

ปรับ ปรุ ง การท างานของหน่ ว ยงานปราบปรามให้เ คร่ง ครัด ต่ อ
หน้าทีย่ งิ่ ขึน้ โดยการใช้มาตรการเด็ดขาดแก่ผกู้ ระทาผิด ถ้ามีการทุจริตต่อหน้าที่ และจะต้องเร่งรัด
การวางแผนและติด ตามประเมิน ผลงานที่ไ ด้ท าไปแล้ว ด้ว ย ทัง้ จ าเป็ น จะต้อ งเพิ่ม อัต ราก าลัง
เจ้าหน้ าที่ปราบปรามและอุปกรณ์การปราบปรามให้เพียงพอกับอัตราการขยายตัวของประชากร
โดยเฉพาะในชนบทและเขตเมืองทีม่ คี ดีอาชญากรรมสูง
(2)

ในด้านการป้ องกัน

จาเป็ นจะต้องหาทางป้องกันทัง้ ในด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ ควรเพิม่ เงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ขา้ ราชการผูท้ ม่ี หี น้าทีใ่ นการป้องกันให้สงู ขึน้
(3)

เป้ าหมายและแผนงาน
-

แผนงานการฝึ กอบรมและเพิ่ มอัตรากาลังพล

จะเพิม่ อัตรากาลังพลทางด้านการปราบปราโดยเฉพาะใน
ท้องทีส่ ่วนกลางทีม่ ปี ญั หาและในท้องทีช่ นบทห่างไกล โดยจะเพิม่ ในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
จานวน 15,000 คน เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการดาเนินงาน จะมีการ
ฝึ ก อบรมต ารวจสนามและต ารวจบริก าร และพิจารณาลงโทษเจ้าหน้ าที่ผู้ก ระทาผิด และหย่อ น
สมรรถภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
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-

แผนงานเพื่อเพิ่ มสมรรถภาพในการปราบปราม

จะรักษาระดับความรุนแรงของปญั หาในด้านนี้ไม่ให้สูงขึน้
โดยเฉพาะจะเร่งรัดและปรับปรุงงานตามโครงการสายตรวจร่วม หน่ วยปราบปรามเฉพาะกิจ หน่ วย
ปราบปรามพิเศษประจาจังหวัดและศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
-

แผนงานประชาสัมพันธ์

จะเร่ ง ด าเนิ น การตามโครงการอาสาสมัค รต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมนิทรรศการอาวุธวัตถุระเบิดและยาเสพติดให้โทษ นิทรรศการอุบตั เิ หตุจราจร อัคคีภยั
และสาธารณภัย และโครงการจัดทาเอกสารประชาชนร่วมพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์
-

แผนงานเกี่ยวกับด้านการสนับสนุน

จะพิจารณาดาเนินการจัดหาข้อมูลโดยจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูล
ั หา
ท้อ งถิ่น และข้อ มู ล อาชญากรรม โครงการสภาพอาชญากรรมประจ าปี โครงการวิจ ัย ป ญ
อาชญากรรม และโครงการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
3.2

อุบตั ิ เหตุและสาธารณภัย

3.2.1 สภาพทัวไปและปั
่
ญหา ในกระบวนการพัฒนาเมืองและพัฒนาอุตสาหกรรมได้มอี ุบตั ภิ ยั ต่างๆ เกิดขึน้ ซึง่ ทาให้เกิดสูญเสียทรัพย์สนิ บาดเจ็บ และเสียชีวติ ของประชาชน
มากขึ้นทุกขณะ สาหรับในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะมีการเน้ นเรื่องอุบตั ิภยั ในการจราจรในที่
สาธารณะและในโรงงานอุตสาหกรรม
(1) อุบตั ิ ภ ยั ในการจราจร ทัง้ ทางบกและทางน้ า ซึ่งอาจมีส าเหตุ
เกิดขึน้ ประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจและความสนใจ ตลอดจนประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน
ทัง้ นี้ เนื่องมาจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาแก่ประชาชนไม่เพียงพอ รวมทัง้
มีการละเมิดกฎจราจร นอกจากนัน้ ระบบจราจรและระบบถนนทีเ่ ป็ นอยู่มขี อ้ บกพร่องทางเทคนิค ซึง่
นาไปสู่อุบตั เิ หตุได้
(2) ในที่ สาธารณะ คือ เรื่องอัคคีภยั ซึ่งในระยะปี 2514-2518 ใน
ส่วนกลางประชาชนเสียชีวติ ปีละ 105 คน บาดเจ็บ 175 คน สูญเสียทรัพย์สนิ คิดเป็ นมูลค่า 710.99
ล้านบาท และในส่วนภูมภิ าค ประชาชนเสียชีวติ 92 คน บาดเจ็บ 150 คน สูญเสียทรัพย์สนิ คิดเป็ น
มูลค่า 1,071.01 ล้านบาท
(3) ในโรงงานอุตสาหกรรม จานวนผู้ประสบภัยอันตรายเนื่องจาก
การทางานยังคงเพิ่มขึ้นทุก ปี แสดงให้เ ห็นว่าระบบการท างานและเครื่อ งจักรเครื่อ งมือ ยังมิไ ด้
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ นายจ้างยังไม่ตระหนักถึงการสูญเสียอันเกิดจากการประสบอันตรายของลูกจ้าง
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และไม่สนใจในเรือ่ งความปลอดภัยในการทางาน และความจาเป็ นในเรื่องการใช้เครื่องป้องกันต่างๆ
ซึง่ ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ของปี 2517 และ 2518 จานวนผูป้ ระสบอันตรายในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.6 โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่องไฟฟ้า
แก๊สและประปา เพิม่ มากกว่า 10 เท่า รองลงมา คือ อุตสาหกรรมประเภทการก่อสร้างเพิม่ ร้อยละ
40.7 นับว่าเป็นการเพิม่ ขึน้ ในอัตราสูง
3.2.2 แนวทางและมาตรการแก้ไข
(1)

ในการจราจร จะปรับปรุงก่อนอื่น คือ

ให้การศึกษาเรื่อ งความปลอดภัยในท้องถนนและแม่น้ า
ลาคลองแก่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธกี ารสื่อมวลชนให้มากขึน้ และให้บรรจุเรื่องนี้
เป็นหลักสูตรวิชาเลือกในขัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ให้หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องกับการจราจรได้มกี ารวางแผน
ร่วมกันในการออกแบบการสร้างทางและถนนให้มสี ภาพของความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ถนน
ให้มหี น่วยงานประสานงานกลางเพื่อการควบคุมอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนนโดยพิจารณาจากหน่ วยงานที่มอี ยู่ เช่น กองตารวจจราจร กรมทางหลวง กทม. หรือ
อื่นๆ และให้จดั ตัง้ หน่วยกูภ้ ยั ขึน้
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายและระเบี ย บการเกี่ ย วกั บ
การจราจรทีม่ ชี ่องโหว่ โดยเฉพาะบทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนกฎจราจร
-

กวดขัน การออกใบอนุ ญ าตขับ ขี่ใ ห้ม ีก ารสอบกัน อย่า ง

จริงจัง
(2)

ในที่สาธารณะ คือ อัคคีภยั มีแนวทางแก้ไขดังนี้

ให้ก ารศึก ษาถึง สาเหตุ แ ละวิธ ีก ารป้อ งกันอัค คีภยั แก่ ประชาชน
ให้มากขึน้ และปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับบทลงโทษผูป้ ระมาทและลอบวางเพลิง
(3) ในโรงงานอุตสาหกรรม ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ให้
รัด กุ มและเด็ด ขาดเกี่ยวกับการควบุ ค มโรงงานอุ ต สาหกรรม และเครื่อ งมือป้อ งกันอุ บตั ิเ หตุ แ ก่
คนงาน ในขณะเดียวกันจะปรับปรุงและขยายโครงการกองทุนเงินทดแทนอุบตั เิ หตุ ในการทางานที่
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการอยู่แล้ว โดยเน้ นในด้านการป้องกันอุ บตั เิ หตุ ท่เี กิดจากการทางาน
ด้วย
3.3

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตอันเกิ ดจากการบริ โภค
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ในปจั จุบนั ปรากฏว่า ในตลาดสินค้าบริโภคได้มกี ารผลิตสินค้าอาหารบางชนิดที่ม ี
สิง่ เป็ นพิษเจือปน ทาให้เกิดอันตรายแก่สุ ขภาพหรือชีวติ เช่น การใช้สผี สมอาหาร การใช้สารเคมี
บางชนิด เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยังมีการผลิตอาหารสาเร็จรูป หรือสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคทีข่ าด
คุณภาพหรือไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การผลิตน้าปลาจากกระดูกสัตว์และสิง่ ปรุงรสอย่างอื่นโดยไม่ได้
ใช้ปลา อาหารกระป๋องทีไ่ ม่มกี ารตรวจสอบคุณภาพ และภาชนะทีใ่ ช้ในการบรรจุซง่ึ ทาให้เป็ นพิษต่อ
ร่างกายเมือ่ นาไปรับประทาน รวมทัง้ ยังไม่มกี ารผลิตยารักษาโรคและเครื่องสาอางและอุปกรณ์อ่นื ๆ
อีกมากทีเ่ ป็นอันตรายแก่ผใู้ ช้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวติ ของผูบ้ ริโภค รัฐบาลจะแก้ไขปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงหรือออกกฎหมายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหาทางอุดช่องโหว่เหล่านัน้ ให้หมด
ไป ในขณะเดียวกันให้มกี ารตรวจตราควบคุมอย่างใกล้ชดิ ด้วย

4.

บทบาทของสตรีในการพัฒนาประเทศ
4.1

สภาพทัวไป
่

ในปจั จุบนั สตรีมจี านวนเป็ นกึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศ และเป็ นพลเมืองใน
ระหว่างกลุ่มอายุของวัยทางาน (อายุ 15 ปีขน้ึ ไป) ประมาณ 11 ล้านคน อย่างไรก็ตามปรากฏว่า
สถานะของสตรียงั ด้อยกว่าชายทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงเป็ นการสมควรที่จะ
เร่งสนับสนุ นให้สตรีมคี วามรูค้ วามสามารถและได้รบั ความเป็ นธรรมในสังคมมากขึน้ เพื่อจะได้เป็ น
พลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้เต็มตามขีดความสามารถมากขึน้
4.2

ปัญหา

4.2.1 แม้รฐั จะให้การศึกษาในวิชาทัวไปแก่
่
เยาวชนทัง้ ชายและหญิงเท่าเทียมกัน
แต่ ใ นสภาพการที่เ ป็ นอยู่เ ด็ก ชายมักได้โอกาสศึก ษามากกว่ าเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ครอบครัวที่ยากจนดังจะเห็นได้จากอัตราผู้ไม่รู้หนั งสือที่สารวจได้ในปี 2513 หญิงมีอตั ราเป็ น
ร้อยละ 25.2 ชายมีอตั ราเป็นร้อยละ 11.1
4.2.2 เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ แม้กฎหมายจะได้บญ
ั ญัตไิ ว้ให้
สิทธิเสมอภาคแก่สตรีและบุรษุ ในการประกอบอาชีพและค่าจ้างแรงงาน แต่ในทางปฏิบตั จิ ากผลการ
สารวจปรากฏว่า สตรียงั มีโอกาสทีจ่ ะก้าวหน้าในการงานในระดับสูงน้อยกว่าชายและยังมีรายได้ต่ า
กว่าชาย
4.3

แนวทางและมาตรการแก้ไข

ในการเน้ นบทบาทของสตรีใ ห้มสี ่ ว นร่ว มในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะมี
แนวทางดังนี้ คือ
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4.3.1 ทางด้านการศึกษา
(1) เร่งรัดให้การศึกษาขัน้ สืบเนื่องอันจาเป็ นแก่กลุ่มสตรีในชนบทให้ม ี
ส่ ว นร่ว มในการพัฒนากิจกรรมของท้อ งถิ่นและส่ งเสริมให้มกี ารปรับปรุงสมรรถภาพและความ
รับผิดชอบในการทางานของสตรี
(2) ให้การศึกษาอบรมแก่สตรีในรูปการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้
สตรีเองและทัง้ ฝา่ ยชายมีความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับหลักการในความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
(กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ)
4.3.2 ทางด้านเศรษฐกิ จและการประกอบอาชีพ
(1) ให้โอกาสก้าวหน้าอันเท่าเทียมกันในการทางานฝ่ายรัฐ และขยาย
งานและอัตรากาลังของฝ่ายแรงงานหญิง พร้อมทัง้ สอดส่องให้สตรีท่เี ป็ นลูกจ้างได้รบั ค่าจ้างและ
สวัสดิการทีเ่ ท่าเทียมกันกับการใช้แรงงานชายในงานประเภทเดียวกัน
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยราชการและเอกชนร่วมกันฝึกอบรม
อาชีพให้แก่สตรี ทัง้ นี้ เพื่อยกระดับฝีมอื สตรีให้มมี าตรฐานยิง่ ขึน้ และให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดท้องถิน่ ด้วย
4.3.3 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย
(1) ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ขดั ต่ อหลักความเป็ น
ธรรมและสิทธิเสมอภาคของสตรี พร้อมทัง้ เน้นเรือ่ งการคุม้ ครองแรงงานสตรีในอาชีพต่างๆ
(2) เพิม่ โทษทางอาญา และการปราบปรามมากขึน้ แก่ผู้ปฏิบตั ลิ ่อลวง
บังคับขูเ่ ข็ญและชักนาสตรีให้ไปสู่ในหนทางทีผ่ ดิ
4.4

เป้ าหมายและแผนงาน
4.4.1 แผนการดาเนิ นงานในระยะสัน้

(1) ให้มกี ารอบรมในส่วนภูมภิ าคในเขตพัฒนาชุมชนรวม 70 จังหวัด
ทางด้านอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมในครอบครัว พัฒนาครอบครัวและสังคมการเกษตร
การจัดกลุ่มและการวางแผนครอบครัว โดยมีเป้าหมายดาเนินการในระหว่างแผนฯ ดังนี้ คือ
-

ให้การฝึ กอบรมขัน้ พื้นฐาน 1,400 กลุ่ม จานวน 42,000

-

ให้การฝึ กกิจกรรมต่อเนื่อง 1,900 กลุ่ม จานวน 18,900

คน
คน
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-

ให้การฝึกอบรมอาชีพ 710 กลุ่ม จานวน 26,300 คน

(2) ให้มกี ารฝึ กอบรมเยาวชนสตรีให้เป็ นกุลสตรีไทย และให้มกี าร
ฝึกอบรมในระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ดังนี้
-

ฝึกอบรมเยาวสตรี 25 รุน่ จานวน 1,250 คน

-

จัดการอบรมเยาวสตรี 17 รุน่ จานวน 3,350 คน

-

ฝึกอบรมเฉพาะกิจกรรม 15 รุน่

4.4.2 แผนการดาเนิ นงานระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อให้การพัฒนา
บทบาทของสตรีได้เป็ นไปตามแนวทางข้างต้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจะได้ร่วมกับกรรมการพัฒนาสตรีและเด็ก ซึ่งจะได้ดาเนินการแต่งตัง้ ตามมติของ
คณะรัฐมนตรี ในการจัดทาแผนระยะปานกลางและระยะยาวต่อไป

5.

