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บทที่ 1
สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6

คานา
1.
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 6 มีจุด มุ่งหมายหลัก จะยกระดับการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ควบคู่ไปกับการแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมทีส่ ะสมมาตัง้ แต่
อดีต ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้ คุณภาพชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละสภาพจิตใจทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้
ประเด็นหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ก็คอื ทาอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงกว่าในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ที่ผ่านมา โดย
คานึงถึงทัง้ อัตราและลักษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดการบันทอนความมั
่
นคงและ
่
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการคลัง ตลอดทัง้ ให้มกี ารเพิม่ การจ้างงาน และการกระจายรายได้
ทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ จะต้องคานึงถึงการแก้ปญั หาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทยให้
ทัวถึ
่ งอีกด้วย

ผลการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมา
2.
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทัง้ 5 แผน ใน
ระยะเวลา 25 ปี ท่ผี ่านมา ได้ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนให้สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ ในแง่รายได้ประชาชาติส่วนรวมได้เพิม่ ขึน้ ถึง 18 เท่า
จากประมาณ 58,900 ล้านบาทในปี 2504 เป็ น 1,041,920 ล้านบาทในปี 2528 ในขณะที่รายได้
เฉลีย่ ต่อบุคคลเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 เท่า จาก 2,150 บาทต่อคนในปี 2504 เป็ น 20,420 บาทต่อคน
ในปี 2528 ส่วนด้านการพัฒนาสังคมนัน้ ก็ได้มกี ารยกระดับและกระจายบริการสังคมออกไปอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข เป็ นผลให้คุณภาพชีวติ ของประชาชนชาวไทยดีข้นึ
เ
ป็
น
ส่วนใหญ่ เช่น ทางด้านการศึกษาสามารถขยายโรงเรียนระดับมัธยมได้ครบทุกอาเภอ ทางด้าน
สาธารณสุขมีโรงพยาบาลอาเภอทีเ่ ปิดบริการแล้วถึงร้อยละ 92 ของจานวนอาเภอทัง้ หมด และสถานี
อนามัยร้อยละ 98 ของจานวนตาบลทัง้ หมด รวมทัง้ การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานได้ถงึ ระดับ
หมูบ่ า้ น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของจานวนหมูบ่ า้ นในเขตชนบททัวประเทศ
่
3.
แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยทัวไปจะบั
่
งเกิดผลดีพอสมควร
แต่กม็ ปี ญั หาและอุปสรรคต่างๆ เกิดขึน้ เป็ นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เริม่ ตัง้ แต่ในช่วงระยะเวลาของ

2

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จากการประเมินผลปรากฏว่าอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ขยายเฉลีย่ ได้เพียงร้อยละ 4.4 ต่อ
ปี เท่านัน้ เทียบกับที่เคยขยายตัว ได้เกินร้อ ยละ 7 ของแผนพัฒนาฯ ที่ผ่ านๆ มา จะเห็นได้ว่า
ต่ าลงไปมาก และต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.6 ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 อีกด้วย เหตุท่ี
เป็ นเช่นนี้เ ป็ นเพราะได้เ กิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าขึ้นทั ว่ โลก มีการแข่งขันและกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงขึ้น จึงทาให้อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกได้เพียงร้อยละ 2.5
เท่านัน้ นับว่าอัตราการขยายตัวของประเทศไทยดังกล่าวก็ยงั สูงกว่าอัตราการขยายตัวของโลกเกือบ
หนึ่งเท่า
4.
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปญั หาทางเศรษฐกิจ
หลายด้านทัง้ ปญั หาที่สะสมเป็ นเวลานาน เช่น ปญั หาการกระจายรายได้และปญั หาความยากจน
ฯลฯ และปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อันเนื่องมาจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจของโลกทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ในภาวะการณ์ดงั กล่าว ประเทศไทยจาเป็ นต้องใช้มาตรการทางเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อคลี่คลาย
ปญั หา ในขณะที่โอกาสที่ประเทศไทยจะขยายการส่งออกมีขอ้ จากัดอย่างยิง่ การแก้ปญั หาหลาย
อย่างจึงเป็ นไปได้ด้วยความยากลาบาก อย่างไรก็ดใี นช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ผลจาก
การแก้ปญั หาอย่างจริงจัง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะ
ราคาน้ ามันและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่ลดลง ทาให้ประเทศไทยสามารถคลี่คลายปญั หาทาง
เศรษฐกิจทีส่ าคัญๆ ไปได้หลายประการ เช่น ภาวะเงินเฟ้อและการขาดดุลการค้า ซึง่ ในปี 2529 คาด
ว่าจะขาดดุลการค้าเพียง 22,500 ล้านบาท เทียบกับทีข่ าดดุล 61,600 ล้านบาทในปี 2528
5.
แม้ประเทศไทยจะสามารถคลี่คลายปญั หาไปได้หลายด้านทัง้ ๆ ทีส่ ถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่สู้จะอานวยมากนัก แต่ปญั หาทางเศรษฐกิจที่สาคัญอีกหลายประการ
ยังคงมีอ ยู่โดยเฉพาะการขาดดุ ล การคลัง ความยากจนและการว่างงาน ตลอดจนภาระหนี้ของ
ประเทศที่ส ะสมมากขึ้น ซึ่งจาเป็ นที่จะต้อ งได้รบั การแก้ไขต่ อ ไป อย่างไรก็ต ามในช่ว งของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะเปิ ดโอกาสให้ประเทศไทย
สามารถแก้ปญั หาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ พร้อมๆ กับจะต้องพยายามผลักดันให้ระบบ
เศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวสูงขึน้ กว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
6.
โอกาสสาคัญทีจ่ ะเปิดช่องทางให้แก่เศรษฐกิจของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 ได้แก่ โอกาสในการส่งออกซึง่ เกิดขึน้ จากการดารงนโยบายค่าเงินตราทีเ่ หมาะสม ประกอบ
กับประเทศที่เป็ นตลาดสาคัญในระบบการค้าของโลกเริม่ ทีจ่ ะมีมาตรการจากัดการส่งออกจากญี่ปุ่น
และประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างจริงจังมากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ย่อมจะเอื้ออานวยเปิ ดโอกาส
ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดขี น้ึ กว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 อย่างไร
ก็ตามการแข่งขันในตลาดโลกดังกล่าวไม่ใช่สงิ่ ที่จะทาได้โดยง่าย ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึง
จาเป็ นต้องเน้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนาเป็ นพิเศษเพื่อที่จะเพิม่ ฐานะการ
แข่งขันของไทยในตลาดต่างประเทศเป็ นเป้าหมายสาคัญ
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วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ั หาและข้อ จากัด ส าคัญ ๆ ประกอบกับ โอกาสของการ
7.
เมื่อ พิจารณาถึง สภาพป ญ
พัฒนาที่ค าดว่าประเทศไทยจะได้รบั ในอนาคตอันใกล้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้กาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีส่ าคัญไว้ 2 ประการ คือ
ทางด้ านเศรษฐกิ จ จะต้องรักษาระดับการขยายตัวให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 เพื่อ
รองรับกาลังแรงงานใหม่ทจ่ี ะเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่น้อยกว่า 3.9 ล้านคน ทัง้ นี้โดยเน้นลักษณะการ
ขยายตัวที่จะช่วยเสริมสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและช่วยแก้ปญั หาทางเศรษฐกิจหลายด้านที่
เกิดขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ทางด้านสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะมุ่งพัฒนาคุณภาพคนเพื่อให้สามารถ
พัฒนาสังคมให้ก้า วหน้ า มีค วามสงบสุ ขเกิดความเป็ นธรรม สอดคล้อ งและสนับสนุ นการพัฒนา
ประเทศส่วนรวม พร้อมๆ กับการธารงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรมและค่านิยมอันดี และ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของคนในชนบทและในเมืองให้ได้ตามเกณฑ์ความจาเป็ นพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
8.
เพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว
ข้า งต้น จ าเป็ น อย่า งยิ่ง ที่จ ะต้อ งก าหนดแนวทางการพัฒ นาให้ช ัด เจน อัน จะน าไปสู่ก ารจัด ท า
แผนงานและแผนปฏิบตั กิ ารที่เหมาะสมต่อไป ประเด็นสาคัญทีท่ ุกฝ่ายจะต้องตระหนัก ก็คอื แม้ว่า
สถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปบ้าง และโอกาสในการพัฒนาจะมีมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ นักที่จะใช้โอกาสดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ ได้อ ย่างสูงสุด ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ ง
ทุ่มเทเอาใจใส่ ตลอดจนร่วมมือประสานงานเพื่อการทางานอย่างหนักต่อไปอีกตามแนวทางสาคัญๆ
ดังนี้ คือ
(1) เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาประเทศ ทัง้ ในด้า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารและการ
จัดการ โดยยึดหลักการทางานอย่างเป็ นระบบและครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทบทวนบทบาท
ของรัฐ ให้อ ยู่ในกรอบที่เ ป็ นหน้ าที่อนั ชอบธรรมของรัฐ และค านึงถึงความเหมาะสมกับขีด
ความสามารถและฐานะการเงินการคลังเป็ นสาคัญ โดยหันมาเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนให้มากขึน้
ในการพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะแต่ทางด้านการผลิตเท่านัน้ แต่ให้รวมถึงการให้บริการพื้นฐานบาง
ประการ ซึง่ เคยเป็นหน้าทีข่ องรัฐอีกด้วย
(2) ปรับ ปรุ ง ระบบการผลิ ต การตลาด และยกระดับ คุ ณ ภาพปั จ จัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิ จ เพื่อให้ต้นทุนสินค้าลดลง กระจายชนิดสินค้าให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการ
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ขยายตลาด ซึ่งจะทาให้สนิ ค้าไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดยี งิ่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็จะเน้นการ
พัฒนาระบบตลาดในประเทศไปพร้อมๆ กัน
(3) มุ่งกระจายรายได้ และความเจริ ญไปสู่ภมู ิ ภาคและชนบทมากขึ้น โดย
ให้ยดึ กลุ่มผู้มรี ายได้น้อย ทัง้ ในภูมภิ าคและชนบท เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ควรได้รบั ผลจากการ
พัฒนาประเทศ

