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บทท่ี 2 
อิทธิพลของเศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีมีผลกระทบตอสถาบันครอบครัว 

 
 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนบันทึกเจตนาอันแนวแนของรัฐบาลอยางมี
ระเบียบในการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวในระยะเวลาหนึ่ง และนโยบายท่ีจะให
บรรลุวัตถุประสงคน้ัน ๆ โดยคํานึงถึงหลักทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคือบันทึกของรัฐบาลที่
เปนจุดมุงหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยท่ัวไปประเทศตาง ๆ มักกําหนดเปาหมายใน
แผนพัฒนาท่ีคลายคลึงกันคือ ทําใหรายไดประชาชาติสูงข้ึน ทําใหมีการทํางานอยูใน
ระดับสูง ทําใหดุลการชําระเงินสมดุล สรางและรักษาเสถียรภาพ และใหความเจริญใน
ทองถิ่นตาง ๆ ไมแตกตางกัน สําหรับประเทศไทยไดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจมาแลว 9 
ฉบับ  
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ผานมา 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีผานมาในชวงระยะเร่ิมตน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยเราจะเพงเล็งไปทางเศรษฐกิจมากกวาเนนสรางความเจริญดาน
โครงสรางพื้นฐาน รัฐบาลใหความสนใจตอตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการ
สงออก สวนที่เกี่ยวของกับครอบครัวน้ัน พบวา ต้ังแตแผนฯ 1 – 7 มีการพูดกันในเร่ือง
การศึกษา สาธารณสุข การดูแลสภาพสิ่งแวดลอม สวนในแผน ฯ 8 - 9 ไดเนนการพัฒนา
คนและสังคม ใหครอบครัว ชุมชนมีบทบาทเกื้อหนุน เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดสรุปมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ของ วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน (2540) ดังน้ี  

 
ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
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 ในชวงป พ.ศ. 2504 – 2509 อันเปนระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับแรกกําหนดแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในสิ่งกอสราง
พื้นฐาน ในรูปของระบบคมนาคมและขนสง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังไฟฟา 
ตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยหวังวาปจจัยท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ีจะเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลาวคือ สงเสริมบรรยากาศเพื่อใหมีการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็เปนตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่
เพาะปลูก ผลของการดําเนินงานสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศรุดหนาไปอยางเห็นไดชัด 
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเหมืองแรขยายตัวข้ึนถึงรอยละ 4.6 และ 4.9 ตามลําดับ 
กลาวไดวาประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคของการพัฒนาคร้ังแรกอยางแทจริง โดยจะเห็นได
จากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไดเพิ่มข้ึนในอัตราเฉลี่ยถึงรอยละ 8 ตอป คือ เพิ่ม
จากฐานเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาการผลิตเพียง 59,000 ลานบาท ในป 2503 มาเปน 89,000 
ลานบาทในป 2509 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีวางไว (วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน 
2540, 9) 

การใหความสําคัญกับดานคุณภาพของกําลังคนดวยการศึกษายังคงอยูในอันดับ
รอง ประกอบกับประเทศในขณะนั้นยังมิไดมองเปนปญหาดานประชากร ดานกําลังคน
อยางแจมชัด แตอยางไรก็ตาม ในชวงตอนปลายของแผน ไดพัฒนาการศึกษาใหเปนไปใน
แนวทางท่ีจะผลิตกําลังคนสนองตอบความตองการและไดใหความสําคัญในดานการบริการ
การศึกษาภาคบังคับเปนความจําเปนอันดับแรกในการพัฒนาการศึกษา สาระสําคัญของ
นโยบายการศึกษาตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 1 สรุปไดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2537, 5-7) 

1. ใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษาโดยทั่วถึงกัน และใหมีมาตรฐานการศึกษา
สูงข้ึน ขยายการศึกษาช้ันประถมศึกษาตอนตนใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพิ่มระดับการศึกษาภาค
บังคับจาก 4 ป เปน 7 ป 

2. ขยายและปรับปรุงการศึกษาระดับกลาง ท้ังในดานสามัญและอาชีวศึกษาให
เปนรากฐานในการสรางกําลังแรงคนในแขนงอาชีพตาง ๆ ใหทันความตองการอันรีบ ดวน
ของประเทศ  

3. ผลิตอาจารยและครูใหเพียงพอกับความตองการ และสงเสริมครูใหมีคุณวุฒิ
เขารับมาตรฐานเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการศึกษา 
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4. สงเสริมอุดมศึกษาใหสามารถผลิตนักศึกษาในอาชีพแขนงตาง ๆ ใหเพียงพอ
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514)  
นโยบายในชวงน้ีไมแตกตางไปจากชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 1 คงยังยึดแนวทาง

เดิม แตไดเร่ิมพูดถึงความสําคัญของการกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดรวมการพัฒนาในดานรัฐวิสาหกิจและองคการ
บริหารสวนทองถิ่นเขาไวดวยกัน ไดเนนหนักในกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและสังคมตาง 
ๆ หลายประการ ไดแก ความพยายามของรัฐท่ีจะกระจายการพัฒนาใหบังเกิดผลไปทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตทุรกันดารและพ้ืนท่ีหางไกลความเจริญ ประมาณรอยละ 
75 – 80 ของงบพัฒนาท้ังหมดเปนการลงทุนใชจายในสวนภูมิภาคตามโครงการซึ่งจะกอ
ความเจริญใหกับทองถิ่น 

เศรษฐกิจสวนรวมของประเทศขยายตัวถึงรอยละ 7.2 สาขาบริการขยายตัวรอยละ 
8.2 อัตราเงินเฟออยูในระดับตํ่าเพียงรอยละ 1.5 แตการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ไมมาก
ดังท่ีคาดไวเน่ืองมาจากราคาขาวและยางพาราที่เปนสินคาออกของไทยลดลงในตลาดโลก 
การลงทุนจากตางประเทศลดลง และมีการใชจายทางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศ
ไทยลดลง 