การพัฒนาเด็กและเยาวชน
5.1

สภาพทัวไป
่

การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็ นเรื่องจาเป็ นและเร่งด่วน เพราะเด็กและเยาวชนเป็ น
กาลังคนทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้มเี ด็กและเยาวชน (อายุ
ต่ากว่า 24 ปี ) ประมาณ 27 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 50 ของประชากรทัง้ ประเทศ จึงสมควรที่
จะพิจารณาเด็กและเยาวชนตามกลุ่มอายุดงั นี้
5.1.1 เด็กก่อนวัยเรียน (อายุต่ ากว่า 6 ปี ) มีจานวน 10 ล้านคน ยังขาด
หลักประกันทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า เด็กในวัยนี้ต้องเสียชีวติ
จานวนมาก เพราะขาดอาหาร เช่น ในปี 2517 มี 55,000 คน ส่วนการศึกษานัน้ เด็กก่อนวัยเรียนมี
4 ล้านคน มีโอกาสได้รบั การศึกษาในระดับอนุบาลและก่อนอนุบาลเพียง 0.18 ล้านคนเท่านัน้
5.1.2 เด็กในวัยเรียน อาจแยกออกพิจารณาได้ คือ
(1) เด็กในวัยเรียน (อายุ 7-24 ปี ) มีประมาณ 17 ล้านคน มีโอกาสได้
เข้ารับการศึกษาในระบบนอกโรงเรียนเพียง 0.27 ล้านคนเท่านัน้
(2) เยาวชนนอกระบบโรงเรียน ตามการสารวจสามะโนประชากรปี
2513 ปรากฏว่า มีเยาวชนอายุระหว่าง 7-13 ปีอยู่นอกระบบโรงเรียนร้อยละ 30 เยาวชนอายุ 1419 ปี ร้อยละ 87 และเยาวชนอายุ 20-24 ปี มีรอ้ ยละ 96 ของจานวนประชากรแต่ละกลุ่มอายุนนั ้
5.2

ปัญหา
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ั หาที่ส าคัญ ที่สุ ด เป็ น ป ญ
ั หาเกี่ย วกับอาหารและ
5.2.1 เด็ก ก่ อ นวัย เรี ย น ป ญ
สุขภาพอนามัย เด็กทีม่ ปี ญั หานี้ส่วนมากเป็ นเด็กในแหล่งสลัมและเด็กในชนบททีห่ ่างไกล โดยปกติ
แล้วปญั หานี้มกั เกิดขึน้ ในครอบครัวทีย่ ากจนและมีลกู มาก
5.2.2 เด็กในโรงเรียน ปญั หาทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ เด็กในโรงเรียนขาดความรูค้ วาม
เข้าใจด้านเทคนิคในการประกอบอาชีพและดารงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน เพราะขบวนการเรียนการสอนใน
ปจั จุบนั ไม่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน่
5.2.3 เยาวชนนอกระบบโรงเรียน ปญั หาเกีย่ วกับเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่
เป็ นปญั หาทีส่ าคัญมีหลายประการ เช่น มีเยาวชนนอกระบบโรงเรียนจานวนมากขาดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ เพราะไม่มโี อกาสและแหล่ งที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้ แก่ตนเอง เพื่อช่ว ยให้
ก้าวหน้าในการดารงชีวติ และการทางานมีไม่เพียงพอ นอกจากนัน้ การที่เยาวชนหลังไหลเข้
่
ามาสู่
เมือ งใหญ่ เ พื่อ การศึก ษานอกระบบโรงเรียนและเพื่อ หางานทาได้ก่ อ ให้เ กิด ปญั หาการว่ างงาน
ปญั หาทีพ่ กั อาศัยและปญั หาอาชญากรรมตามมา ขณะเดียวกันเยาวชนต้องยอมทางานด้วยค่าจ้าง
ที่เ สียเปรียบ มีส วัส ดิภาพและสวัส ดิการไม่เ หมาะสม และนอกจากนี้ยงั มีเ ยาวชนที่อ ายุต่ ากว่ า
กฎหมายแรงงานกาหนดไว้ต้องประกอบอาชีพเพราะความจาเป็ นทางเศรษฐกิจทาให้เป็ นอันตราย
แก่สุขภาพอนามัย
5.3

แนวทางและมาตรการแก้ไข
5.3.1 เด็กก่อนวัยเรียน

(1) สนับ สนุ น ให้เ อกชนร่ว มมือ กันเลี้ยงอาหารแก่ เ ด็กก่ อ นวัยเรีย น
โดยเฉพาะเด็กในแหล่งเสื่อมโทรมและชนบทที่ห่างไกล โดยรัฐจะให้การสนับสนุ นในเรื่องการผลิต
และจัดอาหารเสริมโปรตีนและแคลอรีร่ วมกับอาหารเสริมอื่นๆ ทีผ่ ลิตได้ในท้องถิน่ เพื่อลดอัตราการ
เป็นโรคขาดโปรตีนและแคลอรี่
(2) ขยายและปรับปรุงบริการในด้านป้องกันโรค การให้สุขศึกษา การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลแก่หญิงมีครรภ์ แม่ลูกอ่อน ทารก และเด็กก่อนวัยเรียนให้
ทัวถึ
่ ง เพียงพอและมีประสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะสนับสนุ น และส่ ง เสริม บริการอนามัย
ครอบครัวให้แพร่หลายในชนบทและแหล่งเสื่อมโทรม
5.3.2 เด็กในโรงเรียน
(1) เร่งพัฒนาด้านสุขภาพและความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อ มของสังคม
และเผยแพร่วธิ ดี าเนินชีวติ ของเด็กและเยาวชนทีถ่ ูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมทีด่ ขี องไทย และ
การเปลีย่ นแปลงของสังคม
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(2) ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เยาวชนเกิดความรูท้ ่สี ามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้ในการดารงชีวติ และประกอบอาชีพได้ตามควรแก่อตั ภาพ และให้เป็ นพลเมืองทีด่ ี ยึดมัน่
ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ ละการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ น
ประมุข
5.3.3 เยาวชนนอกระบบโรงเรียน
(1) เร่งรัดจัดการศึก ษาผู้ใ หญ่ และจัด บริการฝึ กอาชีพเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หัตถกรรมแก่เยาวชนนอกโรงเรียนทีว่ ่างงานให้มคี วามรูค้ วามชานาญ
ในการประกอบอาชีพโดยสนับสนุ นอุตสาหกรรมในครัวเรือน พาณิชยกรรมขนาดย่อมโดยเฉพาะ
พณิชยกรรมในรูปแบบของการสหกรณ์ และหัตถกรรมที่เ หมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิน่
(2) เร่งรัดและกระจายการสร้างงาน ตลอดจนสร้างโอกาสในการศึกษา
และการฝึ กงานทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และหัตถกรรมออกไปในชนบท
ทุกภูมภิ าคและพร้อมทัง้ ให้มกี ารปรับปรุงขอบข่ายการจัดหางานให้กว้างขวางยิง่ ขึ้นในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค
(3) ให้ความคุม้ ครองด้านสวัสดิภาพแก่เยาวชนนอกโรงเรียนอย่างพอเพียงให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเยาวชนทีย่ ากจน สอดส่องดูแลเยาวชนนอกโรงเรียนทีท่ างาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน แสวงหาลู่ทางให้มอี าชีพใหม่ๆ เพิม่ ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
โอกาสประกอบอาชีพอย่างกว้างขวาง
5.4

เป้ าหมายและแผนงาน

เพื่อทีจ่ ะให้การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มปี ระสิทธิภาพในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4 ได้กาหนดแผนงานและโครงการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนดังนี้
5.4.1 ให้ ม ีห น่ ว ยงานที่ ผ ลิ ต และกระจายอาหารเสริม ให้ แ ก่ ท ารก และใน
ขณะเดียวกันให้ความรูท้ างโภชนาการศึกษาแก่มารดา และให้ความรูใ้ นความเป็ นพ่ อให้แก่บดิ าด้วย
เพื่อให้สามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ จะพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความประพฤติของเยาวชนให้มคี วามสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมกันทาประโยชน์ให้แก่สงั คมและรักษา
ระเบียบประเพณีของไทยด้วย ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และรูจ้ กั บาเพ็ ญตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
5.4.2 ส่ ง เสริมการพัฒนาบุ ค ลิก ภาพและความประพฤติข องเยาวชน เพื่อ ให้
เยาวชนมีวฒ
ั นธรรมและศีลธรรมที่ดงี ามมีความเป็ นประชาธิปไตยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ผูอ้ ่นื ได้ รวมทัง้ ให้เข้าใจการรักษากฎหมายเป็นการรักษาระเบียบวินยั ของหมูค่ ณะและประเทศชาติ
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5.4.3 เร่งรัดการฝึ กอาชีพให้เยาวชนมีความรูท้ างด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต และอบรมให้เยาวชนได้รจู้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์และทาประโยชน์ให้แก่ทอ้ งถิน่ ของตนเอง
5.4.4 เผยแพร่กิจกรรมการรวมกลุ่มของเยาวชน อาทิ โครงการฝึ กลูกเสือและ
ปรับปรุงการฝึ กลูกเสือให้เข้ากับมาตรฐานสากล โครงการอนุ กาชาดเพื่อเยาวสตรีโดยมีเป้าหมาย
อบรมเด็กหญิงภายในโรงเรียนอายุระหว่าง 8-16 ปี ให้สามารถบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
และสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชนบทด้วย

ข้อชี้แจง
แผนงานและโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 4 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นี้ ได้จดั แยกกลุ่มโครงการและแผนงานพัฒนาของรัฐ
ให้สอดคล้องสนับสนุ นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลักทีก่ าหนดในส่วนที่ 3 ไว้อย่างชัดเจน
ตลอดทัง้ ได้กาหนดวงเงินงบพัฒนาทีจ่ ะสนับสนุ นแนวทางการพัฒนาแต่ละด้านในช่วงปี 2520-2524 ไว้
ด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้ผตู้ ดั สินนโยบายและหน่ วยราชการต่างๆ ได้ทราบถึงขนาดของงบลงทุนทีจ่ ะพิจารณา
จัดสรรให้แต่ละแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นอกเหนือไปจากการจัดสรรวงเงินงบ
พัฒนาตามสาขาต่างๆ ในบทการเงินการคลังของส่วนที่ 2
การจัด กลุ่ ม โครงการและแผนงานพัฒ นาตามแนวทางการพัฒ นาหลัก ที่ส าคัญ ๆ นี้ ไ ด้แ ยก
โครงการและแผนงานเดิมทีต่ ้องดาเนินต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 และโครงการใหม่ไว้ ส่วน
รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและวงเงินของแต่ละโครงการนัน้ จะได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบต่อไป
ทัง้ นี้เพราะโครงการใหม่ๆ หลายสาขาที่จะมาสนับสนุ นแนวทางการพัฒนาแนวใหม่ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 นัน้ ยังอยู่ในลักษณะเป็ นการเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับโครงการขัน้ ต้นเท่านัน้ ซึง่ จาเป็ นที่
จะต้ อ งด าเนิ น การวางโครงการและพิจ ารณาความเหมาะสมของโครงการขัน้ รายละเอีย ดต่ อ ไป
นอกจากนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ตงั ้ วงเงินงบพัฒนาสารองกันไว้สาหรับโครงการใหม่ทจ่ี าเป็ นต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศ แต่หน่วยราชการยังไม่เสนอมา ทัง้ นี้ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ขอให้ทางกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ จัดทาโครงการเพิม่ ลงในแผนฯ
ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การกาหนดวงเงินงบพัฒนาแยกตามแนวทางการพัฒนาหลักทีส่ าคัญๆ ในส่วนที่
4 นี้ถอื ว่าเป็ นเพียงการวางขนาดวงเงินและจัดลาดับความสาคัญของโครงการและแผนงานไว้ในขัน้ ต้น
เท่านัน้ ส่วนการผูกพันและจัดสรรจริงจากงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้ เงินช่วยเหลือต่างประเทศนัน้ จะ
พยายามจัดทาเป็นแผนพัฒนาประจาปีให้สอดคล้องกับการทางบประมาณแผ่นดินต่อไป
ในชัน้ นี้แผนงานและโครงการพัฒนาในส่วนทีส่ ่ที แ่ี ยกตามแนวทางการพัฒนานี้ได้กาหนดวงเงิน
ไว้ท งั ้ หมดจ านวน 252,450 ล้า นบาท ซึ่งเป็ นไปตามขนาดของวงเงิน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 4
โดยแยกออกเป็ น 3 ส่วน คือ วงเงินสาหรับโครงการต่อเนื่องจานวน 176,175 ล้านบาท วงเงินสาหรับ
โครงการใหม่จานวน 70,990 ล้านบาท และวงเงินสารองสาหรับโครงการเพิม่ เติมที่สนับสนุ นแนว
ทางการพัฒ นา แต่ ย งั ไม่ไ ด้ม ีก ารเตรีย มโครงการในขัน้ รายละเอีย ด รวมทัง้ วงเงิน ส าหรับ การเพิ่ม
เงินเดือนข้าราชการในส่วนทีอ่ ยูใ่ นโครงการพัฒนา จานวน 5,285 ล้านบาท ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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สรุปวงเงิ นใช้จ่ายสาหรับแนวทางต่ างๆ ของโครงการต่อเนื่ องและโครงการใหม่
หน่วย : ล้านบาท
เงิ นกู้ต่างประเทศ

งบประมาณ
แนวทาง

โครงการ
ต่อเนื่ อง

โครงการ
ใหม่

โครงการ
ต่อเนื่ อง

โครงการ
ใหม่

เงิ นช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ
โครงการ โครงการ
ต่อเนื่ อง
ใหม่

เงิ นรายได้รฐั วิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น
โครงการ โครงการ
ต่อเนื่ อง
ใหม่

รวมทัง้ สิ้ น
จานวน

สัดส่ว
น

1. พัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรหลักทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม

14,755

1,800

-

335

75

125

150

-

17,240

6.8

2. การกระจายและการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในชนบท

21,520

8,240

435

3,980

265

285

300

-

35,025

14.0

695

1,600

-

455

25

15

215

-

3,005

1.2

4. การส่งออกการนาเข้าและการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

1,065

195

-

250

-

30

-

-

1,540

0.6

5. การพัฒนาเมืองหลักและปรับปรุงกรุงเทพมหานคร

10,930

505

-

1,320

-

20

11,460

-

24,235

9.6

6. การกระจายบริการขันพื
้ น้ ฐาน

23,190

10,120

-

21,420

85

165

7,555

-

62,435

24.7

7. การกระจายบริการและพัฒนาสังคม

83,075

19,245

-

440

310

545

70

-

103,685

41.1

-

3,565

-

1,165

-

555

-

-

5,285

2.0

155,230

45,170

435

29,365

760

1,740

19,750

-

252,450

100.0

3. การพัฒนาอุตสาหกรรม

8. เงินสารอง
รวมทัง้ สิ้ น

325

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

หมายเหตุ

การพัฒนาและอนุรกั ษ์
ทรัพยากรหลักทาง
เศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อม

16,555

335

200

150

1. ที่ดิน

11,020

335

20

-

11,375 ตัวเลขในวงเล็บเป็ น

400

5

-

405 วงเงินของโครงการ
ใหม่

800

-

-

1,100

5

-

1.1 จาแนกและสารวจ
ทีด่ นิ เพื่อการพัฒนา
1.2 กรรมสิทธิทด่ี นิ

สารวจท าแผนที่เ พื่อ แจกแจงสมรรถนะของดิน ท าการจ าแนก
ทีด่ นิ และทดสอบคุณดิน รวมทัง้ จัดทาแผนการใช้ทด่ี นิ
สารวจการถือครองทีด่ นิ และออก น.ส. 3 โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ
ให้ราษฎรยึดถือไว้เป็ นหลักฐานเนื้อที่ 23.61 ล้านไร่ จัดทาทะเบียนและ
ท าการออกโฉนดที่ดิน ให้ร าษฎรจ านวน 1.92 ล้า นไร่ ท าแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 20 ล้านไร่
1.3 การพัฒนาและจัดสรร
จัดทีด่ นิ ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่แปลงใหญ่และแปลงเล็ก พร้อมทัง้
ทีด่ นิ
การพัฒนาที่ดนิ และอาชีพในรูปของสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์นิคม,
สหกรณ์ ก ารเช่ า ซื้อ ที่ดิน และสหกรณ์ ก ารเช่ า ที่ดิน ตลอดจนจัด ตัง้
หมู่บ้านสหกรณ์ให้แก่ราษฎรในเขตโครงการชลประทานบาเจาะและ
โครงการชลประทานมูโนะในจังหวัดนราธิวาส