แผนงานหลัก
9.
จากวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาดังกล่าว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้กาหนด
แผนงานเพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั งิ านของภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ สิ้น 10 แผนงาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามแนวทางข้างต้นดังนี้
การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการพัฒนา
แผนงานในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ เครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่อยู่ใน
ขบวนการพัฒนา เช่น การปรับปรุงคุณภาพคน การใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเพิม่ ประสิทธิ ภาพการบริหารการจัดการในภาคของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้เพราะสิง่ ต่างๆ เหล่านี้สามารถที่จะ
ดาเนิ นการได้ทนั ทีแ ม้จะมีข้อ จากัด ในด้านการเงินและทรัพ ยากร อย่างไรก็ด ี โดยที่ปญั หาเรื่อ ง
การเงินและทรัพยากรก็มคี วามจาเป็ นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนจะต้องมีการกาหนดนโยบาย
และมาตรการในเรือ่ งนี้ให้แจ้งชัด จึงได้รวมแผนงานเศรษฐกิจส่วนรวมไว้ในกลุ่มนี้ดว้ ย คือ
(1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม

(2)

แผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม

(3)

แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

(4)

แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5)

แผนปรับปรุงการบริหารและทบทวนบทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศ

(6)

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การปรับปรุงโครงสร้างการผลิ ตและบริ การคุณภาพบริ การพื้นฐาน
แผนงานในกลุ่มนี้มจี ุดมุ่งหมายในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและบริการพื้ นฐาน
ของประเทศให้เหมาะสมมากขึน้ โดยให้มกี ารกระจายโครงสร้างการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง การลด
ต้นทุนการผลิตให้ต่าควบคู่ไปกับการปรับคุณภาพสินค้าและบริการให้ดขี น้ึ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
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ต่างประเทศได้ ซึง่ ผลจากการปรับโครงสร้างการผลิต การค้ากับต่างประเทศและบริการพื้ นฐานตาม
แผนงานในกลุ่มนี้ จะสามารถสร้างงานเพื่อรองรับแรงงานได้มากขึน้ ในกลุ่มนี้จะมีอยู่ 2 แผนงาน คือ
(7)

แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน

(8)

แผนพัฒนาระบบบริการพืน้ ฐาน

การกระจายความเจริ ญและสร้างความเป็ นธรรม
การเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศตามกลุ่ มแผนงานกลุ่ มแรกก็ดี การมุ่งปรับปรุง
โครงสร้างการผลิต และบริก ารพื้น ฐานเพื่อ ช่ว ยเสริม สร้างการจ้า งงานในกลุ่ ม สองก็ดีจ ะมีผ ลให้
ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาได้เป็ นส่วนรวม แต่จุดมุ่งหมายทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศคือ การกระจายความเจริญไปสู่ส่ วนภูม ิภาคและสร้างความเป็ นธรรมในสังคม จึง
จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีแผนงานทางด้านการพัฒนาระบบเมืองในเขตมหานครและส่วนภูมภิ าค ตลอดจน
การพัฒนาชนบทและพื้นที่เฉพาะขึ้นมารองรับ ซี่งเป็ นแผนงานในกลุ่มหลังสุดนี้ การที่ได้กาหนด
แผนพัฒนาชนบทในกลุ่มสุดท้ายนี้มไิ ด้หมายความว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะให้ความสนใจต่อการ
พัฒนาชนบทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาชนบทไทยยังคงเป็ นหัวใจและเป็ นเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาประเทศอยู่ นอกจากนัน้ จะเห็นได้ว่าการดาเนินงานของแผนงานต่างๆ ที่อยู่ในสอง
กลุ่มแรกทัง้ 8 แผนงาน ล้วนมีจุดมุ่งมาสู่การส่งผลให้แก่ประชาชนในชนบทเกือบทัง้ สิน้ ดังนัน้ ใน
กลุ่มนี้จงึ กาหนดแผนงานไว้ 2 แผนงาน คือ
(9)

แผนพัฒนาเมืองและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ

(10)

แผนพัฒนาพัฒนาชนบท

สาระสาคัญของแผนงานหลัก
10. สาหรับแผนงานหลักทัง้ 10 แผนงานใน 3 กลุ่มข้างต้น มีประเด็นที่เป็ นสาระ
สาคัญๆ ในแต่ละแผนงานดังต่อไปนี้ คือ
(1)