อยางไรก็ตามใน พ.ศ.2514 สัดสวนการลงทุนมีถึงรอยละ 22.97 ซ่ึงสูงกวาสัดสวนการ
ออม ซ่ึงมีมูลคารอยละ 20.4 ในคร้ังแรก แสดงใหเห็นวาระบบเศรษฐกิจไทยไดเร่ิมมีการ
พึ่งพาเงินออมจากตางประเทศ เชน การลงทุนและการกูยืมเงินจากตางประเทศ ท้ังน้ี
เพ่ือใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่ตองการ สวนทางรายไดของ
ประชาชนน้ันปรากฏวามีความเหลื่อมล้ําเพ่ิมข้ึนในภูมิภาคตาง ๆ กลาวคือในภาค
ตะวันออก/เหนือ มีจํานวนครัวเรือนในชนบทที่ยากจนเพิ่มข้ึนใน พ.ศ.2504 ซึ่งมีอยูรอยละ 
43 มาเปนรอยละ 45 ในป พ.ศ.2512 ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีการกระจาย
รายไดท่ีดีข้ึน กลาวคือ จํานวนครัวเรือนท่ียากจนในภูมิภาคดังกลาวไดลดลงจากรอยละ 
19 เหลือรอยละ 10 ในระยะเดียวกัน (วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน 2540, 16) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519)  
 จากการตระหนังถึงปญหาและขอเท็จจริงจากแผนการพัฒนาที่ผานมา จึงไดเพ่ิม
กลยุทธเพ่ือลดชองวางระหวางรายไดข้ึนอยางเห็นไดชัด กลาวคือ นอกจากจะไดเรง
ปรับปรุงโครงสรางทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถทางการผลิตใหสูงขึ้น ยังไดมี
การแทรกแซงมาตรการในดานการกระจายรายไดและบริการทางสังคม เร่ิมพูดถึงการ
วางแผนทางดานสังคมโดยมีการกําหนดนโยบายดานประชากรเปนคร้ังแรก ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
คือ (วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน 2540, 18) 

1. ดานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนนหนักไปในดานการรักษาอัตราการ
ขยายตัวของปริมาณเงินตราใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสมเพ่ือรักษาระดับราคาสินคาที่
จําเปนตอการครองชีพของประชาชนไมใหสูงข้ึนจนเปนผลเสียตอการกระจายรายได โดย
การทําใหรายไดท่ีแทจริงของประชาชนเพิ่มข้ึน 

2. ดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ และยกระดับการผลิต มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดแกประชาชนในชนบท โดยเรงรัดการ
ผลิต การสงออก และทดแทนสินคานําเขาใหขยายตัวเพ่ิมข้ึน มาตรการที่สําคัญ ไดแก 
โครงการเรงรัดการผลิตพืชผลท่ีมีลูทางที่ดีทางดานการตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดสรรงบพัฒนาจากการเนนการลงทุนในโครงการกอสราง มาสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือใชประโยชนจากโครงการขั้นพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหสามารถสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและ
รายไดใหมากข้ึน 
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3. ในดานการลดความแตกตางของรายไดและบริการสังคม ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาเพิ่มจากแนวเดิมซ่ึงแสดงใหเห็นชัดเจนแลววาไมสามารถสงประโยชนใหถึง
มือประชาชนสวนใหญของประเทศได โดยเนนการดําเนินงานในแนวใหมเพ่ิมเติมขึ้นอีก 3 
แนวทาง คือ 

การลดอัตราการเพิ่มประชากรเพื่อลดภาระทางเศรษฐกิจแกครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน 

การขยายการกระจายบริการดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือลดความแตกตางใน
สภาพความเปนอยูของประชากรในชนบทและในเขตเมืองใหนอยลง 

การสรางโอกาสและปรับปรุงขีดความสามารถของประชาชนใหสามารถไดรับ
ประโยชนจากบริการข้ันพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการผลิตในเขตชนบทไดอยาง
เต็มท่ี 

ผลการพัฒนาตามแผน นับเปนคร้ังแรกในระยะ 10 ปหลังจากไดมีแผนพัฒนา
ประเทศขึ้น ภาวะผันผวนของระบบการเงินโลกป พ.ศ. 2514 ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจ
แบบเปดไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจนสูญเสียเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผล
สะทอนใหเกิดปญหาคือ ปญหาเงินเฟอสูงสุดอยางไมเคยมีมากอน การขยายตัวทางดาน
การเงินท้ังภาครัฐบาลและเอกชนลดนอยลง การลงทุนซบเซา การกอสรางหยุดชะงัก การ
สงออกสินคาสําคัญ เชน ขาว ขาวโพด ยาง ลดลง รายไดประชาชนตกตํ่า สําหรับการ
กระจายบริการเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร ปรากฏวา เน้ือท่ีชลประทานของ
ประเทศซ่ึงหมายถึงขีดความสามารถสงนํ้าเขาสูพื้นท่ีเพาะปลูกไดเพ่ิมข้ึนเปน 20.6 ลานไร 
เทียบกับ 13.3 ลานไร ในป พ.ศ. 2514 สวนการกอสรางระบบถนนจากทองไรสูตลาดใน
รูปทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท และทางหลวงทองถิ่น รวมท้ัง
เสนทางบนคันคลองชลประทาน ทําใหมีระยะทางทั้งหมดท่ัวประเทศเพิ่มจาก 22,124 
กิโลเมตร ในป พ.ศ. 2514 เปน 31,087 กิโลเมตร  ทางดานการบริการสังคม สามารถ
กระจายบริการทางดานการวางแผนครอบครัว ในป พ.ศ. 2514 และไดจัดเปนแผนดาน
ประชากรอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงเปนรอยละ 3.1  อยางไรก็ดีแมวาอัตราการเพิ่ม
ประชากรจะลดลง แตการใหบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขก็ยังไมเพียงพอกับ
จํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน ปญหาเด็กในวัยเรียนอยูนอกระบบโรงเรียนถึงประมาณรอยละ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) 