17,240

1,105
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แผ่นดิ น

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

1.4 ปฏิรปู ทีด่ นิ
1.4.1 สารวจเพื่อ
ปฏิรปู ทีด่ นิ
1.4.2 จัดปฏิรปู ทีด่ นิ

ทาการสารวจแปลงกรรมสิทธิการถือครองทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรมใน
เขตที่จะทาการปฏิรูปที่ดนิ ในพื้นที่ 11.5 ล้านไร่ เพื่อใช้วางแผน
ประกาศเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ต่อไป
จัดปฏิรปู ทีด่ นิ ในระยะแรก โดยการปรับปรุงสิทธิและการถือครอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรผู้มีท่ดี ินน้ อย ไม่เพียงพอต่ อการ
เพาะปลูก ผู้เ ช่ า และผู้ไ ร้ท่ที ากินเข้าอยู่อาศัยและท ากิน ประมาณ
400,000 ครัวเรือนในเนื้อทีป่ ระมาณ 10 ล้านไร่ และเนื้อทีเ่ อกชน 6
ล้านไร่ และที่ของรัฐ 4 ล้านไร่ ปฏิรูปที่ดนิ ในระยะที่ 2 จะ
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรการเกษตรและเพิม่ ปจั จัยการผลิต
ทางเกษตรกรรม ตลอดจนการตลาดให้แก่เกษตรกรในบริเวณทีซ่ ง่ึ ได้
จัดให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยและทากินแล้วไม่ต่ากว่า 1.4 ล้านไร่

120

-

-

120

7,800

(10)

-

7,810

หมายเหตุ
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1.5 การปฏิรปู ทีด่ นิ

จัด รู ป ที่ดิน ในเขตชลประทาน ซึ่ง จะต้ อ งส ารวจออกแบบและ
ก่อสร้างทางลาเลียงคูส่งน้ า คูระบายน้ า ให้สามารถทาการเกษตรได้
ตลอดปี เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตรให้สูงขึน้ ตลอดทัง้ การหาแหล่ง
เงินต้นทุนทีเ่ หมาะสม เผยแพร่เทคนิคที่ทนั สมัยให้แก่กลุ่มเกษตรกร
และสหกรณ์ และเปิ ดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมขยายงานจัดรูป
ที่ดิน ให้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒ นาเขตลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยาตอนบน

2. ป่ าไม้
ทาการสารวจและวิจยั ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรปา่ ไม้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนามาใช้กาหนดเป็ นนโยบายด้านการผลิต การใช้และ
การปลูกปา่
2.2 การควบคุมและป้องกัน
เร่งรัด งานป้อ งกันรัก ษาป่า และปราบปรามการกระทาผิดตาม
รักษาปา่ ไม้
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทาการขยายปรับปรุงประสิทธิภาพหน่ วยป้องกันรักษาป่า
จากเดิม 220 หน่ วย เป็ น 336 หน่ วย ทัง้ นี้ จะดูแลเนื้อทีป่ ่า
ครอบคลุมประมาณ 11 ล้านไร่ ส่วนการดานิงานป้องกันรักษาป่าจะ
ขยายเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ จากเดิม 12 เขต เป็ น 22 เขต ใน
2.1 การสารวจและวิจยั

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

800

(335)

-

-

1,135

4,220

-

130

150

4,500

170

-

20
(5)

-

195

1,870

-

10
(20)

-

1,900

หมายเหตุ
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พืน้ ทีป่ ระมาณ 20 ล้านไร่ และประกาศเปิ ดอุทยานแห่งชาติเพิม่ ขึน้
จากเดิม 13 แห่งเป็ น 20 แห่ง ในพืน้ ที่ประมาณ 10 ล้านไร่
นอกจากนี้จะได้ทาการสารวจและรังวัดเขตป่า เดินสารวจ น.ส. 3
ในที่ดนิ ที่มเี ขตติดต่อแนวเขตป่าไม้ ทาการรังวัดพื้นทีป่ ่าไม้ออกจาก
ทีด่ นิ ตาม น.ส. 3 ทีถ่ อื ครองตามมติคณะกรรมการเร่งรัดจัดทีด่ นิ ฯ
และก าหนดเขตพื้น ที่ท่ีจ ะให้ ร าษฎรอยู่ อ าศัย ท าประโยชน์ ต ามมติ
คณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ
2.3 การจัดการและปลูกปา่
จัดการควบคุมดูแลปา่ โครงการหรือป่าสัมปทานให้ผไู้ ด้รบั อนุ ญาต
เข้าไปท าไม้ไ ด้ดาเนิน งานไปโดยถูก ต้อ งตามกฎเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
โดยกาหนดจะปลูกสร้างสวนป่าไม้สกั และไม้กระยาเลย 300,000 ไร่
ทดลองปลูกป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60,000 ไร่ และปลูกสร้าง
สวนปา่ ขององค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้อกี ประมาณ 175,000 ไร่
2.3 การอนุรกั ษ์ตน้ น้า
ทาการอนุ รกั ษ์ต้นน้ าลาธารและปรับปรุงพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติท่ี
ลาธารและปรับปรุง
ถูกบุกรุก สภาพเสือ่ มโทรมในรูปของหมู่บา้ นป่าไม้ ทัง้ นี้จะจัดทีด่ นิ ให้
ปา่ เสือ่ มโทรม
ราษฎรทีบ่ ุกรุกในเขตปา่ สงวนให้มที ด่ี นิ ทากิน โดยกาหนดเงื่อนไขหรือ
ในรูปของการจ้างแรงงานจากราษฎรเหล่านัน้ ให้ทาการปลูกป่าทดแทน
ทัง้ ในบริเวณต้นน้าลาธารทีท่ ร่ี าบทีเ่ หมาะสมเป็ นปา่

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

680

-

25
(50)

150

905

(1,500)

-

-

-

1,500
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3. แหล่งน้า
3.1 การบูรณะทีจ่ บั สัตว์น้า

ทาการสารวจบูรณะ ปรับปรุงก่อสร้างฝายน้าล้น หนองบึง อ่างเก็บ
น้ าและแหล่งน้ าต่างๆ เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการเก็บกักน้ าและเป็ น
แหล่งแพร่พนั ธุ์ปลา ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการและควบคุมการทาการ
ประมงให้เป็ นไปตามหลักการอนุรกั ษ์และ พ.ร.บ. การประมงโดย
- ทาการสารวจและรังวัด ปกั เขต ออกหนังสือสาคัญทีห่ ลวง 100
แห่ง
- ทาการบูรณะหนองบึงที่ได้ออกแบบก่อสร้างแล้ว จานวน 450
แห่ง
- ออกแบบก่ อ สร้า งฝายน้ า ล้น เพื่อ บูร ณะหนองบึง จ านวน 62
แห่ง
- จัดตัง้ หน่วยพัฒนาการประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนเจ้าเณร จังหวัด
กาญจนบุรี
- ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของหนองบึง ต่ า งๆ ในภาคกลางและ
ภาคเหนือเพื่อทาการปรับปรุง
- จัดสร้างฝายน้าล้นและคันดินเพื่อเก็บกักน้า จานวน 10 แห่ง

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

355

-

10

-

365

355

-

(10)

-

365
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วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

- จัดสร้างเรือตรวจประมงทะเล จานวน 10 ลา (ปี ละ 2 ลา)
- จัดสร้างเรือตรวจประมงน้าจืด จานวน 5 ลา (ปี ละ 1 ลา)
4. ทรัพยากรแร่พลังงานและ
เชื้อเพลิ ง
4.1 การสารวจศึกษาและ
ท าแผนที่ธ รณี วิท ยาและศึก ษาข้อ มู ล เพื่อ สนับ สนุ น การสารวจ
พัฒนาทรัพยากรธรณี ธรณีวทิ ยา การวิจยั ขัน้ พื้นฐานทางธรณีวทิ ยา ทาการค้นหาแหล่งแร่
ดีบุ ก สารองในภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ และให้ค วามรู้ด้า น
วิช าการในการผลิต ประดิ ษ ฐ์ แ ละการแต่ ง แร่ ท าการส ารวจและ
พั ฒ น า ก า ร ผ ลิ ต แ ร่
อุตสาหกรรม แร่ท่ใี ช้ป๋ ุยและแร่ท่ใี ช้ปรับปรุงคุณภาพดิน สารวจหา
แหล่ ง และปริม าณน้ า มัน ปิ โ ตรเลีย ม แร่ เ ชื้อ เพลิง ธรรมชาติแ ละแร่
กัมมันตภาพรังสี ควบคุมดูแลผูไ้ ด้สมั ปทานการเจาะน้ ามันปิ โตรเลียม
เพื่อ เร่ ง รัด พัฒ นาการผลิต ท าการสารวจทรัพ ยากรธรณี ท างอากาศ
สารวจและศึกษาหินอุตสาหกรรมและหินก่อสร้าง
แร่ตระกูลโคลัม
เปี่ ยม - แทนทาลัม่ สภาพสิง่ แวดล้อมในบริเวณแหล่งอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ และทาการฝึกอบรมบุคคลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี

940

-

30

-

970

640

-

(30)

-

670
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4.2 การเร่งรัดและ
พัฒนาการสารวจ
แหล่งแร่

5. การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
5.1 การป้องกันสิง่ แวดล้อม
เป็ นพิษจากการ
ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม
5.2 การควบคุมโรงงานบน
ั ่ น้า (แม่กลอง
ฝงแม่
ปราณบุรี ท่าจีน
เจ้าพระยา และ
บางปะกง)

เพื่อ ให้เ ป็ น การสนับ สนุ น และสอดคล้อ งกับ นโยบายการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเหมือแร่ การหาแหล่งและปริมาณสารองแร่เศรษฐกิจเพื่อ
เพิม่ ผลผลิตและการลงทุนในกิจการเหมืองแร่ขนาดใหญ่ ช่วยลดอัตรา
การเสี่ย งของผู้ ล งทุ น เอกชน โดยจัด ตั ง้ สถาบัน ขึ้น เพื่ อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือในด้านวิชาการสารวจและด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือในการ
ดาเนินการสารวจและผลิตแร่ทต่ี ลาดมีความต้องการกว้างขวางยิง่ ขึน้

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

(300)

-

-

-

300

20

-

10

-

30

ทาการสารวจศึกษาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ ปี ญั หาเร่งด่วน
เพื่อ การควบคุ ม และวางแผนป้ องกัน สิ่ง แวดล้ อ มเป็ น พิษ จากการ
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ ในเขตเมืองและชนบท

10

-

10

-

20

ั ่ น้ า
ดาเนินการวางมาตรการควบคุมและบังคับให้โรงงานบนฝงแม่
ให้มรี ะบบกาจัดน้าเสีย โดยอาศัย พ.ร.บ. โรงงาน และ พ.ร.บ. ผังเมือง
ให้มีผ ลบัง คับ ใช้โ ดยกวดขัน ตลอดจนการอนุ ร ักษ์ แ ม่น้ าลาคลองใน
กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในภาคกลางให้ปลอดจากสิง่ แวดล้อม
เป็ นพิษ

10

-

-

-

10
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การพัฒนาอุตสาหกรรม
1. บริการของรัฐด้าน
ปัจจัยพืน้ ฐาน

ดาเนินการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เพื่อจัดหาแหล่งทีต่ งั ้ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อควบคุมสภาวะ
แวดล้อม ขจัดความเดือดร้อนจากโรงงาน รวมทัง้ การให้บริการและ
อ านวยความสะดวกด้า นสาธารณู ป การและสาธารณู ป โภคแก่ ผู้
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม จานวน 7 แห่ง คือ มีนบุรี สมุทรสาคร
หาดใหญ่ อู่ตะเภา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคลอง
ด่าน นอกจากนัน้ จะได้พจิ ารณาถึงการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในเขต
ภูมภิ าคเพื่อขยายอุตสาหกรรมให้ไปสู่ภูมภิ าคตามความเหมาะสมอีก
ด้วย
เพื่อ ให้บ ริก ารทางวิช าการและฝึ ก อบรมแก่ อุ ต สาหรรมต่ า งๆ
2. บริการทางวิ ชาการและ
นอกจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ซึง่ โรงงานส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่แล้ว
ฝึ กอบรม
ยังขยายงานด้านนี้ไปยังส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้
ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วน
ภูมภิ าค ซึง่ ได้แก่ การรวบรวม ปรับปรุงข้อมูล และสถิตทิ างด้านอุตสา
หรรมให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ตลอดจนการแก้ไข
ั หา และข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ การถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า น
ปญ
อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอให้ แ ก่ ช่ า งเทคนิ ค ไทย การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมในครอบครัว โดยดาเนินการฝึกอบรมวิชาชีพในจังหวัด

หมายเหตุ

เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

เงิ นกู้ต่าง
ประเทศ

2,295

455

40

215

3,005

255
255

455
(455)

5
(5)

215
215

930
930

250
250

-

15
10
(5)

-

265
265
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ต่ า งๆ ร่ ว มกับ กรป. กลาง การจัด ตัง้ สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา
อุต สาหกรรมไทย และประสานงานกับ กระทรวงพาณิ ชย์ทางด้า น
ส่งเสริมการตลาด โดยจัดแสดงสินค้าประเภทหัตถกรรมไทยทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม และนารายได้เข้าประเทศ
เพื่อสารวจขีดความสามารถและปรับปรุงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. บริการด้านเทคนิ ค
สาหรับผลิตภัณฑ์ 50 ประเภท การส่งเสริมและยกระดับการจัดการ
(เทคโนโลยี
บ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รในโรงงาน และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีแ ก่
อุตสาหกรรม)
นักอุตสาหกรรม ทางด้านลดต้นทุนการผลิต ลดอุบตั เิ หตุ และการ
ประหยัดเชือ้ เพลิง เป็ นต้น
ทาการศึกษาวิจยั เพื่อนาเอาวัตถุดิบและวัตถุเหลือทิ้งที่ได้จาก
4. วิ เคราะห์วิจยั และศึกษา
เกษตรกรรม ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็ นประโยชน์
ลู่ทางการลงทุน
ในทางอุตสาหกรรม การขยายบริการการค้นคว้าวิจยั ทางด้านอาหาร
ไปสู่ช นบท ส่วนการศึกษาลู่ทางการลงทุน นัน้ จะได้ทาการศึกษา
ข้อ มูลอุต สาหกรรมหลัก สาคัญๆ เพื่อ พัฒ นาและเร่ง รัด ให้เ กิด ขึ้น
ั ้ นเผา
เช่น อุ ตสาหกรรมเหล็ก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และเครื่องปนดิ
เป็ น ต้ น รัฐ อาจจัด ตัง้ โรงงานเหล่ า นี้ ข้ึน เองหรือ ร่ ว มกับ เอกชน
รวมทัง้ การศึกษาลู่ทางการลงทุนทางอุตสาหกรรมการเกษตรเคมี
เครื่องจักรกล และเหมืองแร่ เป็ นต้น

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

5
5

-

5
5

-

10
10

60
60

-

10
(10)

-

70
70
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5. การควบคุมส่งเสริม
และบริการด้าน
อุตสาหกรรม

6. พัฒนาและและส่งเสริม
อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ

เพื่อเร่งรัดให้มกี ารกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมการ
ให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และการฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ รัฐยัง
ช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น การเพิ่ม ทุ น ในการด าเนิ น การ โดยการน า
เครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิตามกฎหมายไปจ
านองหรือขาย
์
ฝากให้ รวมทัง้ การให้บริการการให้สนิ เชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทีต่ ้องการให้
มีอุตสาหกรรมหลักเกิดขึน้ โดยเร็วในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
เพื่อแก้ไขปญั หาโครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อความมันใจต่
่ อการลงทุน
จากต่ า งประเทศ และเร่ ง ฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ ในระยะเริ่ ม แรกของ
แผนพัฒนา รัฐอาจจาเป็ นจะต้องร่วมลงทุนกับเอกชนในอุตสาหกรรม
หลักที่ต้องลงทุนมาก และมีปญั หาการขอสัมปทานและทรัพยากรที่
เ
ป็
น
๋
วั ต ถุ ดิ บ ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมน้ ามั น หล่ อ ลื่ น ปุ ยแอมโมเนี ย
อุตสาหกรรมการเกษตรในชนบท และอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