แผนพัฒนาเศรษฐกิ จส่วนรวม

เพื่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี และให้มกี ารจ้างงานใหม่เพิม่ ขึน้ 3.9 ล้านคน และเพื่อบรรเทาปญั หาการว่างงานใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การว่างงานตามฤดูกาล และการทางานต่ าระดับ รวมทัง้ บรรเทา
ปญั หาความยากจน ปญั หาการขาดดุ ล การค้า ดุ ล บัญ ชีเ ดิน สะพัด ตลอดจนปญั หาการขาดดุ ล
การคลัง แผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม จึงมีสาระสาคัญดังนี้
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ปรับ ปรุ ง ระบบการผลิต ด้า นต่ า งๆ ให้ส ามารถเพิม่ อัต ราความ
เจริญ เติบโตได้โดยเฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อ ปี เพื่อรองรับแรงงานที่ค าดว่าจะเพิม่ ขึ้น พร้อ มทัง้ รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
เร่งระดมเงินออมให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาครัฐบาล และ
ในขณะที่ยงั เพิม่ การออมไม่ได้มากนัก และยังคงมีปญั หาด้านการส่งออกจะต้องกาหนดการใช้จ่าย
ภาครัฐบาลให้เป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยให้การลงทุนภาครัฐบาลเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 1.0 ต่อปี ส่วนการดาเนินงานด้านอื่นๆ
ของภาครัฐบาล รวมทัง้ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสาธารณะให้เพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 5.3 ต่อปี
(ในราคาคงที)่
สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนมีบ ทบาทในการพัฒ นาเพิม่ ขึ้น โดย
ลดภาระของภาครัฐบาลลง คือ ให้การลงทุนภาคเอกชนเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 8.1 ต่อปี การบริโภคเพิม่
เฉลี่ยร้อยละ 3.7 ต่อปี (ในราคาคงที่) และให้ภาครัฐบาลทาหน้าที่ด้านการประสานแนะนาและ
ช่วยเหลือภาคเอกชนในด้านต่างๆ เพิม่ ขึน้
พิจ ารณาใช้ม าตรการทางด้า นการเงิน การคลัง และด้า นอืน่ ๆ
เพื่อให้มสี ่วนสนับสนุ นการพัฒนาในสาขาและกิจกรรมทีจ่ าเป็ นมีลาดับความสาคัญสูง เช่น การผลิต
เพื่อการส่งออก การท่องเทีย่ ว ฯลฯ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรให้เข้าใจง่าย อัตราเหมาะสม มีฐาน
ภาษีกว้าง เพื่อให้รฐั บาลมีรายได้เพิม่ ขึ้น เสริมสร้างความเป็ นธรรมและเพื่อสนับสนุ นการลงทุนให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
พิจ ารณาจัด สรรงบพัฒ นา โดยให้ ค วามส าคัญ แก่ กิ จ กรรมที ่
สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 6 ในส่วนที่จะช่วยแก้ปญั หาการว่างงาน การขาด
ดุ ล การค้ า ดุ ล บัญ ชีเ ดิน สะพัด เช่ น การพัฒ นาชนบท การเกษตร อุ ต สาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมในชนบท การตลาด และการบริการต่างๆ เป็นต้น
(2)

แผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม

ในระยะเวลาที่ผ่านมา แผนพัฒนาฯ ฉบับต่างๆ มักให้ความสาคัญแก่การ
พัฒนาสังคมโดยเน้นการขยายบริการพืน้ ฐานทางด้านสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุ ข ฯลฯ ซึง่ แม้
จะได้ด าเนินการไปมากแล้วก็ตาม แต่ ปญั หาทางด้านสังคมบางเรื่องกลับรุนแรงและมีความสลับ
ซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงเห็นสมควรปรับแนวทางการพัฒนาสังคมส่วนรวม
อันได้แก่ บริการพื้นฐานทางสังคมดังกล่าวมาเน้นความสาคัญแก่การพัฒนาสังคมในระดับพื้นฐาน
คือ ตัง้ แต่ระดับคน ครอบครัว และชุมชน อันเป็ นส่วนย่อยของสังคมให้มากขึน้ โดยสนับสนุ นให้ม ี
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ขนาดและโครงสร้างของประชากรทีเ่ หมาะสม และมุ่งพัฒนาคนให้เป็ นคนดี มีความสามารถ และมี
บทบาททีเ่ หมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
ดาเนิน มาตรการต่ า งๆ เพือ่ ให้ประเทศมีประชากรในขนาดและ
โครงสร้างทีเ่ หมาะสมในระยะยาว โดยให้อตั ราการเพิม่ ประชากรในปี 2543 เหลือร้อยละ 1.3
ขณะเดียวกันก็ให้มแี ผนการกระจายตัวของประชากรที่เหมาะสม โดยให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
เมือง ศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค พื้นที่เฉพาะ ควบคู่ไปกับการพัฒนากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และการเร่งรัดพัฒนาชนบทเพื่อเป็ นฐานเศรษฐกิจและการจ้างงานเพิม่ ขึ้น รวมทัง้ เพิม่
คุณภาพชีวติ ของผูม้ รี ายได้น้อย ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตชุมชนแออัดภายในเมือง
พัฒนาคุ ณภาพคน โดยสนับสนุ นการให้การศึกษาและฝึ กอบรม
เพื่อปลูกฝงั ทัศนคติ ค่านิยมและความสามารถในการทางานเพื่อประกอบอาชีพโดยวิธกี ารต่างๆ เช่น
การพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพในสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน-โรงงาน ให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสุขภาพของตนเอง อย่างไรก็ดี
การเพิม่ คุณภาพคนนี้จะเน้นการนาหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความ
เป็ นธรรมในการจัดบริก ารสังคมของรัฐ โดยทบทวนนโยบายจัดเก็บค่ าบริการทางสังคมในด้าน
สาธารณสุขและการศึกษาเพื่อให้มที รัพยากรพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของบริการมาก
ยิง่ ขึน้
เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม และป้องกันอาชญากรรมอุบตั ภิ ยั
โดยการขยายงานด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีบทบาทและส่วนร่วม
ให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันยาเสพติดหรือสารเสพติด ตลอดจนจัดให้ม ี
ระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ดังกล่าว
มุง่ บรรเทาปญั หาการว่างงาน โดยเร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ ละการมีงานทา เพื่อประโยชน์ ใ นการวางแผนด้านกาลังคน การพัฒนาระบบ
ข่าวสารแรงงานและศูนย์แรงงานภูมภิ าค และการพัฒนาตลาดแรงงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ให้ความเอาใจใส่ต่อปญั หาแรงงาน โดยเฉพาะการคุม้ ครองแรงงาน
เด็กด้วยวิธกี ารส่งเสริมให้เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รบั การศึกษาจนจบ ป.6 อย่างทัวถึ
่ ง
ควบคู่กนั ไปกับการสนับสนุ นให้มกี ารเพิม่ สวัสดิการและปรับปรุงสภาพการทางานของแรงงานเด็ก
ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบตั สิ าหรับแรงงานหญิงทัง้ ในเรื่องค่าจ้าง สภาพการทางาน การฝึกอบรม
พัฒนาฝีมอื แรงงาน เป็นต้น
สนับ สนุ น ให้อ งค์ก รภาคเอกชน ชุ ม ชน และครอบครัว เข้า มามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมมากยิง่ ขึ้น โดยวิธกี ารส่งเสริมการรวมตัวขององค์กร
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เอกชนเพื่อ ประสานงานกับ ภาครัฐ การรณรงค์ป ระชาสัม พัน ธ์เ รื่อ งหน้ า ที่ และบทบาทความ
รับผิดชอบของครอบครัวในสังคม ตลอดจนการส่งเสริมการจัดองค์กรชุมชนเพื่อผนึกกาลังร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมของแต่ละชุมชน และเป็ นแกนในการประสานงานกับฝ่ายรัฐ
(3)

แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทแ่ี ล้วมาเป็ นไปอย่างขาดระบบ ทาให้เกิดความ
เสื่อมโทรมเป็ นอันมาก บางครัง้ ก็มกี ารขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างการใช้ทรัพยากรต่างๆ กับปญั หา
ทางด้านสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติซ่งึ เสื่อมโทรมและลดน้ อยลงเป็ นไป
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ประสานสอดคล้ อ งกับ สิ่ง แวดล้อ ม ขณะเดีย วกัน เพื่อ เป็ น การแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ เติม ซึง่ จะนามาใช้ในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปได้ การพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จึงมีแนวทางดาเนินงานทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลมากขึ้น
เพือ่ การจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุ นให้เอกชนใช้ท่ดี นิ ในการปลูกไม้ยนื ต้นเพื่อผลทาง
เศรษฐกิจ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรในน่ านน้ าไทยเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งน้ าทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ด าเนิ น การเพื อ่ จัด ให้ ม ีก รรมสิท ธิ์ ที ด่ ิน ประเภทต่ า ง ๆ อย่ า ง
เหมาะสม ภายในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นอกจากนัน้ จะปรับปรุงระบบการผลิต ทาง
การเกษตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ดนิ ตลอดจนบรรเทาและแก้ไขปญั หาอันเกิดขึ้นจากความ
เสื่อมโทรมของดิน และดินทีม่ ปี ญั หาประเภทต่างๆ
จัดให้มกี ารแสวงหาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการสารวจธรณีฟิสกิ ส์ทางอากาศทัวประเทศให้
่
เสร็จและเริม่ ทาการเจาะสารวจ
ภาคพืน้ ดินในกรณีทม่ี ขี อ้ มูลบ่งว้ี ่าพืน้ ทีใ่ ดมีศกั ยภาพในการผลิตทรัพยากรพลังงานและแร่ทม่ี คี ุณค่า
ทางเศรษฐกิจ ในด้านทรัพยากรแหล่งน้ าจะสนับสนุ นให้เพิม่ การใช้ประโยชน์แหล่งน้ าใต้ดนิ ในระดับ
ไร่นาในพื้นที่ทส่ี ามารถทาได้ ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนัน้ จะสนับสนุ นให้มกี ารสร้างแหล่งน้ าขนาด
เล็กในระดับไร่นากระจายไปในพืน้ ทีต่ ่ างๆ อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและการผลิตทาง
การเกษตรของครัวเรือน
จัดให้มเี ครือ่ งมือในรูปของแผนแม่บทและแผนที ่ เพื่อประโยชน์ใน
การวางแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น การทาแผนที่ท่ดี นิ ให้มมี าตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้หน่วยราชการสามารถใช้ประโยชน์รว่ มกัน การทาแผนแม่บทของเขตอุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่า การทาแผนแม่บทของการใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ
ั่
ชายฝงทะเล
รวมทัง้ การศึกษาเพื่อแก้ปญั หาสารพิษ
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ปรับปรุงการจัดระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมให้มคี วามสมบูรณ์ และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยจะสนับสนุ นให้องค์กรในระดับ
ท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารและการจั ด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มากยิง่ ขึน้
(4)

แผนพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒ นาประเทศในระยะที่ผ่ า นมา ยัง ให้ค วามส าคัญ ต่ อ บทบาทของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ อนข้างน้ อย เพิง่ จะมาเน้ นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยได้เริม่
ดาเนินการมาบ้างแล้วบางส่วน อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับวันจะมีความจา
เป็นต่อการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงให้ความสาคัญแก่เรื่องนี้ใน
อันดับสูง ทัง้ นี้เพื่อการวางรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตและแปรรูปเพื่อยก
ฐานะของประเทศให้เข้าระดับเดียวกันหรือสูงกว่าประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึง่ จะเป็ นการช่วย
ใ
ห้
ประชาชนในประเทศโดยส่วนรวมมีระดับความเป็ นอยู่ท่สี ูงขึ้น และเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในตลาดโลก อันจะเป็ นการช่วยเพิม่ การจ้างงานแลประสิทธิภาพของ
แรงงานในกิจกรรมที่เ กี่ยวข้อ งกับการส่ งออกควบคู่กับการฟื้ นฟู ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะดาเนินการดังต่อไปนี้
สนับสนุ นการจัดระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มบี ทบาทใน
การพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึ้น โดยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาหลักทีเ่ ป็ นรากฐานใน
การพัฒนาประเทศในอนาคตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคต
พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานของวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาองค์ก ร และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อ บังคับต่ างๆ ที่เคยเป็ น
ปญั หาและอุปสรรคให้หนั มาสนับสนุ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน้
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น โดยเน้ นหนัก ในเรื่อ งการปรับปรุงคุ ณภาพและการใช้งานให้เ กิดประโยชน์ สูงสุ ด รวมทัง้
สนับสนุนการผลิตกาลังคนทางด้านนี้ ในส่วนทีย่ งั ขาดแคลนและมีความต้องการสูง
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาของชาติ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดให้มนี โยบายที่เหมาะสม และพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นงานวิจยั ตามความ
จาเป็น ในสาขาทีค่ วรสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เช่น พันธุวศิ วกรรม เทคโนโลยีชวี ภาพ โลหะกรรมและ
วัสดุ อีเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ
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เพิม่ ประสิทธิภาพการถ่ ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอย่างแท้จริง
พัฒนาระบบข้อมูลและข้อสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะในด้านการจัดตัง้ เครือข่ายข้อสนเทศ ตลอดจนดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ทเ่ี หมาะสม
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีให้
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้สงิ่ จูงใจทางด้านภาษีอากรแก่ภาคเอกชนทีม่ กี ารลงทุนด้านพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5)

แผนปรับปรุง การบริ ห ารและทบทวนบทบาทของรัฐในการพัฒ นา

ประเทศ
ระบบการบริห ารนั บ ว่ า มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ การพัฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะในภาวะการณ์ท่ที รัพยากรของชาติหลายๆ ประการต้องเผชิญกับข้อจากัดเช่นปจั จุบนั นี้
ยิง่ จาเป็นจะต้องเน้นการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ไปอีก ดังนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์สาคัญทีจ่ ะให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ส่วนรวมที่กาหนดไว้ และเพื่อให้ภาครัฐบาลสามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นระบบครบวงจร จึงได้
ั หาความ
ก าหนดแผนปรับปรุ ง การบราหรอัน มีแ นวทางหลัก ๆ ในการด าเนิ น งานที่จ ะแก้ ไ ขป ญ
ซ้ า ซ้อ น การขาดการประสานงานภายในภาครัฐ บาล ปรับ ปรุง เครื่อ งมือ การพัฒ นาที่ม ีอ ยู่ใ ห้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ปรับปรุงคุณภาพบริการของรัฐ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล
และเอกชนดังต่อไปนี้คอื
พัฒนาระบบการบริหารของรัฐให้สามารถเอื้ออานวยประโยชน์ต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ เพิม่ ขึ้น อันได้แก่ ระบบแผนงาน แผนปฏิบตั กิ าร การประสานแผน และการ
ปรับปรุงแผนกาลังคนเพื่อสนับสนุนระบบแผนงาน
ปรับปรุงเครือ่ งมือ สนับสนุ นการพัฒนา 2 ประเภท ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์เ พื่อ สร้างการมีส่ วนร่ว มและส่งเสริมการผนึกกาลังและการปรับระเบียบข้อ บังคับ
ตลอดจนคาสังของทางราชการเพื
่
่อให้เกิดความคล่องตัวและผ่อนคลายอุปสรรคของภาคเอกชน
ให้ประชาชนได้รบั บริการของรัฐทีม่ คี ุณภาพมากขึ้น อันจะเป็ นการ
อานวยความสะดวกซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตในเชิงธุรกิจ
ของภาคเอกชน
ปรับปรุงกลไกการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชนให้เข้มแข็งขึน้ โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนเป็นสาคัญ
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(6)

