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บทท่ี 1 
สรปุสาระส าคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 

 
 

ค าน า 

 1. แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 มีจุดมุ่งหมายหลกัจะยกระดับการพฒันาประเทศให้
เจรญิกา้วหน้าต่อไปในอนาคต ควบคู่ไปกบัการแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมทีส่ะสมมาตัง้แต่
อดตี ทัง้นี้ เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมรีายได ้คุณภาพชวีติความเป็นอยูแ่ละสภาพจติใจทีด่ขี ึน้ ดงันัน้
ประเดน็หลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 กค็อื ท าอย่างไรจงึจะสามารถยกระดบัการพฒันาประเทศ
เพื่อให้เศรษฐกจิไทยขยายตวัสูงกว่าในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ที่ผ่านมา โดย
ค านึงถงึทัง้อตัราและลกัษณะการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิการบัน่ทอนความมัน่คงและ
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิการเงนิการคลงั ตลอดทัง้ใหม้กีารเพิม่การจา้งงาน และการกระจายรายได้
ทีเ่หมาะสม นอกจากนัน้จะต้องค านึงถงึการแก้ปญัหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการเสรมิสรา้งความเป็นธรรมและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนชาวไทยให้
ทัว่ถงึอกีดว้ย 

ผลการพฒันาประเทศท่ีผา่นมา 

 2. การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทัง้ 5 แผน ใน
ระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้สูงขึน้อย่างเหน็ได้ชดั กล่าวคอื ในแง่รายได้ประชาชาตสิ่วนรวมได้เพิม่ขึน้ถงึ 18 เท่า 
จากประมาณ 58,900 ลา้นบาทในปี 2504 เป็น 1,041,920 ลา้นบาทในปี 2528 ในขณะที่รายได้
เฉลีย่ต่อบุคคลเพิม่ขึน้ประมาณ 10 เท่า จาก 2,150 บาทต่อคนในปี 2504 เป็น 20,420 บาทต่อคน
ในปี 2528 ส่วนด้านการพฒันาสงัคมนัน้ กไ็ดม้กีารยกระดบัและกระจายบรกิารสงัคมออกไปอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ทางด้านการศกึษา สาธารณสุข เป็นผลให้คุณภาพชวีติของประชาชนชาวไทยดขีึ้น
เ ป็ น 
ส่วนใหญ่ เช่น ทางด้านการศึกษาสามารถขยายโรงเรยีนระดบัมธัยมได้ครบทุกอ าเภอ ทางด้าน  
สาธารณสุขมโีรงพยาบาลอ าเภอทีเ่ปิดบรกิารแลว้ถงึรอ้ยละ 92 ของจ านวนอ าเภอทัง้หมด และสถานี
อนามยัรอ้ยละ 98 ของจ านวนต าบลทัง้หมด รวมทัง้การให้บรกิารสาธารณสุขมูลฐานได้ถงึระดบั 
หมูบ่า้น ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของจ านวนหมูบ่า้นในเขตชนบททัว่ประเทศ 

 3. แมว้่าการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยทัว่ไปจะบงัเกดิผลดพีอสมควร 
แต่กม็ปีญัหาและอุปสรรคต่างๆ เกดิขึน้เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เริม่ตัง้แต่ในช่วงระยะเวลาของ
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เรื่อยมาจนถงึแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จากการประเมนิผลปรากฏว่าอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ขยายเฉลีย่ไดเ้พยีงรอ้ยละ 4.4 ต่อ
ปีเท่านัน้ เทยีบกับที่เคยขยายตวัได้เกินร้อยละ 7 ของแผนพฒันาฯ ที่ผ่านๆ มา จะเห็นได้ว่า 
ต ่าลงไปมาก และต ่ากว่าเป้าหมายรอ้ยละ 6.6 ทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 อกีดว้ย เหตุที่
เป็นเช่นนี้เป็นเพราะได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าขึ้นทัว่โลก มกีารแข่งขนัและกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงขึ้น จงึท าให้อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกได้เพยีงร้อยละ 2.5  
เท่านัน้ นบัว่าอตัราการขยายตวัของประเทศไทยดงักล่าวกย็งัสงูกว่าอตัราการขยายตวัของโลกเกอืบ
หนึ่งเท่า 

 4. ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ประเทศไทยต้องเผชญิกบัปญัหาทางเศรษฐกจิ
หลายด้านทัง้ปญัหาที่สะสมเป็นเวลานาน เช่น ปญัหาการกระจายรายได้และปญัหาความยากจน 
ฯลฯ และปญัหาทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิของโลกทีก่ล่าวมาขา้งต้น 
ในภาวะการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยจ าเป็นต้องใช้มาตรการทางเศรษฐกจิหลายด้านเพื่อคลี่คลาย
ปญัหา ในขณะที่โอกาสที่ประเทศไทยจะขยายการส่งออกมขีอ้จ ากดัอย่างยิง่ การแก้ปญัหาหลาย
อย่างจงึเป็นไปไดด้้วยความยากล าบาก อย่างไรก็ดใีนช่วงหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ผลจาก
การแก้ปญัหาอย่างจรงิจงั ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะ
ราคาน ้ามนัและอตัราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ลดลง ท าให้ประเทศไทยสามารถคลี่คลายปญัหาทาง
เศรษฐกจิทีส่ าคญัๆ ไปไดห้ลายประการ เช่น ภาวะเงนิเฟ้อและการขาดดุลการคา้ ซึง่ในปี 2529 คาด
ว่าจะขาดดุลการคา้เพยีง 22,500 ลา้นบาท เทยีบกบัทีข่าดดุล 61,600 ลา้นบาทในปี 2528 

 5. แมป้ระเทศไทยจะสามารถคลี่คลายปญัหาไปได้หลายด้านทัง้ๆ ทีส่ถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิระหว่างประเทศไม่สู้จะอ านวยมากนัก แต่ปญัหาทางเศรษฐกจิที่ส าคญัอกีหลายประการ 
ยงัคงมอียู่โดยเฉพาะการขาดดุลการคลัง ความยากจนและการว่างงาน ตลอดจนภาระหนี้ของ
ประเทศที่สะสมมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รบัการแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตามในช่วงของแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่6 คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศจะเปิดโอกาสใหป้ระเทศไทย
สามารถแกป้ญัหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้พรอ้มๆ กบัจะต้องพยายามผลกัดนัใหร้ะบบ
เศรษฐกจิมอีตัราการขยายตวัสงูขึน้กว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

 6. โอกาสส าคญัทีจ่ะเปิดช่องทางใหแ้ก่เศรษฐกจิของประเทศในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 ไดแ้ก่ โอกาสในการส่งออกซึง่เกดิขึน้จากการด ารงนโยบายค่าเงนิตราทีเ่หมาะสม ประกอบ
กบัประเทศที่เป็นตลาดส าคญัในระบบการค้าของโลกเริม่ทีจ่ะมมีาตรการจ ากดัการส่งออกจากญี่ปุ่น
และประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างจรงิจงัมากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ย่อมจะเอื้ออ านวยเปิดโอกาส
ใหแ้ก่ประเทศไทยในการแข่งขนัในตลาดโลกไดด้ขีึน้กว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 อย่างไร
กต็ามการแข่งขนัในตลาดโลกดงักล่าวไม่ใช่สิง่ที่จะท าไดโ้ดยง่าย ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึ 
จ าเป็นต้องเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพในการพฒันาเป็นพเิศษเพื่อที่จะเพิม่ฐานะการ  
แขง่ขนัของไทยในตลาดต่างประเทศเป็นเป้าหมายส าคญั 
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วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

 7. เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญัหาและข้อจ ากัดส าคญัๆ ประกอบกับโอกาสของการ
พฒันาที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รบัในอนาคตอันใกล้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึได้ก าหนด 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่ าคญัไว ้2 ประการ คอื 

  ทางด้านเศรษฐกิจ จะต้องรกัษาระดบัการขยายตวัใหไ้ด้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 เพื่อ
รองรบัก าลงัแรงงานใหม่ทีจ่ะเขา้สู่ตลาดแรงงานไม่น้อยกว่า 3.9 ลา้นคน ทัง้นี้โดยเน้นลกัษณะการ
ขยายตวัที่จะช่วยเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิและช่วยแก้ปญัหาทางเศรษฐกจิหลายด้านที่
เกดิขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

  ทางด้านสงัคม แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จะมุ่งพฒันาคุณภาพคนเพื่อให้สามารถ
พฒันาสงัคมให้ก้าวหน้า มคีวามสงบสุขเกิดความเป็นธรรม สอดคล้องและสนับสนุนการพฒันา
ประเทศส่วนรวม พร้อมๆ กบัการธ ารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ของชาติ วฒันธรรมและค่านิยมอนัด ีและ  
ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชวีติของคนในชนบทและในเมอืงใหไ้ดต้ามเกณฑค์วามจ าเป็นพืน้ฐาน 

แนวทางการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

 8. เพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคห์ลกัและเป้าหมายทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคมดงักล่าว
ข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน อันจะน าไปสู่การจดัท า  
แผนงานและแผนปฏบิตักิารที่เหมาะสมต่อไป ประเดน็ส าคญัทีทุ่กฝ่ายจะต้องตระหนัก กค็อื แมว้่า
สถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปบ้าง และโอกาสในการพฒันาจะมมีากขึ้นก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ นักที่จะใช้โอกาสดงักล่าวให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง  
ทุ่มเทเอาใจใส่ ตลอดจนรว่มมอืประสานงานเพื่อการท างานอย่างหนักต่อไปอกีตามแนวทางส าคญัๆ 
ดงันี้ คอื 

  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาประเทศ ทัง้ในด้านทรพัยากรมนุษย ์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนปรบัปรุงระบบการบรหิารและการ  
จดัการ โดยยดึหลกัการท างานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิง่การทบทวนบทบาท
ของรฐั ให้อยู่ในกรอบที่เป็นหน้าที่อนัชอบธรรมของรฐั และค านึงถึงความเหมาะสมกบัขดี
ความสามารถและฐานะการเงนิการคลงัเป็นส าคญั โดยหนัมาเพิม่บทบาทของภาคเอกชนใหม้ากขึน้
ในการพฒันาประเทศ ไม่เฉพาะแต่ทางด้านการผลติเท่านัน้ แต่ใหร้วมถงึการให้บรกิารพื้นฐานบาง
ประการ ซึง่เคยเป็นหน้าทีข่องรฐัอกีดว้ย 

(2) ปรับปรุงระบบการผลิต การตลาด และยกระดับคุณภาพปัจจัย 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ต้นทุนสนิค้าลดลง กระจายชนิดสนิค้าให้มากขึ้นควบคู่ไปกบัการ
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ขยายตลาด ซึ่งจะท าใหส้นิค้าไทยสามารถแข่งขนัในตลาดโลกไดด้ยีิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนักจ็ะเน้นการ
พฒันาระบบตลาดในประเทศไปพรอ้มๆ กนั 

  (3) มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภมิูภาคและชนบทมากขึ้น โดย
ให้ยดึกลุ่มผู้มรีายได้น้อย ทัง้ในภูมภิาคและชนบท เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัที่ควรได้รบัผลจากการ
พฒันาประเทศ 

แผนงานหลกั 

 9. จากวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการพฒันาดงักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดก้ าหนด
แผนงานเพื่อเป็นกรอบในการปฏบิตังิานของภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สิ้น 10 แผนงาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามแนวทางขา้งตน้ดงันี้ 

 การปรบัปรงุประสิทธิภาพการพฒันา 

 แผนงานในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ เครื่องมอืและกลไกต่างๆ ที่อยู่ใน
ขบวนการพฒันา เช่น การปรบัปรุงคุณภาพคน การใช้วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการเพิม่ประสทิธิ-
ภาพการบรหิารการจดัการในภาคของรฐัและรฐัวสิาหกจิ ทัง้นี้เพราะสิง่ต่างๆ เหล่านี้สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ทนัทีแม้จะมขี้อจ ากัดในด้านการเงนิและทรพัยากร อย่างไรก็ดี โดยที่ปญัหาเรื่อง
การเงนิและทรพัยากรก็มคีวามจ าเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนจะต้องมกีารก าหนดนโยบาย
และมาตรการในเรือ่งนี้ใหแ้จง้ชดั จงึไดร้วมแผนงานเศรษฐกจิส่วนรวมไวใ้นกลุ่มนี้ดว้ย คอื 

 (1) แผนพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม 

 (2) แผนพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรม 

 (3) แผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 (4) แผนพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 (5) แผนปรบัปรงุการบรหิารและทบทวนบทบาทของรฐัในการพฒันาประเทศ 

 (6) แผนพฒันารฐัวสิาหกจิ 

การปรบัปรงุโครงสร้างการผลิตและบริการคณุภาพบริการพื้นฐาน 

 แผนงานในกลุ่มนี้มจีุดมุ่งหมายในการที่จะปรบัปรุงโครงสร้างการผลติและบรกิารพื้นฐาน
ของประเทศใหเ้หมาะสมมากขึน้ โดยใหม้กีารกระจายโครงสรา้งการผลติเพื่อลดความเสี่ยง การลด
ตน้ทุนการผลติใหต้ ่าควบคู่ไปกบัการปรบัคุณภาพสนิคา้และบรกิารใหด้ขีึน้เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบั
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ต่างประเทศได ้ซึง่ผลจากการปรบัโครงสรา้งการผลติ การคา้กบัต่างประเทศและบรกิารพื้นฐานตาม
แผนงานในกลุ่มนี้ จะสามารถสรา้งงานเพื่อรองรบัแรงงานไดม้ากขึน้ ในกลุ่มนี้จะมอียู ่2 แผนงาน คอื 

 (7) แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน 

 (8) แผนพฒันาระบบบรกิารพืน้ฐาน 

 การกระจายความเจริญและสร้างความเป็นธรรม 

 การเพิม่ประสิทธิภาพการพฒันาประเทศตามกลุ่มแผนงานกลุ่มแรกก็ดี การมุ่งปรบัปรุง 
โครงสร้างการผลิตและบริการพื้นฐานเพื่อช่วยเสรมิสร้างการจ้างงานในกลุ่มสองก็ดีจะมีผลให้
ประเทศสามารถยกระดบัการพฒันาไดเ้ป็นส่วนรวม แต่จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งของการ
พฒันาประเทศคอื การกระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมิภาคและสร้างความเป็นธรรมในสงัคม จงึ 
จ าเป็นทีจ่ะต้องมแีผนงานทางด้านการพฒันาระบบเมอืงในเขตมหานครและส่วนภูมภิาค ตลอดจน
การพฒันาชนบทและพื้นที่เฉพาะขึ้นมารองรบั ซี่งเป็นแผนงานในกลุ่มหลงัสุดนี้ การที่ได้ก าหนด
แผนพฒันาชนบทในกลุ่มสุดทา้ยน้ีมไิดห้มายความว่าแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะใหค้วามสนใจต่อการ
พฒันาชนบทน้อยลง ในทางตรงกนัขา้มการพฒันาชนบทไทยยงัคงเป็นหวัใจและเป็นเป้าหมายหลกั
ของการพฒันาประเทศอยู่ นอกจากนัน้จะเหน็ได้ว่าการด าเนินงานของแผนงานต่างๆ ที่อยู่ในสอง
กลุ่มแรกทัง้ 8 แผนงาน ล้วนมจีุดมุ่งมาสู่การส่งผลให้แก่ประชาชนในชนบทเกอืบทัง้สิน้ ดงันัน้ ใน
กลุ่มนี้จงึก าหนดแผนงานไว ้2 แผนงาน คอื 

 (9) แผนพฒันาเมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะ 

 (10) แผนพฒันาพฒันาชนบท 

สาระส าคญัของแผนงานหลกั 

 10. ส าหรบัแผนงานหลกัทัง้ 10 แผนงานใน 3 กลุ่มข้างต้น มปีระเด็นที่เป็นสาระ 
ส าคญัๆ ในแต่ละแผนงานดงัต่อไปนี้ คอื 

  (1) แผนพฒันาเศรษฐกิจส่วนรวม 

   เพื่อให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เพิม่ขึ้น 
รอ้ยละ 5 ต่อปี และใหม้กีารจา้งงานใหม่เพิม่ขึน้ 3.9 ลา้นคน และเพื่อบรรเทาปญัหาการว่างงานใน
รปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การว่างงานตามฤดูกาล และการท างานต ่าระดบั รวมทัง้บรรเทา
ปญัหาความยากจน ปญัหาการขาดดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ตลอดจนปญัหาการขาดดุล 
การคลงั แผนพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม จงึมสีาระส าคญัดงันี้ 
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   - ปรับปรุงระบบการผลิตด้านต่างๆ ให้สามารถเพิม่อัตราความ
เจรญิเติบโตได้โดยเฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อรองรบัแรงงานที่คาดว่าจะเพิม่ขึ้น พร้อมทัง้รกัษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

   - เร่งระดมเงนิออมให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาครฐับาล  และ
ในขณะที่ยงัเพิม่การออมไม่ได้มากนัก และยงัคงมปีญัหาด้านการส่งออกจะต้องก าหนดการใช้จ่าย
ภาครฐับาลใหเ้ป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ เพื่อรกัษาอตัราการขยายตวัและเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิ โดยใหก้ารลงทุนภาครฐับาลเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 1.0 ต่อปี ส่วนการด าเนินงานดา้นอื่นๆ 
ของภาครฐับาล รวมทัง้การพฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารสาธารณะใหเ้พิม่เฉลีย่รอ้ยละ 5.3 ต่อปี 
(ในราคาคงที)่ 

   - สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาเพิม่ขึ้น  โดย 
ลดภาระของภาครฐับาลลง คอื ใหก้ารลงทุนภาคเอกชนเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 8.1 ต่อปี การบรโิภคเพิม่
เฉลี่ยรอ้ยละ 3.7 ต่อปี (ในราคาคงที่) และให้ภาครฐับาลท าหน้าที่ด้านการประสานแนะน าและ
ช่วยเหลอืภาคเอกชนในดา้นต่างๆ เพิม่ขึน้ 

   - พิจารณาใช้มาตรการทางด้านการเงิน การคลัง และด้านอืน่ๆ 
เพื่อใหม้สี่วนสนับสนุนการพฒันาในสาขาและกจิกรรมทีจ่ าเป็นมลี าดบัความส าคญัสูง เช่น การผลติ
เพื่อการส่งออก การท่องเทีย่ว ฯลฯ 

   - ปรบัปรุงโครงสร้างภาษีอากรให้เข้าใจง่าย อตัราเหมาะสม มฐีาน
ภาษีกว้าง เพื่อให้รฐับาลมรีายไดเ้พิม่ขึ้น เสรมิสรา้งความเป็นธรรมและเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้
สามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

   - พิจารณาจัดสรรงบพัฒนา โดยให้ความส าคัญแก่กิจกรรมที ่
สอดคล้องกบัแนวทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ในส่วนที่จะช่วยแก้ปญัหาการว่างงาน การขาด
ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด เช่น การพัฒนาชนบท การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมในชนบท การตลาด และการบรกิารต่างๆ เป็นตน้ 

  (2) แผนพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรม 

   ในระยะเวลาที่ผ่านมา แผนพฒันาฯ ฉบบัต่างๆ มกัให้ความส าคญัแก่การ
พฒันาสงัคมโดยเน้นการขยายบรกิารพืน้ฐานทางดา้นสงัคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข ฯลฯ ซึง่แม้
จะได้ด าเนินการไปมากแล้วก็ตาม แต่ปญัหาทางด้านสงัคมบางเรื่องกลบัรุนแรงและมคีวามสลบั 
ซบัซอ้นเพิม่ขึน้ ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึเหน็สมควรปรบัแนวทางการพฒันาสงัคมส่วนรวม 
อนัได้แก่ บรกิารพื้นฐานทางสงัคมดงักล่าวมาเน้นความส าคญัแก่การพฒันาสงัคมในระดบัพื้นฐาน 
คอื ตัง้แต่ระดบัคน ครอบครวั และชุมชน อนัเป็นส่วนย่อยของสงัคมให้มากขึน้ โดยสนับสนุนให้มี
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ขนาดและโครงสรา้งของประชากรทีเ่หมาะสม และมุ่งพฒันาคนใหเ้ป็นคนด ีมคีวามสามารถ และมี
บทบาททีเ่หมาะสมต่อการพฒันาประเทศ โดยมแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

   - ด าเนินมาตรการต่างๆ เพือ่ให้ประเทศมปีระชากรในขนาดและ
โครงสร้างทีเ่หมาะสมในระยะยาว โดยให้อตัราการเพิม่ประชากรในปี 2543 เหลือร้อยละ 1.3 
ขณะเดยีวกนัก็ให้มแีผนการกระจายตวัของประชากรที่เหมาะสม โดยใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
เมอืง ศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค พื้นที่เฉพาะ ควบคู่ไปกบัการพฒันากรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล และการเร่งรดัพฒันาชนบทเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจและการจา้งงานเพิม่ขึ้น รวมทัง้เพิม่
คุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้้อย ซึง่อาศยัอยูใ่นเขตชุมชนแออดัภายในเมอืง 

   - พฒันาคุณภาพคน โดยสนับสนุนการให้การศึกษาและฝึกอบรม
เพื่อปลกูฝงัทศันคต ิค่านิยมและความสามารถในการท างานเพื่อประกอบอาชพีโดยวธิกีารต่างๆ เช่น 
การพฒันาระบบแนะแนวอาชพีในสถาบนัการศกึษา การจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีน -โรงงาน ให้
กว้างขวางมากยิง่ขึน้ เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในการรกัษาสุขภาพของตนเอง อย่างไรก็ดี
การเพิม่คุณภาพคนนี้จะเน้นการน าหลกัเศรษฐศาสตรม์าใช้ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพและความ
เป็นธรรมในการจดับรกิารสงัคมของรฐั โดยทบทวนนโยบายจดัเก็บค่าบรกิารทางสงัคมในด้าน  
สาธารณสุขและการศึกษาเพื่อให้มทีรพัยากรพอเพยีงมาใช้ในการพฒันาคุณภาพของบรกิารมาก  
ยิง่ขึน้ 

   - เสรมิสรา้งความสงบสุขในสงัคม และป้องกนัอาชญากรรมอุบตัภิยั 
โดยการขยายงานดา้นชุมชนสมัพนัธ ์เพื่อใหป้ระชาชน ครอบครวั และชุมชน มบีทบาทและส่วนร่วม
ใหก้ารป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกนัยาเสพตดิหรอืสารเสพตดิ ตลอดจนจดัให้มี
ระบบความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการป้องกนัอุบตัภิยัดงักล่าว 

   - มุง่บรรเทาปญัหาการว่างงาน โดยเร่งรดัพฒันาระบบขอ้มลูข่าวสาร
ทรพัยากรมนุษย์และการมงีานท า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านก าลงัคน การพฒันาระบบ
ขา่วสารแรงงานและศูนยแ์รงงานภมูภิาค และการพฒันาตลาดแรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และจดัระบบการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

   - ใหค้วามเอาใจใส่ต่อปญัหาแรงงาน โดยเฉพาะการคุม้ครองแรงงาน
เดก็ดว้ยวธิกีารส่งเสรมิใหเ้ดก็ในเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัไดร้บัการศกึษาจนจบ ป .6 อย่างทัว่ถงึ 
ควบคู่กนัไปกบัการสนับสนุนใหม้กีารเพิม่สวสัดกิารและปรบัปรุงสภาพการท างานของแรงงานเดก็ 
ตลอดจนขจดัการเลอืกปฏบิตัสิ าหรบัแรงงานหญงิทัง้ในเรื่องค่าจา้ง สภาพการท างาน การฝึกอบรม
พฒันาฝีมอืแรงงาน เป็นตน้ 

   - สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน ชุมชน และครอบครวั เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคมมากยิง่ขึ้น โดยวธิกีารส่งเสรมิการรวมตวัขององค์กร
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เอกชนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องหน้าที่ และบทบาทความ
รบัผดิชอบของครอบครวัในสงัคม ตลอดจนการส่งเสรมิการจดัองคก์รชุมชนเพื่อผนึกก าลงัร่วมกนัใน
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมของแต่ละชุมชน และเป็นแกนในการประสานงานกบัฝ่ายรฐั 

  (3) แผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   การใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิีแ่ล้วมาเป็นไปอย่างขาดระบบ ท าใหเ้กดิความ
เสื่อมโทรมเป็นอนัมาก บางครัง้กม็กีารขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่างการใชท้รพัยากรต่างๆ กบัปญัหา
ทางด้านสิง่แวดล้อม ดงันัน้ เพื่อให้การใช้ทรพัยากรธรรมชาตซิึ่งเสื่อมโทรมและลดน้อยลงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการแสวงหา
ทรพัยากรธรรมชาตเิพิม่เตมิ ซึง่จะน ามาใชใ้นการพฒันาประเทศในอนาคตต่อไปได ้การพฒันาตาม
แผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึมแีนวทางด าเนินงานทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

   - ปรบัปรุงการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตใิห้ได้ผลมากขึ้น
เพือ่การจา้งงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนับสนุนให้เอกชนใชท้ี่ดนิในการปลูกไมย้นืต้นเพื่อผลทาง
เศรษฐกจิ การอนุรกัษ์ทรพัยากรในน่านน ้าไทยเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกจิไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง สม ่าเสมอ และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรแหล่งน ้าทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

   - ด าเนินการเพือ่จัดให้มีกรรมสิทธิ์ทีด่ ินประเภทต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ภายในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 นอกจากนัน้จะปรบัปรุงระบบการผลติทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกบัสมรรถนะที่ดนิ ตลอดจนบรรเทาและแก้ไขปญัหาอนัเกิดขึ้นจากความ
เสื่อมโทรมของดนิ และดนิทีม่ปีญัหาประเภทต่างๆ 

   - จดัให้มกีารแสวงหาและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติเพิม่ขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการส ารวจธรณีฟิสกิส์ทางอากาศทัว่ประเทศให้เสรจ็และเริม่ท าการเจาะส ารวจ
ภาคพืน้ดนิในกรณีทีม่ขีอ้มลูบ่งีว้่าพืน้ทีใ่ดมศีกัยภาพในการผลติทรพัยากรพลงังานและแร่ทีม่คีุณค่า
ทางเศรษฐกจิ ในด้านทรพัยากรแหล่งน ้าจะสนับสนุนใหเ้พิม่การใชป้ระโยชน์แหล่งน ้าใต้ดนิในระดบั
ไร่นาในพื้นที่ทีส่ามารถท าได ้ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนัน้ จะสนับสนุนใหม้กีารสรา้งแหล่งน ้าขนาด
เลก็ในระดบัไรน่ากระจายไปในพืน้ทีต่่างๆ อย่างทัว่ถงึ เพื่อประโยชน์ในการใชส้อยและการผลติทาง
การเกษตรของครวัเรอืน 

   - จดัให้มเีครือ่งมอืในรูปของแผนแม่บทและแผนที ่เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น การท าแผนที่ที่ดนิให้มมีาตรฐานเดยีวกัน
เพื่อใหห้น่วยราชการสามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนั การท าแผนแมบ่ทของเขตอุทยานแห่งชาตแิละเขต
รกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า การท าแผนแม่บทของการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทรพัยากรธรรมชาต ิ
ชายฝ ัง่ทะเล รวมทัง้การศกึษาเพื่อแกป้ญัหาสารพษิ 
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   - ปรบัปรุงการจดัระบบการบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้มคีวามสมบูรณ์ และอยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั โดยจะสนับสนุนใหอ้งค์กรในระดบั
ท้องถิ่นที่อยู่ ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ากยิง่ขึน้ 

  (4) แผนพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

   การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญต่อบทบาทของ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคี่อนข้างน้อย เพิง่จะมาเน้นในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 โดยได้เริม่
ด าเนินการมาบา้งแลว้บางส่วน อย่างไรกด็ ีเนื่องจากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีับวนัจะมคีวามจ า
เป็นต่อการพฒันาประเทศมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึใหค้วามส าคญัแก่เรื่องนี้ใน
อนัดบัสูง ทัง้นี้เพื่อการวางรากฐานในการพฒันาขดีความสามารถทางการผลติและแปรรูปเพื่อยก
ฐานะของประเทศใหเ้ขา้ระดบัเดยีวกนัหรอืสูงกว่าประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึง่จะเป็นการช่วย
ใ ห ้
ประชาชนในประเทศโดยส่วนรวมมรีะดบัความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น และเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขนั
อยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในตลาดโลก อนัจะเป็นการช่วยเพิม่การจา้งงานแลประสทิธภิาพของ
แรงงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกควบคู่กับการฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 
แผนพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

   - สนับสนุนการจดัระบบวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีห้มบีทบาทใน
การพฒันาประเทศมากยิง่ขึ้น โดยพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสาขาหลกัทีเ่ป็นรากฐานใน
การพฒันาประเทศในอนาคตและพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหส้อดคล้องกบั
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิในอนาคต 

   - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง 
รวมถึงการพฒันาองค์กร และการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ที่เคยเป็น
ปญัหาและอุปสรรคใหห้นัมาสนบัสนุนการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีากขึน้ 

   - พฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึ้น โดยเน้นหนักในเรื่องการปรบัปรุงคุณภาพและการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้
สนบัสนุนการผลติก าลงัคนทางดา้นน้ี ในส่วนทีย่งัขาดแคลนและมคีวามตอ้งการสงู 

   - ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาของชาติ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยจดัให้มนีโยบายที่เหมาะสม และพยายามจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวจิยัตามความ 
จ าเป็น ในสาขาทีค่วรสนบัสนุนอยา่งเรง่ด่วน เช่น พนัธุวศิวกรรม เทคโนโลยชีวีภาพ โลหะกรรมและ
วสัดุ อเีลก็ทรอนิคส ์ฯลฯ 
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   - เพิม่ประสทิธภิาพการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศ  ทัง้นี้
เพื่อใหเ้กดิผลดต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและการพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

   - พฒันาระบบขอ้มูลและขอ้สนเทศ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะในด้านการจดัตัง้เครอืข่ายข้อสนเทศ ตลอดจนดชันีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อ
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสม 

   - ส่งเสรมิบทบาทของภาคเอกชน ในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยใีห้
มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหส้ิง่จงูใจทางดา้นภาษอีากรแก่ภาคเอกชนทีม่กีารลงทุนดา้นพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

  (5) แผนปรบัปรุงการบริหารและทบทวนบทบาทของรฐัในการพฒันา
ประเทศ 

   ระบบการบริหารนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในภาวะการณ์ที่ทรพัยากรของชาตหิลายๆ ประการต้องเผชญิกบัขอ้จ ากดัเช่นปจัจุบนัน้ี 
ยิง่จ าเป็นจะตอ้งเน้นการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ไปอกี ดงันัน้ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
6 ซึง่มวีตัถุประสงคส์ าคญัทีจ่ะใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมาย
ส่วนรวมที่ก าหนดไว้ และเพื่อให้ภาครฐับาลสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร จงึได้
ก าหนดแผนปรบัปรุงการบราหรอันมแีนวทางหลกัๆ ในการด าเนินงานที่จะแก้ไขปญัหาความ 
ซ ้าซ้อน การขาดการประสานงานภายในภาครฐับาล ปรบัปรุงเครื่องมือการพัฒนาที่มีอยู่ให้ม ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ปรบัปรุงคุณภาพบรกิารของรฐั และพฒันาความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาล
และเอกชนดงัต่อไปนี้คอื 

   - พฒันาระบบการบรหิารของรฐัให้สามารถเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อ
การพฒันาด้านต่างๆ เพิม่ขึ้น อนัได้แก่ ระบบแผนงาน แผนปฏบิตักิาร การประสานแผน และการ
ปรบัปรงุแผนก าลงัคนเพื่อสนบัสนุนระบบแผนงาน 

   - ปรบัปรุงเครือ่งมอืสนับสนุนการพฒันา 2 ประเภท ได้แก่ การ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมและส่งเสรมิการผนึกก าลงัและการปรบัระเบียบข้อบงัคบั 
ตลอดจนค าสัง่ของทางราชการเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและผ่อนคลายอุปสรรคของภาคเอกชน 

   - ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารของรฐัทีม่คีุณภาพมากขึ้น อนัจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตลอดจนลดต้นทุนการผลติในเชงิธุรกิจ
ของภาคเอกชน 

   - ปรบัปรุงกลไกการประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและ 
เอกชนใหเ้ขม้แขง็ขึน้ โดยเน้นความรว่มมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนเป็นส าคญั 
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  (6) แผนพฒันารฐัวิสาหกิจ 

   การด าเนินงานของภาครฐัวสิาหกจิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ซึ่งได้
ก าหนดนโยบายหลกัให้รฐัวสิาหกจิพึ่งตนเองมากขึน้ โดยให้มกีารลดเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และ
ปรบัราคาสินค้าค่าบรกิาร เพื่อให้มผีลตอบแทนในการลงทุนอย่างน้อยเท่ากบัดอกเบี้ยพนัธบตัร 
รฐับาล ตลอดทัง้ให้มกีารแปรสภาพการบรหิารเขา้สู่เชงิธุรกจินัน้ ผลปรากฏว่า การด าเนินงานของ  
รฐัวสิาหกจิโดยส่วนรวมมแีนวโน้มดขีึน้ ทัง้ในด้านการจดัการและฐานะการเงนิ กล่าวคอื ในจ านวน
รฐัวสิาหกจิ 59 แห่ง ทีต่้องปฏบิตังิานตามระเบยีบงบลงทุนของรฐับาล พ.ศ. 2522 ไดด้ าเนินงานมี
ผลก าไรถงึ 57,717 ลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึง่คดิเทยีบเป็นอตัราผลตอบแทนการ
ลงทุนไดป้ระมาณรอ้ยละ 4.2 ของสนิทรพัยร์วมของรฐัวสิาหกจิดงักล่าว นอกจากนัน้รฐัวสิาหกจิที่
ด าเนินงาน “ขาดทุน” มจี านวนลดลงเหลอืเพยีง 11 แห่ง จากเดมิซึง่เคยขาดทุนเกอืบ 20 แห่ง ใน
ตอนตน้ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

   อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงัเกตว่าขนาดและอตัราการขยายการลงทุนของ 
รฐัวสิาหกจิ โดยเฉพาะในสาขาพลงังานและกจิการคมนาคมขนส่ง ไดเ้พิม่ขึน้เกอืบ 1 เท่า ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 หรอืมขีนาดงบลงทุนทัง้หมดถึง 169,889 ล้านบาท เทยีบกบัช่วงแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่4 ทีไ่ดล้งทุนไปเพยีง 89,000 ลา้นบาท จงึท าใหร้ฐัวสิาหกจิต้องพึง่แหล่งทีม่าของ
ทุนจากการก่อหนี้กบัต่างประเทศและการกู้ภายในประเทศในสดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 60 ของงบลงทุน 
โดยไมไ่ดม้กีารเพิม่ทุนมากนกั ส่วนการลงทุนจากแหล่งรายไดข้องตนเองกย็งัอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
ตลอดทัง้ยงัมปีญัหาหน้ีคา้งช าระทีส่ะสมมากขึน้ระหว่างรฐัวสิาหกจิกนัเองซึง่ท าใหร้ฐัวสิาหกจิประสบ
ปญัหาสภาพคล่องตวัทางการเงนิเป็นลูกโซ่ ทัง้หมดน้ีหากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อการรกัษา
ความมัน่คงทางการคลงัของภาครฐับาล และการบรหิารหนี้กบัต่างประเทศอย่างแน่นอน 

   ส่วนทางด้านการบรหิารก าลงัคนของรฐัวสิาหกจินัน้ กเ็ป็นอกีประเดน็หนึ่ง
ทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรุงต่อไป กล่าวคอื ปจัจุบนัก าลงัคนของรฐัวสิาหกจิทัง้หมดมปีระมาณ 250,000 
คน และมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 3 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เมื่อเทยีบกบั
ภาคราชการขยายตวัทีแ่ทจ้รงิประมาณรอ้ยละ 2.5 นอกจากนัน้อตัราเงนิเดอืนและค่าตอบแทนของ
รฐัวสิาหกจิอยู่ในเกณฑส์ูงมากเมื่อเทยีบกบัขา้ราชการหรอืภาคเอกชน โดยเฉลี่ยสูงกว่าขา้ราชการ
ประมาณรอ้ยละ 55 ในแง่ของก าลงัคนระดบักลางและระดบัต ่า จงึท าให้ค่าใช้จ่ายบุคคลเพิม่เป็น 
สัดส่วนสูงขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งได้เป็นปญัหาหลักประการหน่ึงในการบริหารต้นทุนของ 
รฐัวสิาหกจิ 

   ฉะนัน้ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึได้วางแนวทางการพฒันา 
รฐัวสิาหกจิไว ้ดงันี้ 
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   - มุ่งการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจไปสู่เชิง
ธุรกจิใหม้ากขึ้น โดยพจิารณายกระดบัคุณภาพบรกิารใหไ้ดม้าตรฐานปกตสิากลในราคาทีเ่หมาะสม 
และใหห้าลู่ทางเพิม่รายไดแ้ละลดต้นทุนการผลติ เพื่อใหม้ผีลตอบแทนการลงทุนต่อมลูค่าทรพัยส์นิ
รวมใหส้งูขึน้ไดร้ะดบัเทยีบเท่ากบัอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาล คอื จะต้องลงทุนเฉพาะโครงการที่
มผีลตอบแทนที่ด ีขณะเดยีวกนัก็มคีวามจ าเป็นที่จะต้องจ ากดัขนาดการลงทุนของภาครฐัวสิาหกจิ
โดยส่วนรวม ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและฐานะการเงนิของประเทศเป็นปีๆ ไป 
ทัง้นี้ โดยลดการลงทุนหรอืการร่วมทุนในกิจการต่อเนื่องหลายอย่างที่ธุรกิจเอกชนด าเนินการได้
ดกีว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการเงนิของภาครฐับาล โดยเฉพาะการลดการก่อหนี้กบัต่างประเทศ
ลง และจะต้องก าหนดให้มกีารเพิ่มสดัส่วนการลงทุนจากรายได้ของรฐัวิสาหกิจเองมากขึ้น และ
สนบัสนุนใหร้ฐัวสิาหกจิเพิม่ส่วนทุนของตนเองโดยขายหุน้ใหเ้อกชนดว้ย 

   - ก าหนดนโยบายราคาสนิค้า และค่าบรกิารของรฐัวสิาหกิจให้คุ้ม 
ตน้ทุนเพือ่พึง่ตนเองใหไ้ด ้โดยเลกิการใหเ้งนิอุดหนุนทางตรงและทางออ้ม ยกเวน้ในกรณีทีร่ฐับาลได้
ก าหนดใหป้ฏบิตัติามนโยบายของรฐับางเรื่องเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัจะต้องคอยประเมนิสอดส่องการ
ก าหนดราคาของรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นธุรกจิลกัษณะผูกขาดบางประเภทไม่ใหสู้งเกนิกว่าปกตสิากลดว้ย 
โดยเฉพาะดา้นราคาพลงังาน และบรกิารสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

   - ก าหนดแนวนโยบายบริหารบุคคล โดยให้มีการจัดท าแผน
อตัราก าลงัรวมอยู่ในแผนรฐัวสิาหกจิ เป้าหมายอตัราก าลงัคนควรให้ได้สดัส่วนกบัผลผลติทีช่ดัเจน 
และก าหนดเพดานรายจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าใชจ้่ายสวสัดกิารทุกรปูแบบไม่ใหเ้กนิรอ้ยละ 15 และ 
รอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืน ตามล าดบั ตลอดทัง้สนับสนุนใหม้กีารว่าจา้งใชบ้รกิารเอกชน และส่งเสรมิ
ใหเ้อกชนเขา้รว่มบรหิารงานดว้ย 

   - ก าหนดแนวนโยบายให้มกีารแปรสภาพรฐัวสิาหกิจ ต่อเนื่องจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ที่จะพจิารณาให้มกีารร่วมทุนกบัภาคเอกชน ด าเนินการจ าหน่ายจ่ายโอน
หรอืยบุเลกิกจิการทีด่ าเนินการไมไ่ดผ้ลตดิต่อกนัมาโดยไม่มสีาเหตุอนัสมควร 

   - ทบทวนบทบาทและปรบัปรุงระบบการก ากบัดูแลรฐัวสิาหกิจ ทัง้
ระดบัชาต ิระดบักระทรวง ให้เข้าเป้าที่ก าหนดไว้ในแผนรฐัวสิาหกิจแต่ละแห่ง ตลอดทัง้ปรบัปรุง 
สดัส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ เพื่อให้มกีารบรหิารงานที่มปีระสทิธภิาพ และ
จะต้องจดัให้มกีารปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ร ัฐวสิาหกจิสามารถบรหิารงานได้
คล่องตวัเชงิธุรกจิไดม้ากขึน้ 

  (7) แผนพฒันาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน 

   แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน เป็นแผนทีจ่ดัท าขึน้
เพื่อน าไปสู่การปรบัโครงสรา้งการผลติและการตลาดของประเทศไทย ใหส้ามารถรองรบัและปรบัตวั
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ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เศรษฐกจิ และการค้าของโลกที่เกดิขึน้แล้วในปจัจุบนัและอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมผีลท าให้ปรมิาณการผลติสนิค้าเกษตรหลกัดัง้เดมิมอีตัราเพิม่ลด
ต ่าลง เกิดผลกระทบต่อรายได้เงนิตราต่างประเทศ และรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ทางด้าน
สินค้าอุตสาหกรรม ภาวะการค้าของโลกซึ่งเต็มไปด้วยการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศของ
ป ร ะ เ ท ศ 
อุตสาหกรรม จะท าให้การขยายตัวของสินค้าออกของไทยในตลาดหลักเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงานยงัมจีุดมุ่งหมายที่จะช่วยบรรเทา
ปญัหาหลกัทางเศรษฐกจิของประเทศในเรื่องของการมงีานท าและการเพิม่รายไดเ้พื่อบรรเทาปญัหา
ความยากจนของประชาชนในชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ดงัแนวทางการด าเนินงานหลกัๆ 
ต่อไปนี้คอื 

   - บรรเทาปญัหาการขาดดุลการค้าและดุลบญัชเีดนิสะพดั ด้วยการ
เพิม่รายได้จากการส่งออกสนิค้าและบรกิารในอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 9.9 ต่อปี เพิม่รายได้จากบรกิาร
ท่องเทีย่วเฉลีย่รอ้ยละ 7.4 ต่อปี 

   - สรา้งงานให้คนมงีานท า จ านวน 3.9 ล้านคน และบรรเทาปญัหา
การว่างงานของคนในเมอืงและชนบท ลดสดัส่วนการจา้งงานในภาคเกษตรลงจากรอ้ยละ 70 เหลอื
รอ้ยละ 65 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 โดยการเปลีย่นระบบการผลติและสนับสนุนการ
กระจายอุตสาหกรรมและบรกิารใหส้ามารถรองรบัแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ ตลอดจนเพิม่ผลผลติและรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกรและแกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบท 

   - การเพิม่การส่งออกจะด าเนินการโดยการใหม้กีารกระจายการผลติ
สนิค้า และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ตลอดจนสนิค้าอุตสาหกรรมเพือ่การส่งออก โดยการ 
ปรบัปรุงการให้บรกิารและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นของรฐั เพื่อลดต้นทุนและเสรมิสร้าง  
ขดีความสามารถให้แก่ผูส้่งออก สนับสนุนค่าใชจ้่ายด้านการตลาด ระบบขอ้มลูข่าวสารให้ผูส้่งออก
ขนาดกลางและขนาดเลก็ 

   - การเพิม่การหารายได้เงินตราต่างประเทศ และเพิม่โอกาสการ 
จา้งงานให้ผู้มกีารศกึษาในเมอืง จะกระท าโดยการกระจายบรกิารสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยการ
เพิ่มการประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ อนุรกัษ์และพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใน  
ภูมภิาค พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบันักท่องเที่ยว ปรบัปรุงรูปแบบของสนิค้าหตัถกรรม 
พืน้ฐานและของทีร่ะลกึในแหล่งท่องเทีย่ว 

   - การสร้างงานและเพิม่รายได้ให้แก่เกษตร  จะกระท าโดยการ
กระจายการผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ในดา้นเกษตรจะสรา้งโอกาสในการเพิม่รายไดข้อง
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ครวัเรอืน โดยการปลกูพชืใหม้ากชนิดขึน้ เพื่อขายในตลาดทอ้งถิน่ การปลกูพชืร่วมกบัการเลีย้งสตัว ์
และปลกูสวนปา่และไมโ้ตเรว็ 

   - กระจายการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยการพฒันาอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม และอุตสาหกรรมในภูมภิาค อุตสาหกรรมวศิวกรรม เพื่อเพิม่รายได้
และสรา้งงานใหแ้ก่ประชาชนทัง้ในเมอืงและชนบท 

  (8) แผนพฒันาระบบบริการพื้นฐาน 

   การพัฒนาระบบบริการพื้นฐานของประเทศ อันได้แก่ บริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขนส่ง การสื่อสาร และกจิการพลงังานตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
1 จนถงึปจัจุบนั รฐัไดทุ่้มเททรพัยากรก าลงัเงนิประมาณ 2 ใน 3 ของงบพฒันาภาครฐับาลทัง้หมด
เพื่อน าไปปรบัปรุงขยายบรกิารพื้นฐานทัว่ประเทศ ซึ่งได้มสี่วนส าคญัต่อการพฒันาระบบการผลติ 
การตลาด และการส่งออกของประเทศ ตลอดทัง้มบีทบาทส าคญัต่อการกระจายความเจรญิไปสู่ส่วน
ภูมภิาคและชนบท นอกจากนัน้ได้มสี่วนในการเพิม่รายไดแ้ละการสรา้งงานในหลายสาขาเศรษฐกจิ
ของประเทศดว้ย 

   โดยสรุป การพฒันาระบบบรกิารพื้นฐานหลายด้านในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที่ 5 ไดป้ระสบผลส าเรจ็พอสมควร โดยเฉพาะในสาขาพลงังาน การใหบ้รกิารสาธารณูปโภค
หลายประเภท ระบบโครงข่ายถนน กิจการด้านการบิน แต่การให้บรกิารทางด้านกิจการขนส่ง  
ทางบกและการขนส่งทางทะเล ตลอดทัง้บรกิารโทรศพัทข์องประเทศยงัมคีุณภาพต ่าและขาดแคลน
อยู่มาก ซึง่ไดก้ลายเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิภายในและกบัต่างประเทศ ซึง่มปีระเดน็
ปญัหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ขต่อในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คอื  

   - ด้านคุณภาพของบรกิารพื้นฐานหลายอย่างที่ยงัต ่ากว่ามาตรฐาน
ปกตสิากลอยูม่าก และใหบ้รกิารไมเ่พยีงพอสนองความตอ้งการ 

   - ระบบเครือข่ายบริการพื้นฐานยังมีช่วงขาดตอน และการใช้
ประโยชน์จากบรกิารทีม่อียูไ่มเ่ตม็ที ่

   - โครงสรา้งราคาบรกิารพืน้ฐานหลายอย่างยงับดิเบอืนและไม่คุม้ทุน 
จงึไม่สามารถเลี้ยงตวัเองได้ และต้องพึ่งเงนิอุดหนุนจากรฐัอยู่มาก ขณะเดยีวกนัก็มรีาคาบรกิาร 
พื้นฐานที่รฐัผูกขาดหลายอย่างอยู่ในระดบัสูงกว่าปกตสิากล ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกจิการ  
ต่อเนื่องและฐานะการแขง่ขนัของประเทศดว้ย 

   - การขยายการลงทุนอยู่ในอัตราสูงมากจนก าลังผลิตติดตัง้ของ
บรกิารเหลอืเกนิความต้องการในบางสาขา ในขณะที่การลงทุนจะต้องพึง่แหล่งเงนิจากต่างประเทศ 
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ในรปูการก่อหนี้สงูมากอยา่งน่าเป็นห่วง โดยทีส่ดัส่วนการลงทุนจากรายไดข้องตนเองต ่า และไม่ไดม้ี
การเพิม่ทุนเท่าทีค่วร 

   - กลไกการบรหิารบรกิารพื้นฐานหลายอย่างขาดประสทิธภิาพและ
ไมไ่ดป้รบัใหสู้่เชงิธุรกจิ มลีกัษณะผกูขาดโดยรฐัมากเกนิไป ขาดการแข่งขนัซึง่ท าใหคุ้ณภาพบรกิาร
ต ่ากว่าระดบัปกติสากล การบรหิารงานถูกจ ากดัโดยระเบยีบข้อบงัคบัที่ล้าสมยั ก าหนดขอบเขต
อ านาจไวไ้มช่ดัเจน ตลอดทัง้ขาดการประสานงานรว่มมอืกบัภาคเอกชน 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึได้วางแนวนโยบายในการพฒันาระบบบรกิาร 
พื้นฐานด้านกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพลงังาน และกิจการขนส่งและสื่อสารของ
ประเทศ เพื่อเขา้ไปเสรมิประสทิธภิาพในการพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการส่งออกของ
ประเทศให้สามารถช่วยฐานะการแข่งขนัไดด้ขีึน้ และเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งฐานเศรษฐกจิของเมอืง 
ตลอดทัง้การกระจายการพฒันาไปสู่ชนบทและส่วนภมูภิาคไวด้งันี้ 

   - พฒันายกระดบัคุณภาพบรกิารพื้นฐานใหเ้ขา้มาตรฐานสากลทีด่ ีมี
ความรวดเรว็ และใหบ้รกิารทีแ่น่นอนสม า่เสมอ เพื่อใหส้ามารถสนองต่อการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ 
การค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัวของชุมชนทัง้ในเขตเมอืงและชนบท ตลอดทัง้พื้นที่เขต
เศรษฐกิจใหม่ๆ ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจสูง โดยเน้นการเพิ่มมาตรฐานการให้บรกิาร การ
บ ารุงรกัษาและวางโครงข่ายบรกิารให้เชื่อมโยงกนั ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทางผงัเมอืง และเป็น
ตวักระตุ้นให้มกีารกระจายกิจกรรมเศรษฐกจิและความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคและชนบทเป็นหลกั
ส าคญั 

   - ปรบัโครงสร้างราคาและอัตราค่าบริการของบริการพื้นฐานบน
หลกัการคุ้มทุน และให้กิจการเลี้ยงตัวเองได้ โดยยดึหลกัความเป็นธรรมที่ให้ผู้ได้รบัประโยชน์
โ ด ย ต ร ง 
จากบรกิารเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ยในการลงทุน และค่าใชจ้่ายด าเนินการใหม้ากทีสุ่ด รฐัจะหลกีเลีย่ง
การใหก้ารอุดหนุนโดยตรงต่อบรกิารสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยเฉพาะในเขตเมอืง ยกเวน้ใน
เขตชนบทที่เป็นนโยบายของรฐับาลเท่านัน้ การปรบัโครงสร้างบรกิารราคาพื้นฐานและพลงังาน
จะต้องมสี่วนส่งเสรมิให้มกีารใช้ที่มปีระสทิธภิาพและประหลัด ตลอดทัง้มคีวามสอดคล้องกบัการ
จดัหา นอกจากนัน้จะพจิารณาน าระบบการเกบ็ค่าผ่านทางกบัผูใ้ชถ้นนสายประธานต่างๆ ใหม้ากขึน้
กว่าทีผ่่านมา 

   - แนวนโยบายการลงทุนขยายบรกิารพื้นฐานนัน้จะต้องมกีารแบ่ง
ภาระการลงทุนระหว่างรฐับาล รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วนทอ้งถิน่ และภาคเอกชนเสยีใหม่ โดยลดภาระ
รฐับาลลงและเพิ่มบทบาทของท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้มากขึ้น อันจะเป็นการ
สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพการบรหิารบรกิารพืน้ฐานใหเ้ขา้สู่ “เชงิธุรกจิ” มากขึน้ และสนับสนุนให้ 
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เอกชนเข้ามามบีทบาทในการลงทุน การร่วมทุนในกิจการบรกิารพื้นฐานให้มากขึ้น  เพื่อแบ่งเบา
ภาระของรฐับาลทีม่ขีอ้จ ากดัทางการคลงัของภาครฐับาล และส่งเสรมิใหม้กีารแข่งขนั การใหบ้รกิาร
ที่ดี ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงด้านกฎหมาย เงื่อนไข และขัน้ตอนต่างๆ เพื่อ
เอือ้อ านวยใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทไดอ้ยา่งจรงิจงั 

   - ปรบัปรุงองค์กรการบรหิารงานบรกิารพื้นฐานใหม้ ี“เอกภาพ” โดย
มกีารประสานนโยบาย แผนงาน และการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ลดการขดัแย้งในการ
ใหบ้รกิาร จดัใหม้กีารรว่มมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนในการทีจ่ะมกีารร่วมทุนและพฒันาระบบ
บรกิารพืน้ฐานหลายดา้น 

  (9) แผนพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ 

   การพฒันาฐานเศรษฐกจิ ในเขตชุมชนระดบัมหานครของประเทศและเมอืง
ใหญ่ๆ ในส่วนภูมภิาค ตลอดทัง้การรเิริม่พฒันาสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ๆ ขึน้นัน้ ถอืว่าเ ป็น 
กลยุทธการพฒันาทีส่ าคญัของประเทศในอนาคตทีจ่ะต้องรองรบัการขยายตวัของประชากรและการ
จา้งงานในเขตเมอืง อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศ
ทีก่ าลงัย่างเขา้สู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซึง่จะมฐีานเศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารเป็น
สาขาหลักมากขึ้น มิฉะนัน้แล้ว กิจกรรมเศรษฐกิจดังกล่าวจะรวมกระจุกตัวกันสูงขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเพียงแห่งเดยีว และจะสรา้งความแออดัคบัคัง่และความสูญเสยีทาง
เศรษฐกจิใหแ้ก่ประเทศอยา่งมหาศาล 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึก าหนดแนวทางกระจายการพฒันาระบบเมอืง
และสรา้งพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ๆ ขึน้ ในส่วนต่างๆ ของประเทศ และขณะเดยีวกนักจ็ะแก้ปญัหาความ
คบัคัง่และมุ่งบรหิารกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลให้เกิดความเรยีบร้อยมากขึ้น เพราะเราไม่
สามารถชะลอการเติบโตของมหานครได้ทันที ทัง้นี้คาดว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลจะมปีระชากรเพิม่ขึน้อกี 1 ลา้นคน รวมเป็นประชากรทัง้สิน้ประมาณ 
9.3 ลา้นคนในปี 2534 ซึง่จะกลายเป็นมหานครใหญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 15 ของโลกแลว้ 

   ฉะนัน้ ในการพฒันาเมอืงและพืน้ที่เฉพาะจงึมแีนวทางการด าเนินงานโดย
สรปุดงันี้คอื 

   - ก าหนดพื้นทีเ่ป้าหมายเพือ่พัฒนาไว้ 3 บริเวณ คือ การพัฒนา 
“กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ให้เป็นเขตมหานครเชื่อมโยงโดยระบบโครงข่ายบรกิารพื้นฐาน 
และการใช้ที่ดนิให้มกีารขยายตวัที่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยยิง่ขึ้น การพฒันา “ระบบเมอืงศูนย์กลาง
ความเจรญิไปภูมภิาค” ต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินการพฒันาเมอืงหลกัมา 5 เมอืง และจะเริม่การ
พฒันาเมอืงหลกัใหม่ และศูนย์กลางความเจรญิอื่นๆ อีก 19 เมอืง และการพฒันา “พื้นที่บรเิวณ 



17 

ชายฝ ัง่ทะเลตะวันออก” และพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่อื่ นๆ ให้สามารถใช้เ ป็นทางเลือกของ
กรงุเทพมหานครไดต่้อไป 

   - จดัให้มกีารประสานแผนการลงทุนขยายโครงข่ายบรกิารพื้นฐาน
กบัมาตรการทางผงัเมอืง ให้มอีทิธพิลต่อทศิทางการเตบิโตของเมอืง และกระตุ้นใหเ้กดิการใชท้ีด่นิ
อย่างเต็มที่และมปีระสทิธภิาพ เพื่อลดความแออดัคบัคัง่ และสร้างความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยใน
มหานคร เมอืงหลกั และชุมชนใหมต่่างๆ ใหม้ากขึน้ การลงทุนปรบัปรุงโครงข่ายบรกิารพืน้ฐานหลกั
ทีส่ าคญั อนัได้แก่ บรกิารขนส่งและการแก้ปญัหาจราจร การป้องกนัน ้าท่วมและขยายโครงข่ายการ
ประปาและสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆ ตลอดทัง้โครงการด้านการจดัสร้างที่อยู่อาศัยและปรบัปรุง  
ชุมชนแออดั 

   - ก าหนดแนวนโยบายการลงทุนพัฒนาขยายโครงข่ายบริการ
พื้นฐานของเมือง โดยแบ่งภาระระหว่างรัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ร ัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนให้เหมาะสมยิง่ขึ้น เพิ่มบทบาทของท้องถิ่นและภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการ
พิ จ า ร ณ า จั ด เ ก็ บ 
ค่าบรกิารสาธารณะในเขตเมอืงให้คุ้มทุน และยดึหลกัผู้ได้รบัประโยชน์เป็นผู้รบัภาระ ตลอดทัง้
ก าหนดแนวนโยบายและแผนงานพฒันาส าหรบักลุ่มผูม้รีายได้น้อยในเขตเมอืงและชุมชนแออดัให้
ชดัเจนยิง่ขึน้ 

   - ก าหนดมาตรการจงูใจและส่งเสรมิการลงทุนของภาคเอกชนในเขต
พื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้การจดัระบบบรกิารพืน้ฐาน และการ
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้เร่งส่งเสริมการลงทุน  
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และระบบการตลาดของเมอืงให้เป็นแหล่งจ้างงานที่สามารถรองรบั 
แรงงานจากภาคเกษตรในชนบท 

   - ปรบัปรุงการคลงัส่วนท้องถิน่ โดยเร่งรดัการจดัท าและใช้แผนที่
ภาษ ีปรบัปรุงวธิกีารประเมนิค่ารายปีและปรบัราคาปานกลางทีด่นิใหท้นัสมยั จดัเกบ็ภาษจีากทีอ่ยู่
อาศยั และปรบัโครงสรา้งอตัราค่าทะเบยีนรถยนตเ์พื่อเพิม่แหล่งรายไดใ้หมใ่หแ้ก่ทอ้งถิน่ 

  (10) แผนพฒันาชนบท 

   แผนพฒันาชนบทนับเป็นแผนงานส าคญัทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ซึ่งปรากฏผลว่า การทุ่มเทเอาใจใส่อย่างจรงิจงัของรฐับาลและองค์กร 
เอกชน ท าใหป้ญัหาความยากจนในชนบทคลี่คลายลงไปมาก แต่ก็ยงัไม่หมดสิ้นเสยีทเีดยีว ดงันัน้ 
จงึยงัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพฒันาชนบทอย่างเข้มแขง็ต่อไปอีก เพื่อให้ประชาชนใน
ชนบทมรีายได้สูงขึ้น ได้รบับรกิารสงัคม และการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวาง ดงันัน้



18 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึไดก้ าหนดแนวนโยบายและเป้าหมายในการพฒันาชนบทที่ส าคญัๆ ดงัน้ี 
คอื 

   - ด าเนินการพัฒนาโดยยึดปญัหาในแต่ละพื้นทีเ่ป็นหลัก โดยมุ่ง 
แก้ปญัหาทางด้านเศรษฐกิจสงัคม และความมัน่คงให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและความ
ตอ้งการของประชาชน โดยกระจายอ านาจใหจ้งัหวดัก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายของตนเอง 

   - มุง่ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที ่คอื พืน้ทีล่า้หลงั
ในการพัฒนา (5,787 หมู่บ้าน) พื้นที่พัฒนาในระดับปานกลาง ( 35,514 หมู่บ้าน) แลพื้นที่ที่มี
ความก้าวหน้าในการพฒันา (11,621 หมู่บ้าน) ใหข้ยบัขึน้สู่ระดบัดขีึน้ โดยรฐัจะทุ่มเททรพัยากรใน
เ ข ต 
พืน้ทีล่า้หลงั และปานกลางเป็นหลกั จะสนบัสนุนภาคเอกชนมาลงทุนในเขตกา้วหน้าใหม้ากขึน้ 

   - เน้นการผนึกก าลงัระหว่างหน่วยงานของรฐัเองและระหว่างรฐักบั
เอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันมุ่งแก้ปญัหาขัน้พื้นฐานของชุมชนในชนบทควบคู่ไปกับการ
สนบัสนุนทางดา้นการผลติ การเพิม่รายไดแ้ละการมงีานท า โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบั
ทอ้งถิน่ 

   - สนับสนุนบทบาทองค์กรประชาชนและประชาชน ในการตดัสนิใจ
แกป้ญัหาของตนเองและชุมชน เพื่อน าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้ 

   - ทางด้านเป้าหมายของการพัฒนาชนบทนั ้น ได้แยกออกเป็น 
เป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะแก้ปญัหาความยากจนของประชาชนในชนบทต่อเน่ืองจากที่
ด าเนินการไวแ้ล้วในแผนฯ 5 โดยเฉพาะการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติดา้นเกษตรในเขตลา้หลงัให้
เพยีงพอต่อการบรโิภค มรีายไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้ใหก้ารว่างงานตามฤดกูาลในชนบทลดน้อยลง 

   - ส าหรบัเป้าหมายทางด้านสงัคม จะให้ประชาชนในชนบทเข้าถึง
บรกิารสงัคมขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด ารงชวีติ และการประกอบอาชพี มคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรพัย์สิน รวมทัง้ให้มคีวามสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด และมสี่วนร่วมในการพฒันาความ
เป็นอยูแ่ละก าหนดวถิชีวีติของตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ของ
ประชาชนในชาต ิ

   - ส่วนเป้าหมายทางดา้นความมัน่คงนัน้ แผนพฒันาชนบทจะมุ่งขจดั
เงื่อนไขที่ ก่อให้เกิดปญัหาทางด้านความมัน่คงในพื้นที่ชนบท โดยการน าเอาระบบและ
กระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเขา้ผสมผสาน และสนับสนุนต่อนโยบายดา้นความมัน่คงของ
ประเทศ 
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แนวทางการใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

 11. เพื่อให้การใชแ้ผนฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนฯ ทีก่ าหนดไว ้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งก าหนดขอบเขตและวธิกีารใชแ้ผนฯ ให้
ชดัเจน ดงันัน้ ในแผนพฒันาฯ ไวด้งัต่อไปนี้ 

  (1) เรื่องที่เกี่ยวกบันโยบายระยะสัน้ เช่น นโยบายราคา นโยบายงบประมาณ
ประจ าปี ไม่อยู่ในขอบเขตของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้  เพราะเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องปรับตาม  
สถานการณ์ทุกปี ไม่อาจก าหนดไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้าได้ และเป็นเรื่องของหน่วยราชการ หรือ  
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นการเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาตดัสนิอยูแ่ลว้ 

  (2) ส าหรบัในเรื่องนโยบายระยะปานกลางและระยะยาว ภายใต้กรอบของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี จะเน้นใหค้วามส าคญัแก่การจดัท าแผนประจ าปี และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

  (3) ในการจดัท าแผนปฏบิตัิการจะเน้นบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็น
หลกั โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจะร่วมมอืกบักระทรวงใน
ฐานะผูส้นบัสนุนและประสานใหเ้ป็นไปตามกรอบของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

 

 



บทท่ี 2 
สรปุผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 
 

 

 1. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ภาวะเศรษฐกจิโลกซบเซากว่าทีค่าดไวม้าก ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก การค้าระหว่างประเทศ การกีดกนัทางการค้า อตัรา  
ดอกเบี้ยที่แท้จรงิที่สูงมาก หรอืราคาสนิค้าเกษตรตกต ่าได้ท าให้การขยายตวัของการส่งออกและ
ผลติภณัฑม์วลรวมต ่ากว่าเป้าหมาย การขยายตวัของเศรษฐกจิโดยเฉลีย่คาดว่าจะอยู่ในระดบัรอ้ยละ 
4.4 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (เทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 6.6 ต่อปี) โดยทีก่าร
ขยายตวัในปี 2525, 2528 และ 2529 อยู่ในระดบัประมาณรอ้ยละ 3.6 ส่วนอกี 2 ปี อตัราการ 
ขยายตัวอยู่ในระดบัร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของความต้องการรวม
ภายในประเทศในอตัราที่สูงผดิปกติ การขยายตวันี้เองได้ท าให้การขาดดุลการค้าเพิม่สูงขึน้อย่าง
มาก 

 2. ส าหรบัภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 2.1 ต่อปี เทยีบกบัเป้าหมาย 
รอ้ยละ 4.4 ต่อปี ในขณะทีก่ารขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่าเป้าหมาย 
คอื ขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 5.1 ต่อปี เทยีบกบัเป้าหมายรอ้ยละ 7.6 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาวะ
ตกต ่าของสนิคา้อุตสาหกรรมส่งออกซึง่ในแผนฯ 5 ไดต้ัง้เป้าหมายไวใ้หข้ยายตวัถงึรอ้ยละ 25 ต่อปี 

 
ตารางท่ี 1  เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ 

 

 เฉล่ีย 
แผนฯ 4 

2525-2524 

 
2525 

 
2526 

 
2527 

 
2528 

 
2529 

แนวโน้ม 
แผนฯ 5 
เฉล่ีย 

เป้าหมาย 
แผนฯ 5 
(เฉล่ีย) 

1.  อตัราการขยายตวัของ 
 เศรษฐกิจ (% ต่อปี) 

7.1 4.1 5.8 5.6 3.2 3.5 4.4 6.6 

- ภาคเกษตร 3.5 1.0 3.8 3.3 3.2 -0.7 2.1 4.4 
- ภาคนอกเกษตร 8.5 5.2 6.5 6.3 3.2 4.7 5.2 - 
- อุตสาหกรรม 8.7 4.4 7.3 6.3 0.8 6.7 5.1 7.6 
- เหมอืงแร่ 10.1 -4.2 -0.4 22.7 10.8 1.4 6.1 16.5 
- ก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัดบิ - 328.8 45.1 56.4 53.7 2.6 97.3 - 
- ไฟฟ้าและประปา 11.7 6.7 8.8 10.1 10.2 6.9 8.5 - 
- ก่อสรา้ง 9.5 -2.6 5.5 11.0 0.6 0.7 3.0 - 
- บรกิาร 8.2 6.5 6.3 5.3 4.0 4.3 5.3 - 
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 เฉล่ีย 

แผนฯ 4 
2525-2524 

 
2525 

 
2526 

 
2527 

 
2528 

 
2529 

แนวโน้ม 
แผนฯ 5 
เฉล่ีย 

เป้าหมาย 
แผนฯ 5 
(เฉล่ีย) 

2. อตัราการขยายตวั (% ต่อปี)         
- การบรโิภค 6.3 2.6 7.2 5.0 3.2 2.4 4.1 5.3 

- ภาคเอกชน 5.5 2.5 8.3 5.0 2.9 2.6 4.3 4.8 
- ภาครฐับาล 10.2 3.1 2.2 4.8 4.8 1.5 3.3 7.9 

- การลงทุน 10.0 -10.8 10.7 7.4 -3.8 -3.2 0.1 6.4 
- ภาคเอกชน 8.6 -11.1 12.8 6.0 -9.6 -2.0 -0.8 6.9 
- ภาครฐับาล 12.9 -10.1 6.6 10.1 7.4 -5.2 1.8 4.9 

3. อตัราเงินเฟ้อ (% ต่อปี)         
 ดชันีราคาผูบ้รโิภค 10.6 5.3 3.7 0.9 2.4 2.1 2.9 10.6 

4. ดลุการค้า         
- มลูค่า (พนัลา้นบาท) -45.0 -36.1 -89.2 -68.8 -61.6 -22.5 -55.6 78.4 
- ดุลการคา้/ผลผลติรวม (%) -7.7 -4.3 -9.7 -6.9 -5.9 -2.0 -5.8 5.9 

5. ดลุบญัชีเดินสะพดั         
- มลูค่า (พนัลา้นบาท) -37.4 -23.1 -66.1 -49.5 -41.9 -0.7 -36.0 53.0 
- ดุลการคา้/ผลผลติรวม (%) -6.4 -2.7 -7.2 -5.0 -4.0 0.1 3.8 -4.1 

6. สินค้าส่งออก         
- อตัราเพิม่ของมลูค่า (%) 20.0 4.7 -7.7 19.6 10.5 14.8 8.4 22.3 
- อตัราเพิม่ของปรมิาณ (%) 10.3 12.7 -8.9 20.6 7.8 9.3 8.3 11.3 
- มลูค่า (พนัลา้นบาท) 108.4 157.2 145.1 173.5 191.7 220.0 177.5 309.4 

7. สินค้าน าเข้า         
- อตัราเพิม่ของมลูค่า (%) 24.8 -10.5 21.2 3.4 4.5 -4.3 2.9 18.1 
- อตัราเพิม่ของปรมิาณ (%) 12.6 -12.7 28.4 2.7 -4.6 0.8 2.9 7.3 
- มลูค่า (พนัลา้นบาท) 153.4 193.3 234.3 242.3 253.3 242.5 233.1 387.8 

8. การคลงัภาครฐับาล         
(ปีงบประมาณ, พนัล้านบาท)         
- รายไดภ้าครฐับาล 78.3 114.0 137.7 149.2 163.0 166.2 146.0 - 
- รายจ่ายภาครฐับาล 93.6 152.2 165.1 177.4 197.5 204.2 179.4 - 
- ดุลงบประมาณ -15.3 -38.2 -27.4 -28.2 -34.5 -38.4 -33.3 - 
- ดุลเงนิสด -12.6 -42.4 -25.4 -33.5 -30.5 -44.7 -35.3 - 
- รายได/้ผลผลติรวม (%) 14.2 13.5 14.9 15.0 15.6 15.1 14.8 - 

อตัราแลกเปลีย่น (บาท/เหรยีญ สรอ.) - 22.9 22.99 23.60 27.12 26.5 24.62 - 
ผลติภณัฑม์วลรวม ณ ราคาปจัจุบนั (ลา้นบาท) - 846,136.0 924,254.0 991,559.0 1,041,920 1,100,215.0 980,816.8 - 

 

ภาวะเงินเฟ้อ 

 3. ถึงแม้ว่าการขยายตวัของเศรษฐกิจจะต ่ากว่าเป้าหมายมากและการขาดดุลบญัชี
เดนิสะพดัจะสูงกว่าเป้าหมายเลก็น้อย แต่อตัราเงนิเฟ้อกไ็ดล้ดลงมาอยู่ในระดบัทีต่ ่าเป็นทีน่่าพอใจ 
ในระยะของแผนฯ 5 อตัราเงนิเฟ้ออยู่ในระดบัรอ้ยละ 2.9 ต่อปี โดยเฉลีย่เทยีบกบัอตัราเพิม่รอ้ยละ 
10.6 ตามเป้าหมาย 
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4. เหตุผลส าคญัทีท่ าใหภ้าวะเงนิเฟ้อลดลงมากกไ็ดแ้ก่การชะลอของอตัราเงนิเฟ้อของ
โลก โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าที่ส าคญัของไทย นอกนัน้ราคาสนิค้าเกษตรและวตัถุดบิต่างๆ เช่น 
น ้ามนักไ็ดล้ดลงมากท าใหอ้ตัราเงนิเฟ้อในประเทศลดต ่าลงไปอกี 

ฐานะการคลงัของรฐับาล 

 5. แมร้ฐับาลจะยดึนโยบายประหยดัและการใชว้นิัยทางการคลังอย่างเคร่งครดั แต่การ
จดัเก็บภาษีทีต่ ่ากว่าเป้าหมายและรายจ่ายของรฐัซึง่ไม่ไดช้ะลอตวัลงเพยีงพอ ไดท้ าให้การขาดดุล
การคลงัของรฐัเพิม่ขึน้มากตัง้แต่ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เป็นต้นมา กล่าวคอื ในปี 2525  
รฐับาลขาดดุลเงนิสดถงึ 42,400 ล้านบาท หลงัจากนัน้ได้มกีารพยายามลดรายจ่ายและปรบัภาษี 
โดยเฉพาะรายจ่ายเงนินอกงบประมาณทัง้หลาย การขาดดุลการคลงัจงึเริม่ลดลงแต่กย็งัอยู่ในระดบั
ที่สูงถึง 35,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยต่อปี แมว้่าการขาดดุลการคลงัที่สูงมากนี้จะได้ช่วยบรรเทา 
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิโลกต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย แต่กเ็ป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้
การขาดดุลการคา้และดุลบญัชเีดนิสะพดัเพิม่สูงขึน้กว่าเป้าหมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทางดา้น
รายได้ของรฐัยงัต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ตามแผนเดมิก าหนดให้การจดัเก็บภาษีอากรและ 
รายไดอ้ื่นในปี 2529 ใหไ้ดร้อ้ยละ 18 ของผลผลติรวม ต่อมาปรบัเหลอืรอ้ยละ 16 ของผลผลติรวม 
แต่ในปี 2529 จดัเกบ็ไดเ้พยีงรอ้ยละ 15.1 ของผลผลติรวมเท่านัน้) 

 6. หากพิจารณาจากช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนของรฐับาล จะเห็นได้ 
ชดัเจนว่าช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนของรฐับาลที่ได้เพิ่มขึ้นมาก คอื สาเหตุส าคญัที ่
ท าให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นมากในระยะที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการลดเพดานเงินกู้ 
ต่างประเทศของภาครฐับาล แต่การขาดดุลการคลงัและการกู้ยมืจากตลาดการเงนิภายในประเทศ
ของรฐับาลทีส่งูขึน้มากนี้เอง ไดท้ าใหภ้าคเอกชนต้องหนัไปอาศยัแหล่งเงนิทุนจากภายนอกประเทศ
มากขึน้ หนี้สนิต่างประเทศของภาคเอกชนจงึเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จาก 880 ลา้นเหรยีญในปี 2520 
เป็น 4,014 ลา้นเหรยีญ และ 5,646 ลา้นเหรยีญในปี 2525 และ 2529 ตามล าดบั 

 
ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน1/ 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2520 2522 2524 2525 2526 2527 2528 

รฐับาล -18.0 -34.4 -61.7 -70.2 -60.8 -71.0 -76.3 
เอกชน -4.1 -7.3 6.8 48.3 -4.9 23.8 33.1 
ดุลบญัชเีดนิสะพดั -22.1 -41.7 -54.9 -21.9 -65.7 -47.2 -43.2 
1/    เป็นตวัเลขประมาณการ 
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การจ้างงาน 

7. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ก าลงัแรงงานเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 3.0 ต่อปี โดยที่
ก าลงัแรงงานในระดบัการศกึษาชัน้สงูเพิม่ขึน้มาก 

 
ก าลงัแรงงานแยกตามระดบัการศึกษา1/ 

หน่วย : พนัคน 
 2524 2529 อตัราเพ่ิม (% ต่อปี) 

<  ประถม 22,272 23,906 1.4 
    มธัยม 1,192 1,778 8.3 
    อาชวีะ 470 993 16.1 
    คร ู 419 586 6.9 
    มหาวทิยาลยั 224 359 9.9 

รวม 24,577 27,622 3.0 
1/   <  ประถมรวม “อื่นๆ” ดว้ย 
 
 8. ในระยะเวลาเดียวกันการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงมาจากในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ฉะนัน้การจา้งงานตาดว่าจะเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.2 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันา
ฯ ฉบบัที ่5 โดยทีก่ารจา้งงานของผูม้กีารศกึษาระดบัประถมหรอืต ่ากว่าจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 ต่อปี 
และการจา้งงานของผูม้กีารศกึษาระดบัมธัยมขึน้ไปจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.6 ซึง่กย็งัคงต ่ากว่าอตัราเพิม่
ของก าลงัแรงงาน ฉะนัน้การว่างงานเปิดเผยจงึเพิม่ขึน้มากจาก 273,000 คนในปี 2524 (รอ้ยละ 1.1 
ของก าลงัแรงงาน เป็น 572,000 คนในปี 2529 (รอ้ยละ 2.1) 
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การจ้างงานและการว่างงานแยกตามระดบัการศึกษา 
 

หน่วย : พนัคน 
 2524 2529 อตัราเพ่ิม (% ต่อปี) 

การจา้งงาน 24,304 27,050 2.2 
        < ประถม 22,108 23,579 1.3 
 มธัยม+ 2,196 3,471 9.6 
การว่างงาน1/    273 572 - 
        < ประถม 164 327 - 
 มธัยม+ 109 245 - 
อตัราการว่างงาน (%)1/    1.1 2.1 - 
        < ประถม 0.7 1.4 - 
 มธัยม+ 4.7 6.6 - 
1/   <  ไมร่วมผูท้ีไ่มห่างานแต่พรอ้มทีจ่ะท างาน 
 

ดลุการค้าและดลุการช าระเงิน 

 9. จากภาวะซบเซาของเศรษฐกจิโลก ค่าของเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ทีไ่ด้แขง็ตวัขึน้มาก 
การกดีกนัทางการคา้และราคาสนิคา้เกษตรตกต ่าไดท้ าใหก้ารส่งออกชะลอตวัลงมาก คาดว่าในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 การส่งออกจะเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 8.4 ต่อปี โดยทีเ่ป็นการเพิม่ขึน้
ของปรมิาณรอ้ยละ 8.3 ต่อปี (เทยีบกบัเป้าหมายในแผนทีก่ าหนดอตัราเพิม่ของมูลค่ารอ้ยละ 22.3 
ต่อปี และเป้าหมายของปรมิาณเพิม่รอ้ยละ 11.3 ต่อปี) โดยในปี 2529 คาดว่ามลูค่าการส่งออกของ
สนิค้าจะอยู่ในระดบั 220,000 ล้านบาท เทยีบกบัเป้าหมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จ านวน 
309,400 ลา้นบาท 

 10. ส่วนทางดา้นการน าเขา้กไ็ดช้ะลอตวัลงมากเช่นเดยีวกนั โดยทีม่ลูค่าการน าเขา้คาด
ว่าจะเพิม่ขึ้นเพยีงร้อยละ 2.9 ต่อปี ทัง้นี้เนื่องจากราคาน าเข้าของสนิค้าหลายๆ ชนิดได้ลดลง
โดยเฉพาะน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 11. ในเมื่อทัง้การส่งออกและการน าเข้าลดลงการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัและการขาด
ดุลการค้าจงึไม่เลวลงมากจากเป้าหมาย โดยเฉลีย่คาดว่าจะขาดดุลการค้า 55,600 ล้านบาทต่อปี 
หรอืร้อยละ 5.8 ของผลผลติรวม ซึ่งเท่ากบัเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ส่วนดุลบญัชี
เดนิสะพดัคาดว่าจะขาดดุล 36,000 ลา้นบาทต่อปี หรอืรอ้ยละ 3.8 ของผลผลติรวมต ่ากว่าเป้าหมาย
ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึ่งก าหนดไวร้อ้ยละ 4.1 ทัง้นี้เพราะในปี 2529 ดุลการคา้และดุลบญัชี
เดนิสะพดัของไทยดขีึน้อยา่งมาก 
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หน้ีต่างประเทศ 

 12. การส่งออกตกต ่าและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิในตลาดการเงนิระหว่างประเทศทีสู่งขึน้
มากโดยเฉพาะในช่วง 4 ปีแรกของแผนฯ 5 ไดท้ าใหภ้าระหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยเมื่อเทยีบ
กบัรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึน้มาก โดยทีส่่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของภาระหนี้ต่างประเทศของ
ภาคเอกชน (เพราะในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รฐับาลมกีารกูย้มืจากภายในประเทศมากและอตัรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศสูง ท าให้ภาคเอกชนหันไปกู้ยืมเงนิจากต่างประเทศมากขึ้น ) ส่วน 
ยอดหนี้ต่างประเทศภาครฐับาลได้เพิม่ขึน้เพยีงเล็กน้อย เนื่องจากได้มกีารพยายามตดัทอนเงนิกู้ 
ต่างประเทศของรฐับาลอยา่งมากเพื่อตรงึมใิหภ้าระหนี้เกนิเพดานทีก่ าหนดไว้ 

ผลการพฒันาท่ีส าคญัในด้านต่างๆ 

 ด้านระบบบริการพื้นฐาน 

 13. ในด้านบรกิารพื้นฐานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 รฐัได้ท ากรปรบัปรุงขยาย
บรกิารพื้นฐานของประเทศในอตัราส่วนทีสู่งมากถงึจ านวน 2 ใน 3 ของการลงทุนภาครฐั และม ี
สดัส่วนการก่อหนี้ต่างประเทศถงึประมาณกว่าครึง่หนึ่งของหนี้ภาครฐับาล 

  (1) ดา้นพลงังาน นับว่าเป็นดา้นหนึ่งทีป่ระสบความส าเรจ็พอสมควร การผลติ
พลงังานเชงิพาณิชยไ์ดเ้พิม่ขึน้ถงึ 1,440 ลา้นลติรน ้ามนัดบิ/ปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึง่เป็น
ผลมาจากการผลติก๊าซธรรมชาติ น ้ามนัดบิ และถ่านหนิลกิไนต์ที่เพิม่ขึน้มาก การน าเขา้น ้ามนัจงึ 
ลดลงโดยเฉลีย่รอ้ยละ 1.6 ต่อปี เทยีบกบัเป้าหมายรอ้ยละ 3.0 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 การพึง่การ
น าเขา้พลงังานจากต่างประเทศจงึลดลงจากรอ้ยละ 90 ในปี 2524 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 58 ในปี 2529 

  (2) ในดา้นการจดัการบรกิารสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบประปา ปรากฏว่า
สามารถใหบ้รกิารน ้าประปาครอบคลุมถงึรอ้ยละ 67 ของประชากรในเขตพืน้ทีจ่่ายน ้าเขตนครหลวง 
และรอ้ยละ 52 ของประชากรในเขตพืน้ทีจ่่ายน ้าเขตเมอืงและชนบทในส่วนภูมภิาค ส่วนการขยาย
บรกิารไฟฟ้าชนบทปรากฏว่าสามารถขยายจ านวนหมู่บา้นทีม่ไีฟฟ้าใชไ้ดถ้งึรอ้ยละ 76 ของจ านวน
หมูบ่า้นทัว่ประเทศ 

  อยา่งไรกต็าม ส าหรบับรกิารพืน้ฐานอื่นๆ การด าเนินการยงัคงมปีญัหาอยู่บา้ง โดย
ในดา้นทีอ่ยู่อาศยัและการปรบัปรุงชุมชนแออดั ซึ่งจากผลของการพฒันาและการขยายตวัของเมอืง 
ปรากฏว่าประชากรร้อยละ 25 ได้อาศยัอยู่ในเขตเมอืง อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้รฐับาลสามารถ
บรรเทาปญัหาไปได้ส่วนหน่ึง โดยเฉพาะส าหรบัผู้มรีายได้น้อยและปานกลาง ในขณะที่การปรบั 
โครงสรา้งทางด้านคมนาคมจากการใช้ถนนมาเป็นทางน ้าและทางรถไฟยงัไม่ได้ผล เนื่องจากการ 
ขนส่งด้านอื่นยงัไม่สามารถทดแทนการขนส่งทางถนนได้ และในด้านการสื่อสารมบีรกิารโทรศพัท์
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ประมาณ 1.4 เลขหมายต่อประชากร 100 คนในปี 2529 เทยีบกบัประมาณ 0.29 เลขหมายต่อ
ประชากร 100 คนในปี 2524 

  (3) การพฒันาพื้นทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ปรากฏว่าไดท้ าการก่อสรา้ง
โครงสรา้งพื้นฐานหลกัเสรจ็แล้ว 2 โครงการ คอื โครงการท่อส่งน ้าดอกกราย-มาบตาพุด และทาง
รถไฟสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี พรอ้มทัง้ไดก่้อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาตแิล้วเสรจ็ ส่วนโครงการอื่น
ก าลงัด าเนินการตามแผนโดยเฉพาะในบรเิวณแหลมฉบงัในขัน้ต่อไป 

 การพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

 14. ในดา้นการพฒันาสงัคมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 การด าเนินการในหลายดา้น
ไดผ้ลน่าพอใจ แมว้่าบางส่วนจะมปีญัหาซึง่จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

  (1) ดา้นประชากร การขยายบรกิารวางแผนครอบครวัไปสู่ประชาชนเพิม่ขึน้
ประมาณปีละล้านคน ได้ช่วยลดอัตราเพิ่มของประชากรลงจากร้อยละ 2.1 ในปีสุดท้ายของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 1.7 ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

  (2) ดา้นการศกึษา จากความส าเรจ็ในดา้นการลดอตัราเพิม่ประชากรดงักล่าว 
ไดส้่งผลกระทบใหจ้ านวนประชากรวยัเรยีนมแีนวโน้มลดลงในระดบัที่ท าใหร้ฐับาลสามารถกระจาย
บรกิารการศึกษาภาคบงัคบัครอบคลุมประชากรวยัเรยีนได้ประมาณรอ้ยละ 96 นอกจากนัน้การ
ด าเนินการในโครงการรณรงคเ์พื่อการรูห้นังสอืแห่งชาตยิงัได้ช่วยให้ประชาชนประมาณรอ้ยละ 56 
จากจ านวนประชากรที่เขา้ร่วมโครงการนี้กว่าหา้แสนคนพน้สภาพไม่รูห้นังสอืในปลายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 

  (3) ด้านสาธารณสุข ผลจากการเร่งรดัด าเนินการงานพฒันาสาธารณสุข 
ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ปรากฏว่าไดม้กีารขยายโรงพยาบาล และสถานีอนามยัเพิม่ขึน้
อยา่งรวดเรว็ จนสามารถใหบ้รกิารครอบคลุมประชากรในพืน้ทีต่่างๆ ไดถ้งึประมาณรอ้ยละ 92 และ 
98 ของอ าเภอ/กิง่อ าเภอ และต าบลทัว่ประเทศ ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รวมทัง้ยงัไดม้ี
การฝึกอบรมประชาชนในหมูบ่า้นใหท้ าหน้าทีเ่ป็น อสม. และ ผสส. เพื่อช่วยเสรมิบรกิารสาธารณสุข
ของรฐัให้ครบวงจร ได้ถึงประมาณรอ้ยละ 91 ของจ านวนหมู่บ้านในเขตชนบททัง้หมดในปลาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นอกจากนัน้ รฐัยงัไดใ้หบ้รกิารรกัษาพยาบาลโดยไม่คดิมูลค่าแก่ผู้มรีายได้
น้อยเฉลีย่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 9 ต่อปี และช่วยลดจ านวนเดก็ขาดสารอาหารระดบั 23 ใหเ้หลอื
เพยีงประมาณรอ้ยละ 0.7 ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5  

  (4) ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิและสวสัดกิารสงัคม ได้ให้การ
สงเคราะห์แก่บุคคลผู้มปีญัหาหรอืประสบภยัพบิตัิช่วยตนเองไม่ได้เฉลี่ยมากกว่าปีละหน่ึงล้านคน 
โดยเฉพาะในปี 2525 มจี านวนถงึ 3.42 ลา้นคน และลดลงเหลอื 2.31 ลา้นคนในปี 2527 ส่วนใน
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ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นินัน้สามารถลดคดคีวามผดิเกี่ยวกบัชวีติ ร่างกาย เพศ และ
เสรภีาพ ลงเหลือประมาณ 55.8 ต่อประชากรแสนคน และอตัราตายเนื่องจากอุบตัิเหตุเหลือ
ประมาณ 31.8 ต่อประชากรแสนคนในปี 2527 

 การพฒันาชนบท 

 1.5 ในด้านการแก้ปญัหาความยากจนของประชาชนในชนบทตามแผนพฒันาชนบท
ยากจน ซึง่เป็นแผนงานหลกัแผนหนึ่งในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 นัน้ ปรากฏว่า เฉพาะในช่วง 4 ปี
แรก รฐัไดทุ้่มเทงบประมาณไปแลว้จ านวน 4,458 ลา้นบาท เพื่อด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันา
ชนบทยากจนจ านวน 32 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ได้ถงึ 12,562 หมู่บ้าน โดยรฐัสามารถจดั 
โครงการต่างๆ ลงในพื้นที่ได้รวมทัง้สิ้น 102,584 จุดด าเนินการ หรอืคดิโดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่ง 
หมูบ่า้นยากจนจะไดร้บัโครงการจ านวน 8 โครงการ ส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 45 ของจุดด าเนินงาน
โครงการทัง้หมด เป็นโครงการที่เน้นการแก้ปญัหาทางด้านการผลติและด้านความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิรองลงมาประมาณรอ้ยละ 40 มุ่งทางดา้นแก้ปญัหาสุขภาพอนามยัโดยตรง และ
อกีรอ้ยละ 10 เป็นโครงการช่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนบรกิารขัน้พืน้ฐาน ส่งเสรมิการผลติและการ
พฒันาอาชพี ส่วนที่เหลอืประมาณรอ้ยละ 5 ช่วยส่งเสรมิด้านการศึกษาและเพิม่พูนความรูข้อง
ประชาชนในชนบทยากจนเป็นส าคญั นอกจากนัน้แลว้แผนพฒันาชนบทยากจนยงัส่งผลใหเ้กดิการมี
งานท าในฤดแูลง้เพิม่มากขึน้ โดยในปี 2527 มจี านวนประมาณ 4.7 แสนคน ในปี 2528 เพิม่ขึน้เป็น 
6.0 แสนคน และในปี 2529 คาดว่าจะเพิม่สูงขึน้อกีเป็น 8.6 แสนคน ในขณะเดยีวกนัสภาพหมู่บา้น
ยากจน โดยส่วนใหญ่มกีารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี ึ้นอย่างเห็นได้ชดัเจนในทุกๆ ด้าน จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานระดบัหมู่บา้น (กชช. 2 ค.) ในปี 2526 เปรยีบเทยีบกบัปี 2524 พบว่า ถ้า
พจิารณาจากด้านโครงสรา้งพื้นฐานจะมหีมู่บ้านที่มสีภาพดขีึน้ประมาณรอ้ยละ 32.2 ของหมู่บ้าน 
ตวัอยา่งทีว่เิคราะห ์ส่วนดา้นการประกอบอาชพีและการผลิตพบว่ามสีภาพดขีึน้ในอตัรารอ้ยละ 31.6 
ดา้นการศกึษาและความรูม้สีภาพดขีึน้ในอตัราสงูสุด คอื รอ้ยละ 45.6 อตัราดงักล่าวสูงกว่าอตัราการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ของหมู่บา้นนอกเขตยากจน ซึง่มอีตัราดขีึน้เพยีงรอ้ยละ 15.4, 28.6 และ 
27.5 ตามล าดบั 

(รายละเอยีดผลการพฒันาปรากฏอยูใ่นแผนต่างๆ) 

  



แผนพฒันาเศรษฐกิจส่วนรวม 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

 1. ตัง้แต่ปี 2504 รฐับาลไดก้ าหนดใหม้แีผนพฒันา เพื่อเป็นกรอบและแนวทางส าหรบั
พฒันาประเทศ อนัรวมถงึการจดัสรรและการจดัการการใชท้รพัยากรเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ก าลงัคน ก าลงัเงนิ ระบบการบรหิารของรฐั เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพชวีติ สงัคม และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศได้กระจายและขยายครอบคลุมไปใน
สาขาการพัฒนาต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มก าลังการผลิต การสร้างงาน การเพิ่มรายได้เข้าสู่
ประเทศ และการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การพฒันาประเทศยงัต้อง เผชญิกบั
ปญัหาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ซึ่งเกดิขึน้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้แก่ ความ 
ผนัผวนในภาวะเศรษฐกจิโลก นับตัง้แต่การเกดิความซบเซาอย่างหนักอนัเนื่องมาจากวกิฤตกิารณ์
น ้ามนั ตลอดจนการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอนัเนื่องจากการซบเซาทาง
เศรษฐกิจในประเทศพฒันาแล้ว ซึ่งปญัหาดงักล่าวจ าเป็นต้องท าการแก้ไขควบคู่ไปกบัการปรบั 
แนวทางการพฒันาประเทศใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 2. จากการประเมนิสถานการณ์และผลการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
5 แสดงใหเ้หน็ว่าการขยายตวัของเศรษฐกจิมแีนวโน้มลดลงต ่ากว่าในอดตี ในขณะทีเ่ศรษฐกจิโลก
ตกต ่า ราคาสนิค้าขัน้ปฐมลดลง และมกีารใช้นโยบายกดีกนัทางการค้ารุนแรงขึน้ ท าให้ดุลการค้า
และดุลบญัชเีดนิสะพดัขาดดุลอยู่ในระดบัสูง ภาระหนี้ต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ พรอ้มๆ กบั
การขาดดุลการคลงัของภาครฐับาล ปญัหาการล้มละลายของสถาบนัการเงนิ เงนินอกระบบ และ
ธุรกิจเอกชน เนื่องจากทัง้ภาครฐับาลและเอกชนไม่สามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์  
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดเีท่าที่ควร ซึ่งสามารถสรุปปญัหาที่จะต้องแก้ไข และข้อจ ากดัในการ
พฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดด้งันี้ 

  2.1 ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงนิของประเทศอยู่ในสภาวะที่น่า
เป็นห่วงทัง้ในระดบัระหว่างประเทศและระดบัรฐับาล 

  2.2 การออมลดลงทัง้ในภาครฐับาลและเอกชน เป็นสาเหตุหลกัของการขาด
ดุลการคา้และการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั 
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  2.3 ความอ่อนแอของโครงสรา้งการผลติที่ไม่ยดืหยุ่นพอที่จะปรบัตวัทัง้ในดา้น
การกระจายประเภทผลผลติและคุณภาพของผลผลติให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
ต่างประเทศ ซึง่มแีนวโน้มของการแขง่ขนัทีรุ่นแรงยิง่ขึน้ 

  2.4 ความเสื่อมโทรมของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดทัง้
ภาวะแวดลอ้มทีจ่ะทวคีวามรนุแรงขึน้ 

  2.5 มผีูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานมากขึน้ ในขณะทีก่ารจา้งงานภาคราชการชะลอตวัลง 
การจา้งงานในภาคเกษตรมขีดีจ ากดั และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม่ขึน้ช้า ท าให้เกดิปญัหา
การว่างงาน 

 3. ดงันัน้ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องขยายตวัให้ได้ไม่ 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ซึง่เป็นอตัราการขยายตัวที่เพยีงพอที่จะรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการ 
จา้งงาน โดยด าเนินการปรบัปรงุโครงสรา้งทางเศรษฐกจิต่อเนื่องจากแผนฯ 5 เฉพาะอย่างยิง่การลด
การพึง่พาการน าเขา้ สนับสนุนการผลติเพื่อส่งออก และการท่องเทีย่ว ทัง้นี้ต้องปรบับทบาทของรฐั
ให้เป็นผู้ส่งเสรมิกจิกรรมพฒันามากกว่าเป็นผู้ลงทุนเองลดความบดิเบอืนทางเศรษฐกิจ พร้อมทัง้
การแบ่งภาระระหว่างรฐับาลกลาง ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชนอยา่งเหมาะสม 

 4. แผนพฒันาเศรษฐกิจส่วนรวมได้อาศัยสถานการณ์และแนวทางดงักล่าวข้างต้น 
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายที่ส าคญัทางเศรษฐกจิ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ที่ส าคญัคอื การรกัษาอตัราความเจรญิเตบิโตควบคู่ไปกบัความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
ส าหรบัรายละเอยีดต่างๆ จะปรากฏอยูใ่นบทต่อๆ ไปของแผนน้ี 

 

 



บทท่ี 2 
ทิศทางเศรษฐกิจส่วนรวมของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

 
 

ข้อจ ากดัการพฒันา 

 1. จากการประเมนิสถานการณ์และผลการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 5 ที่ผ่านมา พอจะสรุปขอ้จ ากดัที่ประเทศเผชญิอยู่ทัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคตไดด้งัต่อไปนี้ คอื 

  1.1 ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศอยู่ในสภาวะ
ท่ีน่าเป็นห่วง ทัง้ในระดบัระหว่างประเทศและระดบัรฐับาล โดยเฉพาะการขาดดุลการค้าและการ
ขาดดุลงบประมาณยงัคงอยู่ในระดับที่สูงเกือบตลอดระยะของแผนฯ 5 ในขณะที่ภาวะหนี้ 
ต่างประเทศไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

   (1) ระดบัระหว่างประเทศ การใช้จ่ายเกนิกว่ารายได้ของประเทศเห็น
ได้ชดัเจนจากการขาดดุลการค้าและการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั ซึง่เพิม่ขึน้จาก 45,000 ล้านบาท 
และ 37,400 ลา้นบาทต่อปี โดยเฉลีย่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เป็น 55,600 ลา้นบาท และ 
36,000 ลา้นบาทต่อปี โดยเฉลีย่ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

   (2) ระดบัรฐับาล แม้ว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้มกีาร
ตัง้เป้าหมายใหร้ายไดข้องรฐั เมื่อเทยีบกบัผลผลติรวมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 18 ในปี 
สุดทา้ยของแผนฯ 5 แต่กป็รากฏว่าการเกบ็ภาษขีองรฐัอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าเป้าหมาย อนัเป็นผลท า
ใหก้ารขาดดุลการคา้ของรฐับาลเพิม่ขึน้อย่างมากในช่วงแผนฯ จาก 15,300 ลา้นบาทต่อปีโดยเฉลีย่
ในช่วงแผนฯ 4 เป็น 33,300 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลีย่ในช่วงแผนฯ 5 โดยรายไดข้องรฐัต่อผลผลติ
รวมอยู่ในระดบัเพยีงรอ้ยละ 15.1 ในปีสุดทา้ยของแผนฯ 5 (เทยีบกบัเป้าหมายในแผนทีป่รบัปรุง
ใหมท่ีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 16.0 ของผลผลติรวม) 

   (3) อย่างไรก็ตาม ในปี 2529 เศรษฐกจิของประเทศไทยมแีนวโน้มดี
ขึ้น และสามารถแข่งขนักับต่างประเทศได้ ทัง้นี้ เป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจโลกเริม่ฟ้ืนตัวและมี 
เสถยีรภาพขึน้ ประกอบกบัในระยะทีผ่่านมารฐับาลไดพ้ยายามทีจ่ะแก้ไขปญัหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
และการลงทุนหลายประการ เช่น การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน ้ามนั ลดอตัราดอกเบีย้ ฯลฯ ท าใหใ้นปี 
2529 อุตสาหกรรมขยายตวัถงึรอ้ยละ 6.7 การก่อสรา้งเพิม่รอ้ยละ 0.7 การลงทุนภาคเอกชนลดลง
รอ้ยละ 2.0 (ปี 2528 ลดลงรอ้ยละ 9.6) ส่วนการส่งออกกเ็พิม่รอ้ยละ 14.8 ขณะทีม่ลูค่าการน าเขา้ 
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ลดลงรอ้ยละ 4.3 ซึ่งส่งผลท าให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลเพยีง 22,500 ล้านบาท และดุลบญัช ี
เดนิสะพดัเกนิดุล 700 ล้านบาท (ปี 2528 ขาดดุลการค้า 61,600 ล้านบาท และขาดดุลบญัชี
เดนิสะพดั 41,900 ลา้นบาท) 

 
ตารางท่ี 1.1 

เครื่องช้ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ 
ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4-5 

 
 2520 2524 เฉล่ีย 

แผนฯ 4 
2525 2527 2529 เฉล่ีย 

แผนฯ 5 
1. ดุลการคา้ -25.6 -65.8 -45.0 -36.1 -68.8 -22.5 -57.3 

(พนัลา้นบาท)        
-  อตัราเพิม่ของ 16.7 13.8 20.0 4.7 19.6 14.8 7.6 
   การสง่ออก (%)        
-  อตัราเพิม่ของ 34.5 13.7 24.8 -10.5 3.4 -4.3 2.9 
   การน าเขา้ (%)        

2. ดุลบญัชเีดนิสะพดั -22.1 -54.9 -37.4 -23.1 -49.5 +0.7 -36.0 
(พนัลา้นบาท)        

3. ดุลเงนิสดใน -11.3 -19.5 -15.3 -38.2 -28.2 -38.4 -33.3 
งบประมาณ        
(พนัลา้นบาท)        

4. ดุลเงนิสดในงบประมาณ/ -2.9 -2.5 -2.7 -4.5 -2.8 -3.5 -3.4 
ผลผลติ (%)        

 
  1.2 การออมลดลงทัง้ในภาครัฐบาลและเอกชน  อัตราการออมของ
ประชาชนและรฐับาลมแีนวโน้มลดลงมาเป็นล าดบั โดยเฉพาะในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 
และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 สดัส่วนของการออมต่อผลผลติรวมทีไ่ดล้ดลงอย่างรวดเรว็ เป็นสาเหตุ
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิภาวะการขาดดุลการคลงัและดุลบญัชเีดนิสะพดัดงักล่าวขา้งตน้  
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ตารางท่ี 1.2 
ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน1/ 

 
หน่วย : พนัลา้นบาท 

 2520 2522 2524 2525 2526 2527 2528 
รฐับาล -18.0 -34.4 -61.7 -70.2 -60.8 -71.0 -76.3 
เอกชน -4.1 -7.3 6.8 48.3 -4.9 23.8 33.1 
ดุลบญัชเีดนิสะพดั -22.1 -41.7 -54.9 -21.9 -65.7 -47.2 -43.2 
1/  เป็นตวัเลขประมาณการ 
 

  1.3 ความอ่อนแอของโครงสร้างการผลิต เป็นที่คาดหมายว่าราคาสินค้า
เกษตรและสนิค้าชัน้ปฐมอื่นๆ ในตลาดโลกจะยงัคงตกต ่าต่อไป เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีโครงสร้างการบรโิภคและรสนิยมของ  
ผู้บรโิภค ภายใต้สภาวะการณ์ดงักล่าวนี้ โครงสร้างการผลิตของประเทศทัง้ในภาคเกษตรและ  
อุตสาหกรรมยงัไม่ยดืหยุ่นพอที่จะปรบัตวัทัง้ในด้านการกระจายประเภทผลผลติและคุณภาพของ 
ผลผลติเพื่อใหเ้ขา้กบัสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายนอกประเทศ ซึ่งมแีนวโน้มที่จะแข่งขนั
กนัอย่างรุนแรงมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ โครงสรา้งการผลติของอุตสาหกรรมในปจัจุบนัยงัคงพึ่งพา
การน าเขา้ทัง้ในรปูของสนิคา้ทุน และวตัถุดบิค่อนขา้งมาก 

  1.4 ความเส่ือมโทรมของฐานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอด
ทัง้ภาวะแวดล้อมทวีความรนุแรงขึ้น การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของพืน้ทีท่ ากนิในภาคต่างๆ มผีล
ท าใหเ้หลอืพืน้ทีป่่าไมไ้ม่ถงึรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีป่ระเทศ และเป็นการใชท้ีด่นิทีม่ผีลผลติต่อไร่ต ่าจน
ท าใหก้ารผลติในภาคเกษตรเริม่มอีตัราการขยายตวัลดลงมาเป็นล าดบั ดงันัน้ ในระยะ 5 ปีขา้งหน้า
การขยายพื้นที่เพาะปลูกจะกระท าได้มากยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องมีการปรบัโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรและการใช้ที่ดนิใหเ้กดิประสทิธภิาพและมผีลตอบแทนสูง มฉิะนัน้แล้วผลผลติเกษตรใน
ระยะ 5-10 ปีขา้งหน้า จะมอีตัราเพิม่ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ซึง่จะบ่อนท าลายเสถยีรภาพสงัคมคน
ชนบทของไทยเพิม่ขึน้อกีหลายดา้น 

  1.5 มีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 0.8 ล้านคนต่อปี 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ในขณะที่การจา้งงานภาคราชการชะลอตวัลง การจา้งงานในภาค
เกษตรมขีดีจ ากดั และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม่ขึ้นช้า เป็นเหตุให้มกีารว่างงานมากจาก
จ านวน 389,700 คน หรอืรอ้ยละ 1.5 ของก าลงัแรงงานในปี 2527 จะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 800,000 
คน หรอืรอ้ยละ 2.5 ในระยะปลายแผนฯ 6 โดยเฉพาะอย่างยิง่การว่างงานของผูม้กีารศกึษาจะมี
แนวโน้มรนุแรงขึน้ จากจ านวน 117,400 คน ในปี 2527 เป็นประมาณ 240,000 ในปี 2534 
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โอกาสของการพฒันาในช่วงแผนฯ 6 

 2. แมว้่าในปจัจุบนัประเทศไทยยงัคงประสบปญัหาเศรษฐกจิหลายดา้นดงัทีไ่ดอ้ธบิาย
ไปแล้ว และการพฒันาประเทศในอนาคตยงัคงประสบขดีจ ากดัอยู่ต่อไป แต่การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกจิโลกในช่วงปลายแผนฯ 5 โดยเฉพาะการลดลงของราคาน ้ามนั จะท าใหก้ารพฒันาประเทศ
และการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิในช่วงแผนฯ 6 เป็นไปไดง้่ายยิง่ขึน้ ในระยะของแผนฯ 6 สภาพ 
แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัๆ มดีงันี้ 

  2.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะกระเต้ืองขึ้นกว่าท่ีแล้วมา ในช่วงปลาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ราคาน ้ามนัไดล้ดลงและมแีนวโน้มจะอ่อนตวัต่อไปในระยะ 3-4 ปีขา้งหน้า 
ราคาน ้ามนัที่ลดลงน้ี ในระยะสัน้จะมผีลให้การบรรเทาปญัหาดุลการช าระเงนิได้มาก นอกจากน้ีจะ
เป็นแรงกระตุ้นส าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก แมว้่าประเทศไทยจะเสยีตลาดบางส่วนไป
บา้ง เนื่องจากรายไดข้องประเทศผูส้่งออกน ้ามนัลดลง แต่กย็งันับว่าเป็นส่วนน้อย และการขยายตวั
ของเศรษฐกจิโลกทีก่ระเตือ้งขึน้น้ีอาจจะท าใหก้ารกดีกนัทางการคา้ในประเทศอุตสาหกรรมไม่รุนแรง
กว่าในปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มากนัก ฉะนัน้โดยส่วนรวมแลว้คาดว่าการขยายตวัของตลาด
ต่างประเทศจะสูงกว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เพื่อที่จะใชโ้อกาสนี้ในการเพิม่การส่งออกให้
ไดม้ากทีสุ่ด จ าเป็นจะตอ้งปรบัปรงุกฎเกณฑ ์ระเบยีบ และระบบภาษต่ีางๆ ของรฐัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การส่งออก ตลอดจนการลงทุนในการปรบัระบบการผลติ การตลาด และคุณภาพของบรกิารพืน้ฐาน
ทีจ่ะลดตน้ทุนการส่งออก และปรบัปรงุคุณภาพสนิคา้ไทยใหส้ามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได้ 

  2.2 โอกาสของการกระจายการผลิตยงัมีอีกมาก ในระยะทีผ่่านมาโครงสรา้ง
การผลติและการส่งออกของประเทศได้กระจายไปอย่างรวดเรว็ทัง้ในภาคเกษตรและภาคอุตสาห -
กรรม แม้ว่าในปจัจุบนัสนิค้าหลกัๆ ของไทยหลายชนิดก าลงัประสบปญัหาราคาตกต ่า การกดีกนั
ทางการค้าจากต่างประเทศและขดีจ ากดัของตลาด แต่โอกาสที่จะกระจายการผลติไปสู่สนิค้าชนิด
ใหม่ๆ ยงัมีอีกมาก ทัง้ที่เป็นสินค้าเพื่อทดแทนการน าเข้า สินค้าเพื่อการส่งออกและสินค้าเพื่อ  
ตอบสนองความต้องการภายในประเทศทีค่าดว่าจะเปลีย่นไปมากในระยะ 10 ปีขา้งหน้า นอกจากนี้ 
สถานการณ์ดา้นการคา้ระหว่างประเทศในระยะทีผ่่านมายงัแสดงใหเ้หน็ว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา ประชาคมยุโรป มแีนวโน้มที่จะกดีกนัสนิค้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอุตสาห-
กรรมใหม่มากขึน้ ดงันัน้หากจะมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ โดยการกระจายการผลติและเน้นคุณภาพผลผลติ ก็น่าจะมโีอกาสทีจ่ะขยายการ
ผลติและการส่งออก โดยเฉพาะสนิคา้อุตสาหกรรมเขา้ไปในตลาดเหล่านี้มากขึน้ 

  2.3 ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและบริการทนัสมยัในประเทศจะขยายขึ้น
มาก แมว้่าอตัราการขยายตวัของประชากรจะลดลง แต่การขยายตวัของประชากรในเมอืงจะอยู่ใน
ระดบัทีส่งูกว่าประชากรในชนบท ประกอบกบัก าลงัแรงงานจะเพิม่ขึน้มากในอตัรากว่า 800,000 คน
ต่อปี การขยายตวัของประชากรและก าลงัคนในลกัษณะดงักล่าว จะท าใหโ้ครงสรา้งการบรโิภคสนิคา้
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ในประเทศเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยการบรโิภคสนิคา้อุตสาหกรรมและบรกิารทนัสมยัตลอดจน
อาหารส าเรจ็รูปจะเพิม่ขึน้มาก ฉะนัน้โอกาสการขยายตวัของตลาดสนิค้าในประเทศจะมมีาก และ
โอกาสทีจ่ะน าเทคโนโลยสีมยัใหม ่หรอืเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชจ้ะมมีากขึน้เรือ่ยๆ 

  2.4 โอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี  แม้ว่ า
ทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ทีด่นิ ปา่ไม ้เหมอืงแรจ่ะร่อยหรอลงไป แต่โอกาสทีป่ระเทศไทยจะสามารถ
พฒันาและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรที่มอียู่โดยเฉพาะทรพัยากรมนุษย ์และการใช้ประโยชน์จาก
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการผลติและการตลาดยงัมอียู่อีกมา นอกจากนี้ยงัมโีอกาสที่จะ
พฒันาแหล่งทรพัยากรธรณีโดยเฉพาะทรพัยากรพลงังานในประเทศ เช่น ก๊าซธรรมชาต ิลกิไนต ์
และน ้ามนั ซึง่หากมกีารส ารวจเพิม่เตมิแลว้ คาดว่ายงัสามารถคน้พบแหล่งทรพัยากรเพิม่ขึน้อกี 

แนวทางการพฒันา 

 3. จากผลการพฒันาและขอ้จ ากดัที่ไดว้เิคราะหไ์วข้า้งต้นประกอบกบัการพจิารณาถงึ
โอกาสและความเป็นไปได้ของการพฒันาในอนาคต แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวมในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึจ าเป็นจะต้องเน้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิในอตัราทีสู่งขึน้กว่าในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยมลีกัษณะของการขยายตวัทีจ่ะสนับสนุนการสรา้งงาน การกระจาย
รายได ้การแก้ไขปญัหาความยากจนในชนบท และการรกัษาดุลยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศให้
มโีอกาสในการพฒันาต่อเนื่องไปในอนาคตอยา่งมัน่คง 

เป้าหมายการพฒันาส่วนรวม 

 4. เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ เหน็สมควรก าหนดเป้าหมายส าคญัๆ ใน
การพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม ดงัต่อไปนี้ 

  4.1 เป้าหมายขยายการมีงานท า ใหไ้ดเ้พิม่ขึน้ 3.9 ลา้นคน โดยให ้

- การขยายตวัทางเศรษฐกจิส่วนรวมเพิม่ขึน้เฉลี่ยไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
5.0 ต่อปี 

- การผลติภาคเกษตรเพิม่เฉลีย่ รอ้ยละ 2.9 ต่อปี 

- การผลติดา้นอุตสาหกรรมเพิม่เฉลีย่ รอ้ยละ 6.6 ต่อปี 

- การผลติดา้นเหมอืงแรเ่พิม่เฉลีย่ รอ้ยละ 6.4 ต่อปี 

- การผลติก๊าซธรรมชาตไิม่ต ่ากว่า 720 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ในปี 
2534 
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   รายละเอยีดเรือ่งการมงีานท าอยูใ่นแผนพฒันาระบบการผลติ 

 4.2 เป้าหมายรกัษาความมัน่คงทางการเงินการคลงัของประเทศ 

- ก าหนดเป้าหมายการขาดดุลการคา้ต่างประเทศโดยเฉลีย่ไม่ใหเ้กนิ
ปีละ 35,900 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.7 ของผลผลติรวมของ
ประเทศ 

- เป้าหมายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดโดยเฉลี่ยไม่ให้เกินปีละ 
11,800 ลา้นบาท 

- เป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณของรฐับาลไม่ให้ขาดดุลเกิน
กว่า 36,200 ลา้นบาท โดยเฉลีย่ต่อปี หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.6 ของ
ผลผลติรวมของประเทศ โดยใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 8.7 
ต่อปี งบประมาณรายจา่ยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 ต่อปี 

ตารางท่ี 1.3 
เป้าหมายเศรษฐกิจส่วนรวมของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) 

 
 

รายการ 
แนวโน้มจริงของ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 
(2525-2529) 

เป้าหมายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 6 

(2530-2534) 
1. การขาดดุลการคา้ (ราคาแต่ละปี)   

1.1 มลูคา่เฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 55,600 35,900 
1.2 ดุลการคา้/ผลผลติรวม (%) 5.8 2.7 

2. การขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั (ราคาแต่ละปี)   
2.1 มลูคา่เฉลีย่ต่อปี 36,000 11,800 
2.2 ดุลบญัชเีดนิสะพดั/ผลผลติรวม (%) 3.8 0.9 

3. การสง่ออกของสนิคา้และบรกิาร   
3.1 อตัราเพิม่ของมลูคา่ (%) 9.8 9.9 
3.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (%) 8.4 7.4 

4. การสง่ออกของสนิคา้   
4.1 อตัราเพิม่ของมลูคา่ (%) 8.4 10.7 
4.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (%) 8.3 8.1 
4.3 มลูคา่เฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 177,500 290,700 
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รายการ 

แนวโน้มจริงของ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

(2525-2529) 

เป้าหมายแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 6 

(2530-2534) 
5. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว (ราคาแต่ละปี)   

5.1 อตัราเพิม่ของมลูคา่ (%) 12.2 7.4 
6. การน าเขา้ของสนิคา้และบรกิาร   

6.1 อตัราเพิม่ของมลูคา่ (%) 3.7 9.3 
6.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (%) 2.0 4.5 

7. การน าเขา้ของสนิคา้   
7.1 อตัราเพิม่ของมลูคา่ (%) 2.9 9.5 
7.2 อตัราเพิม่ของปรมิาณ (%) 2.9 4.6 
7.3 มลูคา่เฉลีย่ต่อปี (ลา้นบาท) 233,100 326,700 

8. การขยายตวัของเศรษฐกจิ  
 (% ต่อปีในราคาคงที)่ 

  

8.1 การเกษตร 2.1 2.9 
8.2 อตุสาหกรรม 5.1 6.6 
8.3 เหมอืงแร ่ 6.1 6.4 
8.4 ก๊าซธรรมชาต ิ(ลน้ ลบฟ./วนั) 3201/ 7202/ 
8.5 ผลผลติรวม 4.4 5.0 

9. อตัราเพิม่รายจ่าย (% ต่อปีในราคาคงที)่   
9.1 ภาคเอกชน   

- การบรโิภค 4.3 3.7 
- การลงทนุ 0.8 8.1 

9.2 ภาครฐับาล   
- การบรโิภค 3.3 5.3 
- การลงทนุ 1.8 1.0 

10. รายไดจ้ากภาษอีากรและรายไดอ้ืน่ๆ   
ต่อผลผลติรวม (%) 14.8 15.8 

11. อตัราเพิม่ของประชากร (%) 1.71/ 1.32/ 
- เขตเทศบาล (2.7) (2.5) 
- เขตสขุาภบิาล (2.1) (2.4) 
- หมูบ่า้น (1.4) (0.8) 

12. อตัราเงนิเฟ้อ (%) 2.9 2.3 
13. รายไดต้่อหวั (บาท 21,3951/ 27,7832/ 
1/ ในปี 2529 
2/  ในปี 2534 



บทท่ี 3 
การฟ้ืนฟฐูานะทางการเงินการคลงัของประเทศ 

 
 

 เพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายส่วนรวมของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึจ าเป็นที่
จะต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ ตลอดจนแนวทางและมาตรการทางด้าน
การเงนิการคลงั เพื่อใหม้สี่วนช่วยสนับสนุนการฟ้ืนฟูเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและฐานะการเงนิของ
ประเทศ ซึง่เป็นปญัหาส าคญัของระบบเศรษฐกจิในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ดงันี้ 

หลกัการของแผน 

 1. วตัถปุระสงค ์

  1.1 เพื่อปรบัโครงสรา้งระบบการเงนิของประเทศ ทัง้ภาครฐับาลและเอกชน ใน
ดา้นการระดมเงนิออมระยะยาว ใหเ้อือ้อ านวยต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

  1.2 เพื่อเร่งฟ้ืนฟูความมัน่คงทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาเกี่ยวกบัการออม-การลงทุน ดุลการคลงัของภาครฐับาล ดุลการค้า และ 
ดุลบญัชเีดนิสะพดั 

  1.3 เพื่อปรบับทบาทของภาครฐับาลในการพฒันาประเทศ โดยสนับสนุนให้
ภาคเอกชนและส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทมากยิง่ขึน้ และลดภาระของภาครฐับาลกลางและรฐัวสิาหกจิลง 

 2. เป้าหมาย 

  ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เหน็ควรก าหนดเป้าหมายส าคญัทางด้านการเงนิ 
การคลงัไวด้งันี้ 

  2.1 การออมเบื้องต้นของประเทศ จ านวนเฉลี่ยรอ้ยละ 23.7 ของผลผลติรวม
หรอื 1,627,437 ลา้นบาท เป็นการออมภาคเอกชน 1,471,670 ลา้นบาท (รอ้ยละ 21.4 ของผลผลติ
รวม) และภาครฐับาล 155,767 ลา้นบาท (รอ้ยละ 2.3 ของผลผลติรวม) 

  2.2 การลงทุนรวมของประเทศ จ านวนเฉลีย่รอ้ยละ 24.9 ของผลผลติรวม หรอื 
1,706,784 ล้านบาท โดยแยกเป็นการลงทุนภาคเอกชน 1,202,058 ล้านบาท (เฉลีย่รอ้ยละ 17.5 
ของผลผลติรวม) และภาครฐับาล 504,726 ลา้นบาท (เฉลีย่รอ้ยละ 7.4 ของผลผลติรวม) 
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  2.3 ช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุน เฉลีย่รอ้ยละ 1.2 ของผลผลติรวม หรอื 
79,347 ลา้นบาท โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่องว่างดงักล่าวของภาครฐับาลจะลดลงจากเฉลี่ยรอ้ยละ 7.9 
ของผลผลติรวม ในช่วงแผนฯ 5 เหลอืเฉลีย่รอ้ยละ 5.1 ของผลผลติรวม ในแผนฯ 6 

  2.4 รายจ่ายเพื่อการบรโิภคของประเทศเพิม่เฉลี่ยรอ้ยละ 4.0 ต่อปี โดยภาค 
เอกชนเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 3.7 ต่อปี และภาครฐับาลเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 5.3 ต่อปี (ราคาคงที)่ 

  2.5 รายจ่ายเพื่อการลงทุนของประเทศเพิม่เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี โดยภาค 
เอกชนเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 8.1 ต่อปี และภาครฐับาลเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 1.0 ต่อปี (ราคาคงที)่ 

แนวทาง 

 3. เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าวข้างต้น จ าเป็นจะต้องด าเนินนโยบายด้าน
การเงนิการคลงัมุง่หนกัไปในแนวทาง 3 ดา้นดว้ยกนั คอื 

  3.1 เน้นการระดมเงนิออมระยะยาวในประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เงนิออมภาครฐับาล (รฐับาลกลางส่วนท้องถิน่ และรฐัวสิาหกจิ) ส่วนภาคเอกชนเน้นการพฒันา 
ตลาดทุนและสถาบนัการเงนิเพื่อระดมและจดัสรรเงนิทุนจากแหล่งภายในประเทศเป็นล าดบัแรก 
(แทนการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ) รวมทัง้ก าหนดกรอบวงเงินและนโยบายการกู้เง ินจาก 
ต่างประเทศใหเ้หมาะสมกบัรายไดจ้ากการส่งออกและบรกิาร 

  3.2 เน้นการใชจ้่ายภาครฐับาลใหเ้ป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ โดย
ให้มสี่วนช่วยสนับสนุนการพฒันาและการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ใช้นโยบายและ
มาตรการทางการเงนิการคลงั เพื่อสนบัสนุนการส่งออกและการผลติเพื่อการส่งออก 

  3.3 เน้นการสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามบีทบาทในงานพฒันาด้านต่างๆ 
เพิม่ขึ้น เพื่อลดภาระของภาครฐับาล โดยก าหนดให้ภาครฐับาลท าหน้าที่ด้านการก าหนดนโยบาย 
การประสานงานแนะน าช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน กบัเริม่และ /หรอืเลอืก
ด าเนินงานเฉพาะโครงการหรอืงานทีม่คีวามส าคญั หรอืทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งแทจ้รงิเท่านัน้ 

มาตรการ 

 4. มาตรการท่ีส าคญัๆ ด้านการเงินการคลงัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 

  4.1 พฒันาสถาบนัเงนิออมระยะยาวให้มคีวามมัน่คง และมีบทบาทเพิม่ขึ้นใน
การจดัสรรเงนิออมเพื่อลงทุนในกจิการส าคญัๆ ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางของแผนพฒันาฯ 
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  4.2 เรง่การด าเนินงานของกองทุนเพื่อพฒันาการลงทุน เพื่อใหม้สี่วนช่วยแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนเงนิทุน และเพื่อกระตุน้ภาวะเศรษฐกจิการลงทุนและการจา้งงาน 

  4.3 พจิารณาใชม้าตรการทางดา้นการเงนิ การคลงั สนับสนุนการลงทุนในสาขา
ทีม่คีวามจ าเป็น และมลี าดบัความส าคญัสงู เช่น การผลติเพื่อการส่งออก 

  4.4 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพฒันาเพิ่มขึ้นทัง้ทางด้านการ 
ลงทุนในกจิกรรมต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัทศิทางของแผนพฒันาฯ รวมทัง้สนับสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้
มามบีทบาทในกจิการของรฐับาลและรฐัวสิาหกจิเพิม่ขึน้ 

  4.5 เ น้นการระดมเงินทุนจากภาคเอกชน ทัง้จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรปูของการเพิม่ทุน (เพิม่สนิทรพัยท์างการเงนิ) แทนการกูย้มื 

  4.6 จดัท าบญัชีรวมแสดงฐานะการเงินการคลงัของภาครฐับาลให้ครบถ้วน 
ชดัเจน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพที่แท้จรงิ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการวางแผนก าหนดภาระ  
รบัผดิชอบระหว่างภาครฐับาลกลาง รฐัวสิาหกจิ และส่วนทอ้งถิน่ 

  4.7 เน้นบทบาทของหน่วยงานที่ท าหน้าที่วางแผนและประสานงานด้านการ 
จดัเกบ็ภาษอีากร ปรบัปรุงประสทิธภิาพการจดัเก็บ และหาทางเพิม่รายไดจ้ากบรกิารและทรพัยส์นิ
ของรฐั 

  4.8 เน้นการจดัเก็บภาษีการค้า ภาษีเงนิได้นิติบุคคล และการส่งรายได้ให้รฐั
จากรฐัวสิาหกจิ เพื่อเพิม่รายไดข้องรฐับาล เสรมิสรา้งความเป็นธรรมในการแข่งขนัและท าใหก้ารใช้
ทรพัยากรมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  4.9 เน้นการใช้นโยบายการคลงัแบบประหยดัต่อไป และพยายามลดบทบาท 
ภาครฐับาลและรฐัวสิาหกจิ ตลอดจนก าหนดนโยบายในการยกเลกิ ชะลอ และตดัทอนงบประมาณ
ประจ าปี 

  4.10 พจิารณาหาทางผ่อนคลาย/ชะลองบประมาณช าระหนี้ในแต่ละปีให้อยู่ใน
ระดบัเหมาะสม เพื่อใหไ้มก่ระทบต่องบลงทุนและงบพฒันามากนกั 

  4.11 ก าหนดวงเงนิงบประมาณส าหรบัโครงการใหมท่ีจ่ะเริม่ขึน้ในแต่ละปี โดยใน
ปี 2530 และปี 2531 ไมต่ ่ากว่าปีละ 900 ลา้นบาท 

  4.12 ให้ความส าคัญส าหรับการพัฒนาชนบท การเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมในชนบท โดยเน้นการกระจายการผลติสู่สนิค้าที่มแีววการผลติเพื่อ
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ส่งออก (มากกว่าการเพิม่ผลผลติในสนิคา้ทีม่ปีญัหาดา้นการส่งออก) เพื่อลดปญัหาเรื่องดุลการค้า 
ปญัหาการว่างงาน และเพื่อเพิม่รายไดแ้ก่เกษตรกร 

   ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทนัสมยันัน้ จะเน้นเฉพาะโครงการที่มี 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ และมผีลต่อการปรบัโครงสรา้งการผลติที่มสี่วนลดการน าเข้า เพิม่การ 
ส่งออก และเพิม่การจา้งงานทัง้ระบบ 

  4.13 จดัให้มกีารประสานงานในการจดัสรรงบประมาณป้องกนัประเทศให้อยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัปญัหาภยัคุกคามและขดีความสามารถทางเศรษฐกจิในแต่ละปี 

  4.14 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ และส่งผลกระทบถึง 
รายได-้รายจ่ายของภาครฐับาล ดงันัน้ จงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท าแผนพฒันาและแผนการคลงัรายปี
และราย 3 ปี 

   ส าหรบัรายละเอยีดเกี่ยวกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ
เกี่ยวกับเรื่องการระดมเงนิออม บทบาทภาคเอกชนในการพฒันา และการเงนิการคลงัของภาค  
รฐับาลปรากฏในบทที ่4 และบทที ่5 



บทท่ี 4 
การระดมเงินออมและบทบาทของภาคเอกชนในการพฒันา 

 
 

การระดมเงินออม 

 1. ข้อเทจ็จริง 

  1.1 ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่าการออมของประเทศอยู่ในระดับที่ต ่ า และมี 
แนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึง่มกีารใชจ้่ายเกนิตวัทัง้
ภาครฐับาลและภาคเอกชน กล่าวคอื ในปี 2523 การออมเบือ้งต้นของประเทศมปีระมาณ 157,223 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.0 ของผลผลติรวม และสดัส่วนดงักล่าวลดลงเรื่อยๆ คอื เหลอืรอ้ยละ 20.6 
ในปี 2524 และรอ้ยละ 18.0 ในปี 2526 และในปี 2528 การออมลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 17.9 ของ
ผลผลติรวมเท่านัน้ 

  1.2 การที่การออมของประเทศต ่าสืบเนื่องมาจากภาครฐับาลเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวคอื ในปี 2524 การออมภาครฐับาลคดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.9 ของผลผลติรวม ในปี 2525 การ
ออมของรฐับาลตดิลบ คอื รอ้ยละ –0.4 ของผลผลติรวม และในปี 2528 อยู่ในระดบัรอ้ยละ 0.8 ของ
ผลผลติรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาครฐับาลกลางและรฐับาลส่วนทอ้งถิน่ ระดบัของการออมยิง่ต ่า
มาก และมบีางปีตดิลบ เช่น ปี 2525 และ 2528 เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 1.4 

การออมของประเทศ1/ 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2523 2524 2525 2526 2527 2528 
1. การออมสทุธ ิ 106,583 102,753 93,912 92,954 97,409 97,427 

- ภาคเอกชน 101,359 95,846 97,592 80,875 86,888 88,857 
- ภาครฐับาล 5,224 6,907 -3,680 12,079 10,521 8,570 

2. ค่าเสือ่มราคา 50,640 59,259 65,649 73,386 81,773 89,679 
3. การออมเบือ้งตน้ 157,223 162,012 159,561 166,340 179,182 187,106 
4. สดัสว่นการออมต่อ       
 ผลผลติรวม (%) 23.0 20.6 18.9 18.0 18.1 17.9 

1/  เป็นตวัเลขประมาณการ 
     รวมสถติคิลาดเคลื่อนไวด้ว้ยแลว้ 
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  1.3 ช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุน 

   เนื่องจากประเทศไทยมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายทัง้ด้านการลงทุนใน
ขณะที่การออมอยู่ในระดบัที่ต ่า เป็นเหตุให้ประเทศต้องประสบปญัหาช่องว่างระหว่างการออมกบั
ก า ร 
ลงทุนมาโดยตลอด คอื ในปี 2525 ช่องว่างการออม-การลงทุนเท่ากบั 21,900 ล้านบาท ปี 2526 
เท่ากบั 65,700 ลา้นบาท ปี 2527 เท่ากบั 47,200 ลา้นบาท และปี 2528 เท่ากบั 43,200 ลา้นบาท 
ซึง่น าไปสู่ปญัหาการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปี 2526 ขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัสูงถงึ
รอ้ยละ 7.2 ของผลผลติรวม และจากการที่อตัราดอกเบี้ยในประเทศในช่วงแผนฯ 5 สูงกว่าใน 
ต่างประเทศมาก ท าให้ภาคเอกชนหนัไปกู้เงนิจากต่างประเทศแทน (โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นเงนิกู้
ระยะสัน้ซึง่มอีตัราดอกเบีย้สูง) เป็นเหตุท าใหภ้าระหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนเพิม่อย่างรวดเรว็ 
และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิของประเทศโดยส่วนรวม 

 2. การออมของภาครฐับาล 

  2.1 ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ปรากฏว่าภาครฐับาลมเีงนิออมเพยีง 
21,821 ล้านบาท ในขณะที่ต้องลงทุนในกจิกรรมต่างๆ ถงึ 392,533 ล้านบาท ดงันัน้ ช่องว่าง
ระหว่างการออม-การลงทุนของภาครฐับาล จงึสูงถงึ 370,732 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.5 ของผลผลติ
รวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาครฐับาลกลางและส่วนทอ้งถิน่ ซึง่มชี่องว่างระหว่างการออม-การลงทุนถงึ 
255,640 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.19 ของผลผลติรวม เป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหป้ระเทศประสบปญัหา
ดา้นดุลการคา้ ดุลบญัชเีดนิสะพดั และปญัหาเรือ่งภาระหน้ีเป็นอยา่งมาก 