275
125
(150)

1,450
(1,450)

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น
-

5
5

-

-

-

280
280

-

1,450
1,450

หมายเหตุ

332

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

การกระจายรายได้และ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิ ตในชนบท

29,760

4,415

550

300

เพื่อ เร่ ง การพัฒ นาชนบทให้เ ป็ น ไปในรูป ลัก ษณะสมบูร ณ์ แ บบ
1. การพัฒนาชนบทสมบูรณ์
โดยประสานงานการพัฒนาชนบททัง้ ในด้านเร่งรัดพัฒนาชุมชน เร่งรัด
แบบ
การผลิตทางเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปขยายและปรับปรุง
การศึก ษา การก่อ สร้าง และปรับปรุ ง การสาธารณู ป การ และขยาย
บริก ารด้านการอนามัย ตลอดทัง้ ด้า นการสหกรณ์ ใ ห้ผสมผสานและ
สอดคล้องซึง่ กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร ในท้องถิน่ ชนบท
ที่
ประชากรมีความยากจน
2. ปศุสตั ว์

3,000
(3,000)

-

-

-

2,320

145

135

-

2,600

100

-

10
(15)

-

125

2.1 งานสัตวบาล

ค้นคว้าวิจยั หาสูตรอาหารสัตว์ทม่ี คี ุณภาพสูงเพื่อย่นระยะเวลาการ
เลี้ยงให้สนั ้ ลง ศึกษาหาพันธุ์หญ้าและพืชตระกูลถัว่ ชนิดใหม่ เพื่อใช้
ปรับปรุงทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ วิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารและวัตถุมพี ษิ
ในพืชหญ้า อาหารสัตว์ ศึกษาพันธุ์ และปรับปรุงพันธุส์ ุกรให้เลีย้ งได้โต
เร็วและให้ลกู มากในระยะเวลาอันสัน้ ศึกษาวิจยั และชันสูตรโรค

หมายเหตุ
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2.2 งานสัตวแพทย์

2.3 ขยายพันธุแ์ ละ
ผสมเทียม

ระบาดสัตว์สาคัญๆ ทีจ่ ะเป็ นอุปสรรคต่อการผลิตและการส่งออก เช่น
อหิว าต์สุกร โรคแท้ง ติด ต่ อ โรคปากและเท้า เปื่ อ ย ฯลฯ รวมทัง้
ศึกษาวิจยั โรคซึง่ เกิดใหม่ๆ เช่น โรคไข้ป่า โค กระบือ ค้นคว้าวิจยั
งานด้านอาหารสัตว์และโรคสัตว์ จะช่วยสนับสนุ นงานสัตวบาลให้เป็ น
งานหลัก
เพื่อส่งเสริมอาชีพเลีย้ งสัตว์ตามแหล่งผลิตในภาคต่างๆ
ของประเทศให้เพิม่ รายได้แก่เกษตรกรมากยิง่ ขึน้
ทาการผลิตวัคซีนและยาฉีดป้องกันโรคระบาดสัตว์ ปี ละประมาณ
100 ล้านโต๊ส และขยายการผลิตให้มากพอใช้กบั ปริมาณปศุส ัตว์ทม่ี ี
อยู่ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่ อย ในปี
สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ จะผลิตได้เพียงร้อยละ 80 ของความ
ต้องการสาหรับใช้กบั สัตว์ทวประเทศเท่
ั่
านัน้ ทาการฉีดวัคซีนป้องกัน
กาจัดโรคระบาดสัตว์และรักษาพยาบาลสัตว์ ตรวจสัตว์แนะนาการดูแล
การเลีย้ งสัตว์ การผสมพันธุ์ และการตอนสัตว์ ดาเนินงานทุกจังหวัด
ทัวประเทศ
่
ทาการขยายเขตปลอดโรคสัตว์ให้ได้ผลในการขยายพืน้ ที่
เพื่อการส่งสัตว์ออกนอกประเทศให้ได้มากขึน้
ขยายพันธุส์ ตั ว์ดว้ ยวิธผี สมเทียมจะผลิตน้ าเชื้อให้ได้ปีละ 50,000
โด๊ส โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ผสมพันธุส์ ตั ว์
ด้วยการผสมเทียมและนาพ่อพันธุอ์ อกผสมได้จานวนสัตว์โคปี ละ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

470

-

65
(10)

-

545

240

-

(10)

-

250

หมายเหตุ

334

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

80,000 ตัว สุกรปี ละ 30,000 ตัว กระบือปี ละ 8,000 ตัว
ดาเนิ น การในสถานี ผ สมเทีย มทัว่ ประเทศ 27 แห่ ง และหน่ ว ย
ส่งเสริมปศุสตั ว์ 13
แห่ง และขยายบริการให้พอเพียงกับ ความ
ต้องการของเกษตรกร โดยจัดตัง้ สถานีผสมเทียมเพิม่ ขึน้ อีก 30 แห่ง
2.4 ปรับปรุงงานสถานี
ปรับปรุงงานสถานีบารุงพันธุส์ ตั ว์ 13 แห่ง และศูนย์แพร่พนั ธุ์
บารุงพันธุส์ ตั ว์และ สัตว์ 7 แห่ง ให้เป็ นสถานีบารุงพันธุส์ ตั ว์เฉพาะอย่าง ได้แ ก่ โคเนื้อ
สถานีพชื อาหารสัตว์ กระบือ โคนม สุกร และเป็ ดไก่ ตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
สิง่ แวดล้อมในแต่ละภาค ทาการเลีย้ งสัตว์เพื่อรักษาพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์
และขยายพันธุ์ โดยนาพ่อพันธุส์ ตั ว์ไปผสมให้กบั สัตว์ของเกษตรกร โค
เนื้ อ และกระบื อ ปี ล ะ 100,000
ตั ว ด าเนิ น การในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ ผ ลิต ขยายพัน ธุ์ โ คนมพัน ธุ์ ดีปี ล ะ
1,000 ตัว ดาเนินการในภาคเหนือและภาคกลาง สุกรปี ละ 7,000
ตัว ดาเนินการในภารตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ ดและ
ไก่ผลิตไข่มเี ชื้อขยายพันธุ์ปีละ 1.4 ล้านฟอง ดาเนินการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ปรับปรุงงานสถานีพชื อาหารสัตว์
16
แห่ง
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ให้เป็ นแหล่งผลิตพันธุ์
หญ้าแจกจ่ายเกษตรกรนาไปปลูกเลีย้ งสัตว์ให้เพียงพอปี ละ 1,000

590

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

60

(15)

-

665
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ตัน หญ้าแห้งและหญ้าหมักปี ละ 1,000
ตัน ปรับปรุงทุ่งหญ้า
สาธารณะให้เป็ นทุ่งหญ้าใช้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 4
แห่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10,000 ไร่
2.5 ส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อด้วยการเพิม่ ผลผลิตในลักษณะเบ็ดเสร็จ
ปศุสตั ว์เฉพาะพืน้ ที่ ด้วยการวิจยั เรื่องอาหารสัตว์โรคและพันธุส์ ตั ว์ ส่งเสริมบริการรวมกลุ่ม
เกษตรกร และขยายพันธุ์โค ปรับปรุง ทุ่ง หญ้า เลี้ยงสัต ว์ ป้ องกัน
กาจัดโรคและรักษาพยาบาลโดยดาเนินการในพืน้ ที่ 500,000 ไร่
เกษตรกร 170,000 ครอบครัว ใน 640 หมู่บา้ นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผลผลิตจากโครงการในปี ท่ี 4 ของแผนฯ
ปี ละ 72,000 ตัว
ขยายการเลีย้ งโคนมด้วยการจัดตัง้ นิคมผูเ้ ลีย้ งโคนม ขยายพันธุ์
โคนมด้วยการผสมเทียม และจัดตัง้ ศูนย์รบั ซือ้ น้ านมดิบจากเกษตรกร
วันละ 3 ตัน ดาเนินการในนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ระยะแรก
มีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมประมาณ 40 ครอบครัว

180

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

45

10

-

235
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2.6 เร่งรัดการผลิตปศุสตั ว์
เพิ่มผลผลิตโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม กระบือ สุกร เป็ ด และไก่ ใน
เฉพาะพืน้ ทีใ่ นรูป
ภาคใต้ปีละ 20,000 ตัน เพื่อการส่งออก โดยให้เกษตรกรเจ้าของ
พัฒนาชนบทสมบูรณ์ สวนมะพร้าวและสวนยาง 10,000 ครอบครัว ทาการเลี้ยง โดย
แบบ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าและพืชอาหารสัตว์ในสวนยางและสวน
มะพร้ า ว บริก ารผสมพัน ธุ์ส ัต ว์ และป้ องกัน ก าจัด โรคสัต ว์ ใ ห้ ก ับ
เกษตรกรด้วย
ส่งเสริมการเลีย้ งโคเนื้อในนิคมสร้างตนเอง 10 แห่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง 3,600 ครอบครัวปลูกพืช
อาหารสัตว์ 44,000 ไร่ เพิม่ ผลผิตโคมีคุณภาพปี ละ 10,000 ตัว
เร่งรัดผลิตน้านมดิบโดยส่งเสริมให้มกี ารขยายการเลีย้ งโคนมใน
ภาคเหนือและภาคกลางแก่เกษตรกร 4,000 ครอบครัว มีโคนม
40,000 ตัว ให้ผลผลิตน้านมดิบวันละ 260 ตัน ดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างกรมปศุสตั ว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประชาสงเคราะห์
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ และ ธกส.

(740)

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น
(40)

-

-

780
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3. ประมง
3.1 ประมงน้าจืด

เพื่อเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าจืดให้มปี ริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค โดย
- จัดตัง้ สถานีประมงจังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง และซือ้ ทีด่ นิ
สาหรับสร้างสถานีใหม่ทจ่ี งั หวัดเพชรบุรี 1 แห่ง และใน
จังหวัดอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม
- ผลิตพันธุป์ ลาน้าจืด 370 ล้านตัว
- ทาการทดลองค้นคว้าและวิจยั 300 เรื่อง
- ทาการสาธิตและส่งเสริม 75,900 ราย
- ปล่อยปลาในแหล่งน้าทีป่ รับปรุงแล้ว 100 ล้านตัว
- สาธิตส่งเสริมการเลีย้ งปลาน้าจืดในเขตชลประทานเจ้าพระยา
ใหญ่ และแก่งกระจานเพชรบุรใี นเนื้อที่ 13 จังหวัด
- ดาเนินการประสานงานสถานีประมงต่างๆ
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
- ดาเนินการสร้างอาคารประมงน้าจืดแห่งชาติให้แล้วเสร็จ
- ทาการทดลองค้นคว้าอบรมเกีย่ วกับการเพาะเลีย้ ง
กุง้ ก้ามกราม

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

1,205

-

100

-

1,305

265

-

(5)

-

270
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3.2 ประมงน้ากร่อย

3.3 ประมงทะเล

เร่งรัดพัฒนาประมงน้ากร่อยให้สามารถเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้าให้
พอเพียงกับความต้องการภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดย
- ทาการทดลองค้นคว้า สาธิต และส่งเสริมการเพาะเลีย้ ง
ชายฝงั ่
- เร่งรัดการสารวจและปรับปรุงแหล่งเพาะเลีย้ งชายฝงั ่
โดย
ั
่
ั
่
พัฒนาทีด่ นิ ชายฝงทีเ่ หมาะสมเพื่อการเพาะเลีย้ งชายฝง
ไม่น้อยกว่า 500,000 ไร่ เพื่อเพิม่ ผลผลิตให้สงู ขึน้
โดยเฉพาะกุง้
- ด าเนิ น การขยายและปรับ ปรุ ง บ่ อ ทดลองโรงเพาะฟ กั และ
ห้องปฏิบตั ิการเรื่องกุง้ ของหน่ วยเพาะพันธุ์กุง้ ทัง้ 3 แห่ง
คือ สถานีประมงทะเลสงขลา ระยอง และภูเก็ต
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ โดย
- ปรับปรุงเครื่องมือทาการประมงให้มปี ระสิทธิภาพในการจับ
สัตว์น้าสูง ออกแบบการต่อเรือเพื่อให้ได้เรือประมงทีแ่ ข็งแรง
ทนทานต่อลมฟ้าอากาศ มีประสิทธิภาพในการทางานในทะเล
- เร่งรัดการสารวจแหล่งประมงโดยเฉพาะปลาผิวน้า
- ป้องกันอันตรายทีจ่ ะมีต่อทรัพยากรสัตว์น้าทะเลอันเกิดจาก

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

200

-

5
(10)

-

215

190

-

5
(20)

-

215
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3.4 พัฒนาอุตสาหกรรม
สัตว์น้า

สภาพน้าเสีย
- สนับสนุนให้มกี ารตกลงระหว่างประเทศเพื่อร่วมลงทุนในการ
ประมงทะเล
ดาเนินการทดลองค้นคว้าวิจยั สาธิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อุต สาหกรรมสัตว์น้ า เช่น การเก็บ รัก ษา การแปรรูป และการใช้
เครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเพิม่ ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมสัตว์
น้ า และการส่ ง เสริ ม การส่ ง สัต ว์ น้ า ออกไปจ าหน่ า ยต่ า งประเทศ
ตลอดจนการให้บริการแก่ชาวประมง โดย
- ก่อสร้างและขยายสะพานปลาและท่าเรือประมง 6 แห่ง คือ
สมุทรปราการ, ชุมพร, ระนอง, ชลบุร,ี นครศรีธรรมราช
และสมุทรสาคร
- ดาเนินการให้เงินกูแ้ ก่ชาวประมงเพื่อเปลีย่ นหรือปรับปรุง
เรือประมง รวมทัง้ เครื่องยนต์และอุปกรณ์จานวน 583 ลา
- ก่อสร้างโรงงานห้องเย็นและโรงน้าแข็ง 5 แห่ง คือ ขอนแก่น,
สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สมุทรปราการ หรือหัวหิน และ
ระยอง พร้อมทัง้ รถห้องเย็นแบบเคลื่อนทีจ่ านวน 32 คัน

550

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

-

5
(50)

605
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4. โครงการน้าจาก
ชลประทาน
4.1 ชลประทานขนาดใหญ่

- ก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ า ทดน้ า พร้อมทัง้ ระบบส่งน้ าและ
ระบายน้าสายใหญ่ ประกอบด้วย โครงการต่อเนื่องทีจ่ ะ
แล้วเสร็จในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 11 โครงการเนื้อที่
ชลประทานรวมทัง้ สิ้น 4.3
ล้า นไร่ อ ยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเสีย 1.1 ล้านไร่ นอกจากเป็ นการ
ขยายเนื้อทีช่ ลประทานของประเทศแล้ว ยังช่วยบรรเทา
อุทกภัย และป้อ งกัน ความเสีย หายในการเพาะปลูก จาก
น้าเค็มอีกด้วย
- โครงการต่อเนื่องทีจ่ ะเสร็จหลังแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มี
2 โครงการ คือ โครงการพิษณุ โลก และโครงการ
พัฒนาน้ าใต้ดนิ เพื่อการชลประทาน (สุโขทัย) มีเนื้อที่
ชลประทานรวม 0.94 ล้านไร่
- โครงการใหม่ทส่ี มควรได้รบั ความสนับสนุ นเพื่อ ขยายเนื้อ
ที่ช ลประทานและป้ องกัน อุ ท กภัย ของภาคต่ า งๆ คือ
โครงการน้าชีและน้ามูล โครงการสูบน้าจากลาน้าโขงและ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