แผนพัฒนารัฐวิ สาหกิ จ

การดาเนินงานของภาครัฐวิสาหกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งได้
กาหนดนโยบายหลักให้รฐั วิสาหกิจพึ่งตนเองมากขึน้ โดยให้มกี ารลดเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และ
ปรับราคาสินค้าค่าบริการ เพื่อ ให้มผี ลตอบแทนในการลงทุนอย่างน้ อยเท่ากับดอกเบี้ยพันธบัต ร
รัฐบาล ตลอดทัง้ ให้มกี ารแปรสภาพการบริหารเข้าสู่เชิงธุรกิจนัน้ ผลปรากฏว่า การดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจโดยส่วนรวมมีแนวโน้มดีขน้ึ ทัง้ ในด้านการจัดการและฐานะการเงิน กล่าวคือ ในจานวน
รัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง ทีต่ ้องปฏิบตั งิ านตามระเบียบงบลงทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2522 ได้ดาเนินงานมี
ผลกาไรถึง 57,717 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึง่ คิดเทียบเป็ นอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนได้ประมาณร้อยละ 4.2 ของสินทรัพย์รวมของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว นอกจากนัน้ รัฐวิสาหกิจที่
ดาเนินงาน “ขาดทุน” มีจานวนลดลงเหลือเพียง 11 แห่ง จากเดิมซึง่ เคยขาดทุนเกือบ 20 แห่ง ใน
ตอนต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่าขนาดและอัตราการขยายการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะในสาขาพลังงานและกิจการคมนาคมขนส่ง ได้เพิม่ ขึน้ เกือบ 1 เท่า ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 หรือมีขนาดงบลงทุนทัง้ หมดถึง 169,889 ล้านบาท เทียบกับช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ทีไ่ ด้ลงทุนไปเพียง 89,000 ล้านบาท จึงทาให้รฐั วิสาหกิจต้องพึง่ แหล่งทีม่ าของ
ทุนจากการก่อหนี้กบั ต่างประเทศและการกู้ภายในประเทศในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของงบลงทุน
โดยไม่ได้มกี ารเพิม่ ทุนมากนัก ส่วนการลงทุนจากแหล่งรายได้ของตนเองก็ยงั อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า
ตลอดทัง้ ยังมีปญั หาหนี้คา้ งชาระทีส่ ะสมมากขึน้ ระหว่างรัฐวิสาหกิจกันเองซึง่ ทาให้รฐั วิสาหกิจประสบ
ปญั หาสภาพคล่ องตัวทางการเงินเป็ นลูก โซ่ ทัง้ หมดนี้ห ากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่ อการรักษา
ความมันคงทางการคลั
่
งของภาครัฐบาล และการบริหารหนี้กบั ต่างประเทศอย่างแน่ นอน
ส่วนทางด้านการบริหารกาลังคนของรัฐวิสาหกิจนัน้ ก็เป็ นอีกประเด็นหนึ่ง
ทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงต่อไป กล่าวคือ ปจั จุบนั กาลังคนของรัฐวิสาหกิจทัง้ หมดมีประมาณ 250,000
คน และมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เมื่อเทียบกับ
ภาคราชการขยายตัวทีแ่ ท้จริงประมาณร้อยละ 2.5 นอกจากนัน้ อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
รัฐวิสาหกิจอยู่ในเกณฑ์สูงมากเมื่อเทียบกับข้าราชการหรือภาคเอกชน โดยเฉลี่ยสูงกว่าข้าราชการ
ประมาณร้อยละ 55 ในแง่ของกาลังคนระดับกลางและระดับต่ า จึงทาให้ค่าใช้จ่ายบุคคลเพิม่ เป็ น
ั หาหลัก ประการหนึ่ ง ในการบริห ารต้ น ทุ น ของ
สัด ส่ ว นสู ง ขึ้น กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ซึ่ง ได้เ ป็ น ป ญ
รัฐวิสาหกิจ
ฉะนัน้ ในช่ว งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
รัฐวิสาหกิจไว้ ดังนี้
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จึงได้ว างแนวทางการพัฒนา
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มุ่งการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจไปสู่เ ชิง
ธุรกิจให้มากขึ้น โดยพิจารณายกระดับคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานปกติสากลในราคาทีเ่ หมาะสม
และให้หาลู่ทางเพิม่ รายได้และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มผี ลตอบแทนการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมให้สงู ขึน้ ได้ระดับเทียบเท่ากับอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล คือ จะต้องลงทุนเฉพาะโครงการที่
มีผลตอบแทนที่ดี ขณะเดียวกันก็มคี วามจาเป็ นที่จะต้องจากัดขนาดการลงทุนของภาครัฐวิสาหกิจ
โดยส่วนรวม ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของประเทศเป็ นปีๆ ไป
ทัง้ นี้ โดยลดการลงทุนหรือการร่วมทุนในกิจการต่อเนื่องหลายอย่างที่ธุรกิจเอกชนดาเนินการได้
ดีกว่า เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการเงินของภาครัฐบาล โดยเฉพาะการลดการก่อหนี้กบั ต่างประเทศ
ลง และจะต้อ งก าหนดให้มกี ารเพิ่มสัดส่ว นการลงทุนจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองมากขึ้น และ
สนับสนุนให้รฐั วิสาหกิจเพิม่ ส่วนทุนของตนเองโดยขายหุน้ ให้เอกชนด้วย
กาหนดนโยบายราคาสินค้า และค่าบริการของรัฐวิส าหกิจให้คุ้ม
ต้นทุนเพือ่ พึง่ ตนเองให้ได้ โดยเลิกการให้เงินอุดหนุนทางตรงและทางอ้อม ยกเว้นในกรณีทร่ี ฐั บาลได้
กาหนดให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐบางเรื่องเท่านัน้ ขณะเดียวกันจะต้องคอยประเมินสอดส่องการ
กาหนดราคาของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็ นธุรกิจลักษณะผูกขาดบางประเภทไม่ให้สูงเกินกว่าปกติสากลด้วย
โดยเฉพาะด้านราคาพลังงาน และบริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นต้น
ก าหนดแนวนโยบายบริห ารบุ ค คล โดยให้ ม ีก ารจัด ท าแผน
อัตรากาลังรวมอยู่ในแผนรัฐวิส าหกิจ เป้าหมายอัตรากาลังคนควรให้ได้สดั ส่วนกับผลผลิตทีช่ ดั เจน
และกาหนดเพดานรายจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายสวัสดิการทุกรูปแบบไม่ให้เกินร้อยละ 15 และ
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตามลาดับ ตลอดทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารว่าจ้างใช้บริการเอกชน และส่งเสริม
ให้เอกชนเข้าร่วมบริหารงานด้วย
กาหนดแนวนโยบายให้มกี ารแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ที่จะพิจารณาให้มกี ารร่วมทุนกับภาคเอกชน ดาเนินการจาหน่ ายจ่ายโอน
หรือยุบเลิกกิจการทีด่ าเนินการไม่ได้ผลติดต่อกันมาโดยไม่มสี าเหตุอนั สมควร
ทบทวนบทบาทและปรับปรุงระบบการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ทัง้
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ให้เข้าเป้าที่กาหนดไว้ในแผนรัฐวิสาหกิจแต่ ละแห่ง ตลอดทัง้ ปรับปรุง
สัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มกี ารบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ และ
จะต้องจัดให้มกี ารปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ร ัฐวิสาหกิจสามารถบริหารงานได้
คล่องตัวเชิงธุรกิจได้มากขึน้
(7)