  2.2 สาเหตุส าคญัที่ท าให้การออมภาครฐับาลกลางต ่า เกดิจากการที่รฐับาลไม่
สามารถจดัเกบ็รายไดจ้ากภาษอีากรในแต่ละปีเพิม่ขึน้มากนัก (สบืเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 
ท าให้ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้น้อย ฐานภาษีแคบ ความยดืหยุ่นของภาษีต่อผลผลติรวมต ่า มขี้อ 
ยกเว้นมาก ฯลฯ) ในขณะทีร่ฐับาลมคีวามจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพิม่ขึน้ตามขอ้ผูกพนัเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะทางดา้นงบประจ าและงบช าระหนี้ ซึง่จะเหน็ไดจ้าก 

   - ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดเป้าหมายทีจ่ะจดัเก็บรายได้
จากภาษอีากรและรายไดอ้ื่น ในปี 2529 ใหไ้ดร้อ้ยละ 18 ของผลผลติรวม ต่อมาปรบัเป้าหมายเป็น
รอ้ยละ 16 ของผลผลติรวม ซึง่หากเป็นไปตามเป้าหมายดงักล่าวในปี 2529 จะต้องจดัเกบ็รายไดไ้ด้
ประมาณ 179,000 ล้านบาท แต่ในทางปฏบิตัจิดัเกบ็ไดเ้พยีง 166,169 ลา้นบาท/หรอืรอ้ยละ 15.1 
ของผลผลติรวมเท่านัน้ และตลอดช่วงของแผนฯ รฐับาลสามารถจดัเก็บรายได้เฉลี่ยรอ้ยละ 14.8 
ของผลผลติรวม เท่านัน้ 

   - นอกจากการจดัเก็บภาษีอากรจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
แลว้ ยงัปรากฏว่าตลอดช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รฐับาลสามารถจดัเกบ็ภาษีและรายไดอ้ื่นไดต้ ่า
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กว่าเป้าหมายทีไ่ดป้ระมาณการไวใ้นการจดัท างบประมาณในแต่ละปีอกีดว้ย โดยในช่วงแผนฯ 5 ได้
ประมาณการรายได้ไว้รวม 814,000 ล้านบาท แต่จดัเก็บได้เพียง 730,700 ล้านบาทต ่ากว่า 
เป้าหมายรวมกันถึง 83,930 ล้านบาท (หรอืต ่ากว่าร้อยละ 10.3) เป็นเหตุท าให้การขาดดุล 
งบประมาณสงูกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และส่งผลกระทบต่อการออมของภาครฐับาลดว้ย 

 
ตารางท่ี 1.5 

เปรียบเทียบรายได้ตามประมาณการกบัรายได้จริง 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 2525 2526 2527 2528 2529 รวม 

ประมาณการรายได ้ 140,000 151,000 160,000 178,000 185,000 814,000 
รายไดจ้รงิ 114,037 137,685 149,173 163,006 166,169 730,070 
ต ่ากว่าประมาณการ 25,963 13,315 10,827 14,994 18,831 83,930 
 

 จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งระดมเงินออมของภาครัฐบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากรายไดภ้าษอีากรและรายไดอ้ื่น รายละเอยีดปรากฏในบทที่ 5 : การคลงัของ
ภาครฐับาล 

 3. การออมของภาคเอกชน 

  3.1 ขอ้เทจ็จรงิ 

   การทีก่ารออมของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคครวัเรอืนค่อนขา้งต ่า 
และมแีนวโน้มลดลงในช่วงทีผ่่านมา มสีาเหตุมาจากปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เช่น 

   3.1.1 รายได้ของครวัเรอืนเพิม่ขึ้นในอัตราที่ลดลง คือ ในช่วงปี 2510-
2519 รายไดภ้าคครวัเรอืนเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 7.2 ต่อปี แต่ในช่วงปี 2525-2529 เพิม่เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 
5 ต่อปี 

   3.1.2 รายจา่ยของภาคควัเรอืนเพิม่ขึน้สงู ท าใหเ้งนิออมลดลงเพราะ 

    (1) จ านวนครวัเรอืนที่เพิม่ขึน้ ท าให้มรีายจ่ายเพื่อการบรโิภค
เพิม่ขึน้ 

    (2) การเพิม่ขึน้ของครอบครวัที่มรีายได้ปานกลาง ท าใหก้าร 
ใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคเพิม่ขึน้ 
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    (3) โครงสรา้งอายุของประชากรเปลีย่นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประชากรในวยัการศกึษาเพิม่ขึน้ ท าใหค้่าใชจ้า่ยดา้นการศกึษาเพิม่ขึน้ 

    (4) การขยายตัวของเมืองท าให้รายจ่ายเพื่อการบริโภค
เปลีย่นไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า สาธารณสุข และดา้นนนัทนาการเพิม่ขึน้ 

  3.2 เพื่อที่จะไม่ให้เงนิออมของภาคเอกชนลดลงอีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาค 
ครวัเรอืน เพราะจะส่งผลกระทบถงึเรื่องการลงทุนและก่อให้เกดิปญัหาช่องว่างการออม-การลงทุน 
และปญัหาหน้ีสนิ จงึเหน็ควรก าหนดแนวทางในการแก้ปญัหา ทัง้ทางด้านการเพิม่รายได้และการ
รกัษาระดบัรายจ่ายเพื่อการบรโิภคของภาคเอกชนไม่ใหเ้พิม่เกนิรอ้ยละ 3.7 ต่อปี (แผนฯ 5 เพิม่ 
รอ้ยละ 4.6 ต่อปี) และเร่งการระดมเงนิออมภาคเอกชน ซึง่รายละเอยีดในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ ในเรื่อง
การพฒันาสถาบนัการเงนิและสถาบนัเงนิออม 

บทบาทของภาคเอกชนในการพฒันา 

 4. แนวทาง 

  นโยบายทีส่ าคญัประการหนึ่งของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 คอื การปรบับทบาทของ
ภาครฐับาล (ทัง้ภาครฐับาลกลาง ส่วนท้องถิ่น และรฐัวิสาหกิจ) ให้ท าหน้าที่ด้านการวางแผน 
ประสานงาน ช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน และพยายามถอนตวัจากกจิกรรมที่
ภาคเอกชนสามารถท าได้ด ีหรอืมปีระสทิธภิาพมากกว่ารฐับาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการของภาครฐับาล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว จงึก าหนด
บทบาทของภาคเอกชนในช่วงแผนฯ 6 ดงันี้ 

  4.1 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ดา้นการลงทุน คอื ให้ภาคเอกชนลงทุนเพิม่เฉลี่ยรอ้ยละ 8.1 ต่อปี เทยีบกบัแผนฯ 5 ซึ่ง 
ลดลงรอ้ยละ 0.8 ต่อปี ส่วนการลงทุนภาครฐับาลใหเ้พิม่เฉลีย่รอ้ยละ 1.0 ต่อปี (แผนฯ 5 เพิม่รอ้ยละ 
1.8 ต่อปี) 

  4.2 สนับสนุนให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนในสาขาต่างๆ ในสดัส่วนที่สูงขึ้น 
(เพื่อลดภาระของภาครฐับาล) เช่น ดา้นการคมนาคมขนส่ง การเกษตร การพฒันาแหล่งน ้า พลงังาน 
การศกึษาและสาธารณสุข โดยใช้นโยบายราคาเป็นเครื่องจูงใจ และรฐัให้ความช่วยเหลอื /อุดหนุน
เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น 

  4.3 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกิจกรรมของรัฐบาล และ 
รฐัวสิาหกจิ โดย 
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   4.3.1 ให้รฐัวสิาหกจิเน้นการระดมเงนิทุนจากภาคเอกชนทัง้ภายในและ
ต่างประเทศในรปูการรว่มทุนเพิม่ขึน้ แทนการกูย้มืเช่นทีผ่่านมาในอดตี 

   4.3.2 ให้ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมลงทุน/บรหิารงานในกจิกรรมของ 
รฐับาลและรฐัวสิาหกจิต่างๆ เพิม่ขึน้ 

 5. มาตรการท่ีส าคญัๆ 

  5.1 สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในสาขา /กิจกรรม ที่จะมีส่วนช่วยฟ้ืนฟู 
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ เช่น ดา้นการผลติเพื่อส่งออก การส่งออก อุตสาหกรรมการเกษตร การ
ท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเน้นการกระจายการผลติในสนิค้าใหม่ๆ ที่มแีววมากกว่าการเพิม่ผลผลติใน 
สนิคา้หลกั (ตามรายละเอยีดในแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน) 

  5.2 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิต และประสานงานระหว่างการผลิต 
การตลาด โดยใกลช้ดิ เพื่อให้การผลติและการจ าหน่ายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคล้อง
กบัความตอ้งการของตลาด 

  5.3 ปรบัปรุงระบบโครงสรา้งและอตัราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ภาษีการค้า ภาษี
ศุลกากร ภาษสีรรพสามติ เพื่อสนบัสนุนการผลติเพื่อส่งออก และการส่งออก เพื่อใหส้ามารถแข่งขนั
กบัต่างประเทศได้ และก่อให้เกดิความเป็นธรรมในระหว่างผู้ผลติ ผู้ส่งออก ตลอดจนเพื่อใหก้ารใช้
ทรพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  5.4 พฒันากลไกและเครื่องมอืใหม่ๆ ทางด้านการเงนิ เพื่อสนับสนุนการผลติ
เพื่อส่งออก และการส่งออกอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น สนับสนุนใหธ้นาคารพาณิชยช์่วยท าหน้าทีใ่น
การส่งเสรมิการส่งออกแบบครบวงจร การซือ้ลดตราสาร สนิเชื่อ และการผลติเพื่อส่งออก ฯลฯ 

  5.5 พจิารณาปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยในประเทศให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดย
ค านึงถงึอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลก ทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได้ 

  5.6 เน้นการระดมเงนิทุนจากเอกชนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศมาลงทุน
ในรปูของการเพิม่ทุน โดยการซือ้ขายหุน้แทนการกูเ้งนิเพื่อการลงทุนตามทีเ่คยปฏบิตัิ 

  5.7 เน้นการปรบัปรุงมาตรการและกลไกทางด้านการเงิน การคลงั รวมทัง้
นโยบายราคา เพื่อจงูใจใหเ้อกชนเพิม่การลงทุน 
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 6. เป้าหมายการลงทุนของภาคเอกชน 

  6.1 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ทีจ่ะใหภ้าคเอกชน
มบีทบาทในกจิกรรมทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ จงึเหน็สมควรก าหนดขนาดของการลงทุนภาคเอกชนไว้
ประมาณ 1,202,058 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 70.43 ของการลงทุนรวม 

  6.2 แหล่งทีม่าของเงนิลงทุน 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 จ านวน สดัส่วน (%) 
6.2.1 นิตบิุคคลและเอกชนภายในประเทศ 713,570 59.36 
6.2.2 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 15,000 1.75 
6.2.3 แหล่งต่างประเทศ 160,000 13.31 
 (เงนิกู,้ การรว่มทุน)   
6.2.4 สถาบนัการเงนิ 313,488 26.08 

- ธนาคารพาณชิยแ์ละอื่นๆ 280,488 23.33 
- ธกส.  14,000 1.16 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 8,000 0.67 
- บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรม 8,000 0.67 
- กจิการประกนัชวีติ ประกนัภยั 3,000 0.25 

รวม 1,202,058 100.00 
 

การพฒันาสถาบนัการเงินและสถาบนัเงินออม 

 7. เพื่อทีจ่ะใหส้ถาบนัการเงนิต่างๆ สามารถระดมเงนิออมในประเทศทีอ่ยู่นอกระบบให้
เข้าสู่ระบบการเงนิมากขึ้น และจดัสรรเงนิออมดงักล่าวไปลงทุนในสาขา /กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จงึเหน็ควรก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการ
พฒันาสถาบนัการเงนิต่างๆ ไว ้ดงันี้ 

  7.1 ธนาคารพาณิชย ์

   7.1.1 อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องธนาคารพาณชิยค์วรอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม
โดยค านึงถงึอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลก ทัง้นี้เพื่อสนบัสนุนใหม้กีารใชเ้งนิจากภายในประเทศมากขึน้ 
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   7.1.2 ให้ธนาคารพาณิชย์ขยายบทบาทเกี่ยวกบัการสนับสนุนการผลิต
เพื่อส่งออก และการส่งออกใหม้ากขึน้ เช่น ใหธ้นาคารพาณชิยช์่วยท าหน้าทีส่นับสนุนดา้นการตลาด 
อ านวยความสะดวกดา้นการเงนิและการส่งออก เป็นตน้ 

   7.1.3 สนบัสนุนใหธ้นาคารพาณชิยใ์หส้นิเชื่อระยะปานกลางและระยะยาว
มากขึน้ เพื่อลดความเสีย่งใหแ้ก่กจิการทีม่โีครงการดแีต่มรีะยะเวลาผลตอบแทนยาวนาน 

  7.2 บริษทัเงินทุน 

   7.2.1 ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจของบรษิทัเงนิทุนให้กว้างขวางขึน้
โดยเฉพาะธุรกจิทีไ่ดค้่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน 

   7.2.2 ขยายบทบาทบรษิทัเงนิทุนในการให้กู้ยมืระยะปานกลางและระยะ
ยาวเพิม่ขึน้ 

   7.2.3 พฒันารปูแบบและวธิกีารด าเนินงานของบรษิทัใหม้คีวามมัน่คงและ
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  7.3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

   7.3.1 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชื่อทุกรปูแบบโดยเฉพาะสนิเชื่อระยะสัน้แก่
เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร โดยมเีป้าหมายจ านวนเกษตรกรและสมาชิกสถาบนัเกษตรกร
ผูร้บับรกิารรวมทัง้สิน้ 2.75 ลา้นครวัเรอืน ในปี 2532 (ปี 2527 จ านวน 2.214 ลา้นครวัเรอืน) และ
จ านวนสนิเชื่อทีจ่ะใหบ้รกิารแก่เกษตรกรประมาณ 32,000 ลา้นบาท (ปี 2527 จ านวน 14,944 ลา้น
บาท) 

   7.3.2 พัฒนาและก าหนดรูปแบบการด าเนินสินเชื่อการเกษตรให้
เหมาะสม เพื่อเสรมิกบันโยบายหรอืมาตรการของรฐับาลในการช่วยเหลอืเกษตรกรและการปรบั
โครงสร้างการผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก ทัง้ในด้านการเพิ่มผลผลิต การตลาด ตลอดจน
เสถยีรภาพของราคาผลผลติทางการเกษตร โดยเน้นถงึการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นส าคญั 

   7.3.3 ขยายขอบเขตการด าเนินงานสินเชื่อในรูปโครงการพัฒนาการ
เกษตรสมบูรณ์แบบให้มากขึ้น โดยประสานความร่วมมอืกับส่วนราชการ ธนาคารพาณิชย์ และ
ภาคเอกชน ในด้านการส่งเสรมิและน าเทคโนโลยทีางการเกษตรที่ทนัสมยัควบคู่กบัการให้สนิเชื่อ
การเกษตร ทัง้นี้ จะเน้นใหบ้รกิารทีจ่ าเป็นเหล่านี้กระจายไปสู่เกษตรกรขนาดเลก็มากทีสุ่ด และอย่าง 
ทัว่ถงึ 
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   7.3.4 ด าเนินมาตรการเร่งระดมเงนิออมจากภาคชนบท เพื่อสนับสนุน
และเพิ่มแหล่งเงนิทุนการด าเนินงานของธนาคาร รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกษตรกรรู้จกัประหยดัและ  
รกัการออมทรพัย ์

   7.3.5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานของธนาคาร โดยเฉพาะการ 
ตดิตามเงนิกูค้า้งช าระ และดแูลการใชเ้งนิกูข้องเกษตรกรใหถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค์ 

   7.3.6 สนับสนุนและส่งเสรมิกิจการของสถาบนัเกษตรเพิม่ขึ้น โดยเน้น
การให้สนิเชื่อและสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ผลติ และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลติกบัผู้ซื้อ  
มากขึน้ เพื่อใหเ้กดิการประสานงานกนัระหว่างการผลติและการจ าหน่ายอยา่งครบวงจร 

  7.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

   7.4.1 ใหธ้นาคารอาคารสงเคราะหท์ าหน้าทีเ่ป็นองคก์รหลกัของรฐัในการ
ใหบ้รกิารเงนิทุนระยะยาวเพื่อพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัแก่การเคหะแห่งชาตแิละภาคเอกชน 

   7.4.2 จดัสรรเงนิกู้ระยะยาวเพื่อใหป้ระชาชนที่มอียู่อาศยัเป็นของตนเอง 
และเน้นใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยัตามโครงการของการเคหะแห่งชาต ิ

   7.4.3 ส่งเสริมและขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง
บริษัทประกันชีวิต และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์เช่น การลงทุนใหพ้นัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห ์และฝากประจ า เป็นตน้ 

   7.4.4 ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์พยายามรกัษาดอกเบี้ยให้กู้ยมืแก่
ประชาชนในอตัราต ่าทีสุ่ด ทัง้นี้ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัดอกเบีย้ในตลาด 

   7.4.5 จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์และจูงใจให้ประชาชนออมทรพัย์ หรอื 
ลงทุนกบัธนาคารเป็นการระดมเงนิทุนระยะยาวทีม่ ัน่คงอกีวธิหีนึ่ง 

  7.5 บรรษทัเงินทุนอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

   ขยายฐานเงนิทุนและขอบเขตการด าเนินธุรกจิของบรรษทัเงนิทุนอุตสาห -
กรรมใหก้วา้งขวางขึน้ เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ภาคอุตสาหกรรมไดม้ากขึน้ 

  7.6 สถาบนัประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

   7.6.1 พฒันาบริษัทประกันชีวิตและบรษิัทประกันวินาศภัยให้มีความ 
มัน่คง เพื่อเสรมิสร้างเสถียรภาพทางการเงนิ ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและเพื่อให้ระดม  
เงนิออมระยะยาวไดม้ากยิง่ขึน้ 
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   7.6.2 เพิม่มาตรการในการควบคุมโดยให้การประกนัรบัเสี่ยงภยัเป็นไป
ตามฐานะการเงนิของบรษิทั 

   7.6.3 พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัเพื่อให้บรษิัทประกนัภยัน า
เบี้ยประกันไปประกันต่อกับบรษิัทภายในประเทศตามจ านวน /สดัส่วนที่ก าหนดไว้ เพื่อป้องกัน 
เงนิออมไหลออกนอกประเทศ 

  7.7 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

   7.7.1 เร่งรดัให้มีการขยายขอบเขตการด าเนินงานด้านกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี โดยให้ครอบคลุมถึงกิจการต่างๆ นอกเหนือจากบรษิัทจ ากดัและห้างหุ้นส่วนสามญันิติ
บุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 

   7.7.2 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะให้มีการ 
ยกเว้นภาษีเงนิได้ในส่วนที่เป็นดอกผลของเงนิสมทบ รวมทัง้พิจารณาความเหมาะสมในการให้ 
สทิธพิเิศษทางดา้นภาษอีากรแก่นายจา้ง ลกูจา้งทีเ่ขา้รว่มจดัตัง้กองทุน โดยมรีะยะเวลาจ ากดั 

  7.8 ตลาดเงิน 

   พฒันาตลาดเงนิให้มคีวามคล่องตัวมากขึ้น มเีครื่องมอืและตราสารทาง
การเงนิชนิดใหมเ่พิม่ขึน้ โดยพจิารณาปรบัปรงุระบบภาษใีหเ้อื้ออ านวยต่อการพฒันาเครื่องมอืตลาด
เงนิเหล่านี้ 

  7.9 ตลาดทุน 

   7.9.1 ปรบัปรงุโครงสรา้งของตลาดหลกัทรพัย ์โดยแยกอ านาจหน้าทีก่าร
ก ากบัดแูลออกจากการบรหิารกจิการปกต ิ

   7.9.2 ให้มหีน่วยงานในกระทรวงการคลงัท าหน้าทีพ่ฒันาตลาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องและสมบรูณ์แบบ 

   7.9.3 สรา้งความมัน่ใจในการลงทุนในตลาดหุน้สามญัใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย 

    - จดัให้มมีาตรการเพื่อป้องกนัการสรา้งราคาหลกัทรพัยอ์นั
เป็นการเอาเปรยีบผูล้งทุนโดยไมเ่ป็นธรรม 

    - ปรบัปรุงระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลให้ผู้
ลงทุนไดท้ราบขอ้มลูทีจ่ าเป็นมากขึน้และรวดเรว็ขึน้ดว้ย 
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    - รณรงค์ให้เกดิความเขา้ใจที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกบัตลาด
หลกัทรพัย ์และบรษิทันายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์

    - สร้างพื้นฐานการศึกษาเรื่องตลาดหุ้นให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป 

   7.9.4 ปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซึง่เป็นอุปสรรคต่อการระดมเงนิออม
ระยะปานกลางและระยะยาว 

   7.9.5 ส่งเสรมิและพฒันากจิการตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อให้เป็นแหล่งระดม
เงนิออมที่ส าคญั โดยให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรแก่กจิการทีจ่ะจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
และผูล้งทุนในกจิการดงักล่าวในจ านวนทีเ่หมาะสม 

   7.9.6 ส่งเสรมิให้มผีู้ลงทุนประเภทสถาบนัมากขึ้น และผู้ลงทุนประเภท
สถาบนัทีม่อียูแ่ลว้กค็วรส่งเสรมิใหเ้ขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ 

   7.9.7 ส่งเสรมิให้กจิการรฐัวสิาหกจิต่างๆ ที่มฐีานะและการด าเนินงานดี
ออกหุน้กู ้และน าหุน้กูด้งักล่าวเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

   7.9.8 ส่งเสริมให้บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏบิตังิานทีด่ ี

 

 

 



บทท่ี 5 
การคลงัภาครฐับาล 

 
 

 เพื่อลดปญัหาดุลการคา้และปญัหาช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุน ซึง่เป็นปญัหาเรือ้รงั
มานาน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศให้เป็นไปตามทิศทางที่
ต้องการ จงึเหน็ควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง และมาตรการด้านการเงนิการคลงัของ
ภาครฐับาลไว ้ดงันี้ 

 1. แนวทาง 

  1.1 เร่งระดมรายได้ภาครฐับาลให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่รายได้จากภาษี
อากร 

  1.2 ด าเนินนโยบายการคลังแบบประหยัดต่อไปอย่างน้อยในระยะต้นของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 และก าหนดแนวทางการจดัสรรทรพัยากรภาครฐับาลอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และสอดคลอ้งกบัทศิทางของแผน 

  1.3 ใชน้โยบาย มาตรการ และกลไกทางดา้นการเงนิการคลงั เพื่อสนับสนุนการ
ผลติเพื่อส่งออก การส่งออก และเพื่อแก้ไขปญัหาของประเทศ ไดแ้ก่ ปญัหาเรื่องดุลการคลงั ปญัหา
การออม-การลงทุน ปญัหาดุลการคา้ และดุลบญัชเีดนิสะพดั 

  1.4 ลดบทบาทของภาครัฐบาล (ทัง้ในส่วนรฐับาลกลาง ส่วนท้องถิ่น และ
รฐัวสิาหกจิ) โดยใหภ้าครฐับาลท าหน้าทีด่า้นการก าหนดนโยบาย ประสานงานแนะน าช่วยเหลอืและ
อ านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน รวมทัง้รเิริม่หรอืเลอืกด าเนินการเฉพาะเรื่องที่ส าคญัๆ และมี
ความจ าเป็นอยา่งแทจ้รงิเท่านัน้ 

 2. เป้าหมาย 

  2.1 การออม-การลงทุนภาครฐับาล 

   (1) ให้การออมภาครฐับาลช่วงแผนฯ 6 เท่ากบั 155,767 ล้านบาท 
(เฉลีย่รอ้ยละ 2.3 ของผลผลติรวม) 

   (2) การลงทุน เท่ากบั 504,726 ล้านบาท (เฉลี่ยรอ้ยละ 7.4 ของ 
ผลผลติรวม) 
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   (3) ช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุนภาครฐับาล เฉลี่ยรอ้ยละ 5.09 
ของผลผลติรวม (แผนฯ 5 เฉลีย่รอ้ยละ 7.9) โดยปี 2534 ขาดดุลรอ้ยละ 4.3 ของผลผลติรวม 

  2.2 รายจ่ายภาครฐับาล 

   (1) รายจา่ยเพื่อการบรโิภคเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 5.3 ต่อปี (ราคาคงที)่  

   (2) รายจา่ยเพื่อการลงทุนเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 1.0 ต่อปี (ราคาคงที)่ 

  2.3 ให้จดัเก็บรายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่นอย่างต ่าร้อยละ 15.8 ของ 
ผลผลติรวมโดยเฉลีย่ ทัง้นี้ในปี 2534 ควรเกบ็ไดอ้ยา่งต ่ารอ้ยละ 16.1 ของผลผลติรวม 

  2.4 ให้การขาดดุลงบประมาณช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประมาณ 181,000 
ลา้นบาท เฉลีย่ปีละประมาณ 36,200 ลา้นบาท (หรอืรอ้ยละ 2.6 ของผลลติรวม) 

 3. มาตรการ 

  3.1 การระดมรายได้ภาครฐับาล 

   วตัถุประสงค ์

   - เพื่อแก้ปญัหาการขาดดุลการคลงัและปญัหาช่องว่างระหว่างการ
ออมและการลงทุน 

   - เพื่อลดผลบิดเบือนของภาษีต่อการจัดสรรทรัพยากรและการ
ด าเนินธุรกจิ 

   - เพื่ อลดภาระภาษีของการส่งออกและเพื่ อพัฒนาก ารผลิต
ภายในประเทศ 

   - เพื่อเสรมิสรา้งความเป็นธรรม 

   - เพื่อลดค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็และในการปฏบิตัติามกฎหมายภาษี 

   จงึเหน็ควรก าหนดแนวทางและมาตรการไว ้ดงันี้ 

   3.1.1 รายไดภ้าครฐับาลกลาง 

    (1) ดา้นภาษอีากร 
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     ก. ภาษทีีเ่กบ็จากเงนิได ้

      ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

      - พจิารณาปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราภาษีให้
เหมาะสม โดยค านึงถงึรายได้ทีร่ฐัจะได้รบั ผลของภาษต่ีอแรงจงูใจในการท างาน และผลของอตัรา
ภาษต่ีอการหลกีเลีย่งภาษ ี

      - พิ จ า รณ า ข ย า ย ฐ า น ภ า ษี อ า ก ร ใ ห้
กวา้งขวาง โดยลดรายการรายได้ทีไ่ดร้บั ยกเว้นภาษใีหเ้หลอืน้อยที่สุด และโดยการปรบัปรุงระบบ
การจดัเกบ็ และระบบการตรวจสอบภาษ ี

      - พจิารณาลดผลบดิเบอืนของภาษีต่อการ
จดัสรรทรพัยากร โดยการจดัระบบภาษีให้เป็นกลางที่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้ทัง้นี้รวมถงึความเป็นกลาง
ระหว่างอุตสาหกรรม ระหว่างรปูแบบธุรกจิและระหว่างตราสารทางการเงนิต่างๆ 

      - ปรบัปรุงกฎหมายภาษแีละระเบยีบปฏบิตัิ
ในการเสยีภาษี รวมทัง้วธิกีาร กระบวนการ และขัน้ตอนในการเสยีภาษี ให้เขา้ใจง่าย ปฏบิตัติาม
และตรวจสอบการปฏบิตัไิดง้่าย เพื่อลดค่าใชจ้่ายของรฐัในการจดัเก็บภาษี และค่าใชจ้่ายของสงัคม
ในการปฏบิตัติามกฎหมายภาษ ี

      ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

      - พิจารณาปรบัปรุงอัตราภาษีเงินได้นิติ-
บุคคลใหเ้อือ้อ านวยต่อการผลติและการลงทุนภายในประเทศ ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลของภาษต่ีอต้นทุน
ของทุน และระบบภาษีของประเทศไทย เทยีบกับของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศคู่แข่งขนั และ
ประเทศคู่คา้ของไทย 

      - ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีอากรส าหรบักจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน โดยค านึงถงึต้นทุนทางการคลงั ประโยชน์
ของกิจกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ความจ าเป็นของการให้สทิธปิระโยชน์ 
และการใหส้ทิธปิระโยชน์ของประเทศคู่แขง่ขนั 

      - พจิารณาขยายฐานภาษีโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิ 
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    ข. ภาษทีีเ่กบ็จากทรพัยากร 

     - พจิารณาจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ ภาษมีรดก 
และภาษกีารให ้ทัง้นี้โดยค านึงถงึรายไดข้องรฐั ความเป็นธรรมในสงัคม และผลกระทบต่อแรงจงูใจ
ในการท างาน การออม และการลงทุนภาคเอกชน 

     ค. ภาษทีีเ่กบ็จากสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติหรอืบรโิภค
ภายในประเทศ 

      ภาษกีารคา้และภาษมีลูค่าเพิม่ 

      - เพื่อลดอุปสรรคในการพัฒนาการผลิต
ภายในประเทศอนัเกดิจากการซ ้าซอ้นของภาษกีารคา้ เพื่อลดการบดิเบอืนทางเศรษฐกจิอนัเกดิจาก
การมภีาษกีารคา้หลายอตัรา เพื่อขจดัอุปสรรคในการส่งออกอนัเกดิจากการคนืภาษกีารคา้ใหส้นิคา้
ส่งออกไม่ครบถ้วน และเพื่อขจดัความยุ่งยากในการปฏบิตัติามกฎหมายภาษกีารค้าที่สลบัซบัซอ้น 
สมควรจะไดพ้จิารณายกภาษกีารคา้และน าเอาภาษมีลูค่าเพิม่าใชแ้ทนภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าวควรมี
อตัราเดยีวทีใ่ชก้บัสนิคา้และบรกิารทุกชนิด และก าหนดอตัราศูนยส์ าหรบัสนิคา้ส่งออก ส าหรบัสนิคา้
ใดทีม่เีหตุผลทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกบ็ภาษสีูงกว่าอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ใหเ้กบ็ภาษสีรรพสามติเสรมิเตมิ
จากภาษมีลูค่าเพิม่ 

      ภาษสีรรพสามติร 

      - พจิารณายกเลกิภาษีสรรพสามติทีเ่ก็บอยู่
ในปจัจบุนับางรายการทีใ่หร้ายไดไ้มคุ่ม้ค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ 

      - พิจารณาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
สนิคา้บางรายการทีป่จัจบุนัไมไ่ดเ้กบ็ภาษสีรรพสามติ แต่ในการน าเอาภาษมีลูค่าเพิม่มาใชแ้ทนภาษี
การค้าได้พจิารณาเห็นสมควรให้สนิค้ารายการนัน้ๆ เสยีภาษีสูงกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ดูเรื่องภาษี
การคา้และภาษมีลูค่าเพิม่) 

      - พิจ า รณ าป รับป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า งภ าษี
สรรพสามติให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิ โดยค านึงถงึรายได้ของรฐัและผลกระทบต่อการผลติ
และการบรโิภคภายในประเทศ 
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ง. ภาษเีกบ็จากการคา้ระหว่างประเทศ 

      ภาษกีารน าเขา้และภาษกีารส่งออก 

      - ปรบัปรงุอตัราและโครงสรา้งภาษศุีลกากร
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงอัตราการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ การผลิตและการบริโภค
ภายในประเทศ ในระยะสัน้ ภาษีศุลกากรควรใช้เพื่อเป็นเครื่องมอืในการหารายไดแ้ละเครื่องมอืใน
การคุม้ครอง ส่วนในระยะยาวควรใชภ้าษศุีลกากรเพื่อการคุม้ครองเป็นหลกั 

      - ปรบัปรุงระบบพกิดัใหม้คีวามแน่นอนและ
สะดวกในการใชม้ากขึน้ รวมทัง้เพื่อใหส้ามารถสรา้งระบบขอ้มลูทีเ่อื้อต่อการวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐกจิ 
โดยเพิม่รหสัจ าแนกพกิดัจาก 4 หน่วย เป็น 6 หน่วย และโดยน าเอาระบบการจ าแนกประเภทพกิดั
ตามระบบใหม ่(ระบบ Harmonized) เขา้มาใชแ้ทนระบบซึง่ใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั (ระบบ CCCN) 

      - ปรบัปรุงระบบชดเชยภาษีอากรเพื่อให้
สามารถชดเชยได้ใกล้เคยีงกบัจ านวนภาษีที่แฝงอยู่ในมูลค่าสนิค้าส่งออกที่สุด ทัง้นี้โดยการจดัท า
สมัประสทิธิป์จัจยัการผลติขึน้ เพื่อทีจ่ะน ามาใชใ้นการค านวณสตูรอตัราชดเชยภาษอีากร 

      - เพิ่มบรกิารด้านคลงัสินค้าทณัฑ์บนและ
การน าเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ. 2469 เพื่อสนับสนุนการผลติเพื่อ
ส่งออก โดยการลดตน้ทุนการผลติทีไ่มจ่ าเป็น 

      - ปรับปรุงขัน้ตอนและวิธีการทางด้าน
ศุลกากร โดยเน้นความสะดวกรวดเรว็ทัง้การน าเขา้และการส่งออก 

      - พิจารณายกเลิก ภาษีการส่งออกบาง
รายการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก และพิจารณาปรบัปรุงระบบภาษีการส่งออกที่เหลืออยู่ให้
ปรบัตวัไดก้บัราคาและภาวะตลาดโลก 

    (2) รายไดอ้ืน่ๆ 

     - ค่าบรกิารทีเ่กบ็จากผูใ้ชบ้รกิารของรฐั เช่น ค่าผ่าน
ทางและค่าธรรมเนียมการออกโฉนดทีด่นิ ควรเกบ็ในอตัราทีคุ่ม้กบัค่าใชจ้า่ยในการผลติบรกิารนัน้ๆ 

     - ค่าเช่าทีด่นิและค่าเช่าทรพัยส์นิทีร่ฐับาลเกบ็จากผู้
เช่าทรพัย์สินของรฐั ควรพิจารณาจดัเก็บในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดเป็นหลัก หากมีผู้
เดอืดรอ้นจากการจดัเก็บในอตัราดงักล่าว และรฐับาลเหน็สมควรให้การสงเคราะห์ ควรด าเนินการ
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สงเคราะห์โดยจ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืหรอืเงนิอุดหนุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์นโยบาย
การคลงัและเพื่อความเป็นธรรมต่อผูม้ไิดใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิของรฐั 

     - พจิารณาด าเนินการให้รฐัวสิาหกจิน ารายได้ส่งรฐั
เพิ่มขึ้นส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มิได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (รายละเอียดการจัดเก็บภาษีจาก
รฐัวสิาหกจิและการน ารายไดส้่งรฐัอยูใ่นแผนพฒันารฐัวสิาหกจิ) 

    (3) ประมาณการงบประมาณรายได้ -รายจ่ าย ในช่ ว ง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

     (3.1) จากแนวนโยบายและเป้าหมายดงักล่าวข้างต้น 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 รฐับาลจะมรีายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่นประมาณ 1,085,000 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 8.7 ต่อปี (แผนฯ 5 รายได้ 730,070 ล้านบาท เพิม่เฉลี่ยรอ้ยละ 
8.7 ต่อปี) โดยรายไดปี้ 2534 ประมาณรอ้ยละ 16.1 ของผลผลติรวม (เทยีบกบัปี 2529 ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 14.7 ของผลผลติรวม) 

      ส่วนงบประมาณรายจ่ายในช่วงแผนฯ 6 คาดว่าจะ
ประมาณ 1,266,000 ล้านบาท เพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 6.0 ต่อปี (แผนฯ 5 งบประมาณรายจ่าย 950,650 
ล้านบาท เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 8.6 ต่อปี) และการขาดดุลงบประมาณในช่วงแผนฯ 6 จะประมาณ 
181,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 36,200 ล้านบาท เทียบกับแผนฯ 5 ซึ่งขาดดุลถึง 
222,049 ลา้นบาท หรอืเฉลีย่ปีละ 44,410 ลา้นบาท โดยในปี 2534 การขาดดุลงบประมาณจะลดลง
เหลอืประมาณรอ้ยละ 2.0 ของผลผลติรวม (ปี 2529 รอ้ยละ 4.8 ของผลผลติรวม) การทีจ่ ากดัขนาด
ของการขาดดุลงบประมาณใหน้้อยลง นอกจากจะเป็นการแก้ไขภาระหนี้ในระยะยาว และสนับสนุน
นโยบายการคลงัแบบประหยดัแลว้ยงัจะช่วยใหภ้าคเอกชนและรฐัวสิาหกจิมแีหล่งเงนิทุนในประเทศ
เพิม่อกีดว้ย 

 
ตารางท่ี 1.6 

ประมาณการงบประมาณรายได้-รายจ่าย 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 แผนฯ 5 แผนฯ 6 

รายการ จ านวน % เพ่ิมเฉล่ีย 
ต่อปี 

จ านวน % เพ่ิมเฉล่ีย 
ต่อปี 

ประมาณการรายได ้ 730,070 +8.7 1,085,000 +8.9 
ดุลงบประมาณ -220,580 - -181,000 - 
ประมาณการรายจ่าย 950,50 +8.6 1,266,000 +6.0 
 



57 

     (3.2) จากงบประมาณรายจ่ายจ านวน 1,266,000 ล้าน
บาทดงักล่าว เหน็ควรจดัสรรใหง้บรายจ่ายบรหิารประมาณ 815,000 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 64.4 
(แผนฯ 5 คิดเป็นร้อยละ 62.8) และเป็นรายจ่ายพฒันา 451,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.6 
(แผนฯ 5 เท่ากบัร้อยละ 37.2) หรอืแบ่งออกเป็นงบประจ าประมาณ 1,074,300 ล้านบาท และงบ  
ลงทุนประมาณ 191,700 ล้านบาท โดยคดิเป็นร้อยละ 84.9 และ 15.2 ของงบประมาณรายจ่าย
ตามล าดบั 

     (3.3) เนื่องจากรฐับาลมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายตามข้อ
ผูกพันเป็นจ านวนมาก ทัง้ในส่วนที่เป็นงบประจ าและงบพัฒนา ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายทีจ่ะใหก้ารใชจ้่ายของภาครฐับาลเป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ และเพื่อให้
งาน/โครงการที่จ าเป็น และมลี าดบัความส าคญัสูงได้รบังบประมาณอย่างเพยีงพอ จงึเห็นควรให้
ด าเนินการดงันี้ 

      - ควบคุมงบบรหิารไม่ใหเ้พิม่มากนัก โดยมี
เป้าหมายทีจ่ะรกัษาอตัราเพิม่ของการบรโิภคภาครฐับาลเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.3 ต่อปี 

      - พจิารณาหาทางผ่อนคลาย/ชะลองบช าระ
หนี้ในแต่ละปีให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบังบประมาณรายจ่ายและความสามารถในการ
หารายไดเ้งนิตราต่างประเทศในแต่ละปี ทัง้นี้ เพื่อไมใ่หก้ระทบถงึงบลงทุนและงบพฒันามากนกั 

      - ก าหนดว ง เ งิน งบปร ะมาณส าห รับ
โครงการใหมท่ีจ่ะเริม่ด าเนินการในแต่ละปี โดยในปี 2530 และปี 2531 ก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 900 
ลา้นบาท 

      - ให้มีการพิจารณายกเลิก ชะลอ และตัด
ทอนงบประมาณส าหรบังาน/โครงการต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น ด าเนินการไม่ได้ผล และไม่สอดคล้องกบั
ทศิทางของแผนพฒันาฯ 

      - เพื่อให้เกิดดุลยภาพทางด้านการพฒันา 
และการรกัษาความมัน่คงของชาต ิจงึควรพจิารณาจดัให้มรีะบบการประสานงานโครงการ จดัสรร  
งบประมาณ เพื่อการป้องกนัประเทศใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมสอดคลช้องกบัปญัหาภยัคุกคามและ
ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิในแต่ละปี 

      - เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งจะมผีลกระทบกระเทอืนต่อรายได้-รายจ่ายของภาครฐับาล ดงันัน้จงึ
เหน็ควรก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการคลงัของภาครฐับาลรายปีและราย 3 ปี 
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   3.1.2 รายไดข้องราชการการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ 

    (1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมในการก าหนดให้ราชการ
บรหิารส่วนท้องถิ่นมรีายได้ของตนเองให้มากขึ้น โดยพจิารณาขยายฐานและปรบัปรุงอตัราภาษี 
ทอ้งถิน่ 

    (รายละเอยีดเรือ่งรายไดข้องราชการการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ปรากฏ
ในแผนพฒันาเมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะ) 

    (2) เป้าหมายรายได-้รายจา่ย 

     (2.1) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  6 ได้ก าหนดให้ 
ราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นมรีายได้ประมาณ 99,000 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี 
(แผนฯ 5 รายได้ 49,532.8 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 11.5 ต่อปี) เป็นรายได้จากภาษีอากร 
85,000 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 14,000 ล้านบาท และรายได้พเิศษ 21,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงนิ
อุดหนุนจากรฐับาล (แผนฯ 5 รฐับาลอุดหนุน 14,424.8 ล้านบาท) รวมเป็นยอดรายรบัประมาณ 
120,000 ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าช่วงแผนฯ 5 ประมาณหนึ่งเท่า 

      ส าหรบัรายจ่ายของราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น
ในช่วงแผนฯ 6 ไดก้ าหนดไวป้ระมาณ 113,000 ลา้นบาท หรอืเพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 10.4 ต่อปี (แผนฯ 5 
เพิม่เฉลีย่รอ้ยละ 11.3 ต่อปี) โดยเป็นรายจ่ายบรหิาร 73,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 40,000 
ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ส่วนท้องถิ่นเอง 26,000 ล้านบาท หรอืร้อยละ 65.0 (แผนฯ 5 ร้อยละ 
52.7) และจากเงนิอุดหนุน 14,000 ล้านบาท หรอืร้อยละ 35.0 (แผนฯ 5 ได้จากเงนิอุดหนุนและ 
เงนิกูร้อ้ยละ 47.3) 

     (2.2) จากตัวเลขประมาณการรายได้-รายจ่ายข้างต้น 
แสดงใหเ้หน็ว่าในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ส่วนทอ้งถิน่จะพึง่ตวัเองในดา้นการพฒันาเพิม่ขึน้ 
คือ สามารถน ารายได้มาใช้เพื่อการลงทุนถึง 26,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.3 ของรายจ่าย  
ทัง้หมด (แผนฯ 5 รอ้ยละ 24.5) โดยไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลในสดัส่วนทีน้่อยลงซึง่สอดคลอ้งกบั
นโยบายและทศิทางของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
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ตารางท่ี 1.7 
ขนาดการคลงัส่วนท้องถ่ินทุกรปูแบบในช่วงแผนฯ 5 และแผนฯ 6 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 แผนฯ 5 แผนฯ 6 
 จ านวน อตัราเพ่ิม จ านวน อตัราเพ่ิม 

1. รายได้ประจ า 49,532.8 11.5 99,000 12.0 
1.1 ภาษีอากร 41,697.0  85,000  

- ทอ้งถิน่เกบ็เอง (8,244.8)  (16,000)  
- รฐัเกบ็ให ้ (21,515.9)  (50,000)  
- รฐัแบ่งให ้ (11,936.3)  (19,000)  

1.2 รายได้อ่ืน 7,835.8  14,000  
2. รายได้พิเศษ 17,599.9  21,000  

2.2 เงนิอุดหนุน 14,424.8  21,000  
2.3 เงนิสะสม/เงนิกู ้ 3,175.1  -  

3. รวมรายรบั 67,132.7  120,000  
4. รายจ่าย 60,448.6 11.3 113,000 10.4 

4.1 รายจ่ายบรกิาร 37,385.2  73,000  
4.2 รายจ่ายลงทุน 23,063.4  40,000  

5. ความสามารถทางการเงินของ
ส่วนท้องถ่ิน 

    

รายไดป้ระจ า 49,532.8  99,000  
หกัรายจ่ายบรกิาร 37,385.2  73,000  
รายไดป้ระจ าเพื่อการลงทุน 12,147.6  26,000  

 

  3.1.3 รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 

    ก. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีแนวทางที่จะปรับปรุง
ประสทิธภิาพ การด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ และก าหนดนโยบายและผลตอบแทนในการลงทุนให้
เหมาะสม ทัง้นี้ เพื่อเป็นการเพิม่รายไดแ้ละท าใหร้ฐัวสิาหกจิพึง่ตนเองไดม้ากขึน้ รวมทัง้สนับสนุนให้
ภ า ค 
เอกชนมสี่วนรว่มลงทุนและ/หรอืบรหิารงานในรฐัวสิาหกจิต่างๆ เพิม่ โดยการแปรรปูรฐัวสิาหกจิเพื่อ
ลดภาระของภาครฐับาล 

     (รายละเอียดเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันารฐัวสิาหกิจและ
แนวทางการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ ปรากฏในแผนพฒันารฐัวสิาหกจิ) 
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    ข. เป้าหมายรายได-้รายจา่ย 

     (1) ส าหรับ ร ายได้ขอ งรัฐ วิส าหกิจ ในช่ ว งขอ ง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 คาดว่าจะประมาณ 1,446,808 ลา้นบาท (แผนฯ 5 ประมาณ 561,328 ลา้น
บาท) ส่วนรายจ่ายประจ าจะมปีระมาณ 1,343,454 ลา้นบาท แผนฯ 5 ประมาณ 515,691 ลา้นบาท) 
และมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานประมาณ 103,354 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากแผนฯ 5 ประมาณ 2 
เท่า ทัง้นี้ เนื่องจากไดก้ าหนดนโยบายทีจ่ะใหร้ฐัวสิาหกจิปรบัปรุงอตัราค่าบรกิาร และลดราจ่ายทีไ่ม่
จ าเป็นลงซึง่จะท าใหภ้าครฐัวสิาหกจิมกี าไรสงูขึน้ 

     (2) ส่วนงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิในช่วงแผนฯ 6 คาด
ว่าจะมปีระมาณ 242,767 ลา้นบาท (เพิม่จากช่วงแผนฯ 5 ประมาณ 72,882 ลา้นบาท) โดยจะลงทุน
จากเงนิรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 31.3 ของงบลงทุนทัง้หมด และใช้จากงบประมาณ
อุดหนุนและเงนิกู้ต่างประเทศในสดัส่วนทีต่ ่ากว่าช่วงแผนฯ 5 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายทีจ่ะลดการ
กูย้มืจากต่างประเทศลง 

(3) เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายที่จะให้ภาคเอกชน
เขา้มามสี่วนรว่มลงทุนในรฐัวสิาหกจิต่างๆ เพิม่ขึน้ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึเหน็ควรก าหนด
งบลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิลงทุนไวด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 1.8 

งบลงทุนของรฐัวิสาหกิจและแหล่งท่ีมาของงบลงทุน 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
 แผนฯ 5 แผนฯ 6 
 วงเงิน รอ้ยละ วงเงิน รอ้ยละ 

งบลงทุนรวม 169,885 100.0 242,767 100.0 
แหล่งท่ีมา     

เงนิรายไดร้ฐัวสิาหกจิ 54,793 32.3 76,031 31.3 
เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 11,470 6.7 3,791 1.6 
 -  งบประมาณแผ่นดนิ (3,810)  (1,195)  
เงินกู้และอ่ืนๆ 103,620 61.1 162,945 67.1 
 -  ในต่างประเทศ (27,426) (16.1) (62,977) (25.9) 
 -  ต่างประเทศ (76,194) (44.9) (99,968) (41.2) 

 

ในส่วนทีเ่ป็นเงนิกู้และอื่นๆ จ านวน 162,945 ล้านบาทนัน้ ส่วนหนึ่งเหน็
ควรใหม้าจากการรว่มลงทุน/การเพิม่ทุน จากภาคเอกชนทัง้จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ 
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โดยในขัน้ต้นก าหนดไว้ประมาณ 10,000 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 ของเงนิกู้และอื่นๆ ทัง้นี้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ทีจ่ะระดมทุนจากภาคเอกชนเพิม่ขึน้ 

  3.2 การระดมเงินจากต่างประเทศภาครฐับาล 

   3.2.1 เงนิกูต่้างประเทศ 

    (1) คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2528 ก าหนด
ขนาดวงเงนิกูต่้างประเทศภาครฐับาลไวไ้ม่เกนิปีละ 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ตามผลการพจิารณา
และขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศ) ทัง้น้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
รกัษาระดบัเพดานของภาระหนี้ต่างประเทศที่ก าหนดไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 9 ของรายได้เงนิตรา 
ต่างประเทศ (แต่ทัง้นี้เมื่อมคีวามจ าเป็นก็สามารถขยายเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 2 ในช่วง พ.ศ. 2529 -
2531) และวงเงนิกู้ดงักล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความสามารถในการหารายได้เงนิตรา 
ต่างประเทศจากการส่งออกและบรกิารแต่ละปี 

    (2) ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เหน็ควรก าหนดวงเงนิกู้ 
ผูกพนัใหม่ประมาณ 5,600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ทัง้นี้ โดยรวมเงนิกู้ทหารปีละประมาณ 100 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ไว้ดว้ย ดงันัน้ จงึเป็นเงนิกู้ผูกพนัส าหรบัโครงการใหม่และสถาบนัการเงนิประมาณ 
5,100 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งในจ านวนดงักล่าวคาดว่าจะเบกิจ่ายในแผนฯ 6 ประมาณ 91,000  
ลา้นบาท 

    (3) เพื่อที่จะให้การกู้เง ินต่างประเทศและการบริหารเงินกู้
เป็นไปดว้ยดแีละเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิส่วนรวมมากทีสุ่ด จงึเหน็ควรก าหนดแนวทางและ
มาตรการในการด าเนินการ ดงันี้ 

     - พจิารณาจดัท าแผนเงนิกู้ประจ าปีและราย 3 ปี 
โดยในปี 2529-2530 ก าหนดไวปี้ละ 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โครงการทีจ่ะใชเ้งนิกู้ต่างประเทศ
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทศิทางของแผนพฒันาฯ และพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิกู้ต่างประเทศทีม่เีง ื่อนไข
ผ่อนปรนและเหมาะสมกบัลกัษณะของโครงการและหน่วยงาน 

     - พจิารณาการบรหิารหนี้ต่างประเทศโดยวิธีปรบั
โครงสรา้งเงนิกู้ต่างประเทศ ตามพระราชบญัญตักิารปรบัโครงสรา้งเงนิกู้ต่างประเทศปี 2528 เพื่อ
เป็นการขยายระยะเวลาช าระหนี้หรอืลดภาระหนี้ รวมทัง้วธิกีารทีจ่ะลดต้นทุนการกู้เงนิ และจะท าให้
การก าหนดและบรหิารโครงสร้างหนี้ของประเทศให้อยู่ในระดบัที่สม ่าเสมอ โดยไม่เป็นภาระต่อ  
งบประมาณในปีใดปีหนึ่งเกนิสมควร และเป็นการสอดคล้องกบัระบบการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราทีล่อยตวัดว้ย 
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     - พจิารณาบรหิารหนี้ต่างประเทศเพื่อกระจายภาระ
หนี้โดยไม่ให้อยู่ในรูปเงนิตราสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้เกดิการกระจายความเสี่ยง 
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลที่
เป็นหนี้อยู่ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย และเป็นการสอดคล้องกบัแนวนโยบายของ 
รฐับาลที่จะปรบัโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของภาครฐับาลทัง้หมดให้สอดคล้องกบัตะกรา้เงนิของ
ประเทศทีก่องทุนรกัษาระดบัเงนิตราต่างประเทศถอืปฏบิตัอิยู่ 

      - พจิารณาก าหนดค่าธรรมเนียมในการค ้า
ประกนัเงนิกูใ้หแ้ก่รฐัวสิาหกจิ (ทัง้ทีกู่้จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ) เพื่อท าใหต้้นทุนการ
ผลติสนิคา้และบรกิารของรฐัวสิาหกจิเป็นไปตามสภาพทีเ่ป็นจรงิและเป็นการลดภาระของรฐับาลดว้ย 

   3.2.2 เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศ 

    (1) เนื่องจากเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศเท่าที่ผ่านมายงัมี
ลกัษณะเน้นสนับสนุนกิจกรรมย่อมกระจายอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม และสาขาต่างๆ มากมาย 
ขาดการประสานงาน และขาดการจดัล าดบัควาามส าคญัในลกัษณะภาพรวมทีเ่ชื่อมโยงและสมัพนัธ์
กบัการจดัสรรงบประมาณและการกู้เงนิจากต่างประเทศเท่าที่ควร จงึจ าเป็นที่จะต้องวางแนวทาง
และมาตรการเพื่อทีจ่ะใหเ้กดิประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิส่วนรวมมากยิง่ขึน้ 

    (2) ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 คาดว่าจะสามารถระดมความ
ช่วยเหลอืจากต่างประเทศไดป้ระมาณ 743 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 20,060 ลา้นบาท ซึ่ง
ใกลเ้คยีงกบัช่วงแผนฯ 5 ซึง่ไดร้บัความช่วยเหลอืประมาณ 745.4 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 
18,335 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะได้จากประเทศในกลุ่มโคลมัโบ ประชาคมยุโรป องค์กรเอกชน  
สหประชาชาต ิและสหรฐัอเมรกิา 

    (3) เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ เป็นไปอย่างมี 
ประสทิธภิาพสอดคล้องกบัทศิทางของแผนพฒันาฯ และสอดคล้องกบัแนวทางจดัสรรงบประมาณ 
และแผนเงนิกูต่้างประเทศ จงึเหน็ควรใหม้กีารด าเนินการดงันี้ 

     - ใหม้กีารพจิารณาปรบัปรุงกลไกการวางแผน ดูแล
และตดิตามเกีย่วกบัเรือ่งความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

     - จดัท าแผนความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็น
รายปี และราย 3 ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนเงนิกูต่้างประเทศและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

     - สนบัสนุนโครงการทีจ่ะน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ ส่วน
การขอความช่วยเหลอืเพื่อศกึษาถงึความเป็นไปไดค้วรจ ากดัเฉพาะในเรือ่งทีส่ าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบั
แผนชีน้ าของชาต ิและความจ าเป็นเรง่ด่วนเท่านัน้ 
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     - สนับสนุนโครงการทีร่ะบุไว้ในแผนงานต่างๆ ใน
แผนพฒันาเป็นล าดบัแรก ส่วนโครงการในแผนของกระทรวงจะมคีวามส าคญัอนัดบัรองลงไป 

     - พิจารณาปรบัแนวทางความร่วมมือที่มลี ักษณะ
เป็นข้อผูกพันทางการค้าของผู้ให้โดยเน้นโครงการที่มีล ักษณะที่จะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
มากขึน้อยา่งแทจ้รงิ 

 4. วงเงินงบพฒันาและแหล่งท่ีมา 

  4.1 ขนาดวงเงินงบพฒันา 

   เพื่อที่จะให้บรรลุถึงเ ป้าหมายส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  6 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ ซึง่ไดแ้ก่การลดปญัหาดุลการคลงั ปญัหาการออม-การลงทุน ปญัหาดุลการค้า 
แ ล ะ 
ดุลบญัชเีดนิสะพดั รวมทัง้ปญัหาภาระหน้ี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดก้ าหนดวงเงนิงบพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมไว้ 664,090 ล้านบาท คอืเพิม่จากแผนฯ 5 (ปรบัปรุง) ประมาณ 91,462 ล้าน
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.8 

   วงเงนิงบพฒันาจ านวน 664,090 ล้านบาทนี้ ส่วนใหญ่จะได้มาจากแหล่ง
ภายในประเทศ คอืประมาณ 553,030 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 83.28 ของวงเงนิพฒันาฯ (แผนฯ 5 
เดมิก าหนดไว้ร้อยละ 80.23 แต่จากตวัเลขเบื้องต้นได้ใช้จากแหล่งภายในประเทศร้อยละ 78.26) 
และจากแหล่งต่างประเทศ 111,060 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.72 
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ตารางท่ี 1.9 
ประมาณการวงเงินงบพฒันาฯ ในช่วงแผนฯ 6 และแหล่งท่ีมา 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 แผนฯ 5 แผนฯ 6 
 ปรบัปรงุ สดัส่วน (%) ปรบัปรงุ สดัส่วน (%) 

งบพฒันา 572,628 100.00 664,090 100.00 
1. แหล่งภายในประเทศ 448,143 78.26 553,030 83.28 

- รายไดจ้ากภาษอีากรและอื่นๆ 221,875 38.74 270,000 40.66 

- เงนิกู ้ 162,104 28.31 181,000 27.26 

- ธปท. (37,219) (6.50) 36,200 5.45 
- ธ.ออมสนิ (37,993) (6.63) 54,300 8.18 
- ธ.พาณิชย/์เอกชน (86,891) (15.71) 90,500 13.63 

- เงนิคงคลงั 2,000 0.35 - - 
- รายไดอ้งคก์ารบรหิารฯ 12,482 2.18 26,000 3.92 
- รายไดร้ฐัวสิาหกจิ 49,682 8.68 76,030 11.45 

2. แหล่งต่างประเทศ 124,485 21.74 111,060 16.72 
- เงนิกู ้ 106,150 18.54 91,000 13.70 
- เงนิช่วยเหลอื 18,335 3.20 20,600 3.02 

3. การรว่มทุนจากภาคเอกชน*     
(ในประเทศและต่างประเทศ)     

4. การพึ่งตนเองของรฐับาลใน 
 การพฒันา 

 
284,039 

 
49.60 

 
372,030 

 
56.02 

 * หมายเหตุ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เหน็สมควรก าหนดเป้าหมายร่วมลงทุนจากภาคเอกชน (ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ) ในรฐัวสิาหกจิต่างๆ ในขัน้ตน้ ประมาณ 10,000 ลา้นบาท 

  4.2 การพ่ึงตนเองด้านการพฒันาของภาครฐับาล 

   ในช่วงของแผนฯ 6 ได้เน้นนโยบายที่จะให้ภาครฐับาลพึ่งตนเองในการ
พฒันามากยิง่ขึน้ ซึง่นอกจากจะเป็นการลดปญัหาเรื่องภาระหน้ีของภาครฐับาล (ทัง้ภายในและหน้ี
ต่างประเทศ) ในอนาคต และเพื่อให้ภาคเอกชนมแีหล่งเงนิทุนในประเทศมากยิง่ขึ้นแล้วยงัเป็นการ
ช่วยลดปญัหาช่องว่างการออม-การลงทุน ตลอดจนลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ดงันัน้ ในช่วง 
แผนฯ 6 จงึก าหนดให้ภาครฐับาลน ารายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่นมาใช้จ่ายในการพฒันา  
เพิม่ขึน้ คอืประมาณ 372,030 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 56.02 ของงบพฒันา (แผนฯ 5 เดมิก าหนดไว้
ร้อยละ 69.33 แต่จากข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่าภาครฐับาลใช้รายได้เพื่อการพฒันาเพียงร้อยละ 
49.60 เท่านัน้) 
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4.3 แหล่งท่ีมาของวงเงินพฒันาและแนวทางการจดัสรร 

   ส าหรบัวงเงนิพฒันาจ านวน 664,090 ลา้นบาท มแีหล่งทีม่าดงันี้ 

   4.3.1 จากงบประมาณแผน่ดิน จ านวน 451,000 ลา้นบาท แยกเป็น 

    (1) จากรายได้ภาษีอากรและรายได้อื่น 270,000 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 40.66 ของงบพฒันาฯ (แผนฯ 5 รอ้ยละ 38.75) ทัง้นี้ โดยก าหนดให้สดัส่วนงบพฒันา 
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 35 ของงบประมาณรายจา่ย 

    (2) จากเงนิกู้ภายในประเทศ 181,000 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
27.26 ของงบพฒันาฯ (แผนฯ 5 รอ้ยละ 28.31) 

    แนวทางการจดัสรร 

    เนื่องจากในช่วง 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ประเทศไทย
ยงัคงประสบปญัหาด้านการคลัง ปญัหาการส่งออกและปญัหาการว่างงาน ดังนัน้ การจดัสรร 
งบประมาณจงึควรมแีนวทางดงันี้ 

    (1) ให้ความส าคญัแก่งานด้านการพัฒนาชนบท การเกษตร 
โดยเน้นการกระจายการผลติสนิค้าที่มแีววการผลติเพื่อส่งออกมากกว่าการเพิม่ผผลิตสินค้าที่มี
ปญัหาดา้นการส่งออก 

    (2) เน้นโครงการที่ให้ผลตอบแทนเรว็ และมผีลต่อการสร้าง
งานสงู 

    (3) เน้นการปรบัปรุงคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ 
ยากจน ทัง้ในเมอืงและชนบท 

   4.3.2 จากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน จ านวน 26,000 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.92 ของงบพฒันาฯ (แผนฯ 5 รอ้ยละ 2.18) โดยเน้นใหส้่วนทอ้งถิน่เร่งรดัการ
จดัเก็บภาษแีละจดัเกบ็เงนิคนืทุนจากบรกิารต่างๆ เพิม่ขึน้ รวมทัง้เร่งพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลกลาง เพื่อลดภาระของภาครฐับาลในระยะยาว 

    แนวทางการจดัสรร เน้นการจดับรกิารด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่างๆ โดยเน้นการ
ประสานงานกบัภาครฐับาลกลางและรฐัวสิาหกจิ 
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   4.3.3 จากเงินรายได้รฐัวิสาหกิจ ประมาณ 76,030 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 11.45 ของงบพฒันาฯ (แผนฯ 5 ร้อยละ 8.67) ทัง้นี้ โดยเน้นนโยบายการให้รฐัวสิาหกิจ 
พึ่งตนเองมากขึ้น และเร่งรดัการปรบัปรุงนโยบายราคาและลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นลง รวมทัง้  
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบรหิารและการจดัการ ตลอดจนให้ภาคเอกชนเข้ามามบีทบาทมาก 
ยิง่ขึน้ 

    แนวทางการจดัสรร 

    (1) ให้ความส าคัญแ ก่งานด้ านการพัฒนาสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม การขนส่งทางอากาศ และบรกิารพืน้ฐานดา้นสาธารณูปการทีจ่ าเป็น 

    (2) ชะลอการลงทุนดา้นพลงังานลง 

    (3) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในรฐัวิสาหกิจ
เพิม่ขึน้ โดยใหค้ณะกรรมการรฐัวสิาหกจิแห่งชาตแิละคณะกรรมการกองทุนเพื่อพฒันาการลงทุนเร่ง
พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และรายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งนี้ 

   4.3.4 เงินกู้จากต่างประเทศ ประมาณ 91,000 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
13.07 ของงบพฒันาฯ (แผนฯ 5 ร้อยละ 18.5) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่จะลดปญัหาภาระหน้ีของ
ภาครฐับาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมคีวามจ าเป็นที่จะต้องรกัษาศกัยภาพของการพฒันาในระยะ
ยาวจงึเหน็ควรก าหนดใหว้งเงนิกู้ช่วง 2 ปีแรกของแผนปีละ 1,000 ลา้นเหรยีญฯ ส่วนช่วง 3 ปีหลงั 
เพิม่เป็นปีละ 1,200 ลา้นเหรยีญฯ 

    แนวทางการจดัสรร 

    (1) เน้นการจดัสรรในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบัแผนพฒันาเมอืง
และพืน้ทีเ่ฉพาะ และแผนพฒันาระบบบรกิารพืน้ฐาน (เพื่อลดบทบาทและภาระภาครฐับาลกลาง) 

    (2) เน้นการจดัสรรเงินกู้ส าหรบัการพัฒนาด้านการสื่อสาร 
โทรคมนาคม การขนส่งทางอากาศเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนการลงทุนด้านต่างๆ ของภาค 
เอกชน และช่วยใหส้ามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

    (3) เน้นการจดัสรรส าหรบัโครงการทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนสูงและ
ก่อให้เกกิดการประหยดัหรอืก่อให้เกดิรายได้เงนิตราต่างประเทศสูง ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการ  
แขง่ขนักบัต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

    (4) เน้นการจดัสรรเฉพาะโครงการที่จ าเป็นต้องซือ้สนิคา้และ/
หรอืบรกิารจากต่างประเทศเท่านัน้ 
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   4.3.5 เงินช่วยเหลือต่างประเทศ ประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือ 
รอ้ยละ 3.02 ของงบพฒันาซึง่ใกลเ้คยีงกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศใน
กลุ่มโคลมัโบ กลุ่มประชาคมยโุรป และองคก์ารเอกชน 

    แนวทางการจดัสรร 

    เห็นควรให้ความส าคัญแผนงานซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ไขปญัหา 
พืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ไดแ้ก่การพฒันาสงัคม และพฒันาคุณภาพคน การพฒันาชนบท 
การพฒันาทรพัยากรธรณี และการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการวจิยั และการบรหิาร
การพฒันา 

    การจดัท าแผนประจ าปี 

    เนื่องจากความต้องการในการพฒันาในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่6 จะสงูกว่าวงเงนิงบพฒันาเบือ้งตน้มาก ประกอบกบัสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ เพื่อที่จะใหก้ารจดัสรรงบพฒันาจากแหล่งต่างๆ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัสภาพเป็นจรงิ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารจดัท า
แผนประจ าปี และแผน 3 ปี โดยยดึแนวทางหลกัของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เป็นกรอบในการ
พจิารณาเรือ่งดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

 1. ในระยะทีผ่่านมา ความขาดแคลนทรพัยากรและขอ้จ ากดัด้านการเงนิไดท้วปีญัหา
เพิม่มากขึ้นเป็นล าดบั และก่อให้เกดิผลกระทบต่อการพฒันาทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพฒันาทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จ าเป็นที่จะต้องเร่งรดัและผลักดันการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึได้เน้นให้ความส าคญักบัการเพิม่
ประสทิธภิาพ โดยอาศยัการใชเ้ทคโนโลย ีและการส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพ รวมทัง้การปรบัปรุง
ระบบการบรหิารใหเ้อือ้อ านวยต่อการพฒันามากยิง่ขึน้ 

 2. แมว้่าในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1-5 ที่ผ่านมาได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาสงัคม 
โดยเน้นการใหบ้รกิารพืน้ฐานต่างๆ เป็นส าคญักต็าม แต่เมือ่ไดพ้จิารณาในรายละเอยีดแลว้จะเหน็ได้
ว่าแนวทางการพัฒนาสังคมในระยะที่ผ่านมานัน้ ยงัมีลักษณะไม่ประสานและสอดคล้องไปใน 
ทศิทางเดยีวกบัการพฒันาเศรษฐกจิและขาดความสมัพนัธ์เชื่อมโยงในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายร่วมกันระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมในแนวดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่ปญัหา
ทางดา้นสงัคมบางเรือ่งกลบัรนุแรงและมคีวามสลบัซบัซอ้นเพิม่ขึน้ จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพจิารณา 
ปรบัปรงุแนวทางการพฒันาสงัคมเสยีใหม่ 

 3. แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึเหน็ควรปรบัแนวทางการพฒันาสงัคมจากแนวทางการ
พฒันาสงัคมส่วนรวมมาให้ความส าคญัแก่การพฒันาสงัคมในระดบัพืน้ฐาน คอืระดบัคน ครอบครวั
และชุมชน อันเป็นส่วนย่อยของสงัคมให้มากขึ้น ทัง้นี้เป็นที่ยอมรบักันโดยทัว่ไปแล้วว่าคนเป็น
ทรพัยากรอนัมคี่าทีส่ าคญัยิง่ของประเทศ และเป็นทีเ่ชื่อไดอ้ย่างแน่นอนว่าหากไดม้กีารพฒันาคนให้
มคีุณภาพสูงขึน้แลว้ก็ย่อมจะส่งผลใหชุ้มชนและสงัคมโดยส่วนรวมมคีุณภาพดขีึน้ตามไปดว้ย แผน
พฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึได้เน้นให้ความส าคญักบัการพฒันาคนมากขึ้นกว่าแผนฯ ที่ผ่านมา และ
แนวทางพฒันาคุณภาพของคนในแนวทางนี้ก็จะสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยส่วนรวมไดเ้ป็นอยา่งดยีิง่ขึน้อกีดว้ย 

 แผนพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรมนี้จะประกอบดว้ยแผนเกี่ยวกบัขนาดและการกระจาย
ตวัประชากร แผนพฒันาคุณภาพคนและแรงงาน แผนเสรมิสรา้งความสงบสุขในสงัคม และแผน 
ปรบัปรงุกลไกการพฒันาสงัคม 
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 4. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ได้ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และ
กลวธิใีนการพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรม ไวด้งันี้ 

  4.1 วตัถปุระสงค ์

   เพื่อให้คนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้สามารถปรบัตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

  4.2 เป้าหมาย 

   พฒันาคุณภาพคนให้เป็นคนดมีคีวามสามารถและใหม้บีทบาทที่เหมาะสม 
เพื่อใหส้ามารถพฒันาสงัคมใหก้้าวหน้า มคีวามสงบสุข เกดิความเป็นธรรมสอดคลอ้งและสนับสนุน
การพฒันาประเทศส่วนรวม พร้อมๆ กบัการธ ารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ของชาติ ค่านิยมอนัดงีามและ  
ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชวีติของคนในชนบท และในเมอืงใหไ้ดต้ามเกณฑค์วามจ าเป็น 

  4.3 แนวทาง 

   (1) ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพของคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถทีเ่อื้อ
ต่อการพฒันาชวีติ อาชพี และสงัคมทีมุ่ง่เน้นการพึง่ตนเองและการมสี่วนรว่มในการพฒันาเป็นหลกั 

   (2) พัฒนาสังคมให้ควบคู่ประสานสัมพันธ์กันไปกับอาชีพและการ
พฒันาเศรษฐกจิ 

   (3) เสรมิสร้างความมรีะเังัคมบนิัยื่องกลบัรุนมาย พฒันาจติใจให้มี
คุณธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรม 

   (4) สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ทัง้นี้เพื่อร่วม 
รบัผดิชอบในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมและส่งเสรมิการประหยดัและการออม 

  4.4 กลวิธี 

   เพื่อใหก้ าหนดการด าเนินงานพฒันาสงัคมสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
และสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ไดก้ าหนดวธิกีารพฒันาไว ้ดงันี้ 

   (1) พฒันาคุณภาพคนและแรงงาน โดยรกัษาขนาดและการกระจายตวั
ประชากรให้เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสการพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การปรับปรุง 
การศึกษาและฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นเพื่อการอาชพี ตลอดจนการพฒันาจติใจและพฒันาแรงงานให้มี 
คุณภาพยิง่ขึน้ 
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   (2) เสรมิสรา้งความสงบสุข โดยป้องกนัอาชญากรรม อุบตัภิยั และเพิม่
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานกระบวนการยุตธิรรม ตลอดจนปรบัปรุงการจดัสวสัดกิารสงัคมให้มี
ประสทิธภิาพ 

   (3) ปรบัปรงุกลไกการพฒันาสงัคม โดยปรบับทบาทองคก์รการบรหิาร
ของรฐั สนบัสนุนใหเ้อกชน ชุมชน และครอบครวัมสี่วนร่วมในการพฒันาใหม้ากยิง่ขึน้ ตลอดจนใหม้ี
การใช้แผนพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรมเป็นเครื่องมอืในการประสานงานให้มเีป้าหมาย และ 
ทศิทางเดยีวกนั 

  4.5 แผนงานหลกั 

   จากกลวธิกีารพฒันาสงัคมดงักล่าวขา้งตน้ แผนพฒันาคน สงัคม และวฒัน-
ธรรม ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประกอบดว้ย 4 กลุ่มแผนงาน และ 10 แผนงานหลกั ดงันี้ 

   (1) กลุ่มแผนงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายตัวประชากร 
ประกอบดว้ย 2 แผนงานหลกั ไดแ้ก่ 

    (1.1) แผนงานลดอตัราเพิม่ประชากร 

    (1.2) แผนงานกระจายตวัประชากร 

   (2) กลุ่มแผนงานพัฒนาคุณภาพคน และแรงงาน ประกอบด้วย 4 
แผนงานหลกั ไดแ้ก่ 

    (2.1) แผนงานพฒันาการศกึษาและฝึกอบรม 

    (2.2) แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ 

    (2.3) แผนงานพฒันาจติใจ และวฒันธรรม 

    (2.4) แผนงานบรหิารและพฒันาแรงงาน 

   (3) กลุ่มแผนงานเสริมสร้างความสงบสุขในสงัคม ประกอบด้วย 2 
แผนงานหลกั ไดแ้ก่ 

    (3.1) แผนงานความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

    (3.2) แผนงานสวสัดกิารสงัคม 
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   (4) กลุ่มแผนงานปรบัปรุงกลไกการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 2 
แผนงานหลกั ไดแ้ก่ 

    (4.1) แผนงานปรบับทบาทของรฐั 

    (4.2) แผนงานส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน 

    

 

 

 



บทท่ี 2 
ขนาดและการกระจายตวัของประชากร 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

1. การพฒันาคุณภาพคนเป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนและมคีวามเกี่ยวพนักบัสิง่ต่างๆ อยู่
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากดัด้านการเงนิท าให้มคีวามจ าเป็นที่
จะต้องพจิารณาขนาดหรอืจ านวนของคน ตลอดจนการกระจายตวัของประชากรควบคู่ไปกบัแนว
ทางการพฒันาคุณภาพของคนด้วย การรกัษาขนาดของประชากรและการกระจายตวัให้เหมาะสม
เป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัและจะต้องตระหนักถงึเป็นอย่างมากในภาวการณ์เช่นในปจัจุบนัน้ี ดงันัน้ 
เพื่อให้การพฒันาคุณภาพคนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นต้องมกีารก าหนดแผนการลด
ขนาดและการกระจายตวัของประชากรใหเ้หมาะสมควบคู่ไปดว้ย 

แผนงานลดอตัราเพ่ิมประชากร 

 2. แผนงานลดอตัราเพิม่ประชากร มรีายละเอยีดดงันี้ 

  2.1 วตัถปุระสงค ์

   แผนงานลดอตัราเพิม่ประชากรมวีตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปทีจ่ะลดภาวะเจรญิ
พนัธุ ์และอตัราเพิม่ประชากรใหต้ ่าลง เพื่อจะเอื้ออ านวยต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจน
เปิดโอกาสใหค้รอบครวัสามารถปรบัปรงุคุณภาพชวีติสมาชกิครอบครวัใหด้ขีึน้ 

  2.2 เป้าหมาย 

   ลดอตัราเพิม่ประชากรให้เหลอืร้อยละ 1.3 ในปี 2534 โดยคาดว่าจะมี
จ านวนประชากรประมาณ 57 ลา้นคน อตัราเกดิประมาณ 19.1 ต่อประชากร 1,000 คน และอตัรา
ตายประมาณ 5.7 ต่อประชากร 1,000 คน 

  2.3 แนวทาง 

   ส่งเสรมิและเร่งรดังานวางแผนครอบครวั โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ยงัมี
อตัราเกดิและอตัราเพิม่อยู่ในเกณฑส์ูง ทัง้ทีอ่าศยัอยู่ในเขตชนบทและเขตเมอืงพรอ้มๆ กบัการน า
วธิกีารนอกเหนือจากการวางแผนครอบครวัมาใชใ้ห้มากยิง่ขึน้ เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการ 
ลดอตัราเพิม่ประชากรทีก่ าหนดไว ้
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  2.4 มาตรการ 

   เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางดังกล่าวได้
ก าหนดมาตรการไวด้งัต่อไปนี้ คอื 

   (1) ส่งเสริมและเร่งรดังานวางแผนครอบครวั 

    (1.1) เพิ ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการวางแผน
ครอบครวัใหท้ัว่ถงึ โดยเน้นพื้นที่ทีม่ปีญัหาทางเศรษฐกจิและสงัคมและมอีตัราการคุมก าเนิดต ่า ทัง้
ในชนบทและในเมอืง รวมทัง้กลุ่มเป้าหมายพเิศษ เช่น ชาวเขา วยัรุ่น ประชาชนในชุมชนแออัด 
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยไมเ่น้นเฉพาะสตรดีว้ยวธิกีาร 

- ส่งเสรมิให้อาสาสมคัรของรฐัและองค์การเอกชน 
เช่น ผสส. อสม. ผดุงครรภโ์บราณ เป็นตน้ สามารถใหบ้รกิารยาเมด็ และถุงยางอนามยัได้ 

- ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการวางแผน
ครอบครวัใหด้ขีึน้ รวมทัง้การใหบ้รกิารตรวจหามะเรง็ปากมดลกูแก่ผูร้บับรกิารวางแผนครอบครวั 

- ผสมผสานการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัเขา้กบั
อนามยัแมแ่ละเดก็ โดยเฉพาะในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้พืน้ทีช่าวเขา และชุมชนแออดัในเมอืง และให้
มสี่วนสนบัสนุนกจิกรรมดา้นการพฒันาสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ มากขึน้ 

- จดัให้มีหน่วยบริการให้ค าแนะน าแก่กลุ่มวัยรุ่น
เกีย่วกบัชวีติ ครอบครวั ศกึษา และการวางแผนครอบครวั ตลอดจนการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั 

- สนบัสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดนโยบาย
ส่งเสรมิงานวางแผนครอบครวัและบทบาทหน้าทีข่องผูร้บัผดิชอบทุกระดบัอย่างชดัเจน เพื่อสามารถ
หาแนวทางปฏบิตังิานรว่มกนัได ้

- สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในงานวางแผน 
ครอบครวัมากขึ้น พร้อมทัง้ส่งเสริมองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างให้จดับริการวางแผน
ครอบครวัและปรบัปรงุคุณภาพชวีติของคนงานและครอบครวั 
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(1.2) ปรบัปรงุการผลติและการพฒันาสมรรถภาพบุคลากร 

- ปรบัปรุงมาตรฐานการศกึษาและพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกประเภท ให้
สามารถท างานในชุมชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- อบรมบุคลากร ทัง้จากสงักดักระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถใหบ้รกิารในวธิทีีเ่หมาะสมไดม้ากยิง่ขึน้ 

(1.3) เพิม่การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์โดยจะเน้นการรณรงค์
ในพื้นที่ที่มีปญัหาทางเศรษฐกิจและสังคม และมอีัตราการคุมก าเนิดต ่ า รวมทัง้กลุ่มประชากร 
เป้าหมายพเิศษ ดงัน้ี 

- ขยายและปรบัปรงุวธิกีารเผยแพร่ข่าวสารดว้ยการ
ใชส้ื่อรปูแบบต่างๆ โดยมุง่เน้นการเผยแพรข่า่วสารและชกัจงูใหใ้ชว้ธิคีุมก าเนิดทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

- ให้มกีารร่วมมอืกนัระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กบักระทรวงต่างๆ จดัการรณรงคใ์นระดบัจงัหวดัลงไปถงึระดบัหมูบ่า้น 

- สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ชุมชน และท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารมากขึน้ รวมถงึการส่งเสรมิให้ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆ ในชนบท ริเริ่มกิจกรรมในชุมชนเพื่อเร่งรดัการยอมรบัการวางแผนครอบครวั และการ
ปรบัปรงุคุณภาพชวีติของประชาชน 

(1.4) การศกึษาวจิยัและประเมนิผล 

- สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยัวิธีการคุมก าเนิดที่
เหมาะสม 

- ศึกษารูปแบบการให้บริการและการเผยแพร่ที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

- ศึกษารูปแบบการให้สิ่งจูงใจและการผสมผสาน
งานวางแผนครอบครวักบังานพฒันาดา้นสาธารณสุขและดา้นอื่นๆ 

- ประเมินผลงานและการบริหารงานวางแผน
ครอบครวั รวมทัง้ประเมนิเป้าหมายนโยบายประชากร เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงแก้ไขการ
ปฏบิตังิานและการก าหนดนโยบายในแผนต่อไป 
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(2) ส่งเสริมและใช้มาตรการนอกเหนือจากวิธีการวางแผน
ครอบครวั เพื่อเป็นการช่วยสนบัสนุนใหม้กีารวางแผนครอบครวัมากขึน้อกีทางหนึ่ง ดงัต่อไปนี้คอื 

(2.1) การส่งเสรมิประชากรศกึษา 

- ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเหน็
ความส าคญัภาวะการเปลีย่นแปลงประชากร ซึง่จะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชวีติของ
ตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิโดยด าเนินการส่งเสรมิดงัต่อไปนี้ คอื 

- ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและบุคลากรของรฐัตระหนักถงึ
ความส าคญั และประโยชน์ของประชากรศกึษา เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน ตลอดจน
เขา้ใจถงึความหมายหลกัและแนวทางการด าเนินงานประชากรศกึษา 

- สนบัสนุนใหม้กีารจดัท าสื่อการเรยีน การสอน การ
เผยแพร่ประชากรศึกษาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
แลกเปลีย่นสื่อของแต่ละหน่วยงาน 

- ปรบัปรุงเนื้อหาสาระ กลวิธี การสอน และการ 
สอดแทรกประชากรศกึษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับชีวิตครอบครวัศึกษา 
(เพศศกึษา) เขา้ไปในการส่งเสรมิประชากรศกึษา ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน 

- ให้หน่วยงานของรฐั เอกชน และชุมชนมบีทบาท
และรว่มมอืเผยแพรง่านประชากรศกึษา โดยใชส้ื่อมวลชน สื่อพืน้บา้นและอื่นๆ  

- ให้มกีารประสานงานในการจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของภาครฐัและเอกชนอยา่งใกลช้ดิ 

- สนับสนุนให้มีการวิจ ัยที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานประชากรศกึษา และการประเมนิผลการด าเนินงานประชากรศกึษาอย่างเป็นระบบและ  
ต่อเนื่อง 

(2.2) ปรับปรุงและแก้กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้
สอดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบายประชากรของประเทศ ดงัต่อไปนี้ 

- ปรบัปรุงระเบียบการลาของลูกจ้างเอกชนตาม
กฎหมายแรงงาน โดยให้สามารถลางานเพื่อท าหมนัได้โดยไม่ถือเป็นวนัลา และสามารถลาพกั
หลงัจากการท าหมนัตามทีจ่ าเป็น โดยไดร้บัค่าจา้งตามปกตสิ าหรบัวนัลานัน้ดว้ย 
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- ปรบัปรุงการหดัลดหย่อนภาษีเงนิได้ การให้เงนิ
ช่วยเหลอืบุตรและการใหส้วสัดกิารต่างๆ โดยจ ากดัเฉพาะบุตร 2 คนแรกทีม่ชีวีติเท่านัน้ 

- ปรบัปรุงระเบยีบสวสัดกิารเพื่อสนับสนุนให้มกีาร
จดัตัง้สถานเลีย้งเดก็ก่อนวยัเรยีนขึน้ในหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสรมิการพฒันา
คุณภาพประชากรและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

- ลดหย่อนการหักช าระภาษีเงินได้ส าหรับการ
บรจิาคในกจิกรรมเกี่ยวกบัการส่งเสรมินโยบายประชากร เช่น การให้บรกิารวางแผนครอบครวัแก่
ลกูจา้ง การจดัอาหารส าหรบัเดก็ในวยัเรยีนทีย่ากจน และการจดัตัง้สถานเลีย้งเดก็ก่อนวยัเรยีน 

(2.3) ให้สิ ่งจูงใจเพือ่ ให้ภาคเอกชนมีบทบาทในกิจกรรม
ประชากร และใหม้กีารวางแผนครอบครวัมากขึน้ 

- ให้สิ่งจูงใจแก่ผู้ชักจูงและผู้ร ับบริการวางแผน
ครอบครวัดว้ยวธิคีุมก าเนิดชนิดถาวร 

- ให้สิ่งจูงใจแก่ชุมชนในการจดัตัง้สถานเลี้ยงเด็ก
ก่อนวยัเรยีน 

แผนงานกระจายตวัประชากร 

 3. แผนงานกระจายตวัประชากร มรีายละเอยีดดงันี้ 

  3.1 วตัถปุระสงค ์

   เพื่อส่งเสรมิให้การกระจายตัวของประชากรได้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
ฐานเศรษฐกจิและการว่าจา้งงานตามสภาพขอ้เทจ็จรงิที่ผ่านมา ซึ่งมแีนวโน้มแสดงให้เหน็ว่ามกีาร
เปลีย่นแปลงจากสภาพชนบทเป็นเมอืงมากยิง่ขึน้ 

  3.2 แนวทาง 

   (1) ให้ความส าคญัต่อการพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่ง
ยงัคงจะเป็นฐานเศรษฐกิจและฐานการจา้งงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอกีต่อไป โดยเน้นการเพิม่ 
คุณภาพชวีติของผูม้รีายไดน้้อยซึง่อาศยัอยูใ่นเขตชุมชนแออดั 

   (2) พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญในส่วนภูมิภาคให้เป็น
ฐานเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละภาคที่สามารถรองรบัการกระจายกจิกรรมจากกรุงเทพมหานคร 
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และปรมิณฑล และรองรบัการเคลื่อนยา้ยประชากรจากชนบท และเป็นศูนยบ์รหิารราชการของส่วน  
ภมูภิาคในอนาคต 

   (3) พฒันาพื้นที่บริเวณชายฝ ัง่ทะเลด้านตะวันออก และเตรยีมการ
พฒันาพื้นที่ในบรเิวณอื่นๆ เช่น พื้นที่ภาคใต้ตอนบนและลุ่มแม่น ้าสงขลา เป็นต้น ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกจิใหมเ่พื่อการกระจายตวัของประชากรในอนาคต 

   (4) เร่งรดัพัฒนาชนบทเพื่อปรบัปรุงคุณภาพชีวิตและการกระจาย
ความเจรญิออกไปสู่ชนบท รวมทัง้พฒันาและเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ประจ าถิน่เพื่อใหเ้กดิความภูมใิจ
และรกัถิน่ฐานอนัจะเป็นแรงจงูใจทีจ่ะผลกัดนัในการน าความเจรญิมาสู่ทอ้งถิน่ 

  3.3 มาตรการ 

   ส าหรับมาตรการที่จะให้บรรลุแนวทางการกระจายตัวประชากรใน
รายละเอยีดนัน้ มปีรากฏอยูใ่นบททีว่่าดว้ยแผนพฒันาเมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะ และแผนพฒันาชนบท 

 

 

 



บทท่ี 3 
แผนพฒันาคณุภาพคนและแรงงาน 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

1. การพัฒนาคุณภาพคนทั ้ง ในด้านร่ า งกาย สติปญัญา ความรู้  ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม และวฒันธรรม โดยเฉพาะในดา้นการอาชพีและจติใจเป็นสิง่ส าคญั เพื่อให้
สามารถพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ และให้มสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคมทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

2. นอกจากน้ีการพฒันาคุณภาพคนจะต้องสอดคลอ้งกบัปญัหาและความต้องการของ
คนในกลุ่มอายตุ่างๆ เช่น วยัเดก็ วยัเยาวชน วยัท างาน และวยัสงูอาย ุโดย 

กลุ่มอาย ุ0-5 ปี - เน้นการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 
และสติปญัญา โดยเฉพาะการให้ภูมคิุ้มกนัโรค การ
ลดอตัราทุพโภชนาการ และส่งเสรมิการพฒันาทาง
สงัคมและสตปิญัญา 

กลุ่มอาย ุ6-14 ปี - เน้นการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาในระบบโรงเรยีน 
การให้ภูมคิุ้มกนัโรค การรกัษาสุขภาพอนามยั และ
สนับสนุนให้ได้ร ับสารอาหารครบถ้วนตามความ
ตอ้งการของรา่งกาย 

 - ส่งเสริมเด็กที่มีสติปญัญาและความสามารถเป็น
พเิศษใหไ้ดร้บัการศกึษาและฝึกอบรมทีเ่หมาะสมเพื่อ
พฒันาศกัยภาพใหเ้ตม็ที ่

 - เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ 
ควรได้รบัการสนับสนุนให้ศึกษาต่อให้มากที่สุดใน
ระดับมธัยมศึกษา หรือในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่า
ระดบัประถมศกึษา 

 - แรงงานเดก็ทุกคนจะไดร้บัการดแูลคุม้ครองใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัแิรงงาน 



79 

กลุ่มอาย ุ15-25 ปี - เน้นการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาทัง้ในและนอก
ระบบโรงเรยีน การแก้ไขปญัหาการไม่มงีานท าและ
ท างานต ่ าระดับของเยาวชน ที่มิได้อยู่ในระบบ 
โรงเรยีนทัง้เยาวชนในชนบท และเยาวชนในเมอืง 

กลุ่มอาย ุ26-59 ปี - เน้นการมงีานท าเต็มที่และสนับสนุนการสร้างงาน
ดว้ยการประกอบอาชพีส่วนตวัใหม้ากขึน้ 

 - เพิม่พนูทกัษะความสามารถของแรงงานใหส้อดคลอ้ง
กบัพฒันาการทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

กลุ่มอาย ุ60 ปีขึน้ไป - เน้นบทบาทของรฐัในการสรา้งความเขา้ใจถงึปญัหา
ของผู้สู งอายุ  สนับสนุนให้ประชาชนวางแผน
เตรยีมการเพื่อการพึง่ตนเองในยามสงูอายุ 

แผนพฒันาคณุภาพคนและแรงงาน 

3. เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการพฒันาดงักล่าวข้างต้น การพฒันา 
คุณภาพคนและแรงงาน ประกอบดว้ยแผนงาน 4 แผนงานหลกัด้วยกนั แยกเป็นแผนงานพฒันา
การศกึษาและฝึกอบรม แผนงานส่งเสรมิสุขภาพ แผนงานพฒันาจติใจและวฒันธรรม และแผนงาน
บรหิารและพฒันาแรงงาน ส าหรบัวตัถุประสงค์และกจิกรรมหลกัของแผนงานทัง้ 4 แผนงาน ม ี
ดงัต่อไปนี้ 

 3.1 แผนงานพฒันาการศกึษาและฝึกอบรม 

(1) วตัถปุระสงค ์

เพื่อพฒันาคนให้มคีวามรู ้มสีติปญัญา มเีหตุผล มคีุณธรรม และ
วฒันธรรม มพีลานามยัที่สมบูรณ์ มทีกัษะในการประกอบอาชพี พึ่งตนเองได้ เป็นสมาชกิที่ดขีอง
สงัคม มคีวามรู้ความสามารถในเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และเป็นก าลงัในการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ 

(2) เป้าหมาย 

(2.1) จดัการศึกษาและฝึกอบรมทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน
ใหแ้ก่นักเรยีน นักศกึษา และคนทัว่ไป ใหเ้ป็นคนด ีมคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิัย ซื่อสตัย ์ขยนั 
พึง่ตนเอง ตลอดจนมพีืน้ฐานความรูว้ชิาชพี และเจตคตทิีมุ่่งมัน่ในการพฒันาเพยีงพอในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั การอาชพี และมสี่วนรว่มในสงัคม 
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(2.2) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับการศึกษาเพื่อ
พฒันาเยาวชนและประชาชนทัว่ไปให้สามารถพฒันาชวีติ ครอบครวั และชุมชนให้เกดิคุณภาพใน
การด ารงชวีติที่ดขี ึน้ และจดัการศกึษาใหต้รงกบัความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถประกอบอาชพีส่วนตวัหรอืสรา้งงานดว้ยตนเองไดม้ากยิง่ขึน้ 

(3) แนวทาง 

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชง้บพฒันาการศกึษาและฝึกอบรม โดย
มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรร่วมกนัและประสานการใชท้รพัยากรร่วมกนั เพื่อให้เกดิการประหยดัและมี
ประสทิธภิาพในการพฒันาดา้นคุณภาพและแกไ้ขการขยายตวัดา้นปรมิาณ 

(4) มาตรการ 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวนโยบาย 
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยก าหนดมาตรการ เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไวด้งันี้ 

(4.1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งบพัฒนาการศึกษาและ
ฝึกอบรม โดยมุง่เน้นการใชท้รพัยากรรว่มกนั โดย 

(4.1.1) การกระจายทรพัยากรการศกึษาในระดบัและสาขา
ทีใ่กลถ้งึจดุอิม่ตวัมาใชข้ยายโอกาสทางการศกึษาในระดบัและสาขาอื่น ดว้ยวธิกีาร 

(ก) ใ ช้ ท รัพ ย า ก ร ที่ เ ห ลื อ ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศกึษาในชนบทมาใช้จดัการศึกษาขัน้ก่อนประถมศกึษาในชนบท และมธัยมศกึษาตอนต้น
เพิม่ขึน้ 

(ข) ให้วทิยาลยัครูผลติบุคลากรสาขาวชิาชพี
อื่นที่สามารถประกอบอาชพีอสิระได้อย่างสอดคล้องกบัสภาพของท้องถิน่มากขึน้ โดยจดัให้มกีาร
บรหิารการศกึษาในรปูแบบวทิยาลยัชุมชนเพิม่มากขึน้ 

(ค) จัดกลุ่ มสถานศึกษาในระดับสู งกว่ า
มธัยมศึกษาตอนปลายตามสาขาวิชาที่แต่ละแห่งมคีวามถนัดและมคีวามพร้อม และจดัให้มกีาร
ประสานสมัพนัธ์กนัเพื่อร่วมกนัจดัการศกึษาในแต่ละพื้นที่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรร่วมกนั และลด
ค ว า ม 
ซ ้าซอ้นในการใชท้รพัยากร 

(4.1.2) การขยายและขอจดัตัง้มหาวทิยาลยั คณะภาควชิา 
สาขาวชิา และหน่วยงานใหม ่จะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสม ทัง้ในดา้นการพฒันาวชิาการ ความ
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ต้องการในการพฒันาประเทศ และความพรอ้มต่างๆ รวมทัง้สถานที่และขอ้จ ากดัด้านงบประมาณ
และก าลงัคน 

(ก) การขยายและจัดตัง้มหาวิทยาลัยใหม ่
เพื่อขยายโอกาสการศกึษาต่อและกระจายความเป็นธรรมในส่วนภมูภิาค จะต้องมลีกัษณะดงัต่อไปนี้
คอื 

- เป็นการรวมสถาบนัการศกึษาทีม่ ี
อยูแ่ลว้เป็นฐานในการจดัตัง้หรอืยกฐานะวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัทีม่คีวามพรอ้มทางดา้นวชิาการ 
บุคลากร อุปกรณ์การศกึษา อาคารและสถานที ่และเปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศกึษาเอกชนทีม่คีวาม
พรอ้มและศกัยภาพสงูยกฐานะขึน้เป็นมหาวทิยาลยัได้ 

- เป็นการระดมสรรพก าลังและ 
รายไดจ้ากแหล่งต่างๆ ในการจดัตัง้และใหม้แีผนการเงนิระยะยาวทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึขดีความสามารถ
ในการพึ่งตนเองอย่างชดัเจน ตลอดจนการจดัเก็บค่าเล่าเรยีนและค่าบ ารุงการศกึษาจะต้องอยู่ใน
ระดบัคุม้ทุน และเพยีงพอทีจ่ะน าเงนิมาใชจ้า่ยและปรบัปรงุมหาวทิยาลยัของตนเอง 

(ข) การขยายและจัดตั ้งคณะ ภาควิชา 
สาขาวชิา และหน่วยงานใหมจ่ะตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ คอื 

- ต้องไม่ ใช่สาขาวิชาที่ประสบ
ปญัหาการว่างงานรุนแรงและสถานศกึษาจะต้องมคีวามพร้อม มคีวามต้องการจรงิ หรอืแก้ปญัหา 
เรง่ด่วนของประเทศโดยส่วนรวม 

- ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้
อยา่งละเอยีดในการลงทุนจดัตัง้โดยพจิารณาถงึความคุม้ทุน มรีปูแบบประหยดั มกีารประสานการใช้
ทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดความซ ้าซอ้น 

- สนับส นุนสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนทีม่คีวามถนัดและความพรอ้ม จดัตัง้แทนภาครฐั เพื่อแบ่งเบาภาระการจดัการศกึษาในระดบั  
อุดมศกึษา 

(4.1.3) สนับสนุนการพึ่งตนเองของสถาบนัการศกึษาโดย
ปรบัปรงุค่าธรรมเนียมการศกึษาใหเ้ป็นธรรมมากยิง่ขึน้ ควบคู่ไปกบัการจดัทุนการศกึษาใหผู้ย้ากจน 
ตลอดจนใหส้ถาบนัการศกึษาหารายไดจ้ากทรพัยส์นิและกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

(ก) เร่งรัดการด าเนินงานพัฒนานโยบาย 
ค่าเล่าเรยีนและค่าบ ารุงการศกึษา โดยเน้นการพฒันานโยบายค่าเล่าเรยีนและค่าบ ารุงการศกึษาใน
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สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัเป็นอนัดบัแรก เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถด าเนินการปรบัค่าเล่าเรยีนใน
ระดบัต ่ากว่าอุดมศกึษาไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

(ข) ปรบับทบาทของคณะอนุกรรมการพฒันา 
นโยบายค่าเล่าเรยีนและค่าบ ารงุการศกึษาของสถาบนัการศกึษาของรฐั ในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั
ใหม้หีน้าทีค่รอบคลุมไปถงึการศกึษา สภาพและสดัส่วนการพึง่ตนเองของมหาวทิยาลยัในปจัจบุนั 

(ค) ในสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการ 
จัดท า รับจ้าง รับบริการ และผลิตเพื่อจ าหน่ายเฉพาะงานที่สามารถด าเนิน การได้ ในขีด
ความสามารถของสถานศึกษา โดยการปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
สถาบนัการศกึษาใชป้ระโยชน์และหารายไดจ้ากทรพัยส์นิของตนเอง 

(ง) จัดตัง้กองทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและ
รณรงคห์ารายไดจ้ากการบรจิาคเพื่อการศกึษา 

(จ) สนั บ ส นุ น ใ ห้ ส ถ าบัน ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดบัอุดมศกึษาเปิดการสอนหลกัสูตรระบบนอกโรงเรยีนเพื่อพฒันาอาชพีและคุณภาพชวีติ โดยให้
ผูเ้รยีนรบัภาระค่าใชจ้า่ยเอง เพื่อการพึง่ตนเองของสถาบนัการศกึษามากยิง่ขึน้ 

(4.1.4) สนับสนุนการฝึกอาชพีระยะสัน้ โดยพฒันาระบบ
การประสานงานการจดัการศึกษานอกโรงเรยีน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้ 
ร่วมกนัให้บรกิารการศึกษานอกโรงเรยีนแก่เยาวชน และคนทัว่ไปอย่างมปีระสทิธภิาพและทัว่ถึง 
โดย 

(ก) มุ่งเน้นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ว่างงาน 
ไมม่ฝีีมอื และผูว้่างงาน ซึง่มฝีีมอืไมต่รงกบัความต้องการของตลาด รวมทัง้ผูท้ างานต ่าระดบัและผูท้ี่
ตอ้งการยกระดบัฝีมอื 

(ข) ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้หน่วยงานของรฐั
และเอกชนจดัหลกัสูตรทีม่ลีกัษณะยดืหยุ่น สามารถเปลีย่นแปลงและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(ค) ใหม้กีารประสานงานระดบัชาตวิ่าดว้ยการ
ฝึกอาชีพระยะสัน้ เพื่อก าหนดนโยบายและประสานงานการจดัฝึกอบรมระยะสัน้ของหน่วยงาน 
ต่างๆ ใหม้กีารใชท้รพัยากรรว่มกนั และเกดิประโยชน์สงูสุด 
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(ง) สนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพและ 
ฝึกอบรมวชิาชพีระยะสัน้ เน้นการประกอบอาชพีส่วนตวั โดยร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้สถาน
ประกอบการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบวงจร 

(4.1.5) ปรบัปรงุนโยบาย ระเบยีบวธิกีาร และมาตรการใน
การสนับสนุน ส่งเสรมิ และรบัรองการจดัการศกึษาของเอกชนใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารและ
การด าเนินการจดัการศกึษามากยิง่ขึน้ ตลอดจนพจิารณาทบทวนกฎระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาของเอกชน เช่น ในเรือ่งการก าหนดเพดานค่าเล่าเรยีน เป็นตน้ 

(4.1.6) ปรบัปรุงระบบบรหิาร การวางแผน งบประมาณ 
การตดิตามประเมนิผล ตลอดจนนิเทศการศกึษาใหม้กีารกระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมภิาคในลกัษณะ
ทีเ่อือ้อ านวยต่อการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการจดัการศกึษาระดบัต่างๆ ใหม้ากขึน้ และสนับสนุน
แนวทางการจดัพื้นที่บรกิารการศกึษาในเขตเมอืง เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้เรยีนในโรงเรยีนใกล้บา้นและ
ในทอ้งถิน่ทีม่ภีมูลิ าเนา 

(4.2) ประสานการใช้ทรพัยากรร่วมกนั เพือ่ให้เกดิการประหยดั
และมปีระสทิธภิาพในการพฒันาคุณภาพและแกไ้ขการขยายตวัดา้นปรมิาณ โดย 

(4.2.1) เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวยัเรียนในด้าน 
ร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ จติใจ สงัคม โดยการพฒันารูปแบบการจดับรกิารที่เหมาะสมกบัสภาพ
ของทอ้งถิน่ และใหม้กีารประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4.2.2) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเด็กที่อยู่ ใน
การศกึษาภาคบงัคบั โดยการพฒันาบุคลากร พฒันาหลกัสูตร และจัดหาอุปกรณ์การเรยีน การสอน
ที ่
จ าเป็นเพื่อใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

(4.2.3) มุ่งพฒันาส่งเสรมิให้เดก็ในชนบทได้รบัการศกึษา
สูงกว่าภาคบงัคบั โดยเฉพาะเดก็ในพื้นที่ที่มกีารเรยีนต่อในอตัราต ่า โดยศกึษาหาความเป็นไปได้
และวธิกีารขยายการมธัยมศกึษาในจงัหวดัทีม่อีตัราการเรยีนต ่า 

(4.2.4) พฒันาก าลงัระดบักลาง ระดบัสูง ในสาขาที่ขาด
แคลนและตลาดมคีวามต้องการ เช่น ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมงานโลหะ ธุรกิจบรกิาร
ทนัสมยั เป็นต้น รวมทัง้เน้นให้มคีวามร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานหลกัและสมาคม
วชิาชพีในการจดัท าแผนการผลติบุคลากรระยะกลางและระยะยาวระหว่างผูผ้ลติกบัผูใ้ชก้ าลงัคนใน
สาขาวชิาชพีต่างๆ เช่น การแพทย ์วศิวกรรม เกษตร 
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(4.2.5) พฒันาบุคลากรดา้นการฝึกหดัครใูหม้คีุณภาพและ
คุณธรรมเพื่อเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองผูเ้รยีนและสงัคม 

(4.2.6) จดัการศกึษาและฝึกอบรม ทีเ่น้นใหเ้กดิทกัษะและ
มกีารทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน โดย 

(ก) เร่งรดัพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และวธิทีดสอบฝีมอืแรงงาน 

(ข) สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถรับจ้าง
ท างานในสถาบนัการศกึษาระหว่างการศกึษาใหม้ากยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ทกัษะในการประกอบอาชพีไป
พรอ้มกนัดว้ย 

(ค) พิจารณารูปแบบ และก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกนัระหว่างกระทรวงศกึษาธกิาร ทบวงมหาวทิยาลยั กรมแรงงาน และภาคเอกชน
เพื่อเสนอแนะควบคุมและก าหนดมาตรฐานคุณภาพฝีมอืแรงงานในแต่ละสาขาวชิาชพี 

(4.2.7) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและ 
เอกชนในการฝึกอาชพี โดยเน้นรูปแบบการจดัการศกึษาระบบโรงเรยีน-โรงงาน หรอืการจดัระบบ
ช่างฝึกหัด รวมทัง้พัฒนาหัวหน้าช่างที่มีฝีมือระดับสูง โดยเร่งรดัการพิจารณาพระราชบญัญัติ 
ส่งเสรมิการฝึกอาชพีแห่งชาตใิหม้ผีลในทางปฏบิตัโิดยเรว็ 

(4.2.8) จดัการศึกษาฝึกอบรมแบบครบวงจร ทัง้ในด้าน
วชิาการอาชพี การตลาด การจดัการ การลงทุน การเงนิ และการบญัช ีเพื่อส่งเสรมิการสรา้งงาน 
การประกอบอาชีพส่วนตัว และการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจการอาชีพขนาดเล็ก รวมทัง้การ
ประกอบธุรกจิท่องเทีย่ว 

(4.2.9) สนับสนุนการแนะแนวอาชพี การติดตามผู้ส าเรจ็
การศกึษาและบรกิารจดัหางานในสถาบนัการศกึษามากขึน้ โดย 

(ก) เน้นความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการอย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง 

(ข) ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ข้ อ มู ล  ข่ า ว ส า ร
ตลาดแรงงาน และการเผยแพรใ่หท้นัต่อการใชป้ระโยชน์ 

(ค) จดัตัง้หน่วยบรกิารจดัหางานในสถาบัน
ศกึษา และใหม้กีารตดิตามผลการมงีานท าของผูส้ าเรจ็การศกึษาอย่างมรีะบบและต่อเนื่อง 
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(4.2.10) เร่งรดัการเรยีนการสอน และการจดักิจกรรม
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนทุกระดบัการศกึษา โดย 

(ก) ประสานการจดัท าหลกัสูตร ต ารา วธิกีาร
สอน ฝึกอบรมครู อาจารย์ ผู้สอน และวิธีการวดัผลในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนทุกระดบัการศกึษา 

(ข) ส่ ง เ ส ริม กิจก ร รมทาง วิช าการด้ า น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเช่น การอภิปราย การจดันิทรรศการแสดงนวตักรรมเทคโนโลยทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน 

(ค) จดัหลกัสูตรการศกึษาให้มคีวามคล่องตวั
ในการปรบัตวัใหท้นัต่อความเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(4.2.11) สนับสนุนใหอ้งคก์รต่างๆ ในชุมชนทัง้ภาครฐัและ
เอกชน เช่น สมาคม มลูนิธ ิวดั และครอบครวั ไดม้สี่วนสนบัสนุนสถาบนัการศกึษาและฝึกอบรมมาก
ยิง่ขึน้ 

  3.2 แผนงานส่งเสริมสขุภาพ 

   (1) วตัถปุระสงค ์

    เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนทัง้ในชนบทและในเมอืงมี 
สุขภาพดทีัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ เป็นทรพัยากรก าลงัคนทีม่คีุณภาพ เพื่อช่วยพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

   (2) เป้าหมาย 

(2.1) ให้ประชาชนมสีุขภาพดถี้วนหน้าในระยะยาวเป็นไปตาม
เป้าหมายและเกณฑค์วามจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ไดแ้ก่ 

- ประชาชนไดก้นิอาหารถูกสุขลกัษณะและเพยีงพอ
กบัความตอ้งการของรา่งกายโดยไมเ่ป็นโรคขาดสารอาหารและโรคทอ้งรว่งอยา่งแรง 

- ประชาชนมทีี่อยู่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
โดยมบีา้นสะอาด มนี ้าสะอาด และมสีว้มถูกสุขลกัษณะ 
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- ประชาชนมโีอกาสเขา้ถงึบรกิารสงัคมขัน้พืน้ฐานที่
จ าเป็นแก่การควบคุมโรคและรกัษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่เด็กวยัต่างๆ และหญงิมคีรรภ์จะ
ไดร้บัภมูคิุม้กนั และการดแูลจากเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืผดุงครรภโ์บราณทีอ่บรมแลว้ 

(2.2) ลดอตัราการตายของเดก็และทารก อตัราป่วยและตายดว้ย
โรคต่างๆ ทีเ่ป็นปญัหาส าคญัใหต้ ่าลง 

(3) แนวทาง 

(3.1) ส่งเสรมิการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขมูลฐาน การ 
ส่งเสรมิสุขภาพ การควบคุมและป้องกนัโรคต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

(3.2) เน้นการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จดับรกิารสาธารณสุขมากกว่ามุง่การก่อสรา้งหรอืขยายสถานบรกิารสาธารณสุข 

(3.3) ส่งเสรมิการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาสุขภาพพลานามยัและ
นนัทนาการ 

(3.4) สนบัสนุนการปรบัปรงุระบบและกลไกบรหิารการพฒันาให้
เอือ้อ านวยต่อการส่งเสรมิสุขภาพ 

(4) มาตรการ 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวนโยบาย 
ดงักล่าว มาตรการทีจ่ะด าเนินการมดีงันี้ 

(4.1) ด าเนินมาตรการต่อเนือ่งจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดย
เน้นในเรือ่งต่อไปนี้ 

(4.1.1) การสาธารณสุขมลูฐาน 

(ก) ผสมผส านก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ข้ า กับ
ขบวนการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน โดยพยายามน าเอาเป้าหมายและเกณฑค์วามจ าเป็น
พืน้ฐาน (จปฐ.) มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการเตรยีมชุมชนและการประสานงานระหว่างสาขา 

(ข) พฒันาคุณภาพงานสาธารณสุขมลูฐานใน
ชนบทและขยายการด าเนินงานในเขตเมอืงควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการเพิม่ขดีความสามารถของ
ประชาชนในการพึ่งตนเองทัง้ด้านการก าหนดปญัหา การตัดสินใจแก้ไขปญัหา และการบรหิาร 
จดัการทรพัยากรทีร่ะดมมาได ้
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(ค) พฒันากองทุนต่างๆ ทีม่อียู่ใหเ้ป็นกองทุน
เอนกประสงคห์รอืกองทุนพฒันาหมู่บา้นเพื่อใหส้ามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสุขมลูฐาน และกะสพฒันาคุณภาพชวีติมากยิง่ขึน้ 

(ง) ชกัจูงให้ภาคเอกชนทัง้ที่ด าเนินงานเพื่อ
สาธารณประโยชน์และที่ด าเนินงานในเชงิธุรกิจได้เข้ามามสี่วนร่วม และมบีทบาทในองค์กรการ
พฒันาทีต่ ัง้ขึน้ในชุมชนมากยิง่ขึน้ 

(4.1.2) การส่งเสรมิสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค 
เป็นการแก้ปญัหาการเจ็บป่วยของประชาชนที่ต้นเหตุ และเสยีค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนถูกกว่าการ
รกัษาพยาบาลเป็นอนัมาก ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จะให้ความส าคญัและด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ต่อไป โดย 

(ก) สนับสนุนการจัดบริการด้านส่ง เสริม
สุขภาพอย่างต่อเนื่องทัง้ดา้นการโภชนาการ การอนามยัแม่และเดก็ การสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มและ
การจดัหาน ้าสะอาด การอาชวีอนามยั การทนัตสาธารณสุข และการส่งเสรมิสุขภาพจติ 

(ข) สนับสนุนใหป้ระชาชนโดยเฉพาะเดก็และ
เยาวชนเล่นกฬีาและออกก าลงักายอย่างถูกต้อง สม ่าเสมอ โดยการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้
การผลติและพฒันาบุคลากร รวมทัง้การจดัสร้างและบ ารุงรกัษาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา และให้
กระจายไปยงัส่วนภมูภิาคมากยิง่ขึน้ 

(ค) ส่งเสรมิการควบคุมและป้องกันโรค ทัง้
โรคตดิต่อและไม่ตดิต่อ รวมทัง้โรคผู้สูงอายุ โดยด าเนินการเฝ้าระวงั ตดิตามการระบาดและความ 
ชุกชุมของโรค การคน้ควา้วจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการควบคุมและป้องกนัโรค 

(ง) ด าเนินการประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ความรู้
ให้แก่ประชาชนให้กวา้งขวางและอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นทศันคตแิละค่านิยมของประชาชน 
โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนให้เหน็ความส าคญัของการส่งเสรมิสุขภาพและการควบคุมป้องกนัโรค 
แทนทีจ่ะมุง่แสวงหาบรกิารรกัษาพยาบาลซึง่เป็นการแก้ปญัหาทีป่ลายเหตุและสิน้เปลอืง 

(4.1.3) การพัฒนาการประยุกต์ใช้และการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ และการควบคุมป้องกนัโรค รวมทัง้
การรกัษาพยาบาลใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะใหค้วามส าคญั
แก่งานวจิยั งานพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึ่งมคีวามจ าเป็นต่อการแก้ปญัหาสาธารณสุขทัง้ใน
ทอ้งถิน่ชนบท และในชุมชนทีเ่ป็นเมอืง โดยใหด้ าเนินงานต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ต่อไป 
ดงันี้ 
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(ก) สนับส นุนการวิจัย  การพัฒนา การ
ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่เหมาะสมทัง้ในด้านการส่งเสรมิสุขภาพ การควบคุมป้องกนั
โรคตดิต่อและไมต่ดิต่อ รวมทัง้ดา้นการรกัษาพยาบาล 

(ข) สนับสนุนการวจิยัและพฒันาการผลติยา 
การจดัหายา การกระจายยาและการใช้ยาให้เป็นไปตามบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิโดยเฉพาะการวจิยั
และพฒันาสมุนไพรเพื่อใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและแผนปจัจุบนั 
ตลอดจนเพื่อการส่งออก 

(ค) ให้ความคุ้มครองผู้บรโิภคในด้านอาหาร 
ยา เครื่องส าอาง วตัถุมพีษิ และผลติภณัฑเ์คม ีโดยการเฝ้าระวงัอนัตรายจากการใชแ้ละการบรโิภค 
รวมทัง้การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึและต่อเนื่อง 

(4.2) ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดบริการ 
สาธารณสุข ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดม้กีารขยายและกระจายสถานบรกิารสาธารณสุข
ออกไปอย่างกวา้งขวางและทัว่ถงึ โดยมโีรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสาขา คดิเป็นรอ้ยละ 92 
ของอ าเภอและกิง่อ าเภอทัง้หมด และมสีถานีอนามยัครอบคลุมทุกต าบลของประเทศแลว้ ดงันัน้สิง่ที่
จะต้องเน้นมากในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ได้แก่ เรื่องของการปรบัปรุงคุณภาพและ 
ประสทิธภิาพของการจดับรกิารสาธารณสุขเป็นส าคญั โดยมมีาตรการทีจ่ะด าเนินการดงันี้ 

(4.2.1) พัฒนาระบบรับและส่ ง ต่ อผู้ ป่ ว ย  ให้มีก า ร
กลัน่กรองผู้ป่วยตามล าดบั ตัง้แต่สถานบรกิารระดบัล่าง คอื สถานีอนามยั และโรงพยาบาลชุมชน 
จนถึงสถานบริการระดับบน คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง โดยผู้ป่วยเล็กน้อยก็
รกัษาพยาบาลยงัสถานีอนามยัและโรงพยาบาลชุมชน ส่วนผูป้ว่ยหนกัหรอืต้องใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง
ในการรกัษาก็จะได้รบัการส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลหรอืสถาบนัทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในเมอืง
ต่อไป 

(4.2.2) ขยายงานบตัรสุขภาพในชนบท และรเิริม่งานใน
เขตเมอืง เพื่อน าไปสู่การประกนัสุขภาพในอนาคตที่จะอยู่บนพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง และการรบั
บรกิารรกัษาพยาบาลใหเ้ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนของระบบรบัและส่งต่อผูป้ว่ย 

(4.2.3) ป รับ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ แล ะป ร ะ สิ ท ธิภ า พข อ ง
โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามยัในด้านการรกัษาพยาบาล ให้เป็นที่เชื่อถือและศรทัธาแก่
ประชาชนโดยใหก้ารสนับสนุนทัง้ดา้นก าลงัคน เครื่องมอื อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น และการพฒันาก าลงัคน
มากยิง่ขึน้ 
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(4.2.4) เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการ
พึง่ตนเอง โดยการทบทวนนโยบายการจดัเกบ็ค่าบรกิารดา้นสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรฐั ใหม้ี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตน้ทุนหรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

(4.2.5) การสรา้งและขยายบรกิารสาธารณสุขเพื่อบรกิาร
แก่ประชาชนในชนบทให้ทัว่ถึงยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลชุมชนและด าเนินการตาม
ความจ าเป็นและในรปูแบบทีป่ระหยดั เช่น การจดัตัง้ในรปูของโรงพยาบาลสาขา เป็นตน้ 

(4.2.6) การให้บรกิารสงเคราะห์ผู้มรีายได้น้อยด้านการ
รกัษาพยาบาล รฐัจะด าเนินการต่อไปแต่จะปรบัปรุงวธิกีารด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดย
ยดึหลกัการว่า รฐัจะให้การสงเคราะห์เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยตนเองได้เท่านัน้ ทัง้นี้เพื่อ
ความเป็นธรรมในสงัคม 

(4.2.7) ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
คดัเลอืกผูท้ีส่มควรด ารงต าแหน่งทางการบรหิาร พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นการบรหิาร การ  
จดัการแก่ผูบ้รหิารงานสาธารณสุข และผูบ้รหิารงานโรงพยาบาล โดยเฉพาะผูบ้รหิารโรงพยาบาลนัน้
จะไดร้บัการพฒันาทัง้ในดา้นขดีความสามารถส่วนบุคคลและทมีงาน 

(4.2.8) สนับส นุนให้ธุ รกิจ เ อกชนมีบทบาทในการ
ให้บรกิารด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรสาธารณสุขบางประเภทมากยิง่ขึ้น โดย
ทบทวนระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคส าคญั ท าให้เอกชนไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมได้
เท่าทีค่วร 

(4.3) ปรบัปรงุระบบและกลไกบรหิารการพฒันาใหเ้อื้ออ านวยต่อ
การส่งเสรมิสุขภาพ โดย 

(4.3.1) จดัให้มอีงค์กรกลางหรอืคณะกรรมการระดบัชาติ
ด้านการสาธารณสุข เพื่อท าหน้าที่ในการประสานการด าเนินงานระหว่างงานของรฐัและระหว่าง
หน่วยงานของรฐักบัเอกชนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

(4.3.2) ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัด้านการ
พฒันาสาธารณสุขทัง้ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง และที่กระทรวง  
สาธารณสุขรบัผดิชอบร่วมกบักระทรวงอื่นๆ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายและมาตรการส่งเสรมิ  
สุขภาพในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เช่น กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการอาชวี 
อนามยัและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

(4.3.3) ให้มีการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ส าหรบังานที่มลีกัษณะของการด าเนินงานที่มหีลายหน่วยงานด าเนินการอยู่ เพื่อก าหนด
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชดัเจน ขจดัการท างานที่ซ ้าซ้อนกนั เช่น การ
พัฒนาอาชีวอนามยั การพัฒนาสมุนไพร การจัดหาน ้ าอุปโภคบริโภค การสุขาภิบาลและการ
จดัระบบบรกิารทางการแพทยใ์นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นตน้ 

(4.3.4) จดัให้มศีูนย์รวมและเครอืข่ายการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพคนทัง้ในระดบับรหิารและผูป้ฏบิตังิาน โดยเน้นการพฒันาคุณภาพคนในระดบัอ าเภอ
และต าบล 

(4.3.5) พฒันาระบบและเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล การ
วเิคราะห์ การแปรผลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและด้านยาเพื่อการ  
วางแผนการบรหิารจดัการและการตดิตามประเมนิผล 

3.3 แผนงานพฒันาจิตใจและวฒันธรรม 

 (1) วตัถปุระสงค ์

  เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายในสงัคมในการพฒันาจติใจ
ใหเ้กดิส านึกรบัผดิชอบต่อส่วนรว่ม ขยนัขนัแขง็ พึง่ตนเองไดอ้ย่างมศีกัดิศ์ร ีร่วมมอืร่วมใจกนัในการ
ท างาน ตลอดจนท านุบ ารุงและธ ารุงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมแห่งชาตเิพื่อเป็นฐานอนั
ส าคญัที่รกัษาไว้ซึ่งความมเีอกภาพ ความรกั ความหวงแหนประเทศ ความสามคัค ีความสงบสุข 
และความเจรญิกา้วหน้าของคน สงัคม และประเทศชาต ิ

 (2) เป้าหมาย 

(2.1) ใช้ศาสนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ โดยเน้น 
คุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทฯ ค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการ และการลดละอบายมุขเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ และการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้คีุณภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้ 

(2.2) ให้มหีมู่บ้านที่ปลอดจากอบายมุข มคีวามสงบสุข เจรญิ 
รุ่งเรอืงก้าวหน้าทัง้ทางโลกและทางธรรม ให้แพร่กระจายออกไปครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ ัง้ในเมอืงและ
ชนบท 

(2.3) ให้มกีารด ารงรกัษา ฟ้ืนฟู และพฒันาซึ่งโบราณสถานที่
ส าคญั ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม ตลอดจนเอกลกัษณ์ที่แสดงถงึความเป็น
ไทยทัง้ในระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่ 

(3) แนวทาง 
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(3.1) ส่งเสรมิปลกูฝงัศลีธรรมและจรยิธรรม ค่านิยมอนัดงีามของ
ไทย ทีเ่อือ้อ านวยต่อการพฒันาประเทศ 

(3.2) ส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่และการปฏิบัติตาม
หลกัธรรมทางศาสนา 

(3.3.) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศลิปวฒันธรรมของชาตเิพื่อธ ารงไวซ้ึง่วถิชีวีติทีด่งีามของไทย 

(4) มาตรการ 

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายดังกล่าวข้างต้น ได้
ก าหนดมาตรการไวด้งันี้ 

(4.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิและสอดแทรกเรื่องการพฒันาจติใจ
ด้านคุณธรรมและค่านิยมไว้ในหลกัสูตรการศึกษา อบรม ทัง้ในและนอกระบบ รวมทัง้ผู้บรหิาร
การศกึษา โดยเน้นการประหยดั อดออม และนิยมไทย การพึ่งตนเอง ขยนัหมัน่เพยีร และมคีวาม 
รบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยัและเคารพกฎหมาย ปฏบิตัหิน้าทีอ่นัพงึมต่ีอชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ 

(4.2) ให้หน่วยงานของรฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้บรกิารด้าน
การพฒันาจติใจในระดบัครอบครวั รวมทัง้ผู้สูงอายุ เพื่อใหเ้กดิความอบอุ่นและความมัน่คงภายใน 
ครอบครวั 

(4.3) ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันทางสังคมต่างๆ รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้น ากลุ่มต่างๆ ร่วมมอืกนัด าเนินการประชาสมัพนัธ์ โดยการใช้สื่อทุก
ประเภทเรือ่งการพฒันาจติใจและศลิปวฒันธรรมของชาตทิุกสาขา 

(4.4) ส่งเสรมิบทบาทของศาสนสถานให้เป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาจติใจ และศลิปวฒันธรรมของชุมชน โดยเน้นบทบาทของพระภกิษุ นักบวชในศาสนาอื่นๆ 
ตลอดจนผูน้ าศาสนาให้เป็นผูน้ าในการฝึกอบรม พรอ้มทัง้ให้มกีารปรบัปรุงและกระจายอ านาจการ
บรหิารงานของคณะสงฆใ์หม้คีวามคล่องตวัและเอื้ออ านวยต่อการศกึษา เผยแพร่ และให้คณะสงฆ์
ไดด้ ารงมัน่คงในพระธรรมวนิัย ส่งเสรมิศาสนศกึษาทุกระดบัชัน้ส าหรบัพระภกิษุสามเณร และขยาย
การด าเนินงานของพระธรรมทูต ตลอดจนส่งเสรมิการประสานงานอย่างใกลช้ดิระหว่างบา้น ศาสน -
สถาน และโรงเรยีน 

(4.5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังาน ก.พ. สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศไทย สภาสตรแีห่งชาต ิขยายการผลติวทิยากรและ 
พระภกิษุ วทิยากรทางดา้นการพฒันาจติใจหรอืจรยิธรรม 
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(4.6) ให้กระทรวง ทบวง กรม และรฐัวิสาหกิจด าเนินการฝึก 
อบรมการพฒันาจติใจแก่ข้าราชการ พนักงานทุกระดบั เน้นระดบัผู้บรหิาร และระดบัผู้ปฏบิตัิที่ 
เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารแก่ประชาชน โดยประสานงานกบัส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งในดา้นการจดั
หลกัสูตร วิธกีารและวิทยาการฝึกอบรม พร้อมทัง้หาทางยกย่องส่งเสรมิสถาบนัและตวับุคคลที่
ด าเนินการหรอืประพฤตปิฏบิตัดิา้นการพฒันาจติใจตามครรลองค าสอนทางศาสนา 

(4.7) ให้มีการปรบัปรุงการประสานงานและการร่วมรบัภาระ
ระหว่างหน่วยภาครฐั เอกชน ชุมชน และครอบครวัในการส่งเสรมิการพฒันาจติใจ การปลูกฝงั 
ศาสนธรรม การอนุรกัษ์และการพฒันาวฒันธรรมทางวตัถุ 

(4.8) ปรบัปรุงการศกึษาศลิปวฒันธรรมของชาตใินส่วนภูมภิาค
ใหก้วา้งขวางขึน้ และส่งเสรมิใหป้ระชาชนนอกระบบการศกึษาได้มโีอกาสรบัการฝึกอบรม 

(4.9) ให้มกีารอนุรกัษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัตถุ โบราณสถานและ
โบราณวตัถุ 

(4.10) ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดบัอุดมศกึษาจดักจิกรรมการแลกเปลีย่นวฒันธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีไทยระหว่างภาค
ในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนแต่ละภาค แต่ละทอ้งถิน่ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจซึง่
กนัและกนั 

(4.11) ให้มกีารวางแผนการพฒันาจติใจและแผนวฒันธรรม ทัง้
เป็นแผนระยะยาว แผนระยะสัน้ แผนระดบัชาต ิแผนระดบัทอ้งถิน่ เชื่อมโยงกนัอย่างเป็นระบบ โดย
เน้นการกระจายการบรหิารงาน การพฒันาจติใจและวฒันธรรมออกสู่ภูมภิาค และให้มกีารระดม
สรรพก าลงัคนและทรพัยากรดา้นอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานของรฐัและระหว่างประเทศ 

(4.12) รณรงคเ์สรมิสรา้งและปลูกฝงัค่านิยมในการเคารพยกย่อง
เห็นคุณค่าของความรู้ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ที่สามารถจะถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่
สงัคมและครอบครวั 

3.4 แผนงานบริหารและพฒันาแรงงาน 

(1) วตัถปุระสงค ์

(1.1) เพื่อบรรเทาปญัหาการว่างงาน และก าลังแรงงานที่ไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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(1.2) เพื่อให้แรงงานมีฝีมือตามความต้องการของตลาดมี 
ประสทิธภิาพในการผลติสงู และมคีวามกา้วหน้าในชวีติการท างาน  

(1.3) เสรมิสรา้งความมัน่คงในระบบการจา้งงานและความมัน่คง
ในดา้นสภาพการท างาน ตลอดจนความปลอดภยัและสุขภาพของแรงงาน ปรบัปรุงพฒันากลไกและ
การบรหิารแรงงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมทัง้การส่งเสรมิและพฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม
วชิาชพี 

 

(2) เป้าหมาย 

(2.1) ใหก้ าลงัแรงงานทีต่อ้งการท างาน หรอืเปลีย่นงาน สามารถ
หางานท าไดต้ามความรู ้ความสามารถและความสนใจของตน  

(2.2) ใหแ้รงงานไทยไปท างานในต่างประเทศอยู่ในระดบัสูงและ
ในขณะเดยีวกนักใ็หไ้ดร้บัการคุม้ครองอยา่งทัว่ถงึและป้องกนัการขาดแคลนก าลงัคนระดบัมนัสมอง 

(2.3) ให้แรงงานได้รบัการฝึกให้มีความรู้และฝีมือตามความ
ตอ้งการของตลาดและมปีระสทิธภิาพในการผลติสงู 

(2.4) ให้เกดิความมัน่คงในระบบการจา้งงาน สภาพการท างาน 
ความปลอดภยั และสุขภาพแรงงาน มคีวามเขา้ใจและร่วมมอือนัดซีึง่กนัและกนัระหว่างนายจา้งและ
ลกูจา้ง ในทุกสาขาเศรษฐกจิ 

(2.5) ให้มกีารพจิารณาปรบัค่าจ้างขัน้ต ่าตามกฎหมายเป็นครัง้
คราวตามภาวะเศรษฐกจิสงัคมและค่าครองชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

(3) แนวทาง 

(3.1) ส่งเสรมิการประกอบอาชพีส่วนตวั ปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ตลาดแรงงานภายในประเทศและวชิาชพีต่างประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

(3.2) พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและมปีระสทิธภิาพในการผลติสงู 

(3.3) พฒันาระบบการจา้งงานใหม้คีวามมัน่คง มคีวามปลอดภยั
ในการท างานมสี่วนส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม และเอื้ออ านวยต่อการมงีานท าใหม้ากขึน้ 
ใหม้กีารปรบัปรุงสภาพการท างาน ตลอดจนสุขภาพอนามยัของแรงงาน พรอ้มทัง้นโยบายเงนิเดอืน
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ค่าจ้าง และค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปรบัปรุงผลิตภาพแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และค่า 
ครองชพี 

(3.4) ส่งเสรมิและพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มอาชพี สมาคม
วชิาชพี ให้ร่วมกนัเผยแพร่เทคนิคเกี่ยวกบัการประกอบอาชพีให้กว้างขวางยิง่ขึ้น รวมทัง้ส่งเสรมิ
สมรรถภาพของบริการวิชาชีพภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือเทียบเท่ากับบริษัท 
ต่างประเทศ 

(4) มาตรการ 

(4.1) ส่งเสรมิการประกอบอาชพีส่วนตวัแบบครบวงจร โดย 

 ให้การศึกษา/ฝึกอบรมในวิชาชีพที่ตลาดแรงงาน และ
ระบบเศรษฐกจิมคีวามต้องการ โดยเน้นทกัษะให้สามารถปฏบิตังิานได้จรงิ วชิาประกอบที่จ าเป็น
และขอความรว่มมอืกบัสถาบนัการเงนิในดา้นเงนิทุน ตลอดจนการส่งเสรมิดา้นการตลาด 

- รณรงค์เปลี่ยนทศันคติ ค่านิยมทุกๆ ฝ่ายให้เห็น
ถงึความจ าเป็นและความส าคญัของการประกอบอาชพีส่วนตวั 