12,055

2,855

60

-

14,970

7,850

2,855

(60)

-

10,765
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ลาน้ า ใหญ่ ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โครงการ
แม่จาง แม่กวง แม่งดั พัฒนาลุ่มน้ ายม โครงการ
ห้วยยาง โครงการในลุ่มน้าบางปะกง
- โครงการซึ่ ง นอกเหนื อ จากเป็ นการขยายเนื้ อ ที่
ชลประทานแล้ว ยังสนับสนุ นโครงการต่อเนื่องอื่นๆ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และสนับสนุ นการกระจาย
บริการขัน้ พื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ า อุปโภคบริโภค
ในชนบทและบรรเทาอุทกภัย เช่น โครงการปตั ตานี
โครงการคลองแสงและโครงการกึด๊ เป็ นต้น
- โครงการใหม่ทจ่ี ะศึกษาความเหมาะสม เช่น แม่กวง
แม่ ง ัด แม่จ าง กึ๊ด ทุ่ง แซง บาดาล โครงการใน
ลุ่มน้าบางปะกง ลาปลายมาศ กุลาร้องไห้ แควน้อย
เป็ นต้น
4.2 ชลประทานขนาดกลาง
พัฒนาแหล่งน้ าในพืน้ ที่นอกเขตชลประทานขนาดใหญ่ โดยการ
สร้า งอ่ างเก็บ น้ า เหมืองฝายพนังและอาคารป้อ งกัน น้ า ท่ว ม น้ า เค็ม
และกักน้าฝนตลอดทัง้ การสร้างทางระบายน้า รวมเนื้อทีช่ ลประทาน 7
แสนไร่

2,160

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

-

-

-

2,160
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4.3 ชลประทานขนาดเล็ก

5. ปรับปรุงบารุงดิ น

6. เมล็ดพันธุพ์ ชื

ก่อสร้างระบบระบายน้ า และคันคูน้ าเพื่อรับน้ าจากคลองส่งน้ า
สายซอย และท่อส่งน้ าเพื่อให้ถงึ แปลงนา รวมเนื้อที่ 10 ล้านไร่
นอกจากนี้ยงั ก่อสร้างระบบส่งน้ าและการสูบน้ าเพื่อแก้ไขปญั หาความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าชลประทานเพื่อการเกษตร โดยมุ่งทา
ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถมีน้ าเข้าถึงไร่นา โดยกรม
ชลประทานเป็ นผูด้ าเนินการส่วนหนึ่งและเอกชนรับเหมาไปดาเนินการ
อีกส่วนหนึ่ง ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก 2 ล้านไร่
ปรับ ปรุ ง ดิน ให้เ หมาะสมต่ อ การเพาะปลูก เพื่อ เพิ่ม ผลผลิต และ
ขยายเนื้อทีก่ ารเกษตรของประเทศ โดยการทาประโยชน์จากทีด่ นิ ทีม่ ี
สภาพและลักษณะไม่เอือ้ อานวยให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพสูง คือ
ดินเปรีย้ ว 1.5 ล้านไร่ ดินเค็ม 17 ล้านไร่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรกรรมที่
เป็ นไร่เลื่อนลอยของชาวเขา 20,000
ไร่ และสารวจที่ดนิ
ชายทะเล 12 ล้านไร่ ใน 25 จังหวัด นอกจากนี้มงี านส่งเสริมให้
เกษตรปรับปรุงบารุงดิน 5 ล้านไร่ จัดทาทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ 45,000
ไร่ และผลิตปุ๋ยหมักเพื่อบารุงดิน 3,207 ไร่
ผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีด่ แี ละสาคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง
ปอ ฝ้ายและอื่นๆ เพื่อจาหน่ายปี ละ 17,000 ตัน

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

1,045
(1,000)

-

-

-

2,045

220
220

-

5
(5)

-

225
225

160
160

-

15
10
(5)

-

175
175
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7. ส่งเสริมการเกษตร
7.1 ส่งเสริมการเกษตร
แห่งชาติ

7.2 ส่งเสริมพืช
เศรษฐกิจ
7.3 ป้องกันกาจัด
ศัตรูพชื
7.4 ส่งเสริมการเกษตร
สมบูรณ์แบบ
7.5 ส่งเสริมการเกษตร
ในเขตชลประทาน

เพิม่ พนักงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้พนักงานส่งเสริม 1 คน
รับผิดชอบเกษตรกร 1,000 ครอบครัว แทน 4,000 ครอบครัวที่
เป็ นอยู่ในปจั จุบนั จัดยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็ นต่ อ
หน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านและปรับปรุงระบบการส่งเสริมให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรกว้างขวางยิง่ ขึน้
เร่ ง รัด การผลิต พืช ที่ส าคัญ ต่ อ เศรษฐกิจ ของประเทศโดยการ
เผยแพร่เทคนิคการผลิตให้คาแนะนาต่ างๆ ต่ อ ปญั หาที่เกษตรกร
ประสบโดยการเพิม่ พนักงานส่งเสริมในสนามให้สงู ขึน้
ตรวจการระบาดของศัต รู พื ช ในแหล่ ง ปลู ก พื ช ที่ส าคัญ ให้
คาแนะนา ฝึ กอบรมเกษตรกร และให้บริการในการป้องกันกาจัด
ศัตรูพชื
ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร
โดยใช้ระบบหัวหน้าเกษตรกรเป็ นผูช้ ่วยเกษตรอาเภอ ตลอดทัง้ การ
กระจายบริการด้านไฟฟ้า น้า เพื่อบริโภคและอุปโภคและถนน
เร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตชลประทานขนาด
ใหญ่ โดยแนะนาให้เกษตรกรปลูกพืชทีเ่ หมาะสมต่อท้องถิน่ และปลูก
พืชหมุนเวียนหลายชนิดและหลายครัง้ ขึน้ ในรอบปี ทัง้ นี้จะก่อให้เกิด
การทาประโยชน์จากทีด่ นิ และน้าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

4,850
(1,700)

990
(620)

75
-

-

200

-

10
(10)

-

220

500

-

10
(5)

-

515

50

-

5
(5)

-

60

90
(1,800)

-

(10)

-

1,900
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7.6 ปลูกแทนสวนยาง
เก่า
8. การวิ จยั การเกษตร
8.1 เศรษฐกิจ
การเกษตร

เร่งรัดการปลูกแทนสวนยางที่มอี ายุสูงในภาคใต้ ปี ละ 250,000
ถึง 300,000 ไร่

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิต ราคา และ
ตลาด ปจั จัยการผลิตและผลิตผลการเกษตร เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปญั หา
8.2 พัฒนาระบบ
ปรับปรุงการประสานงาน การพัฒนาการเกษตรในระดับภาคโดย
การเกษตรเฉพาะ
จัดตัง้ สานักงานเกษตรประจาภาค และศึกษาระบบการเพาะปลูกที่
พืน้ ที่
เหมาะสมในพื้นที่ในเขตชลประทานต่างๆ เพื่อการส่งเสริ มให้มรี ะบบ
การเพาะปลูกตลอดปี ทเ่ี หมาะสมต่อท้องทีต่ ่างๆ
8.3 ค้นคว้าทดลองด้าน
สารวจแหล่ง ระบาดของโรคพืชทัว่ ประเทศ ศึก ษาการป้ อ งกัน
โรคและแมลงศัตรูพชื กาจัดศัตรูพชื และวัชพืช จัดแปลงสาธิตประมาณ 100 ไร่ และจัด
อบรมพนักงานส่งเสริมการเกษตรปี ละ 50 ครัง้

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

510

370

20

-

900

1,820
150

25
-

120
5
(5)

-

1,965
160

20

-

310

10

-

230

290

220

-
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8.4 ปรับปรุงสถานี
ปรับปรุงสถานีทดลองพืชไร่ 11 แห่ง พืชสวน 10 แห่ง และ
ทดลอง
ข้าว 23 สถานี
๋
8.5 วิเคราะห์ดนิ และปุย
ให้บริการการวิเคราะห์ดนิ และปุ๋ยแก่เกษตรกรและหน่ วยราชการ
อื่นๆ ปี ละไม่ต่ากว่า 2,000 ตัวอย่าง
8.6 ปรับปรุงคุณภาพ
ค้นคว้าและประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตร รวมทัง้ การ
เครื่องทุ่นแรงเพื่อ จัดตัง้ หน่ วยเครื่องจักรกลในภาคเหนือและใต้ เพื่อให้บริการในด้าน
การเกษตร
เปิ ดปา่ ปรับระดับดิน ทาแปลง อ่างเก็บน้า และคันกัน้ น้า
เพื่อเป็ นเครื่องมือของรัฐในการรักษาระดับราคาภายในประเทศ
9. มูลภัณฑ์กนั ชน
และให้มสี นิ ค้าในมูลภัณฑ์อย่างเพียงพอในการส่งออก โดยการสร้าง
คลังสินค้าในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค 9 หลัง

10. ส่งเสริมสหกรณ์

ส่งเสริมการจัดตัง้ สหกรณ์การเกษตรและขยายงานให้ดาเนินธุรกิจ
แบบเอนกประสงค์ใ นด้า นส่ง เสริม การผลิต โดยเน้ น หนั ก ในการ
รวมกลุ่มเพื่อปรับปรุงพืน้ ที่ บารุงดิน โดยจัดระบบส่งน้าระบบระบาย
น้ า ในไร่ น าให้ท ัว่ ถึง และมีป ระสิท ธิภ าพ และให้ร วมถึง ระบบการ
จาหน่าย สาหรับในด้านการค้าให้ดาเนินการไปจนถึงขัน้ ส่งออก

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

500

25

(5)

-

530

60

-

-

-

60

415

-

50
(10)

-

575

2,380
2,380

400
(400)

50
(10)

300
300

700
700

-

10
(10)

-

หมายเหตุ

3,080 เงินทุนหมุนเวียน
3,080 เพือ่ รักษาระดับ
ราคาข้าว 2,000
ล้านบาท และ
ยางพารา 3,000
ล้านบาท
710
710
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11. เร่งรัดการเพิ่ มผลผลิ ต
และการจาหน่ ายใน
นิ คมและเขตเร่งรัด
พัฒนาชนบท

ไปจาหน่ ายตลาดต่างประเทศ โครงการรวบรวมข้าวเปลือกและพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพด ยางพารา ปอ มันสาปะหลัง อ้อย
มะพร้าว ยาสูบ ชา มินต์ ปาล์มน้ามัน รวมทัง้ การส่งเสริมการเลีย้ ง
โคเนื้ อและโคนม ส่ง เสริม สหกรณ์ การประมง
สหกรณ์ บ ริก าร
สหกรณ์ ร้า นค้า
และสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ใ นชนบทและในเมือ ง
เพื่อให้สหกรณ์ทุกรูปขยายงานอย่างกว้างขวางและทาธุรกิจสอดคล้อง
ประสานงานโดยใกล้ชิด รวมทัง้ งานให้การศึกษาอบรม งานการ
เผยแพร่ แ ละงานวิ จ ั ย ทางสหกรณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สหกรณ์ อัน จะเป็ น ผลดีแ ก่ ส มาชิก ทุ ก ครอบครัว และให้ท าการ
ประสานกั น กั บ กลุ่ ม เกษตรกรด้ ว ย เพื่ อ สนองนโยบายและ
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสหกรณ์
เร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตและการจาหน่ ายในนิคมสร้างตนเอง 30
แห่ ง และในเขตปฏิบ ัติ ก ารเร่ ง รัด พัฒ นาชนบท ซึ่ง ได้ แ ก่ พืช
เศรษฐกิจต่างๆ คือ ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง มะพร้าว ฝ้าย ข้าว ยาง
ปอ และอื่นๆ รวมทัง้ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม ปลูกหม่อน
เลีย้ งไหม ปลูกปาล์มน้ามัน โดยการพัฒนาอาชีพในรูปสมบูรณ์แบบ

1,050
1,050

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

-

30
20
(10)

-

1,080
1,080
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การส่งออก การนาเข้า
และการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
1. การพัฒนาการส่ง
สิ นค้าออก

จะมุ่งพัฒนาการส่งออกอย่างมีแผนทีแ่ น่นอนในการพัฒนาปจั จัย
ในการผลิตและความสามารถในการส่งออก การพัฒนาสิง่ อานวย
ความสะดวกและสิ่ง จู ง ใจในการส่ ง ออก ตลอดจนถึง การพัฒ นา
ความสามารถในการแสวงหาและบุกเบิกตลาดต่างประเทศ โดยให้มี
การดาเนิน งานศึก ษาวิจยั หาข้อมูลทางด้านสินค้า การตลาด และ
โครงสร้า งของระบบการส่ ง ออก ปรับ ปรุ ง และเสริม สร้า งสถาบัน
อ านวยความสะดวกพื้น ฐานในด้า นสถิติ การพาณิ ช ย์ ระบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า การขยายตลาดต่ างประเทศและบุกเบิก
ตลาดใหม่ ๆ การเผยแพร่ สนิ ค้า ของไทยให้เ ป็ น ที่รู้จกั แพร่ห ลาย
นอกจานัน้ จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและให้มกี ารเจรจา
ทางการค้าทีเ่ ป็ นประโยชน์มากขึน้

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

1,260

250

30

570
570

-

5
(5)

-

-

1,540

575
575
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เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนโดยทัวไปในการซื
่
้อสินค้าให้ได้รบั
2. การให้บริ การด้านการ
ความเป็ นธรรมทัง้ ในด้านราคาและคุณภาพ ตลอดจนให้บริการในด้าน
พาณิ ชย์

ข้อมูลการตลาดภายในประเทศ การฝึ กอบรมให้ความรูท้ างวิชาการใน
การประกอบธุร กิจการค้า ธุร กิจประกันภัยและการตรวจสอบบัญ ชี
โดยจะดาเนินการเน้นหนักไปในส่วนภูมภิ าคให้เจ้าหน้าทีง่ านพาณิชย์
ในส่ ว นภู มิภ าคเป็ น ผู้ ด าเนิ น การและประสานงานให้ เ ป็ น ผลดีก ับ
ประชาชนอย่างแท้จริง
เพื่อศึกษาโครงสร้างของการนาเข้าให้ทราบรายละเอียดอย่าง
3. การวางแผนและจัด
แท้จริงและมีขอ้ มูลที่จะนามาใช้ประกอบในการพิจารณาจัดทาแผน
ระเบียบการนาเข้า
น าเข้า ในขัน้ รายละเอีย ด เพื่อ ให้ ก ารจัด ระเบีย บการน าเข้า เป็ น
ประโยชน์ ในการเสริมสร้างอานาจการต่อรองการค้ากับต่างประเทศ
การคุ้มครองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และเพื่อประโยชน์ ในการ
แก้ปญั หาด้านดุลการชาระเงินด้วย
เพื่อศึกษาวิจยั ตลาดท่องเทีย่ วต่างประเทศ และตลาดในประเทศ
4. การพัฒนาการท่องเที่ยว
การขยายตลาดและบุกเบิกตลาดการท่องเทีย่ วใหม่ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
ด้วยการเผยแพร่ บริการข่าวสาร การยกมาตรฐานธุรกิจและกาลังคน
ทีเ่ กี่ยวกับการท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ได้เน้นหนักในการอนุ รกั ษ์การจัด
ให้ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ย วขึ้น ใหม่ และพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม ใน
ส่วนภูมภิ าคทัง้ ระบบภาค จังหวัด และเมืองบริวาร นอกจากนี้จะได้

หมายเหตุ

เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

เงิ นกู้ต่าง
ประเทศ

290
175
(115)

-

5
(5)

25
25

-

-

375
295
(80)

250
(250)

20
(20)