 เน่ืองจากในชวงแผน ฯ ฉบับท่ี 3 ประเทศไทยตองเผชิญกับความผันผวนทาง
เศรษฐกิจอยางรุนแรง และความไมแนนอนทางการเมือง ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศหลายดานไดผลตํ่ากวาเปาหมาย ทําใหความจําเปนในการกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนาในลักษณะเพื่อใหบรรลุหลายวัตถุประสงค แนวคิดในการจัดทํา
แผนมุงเนนแนวทางหลักในการพัฒนาท่ีสําคัญ 2 ทาง (วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน 
2540, 23) 

1. เนนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงขยายการผลิตสาขาเกษตรและ
ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหสามารถขยายการผลิตเพ่ือการสงออกและเพื่อการ
กระจายรายไดตลอดจนการมีงานทําในสวนภูมิภาค ขณะเดียวกันก็กําหนดมาตรการและ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานของรัฐเพ่ือเรงฟนฟูการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมที่กําลัง
ซบเซาเปนพิเศษ ในการนี้ไดพยายามรักษาเปาหมายทางดานแผนการผลิตทดแทนการ
นําเขา แผนเรงสงออก แผนลงทุน แผนเงินกู และระดับราคาใหเปนอยางมีระบบตามที่
กําหนดไว 

2. เรงบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ รวมท้ังการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนใหญใน
ชาติโดยเฉพาะท่ีดิน แหลงนํ้า ปาไม และแหลงแร ท้ังน้ีไดวาแนวทางพัฒนาอยางมีระบบ
และสอดคลองกันในดานการเรงการปฏิรูปและพัฒนาท่ีดิน การพัฒนาและจัดสรรแหลงนํ้า
ภายในประเทศการอนุรักษทองทะเลหลวง การสงวนไวและการนํามาใชของแหลงแร 
 ผลการพัฒนาตามแผน ทําใหตลอดชวงระยะของการใชแผนมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึนกวาเปาหมายเล็กนอยคือ เพ่ิมในอัตราเฉลี่ยรอยละ 7.1 ตอป สูงกวา
เปาหมายรอยละ 7.0 การผลิตสาขาเกษตรซึ่งเปนสาขาการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดในโครงสราง
การผลิตของระบบเศรษฐกิจ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.5 ตอป 
ขอมูลสถิติรายไดตอคนทํางานในสาขาอาชีพตาง ๆ ในป พ.ศ.2523 ซ่ึงเปนชวงสุดทาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 แสดงใหเห็นอยางชัดวา อาชีพทางดานเกษตรกรรมทํารายได
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 นอกจากน้ีการท่ีภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปตกต่ําราคานํ้ามันดิบเพ่ิมสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วหลายเทาตัว และประเทศไทยจําเปนตองพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศถึงรอยละ 
75 ของการใชพลังงานทั้งหมดในป 2524 ทําใหตองใชรายไดจากการสงออกสินคาของ
ประเทศซ้ือนํ้ามันจากตางประเทศมากขึ้น ตามราคาท่ีสูงข้ึน เปนผลใหมีการขาดดุลการคา
เปนมูลคาเฉลี่ยตอป ถึง 45,000 ลานบาทตอป หรือรอยละ 5.1 ของผลผลิตรวมของ
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3  
 ในดานการกระจายรายไดและบริการสังคม ยังไมอาจกระจายไดเพียงพอและ
ท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรในเขตชนบท ซ่ึงแมวาจะไดมีการทุมเทการพัฒนาจน
สามารถลดสัดสวนประชากรที่อยูในขายยากจนทั้งประเทศลงจากรอยละ 39 ในป 2511-
2512 เหลือ รอยละ 34 ในป พ.ศ. 2518-2519 แตก็ปรากฏวายังมีประชากรชนบทเหลืออยู
อีกเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด 
  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) 
 เปนแผนที่ไดรับแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ “แนวใหม” จากการประกาศใช
แผนพัฒนา ฯ มาแลว 4 แผน รวมเปนเวลา 20 ป เศรษฐกิจของไทยไดขยายตัวรุดหนาไป
อยางเห็นไดชัด แตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและการเงินจากภายนอก
ประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2516-2517 เปนตนมา ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
พัฒนาหลายดาน เชน การใชจายเกินตัว ปญหาความยากจน ปญหาโครงสรางเศรษฐกิจ
ออนแอไมสามารถปรับตัวใหเขากับภาวะของโลก ฯลฯ การวางแผนยังมีลักษณะTop-
down แตเร่ิมการกระจายการวางแผนลงสูระดับภูมิภาคและพื้นที่ สําหรับแนวคิดในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ท่ีสําคัญมีดังน้ี 

1. มีลักษณะเปนแผนนโยบายที่ไดยึดพ้ืนท่ีเปนหลักในการวางแผนกําหนด
แผนงานและโครงการเพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติในภาครัฐบาลและเอกชน เชน พื้นท่ี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาชนบท พื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก 
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2. เนนการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยการเรงระดม
เงินออม สรางวินัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจตาง ๆ เชน 
ปรับโครงสรางการเกษตร โดยมุงการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตแทนการขยาย
พื้นที่ เพาะปลูก ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมการสงออก และกระจาย
อุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค ปรับโครงสรางการคาตางประเทศ และบริการเพื่อรายได
เปนเงินตราตางประเทศที่เพ่ิมข้ึนปรับโครงสรางการผลิตและการใชพลังงานใหใชพลังงาน
ไดนอยลง ฯลฯ 

3. เนนความสมดุลในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุง
กระจายรายไดและความเจริญไปสูสวนภูมิภาค โดยใหความสําคัญตอกลุมเปาหมาย ซ่ึงยัง
ไมไดรับประโยชนจากการพัฒนา  

4. เนนการแกปญหาความยากจนในชนบทลาหลัง ในการน้ีไดกําหนดพื้นท่ี
เปาหมายรวม 286 อําเภอและกิ่งอําเภอ โดยมีแผนงานและโครงการพัฒนาท่ีมุงใน
หลักประกันที่จะใหชาวชนบทพออยูพอกิน และชวยเหลือตัวเองไดในท่ีสุด 

5. เนนการแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติใหไดผลตอประชาชนอยางจริงจัง โดยการ
ปฏิรูประบบบริหารงานพัฒนาของรัฐท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นใหมีระบบ
การตัดสินใจการส่ังการ และการติดตามประเมินผล เพ่ือใหการปฏิบัติงานทุกดานไดผล
ทางปฏิบัติอยางแทจริง 