- ขจดัปญัหาอุปสรรคและปรบัปรุงตวับทกฎหมาย 
มาตรการ แนวด าเนินการทีจ่ะสนบัสนุนเพื่อใหเ้อือ้อ านวยต่อการประกอบอาชพีส่วนตวัใหม้ากขึน้ 

- ส่งเสรมิระบบการรบัช่วงงานให้กระจายออกไปสู่
แรงงานทีอ่ยูใ่นเมอืงต่างๆ และในชนบท 

(4.2) ส่งเสรมิแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ โดย 

- ด า เ นิ น ก า รน โ ยบายท า งก า รทู ต  ก ร ะชับ
ความสมัพนัธ ์และมคีวามเขา้ใจอนัด ีและมคีวามรว่มมอืดา้นต่างๆ กบัประเทศทีเ่ป็นหรอืมศีกัยภาพ
เป็นตลาดแรงงานไทย 

- ปรับปรุ ง ร ะบบการบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ และแก้ไข
ปญัหาต่างๆ ได้โดยฉับพลนั ตลอดจนให้สามารถให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาวเิคราะห์ การ
เปลีย่นแปลงตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- ส่งเสรมิและพฒันาใหม้กีารขยายตลาดแรงงานใน
ภมูภิาคอื่นๆ นอกเหนือจากในตะวนัออกกลาง เช่น ในยโุรป อเมรกิา และเอเซยี เป็นตน้ 
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- พฒันาทกัษะแรงงานรวมทัง้ภาษาทีจ่ าเป็นต่อการ
ท างานเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป 

- ทดสอบฝีมือ  ออกใบรับรองและลงทะเบียน
แรงงานฝีมอื เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการจดัส่งแรงงานฝีมอืไปท างานในต่างประเทศ 

- อ านวยความสะดวกในการจัดส่ง รวมทัง้ขจัด
อุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ใหห้มดไปหรอืเหลอืน้อยทีสุ่ด 

- ลดตน้ทุนการส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศและ
ค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องรบัภาระ เช่น ลดการเรยีกเก็บค่านายหน้าเกนิกว่าที่กฎหมายก าหนด และ
การใหม้แีหล่งเงนิกูใ้นระบบแทนนอกระบบ เป็นตน้ 

- ตรวจตราจบักุมและลงโทษผู้กระท าผดิกฎหมาย
จดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 

- เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงานต่างประเทศกลวธิี
หลอกลวง รายชื่อบรษิทัทีจ่ดัหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ฯลฯ ใหถ้งึระดบัหมู่บา้นทีม่แีรงงานไป
ท างานในต่างประเทศ 

- ให้มกีารวางแผนรองรบัแรงงานไทยที่จะเดนิทาง
กลบัจากท างานในต่างประเทศ เนื่องจากตลาดลดความตอ้งการแรงงาน 

(4.3) พฒันาและปรบัปรุงระบบขอ้มลูข่าวสารแรงงาน และระบบ
การจดัหางานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดย 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหางานทั ้ง ใน
ส่วนกลางและภมูภิาค 

- ปรบัปรุงระบบและเผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงาน 
เช่น แหล่งงาน ต าแหน่งงาน วุฒ ิทกัษะ เงนิเดือน และค่าจ้างอย่างกว้างขวาง ด้วยวิธีการที่มี 
ประสทิธภิาพ 

- ขยายการฝึกอาชีพ การทดสอบ และก าหนด 
มาตรฐานฝีมอและการจดัท าทะเบยีนแรงงาน 

(4.4) ป้องกนัคนต่างดา้วแยง่อาชพีคนไทย โดย 
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- ป้องกนัและขจดัการเขา้มาท างานของคนต่างชาติ
ทีไ่มจ่ าเป็น ทัง้ทีผ่่านและไมผ่่านการส่งเสรมิการลงทุน 

- เพิม่การตรวจตรา จบักุมและลงโทษคนต่างชาตทิี่
ท างานในประเทศไทยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

- ก าหนดและก ากับให้บรษิัทต่างประเทศที่เข้ามา
ด าเนินการในประเทศไทยไดม้กีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่แรงงานไทยอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

(4.5) ส่งเสรมิระบบแรงงานสมัพนัธ ์โดย 

- ด าเนินการปรบัปรุงกฎหมายแรงงานใหเ้หมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้การปรบัปรุงขอ้ตกลงร่วมกนัว่า
ดว้ยแนวปฏบิตัใินการส่งเสรมิแรงงานสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

- ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบแรงงานสมัพนัธแบบ
ทวภิาคภีายในสถานประกอบการ โดยเน้นให้เหน็ถงึความส าคญัของการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขมี
ความมัน่คง มคีวามเขา้ใจและรว่มมอืทีด่ต่ีอกนั และมคีวามยอมรบัใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 

- สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้องคก์รทัง้ฝ่ายนายจา้งและ
ลกูจา้งทีม่จีดุมุง่หมายในการเสรมิสรา้งระบบแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ี

- ส่งเสริมให้องค์กรฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
ด าเนินการใหม้นีกัแรงงานสมัพนัธอ์าชพีทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพื่อใหค้ าปรกึษา และในกรณีที่
มปีญัหาการขดัแยง้และการเรยีกรอ้งระหว่างนายจา้งและลูกจา้งเกดิขึ้น แต่ละฝ่ายก็มอบหมายให ้
นกัแรงงานสมัพนัธอ์าชพีไดพ้บเจรจาต่อรองกนัแทน 

- ขยายงานของศาลแรงงานไปสู่ส่วนภูมภิาค โดย
จดัตัง้ศาลแรงงานภาคขึน้ในภาคเหนือและภาคใต้ 

- ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดี มีความสร้างสรรค์ มีคุณภาพ  
ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน รูถ้งึกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งและปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ๆ และมคีวาม
เขา้ใจในสถานการณ์เศรษฐกจิสงัคมและความมัน่คงของประเทศ 
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- การรณรงค์เผยแพร่โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ 
เกี่ยวกบัความรูเ้รื่องแรงงานสมัพนัธ์ และผลเสยีหายที่เกดิขึน้จากการมรีะบบแรงงานสมัพนัธ์ที่ไม่  
เอือ้อ านวย 

(4.6) ส่งเสรมิการคุม้ครองแรงงานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย 

- เพิม่การใหก้ารคุม้ครองแรงงาน โดยการพจิารณา 
ทบทวน ปรบัปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ การใช้และการคุ้มครองแรงงานทัว่ไป แรงงานเด็ก 
แรงงานสตร ีและความปลอดภยัในการท างานให้เหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ 

- ปรบัปรุงระบบและประสทิธภิาพการตรวจในการ
ใหค้วามคุม้ครองดา้นต่างๆ ใหม้คีวามคล่องตวั และสามารถครอบคลุมไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้
ใหม้กีารลงโทษแก่ผูล้ะเมดิอยา่งจรงิจงั 

- ประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์และสรรพวิชา
ความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ มาใชใ้นการคุม้ครองสุขภาพคนงานและปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มใน
การท างาน พรอ้มทัง้รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ทุกๆ ฝ่ายเกดิจติส านึกความรบัผดิชอบ ทราบถงึผล
เสยีหายและแนวทางป้องกนัแก้ไข ตลอดจนตวับทกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัในการท างาน 

(4.7) ด าเนินการแกไ้ขการใชแ้รงงานเดก็และแรงงานหญงิ โดย 

- ใหเ้ดก็ทีอ่ยูใ่นเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัไดร้บั
การศกึษาภาคบงัคบัจนจบชัน้ประถมปีที ่6 อยา่งทัว่ถงึ จะยกระดบัอายแุรงงานเดก็ เพิม่ประเภท
งานทีห่า้มใชเ้ดก็ท า เพิม่สวสัดกิารปรบัปรงุสภาพการท างาน/ทีอ่ยูอ่าศยั ชัว่โมงการท างานและการ 
อบรม การศกึษาหาความรูข้องแรงงานเดก็ 

-  ขจดัความเหลื่อมล ้าในโอกาส ปญัหาและอุปสรรค
การมงีานท า และขจดัการเลอืกปฏบิตัสิ าหรบัแรงงานหญงิในเรือ่งค่าจา้ง สภาพการท างาน การ
ฝึกอบรม และการพฒันาฝีมอืแรงงาน รวมทัง้การปรบัปรงุการใหค้วามช่วยเหลอืแก่แรงงานหญงิที่
เกดิจากการหลอกลวงหรอืบงัคบัท างานทีฝื่นความตอ้งการ 

(4.8) ส่งเสรมิและพฒันาความรู้และมาตรฐานในการประกอบ
อาชพี โดย 
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- ใหม้กีารเร่งรดั พฒันาความรู ้และเทคนิคดา้นการ
ประกอบอาชีพ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกลุ่มอาชีพ สมาคมวิชาชีพด้านต่างๆ และ
สถาบนัการศกึษา เพื่อปรบัปรงุประสทิธภิาพในการประกอบอาชพีและการสรา้งงานดว้ยตนเอง 

- ให้คณะกรรมการวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ 
ร่วมกนัเผยแพร่ เพิม่ผลติภาพการประกอบอาชพี และก าหนดมาตรฐานในการประกอบอาชพีในแต่
ละกลุ่มอาชพี รวมทัง้เสรมิสรา้งจรรยาบรรณต่างๆ ให้มากกว่าเดมิ ตลอดจนก าหนดใหม้รีะบบการ
รบัรองมาตรฐานการอาชีพและใบรบัรองการประกอบอาชีพประเภทและระดบัต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

(4.9) ขยายขอบเขตการบังคับใช้กองทุนเงินทดแทนให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ ทัง้ในเรือ่งทอ้งทีส่ถานประกอบการและขอบเขตของการใหค้วามช่วยเหลอื 

(4.10) ให้มกีารพฒันาระบบข้อมูลและข่าวสารทรพัยากรมนุษย์
และการมงีานท า เพื่อใช้ในการวางแผนก าหนดนโยบายพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละแรงงานทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนเพื่อการร่วมมอืและประสานงานระหว่างประเทศในเรื่องนี้ ในการนี้ 
จ าเป็นตอ้งมหีน่วยประสานขอ้มลูกลางขึน้ในหน่วยงานทีเ่หมาะสม 

  

 

 

 



บทท่ี 4 
แผนเสริมสรา้งความสงบสขุในสงัคม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

 1. ความสงบสุขในสงัคมเป็นปจัจยัที่มผีลกระทบกระเทอืนต่อการพฒันาประเทศเป็น
ส่วนรวม เพราะสงัคมที่ไม่มคีวามมัน่คง ปราศจากความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ตลอดจน
บุคคลในสังคมนั ้นขาดจิตส านึกที่จะช่วยเหลือเกื้ อกูลกันแล้ว ในที่สุดย่อมบัน่ทอนความ
เจรญิกา้วหน้าของประเทศชาต ิ

 2. สงัคมไทยในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นแปลงไปในทางวตัถุนิยมมากขึน้ การกระจายรายได้
ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก สภาพชนบทไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นสงัคมเมอืง
ตลอดเวลา มผีลท าใหโ้ครงสรา้งความผูกพันของคนในชุมชนลดน้อยลง และโครงสรา้งของสถาบนั
ครอบครวักเ็ปลีย่นไปอยา่งเหน็ไดช้ดั อยา่งไรกด็ ีทุกฝา่ยดิน้รนขวนขวายเพื่อความเป็นอยู่ทีด่กีว่า มี
การอพยพเขา้มาอยู่ในเขตเมอืงของประชาชนจากชนบท ท าใหเ้กดิปญัหาสงัคมอื่นๆ ตดิตามมาอกี
มากมาย เช่น ปญัหาชุมชนแออดั ยาเสพตดิ ปญัหาอาชญากรรมทีก่ารกระท าผดิไดท้วคีวามอุกอาจ
และโหดร้ายยิง่ขึน้ นอกจากน้ีปญัหาการตายและบาดเจบ็จากอุบตัิภยัก็มจี านวนมาก และมคีวาม 
รุนแรงตามพฒันาการของเทคโนโลย ีรวมทัง้ปญัหาผู้ด้อยโอกาสมรีายได้ไม่พอกบัค่าครองชพี คน
พกิารทุพพลภาพ และผูป้ระสบสาธารณภยัต่างๆ ทีทุ่กฝา่ยจะตอ้งรว่มมอืช่วยเหลอือกีมาก  

 3. ปญัหาความสงบสุขในสังคมที่กล่าวมาน้ี มีสาเหตุมาจากสถาบันในสังคมและ 
วถิชีวีติที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนัน้แนวความคดิการเสรมิสร้างให้เกิดความสงบสุขในสงัคมจงึ
ต้องเสรมิสร้างให้สงัคมมคีวามมัน่คง เน้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน การจดัระบบการ 
ป้องกันด้านอุบตัิภยัให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
กระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนปรบัปรงุวธิกีารจดัสวสัดกิารสงัคมใหเ้หมาะสม 

แผนเสริมสร้างความสงบสขุในสงัคม 

 4. เพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าวขา้งต้นใหส้อดคลอ้งกบัแนวความต้องการเสรมิสรา้งความ
สงบสุขในสงัคม จงึได้ก าหนดให้มแีผนงานสองแผนงานด้วยกนั ได้แก่ แผนงานความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ และแผนงานสวสัดกิารสงัคม 
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4.1 แผนงานความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

(1) วตัถปุระสงค ์

เพื่อเสรมิสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ โดยเน้นการ
ป้องกันอาชญากรรมและการป้องกันอุบัติภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
กระบวนการยตุธิรรม 

(2) เป้าหมาย 

(2.1) ลดปญัหาอาชญากรรมใหต้ ่าลงกว่าเดมิ 

(2.2) ลดระยะเวลาการด าเนินคดีทุกขัน้ตอนในกระบวนการ 
ยตุธิรรม 

(2.3) ลดอตัราการกระท าผดิซ ้าของผูก้ระท าผดิและผูต้้องขงั 

(2.4) ลดอัตราการตายและบาดเจ็บเนื่ องมาจากอุบัติภัยใน
การจราจรทางบก ทางน ้า และอุบตัภิยัในเคหะสถาน ในสาธารณสถาน และการท างาน จนไม่เป็น
ปญัหาส าคญัของประเทศและไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

(3) แนวทาง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการลดปญัหาอาชญากรรม การป้องกัน
อุบตัภิยัและการด าเนินงานในกระบวนการยุตธิรรม โดยเน้นการป้องกนัอาชญากรรมควบคู่ไปกบั
การปราบปรามให้มากขึ้น และจดัระบบการป้องกันอุบตัิภยัให้เกิดการประสานงานจากทุกฝ่าย 
ตลอดจนการปรบัปรงุระบบบรหิารงานยตุธิรรม 

(4) มาตรการ 

(4.1) ใชชุ้มชนสมัพนัธใ์นการป้องกนัอาชญากรรมเพื่อการตดิต่อ
สมัพนัธ์ระหว่างต ารวจกบัประชาชน ในลกัษณะความสมัพนัธ์สองทางให้ทราบและเขา้ใจปญัหาใน
การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ทัง้น้ี เพื่อกระตุ้นใหม้กีารร่วมมอืกนัปฏบิตังิานแก้ไขปญัหา
อาชญากรรมรว่มกนั โดยมกีารปรบัปรงุคุณภาพบุคลากรใหเ้อือ้อ านวยต่อมาตรการนี้ดว้ย 

(4.2) แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนและภาคเอกชนในการ
รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและการป้องกนัตนเอง รวมทัง้การรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรมทางเพศ 
การค้าบรกิารทางเพศ และการต่อต้านยาหรอืสารเสพตดิ โดยเฉพาะในชุมชนแออดั สถานศกึษา 
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แ ล ะ 
สถานที่ราชการ ตลอดจนใหชุ้มชนและครอบครวัมสี่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาหรอืสาร
เสพตดิ 

(4.3) รณรงค์ให้สังคมยอมรับผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขังให้
สามารถกลบัมาด าเนินชวีติปกตใินสงัคม เพื่อแกไ้ขปญัหาการกระท าผดิซ ้า 

(4.4) ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนทัง้ในและนอก
ระบบโรงเรยีนให้มคีวามรู้เรื่องอุบตัิภยัและให้เกิดจติส านึกของความปลอดภยั สามารถป้องกัน
ตนเองและช่วยเหลอืผูอ้ื่นได ้ทัง้นี้ ควรกระตุน้ใหส้่วนราชการต่างๆ เขา้มามสี่วนรว่มดว้ย 

(4.5) ให้มกีารประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั เพื่อการ
ป้องกนัอุบตัิภยัอย่างมปีระสทิธภิาพและติดตามผลปฏบิ้ติอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีาร
รว่มมอืและประสานงานอยา่งใกลช้ดิระหว่างภาครฐับาลและภาคเอกชนในการป้องกนัอุบตัภิยั 

(4.6) ปรับปรุงระบบบริหารงานกระบวนการยุติธรรมให้มี 
ประสทิธภิาพ โดยการประสานการด าเนินงานทุกขัน้ตอนในกระบวนการยุติธรรม และเน้นความ 
รว่มมอืในการศกึษาวเิคราะหก์ารด าเนินงานเพื่อแก้ไขใหเ้กดิความรวดเรว็ สอดคลอ้ง และเป็นธรรม
ยิง่ขึน้ 

(4.7) ให้ใช้วธิกีารคุมประพฤติผู้กระท าผดิที่กระทรวงยุติธรรม
และกรมราชทณัฑด์ าเนินการอยู ่เพื่อระบายความแออดัในสถานทีค่วบคุมและลดภาระของรฐับาลใน
การควบคุมผู้กระท าผดิและผู้ต้องขงั โดยให้ชุมชนและครอบครวัมสี่วนร่วมในการฟ้ืนฟูจติใจและ
พฤตกิรรมของผูก้ระท าผดิและผูต้อ้งขงั 

(4.8) ให้ขยายงานของศาลคดเีดก็และเยาวชนไปสู่ส่วนภูมภิาค 
เพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่หลงกระท าผดิให้กลบัตนเป็นพลเมอืงด ีและให้พฒันางานของ 
ศาลคดเีดก็และเยาวชนใหร้วมถงึคดคีรอบครวัดว้ย 

4.2 แผนงานสวสัดิการสงัคม 

(1) วตัถปุระสงค ์

    ส่งเสรมิใหผู้้ด้อยโอกาสหรอืประสบทุกขย์ากในสงัคมสามารถช่วย
ตวัเองเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคม โดยค านึงถงึขอ้จ ากดัทางดา้นการเงนิการคลงัของประเทศ 

(2) เป้าหมาย 
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เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้ด้อยโอกาส หรือ 
ประสบปญัหาทุกขย์ากใหม้มีากยิง่ขึน้ 

 

(3) แนวทาง 

(3.1) เร่งด าเนินการปรบัปรุงวธิกีารจดัสวสัดกิารสงัคม โดยเน้น
การมสี่วนรว่มของทุกฝา่ย รวมทัง้สถาบนัครอบครวั ชุมชนและองคก์รภาคเอกชน 

(3.2) จดัระบบประสานงานด้านสวสัดกิารสงัคมระหว่างภาครฐั
และองคก์รภาคเอกชนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

(4) มาตรการ 

(4.1) พัฒนาและเสริมสร้างความมัน่คงของครอบครัวอย่าง
จรงิจงัอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นต้น ประสานงานรว่มมอืกนัในการจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงใน
ครอบครวั โดยการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ เรื่องหน้าที่บทบาทความรบัผดิชอบของบดิามารดาต่อ
ครอบครวั ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ การให้บรกิารค าปรกึษาแก่คู่สมรส การให้โรงเรยีน ศูนย์ 
เยาวชน ศูนยช์ุมชน สมาคมครูผู้ปกครอง จดักจิกรรมให้พ่อแม่พบครูอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งสื่อ
สมัพนัธร์ะหว่างบา้น-โรงเรยีน-ชุมชน 

(4.2) พฒันาพื้นฐานความมัน่คงทางสงัคม โดยมุ่งให้ประชาชน
ส่วนรวมได้มหีลกัประกนัที่ม ัน่คงในชวีติ ในปจัจุบนัน้ีได้มกีารให้ความมัน่คงทางสงัคมไปบ้างแล้ว 
เช่น การใหค้วามคุม้ครองคนงานทีป่ระสบภยัอนัเนื่องมาจากการท างาน โดยส านักงานกองทุนเงนิ
ทดแทนกรมแรงงาน บตัรสุขภาพและการรกัษาพยาบาลฟรขีองกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น แต่  
ขอ้เทจ็จรงิมปีระชาชนเพยีงบางส่วนเท่านัน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์ ดงันัน้กรมแรงงาน กรมประชาสมัพนัธ ์
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ควรขยายงานดา้นนี้ออกไป
อกีโดยรเิริม่ในเรื่องทีจ่ าเป็นและเป็นไปไดก่้อน ทัง้น้ี ควรให้ทุกฝ่ายไดม้สี่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม  

(4.3) ส่งเสรมิสนับสนุนผูด้อ้ยโอกาสใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมอาชพี
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการด ารงชวีติอยู่ในสงัคมตามอตัภาพ และสนับสนุนดา้น
เงนิทุนกูย้มืไปประกอบอาชพีและช่วยเหลอืดา้นการตลาด 

(4.4) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน ชุมชน และสถาบนั
ต่างๆ ในสงัคมเขา้ใจแนวความคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีถู่กตอ้ง 
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(4.5) ปรบัปรุงระบบการประสานงานระหว่างภาครฐัและองค์กร
เอกชน โดยจดัให้มคีณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันางานสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติ ท าหน้าที่ด้าน
นโยบาย ประสานงานควบคุม ก ากบังานใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

(4.6) สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรเอกชนที่มีล ักษณะการ
ด าเนินการด้านสวสัดกิารสงัคมอย่างเดยีวกนัให้มากขึน้ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
รว่มระหว่างภาครฐับาลและเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันางานสงัคมสงเคราะห์
แห่งชาตไิดเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



บทท่ี 5 
แผนปรบัปรงุกลไกการพฒันาสงัคม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

1. ปจัจุบนัการจดับรกิารสงัคมและการแก้ไขปญัหาสงัคมต่างๆ ส่วนใหญ่ยงัถอืว่าเป็น
ภาระหน้าทีแ่ละบทบาทของรฐั โดยเอกชนและประชาชนยงัมบีทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินการ
ไม่มากเท่าทีค่วร ประกอบกบัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 คาดว่า ฐานะการเงนิการคลงัของ
ประเทศจะไม่อยู่ในฐานะที่จะเอื้ออ านวยให้รฐัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขยายบรกิารทาง
สังคม และการแก้ไขปญัหาสังคมต่างๆ ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นดังเช่นในระยะที่ผ่านมา แต่ใน
ขณะเดยีวกนัความต้องการของประชาชนดา้นบรกิารสงัคมต่างๆ ก็จะยงัคงเพิม่ขึน้ตามรายไดข้อง
ประชาชนที่เพิม่ขึน้และการเพิม่ขึน้ของประชากร ดงันัน้ เพื่อปรบัปรุงบรกิารทางสงัคมต่างๆ ให้มี
คุณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และขณะเดยีวกนักส็ามารถสนองความต้องการของประชาชนที่
เพิ่มขึ้นได้ด้วย จงึจ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงระบบและกลไกการพฒันาสงัคมเสียใหม่ จากที่เน้น
บทบาทของรฐัในฐานะผู้ให้หรอืผู้ด าเนินการเองฝ่ายเดยีวเป็นผู้ส่งเสรมิสนับสนุนให้เอกชน ชุมชน
และประชาชนเป็นผู้ด าเนินการหรอืมสี่วนร่วมในการด าเนินการให้มากที่สุด ทัง้นี้ให้ค านึงถงึการมี
ส่วนร่วมของสตรดีว้ย โดยมแีผนงานที่จะด าเนินการ 2 แผนงาน คอื แผนงานปรบับทบาทของรฐั 
แ ล ะ แ ผ น ง า น 
ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน 

แผนงานปรบับทบาทของรฐั 

2. แผนงานปรบัปรงุบทบาทของรฐั มรีายละเอยีดดงันี้ 

2.1 วตัถปุระสงค ์

เพื่อปรบับทบาทของรฐัใหส้อดคลอ้งกบัขดีความสามารถและฐานะการคลงั
ของประเทศ และให้มกีารแบ่งภาระหน้าที่และบทบาทในการพฒันาสงัคม ระหว่างภาครฐับาลและ
ภาคเอกชนใหม้คีวามชดัเจนและเหมาะสมยิง่ขึน้ 

2.2 แนวทาง 
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ปรบับทบาทของรฐัจากทีเ่น้นการจดับรกิารใหห้รอืด าเนินการเองฝ่ายเดยีว 
เป็นการสนับสนุนใหเ้อกชน ชุมชนและประชาชนเป็นผูด้ าเนินการ โดยรฐัจะเขา้ไปด าเนินการเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้ 

2.3 มาตรการ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และแนวนโยบายดังกล่าว มาตรการที่จะ
ด าเนินการ มดีงันี้ 

(1) รฐัจะทบทวนและก าหนดภาระหน้าที่โดยจะลดบทบาทในการ
จดับรกิารสงัคมใหล้ดน้อยลง แต่จะเน้นบทบาทตวัเองในดา้นการรกัษากฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
การให้ความเป็นธรรม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน การให้ความ
ช่วยเหลอืทางวชิาการต่างๆ รวมทัง้การปรบัปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพของบรกิารที่มอียู่แล้ว
มากยิง่ขึน้ 

(2) สนับสนุนให้ธุรกจิเอกชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการจดับรกิารทาง
สงัคมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา เป็นต้น เพื่อทดแทน 
บทบาทของรฐัที่จะชะลอตวัลงและสนองความต้องการของประชาชนที่เพิม่ขึน้ โดยใชน้โยบายและ
มาตรการส่งเสรมิการลงทุนทีเ่หมาะสม การใชน้โยบายราคาเป็นสิง่จงูใจ รวมทัง้การใชอ้งคก์รความ
รว่มมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้ขา้มามบีทบาทมากยิง่ขึน้ 

(3) เพิม่ขดีความสามารถในการพึง่ตนเองของสถานพยาบาลและสถาน
การศกึษาของรฐั โดยเฉพาะการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา โดยทบทวนนโยบายการจดัเกบ็ค่าบรกิาร
ใหม้คีวามเป็นธรรมและคุม้ทุนมากยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไปในตวัดว้ย 

(4) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการเขา้มามสี่วนรว่มของภาคเอกชน โดยเฉพาะในดา้นการศกึษาและสาธารณสุข 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวขององค์กรเอกชน เพื่อ
ประสานงานกับฝ่ายรฐั และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการประสานการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายและทศิทางเดยีวกนั 

(6) สนบัสนุนใหม้อีงคก์รกลางดา้นการพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรม 
ในลกัษณะของคณะกรรมการประสานงานเพื่อดแูลดา้นนโยบายการวางแผน ก ากบั ดแูลและตดิตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้  
 

แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3. แผนงานส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

3.1 วตัถปุระสงค ์

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนและครอบครวัได้
เขา้มามบีทบาทและส่วนรว่มในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคมต่างๆ และสามารถพึง่ตนเองไดใ้น
ระยะยาวต่อไป 

3.2 แนวทาง 

ส่งเสรมิและสนับสนุนบทบาทของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนและสถาบนั
ครอบครวั ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสงัคมต่างๆ ของประเทศมากยิง่ขึน้ 

3.3 มาตรการ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบายดงักล่าว มาตรการทีจ่ะด าเนินมี
ดงันี้ 

(1) รณรงค์อย่างทัว่ถึงและต่อเนื่องให้ทุกส่วนราชการและประชาชน
เกดิจติส านึกและยอมรบัร่วมกนัว่าการป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคมต่างๆ เช่น ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัย์สิน เป็นต้น เป็นภาระหน้าที่และบทบาทร่วมกันของทุกฝ่าย หากปล่อยให้เป็น
ภาระหน้าทีข่องรฐับาลฝา่ยเดยีวจะไมม่ทีางแกไ้ขปญัหาดงักล่าวได ้

(2) ปรับปรุงองค์กรชุมชนในชนบทที่ได้มีการจัดตัง้ขึ้นแล้วอย่าง
กว้างขวาง ให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และสนับสนุนให้มกีารจดัตัง้องค์กรชุมชน โดย
ชุ ม ช น 
จดัตัง้ขึน้เองในเขตเมอืง โดยเฉพาะในเขตชุมชนแออดัเพื่อผนึกก าลงัรว่มกนัในการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาสงัคมของแต่ละชุมชน และเป็นแกนกลางในการประสานการด าเนินงานรว่มกนักบัฝ่ายรฐั 

(3) รณรงค์ให้สถาบนัสงัคม โดยเฉพาะสถาบนัครอบครวัตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีม่ต่ีอการป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคมต่างๆ เช่น การใหก้ารศกึษา
อบรมบุตร ธดิา ให้มศีลีธรรม ระเบยีบวนิัย การดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามยัของคนในครอบครวั 
รวมทัง้ผูส้งูอาย ุเป็นตน้  

(4) สนับสนุนบทบาทของสตรใีห้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทัง้ในระดบั
ครอบครวั ระดบัชุมชน และระดบัชาต ิ
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(5) การปรบัปรุงระบบและกลไกบรหิารการพฒันาโดยเฉพาะในเขต
ชนบทใหเ้ป็นไปตามการปรบัปรงุทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาชนบท 



บทท่ี 1 
บทน า 

 

 

 1. ในอดตีทีผ่่านมาประเทศไทยมทีรพัยากรธรรมชาตอุิดมสมบูรณ์ทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านัน้ได้ถูกน าไปใช้อย่างมากมายเพื่อการเพิม่ผลผลติ และเพื่อบรรเทาปญัหาความยากจน ใน
ขณะเดยีวกนัประชากรของประเทศเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็จาก 26.4 ลา้นคนในปี 2504 เป็น 51.7 
ล้านคนในปี 2528 ท าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ปจัจุบัน
ทรพัยากรธรรมชาตมิปีรมิาณลดลง มสีภาพเสื่อมโทรม และมปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้โอกาสใน
การพฒันาเศรษฐกจิ โดยอาศยัทรพัยากรธรรมชาตเิป็นหลกัดงัเช่นทีผ่่านมาจงึมน้ีอยลง การพฒันา
เศรษฐกิจในอนาคตจึงต้องให้ความส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีเ่หลอือยู่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ลดปญัหาความขดัแยง้ใน
การใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อนาคต และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดว้ยเหตุนี้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึจ าเป็นต้องด าเนินการ
วางแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกนัอย่างเป็นระบบ 

การพฒันาเศรษฐกิจโดยอาศยัทรพัยากรธรรมชาติมีโอกาสลดลง 

 2. การขยายตวัทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่สงูขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัก่อนๆ เป็นผล
มาจากปจัจยัหลายๆ อย่างด้วยกนั แต่ปจัจยัที่ส าคญัที่สุดประการหน่ึงคอื การพฒันาที่ผ่านมาได้
อาศยัทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่มากมายในขณะนัน้เป็นฐานและปจัจยัการผลติหลกั สาขาเศรษฐกจิ
ทีม่คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัทรพัยากรธรรมชาต ิคอื ภาคเกษตรกรรม ภาคเหมอืงแร่และย่อยหนิ ได้
มสีดัส่วนของผลผลติในมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิในปี 2528 ประมาณรอ้ยละ 25 มมีลูค่า
การส่งออกรอ้ยละ 49 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด และมกีารจา้งงานในปี 2527 รอ้ยละ 70 ของ 
ผูม้งีานท าทัง้ประเทศ 

 3. อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงสรา้งและบทบาทของสาขาทัง้สองได้
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงโดยตลอด โดยสัดส่วนในมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติของภาค
เกษตรกรรม และภาคเหมอืงแร่และย่อยหนิ ได้ลดลงจากรอ้ยละ 39.5 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 
เหลอืเพยีงรอ้ยละ 25.1 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ส่วนการจา้งงานของภาคเกษตรกรรม และภาค
เหมอืงแร่และย่อยหนิ ในช่วงปี 2514 ถงึ 2527 นัน้ แมจ้ะปรากฏว่าสามารถจา้งงานได้เพิม่ขึ้น
ประมาณ 4 ลา้นคน คอืเพิม่จาก 13 ลา้นคน เป็น 17 ลา้นคนกต็าม แต่สดัส่วนของผูม้งีานท าในภาค
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เกษตรกรรม และภาคเหมอืงแร่และย่อยหนิ ต่อจ านวนผู้มงีานท าทัง้หมดกลบัลดลงจากรอ้ยละ 79 
เหลอืเพยีงรอ้ยละ 70 

 4. การพฒันาประเทศโดยเร่งรดัการสรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจินัน้ ไดม้กีาร
น าทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียู่มาใช้อย่างมากมาย จนท าให้ทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดร่อยหรอ
และเหลอืน้อยลง ทรพัยากรธรรมชาตทิี่เหลอือยู่ในปจัจุบนัมศีกัยภาพที่เอื้ออ านวยต่อการพฒันา
เศรษฐกจิในอนาคตลดลง การแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติโดยไม่ได้ค านึงถงึขดีจ ากดั
ของทรพัยากรดงัเช่นทีเ่ป็นมาในอดตี นอกจากจะท าใหท้รพัยากรธรรมชาตทิุกชนิดลดลงเป็นล าดบั
แล้ว ยงัมผีลท าให้เกิดปญัหาความขดัแย้งและปญัหามลพษิ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นตัวอย่างได้
ดงัต่อไปนี้ ส่วนรายละเอยีดและขอ้เทจ็จรงิทีส่ าคญัจะปรากฏในบทที ่2 

  4.1 ท่ีดินและป่าไม้ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากมกีารเพิม่ผลผลติทางการเกษตรโดยอาศยัการบุกรุกเปิดพืน้ทีใ่หม่ การใช้ทีด่นิในลกัษณะ  
ดงักล่าว ก่อใหเ้กดิปญัหาส าคญั 2 ประการ คอื การบุกรุกเขา้ไปใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีป่่าไม ้และ
ปญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิ ในปจัจุบนัมรีาษฎรบุกรุกเขา้ไปท ากนิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตปิระมาณ 33 
ล้านไร่ หรอืร้อยละ 25.8 ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทัง้หมด และในจ านวนที่ดนิทัง้หมดที่ใช้ใน
การเกษตรนัน้พบว่าประมาณร้อยละ 50 เป็นที่ดินที่ไม่มโีฉนดซึ่งเป็นผลท าให้เกษตรกรขาด
กรรมสทิธิท์ีม่ ัน่คง และเป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ประสทิธภิาพของการใชท้ีด่นิ เกษตรกรขาดแรงจงูใจ
ใ น ก า ร 
ปรบัปรุงบ ารุงดนิ ผลผลติทีไ่ด้มแีนวโน้มลดลง นอกจากนัน้ประชากรทีเ่พิม่ขึน้มผีลผลกัดนัใหม้กีาร
ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูเขา้ไปในพืน้ทีป่า่ไมม้ากขึน้ ซึง่เท่ากบัเป็นการเพิม่ปญัหาการท าลายป่าไม ้และ
ปญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิใหม้ากยิง่ขึน้ไปอกี 

  4.2 ทรพัยากรแหล่งน ้า การลงทุนพฒันาสร้างแหล่งน ้าขนาดใหญ่ในบรเิวณ
ลุ่มน ้ าที่ส าคัญๆ ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโ ครงการกักเก็บน ้ า
เอนกประสงคเ์พื่อการชลประทาน การผลติกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ในปจัจบุนัมเีขือ่นขนาดใหญ่ในลุ่ม
น ้าส าคญัของประเทศทัง้สิน้ 12 เขือ่น ดงันัน้การลงทุนก่อสรา้งเขือ่นเอนกประสงคข์นาดใหญ่ในระยะ
ต่อไปจงึมคีวามเป็นไปไดน้้อยลงอยา่งมาก ทัง้นี้เนื่องจากลุ่มน ้าที่มสีภาพเหมาะสมไดพ้ฒันาไปเกอืบ
หมดทุกลุ่มน ้าแล้ว นอกจากนี้ราคาผลผลิตทางการเกษตรมแีนวโน้มตกต ่าลง การลงทุนพฒันา 
แหล่งน ้าขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานจงึอาจจะได้รบัผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ฉะนัน้โอกาสในการ
พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรในช่วงระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึขึน้อยู่กบัการสนับสนุนใหม้ี
การพฒันาแหล่งน ้าขนาดเล็กทัง้น ้าผวิดนิและน ้าใต้ดนิให้มากขึ้น เพื่อการเกษตรและการอุปโภค
บรโิภค นอกจากนัน้ยงัจ าเป็นต้องพจิารณาการใชท้รพัยากรแหล่งน ้าเพื่อกจิกรรมอื่นๆ รวมทัง้การ
ป้องกนัน ้าท่วมดว้ย 



109 

  4.3 ทรพัยากรธรณี แหล่งแร่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ แหล่งน ้าใหญ่ๆ ได้ถูก
พฒันาขึน้มาใชป้ระโยชน์ในประเทศ และส่งออกไปแลว้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่แหล่งแร่
ดบีุกในภาคใต ้แหล่งแรท่งัสเตน ดอยโงม้ จงัหวดัแพรแ่ละเขาศูนย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช แหล่งแร่
สงักะสี จงัหวดัตาก และก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ในปจัจุบนัแหล่งแร่ขนาดใหญ่ที่มคีวามอุดม
สมบูรณ์เหลอือยู่น้อย นอกจากนี้การพฒันาเพื่อน าแร่ขึน้มาใชป้ระโยชน์จากแหล่งแร่ทีเ่หลอือยู่ได้มี
ส่วนในการท าลายทรพัยากรแหล่งแร่ เช่น กรณีการดูดน าแร่ดบุีกนอกชายฝ ัง่ภาคใต้ ซึง่สามารถน า
แร่ขึน้มาได้เพยีงรอ้ยละ 30 เท่านัน้ นอกจากนี้วธิกีารดงักล่าวยงัสรา้งปญัหามลพษิขึน้ในทะเลอกี
ดว้ย 

 4.4 ประมง ในช่วงที่ผ่านมามกีารขยายตัวในการพฒันาเครื่องจกัร อุปกรณ์
ขนาดใหญ่ และจ านวนเรอือวนลากเพิม่ขึน้จาก 1,872 ล า ในปี 2510 เป็น 9,390 ล า ในปี 2526 หรอื
เพิม่ขึน้ถงึ 5 เท่า ท าใหท้รพัยากรสตัวน์ ้าในเขตน่านน ้าไทยถูกจบัไปมากเกนิกว่าความเจรญิของการ
ผลติตามธรรมชาติ แหล่งอาศยัของสตัว์น ้าในทะเลถูกท าลายลง นอกจากนี้การจ ากดัเขตน่านน ้า
เศรษฐกจิ 200 ไมลท์ะเล กม็ผีลท าใหพ้ืน้ทีก่ารจบัสตัวน์ ้าลดลง ซึง่จะท าใหก้ารเพิม่ผลผลติจากการ
ประมงมปีญัหาเพิม่มากขึน้ 

  4.5 ส่ิงแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่ต่างๆ ที่มอียู่รอบตวั เช่น ป่าไม ้
แหล่งน ้า อากาศ ฯลฯ เป็นสิง่ทีบุ่คคลทัว่ไปสามารถแสวงประโยชน์และทิง้ของเสยีต่างๆ ได ้การใช้
ประโยชน์ทีม่ากเกนิก าลงัการผลติของธรรมชาต ิและไมป่ระสานประโยชน์ร่วมกนั รวมทัง้การทิง้ของ
เสยีในปรมิาณที่มากกว่าสิ่งแวดล้อมจะรองรบัได้ มผีลท าให้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสื่อมโทรมในทุกดา้น และเกดิปญัหามลพษิขึน้ทัว่ไป เช่น การระบายของเสยีลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา 
ท าใหคุ้ณภาพน ้าของแม่น ้าเจา้พระยา บรเิวณท่าเรอืกรุงเทพฯ ปรมิาณค่าออกซเิจนละลายเกอืบจะ
เป็นศูนยม์ลิลกิรมัต่อลติร ซึง่ต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน เป็นตน้ 

ความสมัพนัธข์องทรพัยากรธรรมชาติต่อปัจจยัท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ 

 5. ในระยะเวลาทีผ่่านมา ทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัทางเศรษฐกจิอยู ่
3 ประการ คือ ประสิทธิภาพการผลิต ปญัหาความยากจน และจ านวนประชากร กล่าวคือ 
ทรพัยากรธรรมชาติมสี่วนส าคญัในการเพิม่ผลผลติ บรรเทาปญัหาความยากจน ในขณะเดยีวกนั
ทรพัยากรธรรมชาตกิ็มอีตัราการใชท้ีสู่งขึน้ตามความกดดนัจากการที่จ านวนประชากรของประเทศ
เพิม่ขึน้ 

ประสิทธิภาพการผลิต 

 6. ในอดตีได้มกีารน าเอาทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียู่อย่างอุดมสมบูรณ์มาใช้เพื่อการ
เพิม่ผลผลติด้วยวธิกีารท าให้ประสทิธภิาพทางการผลติสูงขึน้หลายประการ ดงัจะเห็นได้จากการ
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พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการชลประทาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนพฒันาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลางไปแลว้คดิเป็นมลูค่าในปจัจุบนั (2526) เป็นจ านวนประมาณ 146,416 ลา้นบาท 
แยกตามขนาดของโครงการเป็นจ านวนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1 : จ านวนโครงการพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการชลประทาน 

 
ขนาดของโครงการ จ านวน : โครงการ 

โครงการขนาดใหญ่ (เงนิลงทุนมากกว่า 200 ลา้นบาท) 62 
โครงการขนาดกลาง (เงนิลงทุนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท) 508 
โครงการขนาดเลก็ (เงนิลงทุนไมเ่กนิ 4 ลา้นบาท 3,417 

 7. การพฒันาแหล่งน ้าดงักล่าวสามารถท าใหป้ระสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรเพิม่
สูงขึ้นเป็นอันมาก กล่าวคือเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวและพืชอื่นๆ ในเขต  
ชลประทาน ซึง่มพีืน้ที่ 21.656 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 17 ของพืน้ทีท่ าการเกษตรทัง้หมด และในบาง
เขตซึง่มรีะบบชลประทานสมบรูณ์สามารถผลติไดม้ากกว่า 1 ครัง้ต่อปี และมผีลผลติต่อไร่เพิม่สูงขึน้
กว่าเดมิอีกด้วย หรอือาจกล่าวได้ว่าผลผลติข้าวที่เพิม่ขึ้นในช่วงตัง้แต่ปี 2518 เป็นต้นมา เป็น 
ผลผลติขา้วทีไ่ดจ้ากพืน้ทีช่ลประทานเกอืบทัง้หมด 

 
ตารางท่ี 3.2 : ผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่ 

 
 ผลผลิต : ไร่ 

(ถงั) 
ผลผลติขา้วในฤดทู านานอกเขตชลประทาน 16 
ผลผลติขา้วในฤดทู านาในเขตชลประทาน 64 
ผลผลติขา้วนอกฤดทู านานอกในเขตชลประทาน 68 

นอกจากการเพิม่ผลผลติข้าวดงักล่าวข้างต้นแล้ว ระบบชลประทานยงัเปิดโอกาสให้มกีาร
กระจายการผลติพชืในเขตชลประทานไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ แต่การกระจายประเภทการผลติดงักล่าว
ยงัขาดกจิกรรมต่อเนื่องในพืน้ทีช่ลประทาน ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมกีารพจิารณาแกไ้ขต่อไป 

ทรพัยากรธรรมชาติกบัการบรรเทาปัญหาความยากจน 

 8. ในอดตีเนื่องจากมทีรพัยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก โอกาสที่ประชาชนจะ
น าเอาทรพัยากรธรรมชาติไปใช้เพื่อการยงัชีพและเพิ่มพูนรายได้จงึมอียู่มาก ดงันัน้ฐานะความ
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เป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมากจงึมรีะดบัดขีึน้เรื่อยๆ แต่ในปจัจุบนัเน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาติ
ทุกชนิด มจี านวนลดน้อยลง และมสีภาพเสื่อมโทรม ทรพัยากรธรรมชาติที่เคยเป็นโอกาสในการ
บรรเทาความยากจนของประชาชนจงึมน้ีอยลงตามล าดบั ยกตวัอย่าง เช่น ประชาชนทีบุ่กรุกเขา้ไป
ท ากนิในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าเขาภูหลวง อ าเภอปากช่อง และปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 
จ านวนประชากร 740,000 ไร่ ซึ่งในระยะแรกๆ ประชาชนเหล่านัน้มฐีานะความเป็นอยู่ค่อนขา้งด ี
ทัง้นี้เน่ืองจากทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวยงัมคีวามอุดมสมบรูณ์อยู่มาก แต่ในปจัจุบนัความอุดมสมบูรณ์
ของพืน้ทีด่งักล่าวก าลงัหมดไปอยา่งรวดเรว็ เนื่องจากมกีารใชท้ีด่นิเพื่อการปลูกพชืไร่เป็นระยะเวลา
ติดต่อกันหลายปี โดยไม่มกีารบ ารุงรกัษา หน้าดินถูกชะล้างพงัทลาย ผลผลิตต่อไร่ จงึได้ลดลง
ตามล าดบัและยงัก่อให้เกดิปญัหาดา้นสิง่แวดล้อม ด้านสงัคมและเศรษฐกจิในพืน้ทีด่งักล่าวอกีดว้ย  
ดงันัน้นอกจากโอกาสในการบรรเทาปญัหาความยากจนจากทรพัยากรธรรมชาตจิะลดน้อยลงแล้ว 
ในบางพื้นที่ได้เกดิความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิซึ่งอาจมผีลท าให้ปญัหาความยากจน
ของประชาชนทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ 

ความกดดนัของประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ 

 9. ในช่วงเวลา 25 ปีทีผ่่านมา (2504-2528) ประชากรเพิม่สูงขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 
2.7 ต่อปี โดยจ านวนประชากรไดเ้พิม่จาก 26.4 ลา้นคน ในปี 2504 เป็น 51.7 ลา้นคน ในปี 2528 
หรอืเพิม่ขึน้ 1 เท่า การเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของประชากร ท าใหม้คีวามต้องการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง เ ป็นปจัจัยพื้นฐานในการด ารงชีพมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่
ทรพัยากรธรรมชาติมอียู่ในปรมิาณมากและยงัสามารถสนองความต้องการได้ค่อนข้างทัว่ถึงนัน้ 
ปญัหาต่างๆ ก็ยงัไม่ปรากฏขึ้นชดัเจนนัก แต่ในปจัจุบนัเน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาติได้ลดลง มี
สภาพเสื่อมโทรม และมปีญัหาด้านสิง่แวดล้อม ปญัหาจงึได้ปรากฏขึน้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ปญัหาการแก่งแย่งการใช้ทรพัยากรธรรมชาติของคนกลุ่มต่างๆ และปญัหาการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อไว้ใชอ้นาคต เป็นต้น สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นประเดน็ปญัหาส าคญัทีท่ าให้ต้องมี
การพจิารณาเรง่รดัด าเนินการจดัท าแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นระบบอย่างจรงิจงัมากขึน้ 

สรปุ 

 10. กล่าวโดยสรุป ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทรพัยากรธรรมชาตไิด้ถูกใช้ไปในด้านต่างๆ 
เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิโดยยงัไม่มกีารวางแผนการจดัการทีด่ ีและขาดการค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะ
เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ทรพัยากรธรรมชาติที่เหลอือยู่จงึมสีภาพถดถอยและเสื่อมโทรมจน
กลายเป็นประเดน็ปญัหาหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกจิในปจัจุบนั แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 นับเป็น
แผนพฒันาฉบบัแรกที่จะจดัให้มกีารพฒันาและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติที่เหลอือยู่ให้เป็น
ระบบที่ประสานสอดคลอ้งระหว่างทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิด และกบัการพฒันาเศรษฐกจิสาขา
ต่างๆ อยา่งไรกด็ก่ีอนทีจ่ะพจิารณาถงึสาระส าคญัของแนวทางการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใินช่วง 
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5 ปีข้างหน้านั ้น จะได้มีการชี้ให้เห็นถึงสภาพปญัหา และการวิเคราะห์ปญัหาของ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยละเอยีด ในบทที ่2 และบทที ่3   



  บทท่ี 2 
สภาพปัญหา 

 

 

 1. เพื่อใหก้ารก าหนดแนวทางการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 5 
ปี เป็นไปในทศิทางทีถู่กต้อง บทที ่2 จะไดก้ล่าวถงึสภาพปญัหาของทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิด
โดยละเอียด ซึ่งปญัหาดงักล่าวบางชนิดก็เป็นปญัหาที่เกิดร่วมกัน บางชนิดก็เป็นปญัหาเฉพาะ
ทรพัยากรธรรมชาตชินิดนัน้ๆ 

ทรพัยากรท่ีดิน 

ข้อเทจ็จริง 

 2. ประเทศไทยมพีืน้ที่ทัง้หมด 320.7 ลา้นไร่ ถ้าจ าแนกตามความเหมาะสมของทีด่นิ
ต่อการเกษตร จะจ าแนกไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 3.3 : การจ าแนกพื้นทีประเทศไทยตามความเหมาะสมต่อการเกษตร 

 
การจ าแนกพ้ืนท่ี หน่วย : ล้านไร่ 

- พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการเกษตรกรรม 168.6 
- พืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมต่อการเกษตรกรรม แต่อาจน ามาใชไ้ด ้ถ้าหาก

มมีาตรการทีเ่หมาะสมในการปลกูพชืเฉพาะอยา่ง 
49.8 

- พืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมต่อการเกษตรกรรม 99.8 
- พืน้ทีแ่หล่งน ้า 2.8 

รวม 320.7 

 3. นโยบายเกี่ยวกบัที่ดนินัน้ มมีาตัง้แต่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 โดยรฐับาลในสมยั
นัน้ได้ประกาศใช้นโยบายการใช้ที่ดนิและกรรมสทิธิท์ี่ดนิ ในปี พ.ศ. 2504 และได้มกีารจ าแนก
ประเภททีด่นิอยา่งกวา้งขวาง โดยแบ่งพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศออกเป็น 2 เขต คอื 

  เขตที ่1 : พืน้ทีท่ าการเกษตร ทีอ่ยู่อาศยั และอื่นๆ ประมาณ 160.35 ลา้นไร่ หรอื
รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 
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  เขตที ่2 : พื้นที่ป่าไมเ้น้ือที่ประมาณ 160.35 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 50 ของพืน้ที ่
ทัง้หมด โดยกรมป่าไมไ้ด้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์่าและอื่นๆ ไปแลว้ ประมาณ 128 ลา้นไร่ และในขณะนี้ยงัมพีืน้ทีป่าไมท้ีย่งัไม่ไดป้ระกาศ
เป็นปา่สงวนแห่งชาต ิหรอืทีเ่รยีกว่าปา่เตรยีมการสงวนอกีประมาณ 30 ลา้นไร ่

 4. ในพื้นที่เขตที ่1 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ าการเกษตร ที่อยู่อาศยัและอื่นๆ นัน้ นโยบายในปี 
2504 ได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่ถอืครองโดยเอกชนประมาณ 125 ล้านไร่ ที่เหลอืจ านวนประมาณ 
35.35 ลา้นไร ่นัน้ เป็นพืน้ทีส่าธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ ทีด่นิของรฐัวสิาหกจิ ทีด่นิขององคก์รศาสนา 
ที่ดินราชพสัดุ และที่ดินที่ใช้ในราชการทหาร อย่างไรก็ดีหากพจิารณาถึงสภาพการใช้ที่ดินของ
ประเทศในปจัจุบนัแล้ว จะพบว่ามกีารใช้ที่ดนิเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 146.9 ล้านไร่ หรอื 
รอ้ยละ 45.8 ของพื้นที่ทัง้หมดของประเทศ โดยจ าแนกเป็นพืน้ทีท่ านา 84 ล้านไร่ พืน้ทีท่ าไร่ 48 
ลา้นไร ่พืน้ทีส่วน 0.9 ลา้นไร ่และพืน้ทีเ่พาะปลกูไมผ้ลและไมย้นืตน้อกีประมาณ 14 ลา้นไร่ ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่าได้มกีารใช้ที่ดนิเพื่อการเกษตรมากกว่านโยบายที่ก าหนดไว้ในปี 2504 อย่างมาก โดย
พืน้ทีก่ารเกษตรทีเ่พิม่ขึน้น้ีมาจากการใชพ้ืน้ทีท่ีก่ าหนดไว้ เป็นพืน้ทีป่า่ไมแ้ละพืน้ทีส่าธารณะต่างๆ 

 5. ในพื้นที่เขตที่ 2 ซึ่งเป็นพืน้ที่ป่าไมน้ัน้ ตามนโยบายปี 2504 ไดก้ าหนดเขตพืน้ที ่
ป่าไมไ้ว ้160.35 ล้านไร่ อย่างไรกด็จีากการส ารวจสภาพการถอืครองที่ดนิรวมของประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2518-2527 โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรไดร้ะบุไวว้่า พืน้ทีป่่าไมล้ดลงเรื่อยๆ จาก 131
ลา้นไรห่รอืประมาณรอ้ยละ 40.8 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศในปี 2518 เหลอืเพยีง 96 ลา้นไร่ในปี 
2527 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.9 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศ พืน้ทีป่า่ไมท้ีถู่กน ามาใชเ้พื่อการเกษตร
น้ี ส่วนหน่ึงอยู่ในเขตพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิีป่ระกาศไปแลว้ 128 ลา้นไร่ ประมาณว่ามรีาษฎรเขา้
ไปท ากนิในเขตเหล่านี้ประมาณ 33 ล้านไร่ หรอืรอ้ยละ 25.8 ของพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาตทิัง้หมด 
ส่วนในพืน้ทีป่า่เตรยีมการสงวนประมาณ 30 ลา้นไร่ นัน้ กม็รีาษฎรเขา้ไปท ากนิเช่นกนั (ยงัไม่ไดท้ า
การส ารวจพืน้ทีท่ีถู่กบุกรกุไวช้ดัเจน) 

สภาพปัญหา 

 6. ในพืน้ทีเ่ขตที ่1 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ าการเกษตร ทีอ่ยู่อาศยัและอื่นๆ นัน้ ปญัหาหลกัที่
ส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรทีด่นิม ี2 ประการ คอื 

  6.1 ปญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิ ในปจัจุบนัพืน้ทีก่ารเกษตรซึง่มเีอกสารสทิธปิระเภท
โฉนดที่ดนิมเีพยีงจ านวนน้อย ดงันัน้ปญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิจงึแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื กรณีที่มี
เอกสารแสดงสทิธิ ์แต่ยงัไม่สมบูรณ์เท่าโฉนดที่ดนิ และกรณีที่ยงัไม่มเีอกสารสทิธใิดๆ ทัง้สิ้น ดงั
ปรากฏตามขอ้เทจ็จรงิ ดงันี้ 

   (1) พื้นที่ประมาณ 65.6 ล้านไร่ ที่ราษฎรได้มาโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่เอกสารแสดงกรรมสทิธิเ์ป็นเพยีงหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ (นส. 3 หรอื นส. 3 ก) 
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ซึ่งเอกสารดงักล่าวเป็นเอกสารแสดงกรรมสทิธิท์ี่ยงัไม่สมบูรณ์และแน่นอนเท่าโฉนดที่ดนิ และมี
ความยากล าบากในการใชเ้ป็นหลกัฐานการค ้าประกนัการกูย้มืของเกษตรกร 

   (2) พืน้ทีอ่กีประมาณ 66.3 ลา้นไร่ ยงัไม่มเีอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์ดๆ 
ทัง้สิ้น ซึ่งมทีัง้พื้นที่ของรฐั และพื้นที่ที่เอกชนเข้าท ากินโดยมเีอกสารเพยีงใบจองหรอืใบแจ้งการ
ครอบครองทีด่นิ (สค. 1) เท่านัน้ จากสภาพขอ้เทจ็จรงิขา้งต้นเป็นผลท าใหร้าษฎรผูถ้อืครองทีด่นิ
ขาดแรงจูงใจในการปรบัปรุงบ ารุงดนิ และในบางกรณีก็มกีารจบัจองโดยทิ้งที่ดนิให้ว่างเปล่า และ
ไมไ่ดน้ ามาใชป้ระโยชน์แต่อย่างใดทัง้สิน้ 

  6.2 ปญัหาการใช้ที่ดนิไม่มปีระสทิธภิาพ มอียู่ 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื จากใน
จ านวนพืน้ทีท่ าการเกษตรทัง้สิน้ 146.9 ลา้นไร ่ปรากฏว่ามกีารใชท้ีด่นิไมเ่หมาะสมกบัสมรรถนะของ
ที่ดินเป็นจ านวนถึง 33.7 ล้านไร่ หรอืร้อยละ 22.9 ของพื้นที่ท าการเกษตรทัง้หมด โดยม ี
รายละเอยีดดงันี้คอื 

 
ตารางท่ี 3.4 : แสดงการใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของท่ีดิน 

 
การใช้ท่ีดิน หน่วย : ล้านไร่ 

- การท านาขา้วบนทีด่นิทีไ่มเ่หมาะสมจ านวน 13.48 
- การปลกูพชืไรบ่นทีด่นิทีไ่มเ่หมาะสมจ านวน 14.58 
- การปลกูไมย้นืตน้บนทีด่นิทีไ่มเ่หมาะสมจ านวน 1.7 
- การปลกูพชืไรบ่นทีล่าดเทสงูกว่า 35 เปอรเ์ซน็ต ์ 3.9 

นอกจากนี้ยงัมกีารน าทีด่นิทีเ่หมาะสมแก่การเกษตรมาใชเ้พื่อกจิกรรมอื่นๆ เช่น ทีอ่ยู่อาศยั 
และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 7. นอกจากปญัหาดงักล่าวยงัมปีญัหาเกี่ยวกบัการเช่าและขนาดของการถอืครองทีด่นิ 
แต่ปญัหาน้ีมคีวามรุนแรงน้อยกว่าปญัหากรรมสิทธิแ์ละการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมที่กล่าวข้างต้น  
อย่างไรก็ดรีฐับาลได้พยายามแก้ไขปญัหาโดยได้มกีารจดัสรรที่ดนิเพื่อการครองแก่ราษฎรตัง้แต่
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 โดยการน าที่ดนิซึ่งไดก้นัออกจากพื้นที่ป่าไมจ้ านวน 32.9 ลา้นไร่ และได้
จดัสรรทีด่นิใหแ้ก่ราษฎรไปแลว้ประมาณ 16.7 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 50.8 ของทีด่นิทีจ่ะจดัสรรทัง้หมด 
และรฐั-บาลได้จดัให้มกีารปฏริูปที่ดนิ โดยได้มกีารประกาศเขตปฏริูปที่ดนิตัง้แต่ปี 2518 จนถงึปี 
2528 คดิเป็นพืน้ที ่9.8 ลา้นไร่ ซึง่ไดด้ าเนินการปฏริปูทีด่นิแลว้เสรจ็จ านวน 2 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 
28.7 ของพื้นที่ที่ประกาศเขตปฏริูปทัง้หมด โดยมเีกษตรกรได้รบัประโยชน์แล้วจ านวน 90,649 
ครอบครวั 
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 8. ในพืน้ทีเ่ขตที ่2 ซึง่เป็นพืน้ทีป่่าไม ้การบุกรุกเขา้ท ากนิของราษฎรในพืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาติดงักล่าว ท าให้ราษฎรไม่มกีรรมสิทธิใ์นที่ดิน และไม่มคีวามมัน่คงในการถือครองที่ดิน
ราษฎรเหล่านี้ส่วนใหญ่มฐีานะยากจน ขาดความสามารถและแรงจูงใจในการปรบัปรุง หรอืพฒันา  
ที่ดนิ ท าให้สภาพดนิเสื่อมโทรมและเกิดปญัหาของดินประเภทต่างๆ เช่น การแพร่กระจายของ 
พื้นที่ดนิเคม็ ฯลฯ นอกจากนี้การบุกรุกเขา้ไปท ากนิในพื้นที่ไหล่เขาที่มคีวามลาดชนัสูง ท าให้เกิด
การชะลา้งพงัทลายของดนิและก่อใหเ้กดิการสญูเสยีหน้าดนิไปเป็นจ านวนมาก 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 9. ในช่วงเวลาทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดม้กีาร
ก าหนดแนวทางเพื่อแก้ปญัหาพื้นฐานหลกัๆ ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้กจิกรรมที่จะท าต่อไปจงึ
เป็นเรื่องของการด าเนินงานเดมิใหแ้ลว้เสรจ็ หรอืด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง โครงการส าคญัที่
รฐัไดด้ าเนินการอยูใ่นขณะน้ีคอื 

  (1) โครงการพฒันากรมที่ดนิและเร่งรดัการออกโฉนดที่ดนิทัว่ประเทศ เพื่อ 
เรง่รดัการออกโฉนดทีด่นิทัว่ประเทศใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 20 ปี นบัจากปี 2528 ถงึปี 2547  

  (2) โครงการการจดัท าแผนการใช้ทีด่นิทัว่ประเทศเพื่อใหม้กีารพฒันาและการ
ใชท้รพัยากรทีด่นิใหม้ปีระสทิธภิาพ มกีารปรบัปรงุบ ารงุดนิและการอนุรกัษ์ทีด่นิ 

  (3) โครงการปฏริูปที่ดนิเพื่อให้เกษตรกรผู้เช่าและไรท้ี่ท ากนิมทีี่ดนิท ากนิเป็น
ของตนเอง 

  (4) โครงการเร่งรดัจดัที่ดินท ากินในนิคมสร้างตนเองและสหกรณ์นิคม ซึ่ง 
โครงการนี้มนีโยบายจะใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2534 

  (5) โครงการออกเอกสารสทิธทิ ากนิชัว่คราว (สทก. และ สทก. 1) ซึ่งได ้
ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2525 เพื่อออกเอกสารสทิธทิ ากนิให้แก่ราษฎรที่บุกรุกเข้าท ากินในพื้นที ่
ปา่สงวนแห่งชาต ิ

ทรพัยากรป่าไม้ 

ข้อเทจ็จริง 

 10. ในอดีตพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีอยู่ประมาณครึ่งหน่ึงของพื้นที่ประเทศและ
พระราชบญัญัติป่าไม้ก าหนดไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดนิที่ยงัมไิด้มบุีคคลได้มาตามกฎหมายที่ดนิ” 
ดงันัน้ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวพื้นที่ป่าไมจ้งึเป็นของรฐัแต่ผู้เดยีว รฐัมหีน้าที่ในการบรหิารและ
จดัการป่าไมท้ัง้หมด ซึ่งเป็นขอบเขตที่กว้างขวางเกนิกว่าขดีความสามารถที่รฐัจะสามารถป้องกนั
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และรกัษาปา่ไมใ้หอ้ยูใ่นสภาพดไีด ้การควบคุมดแูลใหผู้ร้บัสมัปทานปา่ไมป้ฏบิตัติามขอ้ตกลงยงัขาด
ความรดักุมเพยีงพอ และการป้องกนัการบุกรุกท าลายป่าในลกัษณะต่างๆ ไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขไดอ้ย่างจรงิจงั การพฒันาทรพัยากรป่าไมใ้นช่วงที่ผ่านมาได้ยดึถอืแนวทางดงักล่าวมาตลอด 
โ ด ย เ น้ น 
มาตรการดา้นการควบคุม ป้องกนัรกัษาพืน้ที่ป่าไม ้ดงันัน้จงึมกีารละเลยบทบาททางเศรษฐกจิของ
ปา่ไม ้นอกจากนัน้ประชาชนไมม่สี่วนรว่มในการพฒันาทรพัยากรป่าไมแ้ต่อยา่งใด 

สภาพปัญหา 

 11. พืน้ทีป่่าไมล้ดลงอย่างรวดเรว็จาก 171 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 53 ของพืน้ทีป่ระเทศใน
ปี 2504 เหลอืเพยีง 93.1 ลา้นไร่ หรอืรอ้ยละ 29.05 ของพืน้ทีป่ระเทศในปี 2528 ในช่วงเวลา 25 ปี 
พืน้ที่ป่าไมล้ดลงเฉลีย่สูงถงึปีละ 3.2 ล้านไร่ แต่การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไมท้ี่ถูกท าลายไปนัน้ 
ด าเนินการไดป้ระมาณ 3 ลา้นไร่ ภายในระยะเวลา 79 ปี (2449-2528) หรอืด าเนินการไดเ้ฉลีย่ปีละ 
0.04 ลา้นไร ่

 12. มูลค่าการผลติป่าไม้ในผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาติ มสีดัส่วนลดลงจากร้อยละ 
1.6 ในปี 2516 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0.8 ในปี 2528 หรอืลดลงรอ้ยละ 50 ในช่วงเวลา 11 ปี ทัง้นี้
เน่ืองจากปรมิาณการผลติไมส้กั ไมก้ระยาเลยจากป่าสมัปทานไดล้ดลงจาก 3.3 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
ในปี 2520 เหลอืเพยีง 1.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ในปี 2528 

 13. มลูค่าการส่งออกและน าเขา้ไมม้อีตัราการเปลีย่นแปลงค่อนขา้งสูง กล่าวคอื มูลค่า
การส่งออกไมล้ดลงจาก 1,076 ลา้นบาท ในปี 2519 เหลอืเพยีง 281 ลา้นบาท ในปี 2528 หรอืลดลง
ประมาณ 4 เท่าในช่วงเวลา 9 ปี มลูค่าการส่งออกดงักล่าวเป็นมลูค่าการส่งออกของไมย้างพารา
ประมาณรอ้ยละ 30 ของมลูค่าการส่งออกไมท้ัง้หมด ส าหรบัมลูค่าการน าเขา้ได้เพิม่จาก 91 ลา้น
บาท ในปี 2515 เป็น 2,143 ลา้นบาท ในปี 2528 หรอืเพิม่ขึน้ 23 เท่า ในช่วงเวลา 13 ปี ทัง้นี้ 
เนื่องจากความต้องการไมทุ้กประเภทไดเ้พิม่จาก 58 ลา้นลูกบาศก์เมตร ในปี 2513 เป็น 88 ลา้น 
ลูกบาศก์เมตร ในปี 2528 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52 ในขณะทีผ่ลผลติไมจ้ากป่าสมัปทานผลติไดเ้พยีง
รอ้ยละ 3.1 ของปรมิาณความตอ้งการเท่านัน้ 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 14. ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ก าหนดเป้าหมายใหร้กัษาพืน้ทีป่่าไมไ้วร้อ้ยละ 50 ของ
พืน้ทีป่ระเทศ และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 ได้ลดเป้าหมายลงเหลอืรอ้ยละ 40 ให้สอดคล้องกบั
สภาพความเป็นจรงิในขณะนัน้ ในปจัจุบนัน้ีพื้นที่ป่าไม้ลดลงจนกระทัง่ต ่ากว่าร้อยละ 40 มาก  
ดงักล่าวขา้งตน้ 
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 15. การส่งเสรมิใหเ้อกชนปลูกป่าไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 อย่างไรกด็ี
ในขณะน้ียงัไมป่รากฏผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ดงันัน้การปลูกป่าภาคเอกชน จงึมลีกัษณะเป็นการปลูกป่า
แบบประชาอาสา ซึง่เป็นรปูแบบทีป่ระชาชนรว่มมอืโดยไมไ่ดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน 

 16. รฐัสามารถด าเนินการอนุรกัษ์ป่าไม้ไว้ในรูปของอุทยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุ ์
สตัวป์า่ไดป้ระมาณ 28.9 ลา้นไร ่หรอืรอ้ยละ 9 ของพืน้ทีป่ระเทศ 

ทรพัยากรแหล่งน ้า 

ข้อเทจ็จริง 

 17. น ้าเป็นทรพัยากรธรรมชาตชินิดหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างยิง่ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการพฒันาแหล่งน ้าโดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นการพฒันาแบบเอนกประสงค ์
กล่าวคอื ได้มกีารปรบัสภาวะธรรมชาติเพื่อน าน ้ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ กจิกรรมพร้อมๆ กนั 
เช่น ทางดา้นการเกษตร การอุปโภคบรโิภค การผลติพลงังานไฟฟ้า การบรรเทาปญัหาน ้าท่วม การ
คมนาคมขนส่งทางน ้าและการไล่น ้าเคม็ เป็นตน้ 

 18. ในอดตี ทรพัยากรแหล่งน ้ามปีรมิาณมากเมื่อเทยีบกบัความต้องการใช้น ้าและการ
พฒันาแหล่งน ้ าให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นที่ น่าพอใจ การพัฒนาทรพัยากรแหล่งน ้ าใน
ประเทศไทยจงึสามารถพฒันาไปได้เป็นจ านวนมาก ในปจัจุบนัมเีขื่อนกักเก็บน ้าเอนกประสงค ์
ขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ 12 เขื่อน ในดา้นการชลประทานปรากฏว่ามโีครงการชลประทานขนาดใหญ่
และขนาดกลางทัว่ประเทศถงึ 570 โครงการ และโครงการชลประทานขนาดเล็กถงึ 3,417 โครงการ 
ท าใหม้พีืน้ทีใ่นโครงการรวมกนัถงึ 21.656 ลา้นไร่ อย่างไรกต็าม การพฒันาทรพัยากรแหล่งน ้าเพื่อ
การชลประทานในอนาคต จะประสบกับความล าบากมากขึ้น เนื่องจากแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ที่มี 
ผลตอบแทนสูงได้รบัการพฒันาจนเหลือเพียงจ านวนน้อยแล้ว นอกจากนัน้ปญัหาความขดัแย้ง
ระหว่างการพฒันาและการอนุรกัษ์ไดม้มีากขึน้ตามล าดบั ประกอบกบัราคาผลผลติทางการเกษตร
หลายชนิดมแีนวโน้มลดลง ส่งผลใหโ้ครงการชลประทานขนาดใหญ่ใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิต ่า
จนไม่อยู่ในเกณฑท์ีจ่ะใหก้ารสนับสนุนอย่างกวา้งขวางต่อไปได ้จ าเป็นทีจ่ะต้องเลอืกเฉพาะบางจุด
และเน้นในเรือ่งการดแูลรกัษาระบบชลประทานปจัจุบนั และการพฒันาการเกษตรใหค้รบวงจรยิง่ขึน้ 

สภาพปัญหา 

 19. การพฒันาทรพัยากรแหล่งน ้าในปจัจบุนั ประสบปญัหาทีส่ าคญัสรปุไดค้อื 

  19.1 ความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคและการเกษตรไดเ้พิม่ขึน้มากซึง่
เป็นผลมาจากการขยายตวัของจ านวนประชากร ท าให้เกดิการขาดแคลนน ้าและเกดิความขดัแย้ง
ระหว่างผูใ้ชน้ ้าเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ รวมทัง้ความขดัแจง้ดา้นการพฒันาและอนุรกัษ์ ตวัอย่างของ
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ปญัหาการขาดแคลนน ้า ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาและลุ่มน ้าสาขา ซึ่งมพีื้นที่ท าการเกษตร
จ านวน 23 ลา้นไร่ ประชากร 18.2 ลา้นคน มเีขื่อนเกบ็กกัน ้าส าคญั 4 แห่ง คอื เขื่อนภูมพิล เขื่อน 
สริกิติิ ์เขื่อนกิว่ลม และเขื่อนแม่งดั ซึง่มคีวามจุน ้ารวมกนัประมาณ 23,484 ลา้นลูกบาศก์เมตร แต่
สามารถกกัเกบ็น ้าไดไ้มเ่กนิปีละ 17,000 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึง่สามารถจดัน ้าใหเ้กษตรกรในฤดูแลง้
ไดป้ระมาณปีละ 3.5 ลา้นไร่ จากจ านวนพืน้ทีช่ลประทานในลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาจ านวน 10.3 ลา้นไร ่
ปรมิาณน ้าทีจ่ดัสรรเพื่อการชลประทานนี้ยงัจะต้องจดัสรรเพื่อใชป้ระโยชน์อื่นๆ อกีดว้ย อาทเิช่น ใน
การผลติไฟฟ้า คมนาคมทางน ้า ไล่น ้าเคม็ การประปาชุมชน และอุตสาหกรรม เป็นต้น ดงันัน้ ใน
บางปีซึง่มปีรมิาณน ้าน้อยจงึเกดิปญัหาในการจดัสรรน ้าเพื่อประโยชน์ในกจิกรรมต่างๆ 

  19.2 การพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ได้ด าเนินการไปในพื้นที่ที่เหมาะสมเป็น 
ส่วนมากแลว้ แต่ยงัขาดระบบการบรหิารและการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนโครงการต่อเนื่อง
ทีเ่หมาะสม ท าให้มกีารใช้ประโยชน์จากน ้าที่จดัสรรเพื่อการเกษตรของโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่เพยีงรอ้ยละ 15 ทัง้ๆ ทีค่วรจะใช้ได้ตามศกัยภาพในปรมิาณรอ้ยละ 60-70 ของปรมิาณน ้าที่
จดัสรรเพื่อการนี้ 

  19.3 การพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานยงัไม่ทัว่ถงึ 
และคุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคยงัไม่ถูกสุขลกัษณะ ประมาณว่าในปี 2526 ประชาชนใน
ชนบทรอ้ยละ 85 จะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ซึง่ในจ านวนนี้
ประมาณร้อยละ 15 ได้รบัการบรกิารจากแหล่งน ้าที่ถูกสุขลกัษณะ นอกจากนี้ในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปรมิณฑล มกีารใชน้ ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบรโิภคและอุตสาหกรรมในปรมิาณทีม่าก 
จนท าใหร้ะดบัน ้าบาดาลลดลงปีละ 2-4 เมตร และก่อใหเ้กดิปญัหาแผ่นดนิทรุดในบางพืน้ทีเ่ป็นอตัรา
สงูถงึ 10 เซน็ตเิมตรต่อปี 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 20. ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 และสบืเนื่องมาถงึในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 การพฒันาแหล่งน ้าไดเ้ริม่ด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบและมขีัน้ตอน 
ยิง่ขึ้น ท าให้ทรพัยากรแหล่งน ้าได้รบัการพฒันาอย่างมทีศิทางเมื่อเทยีบกบัการพฒันาทรพัยากร  
ธรรมชาตชินิดอื่นๆ ในด้านนโยบายได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการแหล่งน ้าแห่งชาตขิึน้เพื่อก าหนด
นโยบาย ตดัสนิใจ และจดัล าดบัการพฒันา ตลอดจนท าหน้าที่ประสานการปฏบิตัิการในกรณีที่มี
หน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้งหลายกระทรวง ส าหรบัการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเล็กได้อยู่ภายใต้ระบบ
บรหิารของคณะกรรมการพฒันาชนบทแห่งชาติ ซึ่งช่วยให้รฐัจดัสรรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคใน
ชนบทไดอ้ย่างมเีป้าหมายและชดัเจนยิง่ขึน้ ท าใหส้ามารถบรรเทาปญัหาการขาดแคลนน ้าในพืน้ทีท่ี่
ตอ้งการไดอ้ยา่งมาก 
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 21. การก าหนดแนวทางและเป้าหมายการพฒันาแหล่งน ้าไว้ในแผนพฒันาของชาต ิ
รวมทัง้ได้รบัการสนับสนุนทัง้ในด้านนโยบายและการจดัสรรงบประมาณ ท าให้การพฒันาแหล่งน ้า
ขนาดใหญ่ได้ด าเนินการไปในพื้นที่ที่เหมาะสมเกือบหมดทุกลุ่มน ้า การพฒันาทรพัยากรแหล่งน ้า
ในช่วงต่อไปจงึควรพจิารณาในเรื่องของการปรบัปรุงประสทิธภิาพโครงการทีล่งทุนไปแลว้ โดยเน้น
ทางดา้นการบรหิารและการจดัการ และใหม้โีครงการต่อเนื่องทีเ่หมาะสม ทัง้นี้จะต้องมกีารประสาน
กับแผนการผลิต การตลาดและการสร้างงาน รวมทัง้ส่งเสรมิให้ราษฎรผู้ใช้น ้ามบีทบาทในการ
บ ารงุรกัษาและการจดัการโครงการมากขึน้ 

ทรพัยากรประมง 

ข้อเทจ็จริง 

 22. ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัทรพัยากรประมงทีส่ าคญัๆ สรปุไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 3.5 : แสดงผลผลิตสาขาประมงจากแหล่งสตัวน์ ้า 4 ประเภท 

 
ประเภทแหล่งสตัวน์ ้า ผลผลิต (ร้อยละ) 

- การจบัสตัวน์ ้าจากทะเล 87.6 
- การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝ ัง่ 5.8 
- การจบัสตัวน์ ้าจากแหล่งน ้าจดื 4.5 
- การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจดื 2.1 

รวม 100.0 

 23. แหล่งประมงทะเลในเขตน่านน ้ามอียู่ 2 แหล่ง คอื อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั เป็น
แหล่งจบัสตัวน์ ้าทีท่วคีวามส าคญัมากขึน้ ทัง้นี้เพราะแหล่งประมงนอกเขตน่านน ้ามขีอ้จ ากดัมากขึน้
จากการทีไ่ดม้กีารประกาศเขตเศรษฐกจิจ าเพาะของประเทศเพื่อนบา้น 

 24. ตัง้แต่ปี 2504 เป็นต้นมา เครื่องมอือุปกรณ์ที่ใช้ในการประมงได้มกีารพฒันาไป
อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะเครื่องประมงแบบอวนลาก ซึง่มปีระสทิธภิาพสูงในการจบัสตัว์น ้าหน้าดนิ 
เครือ่งมอืดงักล่าวไดม้กีารพฒันาและเพิม่จ านวนมากขึน้หลายเท่าตวั ท าใหป้รมิาณการจบัสตัวน์ ้าได้
เพิม่ขึน้จาก 0.2 ลา้นตนั ในปี 2503 เป็น 2.2 ลา้นตนั ในปี 2520 

 25. แหล่งประมงน ้ าจืดแม้จะมีฐานการผลิตที่แคบกว่าแหล่งประมงทะเลแต่ก็มี
ความส าคญัมาก เพราะเป็นแหล่งผลติอาหารโปรตนีราคาถูกทีป่ระชาชนในชนบทสามารถใชบ้รโิภค
ในครวัเรอืนได ้
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สภาพปัญหา 

 26. ผลผลติสตัวน์ ้าทีจ่บัไดจ้ากทะเลมปีรมิาณสูงสุดในปี 2520 (2.2 ลา้นตนั) หลงัจาก
นัน้ไดล้ดลงมาตามล าดบัจนเหลอืเพยีง 1.7 ลา้นตนั ในปี 2524 ถงึแมว้่าในปี 2526 ปรมิาณการจบั
สตัวน์ ้าจะไดเ้พิม่ขึน้เป็น 2.2 ลา้นตนั แต่กเ็ป็นการเพิม่ขึน้ทีเ่กดิจากการขยายอาณาเขตการจบัสตัว์
น ้าล ้าออกนอกเขตน่านน ้าไทย 

 27. ปริมาณการจับสัตว์น ้ าได้ลดลง เนื่ องมาจากธุรกิจการจับสัตว์น ้ าในแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ ได้ขยายตัวเกินกว่าอัตราการขยายจ านวนของสัตว์น ้ า เช่น จากการส ารวจพบว่า 
ทรพัยากรปลาหน้าดนิในอ่าวไทยมศีกัยภาพการผลติสูงสุดประมาณ 750,000 ตนัต่อปี ในปี 2524 มี
การจบัปลาหน้าดนิประมาณ 990,000 ตนั ซึ่งสูงกว่าศกัยภาพการผลติสูงสุดถงึรอ้ยละ 31 และ
จ า น ว น 
ชัว่โมงลากอวนสูงเกนิกว่าอตัราที่พอเหมาะถงึรอ้ยละ 82 เป็นต้น นอกจากนัน้จ านวนเรอืประมง 
อวนลากไดเ้พิม่จ านวนขึน้อยา่งรวดเรว็ดงักล่าวขา้งตน้ 

 28. ในดา้นแหล่งน ้าประมงน ้าจดืนัน้ พบว่ามอีตัราการเพิม่ของผลผลติค่อนขา้งต ่า ทัง้นี้
เพราะแหล่งประมงน ้าจดืมจี านวนจ ากดั และในจ านวนที่มอียู่นัน้ก็ยงัขาดการดูแลรกัษา ท าให้เกดิ
ปญัหาการเสื่อมสภาพ เกดิปญัหาการตืน้เขนิ ปญัหามลพษิ ฯลฯ 

 29. มกีารท าประมงด้วยวธิกีารทีผ่ดิกฎหมาย เช่น การใชร้ะเบดิ ยาเบื่อเมา ไฟฟ้าชอ็ต 
การจบัสตัวน์ ้าในฤดวูางไขห่รอืในแหล่งวางไข ่รวมทัง้การจบัสตัวน์ ้าในบรเิวณทีพ่กัอาศยัของสตัวน์ ้า
วยัอ่อน วธิกีารเหล่านี้มผีลท าใหค้วามอุดมสมบรูณ์ของสตัวน์ ้าลดลงอยา่งรวดเรว็ 

ผลการพฒันาท่ีผา่นมา 

 30. การพฒันาประมงในระยะทีผ่่านมา รฐัไดม้บีทบาทส าคญัในเรื่องของการศกึษา วจิยั 
การพฒันา การส่งเสรมิ การฝึกอบรม การเกบ็รวบรวมสถติขิอ้มลู การบรหิารทรพัยากร การควบคุม
คุณภาพ การส่งเสรมิการส่งออก การจดัหาบรกิารดา้นสนิเชื่อ ในขณะทีเ่อกชนมบีทบาทในดา้นการ
ท าประมง การขยายผลผลิต และการแปรรูป การด าเนินงานของรฐัตามกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว  
ขา้งตน้ เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยราชการและรฐัวสิาหกจิ 
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ กรมประมง องค์การสะพานปลา องค์การอุตสาหกรรมห้องเยน็ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมชลประทาน ฯลฯ 

 31. เมือ่พจิารณาในดา้นการขยายผลผลติการจบัสตัวน์ ้า รฐัไดเ้น้นมาตรการในดา้นการ
เพิม่ประสทิธภิาพของการจบัสตัว์น ้า มกีารศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาและขยายพื้นที่ของแหล่งประมง 
เผยแพรค่วามรูข้า่วสารแก่ผูท้ าการประมง โดยมจีดุมุง่หมายหลกัเพื่อขยายผลผลติดา้นการประมงให้
เป็นแหล่งรายไดท้ีส่ าคญั ซึง่ในระยะทีผ่่านมานัน้นบัไดว้่าประสบผลส าเรจ็เป็นอย่างสูง อย่างไรกต็าม 
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หลงัจากทีป่รมิาณการจบัสตัวน์ ้าไดล้ดลงไปในปี 2521 เป็นต้นมา มาตรการดา้นการอนุรกัษ์ในบาง
ด้านได้เริม่มขีึ้นในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เช่น การจดัสร้างแนวปะการงัเทยีมเพื่อให้ความ
คุม้ครองแก่สตัวน์ ้าวยัอ่อนทีม่มีลูค่าสงูในทางเศรษฐกจิ 

 32. มาตรการในด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมวิธีการจบัสตัว์น ้าที่ 
ผดิกฎหมาย แมจ้ะมหีน่วยราชการหลายหน่วยด าเนินการอยู ่แต่กย็งัไมส่ามารถทีจ่ะดแูลไดท้ัว่ถงึ 

ทรพัยากรธรณี 

ข้อเทจ็จริง 

 33.  ทรพัยากรธรณีในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 สาขาใหญ่ๆ ดว้ยกนั คอื ทรพัยากรแร ่
และทรพัยากรธรณพีลงังาน ในช่วงครึง่แรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525-2526) อตัราการ
เจรญิเตบิโตแทจ้รงิของสาขาทรพัยากรธรณีโดยส่วนรวมลดลงรอ้ยละ 2.31 ต่อปี เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ซึง่มอีตัราการเจรญิเตบิโตสงูถงึรอ้ยละ 9.52 ต่อปี 

34. ด้านทรพัยากรแร่ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 การเจรญิเติบโต 
แทจ้รงิลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.01 ต่อปี ในขณะทีอ่ตัราการเจรญิเตบิโตในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
สูงถงึรอ้ยละ 9.34 ต่อปี ความตกต ่าดงักล่าวได้ส่งผลท าให้การจา้งงานในระดบัเหมอืงลดลงกว่า 
20,000 คน ในขณะเดยีวกนัก็ยงัมกีารน าเขา้สนิแร่และโลหะผสมเป็นมูลค่าที่สูงกว่าปีละ 20,000 
ลา้นบาท และแนวโน้มของการน าเขา้เพิม่สูงขึน้ตามล าดบั หากจะเปรยีบเทยีบการส่งออกและการ
น าเขา้ทรพัยากรแร่แล้ว พบว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มกีารน าเขา้สูงกว่าการส่งออกเฉลี่ย 
7,824.95 ล้านบาทต่อปี และเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 12,300 ล้านบาทต่อปี ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 การขาดดุลนี้มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ต่อไป 

 35. ในด้านทรพัยากรธรณีพลงังานที่เป็นก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัดบิ ในช่วงครึง่แรก
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มกีารขยายตวัในดา้นการส ารวจเพิม่มากขึน้ และทางดา้นการผลติได้มี
การเพิม่การผลติก๊าซธรรมชาตจิาก 130 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ในปี 2525 เป็น 350 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนั ในปี 2528 และน ้ามนัดบิเพิม่จาก 11,000 บาเรลในครึง่แรกของปี 2527 เป็น 20,000  
บาเรลต่อวนั ในปี 2528 อย่างไรก็ตามปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัดบิที่ส ารวจพบใน
ขณะนี้มปีรมิาณน้อย เมือ่เทยีบกบัความตอ้งการใชพ้ลงังานทัง้หมดภายในประเทศ กล่าวคอื เมื่อท า
การผลติก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัดบิเตม็ทีใ่นปี 2534 จะสนองความต้องการใชพ้ลงังานทัง้หมดได้
รอ้ยละ 21.36 นอกจากนี้ภายหลงัจากปี 2540 เป็นต้นไป ปรมิาณการผลติก๊าซธรรมชาตจิะลดลง
อ ย่ า ง 
รวดเรว็ หากไม่มกีารส ารวจเพิม่เตมิ ในท านองเดยีวกนั การผลติน ้ามนัดบิจากแหล่งปรมิาณส ารอง
ในปจัจบุนักจ็ะเริม่ลดลงในปี 2530 
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 36. ทรพัยากรธรณพีลงังานทีเ่ป็นถ่านหนิ ในช่วงเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารส ารวจพบแหล่ง
ปรมิาณส ารองทีเ่ป็นลกิไนต์มจี านวนมากกว่า 1,400 ลา้นตนั ซึง่คาดว่าแหล่งส ารองดงักล่าวจะเป็น
แหล่งทรพัยากรธรณพีลงังานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศในระยะต่อไป ลกิไนตน์อกจากจะมรีาคาถูกกว่า
น ้ามนัและก๊าซธรรมชาตแิล้ว การพฒันายงัใช้เงนิลงทุนน้อยกว่า และเทคโนโลยกีารพฒันาก็มอียู่
พรอ้มภายในประเทศ แต่การพฒันาลกิไนต์ยงัอยู่ในวงจ ากดัเฉพาะในดา้นการผลติไฟฟ้าเท่านัน้ ยงั
ไมม่กีารกระจายไปสู่การใชใ้นอุตสาหกรรมมากนกั 

สภาพปัญหา 

 37. จากข้อเทจ็จรงิที่กล่าวขา้งต้น ประเด็นปญัหาในการพฒันาทรพัยากรธรณีในช่วง
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ประเดน็ปญัหาของการพฒันาทรพัยากรแร ่
และประเดน็ปญัหาการพฒันาทรพัยากรธรณพีลงังาน 

  37.1 ปญัหาของการพฒันาทรพัยากรแร ่ประกอบดว้ย 

(1) การผลติและการส่งออกอยูใ่นภาวะตกต ่า และมแีนวโน้มทีจ่ะตกต ่า
ลงไปเรือ่ยๆ ซึง่ปญัหาดงักล่าวมสีาเหตุมาจาก 

(1.1) การผลติของสาขาทรพัยากรแร่มลีกัษณะเป็นการผลติแร่
ดนิเพื่อการส่งออก ดงันัน้เมื่อเศรษฐกจิของโลกหรอืของประเทศอุตสาหกรรมที่ใชท้รพัยากรแร่เป็น
วตัถุดบิเกดิภาวะชะงกังนัทางเศรษฐกจิการผลติทรพัยากรแร่ของประเทศไทยกจ็ะได้รบัผลกระทบ
ตามไปดว้ย 

(1.2) โครงสรา้งส่วนรวมของสาขาทรพัยากรแร่ของประเทศไทย 
ขึ้นอยู่กับแร่ที่ส าคัญเพียงไม่กี่ชนิด เช่น ดีบุก ทงัสเตน ฟลูออไรท์ เป็นต้น ดังนัน้เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในภาวะการค้าของแร่ที่ส าคัญดังกล่าว ผลที่เกิดขึ้นจะกระทบโดยตรงต่อสาขา
ทรพัยากรแรส่่วนรวม ทัง้ในดา้นมลูค่าการผลติ การส่งออกและการจา้งงาน 

(1.3) ตลาดส่งออกทรัพยากรแร่มีลักษณะไม่กระจายตัวคือ 
ขึน้อยูก่บัตลาดหลกัๆ เพยีงไมก่ีป่ระเทศ คอื สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และบางประเทศในยโุรป 

(1.4) การผลิตในสาขาทรัพยากรแร่ ยังเป็นกระบวนการใน
รปูแบบดัง้เดมิ คอื มุ่งผลติแต่เพยีงแร่ดบิ ขาดการพฒันาต่อเน่ืองใหเ้ป็นปจัจยัการผลติของอุตสาห-
กรรมภายในประเทศ หรอืเพื่อใหม้มีลูค่าการส่งออกสงูขึน้ 

(2) นอกจากปญัหาในโครงสร้างการผลติการใช้ และการส่งออกแล้ว 
การพฒันาทรพัยากรแร่ในช่วงที่ผ่านมา มกัจะมปีญัหาความขดัแย้งกบัการพฒันาของสาขาอื่นๆ 
โดยเฉพาะการพฒันาป่าไมแ้ละการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ปญัหาความขดัแยง้น้ีเป็นพืน้ฐานทีม่สีาเหตุ
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มาจากการขยายตวัในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตชินิดต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ และปญัหาน้ีนบัวนัจะยิง่รนุแรงมากขึน้ หากไมร่บีแกไ้ข 

 

37.2 ปญัหาของการพฒันาทรพัยากรธรณพีลงังาน 

(1) ประเด็นปญัหาหลักของการพัฒนาทรพัยากรธรณีพลังงานมี 3 
ประการ คอื 

(1.1) พ.ร.บ. ปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปจัจุบันและในอนาคต จ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเงื่อนไขแบ่ง
ผลประโยชน์ระหว่างรฐัและผูล้งทุน ขอ้ผูกพนัเกี่ยวกบัระยะเวลาการส ารวจและการพฒันา ตลอดจน
มาตรการในดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการพฒันาบุคลากรไทย และการน าบุคลากรของไทยเขา้
ทดแทนชาวต่างประเทศภายในก าหนดเวลาทีเ่หมาะสม 

(1.2) พ.ร.บ. ภาษีเงนิได้ปิโตรเลยีมที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัยงัไม่
เอือ้อ านวยต่อการลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ 

(1.3) การขาดนโยบายและแผนหลกัการการพฒันาและการใช้
ประโยชน์ลกิไนต์ ท าให้การพฒันาลกิไนต์เป็นไปอย่างไม่มรีะบบ และมกีารใช้ในวงจ ากดัเพื่อการ
ผลติกระแสไฟฟ้าเท่านัน้ ยงัไมม่กีารกระจายไปสู่การใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 38. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มกีารลงทุนเร่งรดัด าเนินการจดัส ารวจเพื่อหาแหล่งแร่ 
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ได้มกีารค้นพบแหล่งแร่ส าคญัขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น แร่
สงักะส ีแร่ทงัสเตน และแร่โปแตซ เป็นต้น ซึ่งการส ารวจดงักล่าวได้เป็นขอ้มูลพื้นฐานอนัส าคญัที่
น าไปสู่การลงทุนท าเหมอืงในระยะต่อมา 

 39. เนื่องจากยงัมศีกัยภาพทีจ่ะคน้พบแหล่งแรไ่ดเ้พิม่ขึน้ ดงันัน้ในช่วงของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 รฐัจงึไดล้งทุนส ารวจธรณีฟิสกิสท์างอากาศทัว่ประเทศภายใต้โครงการพฒันาทรพัยากร -
ธรณ ีโดยใชเ้งนิกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเซยีเพื่อหาศกัยภาพของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 40. ส าหรบัการพฒันาทรพัยากรธรณพีลงังานทีเ่ป็นก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัดบินัน้ ไดม้ี
การส ารวจทัง้พืน้ทีบ่นดนิและในบรเิวณอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และ
กิจกรรมการส ารวจเพื่อค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติและน ้ามนัดบิก็จะยงัคงด าเนินการต่อไปอีกใน
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อนาคต ส่วนทางดา้นลกิไนตน์ัน้ รฐัไดท้ าการส ารวจหาปรมิาณแรส่ ารองในพื้นทีต่่างๆ ไวเ้ป็นจ านวน
มาก สิง่ทีย่งัขาดอยูใ่นขณะน้ีคอื แผนการใชป้ระโยชน์จากลกิไนตใ์หก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

สิ่งแวดล้อม 

ข้อเทจ็จริง 

 41. สิ่งแวดล้อมแยกพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัมลพษิ การพฒันาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้
ความส าคญักบัอตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยน าทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์โดย
ขาดแผนการจดัการที่เหมาะสม ดงันัน้ทรพัยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่จงึมกัมสีภาพเสื่อมโทรม 
นอกจากนี้การขาดความรูแ้ละมาตรการควบคุมทีเ่หมาะสมท าใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิของไทยทีผ่่าน
มามผีลกระทบต่อภาวะมลพษิอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

สภาพปัญหา 

 42. ปญัหาทีเ่กดิจากการเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิปญัหาทีเ่กดิจากการเสื่อม
โทรมของทรพัยากรธรรมชาตทิีป่รากฏผลชดัเจน อาทเิช่น 

  (1) การเสื่อมโทรมของทรพัยากรป่าไม ้มผีลต่อการตื้นเขนิของแม่น ้าสายหลกั 
อนัเน่ืองมาจากการพงัทลายของดนิ เช่น แมน่ ้าเจา้พระยา บรเิวณจงัหวดันครสวรรค ์ปรมิาณตะกอน
มจี านวนเพิม่สูงขึน้จาก 7 ลา้นตนัต่อปี ในช่วงปี 2515-2519 เป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในช่วงปี 2520-
2524 

  (2) ปญัหาการขยายตวัของดนิเค็มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งปจัจุบนัมี
พื้นที่ดนิเค็มอยู่ 17.8 ล้านไร่ และมโีอกาสที่จะขยายตวัได้อีกจนถึง 19.4 ล้านไร่ และปญัหา 
ดนิเปรีย้วในภาคกลางประมาณ 5.3 ลา้นไร ่

  (3) ปญัหาพืน้ทีป่่าชายเลนทัง้ประเทศมปีระมาณ 1.7 ลา้นไร่ คาดว่าจะมพีืน้ที่
ป่าลดลงเฉลีย่ปีละประมาณ 40,000 ไร่ ปญัหาปะการงัถูกท าลายอนัเนื่องมาจากการระเบดิและจาก
กจิการเหมอืงแรใ่นทะเล ท าใหแ้หล่งอาหาร และแหล่งการเลีย้งสตัวว์ยัอ่อนถูกท าลาย เป็นตนั 

 43. ปญัหาสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิ ปญัหาสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัมลพษิที่
ส าคญั คอื 

  (1) คุณภาพของแม่น ้าสายหลกัในบางช่วงตกต ่ากว่ามาตรฐานทีจ่ะใช้เพื่อการ
อุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรม และประมง ดงัตารางขา้งล่างนี้ 
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ตารางท่ี 3.6 : แสดงคณุภาพน ้าของแม่น ้าสายหลกั 
 

แม่น ้าสายหลกั ปริมาณออกซิเจนละลาย 
(มิลลิกรมัต่อลิตร) 

แมน่ ้าเจา้พระยา  
- บรเิวณปากน ้าถงึจงัหวดันนทบุร ี ต ่ากว่า 2 
- บรเิวณท่าเรอืกรงุเทพฯ เกอืบ 0 
แมน่ ้าท่าจนี  
- บรเิวณจงัหวดัสมทุรสาครถงึนครปฐม ต ่ากว่า 2 
แมน่ ้าแมก่ลอง  
- บางพืน้ที ่ 4 

  โดยปกติทัว่ไป ออกซิเจนละลายในแหล่งน ้าธรรมชาติ ควรมคี่าอยู่ระหว่าง 6-8 
มลิลกิรมัต่อลติร 

 (2) มกีารใช้สารพษิในการเกษตร อุตสาหกรรมและสาธารณสุขหลายชนิด แต่
ยงัขาดแผนการจดัการอย่างเป็นระบบ ท าให้สารพษิต่างๆ ตกค้างอยู่ในสิง่แวดล้อม อาหาร และ
ผลติผลการเกษตรทัว่ไป และสารพษิดงักล่าวถ่ายทอดมาถงึประชาชนไดโ้ดยผ่านอาหาร เช่น พบว่า
ดดีที ี(DDT) ในน ้านมมารดาทีอ่ยู่ในภาคเกษตรกรรมมคี่าพษิตกคา้ง 3.12 ส่วนในลา้นส่วน ซึง่สูง
เกนิค่ามาตรฐาน FAO/WHO ทีก่ าหนดไวไ้มใ่หเ้กนิ 1.25 ส่วนในลา้นส่วน 

ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 44. แผนพฒันาสิง่แวดลอ้มมขีึน้ครัง้แรกในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 (2520-2524) 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อมไว้อย่างกว้างๆ โดยมิได้ก าหนดแผนงานและ 
โครงการ 

 45. ส าหรบัในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525-2529) นัน้ ไดม้กีารน านโยบายและ
มาตรการพฒันาสิง่แวดล้อมทีไ่ด้จดัท าขึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 มาใช้เป็นแนวทางในการ
จดัท าแผนงานและโครงการทีม่เีป้าหมายชดัเจนขึน้ มาตรการทีส่ าคญัประการหน่ึงคอื มกีารก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม และมกีารใช้ระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นเครื่องมอื
หน่ึงในการควบคุมและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มในระดบัโครงการ รวมทัง้ไดเ้ริม่มกีารวางแผนจดัการ
ดา้นสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิในพืน้ทีเ่ฉพาะ เช่น บรเิวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
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ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการน าแนวความคดิดา้นนิเวศวทิยามาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ใหค้วบคู่กบัการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

สรปุ 

 46. จากการศกึษาขอ้เทจ็จรงิ สภาพปญัหาของทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดดงักล่าว
ขา้งตน้นัน้ เมือ่รวมกนัเป็นประเดน็ปญัหาใหญ่ๆ แลว้ สรปุไดด้งันี้ 

  (1) ทรพัยากรธรรมชาติแต่ละชนิดมสีภาพเสื่อมโทรมและลดลง โดยเฉพาะ
ทรพัยากรบางชนิดซึ่งเคยมคีวามอุดมสมบูรณ์ บดันี้ได้ร่อยหรอและขาดความสมบูรณ์ลงและใน
หลายกรณีก็ไม่เพยีงพอที่จะใช้ภายในประเทศ เช่น ไม้ หรอืบางกรณีก็มกีารน าเข้ามากกว่าการ  
ส่งออก เช่น แรต่่างๆ 

  (2) การใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดมแีนวโน้มก่อให้เกดิความขดัแยง้ซึ่ง
กนัและกนัมากยิง่ขึน้ เช่น กรณีของการใชน้ ้าเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ และกรณีการใชพ้ืน้ทีป่่าไมเ้พื่อ
การเกษตรและเหมอืงแร ่ซึง่มผีลกระทบต่อความอุดมสมบรูณ์ของดนิ เป็นตน้ 

  (3) การใช้ทรพัยากรธรรมชาติหลายประการขาดแผนการใช้ที่สามารถน าไป
ปฏบิตัไิด้ และแมจ้ะมแีผนอยู่บ้างก็มปีญัหาในด้านการปฏบิตัอินัเกดิจากปญัหาในด้านองค์กรและ
การประสานงาน โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิน่ เช่น การใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ ปา่ไม ้เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 
ประเดน็การพฒันา 

 
 

 1. จากสภาพปญัหาของทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่ดก้ล่าวแลว้ในบทที ่1 และ 2 ชีใ้หเ้หน็
ว่า ความหวงัทีจ่ะใหท้รพัยากรธรรมชาตมิบีทบาทต่อเศรษฐกจิในลกัษณะทีเ่คยเป็นมาในอดตีนัน้ มี
ความเป็นไปได้ยาก ดงันัน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จ าเป็นจะต้องพจิารณาว่า การวางแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้อยู่ในแนวทางและทิศทางการพัฒนาอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั และการก าหนดแนวทางการพฒันานัน้ ควรจะต้องมี
ความสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัประเดน็ปญัหาหลกัซึง่สามารถสรปุไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คอื 

  (1) ปญัหาการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดเป็นไปอยา่งไม่มปีระสทิธภิาพ 

  (2) ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างการใชท้รพัยากรธรรมชาตชินิดต่างๆ 

  (3) ปญัหาในดา้นองคก์ร และการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตั ิ

ปัญหาการใช้ทรพัยากรธรรมชาติแต่ละชนิดเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

 2. ปญัหาการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดเป็นไปอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ เป็นผล
มาจากการขาดแผนการจดัการที่ต่อเนื่องและจรงิจงั ที่จะใช้ควบคุมการพฒันาและการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตใินชนิดนัน้ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ตวัอยา่งเช่น 

  (1) การพัฒนาโครงการแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ ยังขาดการบริหาร งานที่มี
ประสทิธภิาพและขาดโครงการต่อเนื่องที่เหมาะสม เป็นผลให้น ้าที่จดัสรรจากโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เพยีงร้อยละ 15 ทัง้ๆ ที่มศีกัยภาพในการใช้
ประโยชน์ไดถ้งึรอ้ยละ 60-70 และในขณะเดยีวกนั ในดา้นโครงการแหล่งน ้าขนาดเลก็ การพฒันาก็
ยงัไมส่ามารถสนองความตอ้งการในทุกๆ พืน้ทีไ่ดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

  (2) การจบัสตัว์น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะในบรเิวณอ่าวไทยและ
ทะเลอนัดามนั เริม่มปีรมิาณลดลงนับตัง้แต่ปี 2521 เป็นต้นมา ทัง้นี้เนื่องจากขาดการวางแผนใน
ดา้นการพฒันาแหล่งสตัวน์ ้าและการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรประมงใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 3. ในการทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดนัน้ จะต้องมี
การจดัท าแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติแต่ละชนิดที่
สามารถด าเนินการให้บรรลุผลได้อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานและการ
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ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใินแต่ละเรื่อง ซึง่
นอกเหนือจากการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ ยงัจะต้องมกีารประสาน
การด าเนินงานระหว่างโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วกบัโครงการที่ยงัขาดอยู่ ทัง้นี้เพื่อให้แผนงาน
การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติแต่ละชนิดมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นประเด็นที่มี
ความส าคญัมากขึน้ในระยะต่อไป ทัง้นี้เพราะจ านวนประชากรไดเ้พิม่ขึน้ การใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 
ธรรมชาตมิมีากขึน้ ในขณะที่ความสามารถในการพึ่งพาเทคโนโลยยีงัมอียู่จ ากดั ปญัหาความร่อย
หรอและเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตจิงึเป็นเรื่องทีห่ลกีเลีย่งไดย้าก ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องมกีาร
จดัท าแผนแมบ่ทเพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ากยิง่ขึน้ 

ปัญหาความขดัแย้งระหว่างการใช้ทรพัยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ 

 4. ความขดัแยง้ระหว่างการใชท้รพัยากรธรรมชาตชินิดต่างๆ เกดิจากการขาดการวาง
แผนการใช้ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยในอดีตนัน้ได้มกีารพิจารณาวางแผน
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นเรือ่งๆ ทีแ่ยกเป็นเอกเทศจากกนั ตวัอยา่งของความขดัแยง้ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

  (1) การใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ สรา้งปญัหาการชะล้างพงัทลายของดนิ 
การสูญเสียหน้าดิน และปญัหาการตกตะกอนของดินในบริเวณลุ่มน ้ า ซึ่งเป็นปญัหาต่อการ
พฒันาการเกษตรในอนาคต 

  (2) การตดัไมใ้นป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งสะสมอาหารส าหรบัตวัอ่อนของสตัว์
น ้า ส่งผลใหป้รมิาณสตัวน์ ้าลดลงในระยะต่อไป 

  (3) การตดัไมท้ าลายป่าในพืน้ทีท่ีเ่ป็นหนิดนิดานหรอืหนิทราย ซึง่มเีกลอืสะสม
อยู่เป็นผลใหข้าดต้นไมส้ าหรบัช่วยดูดซมึน ้าฝนส่วนเกนิ เกลอืจงึถูกพดัพาไปสู่พืน้ทีท่ีต่ ่ากว่า ท าให้
เกดิดนิเคม็ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลกู 

  (4) กรขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูมากขึน้ ท าใหม้กีารบุกรกุท าลายป่าเพิม่ขึน้ 

  (5) การท าเหมอืงแร่ ท าให้ผวิดนิที่มธีาตุอาหารถูกชะล้างออกไป และดนิแห่ง
นัน้กลายเป็นดนิจดืทีไ่มเ่หมาะสมส าหรบัใชเ้พาะปลกู 

 5. จากปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ รฐัจงึเลง็เหน็ว่าในการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมนัน้ ควรจะต้องยดึถือแนวทางพฒันาในลกัษณะที่มคีวามเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ระหว่างสาขา หรอืชนิดของทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 แนวความคดินี้ได้
เริม่ขึน้แลว้ โดยยดึถอืพื้นทีเ่ป้าหมายบางแห่งเป็นฐานในการพฒันา เช่น กรณีของการพฒันาลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา และการพฒันาพื้นที่ทุ่งกุลารอ้งไห้ เป็นต้น นับเป็นการรเิริม่วางแผนที่เชื่อมโยง
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ทรพัยากรธรรมชาตหิลายๆ ชนิดพรอ้มกนัไปอย่างเป็นระบบ แต่กลยุทธการพฒันาดงักล่าวยงัอยู่ใน
พื้นที่ส่วนน้อยและมีขอบเขตจ ากัด ฉะนั ้นในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 การวางแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพื่อลดความขดัแยง้ดงักล่าวนี้ จงึจ าเป็นต้องอาศยัวธิกีารนี้เป็น
หลกัส าคญัของการพฒันา และใหม้กีารขยายพืน้ทีด่ าเนินการใหค้รอบคลุมทัว่ถงึมากขึน้ 

ปัญหาในด้านองคก์รและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 

 6. การวางแผนดา้นทรพัยากรธรรมชาตไิดด้ าเนินการในลกัษณะมองจากภาพส่วนรวม
และองค์กรในส่วนกลางเป็นผู้ตดัสนิใจในกระบวนการวางแผน ส่วนองค์กรในระดบัภูมภิาคหรอืใน
ท้องถิ่นยงัไม่มสี่วนร่วมเท่าที่ควร และแมแ้ต่ในระดบัส่วนกลางเองนัน้ก็มหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
มากมายหลายหน่วยงาน เช่น ในดา้นทรพัยากรทีด่นิ มหีน่วยงานหลกัท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายการ
บรหิารอยู่ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ กรมป่าไม้ ส านักงานจดัรูปที่ดนิ และ 
ส านักงานปฏริปูทีด่นิฯ ในดา้นทรพัยากรน ้ามหีน่วยงานหลกัรบัผดิชอบอยู่ 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรม 
ชลประทาน กรมทรพัยากรธรณี และส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท ส่วนในดา้นทรพัยากรป่าไมน้ัน้ 
แมจ้ะมเีพยีงหน่วยงานเดยีว คอื กรมปา่ไม ้เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงกต็าม แต่องคก์รในส่วนทอ้งถิน่
ยงัไมม่สี่วนรว่มในกระบวนการพฒันาเท่าทีค่วร และยงัขาดแผนแม่บททีเ่ชื่อมโยงกบัทรพัยากรชนิด
อื่นๆ โดยเฉพาะทรพัยากรแหล่งน ้าและทีด่นิ นอกจากปญัหาในดา้นองคก์รแลว้ ยงัมปีญัหาการขาด
ระบบและเครือ่งมอืขัน้พืน้ฐานส าหรบัใชใ้นการบรหิารงานทรพัยากรธรรมชาต ิและในการแปลงแผน
ไปสู่ภาคปฏบิตั ิเช่น ระบบขอ้มลู ความรูค้วามช านาญในภาคปฏบิตั ิแผนทีท่ีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
ตลอดจนแผนแมบ่ทส าหรบัใชใ้นการประสานการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้
เชื่อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ เป็นตน้ 

  จากปญัหาดงักล่าวข้างต้น จ าเป็นจะต้องมกีารก าหนดแนวทางแก้ไขทัง้ในด้าน 
ส่วนรวม และในทางดา้นเฉพาะเรือ่ง ดงัจะไดก้ล่าวในบทต่อไป 

 

 



บทท่ี 4 
แนวทางการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 

 1. จากการวเิคราะห์ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในบทที่ 3 มปีระเดน็
ปญัหาหลกัสรุปได้ 3 ประการ คอื ปญัหาประการแรก การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตเิฉพาะ
ด้านเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ปญัหาประการที่สองคือ เกิดความขดัแย้งระหว่างการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ และปญัหาประการสุดท้ายคอื ขาดการปฏบิตัิในแง่ของการ
บ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นผลให้ทรพัยากรธรรมชาตเิสื่อมโทรม ดงันัน้ หลกัการส าคญัที่
จะตอ้งด าเนินการในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึมอียู ่3 หลกัการ คอื 

  (1) การด าเนินการเพื่อจดัท าแผนงานที่เป็นพื้นฐานส าหรบัการบรหิารและการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดใหค้รบสมบรูณ์ 

  (2) เน้นแผนงานทีป่ระสานกนัอย่างเป็นระบบครบวงจร 

  (3) ให้มกีารน าแผนงานที่ได้จดัท าขึน้ไปปฏบิตัิเพื่อให้เป็นประโยชน์ในระดบั
ทอ้งถิน่ 

 2. กลไกการบรหิารการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางดงักล่าวขา้งต้น จ าเป็นจะต้องด าเนินการสร้างระบบและเครื่องมอืในการประสานงานขัน้  
พืน้ฐาน อาทเิช่น ระบบขอ้มลู แผนที ่แผนแม่บท เป็นต้น โดยจดัให้สิง่เหล่านัน้เป็นระบบที่มคีวาม
สมบูรณ์ในทุกพื้นที่ทัว่ประเทศ และอยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั รวมทัง้จะต้องสนับสนุนให้องค์กรใน
ระดบัท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับทรพัยากรธรรมชาติเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารและการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้มากยิง่ขึน้ โดยใช้เครื่องมอืต่างๆ ที่ไดจ้ดัท าขึน้มาใช้ใหเ้ป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน 

วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการพฒันาส่วนรวม 

 3. เพื่อให้มกีารแก้ไขปญัหาทัง้ 3 ประการดงักล่าวข้างต้น และเพื่อให้ทศิทางการ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ วตัถุประสงคแ์ละแนวทาง
ในการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึมสีาระส าคญั 
ดงัต่อไปนี้ 
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  3.1 วตัถุประสงค์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุ -
ประสงค ์3 ประการ คอื 

   (1) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติแต่ละ
ชนิดใหม้ากยิง่ขึน้ 

   (2) เพื่อลดปญัหาความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

   (3) เพื่อให้มกีารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อนาคต และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

  3.2 แนวทางการพฒันา แนวทางหลกัในการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 มสีาระส าคญั 4 ประการ ดงันี้ 

   (1) สนับสนุนให้มกีารใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิดให้มปีระสทิธิ-
ภาพมากยิง่ขึน้ 

   (2) สนับสนุนใหม้กีารประสานงานการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบครบวงจรใหม้ากยิง่ขึน้ 

   (3) สนับสนุนให้องค์กรในระดบัภูมภิาคและท้องถิน่มบีทบาทและส่วน
รว่มในการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีสุ่ด โดยอาศยัระบบการบรหิารองคก์ร
ในการพฒันาชนบท (รายละเอยีดปรากฏในแผนภมูทิี ่1) 

   (4) สนับสนุนให้มีการจัดท าเครื่องมือในการประสานการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ขอ้มลู แผนที ่ฯลฯ เป็นต้น ใหอ้ยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มขององคก์รในระดบัทอ้งถิน่ 

3.3 แนวทางการพฒันา แนวทางหลกัในการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประกอบดว้ย 

(1) จดัท าแผนงานและโครงการส าคัญๆ ของทรพัยากรธรรมชาต ิ
แต่ละชนิดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น โครงการพฒันาทรพัยากรธรณี โครงการพฒันาบ่อน ้าตื้นเพื่อ
เป็นแหล่งน ้าเสรมิการเกษตร เป็นตน้ 

(2) จดัท าแผนงานและโครงการที่เน้นดา้นการประสานการบรหิารและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทัง้ระบบ โดยยดึพื้นที่เป็นหลกั เช่น โครงการจดัท า
แผนแม่บทการจดัการอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า แผนพฒันาและจดัการทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล เป็นตน้ 
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(3) จดัท าแผนงานและโครงการเพื่อสรา้งเครื่องมอืในการประสานการ
บรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น โครงการจดัระบบขอ้มูลและการจดัตัง้ศูนยข์อ้มูล
ทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละชนิด โครงการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละ
ชนิด เป็นตน้ 

 

แนวทางการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเฉพาะด้าน 

4. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น เป็น
แนวทางรวมของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมทั ้ง ระบบ เนื่ อ งจาก
ทรพัยากรธรรมชาติมอียู่หลายชนิด แต่ละชนิดมลีกัษณะปญัหาเฉพาะ ดงันัน้เพื่อให้การพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ มแีนวทางที่ชดัเจนขึ้น จงึจะต้องวางนโยบายและมาตรการในการ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแต่ละชนิด ดงัต่อไปนี้ 

4.1 แนวทางการพฒันาทรพัยากรท่ีดิน 

(1) เนื่องจากในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้มกีารก าหนด 
แนวทางและปพูืน้ฐานการพฒันาทรพัยากรทีด่นิไปในทศิทางทีถู่กต้องแลว้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารพฒันา
ทรพัยากรที่ดินสามารถด าเนินการต่อไปได้ในทิศทางเดิมอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพฒันา
ทรพัยากรท่ีดินในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 จะประกอบด้วย 

(1.1) การเร่งรดัโครงการต่อเนื่องจากแผนฯ ฉบบัที่ 5 ให้แล้ว
เสรจ็ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

(1.2) การเร่งรดัมาตรการเสรมิเพื่อแก้ปญัหาและอุปสรรคต่างๆ 
ทีเ่กดิในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

(1.3) การปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชท้ีด่นิใหป้ระสานประโยชน์
กบัทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆ 

(2) นโยบายและมาตรการส าหรับการพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 มดีงันี้คอื 

(2.1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดนิให้เหมาะสม 
โดยการจดัท าแผนการใชท้ีด่นิและพฒันาทรพัยากรทีด่นิ และจดัท าระบบขอ้มลูทีด่นิใหส้มบูรณ์ และ
แบ่งเขตการพฒันาออกเป็นเขตชลประทานและเขตเกษตรน ้าฝน เพื่อชีแ้นะทางเลอืกแก่เกษตรกรใน
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การปรบัปรุงการใช้ที่ดินของตน และเพื่อเป็นแผนในการประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่ 
เกีย่วขอ้ง 

(2.2) เร่งรดักระจายกรรมสทิธิก์ารถือครองที่ดนิโดยการปฏริูป 
ทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม และสนบัสนุนทางดา้นธนาคารทีด่นิหรอืกองทุนปฏริปูทีด่นิ 

(2.3) ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บภาษีที่ดินให้เหมาะสมโดยการ
ปรบัปรงุการประเมนิราคาทีด่นิใหไ้ดม้าตรฐาน 

(2.4) เร่งรดัการจ าแนกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทางการเกษตรออกจาก
พืน้ทีป่า่ไม ้

(2.5) เร่งรัดการจัดที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่
ราษฎรใชท้ ากนิใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

4.2 แนวทางการพฒันาทรพัยากรป่าไม้ 

(1) การพฒันาทรพัยากรป่าไม้ที่ผ่านมาในอดีตเน้นเฉพาะด้านการ
อนุรกัษ์ โดยใช้มาตรการป้องกนั และควบคุม ละเลยบทบาททางเศรษฐกจิของป่าไมแ้ละละเลยต่อ
บทบาทของประชาชนและองคก์รในระดบัท้องถิน่ การพฒันาป่าไมใ้นลกัษณะดงักล่าวจงึไม่ประสบ
ผลดเีท่าทีค่วร กล่าวคอื พืน้ทีป่่าไมม้แีนวโน้มลดลงอย่างรวดเรว็ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ดงันัน้ใน
ระยะต่อไปจะขยายขอบเขตการพฒันาทรพัยากรป่าไมใ้หม้คีวามส าคญัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการ
อนุรกัษ์ควบคู่กนัไป โดยก าหนดเป้าหมายระยะยาวใหม้พีืน้ทีป่่าไมซ้ึง่รวมสวนป่าของเอกชนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 40 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศ 

(2) แนวทาง 

(2.1) สนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรในระดับท้องถิ่นมี 
บทบาทและมสี่วนรว่มในการพฒันาทรพัยากรปา่ไมใ้หม้ากทีสุ่ด 

(2.2) ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาทรพัยากรป่าไม ้และเพื่อลดปญัหาความขดัแยง้ 

(2.3) ปรบัปรุงการบรหิารและการจดัการทรพัยากรป่าไม้ โดย
การจดัท าเครือ่งมอืพืน้ฐานใหส้มบูรณ์ 

(3) มาตรการ เพื่อความชดัเจนในการก าหนดขอบเขตบทบาทความ
รบัผดิชอบระหว่างรฐักบัเอกชนและประชาชนในการพฒันาทรพัยากรป่าไม ้รวมทัง้เพื่อประโยชน์ใน
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การจดัท าแผนงานและโครงการการพฒันาทรพัยากรป่าไมใ้ห้สอดคลอ้งกบัลกัษณะและปญัหาของ
พืน้ทีป่า่ไมแ้ต่ละประเภท จงึแบ่งพืน้ทีป่า่ไมเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

(3.1) ปา่เพือ่การอนุรกัษ์ ไดแ้ก่ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาต ิเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์่า ป่าต้นน ้าล าธารชัน้ 1 เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหลกัเกณฑก์ารอนุรกัษ์ จงึก าหนดใหม้ี
พืน้ทีป่า่อนุรกัษ์รอ้ยละ 15 ของพืน้ทีป่ระเทศ 

(3.1.1) รฐัจะด าเนินการป้องกนั รกัษาพื้นที่ป่าไมเ้พื่อการ
อนุรกัษ์ดงักล่าวอยา่งจรงิจงั 

(3.1.2) รฐัจะบรหิารและจดัการใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วม
พฒันาพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ในบางพืน้ที ่โดยไมม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อการอนุรกัษ์ป่าไม ้

(3.2) ป่าเศรษฐกิจ คือพื้นที่ป่าไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิได้และเป็นพื้นที่นอกเหนือจากป่าอนุรกัษ์ เพื่อใหม้ปีรมิาณไมใ้ช้สอยเพยีงพอในประเทศ 
จงึก าหนดใหม้พีืน้ทีป่า่ไมเ้ศรษฐกจิรอ้ยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ 

(3.2.1) รฐัจะด าเนินการจ าแนกพื้นที่ป่าไมเ้ศรษฐกจิที่ถูก
บุกรุกและมีสภาพเสื่อมโทรมออกจากพื้นที่ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มีความ
เหมาะสมในการท าการเกษตร สนับสนุนใหเ้อกชนท าการเกษตรควบคู่กบัการปลูกป่า ส าหรบัพืน้ที่
ป่ า 
เสื่อมโทรมที่ไม่เหมาะสมกบัการท าการเกษตรสนับสนุนให้เอกชนปลูกป่า ทัง้น้ีเพื่อเป็นการปรบั
สภาพดนิ ทดแทนปา่ไมเ้สื่อมโทรมและเพื่อเสรมิรายได ้

(3.2.2) สนับสนุนและส่งเสรมิบทบาทเอกชนและประชา-
ชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จดัการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปอย่างม ี
ประสทิธภิาพ คุณภาพ และประหยดั โดยเน้นใหม้กีารสนบัสนุนการปลกูปา่ 3 ประเภท คอื 

(ก) การปลูกป่าไม้โตเร็วและสวนผลไม้ ม ี
หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนโดยพจิารณาความเหมาะสม 2 ประการ คอื พนัธุไ์มแ้ละพืน้ทีป่ลูก กล่าวคอื
จะต้องเป็นพนัธุ์ไมท้ี่มโีอกาสเป็นพชืเศรษฐกจิ สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดอย่างแท้จรงิ 
และเป็นประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ดนิและน ้า ส าหรบัพืน้ทีป่ลูกจะต้องค านึงถงึความเหมาะสมของดนิ 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละพืน้ที ่

(ข) การปลูกไม้มคี่าทางเศรษฐกิจ สนับสนุน
ให้มกีารปลูกไมส้กัทัง้ภาคเอกชนและภาครฐับาล เพื่อให้ประเทศรกัษาสภาพของความเป็นผู้น าใน
การส่งออกไมส้กัคุณภาพดไีดต่้อไป 
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(ค) การปลูกป่า ชุมชน สนับสนุนองค์กร
ประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ใหร้ว่มมอืกนัปลกูปา่ และแบ่งปนัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากป่าปลูก โดยเน้น
พนัธุไ์มเ้อนกประสงค ์รวมทัง้สนบัสนุนใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากไมอ้ยา่งประหยดั 

4.3 แนวทางการพฒันาทรพัยากรแหล่งน ้า 

(1) ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารลงทุนพฒันาแหล่งน ้าขนาดใหญ่
ในลุ่มน ้ าส าคัญๆ ของประเทศไปแล้วเป็นจ านวนมาก โดยมีคณะกรรมการนโยบายแหล่งน ้ า
ด าเนินการประสานงานด้านการพฒันาแหล่งน ้าทัง้หมดของประเทศ ส าหรบัการจดัการแหล่งน ้า
ขนาดใหญ่ในระยะต่อไป จะด าเนินการเมื่อได้มกีารศึกษาแล้วเหน็ว่าเหมาะสม โดยจะเน้นเฉพาะ
ด้านการจดัการลุ่มน ้าที่ส าคญัให้ดขีึน้ การปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้น ้า และกระจายการพฒันา
แหล่งน ้าขนาดเลก็ใหท้ัว่ถงึในทุกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ 

(2) นโยบายและมาตรการประกอบดว้ย 

(2.1) สนับสนุนให้มกีารประสานแผนการพฒันาแหล่งน ้าอย่าง
เป็นระบบลุ่มน ้า 

(2.2) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการ 
แหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทีม่อียู ่โดยเน้นการบรหิารและการจดัการเพื่อใหก้ารใชน้ ้าส าหรบั
กจิกรรมต่อเนื่อง เกดิประโยชน์ในทางเศรษฐกจิมากยิง่ขึน้ 

(2.3) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน ้ าขนาดเล็ก เพื่อการยงัชีพ 
ขัน้พืน้ฐานใหก้ระจายอยา่งทัว่ถงึ โดยเฉพาะการพฒันาแหล่งน ้าใตด้นิในบรเิวณทีม่ศีกัยภาพ 

(2.4) สนับสนุนการพฒันาแหล่งน ้าในบรเิวณทรพัยากรแหล่งน ้า
ทีเ่สื่อมโทรม 

(2.5) สนับสนุนใหอ้งคก์รราษฎร เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการ
บรหิารและการบ ารงุรกัษาโครงการพฒันาแหล่งน ้าใหม้ากขึน้ 

(2.6) สนับสนุนให้มกีารพฒันาระบบข้อมูลทรพัยากรแหล่งน ้า 
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนัได ้
ทัง้นี้เพื่อการใชป้ระโยชน์รว่มกนัในการวางแผนการบรหิารและการจดัการโครงการ 
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4.4 แนวทางการพฒันาทรพัยากรประมง 

4.4.1 ทรพัยากรประมงในน่านน ้า 

การพฒันาทรพัยากรประมงในน่านน ้าจะสมัฤทธิผ์ลได้จ าเป็นต้อง
ใชม้าตรการ 5 ประการ คอื 

(1) มาตรการทางด้านกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายทางการ
ประมงทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัค่อนขา้งจะลา้หลงั เช่น พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มคีวามจ าเป็นต้อง
แกไ้ขใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาวะการประมงในปจัจบุนั 

(2) มาตรการด้านการอนุรกัษ์ เน่ืองจากปจัจุบันยงัมีการใช้
ทรพัยากรประมงมากกว่าศกัยภาพการผลติของสตัวน์ ้า และใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง จ าเป็นต้องปรบัปรุง
ก าหนดมาตรการและวางแผนการใชท้รพัยากรประมงใหถู้กตอ้ง โดยใหม้กีารกระจายอย่างทัว่ถงึและ
ยตุธิรรม 

(3) มาตรการด้านการควบคุม จ าเป็นต้องมกีารวางแผนและ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการควบคุมการท าการประมง เช่น ควบคุมจ านวนเรอืประมง เครื่องมอืท าการ
ประมง โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วตัถุดบิจากผลผลติการประมง เพื่อให้มจี านวนที่สอดคล้องกับ 
ผลผลติการประมง เป็นตน้ 

(4) มาตรการเพิ่มผลผลิต จ าเป็นต้องเร่งให้เกิดผลผลิต 
ทดแทนกบัผลผลติทางธรรมชาตทิี่ลดน้อยถอยลง โดยการปล่อยพนัธุ์สตัว์น ้าให้แพร่ขยายพนัธุ์ใน
แหล่งน ้าธรรมชาต ิ

(5) มาตรการบูรณะฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง จ าเป็นต้องเร่ง
บรูณะแหล่งอาศยัของสตัวน์ ้า เน่ืองจากในปจัจบุนัแหล่งอาศยัสตัวน์ ้าอยูใ่นสภาพทีเ่สื่อมโทรม 

4.4.2 ทรพัยากรนอกน่านน ้า 

เนื่ องจากพื้นที่ท าการประมงในน่านน ้ าของประเทศมีจ ากัดไม่
สมัพนัธ์กับจ านวนเรอืประมง และปจัจุบันมเีรอืประมงจ านวนหน่ึงไปท าการประมงในแหล่งน ้ า 
ต่างประเทศ จงึเหน็สมควรวางมาตรการไวเ้พื่อการพฒันาทรพัยากรประมงนอกน่านน ้า คอื 

(1) ส ารวจแหล่งประมงในน่านน ้ าสากลและน่านน ้ าของ
ประเทศทีจ่ะมคีวามรว่มมอืทางการประมง 

(2) สนับสนุนให้มกีารร่วมทุนท าการประมงโดยถูกต้องตาม
กฎหมายการประมงระหว่างประเทศ 
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4.5 แนวทางการพฒันาทรพัยากรธรณี แนวทางการพฒันาทรพัยากรธรณี
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื แนวทางการพฒันาทรพัยากรแร่ และแนวทางการพฒันาทรพัยากรธรณี
พลงังาน 

(1) แนวทางการพฒันาทรพัยากรแร ่

(1.1) การพฒันาทรพัยากรแร่ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 
จะด าเนินการเพิม่ประสทิธภิาพ และมูลค่าการส่งออกผลติภณัฑท์ี่ได้จากทรพัยากรแร่ ทัง้แร่โลหะ
และแรอุ่ตสาหกรรมทีป่ระเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบ โดยเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น 

(1.2) นโยบายและมาตรการการพฒันาทรพัยากรแร่ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะประกอบดว้ย 

(1.2.1) จะปรับปรุงขัน้ตอนในการขออาชญาบัตรและ
ประทานบตัรใหเ้หมาะสมและจะจดัตัง้ศูนยบ์รกิาร การออกใบอนุญาตอาชญาบตัรและประทานบตัร 
เพื่อสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่อการลงทุนของภาคเอกชน 

(1.2.2) จะกระจายประเภทของผลผลติส่งออกโดยเร่งรดั
การหาแหล่งแรช่นิดต่างๆ ใหม้ากขึน้ โดยจดัท าเป็นโครงการลงทุนส ารวจทีม่วีตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
และระยะเวลาในการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

(1.2.3) จะกระจายผลิตภณัฑ์ที่ได้จากทรพัยากรแร่ โดย
เน้นให้มกีารปรบัปรุงชนิดและคุณภาพของผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการของตลาดในรูปแบบ
อื่นนอกเหนือจากแรด่บิ 

(1.2.4) จะกระจายตลาดส่งออกทรพัยากรแร่ใหก้วา้งขวาง
ยิง่ขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบัประเทศในกลุ่มสงัคมนิยมใหม้ากขึน้ เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่ไดล้ะเลย
มานาน 

(1.2.5) จะสนับสนุนและสรา้งความมัน่ใจในการลงทุนของ
ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวกบัการผลติ และแปรสภาพทรพัยากรแร่ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด
ภายในประเทศ ตลาดส่งออกและเพื่อปูพื้นฐานการใช้ทรพัยากรแร่ส าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมภายในประเทศ 

(1.2.6) จะสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้และเร่งรดั
การพฒันาทรพัยากรแร่ทีท่ราบศกัยภาพทางธรณวีทิยาแลว้ 
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(1.2.7) จะเร่งด าเนินการให้มีการลงทุนของเอกชน
ต่อเนื่องจากโครงการพฒันาทรพัยากรธรณี ซึ่งเป็นการส ารวจธรณีฟิสกิส์ทางอากาศ และส ารวจ 
รายละเอยีดภาคพืน้ดนิทัว่ประเทศทีร่ฐัไดล้งทุนไปตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