-

-

295
295

25
25

-

645
645
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การพัฒนาเมืองหลักและ
การปรับปรุง
กรุงเทพมหานคร
1. การวางผังเมือง

2. การปรับปรุงและขยาย
กิ จการประปา

ด าเนิ น การการวางผัง เมือ งรวมและผัง เมือ งเฉพาะให้ ไ ด้ ปี ล ะ
ประมาณ 10 แห่ง และ 60 แห่ง ตามลาดับ โดยจะเร่งดาเนินการใน
เมืองหลักก่อน ทัง้ นี้เพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างมีระเบียบและสามารถ
แก้ไขปญั หาต่างๆ ของเมือง เช่น ปญั หาการจราจรและปญั หาแหล่ง
เสือ่ มโทรม เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วก็จะดาเนินการวางแผนหลักจราจรที่
เมือ งใหญ่ ต่ า งๆ มีเ ชีย งใหม่ นครราชสีม า สงขลา–หาดใหญ่ และ
ขอนแก่น
เพิม่ กาลังผลิตโรงกรองน้ าบางเขนทัง้ หมด 1.2 ล้าน ลบ.ม./วัน
และในเขตอ าเภอชัน้ นอกอีก 25,000 ลบ.ม./วัน เพื่อ ขยายพื้น ที่
จาหน่ายน้าเป็ น 570 กม.2 และ 90 กม.2 และสามารถจ่ายน้ าให้ผใู้ ช้น้ า
ได้ 4.17 ล้านคน และ 100,000 คน สาหรับเขตนครหลวงและเขต
อาเภอชัน้ นอกตามลาดับ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

11,435

1,320

20

11,460

24,235

215
210
(5)

-

10
(10)

-

225
225

1,445
1,445

1,135
(1,135)

-

260
260

2,840
2,840
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ดาเนิ น การสร้า งสะพานข้า มแม่ น้ า เจ้า พระยาที่ป ลายถนนสาธร
3. การก่อสร้างปรับปรุงและ
สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาในบริเวณใกล้เคียงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
บูรณะสะพานในเขต
เดิม เพือ่ แบ่งเบาภาระการจราจร และซ่อมแซมสะพานพระพุทธ
กรุงเทพมหานคร
ยอดฟ้าเดิมให้ถาวรและใช้งานได้โดยปลอดภัย
ปรับ ปรุ ง งานสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การของกรุ ง เทพ
4. การก่อสร้างปรับปรุง
มหานคร ได้แก่ การจราจรนครหลวง การป้องกันน้ าท่วม และการ
สาธารณูปโภคและ
ระบายน้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีงานย่อยดังนี้
สาธารณูปการของ
กรุงเทพมหานคร
ั
4.1 แก้ไขปญหาการจราจร
ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเชื่อมต่อตรอก ซอย จัดทีจ่ อดรถ
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกเพื่อลดปญั หาการจราจรคับคังในเขต
่
กรุงเทพ มหานคร
4.2 การระบายน้าและ
ดาเนินการปรับปรุงถนนระบายน้ า กาจัดสิง่ โสโครกและป้องกัน
ป้องกันน้าท่วม
น้ าท่ว มในบริเ วณสามเหลี่ยมสาธร บริเ วณเขตปทุ มวัน บริเวณเขต
บางกะปิ เป็ นพืน้ ทีป่ ระมาณ 65 กม.2 โดยปรับปรุงระดับท่อระบายน้ า
สร้า งท่ อ ระบายน้ า เพิ่ม เติม สร้า งโรงก าจัด น้ า โสโครกที่ป ลายคลอง
ช่อ งนนทรีย์ สร้า งโรงสูบ น้ า โสโครก 3
โรง ที่ค ลองโอ่ ง อ่ า ง
คลองหลอด และคลองผดุงกรุงเกษม และสร้างอุโมงค์จากถนนสีพ่ ระยา

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

620
620

185
(185)

-

-

805
-

1,060

-

10

-

1,070

650

-

-

-

650

410

-

(10)

-

420

หมายเหตุ

354

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

5. การพัฒนาส่วนท้องถิ่ น

ติดกับคลองช่องนนทรีย์ไปตลอดจนถึงโรงกาจัดน้ าโสโครก ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามแผนหลักทีว่ างไว้
เพื่อ ดาเนิ นการก่ อ สร้า งและพัฒนาทางด้านสาธารณู ป โภคและ
สาธารณู ป การในส่ว นท้อ งถิ่น และเร่ ง รัด โครงการพัฒ นาเมือ ง 4
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มกี ารดาเนินการตามทีไ่ ด้มกี าร
วางแผนไว้แล้ว

8,095
7,595
(500)

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

-

-

11,200
11,200

19,295
19,295

หมายเหตุ

355

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

การกระจายบริ การ
ขัน้ พื้นฐาน
ดาเนิ น การจัด หาน้ า เพื่อ การอุ ป โภคบริโ ภคให้แ ก่ ป ระชาชนใน
1. การจัดหาน้าบาดาลและ
่
้ าบาดาล บ่อน้ าตื้น สร้างอ่างเก็บน้ า
น้าสะอาดเพื่อการอุปโภค ชนบททัวประเทศโดยการเจาะน
บริโภคให้แก่ประชาชน ทานบ เหมือง ฝาย สร้างถังคอนกรีต ถังเหล็ก ขุดลอกสระ ห้วย หนอง
บึง คาดว่าเมื่อสิน้ ปี 2534 แล้วจะมีประชาชนผู้ได้รบั ประโยชน์จาก
ในชนบททัวประเทศ
่
แผนการดาเนิน งานนี้ ข้นึ อีก 13,760 หมู่บ้า น หรือคิดเป็ น จานวน
ประชากร 10.3 ล้า นคนนอกจากนี้ จ ะท าการศึก ษาและประเมิน
ศักยภาพของแหล่งน้าบาดาลเพื่อการวางแผนและควบคุมการใช้ในเขต
ั ่ าวไทย
นครหลวง ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนเหนื อ และใต้ และที่ราบฝงอ่
ภาคใต้

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

33,210

21,420

250

7,555

62,435

1,295
1,295

-

10
(10)

-

1,305
1,305

หมายเหตุ

356
แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ

วงเงิ น (ล้านบาท)
งบประมาณ
แผ่นดิ น

2. การก่อสร้างเขือ่ นกักน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค

สร้างเขื่อนมาบประชันชลบุรี เก็บกักน้ าขนาด 14.9 ล้าน ลบ.ม.
ส่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรตาบลนาเกลือ พัทยา และตาบล
ใกล้เคียง
จะเพิ่ม ก าลัง ผลิต ของการประปาภู มิภ าคขึ้น ในอัต รา 150,000
3. การประปาจังหวัด
ลบ.ม./วัน โดยจะทาการก่อสร้างการประปาใหม่ 48 แห่ง และ
ปรับปรุงขยายกิจการประปาเดิมประมาณ 60 แห่ง ทัง้ นี้ จะทาให้
ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเมืองในส่วนภูมภิ าคได้รบั น้ าสะอาดเพิม่ ขึน้
อีกร้อยละ 10 หรือคิดเป็ นจานวนประชากร 6 แสนคน ดังนี้เมื่อ
สิน้ ปี 2524 ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ 25 จะมีน้ า
สะอาดใช้โดยได้รบั บริการจากการประชาภูมภิ าค
ดาเนินการวางแผนหลักและออกแบบเกี่ยวกับระบบการระบายน้ า
4. งานระบายน้าฝนและน้า
โสโครกในแหล่งชุมชนทัว่ น้ าโสโครก น้ าฝน และการกาจัดสิง่ ปฏิกูลของเทศบาล สุขาภิบาล
และชุ ม ชนที่ห นาแน่ น ให้ถู ก ต้อ งตามหลัก วิช าการ และเพื่อ ให้เ ป็ น
ราชอาณาจักร
แนวทางปฏิบตั ติ ่อไป
ก่ อ สร้า งเขื่อ นกัน้ ตลิ่ง แม่ น้ า ยม เขื่อ นมุ ก ดาหาร เขื่อ นริม โขง
5. การก่อสร้างและบูรณะ
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน แม่น้ าป่าสัก และลาห้วยมุก และก่อสร้าง
สาธารณูปการ
เขื่อ นและสะพานอื่ น ๆ ตามความจ าเป็ น ตลอดจนบู ร ณะและ
ปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์

หมายเหตุ

เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

เงิ นกู้ต่าง
ประเทศ

110
110

-

-

-

110
110

1,040
1,040

-

10
(10)

-

1,050
1,050

10
(10)

-

-

-

10
10

100
100

-

-

-

100
100
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แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

6. ศูนย์พฒ
ั นาและอบรม
รพช.

7. ที่อยู่อาศัย

ประกอบด้วยศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันอออกและภาคใต้ ศูนย์ฝึกอบรม รพช.
นครราชสีมา
ประจวบคีรขี นั ธ์ ศูนย์ฝึกอบรมใช้เครื่องจักรกลสนาม รพช. ภาคเหนือ
ศูนย์ฝึกอบรมก่อสร้างเคลื่อนที่ รพช. ศูนย์ฝึกอบรมแหล่งน้ า งาน
บริการวิชาการวิศวกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ วิศวกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ
- ประสานงานกับจังหวัดและท้องถิน่ ในการพัฒนาชนบท
- ให้บริการด้านวิศวกรรมและการดาเนินงานซ่อมเครื่องจักรกล
- ก่อสร้างและบารุงรักษาทางมาตรฐาน รพช. ทางเข้าหมู่บา้ น
สะพาน ทีท่ าการศูนย์
- สารวจและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
- ฝึกอบรมวิศวกร ช่างระดับต่างๆ เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน
อื่นๆ ตลอดจนผูน้ าหมู่บา้ น
เพื่อแก้ไขปญั หาการขาดแคลนทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในรายได้
ระดับต่างๆ การเคหะแห่งชาติ จะดาเนินการก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยให้แก่
ประชาชนระดั บ รายได้ ต่ า งๆ ทั ง้ ในเขตนครหลวง และส่ ว น
ภูมภิ าคจานวน 120,000 หน่วย โดยก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยแบบต่างๆ ปี
ละ 24,000 หน่ วย โดยเป็ นการก่อสร้างในเขตนครหลวงปี ละ
23,000 หน่วย และส่วนภูมภิ าคปี ละ 1,000 หน่วย

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

490
490

-

100
50
(50)

-

430
430

2,580
(2,580)

10
(10)

-

หมายเหตุ

590
590

3,0201/ 1/ นอกจากนี้ยงั มี
3,020 เงินกูภ้ ายในประเทศ
อีก 14,880 ล้าน
บาท

358

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

8. การก่อสร้างทางพิ เศษ
และทางด่วนในเขต
กรุงเทพมหานคร

9. สารวจและพัฒนาแหล่ง
พลังงาน

เพื่อแก้ไขปญั หาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย จะดาเนินการก่อสร้างระบบทางด่วน 3 สาย
คือ ดินแดง-ท่าเรือ, ดาวคะนอง-ท่าเรือ, บางนา-ท่าเรือ รวม 28
กม. และก่อสร้างระบบการขนส่งมวลชน 3 สาย คือ พระโขนงบางซื่อ, วงเวียนใหญ่-สาธร-ลาดพร้าว, ดาวคะนอง-มักกะสัน รวม
50 กม.
ส ารวจและเพิ่ ม แหล่ ง พลัง งานที่ ใ ช้ อ ยู่ ภ ายในประเทศ เช่ น
พลังน้ า ถ่านลิกไนท์มาใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ ุด แต่เน้นหนักในด้าน
พัฒนาแก๊สธรรมชาติและบ่อน้ ามันภายในประเทศและดาเนินการธุรกิจ
น้ า มัน ควบคู่ก ัน ไปด้ว ย ทัง้ นี้ เพื่อ ทดแทนที่ต้อ งสัง่ ซื้อ น้ า มัน จาก
ต่างประเทศ รวมถึงการนาหินน้ ามันเข้ามาใช้ ตลอดจนการพัฒนา
แหล่งแร่และเทคโนโลยี สาหรับพลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้บรรลุถงึ ความ
มุ่งหมายทีไ่ ด้กาหนดให้มกี ารวางแผนหลักพัฒนาพลังงานของประเทศ
อย่างจริงจังขึน้

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

1,600
1,600

2,435
(2,435)

10
10

-

4,045
4,045

480
480

-

10
(10)

175
175

665
665

หมายเหตุ

359

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

งบประมาณ
แผ่นดิ น

หมายเหตุ

ก่อสร้างแหล่งผลิตและระบบส่งกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอแก่ความ
ต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะการขยายระบบส่งกระแส
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบททัวประเทศให้
่
ทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้

2,740
2,740

7,455
(7,455)

-

-

ก่อสร้างและเพิม่ ขนาดสถานีต้นทาง สถานีย่อย สายส่งและสาย
จาหน่ ายติดตัง้ หม้อแปลงเพิ่มขึ้นทัง้ ในเมืองและในเขตรอบนอกนคร
หลวง เพื่อให้สามารถบริการกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอและมีความมันคง
่
ยิง่ ขึน้
ดาเนินการก่อสร้างและขยายระบบจาหน่ ายในส่วนภูมภิ าคให้มี
12. การขยายระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ าในส่วนภูมิภาคและ ไฟฟ้าสนองความต้องการใช้อย่างเพียงพอ โดยเน้นหลักการขยายเขต
จาหน่ ายไปยังหมู่บา้ นชนบทให้มไี ฟฟ้าใช้เพิม่ ขึน้ อีกอย่างน้อย 5,200
ชนบท
หมู่บา้ น
ก่อสร้างแหล่งพลังไฟฟ้าขนาดเล็กโดยเน้นหนักการผลิตจากแหล่ง
13. เร่งรัดการขยายไฟฟ้ าสู่
พลังน้ าที่อยู่ห่างไกล เพื่อประโยชน์สาหรับหมู่บา้ นทีย่ งั ไม่สามารถรับ
ชนบททัวประเทศ
่
กระแสไฟฟ้าจากระบบเชื่อมโยงหลักได้ รวมทัง้ การเร่งรัดพัฒนาระบบ
จาหน่ ายไฟฟ้าชนบทระยะที่ 2 และการเร่งรัดให้มไี ฟฟ้าใช้ทวทุ
ั่ ก
ตาบลภายในปี สดุ ท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ด้วย

-

1,320
(1,320)

-

1,680
1,680

-

900
(900)

-

1,760
1,760

2,6603/ 3/ นอกจากนี้ยงั มี
2,660 เงินกูภ้ ายในประเทศ
อีก 2,060 ล้านบาท

270
(270)

620
(620)

-

-

มิได้รวมเงินกู้
8904/ 4/
890 ภายในประเทศอีก
1,501 ล้านบาท

10. การก่อสร้างระบบผลิ ต
และส่งกระแสไฟฟ้ าทัว่
ประเทศ

11. การปรับปรุงและขยาย
ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าใน
เขตนครหลวง

10,1951/ 1/การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
10,195 ฯ จะใช้รายได้ของ
ตนเองมาลงทุน
จานวน
4,415
ล้านบาทและเงินกู้
ภายในประเทศ
3,509 ล้านบาท
2/ 2/
นอกจากนี้ยงั มี
3,000
3,000 เงินกูภ้ ายในประเทศ
อีก 630 ล้านบาท

360

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

14. การนาเชื้อเพลิ ง
ธรรมชาติ มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์