6. เนนบทบาทและการระดมความรวมมือจากเอกชนใหเขามามีสวนแกปญหา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดใหมีองคกรท่ีกฎหมายรับรองปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับภาคเอกชนโดยมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหสถาบันเอกชนเพิ่มข้ึน  

ผลการพัฒนาแผน จากความพยายามในการพัฒนาตามแผนในทามกลางความ
แปรปรวนทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในตลาดโลก ซ่ึงรัฐบาลไดนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพื่อปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เชน การใชมาตรการดานการเงิน การคลังอยางเขมงวด 
การใชมาตรการเรงรัดการสงออกโดยการลดปญหาการสงออกควบคูกับการใหส่ิงจูงใจกับ
ผูผลิตและผูสงออก การขาดดุลการคาและดุลบัญชีสะพัดซ่ึงเปนประเด็นปญหาสําคัญ
ในชวงแผน ฯ ฉบับท่ี 4 ไดลดความรุนแรงลง สําหรับอัตราเงินเฟอซ่ึงเปนประเด็นปญหาท่ี
สําคัญไดคลี่คลายลง โดยไดลดลงจากอัตราเฉลี่ยรอยละ 11.6 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
4 เหลือเพียงประมาณรอยละ 2.8 ในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 5 ในขณะท่ีเปาหมายได
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) 
วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 คือการยกระดับการพัฒนาประเทศให

เจริญกาวหนาตอไปในอนาคต ควบคูกับการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะสม
มาต้ังแตอดีตประเด็นหลักของแผนคือ การยกระดับการพัฒนาประเทศเพื่อใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวสูงกวาในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 โดยคํานึงถึงท้ังอัตราและลักษณะ
การขยายตัวสูงกวาท่ีไมกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง และ
แกไขการขาดดุลการคา การคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหมีการเพิ่มการจางงาน 
แกปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สาระสําคัญของ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนที่สําคัญมี 2 ประการ คือ 

1. ทางดานเศรษฐกิจ จะตองรักษาระดับการขยายตัวใหเพียงพอท่ีจะรองรับกําลัง
แรงงานใหมท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน ท้ังน้ีโดยเนนลักษณะการขยายตัวท่ีจะชวย
เสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจหลายดานท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ  

2. ทางดานสังคม จะมุงพัฒนาคุณภาพคนเพื่อใหสามารถพัฒนาสังคมใหกาวหนา 
มีความสงบสุข เกิดความเปนธรรม สอดคลองและสนับสนุนการพัฒนาประเทศสวนรวม
พรอม ๆ กับการธํารงไวซ่ึงเอกลักษณของชาติ วัฒนธรรมและคานิยมอันดี และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองใหไดตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน 



 

 การปรับแผน ฯ ฉบับท่ี 6 เพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตในระดับสูงท่ีระบบ
เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพโดยตอเน่ือง ไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงไว 6 ดาน คือ 
ดานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรมนุษย ดานรัฐวิสาหกิจ และดาน
การเงินการคลัง และเพื่อมุงใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจกระจายออกไปอยางตอเน่ืองตาม
ภูมิภาคตาง ๆ  
 ผลการพัฒนาตามแผน 

1. การพัฒนาตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ไดฟนฟูตัวและขยายตัวอยางตอเน่ืองใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 10.5 ตอป  

2. มีการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอัตราสูงอยางตอเน่ืองน้ันทําใหเกิดผลดีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวม โดยเฉพาะฐานะการเงิน การคลัง  

3. แมวามีการขยายตัวสูงของเศรษฐกิจโดยรวม แตการขยายตัวน้ันไดกอใหเกิด
ความไมสมดุล ทําใหบริการพื้นฐานมีสภาพเปน คอขวด  

4. ระบบราชการยังไมสามารถปรับตัวให รับการสถานการณใหมตอการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) 
เร่ิมมองเห็นความจําเปนตอการพัฒนาท่ียั่งยืน กรอบในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

ซ่ึงแนวทางในการจัดทําแผนไดกําหนดวัตถุประสงคหลักไว 3 ประการ คือ (วงศกร  ภูทอง 
และอลงกต  ศรีเสน 2540, 89) 

1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการ
เจริญเติบโตเปนไปอยางตอเน่ืองและมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายการเงินการคลัง
พัฒนาตลาดทุนพัฒนาการเกษตรโดยเนนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสราง
ผลผลิต พัฒนาอุตสาหกรรมการคาและการลงทุนโดยเนนการสรางโอกาสในการแขงขัน 

2. การกระจายรายไดและกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบทใหกวางขวาง
ยิ่งข้ึน โดยใชมาตรการดานภาษีและรายจายของรัฐบาล 

3. เ ร ง รั ด พัฒน าท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย  คุ ณภ าพ ชี วิ ต  ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษา และสาธารณสุข 
พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรม และสังคม 

ผลการพัฒนาตามแผน ปรากฏวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจตํ่ากวาเปาหมาย
เล็กนอย โดยขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 7.9 ตอป รายไดตอหัวของประชากรเทากับ 
77,000 บาท สวนในป พ.ศ. 2539 เศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลงเหลือเพียงรอยละ 
5.5 ตอป สาเหตุมาจากเกิดภาวะเงินเฟอและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของรัฐบาล
ประกอบกับการสงออกหดตัวลงมาก และภาวะวิกฤตในสถาบันการเงินของประเทศ ผล
การพัฒนาไดกอใหเกิดความไมสมดุลกันมากยิ่งข้ึนกับเปาหมายการลดชองวางระหวาง
รายได แมระดับรายไดของประเทศจะเพิ่มข้ึน และอัตราความยากจนไดลดลงเหลือเพียง 
รอยละ 13.6 ของประชากร แตปญหาชองวางระหวางรายไดยังคงมีอยู 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 
สาระสําคัญของแผนคือการพัฒนาคนและสังคม ไดมีการปรับเปลี่ยนจุดมุงหมายใน