(1.2.8) จะจ าแนกที่ ดินที่ มีศักยภาพในการพัฒนา
ทรพัยากรแรใ่หช้ดัเจน โดยอาศยัขอ้มลูทางธรณวีทิยาจากโครงการส ารวจทีร่ฐัไดล้งทุนไปแลว้ 

(1.2.9) จะปรับปรุงระบบการจัดการและการบริหาร
ทรพัยากรธรณีให้เอื้ออ านวยในการประสานงานกับการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติประเภทอื่น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปา่ไม ้สิง่แวดลอ้ม และการพฒันาในส่วนภมูภิาค 

(1.2.10) จะเพิม่ขดีความสามารถในการผลติและพฒันา
บุคลากร เพื่อรองรบัการพฒันาทีจ่ะมขีึน้ โดยมกีารจดัตัง้สถาบนัการศกึษาขัน้สูงดา้นธรณีวทิยาและ
เหมอืงแรข่ึน้ 

(2) แนวทางการพฒันาทรพัยากรธรณพีลงังาน 

(2.1) การพฒันาทรพัยากรธรณีพลงังานในช่วงของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 จะด าเนินการเพื่อสนองความต้องการใชท้างดา้นพลงังานและ
ดา้นอุตสาหกรรมทีเ่พิม่สงูขึน้ 

(2.2) นโยบายการพัฒนาทรพัยากรธรณีพลังงานในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะประกอบดว้ย 

(2.2.1) จะปรบัปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลยีมและเงื่อนไข
ต่างๆ ในการใหส้ทิธสิ ารวจและพฒันาทรพัยากรธรณีพลงังานใหเ้หมาะสมกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ขยายการส ารวจในพืน้ทีส่มัปทานทีเ่หลอือยู่ 

(2.2.2) จะปรบัปรุง พ.ร.บ.ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีมเพื่อให้มี
ความเหมาะสมยิง่ขึน้ 

(2.2.3) จะเร่งรดัการเจรจาตกลงกับบริษัทที่ส ารวจพบ
ปิโตรเลียมทัว่ประเทศเพื่อการพฒันาปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์กับ
เศรษฐกจิส่วนรวมและประชาชนในทอ้งถิน่โดยเรว็ 

(2.2.4) จะด าเนินการเร่งรัดการเจรจาเพื่อให้เกิดการ
พฒันาปิโตรเลยีมในบรเิวณเขตพฒันารว่ม 
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(2.2.5) จะเร่งรัดการจัดท านโยบายและแผนหลักการ
พฒันาถ่านหนิ เพื่อให้มกีารพฒันาและกระจายการใช้ประโยชน์ถ่านหนิอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
สนองความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

(2.2.6) จะสนับสนุนให้มีการส ารวจแหล่งถ่านหินทัว่
ประเทศ เพื่อใหท้ราบปรมิาณส ารองถ่านหนิใหช้ดัเจนขึน้ และเพื่อใหม้กีารใชป้ระโยชน์ถ่านหนิให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

(2.2.7) จะปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ส ารวจและพฒันาแหล่งถ่านหนิใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการพฒันาสาขาทรพัยากร
ธรณพีลงังาน 

(2.2.8) จะเตรยีมการเพื่อจดัท าแผนการพฒันาทรพัยากร-
ธรณพีลงังานชนิดอื่นๆ เช่น พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ และยเูรเนียม 

4.6 แนวทางการพฒันาส่ิงแวดล้อม 

(1) เพื่อใหแ้ผนพฒันาสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจน และมผีลในทางปฏบิตัิ
มากขึน้ แนวทางการพฒันาสิง่แวดลอ้มในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประกอบด้วยหลกัการที่
ส าคญั 4 ประการ คอื 

(1.1) ด าเนินการพฒันาสิง่แวดลอ้มโดยยดึหลกัการใหก้ารพฒันา
สิง่แวดลอ้ม มสี่วนสนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารพฒันาเศรษฐกจิมากทีสุ่ด 

(1.2) สรา้งระบบเพื่อก่อให้เกดิการประสานระหว่างแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมกบัแผนพฒันาสิง่แวดล้อม รวมทัง้การประสานงานและความร่วมมอืระหว่างรฐั 
เอกชน องคก์รและประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ 

(1.3) ก าหนดแนวทางการพัฒนาสิ่ง แวดล้อมในรูปของ
แผนปฏบิตักิารเพื่อใหม้ผีลในทางปฏบิตัมิากขึน้ 

(1.4) เน้นการเตรยีมการป้องกนัปญัหาสิง่แวดล้อมไว้ล่วงหน้า
มากกว่าการรอใหป้ญัหาเกดิขึน้แลว้จงึแกไ้ข 

(2) นโยบายการพฒันาสิง่แวดล้อมในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 
จะประกอบดว้ย 

(2.1) การประสานแผนพฒันาสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้องกบัการ
พฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม 
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(2.2) การวางแผนและจดัการสิง่แวดล้อมในระดบัพื้นที่ ได้แก่ 
แผนการก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้า แผนการจดัการสิง่แวดล้อมบรเิวณพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก 
ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เป็นตน้ 

(2.3) ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัด้านสิง่แวดล้อม
ใหเ้หมาะสม และสนบัสนุนต่อการพฒันาเศรษฐกจิสาขาต่างๆ 

(2.4) ปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการบรหิารงานด้านสิ่งแวด-
ลอ้ม ทัง้ในเรื่องขององคก์ร การผลติบุคลากรดา้นสิง่แวดลอ้ม การตดิตามตรวจสอบ การศกึษาวจิยั
และระบบขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(2.5) สนับสนุนให้มกีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อให้มกีารน า
ทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ท าลายสภาพสิ่งแวดล้อม และไม่
ก่อใหเ้กดิปญัหามลพษิ 

(2.6) สนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนโดยทัว่ไปมคีวาม
เขา้ใจที่ถูกต้อง และเกดิจติส านึกในด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและรกัษา  
คุณภาพสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีสุ่ด 

แผนงานหลกั 3 แผนงาน 

 5. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป็นไปตามแนวทางการพฒันาที่กล่าวแล้วข้างต้น 
แผนงานการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึไดก้ าหนด
แผนงานหลกัไว ้3 แผนงาน คอื 

  (1) แผนงานเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรธรรมชาตเิฉพาะดา้น 

  (2) แผนงานประสานการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  (3) แผนงานเสริมสร้างปจัจัยพื้นฐานเพื่ อการบริหารและการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  5.1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   (1) หลกัการส าคัญ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากร - 
ธรรมชาติเฉพาะด้าน เป็นแผนงานที่จะสนับสนุนการใช้ทรพัยากรธรรมชาติในแต่ละชนิดให้มี 
ประสทิธภิาพ โดยเน้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่อย่างจ ากดัในปจัจุบนัใหไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า
ทางเศรษฐกจิ และรวมถงึการแสวงหาและพฒันาแหล่งทรพัยากรธรรมชาตแิหล่งใหม่เพื่อการใชใ้น
อนาคต 



142 

   (2) วตัถปุระสงค์ เพื่อก่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่หลอือยู่
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสานสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิสาขาอื่นๆ เช่น การพฒันาชนบท 
การพฒันาการเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

   (3) เป้าหมาย จดัท าแผนงานและโครงการพื้นฐานเพื่อการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

  5.2 แผนงานประสานการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   (1) หลกัการส าคัญ แผนงานประสานการใช้ประโยชน์ทรพัยากร - 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนงานที่สนับสนุนให้มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์ระหว่าง
ทรพัยากรธรรมชาตชินิดต่างๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิและสงัคมโดยส่วนรวมมากทีสุ่ด ทัง้
ในด้านการพฒันาและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและการรกัษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในภาวะ
สมดุลไมก่่อใหเ้กดิปญัหามลพษิต่างๆ ตามมา 

   (2) วัตถุประสงค์ แผนงานประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากร -  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ ลดปญัหาความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร-  
ธรรมชาตแิต่ละชนิดและปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

   (3) เป้าหมาย จดัท าแผนการพฒันาและแผนการอนุรกัษ์ทรพัยากร- 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่มลี าดบัความส าคญัสูง เช่น การศึกษาเพื่อก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน ้าที่
ส าคญัของประเทศ การวางแผนพฒันาและจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมบรเิวณพื้นที่
ชายฝ ัง่ทะเล เป็นตน้ ใหแ้ลว้เสรจ็ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

  5.3 แผนงานเสริมสร้างปัจจยัพื้นฐานเพ่ือการบริหารและการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 

   (1) หลกัการท่ีส าคญั แผนงานเสรมิสรา้งปจัจยัพืน้ฐานเพื่อการบรหิาร
และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นแผนงานที่สนับสนุนการจดัสรา้งเครื่องมอื  
พืน้ฐานต่างๆ เพื่อใชใ้นการบรหิารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นทีจ่ะ
ส่งเสรมิใหอ้งคก์รทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการจดัการมากทีสุ่ด 

   (2) วตัถปุระสงค ์แผนงานเสรมิสรา้งปจัจยัพืน้ฐานเพื่อการบรหิารและ
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหม้กีารจดัท าแผนที ่ระบบขอ้มลู
พืน้ฐานดา้นต่างๆ ใหค้รบถ้วน ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้ปรบัปรุงระบบและองค์กรการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยเน้นบทบาท
ของประชาชนในทอ้งถิน่ 
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   (3) เป้าหมาย จะด าเนินการจดัท าเครื่องมอืพื้นฐาน เช่น ระบบขอ้มูล 
แผนที ่และปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้ออ านวยต่อการ
พฒันา และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แล้วเสรจ็ภายในแผนพฒันาฯ ฉบบั 
ที ่6 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

 1. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 ไดเ้ริม่ตระหนักถงึความจ าเป็นที่
ต้องเร่งรดัการพฒันาและใช้วทิยาศาสตรใ์นกระบวนการพฒันาประเทศ จงึได้จดัท าและบรรจุแผน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยเด่นชดัไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิึน้เป็นครัง้แรก 
แผนนี้ไดใ้หค้วามส าคญัต่อบทบาทและการด าเนินงานของภาครฐับาล โดยใหม้กีารเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ขององคก์ร/สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาคุณภาพและปรมิาณของก าลงัคน
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัสูงและระดบักลาง เพื่อสนองตอบความต้องการในการพฒันา
เศรษฐกจิและการพฒันาเทคโนโลย ีการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาทางเทคโนโลย ีตลอดจนการ
สรา้งความส านึกของประชาชนทุกระดบัในบทบาทความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มี
ต่อการพัฒนาประเทศ การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ 
เอือ้อ านวยต่อการปพูืน้ฐานสมรรถภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นี้โดยมุ่งใชค้วามร่วมมอื
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัต่างประเทศ เป็นเครื่องมอืส าคญัของการด าเนินนโยบายแผน 
ดา้นน้ี 

 2. ผลการด าเนินงานทีส่ าคญัคอื ความส าเรจ็ของการสรา้งบรรยากาศทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารประเทศระดับสูงได้ยอมรับ
ความส าคญั และใหค้วามสนับสนุนต่อการพฒันาและใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีากขึน้กว่าเดมิ 
อาทเิช่น ได้ให้ความสนับสนุนในด้านงบประมาณและความร่วมมอืกบัต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นที่ตัง้ศูนยน์านาชาตดิา้นพนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ โดยถอืเป็นกลยุทธส าคญัใน
การทีจ่ะถ่ายทอดวทิยาการและเทคโนโลยแีขนงนี้ ซึง่เชื่อว่ามศีกัยภาพสูงต่อการพฒันาเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พลงังาน การแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ 
แม้ต่อมาผลปรากฏว่าประเทศไทยไม่ประสบความส าเร็จในการเป็นที่ตัง้ศูนย์นานาชาติดงักล่าว  
รฐับาลก็ไดใ้ห้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อการด าเนินการโดยจดัตัง้ศูนยร์ะดบัชาตใินสาขาวชิา
การนี้ ส าหรบัการวจิยัและพฒันานัน้ แม้ว่าจะยงัไม่สามารถเพิม่งบประมาณสนับสนุนการด าเนิน
งานวจิยัและพฒันาไดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้น่ืองจากขอ้จ ากดัในงบประมาณแผ่นดนิ กไ็ดม้กีารเพิม่ 
งบประมาณอุดหนุนการวจิยัและพฒันาในสาขาเศรษฐกจิทีส่ าคญัโดยเน้นงานวจิยัและพฒันาทีค่รบ
วงจรซึง่สามารถน าผลไปใชง้านไดท้นัท ี

 3. ในด้านความร่วมมอืทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัประเทศที่มคีวามก้าวหน้า
ทางวชิาการนัน้ ได้มกีารท าความตกลงกบัประเทศต่างๆ หลายประเทศอย่างที่ไม่เคยมมีาก่อน ที่
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ส าคญัก่อนที่จะสิ้นสุดระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ก็คอืโครงการความร่วมมอืระหว่างไทยและ
สหรฐัอเมรกิา เรื่องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา มูลค่า 49 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื 
1,323 ล้านบาท โครงการนี้จะให้ความสนับสนุนการวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยวีสัดุ และอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ การสนับสนุนเทคโนโลยแีก่อุตสาหกรรม การจดัท า
นโยบาย และการสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างภาครฐับาลและเอกชนในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 4. เนื่องจากโครงการส าคญัดงักล่าวในข้อ 3 ยงัไม่ได้เริม่ต้นด าเนินการในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จงึสรุปไดว้่าการด าเนินงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีท่าทีผ่่านมายงั
อยู่ในขัน้วางรากฐานเป็นส่วนใหญ่ ข้อบกพร่องและปญัหาอุปสรรคของแผนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีส่ าคญัซึง่ควรจะหยบิยกขึน้มาพจิารณาในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 คอื การให้
ความส าคญัต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของรฐักบัภาคเอกชน ซึง่เป็นผู้ใกล้ชดิปญัหาและเป็น
ผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีอนัจะท าใหเ้ทคโนโลยเีกดิประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิมากขึน้ นอกจากนัน้ การ
พฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปจัจุบนัยงัขาดการผนึกก าลงัระหว่างหน่วยงานของรฐั
ซึง่มอียู่หลายหน่วยงานดว้ยกนั จงึท าให้การพฒันาและการน าเทคโนโลยไีปสู่การใชย้งัไม่ครบวงจร 
ประกอบกบัความจ ากดัทางงบประมาณแผ่นดนิ ก็มสี่วนท าใหก้ารด าเนินงานของรฐัในดา้นนี้ท าได้
น้ อ ย แ ล ะ 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเป็นระบบการผนึกก าลงัเพื่อใหท้รพัยากรอนัจ ากดัสามารถใหป้ระสทิธภิาพไดส้งูสุด 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 

 5. จากการทบทวนสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิแสดงให้เหน็ว่าการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมจะมคีวามยากมากขึน้ และจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพและ
คุณภาพการผลติของสาขาการผลติที่ส าคญัทัง้ในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้
เพราะประเทศไทยในปจัจุบนัต้องประสบปญัหาการแข่งขนัทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรงในตลาดโลก
มากยิง่ขึ้น ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยการปรบัปรุงทัง้ในแง่ประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิต 
ตลอดจนการจดัการทีด่ ีดงันัน้ประเทศไทยจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องหนัมาสนใจต่อการพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยอียา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั
ระหว่างประเทศในการปรบัปรงุประสทิธภิาพและคุณภาพการผลติสนิคา้และบรกิาร และเพื่อเป็นการ
ยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องประชาชนโดยส่วนรวม 

 

 



บทท่ี 2 
สภาพปัญหา 

 
 

 1. สภาพปญัหาทางดา้นการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีากการทบทวนผลการ
พฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระยะทีผ่่านมา ประกอบกบัตามความคาดหมายสถาน-
การณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พอจะสรุปประเด็นปญัหาหลักที่ควรได้ร ับการพิจารณาแก้ไขในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดด้งัต่อไปนี้ 

การวิจยัและพฒันา 

 2. ประเทศทีพ่ฒันาแลว้มกีารใช้จ่ายในการคน้ควา้วจิยัสูงมากถงึรอ้ยละ 2 ของมลูค่า
ผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบื้องต้น แต่ประเทศทีก่ าลงัพฒันาความสนใจในดา้นนี้ยงัน้อย ประกอบกบัมี
ขอ้จ ากดัในเรื่องการเงนิและปญัหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า จงึปรากฏว่า ค่าใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันา
อยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 1 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ การใชจ้่ายในการวจิยัและพฒันาทีผ่่านมาต ่า
มาก คอืประมาณว่ามจี านวนน้อยกว่ารอ้ยละ 0.5 งานวจิยัและพฒันาเกอืบทัง้สิ้นด าเนินการใน
ภาครฐับาล และจากการส ารวจสถานภาพก าลงัคนและงานวิจยัและพฒันาในปี 2525 ในบรษิทั 105 
แห่ง พบว่างบประมาณเพื่อการวจิยัและพฒันามเีพยีงรอ้ยละ 0.1 ของยอดขาย ซึง่คดิเปรยีบเทยีบ
แลว้ยงัห่างไกลจากสดัส่วนในประเทศพฒันาแลว้เป็นอนัมาก 

 3. แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดต้ระหนักถงึปญัหาน้ีและไดต้ัง้เป้าหมายของการวจิยัและ
พฒันาไวร้อ้ยละ 0.5 ของผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบือ้งตน้ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถท าไดต้ามเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในงบประมาณแผ่นดนิ ท าใหร้ฐัไม่สามารถเพิม่งบประมาณเพื่อการวจิยั
และพฒันาได้ นอกจากนี้ภาคเอกชนซึ่งควรมบีทบาทส าคญัยงัขาดความสนใจที่จะวจิยัและพฒันา
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอกีดว้ย 
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ตารางท่ี 4.1 
รายจ่ายเพ่ือการวิจยัและส ารวจจ าแนกตามสาขาการพฒันาประเทศ 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2524 2525 2526 2527* 2528* 
สาขาเศรษฐกิจ 1,797.96 1,639.14 1,253.37 2,732.12 2,934.75 
การเกษตร 995.49 1,040.44 920.34 1,783.22 1,464.06 
อตุสาหกรรมและพลงังาน 238.86 154.85 127.85 717.08 782.88 
การพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ 198.16 64.65 17.38 30.79 370.48 
สิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ ์ 77.37 62.88 53.99 16.20 108.58 
พาณิชย ์บรกิารและการขนสง่ 236.22 211.85 107.16 112.18 208.75 
อื่นๆ 51.86 104.47 26.65 72.65  
สาขาสงัคม 389.94 566.85 290.53 496.06 404.91 
พฒันาสงัคม 113.69 108.50 86.24 280.28 99.50 
การศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 57.12 156.02 34.64 87.16 127.72 
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 125.57 198.24 30.23 104.77 177.69 
อื่นๆ 93.56 104.09 39.42 23.85  
สาขาการเมืองและการปกครอง 139.87 241.46 111.57 25.11 117.21 
สาขาความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ 221.99 824.14 0.25 41.47 15.88 
รวม 2,549.76 3,271.59 1,655.72 3,294.76 3,472.75 
รอ้ยละของผลติภณัฑใ์นประเทศเบือ้งตน้ (GDP) 0.32 0.39 0.18 0.20 0.33 
รอ้ยละของผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบือ้งตน้  
(GNP) 

0.33 0.40 0.18 0.34 0.34 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
 * รวมเงนินอกงบประมาณทัง้ในและต่างประเทศ 

 4. ในส่วนของการก าหนดหวัขอ้วจิยัและพฒันาในช่วงทีผ่่านมา ยงัมไิดด้ าเนินการใหม้ี
ทศิทางทีแ่น่นอนและสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแมห้น่วยงานที่
รบัผดิชอบจะได้เคยจดัท ามาบ้างแลว้ก็ตาม แต่ยงัขาดการยอมรบัของหน่วยงานของรฐัที่ท าหน้าที่
ด้านวิจัย การวิจยัและพัฒนาจึงมิได้สนองตอบความต้องการของสาขาการผลิตที่แท้จริง เงิน
งบประมาณรวมทัง้เงนิช่วยเหลอืจากแหล่งต่างๆ จงึยงัไม่เกดิผลเท่าทีค่วร ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
ไดม้คีวามพยายามเน้นการประสานงานระหว่างการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัประยุกต์ โดยเฉพาะการ
วิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตของอุตสาหกรรมสาขาส าคัญๆ และการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากของเหลอืใช้ แต่การบรหิารงานวิจยัและการแปลงแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏบิตั ิยงัเป็นอุปสรรคส าคญัที่ท าให้งานวจิยัและพฒันาไม่เป็นไปตามคาดหมาย 
และครบวงจรโดยสมบูรณ์ กล่าวคือมผีลงานจากการวิจยัด้านต่างๆ ได้รบัการดดัแปลงไปสู่การ
ปฏบิตัใินขบวนการผลติน้อยมาก 
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 5. การวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัมาก ควรไดร้บัการส่งเสรมิ
จากรฐัโดยมมีาตรการจูงใจด้านต่างๆ อาท ิมาตรการการเงนิโดยการจดัตัง้กองทุนหมุนเวยีนและ
มาตรการทางการคลงั เพื่อส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา การน าเขา้ดดัแปลง หรอืปรบัปรุงเทคโนโลยี
บางอย่าง แต่ปรากฏว่าในระยะที่ผ่านมาเงนิกองทุนดังกล่ าวยงัไม่มีการใช้จ่ายเพื่อให้เป็นส่วน
ช่วยเหลอืการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน เนื่องจากก าลงัด าเนินการเกี่ยวกบัการวางกฎเกณฑ์
แ ล ะ 
ขอ้บงัคบัในการบรหิารเงนิกองทุนอยู่ ส่วนมาตรการการคลงัซึ่งเกี่ยวกบัการลดหย่อนภาษนีัน้ยงัอยู่
ในระหว่างการพจิารณาของส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 6. จากข้อเท็จจรงิดงักล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า งบประมาณที่ใช้ในการวิจยัและ
พฒันายงัอยู่ในระดบัที่ต ่า อย่างไรก็ตาม การพจิารณาในแง่จ านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พฒันาแต่เพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอที่จะเป็นเครื่องชีว้ดัระดบัความสามารถทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีจ าเป็นที่จะต้องพจิารณาถงึคุณภาพและผลงานวจิยัซึ่งต้องอาศยัความสามารถในการ
บรหิารและจดัการ ซึง่ปจัจบุนัยงัปรากฏว่ามปีญัหาและอุปสรรคในดา้นน้ีอยูอ่กีมาก 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

 7. ส าหรบัประเทศที่ยงัขาดสมรรถภาพในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองตนเอง 
การน าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการผลติและการพฒันาประเทศ โดย
ความจรงิแลว้การน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศเป็นวธิกีารทีป่ระหยดัเมื่อค านึงถงึค่าใชจ้่ายและ
เวลาที่ต้องใช้ในการค้นคว้า วจิยั และมกีารเสื่ยงที่น้อยกว่าเพราะสามารถคดัเลอืกเทคโนโลยทีี่ มี
ความส าเรจ็เป็นที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ดกีารที่จะได้รบัผลประโยชน์อย่างเต็มที่ทัง้ในด้านของการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการพฒันาเทคโนโลยนีัน้ ผู้รบัเทคโนโลยจี าเป็นต้องมคีวามสามารถในการ  
กลัน่กรอง ดดัแปลง และพฒันาเทคโนโลยนี าเขา้ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการผลติ และความไดเ้ปรยีบ
ของทรพัยากรของประเทศ ทัง้นี้เพราะโดยขอ้เทจ็จรงิเทคโนโลยทีีค่ดิขึน้มกัเหมาะสมกบัสภาวการณ์
นัน้ๆ ซึง่ส่วนใหญ่คอืประเทศทีพ่ฒันาแลว้ มสีภาวะแตกต่างจากประเทศก าลงัพฒันามาก 

 8. ประเทศไทยต้องส่งเงินออกให้กับประเทศต่างๆ เป็นค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมในอตัราทีสู่งมากกว่า 14 เท่าตวัในระยะเวลา 14 ปี 
แต่เนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ จงึมกัขาด
ความรู้และข้อมูลในการคดัเลอืกและการเจรจาต่อรอง ท าให้เสยีเปรยีบในด้านราคาค่าธรรมเนียม 
ตลอดจนเงื่อนไขผูกมดัในการใชเ้ทคโนโลย ีจากการศกึษาขอ้สญัญาการซือ้เทคโนโลยจีากธนาคาร
แห่งประเทศไทย พบว่า การจ่ายค่าเทคโนโลยไีม่มรีะดบัความสัมพนัธ์ที่เป็นมาตรฐานกับปจัจยั
ต่างๆ เท่าทีค่วร เช่น ระยะเวลาของสญัญาความยากง่ายของเทคโนโลย ีตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรม
เภสชั-ภณัฑ ์ซึ่งรวมตัง้แต่อุตสาหกรรมยาไปจนถงึเครื่องส าอาง ปจัจุบนัเป็นเพยีงการน าเขา้ตวัยา
จ า ก 



150 

ต่างประเทศมาท าการประสมและบรรจุเพื่อจ าหน่าย ซึง่เป็นเทคโนโลยงี่ายๆ แต่มกีารจ่ายค่าธรรม -
เนียมเทคโนโลยใีนพสิยัที่กว้างมากคอื ระหว่างร้อยละ 0.4-28 ในกรณีของสญัญาที่มกีารเก็บ 
ค่าธรรมเนียมต ่าจะไม่มกีารก าหนดระยะเวลาสิน้สุดของสญัญา หรอืมอีายุสญัญายาวนานเกนิความ
จ าเป็น ซึง่กเ็ท่ากบัตอ้งมกีารจา่ยค่าธรรมเนียมตดิต่อกนัเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัปรากฏว่าต้อง
มกีารจา่ยค่าธรรมเนียมใหก้บัเทคโนโลยทีีห่มดอายคุุม้ครองตามสทิธบิตัรแลว้อกีดว้ย 

 

ตารางท่ี 4.2 
จ านวนเงินท่ีบริษทัส่งออกเป็นค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี จ าแนกตามประเภทของค่าธรรมเนียม 

 
 ลา้นบาท 

ปี ค่าโรแยลตี ค่าเคร่ืองหมายการค้า ค่าธรรมเนียมทางวิชาการ ค่าจดัการ* รวม 
2515 108.05 1.33 32.63 - 142.01 
2516 158.57 1.22 40.48 - 200.27 
2517 196.93 1.30 28.30 - 26.53 
2518 245.67 0.12 51.10 - 296.89 
2519 261.52 4.82 95.86 - 362.20 
2520 367.36 1.40 94.43 41.53 504.72 
2521 347.34 12.82 149.28 34.43 543.87 
2522 461.28 19.20 189.21 53.50 723.19 
2523 581.52 4.44 275.38 75.26 936.60 
2524 812.30 3.84 429.53 85.52 1,331.19 
2525 861.31 9.85 390.11 181.42 1,442.69 
2526 887.10 46.52 468.55 163.67 1,565.84 
2527 1,123.36 37.85 722.59 109.61 1,993.41 
2528 1,202.40 35.45 723.88 83.11 2,044.84 

* ไมม่ตีวัเลขในระหวา่งปี 2515-2519 
ทีม่า : ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลย ีส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการพลงังาน 
 

 9. นอกจากนี้ยงัพบว่า ขอ้สญัญาตกลงทางเทคโนโลยมีกัมขีอ้ปฏบิตัเิป็นการจ ากดัทาง
ธุรกจิ ซึง่นบัเป็นขอ้แมก้ารจา่ยค่าเทคโนโลยทีางออ้มวธิหีนึ่ง เช่น การหา้มการส่งออก การจ ากดัเขต
การส่งออก ขอ้บงัคบัในการซื้อวตัถุดบิ เครื่องจกัรกล ฯลฯ ขอ้แม้เหล่านี้บางกรณีก็อาจเป็นความ  
จ าเป็น แต่บางกรณกีค็วรพจิารณาต่อรอง และค านึงถงึผลไดผ้ลเสยีใหร้อบคอบยิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 4.3 
เงินส่งออกเป็นค่าการจดัการ ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร จ าแนกตามประเทศ 

 
รอ้ยละ 

ประเทศ 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 เฉล่ีย 
ญี่ปุน่ 40.9 41.4 50.5 41.7 38.1 41.6 33.7 42.1 41.25 
สหรฐัอเมรกิา 34.4 27.0 22.3 32.6 33.9 29.6 27.4 28.1 29.42 
สหราชอาณาจกัร 6.7 14.9 1.3 7.1 5.1 5.9 4.8 3.6 7.42 
ฮ่องกง 1.5 2.6 2.7 1.6 2.6 2.0 2.5 5.3 2.60 
เยอรมนันี 2.4 - 1.7 3.6 1.9 3.0 3.2 2.7 2.31 
อื่นๆ 14.1 14.1 1.5 13.4 18.4 17.9 28.4 18.2 17.0 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

 10. จากการสอบถามความเห็นผู้ประกอบการที่ได้ท าการศึกษาว่ามกีารส่งเงนิออก
ต่างประเทศเกี่ยวกบัการท าสญัญาขา้งต้น ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ทราบว่ามคีวามเสยีเปรยีบในการท า
สญัญา โดยเฉพาะในข้อผูกมดัที่ต้องซื้อเครื่องจกัร วตัถุดบิ และอะไหล่จากผู้ขายเทคโนโลย ีแต่  
จ าเป็นตอ้งยนิยอมเพราะตอ้งการใชเ้ทคโนโลย ีมเิช่นนัน้จะไมอ่าจผลติสนิคา้ได ้เนื่องจากมคีวามรูไ้ม่
พอเกี่ยวกบัเทคโนโลย ีรวมทัง้ต้องการให้ผู้ท าสญัญาร่วมลงทุน ผู้ประกอบการได้เสนอให้รฐัให้  
ข้อสนเทศข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเทคโนโลยี ค าแนะน าปรึกษาด้านการท าสัญญาซื้อ
เทคโนโลย ีและดา้นกฎหมาย 

11. ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กไม่มีโอกาสที่จะได้มีเทคโนโลยีที่ 
ทนัสมยัมาใช้ในการผลติ ในบางครัง้น าเทคโนโลยรีะดบัต ่าและล้าสมยัเข้ามา ท าให้คุณภาพของ
ผลติภณัฑค์่อนขา้งต ่า และไม่สามารถจะแข่งขนัได ้ประกอบกบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ขาดบุคลากรที่มพีื้นฐานทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใช้
เทคโนโลยใีห้มปีระโยชน์สูงสุด และไม่สนใจขวนขวายที่จะพัฒนาปรบัปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
ประกอบกบัรฐับาลไม่ได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเท่าที่ควรในด้านการส่งเสรมิบรรยากาศให้
เอื้ออ านวยต่อการลงทุน สิง่ต่างๆ เหล่านี้จงึท าใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลย ีไม่สามารถก่อใหเ้กดิการ
พฒันาประสทิธภิาพการผลติภายในประเทศเท่าทีค่วร 

ก าลงัคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 12. ปญัหาส าคญัอย่างหน่ึงของประเทศก าลงัพฒันาดงัเช่นประเทศไทยก็คือ ความ
พยายามที่จะต่อสูก้บัพลงัท้าทาย และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดี้วยการพฒันาก าลงัคนทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้มคีวามพร้อมที่จะรบั และประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะทางวทิยา -
ศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่จากต่างประเทศให้เข้ากบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของตน การ 
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พึง่พาอาศยัเทคโนโลยสี าเรจ็รูปจากต่างประเทศโดยไม่พยายามที่จะดดัแปลงหรอืพฒันา จะท าให้
ประเทศไทยไม่สามารถพฒันาศกัยภาพภายในของตนเองขึน้มาได้ อย่างไรกด็กีารพฒันาก าลงัคน
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีงักล่าว จ าเป็นต้องจดัเตรยีมใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทาง
โครงสร้างเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อความสมดุลทางด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงานด้านวทิยา -
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสาขาการผลติต่างๆ 

 13. การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม และ
การเปลีย่นแนวความคดิในการพฒันาจากการเพิม่ปรมิาณการผลติเน้นในเรื่องของประสทิธภิาพและ
คุณภาพ จ าเป็นต้องใช้กระบวนการผลติและการจดัการสมยัใหม่และสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
โครงการอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องใชก้ าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัสูง เช่น อุตสาห -
กรรมปิโตรเคม ีปุ๋ ย อเิลก็ทรอนิคส ์ฯลฯ ดงันัน้การพฒันาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
จงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ 

 14. สถานภาพของก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ มดีงันี้ 

  14.1 ศกัยภาพของก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย
ค่อนข้างต ่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศที่มคีวามเจรญิทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเช่น 
ประเทศเกาหลใีต้ กล่าวคอื จากประมาณการของกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการพลงังาน
ปี 2527 ประเทศไทยมกี าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมช่างเทคนิค 97.78 คนต่อ 
ประชากรหนึ่งหมื่นคน ในขณะที่จากรายงานขององค์การยูเนสโกประเทศเกาหลใีต้ในปี 2524 ม ี
524.8 คน 

  14.2 การผลิตก าลังคนยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกจิซึง่เน้นในเรือ่งของการเพิม่ผลผลติ และการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้และบรกิาร แต่
การศกึษาในระดบัอุดมศกึษายงัคงมุง่ผลติบุคลากรในสาขาสงัคมศกึษา แมก้ารผลติบุคลากรในสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนปจัจุบนัก็ยงัปรากฏว่าผู้ประกอบการและสถาบนัการศกึษายงัไม่ได้
ร่วมมอืกนัอย่างเต็มที่ ท าให้โอกาสในการใช้บุคลากรเหล่านี้ยงัมคีวามจ ากดัอยู่มาก ทัง้ๆ ที่ผลติ
ออกมาเป็นจ านวนไมม่ากนกัในปจัจบุนั 

  การผลติก าลงัคนสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปจัจุบนัยงัไม่สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน จากการส ารวจความต้องการก าลงัคนของภาคเอกชนและภาค  
รฐับาล พบว่าสดัส่วนของความต้องการวศิวกรสูงมากเมื่อเทยีบกบัความต้องการก าลงัคนสาขา 
วทิยาศาสตร์ และสาขาเกษตรศาสตร์ แต่การผลติก าลงัคนใน 3 สาขานี้ ปรากฏว่ามปีรมิาณ 
ใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้ การศกึษาหารปูแบบความรว่มมอืระหว่างผูผ้ลติก าลงัคนและผูใ้ชก้ าลงัคนในดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ในการจดัก าลงัคนในด้านนี้ให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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ตารางท่ี 4.4 
จ านวนนิสิต นักศึกษา ในสถาบนัการศึกษาของรฐัแยกตามสาขาการศึกษา ปีการศึกษา 2528 

 
สาขาการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

มนุษยศ์าสตร ์ 24,270 3.6 
ศกึษาศาสตร ์ 96,551 14.3 
วจิติรศลิป์ 1,378 0.2 
สงัคมศาสตร ์ 306,652 45.4 
นิตศิาสตร ์ 168,242 24.9 
วศิวกรรมศาสตร*์ 13,925 2.1 
วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ 23,380 3.4 
แพทยศ์าสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 24,651 3.6 
เกษตรศาสตร ์ 15,673 2.3 
อื่นๆ 1,209 0.2 

รวม 675,931 100.0 

หมายเหตุ : * รวมระดบั ปวส. ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
ทีม่า : ทบวงมหาวทิยาลยั 
 

   14.3 สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าปริมาณก าลังคนก็คือคุณภาพของก าลังคนด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ยงัไมต่รงกบัความตอ้งการของงาน และการพฒันาเทคโนโลย ี

   (1) ผู้ส าเรจ็วศิวกรรมศาสตร์ ขาดความช านาญในการปฏบิตังิานใน 
โรงงาน รวมทัง้พืน้ฐานความรูไ้มท่นักบัความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  

   (2) ผู้ส า เร็จทางวิทยาศาสตร์ขาดประสบการณ์ที่ เกี่ยวกับการ
คน้ควา้วจิยัในหอ้งปฏบิตักิาร 

   (3) บุคลากรด้านเกษตรกรรมขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ภาคสนาม และไมคุ่น้เคยกบัวธิกีารแบบพืน้ฐานของเกษตรกร 

   (4) ส าหรบับุคลากรระดับกลาง หรือช่างเทคนิคนัน้ขาดการฝึกฝน 
เกีย่วกบัความช านาญหรอืทกัษะ รวมทัง้ขาดการยกระดบัความช านาญงานอย่างต่อเนื่อง 

    สาเหตุของปญัหาเรื่องคุณภาพของก าลงัคนด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยนีัน้มหีลายประการ เช่น การขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ใน 
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อุตสาหกรรม หลกัสตูรการศกึษายงัไมเ่หมาะสม ตลอดจนการทีอ่าจารยผ์ูส้อนไม่มปีระสบการณ์ดา้น
การปฏบิตั ิ

  14.4 การใช้ก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยยีงัไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร มี
จ านวนไม่น้อยทีไ่ด้ท างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใชค้วามรูท้ี่ไดเ้รยีนมา เช่น เป็นผู้บรหิาร พนักงานขาย
และบรกิาร ครสูอนหนงัสอื โดยไมไ่ดท้ างานในกระบวนการผลติหรอืการคน้ควา้วจิยัอนัเป็นส่วนทีจ่ะ
น าไปสู่การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

สาเหตขุองปัญหา 

 15. ประเด็นปญัหาดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่าสืบ
เนื่องมาจากสาเหตุพืน้ฐาน 3 ประการ คอื 

  15.1 การขาดนโยบายและแผนหลกัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเนื่องจากวทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีบีทบาทส าคญัสอดแทรกในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทุกสาขา ดงันัน้
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึควรต้องกระท าครอบคลุมขอบเขตทีก่วา้งขวาง นอกจากนี้
กจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่ าคญัอย่างยิง่ 3 ประการขา้งต้น ยงัต้องการระยะเวลาทีน่าน
ในการสรา้งสมความสามารถ จงึต้องการความต่อเนื่องในการด าเนินการ ปจัจุบนัยงัไม่มกีารก าหนด
นโยบาย และจดัท าแผนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมของชาต ิเพื่อปพูืน้ฐานสมรรถภาพระยะยาว 

  15.2 การขาดองคก์รกลางทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มปีระสทิธภิาพ 
ซึง่เป็นเครื่องมอืทางดา้นนโยบายทีส่ าคญั กล่าวไดว้่าปจัจุบนัขาดองคก์รกลางทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนบริหารงานและประสานการ
ด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน อันจะท าให้การพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองชาตเิป็นไปอยา่งมเีอกภาพ 

   กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อ พ .ศ. 
2522 เพื่อเป็นองคก์รกลางในเรื่องนี้ ในการจดัตัง้นี้ไดร้วมเอาองค์กรซึง่มโีครงสรา้งของตนเองและ
กฎหมายรองรบัเป็นเอกเทศอยู่แลว้เขา้มารวมกนั โดยยงัขาดโครงสรา้งทีแ่น่นอนของกระทรวงเอง 
ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีปีญัหา คอื 

   (1) การก าหนดนโยบายในกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ เองยงัขาดเอกภาพ 
เนื่องจากหน่วยงานภายใต้สังกัดส่วนมากจดัตัง้ขึ้นในฐานะส านักงาน โดยมีคณะกรรมการซึ่ง
สามารถก าหนดนโยบายไดเ้อง 
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   (2) การก าหนดนโยบายระหว่างกระทรวงต่างๆ ซึ่งเป็นผู้วจิยั พฒันา 
และใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่นเดยีวกบักระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ยงัขาดการประสานงานทีด่ี
และแต่ละกระทรวงต่างกม็อี านาจหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและแผนของตนเอง 

  15.3 ความสนใจของเอกชนซึ่งเป็นฝ่ายใช้เทคโนโลยใีนการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติต่อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยยีงัมน้ีอยมาก ในสาขาอุตสาหกรรมซึง่เทคโนโลยี
เป็นปจัจยัส าคญัยิง่ในการผลติ ปรากฏว่าผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ ไม่สนใจทีจ่ะแก้ไข
หรอืปรบัปรุงเทคโนโลย ีแต่พอใจที่จะใช้วิธีทางการค้าหรือมาตรการทางภาษีโดยรฐั เพื่อเพิ่ม  
ประสทิธภิาพการแข่งขนัทางการตลาด ทัง้นี้เพราะการปรบัปรุงหรอืพฒันาทางเทคโนโลยตี้องการ
ความรู ้ความสามารถ ตลอดจนความเขา้ใจเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการด าเนินงานทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ผ่านมาจงึเป็นบทบาทของรฐัเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากขาดการ
ประสานงานและความร่วมมอือย่างใกล้ชดิในการมองปญัหาและแก้ไขปญัหาร่วมกนั จงึปรากฏว่า 
ผลการด าเนินงานไมส่อดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการ และไดร้บัการน าไปใชน้้อยมาก 

 16. จากประเดน็ปญัหาและสาเหตุดงักล่าว จงึจ าเป็นต้องเร่งรดัการพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ โดยใหม้กีารผนึกก าลงัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
เทคโนโลย ีและสร้างความเช่ือมโยงกบัเอกชนผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 5 จงึได้รเิริม่โครงการความร่วมมอืระหว่างไทย-สหรฐัเรื่องวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีใหค้รอบคลุมเรือ่งต่างๆ เช่น การปฏบิตักิารและการบรหิารงานวจิยัและพฒันา เพื่อสรา้ง
ความสามารถในการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ ไดแ้ก่ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และอเิลก็ทรอ -
นิคส์ประยุกต์มาใช้ในการแก้ปญัหาการพฒันา การทบทวน และการก าหนดนโยบายวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีการสนับสนุนเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และการจดัระบบและองค์กรในการบรหิาร
กจิกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งเป็นกจิกรรมร่วมระหว่างหลายสถาบนั โครงการดงักล่าวนี้
ไดม้กีารเตรยีมการและการจดัท ารายละเอยีดโครงการไวแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ คาดว่าจะเริม่ด าเนินการ
ไดอ้ยา่งจรงิจงัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6  

  



บทท่ี 3 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย แนวทางและแผนงานการพฒันา 

 
 

 1. จากการวเิคราะหแ์ละสรปุประเดน็ปญัหาในบทที ่2 เหน็สมควรก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และแนวทางในการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 

1.1 วตัถปุระสงค ์

(1) เพื่อพฒันาขดีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เขม้แขง็เพยีงพอทีจ่ะสนองตอบต่อความตอ้งการเรง่ด่วนในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

(2) เพื่อปูพื้นฐานส าหรบัการรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ  ทีเ่ป็นไปโดยรวดเรว็ ทัง้นี้เพื่อน าไปสู่การพึง่ตนเองทางเทคโนโลยไีดใ้นระยะยาว 

1.2 เป้าหมาย 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้น จงึเหน็สมควรก าหนดเป้าหมาย
การพฒันาดงัต่อไปนี้ 

(1) สรา้งระบบเชื่อมโยงการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้กบั
แผนพฒันาสาขาอื่นๆ เช่น แผนงานการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน 

(2) เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารงานและการด าเนินงานด้านวิทยา -
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพมากกว่าปรมิาณ 

(3) เสรมิสรา้งบทบาทของเอกชนในการพฒันาและใชว้ทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

(4) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านนโยบาย องค์กรและกฎหมายเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(5) สร้างมาตรการจูงใจด้านการเงิน ภาษี การตลาดและการลงทุน 
ตลอดจนกลไกต่างๆ ทีก่ระตุน้บทบาทของภาคเอกชน 
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1.3 แนวทางการด าเนินการและมาตรการ 

(1) พฒันาความสามารถในด้านการก าหนดนโยบายและจดัท าแผน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย 

(1.1) จดัท านโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวมของชาติ
ระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานต่างๆ ไดป้ฏบิตัโิดยสอดคลอ้งและต่อเนื่อง 

(1.2) พฒันาระบบดชันีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละระบบ
การประเมนิเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัท านโยบายและแผน 

(2) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านองค์กร รวมถงึกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีม่คีวามจ าเป็นต่อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(2.1) จดัตัง้กลไกระดบัสูงในการก าหนดนโยบายจดัท าแผนและ
ประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทัง้ให้ค า  
แนะน าปรกึษาทางวชิาการแก่ผูบ้รหิารประเทศ ทัง้น้ีควรทบทวนบทบาทและโครงสรา้งปจัจุบนัของ
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน 

(2.2) สรา้งกลไกบรหิารโครงการด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการรว่มระหว่างหน่วยงานหลายหน่วย โดยอาจใชค้ณะกรรมการพฒันาวทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยภีายใตโ้ครงการความรว่มมอืระหว่างไทยและสหรฐัอเมรกิาอยา่งเป็นรปูแบบ 

(2.3) แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่ล้าสมยัไม่
เอื้ออ านวยและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่น พ .ร.บ.สทิธบิตัร พ.ร.บ.
ชัง่ ตวง วดั ฯลฯ ตลอดจนศกึษาและด าเนินการออกกฎหมายทีส่่งเสรมิการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีโดยตรง เช่น พ .ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ร.บ.รบัรอง
ความสามารถทางเทคนิค เป็นตน้ 

(3) พฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ โดยเน้นหนกัในเรือ่งของการปรบัปรงุคุณภาพ และการใชง้าน 

(3.1) ก าลงัคนด้านวิศวกรรมศาสตร ์

(3.1.1) สนับสนุนสถาบันที่ด าเนินการอยู่แล้วทัง้ภาค 
รฐับาลและเอกชน ใหม้กีารขยายการผลติในสาขาดงัต่อไปน้ี คอื เครื่องกล วสัดุไฟฟ้าและอเิลก็ทรอ-
นิคส ์(รวมคอมพวิเตอร)์ อุตสาหกรรมและเคม ี
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(3.1.2) ปรับปรุงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  โดย
ปรบัปรงุระบบการคดัเลอืกเพื่อเพิม่ความส าคญัใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจและมทีกัษะทีเ่หมาะสม ตลอดจนใหม้ี
การปรับปรุงอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะออกไปสู่งาน
อุตสาหกรรม 

(3.1.3) สนับสนุนให้มกีารวจิยัและพฒันาในมหาวทิยาลยั
มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสอน 
นอกจากนี้ควรมมีาตรการจูงใจด้านผลตอบแทน และการให้โอกาสอาจารยห์มุนเวยีนไปปฏบิตังิาน
อื่นเพื่อเพิม่ความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการปฏบิตั ิ

(3.2) ก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร ์

(3.2.1) ปรบัปรงุระบบสอบคดัเลอืก เพิม่พนูการศกึษาและ
สรา้งโอกาสการมงีานท า เพื่อจงูใจใหผู้ม้คีวามสามารถทางวทิยาศาสตรส์นใจเรยีนด้านนี้มากยิง่ ซึง่
จะช่วยยกระดบัคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นนี้ไดอ้ยา่งมาก 

(3.2.2) จดัรปูแบบและการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัให้
มกีารประสมประสานมากขึน้ ระหว่างการวจิยัของอาจารยแ์ละการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา รวมทัง้
ใหม้คีวามรว่มมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยั 

(3.2.3) ใหม้รีะบบจงูใจใหอ้าจารยม์กีารพฒันาตนเอง เช่น 
ระบบการประเมนิผลการท างานอย่างจรงิจงั การให้ทุนสนับสนุนในการร่วมฝึกอบรม สมัมนาและ
ประชุมวชิาการ จดัโครงการศกึษาต่อเนื่องในเรือ่งทีส่ าคญัและจ าเป็นแก่การปฏบิตังิาน 

(3.3) ก าลงัคนสาขาเกษตรศาสตร ์

(3.3.1) ปรับปรุ งหลักสูต ร ให้มีคว ามสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานเอกชน ใหม้กีารฝึกงานมากขึน้และปรบัปรุงระบบฝึกงานเพื่อใหส้ามารถดดัแปลงและ
ปรบัปรุงความรู้พื้นฐานให้เข้ากับงานที่ได้รบัมอบหมาย ให้มกีารประสานงานด้านหลกัสูตรและ
ปรมิาณการผลติระหว่างมหาวทิยาลยัทีม่กีารผลติบณัฑติในสาขาวชิาเดยีวกนั 

(3.3.2) พฒันาระบบการศกึษาโดยเฉพาะ “การศกึษาเพื่อ
บุตรเกษตรกรใหเ้ป็นเกษตรกา้วหน้า” โดยใหโ้อกาสแก่บุตรเกษตรกรในการศกึษาระดบัปรญิญา แต่
มขีอ้ผกูพนัในการกลบัเขา้ท างานในทอ้งถิน่เดมิ 

(3.3.3) ปรบัปรุงระบบการศึกษาขัน้บณัฑติศึกษาให้ตรง
กบัความตอ้งการของประเทศ 
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(3.4) ก าลงัคนระดบัช่างเทคนิคและอาชีวศึกษา 

(3.4.1) ให้มีหน่วยงานประสานกับภาคเอกชน เพื่ อ
ประมาณความต้องการก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษาตามระดบัคุณภาพและความช านาญงานเพื่อน าไป
ปรบัปรมิาณและคุณภาพการผลติใหเ้หมาะสม 

(3.4.2) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นการ
ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะ ส่วนภาคทฤษฎีนัน้ควรประเมินให้
เหมาะสมกบัการจา้งงาน และพยายามใหห้ลกัสูตรทางทฤษฎเีชื่อมต่อกบัระดบัอุดมศกึษาเพื่อสรา้ง
โอกาสใหน้กัศกึษาทีจ่บการศกึษาและประกอบอาชพีแลว้ไดม้โีอกาสยกระดบัวทิยฐานะส่วนบุคคล 

(3.4.3) พฒันาอาจารย์อาชวีศกึษาในสาขาวชิาชพีที่ขาด
แคลนและสาขาวชิาใหม่ๆ เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทางทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิทัง้นี้โดยขอความ
รว่มมอืจากทางมหาวทิยาลยัและภาคเอกชน 

(3.5) ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
มธัยมศึกษา 

(3.5.1) ใหม้กีารฝึกอบรมครูสอนวทิยาศาสตรท์ัง้ก่อนและ
ในระหว่างประจ าการโดยสม ่าเสมอ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ พฒันาทกัษะ และทศันคติทาง  
วทิยาศาสตร ์

(3.5.2) พัฒนาและผลิต อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ  เพื่ อ
ประกอบการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(3.5.3) พฒันาระบบและเครื่องมอืทดสอบและประเมนิผล
การศกึษาวทิยาศาสตร ์เพื่อใหไ้ดผู้ส้ าเรจ็การศกึษาทีม่คีุณภาพ 

(3.6) การสร้างความเข้าใจในคุณค่าของวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแก่ประชาชนทัว่ไป 

(3.6.1) สนับสนุนภาคเอกชนและสมาคมวิชาการและ 
วชิาชพี ในการจดันิทรรศการและการประกวดโครงการทางวทิยาศาสตร ์จดัพมิพ์หนังสอื วารสาร
และภาพยนต์ เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีื้นฐาน และที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชวีติและการประกอบอาชพี 
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(3.6.2) จดัหาวทิยากรทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ ี
ความรูแ้ละผลงานดเีด่นเป็นทีส่นใจ ใหไ้ปบรรยายตามหน่วยงานราชการ มหาวทิยาลยัและโรงเรยีน 

(3.6.3) ส่งเสรมิใหม้กีารประชุมสมัมนาระหว่างภาคเอกชน
และนักวชิาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นเกี่ยวกบัปญัหาและการใช้ความรูท้างวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนการแกป้ญัหา 

(3.6.4) กระทรวงศึกษาธกิารควรเสรมิหลกัสูตรเกี่ยวกับ
วทิยาศาสตรเ์พื่อการด ารงชวีติส าหรบัการศกึษานอกโรงเรยีนใหม้ากขึน้ 

(3.6.5) สื่อมวลชนของรัฐควรให้ความร่วมมือในการ
เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีก่ประชาชนใหม้ากขึน้ 

(3.7) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของชาติ เพ่ือให้สามารถร่วมแก้ปัญหาการพฒันาของชาติ 

(3.7.1) ให้มกีารจดทะเบียนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 
และนิติบุคคลที่ประกอบกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้หมด ทัง้นี้ให้มกีารปรบัปรุง  
ขอ้สนเทศใหท้นัสมยั เพื่อความสะดวกในการระดมสรรพก าลงั 

(3.7.2) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลทางวิทยา -
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศ และในทุกๆ ทางอยา่งจรงิจงั 

(4) ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาของชาตใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดย 

(4.1) จดัให้มนีโยบายและแนวทางด าเนินการวจิยัของชาติ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิเพื่อใหส้่วนราชการและรฐัวสิาหกจิด าเนินการ
วจิยัตามแนวทางดงักล่าว 

(4.2) พยายามจดัสรรงบประมาณเพื่อการวจิยัให้ใกล้เคยีงร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรฐับาล หรอืให้รายจ่ายเพื่อการวจิยัของประเทศทัง้หมด  
ใกล้เคยีงรอ้ยละ 0.5 ของผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบือ้งต้น ทัง้น้ีโดยมุ่งแก้ปญัหาการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคม ที่ประเทศชาตกิ าลงัประสบอยู่มากกว่าการวจิยัทางวชิาการ สาขาวิชาการที่ควรใหค้วาม
สนับสนุนเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพโลหะและวสัดุ อเิลก็ทรอนิคสแ์ละ
คอมพวิเตอร ์เนื่องจากสาขาดงักล่าวมคีวามก้าวหน้าทางวทิยาการรวดเรว็ และมปีระโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศหลายด้านพร้อมกัน เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ คมนาคมขนส่ง  
สิง่แวดลอ้มและนิเวศวทิยา 
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(4.3) ปรบัปรุงการบริหารการวิจยัและพฒันาของภาครฐับาล 
เพื่อให้ผลการวิจยัและพฒันามผีู้น าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จรงิ ไม่สูญเปล่า โดยให้มีการบ่งชี้/
ก าหนดหวัขอ้การวจิยัและพฒันาที่เป็นปญัหาและความต้องการของประเทศ และมกีารเตรยีมกลุ่ม
ผูใ้ชผ้ลการวจิยัทีแ่น่นอนก่อนทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนการวจิยั โดย 

(4.3.1) ให้ผู้วิจยัร่วมกับผู้ที่จะใช้ผลการวิจยัเสนอหวัข้อ
และโครงการวจิยั เพื่อใหผู้อุ้ดหนุนการวจิยัพจิารณา หรอื 

(4.3.2) ให้ผู้ที่จะใช้ผลการวจิยัเป็นผู้ร่วมออกค่าใช้จ่ายใน
การวจิยัและพฒันานัน้ดว้ย 

(4.4) จดัใหม้อีงคก์รภายในขึน้ในส านักงานปลดักระทรวงวทิยา-
ศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน เพื่อส่งเสรมิ/ประสานงาน/ในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยสีาขา
ทีเ่ป็นล าดบัความส าคญัของประเทศสามสาขา คอื พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยี
โลหะและวสัดุ เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิคสแ์ละคอมพวิเตอร ์ทัง้นี้ในชัน้ต้นนี้ควรใหม้ลีกัษณะประสาน
สอดคล้องกบัการบรหิารงานของคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยภีายใต้โครงการ
รว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหว่างไทยและสหรฐัอเมรกิา 

(5) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศ ทัง้นี้เพื่อใหบ้งัเกดิผลดต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิและการพฒันาเทคโนโลยภีายในประเทศ
อยา่งแทจ้รงิ โดย 

(5.1) จัดตัง้คณะกรรมการบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระดบัชาตขิึน้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
ก า ร 
ลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาค 
เอกชน โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นหน่วยงานเลขานุการ  
คณะกรรมการมหีน้าทีส่ าคญั คอื จดัท านโยบายระดบัชาตใินการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด าเนินการออกกฎหมายและก าหนดวธิกีารต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การถ่ายทอดเทคโนโลยมีผีลต่อ
การพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศ ก าหนดความรบัผดิชอบและพฒันาขดีความสามารถของหน่วยงาน
ทีท่ างานดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

(5.2) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อ
เป็นหน่วยงานกลางของรฐัที่ประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ กับการพัฒนา
เทคโนโลยภีายในประเทศ อาท ิจดัตัง้ศูนย์ข้อมูลด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อบรกิารแก่ภาค  
เอกชน ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการน าเขา้เทคโนโลยต่ีอหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการอนุญาตใหน้ าเขา้
เทคโนโลย ีและส่งเงนิตราออกนอกประเทศ ประสานงานใกลช้ดิกบัสถาบนัวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
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เทคโนโลย ีเพื่อเร่งเรา้ใหม้กีารเรยีนรู ้ดดัแปลง และพฒันาเทคโนโลยนี าเขา้ ซึง่เป็นวธิกีารลดัของ
การพฒันาเทคโนโลยภีายในประเทศ 

(5.3) สนบัสนุนใหส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ให้
ความส าคญัต่อเทคโนโลยคีวบคู่กบัมติทิางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม ในการพจิารณาใหก้ารส่งเสรมิ
การลงทุน 

(5.4) ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรปรบัปรุงการจ าแนกประเภท
ของการจ่ายค่าธรรมเนียมเทคโนโลย ีเพื่อให้ได้ขอ้มูลการซื้อขายเทคโนโลยทีี่ละเอยีดและถูกต้อง  
ยิง่ขึน้ 

(6) พฒันาระบบขอ้มูลและขอ้สนเทศทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โดยใหค้วามส าคญัต่อ 

(6.1) การจัดตัง้ เครือข่ายข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพื่อเป็นเครอืข่ายหนึ่งในระบบสารนิเทศแห่งชาต ิและสนับสนุนการพฒันาฐานขอ้มลูทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ 

(6.1.1) จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานเครอืข่ายขอ้มูล 
ขอ้สนเทศทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีท าหน้าทีก่ ากบัการด าเนินงานวางรปูแบบของขอ้มลู
และสรา้งความสมัพนัธแ์ละขา่ยใยการสื่อสารของเครอืขา่ย 

(6.1.2) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ข้อสนเทศของกระทรวง 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย โดยต้องมรีะบบฐานขอ้มลู
ที่จะเก็บที่อยู่ของขอ้มูลขอ้สนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีห้ครบทุกสาขา ทัง้นี้โดยร่วมมอืกบั
หน่วยงานในเครอืขา่ย  

(6.1.3) ปรับปรุงสมรรถนะของระบบข้อมูลข้อสนเทศ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหส้ามารถเชื่อมโยงกบัระบบงานเช่นเดยีวกบัของต่างประเทศ 

(6.2) การพฒันาระบบข้อมูลดชันีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(6.2.1) จดัตัง้หน่วยงานดชันีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ขึ้นในส านักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน  
เครือข่ายของระบบข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และ 
ต่างประเทศ 
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(6.2.2.) เสรมิสร้างสมรรถนะทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมอื
และบุคลากร ในการเกบ็รวบรวม การเรยีกใชแ้ละการเกบ็รกัษาขอ้มลู ขอ้มลูดชันี ใหม้คีวามถูกต้อง
ทนัสมยั 

(6.2.3) จดัฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้มคีวามรู้ความสามารถใน
การใหบ้รกิารขอ้มลูจากระบบขอ้มลูดชันีวทิยาศาสตร ์การพยากรณ์และการประเมนิสถานภาพ เพื่อ
ก าหนดนโยบายและวางแผนการพฒันาและใชท้รพัยากรวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(6.2.4) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลดัชนีวิทยา -
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(6.2.5) สนับสนุนให้มกีารใช้ข้อมูลดชันีวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีในการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานในสาขาที่ต้องอาศยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นพื้นฐานส าคญั เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ขจดัเงื่อนไขและข้อขดัขวางการ
สนบัสนุนการประสานการพฒันาและการใชข้อ้มลูดชันีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(6.2.6) ก าหนดระดบัของการเรยีกใช้ข้อมูลส าหรบัผู้ใช ้
แต่ละประเภทเพื่อป้องกนัการใชป้ระโยชน์ในทางมคิวรของผูใ้ชข้อ้มลู 

(7) ส่งเสรมิบทบาทของภาคเอกชนในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยโีดย 

(7.1) เร่งรดัการด าเนินงานของกองทุนหมุนเวยีนเพื่อการวจิยั
และพัฒนา ซึ่งให้การสนับสนุนแก่ภาคอุตสาหกรรมเอกชนในการกู้เง ินด้วยอัตราดอกเบี้ยต ่ า 
ระยะเวลาใช้คนืยาว เพื่อน ามาใช้ในการวจิยัและพฒันา รวมทัง้น าผลการวจิยัมาใช้ การสร้างห้อง
วเิคราะหท์ดสอบ และการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีม่คีวามเสีย่งสงูในการผลติ 

(7.2) สนับสนุนให้เอกชนใช้เงินรายได้จัดตัง้เป็นทุนพัฒนา
เทคโนโลยขีึน้ภายในธุรกจิของตน เพื่อใชเ้ป็นทุนในการท าการวจิยัและพฒันา โดยมหีลกัการคอื 

(7.2.1) ให้เอกชนสามารถหกัเงนิที่สะสมเป็นทุนนี้ เป็น 
ค่าใชจ้า่ยในการค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

(7.2.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดจ้ากค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่ง
สทิธบิตัร และค่าเครื่องหมายการค้า อันเป็นผลที่ได้รบัจากการวจิ ัยและพฒันาเทคโนโลยนีัน้ มี
ก าหนดระยะเวลาหนึ่ง 

(7.2.3) ได้รบัการลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรบัเครื่องดื่ม 
อุปกรณ์และเครือ่งจกัรในการด าเนินการวจิยัและพฒันา และการพฒันาเทคโนโลยนีัน้ 
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(7.3) ให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีภายใต ้
คณะกรรมการร่วมภาครฐับาลและเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมอืระหว่างภาค 
รฐับาลและเอกชน ในการพฒันาและใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(7.4) สนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมวชิาการและวชิาชพี 
เพื่อเป็นแหล่งวชิาการอสิระทีม่บีทบาทส าคญัต่อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ 

1.4 แผนงานหลกั 

 เพื่อบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น 
แผนงานหลกัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจงึประกอบดว้ย 4 แผนงานคอื 

(1) แผนงานพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหาร 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีห้เป็นไปโดยมเีป้าหมายและทศิทางทีช่ดัเจน รวมทัง้ใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานที่
เป็นเครื่องมอืส าคญัในการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิโดยให้มกีารจดัท านโยบายและแผนรวมด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั และ
การประเมนิแผนและโครงการ ทบทวนบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการ 
พลงังาน เพื่อท าหน้าที่เป็นองค์กรบรหิารงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้อย่างมปีระสทิธิ -
ภาพ แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา และการใช้วทิยา -
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้พจิารณาออกกฎหมายและระเบยีบทีส่นับสนุนการพฒันาและใชว้ทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้วา้งขวางและจรงิจงั 

(2) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

(2.1) จดัตัง้องค์กรเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  และ
ประสานงานการลงทุนในดา้นนี้ขึน้เพื่อ 

(ก) ผนึกก าลงัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการด าเนินงานในด้านนี้ เช่น การวจิยัและพฒันา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศ และข้อสนเทศซึ่งกระจดักระจาย ให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
และสามารถสนองตอบต่อความต้องการในการพฒันา และการน าไปใช้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดย
การสรา้งระบบและเครอืข่ายของชาต ิดา้นขอ้สนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพฒันาระบบดชันี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรบัปรุงระบบบริหารงานวิจยัและพัฒนา และการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
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(ข) พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการ
ผลติ ให้มผีลติภณัฑท์ี่มมีูลค่าสูงขึ้น โดยผลติจากวตัถุดบิในประเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิการประดษิฐ์ 
คดิคน้อุปกรณ์ เครือ่งมอืและเครือ่งใชต่้างๆ 

(2.2) เสรมิสรา้งสมรรถภาพการวจิยัและการพฒันาด้านวทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีฉพาะทาง 

(2.3) รว่มมอืกบัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศในดา้น
การวจิยัและพฒันา การแสวงหาแหล่งเงนิทุน และการปรบัปรุงขดีความสามารถด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองประเทศ 

(2.4) เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปรบัปรุง 
คุณภาพอุปกรณ์ เครื่องมอืพัฒนาบุคลากร และปรบัปรุงระบบประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถ
พยากรณ์อากาศใหถู้กตอ้งแมน่ย าขึน้ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

(3) แผนงานการพฒันาคนและก าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 เพื่อผลิตก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้มปีระสทิธิ-
ภาพและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนา
เทคโนโลยขีองประเทศ รวมทัง้ใหป้ระชาชนทัว่ไปมคีวามนึกคดิแบบมเีหตุมผีล ตลอดจนยอมรบัและ
แสวงหาเทคโนโลย ีโดยใหม้กีารพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีการปรบัปรุงระบบการเรยีนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั อาชวีศกึษา และมธัยม -
ศกึษา การสรา้งความเขา้ใจในบทบาทและคุณค่าของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีก่ประชาชนทัว่ไป 
และการเพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชน์ก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(4) แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิต 

 (บรรจอุยูใ่นแผนงานพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้ง
งาน) 

 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

 1. ผลจากการพฒันาประเทศในระยะ 25 ปีทีผ่่านมาท าใหร้ะบบเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่ระดบัประเทศก าลงัพฒันารายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นระดบัที่ประเทศคู่แข่งขนัมี
ความสามารถสูงเป็นอนัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนัน้แล้ว
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัได้ทวคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้จนท าให้ระบบบรหิารงานพฒันา
เศรษฐกจิเดมิทีภ่าครฐัเป็นจกัรกลทีส่ าคญัไมเ่พยีงพอทีจ่ะรบักบัสภาพการแข่งขนัและปญัหาของการ
พฒันาที่มหีลากหลายมากขึน้ได ้จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารวางแนวทางทีจ่ะเปลีย่นแปลงบทบาทของ
รฐัในการพฒันาประเทศ โดยระดมก าลงัทุกฝ่ายให้เข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันา ตลอดจนปรบั 
บทบาทของรฐัให้เป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างมปีระสทิธภิาพที่สุด เพื่อให้เกดิการผนึกก าลงัเป็นระบบ
ครบวงจรในการบรหิารการพฒันาประเทศ ส าหรบัแนวทางการปรบัปรุงระบบบรหิารของรฐัในส่วน
เฉพาะเรื่องนัน้มรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในแผนงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการ
พฒันาชนบทปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาชนบท ส่วนการปรบัปรุงการบรหิารการคลงัของภาครฐัปรากฏ
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวมและแผนพฒันารฐัวสิาหกจิ เป็นต้น ดงันัน้ แผนปรบัปรุงการบรหิาร
และทบทวนบทบาทของรฐัในการพฒันาประเทศในบทนี้จะไดมุ้่งใหค้วามส าคญักบัการบรหิารของรฐั
เป็นส่วนรวมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของภาครฐัในการสนับสนุนภาคเอกชน ตลอดจนวางแนวทางที่
ภาคเอกชนจะสามารถด าเนินการผนึกก าลงักบัภาครฐัอย่างครบวงจร 

 2. ในการปรบัปรงุบทบาทของภาครฐัใหส้ามารถสนับสนุนภาคเอกชนอย่างมปีระสทิธ-ิ
ภาพนัน้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการแกไ้ขประเดน็ปญัหาหลกัๆ ดงัน้ี คอื 

2.1 บรรเทาปญัหาอนัเกดิขึน้จากการประสานงานของหน่วยงานภายในภาครฐั 
โดยมุ่งพฒันาปรบัการท างานของรฐัให้เข้าสู่ระบบแผนงานเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ท างานอย่าง  
สอดคลอ้งเป็นระบบมากยิง่ขึน้ แทนการแยกกนัท าหรอืขดัแยง้กนั 

2.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนการท างานของรฐัในระบบแผนงานดงักล่าวจะต้อง
พฒันาก าลงัคนภาครฐับาลใหม้ปีรมิาณและคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัระบบแผนงานตามขอ้ 2.1 

2.3 ปรบัเครื่องมอืการบรหิารที่รฐัมอียู่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
กลไกการประชาสมัพนัธเ์พื่อการพฒันา และลดอุปสรรคการพฒันาอนัเกดิจากกฎระเบยีบต่างๆ ของ
ภาคราชการ ซึง่ในส่วนน้ีจะเกีย่วเนื่องกบัอนุบญัญตั ิและระเบยีบขอ้บงัคบัของราชการเป็นส่วนใหญ่ 
เฉพาะขบวนการแกไ้ขปญัหาในส่วนของฝา่ยนิตบิญัญตัอิยูน่อกขอบเขตอ านาจของฝา่ยบรหิาร 
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2.4 แก้ไขขอ้ขดัแยง้พื้นฐานระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยมุ่งพฒันาคุณภาพ
การใหบ้รกิารของภาครฐัใหด้ขีึน้ 

2.5 ก าหนดแนวทางความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลกบัภาคเอกชนเพื่อผนึก
ก าลงัในการพฒันาประเทศให้แน่ชดัยิง่ขึน้ ต่อเนื่องจากที่ได้เริม่ด าเนินการมาแล้วในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 

3. ผลการด าเนินการตามขอ้ 2.1 ถงึ 2.5 จะท าใหก้ารพฒันาประเทศมพีลงัมากขึน้และ
เป็นการแกป้ญัหาพืน้ฐานซึง่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศในระยะทีผ่่านมา การด าเนินงานตาม
แนวทางน้ีสามารถท าไดโ้ดยไม่ต้องอาศยัการลงทุนมากนักและสามารถทีจ่ะด าเนินการไดท้นัท ีหาก
ปราศจากการปรบัปรุงแก้ไขต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว นอกจากระบบราชการจะยงัอยู่ในสภาพ
อ่อนแอ ขาดการประสานงานที่ดแีล้วยงัมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของภาคเอกชน ซึง่เป็นภาค
การผลติที่ส าคญัอกีด้วย ส าหรบัรายละเอยีดของแนวทางการด าเนินงานในแต่ละดา้นปรากฏอยู่ใน
บทต่างๆ ของแผนน้ี 

 



บทท่ี 2 
การปรบัปรงุระบบบริหารของรฐัให้เข้าสู่ระบบแผนงาน 

 
 

 1. ปญัหาส าคญัประการหน่ึงในการด าเนินการบรหิารการพฒันาของรฐั คอื ปญัหาการ
ขาดการประสานงานในระหว่างหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และผลจากการนี้ท าใหก้ารด าเนินงานของ
ระบบราชการขาดพลงัและในหลายกรณีไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนัน้ยงัเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานในภาคเอกชนอกีดว้ย แนวทางส าคญัทีอ่าจน ามาใชใ้นการแก้ปญัหาการประสานงานไดม้ี
อยู ่2 ประการ คอื 

  1.1 ใช้ระบบแผนงานเป็นหลกัในการด าเนินงาน การท างานโดยหลายส่วน 
ราชการนัน้จ าเป็นทีจ่ะต้องยดึแผนงานร่วมกนัจงึจะเกดิผล วธิกีารเช่นนี้เรยีกว่าการท างานในระบบ
แผนงาน ซึง่เป็นระบบทีส่ามารถใชไ้ดผ้ลในการบรหิารงานพฒันาของประเทศต่างๆ มาแลว้ 

  1.2 ปรบัปรุงก าลงัคนภาครฐับาลให้เหมาะสมทัง้ในด้านคุณภาพและปรมิาณ
เพื่อใหส้นบัสนุนการท างานในระบบแผนงานดงักล่าวขา้งตน้ 

   รายละเอยีดของการด าเนินการตามแนวทางทัง้ 2 มดีงันี้ 

 

แนวทางการปรบัการท างานของรฐัเข้าสู่ระบบแผนงาน 

ข้อเทจ็จริงและสภาพปัญหา 

 2. ข้อเท็จจรงิที่ว่าหน่วยราชการแต่ละหน่วยต่างด าเนินการเป็นเอกเทศ ท าให้เกิด
ความขดัแยง้ ขาดพลงัและขาดประสทิธภิาพนัน้เป็นทีท่ราบกนัอยูท่ ัว่ไป สภาพเช่นนี้นับวนัแต่จะเป็น
อุปสรรคในการพฒันาประเทศ ทัง้น้ี เพราะการพฒันาประเทศในปจัจุบนัจ าต้องอาศยัการรวมพลงั
จากหลายสาขาโดยมวีตัถุประสงค์ที่ชดัเจนร่วมกนั แนวทางหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึ่ง
มุ่งเน้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานและคุณภาพของงานพฒันา จงึจ าเป็นที่จะต้องมกีาร
บรรเทาปญัหาน้ีอย่างเร่งด่วน วธิกีารบรรเทาปญัหาในเรื่องน้ีได้มกีารรเิริม่ขึ้นแล้วในแผนพฒันา
ชนบทในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 และจ าเป็นที่จะต้องมกีารขยายผลต่อไปในเรื่องที่มี
ความส าคญั เช่น การส่งออก การจา้งงาน ฯลฯ ซึง่ต้องการความร่วมมอืจากหน่วยราชการจ านวน
มากหรอืในเรือ่งการปรบัปรงุโครงสรา้งการผลติ ซึง่ทุกหน่วยราชการจะตอ้งรว่มมอืกนัจงึจะเกดิผล 
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วตัถปุระสงค ์

 3. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการด าเนินการพฒันาประเทศแบบผนึกก าลงั อย่างเป็นระบบ 
ครบวงจรและมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานพฒันา 

แนวทางการพฒันา 

 4. เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการของรัฐเป็นไปตามระบบแผนงานอย่างมปีระสทิธิ-
ภาพ และเป็นระบบครบวงจรจงึไดก้ าหนดกลยุทธการพฒันาไว ้9 แนวทาง ดงันี้ 

4.1 ปรบัปรุงการประสานงานของหน่วยงานกลาง 4 หน่วยงาน คอื ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานข้าราชการ  
พลเรือน และกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดการประสานแผนต่างๆ ดังกล่าวได้สอดคล้องเป็น
กระบวนการเดียวกนัโดยให้น ้าหนักแก่การจดัท าแผนประจ าปี ซึ่งหน่วยงานกลางทุกหน่วยควร
ก าหนดระยะเวลาการท างานใหส้อดคลอ้งและประสานกนั 

4.2 เน้นให้ทุกหน่วยราชการยดึการท างานในระบบแผนงาน  โดยให้แต่ละ 
แผนงานครอบคลุมส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะเป็นระบบครบวงจร 

4.3 เ น้นการปรับปรุง เครื่อ งมือการท างานโดยการกระตุ้นให้มีระบบ 
“ผูอ้ านวยการโครงการ” และใหม้แีผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจน แผนปฏบิตักิารในโครงการต่างๆ จะต้อง
ยดึถือวตัถุประสงค์ และเป้าหมายส่วนรวมของแต่ละแผนงานเป็นหลัก และใช้แผนปฏิบัติการ
ดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืหลกัในการประสานการจดัสรรก าลงัคน การจดัสรรงบประมาณและการบรหิาร 
ตดิตามผล และรายงานอย่างเป็นระบบ ในปจัจุบนัการใช้แผนปฏบิตักิารยงัมอียู่จ ากดัมาก หน่วย
ราชการทีย่ดึแผนงานและแผนปฏบิตักิารเป็นหลกัมจี านวนน้อยมาก 

4.4 สนับสนุนหน่วยวางแผนในระดบักระทรวงให้มปีระสทิธภิาพและสามารถ
เป็นศูนย์กลางการประสานแผนงานระดบักระทรวงได้อย่างแท้จรงิ โดยมสี านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิสนบัสนุนการประสานแผนงานระหว่างกระทรวง 

4.5 ให้ส่วนราชการต่างๆ ระดบักรมมสี่วนในการจดัท าแผนปฏิบตังิานร่วมกนั
มากขึน้ ทัง้ภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวงให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ และสามารถน าไป
ปฏบิตัไิดโ้ดยสอดคลอ้งกนั 

4.6 ก าหนดแนวทางประสานความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
ปรบัปรุงโครงสรา้งแผนงานทุกปีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยให้ส านักงบประมาณเป็น เจ้าของ
เรือ่ง 
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4.7 ในการใช้งบประมาณแบบแผนงานควรสนับสนุนให้ส านักงบประมาณ
วิเคราะห์การท างานของส่วนราชการต่างๆ ในลักษณะแผนงานเพื่อประโยชน์ในการจัดสรร  
งบประมาณใหถู้กตอ้งตามความจ าเป็นในลกัษณะเป็นระบบครบวงจร 

4.8 ใหอ้งค์กรกลางบรหิารงานบุคคลประสานงาน และเป็นแกนกลางใหม้กีาร 
จดัท าและก ากบัแผนก าลงัคนภาครฐัในทุกส่วนราชการให้มคีวามสอดคล้องระหว่างแผนงาน แผน
เงนิ และแผนคน โดยเน้นใหม้กีารใชก้ าลงัคนทีม่อียูแ่ลว้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.9 ศึกษาวางแนวทางการพฒันาระบบข้อมูลเพื่อการบรหิารให้สามารถเป็น
ศูนยก์ลางระดบัประเทศในการรวบรวมขอ้มูลจากส่วนกลางและพืน้ทีเ่พื่อเชื่อมโยง แลกเปลีย่น และ
ประสานขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดบัเป็นระบบเดยีวกนั 

 

แนวทางการปรบัปรงุระบบก าลงัคนภาครฐับาล 

ข้อเทจ็จริง 

 5. ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 รฐับาลไดพ้ยายามศกึษา
ก าลงัคนภาครฐั ในแง่ของกลไกและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ในแง่ของกลไกนัน้ได้ปรบัปรุง
บทบาทของคณะกรรมการปฏริูประบบราชการและระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและจดัตัง้คณะ -
กรรมการพฒันาก าลงัคนระดบักระทรวงและทบวง เป็นตน้ ส่วนในแงก่ระบวนการนัน้กไ็ดม้กีารจดัให้
มแีผนอตัราก าลงั 3 ปี ของหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลงัคนภาค 
รฐับาล 

 6. การริเริ่มวางกลไกและกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แม้จะสามารถช่วย 
ยกระดบัคุณภาพการด าเนินการภาครฐัได้ในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัมปีญัหาอื่นๆ ที่จะต้องปรบัปรุง 
ต่อไปอกี โดยเฉพาะการพฒันาระบบการประสานแผนก าลงัคนใหเ้ขา้กบัระบบแผนงานแทนการแยก
พจิารณาในระดบักรมแต่ละกรมเป็นเอกเทศ ซึ่งจะเป็นการไม่สอดคล้องกับการท างานในระบบ  
แผนงานดงักล่าวขา้งตน้ 

สภาพปัญหา 

 7. ปญัหาการพฒันาก าลงัคนภาครฐับาลนัน้ อาจสรปุแยกเป็น 2 เรือ่งส าคญั ดงันี้ 

7.1 ปญัหาดา้นปรมิาณและการกระจายขา้ราชการ 
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(1) ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้มกีารก าหนดเพดานการเพิม่
อตัราก าลงัของขา้ราชการในส านักงานต่างๆ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี ซึง่ท าใหม้กีารชะลอการเพิม่
อตัราก าลงัของภาคราชการลงบา้ง แต่ในระยะทีผ่่านมาอตัราก าลงัคนภาครฐับาลกย็งัเพิม่สูงขึน้กว่า
เป้าหมายร้อยละ 2 ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายของรฐัในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัก าลงัคนอนัได้แก่ เงนิเดอืน 
ค่าจา้ง ค่าตอบแทนเพิม่สงูขึน้เป็นประมาณรอ้ยละ 36 ของรายจา่ยทัง้สิน้ และมแีนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ท า
ใหร้ฐัมเีงนิเพื่อใชจ้า่ยพฒันาประเทศน้อยลง 

(2) การทีใ่หส้่วนราชการแต่ละหน่วยยดึถอือตัราการเพิม่ก าลงัคนในแต่
ละปีไม่เกินร้อยละ 2 ของจ านวนต าแหน่งที่มอีตัราเงนิเดอืนเป็นโควตานัน้ ท าให้ขาดการมอง 
ภาพรวมและก่อให้เกิดปญัหาการใช้ก าลังคนของภาครฐัซึ่งยงัมิได้มีการกระจายไปตามความ
ตอ้งการใชง้านของส่วนราชการต่างๆ อย่างเหมาะสม บางส่วนราชการมกี าลงัคนเกนิความต้องการ 
ในขณะที่บางส่วนขาดแคลนก าลงัคน โดยมไิด้มกีารตรวจสอบและด าเนินการยุบต าแหน่ง และ  
โยกยา้ยบุคลากรของส่วนราชการทีเ่กนิความต้องการไปยงัส่วนราชการทีข่าดแคลน นอกจากนัน้ยงั
ขาดมาตรฐานการปฏบิตักิารทีจ่ะใชว้ดัความตอ้งการก าลงัคนของแต่ละหน่วยงาน 

(3) การกระจายก าลงัคนทีม่คีุณภาพไปสู่ชนบททีห่่างไกลยงัมอีตัราต ่า
และขาดกลไกที่เหมาะสม ตลอดจนการบรหิารและการจดัการเพื่อกระจายก าลงัขา้ราชการยงัไม่ได้
พฒันาเท่าทีค่วร 

7.2 ปญัหาทางดา้นการพฒันาคุณภาพของขา้ราชการ 

(1) การพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐัยงัขาดทศิทางและนโยบายทีแ่น่
ชดั การพฒันาบุคลากรขึน้อยู่กบัการพจิารณาด าเนินการของแต่ละส่วนราชการเอง และขาดความ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ขาดการประสานงานและร่วมมอืระหว่างหน่วยฝึกอบรมต่างๆ ท าให้การ
พฒันาบุคลากรมลีกัษณะต่างคนต่างท าไมต่รงกบัความตอ้งการและไม่ประหยดั 

(2) การฝึกอบรมเพื่อพฒันาก าลงัคนภาครฐัยงัไม่ได้เป็นทีย่อมรบัว่ามี
ความส าคญัอยา่งแทจ้รงิ ดงัปรากฏว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมไิดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงกบัสาขาวชิาที่
ฝึกอบรม ตลอดจนเทคนิควธิกีารทีไ่มเ่หมาะสม และขาดการประเมนิผลการฝึกอบรม 

แนวทางการพฒันา 

8. เพื่อใหส้ามารถพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐับาลใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ควร
ก าหนดให้องคก์รกลางบรหิารงานบุคคล ปรบัปรุงและพฒันาระบบขอ้มลูก าลงัคนภาครฐับาลให้มี 
รายละเอยีดเพยีงพอและมคีวามถูกต้องสมบูรณ์และทนัสมยั เพื่อใชใ้นการก าหนดแผนนโยบายและ
การบรหิารก าลงัคนภาครฐับาลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 
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8.1 ดา้นปรมิาณและการกระจายขา้ราชการ 

(1) ในระหว่างทีย่งัไมม่แีผนก าลงัคนบงัคบัใช ้ใหห้น่วยงานกลาง ไดแ้ก่ 
ส านักงบประมาณ องคก์รกลางบรหิารงานบุคคล และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ร่วมกันก าหนดสัดส่วนงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าต่อ
งบประมาณทัง้หมดในแต่ละปีและในในการจดัสรรใหแ้ก่ส่วนราชการต่างๆ ใหค้ านึงถงึความจ าเป็น
และความส าคญัในระบบแผนงาน เพื่อใช้เป็นกรอบก าลงัคนภาครฐับาลแทนการใช้นโยบายเพิม่ 
ก าลงัคนเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ต่อปี 

(2) ให้องค์กรกลางบรหิารงานบุคคลพิจารณาก าหนดกฎเกณฑ์การ
เฉลี่ยก าลงัคนมผีลใชบ้งัคบัโดยเรว็ทีสุ่ด พรอ้มทัง้ด าเนินการใหก้ระทรวง ทบวง กรม ส ารวจขอ้มูล
และด าเนินการเกลีย่ก าลงัตามกฎเกณฑด์งักล่าว 

(3) ให้มีก ารก ร ะจายก า ลัง คนภาครัฐบาล  ร ะดับที่ มีค ว ามรู้
ความสามารถออกไปสู่ภมูภิาคและชนบทใหม้ากขึน้ โดยปรบัปรงุรายได ้สวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูล 
และสิง่จงูใจอื่นๆ อยา่งเหมาะสม 

8.2 ดา้นการพฒันาคุณภาพขา้ราชการ 

(1) ให้องค์กรกลางบรหิารงานบุคคลเป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงาน
จดัท าแผนก าลงัคนอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกๆ ระดบั 

(2) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล พิจารณากฎเกณฑ์เพื่อเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรภาครฐับาลสามารถไปปฏบิตังิานในภาคเอกชนไดใ้นระยะหนึ่ง และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มาปฏบิตังิานในภาคราชการเป็นการชัว่คราวเพื่อน าประสบการณ์ของทัง้สองภาคมา
ใชใ้นการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(3) ให้กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และองค์กรกลางบรหิารงานบุคคลร่วมกนัส ารวจและเสนอ 
รฐับาลเกี่ยวกบัการปรบัโครงสรา้ง เงนิเดอืน และค่าจา้งเป็นครัง้คราว โดยให้ส านักงาน ก .พ. เป็น 
ผูป้ระสาน 

(4) สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อ
พฒันาประสทิธภิาพก าลงัคนในระบบราชการไทย โดยการวจิยัและพฒันาวธิกีารใหก้ารฝึกอบรมเป็น
เงื่อนไขในการบรหิารงานบุคคล การศึกษา วจิยัเกี่ยวกบัผลกระทบด้านต่างๆ ที่มต่ีอคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ ตลอดจนการพฒันาหลกัสูตร สมัมนานักบรหิารระดบัสูง และอบรม  
นกับรหิารระดบัตน้ในราชการพลเรอืน  
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(5) สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาส าหรบัขา้ราชการให้
มกีารน าเทคนิคและเทคโนโลยเีพื่อการพฒันามาปรบัใชใ้นการฝึกอบรมขา้ราชการพลเรอืน ตลอดจน
ใช้หลกัสูตรฝึกอบรมที่มคีวามจ าเป็นร่วมกนัของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้การพฒันาเป็นระบบ มี
ประสทิธภิาพและประหยดั 

(6) พฒันาจติใจขา้ราชการและพนักงานรฐัวสิาหกจิใหม้คีวามส านึกใน
หน้าที ่มคีุณธรรมและมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 



บทท่ี 3 
การปรบัปรงุเครื่องมอืสนับสนุนของรฐัในการบริหารการพฒันา 

 
 

 1. นอกจากการปรบัปรงุระบบการบรหิารงานพฒันาในภาคราชการโดยตรงดงักล่าวใน
บทก่อน การพฒันาประเทศโดยระบบแผนงาน จ าเป็นที่จะต้องมเีครื่องมอืสนับสนุนเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานลุล่วงไปดว้ยด ีในช่วงเวลาทีผ่่านมาเครื่องมอืสนับสนุนต่างๆ ยงัมไิดม้กีารใหค้วามส าคญั
อยา่งเพยีงพอและต่อเนื่อง เครื่องมอืสนับสนุนของรฐัทีค่วรไดร้บัความส าคญัเพิม่ขึน้ในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 ม ี2 ประการ คอื 

  1.1 การประชาสมัพนัธ์เพ่ือการพฒันา ซึ่งเป็นกลไกในการสื่อความเขา้ใจ
และกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมและมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ อนัเป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญั
อยา่งยิง่ในการผนึกก าลงัเพื่อพฒันาประเทศ 

  1.2 การปรบัปรงุระเบียบข้อบงัคบัของราชการเพ่ือการพฒันา เนื่องจากใน
ระยะที่ผ่านมาความสมัพนัธ์ระหว่างระบบราชการกบัธุรกิจเอกชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไปยงัมี
ปญัหาอันเกิดจากกฎ ระเบียบต่างๆ ซึ่งไม่เอื้ออ านวยต่อการผนึกก าลงัเพื่อการพฒันาประเทศ  
ดงันัน้ การปรบัปรงุกฎและระเบยีบจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัประการหนึ่งในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจ
อนัดรีะหว่างรฐัและประชาชน และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

  รายละเอยีดการปรบัปรงุปจัจยัทัง้ 2 ดงักล่าวขา้งตน้ปรากฏดงัต่อไปนี้ 

 

การปรบัปรงุระบบการประชาสมัพนัธเ์พ่ือการพฒันา 

ข้อเทจ็จริง 

 2. นบัตัง้แต่มกีารพฒันาประเทศโดยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่
1 มาจนถงึปจัจุบนั ยงัมไิด้มกีารน าวชิาการประชาสมัพนัธ์มาใช้ในการพฒันาประเทศอย่างจรงิจงั 
แม้ว่าหลายๆ ฝ่ายจะได้ตระหนักถึงความส าคญั และได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประชาสมัพนัธข์ึน้เป็นจ านวนมาก แต่กเ็ป็นการประชาสมัพนัธใ์นลกัษณะต่างคนต่างท า โดยมุ่งเน้น
เฉพาะงานที่ตนรบัผดิชอบ มไิด้มอบภาพการพฒันาโดยส่วนรวมอย่างเป็นระบบและขาดการ 
ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ เป็นผลใหป้ระชาชนทัว่ไปและภาคเอกชนซึง่เป็นก าลงัส าคญัในการ
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พฒันาประเทศขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวนโยบายการพฒันาประเทศทัง้ระบบ ท าให้การ
เขา้รว่มกระบวนการพฒันาไมเ่ป็นไปอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

 3. ดงันัน้ เพื่อให้การพฒันาในระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 บรรลุถึงวตัถุ-
ประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้จงึเหน็ควรใหม้แีผนประชาสมัพนัธเ์พื่อการพฒันาขึน้ส าหรบัเป็น
แผนแม่บทในการจดัเตรยีมแผนพฒันาการประชาสมัพนัธ์ด้านต่างๆ ของภาครฐับาลและภาค  
เอกชนใหป้ระสานสอดคล้องซึ่งกนัและกนั อนัจะก่อให้เกดิพลงัในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ จน
สามารถจงูใจใหทุ้กฝา่ยเขา้รว่มในการปฏบิตัติามแผนพฒันาฯ มากขึน้ 

วตัถปุระสงค ์

 4. วตัถุประสงคห์ลกัของแผนประชาสมัพนัธเ์พื่อการพฒันาทีส่ าคญัม ี2 ประการ คอื 

4.1 เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคญัและวิธีการด าเนินงาน
พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 6 อย่างกว้างขวางโดยผ่าน
เครือ่งมอืการประชาสมัพนัธท์ีม่อียูแ่ลว้ เพื่อจงูใจใหทุ้กฝ่ายเขา้ร่วมกบัส่วนราชการในการปฏบิตังิาน
ตามแผนพฒันาฯ มากขึน้กว่าทีแ่ลว้มา 

4.2 เน้นการพฒันาคุณภาพการประชาสมัพนัธ์ของรฐั ให้สนับสนุนการพฒันา
ประเทศมากยิง่ขึน้ 

เป้าหมาย 

5. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการรบัข้อมูลข่าวสารเพื่อการพฒันาให้เหมาะสม โดย
จ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูบ้รหิาร สมาชกิรฐัสภา พรรคการเมอืง ขา้ราชการ สื่อมวลชน และ
ประชาชนทัว่ไป ทัง้นี้ ให้จดัสื่อที่เหมาะสมส าหรบักลุ่มต่างๆ และด าเนินการส่งข้อมูลข่าวสารสู่
กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้จดัระบบใหม้กีารรบัฟงัขอ้คดิเหน็จากกลุ่มต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการ 
สื่อสารทัง้ 2 ทางอนัจะน าไปสู่การรว่มคดิ รว่มท า มากขึน้กว่าในอดตีทีผ่่านมา 

แนวทาง 

 6. เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายข้างต้น เห็นควรก าหนดแนวทางการ
ประชาสมัพนัธเ์พื่อการพฒันาโดยเฉพาะการสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 และ
ประเดน็การพฒันาทีส่ าคญัอื่นๆ ดงัต่อไปนี้ 
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6.1 แนวทางการพฒันาคณุภาพการประชาสมัพนัธ์ 

 เนื่องจากการประชาสมัพนัธ์ของรฐัที่แล้วมา และในปจัจุบนัยงัมปีญัหา
ทางด้านคุณภาพอยู่มาก กล่าวคือ ยังไม่สามารถสร้างศรัทธาและดึงประชาชน ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้เข้าร่วมในขบวนการพฒันาประเทศได้มากเท่าที่ควร ดงันัน้จงึเห็นควร
ก าหนดแนวทางพฒันาคุณภาพการประชาสมัพนัธเ์พื่อการพฒันาในแผนพฒันาฯ 

(1) เรง่พฒันาความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจระหว่างหน่วยราชการ ฝ่าย
ปฏบิตั ิสื่อมวลชน และประชาชน โดยจดัระบบใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลู ข่าวสารและทศันคตต่ิางๆ 
ในการพฒันาเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

(2) ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไป ควรเน้นน ้าหนักในการดึง
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมที่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาให้
มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้

6.2 แนวทางการพฒันาเครื่องมือการประชาสมัพนัธ ์

ส าหรบัการพฒันาเครื่องมอืต่างๆ นัน้ ควรก าหนดแนวทางเพื่อการปฏบิตั ิ
ดงันี้ 

(1) ในระยะแรกใหม้กีารจดัท าแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องมอืสื่อสารและ
ให้มกีารระดมทรพัยากรดา้นสื่อสารการประชาสมัพนัธข์องรฐัมาใช้เพื่องานประชาสมัพนัธข์องชาต ิ
รวมทัง้ให้หน่วยงานทีม่หีน้าที่รบัผดิชอบขอความร่วมมอืสื่อมวลชนภาคเอกชนในการพฒันาสื่อสาร
การประชาสมัพนัธ์ของรฐั และร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาต ิ

(2) สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารที่
เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และหากเครื่องมือสื่อสารชนิดใดที่ผลิตได้
ภายในประเทศและไดร้บัเครือ่งหมายมาตรฐานใหส้นบัสนุนการใชเ้ครือ่งมอืดงักล่าว 

(3) ในด้านการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ หรือการลงทุนจดัซื้อ
เครื่องมอืการสื่อสาร ในหลกัการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวใ้นแผนงานพฒันาระบบบรกิาร
พืน้ฐานของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 

วิธีการด าเนินการ 

7. โดยที่ความจ าเป็นในดา้นการเผยแพร่ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 เป็นเรือ่งเรง่ด่วน จงึเหน็ควรใหม้คีณะอนุกรรมการเฉพาะกจิขึน้ชุดหนึ่ง
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ในคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์แห่งชาต ิเพื่อด าเนินการประสานแผนปฏบิตัิการ และด าเนินการ
ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ รวมทัง้การประเมนิผลเพื่อใหก้ารประชาสมัพนัธไ์ดผ้ลดยีิง่ขึน้ 

8. ส าหรบัการพฒันาคุณภาพการประชาสมัพนัธ์ใน 6.1 นัน้ คณะกรรมการประชา-
สมัพนัธแ์ห่งชาต ิควรเร่งรดัด าเนินการจดัใหม้แีผนปฏบิตักิารประชาสมัพนัธเ์พื่อการพฒันาประจ าปี
โดยเน้นการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ต่อบุคลากรทางดา้นประชาสมัพนัธข์องรฐัเพื่อใหม้คีวามสามารถ
ในการคดัเลอืกข่าวสาร หรอืขอ้มลูที่มปีระโยชน์ และสามารถน าไปดดัแปลงใชก้บัสื่อที่เหมาะสมใน
โอกาสต่อไป ขณะเดยีวกนัก็ควรเร่งจดัระบบให้มกีารแลกเปลี่ยนข่าวสารและทศันะระหว่างฝ่าย
ปฏบิตัแิละสื่อมวลชน ตลอดจนจดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลอยา่งสม ่าเสมอ 

9. ทางดา้นการพฒันาเครื่องมอืการประชาสมัพนัธใ์น 6.2 ใหย้ดึหลกัปฏบิตัทิีก่ าหนด
ไว้ในแผนพฒันาระบบบรกิารพื้นฐานในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ในส่วนที่เกี่ยวกบัการพฒันาการ 
สื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะที่จ าเป็น โดยค านึงถงึความเหมาะสมของสถานะการเงนิและการ
คลงัของประเทศ และใหเ้อกชนมสี่วนรว่มในการลงทุนต่างๆ มากขึน้ 

 

แนวทางการปรบัปรงุระเบียบข้อบงัคบัของราชการเพ่ือการพฒันา 

ข้อเทจ็จริง 

 10. การพฒันาประเทศเป็นกระบวนการที่ต้องปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของโลกตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึ่งเน้นการปรบั 
บทบาทของภาครฐั โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการพฒันาอย่างเต็มที่โดยร่วมมอืกบั
ภาครฐั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการพฒันาใหเ้กดิการผนึกก าลงั เป็นระบบครบวงจรมาก
ขึน้ เพื่อการนี้จ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบขอ้บงัคบัของทางราชการเพื่อใหเ้อื้ออ านวยต่อ
การเปลีย่นแปลงบทบาทของรฐัดงักล่าว 

 11. อุปสรรคส่วนใหญ่ในการปรบับทบาทการบรหิารดงักล่าวในปจัจุบนัสบืเน่ืองมาจาก
ระเบยีบขอ้บงัคบัของฝ่ายบรหิาร ซึ่งในอ านาจของกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิตบิญัญตั ิแต่เน่ืองจาก
ในเรื่องกฎหมายนัน้เป็นกระบวนการทางรฐัสภา ซึง่อยู่นอกเหนือขอบเขตของแผนนี้ ในบทนี้จงึจะ
เน้นหนักเฉพาะอนุบญัญตั ิ(ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ฯลฯ) และค าสัง่ทางบรหิารซึ่งเกี่ยวข้องกบัระบบ 
ราชการโดยตรง 

 12. เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนมบีทบาทในการพฒันาอย่างเต็มที่จงึต้องปฏริูประบบ
ราชการให้เกิดความรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพในการบรกิารประชาชน โดยการปรบัปรุงส่วน 
ราชการให้สอดคล้องกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม ขจดัความซ ้าซ้อนในการปฏบิตัหิน้าที่



178 

 

และการบรหิารงาน กระจายอ านาจการบรหิารราชการไปสู่ราชการส่วนภูมภิาค และเสรมิสรา้งความ
เป็นอสิระของการปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

สภาพปัญหา 

 13. อนุบญัญตั ิ(ระเบยีบ ข้อบงัคบั ฯลฯ) และค าสัง่ทางบรหิารในปจัจุบนั มปีญัหาที่
ส าคญัๆ ดงันี้ 

13.1 มสี่วนสรา้งความซ ้าซอ้นเนื่องจากหน่วยงานทีอ่อกอนุบญัญตัต่ิางๆ แต่ละ
หน่วยงานต่างมองเฉพาะขอบเขตและความต้องการของตนเอง  โดยไม่ค านึงถึงภาพส่วนรวม 
เท่าทีค่วร 

13.2 บางส่วนเขา้ใจยาก ขาดความชดัเจน และขาดความแน่นอน ซึ่งก่อให้เกดิ
ความไมส่ะดวกหรอืเป็นอุปสรรคต่อประชาชน 

13.3 มสี่วนในการเพิ่มต้นทุนในการด าเนินงานและการลงทุนด้านต่างๆ ของ 
เอกชนโดยไมจ่ าเป็น 

13.4 ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงตามข้อเท็จจรงิทางเศรษฐกิจและสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ 

13.5 ไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการของส่วนรวมอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ เป็นเพราะ
ระเบยีบขอ้บงัคบับางส่วนสะทอ้นถงึความตอ้งการเฉพาะเรือ่งมากเกนิไป 

วตัถปุระสงค ์

14. วตัถุประสงค์หลกัของการปรบัปรุงระเบียบข้อบงับคับของทางราชการเพื่อการ
พฒันาม ี3 ประการ คอื 

14.1 พจิารณาปรบัปรุงอนุบญัญัติ (ระเบยีบ ข้อบงัคบั ฯลฯ) และค าสัง่ทาง
บริหารเพื่อขจดัความซ ้าซ้อนในอ านาจหน้าที่และขัน้ตอนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มขีอบเขตที่ชดัเจน มคีวามยดืหยุ่นและสอดคล้องกบัสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นจรงิ 

14.2 พจิารณาปรบัปรุงอนุบญัญัติ (ระเบยีบ ข้อบงัคบั ฯลฯ) และค าสัง่ทาง
บรหิารเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการพฒันาประเทศ 

14.3 พจิารณาปรบัปรุงอนุบญัญัติ (ระเบยีบ ข้อบงัคบั ฯลฯ) และค าสัง่ทาง
บรหิารเพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีม สะดวก และเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ในการใหบ้รกิารของรฐั 
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แนวทางการพฒันา 

15. เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามวตัถุประสงค์ในข้อ 14 เห็นควรก าหนดแนว
ทางการพฒันา ดงันี้ 

15.1 ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นแกนกลางและมีกลไกหลัก
ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ของมหาวทิยาลยัต่างๆ เข่าร่วมในรูปของคณะกรรมการพจิารณา
ศกึษาเพื่อเสนอแนะการปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมต่อรฐับาล 

15.2 ใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาการจดัตัง้ระบบและองคก์รที่
จะด าเนินการศกึษาแนวทางการปรบัปรุงโครงสรา้งของอนุบญัญตัใิห้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ใน
การพฒันา 

15.3 สนับสนุนใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาด าเนินโครงการวจิยัในเรื่อง
สภาพบงัคบัของกฎหมายทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสภาพปจัจุบนั 



บทท่ี 4 
แนวทางการปรบัปรงุกลไกการให้บริการของรฐั 

 
 

ข้อเทจ็จริง 

1. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐับาลและเอกชน เพื่อเป็นการผนึกก าลงัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ แต่ใน
ระยะเวลาทีผ่่านมาการใหบ้รกิารของรฐัแก่เอกชนเป็นจุดหน่ึงซึง่เป็นมลูเหตุส าคญัทีก่่อใหเ้กดิปญัหา
ขดัขวางการผนึกก าลงัระหว่างภาครฐับาลและเอกชน ทัง้นี้เนื่องจากไดม้ขีอ้ขดัแยง้พื้นฐานระหว่าง
ความเข้าใจของภาครฐับาลและเอกชนในการด าเนินงานของแต่ละภาค กล่าวคอื ภาคเอกชนนัน้
ตอ้งการทีจ่ะไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพและสะดวกรวดเรว็จากภาคราชการ ในขณะทีภ่าคราชการเหน็
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการต่างๆ โดยรอบคอบและเป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางราชการ ซึง่ขอ้
ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้น้ีมคีวามส าคญัอยา่งมากเมือ่พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิว่า 

1) ภาคเอกชนที่มคีวามจ าเป็นจะต้องรบับรกิารจากภาครฐับาลมเีป็นจ านวน
มาก ซึง่รวมถงึบุคคลในทุกระดบัฐานะเศรษฐกจิและทุกอาชพี 

2) การใหบ้รกิารบางประเภทของภาครฐับาลมสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัต้นทุน
และประสทิธภิาพในการด าเนินงานของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขนัของ  
ภาคเอกชน 

2. เนื่องจากกลไกการใหบ้รกิารของรฐันัน้มผีลกระทบต่อภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง 
และมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากดงักล่าวข้างต้น หากไม่มกีารแก้ไขปญัหาน้ีความ
พยายามของรฐัในการส่งเสรมิความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจ และความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและ
เอกชนจะไมส่ามารถบรรลุผลไดแ้มว้่าจะใชค้วามพยายามสกัเพยีงใด 

การวิเคราะหปั์ญหา 

3. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ภาครฐับาลไดม้คีวามพยายามในการปรบัปรุงกลไก
การให้บรกิารของรฐัไปบ้างแล้ว ซึ่งปรากฏว่าได้ประสบผลส าเรจ็ในหลายด้าน อาทเิช่น การท า
หนงัสอืเดนิทาง การต่อทะเบยีนรถยนต์ ฯลฯ จากผลการวเิคราะหแ์นวทางการด าเนินการแก้ปญัหา
ดงักล่าวในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 สามารถสรปุแนวทางทีร่ฐับาลใชแ้กไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัคุณภาพ
การบรหิารงานของรฐัจนประสบผลส าเรจ็ได ้3 แนวทาง คอื 
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3.1 การปรบัปรุงกลไกและอตัราค่าบรกิารเพื่อให้สามารถบรกิารประชาชนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพขึน้ โดยอาจว่าจา้งก าลงัคนเพิม่เตมิมาสนับสนุนการท างานให้มคีวามคล่องตวั
รวดเรว็มากยิง่ขึน้ ตวัอย่างการด าเนินการภายใต้แนวทางนี้ได้แก่ การปรบัอตัราค่าธรรมเนียม การ
ท าหนงัสอืเดนิทาง ซึง่ท าใหเ้กดิความรวดเรว็และเป็นธรรม เป็นตน้ 

3.2 การปรบัปรุงขัน้ตอนการให้บรกิารให้รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ภายในหน่วยงานเดยีวกนั หรอือาจเป็นการรวมการใหบ้รกิารจากหลายหน่วยงานมาอยู่ภายใต้ระบบ
และองค์กรเดยีว ตวัอย่างการด าเนินการภายใต้แนวทางนี้ได้แก่ การต่อทะเบยีนรถยนต์และการ
จดัตัง้ศูนยบ์รกิารผูส้่งออก (One Stop Service) ของกระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้ 

3.3 การมอบใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการใหบ้รกิารในกจิการบางส่วน
อนัเป็นการเพิม่ความสะดวกและความคล่องตวัแก่ผู้มาใช้บรกิาร ตวัอย่างการด าเนินการภายใต้
แนวทางน้ี ได้แก่ การหกับญัชีธนาคารพาณิชย์ในกรณีการเสียค่าบรกิารสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท์ ตลอดจนการให้ภาคเอกชนเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพสนิค้า หรอืรบัรองคุณภาพ
สนิคา้ เป็นตน้ 

แนวทางการพฒันา 

4. เพื่อใหส้ามารถปรบัปรงุกลไกการใหบ้รกิารของรฐัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อนัจะ
เป็นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และลดข้อขดัแย้งระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครฐับาล จ าเป็นที่จะต้องมกีารขยายการด าเนินการของภาครฐับาลตามแนวทางทัง้ 3 ดงักล่าว
ขา้งต้นใหค้รอบคลุมกว้างขวางยิง่ขึน้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึง่แนวทางในการส่งเสรมิ
ควรด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ให้มกีารออกระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรเีพื่อก าหนดวธิกีารและขัน้ตอน
การด าเนินการปรบัปรงุกลไกการใหบ้รกิารของรฐัตามแนวทางการปรบัปรุงกลไกและอตัราค่าบรกิาร 
การปรบัปรงุขัน้ตอนการใหบ้รกิาร และการใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการใหบ้รกิารในกจิการ
บางส่วนของภาครฐับาล โดยให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเป็น 
แนวทางในการปฏบิตัติามความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพการณ์ของแต่ละหน่วยงาน และให้มี
การจดัท าเป็นแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานนัน้ๆ ขึน้ 

4.2 มอบหมายให้องค์กรกลาง เช่น คณะกรรมการปฏริูประบบบรหิารราชการ
แผ่นดนิเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดิตามดูแลให้หน่วยราชการต่างๆ มแีผนปฏบิตักิารในการปรบัปรุง
คุณภาพการใหบ้รกิาร ตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารดงักล่าว 

4.3 ใหห้น่วยงานกลางสนับสนุนหน่วยงานที่มแีผนปฏบิตักิารเพื่อเพิม่คุณภาพ
การใหบ้รกิารประชาชน โดยถอืว่าแผนปฏบิตักิารดงักล่าวเป็นแผนงานทีม่ลี าดบัความส าคญัสงู 



บทท่ี 5 
การประสานความรว่มมือระหว่างภาครฐับาลและเอกชน 

 
 

ข้อเทจ็จริง 

1. บทบาทของภาคเอกชนในกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิไทย มไิด้จ ากดัอยู่เฉพาะ 
ในฐานะเป็นผู้ลงทุนและผู้ด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เท่านัน้ ยงัมสี่วนร่วมกบัภาครฐับาล
อยา่งส าคญัในอนัทีจ่ะส่งเสรมิและเร่งรดักระบวนการพฒันาเศรษฐกจิใหก้้าวหน้าต่อไปอกีดว้ย ความ
รว่มมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนไดม้กีารขยายตวัออกไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ในแง่ผลของงานและ
จติส านึกของความรบัผิดชอบร่วมกันในขบวนการพฒันา ซึ่งจะสงัเกตเห็นได้จากการที่ตัวแทน
ภาคเอกชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาส่วนรวมและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมากขึน้ 
ในระยะที่ผ่านมามกีารร่วมมอืกนัด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและส่วนรวมหลาย
ประการ รวมทัง้การร่วมเจรจาทางเศรษฐกจิ การคา้และการลงทุนกบัต่างประเทศ ซึง่กจิกรรมความ
ร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนทีเ่กดิขึน้นี้ ได้ช่วยสรา้งโอกาสใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและ
ทศันคติของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนัก็ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความรู้สกึรบัผดิชอบ
ร่วมกนัต่อการพฒันาประเทศ ช่วยขจดัอุปสรรคทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้ และร่วมกนัวางแนวทางที่
ถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ของระบบเศรษฐกจิไทยต่อไปในอนาคต 

2. รฐับาลเองไดต้ระหนักถงึความส าคญัในการระดมความร่วมมอืจากภาคเอกชนเขา้
มาสู่กระบวนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 
กไ็ดม้กีารระบุถงึแนวนโยบายของรฐั ในการสนับสนุนและส่งเสรมิบทบาทภาคเอกชนในการเขา้ร่วม
แก้ไขปญัหาและพฒันากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซึง่ไดป้รากฏผลบางเรื่อง เช่น โครงการลงทุนในเขต
ชลประทาน การหาตลาดต่างประเทศ และการประหยดัพลงังาน การจดัระบบประสานงานในรปูของ
คณะกรรมการร่วมระดบัสูง และการพฒันาสถาบนัธุรกจิของเอกชนใหเ้ป็นองคก์รทีส่ าคญั ตลอดจน
การแก้ไขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกจิของภาคเอกชนและการเผยแพร่ความรูแ้ละ
ความเขา้ใจแก่ภาคเอกชนให้ตระหนักถงึบทบาทของภาคเอกชนต่อการพมันาชนบทของประเทศ 
อาทเิช่น การขยายบทบาทการมสี่วนร่วมขององคก์รอาสาสมคัร และองคก์รธุรกจิภาคเอกชนในการ
พฒันาชนบท เป็นตน้ 

3. ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 5 อาจกล่าวไดว้่าเป็น
ช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อส าคญัของความร่วมมอืภาครฐับาลและเอกชน มกีารจดัตัง้องค์กรประสานงาน
ระดบัสูง คอื คณะกรรมการร่วมภาครฐับาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) เพื่อ
สนับสนุนและผลกัดนัให้มกีารด าเนินการตามนโยบายและมาตรการ เพื่อระดมความร่วมมอืจาก



183 

 

ภาคเอกชน ตามทีร่ะบุไวใ้นแผนฯ นอกจากนี้กระบวนการความรว่มมอืนี้ยงัไดแ้ยกแตกแขนงออกไป
ในกจิกรรมดา้นต่างๆ และมกีารขยายความร่วมมอืภาครฐับาลและเอกชนไปสู่ภูมภิาค จงึนับว่าการ
ระดมความร่วมมอืภาครฐับาลและเอกชน ได้มจีุดเริม่ต้นขึ้นอย่างจรงิจงัเป็นกระบวนการและมี 
แผนงานทีพ่อสรปุไดด้งันี้ 

3.1 การพฒันาการส่งออกได้มกีารพจิารณาลดขัน้ตอนการส่งออก เพื่อช่วย 
ลดเวลาและต้นทุนในการส่งออก อนัจะช่วยให้สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้ดขีึน้ ร่วมกนัแก้ไข
ปญัหาด้านการค้าระหว่างประเทศ และร่วมกนัแสวงหาตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การส่งออก
เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 

3.2 ด้านการส่งเสรมิการลงทุนและพฒันาอุตสาหกรรมได้มกีารพิจารณาลด 
ขัน้ตอนการขออนุญาตตัง้โรงงานเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูต้อ้งการลงทุน การด าเนินการ
ชักชวนต่างประเทศมาลงทุน พัฒนาโครงการลงทุนร่วมในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและ 
โครงการการเกษตรในเขตชลประทาน การจดัตัง้ศูนยป์ระหยดัพลงังานภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3.3 ดา้นการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกบัภาษอีากร ได้มกีารเร่งรดัให้มี
การชดเชยภาษีอากรให้รวดเรว็ขึน้ การปรบัอตัราภาษีให้เหมาะสม รวมตลอดถงึการแก้ไขปญัหา
ภาษอีากรอนัเน่ืองมาจากระเบยีบการจดัเกบ็ 

3.4 ได้เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขปญัหาเศรษฐกิจของภูมิภาคทัง้ในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม เหมอืงแร่ และการท่องเทีย่ว ซึง่นับว่าเป็นครัง้แรกที่มกีารร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐับาลและเอกชนในการเขา้ไปแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค  

3.5 การขยายความร่วมมอืภาครฐับาลและเอกชนในสาขาต่างๆ เช่น เรื่องการ
พฒันาการศึกษา การเกษตร การเหมอืงแร่ รวมถึงการพฒันาก่อตัง้องค์กรประสานความร่วมมอื
ภาครฐับาลและเอกชนในระดบัจงัหวดั 

สภาพปัญหา 

4. แมว้่ากระบวนการความร่วมมอืภาครฐับาลและเอกชน ได้ถูกผลกัดนัให้พฒันาไป
พอสมควรในระยะ 5 ปีทผี่านมากต็าม แต่ปรากฏว่า โครงสรา้งความร่วมมอืดงักล่าวไม่อยู่บนฐานที่
ม ัน่คง ทัง้น้ี เน่ืองจากเป็นกระบวนการซึ่งเกิดใหม่และยงัมปีญัหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งพอที่จะ
ประมวลสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 

4.1 การสรา้งความรบัรู ้และความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบับทบาทความร่วมมอื
ภาครฐับาลและเอกชนยงัอยู่ในขอบเขตที่จ ากดั เพยีงระดบันโยบายส่วนกลางเท่านัน้ ส าหรบัใน
ระดบัปฏบิตั ิและส่วนทอ้งถิน่นัน้ทศันคตแิละความเขา้ใจในกระบวนการความร่วมมอืมคี่อนขา้งน้อย 
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ท าให้เกิดความสบัสน และบางครัง้มีความรู้สึกว่าผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทัง้สองฝ่ายนัน้ 
ก่อใหเ้กดิประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านัน้ 

4.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลและเอกชนแมว้่าจะได้พฒันาไปในทางที่ดขี ึน้ 
แต่กย็งัอยู่บนรากฐานของความไม่เขา้ใจและไม่ไวว้างใจกนัอยู่ เพราะภาคเอกชนส่วนใหญ่กย็งัเหน็
ว่าระบบการบรหิารงาน ตลอดจนกฎระเบยีบของรฐัยงัคงเป็นอุปสรรคส าคญัในการประกอบธุรกิจ 
แม้ว่าจะได้มกีารปรบัปรุงแก้ไขไปบ้างแล้วบางส่วนในระยะที่ผ่านมาก็ตาม ในขณะเดียวกันภาค  
รฐับาลบางครัง้กย็งัต้องเผชญิกบัปญัหาการขาดความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ทีม่ต่ีอสงัคมส่วนรวมของ
ภาคเอกชนบางส่วน ตลอดจนปญัหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ซึง่เป็นเหตุผที่ท าให้ภาคราชการยงัจ าเป็นที่จะต้องมคีวามรอบคอบและระ
มดั- ระวงัการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคเอกชน 

4.3 องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการความรว่มมอื ในบางจุดและบางระดบัยงัมี
ขอ้จ ากดัดา้นความพรอ้มและขดีความสามารถ เช่น หอการคา้จงัหวดั กรอ.จงัหวดั ท าใหก้ารท างาน
เป็นไปอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร จนบางครัง้ท าใหข้าดศรทัธาต่อกระบวนการความรว่มมอื 

แนวทาง 

5. ในการที่จะระดมความร่วมมอืจากภาคเอกชนเขา้มาร่วมกระบวนการแก้ไขปญัหา
และพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ภาครฐัจ าเป็นจะต้องปรบักลไกตวัเองเพื่อช่วยให้ภาคธุรกจิของ 
เอกชนสามารถขยายตวัไปได้รวดเรว็ขึน้ดงักล่าวไปแลว้ในบทก่อนๆ ในขณะเดยีวกนัรฐัจะต้องลด
บทบาทดา้นการลงทุนของรฐัและสนับสนุนใหเ้อกชนลงทุนแทนเท่าทีจ่ะท าได ้ทัง้นี้ โดยยดึหลกัการ
แข่งขนัเสร ีและความเป็นธรรมแก่สงัคม อย่างไรก็ตามในภาคเอกชนจะต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สังคมมากเพิ่มขึ้นด้วย ความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชนควรจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งใน
กระบวนการพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัทีจ่ะแก้ไขปญัหาดุลการคา้ การว่างงาน และ
การกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ การที่จะสามารถบรรลุถงึวตัถุประสงค์หลกัดงักล่าว 
จ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางหลกัของรฐัในเรื่องการขยายความร่วมมอืภาครฐับาลและเอกชนให้
ชดัเจนดงัต่อไปนี้ 

5.1 รฐัจะด าเนินการต่อเนื่องจากแนวทางทีด่ าเนินการไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
5 ทีจ่ะใหค้วามส าคญัแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกจิของภาคเอกชนมากกว่าการควบคุมและจะ
พจิารณาแกไ้ขอนุบญัญตัต่ิางๆ ทีล่า้สมยั และไมเ่หมาะสมดงักล่าวในบทที ่3 

5.2 รฐัจะส่งเสรมิให้องค์กรเอกชนเขา้มามบีทบาทเพิม่มากขึน้ในกระบวนการ
บรหิารเศรษฐกจิ เช่น การมอบความรบัผดิชอบและอ านาจหน้าทีบ่างส่วนให้กบัองคก์รภาคเอกชน
และการใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วม ในการลงทุนและบรหิารงานรฐัวสิาหกจิตามรายละเอยีดในแผน 
รฐัวสิาหกจิ 
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5.3 รฐัจะพฒันาระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารกบัภาคเอกชนอย่างใกลช้ดิเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจและความรบัผดิชอบร่วมกนั เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันากระบวนการ
ประสานงานและความรว่มมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชนต่อไป 

5.4 รฐัจะเสรมิสรา้งและพฒันาองคก์รภาคเอกชนใหเ้ขม้แขง็ขึน้อย่างกวา้งขวาง 
เพื่อใหก้ลุ่มเอกชนแต่ละกลุ่มสามารถดแูลรบัผดิชอบกจิกรรมและสมาชกิภาคเอกชนดว้ยกนัเองอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และเพื่อใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวมและทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ 

5.5 รฐัจะสนับสนุนให้มกีารกระจายการประสานความร่วมมอืภาครฐับาลและ
เอกชนไปสู่สาขาการพฒันาต่างๆ ทัง้ในส่วนกลาง และในระดบัทอ้งถิน่อยา่งเป็นขัน้ตอน 

มาตรการ 

6. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าว นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในแผน
ต่างๆ แลว้เหน็ควรก าหนดมาตรการ ดงัต่อไปนี้ 

6.1 ขยายขอบข่ายโครงการร่วมภาครฐับาลและเอกชนในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรให้กว้างขวางยิง่ขึน้ เช่น โครงการพฒันาร่วมในเขตชลประทาน โครงการ
พฒันาเมลด็พนัธุ ์โครงการพฒันาผลติผลการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ฯลฯ 

6.2 จดัท าแผนงานและโครงการร่วมภาครฐับาลและเอกชน เพื่อสนับสนุนแผน
ปรบัโครงสรา้งการผลติ และการพฒันาเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติ เพื่อให้การผลติมปีระสทิธิ-
ภาพและคุณภาพ 

6.3 จดัให้มีแผนงานโครงการร่วมเพื่อสนับสนุนการส่งออก โดยการพัฒนา
ระบบข่าวสารขอ้มูลร่วมระหว่างรฐัและเอกชน เพิม่บทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นด้านการส่งออก 
สนบัสนุนภาคเอกชนในการเจรจาการคา้ และเป็นผูแ้ทนการคา้ไทยในต่างประเทศ 

6.4 สนับสนุนการปรบัขดีความสามารถและการจดัตัง้สถาบนัเอกชนในทอ้งถิน่ 
เช่น หอการค้าจงัหวดัเพื่อเป็นตวัแทนภาคเอกชนในการประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาล
และเอกชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระทรวงพาณิชย ์และหอการคา้ไทย เป็นผูด้ าเนินการและ
ประสานงาน 

6.5 ส่งเสริมการจัดตัง้องค์กรประสานงานภาครัฐบาลและเอกชนในระดับ 
ทอ้งถิน่ เช่น กรอ.จงัหวดั ทัง้น้ี จะตอ้งค านึงถงึขดีความสามารถและความพรอ้มของทัง้สองฝ่ายดว้ย 
โดยมกีระทรวงมหาดไทย เป็นผูป้ระสานงาน 

 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

 การด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิไทยตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 ถงึฉบบัที ่5 คอื ระหว่าง 
พ.ศ. 2504 ถงึ พ.ศ. 2529 นัน้ มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 

 ประกำรแรก จ านวนรฐัวสิาหกจิของไทยไดล้ดลงจาก 100 กว่าแห่ง เหลอืไม่ถงึ 70 แห่ง
ในปจัจุบนั ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศที่ก าลงัพฒันาทัง้หลาย ส่วนใหญ่มกีารก่อตัง้รฐัวสิาหกจิ
เพิม่ขึน้เกอืบทุกประเทศ 

 ประกำรท่ีสอง ถงึแมว้่าจ านวนจะลดลง แต่ขนาดของรายจ่ายงบท าการและงบลงทุนของ
รฐัวสิาหกจิไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ คอืจากทีเ่คยเทยีบเป็นประมาณรอ้ยละ 72 ของงบประมาณแผ่น-
ดนิในปี 2520 ไดเ้พิม่ขึน้มาเป็นถงึรอ้ยละ 109 ของงบประมาณแผ่นดนิในปี 2529 เฉพาะงบลงทุน
ของรฐัวสิาหกจิเองในช่วง 8 ปีทีผ่่านมา ไดข้ยายเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 ต่อปี 

 ประกำรท่ีสำม หนี้ต่างประเทศของภาครฐับาลส่วนใหญ่หรอืกว่ารอ้ยละ 60 เป็นหนี้ของ 
รฐัวสิาหกจิทีร่ฐับาลค ้าประกนัให ้นอกจากนัน้เกอืบรอ้ยละ 90 ของหนี้รฐัวสิาหกจิเป็นการก่อหนี้กบั
ต่างประเทศ ทีเ่หลอืเป็นหน้ีเงนิกู ้“ภายใน” ประเทศ 

 ประกำรท่ีส่ี เงนิน าส่งรฐัของรฐัวสิาหกิจเริม่ลดลง คอื จากร้อยละ 73 ของก าไรสุทธิ
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มาเป็นเพยีงรอ้ยละ 42 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ทัง้นี้ เพราะไดม้ี
การน ารายไดเ้ขา้สมทบการลงทุนของรฐัวสิาหกจิเองเป็นสดัส่วนเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10 ของงบลงทุน
ทีเ่ป็นโครงการมาเป็นรอ้ยละ 20 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 

 ประกำรท่ีห้ำ ก าลงัคนของภาครฐัวสิาหกจิเพิม่ขึน้ทัง้หมดเป็นประมาณ 250,000 คน ใน
ปจัจุบนั และมแีนวโน้มการบรรจุก าลงัคนเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 3 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาคราชการซึง่ไดก้ าหนดเพดานไม่ใหบ้รรจุขา้ราชการเพิม่ขึน้เกนิกว่ารอ้ยละ 2 
ต่อปีในช่วงเดยีวกนั 

 ประกำรสุดท้ำย ปรากฏว่าครึง่หนึ่งของรฐัวสิาหกจิที่มอียู่เกอืบ 70 แห่งในปจัจุบนัเป็น 
“ธุรกจิขนาดใหญ่” ที่ว่าจา้งก าลงัคนกว่า 1,000 คนขึน้ไป ฉะนัน้ประสทิธภิาพการใช้แรงงานของ 
รฐัวสิาหกจิจงึเป็นประเดน็ส าคญัต่อประสทิธภิาพการด าเนินกจิการของรฐัวสิาหกจิโดยส่วนรวม ที่
ควรจะไดต้ดิตามอยา่งใกลช้ดิต่อไป 



บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานและประเดน็การพฒันา 

 
 

 1. แนวนโยบายในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดแนวนโยบายใหม้กีารปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ โดยมุง่ 

1.1 ลดภาระการใหเ้งนิอุดหนุนรฐัวสิาหกจิจากงบประมาณแผ่นดนิและดูแลให้
รฐัวสิาหกจิสามารถเลีย้งตวัเองได ้

1.2 ใหม้กีารปรบัราคาสนิคา้และค่าบรกิาร เพื่อใหม้รีายไดสุ้ทธ ิ(เทยีบเป็นส่วน
รอ้ยของส่วนทุน) ในอตัราไม่ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรเงนิกู้ของรฐับาล และดูแลใหอ้ตัราส่วน
หนี้สนิและส่วนทุนของรฐัวสิาหกจิอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสม 

1.3 ให้จดัท าแผนด าเนินการของรฐัวสิาหกิจขึ้นแต่ละแห่งเพื่อแสดงแผนการ
ผลติ การตลาด การหารายได ้และลดรายจา่ยใหช้ดัเจน 

1.4 พจิารณาด าเนินการแปรสภาพการบรหิารงานไปสู่เชงิธุรกิจ ยุบเลกิหรอื
จ าหน่ายรฐัวสิาหกจิทีด่ าเนินกจิการไมไ่ดผ้ล หรอืขาดทุนตดิต่อกนัมาหลายปีโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

นอกจากนัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดก้ าหนดใหม้กีารตดิตามผลกระทบรายจ่าย
และการลงทุนของรฐัวสิาหกจิทีจ่ะมต่ีอการรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิการคลงั ตลอดทัง้การก่อหนี้
ของประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งระมดัระวงัดว้ย 

2. ผลการพฒันาของภาครฐัวิสาหกิจในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 และ
ประเดน็การพฒันา 

2.1 การด าเนินงานและฐานการเงิน การด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิ 59 แห่ง
ทีเ่สนองบลงทุนต่อส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตติามระเบยีบว่า
ดว้ยงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2522 ส่วนใหญ่มผีลก าไรโดยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ท า
ก าไรเป็นจ านวน 57,717 ล้านบาท หรอืคดิเทยีบเป็นอตัราร้อยละ 4.2 ของสนิทรพัย์รวมของ 
รฐัวสิาหกิจดงักล่าวเมื่อเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนของบรษิัทขนาดใหญ่ของภาคเอกชนไทย ซึ่ง
สามารถท าผลตอบแทนไดโ้ดยเฉลีย่ประมาณเกอืบรอ้ยละ 9 ของมลูค่าสนิทรพัยใ์นช่วงเวลาเดยีวกนั 
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2.2 จ านวนรฐัวิสาหกิจขาดทุนลดลง รฐัวสิาหกจิที่ด าเนินงาน “ขาดทุน” มี
จ านวนลดลงในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เมื่อต้นแผนฯ มจี านวนรฐัวสิาหกจิทีด่ าเนินงานขาดทุน 
18 แห่ง เป็นเงนิประมาณ 2,292 ลา้นบาท แต่เมื่อถงึปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มรีฐัวสิาหกจิที่
ขาดทุนเพยีง 11 แห่ง เป็นเงนิ 2,117 ล้านบาท ทัง้นี้ มผีลสบืเนื่องมาจากไม่สามารถปรบัราคา
ค่าบรกิารได้ทนัการ หรอืต้องแข่งขนักบัภาคเอกชนและมกีารจดัการที่ขาดประสทิธภิาพ จงึประสบ
ภาวะการขาดทุน รฐัวสิาหกิจที่ด าเนินงานมผีลการขาดทุนเกนิปีละ 500 ล้านบาท ในช่วงแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่5 มอียู ่2 แห่ง คอื องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

2.3 ขนาดการลงทุนเพ่ิมขึ้น การลงทุนของรฐัวิสาหกิจในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 ไดเ้พิม่สูงขึน้เกอืบ 2 เท่า เมื่อเทยีบกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 คอืจาก 89,000 ลา้นบาท 
มาเป็น 170,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่ในสาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาพลงังาน 
ซึง่ค านวณแลว้เป็นถงึรอ้ยละ 87 ของงบลงทุนทัง้หมดในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ทัง้นี้ ท าให ้
รายจ่ายงบท าการและงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ ปจัจุบนัมขีนาดใหญ่กว่างบประมาณแผ่นดนิของ 
รฐับาลดงักล่าว 

2.4 กู้เงินต่างประเทศเพ่ิมขึ้น การทีข่นาดของงบลงทุนไดข้ยายตวัอย่างรวด-
เรว็นัน้ ท าใหร้ฐัวสิาหกจิตอ้งพึง่แหล่งทุนจากการกูเ้งนิต่างประเทศมากขึน้เพราะแหล่งเงนิลงทุนทีม่า
จากรายไดข้องรฐัวสิาหกจิเอง เงนิอุดหนุนจากรฐับาล และแหล่งเงนิภายในประเทศมไีม่เพยีงพอ จงึ
ท าให้ยอดการลงทุนจากแหล่งเงนิกู้ต่างประเทศของรฐัวสิาหกจิได้เพิม่ขึ้นจาก 47,264 ล้านบาท 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 มาเป็น 76,195 ลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รอ้ยละ 57 
ของยอดหนี้ต่างประเทศของภาครฐับาลทัง้หมดในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 เพิม่ขึน้มาเป็นถงึรอ้ย
ละ 65 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ซึ่งนับได้ว่ามผีลกระทบต่อโครงสร้างหนี้ และการรกัษา
เสถยีรภาพทางการคลงัของรฐับาลเป็นอย่างมาก ดงันัน้ การที่ภาครฐัวสิาหกจิต้องพึ่งแหล่งเงนิทุน
จ า ก 
ต่างประเทศมากขึน้ จงึกลายเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งหาลู่ทางระดมแหล่งเงนิทุนภายในประเทศ และ
การเพิม่ทุนของรฐัวสิาหกจิหลายแหล่งทีก่ าลงัขยายงานต่อไป 