เร่งรัดการพัฒนาแก๊สธรรมชาติและบ่อน้ ามันภายในประเทศมาใช้
ให้เป็ นประโยชน์ โ ดยเร็วที่สุด ทัง้ นี้ อาจรวมทัง้ การก่อ สร้างท่อ ส่ง
แก๊สธรรมชาติจากแหล่งทีค่ น้ พบมาแล้วมายังแหล่งทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของ
การใช้
จัดตัง้ สถานีรถยนต์บรรทุกชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
15. ปรับปรุงการขนส่งสิ นค้า
และผูโ้ ดยสารทางถนน เป็ นศูนย์รวมในการจาหน่ายจ่ายแจกสินค้า ซึง่ จะช่วยลดความแออัด
ของการจราจร
ลดอุบตั เิ หตุ
ประหยัดค่าบารุงรักษาถนนใน
และทางรถไฟ
กรุงเทพมหานคร และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในการขนส่งด้วย
จัด ให้ มีบ ริก ารขนส่ ง สิน ค้ า และผู้ โ ดยสารที่เ พีย งพอกับ ความ
ต้อ งการทัง้ ทางถนนและรถไฟ โดยจัดหารถยนต์บ รรทุ ก รถยนต์
โดยสาร และรถตู้สินค้า และโดยสาร รวมทัง้ ปรับปรุ งและก่ อ สร้า ง
สถานีรถยนต์โดยสารให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสวัสดิภาพของการขนส่ง
ทางถนน และให้ก ารศึก ษาอบรมแก่ ผู้ป ระกอบการขนส่ง ทางถนน
ฯลฯ
16. พัฒนาการขนส่งสิ นค้า
และผูโ้ ดยสารทางน้า

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

445
(445)

-

10
10

-

455
455

1,335
1,330
(5)

955
(955)

-

1,655
1,655

3,945
3,945

1,220

400

40

260

1,920

หมายเหตุ
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แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

16.1 การขนส่งทางน้า
ภายในประเทศ

16.2 การขนส่งทางน้า
ระหว่างประเทศ

พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งภายในประเทศเพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งทางน้ า ซึ่งมีค่ าใช้จ่า ยต่ า ให้ไ ด้รบั ความสะดวกรวดเร็ว เพื่อ
ประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางเกษตรกรรมจากแหล่งผลิตมาสูต่ ลาด
ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงได้ ซ่งึ จะเป็ นผลดีต่อเกษตรกร
ผูผ้ ลิต โดยควรปรับปรุงร่องน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่ าน แม่น้ า
น้อย ท่าจีน บางปะกง แม่กลอง ก่อสร้างสถานีขนส่งทางน้ า
และปรับปรุงคลองเชื่อมต่างๆ
ั่
ในด้านการขนส่งทางน้าชายฝงทะเลซึ
ง่ มีความสาคัญต่อความ
เป็ นอยู่ของประชาชนในท้องถิน่
จะปรับปรุงร่องน้าทางเข้าท่าเรือ
ั่
ชายฝงและท่
าเรือประมง ของจังหวัดชายทะเล ปรับปรุงท่าเรือชายฝงั ่
ั ่ นตกและตะวันออก ปรับปรุงเครื่องหมายเดินเรือ ฯลฯ โดย
ทัง้ ฝงตะวั
วางแผนให้สอดคล้องกันในด้านการขุดลอกร่องน้า
การปรับปรุงท่า
เทียบเรือสินค้า ท่าเรือประมงและอุตสาหกรรมห้องเย็น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเมืองหลักและการผลิตของท้องถิน่

255
(335)

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น
-

5

-

595

หมายเหตุ

362

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

16.2.1 ท่าเรือน้าลึก

พัฒนาท่าเรือและสิง่ อานวยความสะดวกในการส่งสินค้าออกให้
สอดคล้อ งกับ เป้ าหมายการเพิ่ม ผลผลิต ของประเทศ โดยเพิ่ม ขีด
ความสามารถของท่าเรือกรุงเทพฯ ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง และ
ปรับปรุงท่าเรือสัตหีบเพื่อใช้ในการส่งสินค้าออกในระหว่างการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกที่แหลมฉบัง วางแผนและก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่สงขลา
และภูเก็ต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าออกของภาคใต้และเป็ น
เครื่องสนับสนุนการพัฒนาเมืองหลักและกิจการอุตสาหกรรมอันจะมีผล
ในการเพิม่ รายได้และลดอัตราการว่างงานของประชากรในท้องถิน่
16.2.2 พาณิชย์นาวี
ส่งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีของประเทศเพื่อได้มาซึ่ง
เงินตราต่างประเทศ เพิม่ อาชีพให้แก่พลเมือง และลดค่าใช้จ่ายใน
การส่งสินค้าออก โดยจะพิจารณาพื้นฐานที่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของกิจการพาณิชย์นาวี คือ กองเรือพาณิชย์ การฝึ กอบรมและผลิต
บุคคลในการเดินเรือพาณิชย์ พัฒนาอู่ซ่อมเรือและท่าเรือ ปรับปรุง
และขยายกองเรือพาณิชย์ ฯลฯ
17. พัฒนาทางหลวงและ
ถนนท้องถิ่ น
17.1 ทางหลวงแผ่นดินและ
ก่อสร้างระบบทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดให้สมบูรณ์
ทางหลวงจังหวัด
เพื่อให้มเี ส้นทางขนส่งหลักระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งจาหน่ าย และ
เพื่อกระจายความเจริญไปสูท่ อ้ งถิน่
โดยจะก่อสร้างและบูรณะ
ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดในระยะทาง 10,645 กม.

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

(540)

(400)

(15)

70

1,025

20,265

2,025

-

-

22,290

8,400
(5,800)

(2,025)

-

-

16,225

หมายเหตุ
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แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

17.2 ทางหลวงท้องถิน่
ปรับปรุงและก่อสร้างระบบทางหลวงท้องถิน่ และทางหลวงชนบท
และทางหลวงชนบท เพื่อให้มรี ะบบทางสายย่อยเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางหลักและแหล่งผลิต
เพื่ อ ความสะดวกและลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง ผลผลิ ต สู่ ต ลาด
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เร่งรัดการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร รวมทัง้
ก
า
ร
ก่อสร้างเส้นทางสายย่อยเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นและชุมชนในท้องถิน่ เพื่อ
กระจายบริการพื้นฐานให้ทวถึ
ั ่ งชุม ชนเกษตรกร โดยจะดาเนินการ
ก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทเป็ นระยะทาง 14,822
กม.
18. ปรับปรุงการขนส่งทาง
อากาศ
18.1 ท่าอากาศยาน
ศึกษาและปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรักษาความเป็ น
ระหว่างประเทศ
ศูน ย์ก ลางในด้า นการบิน พาณิ ช ย์ข องภู มิภาคไว้ เพราะเป็ นเครื่อ ง
สนับสนุนทีส่ าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทัง้ ศึกษา
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งทีส่ อง เมื่อ
ผลการศึกษาปรากฏว่าควรจะมีท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งที่
สองเมื่อ ใดแล้ ว การออกแบบและการก่ อ สร้า งจะด าเนิ น การตาม
ขัน้ ตอนของผลการศึกษา นอกจากนี้จะศึกษาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อ
ใช้ประโยชน์ ในกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และกิจการท่องเที่ยว
เพื่อ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

4,295
(1,770)

-

-

-

6,065

990

-

50

385

1,425

95
(515)

-

(50)

18

678

หมายเหตุ
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วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

งบประมาณ
แผ่นดิ น
ั่
สนับ สนุ น การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ทางฝ งทะเลตะวั
น ออกให้
สอดคล้องกับการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกและนโยบายการตัง้ ชุมชนใหม่ใน
บริเวณนี้ เป็ นการลดปญั หาการแออัดของประชากรและธุรกิจต่างๆ
ในนครหลวง และปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยาน
ภูเก็ตให้สอดคล้องกับปริมาณการขนส่งทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ ปรับปรุง
บริ ก ารสื่ อ สารและควบคุ ม การจราจรทางอ ากาศและจะท าการ
ปรับปรุงบริการซ่อมสร้างเครื่องบินให้สามารถบริการเครื่องบินให้แก่
ต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม
18.2 การขนส่งทางอากาศ
ส่ง เสริม ธุ รกิจ การค้าของภู มิภ าคในด้า นการขนส่ง อากาศโดย
ในประเทศ
ปรับปรุงสนามบินและสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดต่ งๆ
ปรับปรุงบริการสือ่ สารการเดินอากาศและจัดหาเครื่องบินทีท่ นั สมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ฯลฯ
19. ปรับปรุงระบบการ
สื่อสารและโทรคมนาคม
19.1 ขยายกิจการโทรศัพท์
สนับสนุนการกระจายบริการพืน้ ฐานสูภ่ ูมภิ าคโดยการขยายบริการ
โทรศัพ ท์ ใ ห้ ท ัว่ ถึ ง โดยเพิ่ม เลขหมายโทรศัพ ท์ ใ นภู มิภ าคขึ้น อีก
74,400 เลขหมาย ขยายบริการโทรศัพท์ทางไกลออกไปยังชุมชน
ทีย่ งั ไม่ได้รบั บริการโทรศัพท์ 133 อาเภอ เพิม่ บริการโทรศัพท์

380

-

-

367

747

390

2,730

-

1,640

4,760

-

(2,730)

-

1,615

4,345

หมายเหตุ
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19.2 วิทยุ โทรศัพท์
กิจการไปรษณีย์
โทรเลขฯ และ
อุตุนิยมวิยา

สาธารณะในเขตชุมชนและให้มบี ริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะใน
เขตชุมชนทัวประเทศ
่
ส่วนการให้บริการในเขตนครหลวงก็จะเพิ่ม
เลขหมายโทรศัพท์ขน้ึ อีก 223,700 เลขหมาย ให้เพียงพอกับความ
ั หาการจราจร
ต้ อ งการของธุ ร กิ จ การค้ า และเป็ น การช่ ว ยลดป ญ
ไปด้วยในตัว
ขยายบริการสื่อสารและสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ด้วยการปรับปรุงและขยายโครงข่ายวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
เพื่อเป็ นเครื่องมือเผยแพร่
นโยบายของรัฐบาล และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน โดยจะจัดตัง้
และขยายกาลังส่งออกอากาศของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย ก่ อสร้า งสถานี ส่งโทรทัศ น์ ในภาคเหนือ และภาคใต้ รวม 12
สถานี ขยายบริก ารติด ต่ อ สื่อ สารและกิจ การไปรษณี ย์โ ทรเลขใน
ท้องถิ่นให้ทวถึ
ั ่ ง ปรับปรุงกิจการอุตุนิยมวิทยาให้ได้มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเกษตรและงานพัฒนาต่างๆ

140
(250)

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

-

-

25

หมายเหตุ

415 แผนงานของ
องค์การโทรศัพท์ท่ี
ระบุไว้ครอบคลุม
ระยะเวลาตัง้ แต่ปี
2520 -2527 ซึง่
เป็ นระยะเวลา
ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4 (2520–2524)และ
ระยะเวลาส่วนหนึ่ง
ในช่วงของแผนฯ
ฉบับต่อไปแต่
วงเงินงลประมาณ
เป็ นวงเงินทีก่ าหนด
ไว้สาหรับช่วงการ
ดาเนืนงานใน
ระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4 เท่านัน้
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วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

การกระจายบริ การและ
พัฒนาสังคม

102,220

440

855

70

1. การพัฒนาการศึกษา

77,3651/

-2/

2003/

-

1.1 พัฒนาการศึกษาภาค
จัดดาเนินการให้การศึกษาทัง้ ในภาคบังคับและการศึกษาก่อนภาค
บังคับ
บังคับตามแผนพัฒนาการศึกษา
1.2 พัฒนามัธยมศึกษา
จัดดาเนินการให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษา
1.3 พัฒนาอาชีวศึกษา
จัดดาเนินการให้การศึกษาด้านอาชีวตามแผนพัฒนาการศึกษา

40,470
(150)
14,645
(1,680)
2,600
(1,055)

-

-

-

-

-

-

-

30
(20)

-

1.4 พัฒนาด้านนาฏศิลป์
จัดดาเนินการให้การศึกษาเกีย่ วกับนาฏศิลป์และช่างศิลป์
และช่างศิลป์
1.5 การจัดการศึกษา
จัดดาเนินการให้บริหารควบคุมสถานศึกษาเอกชนในด้านคุณภาพ
เอกชน
การศึกษา ค่าเล่าเรียน ฯลฯ

125

-

-

-

1,590
(1,335)

-

-

-

หมายเหตุ

103,585
77,3654/ 4/ ได้รวมเงิน
40,620 อุดหนุนการศึกษา
ของ กทม. และเทศ
16,325 บาลจานวน 2,465
ล้านบาทไว้ดว้ ยแล้ว
3,705 2/
สาหรับเงินกู้
ต่างประเทศจะได้
ปรับปรุงรายการ
ตามความจาเป็ น
และหาแหล่งเงินกู้
ต่า
125 3/ เงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศจะได้
2,925 พยายามเพิม่ ให้มาก
ขึน้ เพื่อเร่งรัดพัฒนา
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1.6 ฝีกหัดและอบรมครู
1.7 วิจยั เพื่อการศึกษา
1.8 การปรับปรุง
การศึกษาและให้
ความร่วมมือกับ
องค์การนานาชาติ
1.9 การศึกษา
นอกโรงเรียน
1.10 อุดมศึกษา
2. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
2.1 วิเคราะห์วจิ ยั
วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
วิชาการแพทย์

ดาเนินการผลิตครูทม่ี คี ุณภาพตามความต้องการของสังคม
ท าการศึก ษาวิจ ัย การศึก ษาและผลิต แบบเรีย นที่เ หมาะสมกับ
สภาพแต่ละท้องถิน่
ทาการศึกษาและวางแผนพัฒนาการศึกษาและให้ความร่วมมือกับ
องค์การนานาชาติ

จัดการศึกษาภาคบังคับ และสูงกว่ าภาคบังคับแก่ ผู้ท่ีไม่อ าจเข้า
ศึกษาในโรงเรียน
จัดดาเนินการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
สนองความต้องการในสังคม

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านวิชาการของกองการแพทย์ให้มขี ดี
ความสามารถที่จ ะให้ ค าปรึก ษา แนะน า และความช่ ว ยเหลือ ทาง
วิช าการแก่ ห น่ ว ยงานแพทย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในส่ ว นภู มิภ าค
ตลอดจนสนับสนุ นงานด้านรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขอื่นๆ
โดยการจัดตัง้ และขยายหน่วยงานชัณสูตรเพิม่ ขึน้

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

1,910
(465)
335
(25)
135

-

-

-

-

(50)
-

-

1,915

-

-

8,315
(615)
18,905

4401/

(50)
30
(20)
4302/

1,395

-

-

60
(40)

-

-

หมายเหตุ

2,475 การศึกษาให้ได้ผล
410 4/ ตัวเลขเบือ้ งต้น
ประมาณการตามที่
135 คาดว่าจะจ่ายจริงใน
แผนฯ 4 โดยวงเงิน
ในแผนพัฒนาการ
1,965 ศึกษา ได้กาหนดไว้
94,933.91 ล้านบาท
8,980

70

19,945 1/ จะทาการปรับ

-

1,495 ปรุงเงินกูเ้ พื่อ
สาธารณสุขตาม
ความจาเป็ นและ
ดอกเบีย้ ต่า
2/
จะเพิม่ การขอ