แผนพัฒนาระบบการผลิ ต การตลาด และการสร้างงาน

แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน เป็ นแผนทีจ่ ดั ทาขึน้
เพื่อนาไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศไทย ให้สามารถรองรับและปรับตัว
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ต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เศรษฐกิจ และการค้าของโลกที่เกิดขึน้ แล้วในปจั จุบนั และอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีผลทาให้ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรหลักดัง้ เดิมมีอตั ราเพิม่ ลด
ต่ าลง เกิดผลกระทบต่อรายได้เงินตราต่างประเทศ และรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ทางด้าน
สินค้าอุ ต สาหกรรม ภาวะการค้า ของโลกซึ่งเต็ม ไปด้ว ยการคุ้มครองผู้ผ ลิต ภายในประเทศของ
ป
ร
ะ
เ
ท
ศ
อุ ต สาหกรรม จะท าให้ก ารขยายตัว ของสิน ค้า ออกของไทยในตลาดหลัก เป็ น ไปได้ย ากยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงานยังมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยบรรเทา
ปญั หาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องของการมีงานทาและการเพิม่ รายได้เพื่อบรรเทาปญั หา
ความยากจนของประชาชนในชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ดังแนวทางการดาเนินงานหลักๆ
ต่อไปนี้คอื
บรรเทาปญั หาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด ด้วยการ
เพิม่ รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการในอัต ราเฉลี่ยร้อยละ 9.9 ต่อปี เพิม่ รายได้จากบริการ
ท่องเทีย่ วเฉลีย่ ร้อยละ 7.4 ต่อปี
สร้างงานให้คนมีงานทา จานวน 3.9 ล้านคน และบรรเทาปญั หา
การว่างงานของคนในเมืองและชนบท ลดสัดส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรลงจากร้อยละ 70 เหลือ
ร้อยละ 65 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยการเปลีย่ นระบบการผลิตและสนับสนุ นการ
กระจายอุตสาหกรรมและบริการให้สามารถรองรับแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดจนเพิม่ ผลผลิตและรายได้
ให้แก่เกษตรกรและแก้ไขปญั หาความยากจนในชนบท
การเพิม่ การส่งออกจะดาเนินการโดยการให้มกี ารกระจายการผลิต
สินค้า และอุ ตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก โดยการ
ปรับปรุงการให้บริก ารและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็ นของรัฐ เพื่อ ลดต้นทุนและเสริมสร้า ง
ขีดความสามารถให้แก่ผสู้ ่งออก สนับสนุ นค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ระบบข้อมูลข่าวสารให้ผสู้ ่งออก
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
การเพิม่ การหารายได้เ งินตราต่ างประเทศ และเพิม่ โอกาสการ
จ้างงานให้ผู้มกี ารศึกษาในเมือง จะกระทาโดยการกระจายบริการสนับสนุ นการท่องเที่ยวด้วยการ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในตลาดต่ างประเทศ อนุ รกั ษ์และพัฒนาแหล่ งท่อ งเที่ยวใน
ภูมภิ าค พัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ ยว ปรับปรุงรูปแบบของสินค้าหัตถกรรม
พืน้ ฐานและของทีร่ ะลึกในแหล่งท่องเทีย่ ว
การสร้า งงานและเพิม่ รายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตร จะกระท าโดยการ
กระจายการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ในด้านเกษตรจะสร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้ของ
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ครัวเรือน โดยการปลูกพืชให้มากชนิดขึน้ เพื่อขายในตลาดท้องถิน่ การปลูกพืชร่วมกับการเลีย้ งสัตว์
และปลูกสวนปา่ และไม้โตเร็ว
กระจายการผลิต ทางอุ ต สาหกรรม โดยการพัฒนาอุ ต สาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในภูมภิ าค อุตสาหกรรมวิศวกรรม เพื่อเพิม่ รายได้
และสร้างงานให้แก่ประชาชนทัง้ ในเมืองและชนบท
(8)