การพัฒนาประเทศใหม โดยเนนใหคนเปนศูนยกลางหรือเปนจุดมุงหมายหลักของการ
พัฒนา ท้ังน้ีเพ่ือนําไปสูวิสัยทัศน “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีสมรรถภาพ 
เสรีภาพ ความยุติธรรม และมีการพัฒนาท่ีสมดุลบนพื้นฐานของความเปนไทย” ซ่ึงจะเปน
การพัฒนาท่ีตอเน่ืองและยั่งยืน ทําใหคนไทยสวนใหญมีความสุขท่ีแทจริงในระยะยาว 
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1. ใหคนทุกกลุมอาชีพนําหลักศาสนธรรมมาปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลในการพัฒนา
จิตใจอยางแทจริง 

2. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา การศึกษา ภาคราชการ 
เอกชน กลุมวิชาชีพและส่ือสารมวลชน เพ่ือใหเอื้อตอการพัฒนาจิตใจ 

3. เพิ่มปริมาณการเตรียมความพรอมเด็กกอนวัยเรียน (3 – 5) ป จาก 65% เปน
ไมตํ่ากวา 90%  

4. วางพ้ืนฐานการศึกษาเพ่ือเตรียมขยายโอกาสการศึกษาเปน 12 ป 400,000 
คน เปนไมตํ่ากวาปละ 1 ลานคน โดยเฉพาะแรงงานกลุมอายุ 25 – 45 ป 

5. เพ่ิมสัดสวนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนอยางตํ่า 40:60 (จากปจจุบัน 31:69) 

6. เพ่ิมสัดสวนการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไมตํ่ากวา 1% 
ของจีดีพี ในปสุดทายของแผน ฯ 8  

7. ปรับปรุงและขยายการสรางหลักประกันดานสุขภาพใหครอบคลุมผูดอยโอกาส
มากข้ึน 

8. ลดอัตราความชุกของโรคท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและพฤติกรรมโดยเฉพาะ
โรคเอดส 

9. ขจัดการใชแรงงานเด็กตํ่ากวา13 ป และการใชแรงงานเด็กในสถานประกอบ
ธุรกิจทางเพศอยางเด็ดขาด 

10. ใหเด็กอายุ 12 – 15 ป ท่ีมีฐานะยากจนและไมมีโอกาสศึกษาตอในระบบทุกคน
ไดรับความรูเพ่ิมเติมท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 

11. ใหผูพิการทุกประเภทมีโอกาสไดรับการพัฒนาท่ีสอดคลองกับศักยภาพของตน
และปองกันมิใหคนพิการเพ่ิมเกิน 1.8% ของประชากร 
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12. ใหผูสูงอายุท่ียากจน ไมมีญาติหรือผูเลี้ยงดูไดรับสวัสดิการสงเคราะหและเบี้ย
ยังชีพเพิ่มข้ึน 

13. ส่ือสารมวลชนทุกชนิด มีอัตราสวนการเผยแพรสาระดานวัฒนธรรมไทยกับ
การพัฒนาไมตํ่ากวา 25% ของการนําเสนอสาระท้ังหมด 

14. ลดปญหาครอบครัวแตกแยก โดยเฉพาะการลดอัตราการหยารางของคูสมรสท่ี
จดทะเบียนสมรสใหเหลือไมเกิน 5% 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) 
ไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ีมุงฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมี

คุณภาพและมีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน สรางการมีงานทําและสรางรายไดใหแกประชาชนสวนใหญ ควบคูไปกับการ
วางรากฐานการพัฒนาท่ีแข็งแกรง โดยการพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งเปน
แกนหลักของสังคมไทย สามารถพัฒนาและตอยอดภูมิปญญาและรักษาคุณคาของ
เอกลักษณ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  (วงศกร  ภูทอง และอลงกต  ศรีเสน 2540, 95) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามีการดําเนินการตอเน่ืองจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 8 
ในดานแนวคิดท่ียึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” การสงเสริมบทบาทครอบครัว 
องคกรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชนองคกรพัฒนาเอกชนภาคธุรกิจเอกชนอาสาสมัคร และ
ส่ือมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหเปนกลไกเกื้อหนุนใหคนไทยเปนคนดี มี
คุณธรรมมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุจริต มีความสามัคคี ความรักชาติ และลดปญหาทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งมีสวนสนับสนุนการสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ของประชาชนตลอดทุกชวงอายุ โดย 

1.   สรางและปลุกจิตสํานึกในความรักชาติและความเปนไทยอยางจริงจังและ
ตอเน่ืองโดยเนนการรณรงคใหทุกฝายในสังคม รวมท้ังสงเสริมบทบาทอาสาสมัครในการ
กระตุนใหคนไทยมีระเบียบวินัย รูจักหนาท่ี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความสามัคคีและ
ความรักชาติ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม ตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทย มี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีสําคัญ 

2. ใชกลไกท่ีมีอยูในการสนับสนุนบทบาทชุมชน ธุรกิจเอกชน สถาบันตาง ๆ ใน
สังคมและส่ือมวลชนในการทํานุบํารุงและพัฒนาแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทาง
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3. สงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลและพัฒนาคุณภาพของ
สมาชิกในทุกมิติ โดยเนนการเสริมสรางความรูและทักษะในการสรางรายได ควบคูไปกับ
การมีพฤติกรรมการออมและการบริโภคที่เหมาะสม การจัดบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จ
แกครอบครัวตามความเหมาะสมของชุมชน เชน การสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุ การให
คําปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือแกเด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงจากสังคม 

4. ใหองคกรวิชาชีพมีบทบาทในการกํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนทุก
ประเภทอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใหมีการกระจายเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนา
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะมาใชในการพัฒนา
บุคลากรดานส่ือและการผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพและส่ือ
ชุมชนที่เปนประโยชนตอสังคม 

5. พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอยางเปนระบบและตอเน่ืองใหมีความรูและทักษะ
ในการถายทอดหลักธรรมสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ และสนับสนุนใหบุคลากรทาง
ศาสนาท่ีมีคุณภาพไดมีโอกาสเผยแผศาสนธรรมผานส่ือตางๆ รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพให
องคกรทางศาสนาทําหนาท่ีตรวจสอบกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางศาสนาอยาง
เครงครัด 