2.5 การระดมทุน การระดมทุนจากแหล่งภายในประเทศมขีีดจ ากัดอยู่พอ 
สมควร ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ทีสู่ง และมเีงื่อนไขการช าระสัน้ การระดมทุนจากแหล่งภายในจงึ
ไม่สามารถกระท าได้ในปริมาณที่เพียงพอสนองตอบความต้องการเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ 
นอกจากนัน้หากรฐัวสิาหกิจจะต้องกู้เง ินจากแหล่งภายในประเทศเพิม่ขึ้นในอตัราสูงแล้ว ก็จะยงั
ผลกระทบและเบยีดบงัโอกาสการระดมทุนของธุรกจิภาคเอกชนอย่างแน่นอน ดงันัน้ ประเดน็อยู่ที่
รฐัวสิาหกิจจะเพิม่สดัส่วนการระดมทุนจากแหล่งรายได่ของรฐัวสิาหกิจเองหรอืจ ากดัปรมิาณและ
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร 
ลงทุนเอง ตลอดทัง้การเพิม่ทุน หรอืจดัใหม้กีารร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน รวมทัง้การแปลงกจิกรรม
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บางอยา่งของรฐัวสิาหกจิออกไปใหภ้าคเอกชนไปด าเนินการไดอ้ย่างไรในอนาคต เพราะกจิการของ
รฐัวสิาหกจิหลายอยา่ง ภาคเอกชนจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกว่า และเป็นการลด
หรอืจ ากดัลกัษณะการลงทุนของรฐัวสิาหกจิเองเฉพาะกจิการหลกัๆ เท่านัน้ 

2.6 ใช้รายได้ลงทุนมากขึ้น การระดมแหล่งเงนิทุนจากรายไดข้องรฐัวสิาหกจิ
เอง ไดเ้พิม่เป็นสดัส่วนสูงจากรอ้ยละ 10 ของเงนิลงทุนทีเ่ป็นโครงการในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
มาเป็นรอ้ยละ 20 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ซึ่งนับว่าเป็นลกัษณะการระดมทุนที่ดขี ึน้ แต่
ขณะเดยีวกนักไ็ปมผีลกระทบท าใหเ้งนิน าส่งรฐัมอีตัราส่วนลดลง คอืจากรอ้ยละ 73 ของยอดก าไร
สุทธใินช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ลงเหลอืรอ้ยละ 42 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ฉะนัน้ การ
ระดมทุนจากแหล่งรายได้ของรฐัวิสาหกิจเองมากขึ้นนัน้ จะต้องได้รบัการพิจารณาควบคู่ไปกับ
ประเดน็เงนิน าส่งรฐัดว้ย 

2.7 การก าหนดราคาสินค้าและค่าบริการและการผกูขาด การก าหนดราคา
สนิคา้และค่าบรกิารของรฐัวสิาหกจินัน้ ยงัอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดโดยกระทรวงเจา้สงักดัอยู่มาก 
รฐัวสิาหกจิบางสาขาปรบัราคาไดย้าก ท าใหป้ระสบผลขาดทุนเพราะการก าหนดราคาต ่ากว่าจุดคุม้-
ทุน โดยเฉพาะในสาขาบรกิารขนส่งและกจิการสาธารณูปการ ในขณะเดยีวกนัรฐัวสิาหกจิทีส่ามารถ
ปรับราคาต ่ ากว่าจุดคุ้มทุน โดยเฉพาะในสาขาบริการขนส่งและกิจการสาธารณูปการ ใน
ขณะเดยีวกนัรฐัวสิาหกจิทีส่ามารถปรบัราคาไดค้ล่องตวักว่า หรอืรฐัวสิาหกจิทีผ่ลติสินคา้และบรกิาร
ทีม่ลีกัษณะผกูขาดและขาดการแขง่ขนันัน้ กก็ าหนดราคาทีส่งูกว่าราคาทีค่วรหรอืสูงกว่าเกณฑป์กติ-
สากลและมกี าไรสูง ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติของธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ
ฐานะการแขง่ขนัของประเทศไปดว้ย 

2.8 การพ่ึงเงินอุดหนุนจากรฐับาล รฐัวิสาหกิจได้รบัเงินอุดหนุนเพื่อการ 
ลงทุนจากรฐับาลเป็นจ านวน 9,000 ลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 และ 11,500 ลา้นบาท 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 7 ของยอดเงนิลงทุนทัง้หมดของแต่
ละช่วงแผนพัฒนาดังกล่าว และมกีารอุดหนุนอีกบางส่วนเพื่อเป็นการชดเชยส่วนขาดทุนของ 
รฐัวสิาหกจิ ซึ่งมผีลมาจากการปฏบิตังิานภายในทีม่ปีระสทิธภิาพต ่าหรอืเป็นการอุดหนุนสนิคา้หรอื
บรกิารอนัเนื่องมาจากการก าหนดราคาต ่ากว่าทีค่วร หรอืเป็นการใหเ้งนิอุดหนุนตามโครงการทีเ่ป็น
นโยบายของรฐับาลเองบางประเภท ซึ่งทัง้หมดนี้ท าใหก้ารด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิดงักล่าวขาด
ประสทิธภิาพ และเป็นการไมส่่งเสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมหรอืบรกิารเหล่านัน้ดว้ย 

2.9 บทบาทการค ้าประกนัเงินกู้ให้แก่รฐัวิสาหกิจ การที่รฐับาลเข้าไปม ี
บทบาทในการค ้าประกนัเงนิกู้ของรฐัวสิาหกจิจากแหล่งเงนิกู้ต่างประเทศและในประเทศนัน้ ท าให ้
รฐัวสิาหกจิเสยีดอกเบีย้ในอตัราทีถู่กกว่าธุรกจิเอกชนทัว่ไป เพราะลดความเสีย่งแก่ผูใ้หกู้้ ตลอดทัง้
กรณีที่รฐัวสิาหกจิไดร้บัสทิธพิเิศษในการกู้จากธนาคารของรฐัดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีต่ ่ากว่าธุรกจิของ
เอกชนนัน้ ก็ถือเป็นการให้การอุดหนุนค ้าจุนทางอ้อม ท าให้การประเมินโครงการลงทุนของ 
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รฐัวสิาหกจิจากแหล่งผู้ให้กู้ไม่รดักุมเท่าที่ควรเพราะถือว่ามรีฐับาลค ้าประกนัอยู่ ซึ่งมหีลายกรณีที่
เป็นโครงการลงทุนทีไ่ม่คุ้มทีจ่ะให้กู้ และมอีตัราความเสีย่งสูง ฉะนัน้ หากจะใหม้กีารเพิม่ประสทิธิ-
ภาพในการลงทุนของรฐัวสิาหกจิหรอืแปลงสภาพใหม้กีารด าเนินงานเชงิธุรกจิเอกชนแลว้ การกู้เงนิ
ของรฐัวสิาหกจิควรจะไดร้บัการดูแลในมาตรฐานเดยีวกบัโครงการกู้เงนิเชงิพาณิชยข์องภาคเอกชน
ต่อไปดว้ย 

2.10 ปัญหาหน้ีค้างช าระท่ีสะสมขึ้นมากระหว่างรฐัวิสาหกิจกนัเองกบัส่วน
ราชการ รฐัวสิาหกจิมหีนี้คา้งช าระจากส่วนราชการและระหว่างรฐัวสิาหกจิดว้ยกนัเองสูงขึน้มากโดย
ล าดบั เป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 6,500 ลา้นบาท ในปจัจบุนั ซึง่ยงัผลท าใหร้ฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นเจา้หน้ี
ประสบปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิเป็นลูกโซ่ และท าใหต้้นทุนสนิคา้และบรกิารเพิม่สูงขึน้ ซึง่ควร
จะไดว้างระบบและวธิกีารทีจ่ะสะสางหนี้ดงักล่าวเป็นเรือ่งเรง่ด่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ หนี้ค่าเชือ้เพลงิ 
ค่าไฟฟ้า ค่าประปา และโทรศัพท์ที่ค้างเป็นจ านวนมาก ทัง้น้ี ร ัฐวิสาหกิจควรจะพิจารณาใช ้
มาตรฐานการจดัเก็บค่าบรกิารกบัรฐัวสิาหกิจด้วยกนัเอง  หรอืกบัส่วนราชการเช่นเดยีวกบัที่ได้ 
ด าเนินการจดัเกบ็กบัภาคเอกชนต่อไป 

2.11 การบริหารและพฒันาก าลงัคนของรฐัวิสาหกิจ การบรหิารและพฒันา
ก าลงัคนของรฐัวสิาหกจิมปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะตอ้งพจิารณาแกไ้ขหลายประการ คอื 

(1) การขาดแคลนผู้บรหิารที่มปีระสบการณ์และมคีุณวุฒทิี่เหมาะสม 
ทัง้ในระดบักรรมการ ผูบ้รหิารระดบัอ านวยการ และระดบัปฏบิตักิาร ทัง้นี้ ปรากฏว่าต าแหน่งระดบั
อ านวยการสงูสุดแมแ้ต่กรรมการรฐัวสิาหกจิหลายแห่ง ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากฝ่ายการเมอืงมากขึน้ 
มกีารเปลีย่นแปลงบ่อย ท าใหก้ารบรหิารงานขาดความต่อเนื่อง ขาดประสบการณ์ทีเ่หมาะสม จงึเกดิ
ความเสยีหายแก่รฐัวสิาหกจิหลายแห่ง ส่วนคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิส่วนใหญ่หรอืประมาณรอ้ยละ 
86 เป็นขา้ราชการประจ าทัง้พลเรอืนและทหาร มทีีเ่ป็นนักธุรกจิเอกชนเขา้ไปเพยีงรอ้ยละ 7 เท่านัน้ 
จงึเป็นประเดน็ขององค์ประกอบของก าลงัคนหลายระดบัของรฐัวสิาหกจิที่ควรจะไดม้กีารพจิารณา
ต่อไปในการบรหิารและพฒันาก าลงัคนของภาครฐัวสิาหกจิ 

(2) อตัราเงนิเดอืนและค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่ารกัษาพยาบาล ค่า 
เล่าเรยีน เงนิสมทบกองทุน บ าเหน็จ ค่าล่วงเวลา บางแห่งมเีบีย้ขยนั อยู่ในเกณฑส์ูงมาก เมื่อเทยีบ
กบัขา้ราชการหรอืภาคเอกชน กล่าวคอื โดยเฉลี่ยจะสูงกว่าขา้ราชการประจ าประมาณร้อยละ 55 
และสงูกว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะในแง่ของก าลงัคน “ระดบักลาง” และ “ระดบัต ่า” ซึง่ท าใหค้่าใชจ้่าย
บุคคลของรฐัวสิาหกิจกลายเป็นต้นทุนของสนิค้า และค่าบรกิารสูงตามไปด้วย หรอืบางแห่งเป็น  
ตวัการส าคญัที่ท าให้กจิการประสบภาวะขาดทุน เพราะค่าใช้จ่ายบุคคลเพิม่เป็นสดัส่วนสูงขึน้กว่า  
ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม อัตราเงนิเดือนและค่าตอบแทนแก่ผู้บรหิารระดบัสูงของ  
รฐัวสิาหกจิจะต ่ากว่าภาคเอกชนมาก ซึ่งท าให้รฐัวสิาหกจิไม่สามารถดงึดูดให้ผู้มขีดีความสามารถ
บรหิารงานสงูอยูไ่ด ้และไมอ่าจแขง่ขนักบัภาคเอกชนได้ 
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2.12 เป้าหมายการด าเนินงานและแผนวิสาหกิจ รฐัวสิาหกจิไดถู้กก าหนดให้
มกีารจดัท าแผนวสิาหกจิขึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 แต่การจดัท าแผนดงักล่าวยงัด าเนินไป
ไม่ได้ดีพอที่จะเป็นกรอบน าในทางปฏิบัติการได้เท่าที่ควร นอกจากนัน้ ยงัขาดเป้าหมายการ
ด าเนินงานของรฐัวสิาหกิจแต่ละแห่งที่ชดัเจน เพื่อก าหนดเป็นกรอบในการลงทุนและการก าหนด
ร า ค า  เ พ ร า ะ 
รฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งไดถู้กจดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงคแ์ละบทบาทแตกต่างกนั เช่น เพื่อเป็นกจิการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพืน้ฐาน เพื่อความมัน่คง หรอืเพื่อเป็นการให้รฐัสวสัดกิาร เพื่อหา
รายไดเ้ขา้รฐั ตลอดทัง้เป็นการรเิริม่กจิการอุตสาหกรรมบางประเภทขึน้มาในประเทศ เป็นต้น เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป บทบาทดงักล่าวควรจะไดม้กีารทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศดว้ย จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องทบทวนบทบาทและลกัษณะการ
ลงทุนของรฐัวสิาหกิจหลายแห่ง ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านการเงนิ การคลงัของภาครฐับาล การ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีขดีจ ากดัทางดา้นการจดัการและขดีความสามารถของภาคเอกชน
อย่างเหมาะสมต่อไป ตลอดทัง้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอย่างชดัเจนในแต่ละช่วงเวลาของ
แผนพฒันาฯ 

2.13 ระบบการก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รฐับาลได้
ใหค้วามสนใจต่อการบรหิารงานของรฐัวสิาหกจิมากขึน้ นอกจากใหม้กีารจดัท าแผนวสิาหกจิขึน้แลว้ 
ไดท้ าการจดัตัง้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิแห่งชาตขิึน้เมื่อปี 2528 มอี านาจหน้าทีต่ดิตามการด าเนิน-
งานของรฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรฐับาล คณะกรรมการดงักล่าวไดจ้ดัใหม้ฝี่ายเลขานุ-
การรว่มจากส านักงานเศรษฐกจิการคลงั ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ แต่ยงัขาดเจ้าหน้าที่ประจ าท างานโดยเฉพาะเพื่อจะท าการวเิคราะห์
เรื่องเสนอคณะกรรมการฯ อย่างเป็นระบบ เพราะยงัเป็นลกัษณะงานฝากให้แก่เจา้หน้าที่ของทัง้ 3 
หน่วยงานดงักล่าวอยู่ จงึมขีอ้จ ากดัพอสมควร นอกจากนัน้ทางส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้ปรบัปรุงยกระดบัมาตรฐานการวเิคราะห์งบประมาณลงทุนประจ าปี
ของรฐัวสิาหกจิเสนอคณะรฐัมนตรใีหเ้หน็ภาพรวมและประเดน็ปญัหาที่ส าคญัๆ ของรฐัวสิาหกจิแต่
ละแห่งใหช้ดัเจนและกวา้งขวางขึน้กว่าเก่ามาก 

  



บทท่ี 3 
แนวทางการพฒันารฐัวิสาหกิจ 

 
 

1. แนวทางการพฒันารฐัวิสาหกิจโดยส่วนรวม 

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 มุง่วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ 

1.1 รกัษาเสถียรภาพทางการคลงัของประเทศ โดยมุ่งทีจ่ะใหม้มีาตรการลด
เงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอก เพิ่มการระดมทุนจากแหล่งภายใน โดยเฉพาะจาก รายได้ของ 
รฐัวสิาหกจิเองใหม้สีดัส่วนเพิม่ขึน้ ตลอดทัง้จ ากดัขนาดและลกัษณะการลงทุนของภาครฐัวสิาหกจิลง 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ และยกระดับการให้บริการของ 
รฐัวิสาหกิจ ใหเ้ป็นที่ยอมรบัและมคีวามมัน่คงพอแก่ธุรกจิต่อเนื่อง และเป็นบรกิารที่มคีุณภาพด ี
มาตรฐานสากลในราคาทีเ่หมาะสม โดยสนับสนุนให้มกีารจดัการให้เป็นไปในธุรกจิมากขึน้ และหา 
ลู่ทางเพิม่รายได้และลดต้นทุนการผลติ ซึ่งจะท าให้รฐัวสิาหกจิสามารถพึ่งตนเอง และลดภาระการ
อุดหนุนจากรฐับาลใหไ้ด ้

1.3 ทบทวนบทบาทและปรบัปรงุการก ากบัดูแลรฐัวิสาหกิจ ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ โดยอ านวยโอกาสให้เอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมทุนกบั 
รฐัวสิาหกจิ และก าหนดขัน้ตอนการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิใหช้ดัเจนทีจ่ะน าไปสู่ภาคปฏบิตัไิด ้ตลอด
ทัง้ปรบัปรุงการก ากบัดูแลของรฐั ทัง้ระดบักระทรวงและของส่วนกลางใหเ้ขา้เป้าที่ก าหนดไว้ให้ได ้
นอกจากนัน้จะต้องท าการปรบัปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ให้รฐัวิสาหกิจเกิดความ
คล่องตวัในการจดัการดว้ย 

2. แนวทางการพฒันาเฉพาะด้าน 

เพื่อให้การพัฒนารฐัวิสาหกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น จึง
เหน็สมควรทีก่ าหนดแนวทางการพฒันาและด าเนินการของรฐัวสิาหกจิในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การลงทุน 

2.1.1 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดก้ าหนดที่จะต้องรกัษาระดบัการลงทุน
ของภาครฐับาล รวมถงึรฐัวสิาหกจิ เพื่อให้สามารถรกัษาระดบัการช าระหนี้เงนิกู้ของภาครฐับาลที่
ก าหนดไวร้อ้ยละ 11 ของรายไดจ้ากการส่งออกของประเทศ ฉะนัน้ ขนาดการลงทุนของรฐัวสิาหกจิ
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ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะต้องปรบัระดบัใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิและฐานะการเงนิของ
ประเทศเป็นปีๆ ไป 

2.1.2 การลงทุนของรฐัวิสาหกิจควรมผีลตอบแทนการลงทุนไม่ต ่ากว่า
ดอกเบี้ยพนัธบตัรของรฐับาล ทัง้นี้ จะท าให้สามารถจ ากดัการลงทุนเฉพาะโครงการทีม่ผีลตอบที่ด ี
การพจิารณาจะยกเวน้ใหเ้ฉพาะกรณโีครงการพฒันาทีร่ฐับาลก าหนดใหแ้ก่รฐัวสิาหกจินัน้ด าเนินการ
เป็นกรณพีเิศษ 

2.1.3 ลดการลงทุนหรอืรว่มทุนในกจิกรรมต่อเนื่อง ทัง้ดา้นกจิการต้นทาง
หรอืปลายทางหลายอยา่งทีธุ่รกจิเอกชนด าเนินการไดด้กีว่า และจดัใหม้กีารรว่มทุนกบัภาคเอกชนใน
กิจการบางประเภทที่ด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อการแบ่งเบาภาระทางการเงนิ ซึ่งอาจจะน าเงนิมา  
ลงทุนในกจิกรรมที่จ าเป็นอื่นๆ ได้ นอกจากนัน้จะต้องลดหรอืระงบัการลงทุนในรูปสวสัดกิารของ  
รฐัวสิาหกจิ 

2.2 การระดมทุน 

2.2.1 ลดการกู้เง ินจากภายนอกประเทศ โดยก าหนดเพดานเงินกู้
ต่างประเทศของรฐัวสิาหกจิในช่วง 3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ใหเ้ท่ากบัขนาดการก่อหนี้ 
ต่างประเทศในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และในช่วงหลงัควรจะไดก้ าหนดเพดานใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ทางการเงนิของประเทศต่อไป 

2.2.2 อตัราการลงทุนจากเงนิรายได้ของรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งไม่ควรต ่า
กว่ารอ้ยละ 25 ของเงนิลงทุน และรกัษาสดัส่วนของรายไดข้องกจิการ เทยีบกบัภาระหนี้ของกจิการ 
(Debt Service Coverage Ratio) ในอตัราส่วน 1.5 : 1 หากรฐัวสิาหกจิสามารถระดมแหล่งทุนจาก
รายได้ของตนไดต้ามทีก่ าหนด จะสามารถลดเงนิกู้ลงไดถ้งึ 42,500 ลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 

2.2.3 การระดมทุนจากรายได้ของรฐัวสิาหกจิเองย่อมท าให้เงนิน าส่งรฐั
ลดลง อยา่งไรกต็ามการน าส่งรฐัของแต่ละรฐัวสิาหกจิไมค่วรต ่ากว่าอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

2.2.4 สนับสนุนใหร้ฐัวสิาหกจิเพิม่ส่วนทุน เพื่อใหม้อีตัราส่วนของหนี้สนิ
ต่อส่วนทุนอยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม รฐัวสิาหกจิสามารถเพิม่ทุนได้โดยการขายหุ้นให้เอกชน ซึ่งจะ
เป็นการส่งเสรมิใหร้ฐัวสิาหกจิระดมแหล่งทุนจากภายในประเทศ 

2.2.5 พิจารณาจดัเก็บภาษีจากรฐัวิสาหกิจบางประเภท (ภาษีการค้า 
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ฯลฯ) เพื่อเสรมิสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขนัระหว่างภาครฐับาลกบั
ภาคเอกชน ท าใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเพิม่รายไดแ้ก่ภาครฐับาล 
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2.3 การค า้ประกนัเงินกู้ 

ลดภาระการค ้ าประกันเงินกู้ ให้แก่รัฐวิสาหกิจ และลดการอุดหนุน 
รฐัวสิาหกิจ โดยรฐัเป็นผู้ให้กู้ในอตัราดอกเบี้ยต ่ากว่าอตัราในท้องตลาด รฐัจะพจิารณาค ้าประกนั  
เงนิกูเ้ฉพาะในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนตามนโยบายของรฐับาลเท่านัน้ ส่วนรฐัวสิาหกจิใดทีม่กีารบรหิาร 
กจิการทีม่ปีระสทิธภิาพและมโีครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนสงูใหค้ ้าประกนัตวัเองได้ 

2.4 การก าหนดราคาสินค้าและค่าบริการ 

ให้รฐัวสิาหกจิพจิารณาก าหนดราคาสนิค้าและค่าบรกิาร เพื่อสามารถพึ่ง 
ตวัเองได ้โดย 

2.4.1 ให้คุ้มต้นทุนในการผลิตสินค้าและการให้บริการต่างๆ รวมทัง้ 
ค่าโสหุย้ในการด าเนินการ และมอีตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมเพยีงพอทีจ่ะขยายงาน และสมทบการ
ลงทุนในอนาคตดว้ย 

2.4.2 ยกเลิกการอุดหนุน โดยให้ผู้ได้รบัประโยชน์จากบรกิารรบัภาระ 
โดยตรง ยกเวน้เพื่อใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทีร่ฐัก าหนด 

2.4.3 ยกเลิกการอุดหนุนทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยวธิีการค ้าประกันเงนิกู ้
การใหกู้้แก่รฐัวสิาหกจิในอตัราดอกเบีย้ต ่า ยกเวน้ในกรณีทีร่ฐัก าหนดใหป้ฏบิตัติามนโยบายของรฐั
เท่านัน้ 

2.4.4 ในกรณีที่รฐัจ าเป็นต้องควบคุมการก าหนดราคาสนิค้าและบรกิาร 
รฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นธุรกจิแบบผกูขาดบางประเภท การก าหนดราคาควรจะต้องมกีารเปรยีบเทยีบราคา
สินค้าและค่าบริการดังกล่าวตามปกติสากลด้วย โดยเฉพาะด้านราคาพลังงานและการสื่อสาร  
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

2.5 การบริหารบคุคล 

2.5.1 ให้รฐัวสิาหกิจจดัท าแผนอตัราก าลงัรวมอยู่ในแผนวสิาหกิจ โดย
ก าหนดเป้าหมายอตัราก าลงัและผลผลติให้ชดัเจน และควรเพิม่อตัราก าลงัเฉพาะในส่วนที่มกีาร
ขยายงานตามเป้าหมายของงานเท่านัน้ 

2.5.2 ปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน ในระดบักลางและระดบัต ่าใหส้อดคลอ้งกบั
อตัราเงนิเดอืนของภาคเอกชน ทัง้นี้ รวมถงึค่าตอบแทนอื่นๆ ดว้ย 
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2.5.3 ก าหนดการจ่ายล่วงเวลาและสวสัดกิารทุกรูปแบบไม่ใหเ้กนิรอ้ยละ 
15 และรอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืนตามล าดบั เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพแรงงานและลดต้นทุน
ค่าแรงงานต่อหน่วยการผลติ 

2.5.4 สนับสนุนใหม้กีารว่าจา้งใช้บรกิารเอกชน โดยไม่ต้องจา้งพนักงาน
ไวม้าก เช่น ยามรกัษาการณ์ รถรบัส่งพนกังาน บรกิารท าความสะอาดส านกังาน เป็นตน้ 

2.5.5 ส่งเสรมิให้เอกชนเข้าร่วมบรหิารงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 

2.5.6 ปรบัปรุงสดัส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ โดย
คดัเลอืกและแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ที่จ าเป็นต่อการบรหิารงานของแต่ละรฐัวสิาหกจิ 
รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิและเอกชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบความส าเรจ็ในอาชพีธุรกจิทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่องานรฐัวสิาหกจิ เพื่อใหม้กีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพเชงิธุรกจิมากขึน้ และค านึงถงึ
ระยะเวลาการบรหิารงานทีต่่อเนื่องดว้ย 

2.5.7 ผู้บ ริห า รสู งสุ ดของรัฐ วิส าหกิจ  จะต้ อ ง เ ป็นผู้ ที่ มีค ว ามรู ้
ความสามารถในการบริหารงานที่เหมาะสมกับรฐัวิสาหกิจนัน้ สามารถท างานเต็มเวลา และมี
ระยะเวลาการท างานทีต่่อเนื่อง พอทีจ่ะบรหิารงานใหเ้ป็นผลดไีด้ 

2.6 การบริหารงานรฐัวิสาหกิจ 

2.6.1 เพื่อให้การบรหิารงานและการพฒันารฐัวสิาหกิจ เป็นไปตาม 
แนวทางการพฒันารฐัวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสงักัดร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องควรเร่งรดั
พจิารณาก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งให้ชดัเจน เพื่อใหร้ฐัวสิาหกจิยดึ
เป้าหมายดงักล่าวในการจดัท าแผนวสิาหกิจให้รดักุม และสามารถแปลงไปสู่ภาคปฏบิตัิได้อย่าง 
แน่นอนและต่อเนื่อง 

2.6.2 เพื่อติดตามและประเมินผลงานของรฐัวิสาหกิจ ให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายของแผนวสิาหกจิ ควรจะมกีารจดัตัง้องคก์รกลางโดยเน้นการยกระดบัคุณภาพให้บรกิาร
เป็นพเิศษ ตลอดจนประสทิธภิาพและความมัน่คงในการใหบ้รกิารนอกเหนือจากการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายดา้นการเงนิทีก่ าหนดขึน้เท่านัน้ 

2.7 การแปรรปูรฐัวิสาหกิจ 

2.7.1 พจิารณาก าหนดแนวทางแปรรปูรฐัวสิาหกจิ หรอืเพิม่ประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน ซึง่สามารถท าได ้3 รปูแบบ คอื 
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- แปลงการบริหารภายในของรัฐวิสาหกิจเองให้เป็นเชิง
ธุรกจิมากขึน้ โดยเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการจดัการ การลงทุน และในการบรหิารก าลงัคน รวมทัง้
ใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่มในการบรหิารงาน 

- ให้เอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น การให้
เช่า จา้งเหมา และใหส้มัปทาน 

- แปลงสภาพการเป็นเจา้ของบางส่วนหรอืทัง้หมด เช่น การ
ขายหุน้ จ าหน่ายจา่ยโอน 

2.7.2 การทีจ่ะแปลงนโยบายการแปรรปูรฐัวสิาหกจิไปสู่ภาคปฏบิตั ิควร
มกีารด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

- จดัให้องค์กรกลางเป็นผู้พจิารณาก าหนดนโยบายการแปร
รปูรฐัวสิาหกจิ 

- องคก์รกลางน้ีจะตอ้งมสี านักงานฝ่ายเลขานุการรบัผดิชอบ
โดยตรงและท างานเตม็เวลาต่อเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อศกึษาวเิคราะหแ์ละประสานงานกบัหน่วย
กลาง และกระทรวงเจา้สงักดัในการคดัเลอืกรฐัวสิาหกจิต่างๆ ที่จะท าการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ 
โดยศกึษากฎ ระเบยีบ ขอ้จ ากดั และวธิกีารในการแปรรปูร่วมกบักระทรวงเจา้สงักดั และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเสนอต่อองคก์รกลาง 

- พฒันาตลาดทุนเพื่อรองรบัการขายหุน้ของรฐัวสิาหกจิ 
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ตารางท่ี 6.1 
สรปุผลการด าเนินงาน การลงทุน เงินส่งรฐั 

 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 
 ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบท าการ     
รายได ้ 391,782  885,480  
รายจา่ย 369,346  827,763  
ก าไรสุทธ ิ 22,436  57,717  
สง่รฐั 16,371  24,075  

งบลงทุนรวมทัง้ส้ิน* 88,932 100 169,889 100 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน     

- เงนิรายได ้ 17,408 20 54,798 32 
- งบประมาณแผ่นดนิ 9,018 10 11,470 7 
- กู ้     

- ในประเทศและอื่นๆ 15,242 17 27,426 16 
- ต่างประเทศ     47,264 53 76,195 45 

 
* รวมถงึงบลงทุนทีม่ไิดท้ าเป็นโครงการดว้ย 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

 1. แผนพฒันาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน มเีป้าหมายหลกัในการ 
แกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

  (1) ปญัหาการขาดดุลการคา้ 

  (2) ปญัหาการจา้งงาน และ 

  (3) ปญัหาความยากจนในชนบทและการกระจายรายได ้

 2. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทิศทางของแผนงานนี้จึงได้เน้นความส าคญั 2 
ประการ คอื ประการแรก เน้นการปรบักลยุทธและแนวทางพฒันาแนวใหม่ เพื่อปรบัโครงสรา้งให้
การผลติ และการตลาดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกจิและการตลาด
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และประการทีส่อง ไดแ้ก่ การก าหนดบทบาทของรฐับาลทีเ่หมาะสม
ภายใตข้อ้จ ากดัของทรพัยากรการเงนิทีม่อียู่ 

 3. การที่จะเชื่อมโยงการผลติและการตลาดนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องปรบัแนวคดิ
จาก “การขายตามผลติ” มาเป็น “การผลติเพื่อขาย” โดยเฉพาะในด้านตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะ
สมัพนัธก์บักลยุทธ “การกระจายการผลติ” ซึง่ใชต้ลาดภายในเป็นตวัชีน้ าเพื่อให้มกีารกระจายการ
ผลติสนิคา้ในทอ้งถิน่ใหม้ากชนิดยิง่ขึน้ กลยุทธทัง้ 2 นี้ เหมาะสมส าหรบัผูผ้ลติทีม่รีะดบัความพรอ้ม
แตกต่างกนั เช่น กลยุทธการผลติเพื่อขายจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มผูผ้ลติทัง้ทางเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่มีความพร้อม ส่วนในด้านการกระจายการผลิตนัน้เน้นเกษตรกรระดบักลาง ตลอดจนผู้ผลิต 
อุตสาหกรรมรายยอ่ยและขนาดกลาง โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั 

 4. ในภาวะทีส่ถานการณ์เศรษฐกจิในปจัจุบนัและแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วและยงัคงมกีารกีดกันการค้าอยู่ ความส าเร็จของการปรบัแนวการพัฒนาดงักล่าว 
ข้างต้นขึ้นอยู่กับ “การพัฒนาการตลาด” เป็นส าคัญ ซึ่งการพัฒนาการตลาดทัง้ภายในและ 
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมกีระบวนการที่เป็นระบบ และเป็นการผนึกก าลัง  
รว่มกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน โดยมขีอ้มลูข่าวสารการผลติและการตลาดเป็นกลไกการเชื่อมโยง 
และมกีารก าหนดรายการสนิคา้ขึน้เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อทีจ่ะเป็นเครื่องมอืสนับสนุนให้
แผนงานนี้เกดิผลทางปฏบิตัใินการกระจายการผลติ การผลติเพื่อขาย และเพิม่การจา้งงาน 
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 5. ภายใต้ข้อจ ากดัของทรพัยากรทางการเงนิในปจัจุบนั แผนพฒันาระบบการผลิต 
การตลาด และการสร้างงาน เห็นสมควรก าหนดบทบาทของภาครฐับาลที่เหมาะสมโดยให้ภาค 
รฐับาลด าเนินการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน โดยเฉพาะเอกชนขนาดกลาง และขนาดเล็กรวม 5 
ประการ คอื 

  (1) การวจิยั และพฒันา และการสนบัสนุนทางวชิาการ 

  (2) การเพิม่ค่าใชจ้า่ยทางการตลาด 

  (3) การแกไ้ขปญัหาความยากจน 

  (4) การส่งเสรมิการหารายได้จากการผลติสนิค้าและบรกิารเพื่อส่งออก และ
ประหยดัเงนิตราต่างประเทศ โดยทดแทนและการน าเขา้สนิคา้เกษตร และ 

  (5) จดัใหม้อีงคก์รทีเ่ชื่อมโยงนโยบายการผลติ การแปรรปู และการตลาด 

 6. โดยที่การพฒันาโดยใช้ระบบแผนงานเป็นเครื่องมอืนัน้ จ าเป็นต้องมหีน่วยงาน 
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้โดยตรงและโดยอ้อมเขา้ไปร่วมด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ในแผนระบบ
การผลิต การตลาด และการสร้างงาน ซึ่งครอบคลุมการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การตลาด ด้านการค้าและการบรกิาร จงึมหีลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอื กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณชิย ์การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการพลงังาน เป็นต้น ดงันัน้ เพื่อให้
การด าเนินงานของรฐัในแผนระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน สอดคล้องกับวงเงิน  
งบประมาณและสถานการณ์ดา้นการตลาดทีผ่นัแปรอยา่งรวดเรว็ จงึควรเน้นการมแีผนประจ าปี โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะได้ประสานงานเพื่อก าหนดแผนงานและโครงการทีจ่ะด าเนินการในแต่ละปี
ล่วงหน้า เพื่อใหท้นักบัก าหนดการงบประมาณ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางดา้นการตลาดทีผ่นั
แปรไปอยา่งรวดเรว็  



บทท่ี 2 
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 
 

 1. ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 สถานการณ์การผลติ 
การตลาดของโลกไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ในดา้นการผลติประเทศไทยจะมคีู่แข่งขนัมากขึน้ทัง้
จากประเทศที่พฒันาแล้ว และก าลงัพฒันา โดยเฉพาะการแข่งขนัในด้านการส่งออกสนิค้าเกษตร
หลกัดัง้เดมิ เช่น ขา้ว ขา้วโพด ฯลฯ นอกจากนี้ประเทศที่เคยเป็นผู้น าของไทยได้ลดการน าเขา้ลง 
เนื่องจากสามารถเพิม่การผลติได้มากขึน้ เช่น อนิโดนีเซยีลดการน าเขา้ขา้วจากประเทศไทย ส่วน  
รสนิยมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศก็เปลี่ยนไป เช่น การระมดัระวงัในเรื่องสุขภาพของ 
ผูบ้รโิภค ท าใหค้วามตอ้งการน ้าตาลและใบยาสบูในตลาดโลกลดลง ในขณะเดยีวกนัภาวะการณ์ดา้น
การตลาดระหว่างประเทศในปจัจุบนัไม่เอื้ออ านวยใหป้ระเทศไทยมช่ีองทางที่จะสรา้งสนิคา้ส่งออก
รายการใหม่ๆ ที่มมีูลค่าการส่งออกสูงเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เช่น กรณีน ้าตาลและมนั
ส าปะหลงัได้ รวมทัง้การที่ราคาส่งออกของสนิค้าเกษตรหลกัดัง้เดมิของไทยส่วนใหญ่มแีนวโน้ม  
ลดลง โดยเฉพาะน ้าตาลและขา้ว ซึง่ลดลงถงึรอ้ยละ 21 และ 14 ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
ท าให้รายได้ของเกษตรกร และรายได้จากการส่งออกสนิค้าเหล่านี้ลดลงจากเดมิเป็นอย่างมาก  
สถานการณ์ดา้นการผลติซึง่มกีารแข่งขนัมากขึน้ และราคาสนิคา้เกษตรส่งออกดัง้เดมิทีม่แีนวโน้ม 
ลดลงนี้ท าให้มูลค่าสินค้าส่งออกโดยส่วนรวมขยายตัวในอัตราต ่า ดงัจะเห็นได้ว่าส่งออกซึ่งเคย  
ขยายตวัสูงถงึรอ้ยละ 20 ต่อปีในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 นัน้ ไดล้ดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 7 
ต่อปีในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ซึ่งเป็นผลกระทบให้รายได้เงนิตราต่างประเทศและรายได้
ของเกษตรกรบางส่วนลดลงเป็นอยา่งมาก 

 2. ในด้านสนิค้าอุตสาหกรรม ภาวะการค้าของโลกในปจัจุบนัเต็มไปด้วยการปกป้อง 
การกดีกนั การอุดหนุน และการกลัน่แกล้ง เพื่อคุ้มครองผูผ้ลติภายในประเทศของประเทศที่พฒันา
แล้วมแีนวโน้มมากขึ้น เช่น ที่สหรฐัอเมรกิา และกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปได้ด าเนินการอยู่ใน
ขณะน้ี ภาวะเช่นนี้ไดส้่งผลกระทบต่อตลาดสนิคา้ออกของไทย และในขณะเดยีวกนั ถงึแมว้่าสดัส่วน
การพึ่งพาสินค้าออกของประเทศไทยในตลาดประเทศคู่ ค้าที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  
ประชาคมยุโรป และอาเซยีน ได้ลดลงจากรอ้ยละ 69 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 เหลอื 
รอ้ยละ 66 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ซึง่แสดงว่าประเทศไทยสามารถกระจายการ
ส่งออกไปยงัตลาดใหม่ๆ ไดเ้พิม่ขึน้ เช่น ตลาดในกลุ่มอาฟริกากต็าม แต่ประเทศซึง่เป็นตลาดใหม่
เหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนและมปีญัหาฐานะการเงนิ การทีป่ระเทศไทยต้องประสบปญัหา
ตลาดส่งออก และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากตลาดใหม่นี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นภาวะการณ์ที่ 
ล่อแหลมทางด้านการตลาดในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึ่งจะท าให้การขยายตัวของ
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สินค้าออกเป็นไปได้ยากยิง่ขึ้น อันจะส่งผลกระทบไปสู่ปญัหาการขยายตัวและเสถียรภาพของ
เศรษฐกจิส่วนรวม ปญัหาการว่างงาน และปญัหาการว่างงาน และปญัหาการจดัเงนิทุนส าหรบัการ
พฒันาในระยะต่อไปดว้ย 

 3. นอกจาปญัหาความผนัผวนไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิโลกแลว้ เศรษฐกจิของประเทศ
ไทยยงัคงต้องเผชญิกบัปญัหาการว่างงานทีม่อียู่แลว้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และมแีนวโน้มที่
จะรนุแรงมากยิง่ขึน้ ซึง่ปญัหาการว่างงานดงักล่าวมลีกัษณะและความรนุแรงดงัน้ีคอื 

  3.1 การว่างงานโดยเปิดเผย คอื ผู้ที่ว่างงานและก าลงัออกหางานอย่างจรงิจงั 
ซึง่มปีระมาณ 389,700 คน ในปี 2527 และมแีนวโน้มจะเพิม่สูงขึน้เป็น 7-8 แสนคน ในปี 2534 อนั
เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 นอกเหนือจากผูว้่างงานโดยเปิดเผยแลว้ยงัมผีูอ้ยู่นอกก าลงั
แรงงานที่ประสงค์และพร้อมจะท างานอีกประมาณ 3-4 แสนคน คนกลุ่มนี้แม้จะจะไม่นับเป็นผู้
ว่างงานโดยเปิดเผย แต่กเ็ป็นปญัหาส าคญัประการหน่ึงของประเทศ 

  3.2 การว่างงานองผูท้ีม่กีารศกึษาระดบักลางและสงู คอื ตัง้แต่ระดบัอาชวีศกึษา 
และมธัยมปลายขึน้ไปจนถงึระดบัมหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการว่างงานโดยเปิดเผย และ
เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมปีญัหารุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ว่างงานในกลุ่มนี้เพิม่จ านวนอย่างรวดเรว็จาก 
36,700 คน ในปี 2520 เป็น 83,800 คน และเพิม่เป็น 117,400 คน ในปี 2525 และ 2527 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30 ของผูว้่างงานโดยเปิดเผยและคาดว่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
จ านวนผูว้่างงานกลุ่มนี้จะยงัคงเพิม่ขึน้ในอตัราทีค่่อนขา้งสงู 

  3.3 การว่างงานตามฤดูกาล เป็นปญัหาที่เกิดขึน้ในภาคการเกษตร ในกลุ่ม 
ผูม้กีารศกึษาต ่าเป็นส่วนใหญ่ คอื มจี านวนถงึ 3.8 ลา้นคน ในปี 2527 จ านวนนี้เป็นผู้อยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 67.0 รองลงไปคอื ภาคเหนือรอ้ยละ 22.1 นอกจากนี้พบว่า
ในจ านวนผูว้่างงานตามฤดกูาลนี้ประมาณ 7 แสนคน มคีวามพรอ้มจะท างาน 

  3.4 การท างานต ่าระดบั เป็นปญัหาของแรงงานกลุ่มที่มงีานท าแล้ว แต่ยงัใช้
ประโยชน์ของแรงงานไม่เต็มที่และมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัปญัหาความยากจน โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผูท้ างานเตม็ทีแ่ต่มรีายไดต้ ่า ซึง่มสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 90 ของผูท้ างานต ่าระดบัทัง้หมด นอกนัน้เป็น 
ผู้ท างานไม่เต็มที่หรอืมชีัว่โมงการท างานต ่า รวมทัง้ผู้ท างานที่ยงัใช้ความรูค้วามสามารถไม่เต็มที ่
กลุ่มผูท้ างานทีม่รีายไดต้ ่าไดเ้พิม่จ านวนจาก 10 ลา้นคน ในปี 2525 เป็น 11.3 ลา้นคน ในปี 2527 
และรอ้ยละ 75 อยูใ่นภาคการเกษตร 

 4. การเปลีย่นแปลงสถานการณ์เศรษฐกจิและการคา้ในช่วงปลายแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 5 และแนวโน้มทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในช่วงต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
ดงักล่าวแลว้ จะมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยโดยส่วนรวม 3 ประการ คอื ประการแรก 
ภาวะการค้าของโลกคาดว่าจะยงัคงขยายตวัในอตัราต ่า เนื่องจากนโยบายรกัษาระดบัการขยายตวั
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เศรษฐกจิและการจ้างงานของประเทศอุตสาหกรรมทัง้หลาย ประการที่สอง การกดีกนัทางการค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่มาตรการที่มใิช่ภาษีศุลกากรของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตลาดหลกัของ
ประเทศไทยจะยงัคงอยู่ต่อไป และประการสุดท้าย ความไม่แน่นอนในด้านราคาของสนิค้าเกษตร
หลกัดัง้เดมิ ซึง่มแีนวโน้มว่าจะยงัไมด่ขีึน้ โดยเฉพาะในช่วงตน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

 5. ปญัหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิโลกซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถที่ประเทศ
ไทยจะควบคุมไดน้ัน้จะเป็นปจัจยัส่งผลกระทบต่อการรกัษาระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยโดยส่วนรวม นอกจากนี้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 คาดว่าก าลงัแรงงานจะ
ขยายตวัเพิม่ขึน้ในอตัราค่อนขา้งสูงคอื ประมาณรอ้ยละ 2.8 ต่อปี หรอืเพิม่ขึน้ปีละมากกว่า 8 แสน
ค น  
อนัเป็นผลจากอตัราการขยายตวัของประชากรที่สูงในอดตี ซึง่หมายความว่าในระยะ 5 ปีขา้งหน้า 
จ าเป็นจะตอ้งมกีารขยายต าแหน่งงานมากขึน้ถงึประมาณ 4 ลา้นคน ซึง่เป็นภาระทีห่นักมาก ปญัหา
การมงีานท าในรปูแบบต่างๆ นี้อาจทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ ถ้าการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ไมส่ามารถเพิม่ขึน้เพยีงพอทีจ่ะรองรบัแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ในกรณีทีค่วามสามารถในการส่งออก
จะขยายตวัในอตัราที่ต ่าแล้ว ย่อมจะมผีลท าให้เศรษฐกจิโดยส่วนรวมขยายตวัได้น้อยลง และจะมี 
ผลกระทบต่อเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ ปญัหาความยากจนในชนบท ปญัหาการมงีานท าและการ
กระจายรายได ้

หลกัการส าคญัของแผนพฒันาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน 

 6. เมื่อพจิารณาถงึข้อเท็จจรงิของสภาพปญัหาที่เกิดขึน้ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และแนวโน้มทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต จงึจ าเป็นต้องปรบัโครงสรา้งและจดัระบบการพฒันาการ
ผลติและการตลาดเสยีใหม่ให้มลีกัษณะของการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมหีลกัการ
ส าคญั 3 ประการ คอื ประการแรก จดัระบบการผลติภายในประเทศให้ลดความเสี่ยงจากความ 
แปรปรวนไม่แน่นอนของสถานการณ์ด้านการตลาด ในกรณีของสนิค้าดัง้เดิม เช่น ข้าวโพด มนั
ส าปะหลงั ยางพารา นัน้ เน่ืองจากจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ใหส้อดคลอ้งกบั
ภาวะการผลติและการตลาดในต่างประเทศเป็นระยะๆ ไป จงึไม่สามารถจะก าหนดเป็นนโยบายและ
แผนระยะยาวที่แน่นอนได้ ดงันัน้ แนวทางการด าเนินงานในเรื่องนี้จงึควรเน้นในด้านการลดต้นทุน
การผลติและการปรบัปรุงคุณภาพตามแผนงานและโครงการทีม่อียู่แลว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 ส่วนสนิคา้ประเภททีไ่ม่ใช่สนิคา้ดัง้เดมิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีม่โีอกาสในการขยาย
การผลิตและการตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศนัน้ จ าเป็นจะต้องจดัให้มรีะบบการเชื่อมโยง
ทางดา้นการตลาดเพื่อใหส้ามารถน าไปสู่การปรบัโครงสรา้งการผลติทีเ่หมาะสมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 7. หลกัการส าคญัประการที่สอง คอื การให้น ้าหนักและความเอาใจใส่เรื่องการตลาด 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพิม่บทบาทของภาครฐับาลในการศึกษาและติดตามการเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ตลาดต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถ
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น ามาใช้ประโยชน์ส าหรบัการปรบัโครงสร้างการผลติภายในประเทศ โดยผ่านกลไกการประสาน
แผนการผลติ และการตลาดเข้าด้วยกนั วธิกีารประสานแผนนัน้จะต้องท าเป็นรายสนิค้าและราย
ตลาด ดว้ยการจดัใหม้รีะบบชี้ช่องทางการตลาด เพื่อก าหนดรายการสนิคา้ โดยค านึงถงึโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในแง่การตลาดในต่างประเทศ ตลอดจนการกระจายการผลติ การเพิม่การจา้งงาน 
และการเพิม่รายไดข้องเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปภายในประเทศ 

 8. หลกัการส าคญัประการที่สาม คอื การปรบัและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการ
ผลติ เพื่อให้กิจกรรมการผลติและแปรรูปสนิค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสามารถรองรับการเข้าสู่
ก าลงัแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ และแก้ไขปญัหาการว่างงานทีม่อียู่แลว้ การปรบัโครงสรา้งระบบการผลตินัน้
จ าเป็นต้องด าเนินการหลายดา้น โดยเฉพาะในภาคเกษตร โดยการเปลีย่นรปูแบบการปลูกพชืชนิด
เดยีวมาเป็นพชืหลายชนิด ทัง้นี้เพื่อให้มกีารใช้แรงงานเกษตรมากขึ้นและมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 
รวมทัง้เป็นการเพิม่รายได้ให้มากขึน้จากที่เคยเป็นอยู่ เป้าหมายของการปรบัโครงสรา้งระบบการ
ผลติ คอื เพิม่จ านวนผูท้ างานในธุรกจิการเกษตร และกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกษตรบางส่วนให้
มากขึน้ ตลอดจนการสรา้งอาชพีเสรมิใหก้ าลงัแรงงานเกษตรโดยการพฒันาอุตสาหกรรมและบรกิาร
ในชนบท 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

 9.  เมื่อค านึงถึงข้อจ ากัดและสภาพปญัหาดงักล่าวข้างต้น วัตถุประสงค์หลักของ
แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงานม ี3 ประการ คอื 

  9.1 เพื่อบรรเทาปญัหาการว่างงานในรูปแบบต่างๆ โดยการสร้างงานให้คนมี
งานท าเตม็เวลาเพิม่ขึน้ไม่ต ่ากว่า 3.9 ลา้นคน ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏในแนวทางการพฒันา ซึง่จะ
กล่าวในตอนต่อไป 

  9.2 เพื่อบรรเทาการขาดดุลทางเศรษฐกจิ อนัไดแ้ก่ การขาดดุลการคา้และการ
ขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั โดยเพิม่รายไดจ้ากการส่งออกสนิคา้และบรกิารในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 9.9 ต่อ
ปี และประหยดัเงนิตราต่างประเทศ โดยการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้สนิคา้เกษตร ดว้ยวธิกีารลด
ต้นทุนการผลติโดยส่งเสรมิให้มกีารใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกบัการใช้
ปจัจยัการผลติในประเทศ และกระจายการส่งออกไปยงัสนิค้าและตลาดใหม่ๆ ควบคู่ไปกบัการเพิม่
รายไดจ้ากบรกิารดา้นการท่องเทีย่วใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่ไม่
ต ่ากว่า 7.5 ต่อปี ซึง่จะท าใหร้ายไดจ้ากการบรกิารท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.4 ต่อปี  

  9.3 เพื่อบรรเทาปญัหาความยากจนในชนบทและปญัหาการกระจายรายได ้
โดยใหค้วามส าคญัแก่เกษตรทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ป้าหมายการพฒันาชนบทในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และ
พืน้ทีเ่ป้าหมายทีจ่ะก าหนดเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการพฒันาชนบทแห่งชาต ิในแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่6 
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แนวทาง 

 10. ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 คาดว่าจะมแีรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
จ านวน 4.1 ลา้นคน ซึง่จ าเป็นจะต้องก าหนดเป้าหมายดา้นการจา้งงานเพื่อรองรบัแรงงานดงักล่าว 
เป้าหมายการสรา้งงานในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เหน็ควรก าหนดใหเ้พิม่ไม่ต ่ากว่า 3.9 ลา้น
คน ทัง้นี้โดยมเีงื่อนไขว่า เศรษฐกจิจะต้องขยายตวัประมาณรอ้ยละ 5 ต่อปี และจะต้องด าเนิน-การ
ตามแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสร้างงานอย่างจรงิจงั และในกรณีที่เศรษฐกิจ
ขยายตวัสงูกว่ารอ้ยละ 5 แลว้ การจา้งงานกจ็ะสงูขึน้กว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  นอกจากเป้าหมายเรื่องการสรา้งงานเพื่อรองรบัแรงงานใหม่ดงักล่าวแลว้ ยงัจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขการว่างงานในรปูแบบอื่นๆ ตามทีเ่สนอไวใ้นแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และ
การสรา้งงาน เพื่อบรรเทาปญัหาความยากจนในชนบทและแก้ไขปญัหาการกระจายรายไดพ้รอ้มกนั
ไป รายละเอยีดเป้าหมายการจา้งงานใหม่เพิม่ขึน้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ปรากฏดงัตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 7.1 

เป้าหมายการเพ่ิมการจ้างงานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 

หน่วย : พนัคน 
 แผนฯ 5 สดัส่วน แผนฯ 6 สดัส่วน 

การจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้นทัง้หมด 3,579 100.0 3,900 100.0 
เกษตรกรรม 1,967 55.0 1,300 33.3 

- ท างานเตม็เวลา - - 1,300 33.3 
นอกเกษตรกรรม 1,612 45.0 2,600 66.7 

- อุตสาหกรรม 425 11.9 800 20.5 
- การคา้และการธนาคาร 386 10.8 60 15.4 
- การบรกิาร 510 14.2 750 19.2 
- อื่นๆ 291 8.1 450 11.6 

 

 11. จากตารางข้างต้นน้ีจะเห็นได้ว่า เป้าหมายดงักล่าวได้ให้ความส าคญัในการสร้าง
งานนอกสาขาเกษตรเพิม่ขึน้มากกว่าในระยะของแผนพฒันาฯ ทีผ่่านมา กล่าวคอื ในช่วงแผนพฒันา
ฯ ฉบบัที ่5 การขยายตวัของภาวะเศรษฐกจิส่วนรวมไดส้รา้งงานเพิม่ขึน้รวมประมาณ 3.6 ลา้นคน 
โดยเป็นการเพิม่ขึน้ในกจิกรรมการเกษตร 1.96 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 55 ของการจา้งงานที่
เพิม่ขึน้ แต่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 น้ีมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่การจา้งงานในกจิกรรมการเกษตรเพยีง 
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1.5 ล้านคน หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 38.5 ของการจา้งงานที่เพิม่ขึน้ทัง้หมด ทัง้นี้จะเป็นการ
ท างานเตม็เวลา 1.3 ลา้นคน และทีเ่หลอื 0.2 ลา้นคน จะมงีานท าในฤดแูลง้ 

 12. การที่ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะให้กิจกรรมการเกษตรเป็นแหล่งรองรบัแรงงานที่
เพิม่ขึน้น้อยลงกว่าในระยะเวลาทีผ่่านมา โดยใหภ้าคอุตสาหกรรมและบรกิารมบีทบาทในการว่าจา้ง
งานเพิม่มาก ทัง้นี้เพราะในบรรดาผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 นัน้ 
สดัส่วนของผู้มคีวามรูจ้ะมจี านวนมากขึน้ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่เหมาะกบัการประกอบกจิกรรมด้าน
การเกษตร ขณะเดียวกนั ในภาคเกษตรเองก็มขี้อจ ากัดในการขยายตวัเพิ่มมากขึ้นกว่าในแผน
ก่อนๆ ทัง้ในด้านข้อจ ากดัของพื้นที่เพาะปลูก ความผนัผวนของระดบัราคา ตลอดจนภาวะตลาด
สนิคา้เกษตร นอกจากน้ีในภาคเกษตรเองก็มปีญัหาการว่างงานในรปูแบบต่างๆ มากอยู่แล้ว ทัง้ที่
เป็นการท างานต ่าระดบั และการว่างงานตามฤดูกาล จากขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวมานี้การก าหนดใหภ้าค
เกษตรรบัแรงงานเพิม่มากยิง่ขึน้อกี ก็จะเป็นการเพิม่ปญัหามากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาที่
เกี่ยวกบัความยากจนในชนบท ในขณะเดยีวกนัภาครฐับาลและรฐัวสิาหกจิซึ่งจะเป็นแหล่งรองรบั
แรงงานกลุ่มผู้มกีารศึกษาระดบักลางและระดบัสูงนัน้ก็มขี้อจ ากดั ซึ่งจะสามารถรองรบัแรงงานที่
เพิ่มขึ้นได้น้อยมาก ดังนัน้เงื่อนไขส าคัญของการพัฒนาระบบการผลิต การตลาด ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้  จึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับสูงกับการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมและบรกิารที่ใช้ทรพัยากรไปในทศิทางที่ก่อให้เกิดการสรา้งงานให้มากที่สุด มฉิะนัน้
แลว้ปญัหาการว่างงานกจ็ะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

 13. เพื่อใหส้ามารถก่อให้เกดิการสรา้งงานเพิม่ขึน้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้3.9 ลา้น
คน พร้อมๆ กบัการบรรเทาปญัหาการว่างงานในรูปแบบอื่นๆ จงึเห็นสมควรก าหนดแนวทางการ
พฒันาดงัต่อไปนี้ 

  13.1 ภาคเกษตร 

(1) การจดัสรรการใชท้รพัยากรทีม่อียู่และทีย่งัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์มาใช้
อยา่งเหมาะสมใหเ้ตม็ทีแ่ละอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการน าทีด่นิซึง่ยงัไมไดใ้ชป้ระโยชน์มาใช้
เพื่อการเกษตรอย่างเตม็ทีม่ากขึน้ ประมาณ 14 ลา้นไร่ รวมทัง้การปรบัโครงสรา้งการผลติเพื่อใหม้ี
การกระจายการผลติ ตามแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน จะท าให้มกีารให้
ทรพัยากรระดบัไร่นาที่มอียู่ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ การปรบัปรุงระบบการปลูกพชืใหม้กีารปลูกพืช
มากชนิดขึ้น และปรบัปรุงระบบการเกษตร หรือระบบไร่นาสวนผสม ซึ่งจะมผีลให้เกษตรกรมี 
กจิกรรมในระดบัไร่นาเพิม่ขึน้ เป็นการเพิม่โอกาสและการสรา้งงานในช่วงรอฤดูการเกษตรส าหรบัผู้
ที่พร้อมจะท างาน เพิม่การมงีานท าและเพิม่รายได้แก่แรงงานเกษตร มผีลเชื่อมโยงให้ปญัหาการ 
ว่างงานตามฤดูกาล และปญัหาการท างานต ่าระดบับรรเทาลงได้ ในขณะเดียวกันการปรบัปรุง 
ประสทิธภิาพาการใชท้รพัยากรในระดบัไร่นาจะมผีลให้มแีรงงานส่วนหนึ่งออกจากกจิกรรมในภาค
เกษตรไปสู่กจิกรรมอื่นๆ เช่น การแปรรปู การปลกูสวนปา่ เป็นตน้ 
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(2) สนับสนุนการปลูกป่าไมม้คี่าทางเศรษฐกิจ รวมทัง้การปลูกไม้โต
เรว็ เพื่อเสรมิระบบเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิ จะสามารถรองรบัแรงงานไดเ้พิม่ขึน้ ในกรณีทีก่ารปลูกป่า
เป็นไปในภาวะปจัจบุนัคอื ปีละ 193,000 ไร ่การจา้งงานในกจิกรรมการปลูกป่าและกจิกรรมต่อเน่ือง
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะมจี านวนประมาณปีละ 40,000 คน และอาจเพิม่เป็นปีละ 184,000 
คน ถ้าการปลูกป่าเป็นไปในอตัราปีละ 1.75 ล้านไร่ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกป่าของภาคเอกชน 
เน่ืองจากการปลูกป่าของภาครฐัจะไม่ขยายตวัสูงมากนัก โดยรฐัจะด าเนินการปลูกป่า บ ารุงรกัษา
เฉพาะปา่อนุรกัษ์เท่านัน้ 

13.2 ภาคอตุสาหกรรม 

การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี ในช่วง
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินกลยุทธตามแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม
เฉพาะสาขา รวมทัง้สนับสนุนใหม้กีารลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมใหม้จี านวนมาก
ขึน้ ให้การจา้งงานรวมในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 800,000 คน หรอืเฉลีย่ปีละ 160,000 คน ตาม
แนวทางการพฒันาในสาขาต่างๆ ดงันี้ 

(1) อุตสาหกรรมการส่งออกโดยการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรทีม่ ี
ลู่ทางส่งออกสูง สามารถทดแทนการน าเข้า รวมทัง้ขยายฐานการผลิตไปสู่สินค้าใหม่ๆ ได้แก่  
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ และ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ โดยเน้นการปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ตลาดทีจ่ะมสี่วนช่วยสรา้งงานและบรรเทาปญัหาการว่างงานตามฤดกูาล 

(2) เน้นการเรง่พฒันาอุตสาหกรรมวศิวกรเพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอื่น
ในระยะยาว โดยให้ความส าคัญแก่อุตสาหกรรมวิศวการระดับกลางและประเภทที่ใช้ในภาค
การเกษตร โดยเฉพาะงานโลหะและอุตสาหกรรมการประกอบผลติภณัฑแ์ละชิน้ส่วนอุปกรณ์สื่อสาร
คมนาคม กจิกรรมเหล่าน้ีจะสามารถรองรบัแรงงานในระดบัอาชวีศกึษาไว้ รวมทัง้จะบรรเทาปญัหา
การว่างงานโดยเปิดเผยไดอ้กีส่วนหน่ึงดว้ย 

(3) มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมในภูมภิาค 
โดยกระจายประเภทสนิค้าและพฒันาผู้ประกอบการ รวมทัง้ส่งเสรมิเทคโนโลยลีงถึงหมู่บ้าน จะมี
ส่วนในการสรา้งงานเพิม่ขึน้ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขปญัหาการว่างงานตามฤดกูาลไดอ้กีดว้ย 

13.3 การตลาดและการบริการ 

(1) ใหค้วามส าคญัและเพิม่บทบาทในสาขาการบรหิารการตลาด ซึง่จะ
ก่อใหเ้กดิการขยายตวัของกจิกรรมในสาขาบรกิารดา้นต่างๆ ทีม่สี่วนอย่างมากในการสนับสนุนการ
ผลติเพื่อขายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว บรกิาร



208 

 

ด้านการเงนิและการประกนัภยัที่สนับสนุนการผลติและการตลาด บรกิารด้านประชาสมัพนัธ์ การ
โฆษณา และการสื่อสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตลาด การวจิยัการตลาด การพฒันาดา้นคุณภาพสนิค้า 
การแปรรปู การบรรจหุบีห่อสนิคา้ บรกิารดา้นคลงัสนิคา้และการขนส่ง กจิกรรมการบรกิารเหล่านี้จะ
มสี่วนส าคญัในการจ้างงานเพิม่ขึ้นในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 คือ ประมาณ 750,000 คน 
หรอืเฉลีย่ปีละ 150,000 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการรองรบัแรงงานกลุ่มผู้มกีารศกึษาระดบักลางและ
ระดบัสงู 

(2) พฒันาบรกิารด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากผลการวิจยัของสถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เรื่องผลกระทบดา้นเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศ
ไทยพบว่า การส่งเสรมิการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะสามารถสรา้งงานให้แก่ระบบเศรษฐกจิทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในสาขาต่างๆ เพิม่ขึน้ในอตัรานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 9 คน สามารถ
สรา้งงานในประเทศได ้1 คน ในขณะทีน่ักท่องเที่ยวภายในประเทศ 73 คน สรา้งงานในประเทศได ้
1 คน ดงันัน้การส่งเสรมิการท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ โดยเน้นความส าคญัในเรื่องการ
ขยายเวลาพ านักของนักท่องเทีย่วต่างประเทศ ส่งเสรมิตลาดนักท่องเทีย่วประเภททีม่คีุณภาพ คอื 
น าเงนิมาใชจ้า่ยในประเทศไทยสงู ปรบัปรงุสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรบัการท่องเทีย่วของ
แหล่งท่องเที่ยวในภูมภิาค การอนุรกัษ์พฒันาทรพัยากรการท่องเที่ยว การสนับสนุนการจดัให้มี
แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค การปรบัปรุงรูปแบบและคุณภาพของสินค้า
หตัถกรรมพื้นบ้านและของที่ระลกึในแหล่งท่องเที่ยวนัน้จะสรา้งงานเพิม่ขึ้นได้ไม่ต ่ากว่า 150,000 
คน ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึง่จะมผีลต่อการสรา้งงานและเพิม่รายไดใ้นสาขาการผลติที่
เชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่จะมสี่วนช่วยบรรเทาปญัหาการว่างงานและการท างานต ่า
ร ะ ดั บ 
ไดด้ว้ย 

13.4 กิจกรรมอ่ืนๆ 

 การสนับสนุนการประกอบอาชีพนอกการเกษตรในชนบท ซึ่งนับว่ามี
ความส าคญัมาก ไดแ้ก่ การประกอบอาชพีนอกการเกษตรภายในชนบทเอง หรอืในตวัเมอืงใกล้ๆ  ที่
สามารถเดนิทางไปเช้าเยน็กลบัได้งานดงักล่าวม ีอาท ิการรบัช่วงงานจากในเมอืงนัน้ๆ หรอืแมแ้ต่
จากส่วนกลาง เช่น งานเยบ็เสื้อผ้า เจยีระไนเพชรพลอย งานประกอบของเด็กเล่น เป็นต้น งาน
เหล่านี้ควรไดร้บัการส่งเสรมิควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิอุตสาหกรรมในต่างจงัหวดั 

13.5 นอกจากนี้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จะต้องมกีารด าเนินมาตรการ
และโครงการเสรมิ เพื่อใหเ้กดิการสรา้งงานมากขึน้ ทัง้ที่เป็นการชัว่คราวและถาวร ทัง้ที่ด าเนินการ
โดยรฐัและเอกชน หรอืร่วมกนั มาตรการเหล่านี้ได้แก่การส่งเสรมิการประกอบอาชีพอิสระ การ  
ส่งเสรมิการไปท างานต่างประเทศ ฯลฯ ส าหรบัการแก้ปญัหาการว่างงานของผูม้คีวามรูน้ัน้ ในระยะ
ยาวจ าเป็นจะต้องมกีารปรบัระบบการศึกษาให้มคีุณภาพสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด  
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แรงงาน ตามแนวทางที่ระบุไว้ในแผนพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรม ในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 

กลยทุธและแนวทางการปรบัโครงสร้างการผลิตและการตลาด 

 14. เพื่อทีจ่ะให้สามารถน าแนวทางการพฒันาดงักล่าวขา้งต้น ไปใช้เป็นกรอบในการ 
วางแผนและโครงการ ปรบัโครงสรา้งการผลติ และการตลาดต่างๆ เหน็สมควรก าหนดกลยุทธหลกั 
4 ประการ ดงัต่อไปนี้คอื 

14.1 การผลติเพื่อขาย นอกจากการผลติเพื่อกนิหรอืใชภ้ายในครวัเรอืนแลว้ การ
ผลติเพื่อการคา้ การส่งออก ตอ้งเป็นการผลติตามความตอ้งการของผูซ้ือ้ทัง้ชนิดคุณภาพ ราคา และ
อื่นๆ ซึง่จะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละตลาด 

14.2 การกระจายการผลติ เพื่อเสรมิหรอืทดแทนสนิค้าหลกัที่ไม่ตรงกับความ
ตอ้งการของตลาด เพื่อลดความเสีย่งและเสรมิรายไดข้องผูผ้ลติในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การ
กระจายการผลติตอ้งด าเนินการไปพรอ้มกบัการกระจายตลาดใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

14.3 การพฒันาการตลาด ในอดตีภาคเอกชนเป็นผูด้ าเนินการพฒันาการตลาด
เกอืบทัง้หมด อย่างไรกด็กีจิกรรมในดา้นนี้มหีลายขัน้ตอน เกนิก าลงัทีภ่าคเอกชนโดยเฉพาะเอกชน
รายย่อยจะด าเนินการเพยีงฝ่ายเดยีวได้ ท าให้การด าเนินงานอยู่ในขอบเขตจ ากดั ดงันัน้การที่จะ
ขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้นนัน้ รฐับาลจะต้องเข้าไปสนับสนุนในส่วนของการพฒันาการตลาด 
เพิม่ขึน้ 

14.4 การปรบัปรุงระบบบรหิารการผลติและการตลาด เพื่อให้มกีารพฒันาและ
ปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานของรฐั ความพร้อมของบุคลากร รวมทัง้การเชื่อมโยงด้านการผลติ 
และการตลาดให้มปีระสทิธภิาพ และเป็นระบบ สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และกลยุทธการพฒันา
แนวใหม ่

ส าหรบัรายละเอยีดของกลยทุธการพฒันาในแต่ละเรื่องดงักล่าวขา้งต้นจะปรากฏอยู่
ในบทต่อไปของแผนฯ นี้ 

 



บทท่ี 3 
การผลิตเพ่ือขาย 

 
 

1. การผลติเพื่อขายในความหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ใหค้วามส าคญัต่อการผลติ
สนิคา้ต่อการผลติสนิคา้และบรกิารใหต้รงต่อความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ 
ซึ่งแต่ละตลาดจะมคีวามต้องการไม่เหมอืนกนัทัง้ในด้านของประเภท ชนิด ขนาด เงื่อน ไข ด้าน
มาตรฐานและคุณภาพ รปูแบบ การบรรจุหบีห่อ ราคา ช่วงระยะเวลาทีต่ลาดต้องการ ระยะเวลาใน
การส่งมอบ และรสนิยม เป็นต้น นอกจากนี้การผลิตเพื่อขายนัน้จ าเป็นต้องให้ตรงต่อการใช้
ประโยชน์ของผูซ้ือ้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึง่มวีตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั เช่น การใชบ้รโิภคหรอือุปโภค
โดยตรง ใชเ้ป็นวตัถุดบิ หรอืแปรรปูส าหรบัการผลติดา้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2. จากแนวความคดิขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า การผลติเพื่อขายนัน้เน้นการผลติสนิค้าตาม
ค าสัง่ซื้อจากตลาดต่างๆ วธิกีารเช่นนี้ ผู้ซือ้จะเป็นผู้บอกความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรมิาณ
และเงื่อนไขทางด้านคุณสมบตัิและคุณภาพของสนิค้าได้อย่างชดัเจน ในขณะเดียวกันผู้ผลิตจะ
สามารถใชค้ าสัง่ซื้อดงักล่าวพจิารณาและตดัสนิใจว่าจะผลติได้หรอืไม่ และควรจะก าหนดแผนการ
ผลติอยา่งไร เมือ่ผลติไปแลว้จะสามารถขายไดท้ัง้ในปรมิาณและราคาทีเ่ป็นธรรมโดยไม่มปีญัหาดา้น
การตลาด ผู้ซื้อเองก็มีหลักประกันว่าจะได้ร ับสินค้าตามคุณภาพ ตามเงื่อนไขค าสัง่ซื้อ ตาม
ระยะเวลาการส่งมอบและราคาที่แน่นอน และสามารถน าไปใช้วางแผนเพื่อการผลติขัน้ต่อไป หรอื
วางแผนการขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. เป้าหมายหลกัของการผลติเพื่อขายตามแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และ
การสรา้งงาน คอื การทีจ่ะใหร้ะบบการผลติทัง้ทีเ่ป็นการขายภายในประเทศและเพื่อการส่งออกเป็น
การผลติทางการค้าอย่างแท้จรงิ หลกัการของการผลติเพื่อขายมใิช่เป็นเรื่องใหม่หรอืแนวความคดิ
ใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมกีารด าเนินงานในธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่แลว้ ในลกัษณะทีเ่ป็น 
“การจา้งผลติ” หรอื “การจา้งท าของ” นัน่เอง แต่กจิกรรมการผลติทัง้ทางดา้นสนิคา้เกษตรและผูผ้ลติ
อสิระรายย่อยส่วนใหญ่โดยทัว่ไปยงัยดึ “การขายตามผลติ” มากกว่า “การผลติเพื่อขาย” ดงันัน้
แนวทางในบทน้ีจงึเน้นไปในดา้นสนิคา้การเกษตร ซึง่ยงัใชร้ะบบ “ขายตามผลติ” เป็นส่วนใหญ่อยู่ใน
ปจัจบุนั 

4. ระบบการผลิตเพื่อขาย นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การลดความเสี่ยงความผนัผวนทางดา้นตลาด ปรมิาณและราคา ซึ่งเคลื่อนไหว
ขึ้นลงรุนแรงแล้ว การผลิตเพื่อขายจะช่วยสนับสนุนให้มกีารน าทรพัยากรทางเศรษฐกิจที่ใช้ใ น
กจิกรรมการผลติและการตลาดซึง่มจี ากดั เป็นไปในทศิทางทีต่อบสนองความต้องการของเศรษฐกจิ
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โดยส่วนรวมอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดภาครฐับาลจะสามารถก าหนดบทบาทและแนว
ทางการสนับสนุนได้โดยชดัเจนมากยิง่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรือแหล่งผลิตที่มีความ
เหมาะสม การวจิยั การสนับสนุนทางวชิาการ การจดับรกิารอ านวยความสะดวกพื้นฐานและการ
สนบัสนุนทางดา้นการตลาด 

5. กลไกของระบบการผลติเพื่อขาย คือ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับ 
ผูผ้ลติ หรอืผู้ขายเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด การท างานในระบบนี้จะ
เริม่ตน้จากการพฒันาระบบการตลาด คอื ใชต้ลาดเป็นตวัตัง้ ขอ้มลูข่าวสารการตลาดจะถูกน ามาใช้
เป็นเครือ่งมอืในการส่งสญัญาณความตอ้งการของตลาดทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิารไปยงัผูผ้ลติ ผูผ้ลติจะ
พยายามตอบสนองความตอ้งการทางดา้นตลาดโดยการปรบัระบบและวางแผนการผลติใหส้อดคลอ้ง
สมัพนัธ์กัน ดงันัน้รูปแบบซึ่งจะท าให้เกิดกลไกการท างานในระบบนี้จะต้องมอีงค์กรและระบบ  
ข่าวสารการตลาดทีถู่กต้อง แน่นอนชดัเจน หากมหีลกัประกนัและขอ้ผูกพนัมากเท่าใด กจ็ะมผีลท า
ใหร้ะบบการผลติเพื่อขายมปีระสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ ดงันัน้ ทางเลอืกของรปูแบบทีเ่หมาะสมของ
สนิคา้แต่ละประเภท ซึง่อาจจะมหีลายรปูแบบจงึเป็นแนวทางทีจ่ะต้องเร่งรดัสนับสนุนใหม้กีารขยาย
ผลใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 

6. รูปแบบการด าเนินงานตามระบบการผลติเพื่อขายนัน้ ส าหรบัสินค้าการเกษตร 
อาจจะสรปุไดเ้ป็น 6 รปูแบบ ดงันี้คอื 

6.1 รูปแบบเป็นรูปแบบที่ผู้ซื้อมกัจะแจ้งความต้องการที่จะรบัซื้อผลผลติและ 
ขอให้เจ้าหน้าที่ของรฐัช่วยส่งเสรมิให้เกษตรกรปลูก โดยไม่มขี้อผูกพนัว่าจะรบัซื้อที่ใด อย่างไร  
คุณภาพใด ราคาเท่าใด และปรมิาณมากน้อยเพยีงใด รูปแบบการผลติเพื่อขายลกัษณะนี้ได้ท าให้
เกดิปญัหาขึน้มากในอดตี ซึง่อาจมผีลเสยีหายไดม้าก หากมกีารสนบัสนุนใหเ้กดิขึน้ต่อไป  

6.2 รูปแบบที่สองเกิดขึ้นจากผู้ผลิตพันธุ์เพื่อขาย หรือพ่อค้าเมล็ดพันธุ์
สนับสนุนให้เกดิการผลติ ซึง่ผลผลติจะขายหรอืใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่าหรอืไม่นัน้ ในบางกรณีจะต้อง
ใชเ้วลายาวนาน รูปแบบนี้การสนับสนุนจะต้องท าดว้ยความระมดัระวงัมาก เพราะเกษตรกรมคีวาม
เสีย่งสงู เน่ืองจากอาจมปีญัหาดา้นการขาดตลาดรองรบัทีแ่น่นอน 

6.3 รปูแบบที่สามเป็นแบบทีเ่กดิขึน้กบัอุตสาหกรรมการเกษตร มลีกัษณะเป็น
ตลาดข้อตกลงระหว่างผู้ผลติกับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตร เช่น กรณีของน ้าตาล 
สบัปะรดกระป๋อง รปูแบบน้ีเป็นรปูแบบทีม่ปีระโยชน์และควรทีจ่ะสนับสนุนใหข้ยายผลต่อไป หากได้
มกีารปรบัปรุงเงื่อนไขสาระส าคญัของข้อตกลง ให้มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
มากขึน้ 

6.4 รูปแบบที่สี่ด าเนินการโดยมีการจัดตัง้องค์กรให้การสนับสนุน และ
ด าเนินการโดยบรษิทัเอกชน เช่น กรณีทีบ่รษิทัในประเทศหรอืต่างประเทศเขา้มาด าเนินการใหเ้กดิ
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การผลติขึน้ โดยมตีลาดรบัซื้อที่แน่นอน ผู้สนับสนุนการผลติจะเป็นผู้น าเขา้เมลด็พนัธุ์ เทคโนโลยี
และความรูท้างวทิยาการ รวมทัง้เป็นผู้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ถูกต้องแน่นอน รูปแบบนี้
เป็นรปูแบบทีด่คีวรแก่การสนับสนุน อย่างไรกด็กีารขยายจ านวนของบรษิทัที่ด าเนินงานในลกัษณะ
เช่นนี้คงจะเป็นข้อจ ากัดส าคญั เนื่องจากจะต้องมกีารลงทุนสูง และบรษิัทดงักล่าวจะต้องมกีาร
ท างานในพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลานานอยา่งต่อเนื่องจงึจะสามารถเกดิผลส าเรจ็ไดอ้ย่างเต็มที ่

6.5 รปูแบบทีห่า้อยูใ่นลกัษณะทีผู่ผ้ลติสามารถตดิต่อกบัผูซ้ือ้ไดด้ว้ยตนเอง และ
สามารถน าความรู้และข้อมูลด้านการตลาดมาปรบัระบบการผลิตเพื่อขายด้วยตนเองได้โดยตรง 
รปูแบบน้ีเป็นรปูแบบทีด่อีกีรปูแบบหนึ่ง หากสามารถขยายผลใหเ้กดิขึน้ไดก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

6.6 รูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่มแีนวทางการพฒันาระบบการผลติเพื่อขาย
อย่างมขี ัน้ตอน มรีะบบและมอีงค์กรด าเนินงานในเชงิธุรกจิ กล่าวคอื มเีอกชนด าเนินการในระดบั
ท้องถิ่นท าหน้าที่เชื่อมโยงการผลติกบัการตลาด โดยท าหน้าที่เป็นผู้รบัค าสัง่ซื้อและประสานกับ  
ผู้ผลิตโดยการวางแผนการผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกในปริมาณและคุณภาพที่ตลาด
ต้องการท าการรบัซือ้โดยมสีญัญาขอ้ตกลง การผลติเพื่อขายในลกัษณะเช่นนี้เป็นรูปแบบทีน่่าจะมี
ความเหมาะสมมากทีสุ่ดรปูแบบหนึ่งส าหรบัการผลติสนิคา้ใหม่ เพื่อการขายทัง้ภายในประเทศและ
การส่งออก ซึง่ภาครฐับาลควรจะเขา้มาสนบัสนุนมากขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

แนวทางการด าเนินงานของระบบการผลิตเพ่ือขาย 

 7. การรวมกลุ่มของเกษตรกรหรอืผูผ้ลติโดยสมคัรใจ จะเป็นแนวทางส าคญัของระบบ
การผลติเพื่อขาย โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อการส่งออก ทัง้นี้การรวมกลุ่มนี้จะรวมถงึการรวมกลุ่มของ
หน่วยผลติขนาดเลก็อยา่งเป็นระบบดว้ย 

 8. กลุ่มเกษตรกรหรอืกลุ่มผูผ้ลติ ควรจะมบีทบาทส าคญัในการเชื่อมโยงการผลติและ
การตลาดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหก้ารผลติสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดทัง้ดา้นปรมิาณและ
การควบคุมคุณภาพ การปรบัปรงุประสทิธภิาพ รวมทัง้การลดตน้ทุนทางดา้นการตลาด 

 9. ระบบการผลติเพื่อขายนัน้จ าเป็นต้องมกีารจดัระเบยีบการผลติ ปรบัปรุงปรมิาณ
และคุณภาพการผลติให้สอดคล้องกบัเงื่อนไขและความต้องการของตลาด โดยมกีฎหมายรองรบั 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพส าหรบัสนิคา้บางประเภททีเ่หมาะสม 

 10. โดยที่คุณภาพความต้องการของตลาดเป็นเงื่อนไขที่มคีวามส าคญัมากที่สุดของ
ระบบการผลติเพื่อขายจ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้ผลติ และกลุ่มผู้ผลติจะต้องมกีารเลอืกผลติให้เหมาะสม 
นับตัง้แต่การเลอืกพื้นทีเ่พาะปลูก การเลอืกประเภท และชนิดของสนิคา้ การคดัเลอืกพนัธุ์ รวมทัง้
การบรรจหุบีห่อ 



213 

 

 11. ระบบการผลติเพื่อขายนัน้ จะตอ้งมรีะบบการจดัมาตรฐานของสนิคา้เพื่อรกัษาไวซ้ึง่
ความสม ่าเสมอและต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด และเพื่อให้เกิดความสะดวก ชดัเจน 
สามารถน าไปใช้ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการตลาดได้ ทัง้นี้จะต้องมกีารท าความ
เขา้ใจรว่มกนัว่า มาตรฐานนัน้เป็นมาตรฐานของแต่ละตลาดหรอืผูซ้ือ้แต่ละรายซึง่จะแตกต่างกนั การ
ก าหนดมาตรฐานจงึตอ้งเป็นการท างานรว่มกนัของภาคเอกชน เช่น ผูข้าย ผูส้่งออก และภาครฐับาล 

บทบาทของภาครฐับาลในการสนับสนุนระบบการผลิตเพ่ือขาย 

 12. กจิการการผลติเพื่อขายโดยการตดัสนิใจที่จะผลติสนิค้าอะไรเพื่อขายใครนัน้ ส่วน
ใหญ่หรอืเกอืบทัง้หมดเป็นกจิกรรมทีภ่าคเอกชนด าเนินการอยูแ่ลว้ ดงันัน้ บทบาทของภาครฐับาลจงึ
เป็นเรื่องของการสนับสนุนการตัดสินใจของภาคเอกชน และการให้บริการที่จ าเป็นในกรณีที่ 
รปูแบบและกลไกสามารถด าเนินการเชื่อมโยงตลาดและผูผ้ลติไดเ้ป็นอยา่งดมีปีระสิทธภิาพแลว้ บท-
บาทของภาครฐับาลควรจะเน้นเพยีงการตดิตาม และสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินการกวา้งขวางมากขึน้ 

 13. บทบาทของภาครฐับาลในระยะเริม่ตน้ของการสนบัสนุนระบบการผลติเพื่อขาย ควร
มหีลกัส าคญั 5 ประการ คอื 

  13.1 สนับสนุนและยัว่ยุให้มกีารรวมกลุ่มผู้ผลติโดยสมคัรใจให้ขยายวงกว้างขึน้ 
เพื่อใหท้ าหน้าทีเ่ป็นหน่วยผลติสนองความตอ้งการของตลาดทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพสนิคา้ ตาม
แผนพฒันาระบบการผลติเพื่อขาย 

  13.2 สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารการผลติและการตลาด การศึกษาวจิยัตลาด 
สนิค้าเป้าหมาย ตามแผนระบบการผลติ การตลาด และการสร้างงาน เพื่อเป็นจุดเริม่ต้นให้ภาค 
เอกชนน าไปใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจผลติและจ าหน่าย 

  13.3 ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการวจิยั และคน้ควา้ทางวชิาการทางการผลติและ
บรรจุหบีห่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของการน าร่องทดลองผลติเพื่อพจิารณาโอกาสและความ
เป็นไปไดใ้นการผลติทางการคา้ 

  13.4 สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิด
ความสะดวกต่อระบบการผลิตเพื่อขาย เช่น พิธีการขนส่งและขนถ่าย เขตส่งออก การรบัรอง  
คุณภาพ รวมทัง้บรกิารอื่นๆ ทีจ่ าเป็น และเป็นหน้าทีข่องรฐั 

  13.5 เผยแพร่และผนึกก าลงัของหน่วยงานต่างๆ ให้สนับสนุนรูปแบบของการ
พฒันาระบบการผลติเพื่อขาย ทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถด าเนินการไดใ้นภาคปฏบิตั ิ



บทท่ี 4 
การกระจายการผลิตและบริการ 

 
 

 1. การจดัระบบการผลติภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงอนัเกิดจากการแปรปรวน
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การผลติและการตลาด ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม ฉบบัที ่6 นอกจากจะต้องมกีารปรบัและเปลีย่นแปลงระบบการผลติโดยเน้นการกระจายการ
ผลติในดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่รายไดแ้ละการมงีานท าของประชาชน โดยเฉพาะ
ในเขตชนบทของประเทศแล้ว ยงัจ าเป็นต้องมีการกระจายการบริการ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จะ
สนบัสนุนการเพิม่รายไดเ้งนิตราต่างประเทศ และเพิม่การสรา้งงานไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

การกระจายการผลิตด้านการเกษตร 

 2. ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 คอื ในช่วงปี 2525-2527 ผลผลติพชื 
ทัง้หมดของไทยคดิเป็นมลูค่า (ราคาคงทีปี่ 2515) โดยเฉลีย่ปีละ 61,811 ลา้นบาท ในจ านวนนี้เป็น 
มลูค่าผลผลติพชืหลกั 6 ชนิด คอื ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั ยางพารา ขา้วโพด และยาสูบ รวมกนัโดย
เฉลีย่ประมาณ 42,243 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 68.3 ของมลูค่าทัง้หมด นอกจากนี้มลูค่าการส่งออก 
สนิคา้เกษตรทัง้หมดในช่วงเวลาเดยีวกนัเฉลีย่ปีละ 101,156 ลา้นบาท เป็นมลูค่าสนิคา้หลกั 6 ชนิด 
ดงักล่าวเสยี 74,427 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 74 ของทัง้หมด ภายใต้การแปรปรวนของ
เศรษฐกจิโลกอนัเกดิจากการแขง่ขนัทางการคา้ รวมทัง้การกดีกนัทางการคา้ในรปูแบบต่างๆ คาดว่า
การขยายรายไดก้ารส่งออกสนิคา้หลกัดงักล่าวคงจะท าไดไ้ม่มากในระยะต่อไป หากการเกษตรของ
ไทยยงัต้องพึ่งสนิค้าดัง้เดมิเพยีงไม่กี่ชนิด เช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้ว การเพิม่รายได้ต่อครวัเรอืน
ของเกษตรกรจะท าไดย้ากยิง่ขึน้ 

 3. ราคาส่งออกสนิค้าเกษตรหลกัโดยเฉลี่ยต่อปี มแีนวโน้มลดลงอย่างมากทุกชนิด
โดยเฉพาะน ้าตาลและขา้ว (ตารางที ่7.2) การทีเ่กษตรกรพึง่สนิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่งเพยีงอย่างเดยีว 
นอกจากความเสี่ยงจากความแปรปรวนทางภาวะการตลาดจะสูงแล้ว การใช้ทีด่นิและแรงงานของ
เกษตรกรจะไมอ่าจท าไดอ้ยา่งเตม็ทีอ่กีดว้ย 
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ตารางท่ี 7.2 
อตัราการเปล่ียนแปลงของราคาส่งออกสินค้าเกษตร (ร้อยละ) 

 
สินค้า แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี  

 3 4 5 
ขา้ว 36.2 15.0 -14.4 
น ้าตาล 31.9 9.8 -21.6 
ใบยาสบู 15.2 7.4 -1.0 
มนัส าปะหลงั 13.6 11.8 -2.9 
ขา้วโพด 19.8 6.2 -2.4 
ยางพารา 25.7 10.1 -1.9 

4. เมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 คาดว่าอตัราการขยายตวัของสาขาเกษตรในระยะ
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะเพิม่ขึน้ โดยเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2.8 ต่อปี เทยีบกบัอตัราการขยายตวั
รอ้ยละ 3.4 ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 และรอ้ยละ 5.6 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (ตารางที ่
7.3) การทีอ่ตัราการขยายตวัของสาขาเกษตรเพิม่ขึน้ในอตัราที่ต ่าลงเช่นนี้จะมผีลใหก้ารขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศต้องถูกกระทบกระเทือนไปด้วย และจะมผีลท าให้
ปญัหาการว่างงานรนุแรงยิง่ขึน้ได ้สมควรจะไดม้กีารจดัระบบการผลติอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพทรพัยากร เพื่อกระจายการผลิตไปสู่สนิค้าอื่นๆ เสรมิหรอืทดแทนการผลิตสินค้าหลกั
ดัง้เดมิ เช่น ออ้ย ถัว่ ยาสบู ซึง่คาดว่าจะมปีญัหาการตลาดในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

ตารางท่ี 7.3 
อตัราการเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3-5 

(ราคาคงท่ีปี 2515) 

สินค้า แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี  
 3 4 5 

สาขาเกษตร 5.6 3.4 2.8 
พชื 6.0 3.9 3.1 

- พชืหลกั 7.1 4.7 1.3 
- พชือื่นๆ 4.6 2.4 6.8 

ปศุสตัว ์ 6.3 4.5 3.3 
ประมง 3.4 3.7 1.6 
ปา่ไม ้ 2.7 -2.6 0.5 
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5. กลยุทธการผลิตเพื่อขายซึ่งได้กล่าวไว้โดยละเอียดในบทก่อนนัน้ เป็นเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ ซึง่จ าเป็นต้องเน้นเรื่องคุณภาพ
และความสอดคล้องกบัตลาด ดงันัน้เกษตรกรจงึต้องมคีวามรู้ค่อนข้างสูงและใช้ทุนค่อนข้างมาก 
เกษตรกรที่มโีอกาสจะด าเนินการตามกลยุทธนี้ได้ น่าจะได้แก่เกษตรกรที่มีความรู้และฐานะดี 
พอสมควร นอกจากนี้โอกาสในดา้นการส่งออกสนิค้าแต่ละชนิดมจี ากดัขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตลาด
ของสนิค้านัน้ๆ ถ้าผลติมากเกินไปก็จะมปีญัหาสนิค้าล้นตลาด ส าหรบัเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ใน 
พืน้ทีเ่ป้าหมายการพฒันาชนบทเพื่อแก้ปญัหาความยากจนนัน้ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้มกีาร
ด าเนิน-การมาอย่างต่อเนื่อง โดยมโีครงการพฒันาอยู่แล้ว ควรที่จะด าเนินการต่อและปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในดา้นขดีความสามารถของราษฎรต่อไป ส่วนเกษตรกรทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน
สองประเภทดงักล่าว ได้แก่ เกษตรกรที่มฐีานะระดบัปานกลาง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของเกษตรกร 
ทัง้หมด วธิกีารหนึ่งทีเ่หมาะสมกบัภาวะการณ์ในขณะนี้ คอื วธิกีารกระจายการผลติทางการเกษตร 
โดยการลดความเสี่ยงด้วยต้นทุนต ่าและเกษตรกรท าได้เอง เนื่องจากวธิกีารนี้สอดคล้องกบัสภาพ
ตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเรว็และรุนแรง นอกจากนัน้การท าการเกษตรแบบผสมผสานนัน้เกษตรกร
เริม่ท าอยูบ่า้งแลว้ แมก้ระนัน้กด็ปีญัหากย็งัมอียูเ่น่ืองจากยงัมเีกษตรกรอกีมากทีพ่ึง่รายไดจ้ากสนิคา้
ใดสนิคา้หน่ึงทีม่ปีญัหาในอตัราส่วนทีสู่งของรายไดท้ัง้หมด เกษตรกรเหล่าน้ีมปีญัหาจากความเสีย่ง
และไมไ่ดใ้ชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้ตม็ที ่ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใหค้วามส าคญ้แก่การกระจาย
การผลติทางการเกษตรเพิม่ขึน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 โดยยดึกลุ่มเกษตรกรทีม่ฐีานะ
ปานกลางเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญั 

เป้าหมายของการกระจายการผลิต 

 6. มุ่งกระจายสัดส่วนของรายได้จากการพึ่งสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงที่มีปญัหาให้ม ี
รายได้จากสนิค้าและกจิกรรมอื่นมากชนิดขึน้ เพื่อให้เกษตรกรมรีายได้ที่ม ัน่คงและมโีอกาสในการ
เพิ่มรายได้ของครวัเรอืนอย่างกว้างขวางขึ้น โดยเริม่จากการกระจายการผลิตเพื่อขายในตลาด  
ทอ้งถิน่ของเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลกัส าคญั ซึง่มรีูปแบบการด าเนินงานดงันี้ คอื 

  6.1 การปรบัปรุงระบบการปลูกพืช (Cropping System) เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรที่ในปจัจุบนัท าการเกษตรในฤดูฝนครัง้เดยีวให้สามารถปลูกพชืมากชนิดขึน้ ซึง่แบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 แบบ คอื 

(1) การปลูกพชืในฤดูฝน มแีนวทางที่จะเพิม่การผลติพชืมากชนิดขึ้น
ไดห้ลายแนวทาง ไดแ้ก่ การปลุกพชือื่นแซมพชืหลกั เช่น การปลูกถัว่เหลอืงแซมการปลูกฝ้าย และ
การปลกูโกโกแ้ซมสวนมะพรา้ว เป็นต้น การลดพืน้ทีก่ารปลูกพชืหลกัเพื่อปลูกพชือื่นๆ เช่น การลด
พืน้ทีป่ลูกขา้วและพชืไร่เพื่อปลูกผกัหลายๆ ชนิด เพื่อส่งตลาดใกลเ้คยีง หรอืการลดพื้นทีก่ารปลูก
มนัส าปะหลงัเพื่อปลกูพชือื่น เช่น ขา้วฟ่างแดง เป็นตน้ 
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(2) การปลกูพชือื่นก่อนและหลงัพชืหลกั มแีนวทางด าเนินการโดยการ
ผลติพชือายสุัน้และใชน้ ้าน้อยในช่วงเวลาก่อนและหลงัพชืหลกัในฤดูฝน เช่น การปลูกถัว่ต่างๆ หรอื
พชือื่นๆ ก่อนและหลงัการท านา หรอืก่อนและหลงัการปลกูขา้วโพด เป็น 

6.2 การปรบัปรงุระบบการเกษตร (Farming System) หรอืระบบไร่นาสวนผสม 
โดยการปลกูพชืรว่มกบัการเลีย้งปศุสตัวแ์ละการท าประมงรว่มกนัในเชงิพาณชิย์ 

6.3 การปลูกสวนป่าไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ เช่น ไมส้กั ไมป้ระดู่ และสวนป่าไม ้
โตเรว็ เช่น กระถนิเทพา และไมโ้กงกาง เสรมิในระบบการเกษตรดัง้เดมิ (Agro Forest) ซึง่จะต้องมี
การก าหนดชนิดของไม้และพนัธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ รวมทัง้การค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ของไมป้ระเภทต่างๆ 

แนวทางการด าเนินงาน 

 7. สนับสนุนให้มกีารเพิม่การใช้ทรพัยากรระดบัไร่นาที่มอียู่ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
โดยให้ความส าคัญแก่เกษตรกรและลกัษณะของพื้นที่เป็นหลักในการด าเนินงาน และชี้แนะให้
เกษตรกรตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพของท้องที่และความต้องการของตลาด 
เกษตรกรในเขตชลประทานควรสนับสนุนให้เพิม่ผลผลติและลดต้นทุนการผลติ ตลอดจนการเพิม่
รายได้จากการกระจายการผลติไปยงัพชือื่น โดยเฉพาะการท าไร่นาส่วนผสมในเขตเกษตรล้าหลงั 
คอื พืน้ทีเ่ป้าหมายของการพฒันาชนบทในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 และ 6 ควรเน้นการกระจายการ
ผลติเพื่อบรโิภคในครวัเรอืนและจ าหน่ายในตลาดท้องถิน่หรอืพืน้ทีใ่กล้เคยีง รวมทัง้การผลติทีเ่ป็น
วตัถุดบิส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมในทอ้งถิน่ เช่น โรงงานกระดาษ เพื่อก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ ส่วน
เกษตรกรทีอ่ยู่ในพืน้ที่นอกเขตเกษตรล้าหลงั และเขตเกษตรชลประทานควรปรบัระบบการปลูกให้
กระจายมากขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชืยนืต้นและสวนป่าเศรษฐกจิและด้าน 
ปศุสตัว ์

 8. เน้นกจิกรรมการลงทุนทีต่ ่า ซึง่เกษตรกรสามารถปฏบิตัเิองไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 9. พยายามใหเ้กษตรกรมโีอกาสมากขึน้ในการเรยีนรูจ้ากเกษตรกรดว้ยกนัโดยศกึษา
จากประสบการณ์และความส าเรจ็ของเกษตรกรและโครงการพฒันาทีม่พีืน้ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

บทบาทของภาครฐับาลในการสนับสนุนการกระจายการผลิต 

 10. กจิกรรมการผลติทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นผู้ตดัสนิใจอยู่แล้ว บทบาท
ของภาครฐับาลจงึเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสและสนับสนุนการตดัสนิใจของเกษตรกรและการ
ใหบ้รกิารทีจ่ าเป็นและเป็นไปไดต้ามขดีความสามารถของรฐั ดงันัน้ บทบาทของรฐัจงึควรเน้น 
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10.1 งานวจิยั พฒันา และความช่วยเหลอืทางด้านวชิาการ เพื่อให้เกษตรกรมี
ทางเลอืกใหม้ากขึน้ 

10.2 เพิม่บทบาทของรฐัในการแนะแนว เพื่อให้เกษตรกรสามารถหาข้อมูล  
ความรูแ้ละประสบการณ์จากบุคคลหรอืสถาบนัทีส่ามารถใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

10.3 การสนับสนุนและส่งเสรมิการกระจายการผลติไปในสนิค้าที่สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของตลาดและสนิคา้ทีท่ดแทนการน าเขา้ 

10.4 การจดัหาปจัจยัการผลติและสนิเชื่อเพื่อการเกษตรตามความจ าเป็น 

11. เพื่อให้การปฏบิตัิงานของภาครฐับาล สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเรว็ของสถานการณ์ทางการเกษตร และความหลากหลายของเกษตรกรในพืน้ทีต่่างๆ ควรทีจ่ะมี
ระบบการปฏบิตังิานทีส่ามารถถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏบิตัจิากส่วนกลางไปสู่ผู้ปฏบิตังิาน
ในภาคสนามได้ชดัเจน รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ ส่วนการปฏบิตัิงานนัน้ จะเน้นการท างานที่มี
แผนปฏบิตังิานใหเ้ป็นระบบครบวงจร และใหม้กีารประเมนิผลโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

การกระจายการผลิตด้านอตุสาหกรรม 

 12. ในช่วงของการพัฒนาที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมได้มีบทบาทต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศไทยมากขึน้เป็นล าดบั ทัง้ในดา้นการผลติและการส่งออก โดยสดัส่วนการผลติ
อุตสาหกรรมต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2528 อยู่ในอตัรารอ้ยละ 20 ในขณะที่
ภาคเกษตรมสีดัส่วนรอ้ยละ 19.5 อย่างไรกด็ภีาวะการคา้และการตลาดโลกในปจัจุบนัซึง่เตม็ไปดว้ย
การปกป้อง การกดีกนั และการอุดหนุน เพื่อคุม้ครองผูผ้ลติภายในประเทศ ภาวะเช่นน้ีไดส้่งผลให้
สนิค้าอุตสาหกรรมของไทยซึ่งมอียู่ไม่กี่ประเภทที่ส่งออกได้มาก เริม่ประสบปญัหาการกดีกนัการ 
น าเขา้จากประเทศผูซ้ือ้ เช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง น ้าตาล เป็นต้น และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปญัหาด้านการตลาดมากขึ้นในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อการขยายตวัเศรษฐกจิส่วนรวมของประเทศและปญัหาการว่างงาน 

 13. แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจก็ตามแต่เมื่อ
พจิารณาจากโครงสรา้งการผลติแลว้ ส่วนใหญ่จะเป็นการขยายตวัของอุตสาหกรรมประเภทที่ต้อง
อาศยัการน าเขา้วตัถุดบิชิ้นส่วนกึ่งส าเรจ็รูปจากต่างประเทศในปรมิาณสูง ในขณะที่ อุตสาหกรรม 
ขัน้กลางโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวศิวการยงัพฒันาไปได้ช้า นอกจากนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก
ส่วนใหญ่ยงัเป็นอุตสาหกรรมทีต่อ้งพึง่เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และวตัถุดบิจากต่างประเทศเป็นหลกั เช่น 
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า ตลับลูกปืน เลนส์แว่นตา ในขณะที่อุตสาหกรรมส่งออกแปรรูป
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การเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหารนัน้แมจ้ะมกีารขยายการส่งออกเพิม่ขึน้ แต่ยงัจ ากดัอยู่เพยีง
สนิคา้น้อยประเภทเท่านัน้ 

 14. บทบาทของรฐัในการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมายงัเป็นลกัษณะควบคุม
มากกว่าการส่งเสรมิกฎระเบยีบของรฐับางประการเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 
โครงสร้างภาษี เช่น ภาษีการค้า ยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป มคีวาม
เหลื่อมล ้าและซ ้าซอ้นในการจดัเกบ็ภาษรีะหว่างประเทศและขัน้ตอนการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม ใน
ขณะเดยีวกนัอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรมและการสร้างงานยงัได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ รวมทัง้การสนบัสนุนจากรฐัน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาก 

เป้าหมายของการกระจายการผลิตอตุสาหกรรม 

 15. การปรบัโครงสร้างและการกระจายการผลติทางอุตสาหกรรม มเีป้าหมายที่จะให้
การพฒันาการผลติสนิคา้และบรกิารภาคอุตสาหกรรมมบีทบาทส าคญั 3 ประการ คอื 

  (1) สนบัสนุนการบรรเทาปญัหาการขาดดุลการคา้ 

  (2) ก่อใหเ้กดิการสรา้งงานและการกระจายรายได ้

  (3) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่มคีวามเหมาะสมกับระบบการผลิต 
การตลาด และมผีลต่อเนื่องกบัการกระจายการผลติ 

หลกัการของการกระจายการผลิตอตุสาหกรรม 

 16. มหีลกัการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

  16.1 สนับสนุนการกระจายการผลติสนิค้าอุตสาหกรรมไปสู่ประเภทสนิค้าที่ใช้
วตัถุดิบภายในเป็นหลกั มมีูลค่าเพิ่มสูง และสร้างโอกาสพฒันาความเจรญิของอุตสาหกรรมใน  
ต่างจงัหวดัใหม้หีลายชนิดมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดหรอืผูซ้ือ้ทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ โดยสนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้อกชนเป็นแกนน าในการพฒันา 

  16.2 ปรบัปรุงข้อได้เปรยีบและเสยีเปรยีบระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมใหล้ดน้อยลง และมคีวามเป็นระบบยิง่ขึน้ และสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการใน
ภมูภิาคมขีดีความสามารถในการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 

  16.3 ปรับบทบาท องค์กร และกลไกการบริหารงานของภาครัฐบาลให้ 
เอือ้อ านวยต่อการพฒันาอุตสาหกรรม โดยเปลีย่นจากการควบคุมและส่งเสรมิ เป็นการสนับสนุนและ
ชีน้ าโอกาส 
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แนวทางการด าเนินงาน 

 17. แนวทางการพฒันาโดยทัว่ไป เพื่อปรบัโครงสรา้งและกระจายการผลติใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด และใชก้ลไกการประสานแผนการผลติและการตลาดเขา้ดว้ยกนั โดย 

17.1 สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายการผลิตไปในประเภทสินค้าที่ตลาด
ต้องการ โดยพฒันาระบบข่าวสารการตลาดให้สามารถชี้น าการผลติและจ าแนกโอกาสการตลาดที่
ชดัเจนทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภาค และการแขง่ขนัในตลาดโลก 

17.2 สนบัสนุนและกลัน่กรองการลงทุนใหม้ผีลในการถ่ายทอดเทคโนโลยมีากขึน้ 
และสนับสนุนการลงทุนในการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของผูผ้ลติ
ในประเทศในการแขง่ขนักบัผูผ้ลติต่างประเทศ 

17.3 ขจัดอุปสรรคของการประกอบอุตสาหกรรม เช่น การลดขัน้ตอนการ 
ขออนุญาต การผ่อนคลายระเบยีบขอ้บงัคบั การประสานงานและการขจดัความซ ้าซอ้นเรื่องการที่
ตอ้งขออนุญาตประกอบการจากหลายหน่วยงาน เป็นตน้ 

17.4 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรให้มีผลต่อการส่งเสริมการกระจายและ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมมากยิง่ขึน้ โดยลดความซ ้าซอ้นจากการจดัเกบ็ภาษ ีปรบัโครงสรา้งภาษี-
ศุลกากรให้เหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ยิง่ขึ้น เช่น ปรบัอากรขาเข้าของสนิค้าชนิดต่างๆ ให้มี
อตัราใกลเ้คยีงกนั 

17.5 ปรบัปรุงหน้าที่ความรบัผดิชอบของหน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาห -
กรรมใหม้บีทบาทดา้นการสนบัสนุนมากกว่าการควบคุม และเป็นแกนกลางการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรฐัเพื่อสนบัสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมใหแ้ก่ภาคเอกชน 

17.6 สรา้งโอกาสการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างใกลช้ดิยิง่ขึน้ในทุกขัน้ตอน
ของวงจรการผลติและการตลาด ทัง้ทางดา้นสรรหาและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัที่
ตลาดตอ้งการ การเจาะและขยายตลาด โดยเอกชนจะเป็นหลกัส าคญัในการพฒันา 

18. แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นอุตสาหกรรม 3 ประเภททีม่โีอกาส
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กระจายรายได้และการผลิตในภูมิภาค และการสร้างงาน คือ  
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม อุตสาหกรรมภมูภิาค และอุตสาหกรรมวศิวการ 

18.1 อตุสาหกรรมการเกษตร 

(1) พฒันาและสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรที่มลีู่ทางการส่งออก
สูงและอุตสาหกรรมที่สามารถผลติทดแทนการน าเข้าได้ โดยให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
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ตลาดหรือผู้ซื้อ ตลอดจนปจัจยัการผลิตของแต่ละภาคและศักยภาพของพื้นที่ ทัง้น้ีจะเน้นการ 
ปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานการชี้ช่องทางการลงทุน การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
หรอืสามารถน าไปใช้แก้ปญัหาไดอ้ย่างจรงิจงั การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การพฒันาระบบการ
จดัการ การพฒันาผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดยอ่มและขนาดกลาง 

(2) ขยายฐานการผลิตไปสู่สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรใหม่ๆ ที่มี 
ลู่ทางการตลาดสงู จาก 

- วตัถุดบิส่วนเกนิของภาคเกษตรกรรม เช่น ขา้ว ขา้วโพด 
มนัส าปะหลงั ยางพารา เป็นตน้ 

- สนิค้าที่มโีอกาสการพฒันา เช่น อุตสาหกรรมอาหารจาก
ผกั ผลไม ้อุตสาหกรรมจากป่าไม ้(กระดาษ เฟอรน์ิเจอร ์และอื่นๆ) อุตสาหกรรมยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพจากสมนุไพร เครือ่งเทศ และน ้ามนัหอมระเหย 

(3) สนับสนุนความร่วมมอืกนัเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและพฒันาใน
ด้านการผลิต การตลาด การค้นคว้าวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการจดัการ การประสาน  
ผลประโยชน์และการลงทุนของภาครฐับาลและภาคเอกชน ผนึกก าลงัเป็นระบบครบวงจรทัง้ในรูป
ของแผนงานและโครงการพฒันา ระบบขอ้มลูและคณะกรรมการประสานความรว่มมอื 

(4) ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีารวางแผนงานการผลิตซึ่งเน้นคุณภาพ 
รวมทัง้มกีารรวมกลุ่ม เพื่อผลติวตัถุดบิให้สอดคล้องกบัความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม 
การเกษตร 

(5) สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ระบบการจดัหา 
วตัถุดบิทีเ่หมาะสม และมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่เกษตรกร 

(6) สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรในระดบัทอ้งถิน่ชนบท
โดยถอืตลาดเป็นตวัน า 

18.2 อตุสาหกรรมในครอบครวัอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรม
ภมิูภาค 

(1) มุ่งการกระจายอุตสาหกรรม และกระจายประเภทสนิค้าอุตสาห -
กรรมในภูมภิาค โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมในภูมภิาค ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในกระบวนการผลติโดยให้ลงถงึระดบั  
พืน้ที่อย่างทัว่ถงึ การชีช้่องทางการลงทุนใหก้บันักลงทุนในระดบัทอ้งถิน่และส่วนกลาง รวมทัง้การ
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ปรบัปรุงคุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑจ์ากภูมภิาคให้สอดคล้องกบัตลาดทัง้ภายในประเทศและ
ส่งออก 

(2) ปรบัปรงุขดีความสามารถของหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในภมูภิาค เพื่อท าหน้าทีใ่นดา้นส่งเสรมิและวางแผนพฒันาระดบัภาคและระดบัจงัหวดัใหม้ปีระสทิธ-ิ
ภาพยิง่ขึน้ โดยจดัตัง้ศูนยส์่งเสรมิอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 

(3) พจิารณาความเป็นไปได้ในการเพิม่การสนับสนุนให้สนิเชื่อด้าน
การเงนิในอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม แก่อุตสาหกรรมขนาดยอ่มใหเ้พยีงพอ 

(4) พิจารณาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์เพื่อ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

18.3 อตุสาหกรรมวิศวกร 

(1) เรง่พฒันาอุตสาหกรรมวศิวกร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานโลหะให้
เป็นฐานส าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระยะยาว โดยจะใหค้วามส าคญักบัอุตสาหกรรมวศิว
การระดบักลาง ทีส่ามารถปรบัใชเ้ทคโนโลยไีดพ้อสมควร และมผีลกระทบต่อเนื่องกบัภาคการผลติ
อื่นๆ สงู 

(2) ให้ความส าคัญแก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ที่ต้องได้รบัการ
พฒันาควบคู่ไปกบัอุตสาหกรรมงานโลหะ โดยเน้นอุตสาหกรรมการผลติอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 
ทัง้การประกอบผลติภณัฑแ์ละการผลติชิน้ส่วน ทัง้นี้ จะเป็นผลใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ของผลติภณัฑส์ูงขึน้ 
ประหยดัเงนิตราต่างประเทศ และก่อใหเ้กดิอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิคสต่์อเนื่องมากขึน้ 

(3) ส่งเสรมิการสร้างตลาดภายในประเทศให้กว้างขวางยิง่ขึ้น โดยมี
นโยบายให้หน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ร ัฐวิสาหกิจ ให้การสนับสนุนการผลิตสินค้าวิศวกร
ภายในประเทศ ทัง้การจดัจา้งและการจดัซือ้ 

(4) ส่งเสรมิและสนับสนุนผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมวศิวการทัง้ที่
มอียู่แล้ว และให้เกดิขึน้ใหม่อย่างกว้างขวาง โดยด าเนินการอย่างครบวงจร เน้นการให้ค าปรกึษา
ทางวิชาการ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตแก่ผู้ประกอบการ การฝึกอบรม การ
คน้ควา้วจิยัและการเผยแพร ่การเงนิ (สนิเชื่อ) การจดัการและการตลาด เป็นตน้ 

(5) ให้บรกิารพืน้ฐานและการส่งเสรมิแก่การพฒันามาตรฐานการผลติ 
และมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมวศิวการ 
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บทบาทของรฐัในการสนับสนุนการปรบัโครงสร้าง  และกระจายการผลิต 
อตุสาหกรรม 

19. นอกเหนือจากการจดัท าแผนงานและโครงการทางดา้นอุตสาหกรรมทีส่อดคลอ้งกบั
กลยทุธของแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
6 แลว้ รฐัจะมบีทบาทในการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

19.1 ปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทุน การผลติ และการคา้ 
รวมทัง้สนับสนุนการก าหนดมาตรฐาน และส่งเสริมการปรบัปรุงคุณภาพการออกแบบของ 
อุตสาหกรรม 

19.2 ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษีอากรใหเ้หมาะสม เพื่อส่งเสรมิการผลติในประเทศ 
และส่งเสรมิการรบัช่วงผลติ ก าหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยป้องกนัปญัหามลภาวะอย่างกว้างขวาง
ยิง่ขึน้ และเพื่อส่งเสรมิการวจิยัและคน้ควา้พฒันาธุรกจิของภาคเอกชน 

19.3 เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ 
ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลาง จดัระบบการศกึษาและการฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงานให้
ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสรมิศกึษาวจิยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการใช้
ประโยชน์จากวตัถุดบิ 

19.4 รวบรวมขอ้มลูและเผยแพร่ความรูด้า้นการผลติ การตลาด การจดัการ และ
การลงทุนแก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอ่มในภมูภิาค 

19.5 สนับสนุนความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานของรฐัในเรื่องการลงทุนระหว่าง
เอกชนระดบัส่วนกลางและระดบัภูมภิาค ระหว่างระดบัเมอืงกบัระดบัทอ้งถิน่ชนบท และเสรมิสรา้ง
การผนึกก าลงัระหว่างภาครฐับาลและเอกชนในดา้นการพฒันาตลาดส่งออก 

19.6 เสรมิสรา้งระบบการรบัช่วงผลติใหส้ามารถสนับสนุนซึ่งกนัและกนัระหว่าง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง กบัอุตสาหกรรมขนาดย่อม และระหว่างอุตสาห -
กรรมในส่วนกลางกบัอุตสาหกรรมในภูมภิาค หรอืระหว่างอุตสาหกรรมในเมอืงกบัอุตสาหกรรมใน
ชนบท 

การกระจายการผลิตด้านทรพัยากรธรณี 

 20. ในระยะที่ผ่านมา โครงสร้างการผลิตและการตลาดทรพัยากรธรณีของไทยพึ่ง
ทรพัยากรแร่เพยีงไม่กี่ชนิด เช่น ดบีุก ทงัสเตน ฟลูออไรท์ และอื่นๆ โดยการผลติทรพัยากรแร่
เหล่านี้ยงัเป็นเพยีงขบวนการในรปูแบบดัง้เดมิ คอื มุ่งผลติเป็นแร่ดบิ หรอืแต่งแร่เพยีงเลก็น้อย เพื่อ
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การส่งออก แต่ยงัขาดการพฒันาต่อเน่ืองให้เป็นปจัจยัการผลติของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
เพื่อให้มมีูลค่าเพิม่สูงขึน้ ในขณะเดยีวกนัแหล่งแร่ธรรมชาตซิึ่งมตี้นทุนการผลติต ่า เช่น กรณีของ
เหมอืงดีบุกบนบกมจี านวนลดน้อยลงทุกที ประกอบกับการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในระยะปลาย
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมโลกในระยะปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม ซึง่ใชท้รพัยากรแร่เป็นวตัถุดบิไดเ้กดิชะงกังนั ท าใหส้ถานการณ์
การผลติและการตลาดสินค้าแร่เหล่านี้ซบเซาลง มผีลกระทบต่อปรมิาณการผลติ รายได้จากการ
ส่งออก และการจา้งงานในประเทศ และคาดว่าสถานการณ์เหล่านี้จะยงัมคีวามไม่แน่นอนต่อไปอกี
ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

 21. นอกจากการผลติแร่ประเภทดัง้เดมิที่กล่าวมาแล้วนี้ ประเทศไทยยงัเป็นแหล่งแร่ 
รตันชาต ิคอื พลอยสปีระเภทต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ ทบัทมิ ไพลนิ บุษราคมั โกเมน เพทายและอื่นๆ เป็น
ต้น เป็นจ านวนมาก แหล่งแร่รตันชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในบรเิวณจงัหวดัจนัทบุร ีตราด และ
กาญจนบุร ีซึง่ทัง้ 3 จงัหวดันี้สามารถผลติแรร่ตันชาตคิดิเป็นประมาณรอ้ยละ 85 ของพืน้ทีพ่ลอยดบิ
ทัง้ประเทศ และบางส่วนยงัอยู่ในจงัหวดัศรสีะเกษและแพร่ นอกจากนี้ประเทศไทยยงัเป็นแหล่ง  
เพชรดบิ ซึง่ส่วนใหญ่พบในเหมอืงแรด่บีุกในจงัหวดัภาคใต ้พลอยสปีระเภทต่างๆ และเพชรดบิ เป็น
วตัถุดบิที่ส าคญัของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั ซึง่เป็นอุตสาหกรรมการส่งออกที่ส าคญั
ของประเทศไทยอยูใ่นปจัจบุนั 

 22. แร่ร ัตนชาติทัง้ที่เป็นพลอยดิบและเพชรดิบประเภทต่างๆ นี้  ไม่เพียงแต่จะมี 
บทบาทส าคญัในการสรา้งมูลค่าเพิม่และท ารายได้เงนิตราต่างประเทศ ซึ่งมมีูลค่าการส่งออกในปี
หนึ่งไม่ต ่ากว่า 8,000 ลา้นบาทแลว้ ยงัมสี่วนในการสรา้งกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งใหร้องรบัแรงงานไดไ้ม่
ต ่ากว่า 7 แสนคนโดยประมาณ 3 แสนคน เป็นแรงงานทีขุ่ดแร่รตันชาตซิึง่เป็นแรงงานนอกฤดูกาล
เฉพาะปลูก นอกจากนัน้เป็นแรงงานเตม็เวลาทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการเจยีระไน และแปรรปูแร่รตัน -
ชาตเิป็นอญัมณ ีและเครือ่งประดบัต่างๆ อกีไมต่ ่ากว่า 4 แสนคน 

 23. การเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมแร่รตันชาติ และอุตสาหกรรมอญัมณีในระยะที่
ผ่านมานัน้เป็นการด าเนินงานของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ แมว้่าคุณภาพของแร่รตันชาต ิและความ
ช านาญงานในฝีมอืการเจยีระไนของแรงงานไทย จะมผีลใหอุ้ตสาหกรรมดงักล่าวขยายตวัไดเ้พิม่ขึน้ 
เป็นทีย่อมรบัทัง้ตลาดภายในและตลาดส่งออกกต็าม แต่ปจัจบุนัแรร่ตันชาตทิีส่ าคญัโดยเฉพาะพลอย
สทีีม่คีุณภาพประเภททบัทมิ บุษราคมั และไพลนิ ไดม้แีนวโน้มทีจ่ะร่อยหรอลง ในขณะทีแ่หล่งเพชร
ดิบยงัคงจ ากัดอยู่เพียงบริเวณเหมืองดีบุก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทต่างชาติได้รบัสัมปทาน การที่
ปรมิาณแร่รตันชาติได้มแีนวโน้มลดลงดงักล่าว จะเป็นอุปสรรคต่อการเจรญิเติบโตของอุตสาห -
กรรมอญัมณแีละการจา้งงานของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในระยะต่อไป 
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แนวทางการพฒันาและสนับสนุนอตุสาหกรรมแร่รตันชาติ 

 24. เพื่อใหก้ารพฒันาดา้นทรพัยากรแร่มกีารกระจายจากแร่ประเภทดัง้เดมิไปสู่แร่รตัน-
ชาติประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบั ที่จะก่อให้เกิด
มลูค่าเพิม่น ารายไดจ้ากการส่งออกและการจา้งงานเพิม่มากขึน้ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 นี้ 
จงึเหน็ควรก าหนดแนวทางการพฒันา ดงันี้ 

24.1 สนบัสนุนการส ารวจแหล่งรตันชาติทีเ่ป็นพลอยดบิในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ ซึง่
ขณะน้ีไดม้กีารส ารวจเบือ้งตน้ไปบา้งแลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

24.2 เพิม่ปรมิาณการผลติแร่รตันชาตพิจิารณาความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตให้
มกีารท าเหมอืงพลอยในแหล่งซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งสิ้นสภาพความเป็นป่าไปแล้วเพื่อเป็นการ 
สง่เสรมิการเพิม่พืน้ทีข่ดุพลอยใหม้ากขึน้ ทัง้นี้การอนุญาตดงักล่าวจะมกีารก าหนดเงื่อนไขทีใ่หม้กีาร
ปลกูปา่ทดแทนในกรณทีีป่รมิาณพลอยในแหล่งดงักล่าวไดห้มดสิน้ไปแลว้ 

24.3 สนับสนุนการศึกษา วจิยัด้านการปรบัปรุงคุณภาพแร่รตันชาติให้มมีูลค่า 
สงูขึน้ 

24.4 ส่งเสรมิการศกึษาวธิกีารเจยีระไนและปรบัปรุงแร่อื่นๆ ใหม้สีสีนัและความ
สวยงาม เทยีบเคยีงแรร่ตันชาต ิ

24.5 ส่งเสรมิการอบรมช่างฝีมอืการเจยีระไน เพื่อใหเ้กดิแรงงานฝีมอืในอุตสาห-
กรรมประเภทนี้ รวมทัง้สนับสนุนการรวมกลุ่มช่างฝีมอืเพื่อการพฒันาคุณภาพแรงงานในด้านนี้ให้
สามารถแขง่ขนัไดใ้นต่างประเทศ 

24.6 สนับสนุนการปรบัปรุงและพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์อัญมณี รวมทัง้ 
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 

การกระจายการบริการ 

 25. ในขบวนการพฒันาเศรษฐกจิที่ผ่านมา กิจกรรมการบรกิารได้มบีทบาทส าคญัต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเพิม่ขึ้นเป็นล าดบั กล่าวคือ สดัส่วนของมูลค่าเพิม่ด้านการบรกิารต่อ 
ผลติภณัฑร์ายได้ประชาชาตไิด้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 33.4 ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 4 เป็น 
รอ้ยละ 36.9 ในระยะ 4 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ในขณะเดยีวกนั กจิกรรมการบรกิารได้
เป็นแหล่งน ารายไดเ้งนิตราต่างประเทศทีส่ าคญัดงัจะเหน็ไดจ้ากรายไดเ้งนิตราต่างประเทศในสาขา
บรกิารไดเ้พิม่ขึน้จาก 14,770 ลา้นบาท ในปี 2520 เป็น 51,440 ลา้นบาท และ 72,700 ลา้นบาท ใน
ปี 2524 และ 2527 ตามล าดบั ซึง่กจิกรรมการบรกิารในทีน่ี้รวมถงึการบรกิารท่องเทีย่ว การคา้ปลกี
ค้าส่ง การบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัสถาบนัการเงนิ เช่น ธนาคาร ประกันภยั อสงัหารมิทรพัย์ การ
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บรกิารทางสงัคม เช่น การศกึษา การสาธารณสุข และการบรกิารทางธุรกจิ เช่น การวจิยัการตลาด
สนิคา้ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และการสื่อสาร กจิกรรมการบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตลาด และ
การแปรรปูซึง่รวมถงึการตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ การบรรจุหบีห่อ การบรกิารคลงัสนิคา้ การขนส่ง
รวมทัง้การบรกิารจดัหาแรงงาน 

 26. ความส าคญัของกจิกรรมการบรกิารเหล่านี้ไม่เพยีงแต่จะมผีลต่อการเจรญิเติบโต
ของเศรษฐกจิส่วนรวม และมบีทบาทในการผ่อนคลายปญัหาการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั โดยเป็น
แหล่งเงินตราต่างประเทศที่ส าคัญที่จะชดเชยการขาดดุลการค้า ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว  
กจิกรรมการบรกิารดงกล่าวยงัไดม้สี่วนในการสรา้งงานใหแ้ก่ระบบเศรษฐกจิสูงเป็นอนัดบัสองรอง
จากกิจกรรมการผลิตด้านการเกษตร จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิในปี 2524 พบว่า กจิกรรมการบรกิารสามารรองรบัแรงงานได้ไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 20 ของแรงงานทัง้หมด และรอ้ยละ 28 ของแรงงานในกจิกรรมการบรกิารนี้จะเป็นการ
ประกอบอาชพีอสิระ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากกลุ่มผู้มกีารศกึษาระดบัสูงและกลาง บทบาทของ
สาขาบรกิารในการสรา้งงานนัน้ นอกจากการคา้ประเภทขายส่งและขายปลกี ซึง่ไดเ้ป็นสาขาส าคญัที่
สามารถรองรบัแรงงานได้มากที่สุด คอื ประมาณร้อยละ 43 ของแรงงานในกจิกรรมการบรกิาร 
ทัง้หมดแลว้ กจิกรรมบรกิารทีส่ามารถรองรบัแรงงานเป็นอนัดบัสอง ไดแ้ก่ การท่องเทีย่ว นอกจากนี้
ยงัมบีรกิารดา้นการศกึษา คมนาคมขนส่ง บรกิารทางสาธารณสุข การธนาคาร การบรกิารทางธุรกจิ
และบนัเทงิ ซึง่สาขาบรกิารทีน่อกเหนือจากการคา้ส่งและปลกีนี้ สามารถจา้งงานไดป้ระมาณรอ้ยละ 
12 ของการจา้งงานในสาขาบรกิารทัง้หมด 

 27. แมว้่าการด าเนินการตามกลยุทธและแนวทางการพฒันาระบบการผลติแนวใหม่ใน
ระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะน าไปสู่การปรบัระบบโครงสรา้งการผลติในประเทศซึง่มผีลต่อ
การบรรเทาปญัหาการขาดดุลการค้า ลดความเสี่ยงของผู้ผลติ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
สนับสนุนการสร้างงานเพิม่ขึน้ก็ตาม แต่ช่องทางการปรบัและขยายตวัทางสาขาการผลติหลกั คอื 
เกษตรและอุตสาหกรรม ยงัมขีอ้จ ากดัและความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะขอ้จ ากดัที่เป็นปจัจยั
ภายนอกซึง่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของสถานการณ์การผลติในตลาดโลก ดงันัน้จงึมี
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องเร่งรดัพฒันากระจายการบรกิารให้สามารถมบีทบาทในด้านการประหยดัหรอื
หารายไดเ้งนิตราต่างประเทศ ช่วยสนบัสนุนการสรา้งงานใหม้ากเพิม่ขึน้อกีทางหนึ่ง 

เป้าหมายของการกระจายการบริการ 

 28. การกระจายการบรกิารในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 มเีป้าหมายส าคญั 2 
ประการ คอื  
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28.1 เพื่อกระจายการพฒันาดา้นการบรกิารไปสู่กจิกรรมบรกิารประเภทใหม่ๆ ที่
จะมสี่วนในการบรรเทาปญัหาการขาดดุลการคา้และดุลบญัชเีดนิสะพดั สนับสนุนการหารายไดแ้ละ
ประหยดัเงนิตราต่างประเทศ รวมทัง้สนบัสนุนการระดมเงนิออมภายในประเทศ 

28.2 เพื่อให้กิจกรรมการบรกิารสามารถรองรบัการมงีานท าเพิม่ขึ้นช่วยแก้ไข
ปญัหาการท างานต ่าระดบั รวมทัง้ให้มบีทบาทเสรมิสร้างการประกอบอาชพีอิสระส าหรบักลุ่มผู้ม ี
การศกึษาระดบักลางและระดบัสงูใหม้ากขึน้ 

หลกัการของการกระจายการบริหาร 

29. หลกัการของการกระจายกิจกรรมในสาขาบรกิารนัน้จะเน้นความส าคญัของการ
บรกิารเป็น 2 กลุ่ม คอื 

(1) กิจกรรมการบริการที่สนับสนุนการหารายได้ หรือประหยัดเงินตรา 
ต่างประเทศ และสนบัสนุนการสรา้งงาน 

(2) กจิกรรมการบรกิารที่จะสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
และการสรา้งงาน 

30. กจิกรรมการบรกิารที่จะสนับสนุนการหารายได้ หรอืประหยดัเงนิตราต่างประเทศ 
และสนับสนุนการสรา้งงานในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ทีค่วรด าเนินการต่อไป ได้แก่ การ
บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การรับเหมาก่อสร้าง การสนับสนุนให้มีการประกันภัยต่อ
ภายในประเทศ การท างานของคนไทยในต่างประเทศ ฯลฯ 

31. กจิกรรมการบรกิารที่จะสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยส่วนรวมและการ
สรา้งงาน ซึง่น่าจะต้องมกีารพจิารณาเร่งสนับสนุนอย่างจริงจงัใหม้ากขึน้ ไดแ้ก่ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการประกนัภยั เช่น การประกนัสุขภาพและการเจบ็ปว่ย การประกนัอุบตัเิหตุแก่บุคคลทีส่าม เป็น
ต้น นอกจากนี้ยงัมกีิจกรรมการบรกิารที่ควรได้รบัการพจิารณา ได้แก่ บรกิารที่ปรกึษาทางด้าน
การตลาด การจดัการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ บริการด้านกฎหมาย การบ ารุงรกัษา 
เครื่องมือเครื่องจกัรและอุปกรณ์ในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทัง้การส่งบุคลากรระดับ
ผู้ช านาญการของไทยไปท างานในต่างประเทศทัง้ในโครงการความช่วยเหลอืของประเทศไทยที่
ใหแ้ก่ต่างประเทศและในโครงการระหว่างประเทศต่างๆ 

แนวทางการพฒันา 

32. แนวทางการพฒันาการบรกิารในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะเน้นการบรกิาร
เฉพาะดา้น ดงันี้คอื 
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32.1 การท่องเท่ียว 

(1) การบรกิารประเภทนี้ ยงัคงมบีทบาทส าคญัในระยะของแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่6 ทัง้ในแง่ของการน ามาซึง่รายไดเ้งนิตราต่างประเทศ และการสรา้งงาน จากการ
ประมาณการของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ในปี 2534 ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่6 นัน้ นักท่องเทีย่วจากต่างประเทศจะเพิม่ขึน้เป็นจ านวนกว่า 3.7 ลา้นคน และประมาณว่าการ
ขยายตวัของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศจะสามารถสรา้งงานได้เพิม่ขึน้อกีไม่น้อยกว่า 
150,000 คน 

(2) แนวทางการพฒันาการบรกิารท่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื 

(2.1) กิจกรรมด้านการตลาด 

กจิกรรมการตลาดการท่องเที่ยวนัน้ จะให้ความส าคญัใน
เรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การศึกษาวิจยัตลาด การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมเีป้าหมายเพื่อขยายเวลา
พ านักของนักท่องเทีย่วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวประเภททีม่คีุณภาพ คอื น า
เงนิมาใชจ้า่ยในประเทศไทยสงู 