372
2.2 สถิตขิ อ้ มูลเกีย่ วกับ
การสาธารณสุข

2.3

2.4

2.5

2.6

เพื่ อ สนั บ สนุ นทุ ก โครงการในแผนสาธารณสุ ข ให้ ส ามารถ
บริหารงาน ควบคุมงานและประเมินผลงานของโครงการได้ โดยอาศัย
ข้
อ
มู
ล
สาธารณสุขทีจ่ ะจัดให้มขี น้ึ
บริการสาธารณสุข
เพื่อลดปญั หาสาธารณสุขของประชากรในส่วนภูมภิ าคให้ได้ตาม
ส่วนภูมภิ าค
เป้าหมาย โดยการให้ภูมคิ ุม้ กันโรค การรักษาพยาบาล การอนามัยแม่
และเด็ก การฝึ กอบรมบุคลากรสาธารณสุข การก่อสร้างและปรับปรุง
สถานบริการสาธารณสุข
ั หาสาธารณสุข ของประชาชนในเขตเมือ งให้ไ ด้ต าม
บริการสาธารณสุขใน
เพื่อ ลดป ญ
เขตเมือง
เป้ า หมายที่ตัง้ ไว้ โดยการให้ภู มิคุ้ม กัน โรค การรัก ษาพยาบาลการ
บริ ก ารอนามัย แม่ แ ละเด็ ก การควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ การวางแผน
ครอบครัว การฝึกอบรมบุคลากรการปรับปรุงและก่อสร้างสถานบริการ
สาธารณสุข
จัดบริการสาธารณสุข
เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขแก่ชนบางกลุ่มทัง้ ด้าน
สาหรับชนบางกลุ่ม การรัก ษาพยาบาล การป้ องกัน และการควบคุ ม โรค การส่ ง เสริม
สุขภาพ ตลอดจนการปรับปรุงสภาพสิง่ แวดล้อมเพื่อผลในการลดและ
ขจัดปญั หาสาธารณสุขต่างๆ
ฝึกอบรมและพัฒนา
เพื่อสนับสนุ นให้โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขใน
บุคลากร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีกาลังบุคลากรใช้ในปริมาณครบครันตามความ
ต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ก่ี าหนดไว้ และมีการ
กระจายไปปฏิบตั ิงานตามแหล่งที่ต้องการตามโครงการนัน้ ๆ โดยการ
ผลิตและฝึกอบรม

175

-

(10)

-

185 ความช่วยเหลือใน
ด้านสาธารณสุขให้
เพิม่ ขึน้

(10,750)

-

20
(100)

-

10,870

(325)

-

10
(40)

-

375

50

-

(10)

-

60

(1,000)

-

30
(20)

-

1,050
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2.7 การควบคุมอาหาร
ยาและการจัดระบบ
เวชภัณฑ์
2.8 การควบคุมและ
ป้องกันโรค

2.9 โภชนาการ

2.10 การวางแผน
ครอบครัว

เพื่อ ที่จ ะให้ ก ารผลิต และการจัด ซื้อ ยา เวชภัณ ฑ์ แ ละครุ ภัณ ฑ์
การแพทย์เป็ นไปอย่างมีระบบ รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพและกาหนด
มาตรฐานของสิง่ เหล่านัน้ ไว้
เพื่อดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคทีเ่ กิดแก่ร่างกายและจิตใจ
ซึ่ง เป็ น ผลจากยาเสพติ ด และโรคภัย ต่ า งๆ ตลอดจนให้ ค วามรู้แ ก่
ประชาชนเกี่ย วกับ อนามัย จากสิ่ง แวดล้อ ม โรคภัย อัน เกิด จากการ
ประกอบอาชีพรวมทัง้ วิธกี ารป้องกันโรคต่างๆ
เพื่อลดอัตราความชุกชุมของโรคขาดโปรตีน แคลอรี่ และลดอัตรา
ความชุกชุมของโรคคอพอก โดยการให้โภชนาศึกษา ให้อาหารทารก
และอาหารเสริมโปรตีนและการแจกจ่ายเกลือไอโอเคทแก่ประชาชนใน
เขตทีม่ ปี ญั หา
เพื่อลดอัตราการเพิม่ ของประชากรให้เหลือร้อยละ 2.1 เมื่อสิน้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 โดยการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัว
ด้วยวิธกี ารต่างๆ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

150
(100)

-

(20)

70

340

3,960

-

(20)

-

3,980

515

(140)

(50)

-

705

(485)

(300)

100

-

885

หมายเหตุ
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3. การพัฒนาแรงงาน
3.1 วิทยาการสถิตแิ ละ
วิจยั แรงงาน

ด าเนิ น การรวบรวมสถิติข้อ มู ล เกี่ย วกับ แรงงาน การมีง านท า
ความต้องการใช้แรงงานต่ างๆ ตลอดจนจัดฝึ กอบรมด้านทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั แิ ก่ลูกจ้าง หัวหน้าคนงาน และควบคุมตรวจตราให้นายจ้าง
และลูกจ้างปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
3.2 พัฒนาอาชีพ
ดาเนินการควบคุมการทางานประกอบอาชีพของคนต่างด้าวให้อยู่
ในกรอบของกฎหมายและดาเนินการฝึกอาชีพให้แก่คนงาน หัวหน้างาน
ครูฝึก และเยาวชนผูว้ ่างงาน ตลอดจนฝึกยกระดับมาตรฐานฝี มอื แรงงาน
ทีท่ างานอยู่แล้วให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3.3 การจัดหางาน
ดาเนินการเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน และแนวทางประกอบ
อาชีพแก่ประชาชนทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
3.4 กองทุนเงินทดแทน
ดาเนินการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างที่มลี ูกจ้าง 10 คนขึน้ ไป
และแรงงานสัมพันธ์ สาหรับจ่ายเป็ นเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทางาน
รวมทัง้ จัดอบรมให้ลกู จ้างและนายจ้างมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ตลอดจน
ระงับข้อพิพาทแรงงาน

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

610

-

20

-

630

100

-

-

-

100

200
(145)

-

20

-

365

30

-

-

-

30

90
(45)

-

-

-

135

หมายเหตุ
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วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

งบประมาณ
แผ่นดิ น
4. สวัสดิ การทางสังคม
4.1 การประกันสังคม

4.2
4.3
4.4

4.5

จัดดาเนินการช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพประจาให้มี
หลัก ประกัน เมื่อ ประสบอัน ตรายจากการท างานหรือ ว่ า งจากงานให้
สามารถดารงชีวติ ได้
ั หาประเภทต่ า งๆ เช่ น เด็ก และ
สงเคราะห์บุคคลทีม่ ี
ท าการสงเคราะห์บุ ค คลที่มีป ญ
ปญั หา
บุคคลวัยรุ่น คนชรา คนทุพพลภาพ ฯลฯ
วิจยั และสงเคราะห์
ดาเนิ น การศึก ษาวิจ ัย และให้ก ารสงเคราะห์ช าวเขาที่อ าศัย อยู่
ชาวเขา
ในประเทศให้มมี าตรฐานความเป็ นอยู่ดขี น้ึ
บริการชุมชน
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนในการอยู่ร่วมกันในชุมชน
จัด ฝึ ก อบรมเจ้า หน้ า ที่ และอาสาสมัค รสาหรับ ช่ ว ยเหลือ ผู้ป ระสบภัย
รวมทัง้ ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเอกชนทีด่ าเนินการดังกล่าว
สถานธนานุเคราะห์
เพื่อดาเนินการปรับปรุงสถานธนานุเคราะห์ให้สามารถขยายบริการ
เพิม่ ขึน้

หมายเหตุ

1,690

-

60

-

1,750

160

-

-

-

160

1,000
(85)
375

-

-

1,135

-

10
(40)
(10)

-

385

30
(40)

-

-

-

70

-

-

-

-

-11/ 11/ สถานธานานุ
เคราะจะใช้รายได้
ของตนเองลงทุน 13

376

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

หมายเหตุ

ล้านบาทและใช้
เงินกูภ้ ายในประเทศ
อีก 52 ล้านบาท
5. สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
และการกีฬา
5.1 ส่งเสริมการกีฬา

5.2 การสวนสัตว์

5.3 สวนสาธารณะ

ดาเนิน การปรับปรุงและก่อสร้า งสนามกีฬ าทัง้ ในส่ว นกลางและ
ภูมภิ าคเพื่อให้ประชาชนทัวไปได้
่
ใช้ประโยชน์สาหรับเป็ นสถานทีก่ าร
ออกกาลังกายเพื่อพลานามัยและเพื่อใช้ในการแข่งขันและฝึ กซ้อมกีฬา
ระดับ จัง หวัด ระดับ ประเทศและระหว่ า งประเทศ รวมทัง้ จัด บริก าร
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการกีฬาของชาติ
เร่งรัดดาเนินการด้านสวนสัตว์ในภาคเหนือ ภาคใต้ สวนสัตว์เปิดที่
เขาเขียว และในทีอ่ ่นื ๆ ตามความจาเป็ นเพื่อบริการแก่ประชาชนผู้
สนใจเกีย่ วกับสัตว์และปา่ ไม้ต่างๆ
ด าเนิ น การจัด หาที่ดิน เพื่อ ท าเป็ น สวนสาธารณะใหม่ เพื่อ ให้
เพี ย งพอแก่ ค วามต้ อ งการของประชาช น และท าการปรั บ ปรุ ง
สวนสาธารณะเดิม ที่มีอ ยู่ แ ล้ว ให้ดีข้นึ เพื่อ ให้ป ระชาชนได้ใ ช้เ ป็ น ที่
พักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมของเมืองให้ดขี น้ึ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องอากาศและความร่มเย็น ตลอดจนความงาม
ของเมือง

415

-

5

-

420

(335)

-

-

-

335

(55)

-

(5)

-

60

(25)

-

-

-

25

377

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

6. การส่งเสริมและพัฒนา
เยาวชนและสตรี
6.1 การส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชน

เพื่อ พัฒ นาบุ ค ลิก ภาพและความประพฤติข องเยาวชนให้เ ป็ น
พลเมื อ งดี โดยจั ด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมเยาวชนให้ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถในการทางานกับเยาวชนและประสานงานกับผู้นากลุ่ม
เยาวชนอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มกี ารทากิจกรรมร่วมกันในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นการบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทัง้ การฝึ กอบรม
เยาวชนให้มีค วามรู้ด้ า นเกษตรกรรม และรู้จ ัก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น
ป
ร
ะ
โ
ย
ช
น์
แ
ก่
ตัวเองด้วย
6.2 พัฒนาสตรีในชนบท
เพื่อส่งเสริมให้สตรีในชนบททุกวัยรวมกลุ่มกันทากิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน โดยจะทาการฝึ กอบรมด้านอาหาร
โภชนาการ และอุตสาหกรรมในครอบครัว ตลอดจนความรูท้ างด้านการ
วางแผนครอบครัว ซึ่งจะเป็ นการสร้างรากฐานครอบครัวในชนบทให้
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จจากการเพิม่ พูนทางด้านระดับความรูแ้ ละรายได้
ให้การฝึ กอบรมแก่กลุ่มอาชีพ เยาวชน เด็ก เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัคร
7. การพัฒนาสังคมใน
คณะกรรมการสภาตาบล ส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั ใช้ความคิด ร่วมใจ
ชนบท

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

125

-

10

-

135

60

-

(5)

-

65

(65)

-

(5)

-

70

1,910
1,910

-

-

-

1,910
1,910
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ร่วมแรง รู้จกั เสียสละในการสร้างปรับปรุงบารุงรักษาแหล่งสาธารณะ
สมบัตอิ นั จะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนนัน้ ๆ และส่งเสริมให้

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

8. การพัฒนาทัณฑสถาน

ประชาชนในชนบทใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้การศึกษาอนามัย
และโภชนาการแก่ชาวชนบทในนิคมสร้างตนเอง
เพื่อดาเนินการฝึ กอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังให้มคี วามรู้ความสามารถ
ทางวิชาการสาขาต่างๆ อันจะนาไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ และ
เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้าของผู้ต้องโทษ โดยจัดหาให้มีนักสังคม
สงเคราะห์อ าชีพ ในเรือ นจ าและทัณ ฑสถาน ตลอดจนปรับ ปรุ ง การ
ปฏิบตั ิต่อผูต้ ้องขังวัยหนุ่ มแผนใหม่ โดยจัดตัง้ ศูนย์แรกรับผูต้ ้องขังวัย
หนุ่มขึน้ 4 แห่ง และเพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขบาบัดรักษาผูต้ ้องขัง
ทีต่ ดิ ยาเสพติดให้โทษขึน้ 2 แห่ง

9. ศิ ลปวัฒนธรรม
9.1 ประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
9.2 สงวนรักษาบูรณะ
ซ่อมแซมและป้องกัน
มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อด าเนิ น การเผยแพร่ป ลูก ฝ งั ส่ง เสริม ความรู้เ ข้า ใจทางศิล ป
วัฒนธรรมของชาติแก่นกั เรียนและประชาชน
เพื่อดาเนินการฝึ กแต่ งและบูรณะโบราณสถานให้คงสภาพเดิม
เป็ นการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและพัฒนาเพื่อเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางประวัติศ าสตร์แ ละโบราณคดีข องชาติ รวมทัง้
ด าเนิ น การอนุ ร ัก ษ์ จิต รกรรมฝาผนั ง สงวนรัก ษาศิล ปการละเล่ น

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

225
(225)

-

-

-

225
225

345

-

30

-

375

30

-

-

-

30

145
(120)

-

(25)

-

290

หมายเหตุ
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พืน้ เมืองของไทย และจัดตัง้ สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจยั ด้วย

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

9.3 ส่งเสริมอาชีพทาง
ศิลปไทยและศิลป
พืน้ เมือง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นให้ประชาชนผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพในทางศิล ป
ไทยและศิลปพืน้ เมืองได้ประดิษฐ์งานศิลป์ให้ถูกต้องตามแบบแผนและ
ั ้ อ ให้มีค วามคล่ อ งตัวในการ
มีคุ ณ ภาพและปรับ ปรุ งขยายงานป นหล่
ปฏิบตั งิ านจนสามารถขยายงานออกไปทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
9.4 ส่งเสริมและปรับปรุง
เพื่อ รวบรวมเก็บ เอกสารทางวิช าการอัน จะเป็ น หลัก ฐานใน
การศึกษาศิลป
การศึก ษาค้ น คว้า ในแง่ ป ระวัติศ าสตร์ค วามเป็ น มาของหน่ ว ยงาน
วัฒนธรรม
ร
า
ช
ก
า
ร
ต่างๆ ของประเทศ โดยจัดตัง้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมภิ าค 3
แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
10. การศาสนา
10.1 บริหารศาสนาทัวไป
่

เพื่อดาเนินงานบริหารศาสนสมบัตสิ ว่ นกลางและศาสนสมบัตขิ อง
วัด และดาเนินการออกหนังสือสาคัญที่ดิน จัดทาแผนผังวัด รวมทัง้
จัดทาทะเบียนวัดทัวราชอาณาจั
่
กร
10.2 บารุงส่งเสริมศาสนา
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจและการบริหารทางพุทธศาสนา
ส่งเสริมทางด้านพระราชกุ ศล และให้การอุดหนุ นแก่ศาสนาอื่น การ

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น

45

-

-

-

45

(5)

-

(5)

-

10

630

-

-

-

630

(10)

-

-

-

10

555

-

-

-

555
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พัฒ นาและบูร ณะวัด อีก ทัง้ ดาเนิ นการส่ง เสริม การศึก ษาด้า นปริย ัติ
ธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร และดาเนินการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทัง้
ในและนอกประเทศ

แผนงาน

ลักษณะและสาระสาคัญ
งบประมาณ
แผ่นดิ น

10.3 การพัฒนาศาสนา

เพื่อใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในวงการพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม
และชุมชน ได้แก่ การพัฒนาด้านจริยศึกษาและศีลธรรมแก่ประชาชน
และผูเ้ ยาว์โดยใช้พระจริยนิเทศก์ ครูดา้ นจริยศึกษาและการผลิตตารา
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุ สามเณร สายสามัญ
ศึกษาให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กในรูปของโรงเรียนวัดสอนเด็ก
ก่ อ นเกณฑ์ แ ละโรงเรีย นพุ ท ธศาสนาวัน อาทิต ย์ ตลอดจนให้ ก าร
สนับสนุ นทางด้านการค้นคว้าปรับปรุงและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยและ
ท้องถิน่

60
(5)

วงเงิ น (ล้านบาท)
เงิ นกู้ต่าง เงิ นช่วยเหลือ รายได้
รวมทัง้ สิ้ น
ประเทศ ต่างประเทศ รัฐวิ สาหกิ จ
และท้องถิ่ น
-

-

-

65

หมายเหตุ