 

6. สงเสริมการวิจัยการรวบรวมและเผยแพรขอมูลดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยในทุกพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ และเลือกสรรวัฒนธรรมสากล และ
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามมาผสมผสาน เพื่อใหประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาประเทศ 

 



 

 
 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 – 9 (พ.ศ.2509 – 2549) 
 

แผน/ฉบับที่/พ.ศ. วัตถุประสงค สรุปผลการพัฒนา นายรัฐมนตรีขณะนั้น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2504-2509 

มุงพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน 
เรงการเกษตร การศึกษา และพัฒนา
ชุมชน 

ประสบความสําเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2510-2514) 

มุงพัฒนากําลังคน นําทรัพยากร 
ธรรมชาติและทุนมาใชใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่ 

ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะเกิดความผัน
ผวนในตลาดตางประเทศ ราคาขาว ยางพารา ดีบุก
ตกต่ํา จึงทําใหอัตรากาวหนาทางเศรษฐกิจต่ํากวา
เปาหมาย 

จอมพลถนอม กิตติขจร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2515-2519) 

มุงพัฒนาคนและวางแผนครอบครัว 
เนนการพัฒนาสังคมควบคูกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ประสบอุปสรรคเกิดความผันผวนในตลาดตางประเทศ 
ราคาขาว ยางพารา ดีบุกตกต่ํา อัตรากาวหนาทาง
เศรษฐกิจต่ํากวาเปาหมาย 

จอมพลถนอม  กิตติขจร 
นายสัญญา  ธรรมศักดิ์ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 
ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช 
นายธานินทร กรัยวิเชียร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2520-2524) 

มุงสรางความเปนธรรมทางสังคม ลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สราง
สวัสดิภาพทางสังคม 

ประสบความสําเร็จนอยเพราะถูกกระทบกระเทือน
จากวิกฤตการณน้ํามันและความผันผวนทางการเงิน
ของโลก 

นายธานินทร  กรัยวิเชียร 
พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท 
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 
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แผน/ฉบับที่/พ.ศ. วัตถุประสงค สรุปผลการพัฒนา นายรัฐมนตรีขณะนั้น 
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2525-2529) 

มุงพัฒนาหัวเมืองชายทะเลดาน
ตะวันออกและพัฒนาชนบททั้งทางดาน
สังคมและเศรษฐกิจ 

ไดผลต่ํากวาเปาหมายเพราะสถานการณเศรษฐกิจโลก
ระยะแรก ๆ ของแผนเกิดความผันผวนรุนแรงและยัง
เกิดการแขงขันการกีดกันทางการคา แตปลายแผนราคา
น้ํามันลดลง 

 

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท เศรษฐกิจขยายตัวอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ ฐานะ
การเงินการคลังดีขึ้น ชีวิตความเปนอยูของประชาชนดี
ขึ้นกวาเดิม แตการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูงที่
ผานมากอใหเกิดความไมสมดุลอยูหลายดาน เชน ความ
เหลื่อมล้ําทางรายได การขาดแคลนบริการพื้นฐาน มีชองวาง
ระหวางการออมกับการลงทุน ปญหาการปรับตัวของสังคม 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และปญหา
การปรับตัวของระบบราชการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2530-2534) 

เนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการ
พัฒนาสังคม เสริมสรางความเปนธรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหทั่วถึง และมุงเนน
การแกปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน 
นายอานันท  ปนยารชุน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2535-2539) 

รักษาอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง กระจายรายได
และพัฒนาสูภูมิภาค เรงพัฒนา 

เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูงโดยเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป มี
รายไดตอหัวเทากับ 78,000 บาท สัดสวนคนยากจน
ลดลง มีความเปนอยูและ 

นายอานันท  ปนยารชุน 
พลเอกสุจินดา  คราประยูร 
นายชวน  หลีกภัย 
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สรุปผลการพัฒนา วัตถุประสงค แผน/ฉบับที่/พ.ศ. 

 

 
 
 
 

นายรัฐมนตรีขณะนั้น 
 ทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ ลดอัตราการเพิ่ม
ประชากรใหเหลือรอยละ 1.2 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฐานะการเงินการคลังมีความมั่ง
คง มีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ
พื้นฐานทางสังคมอยางกวางขวาง 

นายบรรหาร ศิลปอาชา 
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540-2544) 

มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ
และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พรอมทั้ง
เนนความเขาแข็งของชุมชนและครอบครัว
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประสบความสําเร็จนอยเพราะเกิดวิกฤตการณทาง
การเงินทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามเปาที่กําหนดไว 
ตองมาแกไขปญหาเรื่องเศรษฐกิจเปนประการสําคัญ 

พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ 
นายชวน  หลีกภัย 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) 

มุงเนนการฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ
และมีภูมิคุมกัน กาวทันเศรษฐกิจยุคใหม
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่เขาแข็งยั่งยืน 
พึ่งตนเองได ลดความยากจน รวมทั้งสราง
กลไกการบริหารจัดการที่ดีในสังคม 

ยังไมสิ้นสุดการใชแผน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 



 

จันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ และคณะ (2541, 67-68) ไดสรุปแผนพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับท่ี 1 จนถึงฉบับท่ี 8 
พบวา ในแผนพัฒนาฉบับกอนๆ ยังใหความสําคัญนอย โดยในแผนฯ ฉบับท่ี 1 และ2 ไม
ปรากฎนโยบายหรือมาตรการพัฒนาสถาบันครอบครัวเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 3 และ 4 (พ.ศ. 2515-2524) กําหนดนโยบายการ
วางแผนครอบครัวข้ึนเปนคร้ังแรกเพื่อลดอัตราเพ่ิมของประชากร แผนท่ี 4 เพ่ิมเติม
นโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรที่มีผลโดยออมตอการพัฒนาสถาบันครอบครัวดวย 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 และ 6 (พ.ศ.2525-2534) กําหนดนโยบายพัฒนาสังคมใหสามารถ
ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคต คงนโยบายวางแผนครอบครัว และ
เร่ิมใหความสําคัญตอครอบครัวโยถือเปนหนวยยอยพ้ืนฐานของสังคม กําหนดใหมี “วัน
ครอบครัวแหงชาติ” คร้ังแรกในประเทศไทยในป พ.ศ. 2533 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 
(พ.ศ. 2535-2539) กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และ
ส่ิงแวดลอม โยการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันครอบครัว เนนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้ังยังจัดต้ังคณะอนุกรรมการดานครอบครัวข้ึน
ภายใตคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ใหเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาสถาบันครอบครัวโดยตรงเปนคร้ังแรก เนนการสรางความ
ม่ันคงในครอบครัว ประสานและเกื้อกูลความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวใหแนนแฟน 
เสนอใหปรับปรุงกฎหมายครอบครัวเพ่ือใหเคารพคุณคาและสิทธิของกันและกัน สงเสริม
สิทธิสตรี สนับสนุนการรณรงคเพ่ือคุมครองครอบครัว และจัดสวัสดิการตางๆ ลาสุดใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ยังไดระบุคุณลักษณะไทยท่ีพึงประสงค เพ่ือเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินการของหนวยงานองคกรตางๆ ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหเปนทิศทาง
เดียวกัน โดยท่ีแผนหลักเนนท่ีการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหาสังคม พัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอสถาบันครอบครัว 
 