(2.2) กิจกรรมกระจายการผลิตและการบริการท่องเท่ียว 

เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรบัการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค 
สนบัสนุนใหม้แีผนพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในภูมภิาคและระดบัจงัหวดั ปรบัปรุงรปูแบบและ
คุณภาพของสนิคา้หตัถกรรมพืน้บา้นและของทีร่ะลกึในแหล่งท่องเทีย่ว รวมทัง้สนับสนุนการจดัใหม้ี
สถานีบรกิารผูโ้ดยสารขาออกทางอากาศในเมอืง (City Air Terminal) เพื่อรองรบัการขยายตวัของ
นกัท่องเทีย่วในระยะต่อไป 

32.2 การประมลูงานก่อสร้างในต่างประเทศ 

(1) ธุรกิจก่อสร้างของไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับในต่างประเทศมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าธุรกิจด้านนี้ได้มีส่วนในการน ารายได้เงินตรา
ต่างประเทศเพิม่ขึน้จาก 46.7 ลา้นบาท ในปี 2520 มาเป็นกว่า 120 ลา้นบาท ในปี 2528 โดยตลาด
ส าคญัในปจัจุบนั ไดแ้ก่ ตะวนัออกกลาง และภูมภิาคอาเซยีน อย่างไรกด็ ีธุรกจิประเภทน้ียงัประสบ
ปญัหาและอุปสรรคบางประการ ซึ่งท าให้ผู้รบัเหมาไทยมขี้อเสียเปรยีบไม่สามารถแข่งขนัได้ใน
ต่างประเทศ ปญัหาและอุปสรรคส าคญั ได้แก่ การขาดขอ้มูลในเรื่องช่องทางและโอกาสในการท า
ธุรกจิ การเปิดประมลูของบรษิทัคนไทย ปญัหาภาระต้นทุนจากการค ้าประกนัธนาคารดา้นต่างๆ ขอ้
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เสยีเปรยีบดา้นภาระภาษ ีราคาของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เมื่อเทยีบกับต่างประเทศ ขอ้จ ากดัในดา้น
ประสบ-การณ์ของผู้รบัเหมาไทย และความรู้เกี่ยวกับขบวนการ กฎระเบียบ การจดัหาซื้อของ
ประเภทต่างๆ ทีจ่ะสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิประเภทน้ี 

(2) เพื่อให้การบริการด้านนี้มีส่วนสนับสนุนการน ารายได้เงินตรา
ต่างประเทศและการสรา้งงานเพิม่ขึน้แลว้ แนวทางการพฒันาในดา้นน้ี ประกอบดว้ย 

(2.1) จดัใหม้รีะบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อชี้น าโอกาสและช่องทางใน
การท าธุรกจิจดัหาจดัซือ้ และประมลูรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศต่างๆ โดยในขัน้ต้นนี้เหน็ควรให้มี
การก าหนดหน่วยงานกลางของทัง้ภาครฐับาลและเอกชนขึน้ โดยเฉพาะเพื่อเป็นหน่วยประสานการ
ด าเนินงานในเรือ่งนี้ต่อไป 

(2.2) ศึกษาในรายละเอียดของความเป็นไปได้ในการก าหนด
มาตรการเพื่อสนบัสนุนการขยายการประมลูรบัเหมาก่อสรา้งของผูร้บัเหมาไทยในต่างประเทศ ทัง้ที่
เป็นการช่วยลดภาระตน้ทุนของผูร้บัเหมาก่อสรา้งในดา้นการค ้าประกนั ภาระภาษแีละขอ้เสยีเปรยีบ
บรษิทัประมูลของต่างประเทศในเรื่องราคาของอุปกรณ์และเครื่องจกัร รวมทัง้การเสรมิสรา้งประ - 
สทิธิภาพการรวมกลุ่มของผู้รบัเหมาไทย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และขดีความสามารถในการ
ด าเนินธุรกจิประเภทนี้ เพื่อให้การสนับสนุนการประมูลก่อสรา้งในต่างประเทศของผู้รบัเหมาไทย
เกดิผลในทางปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

32.3 การท างานของแรงงานไทยในต่างประเทศ 

(1) นบัตัง้แต่ปี 2522 เป็นตน้มา รายไดเ้งนิตราต่างประเทศจากการไป
ท างานของแรงงานไทยในต่างประเทศไดเ้พิม่ขึน้จาก 3,800 ลา้นบาท ในปี 2522 เป็นกว่า 23,000 
ล้านบาท ในปี 2528 อย่างไรก็ดี ตลาดส าคญัที่เคยรองรบัแรงงานไทย ได้แก่ ตะวนัออกกลาง 
โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย และคูเวต ได้ประสบปญัหาเน่ืองจากราคาน ้ามนัได้มแีนวโน้มลดลง 
ประกอบกบัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกจิในด้านการลงทุนก่อสรา้งขนาดใหญ่ได้เสรจ็
สิน้ลงไปส่วนใหญ่ การขยายตวัของรายไดจ้ากการท างานของแรงงานไทยในตลาดเหล่านี้มแีนวโน้ม
ที่จ ากัดตัวลง ดงันัน้ เพื่อรกัษารายได้ของการท างานของคนไทยในต่างประเทศ จงึจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงจากแรงงานประเภทไรฝี้มอืไปสู่แรงงานประเภทที่มฝีีมอืไปสู่แรงงานประเภทที่มฝีีมอื
เพื่อท างานประเภทที่ต้องใช้ความรูท้างเทคนิคและวชิาการเพิม่ขึน้ เช่น งานบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 
อุปกรณ์ การควบคุมและการบรหิารการจดัการ เป็นตน้ 

(2) แนวทางการพฒันาในเรื่องนี้จะเน้นการจดัท าโครงการส่งเสรมิการ
ท างานของคนไทยในต่างประเทศ โดยจดัให้มกีารฝึกอบรมแรงงานเพื่อยกระดบัฝีมอืแรงงานให้
สามารถสนองความตอ้งการของตลาดตะวนัออกกลางทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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32.4 การประกนั การประกันภยัที่จะเน้นในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนใหม้กีารประกนัภยัต่อในประเทศ เพื่อลดการส่งออกเงนิตราต่างประเทศ 

(1) ปจัจุบนัประเทศไทย ได้ส่งออกเงนิตราต่างประเทศ เพื่อเป็น 
เบีย้ประกนัภยัจ่ายจากการประกนัภยัต่อในต่างประเทศ ประมาณรอ้ยละ 50 ของเบีย้ประกนัภยัรบั
ทัง้หมด โดยในปี 2527 ไดส้่งออกรวม 2,527 ลา้นบาท จากเบีย้ประกนัวนิาศภยัรบัโดยตรง จ านวน 
5,378 ล้านบาท การส่งออกเงนิตราต่างประเทศนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่บรษิทัประกนัภยัใน
ประเทศไม่สามารถรบัเสี่ยงภยัไว้ทัง้หมด เนื่องจากเป็นภยัที่มทีุนประกนัสูง ไม่มคีุณภาพ มคีวาม
เสีย่งสูง ในขณะเดยีวกนับรษิทัประกนัภยับางกลุ่มแมจ้ะมปีระสทิธภิาพสูง สามารถรบัประกนัไวใ้น
ประเทศได้ทัง้หมดกต็าม แต่ธุรกจิเหล่านี้ก็ได้พยายามลดภาระความเสี่ยงให้น้อยทีสุ่ด ซึง่มผีลให้มี
การน าเงนิทุนทีค่วรจะหมุนเวยีนในประเทศออกยงัต่างประเทศ 

(2) แนวทางการพัฒนาในเรื่องนี้  จะเน้นการก าหนดประเภทของ 
ประกนัภยั กฎเกณฑ ์ทรพัยส์นิต่างๆ ทัง้ที่เป็นทุนประกนัภยั คุณภาพและภาระความเสีย่งในด้าน
ต่างๆ ให้ชดัเจน เพื่อให้สามารถรบัประกันภยัในประเทศได้เต็มขดีความสามารถก่อนจะน าไป 
ประกนัภยัต่อในต่างประเทศ โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัการด าเนินมาตรการดา้นการเงนิ การคลงัที่
จะสนับสนุนการพฒันาสถาบนัประกันภยั ดงัรายละเอียดปรากฏตามแผนงานพฒันาเศรษฐกิจ  
ส่วนรวม 

32.5 กิจกรรมการบริการอ่ืนๆ 

(1) กิจกรรมบริการอื่ นๆ ที่จะสนับสนุนการปร ะหยัด เงินตรา 
ต่างประเทศ และเพิม่การสรา้งงาน ไดแ้ก่ การบรกิารทางธุรกจิทัง้ทีเ่ป็นการจดัการดา้นการตลาด ซึง่
รวมถงึการวจิยัทางการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการตลาด การ
บรกิารดา้นควบคุมคุณภาพสนิคา้ การแปรรปู การบรรจหุบีห่อ การบรกิารคลงัสนิคา้ และการบรกิาร
ขนส่ง 

(2) กิจกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งรองรบัแรงงานจากกลุ่มผู้มีการศึกษา
ระดบัสูงและระดบักลาง แนวทางการพฒันาทางดา้นนี้จงึควรเน้นการสนับสนุนใหม้โีครงการพฒันา
ธุรกิจขนาดย่อม โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานการผลิตและหน่วยงานการตลาด คือ 
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย ์
เพื่อใหม้กีารพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในแต่ละดา้นต่อไป 

 

 



บทท่ี 5 
การพฒันาการตลาด 

 
 

 1. ดงัได้กล่าวไว้แล้วว่า การพัฒนาการตลาดเป็นเรื่องส าคัญและภาคเอกชนได้มี 
บทบาทที่ส าคญัในการพฒันาด้านนี้อยู่แล้ว ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 นี้ การพฒันาด้าน
การตลาดจะเป็นเรื่องส าคญัยิง่ขึน้ และจ าเป็นที่จะต้องก าหนดแนวทางทีช่ดัเจน โดยเฉพาะในส่วน
ของภาครฐับาล ซึ่งจะสนับสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชนใน 2 ด้านส าคญั คอื ประการแรก 
สนบัสนุนใหม้กีารกระจายตลาดส่งออก เป็นการลดการพึง่พาตลาดส่งออกหลกัเพยีงไม่กี่ตลาด โดย
รกัษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลกัดัง้เดมิ รวมทัง้การเพิม่และกระจายส่วนแบ่งการตลาดไปยงั
ตลาดใหม่ที่มลีู่ทาง ประการที่สอง คอื สนับสนุนการเจาะตลาดสนิค้าประเภทใหม่ๆ ที่มลีู่ทางด้าน
การผลติและการตลาดทัง้ในตลาดดัง้เดมิและในตลาดใหม่ให้มากขึน้ ซึ่งจะมสี่วนร่วมในการรกัษา 
และเพิม่อตัราการขยายตวัของการส่งออกโดยส่วนรวม 

 2. กจิกรรมส าคญัทัง้ 2 ด้านดงักล่าวข้างต้น เอกชนขนาดใหญ่ที่มคีวามพร้อม ได้
ด าเนินการอยู่แล้วอย่างมปีระสิทธภิาพ บทบาทของรฐัจงึควรจะให้ความส าคญักบัการสนับสนุน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึ่งยงัจ าเป็นต้องได้รบัการสนับสนุนทางด้านการตลาด โดยมกีาร
พฒันาระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด รวมทัง้การปรบัระบบการเผยแพร่ข่าวสารการตลาดเพื่อให้
ธุรกจิเหล่านี้สามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

กลไกและขัน้ตอนของการพฒันาระบบการตลาด 

 3. พฒันาระบบการตลาดนัน้ จ าเป็นจะต้องเป็นระบบครบวงจร คอื ระบบของวงจร
การตลาดเอง ซึ่งเริม่ต้นจากการศึกษาตลาด การเจาะและขยายตลาด ไปจนถึงการพฒันาและ
ส่งเสรมิการขาย นอกจากนี้ระบบการตลาดจ าเป็นจะต้องเชื่อมโยงไปสู่ระบบการผลติด้วย ทัง้นี้เพื่อ
จะน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงดา้นการผลติและผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามความต้องการของตลาด 
กลไกของการเชื่อมโยงทีส่ าคญั คอื ระบบขอ้มลู ข่าวสาร และองค์กรทีจ่ะท าหน้าทีก่ระจาย ประเมนิ 
แ ล ะ 
ตดิตามข้อมูลจากทางด้านการตลาดลงไปสู่การผลติและจากการผลติขึน้ไปสู่การตลาดในลกัษณะ
ของการหมนุเวยีนถ่ายเทอยา่งเป็นระบบครบวงจรโดยต่อเนื่อง 

 4. ขัน้ตอนของระบบการตลาดส าหรบัการผลติเพื่อขาย การรกัษาตลาด ตลอดจนเพิม่
ส่วนแบ่งการตลาด จะมขีัน้ตอนทีส่ าคญั 5 ขัน้ตอน คอื 
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4.1 การศกึษาและวจิยัตลาด เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึโอกาสและช่องทางการตลาดของ
ตลาดเป้าหมายและน าไปสู่ความเขา้ใจในเรือ่งของความตอ้งการของตลาด 

4.2 การจดัระบบขอ้มลูขา่วสารการตลาด ผลของการศกึษาและวจิยัตลาดนัน้จะ
ท าให้ทราบถงึขอ้มูลทางด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยส าหรบัการตดัสนิใจของผู้ผลติหรอืผู้ส่งออกว่ามี
ความเป็นไปไดใ้นด้านศกัยภาพการส่งออก หรอืความจ าเป็นในการปรบัปรุงผลติภณัฑท์ี่จะขายใน
ตลาดเป้าหมายไดม้ากน้อยเพยีงใด 

4.3 การพฒันาคุณภาพและผลิตภณัฑ์ ขัน้ตอนนี้เป็นการใช้ความรู้ทางด้าน
การตลาดและความรู้ทางเทคโนโลยใีนดา้นการผลติและการตลาด เพื่อใช้ปรบัปรุงสนิคา้ส าหรบัการ
ผลติเพื่อขาย หรอืเพื่อการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการด้านการตลาดในราคาที่สามารถ
แขง่ขนัได ้

4.4 การเจาะและขายตลาด เป็นการรณรงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และกจิกรรมสนับสนุนอื่น เช่น การจดัคณะผู้แทนการค้า การแสดงสนิค้า 
การเจรจาทางการคา้เพื่อลดขอ้กดีกนั และการเพิม่โควตา ทัง้นี้เพื่อรกัษาหรอืเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด 
รวมทัง้พจิารณาการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น 
สถานทีแ่สดงสนิคา้เพื่อการส่งออกอยา่งถาวร เป็นตน้ 

4.5 การประเมนิและตดิตามผล เพื่อให้ทราบถงึขอ้จ ากดัทางด้านการขายและ
ส่วนแบ่งการตลาดประเภทสนิคา้ทีไ่ดท้ าการส่งเสรมิการขาย ศกัยภาพ และการอิม่ตวัของตลาดเพื่อ
หาทางกระจายตลาดต่อไป 

แนวทางการด าเนินงานพฒันาและส่งเสริมการตลาด 

5. แนวทางการด าเนินงานพฒันาและส่งเสรมิการตลาด ก าหนดไว้ 6 ประการ ดงั 
ต่อไปนี้ 

5.1 การตลาดต่างประเทศ จะเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาวิจัยตลาด  
เป้าหมายเพื่อรกัษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การศึกษาเรื่องการก าหนดคุณภาพ มาตรฐาน 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั เกี่ยวกบัการบรรจุหบีห่อ ตรา หรอืฉลาก การจดัหาตวัอย่างสนิค้าส าหรบั
สนิคา้ทีจ่ะส่งออกไปขายในตลาดเป้าหมายเพื่อพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละมาตรฐานใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดตามแผนการผลติเพื่อขาย 

5.2 การรณรงค์ส่ ง เส ริมการขายและการตลาด  ในรูปแบบของการ
ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร ่การจดัคณะผูแ้ทนการคา้ การจดังานแสดงสนิคา้ การพฒันาผลติภณัฑ ์การ
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เจรจาทางการค้า และการส่งเสรมิกิจกรรม การใช้สิทธปิระโยชน์ทางการค้าเพื่อขยายส่วนแบ่ง
การตลาด 

5.3 การจดัให้มขีอ้มูลข่าวสารการตลาดเพื่อเป็นสญัญาณเตอืนภยัว่าจะถูกกีด
กนัการค้า การใช้ข้อมูลเป็นสญัญาณส าหรบัการปรบัปรุงปรมิาณการผลติ ประเมนิศกัยภาพ และ
ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ และเพื่อสนบัสนุนการส่งเสรมิการตลาดในต่างประเทศขึน้โดยเฉพาะ 

5.4 การตลาดภายในประเทศ จะด าเนินการในลักษณะของการพัฒนาและ 
ส่งเสรมิการตลาดภายในประเทศควบคู่ไปกบัการสนับสนุนการกระจายการผลติ คือ การพฒันา
ระบบการตลาดใหม้สี่วนเชื่อมโยงกบัการผลติสนิค้าประเภทใหม่ รวมทัง้การแปรรูป เพื่อสนับสนุน
ขดีความสามารถในการขายภายในประเทศและเพื่อส่งออก 

5.5 การปรบัโครงสรา้งการตลาดภายในประเทศเพื่อใหก้ลไกการตลาดสามารถ
ท างานไดโ้ดยมปีระสทิธภิาพสงูสุด การจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทางดา้นการตลาด เช่น 
การปรบัปรุงระบบขอ้มูลข่าวสารการตลาดให้เป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลติ ผูส้่งออก และเกษตรกร การ
ปรบัปรงุและสนบัสนุนตลาดกลางสนิคา้เกษตร และเขตส่งออกใหก้ระจายเกดิขึน้ตามแหล่งผลติเพื่อ
ลดต้นทุนการขนส่งและเพื่อการปรบัปรุงคุณภาพ จดัชัน้คุณภาพ และมาตรฐาน ตามหลกัการผลิต
เพื่อขาย 

5.6 การฝึกอบรมความรูใ้นด้านการจดัชัน้และควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อ
สนองการผลติเพื่อขายภายในประเทศและการส่งออก และเพื่อสนับสนุนการพฒันาดา้นคุณภาพเพื่อ
การส่งออก 

บทบาทของภาครฐับาลในการสนับสนุนการพฒันาด้านการตลาด 

6. การสรา้งความเขา้ใจในเรื่องความต้องการของตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย การ
จดัท ากลยุทธการตลาด และการด าเนินงานตามขัน้ตอนการตลาดนัน้ เป็นกจิกรรมที่ทัง้ภาครฐับาล
และเอกชนต้องด าเนินการร่วมกนั โดยเป็นการผนึกก าลงัในลกัษณะของการจดัให้มแีผนการตลาด
ของชาติ ซึ่งจะก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของทัง้ภาครฐับาลและเอกชนในด้าน
การตลาดอยา่งชดัเจน 

7. บทบาทของภาครฐับาลในดา้นการตลาดนัน้ จะยดึหลกัการทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

7.1 บทบาทของรฐับาลจะจ ากดัเฉพาะในส่วนทีส่ามารถก าหนดสนิคา้และตลาด
เป้าหมายใหช้ดัเจน โดยเป็นการด าเนินงานในลกัษณะมหภาค (Macro) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง
การศกึษาวจิยัตลาด การจดัให้มขีอ้มลูข่าวสารการตลาด ซึง่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการท างาน
ในระดบัจลุภาพ (Micro) ของภาคเอกชน 
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7.2 ภาคเอกชนจะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการพฒันาการตลาด โดยภาครฐับาล
จะท าหน้าทีเ่พยีงเสรมิบทบาทของภาคเอกชนในส่วนทีจ่ าเป็นเท่านัน้ เช่น การสนับสนุนผู้ผลติและ 
ผูส้่งออกขนาดเลก็และรายใหม่ การจดัใหม้ขี่าวสารการตลาดในลกัษณะทีเ่ป็นสญัญาณเตอืนภยัใน
ตลาดเป้าหมายส าคญั 

7.3 การเข้าไปมบีทบาทของภาครฐับาล ในการพฒันาระบบการตลาดนัน้  
จ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายทางดา้นการตลาด ซึง่ภาครฐับาลจะเพิม่ค่าใชจ้่ายในด้านการตลาดใหม้าก
ขึน้เพื่อสนับสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพทางด้านการตลาด และแบ่งเบาภาระของภาคเอกชนตาม  
สดัส่วนจ านวนหน่ึง 
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แผนภมิู 
แสดงขัน้ตอนการพฒันาการตลาด 

 
 

  การพฒันา     วตัถปุระสงค/์กิจกรรม 
        ระบบการตลาด 
 
 
       รูศ้กัยภาพดา้นการแขง่ขนัในตลาดเป้าหมาย 
1.  
       รูค้วามตอ้งการของประเทศ คณุภาพ และ 
       ราคาของสนิคา้ในตลาด 
 
 
       แปลงขอ้มลูดา้นการตลาดไปสูก่ารผลติตาม 
2.       ความตอ้งการ 
       หาขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการแขง่ขนั 
 
 
       การพฒันาผลติภณัฑ ์
3.       มาตรฐานสนิคา้และการควบคมุคณุภาพ 
       การบรรจุหบีหอ่ 
 
 
       การจดัคณะผูแ้ทนการคา้ 
       งานแสดงสนิคา้ 
       ประชาสมัพนัธส์นิคา้ไทย 
4.       (เอกสารเผยแพร ่จดัท าอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์) 
       ส านกังานตวัแทนในต่างประเทศ 
       ส านกังานตวัแทนการคา้ 
       การเจรจาทางการคา้ 
 
 
 
5. 

การศกึษาและวจิยัตลาด 

การจดัระบบขอ้มลูขา่วสาร 
การตลาด 

การพฒันาและปรบัปรงุ 
ผลติภณัฑ ์

การเจาะและขยายตลาด 

การตดิตามและประเมนิผล 



บทท่ี 6 
การปรบัปรงุระบบบริหารการผลิตและการตลาด 

 
 

 1. การปรบัปรงุระบบบรหิารการผลติและการตลาดเป็นกลยุทธส าคญัอกีประการหนึ่งที่
จะสนบัสนุนใหแ้ผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน สามารถเกดิผลในทางปฏบิตัิ
และสนองวตัถุประสงค์ของแผนพฒันาเศรษฐกจิส่วนรวม คอื ในด้านการเสรมิสรา้งเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิ การแกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบท การกระจายรายไดแ้ละการสรา้งงาน ระบบบรหิาร
การผลติและการตลาด ซึง่จะมสี่วนสนบัสนุนการด าเนินงานของแผนงานหลกัทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

  1.1 จดัใหม้อีงคก์รทีร่บัผดิชอบในการวางแผน ก ากบั ดแูล และการแก้ไขปญัหา
อุปสรรคต่างๆ ในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
เกษตรกรหรอืองคก์รของเกษตรกรมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

  1.2 ระบบการใหส้ิง่จงูใจเพื่อการผลติและการตลาดซึง่เป็นมาตรการทีร่ฐัใหก้าร
สนับสนุน โดยมวีตัถุประสงค์หลกัที่จะเสรมิสร้างความสามารถในการผลติเพื่อทดแทนการน าเข้า 
และการส่งออกของไทยใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  1.3 ระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเป็นกลไกเชื่อมโยงการผลติและการตลาดเข้า
ดว้ยกนัอยา่งต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร 

ระบบส่ิงจงูใจด้านการผลิตและการตลาด 

 2. ในระยะทีผ่่านมา ผลของการปรบัโครงสรา้งการส่งออกและขยายตวัของการส่งออก
โดยส่วนรวม นอกจากจะเป็นผลตอบสนองต่อการขยายตวัของความต้องการในตลาดต่างประเทศ 
ยงัเป็นผลของมาตรการส่งเสรมิการส่งออกโดยมุ่งที่จะลดภาระต้นทุนการส่งออกลง เพื่อให้สนิค้า
ไทยสามารถแข่งขนัได้ในตลาดต่างประเทศ ทัง้นี้มาตรการที่ส าคญัได้แก่ ระบบสิ่งจูงใจเพื่อการ 
ส่งออกของรฐัในลกัษณะต่างๆ ทัง้ที่เป็นมาตรการด้านการเงนิ โดยการสนับสนุนสนิเชื่อเพื่อการ  
ส่งออก มาตรการดา้นภาษอีากรโดยการคนืและชดเชยภาระภาษีอากร และสทิธปิระโยชน์จากการ
ส่งเสรมิการลงทุน นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน และการให้บรกิารที่จ าเป็นอื่นๆ 
เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และบริการทางด้านการตลาด คือ 
ศูนยบ์รกิารส่งออก เป็นตน้ 

 3. แม้ว่านโยบายและมาตรการส่งเสรมิการตลาดที่ผ่านมาจะมผีลต่อการขยายการ 
ส่งออกสนิคา้ไทยหลายประเภท โดยเฉพาะสนิค้าอุตสาหกรรม เช่น ผลติภณัฑส์ิง่ทอ เครื่องใช้และ
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อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้อุตสาหกรรรมแปรรปูสนิค้าเกษตรประเภทใหม่ๆ อย่างเป็นทีน่่าพอใจก็ตาม 
แต่ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและปรมิาณการค้าของโลกซึ่งจ ากดัตวัลง การแข่งขนัทางการค้า 
รวมถงึนโยบายกดีกนัทางการคา้ในตลาดโลก ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะรุนแรงยิง่ขึน้นัน้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า
การด าเนินมาตรการดงักล่าวเช่นในระยะที่ผ่านมายงัมขีอ้จ ากดั และจะเป็นปญัหาและอุปสรรคต่อ
การปรบัแนวทางการพฒันาระบบการผลติ และการตลาด ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 หลาย
ประการ คอื 

  3.1 ระบบส่งเสรมิและการใหส้ิง่จงูใจในปจัจุบนันัน้เป็นมาตรการทีม่ใิช่มาตรการ
ทัว่ไป ท าใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างผูม้สี่วนในดา้นการผลติและการตลาด 
เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ไดเ้อื้ออ านวยต่อผูส้่งออกโดยตรงเพยีงระดบัเดยีวเท่านัน้ ในขณะทีผู่ผ้ลติ
เพื่อการส่งออกในแต่ละขัน้ตอนการผลติ ซึง่มสี่วนทางอ้อมต่อการแสวงหาเงนิตราต่างประเทศไม่ได้
รบัประโยชน์จากมาตรการดงักล่าว 

  3.2 ระบบสิ่งจูงใจบางประเภทมีลักษณะเป็นการอุดหนุนโดยตรงจากภาค 
รฐับาลไม่สอดคล้องกับกติกาการค้าสากลและพนัธกรณีที่ประเทศไทยมอียู่ภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ มผีลใหเ้กดิการโตต้อบจากประเทศคู่คา้หรอืคู่แข่งขนัได ้ดงัเช่นกรณีทีเ่กดิกบัสนิคา้
ผลติภณัฑส์ิง่ทอ ผลติภณัฑท์่อเหลก็ การโตต้อบดงักล่าวไดเ้กดิผลกระทบต่อการส่งออกไปยงัตลาด
หลกัของประเทศไทย 

  3.3 ระบบสิง่จูงใจได้มผีลต่อการบิดเบือนโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมใน
ประเทศดงัจะเห็นได้ว่าการให้สทิธปิระโยชน์และสิง่จูงใจด้านภาษีอากร เพื่อการส่งเสรมิการลงทุน
นัน้บางส่วนมลีกัษณะเป็นการคุ้มครองการผลติส าเรจ็รปูทีต่้องพึง่วตัถุดบิน าเขา้ในปรมิาณสูง แต่มี
มลูค่าเพิม่และก่อใหเ้กดิการจา้งงานต ่า ในขณะที่การผลติสนิค้าขัน้ปฐม ขัน้กลาง และสนิคา้ทุน ซึ่ง
จะเป็นพืน้ฐานการพฒันาอุตสาหกรรมการส่งออกไดร้บัการคุม้ครองในระดบัต ่า ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
ระบบสิง่จงูใจในปจัจุบนัยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะยาวอย่างแทจ้รงิ
และในบางครัง้กลบัขดัแยง้ต่อนโยบายส่งเสรมิการส่งออก 

  3.4 ระบบสิง่จูงใจในปจัจุบนัยงัจ ากดัและเอื้ออ านวยต่อผู้ผลติเพื่อการส่งออก
ขนาดใหญ่ รวมทัง้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมดัง้เดิม เช่น ข้าว น ้าตาล สิ่งทอ และ  
ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงั เท่านัน้ ในขณะเดยีวกนั ระบบการใชส้ทิธปิระโยชน์ยงัเป็นการไม่ยุตธิรรม
ต่อการผลติในอุตสาหกรรมขนาดยอ่มและไมส่นบัสนุนการกระจายกจิกรรมการผลติไปสู่ส่วนภูมภิาค 
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกลยุทธกระจายการผลติที่จะน าไปสู่การกระจายประเภทสนิค้า  
ส่งออกประเภทใหม่ๆ  เพิม่ขึน้จากทีม่อียูเ่ดมิอกีดว้ย 
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 4. หลกัการประกนัระบบสิง่จูงใจด้านการผลติและการตลาด เมื่อค านึงถงึข้อเท็จจรงิ
และประเดน็ปญัหาดงักล่าวขา้งต้น เหน็ควรก าหนดหลกัการส าคญัในด้านการปรบัปรุงระบบการให้
สิง่จงูใจเพื่อการผลติและการตลาดต่างประเทศไว ้3 ประการ คอื 

  4.1 ระบบบรหิารการผลติและการตลาดในลกัษณะทีเ่ป็นมาตรการส่งเสรมิและ
จงูใจเพื่อการตลาดต่างประเทศแนวใหมน่ี้ จะตอ้งเป็นมาตรการทัว่ไปทีใ่หป้ระโยชน์แก่ผูม้สี่วนในการ
สนับสนุนการพฒันาระบบการผลติและการตลาดตามกลยุทธหลกัของแผนการผลติและการตลาด
อย่างทัว่ถงึ เป็นธรรม และครบวงจร เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการแข่งขนัดา้นการตลาด
ในตลาดโลก อนัจะน าไปสู่เป้าหมายในการเจาะตลาดใหม ่และรกัษาตลาดประจ าไวใ้หไ้ดอ้ยา่งถาวร 

  4.2 ระบบสิง่จงูใจและการใหค้วามสนับสนุนทางการเงนิของรฐั จะต้องค านึงถงึ
ความสอดคลอ้งกบักตกิาการคา้สากล และพนัธกรณทีีไ่ทยมต่ีอต่างประเทศ เพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาการ
โต้ตอบและที่จะมีผลน าไปสู่การกีดกันทางการค้า และเป็นอุปสรรคต่อการขยายการผลิตและ
การตลาดส่งออกของประเทศไทย 

  4.3 ระบบสิง่จงูใจและการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิของรฐั จะต้องกระจาย
ใหแ้ก่ผูผ้ลติ และผูส้่งออกรายเลก็และรายใหม่ใหม้โีอกาสได้รบัประโยชน์อย่างทัว่ถงึ เพื่อเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพการผลติและศกัยภาพทีจ่ะเขา้แขง่ขนัในตลาดต่างประเทศใหม้ากขึน้ 

 5. แนวทางการด าเนินงานเพื่อให้การปรับปรุงระบบสิ่งจูงใจในด้านการผลิตและ
การตลาดต่างประเทศสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาและหลกัการดงักล่าวแล้ว เหน็ควรก าหนด  
แนวทางดงันี้คอื 

  5.1 ให้มกีารน าระบบเลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ (Domestic Letter of 
Credit) อย่างเต็มรูปแบบมาใช้ให้ครอบคลุมสนิค้าส่งออกให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ผู้มสี่วนในการ  
ส่งออกทุกขัน้ตอนทัง้ที่เป็นผู้ส่งออกโดยตรงและผู้ผลติเพื่อการส่งออกในทุกระดบัการผลติได้รบั
ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนและความช่วยเหลอืทางการเงนิของรฐั 

  5.2 ขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อระยะยาวส าหรบัสินค้า 
ส่งออกดา้นการเกษตรใหก้วา้งขวางขึน้ เพื่อรกัษาส่วนแบ่งการตลาด และขยายตลาดใหม่  

  5.3 จดัตัง้ระบบการค านวณตารางปจัจยัที่ใช้ในการผลิต (Physical Input 
Coefficient) เพื่อประโยชน์ในการคนืภาษใีหแ้ก่ผูส้่งออกไดร้วดเรว็ ยุตธิรรมถูกต้องตามภาระภาษทีี่
แท้จรงิ และสอดคล้องกับกติกาการค้าสากลตามที่ได้เริม่ทดลองด าเนินการไปแล้วในสินค้าบาง
ประเภทใหค้รอบคลุมประเภทสนิคา้มากขึน้ 

  5.4 ให้มกีองทุนประกนัสนิเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Finance Guarantee 
Fund) เพื่อใหผู้ส้่งออกทางตรงและทางออ้มทุกรายสามารถไดร้บัประโยชน์จากระบบสนิเชื่อเพื่อการ
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ส่งออกโดยไม่จ าเป็นต้องมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนัธนาคาร เป็นการสนับสนุนให้ผู้ส่งออกทัง้ทางตรง
และทางอ้อม โดยเฉพาะที่เป็นรายใหม่และรายย่อยสามารถมีโอกาสเข้าไปแข่งขันในตลาด  
ต่างประเทศได ้

  5.5 ลดระดบัความแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์โดยปรบัโครงสร้างภาษีให้มี
ลกัษณะที่เป็นการสนับสนุนการตลาดส่งออกให้มากยิง่ขึ้น โดยปรบัโครงสร้างภาษีการค้าและ
ศุลกากรเพื่อลดการคุ้มครองอุตสาหกรรมส าเรจ็รปูหรอืกึ่งส าเรจ็รูปที่ยงัต้องพึ่งการน าเขา้วสัดุและ
อุปกรณ์ในปรมิาณทีสู่ง และเป็นการให้การคุม้ครองอุตสาหกรรมทีผ่ลติสนิคา้ขัน้กลางและสนิคา้ทุน
มากยิง่ขึน้ 

  5.6 ขยายการด าเนินงานคลงัสนิค้าทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิค้าให้เพิม่ขึ้น
เพื่อสนบัสนุนการผลติเพื่อการส่งออก 

  5.7 สนับสนุนการรวมกลุ่มผูส้่งออกในลกัษณะทีเ่ป็นสมาคมผูส้่งออกขนาดเลก็
เฉพาะกลุ่มประเภทสนิคา้เพื่อใหก้ลุ่มผูส้่งออกเหล่านี้ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของสมาชกิและมบีทบาท
ในการเชื่อมโยงขอ้มลูข่าวสาร การผลติและการตลาด การเจาะหาตลาด การควบคุมคุณภาพสนิค้า 
รวมทัง้การสนบัสนุนบทบาทของภาครฐับาลในการด าเนินกจิกรรม การพฒันาการตลาดตามขัน้ตอน
ต่างๆ 

ระบบข้อมลูข่าวสารการผลิตและการตลาด 

 6. กลไกส าคญัในการเชื่อมโยงการผลติและการตลาดอย่างเป็นระบบ และครบวงจร
ตามแนวทางของแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน ไดแ้ก่ ระบบขอ้มลูข่าวสาร
การตลาด อย่างไรก็ด ีเมื่อพจิารณาจากระบบข้อมูลข่าวสารในปจัจุบนัแล้วจะเห็นได้ว่า แม้จะม ี
หน่วยงานต่างๆ ได้จดัท าข้อมูลด้านการผลติและการตลาดอยู่เป็นจ านวนมากอยู่แล้วก็ตาม แต่  
ขอ้มลูยงักระจดักระจายตามหน่วยงานต่างๆ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างขอ้มลูการผลติและการตลาด
อยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ีระบบขอ้มลูในปจัจบุนัยงัมปีญัหาในเรื่องของการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ได้เต็มที่ เนื่ องจากข้อมูลบางประเภทไม่ตรงตามต้องการของผู้ใช้ในด้านการตลาด และใน
ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตไม่สามารถได้รบัข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น 
การตลาดได ้

 7. ระบบข้อมูลในปจัจุบันส่วนใหญ่ยงัจ ากัดอยู่เฉพาะสินค้าดัง้เดิมที่ภาครฐับาลได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายในการส่งเสรมิผลติและการตลาดเป็นส่วนใหญ่เท่านัน้ ในขณะที่แหล่งขอ้มูล
เบือ้งตน้ยงัมอียูจ่ ากดั ขอ้มลูทีจ่ดัท าขึน้เป็นการจดัท าขอ้มลูเพื่อใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะในการท างาน
ของแต่ละหน่วย ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกนั ท าให้ข้อมูลแตกต่างกนัทัง้ประเภทของ 
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ขอ้มูล มาตรฐาน ระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล ปญัหาหลกัคอืขอ้มูลที่มอียู่นัน้ยงัไม่สามารถน ามาใช้
เป็นกลไกประสานแผนการผลติและการตลาดเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 8. หลกัการของการปรบัปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการผลติ การตลาด ในระยะต้นของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 นี้ ระบบขอ้มูลข่าวสารการผลติและการตลาดจะให้ความส าคญัแก่สนิค้า
เกษตรที่มโีอกาสขยายการผลติและการตลาดเพิม่เตมิจากสนิค้าเกษตรดัง้เดมิ ส่วนสนิค้าอุตสาห -
กรรมนัน้ส่วนใหญ่ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ทัง้นี้การ  
ปรบัปรงุระบบขอ้มลูขา่วสารจะมหีลกัการส าคญั 2 ประการ คอื 

  8.1 ให้มกีารจดัระบบข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงระหว่างการผลติและการตลาด
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มกีารผลติขอ้มูลในลกัษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่อยู่ในภาคราชการและ
เอกชน เช่น เกษตรกรผูส้่งออกและผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้รงิ 

  8.2 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร จะยดึหลกัการที่จะสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงต่อการผลิตเพื่อขายและการ
กระจายการผลติ 

 9. แนวทางการปรบัปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการผลติและการตลาด เพื่อให้การผลติ
และการตลาดสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 มกีารเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบครบวงจร และสนบัสนุนใหเ้กดิการกระจายการผลติ และการผลติเพื่อขาย ในทางปฏบิตัจิงึ
ควรก าหนดแนวทางการจดัระบบข้อมูลข่าวสารการผลติ และการตลาดในระยะของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 ดงันี้ 

  9.1 กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นหน่วยงานหลกั
ในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในระยะของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

  9.2 กระทรวงอุตสาหกรรมจะพฒันาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลด้าน
การผลิตและการตลาด สินค้าอุตสาหกรรมระหว่างภาครฐับาลและเอกชน โดยสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาคเอกชน ซึง่มรีะบบขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพอยู่แลว้เป็นส่วนใหญ่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
เป็นระบบครบวงจร ทัง้หน่วยผลติ การตลาด และหน่วยงานสนบัสนุนของรฐั 

  9.3 รายการสนิคา้เป้าหมายทีค่วรจดัสรา้งระบบเชื่อมโยงขึน้ไดแ้ก่ สนิคา้เกษตร
ทีม่ลีู่ทางการผลติและการตลาด ภายใต้แผนพฒันาระบบการผลติ และการตลาด ซึ่งไดค้ดัเลอืกไว้
แล้วรวม 161 รายการ และสนิค้าอุตสาหกรรม 38 รายการ รวมทัง้สิ้นค้าหลกัดัง้เดมิที่มกีาร
ด าเนินงานอยูแ่ลว้ในระบบปจัจบุนั 
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  9.4 ก าหนดแม่ข่ายและหน่วยถ่ายทอดข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ 
ชดัเจนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัพืน้ที ่รวมทัง้จดัวางระบบถ่ายทอดระหว่างแม่ข่าย การเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยถ่ายทอดในแต่ละพืน้ทีแ่ละแต่ละหน่วยผลติ และการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารโดยการใช้
ประโยชน์จากเครือ่งมอืสื่อสารของรฐัทีม่อียูแ่ลว้ เช่น หนังสอืพมิพข์่าวพาณิชย ์ข่าวทูตพาณิชย ์และ
สื่อมวลชนอื่นๆ โดยเฉพาะวทิยขุองทางราชการ 



บทท่ี 7 
บทบาทของภาครฐับาลในการพฒันาระบบการผลิต การตลาด 

และการสร้างงาน 
 
 

 1. การด าเนินกจิกรรมทางดา้นการผลติ การตลาด และการส่งออก เกอืบทัง้หมด หรอื
เป็นส่วนใหญ่นัน้จะเป็นหน้าที่ของภาคเอกชน ดงันัน้บทบาทของภาครฐับาลในแผนพฒันาระบบ 
การผลติ การตลาด และการสรา้งงาน จะเป็นเรื่องของการเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหภ้าคเอกชน
ในบางส่วนเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ ในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 6  
รฐับาลจะด าเนินงานตามทศิทางและกลยุทธใหม่ของแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการ
สรา้งงาน รวม 4 ประการ คอื 

  1.1 การวจิยั พฒันา และการสนับสนุนทางวชิาการ ซึง่เน้นในเรื่องการปรบัปรุง
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การศกึษาเพื่อประเมนิผล และน าร่อง เพื่อพจิารณาความเป็นไปได้
ในการผลติทางการคา้ การศกึษา และปรบัปรุงพนัธุ์ การวจิยัปรบัปรุงค้นคว้าวธิกีารเพาะปลูกและ
เพาะเลีย้ง การใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการ และการวจิยัและเผยแพรเ่ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

  1.2 การเพิม่ค่าใชจ้่ายทางการตลาด บทบาททางดา้นการตลาดของภาครฐับาล
นัน้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนในเรื่องการตลาด โดยจะเน้นในเรื่องของ
การศกึษาโครงสรา้ง ลกัษณะ ลู่ทาง และกฎระเบยีบในด้านต่างๆ ของตลาดเป้าหมาย การจดัหา 
ตัวอย่างสินค้า การรณรงค์และส่งเสริมด้านการตลาด เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การ
ประชาสมัพนัธ์ การจดัคณะผู้แทนการค้า การให้บรกิารดา้นการตลาดและสถานที่แสดงสนิค้า การ
จั ด ฝึ ก  
อบรมเรือ่งของการตลาด การปรบัปรงุและรกัษาคุณภาพ 

  1.3 การแกไ้ขปญัหาความยากจนในชนบท กจิกรรมหลกัทีจ่ะท าในเรื่องนี้ไดแ้ก่ 
การสาธติและถ่ายทอดวทิยาการในการผลติ การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการผลติ และแปรรปูสนิคา้
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การสนบัสนุนการกระจายการผลติในระดบัไร่นา การชีช้่องทางและ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการในระดบัจงัหวดั 

  1.4 การส่งเสรมิการหารายได้จากการผลติสนิค้าและบรกิารเพื่อการส่งออกจะ
ให้ความส าคญักบัการปรบัปรุงวธิกีารผลติ การบรกิารเพื่อเพิม่มูลค่าสนิค้าส าหรบัการส่งออก การ
สนบัสนุนการปรบัปรงุคุณภาพ รปูแบบ และมาตรฐานการพฒันา และการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและ
บรกิารอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนการสรา้งงาน 
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 2. ภายใต้การด าเนินงานของภาครฐับาลทัง้ 4 กจิกรรมดงักล่าว จะมโีครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัด้านการผลติและการตลาด คอื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลงังาน และการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ทีจ่ะด าเนินการในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั
ที ่6 (2530-2534) โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาโครงการทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้คอื 

  2.1 เป็นโครงการใหม่ หรอืโครงการเก่าที่มกีารปรบัปรุงการท างานเป็นระบบ
ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธทัง้ 4 ของแผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงานใน
ระยะของของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

  2.2 เป็นโครงการทีส่อดคลอ้งกบับทบาทของภาครฐับาล ในการที่จะสนับสนุน
การปรบัโครงสร้างการผลิต การตลาด ให้ทนักับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ข้อจ ากัด
ทางดา้นการเงนิและการคลงัของภาครฐับาล 

  2.3 เป็นโครงการที่มคีวามพรอ้มจะด าเนินการ ทัง้ในแง่รายละเอยีด โครงการ 
การบรหิารโครงการ และมกีจิกรรมเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัแผนงานอื่นๆ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

 3. โครงสร้างแผนงานโครงการสนับสนุนการพฒันาระบบการผลิต การตลาด 
และการสร้างงาน 

  3.1 แผนงานและโครงการภายใต้แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการ
สรา้งงาน จะประกอบดว้ย 4 กลุ่มแผนงาน คอื 

(1) แผนงานผลิตเพ่ือขาย 

(2) แผนกระจายการผลิตและแก้ปัญหาความยากจน 

(3) แผนการตลาด 

(4) แผนปรบัปรงุระบบบริหารการผลิตและการตลาด 

กลุ่มแผนงานทัง้ 4 กลุ่มนี้ประกอบดว้ยแผนงานหลกั 14 แผนงาน แยกเป็น
แผนงานดา้นการเกษตร 4 แผนงาน ดา้นอุตสาหกรรม 3 แผนงาน ดา้นการตลาด 4 แผนงาน และ
การพฒันาส่งเสรมิการบรกิารดา้นการท่องเทีย่ว 3 แผนงาน 
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3.2 แผนงานหลกัทัง้ 14 แผนงานนี้ มวีตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมหลกัดงัต่อไปนี้ 

(1)  แผนงานพฒันาระบบการผลิตเพ่ือขาย 

 เพื่อศกึษาและวจิยัตลาด ชี้ใหเ้หน็ถงึโอกาสและช่องทางการตลาด 
ความเป็นไปไดใ้นการขยายการผลติและปรบัปรุงคุณภาพใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศ 
รวมทัง้เพื่อสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งการผลติการเกษตรและอุตสาหกรรมแนวใหม่ 

(2) แผนงานปรบัโครงสร้างการผลิตการเกษตร 

เพื่อกระจายการผลติสนิคา้จากสนิคา้หลกัทีม่ปีญัหาการตลาดไปสู่
การผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากชนิดขึ้น และการปรบัปรุง  
คุณภาพ การก าหนดปรมิาณให้สอดคล้องกบัเงื่อนไขการตลาด และลดต้นทุนการผลติใหแ้ข่งขนัใน
ตลาดต่างประเทศไดโ้ดยสนบัสนุนการใชว้ทิยาการเกษตรทีเ่หมาะสม 

(3) แผนงานพฒันาวิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพฒันาใหเ้กดิสนิคา้ประเภทใหม่ๆ  ตามความตอ้งการของตลาด 
โดยการยกระดบัประสทิธภิาพทางการผลติใหส้งูขึน้ 

(4) แผนงานพฒันาอตุสาหกรรมการเกษตร 

เพื่อสนับสนุนการแปรรูปสนิค้าเกษตร เพิม่รายได้ของเกษตรกร
สนบัสนุนการจา้งงานการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมในภมูภิาค และรายไดจ้ากการส่งออก 

(5) แผนงานกระจายประเภทสินค้า 

เพื่อลดความเสี่ยงและเสรมิรายได้ของผู้ผลิตและเกษตรกรเพิ่ม
โอกาสในการขยายฐานการผลติและการส่งออก 

(6) แผนงานพฒันาการเกษตรในเขตเกษตรล้าหลงั 

เพื่อการสร้างงานในภาคเกษตรและเพิม่รายได้ของเกษตรกรโดย
สนับสนุนใหเ้กษตรกรปลูกพชืเสรมิก่อนและหลงัพชืหลกั และท าการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการ
กระจายการผลติในไรน่า รวมทัง้การถนอมอาหารทีเ่หลอืจากการบรโิภคในเขตพืน้ทีท่ีย่งัผลติอาหาร
ไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภค จะไดด้ าเนินการทางดา้นการผลติอาหารต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่
5 
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(7) แผนงานพฒันาอตุสาหกรรมวิศวกร 

เพื่อพฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยสี าหรบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัร-
กลและโลหะการขนาดยอ่มและขนาดกลาง ซึง่จะใชเ้ป็นรากฐานส าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรม 

(8) แผนงานพฒันาอตุสาหกรรมขนาดย่อมและภมิูภาค 

เพื่อขยายขีดความสามารถของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม และภูมภิาค ขยายฐานและกระจายการผลติ สนับสนุนการเพิม่รายไดแ้ละการจา้งงานใน
ภมูภิาคและชนบท 

(9) แผนงานปรบัปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานและ
บริการเพ่ือสนับสนุนการพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

เพื่อพัฒนาระบบถนน ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศัพท์ การรักษา
สิง่แวดลอ้ม และบรกิารอื่นๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการสนบัสนุนการพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว 

(10) แผนงานอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมและทรพัยากรการ
ท่องเท่ียว 

เพื่ออนุรกัษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศลิปวฒันธรรม และหตัถกรรมพื้นบ้าน ไว้เป็นทรพัยากรการท่องเที่ยว และสนับสนุน
การส่งเสรมิการตลาดท่องเทีย่ว 

(11) แผนงานกระจายตลาดสินค้าออก 

เพื่อรกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดสนิค้าออกในตลาดเป้าหมาย 
ลดความเสีย่งจากการแปรปรวนของรายไดจ้ากการส่งออก 

(12) แผนงานส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว 

เพื่อเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศจากการขายบริการการ
ท่องเทีย่ว ส่งเสรมิการกระจายรายไดแ้ละการมงีานท า 
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(13) แผนงานสนับสนุนการผลิตการเกษตร 

เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติดว้ยการรูจ้กั
การใช้ที่ดนิ แหล่งน ้า และปจัจยัการผลติต่างๆ ที่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหน่วยงานของรฐัที่ท า 
หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรจะปรบัปรงุวธิกีารท างาน เพื่อใหเ้ป้าหมายของแผนบรรลุผลดว้ย 

(14) แผนงานปรบัปรุงระบบบริหารและระบบส่ิงจูงใจเพ่ือ
การส่งออก 

เพื่อปรบัระบบการใหส้ิง่จงูใจและความช่วยเหลอืของภาครฐับาลใน
ด้านต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรม เอื้ออ านวยให้ผู้ส่งออกสามารถแข่งขนักับต่างประเทศและ 
สอดคลอ้งกบักตกิาสากล 

   ทัง้นี้โครงสรา้งแผนงานหลกัทัง้ 14 แผนงาน ภายใต้กลุ่มแผนงานทัง้ 4 
ปรากฏตามแผนภมู ิดงันี้ 
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แผนงานหลกั 
ภายใต้แผนพฒันาระบบการผลิต การตลาด และการสรา้งงาน 

4 กลุ่มแผนงาน 14 แผนงานหลกั 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.  แผนงานพฒันาระบบการผลติ 1.  แผนงานกระจายประเภทสนิคา้     1.  แผนงานกระจายตลาด    1.  แผนงานสนบัสนุนการผลติการเกษตร 
    เพื่อขาย    2.  แผนงานพฒันาการเกษตรเขตเกษตร         สนิคา้ออก      2.  แผนปรบัปรงุระบบบรหิารและระบบ 
2.  แผนงานปรบัโครงสรา้งการ      ลา้นหลงั        2.  แผนงานส่งเสรมิการตลาด        สิง่จงูใจเพื่อการส่งออก 
    ผลติการเกษตร   3.  แผนงานพฒันาอุตสาหกรรมวศิวการ         ท่องเทีย่ว 
3.  แผนงานพฒันาวทิยาการและ  4.  แผนงานพฒันาอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
    เทคโนโลยกีารเกษตร     และภมูภิาค 
4.  แผนงานพฒันาอุตสาหกรรม  5.  แผนงานปรบัปรงุสิง่อ านวยความสะดวก 
    การเกษตร        พืน้ฐาน และบรกิารเพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่ว 
     6.  แผนงานอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมและทรพัยากรการท่องเทีย่ว 

แผนพฒันาระบบการผลติ การตลาด และการสรา้งงาน 

แผนการผลติเพือ่ขาย 
 

แผนกระจายการผลติและแกป้ญัหา 
ความยากจน 

แผนการผลติเพือ่ขาย 
 

แผนการปรบัปรุงระบบบรหิาร 
การผลติและการตลาด 
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4. บทบาทของภาครฐับาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัแผนงานและโครงการด้านการผลติ 
การตลาด และการสรา้งงาน ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการคา้ในตลาดโลกในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 หน่วยราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้งจะมบีทบาทเป็นหลกัส าคญัในการก าหนดโครงการและแผนปฏบิตักิารประจ าปี ส าหรบัปี 
2530 ซึง่เป็นปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 นัน้ คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัใินหลกัการทีจ่ะใหม้กีาร
ด าเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไปแล้ว รวม 26 โครงการ ในวงเงนิประมาณ 270 ล้านบาท และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะไดป้ระสานงานเพื่อจดัท าแผนงานและโครงการ ทีจ่ะด าเนินการในปี 2531-
2534 ใหท้นักบัปฏทินิงบประมาณประจ าปีต่อไป 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

 1. การพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน อันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การพลงังาน การขนส่ง และการสื่อสาร เป็นปจัจยัหลกัทีส่ าคญัยิง่ต่อขบวนการผลติสนิคา้ และการ
บรกิารการตลาด และธุรกจิการคา้ทีต่่อเนื่องทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่มผีลกระทบต่อฐานะดุลการคา้
ระหว่างประเทศของไทย นอกจากนัน้การลงทุนพฒันาโครงข่ายบรกิารพืน้ฐานยงัมบีทบาทส าคญัต่อ
การเพิม่รายไดแ้ละการจา้งงานในสาขาเศรษฐกจิต่างๆ ของประเทศดว้ย 

 2. ตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 จนถงึปจัจบุนั รฐัไดร้ะดมทุนและทุ่มเททรพัยากรก าลงั
เงนิ เพื่อปรบัปรงุขยายบรกิารพืน้ฐานของประเทศไปในอตัราส่วนทีส่งูมาก ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที่ 5 ก็ได้ลงทุนในสาขาบรกิารพื้นฐาน คดิเป็นจ านวนประมาณถงึ 2 ใน 3 ของการลงทุนภาค 
รฐับาล และมสีดัส่วนการก่อหนี้ต่างประเทศถงึประมาณกว่าครึง่หนึ่งของหนี้ภาครฐับาล ซึ่งได้ส่ง  
ผลกระทบต่อการบรหิารการเงนิ การคลงั และนโยบายการบรหิารหนี้ต่างประเทศอย่างมากในช่วงที่
ผ่านมา 

ผลการพฒันา และการปรบัโครงสร้างบริการพืน้ฐานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 

 3. แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดมุ้่งการกระจายความเจรญิไปสู่ภูมภิาคเป็นแนวนโยบาย
หลกั โดยใชก้ารพฒันาบรกิารพืน้ฐานต่างๆ เป็นเครื่องสนับสนุนที่ส าคญั เช่น การเน้นการก่อสรา้ง
ถนนสายย่อยสู่แหล่งผลิต การขยายบริการโทรศัพท์และโทรคมนาคม และการจัดบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทีจ่ าเป็นใหท้นักบัความเจรญิเตบิโตของชุมชน ทัง้ในเขตเมอืงหลกัและ
ในชนบทของส่วนภมูภิาค ผลการด าเนินงานปรากฏว่าระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทมกีารก่อสรา้ง
เพิม่เตมิ แต่ยงัต ่ากว่าเป้าหมาย เพราะเงนิลงทุนจ ากดั 

 4. ในดา้นการสื่อสาร ประสบปญัหาดา้นการจดัการภายในของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
และระหว่างหน่วยงานเป็นอยา่งมาก ท าใหแ้ผนการขยายโทรศพัทไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมายและมกีาร
เลื่อนแผนด าเนินงานต่างๆ หลายครัง้หลายคราว ทัง้ๆ ทีก่ารระดมทุนและเทคโนโลยไีม่สูจ้ะมปีญัหา
มากนัก จงึท าใหบ้รกิารโทรศพัทม์ปีระมาณ 1.4 เลขหมายต่อประชากร 100 คน ซึง่เมื่อเทยีบกบั 4 
เลขหมายต่อประชากร 100 คนของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา จะเห็นได้ว่ามาตรฐานและ 
คุณภาพบรกิารโทรศพัทข์องไทยเป็นเรือ่งเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุมากขึน้ 
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 5. ส่วนในดา้นการจดับรกิารสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบประปา ปรากฏว่าสามารถ
ให้บรกิารน ้าประปาครอบคลุมถงึรอ้ยละ 67 ของประชากรในเขตพื้นที่จ่ายน ้าเขตนครหลวง และ 
รอ้ยละ 52 ของประชากรในเขตพื้นที่จ่ายน ้าในเขตเมอืงและชนบทในส่วนภูมภิาค รวมทั ้งมกีาร 
ปรบัปรงุระบบบรหิารกจิการประปาควบคู่กบัการปรบัราคาค่าบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัต้นทุนการผลติ
ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จนสามารถลดเงนิอุดหนุนจากรฐับาลลงไปไดม้าก 

 6. ส่วนด้านการปรบัโครงสรา้งและการพฒันาพลงังานในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้
ก าหนดเป้าหมายใหล้ดการพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศลง ปรบัโครงสรา้งราคาพลงังานประเภท
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจรงิและมุ่งการประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะในสาขาการ  
ขนส่งและสาขาอุตสาหกรรม ปรากฏว่า 

  6.1 การพฒันาแหล่งพลงังานในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งพลงัน ้าลกิไนต์และ
ก๊าซธรรมชาตดิ าเนินการไดใ้กลเ้คยีงกบัป้าหมายทีก่ าหนดไว ้จงึส่งผลใหส้ดัส่วนการพึง่พลงังานจาก
ต่างประเทศได้ลดลงจากประมาณรอ้ยละ 90 ของพลงังานเชงิพาณิชยใ์นปี 2524 เหลอืประมาณ 
รอ้ยละ 58 ในปี 2529 ส่วนการขยายบรกิารไฟฟ้าไปสู่ชนบทนัน้ ไดด้ าเนินการไปแลว้ถงึรอ้ยละ 76 
ของหมูบ่า้นทัง้ประเทศ 

  6.2 การปรบัโครงสรา้งราคาพลงังาน แมว้่าจะไดด้ าเนินการไปแลว้ แต่ก็ยงัไม่
พอเพยีง จงึท าให้มกีารทดแทนการใช้กนัอยู่ โดยเฉพาะระหว่างน ้ามนั ลกิไนท์ ถ่านหนิ และก๊าซ -
ธรรมชาต ิ

  6.3 การประหยดัพลงังาน ยงัด าเนินการไดไ้ม่ต่อเนื่องเตม็ทีเ่ท่าทีค่วร ประกอบ
ทัง้ราคาน ้ามนัไดล้ดต ่าลงมาก ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

 7. ทางด้านการปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานด้านบรกิารพื้นฐานให้มคีวามคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้ท าการปรับปรุงการ
ด าเนินงานภายในให้มกีารบริหารเชิงธุรกิจเอกชนและมีการแข่งขนัมากขึ้น ได้ เร่งรดัทางด้าน
การตลาดและการให้บรกิารควบคู่ไปกบัการลดต้นทุนการผลติ และการปรบัลกัษณะและขนาดการ
ล ง ทุ น ใ ห ้
สอดคลอ้งกบัฐานะการเงนิ การคลงัของประเทศไดม้ากขึน้ รวมตลอดทัง้ใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วม
ในการด าเนินกจิการบางอย่างหรอืรว่มทุนกบัรฐัวสิาหกจิทีใ่หบ้รกิารขัน้พืน้ฐานมากขึน้ 

 8. ส่วนเป้าหมายการลดเงินอุดหนุนจากรฐับาล และให้หน่วยงานท้องถิ่นและ 
รฐัวสิาหกจิทีใ่หบ้รกิารขัน้พืน้ฐานช่วยตวัเองไดม้ากขึน้นัน้ กไ็ดท้ าการปรบัปรุงระบบราคาค่าบรกิาร
และโครงสร้างการลงทุนหลายอย่าง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ผลพอสมควร โดยเฉพาะการปรบั  
ค่าบรกิารดา้นรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ท่าเรอื ค่าโดยสารเครื่องบนิในประเทศ ค่าโทรศพัทแ์ละ
ไปรษณยี ์ค่าน ้าประปาทัง้ในนครหลวงและภมูภิาค เป็นตน้ 
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 9. โดยสรุป การปรบัโครงสร้างและการพฒันาขยายบรกิารขัน้พื้นฐานหลายด้านได้
ประสบความส าเร็จพอสมควร โดยเฉพาะสาขาพลังงาน กิจการด้านการบิน และบริการ
สาธารณูปโภคบางประเภท แต่การให้บรกิารทางด้านการขนส่งทางบก และโทรศพัท์ยงัคงประสบ
ปญัหาทัง้ทางดา้นปรมิาณและคุณภาพของบรกิารอยู่อย่างมาก ซึง่ไดก้ลายเป็นจุดบอดและอุปสรรค
อนัส าคญัของการด าเนินธุรกจิโดยทัว่ไป ทัง้ทางดา้นการผลติ การตลาด และการส่งออก รวมถงึการ
ตดิต่อธุรกจิระหว่างประเทศ จงึเป็นประเดน็ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขต่อไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
6 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

  9.1 การปรบัปรุงคุณภาพบริการพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการบ ารุงรกัษาระบบ
โครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานทีม่อียูแ่ลว้ ใหเ้อื้ออ านวยต่อการใชป้ระโยชน์ส าหรบักิจกรรมทางเศรษฐกจิที่
จะน าไปสู่การเพิม่รายได ้และการจา้งงาน 

  9.2 การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายบรกิารพื้นฐาน ในส่วนที่ยงัขาดตอนอยู่ให้
สมบูรณ์ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพต่อระบบเศรษฐกจิโดยส่วนรวม ทัง้นี้รวมถงึความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งผลติและตลาด ความเชื่อมโยงเพื่อประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างระบบการขนส่งวธิต่ีางๆ 
และความเชื่อมโยงระหว่างพืน้ทีใ่นเขตเมอืง โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

  9.3 การพฒันาระบบบรกิารพื้นฐานให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถใหป้ระเทศสามารถแขง่ขนัคา้ขายกบัตลาดโลกไดด้ขีึน้ โดยเฉพาะระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบการขนส่งสนิคา้เขา้-ออกทางทะเล 

  9.4 การปรบัโครงสรา้งระบบบรหิารและการจดัการดา้นบรกิารพืน้ฐานของรฐัให้
มคีวามคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพในการให้บรกิารที่ดไีด้อย่างทัว่ถึงมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้รวมถึงการ  
ปรบัปรงุระบบราคาค่าบรกิารและโครงสรา้งการลงทุน โดยเน้นใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทร่วมให้
มากทีสุ่ด 



บทท่ี 2 
สภาพปัญหา 

 
 

ประเดน็ปัญหาหลกัในการพฒันาระบบบริการพื้นฐานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
6 สรปุได้ดงัน้ี 

 1. คณุภาพการให้บริการพื้นฐานหลายอย่างยงัต า่กว่าระดบัปกติสากล และยงั
ขาดแคลนอยู่มาก ไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรกิาร
โทรศพัท ์บรกิารรถโดยสารในเขตเมอืง เป็นบรกิารลกัษณะผกูขาดโดยรฐั หรอืขาดการแขง่ขนั 

 2. ระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน ยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มท่ี และขาดการ 
เช่ือมโยงท่ีดี 

  2.1 บรกิารพื้นฐานหลายประเภทที่ได้ลงทุนไว้ด้วยเงนิเป็นจ านวนมาก เช่น 
ระบบถนน พลงังานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเตาที่ กล่าวคอื ปจัจุบนั
ประเทศไทยมรีะบบโครงขา่ยทางหลวงสายหลกัค่อนขา้งจะสมบรูณ์ แต่ยงัขาดถนนสายย่อยเชื่อมต่อ 
ท่าเรอืหลายแห่งยงัขาดระบบขนส่งทางบก คอื ถนน รถไฟมาเชื่อมต่อท าใหท้่าเรอืไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
เต็มที่ การพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติ สามารถด าเนินการผลิตได้ปริมาณมาก แต่การใช้ยงัไม่ 
แพรห่ลายเท่าทีค่วร ขณะเดยีวกนักจิการไฟฟ้ามกี าลงัผลติส ารองเหลอืค่อนขา้งสงู 

  2.2 ระบบโครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานในเขตเมอืงและเขตกรุงเทพมหานครขาดการ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกนัอยา่งเป็นระบบทีส่มบูรณ์ การประสานแผนงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัยงัมปีญัหาอยู ่
เช่น ระบบทางด่วนกบัการปรบัปรงุระบบถนนของกรุงเทพมหานคร การขยายกจิการประปากบัแผน
ป้องกนัน ้าท่วมและแผ่นดินทรุด นอกจากนัน้การขยายกิจการพื้นฐานในเขตเมอืงหลายอย่างไม่
สามารถสนองตอบทศิทางการเตบิโตของชุมชน เพราะยงัขาดการประสานโครงข่ายบรกิารพื้นฐาน
เข้ากบัมาตรการทางผงัเมอืง จงึท าให้การใช้ที่ดนิและการจดัระบบบรกิารพื้นฐานไม่เป็นไปอย่าง  
มปีระสทิธภิาพ 

 3. โครงสร้างราคาบริการพื้นฐานยงัไม่เหมาะสม การก าหนดราคาบรกิารพื้นฐาน
หลายประเภทยงัไมคุ่ม้ทุน ซึง่จะตอ้งรวมตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน รวมทัง้มรีายไดเ้หลอื
ส ารองเพื่อสมทบการลงทุนขยายงานต่อไปดว้ย จงึเป็นสาเหตุส าคญัท าใหต้้องน ารายไดจ้ากส่วนอื่น
ของกจิการมาอุดหนุนหรอืตอ้งพึง่เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ ตวัอย่างเช่น กจิการเดนิรถไฟ
สายยอ่ย กจิการรถโดยสารขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกจิการไปรษณีย ์เป็นต้น แต่กม็ี
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กจิการอกีหลายประเภทที่คดิค่าบรกิารสูงเกนิไป เช่น ราคาก๊าซธรรมชาตแิละบรกิารโทรคมนาคม 
ซึ่งกลายเป็นภาระต่อกิจการต่อเนื่องเป็นอย่างมาก นอกจากนัน้การปรบัโครงสร้างราคาบรกิาร  
พืน้ฐานหลายอย่างไม่เป็นไปตามหลกัของกลไกตลาด เพราะมกีารควบคุมราคาและจดัเก็บภาษีใน
อตัราที่แตกต่างกนัมาก เช่น ในกรณีราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมซึ่งท าให้การใช้ผลติภณัฑด์งักล่าว
ขาดประสทิธภิาพ เพราะมกีารใชท้ดแทนกนัขึน้ 

 4. การขยายการลงทุนอยู่ในอตัราสูงและมีการระดมแหล่งทุนไม่สอดคล้องกบั
นโยบายการเงิน การคลงัของประเทศ การขยายการลงทุนในกิจการพื้นฐานบางประเภทอยู่ใน
อตัราสูง ท าให้มขีดีความสามารถการผลติเหลอืเกนิความต้องการ ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรอืมี 
ผลตอบแทนการลงทุนต ่า ลกัษณะการลงทุนมกีารพึ่งการระดมทุนจากการก่อหนี้ต่างประเทศมา 
ลงทุนเป็นสดัส่วนสูงขึน้ แต่สดัส่วนการลงทุนจากรายได้ของตนเองต ่าลง และไม่ได้มกีารเพิม่ส่วน
การลงทุนของกจิการ ซึง่ท าใหม้เีงนิทุนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบขนาดของกจิการ เช่น กจิการไฟฟ้าและ
บรกิารการบนิระหว่างประเทศ เป็นตน้ จงึท าใหต้อ้งพึง่เงนิกู้จากต่างประเทศทีร่ฐับาลต้องมภีาระค ้า-
ประกันสูงขึ้น และมีผลต่อปรมิาณการก่อหนี้ของภาครฐับาลที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่5 

 5. โครงสร้างองคก์รของกิจการพื้นฐานยงัไม่สมบูรณ์ 

  5.1 การบริหารกิจการพื้นฐานหลายประเภท ยังกระจัดกระจายอยู่หลาย
หน่วยงาน มกีารซ ้าซ้อนการขดัแยง้ในขัน้นโยบายและแผนงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสทิธภิาพ
การให้บรกิาร และการสิ้นเปลอืงเงนิทุนโดยไม่จ าเป็น เช่น กรณีการให้บรกิารสื่อสารโทรคมนาคม
ระหว่างองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยกบัการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มกีารลงทุนซ ้าซ้อนใน
บรกิารบางประเภท งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายอย่างมแีผนงานไม่สอดคลอ้งสมัพนัธก์นั 
ทัง้นี้เพราะขาดองค์กรการประสานนโยบายและแผนงาน ส่วนการบรหิารพลงังานของประเทศนัน้ มี
การด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน และขาดเอกภาพทางนโยบาย รวมทัง้ขาดการประสานความ
รว่มมอืกบัภาคเอกชนดว้ย 

  5.2 บทบาทการด าเนินงานกิจการพื้นฐานหลายอย่างผูกขาดโดยรฐัเอง ขาด
การแข่งขนัและรฐัเองกม็ขีอ้จ ากดัทางด้านการเงนิ การคลงั ทีจ่ะสนองการลงทุนของกจิการพื้นฐาน
หลายด้าน นอกจากนั ้นบทบาทขององค์กรระดับท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการไม่สามารถพฒันาได้รวดเรว็เพื่อสนองการขยายตวัของชุมชน เพราะมขีอ้จ ากดัทาง
การเงนิและทางเทคนิคขององคก์รทอ้งถิน่ จงึน่าจะใหม้กีารทบทวนบทบาทของรฐัและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามบีทบาทในการพฒันา ทัง้นี้ควรจะพจิารณาแยกบทบาทหน้าที่ของรฐัในการ  
ควบคุมกับบทบาทหน้าที่ในการด าเนินกิจการด้านการให้บริการพื้นฐานให้ชัดเจน เพราะบาง  
หน่วยงานเป็นทัง้หน่วยควบคุมกจิการและเป็นผู้ใหบ้รกิารเองด้วย เช่น บทบาทขององคก์ารขนส่ง
มวลชนกรงุเทพฯ เป็นตน้ 
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 6. ระเบียบข้อบงัคับและกฎหมายบางเร่ืองล้าสมยัและเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาบริการพื้นฐาน เนื่องจากการพฒันาบรกิารพื้นฐานได้ขยายตัวขึ้นตามลกัษณะและทิศ
ทางการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดทัง้การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยขีองโลก
อกีดว้ย จงึจ าเป็นต้องเร่งรดัปรบัปรุงแก้ไขระเบยีบกฎหมายต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
เช่น ระเบยีบ กฎหมายในด้านการขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศที่ล้าสมยั กฎหมายในด้าน
สื่อสารซึ่งได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ไว้ไม่ชัดเจน นอกจากนั ้นการ 
ปรบัปรุงกฎหมายด้านการปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะให้เร่งรดัการส ารวจพัฒนา
ปิโตรเลยีมในประเทศ การก าหนดรูปแบบวธิกีารทีจ่ะใหโ้อกาสภาคเอกชนเขา้ร่วมขบวนการพฒันา
ต่างๆ ให้ชดัเจนภายใต้เงื่อนไขที่สามารถน าไปปฏบิตัิได้ ก็เป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันา
บรกิารขัน้พืน้ฐานของประเทศในอนาคต 

 7. โดยสรุป จากประเด็นปญัหาหลกัดงักล่าวข้างต้น แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึได้
ก าหนดแผนพฒันาระบบบรกิารพืน้ฐานขึน้ 4 ดา้น ซึง่จะแยกกล่าวในรายละเอยีดแต่ละดา้นต่อไปคอื 

  7.1 แผนพฒันาดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  7.2 แผนพฒันาดา้นพลงังาน 

  7.3 แผนพฒันาดา้นการขนส่ง 

  7.4 แผนพฒันาดา้นการสื่อสาร 

 

 

 



บทท่ี 3 
แผนพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
 

 1. แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดแนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนกจิกรรมทางเศรษฐกจิในสาขาการผลติ การตลาด การกระจายความ
เจรญิไปสู่ส่วนภมูภิาคและเขตพืน้ทีช่นบทยากจน โดยมุ่งเน้นการเพิม่ประสิทธภิาพและคุณภาพของ
การจดับรกิาร ตลอดทัง้การปรบัโครงสรา้งราคาค่าบรกิาร และการเพิม่บทบาทของภาคเอกชนใน
การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การพฒันาตามแนวทางดงักล่าวประสบผลส าเรจ็
แล้วพอสมควร แต่ก็ยงัคงมปีญัหา อาทิ การจดับรกิารแต่ละประเภทยงัด าเนินไปอย่างเอกเทศ 
บรกิารหลายประเภทยงัขาดแคลนอยู่ ตลอดจนโครงสร้างราคาที่บดิเบอืนจากความเป็นจรงิของ
อตัราค่าบรกิารต่างๆ 

 2. อยา่งไรกด็ ีเมือ่สิน้สุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ปรากฏผล โดยสรปุว่า 

  2.1 การจดับรกิารน ้าเพื่ออุปโภคและบรโิภค สามารถบรกิารประชาชนในเขต 
กทม. ไดถ้งึ 4.78 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 67 ของประชาชนในพืน้ทีเ่ขตจ่ายน ้า 475 ตารางกโิลเมตร 
ขณะทีป่ระชาชนนอก กทม. ไดร้บับรกิารครอบคลุมถงึรอ้ยละ 52 ของเขตพืน้ทีบ่รกิาร ซึง่มปีระชา-
ชนได้รบับรกิารถงึ 5.8 ลา้นคน ทัง้นี้ โดยได้มกีารปรบอตัราค่าบรกิารให้สอดคล้องกบัต้นทุนการ
ผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการน ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคยงัขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่
โดยเฉพาะในเขตชนบทและเขตอุตสาหกรรมทีส่ าคญัๆ บางแห่ง 

  2.2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการปรบัปรุงชุมชนแออัด ความต้องการที่อยู่
อาศยัในเขต กทม. ไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วงปี 2517-2527 คอืเพิม่ขึน้ประมาณเกอืบเท่าตวั 
จาก 440,000 หน่วย เป็น 820,000 หน่วย ซึง่รฐัสามารถบรรเทาปญัหาไปไดส้่วนหน่ึงเฉพาะส าหรบั
ผูม้รีายได้น้อยและปานกลาง แต่ภาคเอกชนได้มบีทบาทส าคญัมากยิง่ขึน้ ในการพฒันาที่อยู่อาศยั 
กล่าวคอื ไดจ้ดัสรา้งทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัผูม้รีายไดสู้งเพิม่จากประมาณ 19,000 หน่วย เป็น 122,000 
หน่วยท าใหเ้กดิภาวะลน้ตลาด และในปจัจุบนัมอีาคารพาณิชยว์่าอยู่ถงึ 58,000 คูหา และอาคารชุด
เหลอื 8,000 หน่วย ส่วนการพฒันาที่อยู่อาศยัส าหรบัผูม้รีายได้น้อยและปานกลางภาคเอกชนยงัมี
บทบาทน้อย ในขณะเดยีวกันหน่วยงานของรฐั คอื การเคหะแห่งชาติเริม่ประสบปญัหาด้านเงนิ 
ลงทุน ซึง่รฐับาลได้จดัสรรเงนิอุดหนุนใหน้้อยลง ทางดา้นการปรบัปรุงชุมชนแออดันัน้มปีญัหาดา้น
บทบาท และรูปแบบการรบัภาระระหว่างรฐับาลกับส่วนราชการท้องถิ่นอยู่ ซึ่งในปจัจุบนัยงัไม ่
ชดัเจน 
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  2.3 การวางแผนและแก้ไขปญัหาการจราจรและขนส่ง โดยเฉพาะในเขต กทม. 
รฐัไดทุ้่มเทเงนิลงทุนเป็นจ านวนมากถงึ 11,630 ลา้นบาท สามารถบรรเทาปญัหาลงไปได้บา้ง แต่
ระบบโครงข่ายของถนนสายหลกัและสายย่อยยงัขาดการเชื่อมโยงเป็นระบบ ตลอดทัง้ปรมิาณและ
คุณภาพของบรกิารขนส่งสาธารณะยงัอยูใ่นมาตรฐานต ่า ประสบภาวะการขาดทุนสะสมไวอ้ย่างมาก
ดว้ยขอ้จ ากดัหลายประการ รวมทัง้ประสทิธภิาพการบรหิารภายใน ขสมก. ดว้ย 

  2.4 การวางแผนและแก้ไขปญัหาน ้าท่วมและระบายน ้า เป็นปญัหาทีส่ าคญัของ
ชุมชนระดบัเมอืง ทัง้ กทม. และเมอืงหลกัในภูมภิาค ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดด้ าเนินการ 
ก่อสรา้งระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบายน ้า เพื่อแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า แต่ยงัมไิด้ด าเนินการตาม
แผนงานระยะยาวแบบถาวรใน กทม. เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพจิารณาแบ่งภาระด าเนินการ และ
ก าหนดสัดส่วนการรบัภาระการลงทุนระหว่างรฐับาล ราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รบั
ประโยชน์โดยตรงใหเ้หมาะสม 

  2.5 การก าจดัน ้าเสยี ขยะมูลฝอย และสิง่ปฏกิูล แม้ว่าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 
ได้ระบุใหม้กีารพฒันาบรกิารพืน้ฐานดา้นสุขาภบิาลและสิง่แวดลอ้ม เช่น การก าจดัน ้าเสยี ขยะมูล -
ฝอย และสิง่ปฏกิูลดว้ยกต็าม แต่ในการด าเนินการดา้นน้ียงัเป็นไปในลกัษณะงานประจ าของราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ ยงัขาดประสทิธภิาพและมาตรฐานต ่า ซึง่ควรจะไดม้กีารทบทวนบทบาทของรฐัในเรื่อง
นี้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการเกบ็ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วม
ด าเนินการ 

 3. ประเดน็การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พอสรปุได้ดงัน้ี 

  3.1 การจดับรกิารประสบปญัหาดา้นการขาดแคลน คุณภาพของบรกิารต ่า และ
บางกรณสีนองผดิกลุ่มเป้าหมาย การจดับรกิารสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายดา้น โดยเฉพาะ
บรกิารน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภค ยงัไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างทัว่ถึงทัง้ในเขตเมอืงและ
ชนบท ตลอดจนในย่านอุตสาหกรรมหลายแห่ง ทัง้น้ีเพราะประสบปญัหาทางเทคนิค และไม่ 
สอดคล้องกบัลกัษณะการขยายตวัของชุมชน ขาดแคลนก าลงัเงนิ และมขีอ้ขดัแยง้ระหว่างองค์กร
ส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่ในการจดับรกิารประปา มปีญัหาน ้าเสยีอยู่ในอตัราสูงกว่าปกตสิากลมาก 
นอกจากนัน้ระดบัคุณภาพของบรกิารยงัมมีาตรฐานค่อนขา้งต ่า ส่วนทางดา้นการจดัสร้างทีอ่ยู่อาศยั
ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยนัน้ยงัขาดแคลนอยูม่าก และมกีารเช่าซือ้ช่วงต่อกนั ผลทีสุ่ดผูม้รีายไดน้้อยจรงิ
ไมไ่ดอ้ยู่อาศยั และกลายเป็นผูม้รีายไดป้านกลางเขา้ไปอาศยัแทน จดัไดว้่าเป็นการสนองบรกิารผดิ
กลุ่มเป้าหมายไป ซึง่ควรจะไดม้กีารทบทวนทัง้มาตรการและวธิกีารเขา้อยูอ่าศยั 

  3.2 โครงสร้างราคาค่าบริการยังไม่เหมาะสม โครงสร้างราคาค่าบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลายอย่างยงัอยู่ในระดบัต ่าไม่คุม้ทุน จงึท าใหก้จิการขาดทุนและ
จะตอ้งพึง่เงนิอุดหนุนจากรฐับาล ซึง่ไดร้บัอย่างไม่สม ่าเสมอ ท าใหฐ้านะการเงนิและสภาพคล่องของ



257 

 

กิจการมปีญัหา มหีน้ีสินสะสมไว้สูงโดยเฉพาะกิจการรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนัน้วธิกีารก าหนดราคากจิการสาธารณูปโภคบางอย่าง โดยเฉพาะน ้าประปาในแต่ละทอ้งที่
หรอืแต่ละเมอืง ซึง่มฐีานะความเป็นอยู่และรายไดถ้วัเฉลีย่ไม่เท่ากนั ควรจะได้มกีารทบทวนวธิกีาร
ตัง้อตัราค่าน ้าใหมใ่หข้ึน้อยูก่บัตน้ทุนการผลติมากกว่าทีจ่ะก าหนดเป็นอตัราเดยีวกนั ส่วนการบรกิาร
ในเขตชนบทนั ้น รัฐบาลก็ควรจะได้พิจารณาให้การอุดหนุนในช่วงแรกไปก่อนตามสมควร 
โดยเฉพาะในเขตชนบทยากจน ขณะเดยีวกนัการใหบ้รกิารในเขตเมอืงควรจะไดค้ านึงถงึการทีจ่ะให้
ผูไ้ดร้บัประโยชน์โดยตรงรบัภาระการลงทุนมากขึน้ เช่นเดยีวกบัการป้องกนัน ้าท่วมในเขตนครหลวง 

 3.3 ปญัหาการระดมทุนเพื่อน ามาขยายกจิการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนัน้ต้อง
พึง่สดัส่วนเงนิกู้สูงขึน้โดยล าดบั ส่วนการพึง่รายไดต้นเองเพื่อน ามาสมทบการลงทุนมน้ีอยลง ซึง่จะ
ท าให้รายจ่ายด้านดอกเบี้ยสูงขึ้นมากจนถึงขัน้ที่กิจการจะไม่สามารถรบัภาระหนี้ได้ในอนาคต 
ขณะเดยีวกนัการระดมทุนให้แก่กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายอย่างมคีวามจ าเป็น
จะต้องเพิม่ส่วนทุนมากขึน้ หากรฐับาลไม่สามารถเพิม่ทุนให้ได้ก็ควรจะพจิารณาถงึแหล่งทุนจาก
ภ า ค 
เอกชนทีจ่ะมาเพิม่ทุนหรอืรว่มทุนต่อไป 

 3.4 ปญัหาหน้ีคา้งช าระค่าบรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึง่ท าให้หน่วยงาน 
ผูด้ าเนินกจิการขาดสภาพคล่อง เพราะมหีนี้คา้งระหว่างหน่วยรฐัวสิาหกจิกนัเอง และที่หน่วยราช -
การติดค้างค่าบรกิารกับรฐัวิสาหกิจเป็นจ านวนกว่าหมื่นล้านบาท จงึกลายเป็นปญัหาทางด้าน
การเงนิและวธิกีารงบประมาณ ทีส่ าคญัท าให้หน่วยงานขาดสภาพคล่อง มกีารเบกิเงนิเกนิบญัชสีูง
มาก และท าใหก้จิการหลายอยา่งขาดทุนไมส่ามารถขยายงานต่อไปได้ 

 3.5 บทบาทภาครัฐและภาคเอกชน ในการด าเนินกิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ควรจะไดม้กีารทบทวนภายใตก้ารเปลีย่นแปลง และขอ้จ ากดัทางการเงนิการคลงัของ
รฐับาล โดยรฐัเป็นผูก้ ากบัดูแลตามนโยบายใหม้ากขึน้ และลดบทบาททีจ่ะเป็นผูป้ระกอบกจิการเอง
ลง เพื่อเปิดโอกาสใหเ้อกชนมาลงทุนหรอืร่วมทุนในกจิการมากขึน้ ซึง่จะต้องมกีารก าหนดเป้าหมาย
ของกิจการที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาด าเนินการ และก าหนดขัน้ตอนที่จะแปลงสภาพไปสู่
ภาคเอกชนใหช้ดัเจนต่อไป 

 4. แนวทางการพฒันา 

  4.1 มุง่การขยายและยกระดบัคุณภาพบรกิารสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้สามารถสนองตอบการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและการขยายตวัของชุมชน โดยจดัให้มกีาร
วางระบบโครงขา่ยบรกิารพืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายการพฒันาเมอืงกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล และพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหมค่วบคู่ไปกบัการวางผงัเมอืง เพื่อก่อใหเ้กดิการใชท้ีด่นิและการ
เตบิโตของชุมชนทีเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยยิง่ขึน้ 
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  4.2 เสรมิสรา้งการพฒันาระบบบรกิารสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเ้ป็น
ตวักระตุ้นให้มกีารกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ และการผลติไปสู่ส่วนภูมภิาคและชนบท โดยการ
เสรมิสรา้งฐานเศรษฐกจิใหม่ให้กระจายออกไป เพื่อเป็นการลดความแออดัในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลในระยะยาวดว้ย 

  4.3 ก าหนดโครงสร้างราคาและอัตราค่าบรกิารบนพื้นฐานของหลักคุ้มทุนให ้
กจิการเลีย้งตวัเองได ้และยดึหลกัความเป็นธรรมทีใ่หผู้ร้บัประโยชน์โดยตรงจากบรกิารต้องรบัภาระ
ค่าใชจ้่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายด าเนินการให้มากที่สุด รฐัควรหลกีเลีย่งการใหเ้งนิอุดหนุนโดยตรงต่อ
บรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตเมอืงอกีต่อไป ยกเว้นโครงการที่
จะสนองนโยบายพเิศษของรฐับาลหรอืในเขตชนบทที่ยากจนเท่านัน้ นอกจากนัน้การก าหนดอตัรา
ค่าบรกิารควรค านึงถึงต้นทุนการผลิตบรกิารในแต่ละท้องที่ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นอตัราเดียวกัน  
ทัว่ประเทศ และควรจะก านดอัตราค่าบริการให้มสี่วนที่จะไปเพิ่มฐานะการแข่ งขนัของประเทศ
ทางดา้นการส่งออกเป็นหลกัส าคญัดว้ย 

  4.4 จัดให้มีการแบ่งภาระการลงทุนในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการระหว่างรฐับาล ราชการส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน โดยลดภาระรฐับาล
ลง และเพิม่บทบาทของทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชนใหม้ากขึน้ ทัง้นี้ควรก าหนดบทบาทของ
รฐับาลใหเ้ป็นเพยีงแต่ผูก้ ากบัดูแลใหม้กีารจดับรกิารมากกว่าทีจ่ะไปเป็นผูด้ าเนินการเองในกจิกรรม
หลายๆ อย่าง โดยมอบหมายให้ส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าไปเป็นผู้ประกอบ  
กจิการ เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัและยดึถอืหลกัการกลไกของตลาดมาใช้มากขึน้ ซึ่งจะท าใหก้าร
ให้บรกิารมปีระสิทธิภาพมากกว่าที่รฐัจะผูกขาดท าเองทัง้หมด อันจะเป็นการสอดคล้องกับการ  
แปรสภาพกจิการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเ้ขา้สู่เชงิธุรกจิต่อไป 

  4.5 ปรับปรุงองค์กรการด าเนินงานภายในของกิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้มคีวามคล่องตวั โดยปรบัปรุงให้มกีารวางแผนทางด้านการเงนิ การตลาด และ 
ประสทิธภิาพการด าเนินงานเพื่อมุ่งลดต้นทุนการผลติ ค่าใช้จ่ายบุคคล และจดัวธิกีารระดมทุนทัง้
ดา้นการเพิม่รายได้สมทบการลงทุนใหสู้งขึน้ ลดสดัส่วนการก่อหนี้ลง จดัใหม้กีารเพิม่ทุน ตลอดทัง้
จดัใหม้อีงคก์รกลางเพื่อประสานแผนงานการลงทุนบางกจิกรรม โดยเฉพาะการแก้ปญัหาจราจรและ
การขนส่งในเขตกรงุเทพมหานครใหม้เีอกภาพดขีึน้ 

 5. มาตรการและแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพฒันาดงักล่าว 
ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 

  5.1 แผนงานการจดัหาน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค และการแก้ไขปัญหา 
น ้าท่วมและระบายน ้า 
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(1) ปรับปรุงขยายกิจการประปาเพื่อขยายเขตการจ าหน่ายน ้ าให้
เพิม่ขึน้ โดยให้ความส าคญักบัการปรบัปรุงกจิการประปาเดมิ พรอ้มไปกบัการก่อสรา้งประปาใหม ่
มุ่งลดอตัราการสูญเสยีของน ้า และแก้ปญัหาแผ่นทรุดอนัเน่ืองจากการใชน้ ้าบาดาล โดยมเีป้าหมาย
ทีจ่ะเพิม่ก าลงัการผลติอกี 1.557 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อวนั ทัง้ในเขต กทม. เขตเมอืงและเขตชนบท 
(เพิม่ก าลงัผลติ 5 แสนลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ในเขต กทม. ส่วนในเขตเมอืงนอก กทม. และเขตชนบท
เพิม่ก าลงัผลติรวมประมาณ 1.057 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อวนั) 

(2) ขยายการใหบ้รกิารน ้าประปาในเขตชนบท ในรปูแบบประปาชุมชน 
โดยให้ความส าคญัของการปรบัปรุงกิจการประปาเดิมมากกว่าที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ และยดึหลกั
ความพรอ้มของชุมชนเป็นหลกั 

(3) พจิารณารบัโอนกจิการประปาสมัปทาน เพื่อด าเนินกจิการอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยแก้ไข กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และค่าชดเชยทรพัย์สนิ แก้ขอ้ขดัแย้งเรื่อ งความ 
รบัผดิชอบขององคก์ร 

(4) ก าหนดอตัราค่าบรกิารน ้าประปา ให้สอดคล้องกบัต้นทุนการผลติ
และประสทิธภิาพในการด าเนินงานในรปูแบบธุรกจิ เพื่อลดภาระเงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

(5) จดัระบบระบายน ้ าหลกั และการป้องกันน ้าท่วมในเขตเมืองให้
ประสานสอดคลอ้งกบัแนวทางการวางผงัเมอืง ทัง้นี้ส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งรว่มรบัภาระกบัผูร้บัประโยชน์
โดยตรงในลกัษณะคุม้ทุน 

5.2 แผนงานการพฒันาท่ีอยู่อาศยัและการปรบัปรงุชุมชนแออดั 

(1) จดัสร้างที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง
จ านวน 27,000 หน่วย ในเขตเมอืงเป็นหลกั โดยก าหนดราคาขาย เช่า และเช่าซือ้ใหเ้หมาะสม 

(2) ให้การเคหะแห่งชาตริ่วมลงทุนกบัภาคเอกชน จดัสรา้งทีอ่ยู่อาศยั
ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยและรายไดป้านกลาง โดยก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีช่ดัเจน 

(3) ใหห้น่วยบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ เป็นผูด้ าเนินการและรบัภาระ
การปรบัปรุงชุมชนแออัด ทัง้ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคม โดยยดึหลกัเกณฑ์การปรบัปรุง 
ชุมชนแออดัในที่ดิน หรอืย้ายชุมชนแออัดสู่ที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่า ทัง้นี้ให้การเคหะแห่งชาติร่วม
ประสานงานอยา่งใกลช้ดิ 

(4) การพฒันาที่อยู่อาศยัต้องมสีวนสาธารณะเป็นองค์ประกอบของ 
ชุมชนในอตัราส่วน 1 ใน 10 ของพืน้ทีชุ่มชนและรวมทัง้ใหจ้ดัสรา้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขต
เมอืง และพืน้ทีเ่ฉพาะในอตัราส่วนประชาชน 1,000 คนต่อ 2 ไร ่
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(5) แก้ไขขอ้ก าหนดการขออนุญาตจดัสรรที่ดนิ การปลูกสรา้งอาคาร
มาตรฐาน บา้น ทีด่นิ และระบบสาธารณูปโภค เพื่อลดขัน้ตอนและตน้ทุนการผลติ 

(6) ออกระเบยีบการส่งเสรมิสถาบนัการเงนิใหส้นิเชื่อระยะยาวแก่ผูซ้ือ้
และผู้ประกอบธุรกจิที่อยู่อาศยั เช่น ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายขอบข่ายให้บรกิารโดยการ
ขยายสาขาทัง้ในกรุงเทพมหานครและเมอืงภูมภิาค มุ่งเน้นการให้บรกิารแก่ผู้กู้รายย่อยเป็นส าคญั
และเป็นแหล่งเงนิทุนระยะยาวของการเคหะแห่งชาต ิ

5.3 แผนงานแก้ไขปัญหาจราจรและการขนส่ง 

(1) ยกระดบัคุณภาพบรกิารขนส่งสาธารณะ โดยการปรบัขนาดของ 
ขสมก. ใหเ้หมาะสมและใหเ้อกชนเขา้มาแขง่ขนัเพื่อรบัสมัปทานในการบรกิารขนส่งสาธารณะในบาง
เขต พรอ้มทัง้ก่อสรา้งทางวิง่เฉพาะส าหรบัรถโดยสารประจ าทางเป็นบางสายจ านวนไม่น้อยกว่า 4 
โครงการ และปรบัปรุงช่องทางเดินรถโดยสารประจ าทางที่มีอยู่ ทัง้นี้ เพื่อให้การเดินทางด้วย  
รถโดยสารประจ าทางสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(2) ก่อสรา้งถนนสายหลกั ถนนสายรอง ทางด่วนและถนนที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมประมาณ 33 โครงการ และก่อสรา้งสะพานขา้มแม่น ้าเจา้พระยาอกี 2 แห่งในเขต กทม. และ
ปรมิณฑล เพื่อใหเ้ชื่อมโยงเป็นโครงขา่ยทีส่มบรูณ์และยบัยัง้การพฒันาตามแนวทางยาวของถนน 

(3) ส าหรับเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค ซึ่งปญัหาด้าน
การจราจรยงัไม่รา้ยแรง จ าเป็นต้องป้องกนัปญัหาทีอ่าจทวคีวามรุนแรงขึน้ โดยวางแผนแม่บทและ
จดัระบบการจราจรในเขตเมอืงที่ได้รเิริม่ไว้บ้างแล้วในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 และจดัล าดับ
ความส าคญัของโครงการต่างๆ ใหช้ดัเจนภายใตก้รอบการลงทุนทีเ่หมาะสมและเป็นไปได้ 

(4) ด าเนินโครงการจดัระบบการจราจร 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการจดั
สญัญาณไฟจราจรในพื้นทีใ่นเขต กทม. ซึ่งนับเป็นโครงการที่ลงทุนต ่าแต่ให้ผลตอบแทนสูง หาก
โครงการด าเนินการอยา่งไดผ้ล 

(5) เริ่มด าเนินโครงการเก็บเงินค่าผ่านทางเข้าเขตชัน้ใน กทม . 
เช่นเดยีวกบัการเกบ็ค่าผ่านทางด่วน เพื่อใหม้กีองทุนส าหรบัปรบัปรงุระบบการจราจรและขนส่ง และ
นับเป็นการเก็บเงนิจากผู้ได้รบัประโยชน์โดยตรง ทัง้นี้เพื่อเป็นการส่งเสรมิมาตรการคนืทุนของ
โครงการในเขต กทม. และปรมิณฑล นอกจากนัน้การเก็บค่าผ่านทางเข้าเขตชัน้ในจะช่วยลด
ปรมิาณการจราจรของรถยนต์ส่วนบุคคลเขา้เขตชัน้ใน นับเป็นการลดความคบัคัง่ของการจราจรได้
อีกทางหนึ่ง ทัง้นี้โครงการจดัเก็บค่าผ่านทางนี้ จะต้องท าควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงคุณภาพของ
บรกิารขนส่งสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนมทีางเลอืกทีเ่หมาะสมในการเดนิทาง  
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5. แผนงานการก าจดัน ้าเสีย ขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลู 

(1) ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดบริการ ด้านการก าจัด 
น ้าเสยี ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูลเพื่อพฒันาบรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมดา้นนี้ใหไ้ดม้าตร-
ฐาน (ตามแนวทางการพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พืน้ทีเ่ฉพาะและเมอืงศูนยก์ลางความ
เจรญิในภมูภิาค จ านวน 26 เมอืง คอื กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ชลบุร ีพษิณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี ราชบุร ีสุราษฎรธ์านี ภูเก็ต ล าปาง เชยีงราย 
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรนิทร์ สกลนคร ระยอง ฉะเชงิเทรา สระบุร ีกาญจนบุร ีเพชรบุร ีปตัตานี 
และนครศรธีรรมราช) 

(2) ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการวางแผน การก าจัดน ้ าเสียและ 
สิง่ปฏกิูล ตามแนวทางการพฒันาเมอืงและพื้นทีเ่ฉพาะนอกเหนือจาก 26 เมอืงขา้งต้น โดยก าหนด
รปูแบบการจดับรกิารทีช่ดัเจน และยดึหลกัคุม้ทุนในการจดับรกิารและใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนในการ
ลงทุน 

(3) ให้สมัปทานและ/หรอืร่วมลงทุนกบัภาคเอกชน ในการด าเนินการ
จดับรกิาร การก าจดัน ้าเสยี ขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกิูล เพื่อแบ่งเบาภาระของรฐัและความคล่องตวัใน
การด าเนินงาน 

(4) ปรบัปรุงการบรหิารการจดัเกบ็ และอตัราค่าธรรมเนียมของหน่วย
บรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและสามารถพึง่ตนเองไดใ้นระยะยาว 

 



บทท่ี 4 
แผนพฒันาด้านพลงังาน 

 
 

1. แนวโน้มด้านพลงังานของโลกและสถานการณ์พลงังานในประเทศที่มคีวามส าคญั
ต่อแนวนโยบายและโครงการพฒันาพลงังานของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 มโีดยสรปุดงันี้ 

1.1 ความไม่แน่นอนของราคาน ้ามนัและอตัราแลกเปลี่ยน อาจจะท าให้ราคา 
น ้ามนัผนัผวนได้อย่างรวดเรว็ถงึแม้ว่าราคาน ้ามนัจะมแีนวโน้มลดลงในช่วงแรกของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่6 ซึง่จะท าใหป้ญัหาการขาดดุลการคา้ระหว่างประเทศของไทยบรรเทาเบาบางไปไดบ้า้ง 

1.2 หากไม่มกีารปรบัปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการส ารวจปิโตรเลยีม และขยาย
ตลาดก๊าซธรรมชาตใินประเทศแลว้ จะท าใหก้ารลงทุนในการส ารวจและพฒันาปิโตรเลยีมในประเทศ
ลดน้อยลงในช่วงหลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6   

1.3 ช่วงทีร่าคาน ้ามนัน าเขา้ลดลงจะเอื้ออ านวยต่อการปรบัโครงสรา้งราคาขาย
ปลกีผลติภณัฑน์ ้ามนั และการจดัใหม้รีะบบกลไกการบรหิารการใช้พลงังาน และการจดัหาพลงังาน
ใหม้กีารยดืหยุน่พรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตไดต่้อไป 

1.4 ความต้องการใชพ้ลงังาน “เชงิพาณิชย”์ ในประเทศไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
พลงังานเชงิพาณิชย์ส่วนใหญ่หรอืกว่าครึ่งหนึ่งยงัต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ฉะนัน้สถานการณ์  
พลงังานของโลกยอ่มจะมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยต่อไป 

1.5 ผลการด าเนินงานดา้นพลงังานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ท าใหป้ระเทศ
ไทยสามารถกระจายการผลติพลงังานในประเทศได้มากขึน้ และลดสดัส่วนการพึ่งพาพลงังานจาก
ต่างประเทศลงจากประมาณรอ้ยละ 90 ของพลงังานเชงิพาณิชยใ์นปี 2524 เหลอืรอ้ยละ 58 ในปี 
2528 

1.6 การปรบัโครงสร้างราคาพลังงานยงัด าเนินไปได้ไม่เท่าที่ควร และยงัม ี
ข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่ากระแสไฟฟ้า ราคาขายปลีกผลิตภณัฑ์น ้ ามนัที ่
แตกต่างกันมากเกินไป จงึท าให้มกีารทดแทนการใช้กันอยู่และการปรบัราคาน ้ามนัยงัไม่ทนัต่อ  
เหตุการณ์ 

1.7 การใชพ้ลงังานในเชงิพาณิชยใ์นชนบทไดเ้พิม่มากขึน้ แต่พลงังานพืน้บา้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ฟืนและถ่านไม้ก็ยงัเป็นแหล่งพลงังานหลกัของชนบทอยู่ พื้นที่ป่าไม้อันเป็น
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แหล่งทีม่าของฟืนและถ่านไมไ้ดล้ดลงไปมากและมตี้นทุนการผลติสูงขึน้ ฉะนัน้การจดัหาพลงังานใน
ชนบทจงึเป็นประเด็นส าคญัที่จะต้องด าเนินการแก้ไขควบคู่ไปกับการแก้ปญัหาความยากจนใน
ชนบทดว้ย 

ประเดน็หลกัของการพฒันาพลงังาน 

2. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ความไมแ่น่นอนของราคาน ้ามนัและอตัราแลกเปลีย่น
ของเงนิสกุลหลกัยงัมอียู่ต่อไป ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนพฒันาพลงังาน จงึมคีวามจ าเป็นทีร่ฐั
จะต้องปรบักลไกการจดัหา การก าหนดราคาภายในประเทศใหม้คีวามยดืหยุ่นมากขึน้ และพรอ้มที่
จะปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์พลงังานทีผ่นัผวนของโลกในหลายรปูแบบได ้แผนพฒันาพลงังานจะมี
ประเดน็หลกั สรปุไดด้งันี้ 

2.1 แหล่งทรพัยากรพลงังานในประเทศ แมม้มีากและกระจายอยู่หลายชนิด แต่
กย็งัไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มที่ เพราะยงัจะต้องส ารวจใหท้ราบปรมิาณส ารองที่แน่นอน และต้อง
ขยายตลาดการใชก๊้าซธรรมชาตใิหม้ากขึน้ 

2.2 แนวโน้มการพฒันาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ คงจะไม่อยู่ในอัตราสูง
เท่าที่ควร เพราะสภาพธรณีวทิยาที่ซบัซ้อนและแหล่งขนาดเล็ก ต้นทุนการผลติค่อนข้างสูง และ
สภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออ านวยต่อการพฒันาแหล่งปิโตรเลยีมเท่าที่ควรทัง้ด้านกฎเกณฑ ์
ระยะการเจรจาและความตอ้งการก๊าซธรรมชาตยิงัมขีอ้จ ากดัอยู่ 

2.3 การปรบัโครงสรา้งราคาพลงังานและการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
ในประเทศยงัมจีุดอ่อนอยู่มากทีจ่ะต้องแก้ไขต่อไปในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
คอื 

(1) ความไม่สมดุลของการใช้และการกลัน่ในประเทศ จะท าให้
ผลติภณัฑน์ ้ามนัเบนซนิเหลอืและต้องน าเขา้น ้ามนัดเีซลและก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเพิม่ขึน้ และต้อง
ส่งออกก๊าซธรรมชาตเิหลวมากยิง่ขึน้ เพราะไมม่ตีลาดในประเทศ 

(2) การทดแทนการใชร้ะหว่างพลงังานเชงิพาณิชยท์ีส่ าคญั 4 ชนิด คอื 
น ้ามนั ลกิไนท ์ถ่าน หนิน าเขา้ และก๊าซธรรมชาต ิจะมมีากขึน้ 

(3) การประหยดัพลงังานยงัไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะกิจการ
สาขาการขนส่ง กิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก และการลดราคาพลงังานและโครงสร้าง
ราคาที่ไม่เหมาะสมท าให้ความกระตืนรนืร้นที่จะประหยดัพลงังานลดลง ตลอดทัง้การสิ้นเปลอืง 
พลงังานจากสภาพจราจรตดิขดัในเขตกรงุเทพมหานคร 
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2.4 โดยที่ก าลงักลัน่น ้ามนัของโลกยงัเหลอือยู่อกีมาก ประกอบกบัสถานการณ์
น ้ามนัของโลกมคีวามผนัผวนและมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ฉะนัน้การพจิารณาขยายหรอื  
ปรบัปรุงโรงกลัน่ภายในประเทศ จะต้องสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและให้มปีระสทิธิ-
ภาพทดัเทยีมกบัมาตรฐานสากล 

2.5 การใช้พลงังานเชงิพาณิชยใ์นชนบทเพิม่สูงขึน้ อนัเนื่องมาจากแหล่งที่มา
ของฟืนและถ่านไมไ้ดล้ดลงและมรีาคาสูงขึน้ ตลอดทัง้การขยายระบบไฟฟ้าและถนนสู่ชนบทท าให้
การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยใ์นชนบทมมีากขึน้ 

2.6 บทบาทของรฐัในการบรหิารพลงังานยงัไม่ชดัเจน และไม่เอื้ออ านวยให้มี
การบรหิารพลงังานของประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากขาดเอกภาพในการบรหิารเพราะไม่มี
การรวมหน่วยงานพลงังานต่างๆ ให้อยู่ในสายบงัคบับญัชาเดยีวกนั ท าให้ยากต่อการควบคุมและ
การประสานงาน บทบาทของรฐัและเอกชนในการพฒันาพลงังานยงัขาดความชดัเจนและขาดกลไก
ถาวรในการประสานงาน 

2.7 การลงทุนสาขาพลงังานโดยเฉพาะการลงทุนดา้นไฟฟ้าและดา้นปิโตรเลยีม
จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนเกินความจ าเป็นและ ให้
สอดคลอ้งกบัขดีความสามารถทางดา้นการเงนิของหน่วยงาน ขอ้จ ากดัดา้นการเงนิและการคลงัของ
ประเทศ 

แนวทางการพฒันาพลงังาน 

3. แนวทางการพฒันาพลงังาน ประกอบดว้ย 

3.1 ลดสดัส่วนการพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศ และกระจายแหล่งที่มาและ
ชนิดของพลังงานให้กว้างขวางออกไป โดยการเร่ งรัดส ารวจ และพัฒนาแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศ คอื ก๊าซธรรมชาต ิน ้ามนัดบิ ลกิไนท ์พลงัน ้าและพลงังานนอกแบบต่างๆ 

3.2 ปรับโครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์น ้ ามนั และอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นการ 
ส่งเสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัแหล่งพลงังานทีจ่ดัหาได ้ตลอดจน
ก าหนดก๊าซธรรมชาต ิลกิไนท ์ถ่านหนิน าเขา้ และน ้ามนัเตาใหส้อดคลอ้งกนั 

3.3 ส่งเสรมิให้มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการประหยดัการ
ใช้พลงังานในสาขาคมนาคมขนส่ง สาขาอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และการหุงต้มโดยฟืนและ
ถ่านไม ้

3.4 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมบีทบาทในการลงทุนด้านพลงังานมากขึ้น เพื่อ
แบ่งเบาภาระทางดา้นการเงนิภาครฐั 
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3.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารจดัหาพลงังานที่เหมาะสมเพื่อสนองความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานในชนบท โดยพจิารณาควบคู่ไปกบัการแกป้ญัหาความยากจนในชนบท 

3.6 จดัสดัส่วนการใช้พลงังานให้เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวด-
ลอ้มเป็นส าคญั 

4. เป้าหมาย 

4.1 รกัษาระดบัการใชพ้ลงังานของประเทศโดยส่วนรวมใหเ้พิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่
ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.7 ต่อปี ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

4.2 ลดสดัส่วนการพึง่พาพลงังานจากต่างประเทศ จากประมาณรอ้ยละ 58 ของ
การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยใ์นปี 2528 เหลอืรอ้ยละ 49 ในปี 2534 ทัง้นี้โดย 

(1) ผลติก๊าซธรรมชาติในประเทศเพิม่ขึ้น จากวนัละ 354 ล้านลูก- 
บาศกฟุ์ต ในปี 2528 เป็นวนัละ 720 ลา้นลกูบาศกฟุ์ต ในปี 2534  

(2) ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น จากวันละ 14,250  
บาเรล ในปี 2528 เป็นวนัละ 18,500 บาเรล ในปี 2534 

(3) ผลติน ้ามนัดบิบนบกเพิม่ขึน้ จากวนัละ 20,800 บาเรล ในปี 2528 
เป็นวนัละ 28,600 บาเรล ในปี 2534 

(4) ใหส้ามารถใชก๊้าซธรรมชาตผิลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากวนัละ 250 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตในปี 2528 เป็นวนัละ 500 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตในปี 2534 

(5) ให้สามารถใช้ลกิไนท์ผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากปีละ 5 ล้านตนั ในปี 
2528 เป็นปีละ 9 ลา้นตนั ในปี 2534 

(6) ใหส้ามารถใชล้กิไนท์ในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้จากปีละ 5 แสน
ตนัในปี 2528 เป็นปีละ 1 ลา้นตนัในปี 2534 

4.3 ก าหนดเป้าหมายส าคญัอ่ืนๆ คือ 

(1) ใหก้ าลงัผลติส ารองของระบบไฟฟ้าอยูใ่นเกณฑร์ะดบัรอ้ยละ 15-20 
ของความตอ้งการก าลงัไฟฟ้าสงูสุดในปี 2534 

(2) ขยายไฟฟ้าไปสู่ชนบทเพิม่ขึน้ประมาณ 10,700 หมู่บ้าน ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ทัง้น้ีโดยใหค้ านึงถงึฐานะการเงนิของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคดว้ย 
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(3) ให้ใช้ถ่านหินน าเข้าจากต่างประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมอยู่ใน
ระดบัประมาณปีละ 5 แสนตนั ในปี 2534 เทยีบกบัปีละ 2 แสนตนัในปี 2528 

(4) ให้ประหยดัพลงังานในสาขาขนส่ง อุตสาหกรรม และครวัเรอืนได้
เทยีบเท่าน ้ามนัดบิเฉลีย่ปีละ 390 ลา้นลติรในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

มาตรการและแผนงาน 

5. มาตรการท่ีจะช่วยให้การพฒันาพลงังานสามารถบรรลุตามแนวนโยบายท่ี
วางไว้ได้ก าหนดข้ึนดงัน้ี 

5.1 เ ร่ ง ร ัดการส า รวจและพัฒนาแหล่งพลัง งานประ เภทต่างๆ 
ภายในประเทศ 

(1) การส ารวจและพฒันาปิโตรเลยีม 

(1.1) ปรบัปรุงกฎหมายปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับนโยบายที่
จะต้องเร่งรดัการส ารวจ และพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศ โดยพิจารณาบทบาทกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัในแงต่่างๆ 

(1.2) สนับสนุนให้มกีารกระจายและขยายตลาดก๊าซธรรมชาติ
เพิม่มากขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามขดีความสามารถที่จะขยายการผลติในอนาคต และเพื่อกระตุ้นให้มี
การส ารวจและพฒันาดา้นนี้มากขึน้ 

(1.3) เร่งด าเนินการตกลงร่วมมอืกบัรฐับาลมาเลเซยี และบรษิทั
ผูไ้ดร้บัสมัปทานในการพฒันาปิโตรเลยีมในเขตพฒันาร่วม (Joint Development Area) บรเิวณ 
อ่าวไทย เพื่อใหม้กีารพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ใหไ้ด ้

(2) การกระจายการจดัหาน ้ ามนั 

(2.1) ให้มกีารกระจายการจดัหาน ้ามนัดิบและน ้ามนัส าเร็จรูป
จากต่างประเทศ โดยไมพ่ึง่จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกนิไป 

(2.2) ปรบัระยะเวลาและเงื่อนไขสญัญาซื้อขายใหเ้ป็นไปในรปูที่
จะให้ประโยชน์ต่อประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเคลื่อนไหวด้านราคาและแหล่งที่มาของ  
น ้ามนัดว้ย 
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(3) การส ารวจและพฒันาลกิไนท ์

(3.1) สนับสนุนให้กรมทรพัยากรธรณีด าเนินการส ารวจขุดเจาะ
แหล่งลกิไนทใ์นประเทศ เพื่อประโยชน์ในการใชภ้าคอุตสาหกรรมและในการผลติไฟฟ้า 

(3.2) สนับสนุนให้ กฟผ. ด าเนินการส ารวจและขุดเจาะในขัน้
รายละเอยีดเพิม่เตมิแหล่งลกิไนทท์ีแ่มเ่มาะ กระบี ่และแหล่งอื่นๆ เพื่อคน้หาปรมิาณส ารองลกิไนทท์ี่
มคีวามเหมาะสมทางเศรษฐกจิมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าใหม้ากขึน้ 

(3.3) ส่งเสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันา เพื่อใหม้กีารใชล้กิไนท์ใน
ภาคอุตสาหกรรมและครวัเรอืนในชนบทมากขึน้ 

(3.4) สนับสนุนให้ กฟผ. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาแหล่งลกิไนท ์และใหส้ านัก-
งานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตติดิตามควบคุมผลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ 

(4) การส ารวจและพฒันาแหล่งน ้าเพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้า 

(4.1) สนับสนุนให ้กฟผ. ท าการส ารวจและพฒันาแหล่งน ้าที่มี
ความเหมาะสมทางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์ในการผลติไฟฟ้าใหม้ากขึน้ 

(4.2) สนับสนุนให้มีการแบ่งสรรค่าใช้จ่ายเงินลงทุนก่อสร้าง 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าทีใ่หป้ระโยชน์เอนกประสงคอ์ย่างเหมาะสม เพื่อให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(4.3) เร่งรดัใหส้ านักงานพลงังานแห่งชาต ิจดัท าแผนแม่บทการ
พฒันาไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดเล็กของประเทศ และจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของโครงการเพื่อ
ประโยชน์ในการเลอืกสรรแหล่งทีต่ ัง้โครงการทีใ่หผ้ลตอบแทนคุม้ค่าทางเศรษฐกจิมาใหห้น่วยงานที่
มขีดีความสามารถและความพรอ้มทีจ่ะด าเนินการพฒันาต่อไป 

5.2 การก าหนดราคาพลงังาน 

(1) การก าหนดราคาพลังงาน จ าเป็นจะต้องยึดถือหลักการที่ จะ
ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดต้นทุนการผลิตในสาขาต่างๆ 
เพื่อทีจ่ะเพิม่ฐานะการแขง่ขนัของประเทศในดา้นการส่งออกเป็นหลกั และเป็นการก าหนดโครงสรา้ง
ราคาทีม่สี่วนรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของประเทศดว้ย 

(2) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว หลกัเกณฑใ์นการก าหนดนโยบาย
ราคาพลงังานน่าจะได้แก่ การสนับสนุนให้เชื้อเพลิงชนิดที่ใช้ทดแทนกนัได้ เช่น ก๊าซธรรมชาต ิ  
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ลกิไนท์และถ่านหนิน าเข้าหรอืน ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัดเีซล และก๊าซหุงต้ม สามารถแข่งขนักนัโดย
ก าหนดอตัราภาษีผลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิดงักล่าวในอตัราที่ใกล้เคียงกนั และรฐับาลจะไม่ส่งเสรมิให้มี
การใชเ้ชือ้เพลงิชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นพเิศษ โดย 

(2.1) ปรบัโครงสรา้งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม โดยการก าหนด
อตัราภาษผีลติภณัฑเ์ชือ้เพลงิแต่ละชนิดในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนั 

(2.2) ยกเลกิการก าหนดราคาขายปลีก และราคา ณ โรงกลัน่ 
ของผลติภณัฑ์ภายในช่วงแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 โดยปล่อยให้ลอยตวัตามภาวะราคาใน
ตลาดโลก ในการนี้จะต้องมกีารศกึษาขัน้ตอนในการปฏบิตัอิย่างรอบคอบก่อนที่จะมกีารยกเลกิการ
ควบคุมราคาเมือ่โอกาสเอือ้อ านวย 

(2.3) สนับสนุนให้ใช้หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาก๊าซธรรมชาติ
ขึน้ และวางระเบยีบในการก าหนดโครงสรา้ง และอตัราค่าขนส่งผ่านท่อก๊าซธรรมชาตทิีช่ดัเจน 

(2.4) ควรให้มกีารน าเขา้ถ่านหนิได้เช่นเดยีวกบัเชื้อเพลงิอย่าง
อื่น และรฐัควรตรงึเพดานภาษนี าเขา้ถ่านหนิในระดบัรอ้ยละ 25 ตลอดช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6  

5.3 มาตรการประหยดัการใช้พลงังาน 

ส่งเสรมิให้มกีารประหยดัพลงังานในสาขาคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม 
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศยั โดยสนับสนุนการจดัตัง้องค์กรที่มคีวามคล่องตวั เพื่อด าเนินการ
ประหยดัพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนปรบัปรุงเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเอื้ออ านวยให้เกดิการ
ประหยดัพลงังานในสาขาต่างๆ อยา่งจรงิจงั 

5.4 การขยาย/เพ่ิมก าลงัของโรงกลัน่ และการน าเข้าผลิตภณัฑน์ ้ามนั 

เป็นมาตรการที่มุ่งจะให้โรงกลัน่ในประเทศ มปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบั 
มาตรฐานสากล อนัเป็นการลดต้นทุนในการจดัหาน ้ามนัส าหรบัประเทศ โดยจะสนับสนุนให้มกีาร 
น าเข้าผลติภณัฑ์น ้ามนัให้เหมาะสมยิง่ขึ้น และส่งเสริมให้เอกชนมโีอกาสเข้ามาลงทุนในโรงกลัน่ 
น ้ามนั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพความคล่องตวัทางธุรกจิและลดภาระการเงนิของรฐับาล 

5.5 ส่งเสริมการวิจยั การพฒันา การผลิต และการใช้พลงังานนอกแบบ 

สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งท าการวจิยั และพฒันาพลงังานนอกแบบ ตลอดจนปรบัปรุงภาษแีละค่าธรรมเนียมส าหรบั 
วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการผลติ เพื่อชกัจงูใหท้ัง้ผูผ้ลติและผูใ้ชส้นใจการลงทุนและการใชพ้ลงังานนอก
แบบมากยิง่ขึน้ 
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5.6 ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้พลังงานในชนบท ในรูปแบบท่ี 
เหมาะสม 

สนับสนุนให้มกีารปลูกป่าไมใ้ช้สอยในระดบัครวัเรอืนและชุมชน สนับสนุน
ใหเ้อกชนด าเนินการปลูกสรา้งสวนป่าไมเ้พื่อการคา้ เผยแพร่เทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานทีม่ใีช้
กนัอยู่แล้วในชนบท สนับสนุนการวจิยัและพฒันาชวีมวลพลงังาน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารใชก๊้าซ
ปิโตรเลยีมเหลวและไฟฟ้าชนบทโดยยดึหลกักลไกตลาดและไมม่กีารอุดหนุนราคา 

5.7 การบริหารพลงังาน บทบาทของรฐัและเอกชนในการพฒันาพลงังาน 

ภายใตโ้ครงสรา้งการบรหิารพลงังานทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั สนับสนุนใหม้กีาร
ประสานงาน แผนและนโยบายส่วนรวมในด้านพลงังานของรฐัที่กระจดักระจายอยู่ตามหน่วยงาน /
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ใหส้อดคลอ้ง และใหเ้ป็นระบบทีม่เีอกภาพมาก
ขึน้ โดยใหม้สีภากรรมการเพื่อด าเนินการในดา้นนี้ 

5.8 มาตรการด้านการลงทุน 

มุง่ปรบัปรุงการลงทุนดา้นไฟฟ้า และดา้นปิโตรเลยีมใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เพื่อหลกีเลี่ยงการลงทุนเกนิความจ าเป็นให้สอดคล้องกบัขดีความสามารถทางด้านการเงนิของ
หน่วยงานตามข้อจ ากดัด้านการเงนิและการคลงัของประเทศ ที่ส าคญัคือ การจดัให้มรีะบบการ  
ทบทวนพยากรณ์ความต้องการใชไ้ฟฟ้าของประเทศทีเ่หมาะสมและแม่นย ายิง่ขึน้ การลดก าลงัผลติ
ส ารองของระบบไฟฟ้าลง และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนสาขา 
พลงังานมากยิง่ขึน้ 

การลงทุนในสาขาพลงังานนัน้จ าเป็นจะต้องพจิารณาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง
กบัฐานะทางการเงนิของประเทศ และของหน่วยงานหลกั คอื กฟผ. กฟน. และ ปตท. อยู่เสมอ ส่วน
ในกรณีของส านักงานพลังงานแห่งชาตินัน้ เนื่องจากใช้เงนิงบประมาณแผ่นดินจึงจ าเป็นต้อง
พจิารณาต่างหากตามขดีจ ากดัทางดา้นการเงนิและการคลงัของประเทศเป็นรายปีในโอกาสต่อไป 



บทท่ี 5 
แผนพฒันาด้านการขนส่ง 

 
 

1. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (2525-2529) ไดด้ าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้ง โดย
พฒันาการขนส่งทางน ้าและทางรถไฟให้มกีารใช้มากขึน้เพื่อให้มคีวามสมดุลกบัการใช้ระบบถนน 
และขณะเดยีวกนัจะเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง และเป็นการสนับสนุนนโยบายเพิ่มประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังานทีก่ าลงัมปีญัหาอยูใ่นขณะนัน้ดว้ย 

2. การด าเนินงานปรบัโครงสรา้งดงักล่าวค่อนขา้งล่าช้า เนื่องจากระบบการขนส่งทาง
ถนนมโีครงขา่ยทีก่วา้งขวางสะดวกรวดเรว็ ตลอดทัง้โครงสรา้งราคาน ้ามนัยงัมสี่วนช่วยใหก้ารขนส่ง
ทางถนนไดเ้ปรยีบกว่าการขนส่งระบบอื่นอยู ่จงึก่อใหเ้กดิประเดน็ปญัหาดงัต่อไปน้ี 

2.1 การปรบัโครงสรา้งจากการใชถ้นนใหห้นัมาใชท้างน ้าและทางรถไฟมากขึน้
ยงัไม่ไดผ้ล ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มนีโยบายทีจ่ะประหยดัน ้ามนัและลดต้นทุนการขนส่ง จงึ
ก าหนดใหก้ารขนส่งในประเทศมุง่การใชท้างน ้าและทางรถไฟมากขึน้ แทนการขนส่งทางถนน ดงันัน้ 
จงึได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการขนส่งทางน ้ า และโครงการพัฒนากิจการรถไฟ ซึ่งมี 
วงเงนิลงทุนประมาณ 2,400 ล้านบาท และ 10,000 ลา้นบาท ตามล าดบั แต่การด าเนินงานตาม
โครงการดงักล่าวยงัไม่เกดิผลตามเป้าหมาย ทัง้น้ีเพราะมคีวามล่าช้าในการด าเนินงาน มปีญัหาใน
การบรหิารโครงการ ระเบียบขัน้ตอนทางราชการเป็นอุปสรรค ปญัหาทางการเงนิ และขาดการ
ประสานงานกนัเองภายในโครงการ และระหว่างโครงการอื่นๆ 

2.2 การขนส่งทางถนนยงัมคีวามส าคญัอยู่ แต่สภาพถนนเสื่อมโทรม และยงัมี
ช่วงขาดตอน แมว้่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 มนีโยบายทีจ่ะชะลอการก่อสรา้งถนนสายประธาน 
มุ่งก่อสร้างถนนสายย่อยจากแหล่งผลติและแหล่งชุมชนในเมอืงหลกัก็ตาม แต่การใช้ถนนก็ยงัมี
ความส าคญัอยู่ เพราะการขนส่งด้านอื่นยงัทดแทนไม่ได้ และโครงข่ายถนนสายหลกัก็มอียู่อย่าง  
ทัว่ถึง แต่สภาพถนนส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ขาดการบ ารุงรักษาที่พอเพยีงและการบูรณะที่ 
ทนัเวลา เพราะมขีอ้จ ากดัทางด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตามการบ ารุงรกัษาและบูรณะนับวาเป็น
เรื่องจ าเป็นอย่างมาก เพราะหากปล่อยไว้อาจจะต้องลงทุนสูงในการสรา้งใหม่ นอกจากนัน้ในบาง  
พืน้ทีย่งัมชี่วงขาดตอนท าใหก้ารเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายถนนยงัไม่ดเีท่าทีค่วร 

2.3 การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ไม่คุ้มค่าเริม่เป็นปญัหาส าคัญ ท าให้การ 
ลงทุนสญูเปล่าทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื ท่าเรอืชายฝ ัง่ต่างๆ ทีม่อียูย่งัไมม่กีารใชป้ระโยชน์ เพราะมปีญัหา
ขัน้ตอนการเข้าด าเนินงานที่ส ับสน และขาดความสอดคล้องในการด าเนินงานของโครงการที่
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เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุน ปญัหาการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มอียู่อย่างไม่คุ้มค่านัน้ อาจจะมมีากขึ้น
ส าหรับโครงการส าคัญๆ ที่จะแล้วเสร็จในอนาคต เช่น ท่าเรือน ้ าลึกหลายแห่ง หากไม่มีการ
เตรยีมการล่วงหน้าไว้ให้พรอ้มทัง้ในด้านความต้องการใช้และความสอดคลอ้งของโครงการอื่นๆ ที่
ควรจะสนบัสนุน 

2.4 ความต้องการการบริการขนส่งที่ดีมีมากขึ้นในด้านการส่งออก การ 
ท่องเทีย่ว และการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะ จากความจ าเป็นในการพฒันาเศรษฐกจิทีมุ่่งใหก้จิการทีน่ ามา
ซึ่งเงนิตราต่างประเทศ การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ และการพฒันา  
อุตสาหกรรมในลกัษณะพื้นทีเ่ฉพาะอย่างเป็นระบบครบวงจร ท าใหม้คีวามต้องการระบบการขนส่ง
ทัง้ในด้านปรมิาณ มาตรฐาน ความสะดวก และคุณภาพบรกิารที่ดมีากขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม  
ดงักล่าวทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

2.5 บริการด้านการขนส่งในบางเรื่องขยายตัว ไม่ทันกับการขยายตัวของ
เศรษฐกจิโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกจิการการท่องเที่ยว การส่งออกและการขยายตวัของเมอืง เช่น 
การปรบัปรุงระบบถนนจากสนามบนิดอนเมอืงเขา้สู่เมอืง การจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้เพยีงพอกบัความต้องการ และปรบัปรุงลดขัน้ตอน ระเบยีบ พธิกีารต่างๆ รวมทัง้พธิกีารด้าน
ศุลกากรเพื่อให้เกิดความรวดเรว็ คล่องตวั และเหมาะสมในทางปฏบิตัยิิง่ขึน้ รวมทัง้การปรบัปรุง
ระบบการขนส่งในเมอืง เป็นตน้ 

2.6 การด าเนินงานให้บรกิารดา้นขนส่งของรฐัวสิาหกจิบางแห่งมปีญัหาในดา้น
ต่างๆ อยู่ เช่น คุณภาพ บรกิารไม่ดเีท่าทีค่วร กจิการไม่สามารถเลีย้งตวัเองได้ ท าให้เป็นภาระแก่
รฐับาลโดยเฉพาะกจิการรถไฟและการขนส่งผูโ้ดยสารในกรงุเทพมหานคร เป็นตน้ 

แนวทางการพฒันาการขนส่ง 

3. แนวทางการพัฒนาการขนส่งในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับ ท่ี  6 
ประกอบด้วย 

3.1 ด าเนินงานตามนโยบายการปรบัโครงสร้างการขนส่ง โดยเน้นการขนส่ง
ทางน ้าและทางรถไฟและโครงการส าคญัๆ ทีเ่ริม่ด าเนินการไปแลว้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ให้
แล้วเสรจ็ ได้แก่ โครงการพฒันาการขนส่งทางน ้าภายในประเทศ โครงการก่อสร้างท่าเรอืน ้าลึก
สงขลาและภูเก็ต โครงการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก และโครงการพฒันา 
ท่าอากาศยานกรงุเทพ เป็นตน้ 

3.2 มุ่งใชส้ิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่มอียู่ใหไ้ดป้ระโยชน์เตม็ทีโ่ดยเน้นการ
บ ารงุรกัษา การเพิม่มาตรฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายทีข่าดตอน 
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3.3 เพิม่ขดีความสามารถในการบรกิารดา้นขนส่ง ใหเ้กดิความคล่องตวัสะดวก
รวดเรว็ เพื่อสนับสนุนการพฒันาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว และการพฒันา 
พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก 

3.4 การก าหนดอตัราค่าบรกิารควรยดึหลกัให้เลี้ยงตวัเองได้ และรฐัจะลดการ
อุดหนุนลง ส าหรบัในเรือ่งถนนใหน้ าระบบการเกบ็ค่าผ่านทางมาใชใ้หม้ากขึน้ 

3.5 ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทในการลงทุน ด าเนินงานและปรบัปรุง 
คุณภาพบรกิารในกจิการพื้นฐานด้านการขนส่งใหม้ากขึน้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่เพิม่ขึน้ 
ลดภาระภาครฐับาลและผนึกก าลงัรว่มกนัพฒันา 

4. มาตรการและแผนงาน 

4.1 การขนส่งทางบก 

(1) ถนน 

(1.1) เน้นการบูรณะและบ ารุงรกัษาทางหลวงและถนนในชนบท 
โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วน 

(1.2) เน้นการก่อสรา้งเพิม่มาตรฐานทางช่วงทีม่คีวามส าคญัมาก
ของโครงขา่ยหลกัและการก่อสรา้งถนนช่วงขาดตอน ซึง่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลติ ตลาด 
และศูนยก์ารขนถ่ายสนิคา้เพื่อสนบัสนุนการส่งออก 

(1.3) ส่ง เสริมให้ เอกชนมีส่ วนร่วมลงทุนก่อสร้าง  บูรณะ
บ ารุงรกัษาและเก็บผลประโยชน์ โดยจะต้องก าหนดรูปแบบวธิกีารและขัน้ตอนให้ชดัเจน เพื่อให้
สามารถปฏบิตัไิด ้

(1.4) จดัให้มรีะบบหรอืองค์กรประสานนโยบาย แผนงานและ
การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนกนัในดา้นการก่อสรา้ง บูรณะทางหลวงและถนนในชนบท
เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมในการลงทุน 

(2) รถไฟ 

(2.1) เน้นการเพิม่ประสิทธภิาพการด าเนินงานและเสรมิสร้าง
ความปลอดภยัโดยการปรบัปรุงราง สะพาน ย่านสถานี ระบบสื่อสารอาณัติสญัญาณและระบบ  
โทรคมนาคม โดยเฉพาะในเสน้ทางสายหลกัทีส่นบัสนุนการส่งออก 
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(2.2) เร่งรดัปรบัปรุงการบริหารงานให้เป็นระบบธุรกิจยิ่งขึ้น 
โดยเน้นการปรบัปรงุมาตรการดา้นการตลาดใหท้นักบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปรบัปรงุการขนส่งสนิคา้ใหม้บีรกิารในลกัษณะครบวงจร 