 ครอบครัวเปนสถาบันหลักในการพัฒนาคนและตอบสนองความตองการของ
สมาชิกทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะความสัมพันธและการพึ่งพิงทางดานจิตใจ ความเปนอยู 
เศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ชุมชนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
สงเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมรวมท้ังการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการดํารงชีวิตท่ีสงบสุข ปลอดภัย และม่ันคงของคนใน
สังคม การที่สังคมไทยต้ังแตอดีตมีพลัง เอื้ออาทรตอกัน มีความสงบสันติ ปราศจากความ
ขัดแยงอยางรุนแรงนั้นเกิดจากการมี “ครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนเขมแข็ง” 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาค
เกษตรกรรมไปเปนภาคอุตสาหกรรมและบริการและการเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทเปน
สังคมเมืองมากข้ึน มีการอพยพยายถิ่นของแรงงานจากชนบท ทําใหสมาชิกในครอบครัว
ตองแยกยายกันไป ปญหาครอบครัวแตกแยกและหยารางมีแนวโนมสูงข้ึน เด็กและ
ผูสูงอายุตองอยูกันตามลําพังมากข้ึน ขนาดครอบครัวมีแนวโนมเล็กลงและมีลักษณะ
หลากหลาย เชน ครอบครัวท่ีมีหัวหนาครัวเรือนเปนชายและหญิงไรคู เพิ่มข้ึน ใน
ขณะเดียวกันปญหาความแออัดและปญหาสังคมเมืองมีแนวโนมขยายตัวข้ึน ผูคนสวนใหญ
ยังไมสามารถปรับตัวใหรูเทากันกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีหลั่งไหลเขามาอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีพฤติกรรมวัตถุนิยม แกงแยงแขงขัน เอารัดเอาเปรียบ ตางคนตางอยู 
ปราศจากความเอื้ออาทรตอกัน สงผลใหความผูกพันภายในครอบครัวและชุมชนลดลง จึง
เกิดภาวะ “ครอบครัวแตกแยก ชุมชนลมสลาย” มากข้ึน (คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนา
คนและสังคม 2540, 83) 
 แมวาในชวงที่ผานมารัฐบาลและทุกฝายที่เกี่ยวของจะไดตระหนักถึงปญหาและ
ผลกระทบในเรื ่องดังกลาว โดยไดมีการจัดทําแผนและดําเนินโครงการเกี ่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาดานครอบครัวและชุมชน แตในภาพรวมยังไมประสบผล สําเร็จ
เทาท่ีควร เน่ืองจากการดําเนินการพัฒนาครอบครัวและชุมชนยังอยูในลักษณะที่ขาดการ
ประสานสัมพันธซ่ึงกันและกัน ขาดการวางแผนและปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนองครวม 
แตละหนวยงานตางฝายตางทําในลักษณะแยกสวน ขาดการประสานงานในลักษณะ
เครือขายท่ีชัดเจน รวมท้ังการจัดสวัสดิการสังคมยังเนนการแกไขปญหามากกวาการ
ปองกัน ภาครัฐยังทํางานโดยใชระบบราชการและการส่ังการจากสวนกลาง ขณะที่การ
ผนึกกําลังของคนในชุมชนยังไมเขมแข็งเพียงพอ เน่ืองจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และสังคมยังไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนเทาที่ควร ส่ิง
ตาง ๆ เหลาน้ีทําใหครอบครัวและชุมชนออนแอ พึ่งตนเองไดนอย รวมท้ังยังไมได
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 ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางรวดเร็วในระยะที่ผาน
มา ไดสงผลใหโครงสรางของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ขณะเดียวกันก็มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภาวะความเปนอยูของชีวิตครอบครัวดวย ภาครัฐก็ไดให
ความสําคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัวโดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546, 3-1 – 3-2) ไดสรุปไวดังน้ี 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 – 7 เนนการกระจาย
บริการพื้นฐานทางสังคมและการวางแผนครอบครัว การพัฒนาสังคมเร่ิมไดรับความสนใจ
อยางจริงจังต้ังแตแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) เปนตนมา โดยมีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน จัดหาบริการพื้นฐานทางสังคมแกประชาชน
ในเขตเมืองและชนบทอยางท่ัวถึง ท้ังบริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข สําหรับ
การพัฒนาครอบครัวน้ันจะดําเนินมาตรการวางแผนครอบครัวเพื่อลดอัตราการเพิ่มของ
ประชากรใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม มิใหเปนภาระทางเศรษฐกิจแกครอบครัวท่ียากจนและ
ประเทศชาติในระยะยาว ผลการพัฒนาทําใหอัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากรอยละ 
3.1 ในป 2514 เหลือรอยละ 2.6 ในป 2519 ใกลเคียงกับเปาหมายรอยละ 2.5 ท่ีกําหนดไว 
การดําเนินงานในระยะตอมาไดผลสําเร็จดีเพราะ อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงอยาง
ตอเน่ือง เหลือเพียงรอยละ 1.7 ในป 2529 และรอยละ 1.4 ในป 2534 ซ่ึงเปนปสุดทาย
ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 5 และฉบับท่ี 6 ตามลําดับ กอนจะลดลงเหลือรอยละ 1.1 เม่ือส้ิน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 และทรงตัวอยูในระดับน้ีตลอดมาจนทําใหเกิดปญหาการรักษา
ระดับทดแทนระหวางประชากรในวัยหนุมสาวกับประชากรที่สูงอายุในปจจุบัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 และ 9 ใหความสําคัญในการ
เสริมสรางความอบอุนและความเขมแข็งในการพึ่งพาตนเองของครอบครัว และมีสวนรวม
ในการเกื้อกูลสังคม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางโดยมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีสําคัญไดแก การสนับสนุนใหคนไทยมีขนาดครอบครัวท่ีเหมาะสม 
สนับสนุนและสงเสริมใหคูสมรส พอและแมมีความรูเกี่ยวกีบชีวิตครอบครัวและวิธีการเลี้ยง
ลูกท่ีถูกตองเหมาะสม รณรงคแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว สงเสริมใหครอบครัว
เห็นความสําคัญและเอาใจใสดูแลผูสูงอายุ เสริมสรางขีดความสามารถดานการคุมครอง 
และพิทักษสิทธิตาง ๆ ของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิเด็กและสตรี เสริมสรางความรูความ
เขาใจ ใหมีทักษะในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และสรางระบบการ
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เน่ืองจากการขยายตัวท่ีเพิ่มข้ึนเปนไปอยางมีเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจากการลดลงของหนี้ตางประเทศ การปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกดีข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิต 
อยางไรก็ตาม ความเขมแข็งท่ีเกิดข้ึนยังมีความเปราะบาง จากความเหล่ือมล้ําหรือชองวาง
รายไดยังคงมีสูง แนวโนมการพึ่งพาการผลิตภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการนําเขาปจจัยการ
ผลิตจากตางประเทศเร่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะมีตอการรักษาระดับความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในอนาคต 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546, 3-4 – 3-6) 
ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางรวดเร็วไดสงกระทบ
ตอระบบครอบครัวในสังคมอยางมาก โดยโครงสรางของครอบครัวไทยไดเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จากครอบครัวขยายที่เครือญาติเคยอยูรวมกัน นับต้ังแตรุน ปู ยา ตา ยาย มา
จนถึงรุนพอแม และรุนลูก ไดลดขนาดลงมาเปนครอบครัวเด่ียวท่ีมีเพียงพอ แม ลูก 
เทาน้ัน นอกจากนี้ในเขตเมืองและชนบทมีสัดสวนหญิงและชายที่อยูรวมกันโดยมิไดจด
ทะเบียนสมรสมากข้ึน อันจะสงผลกระทบกระเทือนตอสถาบันครอบครัว และสถานภาพ
ของลูก มีการยายถิ่นท้ังพอและแม เพื่อหางานทํากันมากข้ึน หนาท่ีและบทบาทของ
ครอบครัวจากเดิมเปนศูนยรวมของการอบรมเลี้ยงดู และถายทอดวัฒนธรรมแกสมาชิกใน
ครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปโดยผลักภาระความรับผิดชอบใหแกสถาบันสังคมอื่น ๆ ทําให
สมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูดวยกันนอยลง จึงขาดการปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว รวมท้ังขาดความสัมพันธกับชุมชน และสังคมภายนอก โครงสรางหรือลักษณะ
ของครอบครัวท่ีเปลี่ยนไปเชนน้ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะทําใหเกิดปญหาครอบครัว และจะสงผล
กระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชนในดานชีวิตครอบครัวและสังคม ดังน้ัน การพัฒนา
ชีวิตครอบครัวจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญ เพราะหากคนอยูในครอบครัวท่ีไมมีความสุขแตกแยก 
ลมสลาย ชีวิตคนก็ไมสามารถอยูดีมีสุขไปได การวัดความอยูดีมีสุขของคนจึงตองคํานึงถึง
ปจจัยดานชีวิตครอบครัวดวย 
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สรุป 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาในชวงระยะเริ่มตนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยเราจะเพงเล็งไปทางเศรษฐกิจ และเนนสรางความเจริญดานโครงสราง
พื้นฐานจนเปนท่ีปรากฏวา นักวางแผน ใหความสนใจตอตัวเลขอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราการสงออก รายไดรายรับเปนอยางไร การพัฒนาชีวิตของสังคม หลายคน
อาจจะบอกวานาจะเร่ิมมาต้ังแตแผนฯ 1 แลว ซ่ึง ต้ังแตแผนฯ 1 – 7 น้ันเนนการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค มีการพูดในเร่ืองการศึกษา สาธารณสุข การดูแลส่ิงแวดลอม แตก็
ไมไดเปนหัวเรือใหญ สวนในแผน ฯ 8 - 9 ไดเนนการพัฒนาคนและสังคม ใหครอบครัว 
ชุมชนมีบทบาทเกื้อหนุน เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
 ถึงแมวาในชวงท่ีผานมารัฐบาลและทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะไดตระหนักถึงปญหาและ
ผลกระทบในเรื่องครอบครัว โดยไดมีการจัดทําแผนและดําเนินโครงการ แตในภาพรวมยัง
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ภาครัฐทํางานโดยใชระบบราชการและการส่ังการจาก
สวนกลาง ขณะที่การผนึกกําลังของคนยังไมเขมแข็งเพียงพอ เน่ืองจากสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมยังไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว  
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กิจกรรมเสนอแนะ 
 
1.  จงสรุปใจความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมา 
3.  จงอธิบายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมาที่เกี่ยวกับครอบครัว 
2.  ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบตอสถาบันครอบครัวอยางไร จงอธิบาย 
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