(2.3) ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุน และด าเนินงานใน 
กจิการรถไฟใหม้ากขึน้ เช่น การเขา้มามสี่วนร่วมในการเดนิรถ การสรา้งรางรถไฟเขา้แหล่งผลติและ
แหล่งส่งออก 

(2.4) การเดินรถไฟสายทางแยกและชานเมือง หากรัฐไม่
สามารถให้เงนิอุดหนุนได้ รฐัจะต้องยอมให้มกีารก าหนดค่าบรกิารให้ได้รบัผลตอบแทนการลงทุน
ตามสมควร 

(3) การขนส่งทางถนน 

(3.1) ส่ง เสริมให้เอกชนและท้องถิ่นมีส่วนร่ วมลงทุนและ
ด าเนินงานในกจิการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร และการขนส่งทางถนนทัว่ประเทศให้มาก
ขึน้ 

(3.2) กิจการขนส่งผู้โดยสารในเมอืง หากรฐัไม่สามารถให้เงนิ
อุดหนุนได ้รฐัจะยอมใหม้กีารก าหนดราคาค่าบรกิารใหไ้ดผ้ลตอบแทนทางการลงทุนตามสมควร 

(3.3) พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ภาษรีถยนตแ์ละภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการขนส่งทางถนนใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม 

(3.4) สนับสนุนให้มีระบบการขนส่งมวลชนที่เหมาะสมเพื่อ
บรรเทาการจราจรตดิขดัในกรงุเทพมหานคร 

(3.5) จดัระเบียนและก าหนดมาตรการเพื่อให้การด าเนินงาน 
ขนส่งสนิคา้และผูโ้ดยสารทางถนนเป็นไปอย่างมกีฎเกณฑแ์ละเป็นระเบยีบ รวมทัง้ดูแลใหเ้กดิความ
ร่วมมอืในการปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง เช่น พจิารณาปรบัปรุงวธิกีาร
ควบคุมการบรรทุกน ้าหนกัเกนิพกิดั เป็นตน้ 

4.2 การขนส่งทางน ้า 

(1) การพฒันาท่าเรอื 

(1.1) ปรบัปรุงและเสรมิสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานเพื่อ
สนับสนุนกิจการท่าเรือ เช่น การขุดลอกร่องน ้ า การขนส่งทางน ้ าภายในประเทศ การจดัหา
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สาธารณูปโภคให้เพียงพอ และการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้ประสานและ  
สอดคลอ้งกนั 

(1.2) เร่งรดัให้มกีารด าเนินงานกิจการท่าเรอื โดยให้เอกชนมี
ส่วนรว่มในการลงทุน และด าเนินงานท่าเรอืทีส่รา้งขึน้ใหมแ่ละทีม่อียูแ่ลว้ โดยเฉพาะท่าเรอืชายฝ ัง่ใน
ภาคใต ้ทัง้นี้จะตอ้งก าหนดรปูแบบ วธิกีาร และเงือ่นไขใหช้ดัเจนเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัไิด้ 

(1.3) พจิารณาใหม้อีงคก์รกลางถาวร ท าหน้าทีป่ระสานนโยบาย
วางแผนควบคุม ดแูลและพฒันาท่าเรอืต่างๆ ทัว่ประเทศเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี้ใหพ้จิารณาปรบัปรงุกฎหมายและองคก์รทีม่อียูเ่ดมิก่อน 

(1.4) เพิม่ขดีความสามารถในการบรกิารด้านขนส่งให้คล่องตวั
เพื่อสนับสนุนการส่งออก การค้า และเร่งรดัการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก 
โดย 

ก. ส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้ศูนยก์ลางการขนถ่ายสนิค้า
เพื่อสนับสนุนกิจการท่าเรอืในด้านความสะดวก การจ้างระบบการขนถ่ายสนิค้า การส่งออกและ  
แกไ้ขความคบัคัง่ในท่าเรอื โดยใหเ้อกชนมสี่วนร่วมลงทุนและด าเนินงาน และรฐับาลจะสนับสนุนให้
มรีะบบการขนส่งต่อเนื่องทางถนน ทางรถไฟ และกจิการสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข. เร่งรดัปรบัปรุงลดขัน้ตอนระเบียบพิธีการต่างๆ 
รวมทัง้พธิกีารดา้นศุลกากรในระบบการขนส่งทางน ้า และการขนถ่ายสนิคา้ทีท่่าเรอืใหเ้หมาะสมและ
เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ 

ค. สนับสนุนให้มีการใช้กลยุทธทางการตลาดใน 
เชงิรกุ เช่น การออกหาลกูคา้ การตัง้ราคาทีจ่งูใจ และการประชาสมัพนัธใ์หม้กีารใชท้่าเรอืมากขึน้ 

(2) การพฒันากจิการพาณชิยนาว ี

(2.1) พฒันาการขนส่งทางน ้าให้เป็นตวัเสรมิวงจรพาณิชย ์การ
ส่งออกและน าเขา้ เพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศในการขนส่ง และให้ได้มาซึ่งเงนิตราต่างประเทศ 
โดยรฐัจะสนับสนุนให้มกีารใช้บรกิารและจดัหาสนิค้าลงเรอืไทย และสนับสนุนให้บรษิทัของรฐัและ
เอกชนปรบัปรงุกองเรอืพาณชิยใ์หท้นัสมยัยิง่ขึน้ 

(2.2) ส่งเสรมิการพาณิชยนาวี โดยให้มกีารพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างรฐับาลและเอกชนเพื่อหาวธิสีนับสนุนด้านการเงนิ การตลาดและมาตรการส่งเสรมิอื่นๆ ที่
จ าเป็น 
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(2.3) ส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้ในวิธีการจดัการในธุรกิจ
พาณิชยนาว ีโดยเฉพาะเรื่องการจดัระเบยีบการสัง่จองระวางเรอื ธุรกจิการสัง่จองระวางเรอื ศูนย์
รวบรวมสนิคา้เพื่อการส่งออกและน าเขา้และการประกนัภยัทางทะเล ทัง้นี้เพื่อใหธุ้รกจิของคนไทยมี
ส่วนรว่มในผลประโยชน์อนัเกดิจากพาณชิยนาวมีากขึน้ 

(2.4) สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งทางน ้ าในประเทศและ
ชายฝ ัง่ให้มากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของการค้าระหว่างประเทศและพาณิชยนาวทีัง้
ทางดา้นธุรกจิพาณชิยนาวบีนฝ ัง่และธุรกจิพาณชิยนาวใีนทะเล 

4.3 การขนส่งทางอากาศ 

(1) สนามบนิ 

(1.1) ปรบัปรุงและจดัระบบให้บรกิารผู้โดยสารและอากาศยาน 
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศให้เกดิความสะดวก คล่องตวั ปลอดภยั และประสานกบัระหว่าง
หน่วยงานที่ด าเนินการอยู่ ส่วนการจดัเก็บค่าบรกิารควรจะอยู่ในระดบัคุ้มทุน ซึ่ งไม่เป็นภาระต่อ 
กจิการต่อเนื่อง 

(1.2) สนบัสนุนใหเ้อกชนมสี่วนลงทุนในกจิการสนามบนิภมูภิาค 

(1.3) พิจารณาให้มกีารใช้สนามบินอู่ตะเภา ให้เป็นประโยชน์
มากขึน้ 

(2) กจิการการบนิ 

(2.1) สนับสนุนให้มีการขยายและปรับปรุงฝูงบินทัง้ในและ
ระหว่างประเทศใหเ้หมาะสมกบัขนาดของตลาด โดยจดัท าเป็นแผนลงทุนระยะยาว 

(2.2) ให้เอกชนมสี่วนร่วมลงทุนในเรื่องการเพิ่มทุนของบรษิัท
การบนิไทย จ ากดั และบรษิทัเดนิอากาศไทย จ ากดั 

(2.3) สนบัสนุนใหเ้อกชนด าเนินการบนิในเสน้ทางที่ บรษิทัเดนิ-
อากาศไทย จ ากดั ไมท่ าการบนิ 

(3) การพฒันาการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 

มุ่งให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งสนิค้าและการ
คมนาคมทางอากาศในภมูภิาคนี้ โดย 
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(3.1) จดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการ  

(3.2) ปรบัปรุงลดขัน้ตอน ระเบยีบ พธิกีารต่างๆ รวมทัง้พธิกีาร
ดา้นศุลกากร เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ คล่องตวัและเหมาะสมในทางปฏบิตัยิิง่ขึน้ 

(3.3) สนับสนุนและส่งเสรมิการส่งสนิค้าระบบต่อเนื่องทางทะเล
และทางอากาศ เพื่อพฒันากจิการคา้ดา้นน้ีใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

(4) กจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการบนิ 

(4.1) เพื่อให้เกดิความสะดวก ความคล่องตวัในการใช้สนามบนิ
ดอนเมอืง รวมทัง้เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสนิค้าทางอากาศด้วย จงึควรเร่ง 
ปรบัปรงุระบบขนส่งทางถนนและการขนส่งดา้นอื่นๆ ทีเ่ขา้สู่สนามบนิดอนเมอืงใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

(4.2) จดัให้มีการบริการเชื่อมโยงเข้าสู่เมืองโดยให้มีบริการ
สาธารณะมากขึน้ เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร เช่น การขนส่งทางรถไฟ รถโดยสารประจ า-
ทาง และรถโดยสารสาธารณะ เป็นตน้ 

(4.3) ปรบัปรุงกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ บรเิวณท่าอากาศ -
ยานระหว่างประเทศใหจ้งูใจนกัท่องเทีย่วยิง่ขึน้ 

(4.4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรคมนาคม ระบบข่าวสาร 
ขอ้มลู เครือ่งช่วยการเดนิอากาศและอุตุนิยมวทิยาดา้นอากาศการบนิใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

4.4 มาตรการส่วนรวมด้านการขนส่ง 

(1) ควรพจิารณาทบทวนปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ รวมทัง้ยกร่างกฎหมายเพื่อให้เกดิความเหมาะสมสอดคล้อง 
และมคีวามคล่องตวัในทางปฏบิตั ิอนัจะน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิโดยส่วนรวม และยงัเอื้ออ านวย
ใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทุนและด าเนินงานมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 

(2) ควรปรับปรุงราคาค่าบริการด้านการขนส่งให้สอดคล้องกับ 
ค่าใชจ้า่ยด าเนินการ และใหไ้ดผ้ลตอบแทนการลงทุนตามสมควร โดยการลดการอุดหนุนของรฐับาล
และการกู้ยมืให้มากที่สุด และให้สามารถเลี้ยงตวัเองได้ เช่น ควรมกีารพจิารณาเพิม่ทุนตามความ
เหมาะสมของขนาดธุรกิจ รวมทัง้พิจารณาให้มีการเก็บค่าผ่านทางส าหรบัการขนส่งทางถนน  
บางสาย เป็นตน้ 
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(3) ควรปรบัปรงุการบรหิารโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยจดัให้
มีระบบควบคุม ดูแล และลดขัน้ตอนระเบียบราชการที่ไม่จ าเป็นลง ส าหรับโครงการที่มีการ
ประสานงานกนัมาก ควรจดัใหม้ผีูบ้รหิารโครงการโดยเฉพาะเพื่อตดิตามแกไ้ขปญัหาต่างๆ  

(4) ควรส่งเสรมิให้มกีารพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทาง
บก ทางน ้า และทางอากาศทุกระดบั 



บทท่ี 6 
แผนพฒันาด้านการส่ือสาร 

 
 

1. การสื่อสารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คอื สื่อสารสาธารณะ สื่อมวลชน 
และสื่อสารเฉพาะกิจ แต่การสื่อสารที่ส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากในการสนับสนุนการพัฒนา  
ด้านอื่นๆ ได้แก่ สื่อสารสาธารณะ เช่น บรกิารโทรศพัท์ในประเทศ /ต่างประเทศ เมื่อพจิารณาการ
พฒันาสื่อสารของประเทศในระยะเวลา 25 ปีทีผ่่านมา นับตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่1 ถงึปจัจุบนั 
พอจะกล่าวได้ว่าในช่วง 20 ปีแรกนัน้ ได้ให้ความส าคญัในการพฒันาด้านการสื่อสารน้อยมาก 
โดยเฉพาะสื่อสารสาธารณะ การขยายบรกิารเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการพฒันาด้านการ
สื่อสารน้อยมาก ดงัจะเหน็ไดว้่ามกีารลงทุนเฉลีย่ปีละประมาณ 1,000 ลา้นบาท ส่วนระยะ 5 ปีหลงั 
คอื ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาการสื่อสารมากขึน้ โดยลงทุนเฉลีย่
ปีละมากกว่า 4,000 ลา้นบาท 

2. การขยายบรกิารการสื่อสารที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ได ้โดยเฉพาะบรกิารโทรศพัท ์ซึง่ผลการพฒันาและประเดน็ปญัหาส าคญัๆ พอจะสรุป
ไดด้งันี้ 

2.1 การขาดแคลนโทรศพัท์เป็นปญัหารุนแรงและคุณภาพบรกิารยงัไม่เป็นที ่
พอใจของผูใ้ช ้ในระยะทีผ่่านมาอตัราการขยายตวัของเลขหมายโทรศพัทเ์พิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 9 ต่อปี 
แต่ความต้องการมเีพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 15 ต่อปี ท าใหก้ารขาดแคลนโทรศพัทม์คีวามรุนแรงมากขึน้ 
ในปี 2528 มโีทรศพัทป์ระมาณ 7 แสนเลขหมาย หรอืคดิเป็น 1.4 เลขหมายต่อ 100 คน เมื่อ 
เทยีบกบั 4 เลขหมายต่อ 100 คน ของกลุ่มประเทศทีก่ าลงัพฒันา นอกจากน้ียงัมปีญัหาคุณภาพ
บรกิารยงัไม่เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิารเท่าที่ควร สาเหตุส าคญัของปญัหาโทรศพัท์ดงักล่าว 
ขา้งต้นเน่ืองมาจากปญัหาการบรหิาร และการด าเนินงานของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารยงัไม่ด ีขาดการ
ประสานงานทีด่ที ัง้ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ขาดความคล่องตวัใน
การด าเนินงานเชงิธุรกจิ ซึง่ปญัหาการขาดแคลนโทรศพัทภ์ายในประเทศ และคุณภาพบรกิารทื่ไม่ดี
นี้มผีลกระทบไปถงึการพฒันาด้านต่างๆ เช่น การตดิต่อโทรศพัท์ระหว่างประเทศไม่สะดวก การ
พฒันาอุตสาหกรรมธุรกจิการค้าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ท าใหจ้ าเป็นต้องไปใช้บรกิารด้านขนส่งมาก
ขึน้ อย่างไรก็ตาม ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้มคีวามพยายามที่จะให้เกดิความคล่องตวัในการ
ขยายบรกิารโทรศพัท ์โดยจะใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทุนด าเนินการ แต่กม็ขีอ้จ ากดัดา้นกฎหมายอยู ่ 

2.2 โครงข่ายสื่อสารเฉพาะกิจเกิดมากขึ้นและมกีารลงทุนซ ้าซ้อน เนื่องจาก
ความไม่พอเพยีงและความไม่สะดวกของระบบโทรศพัท์ในประเทศซึ่งเป็นโครงข่ายหลกั จงึเป็น



279 

 

สาเหตุให้มกีารขยายโครงข่ายสื่อสารเฉพาะกจิออกไปมากขึน้ ท าให้สิน้เปลอืงทรพัยากรทัง้ในดา้น
ความถีค่ลื่นวทิย ุและการลงทุนทีซ่ ้าซอ้น 

2.3 บริการด้านสื่อสารมวลชนขยายตัวอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีระบบ
ประสานงานทีด่โีดยเฉพาะการประชาสมัพนัธ ์ในปจัจุบนัเครื่องมอือุปกรณ์ดา้นสื่อสารมวลชนนับว่า
มอียา่งพอเพยีง กล่าวคอื สถานีวทิยุกระจายเสยีงมอียู่ประมาณ 270 สถานี ใหบ้รกิารทัว่ประเทศทัง้
ในด้านการประชาสมัพนัธ์ ธุรกิจ บนัเทงิ ตลอดจนโครงข่ายเฉพาะเพื่ อการศึกษา ส าหรบัสถานี 
โทรทศัน์ในส่วนทีร่ฐัด าเนินการเองก าลงัขายตวัไปสู่ส่วนภูมภิาคในลกัษณะค่อนเป็นค่อยไป ส่วนที่
ใหเ้อกชนรว่มด าเนินการนัน้ ไดข้ยายเครอืข่ายไปทัว่ประเทศแลว้ บรกิารข่าวสาร สิง่ตพีมิพต่์างๆ ก็
ได้มีการขยายตัวและแข่งขันกันมาก อย่างไรก็ตามการสื่อ สารมวลชนดังกล่าวยังขาดระบบ
ประสานงานที่ดีทัง้ในระหว่างรฐัเองและระหว่างรัฐกับเอกชน ท าให้ไม่มีการใช้ประโยชน์จาก
เครือ่งมอืและอุปกรณ์สื่อสารทีม่อียูอ่ยา่งเหมาะสมและเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม 

แนวทางการพฒันาการส่ือสาร 

3. แนวทางการพฒันาการสื่อสารในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประกอบดว้ย 

3.1 มุ่งสนับสนุนการพฒันาระบบสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ โดยเน้น
คุณภาพบรกิารทีด่ ีสามารถตดิต่อไดส้ะดวก รวดเรว็ แน่นอนและสม ่าเสมอ เพื่อสนับสนุนการพฒันา
ประเทศโดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิสูง ส่วนกจิการไปรษณียโ์ทรเลขนัน้ ควรให้
ความส าคญัในการขยายบรกิารและคุณภาพทีด่ที ัว่ประเทศ 

3.2 ปรับปรุงระบบการบริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่
ให้บรกิารด้านสื่อสารให้เกดิความคล่องตวั และมกีารประสานงานภายในและระหว่างหน่วยงานที่ดี
โดยเน้นการประสานนโยบาย แผนงานการด าเนินงาน และการลงทุนเพื่อให้เ ป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศโดยส่วนรวม 

4. มาตรการและแผนงาน 

4.1 ส่ือสารสาธารณะ 

(1) เร่งรดัการขยายบรกิารโทรศพัทข์ององค์การโทรศพัทแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยพจิารณาการลงทุนใหส้อดคล้องกบัขดีความสามารถทางการเงนิ ปรบัปรุงการบรหิารและ
การด าเนินงานใหเ้กดิความคล่องตวัเพื่อใหบ้รกิารโทรศพัทไ์ดต้ามเป้าหมาย 

(2) เร่งรดัการปรบัปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ให้สมบูรณ์ และมคีุณภาพ
บรกิารที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้เป็นโครงข่ายหลกัในการ
สนบัสนุนบรกิารโทรคมนาคมอื่นๆ และเพิม่ความสะดวกในการตดิต่อกบัต่างประเทศ 
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(3) ปรบัปรุงระบบสื่อสารข้อมูลให้ทนัสมยั เพื่อให้เกิดความคล่องตวั 
สะดวก รวดเรว็ ต่อการขยายตวัดา้นธุรกจิ และสามารถเชื่อมโยงกบัระบบของต่างประเทศไดส้ะดวก
และกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

(4) พิจ า รณ าปรับป รุ ง ก า ร ล งทุ น  แ ล ะก า รด า เ นิ น ง านขอ ง
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทยใหเ้กดิความเหมาะสมสอดคลอ้ง
ไ ม ่
ซ ้าซอ้นเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารและการใชท้รพัยากร 

(5) สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และด าเนินงาน
ใหบ้รกิารด้านสื่อสารสาธารณะ เช่น เขา้ร่วมทุน เช่า รบัโอนบางส่วนหรอืทัง้หมด โดยใหห้น่วยงาน
ระดบันโยบายที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนก าหนดรูปแบบ  
เงือ่นไขใหส้ามารถปฏบิตัไิด ้

(6) การใหเ้อกชนเขา้รว่มด าเนินงานใหบ้รกิารไปรษณียโ์ทรเลขในส่วน
ท้องถิ่น ควรเน้นคุณภาพบรกิารในด้านความสะดวก รวดเร็ว แน่นอน และสม ่าเสมอ และให้มี
ประเภทของบรกิารมากขึน้ 

(7) ก าหนดอตัราค่าบรกิารให้สอดคลอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการขยายงาน
เพื่อให้ทนักบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารที่เพิม่ขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาธุรกิจและ  
อุตสาหกรรม 

4.2 ส่ือสารเฉพาะกิจ 

การขยายข่ายสื่อสารเฉพาะกจิ ควรขยายได้ตามความจ าเป็นเท่านัน้ และ
ควรใหใ้ชโ้ครงขา่ยหลกัใหม้ากทีสุ่ดเพื่อหลกีเลีย่งการลงทุนซ ้าซอ้น และใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

4.3 ส่ือสารมวลชน 

(1) การพฒันากจิการวทิยโุทรทศัน์ในส่วนทีร่ฐัด าเนินการ ควรเน้นการ
ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา การประชาสมัพนัธข์องรฐัและความมัน่คง ในส่วนทีร่ฐัวสิาหกจิและทีเ่อกชน
ด าเนินการนัน้ ควรให้บริการด้านข่าวสารการบันเทิงในเชิงธุรกิจ และสนับสนุนนโยบายการ
ประชาสมัพนัธข์องรฐั ทัง้นี้ควรค านึงถงึเนื้อหาสาระของรายการใหส้อดคลอ้งและส่งเสรมิประเพณีอนั
ดงีาม 

(2) ปรบัปรุงการประชาสมัพนัธ์ของประเทศให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น
โดยสนับสนุนองคก์รทัง้ในระดบันโยบายและปฏบิตั ิวางระเบยีบเพื่อดูแลประสานงานสื่อมวลชนทัง้
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ภาครฐับาลและภาคเอกชนใหด้ขีึน้ เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม รวมทัง้ใหม้กีาร
พฒันาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพฒันาสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การปรบัปรุงระบบข้อมูล  
ขา่วสารและการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

(3) ให้มรีะบบประเมนิผล และมาตรการในการติดตามการกระจาย 
ข่าวสารที่ไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ให้ทราบข้อมูลและปญัหา เพื่อหาวิธีแก้ไขปรบัปรุงให้ได้ผลตาม 
เป้าหมายทีก่ าหนด 

4.4 มาตรการส่วนรวมด้านการส่ือสาร 

(1) สนับสนุนให้มอีงค์กรกลางด้านสื่อสาร ในลกัษณะคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อดูแลดา้นนโยบาย การวางแผนลงทุน ก ากบั ดูแล ใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งและ
สนับสนุนกนั โดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจา้ของเรื่องรบัไปด าเนินการในเรื่องการจดัตัง้องค์กร  
ดงักล่าว โดยพจิารณาก าหนดรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อไป 

(2) ปรบัปรุงการบรกิารและการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิดา้นสื่อสาร 
โดยใหน้ าแผนพฒันารฐัวสิาหกจิซึง่เป็นแผนงานหนึ่งของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 มาใชเ้ป็นแนวทาง 

(3) สนับสนุนให้มกีารบริหารความถี่วิทยุอย่างมปีระสิทธิภาพ โดย
จดัท าแผนความถีค่ลื่นวทิย ุแผนการบรหิาร แผนการควบคุมและตรวจสอบเฝ้าฟงัการใชค้ลื่นความถี ่
พรอ้มทัง้จดัสรรเปลีย่นแปลงการใชค้ลื่นความถีว่ทิยอุยา่งเป็นขัน้ตอนใหเ้ขา้สู่ระบบทีถู่กตอ้ง 

(4) ให้มกีารปรบัปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบยีบดา้นการสื่อสาร
ใหม้คีวามคล่องตวั เหมาะสม ทนัสมยั เอือ้อ านวยและสนบัสนุนต่อการพฒันาประเทศ 

(5) ส่งเสรมิให้เอกชนลงทุนผลติอุปกรณ์และเครื่องมอืสื่อสารต่างๆ ที่
ไดม้าตรฐานขึน้ในประเทศ 

(6) ส่งเสริมให้มกีารวิจยัและพฒันาการด้านการสื่อสารและก าหนด
มาตรฐานกลางของเครือ่งมอืสื่อสาร และการปรบัแต่งบรภิณัฑท์ดสอบ 

(7) ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาบุคลากรที่รบัผดิชอบงานสื่อสารทุกระดบั 
โดยพฒันาสมรรถนะของหน่วยฝึกอบรมทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้จดัใหม้กีารฝึกอบรม
และสมัมนาบุคลากร และบรรจุหลกัสุตรการพฒันาบุคลากรด้านการสื่อสารไวใ้นสถาบนัการศกึษา
ต่างๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อรบัการขยายตวัทางดา้นการสื่อสารในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

(8) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่และบริการใหม่ที่เหมาะสมมาใช้
ประโยชน์ใหส้อดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัโครงขา่ยเดมิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายตวัดา้นธุรกจิ 



 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

1. เพื่อใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกจิเกดิความสมดุลในระดบัพืน้ทีแ่ละเมอืงต่างๆ แผน
พฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้ก าหนดแนวทางที่จะกระจายความเจรญิ และกิจกรรมเศรษฐกิจไปสู่ส่วน
ภูมิภาคโดยจดัท าโครงการพัฒนาระบบเมอืงหลกัและพื้นที่เฉพาะขึ้น เพื่อให้สามารถชลอการ
ขยายตวัของกรุงเทพมหานครลงได้ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยการจดัท าแผนงานและโครงการ
พฒันาพื้นทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก จดัท าระบบการพฒันาเมอืงหลกัในส่วนภูมภิาค รวมทัง้
การศกึษาความเป็นไปไดเ้พื่อการเตรยีมการชัน้ตน้ส าหรบัพืน้ทีเ่ฉพาะบางแห่ง 

2. ในส่วนของกรุงเทพมหานคร การด าเนินงานในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ได้
เน้นการประสานโครงการปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้ระบบการขนส่ง
และการจราจร และการป้องกันน ้าท่วมไปแล้วบางส่วน พร้อมทัง้ได้จดัให้มพีื้นที่สีเขยีวบรเิวณ 
ชานเมอืงขึน้ 

3. แมว้่าการขยายตวัของประชากรในกรุงเทพมหานครในช่วง 15 ปีทีผ่่านมา ไดเ้ริม่
ชลอตวัลงไปบา้งแลว้ คอื โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 3.8 ต่อปี แต่กย็งัถอืว่าอยู่ในอตัราค่อนขา้งสูง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราเพิม่โดยเฉลี่ยของประเทศที่มเีพยีงรอ้ยละ 2.5 ต่อปีในช่วงเดยีวกนั ใน 
ปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลมปีระชากรประมาณ 8.2 ลา้น
คน และคาดว่าในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จะมปีระชากรทัง้สิน้ประมาณ 9.3 ลา้นคน 
ดงันัน้จงึคาดว่าได้ว่ากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลยงัคงจะเป็นฐานเศรษฐกจิและฐานการจา้งงาน
ของประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่จากการปรบัโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของไทยที่จะย่างเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นในอนาคต จะท าให้
ฐานเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ๆ ยิ่งจะเพิ่มบทบาทส าคัญต่อการจ้างงานมากขึ้น ทัง้ ใน
กรุงเทพมหานครและเมืองศูนย์กลางของภาคอื่นๆ ด้วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าห นด
แนวนโยบายพฒันาเมอืงควบคู่กับการพฒันาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ให้เป็นกลยุทธหลกัของการ
พฒันาประเทศสบืต่อไปอกีดา้นหน่ึง 

4. เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธดงักล่าว แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึก าหนดแผนพฒันา
เมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะภายใตก้รอบนโยบายหลกั 4 ประการ คอื  

(1) รองรบันโยบายการกระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภมูภิาคสบืเนื่องต่อไป 
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(2) เสรมิสรา้งฐานเศรษฐกจิและการจา้งงานในเขตเมอืง เพื่อสนับสนุนการปรบั
โครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศใหเ้ขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารไดอ้ยา่งเป็นระบบมากขึน้ 

(3) เสรมิสรา้งและปรบัปรงุบรกิารพืน้ฐานในเขตเมอืงและพืน้ที่เศรษฐกจิใหม่ให้
มปีระสทิธภิาพและมบีรกิารพอทีจ่ะช่วยเพิม่ขดีความสามารถ และยกฐานะการแข่งขนัทางการคา้กบั
ต่างประเทศใหด้ขีึน้ 

(4) ลดบทบาทในการลงทุนของรฐับาลลงใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณแผ่นดนิ โดยการใช้ระบบผนึกก าลงัที่จะระดมทุน และแบ่งเบาภาระการลงทุนขยาย
บรกิารพืน้ฐานในเขตเมอืงใหแ้ก่ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ 

5. เป้าหมายพืน้ทีก่ารพฒันาเมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไดแ้ก่ 

(1) การพฒันากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นพื้นที่เขตมหานครที่ 
เชื่อมโยงกนัภายใต้ระบบศูนยช์ุมชนหลายศูนยท์ีม่คีวามสมบูรณ์ โดยเชื่อมโยงกนัอย่างมปีระสทิธิ-
ภาพและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยยิง่ขึน้ 

(2) การพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญในส่วนภูมิภาคให้เ ป็น
ฐานเศรษฐกจิและสงัคมของแต่ละภาค ที่สามารถรองรบัการกระจายกจิกรรมจากกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล และรองรบัการเคลื่อนยา้ยประชากรจากชนบท และเป็นศูนยก์ารบรหิารราชการของ
ส่วนภมูภิาคในอนาคต 

(3) การพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกและเตรยีมการพฒันาพืน้ทีใ่น
บรเิวณอื่นๆ เช่น พืน้ทีภ่าคใตต้อนบนและลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่และเป็น
ทางเลอืกของแหล่งทีต่ ัง้อุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประตูไปสู่การค้ากบันานาชาตทิีส่ามารถ
เพิม่ฐานะการแขง่ขนัดา้นการส่งออกของไทยใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 



บทท่ี 2 
แผนพฒันากรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 

สรปุแนวโน้มและประเดน็หลกัของการพฒันา 

1. แนวโน้มบ่งชี้ชดัว่ากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลยงัคงจะขยายตวัเติบโตต่อไป 
และจะมปีระชากรเพิม่ขึน้อกีประมาณ 1 ล้านคน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 คอื จะมปีระชากร 
ทัง้หมดถงึ 9.3 ลา้นคนในปี 2534 ซึง่จะท าใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครใหญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 15 
ของโลก ในช่วงนี้จงึคงจะไม่สามารถกระจายกจิกรรมทางเศรษฐกจิออกไปจากกรุงเทพมหานครได้
มากนัก จนกว่าการพฒันาระบบเมอืงหลกัในส่วนภูมภิาคอื่นๆ ตลอดทัง้การพฒันาพื้นที่เศรษฐกจิ
ใหม่ มีความพร้อมสมบูรณ์พอที่จะเป็นฐานรองรับการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ มี 
ความพร้อมสมบูรณ์พอที่จะเป็นฐานรองรับการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปจาก
กรงุเทพมหานคร และการอพยพประชาชนจากชนบทในช่วง 10-15 ปีขา้งหน้าได ้

2. ประเดน็การพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในชัน้นี้ จงึจ าเป็นต้องจดัรูปแบบ
และแนวทางการพฒันาบรหิารมหานครทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และลดความแออดั
คับคัง่ลงไปได้บ้าง เพื่อมิให้เกิดความสิ้นเปลืองสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่ องมาจากความ  
คบัคัง่ของการจราจรและระบบขนส่ง ปญัหาน ้าท่วมและแผ่นดนิทรดุ 

3. ลกัษณะการเติบโตของชุมชนและการใช้ท่ีดินในกรุงเทพมหานคร ยงัไม่มี
ระเบียบและขาดประสิทธิภาพ การขยายตวัส่วนใหญ่ได้แผ่ลามขนานออกไปตามเส้นทางสาย
ประธานทางด้านทศิเหนือและตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกดิการเดนิทางสญัจรที่ยาวและสบัสน
ยิง่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนักม็ทีีว่่างเปล่าเป็นจ านวนมากในเขตชานเมอืงและรอบๆ กรุงเทพมหานคร 
ในจุดที่อยู่ห่างไปจากเส้นทางถนนสายประธาน พื้นที่ว่างเปล่าดงักล่าวขาดระบบถนนเชื่อมโยงกบั
ทางสายประธานและถนนท้องถิน่ บรกิารสาธารณูปการหลกัยงัเขา้ไปไม่ถงึ ตลอดทัง้ลกัษณะและ
ขนาดของการถือครองกรรมสิทธิท์ี่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย ยากต่อการวางโครงข่าย
สาธารณูปการเขา้ไปสู่พืน้ทีด่งักล่าว นอกจากนัน้แลว้ยงัมทีีว่่างเปล่าซึง่เป็นทีด่นิสาธารณะในบรเิวณ
ใจกลางเขตชัน้ในของกรงุเทพมหานครทีม่ไิดถู้กน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ทางเศรษฐกจิเท่าทีค่วรอกี
จ านวนไม่น้อยด้วย ปญัหาเหล่าน้ีได้ชี้ให้เห็นว่ามาตรการทางผงัเมอืงเพยีงด้านเดยีว ยงัไม่เพยีง
พอทีจ่ะบงัคบัการใชท้ีด่นิใหม้ปีระสทิธภิาพได ้
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4. ข้อจ ากดัทางการคลงัท้องถ่ินและรฐับาล การขาดการระดมทุน การก าหนด
ราคาด้านบริการ และการท่ีรฐับาลต้องรบัภาระการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ได้ก่อให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนบริการสาธารณูปการหลกัในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจดัระบบขนส่ง
สาธารณะ ท าใหก้ารจราจรในเขตชัน้ในตดิขดั คบัคัง่ และทวคีวามรุนแรงขึน้ ในขณะทีป่ญัหาน ้าท่วม
และแผ่นดนิทรดุในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลวกิฤตมากขึน้ ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้่าการบรกิารขนส่ง
สาธารณะในกรงุเทพมหานครเท่าทีผ่่านมา ไดพ้ึง่เงนิอุดหนุนจากรฐับาลทัง้ทางตรงและทางอ้อมมาก
เกนิไป และไดป้ล่อยใหฐ้านะการเงนิของกจิการสาธารณะหลายอย่างทรุดโทรมจนอาจจะไม่สามารถ
ฟ้ืนตวักลบัได้ ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีเชื่อมโยงไปถงึโครงสรา้งราคาค่าบรกิารบางอย่างที่บดิเบอืนไปจาก
ความเป็นจรงิ  

5. การจดับริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้ท่ีอยู่อาศัยยัง 
ครอบคลมุไม่ทัว่ถึงผูมี้รายได้น้อยหรือกลุ่มผูย้ากจนในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผูย้ากจนทีอ่าศยัใน
แหล่งชุมชนแออดัที่ขาดแคลนบรกิารพื้นฐานหลกั ถงึแมว้่าจ านวนประชากรที่อยู่ในข่ายยากจนใน
กรุงเทพมหานครได้มสีดัส่วนลดลงจากรอ้ยละ 11 ของประชากรทัง้หมดในกรุงเทพมหานครในปี 
2519 เหลอืประมาณรอ้ยละ 5-6 ในปจัจุบนัก็ตาม แต่ปรากฏว่ายงัมปีระมาณรอ้ยละ 10-20 ของ 
ผูอ้าศยัอยู่ในชุมชนแออดัอยู่ในข่ายยากจนที่ควรจะไดร้บัความช่วยเหลอืทัง้ด้านบรกิารพื้นฐานและ
บรกิารสงัคมอยู่มาก จงึเป็นประเดน็ของการแบ่งภาระระหว่างรฐับาลและส่วนทอ้งถิน่ในการจดัสรร
เงนิ เพื่อจดับรกิารพืน้ฐานใหแ้ก่กลุ่มยากจนในเขตเมอืงใหเ้พยีงพอ 

6. การบริหารองค์กรและการวางแผนระดมทุน เพ่ือการจดับริการพื้นฐานท่ีมี
ปัญหาและข้อจ ากดั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิของฐานะการเงนิและการคลงั ลกัษณะ
การบรหิารงานพฒันาของกรุงเทพมหานครปจัจุบนัมปีญัหาและจุดอ่อนอยู่หลายดา้น ทัง้ในแง่ความ
ซ ้าซอ้นของหน้าที่ความรบัผดิชอบ การประสานโครงการและแผนงานระหว่างหน่วยงานระดบัชาต ิ
ส่วนท้องถิ่น และรฐัวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการแก้ปญัหาการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะซึง่บทบาทของภาคเอกชนยงัมน้ีอยมาก นอกจากนัน้เป็นทีส่งัเกตไดว้่า การวางโครงการ
พฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส่วนใหญ่ขาดการวางแผนดา้นการเงนิที่รอบคอบ เพื่อทีจ่ะ
ระดมทุนใหแ้ก่โครงการได้คล่องตวัมากขึน้ โครงการส่วนใหญ่มกัจะไม่ได้ค านึงถงึผลตอบแทนการ  
ลงทุนเท่าทีค่วร และมกัจะหวงัพึง่เงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการกู้จากต่างประเทศมากเกนิไป 

แนวทางการพฒันากรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

7. การพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลได้ก าหนดแนวนโยบายการพฒันาที่
ส าคญั 5 ประการ คอื 

7.1 แนวนโยบายการพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ าเป็นจะต้อง
ประสานการใช้มาตรการด้านการลงทุนขยายโครงข่ายบรกิารพื้นฐานกับมาตรการทางผงัเมอืง 



286 

 

โดยเฉพาะการลงทุนในระบบโครงข่ายถนนและบรกิารขนส่ง โครงการป้องกนัน ้าท่วม โครงข่ายการ
ประปา ตลอดทัง้โครงการดา้นการเคหะ ใหส้ามารถมอีทิธพิลต่อการใชท้ีด่นิ และใหก้ารขยายตวัของ
กรงุเทพมหานครในอนาคตไปในทศิทางทีม่ปีระสทิธภิาพ และสรา้งความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยยิง่ขึน้ 
โดยมุ่งลดความแออดัในเขตศูนย์กลางธุรกจิชัน้ในและปรบัปรุงการใช้ที่ดนิในเขตชานเมอืงให้เป็น
ระบบเชื่อมโยงกนั ตลอดจนการจดัใหม้ยีา่นอุตสาหกรรมตามผงัเมอืงรวม เพื่อสะดวกแก่การควบคุม
ภาวะแวดลอ้ม พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรบางส่วนไวด้ว้ย 

7.2 ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายในอนัทีจ่ะท าใหก้ารใชม้าตรการทางผงัเมอืงและการ
วางแผนบรกิารขัน้พื้นฐานได้สอดคล้องกบัอตัราความหนาแน่น และขนาดของประชากร ที่ตัง้ของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและปญัหาเฉพาะในแต่ละพื้นที่อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยได้จดัแบ่งอาณา
บรเิวณกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งมพีื้นที่ถึง 7,639 ตร.กม. ออกเป็นพื้นที่เป้าหมาย 4 
บรเิวณ คอื 

(1) พืน้ทีศู่นยก์ลางธุรกจิชัน้ใน ประกอบดว้ย 12 เขต คอื เขตพระนคร 
ป้อมปราบศตัรูพ่าย ปทุมวนั สมัพนัธวงศ์ บางรกั ดุสติ พญาไท ธนบุร ีคลองสาน บางกอกน้อย  
บางกอกใหญ่และยานนาวา คาดว่าจะมปีระชากรในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประมาณ 
3.3 ลา้นคน มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 23,000 คนต่อ ตร.กม. รวมอยู่ในเนื้อทีป่ระมาณ 147 ตร.กม. 
ส่วนใหญ่เป็นเขตธุรกิจดัง้เดมิและย่านธุรกจิใหม่ เป็นศูนยก์ลางของธุรกิจด้านบรกิาร การบรหิาร 
ราชการ ตลอดทัง้เป็นทีต่ ัง้ทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 

(2) พื้นที่ชานเมอืงที่ก าลงัขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย 8 
เขต คอื เขตพระโขนง บางเขน บางกะปิ หว้ยขวาง บางขุนเทยีน ภาษเีจรญิ ตลิง่ชนั ราษฎรบ์ูรณะ 
กบัอีก 3 อ าเภอของจงัหวดันนทบุร ีคอื อ าเภอเมอืง ปากเกรด็ และบางกรวย ซึ่งคาดว่าจะม ี  
ประชากรในปีสุดทา้ยแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประมาณ 3.3 ลา้นคน ในเนื้อทีป่ระมาณ 1,065 ตร.กม. 
มคีวามหนาแน่นเฉลีย่ 3,100 คนต่อ ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นชุมชนสมบรูณ์ในตวัเอง เป็นทัง้ทีอ่ยู่อาศยั 
แหล่งการคา้ ทีต่ ัง้โรงงานอุตสาหกรรมและกจิกรรมการเกษตร 

(3) พืน้ทีย่่านอุตสาหกรรม ซึง่มเีนื้อทีป่ระมาณ 75 ตร.กม. เป็นพืน้ที่
เฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตามผังเมืองรวมและนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ บริเวณอ าเภอเมือง
สมุทรปราการ พระประแดง บางพล ีและอ าเภอเมอืงปทุมธานี คลองหลวง ธญับุร ีอ าเภอเมอืง
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน และอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ซึง่มทีัง้นิคมอุตสาหกรรม และเป็น
ย่านทีอุ่ตสาหกรรมขยายตวัไปตัง้โรงงานมากขึน้ เป็นบรเิวณที่อตัราการเพิม่เฉลี่ยของประชากรสูง 
คอื ประมาณรอ้ยละ 4.0 ต่อปี  

(4) พื้นที่กรุงเทพมหานครที่เหลือ และเขตปรมิณฑลรอบนอก ซึ่งมี 
เนื้อทีถ่งึ 6,352 ตร.กม. เป็นทัง้เขตเทศบาลและสุขาภบิาลซึง่เป็นชุมชนทีม่คีวามสมบูรณ์ในตวัเอง 
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และเป็นแหล่งเกษตรกรรมทีส่ าคญั มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 1.4 ลา้นคน และมคีวามหนาแน่น
ประชากรค่อนขา้งต ่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 3 พืน้ทีแ่รก คอื โดยเฉลีย่ 220 คนต่อ ตร.กม. 

7.3 ก าหนดแนวนโยบายการลงทุนพฒันาขยายบรกิารขัน้พื้นฐาน โดยแบ่ง
ภาระการลงทุนระหว่างรฐับาล ส่วนทอ้งถิน่ (รวมค่าธรรมเนียมผูใ้ชป้ระโยชน์) และรฐัวสิาหกจิ จาก
เดมิในสดัส่วน 48 : 12 : 40 มาเป็น 10 : 24 : 66 ตามล าดบั ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ซึง่
จะเป็นการเพิม่บทบาทของส่วนท้องถิน่ ด้วยการปรบัปรุงการบรหิารการจดัเกบ็ภาษ ีค่าธรรมเนียม 
และขยายฐานรายได้ ขณะเดยีวกนัก็จะเพิม่บทบาทรฐัวสิาหกจิที่เกี่ยวขอ้ง ด้วยการปรบัค่าบรกิาร
สาธารณะให้คุ้มทุนจากผู้ที่ได้รบัประโยชน์โดยตรง ให้กิจการสามารถเลี้ยงตวัเองได้ เพื่อลดเงนิ
อุดหนุนจากรฐับาลลง และที่ส าคัญคือการสนับสนุนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มสี่วนร่วมในการ
พฒันาบรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลมากขึน้ 

7.4 ก าหนดแนวนโยบายการพฒันากลุ่มผูม้รีายไดน้้อยทีอ่ยู่ในข่ายยากจน และ
ชุมชนแออดัในบรเิวณกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประมาณ 500,000 คน โดยการจดัสรา้งทีอ่ยู่
อาศยัและการปรบัปรงุชุมชนแออดัใหส้ามารถรบับรกิารพืน้ฐานไดอ้ย่างทัว่ถงึ ตลอดจนสนับสนุนให้
มคีวามมัน่คงในสทิธกิารถอืครองที่ดนิเพื่ออยู่อาศยัในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน ด าเนินการจดัที่อยู่
อาศยัให้ในกรณีที่มกีารรือ้ย้ายชุมชนแออดั และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน 
ตลอดทัง้การจดัระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชดัเจน และสนับสนุนให้ 
องคก์รเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มเพื่อน าไปสู่การพึง่ตนเองได ้รวมถงึการฝึกอบรมอาชพีและการศกึษา
ภาคบงัคบัในหมูผู่ม้รีายไดน้้อยอยา่งทัว่ถงึโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

7.5 สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้องค์กรกลางพฒันาเมอืงระดบัชาตขิึน้ ให้ท าหน้าที่
ก าหนดและประสานนโยบาย แผนงาน รวมถงึการระดมทุนเพื่อการด าเนินงานตามแผนงาน และ
สนับสนุนการจดัตัง้กองทุนพฒันากรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเฉพาะกจิขึน้ โดยเฉพาะกองทุน
การป้องกนัน ้าท่วม กองทุนค่าผ่านทางเขา้เขตชัน้ใน 
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รปูท่ี 1  แนวทางการพฒันากรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และปรมิณฑลยงัคงความส าคญัและขยายตวัต่อไป 

มาตรการดา้นการผงัเมอืง แผนการจดัสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

พรบ. การผงัเมอืง พรบ.ควบคมุอาคาร กฎหมายและระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลไกระบบตลาด 

การควบคุมการใชท้ีด่นิ การควบคุมสิง่ก่อสรา้งอาคาร 

การวางโครงขา่ยถนน 

พจิารณาความสมดุลยแ์ละความ
เหมาะสมของความตอ้งการ 

พจิารณาความสมดุลยแ์ละความ
เหมาะสมในการจดับรกิาร 

การประสานแผนและโครงการ 
การคมนาคมขนสง่ 

การประปา 

การป้องกนัน ้าท่วม 

ทีอ่ยู่อาศยั 

อื่น ๆ 

รปูแบบการขยายตวัและพฒันาของ กทม. 
และปริมณฑลอยา่งมีแบบแผน 





แผนการพฒันาโครงข่ายบริการพืน้ฐานหลกั 

 8. การจดัท าแผนการพฒันาโครงข่ายบรกิารพื้นฐานหลกั ได้ค านึงถงึความสอดคลอ้ง
สมัพนัธข์องแผนงานต่างๆ เพื่อลดความแออดัคบัคัง่และให้การพฒันาเป็นไปในทศิทางที่จะน าไปสู่
การใช้ที่ดินในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทัง้ในเขตชัน้ใน ชานเมอืงและรอบนอกของ
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมุ่งทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถการให้บรกิาร มาตรการระดมทุน
แหล่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การก าหนดอัตราค่าบริการให้คุ้มทุน ลดเงินอุดหนุนจากรฐับาลและเพิ่ม 
บทบาทภาคเอกชนใหม้ามสี่วนรว่มในแผนพฒันาบรกิารพืน้ฐานมากขึน้ดว้ย แผนงานส าคญั ไดแ้ก่ 

8.1 แผนงานแก้ปัญหาจราจรและการขนส่ง 

(1) เ น้นการปรับปรุงยกระดับคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะ 
โดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทางให้มผีู้นิยมใช้มากขึน้ โดยเพิม่รถใหม่ทดแทนของเดมิ จดัทางวิง่
โดยเฉพาะส าหรบัรถโดยสารสาธารณะในรปูบสัเลนในเสน้ทางสายหลกั พจิารณาลดขนาดของ ขส
มก.ลง และเพิ่มบทบาทให้สมัปทานเอกชนมาร่วมประกอบกิจการขนส่งสาธารณะให้เกิดมกีาร
แขง่ขนักนัขึน้ 

(2) เริม่พฒันาระบบขนส่งมวลชนระบบอื่น เพื่อมาเสรมิระบบรถ
โดยสารประจ าทางภายใตข้อ้จ ากดัทางการเงนิของประเทศ 

(3) ปรบัปรุงขยายโครงข่ายถนนให้เชื่อมโยงเป็นระบบ โดยเน้นการ 
ก่อสร้างถนนเชื่อมช่วงขาดตอนถนนสายรองและถนนย่อย และถนนเข้าไปสู่พื้นที่ว่างเปล่าให้ 
สอดคลอ้งกบัการใชท้ีด่นิของผงัเมอืงรวม ก่อสรา้งสะพานเพิม่อกี 2 แห่ง และก่อสรา้งปรบัปรุงระบบ
ถนนภายใตค้วามรบัผดิชอบของกรงุเทพมหานคร ใหส้มัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัระบบทางด่วนขัน้ที ่1 และ
ขัน้ที ่2 ตลอดทัง้สรา้งสถานีขนส่งสนิคา้ตามชานเมอืงดว้ย 

(4) ศกึษาความเป็นไปได้เพื่อวางแผนขยายการจดัเก็บค่าผ่านเขา้ไป
ในเขตชัน้ในของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับค่าผ่านทางด่วน เพื่อน ารายได้มาเสรมิแผนการ  
ปรบัปรงุระบบจราจรและระบบขนส่ง และจะเป็นการเร่งเสรมิใหม้กีารใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเขา้มา
ในเขตชัน้ในมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดปรมิาณความคบัคัง่ของการจราจรลงไปได้และเพิ่มอัตรา
ความเรว็ของยวดยานไดม้ากขึน้ 

8.2 แผนขยายระบบประปา และแผนการป้องกนัและแก้ปัญหาน ้าท่วม 

(1) ขยายบรกิารระบบประปาเข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ เพื่อบรกิารประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดปรมิาณการใช้น ้าบาดาลและ
ปญัหาแผ่นดนิทรุดลงเมื่อสิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ระบบประปาจะคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 475 ตร.กม. 
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ประชากร 4.78 ลา้นคน และขยายออกเป็น 610 ตร.กม. ครอบคลุมประชากรถงึ 5.8 ลา้นคน เมื่อสิน้
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 โดยเน้นการขยายไปสู่พื้นที่ใหม่ด้านตะวนัออกของกรุงเทพมหานครที่ 
ประสบปญัหาแผ่นดนิทรดุเป็นพเิศษ 

(2) ปรบัปรงุการบรหิารงานและการจ่ายน ้า เพื่อลดอตัราการสูญเสยีให้
ลดน้อยลงตามปกตสิากล ตลอดทัง้เน้นการลดตน้ทุนการผลติน ้าดว้ย 

(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน ้ าท่วมและระบายน ้ าในเขตชัน้ในของ
กรุงเทพมหานครในพื้นที่ 92 ตร.กม. ซึ่งจะต้องมกีารวางมาตรการจดัเก็บค่าภาระทางตรงหรอื
ทางอ้อมจากผู้ที่ได้ร ับประโยชน์โดยตรงให้คุ้มทุนด้วย นอกจากนัน้ ยงัมีโครงการศึกษาและ
ด าเนินการป้องกนัน ้าท่วมพื้นที่ชานเมอืงด้านตะวนัออกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 ตร.กม. 
โครงการศกึษาการผนัน ้าจากแม่น ้าเจา้พระยาฝ ัง่ตะวนัตก และโครงการศกึษาการป้องกนัน ้าท่วม
พืน้ที่ชายฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยารวมอยู่ด้วย ทัง้หมดนี้จะต้องมกีารระดมหาแหล่งเงนิทุน
จากรายได้ใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกบัหลกัการเก็บค่าภาระให้คุ้มทุนจากผู้ได้รบัประโยชน์โดยตรง และ
จ าเป็นจะตอ้งพจิารณาจดัตัง้องคก์รและกองทุนพเิศษเพื่อการป้องกนัน ้าท่วมและการระบายน ้าดว้ย 

8.3 แผนการจดัท่ีอยู่อาศยัและปรบัปรงุชุมชนแออดั 

(1) จดัสรา้งที่อยู่อาศยัส าหรบัผู้มรีายได้น้อยจ านวน 22,000 หน่วย 
โดยใหม้กีารจดัเกบ็ค่าบรกิารตามความเหมาะสม 

(2) ปรบัปรงุชุมชนแออดัจ านวน 20,000 หน่วย 

(3) สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนพฒันาที่อยู่อาศยัส าหรบัผู้มรีายได้
น้อย ตลอดทัง้ปรบัปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงบทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สนับสนุน
ทางดา้นการเงนิแก่ภาคเอกชนในการลงทุนทางดา้นนี้ เพื่อจะไดแ้บ่งเบาภาระของภาครฐับาลในการ
จดัทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยดว้ย 

การประสานแผนโครงข่ายบริการพื้นฐาน และมาตรการทางผงัเมืองใน 4 พื้นท่ี 
เป้าหมาย 

9. การด าเนินการลงทุนในโครงขา่ยบรกิารพืน้ฐาน และการใชม้าตรการทางผงัเมอืงให้
สอดคลอ้งสนองต่อการแกป้ญัหาเฉพาะของแต่ละพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล มดีงัน้ี 

9.1 พื้นท่ีศนูยก์ลางธรุกิจชัน้ใน ซึง่เป็นศูนยก์ลางธุรกจิดัง้เดมิและธุรกจิใหม่ที่
มคีวามหนาแน่นของประชากรสูง การจราจรคบัคัง่แออดัและตดิขดัมากขึน้โดยล าดบั ในบางพื้นที่ 
ติดขดัตลอดทัง้วนั ระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอและขาดการขนส่งมวลชนแบบแยกระบบ การ  
ก่อสรา้งทางด่วนเขา้มาในเขตชัน้ในไดเ้พิม่ความแออดัเรว็ขึน้ และมกีารจราจรตดิขดัตามบรเิวณทาง
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ขึน้ลงในเขตชัน้ใน เพราะระบบถนนของกรุงเทพมหานครที่เชื่อมกบัทางด่วนยงัไม่ไดร้บัการปรบัให้
เขา้กนัเท่าทีค่วร โดยเฉพาะในช่วงน ้าท่วมเขตชัน้ในกลายเป็นอมัพาตโดยทนัท ีนอกจากนัน้ การใช้
ทีด่นิบางส่วนยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะบรเิวณธุรกจิดัง้เดมิ มอีาคารเก่าแก่ทรุดโทรมไม่มีการ
บูรณะพฒันาขึน้ใหม่ เพราะตดิปญัหาพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปญัหามลภาวะสูง
มาก และมแีหล่งเสื่อมโทรมทัง้หมดถงึ 452 แห่งในเขตชัน้ใน แผนงาน โครงการหลกั และมาตรการ
ทางผงัเมอืงส าหรบัเขตชัน้ใน ไดแ้ก่ 

(1) แผนงานดา้นการปรบัปรงุระบบขนส่งและการจราจร 

(1.1) โครงการก่อสร้างทางด่วนขัน้ที่สอง ตลอดจนแผนการ 
ปรบัปรงุถนนของกรงุเทพมหานครทีจ่ะใหเ้ชื่อมโยงกบัระบบทางด่วน 

(1.2) โครงการจัดให้มีทางวิ่งโดยเฉพาะส าหรับรถโดยสาร
สาธารณะแบบแยกต่างหากในรูปบสัเวย ์ซึ่งจะเป็นแผนงานระบบขนส่งสาธารณะที่มคีวามส าคญั
ล าดบัสงูสุด 

(1.3) ก่อสรา้งถนนต่อเชื่อมทีข่าดตอน เพื่อปรบัปรุงการเดนิทาง
ใหเ้ชื่อมต่อกนัไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

(1.4) พจิารณาให้มกีารเก็บค่าผ่านทางเขา้มาในเขตชัน้ใน เพื่อ
น าเงนิรายได้เพิม่ไปปรบัปรุงระบบการจราจรและระบบขนส่งมวลชนใหส้ะดวกยิง่ขึน้ และลดการใช้
รถส่วนตวัเขา้มาในเขตชัน้ใน 

(1.5) ปรบัปรุงระบบการจราจรโดยเฉพาะการควบคุมสญัญาณ
ไฟจราจรเป็นพืน้ที ่ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัยานพาหนะในแต่ละช่วง 

(1.6) พจิารณาเตรยีมการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สายแรกในเสน้ทางตดิต่อทางทศิเหนือเขา้สู่เขตชัน้ในซึง่มผีูเ้ดนิทางสูงมาก ในกรณีทีม่คีวามเป็นไป
ไดข้องฐานการเงนิของโครงการ 

(2) โครงการป้องกันน ้าท่วมและระบายน ้าในเขตชัน้ใน เพื่อป้องกัน 
น ้าท่วมเขตพระนคร ป้อมปราบฯ สมัพนัธวงศ์ ปทุมวนั บางรกั ยานนาวา พญาไท และบางส่วนของ
เขตดุสติและพระโขนง รวมพืน้ที ่92 ตร.กม. 

(3) โครงการปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออดั ในเขตบางกอกน้อย บางกอก
ใหญ่ ดุสติ และยานนาวา 
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(4) โครงการพฒันาที่อยู่อาศยั ส าหรบัผู้มรีายไดป้านกลางและรายได้
สงูในเขตชัน้ในเพื่อลดการเดนิทาง 

(5) ปรบัปรงุขอ้บญัญตั ิกทม. และประกาศกระทรวงมหาดไทยต่างๆ ที่
ออกโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อกระตุ้นใหภ้าคเอกชนไดพ้ฒันาบูรณะแหล่งธุรกิจ
ดัง้เดมิทีเ่สื่อมโทรมใหม้กีารใชท้ีด่นิทีเ่กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

(6) พฒันาสวนสาธารณะขนาดกลางเพิม่ขึน้อกี 2-3 แห่ง ในเขตชัน้ใน 
โดยอาศยัทีด่นิสาธารณะทีว่่างเปล่า ทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์เท่าทีค่วร 

9.2 พื้นท่ีชานเมืองท่ีก าลงัขยายตวัอย่างรวดเรว็ คอืบรเิวณที่ล้อมรอบเขต
ศูนย์กลางธุรกิจชัน้ใน เป็นลกัษณะชานเมอืงที่มกีารขยายตวัลามขนานออกไปตามเส้นทางสาย
ประธานหลกัๆ มปีระชากรขยายตวัในอตัราสูง การใช้ทีด่นิส่วนใหญ่ยงัขาดประสทิธภิาพปะปนกนั 
เป็นทัง้แหล่งการคา้ อุตสาหกรรม ทีอ่ยูอ่าศยั และการเกษตร เขตชานเมอืงนี้มทีีด่นิว่างเปล่าและมทีี่
ลุ่มว่างอยู่จ านวนมากที่ขาดถนนเชื่อมโยงและบรกิารสาธารณูปการยงัเข้าไปไม่ถึง มกีารใช้น ้ า
บาดาลมากและประสบปญัหาแผ่นดนิทรดุรนุแรง ซึง่ท าใหบ้รเิวณส่วนใหญ่ล่อแหลมต่อภาวะน ้าท่วม
ขงั ตลอดทัง้มโีครงการหมู่บ้านจดัสรรใหม่ๆ เข้าไปด าเนินการในบริเวณชานเมืองนี้มากที่ สุด 
แผนงานและโครงการหลกัรวมทัง้มาตรการทางผงัเมอืงส าหรบัเขตชานเมอืงนี้ ไดแ้ก่ 

(1) แผนงานดา้นการปรบัปรงุระบบขนส่งและการจราจร 

(1.1) ปรบัปรุงขยายโครงข่ายถนนสายหลกัและสายรองเพิม่ขึน้
ในแถบชานเมอืง ให้เชื่อมโยงกบัถนนสายประธานและถนนท้องถิ่นและระบบขนส่งมวลชน เพื่อ
ก่อให้เกิดการพฒันาใช้ที่ดนิแถบชานเมอืงให้แผ่กระจายในพื้นที่ว่างเปล่า และเป็นการยบัยัง้การ
พฒันาชุมชนตามแนวของถนนสายประธานยาวออกไปดว้ย 

(1.2) ลงทุนก่อสร้างถนนท้องถิ่นบริเวณชานเมืองกรุงเทพ  
มหานครใหม้ากขึน้ เพื่อชกัน าการพฒันาไปยงัพืน้ทีท่ีม่แีววการพฒันาในอนาคต 

(2) โครงการระบายน ้าพื้นที่ฝ ัง่ตะวนัออกและด้านเหนือของกรุงเทพ 
มหานครเพื่อวางแผนปรบัปรุงระบบระบายน ้าในเขตห้วยขวาง บางกะปิ บางส่วนของเขตมนีบุร ี  
ลาดกระบงั และพระโขนง รวมพืน้ที ่500 ตร.กม. ในเขตตะวนัออก ซึง่จะต้องใชม้าตรการผงัเมอืง
ควบคุมการก่อสรา้งในพื้นที ่240 ตร.กม. ส่วนด้านเหนือจะวางแผนปรบัปรุงระบบระบายน ้าพืน้ที่
จงัหวดันนทบุรฝี ัง่ตะวนัออก 

(3) ก าหนดมาตรการที่จะต้องลดปริมาณการใช้น ้ าบาดาลทัง้ภาค 
เอกชนและรฐัลงต่อไป และใหม้กีารปรบัค่าธรรมเนียมการใชน้ ้าบาดาลใหส้งูขึน้ โดยเฉพาะในบรเิวณ
ทีน่ ้าประปาเขา้ถงึ 
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(4) ส่งเสรมิการพฒันาที่อยู่อาศัยผู้มรีายได้น้อยและปานกลาง และ 
ปรบัปรงุชุมชนแออดัโดยเฉพาะในเขตพระโขนงและอ าเภอเมอืงนนทบุร ี

(5) จดัสรา้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างน้อย 1-2 แห่ง ตามบรเิวณ
ชานเมอืง และสนบัสนุนใหเ้อกชนลงทุนดว้ย 

(6) ปรบัปรงุการควบคุมการใชพ้ืน้ทีส่เีขยีว โดยเฉพาะการควบคุมการ
ก่อสรา้งอาคารในบรเิวณเขตตลิง่ชนั ภาษเีจรญิ หนองจอก และเขตมนีบุร ีเพื่อให้การใช้พื้นที่ได้มี
ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิมากขึน้ 

9.3 พื้นท่ีย่านอตุสาหกรรม ซึ่งแยกได้เป็น 2 ย่าน คอืเป็นเขตอุตสาหกรรม 
“เดมิ” บรเิวณอ าเภอเมอืงสมุทรปราการ พระประแดง บางพล ีซึง่ได้มจี านวนโรงงานเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็กว่าทีร่ะบบสาธารณูปการ โดยเฉพาะระบบประปาจะสนองได ้จงึมกีารใชน้ ้าบาดาลในอตัรา
สูงและประสบปญัหาแผ่นดนิทรุด นอกจากนัน้มยี่านอุตสาหกรรม “ใหม่” อกีแห่งหนึ่ง คอื อ าเภอ
เมอืงปทุมธานี คลองหลวง และธญับุร ีซึง่เป็นบรเิวณทีม่ปีระชากรเพิม่ขึน้ในอตัรากว่ารอ้ยละ 4.4 ต่อ
ปี การใชท้ีด่นิเพื่อการเกษตรใน 2 บรเิวณน้ีไดล้ดลง ในขณะทีป่ระสบปญัหาการขาดแคลนน ้าประปา 
ทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัคนงาน และปญัหามลภาวะตามบรเิวณทีโ่รงงานหนาแน่น โดยเฉพาะในเขตพระ
ประแดงทีจ่ะตอ้งแกไ้ข จงึไดก้ าหนดแผนงานและโครงการหลกั ดงันี้ 

(1) ปรบัปรุงก่อสร้างถนนสายหลกัและสายรอง เขา้ไปสู่ย่านอุตสาห -
กรรมใหเ้ชื่อมต่อกนักบัระบบสายประธาน 

(2) ขยายระบบประปาจากน ้าผิวดิน ควบคู่ไปกับการปรบัค่าธรรม -
เนียมการใชน้ ้าบาดาลใหส้งูขึน้ในบรเิวณทีร่ะบบประปาเขา้ไปถงึแลว้ และสนับสนุนใหภ้าคเอกชนรบั
สมัปทานด าเนินการก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิในยา่นอุตสาหกรรม 

(3) ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะตัง้ขึ้นใหม่ หรือจะขยาย 
กจิกรรมเขา้ไปตัง้ในนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมตามผงัเมอืงรวมดว้ย 

(4) ก าหนดมาตรการควบคุมสภาวะแวดลอ้มบรเิวณย่านอุตสาหกรรม
และเขตขา้งเคยีง ปรบัปรุงระบบก าจดัน ้าเสยีใหไ้ดม้าตรฐาน และสนับสนุนการก าหนดใหม้ทีีโ่ล่งหรอื
อนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรขัน้ดไีวด้ว้ย 

(5) พจิารณาถึงประสิทธิภาพการผลติของพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใน
เขตอิทธิพลของย่านอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางการพฒันาพื้นที่ดงักล่าวให้เกิดผลคุ้มค่าเชิง
เศรษฐกจิใหม้ากทีสุ่ด 
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(6) สนับสนุนให้มีการก่อสร้างที่พักอาศัย ให้แก่คนงานในย่าน 
อุตสาหกรรม 

9.4 พื้นท่ีกรงุเทพมหานครท่ีเหลือ และเขตปริมณฑลรอบนอก ซึ่งมพีื้นที่
กวา้งขวางถงึ 6,352 ตร.กม. และมคีวามหนาแน่นของประชากรค่อนขา้งต ่า และยงัเป็นแหล่งเกษตร
ทีส่ าคญั แต่สภาพถนนสายหลกัและสายรองอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่เชื่อมโยงกนัเป็นระบบทีด่แีละ
มปีญัหาเรื่องการแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินกจิการสาธารณูปโภคโดยเฉพาะกจิการประปา 
ระหว่างการประปาส่วนภมูภิาค เทศบาล และสุขาภบิาลอยู่มาก จงึไดก้ าหนดโครงการและมาตรการ
ทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) เน้นการบ ารุงรักษาทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจงัหวดัให้มี
สภาพที่ใช้การได้อย่างสม ่าเสมอ และขยายการก่อสร้างถนนท้องถิ่นของชุมชนในปรมิณฑลให้ 
เชื่อมต่อกบัระบบสายประธาน 

(2) การจดับรกิารสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตปรมิณฑลให้
เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสมัพนัธ์กบักรุงเทพมหานคร โดยต้องค านึงถงึขดีความสามารถทางการคลงั
ของท้องถิ่นในกรณีของการพฒันาการบรกิารขนาดใหญ่ ซึ่งเกินขีดความสามารถที่ท้องถิ่นจะ  
ด าเนินการได้แลว้ควรพจิารณาสนับสนุนให้หน่วยงานระดบัชาต ิหรอืภาคเอกชนด าเนินการต่อไป  
ไดด้ว้ย 

(3) เร่งรดัการออกผงัเมอืงรวมของกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุร ี
ปทุมธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

(4) ปรบัปรุงจดัเกบ็ภาษใีนทีด่นิว่างเปล่า ตามลกัษณะการใชท้ีด่นิของ
ผงัเมอืงรวม เพื่อเรง่รดัใหม้กีารพฒันาใชท้ีด่นิเหล่านี้ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากขึน้ 

(5) โครงการพฒันาสิง่แวดลอ้มบรเิวณบางกระเจา้ 

แผนพฒันากลุ่มผูมี้รายได้น้อย 

10. โดยเน้นการจดับรกิารสาธารณะให้ทัว่ถงึ ตลอดทัง้การส่งเสรมิอาชพีเพื่อยกฐานะ
ความเป็นอยู่ให้ดขีึ้น โดยวธิกีารให้มสี่วนร่วมในกรพฒันาชุมชนของตน การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และสนับสนุนใหอ้งค์การเอกชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันาชุมชนแออดัใน
เขตมหานคร ดงันี้ 

10.1 จดัสรา้งทีอ่ยู่อาศยัผูม้รีายไดน้้อยและปรบัปรุงชุมชนแออดั โดยเฉพาะดา้น
น ้าประปา ไฟฟ้า ทางเทา้ การสุขาภบิาล และอื่นๆ ทัง้น้ี ใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการพฒัาใหม้ากและ
อาจพจิารณาจดัเกบ็ค่าบรกิารต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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10.2 สนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตลอดจนการศกึษาภาคบงัคบัในหมูผู่ม้รีายไดน้้อยอย่างทัว่ถงึโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 

10.3 สนับสนุนการจดัตัง้กองทุนพฒันาชุมชนผู้มรีายได้น้อย เพื่อประโยชน์ใน
ดา้นการรกัษาพยาบาล การโภชนาการ และการจดัตัง้ศูนยเ์ลีย้งดเูดก็ 

10.4 จดัระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน 
องค์การเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา เช่น การลดหย่อนภาษใีห้เอกชนในโครงการพฒันา
กลุ่มผู้มรีายได้น้อยในเมอืง พจิารณาข้อจ ากดัด้านระเบยีบข้อบงัคบัในการก าหนดมาตรฐานการ  
ก่อสรา้งที่อยู่อาศยัส าหรบัผู้มรีายได้น้อย การช่วยเหลอืสนับสนุนสถาบนัการเงนิเอกชนเป็นแหล่ง
เงนิทุนเพื่อการประกอบธุรกจิส่วนตวัขนาดยอ่ม 

แบง่ภาระการลงทนุพฒันาระหว่างรฐับาล ส่วนท้องถ่ิน และรฐัวิสาหกิจให้เหมาะสม 

11. โดยพจิารณาเพิม่บทบาทส่วนท้องถิน่ดว้ยการปรบัปรุงการบรหิารการจดัเก็บภาษ ี
ค่าธรรมเนียมและขยายฐานรายได ้เพิม่บทบาทรฐัวสิาหกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง ดว้ยการปรบัราคาค่าบรกิาร
ใหคุ้ม้ค่าใชจ้า่ยสามารถเลีย้งตนเองได ้และพจิารณาลดเงนิอุดหนุนจากรฐับาลลง ตลอดทัง้สนับสนุน
เอกชนเขา้รว่มในการพฒันา ดงันี้ 

11.1 ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารการจดัเกบ็ภาษ ีค่าธรรมเนียม และขยาย
ฐานรายไดข้องส่วนทอ้งถิน่และส่วนกลาง ทีจ่ะสนบัสนุนบทบาทของส่วนทอ้งถิน่ 

ส่วนทอ้งถิน่ 

(1) เรง่จดัท าแผนทีภ่าษ ีทะเบยีน ปรบัราคากลางทีด่นิ ปรบัปรุงวธิกีาร
ประเมนิค่ารายปี และจดัเกบ็ภาษจีากทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดร้บัยกเวน้อยูใ่นปจัจบุนั 

(2) ปรบัโครงสร้างและอตัราค่าทะเบยีนรถยนต์ ให้เหมาะสมและ 
เป็นธรรมมากขึน้ 

(3) เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ โดยยึดหลักการได้ร ับประโยชน์และ
ความสามารถในการรบัภาระ เช่น จดัเกบ็ภาษเีสรมิจากน ้ามนั สลากกนิแบ่ง ยาสูบ ภาษมีลูค่าเพิม่
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมจอดรถ 

(4) จัดสรรวงเงินจากรายได้ประจ า และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ 
ปรบัปรงุต่างๆ ของส่วนทอ้งถิน่ เพื่อน ามาลงทุนตามแผนงานพฒันาใหม้ากขึน้ 

ส่วนกลาง 
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(5) พจิารณาลดค่าใช้จ่ายการจดัเก็บภาษีลงร้อยละ 5 เป็นไม่เกิน 
รอ้ยละ 3 ของรายไดก้ารจดัเกบ็ 

(6) จดัสรรวงเงินส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการโอน และจ าหน่าย
ทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ีร่ฐับาลจดัเกบ็อยูใ่นปจัจบุนั ส าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายของแผนพฒันา
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในลักษณะเงนิอุดหนุน เงินช่วยเหลือช าระหนี้  หรือเงนิสมทบ 
กองทุนพฒันากรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

11.2 พจิารณาการจดัเกบ็ค่าบรกิารสาธารณะใหคุ้ม้ทุน 

(1) ก าหนดวิธกีาร และออกข้อบญัญัติการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
บรกิารสาธารณะจากผู้ได้รบัประโยชน์โดยตรง ในลกัษณะจดัเก็บให้คุ้มทุนทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะจากโครงการป้องกนัน ้าท่วมและโครงการก่อสรา้งถนนและสะพาน และพจิารณาจดัเก็บ
ค่าผ่านทางเขา้ในเขตชัน้ในทีม่กีารจราจรแออดั เพื่อลดการใชร้ถยนตส์่วนบุคคลลง 

(2) ปรับราคาค่าบริการของกิจการรัฐวิสาหกิจให้คุ้มค่าใช้จ่าย 
ด าเนินการช าระหนี้และการลงทุนขยายกจิการ ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน โดย
วางแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างรดักุม 

11.3 การส่งเสรมิและสนบัสนุนเอกชนเขา้มสี่วนรว่มในการพฒันา 

(1) ให้เอกชนมสี่วนร่วมลงทุนในการให้บรกิารสาธารณะ เช่น ถนน 
สะพาน รถประจ าทางบางพืน้ที่ ทีอ่ยู่อาศยั โรงกรองน ้าสะอาด สถานีขนถ่ายสนิคา้ บรกิารเกบ็ขยะ
และก าจดัสิง่ปฏกิูล การวางระบบระบายน ้าและก าจดัน ้าเสยี โดยวธิกีารให้สมัปทาน ให้เช่า หรอื
ว่าจา้งใหจ้ดับรกิารบางส่วนหรอืทัง้หมด 

(2) ให้รฐับาลและเอกชนร่วมกันจดัหาที่ดิน และระดมเงนิจดัตัง้เป็น
กองทุนพฒันาสวนสาธารณะขึน้ 

(3) ระดมเงนิจากภาคเอกชน และก าหนดบทบาทของสถาบนัการเงนิ
ภายในประเทศใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาบรกิารสาธารณะ โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขและการปล่อย
สนิเชื่อในรปูโครงการพฒันาใหม้ากขึน้ 

(4) ใช้มาตรการทางด้านภาษ ีการเงนิ และกฎระเบยีบจูงใจให้เอกชน
ปรบัปรุงและพัฒนาพื้นที่เมอืงบริเวณที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจชัน้ใน และประกอบ  
กจิกรรมในพืน้ทีส่นบัสนุนกจิกรรมบางประเภท เช่น นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ทีป้่องกนัน ้าท่วม เป็น
ตน้ 
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สนับสนุนการจัดตัง้องค์กรกลางพัฒนาเมืองระดับชาติ และกองทุนพัฒนา
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

12. โดยใหอ้งคก์รกลางฯ ท าหน้าทีก่ าหนดและประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการ
รวมถงึจดัสรรเงนิลงทุนตามแผนงานโครงการทีก่ าหนด และจดัตัง้กองทุนพฒันา โดยเฉพาะกองทุน
การป้องกนัน ้าท่วม และกองทุนค่าผ่านทางเขา้เขตชัน้ใน กทม. ทัง้นี้ ให้มกีารประสานแผนและ 
โครงการกบัองคก์รกลางทีต่ ัง้ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



บทท่ี 3 
แผนพฒันาเมืองศนูยก์ลางความเจริญในภมิูภาค 

 
 

 1. ในการพฒันาเมอืงศูนย์กลางความเจรญิในภูมภิาคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มสี่วน
เสรมิในการปรบัโครงสรา้งการผลติอกีทางหนึ่งนัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดม้กีารด าเนินการตาม
แผนงานต่างๆ ไปแลว้ คอื 

1.1 เริม่ปรบัปรุงโครงข่ายบรกิารพืน้ฐานหลายประเภทในเมอืงหลกั 5 แห่ง คอื 
เมอืงเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุร ีและสงขลา -หาดใหญ่ เพื่อให้บริการแก่กิจกรรม
เศรษฐกจิของเมอืงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โครงการส่วนใหญ่ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึง่
จะแลว้เสรจ็ในระยะตน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 กล่าวคอื 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคญัทัง้ด้านการ
คมนาคมขนส่ง การสื่อสาร การประปา และนิคมอุตสาหกรรม ซึง่พอสรปุผลการด าเนินงานได ้ดงันี้ 

(1.1) ด าเนินการก่อสรา้งพฒันายกระดบัท่าอากาศยานเชยีงใหม่
ใหเ้ป็นท่าอากาศยานพาณิชยส์ากลเสรจ็และเปิดใชก้ารแลว้ ส่วนการพฒันาท่าอากาศยานหาดใหญ่
เป็นท่าอากาศยานพาณิชยส์ากล และการปรบัปรุงท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อรองรบัธุรกจิการบนิ  
ในประเทศนัน้ ก าลงัด าเนินการคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในปีงบประมาณ 2530 

(1.2) ด าเนินการก่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึสงขลาไปแลว้ประมาณรอ้ย
ละ 50 ของปรมิาณงานทัง้หมด คาดว่าจะด าเนินงานแลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 2531 

(1.3) ขยายบรกิารโทรศพัทใ์นเมอืงหลกั 5 แห่ง เพิม่ขึน้จากเดมิ 
26,461 หมายเลข ในปี 2525 เป็น 63,946 เลขหมาย ในปี 2528 ท าใหส้ดัส่วนการมโีทรศพัทข์อง
ประชากรเพิม่จาก 0.42 เครื่อง เป็น 0.9 เครื่องต่อประชากร 100 คน ซึ่งยงัถอืว่าเป็นสดัส่วน 
ค่อนขา้งต ่าเมื่อเทยีบกบั 8.3 เครื่องใน กทม. ประกอบกบัไดม้ผีูย้ ื่นค าขอโทรศพัทค์า้งอยู่ถงึ 20,000 
ราย โดยเฉพาะเมอืงสงขลา-หาดใหญ่ เชยีงใหม่ และชลบุร ีประมาณ 5,000-7,000 ราย ในแต่ละ
เมอืง นบัว่าการขยายบรกิารโทรศพัทใ์นเขตเมอืงหลกัยงัต ่ามาก 

(1.4) เริ่มด าเนินการแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้ าประปาใน
เมอืงนครราชสมีา โดยจะเพิม่ก าลงัผลติจาก 30,000 เป็น 91,000 ลบ.ม./วนั และปรบัปรุงขยาย 
กจิการประปาขอนแก่น โดยจะเพิม่ก าลงัการผลติจาก 16,400 เป็น 64,800 ลบ.ม./วนั ซึ่งการ 
ด าเนินงานตามโครงการทัง้สองนี้ คาดว่าจะเริม่การก่อสรา้งไดใ้นปีงบประมาณ 2530 นี้ 
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(1.5) จัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (เชียงใหม่-ล าพูน)  
เนื้อที ่1,748 ไร ่แลว้เสรจ็ ปจัจุบนัสามารถขายไดเ้พยีง 7 ราย คดิเป็นเนื้อที ่62 ไร่ เน่ืองจากปญัหา
ดา้นการตลาดและราคาทีด่นิสงู 

(2) การปรับปรุงบริการพื้นฐานทางสังคมส าหรับชุมชน ซึ่งมีส่วน
สนบัสนุนการลงทุนของเอกชนทีส่ าคญัคอื 

(2.1) เริ่มการปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเขตเมืองตาม 
โครงการพฒันาเมอืงหลกั ได้แก่ ระบบระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม โครงข่ายถนนและระบบ
การจราจร สะพาน ท่าเทยีบเรอืประมง การพฒันาสภาพภูมทิศัน์บรเิวณรมิฝ ัง่น ้า และการปรบัปรุง
ชุมชนแออดัในเทศบาลเมอืง 4 แห่ง คอื เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงขอนแก่น เมอืงนครราชสมีา และเมอืง
สงขลา ซึ่งการด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดให้เริม่การก่อสรา้งในปีงบประมาณ 2528 เนื่องจาก
ปญัหาความล่าช้าในการเซ็นสญัญาเงนิกู้ การจดัเตรยีมที่ดนิ และการเจรจาต่อรอง การประกวด
ราคา จงึท าใหเ้ริม่ด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณ 2529 

(2.2) จดัสร้างที่อยู่อาศยัในลกัษณะบ้านสร้างบางส่วนในเมอืง
หลกัเชยีงใหม ่ขอนแก่น และสงขลา แลว้เสรจ็รวม 2,000 หน่วย 

(3) วงเงนิลงทุนพฒันาเมอืงหลกั 5 แห่ง ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
ตามโครงการต่างๆ ดงักล่าว รวมทัง้สิน้ประมาณ 3,300 ลา้นบาท โดยสรุปเป็นขัน้เริม่ด าเนินการ
ขยายและยงัจะต้องเร่งด าเนินการต่อเนื่องไป ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 โดยเฉพาะการพฒันา 
ท่าอากาศยานและท่าเรอืน ้าลกึ การขยายบรกิารประปาและโทรศพัท์ ตลอดจนการปรบัปรุงระบบ
สาธารณูปการต่างๆ ในเขตเมอืงหลกั 4 แห่ง นอกจากนี้จ าเป็นต้องเร่งพฒันาบรกิารพืน้ฐานของ
เมอืงชลบุรเีป็นกรณพีเิศษ เนื่องจากยงัมไิดด้ าเนินการไปเท่าทีค่วร 

1.2 การกระจายความเจรญิไปสู่ส่วนภูมภิาคยงัขาดมาตรการที่จะจูงใจให้เกิด
การลงทุนในภมูภิาคไดอ้ยา่งจรงิจงั อยา่งไรกต็าม ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 รฐัไดด้ าเนินมาตร-
การบางอยา่งทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหม้กีารกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิาค คอื 

(1) จดัตัง้ศูนย์บรกิารลงทุนที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรกในภูมภิาค เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอเปิดกจิการโรงงานได้ภายใน 90 วนั พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหอุ้ตสาห-
กรรมจงัหวดัต่างๆ เป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ต่ออาย)ุ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัค าขอ 

(2) จัดตัง้ศูนย์ส่ งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ขอนแก่น) และภาคใต้ (สงขลา) เพื่อเป็นหน่วยปฏบิตัใินการพฒันาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมใน 
ภมูภิาคนอกเหนือจากทีม่อียูแ่ลว้ในภาคเหนือ 
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(3) จดัท าแผนงานส่งเสรมิการลงทุนเพื่อให้บรกิารทัง้ด้านลู่ทางการ 
ลงทุน ข่าวสาร ข้อมูล และการประชาสมัพนัธ์ ขณะนี้มโีรงงานที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนรวม 
1,205 แห่ง ซึง่เกอืบรอ้ยละ 70 อยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อกีรอ้ยละ 17 อยู่ในเขตภาค
กลาง ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในภาคอื่นๆ โดยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสดัส่วนน้อยที่สุด
ประมาณรอ้ยละ 2 เท่านัน้ 

(4) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ขยายบริการ 
สนิเชื่อแก่อุตสาหกรรมในเมอืงหลกั 5 แห่ง เพิม่ขึน้จ านวน 690 ลา้นบาท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่5 รวมเป็นยอดเงนิกูท้ ัง้สิน้ 1,336 ลา้นบาท ในปี 2529 อย่างไรกต็าม ยงัมกีจิการอกีจ านวนมากที่
ไม่มโีอกาสได้รบับรกิารสนิเชื่อนี้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั 
ดงันัน้เพื่อแก้ปญัหาดงักล่าว บรรษทัจงึไดจ้ดัตัง้โครงการประกนัสนิเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ขึน้ในวงเงนิ 200 ลา้นบาท โดยก าลงัเริม่ด าเนินการในเมอืงหลกัในปีงบประมาณ 2529 นี้ 

1.3 ได้มีการเริ่มก าหนดทิศทางการใช้ที่ดินและมาตรการผังเมือง โดยเริ่ม
ประกาศบงัคบัใชผ้งัเมอืงรวมทีเ่มอืงเชยีงใหม ่ขอนแก่น นครราชสมีา หาดใหญ่ ซึง่จะเป็นกรอบหลัก
ในการก าหนดเขตและลกัษณะการใชท้ีด่นิแต่ละประเภท เช่น ย่านพกัอาศยั ย่านพาณิชยกรรม ย่าน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ตลอดทัง้วางระบบโครงข่ายถนนหลกัใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายการพฒันา
เมอืงศูนย์กลาง การขยายตวัของประชากรและความเจรญิของกจิกรรมทางเศรษฐกิจของเมอืงใน
อนาคต 

 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 5 ได้ด าเนินการขยายเขตเทศบาลนคร
เชยีงใหม่ และเทศบาลเมอืงนครราชสมีาแลว้ และอยู่ระหว่างการด าเนินการในเขตเมอืงชลบุร ีทัง้นี้
มาตรการทางผงัเมอืงนี้ จะเกดิประสทิธผิลก็ต่อเมื่อส่วนท้องถิน่สามารถน าไปใช้ในการปฏบิตังิาน
ควบคุมการก่อสรา้งและการใชท้ีด่นิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.4 บทบาทการลงทุนบรกิารพืน้ฐานของส่วนทอ้งถิน่ค่อนขา้งต ่ามาก เนื่องจาก
ส่วนทอ้งถิน่มรีายไดท้ีไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะจดับรกิารดงักล่าวสนองความตอ้งการของเมอืงไดด้ว้ยตนเอง 

(1) ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา สดัส่วนการลงทุนบรกิารพื้นฐานส่วนรวม
ของเมอืงระหว่างรฐัวสิาหกจิ รฐับาล และส่วนทอ้งถิน่ เฉลีย่เท่ากบั 45 : 40 : 15 และเฉพาะสดัส่วน
ระหว่างรฐับาลต่อส่วนทอ้งถิน่เท่ากบั 70 : 30 

(2) โดยที่ส่วนท้องถิน่มแีหล่งรายไดป้ระจ าน้อยประเภทและขาดอสิระ
ในการขยายฐานรายได้ จึงต้องพึ่งเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็นจ านวนมาก ปจัจุบันรายได้ของ 
เทศบาลเมอืงหลกั 5 เมอืง (6 เทศบาล) รวมกนัประมาณ 456 ลา้นบาทต่อปี เป็นเงนิอุดหนุนจาก 
รฐับาลถงึรอ้ยละ 27 ของรายไดท้ัง้สิน้ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25 ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา ขณะทีร่ายไดท้ี่
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ทอ้งถิน่จดัเกบ็เองมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนัเท่ากบัรอ้ยละ 29 ลดลงจากรอ้ยละ 36 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 
ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายไดท้ีร่ฐัจดัเกบ็ให ้(รอ้ยละ 38) และรายไดพ้เิศษ (รอ้ยละ 6) 

(3) อยา่งไรกต็าม ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ไดม้กีารรเิริม่ปรบัปรุง
ฐานะการคลงัของส่วนท้องถิน่ใหด้ขีึน้บา้งแล้ว โดยการจดัท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนภาษี เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ การลดสดัส่วนค่าใช้จ่ายการ  
จดัเก็บภาษี และการปรบัอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภทเพิ่มขึ้นที่ส าคัญ คือ ค่าธรรมเนียม 
สาธารณสุข นอกจากนี้  ยังได้ปรบัปรุงระบบวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี และการ
บรหิารงานบคุคลในเมอืงหลกัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

แนวทาง 

2. การพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาคในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะ
เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 เพื่อสนองนโยบายการกระจายความเจรญิ
และการบรหิารงานไปสู่ภมูภิาคและทอ้งถิน่ ใหส้ามารถพฒันาฐานเศรษฐกจิและสงัคมของเมอืงหลกั
ใหเ้ชื่อมโยงและสนบัสนุนการพฒันาชนบทในภูมภิาคไดใ้นอนาคต โดยไดก้ าหนดแนวนโยบาย ดงันี้ 

2.1 การพัฒนาเมอืงศูนย์กลางจะมุ่งประสานการวางระบบโครงข่ายบรกิาร 
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นควบคู่กบัมาตรการทางผงัเมอืงและการใช้ทีด่นิ พรอ้มกบัการกระตุ้นใหม้กีารลงทุน
ทางเศรษฐกจิ ตลอดทัง้ปรบัปรงุระบบการคลงัและการบรหิารงานส่วนทอ้งถิน่ เพื่อใหม้กีารแบ่งภาระ
การลงทุนพฒันาระหว่างรฐับาลกลางและส่วนท้องถิน่ให้เหมาะสม เพื่อพฒันาฐานเศรษฐกจิในส่วน
ภูมิภาคให้มีความพร้อมที่จะรองรบัการกระจายกิจกรรมจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ใหไ้ด ้

2.2 ก าหนดเป้าหมายการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิเพิม่ขึน้ในภูมภิาค
เป็น 24 เมอืง (25 เทศบาล) โดยพจิารณาจากบทบาทของเมอืงดงักล่าวทางเศรษฐกจิ ขนาดประชา-
กร และการจา้งงาน ตลอดทัง้ระดบัของบรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคม และบทบาทที่เมอืง  
ดงักล่าวจะส่งอทิธพิลการพฒันาต่อพื้นที่ชนบทโดยรอบอย่างทัว่ถงึ ทัง้นี้ ได้จดัล าดบัความส าคญั
และขัน้ตอนการพฒันาระบบเมอืงดงักล่าว ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ไวด้งันี้ 

(1) เมืองหลักที่ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่ อง 5 เมือง คือ เชียงใหม ่
ขอนแก่น นครราชสมีา สงขลา-หาดใหญ่ และชลบุร ีซึง่เน้นการด าเนินแผนงานและโครงการต่อเนื่อง
ใหแ้ลว้เสรจ็เป็นล าดบัแรก 

(2) เมืองหลักที่เริ่มการพัฒนา 6 เมือง คือ พิษณุโลก นครสวรรค์
อุดรธานี ราชบุร ีสุราษฎรธ์านี และภูเกต็ มุ่งการจดัเตรยีมแผนงานโครงการ เพื่อด าเนินงานในช่วง
ครึง่หลงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
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(3) เมอืงศูนยก์ลางความเจรญิอื่นๆ ที่จะเริม่เตรยีมการพฒันารวม 13 
เมอืง ได้แก่ ล าปาง เชยีงราย อุบลราชธานี รอ้ยเอ็ด สุรนิทร ์สกลนคร ระยอง ฉะเชงิเทรา สระบุร ี
กาญจนบุร ีเพชรบุร ีปตัตานี และนครศรธีรรมราช 

2.3 จดัระบบบรกิารพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มให้สอดคล้อง
กบัมาตรการทางผงัเมอืง โดยเฉพาะการปรบัปรุงระบบสาธารณูปการในเขตเมอืง พร้อมทัง้วาง 
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลกัทีเ่ชื่อมโยงเมอืงศูนยก์ลางเขา้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ เช่น 
ท่าอากาศยาน ท่าเรอืน ้าลกึ เป็นตน้ 

2.4 เร่งส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และระบบการตลาดใน
เมอืงศูนยก์ลางความเจรญิดงักล่าว ใหเ้ป็นแหล่งจา้งงานที่เพิม่ขึน้ เพื่อรองรบัแรงงานส่วนเกนิจาก
ภาคเกษตรในชนบทโดยรอบ 

2.5 ก าหนดการแบ่งภาระลงทุนพฒันาบรกิารพื้นฐานส่วนรวมของเมอืง ให้ 
สดัส่วนการรบัภาระการลงทุนระหว่างรฐับาลและส่วนทอ้งถิน่เปลีย่นจากเดมิ 70 : 30 เป็น 60 : 40 
เป็นอย่างต ่า โดยส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทมากขึน้ และแบ่งภาระความรบัผดิชอบในการพฒันาเมอืงให้
เหมาะสม 

แผนการพฒันาบริการพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

3. แผนพฒันาบรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

3.1 แผนงานพฒันาการขนส่ง 

(1) เร่งการก่อสร้างท่าเรอืน ้าลกึสงขลาและภูเก็ต การพฒันาเส้นทาง
เดนิเรอืในแม่น ้าเจา้พระยาและสถานีขนส่งทางน ้าทีน่ครสวรรค ์ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 
ใหแ้ลว้เสรจ็ ตลอดจนใชท่้าเรอืในแมน่ ้าและท่าเรอืชายฝ ัง่ต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเตม็ที ่

(2) เพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศของเมอืงศูนย์กลาง 
ต่างๆ โดยปรบัปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น หาดใหญ่ และสุราษฎรธ์านีต่อเนื่องใหแ้ลว้เสรจ็และเริม่
ปรบัปรงุท่าอากาศยานเมอืงศูนยก์ลางอื่นๆ อาท ิภเูกต็ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

3.2 แผนงานพฒันาการสื่อสาร 

เน้นการขยายบรกิารโทรศพัท์ของเมอืงศูนยก์ลาง 24 แห่งในภูมภิาค รวม
ประมาณ 81,540 เลขหมาย ทัง้นี้ รวมถงึเมอืงหลกัที่ด าเนินการพฒันาต่อเนื่อง 5 เมอืง ประมาณ 
36,400 เลขหมาย 
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3.3 แผนงานจดัหาน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภค 

ปรบัปรุงการประปาให้เพยีงพอกบัความต้องการของเมอืง โดยเฉพาะการ
แก้ปญัหาการขาดแคลนน ้าของนครราชสมีา และการปรบัปรุงกจิการประปาของขอนแก่น อุดรธานี 
และชลบุร ีซึง่จะเพิม่ก าลงัผลติทัง้หมดขึน้อกีประมาณ 134,400 ลบ.ม./วนั 

3.4 แผนงานปรบัปรงุสาธารณูปการในเขตเมอืง 

(1) เร่งปรบัปรุงโครงข่ายสาธารณูปการในเขตเมอืง เช่น ระบบระบาย
น ้า การป้องกนัน ้าท่วมและการก าจดัน ้าเสยี ระบบถนนและสะพาน การก าจดัขยะมลูฝอย โดยเฉพาะ
โครงการต่อเนื่องของเทศบาลเมอืงหลกั 4 แห่งแรกให้แล้วเสรจ็ และศกึษาความเป็นไปได้ในการ
ปรบัปรงุระบบสาธารณูปการในเมอืงหลกัอื่นๆ ต่อไป 

(2) ปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเมืองหลัก โดยเน้นการแก้ปญัหา
กรรมสทิธิท์ีด่นิ การสนบัสนุนองคก์รพฒันาชุมชนของตนเอง และความรว่มมอืจากภาคเอกชน 

3.5 แผนงานพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

ก่อสรา้งที่อยู่อาศยัแก่ผู้มรีายได้น้อย ในลกัษณะบ้านสรา้งบางส่วนตาม 
โครงการที่อยู่อาศัย หาดใหญ่ ราชบุร ีสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี อุดรธานี ล าปาง 
นครราชสมีา และอุบลราชธานี ประมาณ 3,000 หน่วย 

3.6 แผนงานพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(1) สนับสนุนให้ส่วนท้องถิ่นมบีทบาทหลกั ในการช่วยเหลอืกลุ่มผู้ 
ยากจนในเมอืงศูนยก์ลาง 24 เมอืง จ านวนประมาณ 400,000 คน ให้ได้รบับรกิารสาธารณะต่างๆ 
อย่างทัว่ถงึ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติของผู้ยากจน โดยการส่งเสรมิการศึกษาและฝึกอบรม
ความช านาญเฉพาะด้าน การประกอบอาชีพส่วนตวัแบบครบวงจร รวมทัง้ให้การสนับสนุนตาม
ความจ าเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายโภชนาการและการศึกษาของเยาวชนที่ยากจน และการค ้าประกัน  
สนิเชื่อเพื่อการประกอบอาชพีของผูย้ากจน เป็นตน้ 

(2) พฒันาฝีมอืแรงงานให้มปีระสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานให้
สงูขึน้ และจดัตัง้ศูนยต์ลาดแรงงานภมูภิาคในเมอืงศูนยก์ลาง เพื่อเผยแพรข่า่วสารอาชพีและข่าวสาร
ตลาดแรงงาน และวเิคราะห์ภาวะตลาดแรงงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการศกึษา และพฒันาฝีมอื - 
แรงงานใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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(3) ด าเนินการจดัการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปญัหามลพิษและอนุรกัษ์ 
สิง่แวดล้อมในเขตเมอืง โดยศกึษาจดัท าแผนและวางแนวทางเพื่อควบคุมและแก้ไขปญัหามลพษิ
จากแหล่งน ้า น ้าทิง้ ขยะมลูฝอย เป็นตน้ 

(4) โครงการส าคัญภายใต้แผนงานนี้  ได้แก่ โครงการศูนย์ตลาด 
แรงงานภูมภิาคทีน่ครสวรรค ์ราชบุร ีสุราษฎรธ์านี อุบลราชธานี และสระบุร ีโครงการก่อตัง้สถาบนั
พฒันาฝีมอืแรงงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างที่อุบลราชธานี และโครงการพฒันาคุณภาพ  
สิง่แวดลอ้มของเมอืงหลกั 10 แห่ง  

แผนการพฒันาฐานเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมในเมืองหลกั 

4. แผนการพฒันาฐานเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมในเมอืงหลกั ประกอบดว้ย 

4.1 แผนงานส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

(1) เพิม่หรอืปรบัปรุงการให้สิ่งจูงใจทัง้ในด้านบรกิารสาธารณูปโภค 
ตลอดจนการพจิารณาเพิม่สทิธปิระโยชน์และหลกัเกณฑ์การส่งเสรมิการลงทุนแก่อุตสาหกรรมใน
ส่วนภมูภิาคเป็นพเิศษ ซึง่รวมทัง้ขยายการส่งเสรมิการลงทุนแก่กจิการขนาดกลางและขนาดย่อมให้
มากขึน้ ตลอดทัง้สนบัสนุนการใหส้นิเชื่อต่ออุตสาหกรรมในภมูภิาคใหม้ากขึน้ดว้ย 

(2) โครงการส าคญัภายใต้แผนงานนี้  คอืโครงการประกันสนิเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม โครงการเงนิกูด้อกเบีย้ต ่าแก่อุตสาหกรรมขนาดยอ่มในต่างจงัหวดั โครงการ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและโลหะการ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาห -
กรรมในระดบัจงัหวดั โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมขนาดย่อมและในภูมภิาค และโครงการเพิ่ม 
ขดีความสามารถและวางระบบขอ้มลูของการพฒันาอุตสาหกรรม 

4.2 แผนงานส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว 

(1) พฒันาการท่องเที่ยวในเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว 8 แห่งใน 
ภมูภิาค ไดแ้ก่ เชยีงใหม ่พษิณุโลก นครราชสมีา ระยอง กาญจนบุร ีสุราษฎรธ์านี-เกาะสมุย สงขลา-
หาดใหญ่ และภเูกต็ โดย 

(1.1) สนับสนุนส่วนท้องถิน่ใหอ้นุรกัษ์แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ
ไว้ โดยการน ากฎหมายที่มอียู่แล้ว ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มาควบคุมการใช้ที่ดนิและการ 
ก่อสรา้งในแหล่งท่องเทีย่ว พรอ้มทัง้ใหส้่วนทอ้งถิน่เป็นผูจ้ดัท าแผนพฒันาการท่องเทีย่วของตน 

(1.2) ปรบัปรงุบรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขนาดเลก็
ในแหล่งท่องเทีย่ว เช่น ถนน ทางเดนิ และทีจ่อดรถ เป็นตน้ 
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(1.3) สนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของสินค้า
หตัถกรรมพืน้บา้นในแหล่งท่องเทีย่ว 

(1.4) พัฒนาระบบข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการ 
ท่องเทีย่วของเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(1.5) โครงการที่ส าคญัภายใต้แผนงานนี้ คอื โครงการอุดหนุน
การปรบัปรุงสาธารณูปโภค พฒันาสภาพภูมทิศัน์ และสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเลก็ในภูมภิาค
เพื่อพฒันาแหล่งท่องเที่ยว โครงการส่งเสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว และ
โครงการพฒันาและปรบัปรงุสนิคา้ทีร่ะลกึในแหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

4.3 แผนงานพฒันาระบบตลาดและขอ้มลูข่าวสารการตลาด 

(1) สนับสนุนการจดัตัง้ตลาดกลางของภาคเอกชน และการปรบัปรุง
หรอืใชป้ระโยชน์จากตลาดกลางและตลาดสนิคา้เกษตรทีม่อียูแ่ลว้ พฒันาระบบคลงัสนิคา้และสนิเชื่อ
ตลาดสนิค้าเกษตรใชแ้ทนการแทรกแซงตลาดที่รฐัใชเ้งนิไปซื้อเพื่อประกนัราคา รวมทัง้การพฒันา
ระบบขอ้มลูขา่วสารการผลติและการตลาด 

(2) โครงการส าคญัภายใต้แผนงานนี้ คอื โครงการศกึษาและฝึกอบรม
การตลาดสนิค้าเกษตร โครงการสนับสนุนตลาดกลางสนิค้าเกษตรของภาคเอกชนในนครสวรรค ์
พจิติร พษิณุโลก และโครงการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารการผลติและการตลาด 

แผนการจดัระเบยีบการใช้ท่ีดิน 

5. แผนการจดัระเบยีบการใชท้ีด่นิ ประกอบดว้ย 

5.1 เร่งประกาศบงัคบัใช้ผงัเมอืงรวมของเมอืงศูนย์กลางความเจรญิทุกแห่ง 
เสรมิสร้างขดีความสามารถของส่วนท้องถิ่นในการวางผงัเมอืงและน าไปใช้ปฏบิตัิให้เกิดผล และ  
ปรบัปรงุเขตเทศบาลเมอืงใหส้อดคลอ้งกบัเขตความเจรญิทีเ่ป็นจรงิ 

5.2 น ามาตรการทางผงัเมอืงมาใช้ปฏิบตัิอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมกิจการ 
อุตสาหกรรมใหอ้ยู่ในย่านอุตสาหกรรมทีก่ าหนดตามผงัเมอืรวม โดยใหห้น่วยปฏบิตัยิดึเป็นเงื่อนไข
ทีส่ าคญัในการออกใบอนุญาต 
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แบ่งภาระความรบัผิดชอบและใช้ระบบผนึกก าลงัในการพฒันาเมืองระหว่าง 
รัฐบาล ส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสม และส่งเสริมเอกชนเข้ามี 
ส่วนร่วมในการพฒันาเมือง 

6. แผนการแบ่งภาระความรบัผดิชอบ และใช้ระบบผนึกก าลงัในการพฒันาเมอืงนัน้ 
ประกอบดว้ย 

6.1 รฐับาลกลาง 

(1) ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเพื่อส่งเสรมิการพฒันาเมอืง 
เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจแก่อุตสาหกรรมในภูมิภาค การป รับปรุง พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ. 2496 ใหก้ระจายอ านาจการบรหิารและการคลงัมากขึน้ 

(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง 
ขดีความสามารถของส่วนท้องถิน่ในการวางแผน จดัเตรยีมโครงการ และด าเนินการตามโครงการ
ขนาดใหญ่ 

(3) จดับรกิารทางสงัคมที่จ าเป็นและประโยชน์ตนแก่ผู้ยากจนในเมอืง 
รวมถงึการใชเ้งนิอุดหนุนในการลงทุนพฒันาบรกิารสาธารณสุขของส่วนทอ้งถิน่ 

(4) ร่วมลงทุนพฒันาบรกิารพื้นฐานกับส่วนท้องถิ่น และรฐัวิสาหกิจ
เฉพาะในส่วนที่จ าเป็น โดยให้เงนิอุดหนุนแก่โครงการที่เกดิประโยชน์ต่อภูมภิาคและประเทศโดย
ส่วนรวมและมผีลตอบแทนการลงทุนต ่า 

(5) ลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บภาษีให้แก่ส่วนท้องถิน่ลงจากรอ้ยละ 5 
เป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของรายไดก้ารจดัเกบ็ 

6.2 ส่วนทอ้งถิน่ 

กระจายอ านาจและหน้าที่รบัผดิชอบไปสู่ส่วนท้องถิน่ ให้มบีทบาทในการ 
ลงทุนพฒันามากขึน้ และเพิม่ขดีความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยการปรบัปรุงฐานะการคลงัและ
การบรหิารงาน 

(1) ปรบัปรุงโครงสรา้งและวธิกีารจดัเกบ็ภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ละภาษโีรง -
เรอืนใหท้นัสมยั เป็นธรรม เช่น ประกาศหลกัเกณฑข์ัน้ต ่าในการประเมนิค่ารายปีของโรงเรอืนแต่ละ
ประเภท ปรบัปรุงอตัราภาษทีัง้สองประเภทใหม้ภีาระภาษเีท่าเทยีมกนั และก าหนดเพดานชัน้สูงต ่า
ไว้เพื่อให้ส่วนท้องถิน่ก าหนดอตัราได้เอง ตลอดถงึการยกเลกิการยกเว้นภาษีโรงเรอืนส าหรบับ้าน  
ทีอ่ยูอ่าศยั 
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(2) ขยายฐานและปรับปรุงโครงสร้างของรายได้ประจ าให้ยืดหยุ่น 
เพื่อใหส้่วนทอ้งถิน่สามารถก าหนดอตัราการจดัเกบ็ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการเงนิเพื่อจดับรกิาร
สาธารณะทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละแห่ง  

(3) เพิม่แหล่งรายได้ประเภทใหม่ๆ ทัง้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และกจิการพาณิชย ์เช่น ภาษทีรพัยากรธรรมชาต ิค่าธรรมเนียมพฒันาทอ้งถิน่จากยาสูบ ค่าธรรม -
เนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมน ้าท่วม และการระบายน ้า และค่าธรรมเนียมจอดรถ 

(4) ลดเงื่อนไขเงนิกู้จากกองทุนส่งเสรมิกิจการของส่วนท้องถิ่น ให้ 
ส่งเสรมิการกู้เงนิเพื่อพฒันาตนเอง รวมทัง้ระดมเงนิจากแหล่งภายในและต่างประเทศเพื่อน ามา
พฒันาทอ้งถิน่ 

(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการของส่วนท้องถิ่น โดย 
ปรบัปรงุระบบการวางแผน การงบประมาณ การบญัช ีและการเงนิของเทศบาลเมอืงศูนยก์ลางความ
เจรญิให้ครบทุกแห่ง และปรบัปรุงการบรหิารงานคลงัและการใชจ้่ายงบประมาณให้มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

(6) ให้ส่วนท้องถิ่นรับภาระลงทุนบริการพื้นฐานในเขตเมือง โดย 
ยดึหลกัขดีความสามารถทางการคลงั หลกับรกิารทีคุ่ม้ทุน และผูไ้ดร้บัประโยชน์รว่มรบัภาระ 

6.3 รฐัวสิาหกจิ 

ก าหนดใหร้ฐัวสิาหกจิจดับรกิารประปา ทีอ่ยู่อาศยั โทรศพัท ์และระบบการ
สื่อสารอยา่งทัว่ถงึ และปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการและปรบัราคาค่าบรกิารใหเ้ลีย้งตวัเองได้ 

6.4 เอกชน 

ส่งเสรมิให้เอกชนเข้าร่วมกระบวนการพฒันาเมอืง โดยร่วมลงทุนพฒันา
บรกิารพื้นฐานต่างๆ อาทิ บรกิารสื่อสารสาธารณะในท้องถิ่น กิจการบินสายย่อยและสนามบิน  
ภมูภิาคทีส่รา้งใหม ่เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



 



 

 

บทท่ี 4 
แผนพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออก 

 
 

ประเดน็การพฒันา 

1. ประเดน็การพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ประกอบดว้ย 

1.1 กรุงเทพมหานคร เป็นศูนยก์ลางความเจรญิในทุกด้านเพยีงแห่งเดยีวของ
ประเทศ มอีตัราการขยายตวัของประชากรสงูมาก จนก่อใหเ้กดิความแออัดต่างๆ ตดิตามมา ซึง่ยาก
ที่จะแก้ไขให้ปญัหาหมดไปได้ และต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น ปญัหาการจราจรติดขัด ปญัหา 
น ้าท่วม ปญัหาขาดแคลนที่อยู่อาศยั และระบบบรกิารสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น จงึจ าเป็นต้อง
ด าเนินการยุทธศาสตร์การพฒันาฐานเศรษฐกิจและฐานการจา้งงานใหม่ เพื่อกระจายความเจรญิ
ออกจากกรุงเทพมหานครในลกัษณะที่จะเป็นทางเลอืกของกรุงเทพมหานครให้ได้ ซึ่งโอกาสการ
พฒันาน้ีมอียูใ่นพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก กล่าวคอื 

(1) บรเิวณมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นจุดทีท่่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยมาขึ้นฝ ัง่ ท าให้มโีอกาสที่จะพฒันาอุตสาหกรรมหลกัจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
วตัถุดบิได ้

(2) บรเิวณแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีเป็นจุดที่มลีกัษณะภูมปิระเทศ 
และธรรมชาตเิอื้ออ านวยต่อการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึ ส าหรบัเป็นท่าเรอืพาณิชยห์ลกัในอนาคตของ
ประเทศได ้

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ยังคงกระจุกตัวอยู่ ภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นหลกั มผีลต่อการเพิม่ปญัหาความแออดั ก่อให้เกดิปญัหาด้าน 
มลภาวะและมขีอ้จ ากดัอื่นๆ ที่ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการผลติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ปญัหา
การขนส่งวตัถุดิบและสนิค้าหลายทอด ปญัหาขาดแคลนระบบบรกิารพื้นฐานของรฐั เป็นต้น จงึ 
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินกลยุทธการพฒันาแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมหลกัอยู่ตดิกบัท่าเรอืน ้าลกึ พรอ้ม
บรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้ามารถด าเนินการผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แขง่ขนักบัตลาดโลกได้ 

1.3 ประเทศไทยมรีะบบเศรษฐกจิแบบเสรตี้องคา้ขายแงขนักบัตลาดโลก โดยมี
มลูค่าสนิคา้น าเขา้และส่งออกรวมกนัปีละ 400,000 ลา้นบาท แต่อาศยัเพยีงท่าเรอืพาณิชยก์รุงเทพ
บนแม่น ้าเจา้พระยาเป็นหลกั ซึ่งปจัจุบนักแ็ออดัมาก ท าใหก้ารขนส่งสนิค้าเขา้-ออกประเทศเป็นไป
อย่างขาดประสทิธภิาพและมอีตัราการสูญเสยีสูง จงึจ าเป็นที่จะต้องพฒันาท่าเรอืน ้าลกึ เพื่อเปิด
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ประตูใหม่และน าประเทศเขา้สู่ระบบเทคโนโลยแีละวงจรการขนส่งทางทะเลสายหลกัของโลกให้ได้
ต่อไปในอนาคต 

1.4 ในอดตี ภาคเกษตรกรรมสามารถรองรบัแรงงานจากจ านวนประชากรที่
เพิม่ขึ้นได้ด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ปจัจุบนัไม่มพีื้นที่ป่าไม้เหลอืให้ท าการขยายทางภาค
เกษตร-กรรมได้อีกต่อไปแล้ว จงึจ าเป็นต้องขยายฐานเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมและบรกิาร 
เพื่อสรา้งงานรองรบัแรงงานและจ านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตต่อไป 

1.5 การพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก จะเน้นการพฒันาชุมชนและ
เมอืงใหม่ให้สอดคล้องควบคู่ไปกบัการพฒันาอุตสาหกรรมด้วย ทั ้งนี้ โดยจะมกีารพฒันาบรกิาร
ทางดา้นสงัคมต่างๆ เพื่อเอือ้อ านวยใหค้นสามารถน าครอบครวัไปอยู่อาศยัได ้และในทีสุ่ดจะน าไปสู่
การกระจายความเจรญิออกจากกรงุเทพมหานครไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

แนวนโยบายการพฒันา 

2. แนวนโยบายการพฒันา ประกอบดว้ย 

2.1 แนวนโยบายการพฒันาพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก จ าเป็นต้อง
อาศยักิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเป็นตวัน าการพฒันา โดยรฐัเป็นผู้รเิริม่แผนงานนี้ และจะลงทุน  
ล่วงหน้าด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานหลกั เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนในด้าน
อุตสาหกรรมภายใต้หลกัการที่ว่าส โครงการต่างๆ จะต้องมคีวามเหมาะสมเป็นไปได้ทัง้ในเชิง
เศรษฐกิจ และคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ทัง้นี้ ในระยะแรก รฐัจะลงทุนจ ากัดเพียงพอที่จะสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีความแน่นอนก่อน แต่จะมีความยืดหยุ่นสามารถลงทุนขยายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตได ้

2.2 แนวนโยบายการพฒันา จะต้องประสานเข้ากบัมาตรการด้านการวางผงั-
เมอืง มาตรการดา้นการควบคุมสภาวะสิง่แวดล้อม และการพฒันาแหล่งชุมชน พรอ้มบรกิารสงัคม
ต่างๆ ทีจ่ าเป็น เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ตลาด ฯลฯ ควบคู่ไปด้วย เพื่อสรา้งแหล่ง
ชุมชนและเมอืงใหมโ่ดยมมีาตรฐานเทยีบเท่ากรุงเทพมหานครทีจ่ะใหค้นสามารถน าครอบครวัไปอยู่
อาศยัได ้

2.3 ก าหนดเลอืกพื้นที่เป้าหมายการพฒันา โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพพื้นทีก่ารใช้ประโยชน์และสภาวะแวดล้อม พรอ้มทัง้ไดม้กีารวางผงัแม่บทการใช้ทีด่นิส าหรบั
แหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน การก าหนดมาตรการดา้นผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะ เพื่อควบคุม
การพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาวะสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัโอกาสการพฒันาทีม่อียู ่คอื 
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(1) บรเิวณมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมหลกั 
ทีต่ ัง้อยู่ตดิกบัท่าเรอืน ้าลกึส าหรบับรกิารขนถ่ายสนิคา้กอง พรอ้มบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานหลกัเพื่อ
สนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชน 

(2) บริเวณแหลมฉบัง จงัหวัดชลบุรี เป็นที่ตัง้ท่าเรือพาณิชย์หลัก 
ส าหรบัการขนถ่ายสนิคา้ประเภทบรรจตุู ้(คอนเทนเนอร)์ มเีขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและ
อุตสาหกรรมทีไ่มม่ปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(3) เมอืงและชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง ประกอบดว้ย 

- เมืองชลบุรี เป็นศูนย์กลางในเชิงธุรกิจการค้าและการ
บรหิารงานภาครฐับาล 

- เมอืงพทัยา เป็นศูนยก์ลางธุรกจิการค้า และการพาณิชย์
ควบคู่ไปกบัเป็นเมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว 

- เมอืงระยอง เป็นศูนยบ์รกิาร และฐานการศกึษา และวจิยั
ดา้นเทคโนโลย ี

2.4 พฒันาอุตสาหกรรมหลกัในบรเิวณมาบตาพุด และอุตสาหกรรมเพื่อการ 
ส่งออก อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ทีบ่รเิวณแหลมฉบงั ส าหรบัในบรเิวณมาบตา -
พุดนัน้ ระยะแรกเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกบัการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ ซึ่งปจัจุบนัม ี
โรงแยกก๊าซอยู่แล้ว ทัง้นี้ โดยมุ่งให้ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทน าในด้านการลงทุน แต่ส าหรบั 
โครงการขนาดใหญ่ รฐัจะเป็นผู้รเิริม่สนับสนุนและร่วมลงทุนด้วย เช่น โครงการปุ๋ ยแห่งชาต ิและ
โครงการปิโตรเคมแีห่งชาต ิ

2.5 ก าหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสรมิการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของ
ภาคเอกชน ทัง้มาตรการที่จะเอื้ออ านวยให้มีการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายบริเวณชายฝ ัง่ทะเล
ตะวนัออก และมาตรการที่จะไม่เอื้ออ านวยให้เกิดการลงทุนในพื้นที่บรเิวณกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 

2.6 สนับสนุนใหม้กีารวางระบบองคก์รใหม่ส าหรบัการพฒันาพื้นที่เฉพาะ เพื่อ
บรหิารแผนงานพฒันาพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ให้เป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ 
โดยรวมถงึการกระจายระบบบรหิารดา้นบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหภ้าคเอกชนเขา้มาร่วมมบีทบาท
มากยิง่ขึน้ 
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2.7 ก าหนดให้มกีารศกึษาด้านสิง่แวดล้อม ทัง้ส าหรบัพื้นที่ส่วนรวมและราย 
โครงการ พรอ้มทัง้มรีะบบการตดิตามประเมนิผลด้านสิง่แวดล้อมตัง้แต่ก่อนเริม่การพฒันา และจะ
ด าเนินการตรวจสอบ ตดิตามและควบคุมสภาวะแวดลอ้มตลอดไปอยา่งใกลช้ดิ 

แผนงานการพฒันา 

3. การพฒันาพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกส าหรบับรเิวณมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง และบรเิวณแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ที่ผ่านมานัน้ ส่วนใหญ่
เป็นการด าเนินการในขัน้ตอนของการศึกษาจัดท ารายงานความเหมาะสม และการออกแบบ  
รายละเอียดทางวิศวกรรมของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้พร้อมที่จะเริ่มการ
ก่อสรา้งในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 นี้ได้ โดยมโีครงสรา้งพื้นฐานหลกับางโครงการที่ไดก่้อสรา้ง
เสรจ็ไปแลว้ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 คอื โครงการท่อส่งน ้าดอกกราย-มาบตาพุด และทางรถไฟ
สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี 

 ดงันัน้ เป้าหมายของการพฒันาต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 จะประกอบดว้ย 

3.1 พื้นที่บรเิวณมาบตาพุด พฒันาเป็นแหล่งที่ตัง้อุตสาหกรรมหลกั มที่าเรอื 
น ้าลกึอยู่ตดิกบัเขตอุตสาหกรรม ให้สามารถบรกิารขนถ่ายวตัถุดบิประเภทสนิค้ากองได้อย่างมี 
ประสทิธภิาพ พรอ้มบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็นอื่นๆ เพื่อสรา้งโอกาสการลงทุนให้เกดิขึน้ใน
ลกัษณะทีจ่ะแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ ในภมูภิาคนี้ได ้กล่าวคอื 

(1) ท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่าเรอืน ้าลกึส าหรบัการขนถ่าย
สนิคา้กองเป็นหลกั สามารรบัเรอืขนาด 140,000 ตนัไดต้ลอดปี 

 การพฒันาระยะแรก ก าหนดก่อสรา้งให้แล้วเสรจ็ สามารถรบัเรอื
ขนาด 60,000 ตนัไดก่้อนในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประกอบดว้ย 

- ท่าเทยีบเรอืส าหรบัสนิค้ากอง 2 ท่า และส าหรบัสนิค้า 
ทัว่ไป 1 ท่า 

- เขือ่นกนัคลื่น ความยาว 1,760 เมตร 

- ความลกึรอ่งน ้า 12.5 เมตร 

(2) นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนมาบตาพุด การพัฒนาระยะแรก
ก าหนดก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 8,000 ไร ่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 
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(3) ทางรถไฟสายสตัหบี-มาบตาพุด ก าหนดก่อสรา้งเพื่อเชื่อมเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเขา้กบัทางรถไฟสายฉะเชงิเทรา-สตัหบี ความยาว 24 ก.ม. ใหแ้ลว้เสรจ็
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

(4) ระบบสื่อสาร/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า ก าหนดเริม่ด าเนินการและใชง้าน
ไดใ้นช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ใหส้อดคลอ้งและเพยีงพอกบัความต้องการของอุตสาหกรรมหลกั
และชุมชนทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมายมาบตาพุด 

(5) การพัฒนาเคหะชุมชน ก าหนดนโยบายก่อสร้างในช่วงแผน 
พฒันาฯ ฉบบัที ่6 ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาอุตสาหกรรมหลกัในระยะแรก โดยรฐัจะด าเนินการ 
ก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัส าหรบัแรงงานทีจ่ะอพยพเขา้มาอยู่อาศยัพรอ้มครอบครวับรเิวณมาบตาพุด ใน
ขณะเดยีวกนักจ็ะสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนลงทุนควบคู่ไปดว้ย 

(6) การพัฒนาการศึกษาและสังคม ก าหนดเริ่มพัฒนาในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมหลกัและชุมชนในบรเิวณมาบตาพุด ซึง่
ประกอบด้วย แผนงานพฒันาการศึกษา แผนงานพฒันาแหล่งชุมชน แผนงานพฒันาสาธารณสุข 
แผนงานพฒันาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ แผนงานการพฒันาองคก์รการบรหิารทอ้งถิน่ 

3.2 พื้นที่บรเิวณแหลมฉบงั พฒันาท่าเรอืพาณิชย์น ้าลกึเพื่อน าประเทศเข้าสู่ 
วงจรระบบขนส่งทางทะเลของโลก และสอดคล้องกับเทคโนโลยกีารขนส่งสนิค้าประเภทบรรจุตู ้  
(สนิคา้คอนเทนเนอร)์ พรอ้มเขตนิคมเพื่อการส่งออก ศูนยพ์าณิชยกรรม และเขตนิคมอุตสาหกรรม
ส าหรบัอุตสาหกรรมทีไ่มม่ปีญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม กล่าวคอื 

(1) ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง เป็นท่าเรือน ้ าลึกส าหรบัการขนถ่าย 
สนิคา้คอนเทนเนอรเ์ป็นหลกั สามารถรบัเรอืขนาด 140,000 ตนัไดต้ลอดปี 

การพฒันาระยะแรก ก าหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จสามารถรบัเรอื 
สนิคา้คอนเทนเนอรข์นาด 2,000 TEU (ประมาณ 30,000 ตนั) ไดก่้อน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่
6 ประกอบดว้ย 

- ท่าเทยีบเรอืส าหรบัสนิค้าคอนเทนเนอร ์3 ท่า ท่าสนิค้า
เกษตร 1 ท่า ท่าขนส่งน ้าตาล 1 ท่า และท่าสนิคา้ทัว่ไป 1 ท่า 

- เขือ่นกนัคลื่นยาว 1,300 เมตร  

- ความลกึรอ่งน ้า 12.5 เมตร 
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(2) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั การพฒันาระยะแรกก าหนดก่อสรา้ง
ใหแ้ลว้เสรจ็ ครอบคลุมพืน้ที ่1,790 ไร ่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ประกอบดว้ย เขตนิคมอุตสาห-
กรรมทัว่ไป 1,367 ไร ่และเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 423 ไร ่

(3) ท่อส่งน ้าหนองค้อ-แหลมฉบงั ก าหนดก่อสรา้งให้แล้วเสรจ็ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เพื่อส่งน ้าแก่ท่าเรอืแหลมฉบงั นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และชุมชน
บรเิวณใกลเ้คยีง ประกอบดว้ย 

- ท่อส่งน ้าขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.90 เมตร ระยะทาง 14 
กโิลเมตร 

- สามารถส่งน ้า 

(4) ทางรถไฟสายศรรีาชา-แหลมฉบัง ก าหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เพื่อเชื่อมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และท่าเรอืกบัทางรถไฟ
สายฉะเชงิเทรา-สตัหบี 

(5) ระบบสื่อสาร/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า ก าหนดเริม่พฒันาในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ให้สอดคล้องและเพยีงพอกบัความต้องการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และชุมชนทีเ่กดิในบรเิวณพืน้ทีเ่ป้าหมายแหลมฉบงั 

(6) การพัฒนาเคหะชุมชน ก าหนดนโยบายการพัฒนาในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 โดยส่งเสรมิให้เอกชนมาลงทุนก่อสร้างที่พกัอาศยัส าหรบัแรงงาน และ
ครอบครวัทีจ่ะอพยพเขา้มาในบรเิวณพืน้ที่เป้าหมายแหลมฉบงั โดยรฐัจะเป็นผู้จดัเตรยีมโครงสรา้ง
พืน้ฐานหลกัทีจ่ าเป็นส าหรบัแหล่งชุมชนให ้

(7) การพัฒนาการศึกษาและสังคม ก าหนดเริ่มพัฒนาในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 เพื่อสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมและท่าเรอืในบรเิวณพื้นทีเ่ป้าหมาย
แหลมฉบงั ซึง่ประกอบดว้ย แผนงานพฒันาการศกึษา แผนงานพฒันาแหล่งชุมชน แผนงานพฒันา 
สาธารณสุข แผนงานพฒันาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และแผนงานการพฒันาองคก์รการ
บรหิารงานทอ้งถิน่ 

3.3 โครงการสนับสนุนอื่นๆ เป็นโครงการตามแผนพฒันาพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่
ทะเลตะวันออก ที่สนับสนุนให้การพฒันาพื้นที่เป้าหมายทัง้ 2 บรเิวณมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
ประกอบดว้ย 
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(1) ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สระบุรี ก าหนดเริ่มก่อสร้างในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เพื่อเชื่อมต่อระบบทางรถไฟสายเหนือและสายตะวนัออกเฉียงเหนือกบัสาย
ตะวนั-ออก โดยไมต่อ้งผ่านกรงุเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 85 กม. 

(2) การควบคุมสภาวะแวดลอ้ม จากการประกอบกจิการอุตสาหกรรม 
ก าหนดด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 โดยด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และ 
ควบคุมสภาวะแวดลอ้มในบรเิวณพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกอยา่งใกลช้ดิ 
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บทท่ี 5 
การเตรียมการพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบ่ริเวณอ่ืนๆ 

 

 
1. นอกเหนือจากการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค และการพฒันาพืน้ที่

บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก เพื่อใหม้กีารกระจายความเจรญิทางเศรษฐกจิจากกรุงเทพมหานคร
ไปสู่ส่วนภูมภิาค และเกิดความสมดุลยิง่ขึน้แล้ว ทางเลอืกอกีทางหนึ่งได้แก่การเตรยีมการพฒันา 
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมบ่รเิวณอื่นๆ ซึง่ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 นี้ ภาคใต้จะเป็นพืน้ทีท่ีม่โีอกาสใน
การพฒันาไดใ้นโอกาสต่อไป 

ประเดน็การพฒันา 

2. ประเดน็การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหมบ่รเิวณอื่นๆ ทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 

2.1 ภาคใต้มที าเลที่ตัง้เหมาะสมทางด้านภูมศิาสตร์ และมคีวามอุดมสมบูรณ์
ทางด้านทรพัยากรธรรมชาต ิครอบคลุมพื้นที่และจ านวนประชากรประมาณร้อยละ 13-14 ของ
ประเทศจงึเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะเป็นฐานเศรษฐกจิใหม่ และฐานการจา้งงานใหม่อกีบรเิวณหนึ่งของประเทศ 
ทีจ่ะช่วยกระจายความเจรญิออกจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไดบ้า้ง 

2.2 สภาพพืน้ทีม่ชีายฝ ัง่ทะเลทัง้สองด้าน คอื ชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัดา้นตะวนั-
ตกและอ่าวไทยดา้นตะวนัออกนัน้ สามารถพฒันาเป็นศูนยก์ลางการตดิต่อค้าขายกบันานาชาตไิด ้
นอกเหนือจากพฒันาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของทรพัยากรธรรมชาตทิี่มอียู่ เช่น ดบีุก ยางพารา 
ปาลม์น ้ามนั ประมง ฯลฯ และโอกาสการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดของภูมภิาคนี้ได้
ในอนาคต 

วตัถปุระสงค ์

3. จากศกัยภาพการพฒันาดงักล่าวแลว้ จงึควรจะมกีารเตรยีมการพฒันาภาคใต้อย่าง
เป็นระบบ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัดงันี้ 

3.1 เพื่อมุ่งเปิดระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่การค้า และการแข่งขันกับ 
นานาชาตไิดม้ากขึน้ 

3.2 เพื่อมุ่งกระจายการพฒันาอุตสาหกรรมไปสู่พื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้โดย
สามารถเชื่อมโยงการพฒันาเข้ากบัพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศได้ รวมทัง้พื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเล
ตะวนัออก 
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3.3 เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกบัการรกัษา 
คุณค่าทางสิง่แวดลอ้มใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระยะยาว 

แนวนโยบายการพฒันา 

4. แนวนโยบายการพฒันา ประกอบดว้ย 

4.1 แนวนโยบายการพฒันาภาคใตน้ัน้ จะตอ้งอาศยัท าเลทีต่ ัง้อนัเหมาะสม โดย
มเีมอืงสงขลา-หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบรหิารของภาคใต้ทัง้หมด และเปิดความ
เชื่อมโยงระหว่างชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั ซึง่มจีงัหวดัภเูกต็เป็นศูนยก์ลางและชายฝ ัง่ทะเลดา้นอ่าวไทย 
ซึ่งมจีงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางเข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบ ด้วยระบบคมนาคมขนส่งที่มี 
ประสทิธภิาพ 

4.2 ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายการพฒันา ประกอบดว้ย 

(1) พื้นที่ภาคใต้ตอนบน เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่และศูนย์กลางการ 
ติดต่อค้าขายกบันานาชาติ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 
จงัหวดั คอื สุราษฎรธ์านี ภเูกต็ พงังา และกระบี่ 

(2) พื้นที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติและ
แหล่งน ้าจดืส าคญัทีจ่ะเป็นฐานสนับสนุนการพฒันาภาคใต้ ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 9,570 ตาราง
กโิลเมตร ประกอบดว้ย จงัหวดัพทัลุงทัง้จงัหวดั จงัหวดัสงขลา 6 อ าเภอ 2 กิง่อ าเภอ คอื อ.เมอืง
สงขลา หาดใหญ่ สะเดา รัตนภูมิ ระโนด สทิงพระ กิ่ง อ .กระแสสินธุ์ และนาหม่อม จังหวัด
นครศรธีรรมราช 2 อ าเภอ คอื อ.ชะอวด และหวัไทร 

(3) พืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั ไดแ้ก่ บรเิวณจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เป็น
แหล่งผลติขา้วที่ส าคญัของภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.07 ล้านไร่ ประกอบด้วย อ าเภอ 
ชะอวด หวัไทร เชยีรใหญ่ ปากพนงั อ าเภอเมอืง และบางส่วนของอ าเภอรอ่นพบิลูย ์

แผนงานการพฒันา 

5. ในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 การพฒันาพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ในขัน้
การศกึษาจดัท ารายงานความเหมาะสมเบือ้งต้น และไดเ้ริม่ด าเนินการก่อสรา้งบางโครงการแลว้ คอื 
เขื่อนเชี่ยวหลาน ท่าเรอืน ้าลกึสงขลาและภูเกต็ ส าหรบัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จะเป็นการ
เตรยีมการพฒันาตามขัน้ตอนต่อไปในดา้นต่างๆ คอื 

5.1 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางสายเชื่อมโยงภูเก็ต -สุราษฎร์
ธานี และท่าเรอืน ้าลกึขนอม 
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5.2 การพฒันาเมอืง ได้แก่ การประปาเมอืงภูเก็ต สุราษฎร์ธานี -พุนพนิ และ
สงขลา-หาดใหญ่ การพฒันาเมอืงและควบคุมการใชท้ีด่นิในเมอืง 

5.3 การพฒันาอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้หาดใหญ่ การ
ก าหนดเขตอุตสาหกรรมท่าเรอืน ้าลกึสงขลา และการศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่
พทัลุง 

5.4 การพฒันาการท่องเที่ยว ได้แก่ การพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วแบบ
ผสมผสานบรเิวณ กระบี่-พงังา-ภูเก็ต สุราษฎรธ์านี-เกาะสมุย สงขลา-หาดใหญ่-ทะเลสาบสงขลา 
และบรเิวณนครศรธีรรมราช-ขนอม-สชิล-แหลมตะลุมพุก 

5.5 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้แก่ การปลูกยางพนัธุ์ดี
ทดแทนการพฒันาปาล์มน ้ามนั การพฒันาที่ดนิและพื้นที่เหมอืงแร่เก่า การจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
การเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าเชงิพาณิชยใ์นทะเลสาบสงขลา เขื่อนกัน้น ้าเคม็ทะเลสาบสงขลา ศูนยข์อ้มูล
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมน ้ าทะเลสาบสงขลา การสุขาภิบาลหาดใหญ่ และการพัฒนาระบบ  
ชลประทานและการเกษตรแผนใหม ่เพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตรในพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



บทท่ี 6 
ระบบบริหารงานพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ 

 
 

ระบบบรหิารงานพฒันาเมอืงและพืน้ทีเ่ฉพาะ ประกอบดว้ย 

1. วตัถุประสงค ์

(1) เพื่อแปลงแผนไปสู่การด าเนินงานให้บงัเกิดผลส าเร็จ ตามนโยบายและ 
เป้าหมายการพฒันาเมอืงทีว่างไว ้

(2) เพื่อผนึกความร่วมมอืระหว่างรฐับาล ส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน
อยา่งเป็นระบบ 

(3) เพื่อประสานการพฒันาเมอืงกบัชนบท และระหว่างเมอืงกบัพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
เฉพาะใหส้นบัสนุนและขยายผลการพฒันาไปสู่ชนบทอยา่งทัว่ถงึ 

2. แนวทาง 

(1) การพฒันาเมอืง 

(1.1) ให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการประสานการพฒันากรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล และคณะกรรมการประสานการพฒันาเมอืงภูมภิาคขึน้เป็นองคก์รรองรบัการถ่ายทอด 
และประสานงานระหว่างระดบันโยบายกบัหน่วยปฏบิตัใินส่วนกลางไปสู่ส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่ 

(1.2) ขยายบทบาทของ “คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั” ใหค้รอบคลุมถงึ
การด าเนินงานพฒันาเมอืง 

(1.3) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการ และ /หรือ 
คณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเมอืง ใหส้อดคลอ้งกบัระบบบรหิารงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ 

(1.4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และค าสัง่ที่เป็นปญัหา และ
อุปสรรคต่อการจดับรกิารสาธารณะและกระบวนการพฒันาเมอืง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อขยายการ
ผลติ และการสรา้งงานของผูป้ระกอบการเอกชน 

(2) การพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะหรอืพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ 
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(2.1) พจิารณาจดัตัง้องค์กรถาวรที่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล และมเีอกภาพ
ในการบรหิารงาน เพื่อใหส้ามารถบรหิารงานการพฒันาในพื้นที่เฉพาะหรอืพื้นที่เศรษฐกจิได้อย่าง
ต่อเนื่องและมปีระสิทธภิาพ ทัง้น้ี โดยให้เริม่จากการบรหิารงานพฒันาพื้นที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเล
ตะวนัออก 

(2.2) ก าหนดให้องคก์รถาวรดงักล่าว มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานในลกัษณะ
ของการพฒันาพื้นที่เฉพาะ กล่าวคือ ก าหนดแผนการพฒันาพื้นที่เฉพาะ ก าหนดโครงการและ
แผนปฏบิตัิการประสานแผน และประสานการปฏบิตัิงานระหว่างหน่วยราชการ รฐัวสิาหกิจ และ
เอกชนที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ท าหน้าที่ติดตามประเมนิผลการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย และ
เป้าหมายการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะแต่ละแห่ง 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

1. การพฒันาชนบท เป็นนโยบายหลกัที่ส าคญัยิง่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที ่6 โดยถอืเป็นกระบวนการพฒันาทีจ่กัต้องกระท าต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอน สบืต่อ
จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 5 ซึ่งสิ้นสุดลงในขณะที่แผนพฒันาชนบท
ก าลงัขยายขอบเขตการด าเนินการทีไ่ดร้บัผลเป็นทีน่่าพอใจใหค้รอบคลุมพืน้ทีเ่ป้าหมายทัว่ประเทศ 
การพฒันาชนบทไดร้บัการจดัล าดบัความส าคญัไวสู้งยิง่จากรฐับาลในช่วงระยะเวลาของแผนพฒันา
ฯ ฉบบัที่ 5 และจะมุ่งเน้นให้ความส าคญัมากยิง่ขึ้นไปอีกในช่วงของการด าเนินงานต่อเนื่องใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 โดยจะปรบัปรุงกลยุทธ เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการด าเนินการที่ผ่านมา และใน
ขณะเดยีวกนัก็จะน าบทเรยีนและอุปสรรคที่ได้รบัเป็นบางส่วนมาแก้ไขปรบัปรุงเพื่อให้การพฒันา
ชนบทในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 6 เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตรง
เป้าหมายและสามารถแก้ไขปญัหาความยากจนในชนบท ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชนบทไดอ้ย่างจรงิจงั สามารถกระจายความเจรญิใหเ้กดิความสมดุลยแ์ละทัว่ถงึใหม้าก
ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

2. อย่างไรก็ดี แม้จะถือได้ว่าแผนพฒันาชนบทยากจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 ได้ประสบผลส าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ กล่าวคอืแผนพฒันาชนบทยากจนเป็น
แผนงานทีไ่ดร้บัการแปลงไปสู่การปฏบิตัไิดใ้กลเ้คยีงกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวม้ากทีสุ่ดไม่ว่าจะเป็น
การจดัสรรงบประมาณ การจดัโครงการลงพื้นที่เป้าหมาย และผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รบัจาก
การด าเนินโครงการกต็าม แต่กอ็าจพจิารณาไดว้่าการด าเนินงานทีผ่่านมาไดร้บัความส าเรจ็น่าพอใจ
ในการแก้ปญัหาความยากจนในชนบทไดร้ะดบัหน่ึง และเป็นเพยีงการด าเนินงานในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
จ ากดั ซึง่คนในชนบทโดยทัว่ไปแลว้กย็งัมปีญัหาที่ควรจะไดร้บัการพฒันาอย่างทัว่ถงึเช่นกนั ดงันัน้
การขยายขอบเขตการพฒันาชนบท ใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 6 จงึเป็นการปรบัปรุงแนวทางการพฒันาให้แก่คนในชนบทอย่างทัว่ถึงและ 
เท่าเทยีมกนั 

3. เพื่อให้บรรลุ เจตนารมย์และเป้าประสงค์ดังกล่าว แผนพัฒนาชนบทในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึได้ปรบัเปลี่ยนกลยุทธและแผนปฏบิตักิารใหม่ โดยให้พจิารณาน าเอา
ปญัหาที่แท้จรงิของคนในชนบท ซึ่งแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมภิาคและแต่ละพื้นที่ เป็นตวัก าหนด
พื้นที่ปฏิบตัิการและจดัล าดบัความส าคญัของพื้นที่เร่งรดัการพัฒนาในทุกภาคทัว่ประเทศ โดย
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แบ่งเป็นเขตชนบทล้าหลงั และก้าวหน้า โดยรฐัจะทุ่มเททรพัยากรลงในเขตพื้นที่ล้าหลงัและปาน
กลางเป็นหลกั และจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมาลงทุนในเขตก้าวหน้าให้มากยิง่ขึ้น ทัง้นี้เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายส่วนรวมของการพฒันาทีจ่ะลดบทบาทของภาครฐัลงในส่วนทีเ่อกชนสามารถจะ
เขา้มามสี่วนรว่มและด าเนินการเองได ้

4. กล่าวโดยทัว่ไป ทศิทางของแผนพฒันาชนบทในช่วงแผนฯ 6 มลีกัษณะทีเ่ด่นส าคญั
อยู ่2 ประการ คอื ประการแรก มุ่งเน้นใหม้กีารขยายขอบเขตของการพฒันาชนบทใหค้รอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยจะน าเอาปญัหาของคนในชนบททีเ่ผชญิอยู่จรงิมาก าหนดพืน้ทีป่ฏบิตักิาร ไม่ว่าจะเป็น
ปญัหาขึน้พืน้ฐานด้านความยากจน ความเจบ็ไขไ้ด้ป่วย ความไม่รู ้และปญัหาทัง้ทางด้านการผลติ
และการตลาด ซึ่งมผีลกระทบต่อรายได้และการสร้างงานเป็นอย่างมาก ประการทีส่อง มุ่งเน้นให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามบีทบาทและมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาของตนเองและชุมชนใหม้ากขึน้ ทัง้น้ี
เพื่อลดบทบาทและกจิกรรมของภาครฐัลงในส่วนที่ประชาชนสามารถจะด าเนินการเองได้และช่วย  
ตนเองได ้

5. การปรบัปรุงกลยุทธการพฒันาทีจ่ะใหป้ระชาชนและภาคเอกชนไดม้บีทบาทในการ
แกไ้ขปญัหาของตนเองและชุมชนเพื่อน าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้นัน้ จะประกอบดว้ยการ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รประชาชนในระดบัหมู่บ้านและต าบล ใหม้คีวามสามารถในด้าน
การวางแผนและการจดัการแก้ไขปญัหาประชาชนในหมู่บ้านและต าบล ให้มคีวามสามารถในด้าน
การวางแผนและการจดัการแกไ้ขปญัหาของชุมชนมากขึน้ การสนับสนุนการระดมทรพัยากรในทอ้ง-
ถิน่เพื่อการพฒันาในรปูของกองทุนต่างๆ และการส่งเสรมิใหป้ระชาชนแก้ไขปญัหาของตนเองและ
ชุมชนในส่วนทีส่ามารถกระท าไดด้ว้ยตนเอง โดยใชเ้กณฑค์วามจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน หรอื จปฐ . เป็น
เครื่องมอื รวมทัง้การสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้เขา้มามบีทบาทร่วมกบัรฐัในการพฒันาชนบทมาก
ขึน้ดว้ย โดยรฐัจะลดบทบาทลงมาเป็นผูส้่งเสรมิและสนับสนุน ตลอดจนกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาใน
ลกัษณะน้ีใหก้วา้งขวางขึน้ 

6. ในการด าเนินการพฒันาตามแผนพฒันาชนบทในช่วงแผนฯ 6 จะยงัคงยดึระบบการ
บรหิารงานพฒันาชนบทภายใต้ระบบ กชช. เป็นหลกั เหมอืนเช่นทีไ่ด้ด าเนินการมาในช่วงแผนที่
แล้ว แต่จะปรบัปรุงกลไกการบรหิารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้การพฒันาระบบขอ้มลูเพื่อเป็นเครื่องมอื
ในการบรหิารงานพฒันาชนบทอย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากนี้ยงัมุ่งประสานเป้าหมายในการ
พฒันาชนบททัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงเขา้ไว้ด้วยกนั ทัง้หมดนี้เพื่อน าไปสู่การปรบั
บทบาทของภาครฐัให้ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนและให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ
พฒันาชนบทมากขึน้ 

7. ภายใต้วตัถุประสงค์และทิศทางการพฒันาชนบทดังกล่าวข้างต้น แนวทางการ
พฒันาจะให้ความส าคญักบักการแก้ปญัหาทางดา้นการด ารงชวีติแลชะการประกอบอาชพีของชาว
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ชนบท ควบคู่ไปกบัการเสรมิสรา้งโอกาสในการเพิม่ผลผลติ ซึ่งจะก่อให้เกดิรายไดแ้ละการจา้งงาน
โดยเน้นแนวทางทีส่ าคญั 4 ประการ คอื 

(1) การพฒันาปจัจยัพืน้ฐานทางดา้นการผลติและการตลาดในชนบท 

(2) การเพิ่มประสทิธภิาพและความสามารถของรฐัในการแก้ปญัหาของชาว
ชนบท 

(3) การปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานพฒันาชนบทให้มกีารผนึกก าลงัทุกๆ 
ฝา่ยอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

(4) การเพิม่การมสี่วนร่วมขององค์กรประชาชนและภาคเอกชนในการพฒันา
ชนบท 

8. ในการแปลงแนวทางการพฒันาชนบททัง้ 4 ประการมาสู่การปฏบิตั ิจ าเป็นต้อง
จดัท าแผนงานรองรบัซึง่แยกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มแผนงานที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัภายใต้ความร่วมมอืของ
ประชาชน ได้แก่ แผนงานของหน่วยงาน 5 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงศกึษาธกิาร 

(2) กลุ่มแผนงานทีด่ าเนินการโดยประชาชนหรอืภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่และ
รฐัเป็นเพยีงผู่สนับสนุน ไดแ้ก่ แผนงานสรา้งงานในชนบท แผนงานพฒันาคุณภาพชวีติของประชา -
ชนในชนบทตามเกณฑค์วามจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ.) แผนงานกองทุนพฒันาชนบท และแผนงาน
ของภาคเอกชน 

(3) แผนงานสนับสนุนทางด้านการบรหิารงานพฒันาชนบท ทัง้ทางด้านการ 
ฝึกอบรมและนิเทศงานให้แก่ผู้ปฏิบตัิในเรื่องของการจดัท าแผนและการติดตามประเมนิผลการ
พฒันาชนบท 

ทัง้นี้ ได้มกีารก าหนดวงเงนิงบประมาณของทัง้ 3 แผนงาน ส าหรบัการด าเนินงานในปี 
2530 เป็นวงเงนิทัง้สิน้ประมาณ 15,000 ลา้นบาท ส่วนการจดัสรรงบประมาณ 2531-2534 ใหม้กีาร
ประมาณการเป็นรายปี โดยยดึสดัส่วนงบประมาณปี 2530 เป็นเกณฑ ์



บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานและประเดน็การพฒันา 

 
 

1. การพฒันาชนบทในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1-4 กล่าวได้ว่า ผลของการ
พฒันายงัไมก่ระจายไปสู่ประชาชนทีย่ากจนในชนบทอยา่งทัว่ถงึ ทีป่ระจกัษ์อย่างชดัเจนกค็อืประชา-
ชนในชนบทของแต่ละชุมชนเป็นจ านวนไมน้่อยยงัคงเผชญิอยู่กบัปญัหาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นต้นเหตุและ
รากเหง้าของความยากจนอยู่ โดยมไิด้รบัการแก้ไขในรูปแบบและวิธกีารที่เหมาะสม ปญัหาขัน้ 
พื้นฐานดังกล่าวก็คือ ภาวะการขาดแคลนอาหารการกิน การมีโรคภัยไข้เจ็บ มีสุภาพอนามัย  
เสื่อมโทรมและดอ้ยในความรูค้วามสามารถและการศกึษา ปญัหาทัง้หมดดงักล่าวนี้เป็นสาเหตุส าคญั
ทีปิ่ดกัน้โอกาสประชาชนทีย่ากจนในการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของครอบครวัหรอืของชุมชนใหด้ขีึน้ 
สภาพที่กล่าวมานี้ เป็นผลสืบเนื่ องมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมาก่อน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 

2. ดงันัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จงึให้ความสนใจต่อการพฒันาชนบทอย่างจรงิจงั 
โดยใหเ้รง่รดัด าเนินการในเขตพืน้ทีล่า้หลงั ซึง่ก าหนดไวเ้ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายเพื่อการพฒันารวม 288 
อ าเภอ และกิง่อ าเภอ 12,562 หมู่บา้น ใน 38 จงัหวดัทัว่ประเทศ ขณะเดยีวกนักไ็ดจ้ดัโครงการเพื่อ
แก้ปญัหารวม 32 โครงการ และจดัระบบบรหิารงานโดยผนึกก าลงักระทรวงหลกั ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เข้า
ด าเนินการในทุกระดบัจนถงึในระดบัพื้นที่เป้าหมาย เป็นผลให้ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชนบทดขีึน้กว่าในระยะเวลาก่อนลงมอืพฒันาอย่างเหน็ไดช้ดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สามารถสรา้ง 
โรงพยาบาลอ าเภอไดค้รบ 288 แห่ง ในพืน้ทีเ่ป้าหมายและสถานีอนามยัต าบลครบทุกต าบล ควบคู่
ไปกบัการพฒันาสาธารณสุขมูลฐาน และการระวงัรกัษาโรค ซึ่งท าได้กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที ่
เป้าหมาย ทางด้านการท ามาหากิน ประชาชนในเขตชนบทยากจนได้รบัการพัฒนาทางด้าน
การเกษตรแผนใหม่กว่า 6 หมื่นครวัเรอืน และมที านบปลาและแหล่งน ้าเลี้ยงปลาประจ าหมู่บ้าน
เพิม่ขึน้ถงึ 2,655 แห่ง ท าให้มอีาหารโปรตนีจากปลารบัประทานมากขึน้ นอกจากนี้ ยงัได้รบัการ
บรรเทาความเดอืดรอ้นจากการขาดแคลนโค-กระบอืในการท านา โดยสามารถยมืโค-กระบอืไดจ้าก
ธนาคารโค-กระบอื ถงึ 2 หมื่นครวัเรอืน ส่วนทางดา้นการศกึษานัน้ ก็สามารถช่วยลดจ านวนผูไ้ม่รู้
หนงัสอืในเขตชนบทไดจ้ านวนถงึประมาณ 300,000 คน 

3. อย่างไรก็ด ีแม้ว่าการเร่งรดัพฒันาชนบทอย่างเต็มความสามารถในแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 จะไดผ้ลคบืหน้าไปมากดงักล่าวแลว้กต็าม แต่กย็งัมปีระเดน็ปญัหาต่างๆ หลงเหลอือยู่ และ
จะตอ้งด าเนินการต่อไปในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 ดงันี้ คอื 
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3.1 การบรหิารงานพฒันาชนบททีไ่ดด้ าเนินการมาในช่วงต้นแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่5 จนถงึปลายแผนฯ ไดก่้อใหเ้กดิรปูแบบของการบรหิารงานพฒันาอย่างเป็นกระบวนการ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามลดความซ ้าซ้อนของ
หน่วยงานรบัผิดชอบการพัฒนาชนบท การปรบัระบบการท างานที่ยึดระบบแผนงานเป็นหลัก 
ตลอดจนการก าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบขององค์กรบรหิารการพฒันาในระดบัชาต ิระดบั
จงัหวดั ระดบัอ าเภอ และในระดบัต าบลและหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ด ีในทางปฏบิตัิก็ยงัมปีญัหาอีก
หลายประการที่จะต้องได้รบัการแก้ไขนับตัง้แต่การจดัรูปแบบองค์กรที่จะให้มีเอกภาพและมี
ประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ การหารปูแบบของการประสานโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ให้
อ ยู่ ใ น รู ป 
แผนงานทีช่ดัเจน การเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการพฒันาบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบการ
บรหิารงานพฒันาชนบทในทุกระดบั และที่ส าคญั คือ การเร่งรดัพฒันาระบบข้อมูล เพื่อใช้เป็น  
เครือ่งมอืในการบรหิารงานพฒันาชนบทใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้ในแงข่องความรวดเรว็ของการ
จดัหาขอ้มูล การประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผู้บรหิารในระดบัต่างๆ และ
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องมขีอ้มลูเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพื่อช่วยใหก้ารประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ลดความสบัสนและความสญูเปล่าในการปฏบิตังิานของรฐั 

3.2 การพฒันาทรพัยากรทีด่นิ แหล่งน ้า การคมนาคมและการผลติในเขตชนบท
ไดม้กีารด าเนินงานต่อเน่ืองกนัมาในแผนพฒันาฯ ทุกฉบบั แต่ยงัปรากฏว่าการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกบั
ทีด่นิท ากนิของราษฎรในชนบท ทัง้ในเรื่องดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ การชะลา้งพงัทะลายและความเสื่อม -
โทรมของที่ดนิ ได้มคีวามคบืหน้าไปน้อยมากในระยะก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ในขณะที่ที่ดนิ 
ท ากนิส่วนใหญ่ยงัคงมปีญัหาอยูอ่กีเป็นจ านวนมาก ทีด่นิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกว่า 17 ลา้นไร ่
ยงัอยู่ในสภาพเป็นดนิเคม็ ทีด่นิกว่า 29 ล้านไร่ ทัว่ประเทศยงัประสบกบัการสูญเสยีความสมบูรณ์
ของดนิ เป็นต้น ซึ่งปญัหาต่างๆ เหล่าน้ี เป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องลดหรอืแก้ไขให้ได้อย่างจรงิจงั 
นอกจากนัน้แล้ว ในด้านการมีที่ดินเป็นของตนเองของราษฎรในชนบทก็เป็นปญัหาส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยูแ่ละการประกอบอาชพี เกษตรกรเป็นจ านวนกว่าลา้นครวัเรอืนยงัคง
ถอืครองกรรมสทิธิใ์นทีด่นิภายใตเ้อกสารทีย่งัไมใ่ช่โฉนดทีด่นิและราษฎรอกีประมาณ 3,683 หมู่บา้น
ทีก่ระจายอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศมจี านวนครวัเรอืนเกนิ 8 ครวัเรอืนขึน้ไป ไม่มทีี่ดนิท ากนิเป็น
ของตนเอง และต้องเช่าทีด่นิท ากนิ รวมทัง้ราษฎรทีท่ ามาหากนิอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตหิรอืเขต
ป่าไม้ถาวร ถูกจัดว่าเป็นผู้บุกรุกที่ผิดกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตามการแก้ไขปญัหาเหล่าน้ีได้
ด าเนินการมาบ้างแล้วในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 และมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินงานต่อเนื่องใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องการจ าแนกประเภททีด่นิอย่างละเอยีดในเขตป่า
ไมถ้าวรและเขตป่าสงวนแห่งชาต ิเพื่อวางรากฐานการแก้ไขปญัหาการใชท้ี่ดนิ ตลอดจนการเร่งรดั
การออกโฉนดทีด่นิ 
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3.3 ในด้านการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและแหล่งน ้ากินน ้าใช้ และด้าน
การคมนาคมต่างๆ รฐัได้ลงทุนพฒันาปรบัปรุงและก่อสร้างแหล่งน ้าใหม่ไปแล้วเป็นจ านวนมาก
ตลอดระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ทัง้ 5 ฉบบัที่ผ่านมา แต่ก็ยงัพบว่าราษฎรในชนบทบางส่วนยงั
ประสบปญัหาการขาดแคลนน ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดูแลง้และปญัหาการคมนาคมสื่อสารต่างๆ 
อยู่อีกหลายหมู่บ้าน ดงัเช่นการส ารวจข้อมูลในระดบัหมู่บ้านของศูนย์ประสานการพฒันาชนบท  
แห่งชาติ พบว่าหมู่บ้านจ านวน 3,824 หมู่บ้าน กระจายอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศ มปีญัหาขาด
แคลนแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร และอกีจ านวน 12,678 หมู่บา้น ยงัตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน ้ากนิน ้า
ใช ้รวมทัง้ประชาชนใน 1,181 หมู่บา้น ทัว่ทุกภาคของประเทศประสบกบัปญัหาไม่มถีนนตดิต่อกบั
อ าเภอ การเดนิทางไปอ าเภอหรอืแหล่งธุรกจิตอ้งอาศยัการคมนาคมอื่นๆ ซึง่ตอ้งใชเ้วลามากกว่า 30 
นาท ีในการเดนิทาง แมว้่าหมูบ่า้นทีม่ปีญัหาเหล่าน้ีจะมสีดัส่วนไมม่ากนักเมื่อเทยีบกบัหมู่บา้นทัง้สิน้ 
52,927 หมูบ่า้น ทัง้ประเทศ แต่กม็คีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเอาใจใส่หรอืแก้ปญัหาต่อไปในระยะเวลา 5 
ปีข้างหน้า นอกจากนัน้แล้วยงัพบว่าประชาชนในชนบทที่มอีาชีพท านาท าไร่ในภาคต่างๆ ของ
ประเทศ จ านวน 11,240 หมู่บา้นต้องเผชญิกบัปญัหาผลผลติตกต ่า ซีง่มสีาเหตุทีม่าหลายประการ 
เช่น การใช้ทรพัยากรเทคโนโลยแีละการจดัการที่ไม่เหมาะสมเป็นผลให้มรีายได้ต ่าหรอืผลไม่พอ
บรโิภค ดงันัน้ การพฒันาในระยะต่อไปจงึต้องเอาใจใส่ในหมู่บ้านเป้าหมายดงักล่าวให้สามารถ
พฒันาขึน้มาอกีระดบัหนึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้านี้ 

 
ตารางจ านวนหมู่บ้านท่ีมีปัญหา 

 
ปัญหา กลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้  รวม 

ปญัหากรรมสทิธิท์ีด่นิ 179 757 1,817 630 3,683 
ปญัหาแหล่งน ้ากนิน ้าใช ้ 3,458 2,117 4,453 2,650 12,678 
ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร 906 640 1,168 1,110 3,824 
ขาดการคมนาคม 375 317 236 253 1,181 
ผลผลติต ่า 982 1,699 6,880 1,679 11,240 

ทีม่า : ขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมูบ่า้น (กชช.2ค) ปี 2527 

 

3.4 ในดา้นการมงีานท าในชนบทนัน้ จากการด าเนินการทีผ่่านมา (2525-2528) 
พบว่าประชาชนไดใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมด าเนินงานตามโครงการสรา้งงานในชนบทอย่างกวา้งขวาง 
เป็นผลให้องค์กรและประชาชนในชนบทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสในการท างานท าทดแทน
ในช่วงหลงัฤดูเก็บเกี่ยวขา้ว มกีารร่วมกนัคดิร่วมกนัพฒันาและมรีายได้เพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม จาก
การพจิารณาถงึผลกระทบทางดา้นการสรา้งงานในฤดูแลง้ จากการด าเนินโครงการตามแผนพฒันา
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ชนบทพื้นที่ยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ช่วยให้คนมงีานท าเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน
ประมาณ 0.6 ล้านคน ในปี 2528 และเมื่อรวมกบัจ านวนการสรา้งงานจากโครงการสรา้งงานใน
ชนบทในปีเดยีวกนั ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวน 1.2 ล้านคน ซึ่งก็นับได้ว่าโครงการทัง้ 2 
ประเภทดงักล่าวมสี่วนช่วยบรรเทาปญัหาการว่างงานตามฤดูกาลไปได้ระดบัหน่ึง อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพจิารณาถงึจ านวนผู้ว่างงานตามฤดูกาลทัว่ประเทศในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น
เป็น 4 ลา้นคน ในปี 2530 แลว้ จะเหน็ไดว้่าตวัเลขการสรา้งงานในระยะทีผ่่านมา ยงัต ่ากว่าจ านวน 
ผูท้ีจ่ะว่างงานตามฤดูกาลอกีเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ การพฒันาในระยะต่อไปจะต้องให้ความส าคญั
กบัการสรา้งงานในชนบท โดยเฉพาะงานทีม่ลีกัษณะเป็นการเพิม่ผลผลติและรายไดท้ี่ถาวรเพิม่ขึน้
จากที่ได้ด าเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ควรให้ความสนับสนุนต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมในชนบท ทัง้ในระดบัหมู่บ้าน และในระดบัจงัหวดั เพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงานต่อไปใน
อนาคต 

3.5 ทางดา้นการพฒันาสาธารณสุข และการศกึษาเท่านัน้ แมว้่าจะแก้ไขปญัหา
ในชนบทไดม้าจากการทุ่มเทเอาใจใส่ในระยะที่ผ่านมา แต่ขอ้มูลที่มอียู่ชีใ้ห้เหน็ว่ายงัมปีระชาชนทัง้
เด็กและผู้ใหญ่จ านวนหนึ่ง ใน 7,094 หมู่บ้าน (จาก 52,927 หมู่บ้าน) ยงัเจ็บไข้ได้ป่วยในโรค
ทางเดนิอาหาร โรคไขป้่า และไขม้าเลเรยี ขณะเดยีวกนั มจี านวนประมาณ 1,400 หมู่บา้น ทีอ่ตัรา
การตายของทารกแรกเกดิค่อนขา้งสูง ส าหรบัทางดา้นการศกึษาขอ้มูลทีด่ าเนินการส ารวจในปลาย 
แผนฯ 5 ชีใ้ห้เหน็ว่าในจ านวน 12,306 หมู่บ้าน ทีก่ระจายอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศยงัมปีระชาชน
รอ้ยละ 5 ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน มกีารศกึษาต ่ากว่าชัน้ประถมศกึษาภาคบงัคบั ซึ่งปญัหา
เหล่าน้ีจ าเป็นจะตอ้งเรง่แกไ้ขปญัหาต่อไป 

จ านวนหมู่บ้านท่ีมีปัญหาการศึกษาและสาธารณสุข 
 

ปัญหา ภาค 
 กลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้  รวม 

ความรูแ้ละการศกึษาต ่า 1,652 2,006 7,271 1,377 12,306 
ดอ้ยในสุขภาพอนามยั 1,411 1,665 2,856 1,162 7,094 
การตายของเดก็แรกเกดิ-5 ปี 114 209 825 252 1,400 

ทีม่า : ขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมูบ่า้น (กชช.2ค) ปี 2527 

3.6 การพฒันาชนบทในพืน้ทีค่วามมัน่คงไดเ้ริม่มาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 
โดยในระยะเริม่แรกด าเนินการในรูปโครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงเฉพาะพื้นที่ ผลการพฒันาได้
ช่วยลดปญัหาภยัคุกคามต่อความมัน่คงชาตไิด้ในระดบัหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามในปจัจุบนัปญัหาภยั
คุกคามต่อความมัน่คงของชาติ ซึ่งมาจากทัง้ภายนอกและภายใน ได้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไป 
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กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการทหารในกลุ่มประเทศอินโดจีน และการ
เปลี่ยนแปลงในกลยุทธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทัง้เพื่อให้สอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตรข์องชาต ิจงึจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อความมัน่คงภายในเพิม่ขึน้
และให้ต่อเนื่องจากที่ด าเนินการมาแล้ว และนอกจากนี้ ควรเพิม่ความส าคญัของการพฒันาชนบท
เพื่อความมัน่คงตามชายแดน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ในการป้องกัน
ประเทศอยา่งเป็นธรรมดว้ย 

3.7 ส่วนในด้านการสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบท 
แมว้่าหลกัของการพฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 จะได้รบัการแปลงไปสู่การปฏบิตัจิน
เกิดผลอย่างชดัเจนในระดบัหนึ่งก็ตาม เช่น การพฒันาหรอืเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานของ
สภาต าบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนปรบัปรุงคุณภาพชวีติตาม
เกณฑค์วามจ าเป็นพืน้ฐานและการพฒันากองทุนในระดบัหมู่บา้นภายใต้การสนับสนุนของกองทุน
พฒันาชนบท เป็นต้น แต่การด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดงักล่าวนี้ก็เป็นเพยีงอยู่ในขัน้เริม่ต้นการ
ด าเนินการยงัอยู่ในวงจ ากดั จ าเป็นจะต้องด าเนินการต่อไปและขยายการด าเนินการให้กว้างขวาง
และครอบคลุมประชากรในชนบทให้ได้มากยิ่งขึ้น และเช่นเดียวกันส าหรบัสถาบันธุรกิจของ  
ประชาชนในชนบทในรูปสหกรณ์ ซึง่ได้ด าเนินการพฒันามาเป็นระยะยาวนานแล้ว ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรยงัพบว่ากว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนสถาบนัทัง้ 2 ยงัประสบปญัหาการ
ขาดทุน มคีวามอ่อนแอในการบรหิารและการจดัการในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งจ าเป็นจะต้อง
ได้รบัการแก้ไขและพัฒนาต่อไป และอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาชนบทในระยะที่ผ่านมาพบว่า 
ภาคเอกชนหรอืองค์กรเอกชนนัน้มบีทบาทสนับสนุนการพฒันาชนบทอย่างกว้างขวาง ทัง้ในแง่
เศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตชนบทก้าวหน้า ฉะนัน้ เพื่อใหเ้กดิพลงัในการร่วมมอื
การพฒันาชนบทในทุกพื้นที่ (พื้นทีก่้าวหน้า พื้นที่ปานกลาง และพืน้ที่ล้าหลงั) การพฒันาในระยะ
ต่อไปจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบ ขัน้ตอน และวิธีการประสานงานและการร่วมมือระหว่างรัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในชนบท เพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิารไดอ้ยา่งบงัเกดิผล 

4. ทัง้ 7 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการก าหนด
นโยบายและแนวทางการพฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 เพื่อทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์อง
การพฒันาชนบทของชาตต่ิอไป 



บทท่ี 3 
วตัถปุระสงค ์กลยทุธ เป้าหมาย และแนวทางการพฒันา 

 
 

เพื่อให้นโยบายการพัฒนาชนบท ได้มีส่วนสนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศโดย 
ส่วนรวม ทัง้ในด้านของการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคมและเพิม่คุณภาพชีวติความ
เป็นอยู่ของประชาชน รวมทัง้เพื่อให้เกดิการกระจายรายได้และความเจรญิไปสู่ภูมภิาคและชนบท
มากขึน้ แผนพฒันาชนบทในช่วงแผนฯ 6 จงึไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์กลยุทธและแนวทางการพฒันา
ไวด้งันี้ 

1. วตัถุประสงค ์เพื่อใหป้ระชาชนในชนบททีด่อ้ยโอกาสในทางเศรษฐกจิและสงัคมไดม้ี
คุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ และสามารถช่วยเหลอืตนเองได้มากขึน้ พรอ้มทัง้ปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพทาง
เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. กลยุทธ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หลกัดงักล่าวข้างต้น การพฒันาชนบทในระยะ
แผนฯ ฉบบัที ่6 จะมกีลยทุธทีส่ าคญั 4 ประการ คอื 

(1) ด าเนินการพัฒนาโดยยดึปญัหาในแต่ละพื้นที่เป็นหลกั มุ่งแก้ไขปญัหา
ทางด้านเศรษฐกิจสงัคมและความมัน่คงให้สอดคล้องกบัสภาพข้อเท็จจรงิและความต้องการของ
ประชา-ชน โดยกระจายอ านาจใหจ้งัหวดัก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายของตนเอง 

(2) มุ่งยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ คอื พืน้ที่ล้าหลงัในการ
พฒันา พื้นที่พฒันาในระดบัปานกลาง และพืน้ที่ที่มคีวามก้าวหน้าในการพฒันาให้ขยบัขึน้สู่ระดบัดี
ขึน้ โดยรฐัจะทุ่มเททรพัยากรในเขตพืน้ที่ลา้หลงั และปานกลางเป็นหลกั ขณะเดยีวกนัจะสนับสนุน
ภาคเอกชนมาลงทุนในเขตกา้วหน้าใหม้ากขึน้ 

(3) เน้นการผนึกก าลงัระหว่างหน่วยงานของรฐัและระหว่างรฐักบัเอกชนและ
ประชาชนเพื่อรว่มกนั มุง่แกป้ญัหาขัน้พืน้ฐานของชุมชนในชนบทควบคู่ไปกบัการสนับสนุนทางดา้น
การผลติการเพิม่รายไดแ้ละการมงีานท า โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่ 

(4) สนับสนุนบทบาทองคก์รประชาชนและประชาชนในการตดัสนิใจแก้ปญัหา
ของตนเองและชุมชน เพื่อน าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองได้มากขึน้ 

3. เป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

 



331 

 

(1) เป้าหมายดา้นการพฒันา ไดแ้ก่ 

(1.1) ดา้นเศรษฐกจิ แก้ปญัหาของประชาชนในชนบทต่อเน่ืองจากที่ได้
ด าเนินการไว้แล้วในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะปญัหาที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิตในด้าน
เกษตรกรรมของประชาชนชนบทในเขตล้าหลงั ให้มอีาหารเพยีงพอแก่ผู้บรโิภค มรีายได้เพิม่ขึ้น 
ร ว ม ทั ้ ง 
ส่งเสริมทางด้านการผลิต การตลาดและการจ้างงานในชนบทเขตปานกลางและก้าวหน้า เพื่อ
สนบัสนุนเป้าหมายการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยส่วนรวมของประเทศ 

(1.2) ด้านสงัคม ให้ประชาชนในชนบทเข้าถงึบรกิารสงัคมขัน้พื้นฐานที่
จ าเป็นแก่การด ารงชวีติและการประกอบอาชพี มคีวามมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย ์รวมทัง้ใหม้ี
ความสามารถพึง่ตนเองไดใ้นทีสุ่ด และมสี่วนรว่มเพื่อการพฒันาความเป็นอยูแ่ละก าหนดวถิชีวีติของ
ตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชนในชาต ิ(จปฐ.) 

(2) เป้าหมายพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

 ก าหนดล าดบัความส าคญัของพื้นที่เป้าหมายเพื่อปฏบิตักิารให้สอดคล้อง
กบัความหนาแน่นของปญัหาทีป่ระชาชนในชนบทเผชญิอยูจ่รงิ กล่าวคอื 

(2.1) พื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มฐีานะด้อยในทางเศรษฐกิจและเผชญิ
ปญัหาอยู่ 4 หรอื 5 ประเภท จากปญัหาทางด้านความไม่สะดวกในการคมนาคม และไม่มัน่คงใน
การถอืครองทีด่นิท ากนิ ผลผลติหรอืรายได้ต ่า สุขภาพอนามยัไม่ด ีขาดแคลนน ้ากนิน ้าใช ้และขาด
ความรูใ้นการปรบัปรงุคุณภาพชวีติ จะเป็นพืน้ทีท่ีต่้องเร่งรดัพฒันาเป็นอนัดบัแรก หรอืเรยีกว่าพืน้ที่
พฒันาที่อยู่ในระดบัล้าหลงั ซึ่งมอียู่จ านวน 5,787 หมู่บ้านทัว่ประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ 1,065 
หมู่บ้าน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,684 หมู่บ้าน ภาคกลาง 954 หมู่บ้าน และภาคใต้ 1,084 
หมูบ่า้น 

(2.2) พื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มฐีานะด้อยในทางเศรษฐกิจและเผชญิ
ปญัหาอยู่ 1 ถึง 3 ประเภท จากที่กล่าวข้างต้นจะเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งรดัการพัฒนาเป็นอับดับ
รองลงมาก หรอืที่เรยีกว่าพื้นที่พฒันาที่อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งมอียู่ 35,514 หมู่บ้านทัว่ประเทศ 
แยกเป็นภาคเหนือ 6,672 หมู่บ้าน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 17,990 หมู่บ้าน ภาคกลาง 5,731 
หมูบ่า้น และภาคใต ้5,121 หมูบ่า้น 

(2.3) พื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มศีกัยภาพทางการผลติสูงและมฐีานะ
ทางเศรษฐกจิค่อนขา้งด ีรวมทัง้มปีญัหาดงักล่าวขา้งต้นอยู่เบาบางมาก จะเป็นพืน้ทีพ่ฒันาตามปกติ
หรอืที่เรยีกว่าพื้นที่พฒันาที่อยู่ในระดบัก้าวหน้า ซึ่งมอียู่ 11,621 หมู่บ้านทัว่ประเทศ แยกเป็น
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ภาคเหนือ 3,079 หมู่บา้น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,845 หมู่บา้น ภาคกลาง 6,221 หมู่บา้น และ
ภาคใต ้476 หมูบ่า้น 

4. แนวทางการพฒันา เพื่อให้การพฒันาชนบทเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
และให้มสี่วนสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาส่วนรวม ทัง้ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
กระจายรายได ้บรกิารสงัคม และการปรบัปรุงคุณภาพชวีติ แนวทางการพฒันาจะใหค้วามส าคญักบั
การแก้ปญัหาทางด้านการด ารงชวีติและการประกอบอาชพีของชาวชนบท ควบคู่ไปกบัการเสรมิ-
สรา้งโอกาสในการเพิม่ผลผลติ ซึง่จะก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละการจา้งงาน ซึง่ประกอบดว้ยแนวทางหลกั 
4 ประการ คอื 

(1) การพฒันาปจัจยัขัน้พืน้ฐานทางดา้นการผลติและการตลาดในชนบท 

(2) การเพิ่มประสทิธภิาพและความสามารถของรฐัในการแก้ปญัหาของชาว
ชนบท 

(3) การปรบัปรุงกลไกการบรหิารงานพฒันาชนบทให้มกีารผนึกก าลงัทุกๆ 
ฝา่ยอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

(4) การเพิม่การมสี่วนร่วมขององค์กรประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการด าเนินงานในเขตพื้นที่การพัฒนาอยู่ในระดับล้าหลังและปานกลางเป็นส าคัญ ส่วน
รายละเอยีดของแต่ละแนวทางจะปรากฏในบทต่อไป 



บทท่ี 4 
การพฒันาปัจจยัขัน้พื้นฐานทางด้านการผลิตและการตลาดในชนบท 

 

 
1. การพฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ได้เน้นในเรื่องของการแก้ปญัหา

ความยากจนเป็นส าคญั และจากการประเมนิผลการพฒันาในระยะที่ผ่านมา ก็ได้พบว่าปญัหา 
ดงักล่าวไดค้ลีค่ลายไปไดร้ะดบัหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้การพฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึ
ขยายขอบเขตการพฒันาให้ครอบคลุมมากขึน้กว่าทีไ่ดด้ าเนินการมาแลว้  ทัง้ในเรื่องของการสรา้ง
โอกาสในการเพิ่มผลผลติ รายได้ และการมงีานท า โดยได้ก าหนดให้การเร่งรดัพฒันาปจัจยัขัน้ 
พื้นฐานทางด้านการผลิตและการตลาดในชนบทเป็นแนวทางสนับสนุนที่ส าคญัอีกประการหนึ่ง 
ส าหรับปจัจัยขัน้พื้นฐานหลักๆ ดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและแรงงาน การพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(ทีด่นิและแหล่งน ้า) การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม รวมทัง้
การเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการจดัการโดยสนบัสนุนการรวมกลุ่มและการพฒันาสถาบนัเกษตรกร 
ทัง้นี้ในแต่ละเรือ่งไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการไวด้งันี้ 

การพฒันาคณุภาพคนและแรงงาน 

2. การพฒันาคุณภาพคนและแรงงานในชนบท โดยเฉพาะในด้านการประกอบอาชพี
นับเป็นปจัจยัส าคญัที่จะมสี่วนสนับสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพทางการผลติของประเทศได้มากขึ้น 
ภายใต้สภาพแวดล้อมขอ้จ ากดัทางด้านปจัจยัทุนและทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้น้ีการพฒันาคุณภาพ
คนและแรงงานจะต้องท าควบคู่กนัไปทัง้ทางดา้นร่างกาย ความคดิ และทกัษะในการประกอบอาชพี 
โดยตอ้งค านึงถงึความสอดคลอ้งกบัสภาพความจ าเป็นและความตอ้งการของคนในกลุ่มอายุและกลุ่ม
อาชพีต่างๆ เช่น คนในวยัเดก็กต็้องเน้นการพฒันาทางดา้นร่างกาย จติใจและสตปิญัญา เพื่อเป็น
การเตรยีมคนส าหรบัเขา้สู่วยัท างาน ส่วนคนในวยัท างานกต็้องเน้นทางเพิม่พูนทกัษะความสามารถ
ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้รายละเอยีดของแนวทางการพฒันา
ดงักล่าวขา้งตน้ จะปรากฏอยูใ่นแผนงานพฒันาคน สงัคม และวฒันธรรม 

การพฒันาทรพัยากรท่ีดิน 

3. ที่ดินเป็นปจัจยัพื้นฐานในการผลิตด้านเกษตรกรรม จงึนับว่าเป็นทรพัยากรที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชนบท รฐัจึงมุ่งหวังให้การใช้ที่ดินได้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาต ิจงึไดเ้ร่งรดัพฒันาทีด่นิในตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา โดยไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา
ต่างๆ ขึน้ ทัง้ในเรื่องของการจ าแนกประเภทที่ดนิเพื่อก าหนดสดัส่วนการใช้ที่ดนิที่เหมาะสม การ
จดัท าแผนแมบ่ทและแผนการใชท้ีด่นิทัว่ประเทศ เพื่อควบคุมการใชท้ีด่นิตามประเภททีก่ าหนด ใหม้ี
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การกระจายการถอืครองที่ดนิโดยการออกหนังสอืส าคญัให้ทัว่ถึง การจดัที่ดนิท ากนิให้ประชาชน 
และการปรบัปรงุการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิในเชงิเกษตรกรรม แต่เนื่องจากความต้องการใชป้ระโยชน์
จากทีด่นิไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ตามการเพิม่ขึน้ของประชากรในขณะทีพ่ืน้ทีด่นิมจี ากดั จงึก่อใหเ้กดิ
ปญัหาเกี่ยวกบัที่ดนิเพิม่มากขึน้ด้วยเช่นกนั และมผีลใหก้ารเร่งรดัพฒันาทีด่นิไม่เสรจ็สมบูรณ์ตาม
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ จงึไม่สามารถแก้ไขปญัหาให้หมดสิ้นไปได้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 
ดงันัน้ แนวทางการพฒันาทรพัยากรที่ดนิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึเป็นการด าเนินการ
ต่อเนื่องจากการด าเนินงานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง
ของการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ที่ดนิและการกระจายกรรมสทิธิท์ี่ดนิเพื่อแก้ไขปญัหาโครงสร้าง
พื้นฐานและปญัหาการผลติในชนบท ทัง้น้ี รายละเอยีดของแนวทางการพฒันาทัง้ 2 ประการจะ
ปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาแหล่งน ้า 

4. แหล่งน ้านบัเป็นปจัจยัขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามส าคญัต่อการผลติทางการเกษตร โดยใน
ระยะทีผ่่านมารฐับาลไดล้งทุนในการพฒันาแหล่งน ้าทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ไปแลว้
เป็นจ านวนมาก ส่งผลใหป้จัจุบนัมพีืน้ทีภ่ายใต้ระบบชลประทานขนาดต่างๆ รวมกนัถงึประมาณ 22 
ลา้นไร ่อยา่งไรกต็ามแมว้่าแหล่งน ้าขนาดใหญ่จะไดร้บัการพฒันาไปจนเกอืบหมดสิน้แลว้ แต่ในดา้น
การใช้ประโยชน์น ้ายงัอยู่ในวงจ ากดั และยงัขาดระบบการบรหิารและการจดัการที่มปีระสทิธภิาพ 
ขณะเดยีวกนัการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็กย็งักระจายไม่ทัว่ถงึ ดงันัน้ แนวทางการพฒันาแหล่งน ้า
ในชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะเน้นในด้านการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้น ้า และการ
พฒันาแหล่งน ้าขนาดเล็กให้มทีัว่ถึงในทุกพื้นที่ที่มศีักยภาพ ทัง้นี้ รายละเอียดของแนวทางการ
พฒันาจะปรากฏอยูใ่นแผนงานพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาชนบท 

5. การพฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้ให้
ความส าคญัมากขึน้กบัการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อช่วยในการปรบัปรุงคุณภาพชวีติ
ของประชาชนในชนบท โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่อการพฒันาการเกษตร ตลอดจน
เทคโนโลยทีีก่่อใหเ้กดิการส่งเสรมิในภาคอุตสาหกรรมทัง้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ในชนบท เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชวีติ และประกอบอาชพี ตลอดจนการปรบัปรุง
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทอย่างทัว่ถึงและต่อเนื่องอย่างแท้จรงิ ทัง้นี้ การพฒันา
เทคโนโลยจีะเป็นไปในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยภีาคสมยัเก่ากบัภาคสมยัใหม่ โดยมี
จุดมุ่งหมายทีจ่ะใหพ้ืน้ที่ชนบทยากจนสามารถพึ่งตนเองไดใ้นดา้นเทคโนโลยจีนถงึระดบัหนึ่ง จงึได้
ก าหนดตามนโยบายไว ้2 ประการ คอื การสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยใีหม้ัน่คงในชนบทและการน าหรอื
ดดัแปลงเทคโนโลยสีมยัใหม่มาแก้ไขหรอืปรบัปรุงเทคโนโลยเีดมิให้ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพใน
การผลติดขีึน้ ทัง้นี้ เทคโนโลยสี าหรบัการพฒันาชนบทจะต้องเป็นเทคโนโลยทีีส่่งเสรมิการผลติทาง
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การเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้มปีระสทิธิภาพ ในขณะเดยีวกนัก็ต้องเป็นเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัสมรรถนะของชาวชนบททีส่ามารถเขา้ใจและน าไปใชไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ  

ส าหรบัแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อให้บรรลุตามนโยบายดงักล่าวขา้งต้น
ประกอบดว้ย 

(1) การพฒันาบุคลากร ทรพัยากรบุคคลในพื้นที่ชนบทควรได้รบัการกระตุ้น
และส่งเสรมิใหพ้ฒันาขดีความสามารถในด้านเทคโนโลย ีซึ่งการพฒันาบุคลากรดงักล่าวจะด าเนิน -
การทัง้ในระบบการศกึษาทีม่อียู่ และการอบรมพเิศษจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในภาครฐับาลและ
เอกชน 

(2) การก าหนดระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับกลางเพื่อการพฒันาใน
ชนบททีช่ดัแจง้ทัง้ในแนวดิง่และแนวนอน 

(3) ก าหนดและให้ความสนับสนุนในกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ 
จ าเป็นต่อการแก้ไขปญัหาการผลติในชนบทเป็นความส าคญัอันดบัต้น ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวควร
ครอบคลุมทัง้ด้านการวจิยั การพฒันาดา้นการบรกิารทดสอบเพื่อเป็นโครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยา -
ศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(4) สรา้งความร่วมมอือย่างใกลช้ดิระหว่างหน่วยงานภาครฐับาลและเอกชนที่
รบัผดิชอบโดยตรงกบัการใช้เทคโนโลย ีทัง้น้ีเพื่อบ่งชี้ปญัหาและความต้องการ ตลอดจนแนวทาง
การปรบัปรงุเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาชนบทไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การสนับสนุนการรวมกลุ่มและการพฒันาสถาบนัเกษตรกร 

6. การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อปรบัปรุงดา้นการผลติและการตลาด ทัง้ในลกัษณะ
เป็นการจดัตัง้ขึน้โดยความสมคัรใจของเกษตรกรดว้ยตนเอง หรอืในลกัษณะของสถาบนัเกษตรกรที่
รฐัเข้าไปสนับสนุนให้จดัตัง้ขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ล้วนแล้วแต่มบีทบาทส าคญัที่จะ
สนับสนุนให้เกษตรกรที่มศีกัยภาพในการผลติเพื่อจ าหน่ายได้มกีารรวมตวักนัและช่วยเหลอืซึ่งกนั
และกนัหรอืรบัความช่วยเหลอืจากรฐัทัง้ในด้านการเพิม่ผลผลติ การปรบัปรุงและควบคุมคุณภาพ
การผลติ ตลอดจนแก้ปญัหาทางด้านการตลาด ดงันัน้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดย
ความสมคัรใจ รวมทัง้การพฒันาและเสรมิสรา้งสถาบนัเกษตรกรทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้ใหม้คีวามมัน่คง จะ
มสี่วนช่วยแก้ไขปญัหาการผลิตและการตลาดของเกษตรกรได้อีกทางหน่ึง ทัง้น้ี แนวทางการ
สนบัสนุนการรวมกลุ่มและการพฒันาสถาบนัเกษตรกรประกอบดว้ย 

(1) ส่งเสรมิให้เกษตรกรที่ผลติเพื่อขายได้มกีารรวมกลุ่มกันโดยสมคัรใจเพื่อ
ปรบัปรุงทางด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพสนิค้า รวมทัง้เพื่อให้เกิดพลงัในการส่งออก ทัง้นี้
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ภาครฐับาลจะไมเ่ป็นผูด้ าเนินการจดัตัง้เอง แต่จะใหข้า่วสารพรอ้มทัง้ชีแ้นะใหเ้กษตรกรผูผ้ลติไดเ้หน็
ประโยชน์และเกดิการรวมกลุ่มกนัขึน้เองโดยความสมคัรใจ 

(2) สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรที่ได้เกิดขึ้นแล้ว คือ กลุ่มเกษตรกรและ 
สหกรณ์ได้มกีารปรบัปรุงคุณภาพและประสทิธภิาพการด าเนินงานให้เป็นระบบที่มกีารรวมตวักนั
ทางเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งแทจ้รงิ โดย 

(2.1) ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบสถาบนัเกษตรกรในระดบัส่วนกลางก ากบั
การปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของสถาบนัเกษตรกรในการด าเนินธุรกจิ 

(2.2) ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสถาบนัเกษตรกรในระดบัภูมิ-
ภาคร่วมกนัสนับสนุนธุรกิจของสถาบนัเกษตรกร ทัง้การประสานงานด้านการสนับสนุนการผลติ
จนถงึการจ าหน่ายเป็นระบบครบวงจร รวมทัง้การประสานงานด้านการบรหิารระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนินงานรว่มกนัเพื่อสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็ 

(2.3) ให้สถาบนัการเงนิสนับสนุนเงนิกู้เพื่อน ามาลงทุนในการผลติและ
การตลาดแก่สถาบนัเกษตรกรในอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม 

(2.4) สนับสนุนให้มรีะบบข่าวสารขอ้มูลด้านการค้า การตลาดและราคา
สนิคา้ใหท้ัว่ถงึ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทอ้งถิน่ทีห่่างไกล 

(2.5) ให้ม ี“แผนหลกั” ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
พนักงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่รบัผดิชอบเรื่องการฝึก - 
อบรมและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในเรือ่งการฝึกอบรม 

(2.6) ให้สถาบันเกษตรกรมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติที่จะท าการ 
ควบคุมการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด รวมทัง้การปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
สนิคา้ทีผ่ลติ ทัง้นี้เพื่อรกัษาเสถยีรภาพของระดบัราคา 

(2.7) ให้สถาบนัเกษตรกรมแีผนงานการพฒันาสถาบนัอย่างชดัเจนใน
การปรบัปรงุคุณภาพและประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

 



บทท่ี 5 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถของรฐั 

ในการแก้ปัญหาของชาวชนบท 

 
 

1. การพฒันาโดยยดึปญัหาในแต่ละพื้นที่เป็นหลกั เป็นกลยุทธส าคญัอย่างยิง่ในการ
พฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 ดงันัน้การศกึษาให้ทราบปญัหาและสภาพปญัหาที ่
เกดิขึน้อย่างแทจ้รงิในชนบท จะเป็นผลให้การระดมทรพัยากรเพื่อพฒันาและแก้ไขปญัหาของชาว
ชนบทมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จากการส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมู่บา้นทัว่ประเทศในปี 2527 ท า
ใหท้ราบถงึสภาพปญัหาหลกัๆ ของชนบทในปจัจบุนั ซึง่จ าแนกไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี้ คอื 

(1) ปญัหาความไม่สะดวกในการคมนาคมและขนส่งในระหว่างหมู่บ้านกับ
อ าเภอ และแหล่งซือ้ขายสนิคา้อุปโภคบรโิภค 

(2) ปญัหาผลผลิตต ่ า ซึ่งเป็นสาเหตุของรายได้ไม่เพียงพอและก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางดา้นการว่างงาน 

(3) การขาดแคลนแหล่งน ้าอุปโภคบรโิภคในทอ้งถิน่ทุรกนัดาร 

(4) ปญัหาดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในชนบท 

(5) ปญัหาการขาดแคลนความรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง ครอบครวั
และชุมชน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. การแกป้ญัหาต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้นอยู่ในความรบัผดิชอบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวงอุตสาห -
กรรม โดยมแีนวทางการแกป้ญัหาในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

แนวทางท่ี 1 การแก้ไขปญัหาความไม่สะดวกในการคมนาคมจะยดึนโยบายประหยดั
พลงังานและลดการสัง่เขา้น ้ามนัเชื้อเพลงิเป็นหลกั โดยมุ่งพฒันาสายทางเดมิให้อยู่ในสภาพที่ใช้
ประโยชน์ได้ในทุกฤดูกาลและก่อสร้างทางใหม่ให้กระจายออกไปสู่ชนบทอย่างทั ว่ถึง โดยยึด 
โครงขา่ยทางทีจ่ะสามารถเชื่อมโยงระหว่างหมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ และทางหลวงต่างๆ เพื่อสนับสนุน
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การขนส่งผลผลติการเกษตร และการสญัจรของประชาชนในชนบทใหไ้ดร้บัความสะดวกมากยิง่ขึน้ 
โดยมแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

(1) ใหค้วามส าคญัในการบูรณะปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาทางหลวงชนบททีม่อียู่
เดมิเป็นหลกั โดยเฉพาะในพื้นที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนและจะก่อสร้างทางใหม่เฉพาะในช่วงที่ยงั  
ขาดตอนอยู่ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกบัทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงจงัหวดัของ
กรมทางหลวงไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

(2) ให้ความส าคัญเป็นพิเศษส าหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะ และ
บ ารุงรกัษาทางหลวงชนบทที่มสี่วนช่วยสนับสนุนโดยตรงต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิในภูมภิาคและ
ทอ้งถิน่ เช่น การพฒันาแหล่งท่องเที่ยว การพฒันาอุตสาหกรรมชนบท การน าผลติผลออกสู่ตลาด
แ ล ะ ก า ร 
ส่งออก โดยใหม้กีารพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของสายทางทีจ่ะน ามาด าเนินการใหป้ระสานและ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นอื่นๆ ดว้ย 

(3) ใหค้วามส าคญัแก่พืน้ทีช่นบทลา้หลงั ทีม่ปีญัหาการคมนาคม โดยเฉพาะใน
เขตเรง่รดัและพืน้ทีต่ามแนวชายแดนทีม่ปีญัหาความมัน่คง โดยเน้นการก่อสรา้งและซ่อมบ ารุงรกัษา
ทางใหป้ระชาชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กฤดกูาล 

(4) ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกบัไร่นา
เพื่อใช้ในการประกอบอาชพีและขนส่งผลผลติ ซึ่งจะก่อให้เกดิความรูส้กึเป็นสมบตัขิองตนเองและ
หวงแหนบ ารงุรกัษาต่อไป 

(5) การคัดเลือกสายทางด าเนินการ จะแบ่งตามเขตความรบัผิดชอบของ 
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการก่อสรา้งและซ่อมบ ารุงทาง อาท ิ57 จงัหวดัในเขตเร่งรดัของ รพช. 35 
จงัหวดัของกรมโยธาธกิารและพืน้ทีต่ามแนวชายแดนโดย กรป. กลาง เป็นต้น เพื่อขจดัปญัหาความ
ซ ้าซอ้นและไมต่่อเนื่องในสายทางต่างๆ 

(6) มคีณะท างานเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาทางหลวงชนบท 
ภายใต้อนุกรรมการแผนและโครงการ ก ากบัในการด าเนินงานดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การพฒันาชนบท 

แนวทางท่ี 2 การแก้ไขปญัหาผลผลติต ่ารายได้ไม่เพยีงพอและการว่างงานด าเนินการ 
เร่งรดัพฒันาการประกอบอาชพีของประชาชนในชนบท ทัง้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมโดยมี 
แนวทาง ดงันี้ 

(1) การพฒันาการประกอบอาชพีในภาคเกษตร จะมุ่งแก้ปญัหาทางด้านการ
ผลติในเขตเกษตรน ้าฝนเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นพืน้ทีท่ีด่นิขาดความอุดมสมบูรณ์ ประสทิธภิาพการ
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ผลติโดยทัว่ไปต ่า เกษตรกรท าการผลติหรอืมรีายไดไ้ม่เพยีงพอกบัการด ารงชพี โดยมแีนวทางการ
พฒันา ดงันี้ 

- ส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล องค์กร เอกชน และ
เกษตรกรในการพฒันาอาชพีของเกษตรกรให้มคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ รวมทัง้การจดัระบบการเกษตร
ครบวงจรตัง้แต่การผลติ และการตลาดส าหรบัผลติผลทีไ่ม่นิยมบรโิภคในครวัเรอืนหรอืทีผ่ลติไดเ้กนิ
ความตอ้งการ 

- ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัวใ์หเ้ป็นพนัธุท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพทีด่ ี

- ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัขดีความสามารถ
ของเกษตรกร 

- ปรบัปรุงระบบการปลูกพชืและการเลีย้งสตัวใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพ
ของดนิและน ้าฝน เพื่อให้มกีารใช้ทรพัยากรที่มปีระสทิธภิาพและเพื่อให้มอีาหารพอเพยีงต่อการ
บรโิภคของครวัเรอืน 

- ส่งเสรมิการผลติ อาทเิช่น ไมย้นืต้น เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรบัการ
อุตสาหกรรมในครวัเรอืนและเพื่อใหม้รีายไดเ้สรมิ 

- ปรบัปรุงสภาพพื้นฐานทางการเกษตรที่จ าเป็นเพื่ออ านวยให้การ
พฒันาการเกษตรเป็นไปไดด้ขีึน้ในอนาคต 

(2) การพฒันาการประกอบอาชพีในภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย 

- การส่งเสรมิอุตสาหกรรมในครอบครวั ทัง้ทางด้านการฝึกอาชีพ
และการพฒันาเทคนิคการผลติ โดยค านึงถงึแหล่งวตัถุดบิและการตลาดเป็นส าคญั 

- การสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมโรงงานในต่างจงัหวดัใหข้ยายตวัขึน้ เพื่อเป็นแหล่งของการจา้งงานโดยใหบ้รกิารใน
ด้านที่จะช่วยลดปญัหาอุปสรรคในการขาดแคลนด้านเงินทุน เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา
ความสามารถในการบรหิาร การจดัการ และการตลาด 

แนวทางท่ี 3 การแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน ้ าอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ด าเนินการโดยเรง่รดัพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ในลกัษณะทีต่่อเนื่องจากทีไ่ดด้ าเนินการมาแลว้ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 ทัง้นี้เพื่อเป็นการสนองความต้องการใช้น ้าขัน้พื้นฐานของประชาชน ซึ่ง
หมายถงึการจดัหาแหล่งน ้าให้ประชาชนในชนบทมนี ้าใช้อุปโภคบรโิภคอย่างทัว่ถงึ และรวมถงึการ
จดัหาแหล่งน ้าเพื่อเสรมิการเพาะปลูกในพืน้ทีท่ีต่้องอาศยัน ้าฝนดว้ย นอกจากนี้ยงัจะใหค้วามส าคญั
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เพิม่ขึน้กบัการส่งเสรมิกจิกรรมต่อเนื่อง การบ ารุงรกัษาโครงการและการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ โดยมแีนวทางด าเนินการดงันี้ 

(1) เร่งรดังานก่อสรา้งโครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ใหก้ระจายในท้องถิน่
ทุรกันดารเพื่อขจดัปญัหาการขาดแคลนน ้ าดื่ม น ้ าใช้ของครวัเรือนชนบทให้หมดสิ้นไปในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 

(2) เร่งรดัให้มกีารด าเนินการตามโครงการน ้าสะอาดและประปาหมู่บ้าน โดย
เน้นการประสานและรว่มมอืกนัระหว่างภาคราชการกบัเอกชน พรอ้มทัง้สนับสนุนใหป้ระชาชนไดเ้ขา้
มามสี่วนรว่มโครงการในรปูของมลูนิธหิรอืกองทุน 

(3) การจดัสรรงบประมาณในโครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ ให้พจิารณา
ตามสภาพความเป็นจรงิของปญัหาและความต้องการของพื้นที่ โดยให้จดัล าดบัความส าคญัตาม 
ปญัหาของแต่ละภาค โดยเน้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต ้
ตามล าดบั ทัง้น้ี การจดัท าโครงการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการของประชาชน 

(4) ส่งเสรมิให้มกีารด าเนินกจิกรรมต่อเนื่อง และการบ ารุงรกัษาโครงการโดย
ให้หน่วยด าเนินงานเป็นแกนน าในการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน ้าขนาดเล็ก และส่งเสรมิองค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นและประชาชนสมทบค่าใช้จ่ายในการ
บ ารงุรกัษาโครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็รว่มกบังบประมาณของทางราชการ 

(5) จดัให้มรีะบบการตดิตามประเมนิผลโครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ให้
เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 

แนวทางท่ี 4 การแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพอนามยัของประชาชนในชนบทมีแนวทาง
ด าเนินการดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิและขยายโอกาสในการมสี่วนร่วมของประชาชนในดา้นการพัฒนา
คุณภาพชวีติที่เน้นความส าคญัของความจ าเป็นพื้นฐาน โดยอาศยักระบวนการเตรยีมชุมชน การ
ปรบัปรุงวธิกีารและเทคโนโลยใีหเ้หมาะสม การประชานิเทศ การประชาสมัพนัธ ์เพื่อก่อใหเ้กดิการ
รบัรูท้ ีถู่กตอ้งอยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพทัง้ทางฝา่ยเจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชน 

(2) ส่งเสรมิการรเิริม่ และขยายงานสาธารณสุขมูลฐานโดยชุมชนในท้องถิ่น 
ต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปญัหาสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความจ าเป็นพื้นฐานได้ตามสภาพ
ปญัหาความเป็นจรงิและศกัยภาพของบุคคล ครอบครวั และชุมชนในแต่ละทอ้งที ่
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(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการบริหารงานสาธารณสุขด้วยการเพิ่ม 
บทบาทของประชาชนในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการก าหนดปญัหา ความต้องการ วธิกีารแก้ไขปญัหา 
และการบรหิารทรพัยากรทัง้ทีร่ะดมไดโ้ดยชุมชนเอง และทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัและเอกชน 

(4) ส่งเสรมิการประสานงานภายในสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้กีารพฒันา
องค์กรหรอืกลไกการประสานงาน ตลอดจนวธิีการในการสื่อความหมายการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจดับรกิารสาธารณสุข การศึกษา
ฝึกอบรม การวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ีทัง้นี้เพื่อเร่งรดัให้สามารถสนองตอบต่อการบรรลุสภาวะ  
สุขภาพดถีว้นหน้าไดม้ากยิง่ขึน้ 

(5) ส่งเสรมิการประสานงานระหว่างสาขา และระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้กีารพฒันาองค์กรหรอืกลไกการประสานงาน การสื่อความหมายบุคลากร
ปรบัเจตคตขิองผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตัใิห้สามารถสนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องการพฒันาคุณภาพ
ชวีติของประชาชน 

(6) ปรบัปรุงระบบบรกิารสาธารณสุข ทัง้ในด้านโครงสรา้งสถานบรกิารระบบ 
ส่งต่อผูป้่วย และระบบสนับสนุนทางด้านความรู ้เทคนิค และวชิาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้น้ี
เพื่อขยายบรกิารและปรบัปรุงคุณภาพของบรกิารสาธารณสุขใหส้นองตอบต่อปญัหาสุขภาพทัง้ทาง
ร่างกายและจติใจของประชาชน ในลกัษณะทีผ่สมผสานและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเน้นหนักใน
ระดบัต าบล หมูบ่า้น และการจดัใหม้บีรกิารทีจ่ าเป็นเพิม่ขึน้ในชุมชนต่างๆ 

(7) ส่งเสรมิใหม้กีารถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ีในการด าเนินงานสาธารณ-
สุขที่ได้มกีารพฒันาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมอยู่ในชุมชนต่างๆ ตลอดจนรเิริม่ทดสอบและ
พัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่สามารถให้มีการพัฒนาผู้น ากลุ่มหรือทีมงาน มีการ  
ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่างกลุ่มและทมีงาน หรอืหมู่บ้านต่างๆ อนัจะน าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองไดม้ากขึน้ของประชาชน 

(8) แสวงหาทางเลอืก หรอืรเิริม่วธิกีาร และระบบการเงนิเกี่ยวกบัสาธารณสุข 
โดยยดึหลกัการมสี่วนรว่มของประชาชน และการประหยดัค่าใชจ้า่ยค่าบรกิารตามความเหมาะสมกบั
สภาพปญัหาและลกัษณะของสงัคม ทัง้น้ีเพื่อน าเงนิทุนที่ระดมได้ไปใช้ในการจดับรกิาร หรอืการ
ประกนัสุขภาพ รวมทัง้จดัให้มผีู้มรีายได้น้อยและผู้สูงอายุได้รบัการสงเคราะห์ด้านรกัษาพยาบาล  
ต่อไปตามความจ าเป็น โดยอาศยัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 

แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปญัหาการขาดแคลนความรู้เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง 
ครอบครวัและชุมชนด าเนินการโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชนบทที่ยงัอยู่ในสภาพที่ช่วย
ตวัเองไดน้้อย ใหม้โีอกาสไดร้บัความรูใ้นเรื่องที่จ าเป็นต่อการปรบัปรุงคุณภาพชวีติของตนเอง เพื่อ
น าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้ โดยมแีนวทางดงันี้ 
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(1) รณรงค์ให้ประชาชนได้รู้ปญัหาและสามารถแก้ไขปญัหาของตนเอง และ 
ชุมชน โดยใชเ้กณฑค์วามจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ.) เป็นเครือ่งมอื 

(2) รณรงคก์ารรูห้นงัสอื และการอ่านหนงัสอืเพื่อใหค้งสภาพการรูห้นงัสอื 

(3) ส่งเสรมิการให้ความรูว้ชิาสามญัและวชิาชพีทางด้านต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบั
ความจ าเป็นในทอ้งถิน่ เพื่อใหม้คีวามสามารถทีจ่ะปรบัปรุงฐานะความเป็นอยู่ของตนเองใหด้ขีึน้โดย
มุ่งที่กลุ่มบุคคล เป้าหมายนอกระบบโรงเรยีนเป็นอันดบัแรก และกลุ่มบุคคลเป้าหมายในระบบ 
โรงเรยีนเป็นอนัดบัรอง 

(4) ส่งเสรมิและให้ความรู้แก่เด็กและสตรทีี่อยู่ในวยัเจรญิพนัธุ์ และสตรทีี่ม ี
ครอบครวัไดม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัการให้อาหารการกนิ (โภชนาการ) การอบรมและการเลี้ยงดูบุตรที่ 
ถูกวธิ ี



บทท่ี 6 
การปรบัปรงุกลการบริหารงานพฒันาชนบทให้มีการผนึกก าลงั 

ทุกๆ ฝ่ายเป็นระบบครบวงจร 

 
 

1. ระบบการบรหิารงานพฒันาชนบทภายใต้ระบบ “กชช.” ไดเ้ริม่ใชต้ัง้แต่แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่5 เป็นตน้มา โดยใชส้ าหรบัการบรหิารงานตามแผนพฒันาชนบทในพืน้ทีท่ ัว่ไป วตัถุประสงค์
ส าคญัของการจดัใหม้รีะบบการบรหิารงานพฒันาชนบทดงักล่าวขึน้กเ็พื่อใหเ้ป็นเครื่องมอืก ากบัการ
ด าเนินงานการพฒันาชนบทแนวใหมท่ีเ่น้นหลกัการส าคญั 4 ประการ คอื 

ประการแรก การผนึกก าลงักนัของหน่วยงานต่างๆ เพื่อลงไปด าเนินการแก้ไข
ปญัหาของชาวชนบทในลกัษณะของการผสมผสานกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเข้าด้วยกนัโดยยดึ 
“แผนงาน” เป็นหลกั 

ประการท่ีสอง การมุ่งแก้ปญัหาที่ชาวชนบทในแต่ละพื้นที่เผชญิอยู่จรงิโดยการ
จดัล าดบัความส าคญัของพืน้ที ่โดยพืน้ทีท่ีม่ปีญัหารนุแรงจะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขก่อน 

ประการท่ีสาม การสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาเพื่อ
น าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้ 

ประการท่ีส่ี การจดัใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิผลทัง้การด าเนินโครงการ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อที่จะได้ทราบถึงปญัหาและอุปสรรคในการท างาน ตลอดจน
สามารถวดัการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการสภาพความเป็นอยู่ของชาวชนบทไดเ้ช่นกนั 

2. จากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ การจดัรปูแบบการบรหิารงานพฒันาชนบทภายใต้
ระบบ กชช. จงึไดใ้หค้วามส าคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

2.1 สร้างเอกภาพในองค์กรรบัผดิชอบการบรหิารงานพฒันาชนบทนับตัง้แต่
ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ ระดบัต าบล และหมูบ่า้น 

2.2 จดัท าแผนพฒันาชนบทระดบัจงัหวดั เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการประสาน
การท างานระหว่างเจา้หน้าทีใ่นแต่ละสาขาและในระดบัต่างๆ 
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2.3 สนับสนุนทางด้านสิง่จ าเป็นในการบรหิารงานพฒันาชนบท เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัได้แก่ การบรหิารงบประมาณ การพฒันาบุคลากร และการ
พฒันาระบบขอ้มลูเพื่อการพฒันาชนบท 

3. อย่างไรก็ดรีะบบการบรหิารงานพฒันาชนบทดงักล่าวก็ยงัมปีญัหาทางด้านการ
ปฏบิตั ิกล่าวคอื ระบบการบรหิารที่ก าหนดไว้ยงัไม่มเีอกภาพที่แทจ้รงิ การประสานแผนยงัไม่เป็น
รูปธรรมที่ชดัเจน ตลอดจนรูปแบบการบรหิารยงัไม่เอื้ออ านวยต่อการสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
องค์กรประชาชนและภาคเอกชน รวมทัง้การด าเนินงานพฒันายงัยดึปญัหาเฉพาะเรื่องเป็นส าคญั 
เช่น ความยากจน ความมัน่คง การสรา้งงาน และการพฒันาแหล่งน ้า เป็นตน้ 

4. ดงันัน้ ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึจ าเป็นต้องด าเนินการปรบัปรุงระบบ
การบรหิารงานพฒันาชนบทเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีม่อียู่ รวมทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา
และการด าเนินงานของหน่วยปฏบิตัมิากยิง่ขึน้ เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นกลไกในการน าแผนและนโยบายไปสู่
ภาคปฏบิตัิในระดบัภูมภิาคและท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สุด ทัง้นี้ประเด็นการ 
ปรบัปรุงจะครอบคลุมในเรื่องระบบและองคก์รบรหิารการพฒันาชนบท การประสานเป้าหมายการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงเข้าไว้ด้วยกัน การพฒันาระบบข้อมูล และการเพิ่ม  
ประสทิธภิาพของสภาต าบลในการบรหิารงานพฒันาชนบท ดงัต่อไปนี้ คอื 

การปรบัปรงุระบบและองคก์รบริหารการพฒันาชนบท 

5. เพื่อให้การด าเนินงานพฒันาชนบทเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัปรงุระบบและองคก์รบรหิารการพฒันาชนบทใหเ้หมาะสมใน 2 เรื่องดว้ยกนั ไดแ้ก่ การปรบัปรุง
โครงสรา้งระบบบรหิารงานฯ และการปรบัปรงุกลไกและองคก์รการประสานแผนฯ โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

(1) การปรบัปรงุโครงสร้างระบบบริหารงานพฒันาชนบท เพื่อใหเ้กดิความ
คล่องตวัในการบรหิารงานพฒันาชนบท ภายใต้ระบบ กชช. ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 จงึม ี
แนวทางการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบบรหิารงานนับตัง้แต่ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดัลงไป จนถงึระดบั
ต าบลและหมูบ่า้น คอื ระดบัชาต ิใหค้ณะกรรมการพฒันาชนบทแห่งชาต ิ(กชช.) ซึง่มนีายกรฐัมนตรี
เป็นประธาน เป็นองคก์รสูงสุดในการก าหนดนโยบายการพฒันาชนบทแห่งชาต ิพรอ้มทัง้ปรบัปรุง
โครงสร้างของคณะอนุกรรมการให้มคีวามคล่องตัวเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ โดยมอีงค์กร
สนับสนุนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ กชช. และเป็นผู้ประสานนโยบายการพฒันาชนบทให้เกิดผล
ในทางปฏบิตัทิัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน และให้มกีารปรบัปรุงกลไกการท างานทัง้ทางด้านการ  
วางแผน การติดตามและประเมนิผลระดบักระทรวง เพื่อรองรบันโยบายที่คณะกรรมการพฒันา
ชนบทแห่งชาติก าหนดให้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่วนในระดบัจงัหวดัลงไปจนถึงระดับต าบลและ 
หมู่บ้านนัน้ ก็ให้มกีารด าเนินการท านองเดยีวกบัระดบัชาต ิคอื ปรบัปรุงโครงสรา้งขององค์กรการ
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บรหิารการพฒันาชนบทในแต่ละระดบัใหม้คีวามคล่องตวัเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการตดัสนิ-
ใจ และด าเนินการในเรือ่งต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดโครงการ การประสานการด าเนินงาน
และการตดิตามและประเมนิผล 

(2) การปรบัปรงุกลไกและองคก์รการประสานแผน เนื่องจากแนวทางการ
พฒันาชนบทในปจัจุบนัมหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งมรีูปแบบปฏบิตัิการท างาน 
การจดัท าแผน และเสนอโครงการไม่เหมือนกัน ดังนัน้เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาความซ ้าซ้อนของ 
โครงการและความล่าชา้ในการด าเนินงาน การพฒันาชนบทในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จงึจะด าเนิน-
การปรบัปรุงระบบและองค์กรการประสานแผนเพื่อให้การประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ คือ การปรบัปรุงกลไกการประสานแผน ในเรื่องของแบบฟอร์มกลางที่ใช้ 
ร่วมกันท างาน ปฏิทินการประสานแผนและคู่มอืการบริหารการพัฒนาชนบทซึ่งมขี ัน้ตอนการ 
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน ส่วนในเรื่องของการปรบัปรุงองคก์รการประสานแผนนัน้ จะด าเนินการปรบัปรุง
โครงสรา้งขององค์กรที่สนับสนุนการประสานแผนทัง้ในระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และอ าเภอ โดยใน
ระดบัชาติจะปรบัปรุงโครงสรา้งขององค์กรที่สนับสนุนการประสานแผนในส่วนกลาง ได้แก่ ศูนย์
ประสานการพฒันาชนบทแห่งชาต ิส านักงานเลขานุการโครงการสรา้งงานในชนบท และส านักงาน
เลขานุการกองทุนพัฒนาชนบท เพื่อให้เกิดเอกภาพมีอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนและมีขีด
ความสามารถทีสู่งขึน้ เพื่อใหเ้อื้ออ านวยต่อภารกจิทีจ่ะต้องเพิม่ขึน้ในการประสานงานพฒันาชนบท
ใ น 
รปูแบบต่างๆ และใหส้ามารถด าเนินการตดิตามการด าเนินงานและการประเมนิผลโครงการพฒันา
ชนบททัง้หมดให้มีประสิทธิผล ส่วนในระดับจังหวัดและอ าเภอนัน้จะปรบัปรุงโครงสร้างของ
ส านักงานจงัหวดั รวมทัง้ให้มหีน่วยวางแผนของกระทรวงหลกัในระดบัจงัหวดัและองค์กรประสาน
แผนระดบัอ าเภอใหม้คีวามเหมาะสม คล่องตวั และสามารถเป็นศูนยป์ระสานการพฒันาในระดบันัน้
ได ้โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในเรื่องของการประสานแผน ประสานการด าเนินโครงการของหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทัง้ก ากบัและตดิตามผลการด าเนินงานในลกัษณะทีม่กีารประสานงานกบัองคก์รประสาน
แผนในส่วนกลางอยา่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

การประสานกลยทุธและมาตรการในการพฒันาชนบทในพืน้ท่ีเพ่ือความมัน่คง 

6. ด าเนินการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่มีปญัหาความมัน่คง โดยมุ่งขจดัเงื่อนไขที่
ก่อให้เกดิปญัหาความมัน่คงขึน้ในพื้นที่ ดว้ยการน าเอาระบบและกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของชาตเิขา้ผสมผสานและสนับสนุนต่อนโยบายด้านความมัน่คงและนโยบายด้านการทหาร
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในพื้นที่ รวมทัง้ให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ
ช่ ว ย เ ห ลื อ 
ตนเองไดม้ากขึน้ การพฒันาพืน้ทีเ่พื่อความมัน่คงมแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
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(1) พฒันาพื้นท่ีเพ่ือความมัน่คงภายใน ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี้ 

(1.1) พืน้ทีท่ีย่งัคงมกีารคุกคามหรอืเคลื่อนไหวของ ผกค. จะด าเนินการ
พฒันาพื้นที่ชนบทรอบเขตป่าเขาให้มคีวามเขม้แขง็ทัง้ในด้านการพฒันาและการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยั โดยจะก าหนดวธิดี าเนินการพฒันาให้เป็นรูปแบบพเิศษทีส่อดคล้องกบัการพฒันาชนบท
ระดบัหมูบ่า้นในรปูแบบของ กชช. 

(1.2) พืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จะด าเนินการพฒันาโดยต่อเนื่อง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 โดยเน้นใหม้กีารปรบัปรุงในดา้นการบรหิารการพฒันาเพื่อใหก้ารแก้ไข
ปญัหามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใหม้มีาตรการ ดงันี้ 

- มุง่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อลดเงือ่นไขทางดา้นสงัคม
จติวทิยา โดยเน้นหนักกลุ่มเป้าหมายใหญ่ 4 กลุ่ม คอื กลุ่มชาวประมงชายฝ ัง่ยากจน กลุ่มชาวนา
ยากจน กลุ่มชาวสวนยางพาราพนัธุพ์ืน้เมอืงขนาดเลก็ และกลุ่มเยาวชนและสตร ี

- ให้มกีารทบทวนหรอืด าเนินการในระดบันโยบายในเรื่อง
การบรหิารการพฒันาเพื่อแก้ไขปญัหาความมัน่คงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ใน 2 ประเดน็ คอื การ 
ผลกัดนัให้มกีารด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพฒันาของศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และการทบทวนเรื่องบทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการที่ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการที่รบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาเพื่อ  
แกไ้ขปญัหาในพืน้ทีใ่หเ้กดิความเป็นเอกภาพ รวมทัง้องคก์รในการด าเนินงานใหม้ขีดีความสามารถ
เพยีงพอต่อการผลกัดนัใหน้โยบายบรรลุผล 

- พฒันาพื้นที่ในเขตอิทธพิลของ จคม. โดยการจดัระบบ 
ชุมชนรวมทัง้จดัใหม้บีรกิารขัน้พืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ าเป็น 

(1.3) พื้นที่สูงภาคเหนือ จะมุ่งควบคุมชุมชนชาวเขาในเขตพื้นที่ที่มี
ปญัหาความมัน่คง โดยมแีนวทางการด าเนินงานทีเ่น้นหนักในการควบคุมและรกัษาความสงบเรยีบ-
รอ้ย ประกอบด้วย งานด้านการปกครอง การจดัตัง้ถิ่นฐานถาวร การลดการปลูกฝ่ิน การลดการ
ท าลายตน้น ้าล าธาร โดยก าหนดใหม้มีาตรการ ดงันี้ 

- พจิารณาก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการควบคุมดูแลการ
จดัระเบยีบการปกครอง การรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ใหช้าวเขาไดอ้ยูอ่าศยัและท ากนิเป็นหลกัแหล่งถาวร 
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- ใหม้กีารจดัท าแผนงานหลกัในการด าเนินงานในพื้นทีเ่ป้า-
หมายรว่มกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาในทีส่งูภาคเหนือเกีย่วกบัปญัหาชาวเขาและ
การปลูกฝ่ิน เพื่อพฒันาชาวเขาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัที่สามารถด ารงชวีติไดต้ามควร
แก่อตัภาพใกล้เคยีงกบัคนไทยในพื้นราบ ทัง้นี้โดยการพฒันาให้ชาวเขามรีายได้จากอาชพีอื่นที่ 
เพยีงพอแก่การยงัชพีแทนการปลกูฝ่ิน 

- กระจายบรกิารสาธารณสุขขัน้พื้นฐาน รวมทัง้การโภชนา 
การการศกึษาภาคบงัคบั และข่าวสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งให้ทัว่ถึง รวมทัง้เน้นการเร่งด าเนินการลด
อตัราการเพิม่ประชากรของชาวเขาและประชากรไทยบนทีส่งู 

- สกดักัน้และผลกัดนัการอพยพเขา้มาใหม่ของชาวเขา โดย
ก าหนดมาตรการลงโทษส าหรบัผูอ้พยพเขา้มาใหม่ รวมทัง้ผูช้กัจงูชาวเขาเขา้มา และให้ชาวเขาที่มี
อาชพีหลกัแหล่งที่ถาวรแล้ว เป็นเครื่องมอืหน่ึงในการดูแลป้องกนัและสกดักัน้ อีกทัง้ให้เร่งการ
ด าเนินการส ารวจส ามะโนประชากรชาวเขาดว้ย 

- เรง่รดัการสรา้งเสน้ทางในพืน้ทีท่ีจ่ าเป็นต่อการเขา้ถงึพืน้ที่ 

(2) พื้นท่ีพัฒนาเพ่ือความมัน่คงตามแนวชายแดน ซึ่งประกอบด้วย 
รายละเอยีด ดงันี้ 

(2.1) จ านวนพื้นที่ไม่ปลอดภัยตามแนวชายแดน การก าหนดแนว
ทางการจดัตัง้หมู่บ้านพฒันา และการป้องกนัตนเองตามแนวชายแดนจะพจิารณาให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะแนวโน้มของภยัคุกคาม ดงันี้ 

- พื้นที่ไม่ปลอดภัยนอกเส้นทางรุก ได้แก่ พื้นที่ที่ได้ร ับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดน เช่น ต าบลที่กระสุนปืนใหญ่ตก หรอือยู่ ในเขตเคลื่อนไหวของ 
กองก าลงัก่อการรา้ยจากภายนอกประเทศ แนวทางการพฒันาจะยงัคงให้ความส าคญัต่อการจดัตัง้  
หมูบ่า้น ปชต. ขึน้ในแนวกวา้งของพืน้ที ่การพฒันาและการป้องกนัตนเองยงัคงเน้นในระดบัหมู่บา้น
เป็นส าคญั 

- พื้นที่ไม่ปลอดภยัในเส้นทางรุก ได้แก่ พื้นที่ที่ได้รบัหรอื
คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการสู้รบและเหตุการณ์ชายแดนอื่นๆ เช่น การอพยพ การค้าขาย  
สนิค้าผิดกฎหมายข้ามแดน การแทรกซมึบ่อนท าลาย ฯลฯ ทัง้ยงัอยู่ในช่องทางรุกจากภายนอก
เนื่องจากตัง้อยู่ในจุดยุทธศาสตรส์ าคญั ตลอดจนตัง้อยู่ในบรเิวณตรงขา้มกบัที่ตัง้ของกองก าลงัตดิ
อาวุธภายนอกประเทศ แนวทางการพฒันาและป้องกนัตนเองนอกจากจะกระท าในระดบัหมู่บา้นแลว้ 
ยงัตอ้งมองในลกัษณะภาพรวมของพืน้ที ่(Area Approach) อกีดว้ย 
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(2.2) สร้างฉากสกัดกัน้และพฒันาเครื่องกีดขวางการรุกจากภายนอก
ตลอดแนวชายแดนใหต่้อเนื่องกบัการด าเนินงานในช่วงทีผ่่านมา 

(2.3) พฒันาหมู่บ้านในทางเศรษฐกจิและสงัคมให้สามารถพึ่งตนเองได ้
ดว้ยการจดัทีด่นิและส่งเสรมิกจิกรรมการผลติทางการเกษตร โดยอาศยัปจัจยัการผลติในพื้นทีเ่ป็น
หลกั รวมทัง้ใหม้กีารเตรยีมพรอ้มในดา้นยทุธปจัจยัรวม 3 ดา้น คอื 

- เร่งพัฒนาข่ายการสื่อสาร โดยจดัให้มีเครื่องมือสื่ อสาร
ขนาดเลก็ตดิตัง้ใหท้ัว่ถงึตลอดแนวชายแดน 

- พฒันาบรกิารด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ไม่ปลอดภยัให้
สามารถท าการปฐมพยาบาล (ในขัน้ต้น) ได้และให้มีปรมิาณเพียงพอทัง้ทางด้านบุคลากรและ  
เวชภณัฑ ์เพื่อใหพ้รอ้มรบักบัสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้เน้นการป้องกนัโรคระบาด และส่งเสรมิให้มี
การวางแผนครอบครวัดว้ย 

- พัฒนาโครงการด้านโภชนาการ ได้แก่ ธนาคารข้าว 
ธนาคารโค-กระบอื ประมงหมูบ่า้น (โรงเรยีน) ฯลฯ 

(2.4) ก าหนดพื้นที่ปลอดภยัในแนวหลกัเพื่อรองรบัการอพยพเดก็ สตรี
และคนชรา ส าหรบัพื้นที่ที่มกัมกีารอพยพเป็นประจ าโดยพจิารณาเลอืกพื้นที่ที่มจีุดที่ตัง้เหมาะสม 
ลงทุนน้อย และใช้ทรัพยากรที่มีความพร้อมอยู่แล้วในพื้นที่ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯลฯ ทัง้นี้ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนอพยพประชากรของ
กระทรวงมหาดไทยดว้ย 

(2.5) เร่งรดัการสรา้งทางยุทธศาสตรต์ามแนวชายแดน และเส้นทางใน
พืน้ทีท่ีจ่ าเป็นต่อการเขา้ถงึพืน้ที ่

(3) การสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมให้เช่ือมโยง
สอดคล้องกบัแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มุ่งขยายฐานในการระดมสรรพก าลงัให้กว้างขวางและ
พรกัพรอ้มที่จะระดมใช้ในยามสงคราม โดยเฉพาะการส่งเสรมิการผลติของเอกชนในอุตสาหกรรม
ประเภทยุทธปจัจยั ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ อาหาร หรอืยารกัษาโรค รวมทัง้ในเรื่องก าลงัคนที่ได้มกีาร
ด าเนินงานจดัตัง้โครงการกองหนุนเพื่อความมัน่คงแห่งชาตใิหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยมแีนวทางดงันี้ 

(3.1) แสวงหามาตรการที่จะระดมความร่วมมอืจากทุกฝ่าย ในการ
เตรยีมพรอ้มด้านยุทธปจัจยั พรอ้มทัง้ใหม้กีลไกที่จะช่วยผลกัดนัไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นระบบจาก
หน่วยงานภาครฐับาลและเอกชน 
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(3.2) ปรบัปรุงในดา้นกฎหมายและระเบยีบบรหิารเพื่อรองรบัการปฏบิตัิ
ทีจ่ะเกดิขึน้ในภาวะไมป่กต ิเช่น การปนัส่วนอาหารและสิง่จ าเป็นอื่นๆ เป็นตน้ 

(3.3) เร่งรดัให้มกีารจดัท าแผนเตรียมพร้อมให้มคีวามสมบูรณ์โดยเร็ว 
พรอ้มทัง้ใหม้กีารวจิยัและทดสอบแผนไปพรอ้มกนัเพื่อปรบัปรุงใหแ้ผนมคีวามสมบูรณ์และเป็นไปได้
ในทางปฏบิตั ิ

การพฒันาระบบข้อมลู 

7. เน่ืองจากการพฒันาชนบทในปจัจุบนัได้จดัรูปแบบการบรหิารโดยใช้ “แผน” เป็น
แกนน า เพื่อใหเ้กดิการท างานรว่มกนัระหว่างสาขาในทุกระดบั ระบบขอ้มลูจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัใน
ดา้นการวางแผน การประสานแผน การตดิตามประเมนิผลในระดบัโครงการและพืน้ที่ เพื่อใหร้ะบบ
ข้อมูลเป็นเครื่องมอืที่มปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น ทัง้ในแง่ของความรวดเร็วของการจดัหาข้อมูล การ
ประมวลผลขอ้มลู และความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมขีอ้มลูเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพื่อช่วยใหก้ารประสาน-
งานระหว่างหน่วยงานท างานไดร้่วมกนัอย่างใกลช้ดิ จงึก าหนดแนวทางการพฒันาระบบขอ้มลูเพื่อ
ประสานแผนและตดิตามประเมนิผลการพฒันาชนบท ดงันี้ 

(1) จดัใหม้รีะบบขอ้มลูกลางซึง่เป็นขอ้มลูขัน้พืน้ฐานไวท้ีส่ถาบนัประมวลขอ้มลู
เพื่อการศกึษาและการพฒันา ส าหรบัข้อมูลเฉพาะเรื่องให้เก็บไว้ที่หน่วยงานปฏบิตัิเพื่อลดความ  
ซ ้าซอ้น 

(2) จดัแบ่งการด าเนินการบริหาร การจัดเก็บ การประเมินผลและการใช้
ประโยชน์ของขอ้มลูใหช้ดัเจน เพื่อให้การบรหิารระบบขอ้มลูด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ทนัต่อเวลา 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารระบบข้อมูล โดยการก าหนดข้อมูลที่ใช้
รว่มกนัระหว่างหน่วยงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และวางมาตรฐานการมเีครื่องคอมพวิเตอรใ์นทุก
จงัหวดั และทุกกรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชนบท ซึ่งสามารถรบัส่งขอ้มูลระหว่างส่วนกลางกบั  
แต่ละจงัหวดัได ้

(4) ปรบัปรุงและเสริมสร้าง “ระบบข้อมูลของจงัหวัดและกรมในการพัฒนา
ชนบท” ที่ประกอบด้วย ระบบข้อมูลการวางแผน การกลัน่กรองโครงการและการติดตามและ 
ประเมนิผลในระดบัจงัหวดัและกรม เพื่อให้หน่วยงานปฏิบตัิสามารถด าเนินการด้านข้อมูลด้วย  
ตนเอง รวมทัง้สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูรว่มกนัและแก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้มลูไดโ้ดยตลอดอย่าง
รวดเรว็ 
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(5) ศกึษาวเิคราะหร์ะบบการท างานและระบบขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการพฒันา
ชนบทระดบัจงัหวดัและกรมที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา เพื่อก าหนดรูปแบบระบบการติดตามและ
ประเมนิผล รวมทัง้งบประมาณที่จะใช้เป็นเครื่องมอืช่วยจงัหวดัและกรมในการบรหิารการพฒันา
ชนบทอยา่งสอดคลอ้งและประสานกนั 

(6) จดัให้มรีะบบข้อมูลการวางแผน การพฒันาชนบทระดบัจงัหวดัและกรม
ภายใต้กรอบการท างานที่ก าหนดไว้ใน “แผนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ” ทัง้นี้เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวมุ่งให้เกดิระบบการท างานที่มกีารวางแผนและการบรหิารงานพฒันาชนบทได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพในรปูแบบต่อเนื่องระยะยาว 

(7) จดัให้มรีะบบข้อมูลส าหรบัการกลัน่กรองพจิารณาโครงการในการพฒันา
ชนบทส าหรบัจงัหวดัและกรม เพื่อทีจ่ะน าไปประกอบการพจิารณาการเพิม่หรอืลดกรอบงบประมาณ
ประจ าปี ทัง้นี้เพื่อเป็นเครื่องมอืในการจดัสรรโครงการให้สอดคล้องกบัปญัหาและความจ าเป็นกบั
สภาพขอ้เทจ็จรงิ 

(8) จดัให้มีระบบข้อมูลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบทระดับ
จงัหวดัและกรม เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถงึประสทิธภิาพการท างานของแต่ละโครงการ รวมทัง้
ความล่าชา้และอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในการด าเนินโครงการก าหนดกรอบโครงการก าหนดเนื้อหา
โครงการ และการก าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัสงู 

(9) ศึกษา วเิคราะห์ และก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้กบัจงัหวดั กรม และ
สถาบนัประมวลข้อมูลเพื่อการศกึษาและการพฒันา (ศูนยข์อ้มูลฯ การพฒันาชนบท) เพื่อก าหนด
แบบการบรหิารขอ้มูลที่มปีระสทิธภิาพที่ดขี ึ้นและสอดคล้องกบัการประสานการท างาน และความ 
รบัผดิชอบของจงัหวดั กรมและสถาบนัประมวลขอ้มลูฯ 

(10) ปรบัปรุงและฝึกอบรมบุคลากร พรอ้มทัง้จดัท าคู่มอืการใช้ระบบของระดบั
จงัหวดั และระดบักรมใหเ้ขา้ใจถงึระบบขอ้มลูของการพฒันาชนบท พรอ้มทัง้ให้ความรูค้วามช านาญ
ในการใช้เครื่องมอืประมวลผล ขอ้มูลด้านอุปกรณ์คอมพวิเตอรท์ี่จ าเป็นต้องใช้กบัระบบขอ้มูลเพื่อ
การพฒันาชนบท 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัท าแผนพฒันาชนบทระดบัต าบล 

8. ปรบัปรุงให้สภาต าบลมเีอกภาพในการบรหิารอย่างแท้จรงิ เพื่อให้สภาต าบลเป็น
องค์กรท้องถิ่นที่มปีระสิทธิภาพสามารถวางแผนและบรหิารงานของท้องถิ่นเองได้ อันเป็นการ
สนบัสนุนหลกัการกระจายอ านาจการปกครองโดยจะเพิม่ประสทิธภิาพของสภาต าบลในการวางแผน
พฒันาต าบล โดยก าหนดใหม้กีารวางผงัพฒันาชนบทระดบัต าบลส าหรบัใช้เป็นแนวทางการจดัท า
แผน ซึง่การมผีงัพฒันาชนบทระดบัต าบลจะช่วยใหส้ภาต าบลมผีงัโครงการต่างๆ ทางกายภาพทีจ่ะ
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ช่วยใหแ้นวทางการเสนอแนะแผนพฒันาต าบล ตลอดจนจะเป็นเครื่องมอืของหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ะ
ใช้ผังพัฒนาต าบลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาต าบลนัน้ๆ อันจะก่อให้เกิดการ
ประสานงานและลดความซ ้าซ้อนอีกด้วย ซึ่งการวางผังพัฒนาชนบทระดับต าบลมีแนวทาง
ด าเนินการดงันี้ 

(1) การวางผงัแนะแนวทางการใช้ท่ีดินในอนาคต ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คอื 

(1.1) วางผงัการใช้ทีด่นินอกชุมชนเพื่อให้มกีารใชป้ระโยชน์ของทีด่นิได้
สงูสุดทัง้ทางดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ 

(1.2) วางผงัการใช้ที่ดินในบรเิวณชุมชนเพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการจดั
บรเิวณด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เพื่อให้มกีารลงทุนที่ประหยดัและสามารถ
ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

(2) การวางผงัโดยการก าหนดชุมชนท่ีสมควรพฒันาต่อไปให้เป็นศูนย์
ต าบลและศูนยห์มูบ่า้นและจดัหาทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสมของการบรกิารสาธารณะต่างๆ ทีย่งัขาดอยู่ เช่น ที่
ท าการสภาต าบล สถานีอนามยั โรงเรยีน ตลาดกลางการเกษตร ยุง้ ฉางรวม สวนสาธารณะ สนาม
เดก็เล่น ฯลฯ โดยค าเนินการดงันี้ 

(2.1) วางแผนการพฒันาแหล่งน ้า เพื่อใหส้รา้งผลผลติทัง้การเกษตรและ
อุตสาหกรรมไดส้งูสุด เช่น การวางผงัชลประทาน การปรบัปรงุแหล่งน ้า เป็นตน้ 

(2.2) การวางผงัสาธารณูปโภคต่างๆ ใหม้ทีีต่ ัง้และโครงข่ายที่เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้รงิต่อทอ้งถิน่ เช่น การวางผงัเสน้ทางคมนาคม โดยค านึงถงึการเป็นทาง
ขนส่งทางเศรษฐกจิทีล่ดต้นทุนการผลติทัง้การเกษตรและอุตสาหกรรม การวางผงัแหล่งน ้าอุปโภค
บรโิภค เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าสะอาดใชอ้ย่างทัว่ถงึ การวางผงัไฟฟ้าเพื่อใหม้พีลงังานใชใ้นการสรา้ง
ผลผลติและยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน เป็นตน้ 

(2.3) การวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนชนบทเพื่อให้มี
สภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดถูกสุขลกัษณะเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และปราศจากมลภาวะทัง้ปวง เช่น ฝุ่น 
เสียงรบกวน กลิ่น น ้ าที่ไม่สะอาด เป็นต้น ทัง้นี้จะต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนในการ
รบัผดิชอบการพฒันาสภาพแวดลอ้มของตนเองใหม้ากทีสุ่ด 



บทท่ี 7 
การเพ่ิมการมีส่วนรว่มขององคก์รประชาชน  

และภาคเอกชนในการพฒันาชนบท 
 
 

1. หลกัการส าคญัประการหนึ่งของนโยบายการพฒันาชนบท คอื การสนับสนุนให้
ประชาชนมสี่วนรว่มในการพฒันามากขึน้ นับตัง้แต่การรูส้ภาพปญัหา การหาแนวทางแก้ไข รวมทัง้
รเิริม่ด าเนินการแก้ไขปญัหาของตนเอง และของชุมชนในส่วนที่สามารถกระท าได้ ทัง้นี้รฐัจะเขา้ไป
กระตุ้นให้เกดิความร่วมมอืระหว่างรฐักบัประชาชน และภาคเอกชนมากขึน้โดยไดม้กีารด าเนินงาน
ในแนวทางทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

(1) การสนับสนุนบทบาทของสภาต าบลในการพฒันาท้องถิ่นของตนเองโดย
การด าเนินโครงการตามแผนการสรา้งงานในชนบท 

(2) การสนับสนุนให้ประชาชนได้พฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองตามเกณฑ์
ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ.) 

(3) การสนับสนุนให้มกีารระดมทรพัยากรของชุมชน มาใช้เพื่อการพฒันา 
หมูบ่า้นของตนเองในรปูของการจดัตัง้กองทุน 

2. ตลอดช่วงระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 การด าเนินงานตามแนวทาง 
ดงักล่าวไดเ้กดิผลในทางคบืหน้าโดยล าดบั ไมว่่าจะเป็นโครงการตามแผนการสรา้งงานในชนบทหรอื
การรณรงคใ์หป้ระชาชนในหมู่บา้นไดม้กีารปรบัปรุงคุณภาพชวีติของตนเอง โดยใชค้วามจ าเป็นขัน้
พื้นฐานเป็นเกณฑ์ การส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้กองทุนเฉพาะกิจในระดบัหมู่บ้าน และการจดัตัง้
กองทุนพฒันาชนบทเพื่อใหก้ารสนับสนุนแก่กองทุนเฉพาะกจิในการขยายขอบเขตการด าเนินงาน 
หรอืจดัหาโครงการในอนัที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหมู่บ้าน การด าเนินงานทัง้ 2 เรื่องหลกั 
ดงักล่าวไดอ้าศยัองคก์รของประชาชน คอื คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรอืคณะกรรมการกลาง 
หมู่บา้น อพป. เป็นองคก์รกลางในการแปลงนโยบายของรฐัในเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาไปสู่การปฏบิตัใินระดบัประชาชนใหเ้กดิผลอยา่งแทจ้รงิ 

3. อยา่งไรกต็าม แมว้่าหลกัการของการพฒันาชนบทในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 ใน
ส่วนของการสนับสนุนมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา จะได้รบัการแปลงไปสู่การปฏบิตัจิน
เกดิผลได้อย่างชดัเจนในระดบัหนึ่งแลว้กต็าม แต่ในบางเรื่องก็ยงันับได้ว่าอยู่ในขัน้เริม่ต้น และการ
ด าเนินงานยงัอยู่ในวงจ ากดัเช่น ในเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนปรบัปรุงคุณภาพชีวติของ  
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ตนเองตามเกณฑค์วามจ าเป็นขัน้พืน้ฐานทีด่ าเนินการเพยีงต าบลละ 1 หมู่บา้น ในปี 2529 ส่วนใน
เรื่องการด าเนินงานกองทุนพฒันาชนบทไดเ้ริม่ในปี 2528 เช่นกนั กย็งัจ ากดัอยู่ในพืน้ที ่38 จงัหวดั
ในเขตเป้าหมายชนบทพืน้ทีย่ากจนเท่านัน้ 

4. นอกเหนือจากนี้ แนวทางการสนบัสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาใน
ระยะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยงัเป็นเรื่องของความร่วมมอืระหว่างรฐักบัประชาชนหรอืประชาชนด้วย
กนัเอง แต่ในปจัจุบนัปรากฏว่ามภีาคเอกชนเป็นจ านวนมาก ที่ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันา
ชนบทเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัภาครฐับาลด้วยเช่นกนั แต่การจดัรูปแบบการบรหิารงานพฒันาชนท
ในช่วงที่ผ่านมายงัไม่ได้วางรูปแบบของการประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัเอกชน หรอื
ร ะ ห ว่ า ง 
เอกชนกบัประชาชนในการพฒันาชนบทไวอ้ยา่งชดัเจน 

แนวทางการพฒันา 

5. ดงันัน้ แนวทางการพฒันาชนบทในเรื่องของการเพิ่มการมสี่วนร่วมขององค์กร
ประชาชนและภาคเอกชนในการพฒันาชนบท จะยงัคงให้ความส าคญัในเรื่องของการสนับสนุน 
บทบาทของสภาต าบลในการพฒันาท้องถิน่ของตนเอง โดยการด าเนินโครงการตามแผนการสรา้ง
งานในชนบทอยู่ต่อไป ในขณะเดยีวกนัก็จะขยายขอบเขตการด าเนินงานในเรื่องการสนับสนุนให้
ประชาชนได้พฒันาคุณภาพชวีติของตนเองตามเกณฑค์วามจ าเป็นขัน้พื้นฐาน (จปฐ.) และการ
สนับสนุนให้มีการระดมทรพัยากรของชุมชนมาใช้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในรูปกองทุนมากขึ้น 
รวมทัง้การก าหนดแนวทางและหารปูแบบการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในบทบาทของภาคเอกชนทีจ่ะเขา้มามี
ส่วนรว่มในการพฒันาชนบท 

5.1 การสนับสนุนบทบาทของสภาต าบลในการพฒันาท้องถิน่ของตนเอง โดย
ได้ก าหนดให้มแีผนงานสรา้งงานในชนบทต่อไปในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 โดยจะจดัสรร 
งบประมาณในวงเงนิปีละไมน้่อยกว่า 2,100 ลา้นบาท 

5.2 การสนบัสนุนการระดมทุนในทอ้งถิน่เพื่อการพฒันาตนเองโดยผ่านกองทุน
พฒันาชนบท 

ในการพฒันามเีป้าหมายที่ส าคญั คอื การให้ประชาชนในชนบทสามารถ 
พึง่ตนเองได ้และใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาชนบท กองทุนพฒันาชนบทจงึเป็นแผนงานที่
สนับสนุนเป้าหมายดงักล่าว โดยกองทุนฯ ที่ได้จดัตัง้ขึ้นจะให้การสนับสนุนเงนิทุนแก่โครงการ
พฒันาขององค์กรประชาชนหรอืกองทุนเฉพาะกิจต่างๆ โดยการให้ยมืสมทบ ซึ่งในแผนพฒันา
ชนบทในช่วงแผนฯ 6 ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
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(1) ขยายการสนับสนุนเงนิยมืสมทบและวชิาการแก่โครงการพฒันา
ขององคก์รประชาชนใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 

(2) ปรบัปรุงการบรหิารงานกองทุนพฒันาชนบททุกระดบั ให้มปีระ- 
สทิธภิาพ 

(3) สนบัสนุนกองทุนเฉพาะกจิในระดบัหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็ทัง้ดา้นธุรกจิ
เงนิทุน ความสามารถในดา้นการบรหิาร ตลอดจนการมสี่วนร่วมในกองทุนของประชาชนเพื่อน าไปสู่
การรวมตวัในรปูของกองทุนเดยีวในหมูบ่า้น 

(4) กระจายการสนับสนุนเงนิยมืสมทบ โครงการกองทุนพฒันาชนบท
แก่หมูบ่า้นชนบททัว่ประเทศ 

(5) ประสานการสนบัสนุนดา้นเงนิทุนและวชิาการจากองค์กรต่างๆ ทัง้
ของรฐัและเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อส่งเสรมิเพิม่พนูความแขง็แรงแก่กองทุนเฉพาะกจิ 

(6) ปรบัปรุงกลไกการบรหิาร หลกัเกณฑ์ ระเบยีบ และขัน้ตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนพฒันาชนบทใหม้คีวามชดัเจน ถูกต้องและสะดวกสอดคลอ้งกบัสภาพ
การปฏบิตั ิโดยยดึองคก์รระบบบรหิารของ กชช. 

(7) ส่งเสรมิและสรา้งความเข้าใจในหลกัการและระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ 
ใหเ้กดิแก่เจา้หน้าทีทุ่กระดบัและประชาชนผูเ้กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ 

(8) ค านึงถึงขีดความสามารถในการได้ร ับการสนับสนุนด้านงบ -
ประมาณของรฐั และใหค้วามส าคญัดา้นการช่วยเหลอืแบบใหเ้ปล่าจากองคก์รต่างๆ เป็นอนัดบัแรก 

(9) ส่งเสริมการประสานทรพัยากรของกองทุนเฉพาะกิจต่างๆ ใน 
หมู่บา้น ก่อใหเ้กดิการรวมทรพัยากร เพื่อด าเนินการธุรกจิทีเ่ขม้แขง็น าไปสู่การเกดิกองทุนเดยีวใน
หมูบ่า้น 

5.3 การสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงสภาพความ
เป็นอยูข่องตนเอง เพื่อน าไปสู่การพึง่ตนเองใหม้ากขึน้ โดยใชค้วามจ าเป็นขัน้พืน้ฐานเป็นเครือ่งมอื 

กลยทุธทีส่ าคญัประการหนึ่งทีร่ฐับาลใชเ้ป็นแนวทางสนับสนุนใหป้ระชาชน
รู้ปญัหา วิเคราะห์สาเหตุของปญัหาและด าเนินการแก้ไขปญัหาด้วยตนเองในส่วนที่ท าได้ เพื่อ
น าไปสู่การช่วยเหลอืตนเองได้มากขึ้น ได้แก่ การก าหนดให้มโีครงการรณรงค์คุณภาพชวีติของ
ประชาชนในชาตเิมื่อปี 2529 โดยใช้ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมอืของประชาชนใน
หมูบ่า้นในการปรบัปรงุคุณภาพชวีติของตนเอง ทัง้นี้ จปฐ. จะแสดงถงึคุณภาพชวีติของประชาชนใน
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ชนบทในเรือ่งส าคญัๆ ดงันี้ คอื สุขภาพอนามยั การเขา้ถงึบรกิารของรฐั การมสี่วนร่วมในการพฒันา
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน และการพฒันาจติใจ และน าตวัชีเ้หล่านี้มาวดัว่า
ข ณ ะ นี้ 
ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ในระดบัใด โดยเทยีบกบัเกณฑ ์จปฐ. ถ้าเทยีบเกณฑแ์ลว้ปรากฏว่าความ
เป็นอยูข่องประชาชนมคีรบทุกขอ้ตามเกณฑ ์เช่น มนี ้าสะอาดดื่ม ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิ ประชาชนในหมู่บา้นมสี่วนร่วมพฒันาตนเองกถ็อืว่าประชาชนมคีวามเป็นอยู่ถงึระดบั
ความจ าเป็นพื้นฐาน แต่ถ้าเทยีบเกณฑ์แล้วประชาชนมคีวามเป็นอยู่ต ่ากว่าเกณฑ ์ก็จะรณรงค์ให้
เกิดกิจกรรมการพฒันาขึ้นมาเป็นการปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชน แต่ถ้า 
กจิกรรมใดของประชาชนไม่สามารถท าเองได ้กจ็ะเสนอขอโครงการจากรฐัเพื่อแก้ปญัหาต่อไป และ
ประโยชน์อกีประการหนึ่งก็คอื ส่งเสรมิให้มกีารน าเอากระบวนการด าเนินงานทเีกี่ยวขอ้งกบัความ  
จ าเป็นพืน้ฐานไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรง่กจิกรรมการพฒันาชนบททีก่ระทรวงต่างๆ ไดด้ าเนินการ
อยู่แล้วในพื้นที่ให้ส าเร็จขึ้นตามความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของรฐั องค์กรประชาชนตลอดจน  
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสรมิสร้างหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการพัฒนา เป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้าน  
ข้างเคียงให้มากขึ้นในระบบการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยการสนับสนุนของรัฐและการระดม
ทรพัยากรจากชุมชนดงักล่าว 

ส าหรบัแนวทางด าเนินการในช่วงแผนฯ 6 มดีงัต่อไปนี้ 

(1) เริม่ตัง้แต่ปี 2530 เป็นต้นไป ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยในทุกต าบล 
ทัว่ประเทศมกีารเก็บขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน มกีจิกรรมการพฒันา และให้ม ี3-7 เครอืข่ายต่อ 
หมูบ่า้นในทุกอ าเภอเป็นหมูบ่า้นคร ูและมกีารก าหนดกจิกรรมหลกัของหมูบ่า้น ดงันี้ 

(1.1) การเกบ็ขอ้มลู จปฐ. เพื่อใชใ้นแต่ละทอ้งถิน่ตามแบบฟอรม์ 
จปฐ. 1 ดว้ยการสนับสนุนของ คปต. และ คปต. เกบ็ขอ้มลูตามแบบฟอรม์ จปฐ. 2 โดยน าไปสรุป 
ขอ้มลูใน จปฐ. 3 

(1.2) กม. ก าหนดปญัหาตามเครื่องชีว้ดั จปฐ. 32 ตวัว่าตวัใดไม่
เขา้เกณฑ ์ตวันัน้ก็เป็นปญัหา ซึ่งร่วมวเิคราะห์สาเหตุของปญัหาและจดัล าดบัความส าคญัก าหนด
โครงการเพื่อแกป้ญัหา โดยทีโ่ครงการใดท าเองไดจ้ะด าเนินการเลย โครงการทีต่้องรบัการสนับสนุน
จากรฐัร่วมกบัโครงการอื่นๆ (ดา้นเศรษฐกจิ) ตามโครงการของรฐัทีม่อียู่กก็รอกแบบ กชช. (ระดบั
ต าบล) เพื่อใหส้ภาต าบลพจิารณาเหน็ชอบ 

(1.3) กม. ด าเนินการแก้ไขปญัหาตามโครงการทีก่ าหนดไว ้ซึ่ง
อาจด าเนินการโดย 

- จดัตัง้กองทุนพฒันาชนบทระดบัหมูบ่า้น 
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- กม. และประชาชนร่วมกนัด าเนินการแก้ไขปญัหา
ดว้ยตวัเอง ในเรือ่งทีแ่กไ้ขไดต้ามโครงการทีร่่วมกนัก าหนด ดว้ยความสนับสนุนจากเจา้หน้าทีร่ะดบั
ต าบล (คปต.) ในกรณีหมู่บา้นท าเองไม่ได ้และน าเสนอต่อสภาต าบล และปีต่อมาไดร้บัความเหน็ -
ชอบแลว้ กม. และประชาชนรว่มสนบัสนุนโครงการของรฐัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

1.4 กม. เกบ็ขอ้มลู จปฐ. ทุกปี เพื่อวดัผลว่าทุกปีนัน้ คุณภาพ
ชวีติหรอืความเป็นอยูข่องประชาชนในหมูบ่า้นมเีรือ่งอะไรบา้งทีป่รบัปรงุขึน้แค่ไหน 

(2) ได้มกีารประกาศปีรณรงค์คุณภาพชีวติของประชาชนในชาติ (ปี 
2528-2530) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 4 กระทรวงหลกั ถือเอาโครงการนี้เป็น 
เป้าหมายในการปรบัหรอืจดัโครงการพฒันาชนบททีร่บัผดิชอบอยู่ตอบสนองกบัสภาพขอ้เทจ็จรงิที่
ไดจ้ากการส ารวจของโครงการปีรณรงคค์ุณภาพชวีติของประชาชนในชาต ิ

(3) ให้คณะอนุกรรมการประสานแผนในระดบัชาติ และแผนส่วน 
ภูมภิาคเป็นผู้ก ากบัการด าเนินการของโครงการฯ โดยศูนยป์ระสานการพฒันาชนบทแห่งชาต ิเป็น 
ผู้รบัผดิชอบในการบรหิารโครงการฯ เพื่อให้มกีารใช้เครื่องชี้วดัความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ. 1) 
ร่วมกบัระบบข้อมูล กชช. ภายใต้กระบวนการบรหิารการพฒันาชนบท รวมทัง้ขัน้ตอนการวาง
แผนการตดิตามและประเมนิผลการพฒันาชนบท 

5.4 สนับสนุนบทบาทของ กรอ.ภาค และ กรอ.จงัหวดั และเพิม่บทบาทของ
องคก์รประชาชน ประชาชน และภาคเอกชนใหม้สี่วนรว่มในการพฒันาชนบทมากขึน้ 

ในแนวทางการพฒันาชนบทในช่วงแผนฯ 6 ได้ขยายขอบเขตจากการ 
แก้ปญัหาความยากจนมาสู่ความพออยู่พอกนิ เพื่อที่จะขยบัไปสู่การมฐีานะที่ดขี ึน้ต่อไป ซึ่ง กรอ.
ภาคและ กรอ.จงัหวดั สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาและแก้ปญัหาเศรษฐกจิในชนบท ให้
เกดิความกา้วหน้าในการผลติ การตลาดในสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมชนบท ส่วนภาคเอกชน
ซึ่งมบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาชนบท เนื่องจากมีทรพัยากรในด้านก าลังคนและงบประมาณ 
ตลอดจนจ านวนองค์กรมาก จงึเป็นพลงัการพฒันาที่มีความส าคญัที่จะประสานความร่วมมอืกับ
ภาครฐับาลพฒันาชนบทของประเทศได้มาก ดงันัน้จงึได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการสนับสนุน
บทบาทของ กรอ.ภาค และ กรอ.จงัหวดั รวมทัง้องค์กรประชาชน ประชาชน และภาคเอกชนให้มี
ส่วนรว่มพฒันาชนบท ดงันี้ 

(1) แนวทางการสนบัสนุนบทบาทของ กรอ.ภาค และ กรอ.จงัหวดั 

(1.1) ส่งเสรมิและระดมความคดิจากภาคเอกชนเพื่อแก้ปญัหา
เศรษฐกิจในชนบทโดยการส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนในชนบทมคีวามรู ้
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ความสามารถในการผลติ ทัง้ทางดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมชนบทใหส้อดคลอ้ง และสนับสนุนกบั  
แนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิโดยส่วนรวม 

(1.2) กระจายเทคโนโลยกีารผลติ ทัง้ทางด้านการเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

(1.3) พัฒน า คุ ณภ าพชี วิ ต ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ 

(1.4) พฒันาด้านการผลติ การตลาด การควบคุมการผลติให้มี
ประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

(1.5) จดัหาและขยายตลาดทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 

(1.6) วางแนวทางในการผลิต การตลาด และการเงนิให้สอด -
คลอ้งและสนบัสนุนการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม 

(1.7) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้ถาบนัเกษตรกรมคีวามเขม้แขง็ 

(2) แนวทางการเพิ่มบทบาทขององค์กรประชาชน ประชาชน และ 
ภาคเอกชน 

(2.1) สนับสนุนการรวมตัวของภาคเอกชนด้วยการจัดตัง้
คณะกรรมการองคก์รกลางประสานงานภาคเอกชนในการพฒันาชนบท 

(2.2) ก าหนดหน่วยงานของรฐัที่จะเป็นศูนย์กลางประสานงาน
กบัภาคเอกชน 

(2.3) ปรบัปรุงกลไกการประสานงาน โดยพยายามให้แผนงาน
ของภาคเอกชนบรรจอุยูใ่นแผนพฒันาชนบทในระดบัจงัหวดั 

(2.4) สนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้แผนพัฒนาชนบทในระดับ
จงัหวดัเป็นหลกัในการก าหนดโครงการ/แผนงาน 



บทท่ี 8 
แผนงานและงบประมาณพฒันาชนบท 

 
 

แผนงานด าเนินการ 

1. เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการพฒันาชนบทในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 6 
แผนพฒันาชนบทจะประกอบดว้ยแผนงาน 3 กลุ่ม ดงันี้ 

1.1 กลุ่มแผนงานของหน่วยงานกระทรวงหลัก เช่น กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศกึษาธกิาร 
ประกอบดว้ย 5 แผนงาน ไดแ้ก่ 

(1) แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงการ
ทางดา้นการก่อสรา้งและซ่อมถนน ไฟฟ้า การจดัทีด่นิท ากนิ การออกกรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นหลกั 

(2) แผนงานเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานท า ประกอบด้วย 
โครงการทางด้านการส่งเสรมิอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตร การปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ
เป็นหลกั 

(3) แผนงานพฒันาแหล่งน ้า ประกอบด้วยโครงการทางด้านก่อสร้าง
และปรบัปรุงแหล่งน ้าขนาดเลก็และขนาดกลาง การพฒันาทีด่นิเพื่อใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าขนาด
เลก็และขนาดกลางเป็นหลกั 

(4) แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้วยโครงการทางด้านการบรกิาร 
สาธารณสุขและสุขภาพอนามยั โครงการส่งเสรมิกฬีา และนนัทนาการแก่ประชาชนเป็นหลกั 

(5) แผนงานส่งเสริมความรู้และการศึกษาประกอบด้วย โครงการ 
ทางด้านการส่งเสรมิการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การอบรมด้านอาชพีทัง้ในและนอกภาคเกษตร
เป็นหลกั 

ทัง้นี้ โครงการภายในกลุ่มแผนงานของรฐัดงักล่าวเป็นโครงการส่วนหนึ่ง
ของแผนงานปกตจิาก 5 กระทรวง ทีน่ ามาประสานตามแผนงานพฒันาชนบทภายใต้ระบบ กชช. ใน
ลกัษณะของการด าเนินการทีแ่ต่ละกระทรวงจะสนบัสนุนกนัมากกว่าซ ้าซอ้นกนั โดยแต่ละโครงการมี
เงือ่นไขในการด าเนินงาน ดงันี้ 
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ก. เป็นโครงการที่ประชาชนสามารถเสนอขอได้โดยตรงตามขัน้ตอน
ของการจดัท าแผนพฒันาชนบทระดบัจงัหวดั 

ข. เป็นโครงการที่เจา้หน้าที่ของรฐัร่วมกบัประชาชนเป็นผู้เสนอ เช่น 
คณะกรรมการพฒันาอ าเภอ (กพอ.) ร่วมกบัคณะกรรมการสภาต าบล (กสต.) หรอืคณะท างาน
สนับสนุนการปฏบิตังิานพฒันาชนบทระดบัต าบล (คปต.) ร่วมกบัคณะกรรมการสภาต าบล หรอื
คณะกรรมการหมูบ่า้น 

ค. เป็นโครงการที่จงัหวดัเป็นผู้เสนอ โดยประสานกบัอ าเภอ ต าบล 
และหมูบ่า้นในเรือ่งของผูท้ีจ่ะไดร้บัประโยชน์ 

1.2 กลุ่มแผนงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและ
ภาคเอกชน ประกอบดว้ย 5 แผนงาน ไดแ้ก่ 

(1) แผนงานสรา้งงานในชนบท (กสช.) 

(2) แผนงานพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชนบท ตามเกณฑ์
ความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ.) 

(3) แผนงานกองทุนพฒันาชนบท (กพช.) 

(4) แผนงานรว่มภาครฐัและเอกชน (กรอ.) 

(5) แผนงานขององคก์รภาคเอกชน 

1.3 แผนงานบริหารการพฒันาชนบท ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกัดงัต่อไปนี้ 

(1) การจดัท าแผนภูมภิาค เพื่อให้หน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิาคทีร่บัผดิชอบการบรหิารการจดัท าแผน ได้รบังบประมาณและประสานงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาชนบทอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทุกปี 

(2) การฝึกอบรมและนิเทศงาน เพื่อเป็นการยกระดบัความรูแ้ละเพิม่
ประสทิธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคในเรื่องของการบรหิารงานพฒันา
ชนบท 

(3) การตดิตามและประเมนิผลการพฒันาชนบท สนับสนุนใหก้ระทรวง
ทีร่บัผดิชอบแผนงานตามแผนพฒันาชนบทไดม้กีารตดิตามและประเมนิผลโครงการของตนเอง 
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2. ให้กระทรวง ทบวง กรม ท าแผนรองรบัและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิซึง่ได้รเิริม่ในชนบทเพื่อแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าอย่างมปีระโยชน์ยิง่และส่งผลโดยตรง
ต่อประชาชนเพื่อขยายผลการพฒันาใหเ้ขา้สู่ระบบปกตต่ิอไป 

3. ในการแปลงแผนงานไปสู่การปฏบิตั ิจะสนับสนุนให้สภาต าบลได้จดัท าแผนระดบั
ต าบลในรปูของการผสมผสานการใชท้รพัยากรของทอ้งถิน่เขา้กบัความช่วยเหลอืจากภายนอก โดย
อาศยัขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมูบ่า้นเป็นเครือ่งมอืเพื่อใหก้ารเสนอขอและการจดัโครงการจากหน่วยงาน
ต่างๆ มคีวามสมัพนัธ ์ความสอดคลอ้ง และการประสานผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
ทัง้นี้ภายในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 จะด าเนินการใหเ้กดิขึน้อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบลทัว่
ประเทศ 

งบประมาณตามแผนงานปี 2530 และปี 2531-2534 

1. งบประมาณปี 2530 

1.1 ภายใต้กลุ่มแผนงานของรฐั ซึง่ประกอบดว้ย 5 แผนงานหลกัในปี 2530 นี้ 
จะมีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นวงเงนิค่าใช้จ่ายรวม 
13,017.37 ลา้นบาท แยกตามหน่วยงานรบัผดิชอบคอื 

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงนิ 5,787.10  ลา้นบาท 
ข. กระทรวงมหาดไทย  วงเงนิ 3,314.58  ลา้นบาท 
ค. กระทรวงสาธารณสุข  วงเงนิ 2,801.38  ลา้นบาท 
ง. กระทรวงศกึษาธกิาร  วงเงนิ   787.67  ลา้นบาท 
จ. กระทรวงอุตสาหกรรม  วงเงนิ  326.64   ลา้นบาท 

1.2 ภายใต้กลุ่มแผนงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและ
ภาคเอกชน ซึง่ประกอบด้วย 5 แผนงานหลกั ในปี 2530 นี้ โครงการทีพ่รอ้มจะด าเนินการทนัท ี3 
แผนงาน คอื แผนงานสรา้งงานในชนบท (กสช.) อยู่ในความรบัผดิชอบของส านักงานเลขานุการ 
โครง-การสร้างงานในชนบท ส านักนายกรฐัมนตร ีแผนงานพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใน
ชนบท อยู่ในความรบัผดิชอบของศูนยป์ระสานการพฒันาชนบทแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและแผนงานกองทุนพฒันาชนบทอยู่ในความรบัผดิชอบของ
ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาชนบท ส านักนายกรัฐมนตรี ส าหรบัวงเงินค่าใช้จ่ายใน 2 
แผนงาน รวม2,130.00 ลา้นบาท แยกเป็นรายละเอยีดไดด้งันี้ 

ก. แผนงานสรา้งงานในชนบท (กสช.) วงเงนิ 2,100.00 ลา้นบาท 
ข. แผนงานกองทุนพฒันาชนบท วงเงนิ 30.00 ลา้นบาท 
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ทัง้ 2 แผนงานนี้เป็นแผนงานต่อเนื่อง จากที่ด าเนินการมาแล้วในช่วง 
แผนฯ 5 

1.3 ในการบรหิารงานพฒันาชนบท ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 มอีงค์กร 
รบัผิดชอบในการก ากับควบคุมประสานการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม รวมทัง้การติดตามและ 
ประเมนิผล คอื ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ส านักนโยบายและแผนมหาดไทย ส านักงานปลดั -
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์ประสานการพัฒนาชนบท  
แห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิก าหนดวงเงนิงบประมาณส าหรบั
แผนงานบรหิารในปี 2530 นี้ จ านวน 29.75 ลา้นบาท 

2. งบประมาณปี 2531-2534 

การด าเนินงานตามแผนพฒันาชนบทในช่วงปี 2531-2534 สามารถก าหนดวงเงนิ
งบประมาณทีช่ดัเจนไดเ้พยีง 2 แผนงาน คอื แผนงานสนับสนุนการมสี่วนร่วมขององคก์รประชาชน
และภาคเอกชน และแผนงานบรหิารการพฒันาชนบท โดยทัง้ 2 แผนงาน มวีงเงนิงบประมาณใน 
แต่ละปีเท่ากบัวงเงนิประมาณทีไ่ดต้ัง้ไวใ้นปี 2530 

ส่วนแผนงานของ 5 กระทรวง ให้แต่ละกระทรวงยดึสดัส่วนของงบประมาณตาม
โครงการปี 2530 เปรยีบเทยีบกบังบประมาณทัง้หมดของกระทรวงเป็นเกณฑใ์นการก าหนดวงเงนิ
งบประมาณแต่ละปี ตลอดในช่วงปี 2531-2534 

 

หมายเหตุ 1.  แนวทางการจดัสรรงบประมาณปี 2530 ยดึแผนงานปกตขิอง 5 กระทรวงหลกั   
     ในปีทีผ่่านมาโดยผนวกบางโครงการทีป่รบัปรงุเพิม่เตมิใหเ้หมาะสม 

2. แนวทางการจดัสรรงบประมาณปี 2531-2534 ยดึงบประมาณปี 2530 เป็น
เกณฑ ์และใหม้สีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ตามสดัส่วนงบประมาณปี 2530 

3. แนวทางการจดัสรรงบประมาณรายกระทรวง ยดึสภาพปญัหาจาก กชช. 2ค. 
ว่ากลุ่มใดมปีญัหามากทีสุ่ดกจ็ะไดร้บัการจดัสรรงบประมาณมากทีสุ่ด ซึง่พบว่า
กลุ่มปญัหาผลผลิต รายได้ และการมีงานท า กลุ่มปญัหาสาธารณสุข กลุ่ม
ปญัหาแหล่งน ้า กลุ่มปญัหาความรู้ และการศึกษา และกลุ่มปญัหาโครงสร้าง 
พืน้ฐาน เป็นกลุ่มปญัหาทีเ่รยีงลงตามล าดบัความรนุแรง 

 