แผนพัฒนาระบบบริ การพื้นฐาน

การพัฒ นาระบบบริก ารพื้ น ฐานของประเทศ อัน ได้ แ ก่ บริก ารด้ า น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขนส่ง การสื่อสาร และกิจการพลังงานตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
1 จนถึงปจั จุบนั รัฐได้ทุ่มเททรัพยากรกาลังเงินประมาณ 2 ใน 3 ของงบพัฒนาภาครัฐบาลทัง้ หมด
เพื่อนาไปปรับปรุงขยายบริการพื้นฐานทัวประเทศ
่
ซึ่งได้มสี ่วนสาคัญต่อการพัฒนาระบบการผลิต
การตลาด และการส่งออกของประเทศ ตลอดทัง้ มีบทบาทสาคัญต่อการกระจายความเจริญไปสู่ส่วน
ภูมภิ าคและชนบท นอกจากนัน้ ได้มสี ่วนในการเพิม่ รายได้และการสร้างงานในหลายสาขาเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย
โดยสรุป การพัฒนาระบบบริการพื้นฐานหลายด้านในช่ ว งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 ได้ประสบผลสาเร็จพอสมควร โดยเฉพาะในสาขาพลังงาน การให้บริการสาธารณูปโภค
หลายประเภท ระบบโครงข่ายถนน กิจการด้า นการบิน แต่ การให้บริก ารทางด้านกิจการขนส่ ง
ทางบกและการขนส่งทางทะเล ตลอดทัง้ บริการโทรศัพท์ของประเทศยังมีคุณภาพต่ าและขาดแคลน
อยู่มาก ซึง่ ได้กลายเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจภายในและกับต่างประเทศ ซึง่ มีประเด็น
ปญั หาทีจ่ ะต้องแก้ไขต่อในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ
ด้านคุณภาพของบริการพื้นฐานหลายอย่างที่ยงั ต่ ากว่ามาตรฐาน
ปกติสากลอยูม่ าก และให้บริการไม่เพียงพอสนองความต้องการ
ระบบเครือ ข่ า ยบริก ารพื้น ฐานยัง มีช่ ว งขาดตอน และการใช้
ประโยชน์จากบริการทีม่ อี ยูไ่ ม่เต็มที่
โครงสร้างราคาบริการพืน้ ฐานหลายอย่างยังบิดเบือนและไม่คุม้ ทุน
จึงไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และต้อ งพึ่งเงินอุดหนุ นจากรัฐอยู่มาก ขณะเดียวกันก็มรี าคาบริการ
พื้นฐานที่รฐั ผูกขาดหลายอย่างอยู่ในระดับสูงกว่าปกติสากล ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจการ
ต่อเนื่องและฐานะการแข่งขันของประเทศด้วย
การขยายการลงทุ น อยู่ใ นอัต ราสู ง มากจนก าลัง ผลิต ติด ตัง้ ของ
บริการเหลือเกินความต้องการในบางสาขา ในขณะที่การลงทุนจะต้องพึง่ แหล่งเงินจากต่างประเทศ
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ในรูปการก่อหนี้สงู มากอย่างน่าเป็นห่วง โดยทีส่ ดั ส่วนการลงทุนจากรายได้ของตนเองต่ า และไม่ได้ม ี
การเพิม่ ทุนเท่าทีค่ วร
กลไกการบริหารบริการพื้นฐานหลายอย่างขาดประสิทธิภาพและ
ไม่ได้ปรับให้ส่เู ชิงธุรกิจ มีลกั ษณะผูกขาดโดยรัฐมากเกินไป ขาดการแข่งขันซึง่ ทาให้คุณภาพบริการ
ต่ ากว่าระดับปกติสากล การบริหารงานถูกจากัดโดยระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัย กาหนดขอบเขต
อานาจไว้ไม่ชดั เจน ตลอดทัง้ ขาดการประสานงานร่วมมือกับภาคเอกชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้วางแนวนโยบายในการพัฒนาระบบบริการ
พื้นฐานด้านกิจการสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ การพลังงาน และกิจการขนส่งและสื่อสารของ
ประเทศ เพื่อเข้าไปเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการส่งออกของ
ประเทศให้สามารถช่วยฐานะการแข่งขันได้ดขี น้ึ และเพื่อเป็ นการเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจของเมือง
ตลอดทัง้ การกระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทและส่วนภูมภิ าคไว้ดงั นี้
พัฒนายกระดับคุณภาพบริการพื้นฐานให้เข้ามาตรฐานสากลทีด่ ี มี
ความรวดเร็ว และให้บริการทีแ่ น่นอนสมา่ เสมอ เพื่อให้สามารถสนองต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
การค้า การท่อ งเที่ยว และการขยายตัว ของชุมชนทัง้ ในเขตเมือ งและชนบท ตลอดทัง้ พื้นที่เ ขต
เศรษฐกิจใหม่ๆ ที่มคี วามส าคัญ ทางเศรษฐกิจสูง โดยเน้ นการเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ การ
บารุงรักษาและวางโครงข่ายบริการให้เชื่อมโยงกัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางผังเมือง และเป็ น
ตัวกระตุ้นให้มกี ารกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญไปสู่ส่วนภูมภิ าคและชนบทเป็ นหลัก
สาคัญ
ปรับ โครงสร้า งราคาและอัต ราค่ า บริก ารของบริก ารพื้น ฐานบน
หลัก การคุ้มทุ น และให้กิจการเลี้ยงตัว เองได้ โดยยึด หลักความเป็ นธรรมที่ใ ห้ผู้ได้รบั ประโยชน์
โ
ด
ย
ต
ร
ง
จากบริการเป็นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยในการลงทุน และค่าใช้จ่ายดาเนินการให้มากทีส่ ุด รัฐจะหลีกเลีย่ ง
การให้การอุดหนุนโดยตรงต่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยเฉพาะในเขตเมือง ยกเว้นใน
เขตชนบทที่เป็ นนโยบายของรัฐบาลเท่านัน้ การปรับโครงสร้างบริการราคาพื้นฐานและพลังงาน
จะต้องมีส่วนส่งเสริมให้มกี ารใช้ท่มี ปี ระสิทธิภาพและประหลั ด ตลอดทัง้ มีความสอดคล้องกับการ
จัดหา นอกจากนัน้ จะพิจารณานาระบบการเก็บค่าผ่านทางกับผูใ้ ช้ถนนสายประธานต่างๆ ให้มากขึน้
กว่าทีผ่ ่านมา
แนวนโยบายการลงทุนขยายบริการพื้นฐานนัน้ จะต้อ งมีการแบ่ง
ภาระการลงทุนระหว่างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเสียใหม่ โดยลดภาระ
รัฐ บาลลงและเพิ่ม บทบาทของท้อ งถิ่น รัฐ วิส าหกิจ และภาคเอกชนให้ม ากขึ้น อัน จะเป็ น การ
สอดคล้องกับการแปรสภาพการบริหารบริการพืน้ ฐานให้เข้าสู่ “เชิงธุรกิจ” มากขึน้ และสนับสนุ นให้
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เอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุน การร่วมทุนในกิจการบริการพื้นฐานให้มากขึ้น เพื่อแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลทีม่ ขี อ้ จากัดทางการคลังของภาครัฐบาล และส่งเสริมให้มกี ารแข่งขัน การให้บริการ
ที่ดี ซึ่ง มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง ด้า นกฎหมาย เงื่อ นไข และขัน้ ตอนต่ า งๆ เพื่อ
เอือ้ อานวยให้เอกชนเข้ามามีบทบาทได้อย่างจริงจัง
ปรับปรุงองค์กรการบริหารงานบริการพื้นฐานให้ม ี “เอกภาพ” โดย
มีการประสานนโยบาย แผนงาน และการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการขัดแย้งในการ
ให้บริการ จัดให้มกี ารร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในการทีจ่ ะมีการร่วมทุนและพัฒนาระบบ
บริการพืน้ ฐานหลายด้าน
(9)

แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจ ในเขตชุมชนระดับมหานครของประเทศและเมือง
ใหญ่ๆ ในส่วนภูมภิ าค ตลอดทัง้ การริเริม่ พัฒนาสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ๆ ขึน้ นัน้ ถือว่าเ ป็ น
กลยุทธการพัฒนาทีส่ าคัญของประเทศในอนาคตทีจ่ ะต้องรองรับการขยายตัวของประชากรและการ
จ้างงานในเขตเมือง อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทีก่ าลังย่างเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ซึง่ จะมีฐานเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็ น
สาขาหลัก มากขึ้น มิฉ ะนั น้ แล้ว กิจ กรรมเศรษฐกิจ ดัง กล่ า วจะรวมกระจุ ก ตัว กัน สู ง ขึ้น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพียงแห่งเดียว และจะสร้างความแออัดคับคังและความสู
่
ญเสียทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงกาหนดแนวทางกระจายการพัฒนาระบบเมือง
และสร้างพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ๆ ขึน้ ในส่วนต่างๆ ของประเทศ และขณะเดียวกันก็จะแก้ปญั หาความ
คับคังและมุ
่
่งบริห ารกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดความเรียบร้อยมากขึ้น เพราะเราไม่
สามารถชะลอการเติ บ โตของมหานครได้ ท ัน ที ทัง้ นี้ ค าดว่ า ในช่ ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 6
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีประชากรเพิม่ ขึน้ อีก 1 ล้านคน รวมเป็ นประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ
9.3 ล้านคนในปี 2534 ซึง่ จะกลายเป็นมหานครใหญ่ตดิ อันดับ 1 ใน 15 ของโลกแล้ว
ฉะนัน้ ในการพัฒนาเมืองและพืน้ ที่เฉพาะจึงมีแนวทางการดาเนินงานโดย
สรุปดังนี้คอื
ก าหนดพื้น ทีเ่ ป้ า หมายเพือ่ พัฒ นาไว้ 3 บริเ วณ คือ การพัฒ นา
“กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ให้เป็ นเขตมหานครเชื่อมโยงโดยระบบโครงข่ายบริการพื้นฐาน
และการใช้ท่ดี นิ ให้มกี ารขยายตัวที่เป็ นระเบียบเรียบร้อยยิง่ ขึ้น การพัฒนา “ระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ ไปภูมภิ าค” ต่ อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการพัฒนาเมือ งหลักมา 5 เมือง และจะเริม่ การ
พัฒนาเมืองหลักใหม่ และศูนย์กลางความเจริญ อื่นๆ อีก 19 เมือง และการพัฒนา “พื้นที่บริเวณ
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ั่
ชายฝ งทะเลตะวั
น ออก” และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ อ่ื น ๆ ให้ ส ามารถใช้ เ ป็ นทางเลื อ กของ
กรุงเทพมหานครได้ต่อไป
จัดให้มกี ารประสานแผนการลงทุนขยายโครงข่ายบริการพื้นฐาน
กับมาตรการทางผังเมือง ให้มอี ทิ ธิพลต่อทิศทางการเติบโตของเมือง และกระตุ้นให้เกิดการใช้ทด่ี นิ
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความแออัดคับคัง่ และสร้างความเป็ นระเบียบเรียบร้อยใน
มหานคร เมืองหลัก และชุมชนใหม่ต่างๆ ให้มากขึน้ การลงทุนปรับปรุงโครงข่ายบริการพืน้ ฐานหลัก
ทีส่ าคัญ อันได้แก่ บริการขนส่งและการแก้ปญั หาจราจร การป้องกันน้ าท่วมและขยายโครงข่ายการ
ประปาและสิ่ง สาธารณู ป โภคอื่น ๆ ตลอดทัง้ โครงการด้า นการจัด สร้า งที่อ ยู่อ าศัย และปรับ ปรุง
ชุมชนแออัด
ก าหนดแนวนโยบายการลงทุ น พัฒ นาขยายโครงข่ า ยบริก าร
พื้น ฐานของเมือ ง โดยแบ่ ง ภาระระหว่ า งรัฐ บาล องค์ก ารบริห ารส่ ว นท้อ งถิน่ รัฐ วิส าหกิจ และ
ภาคเอกชนให้เ หมาะสมยิง่ ขึ้น เพิ่ม บทบาทของท้อ งถิ่นและภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งรวมถึง การ
พิ
จ
า
ร
ณ
า
จั
ด
เ
ก็
บ
ค่าบริก ารสาธารณะในเขตเมือ งให้คุ้มทุน และยึดหลักผู้ได้รบั ประโยชน์ เ ป็ นผู้รบั ภาระ ตลอดทัง้
กาหนดแนวนโยบายและแผนงานพัฒนาสาหรับกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยในเขตเมืองและชุมชนแออัดให้
ชัดเจนยิง่ ขึน้
กาหนดมาตรการจูงใจและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในเขต
พื้นทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้การจัดระบบบริการพืน้ ฐาน และการ
ควบคุ ม ด้า นสิ่ง แวดล้อ มของรัฐ เป็ น ไปได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ พร้อ มทัง้ เร่ง ส่ ง เสริม การลงทุ น
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และระบบการตลาดของเมืองให้เป็ นแหล่งจ้างงานที่สามารถรองรับ
แรงงานจากภาคเกษตรในชนบท
ปรับปรุงการคลังส่ว นท้อ งถิน่ โดยเร่งรัดการจัดทาและใช้แผนที่
ภาษี ปรับปรุงวิธกี ารประเมินค่ารายปี และปรับราคาปานกลางทีด่ นิ ให้ทนั สมัย จัดเก็บภาษีจากทีอ่ ยู่
อาศัย และปรับโครงสร้างอัตราค่าทะเบียนรถยนต์เพื่อเพิม่ แหล่งรายได้ใหม่ให้แก่ทอ้ งถิน่
(10)

แผนพัฒนาชนบท

แผนพัฒนาชนบทนับเป็ นแผนงานสาคัญทีจ่ ะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งปรากฏผลว่า การทุ่มเทเอาใจใส่อย่างจริงจังของรัฐบาลและองค์กร
เอกชน ทาให้ปญั หาความยากจนในชนบทคลี่คลายลงไปมาก แต่ก็ยงั ไม่หมดสิ้นเสียทีเดียว ดังนัน้
จึงยังมีค วามจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการพัฒนาชนบทอย่างเข้มแข็งต่อไปอีก เพื่อ ให้ประชาชนใน
ชนบทมีรายได้สูงขึ้น ได้รบั บริก ารสังคม และการปรับ ปรุงคุ ณภาพชีว ิต อย่างกว้า งขวาง ดังนัน้
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้กาหนดแนวนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาชนบทที่สาคัญๆ ดังนี้
คือ
ั หาในแต่ ล ะพื้น ทีเ่ ป็ น หลัก โดยมุ่ ง
ด าเนิ น การพัฒ นาโดยยึด ป ญ
แก้ปญั หาทางด้านเศรษฐกิจสัง คม และความมันคงให้
่
ส อดคล้อ งกับสภาพข้อ เท็จจริง และความ
ต้องการของประชาชน โดยกระจายอานาจให้จงั หวัดกาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของตนเอง
มุง่ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที ่ คือ พืน้ ทีล่ า้ หลัง
ในการพัฒ นา (5,787 หมู่บ้า น) พื้น ที่พ ัฒ นาในระดับ ปานกลาง ( 35,514 หมู่บ้าน) แลพื้น ที่ท่ีม ี
ความก้าวหน้าในการพัฒนา (11,621 หมู่บ้าน) ให้ขยับขึน้ สู่ระดับดีขน้ึ โดยรัฐจะทุ่มเททรัพยากรใน
เ
ข
ต
พืน้ ทีล่ า้ หลัง และปานกลางเป็นหลัก จะสนับสนุนภาคเอกชนมาลงทุนในเขตก้าวหน้าให้มากขึน้
เน้นการผนึกกาลังระหว่างหน่ วยงานของรัฐเองและระหว่างรัฐกับ
ั หาขัน้ พื้น ฐานของชุ มชนในชนบทควบคู่ ไ ปกับ การ
เอกชนและประชาชน เพื่อ ร่ ว มกัน มุ่ ง แก้ ป ญ
สนับสนุนทางด้านการผลิต การเพิม่ รายได้และการมีงานทา โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับ
ท้องถิน่
สนับสนุ นบทบาทองค์กรประชาชนและประชาชน ในการตัดสินใจ
แก้ปญั หาของตนเองและชุมชน เพื่อนาไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้
ทางด้ า นเป้ าหมายของการพัฒ นาชนบทนั ้น ได้ แ ยกออกเป็ น
ั หาความยากจนของประชาชนในชนบทต่ อ เนื่ อ งจากที่
เป้ า หมาย ด้า นเศรษฐกิจ ซึ่ง จะแก้ ป ญ
ดาเนินการไว้แล้วในแผนฯ 5 โดยเฉพาะการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตรในเขตล้าหลังให้
เพียงพอต่อการบริโภค มีรายได้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ให้การว่างงานตามฤดูกาลในชนบทลดน้อยลง
สาหรับเป้าหมายทางด้านสังคม จะให้ประชาชนในชนบทเข้าถึง
บริการสังคมขัน้ พื้นฐานที่จาเป็ นแก่การดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์ส ิน รวมทัง้ ให้มคี วามสามารถพึ่งตนเองได้ใ นที่สุด และมีส่ ว นร่ว มในการพัฒนาความ
เป็นอยูแ่ ละกาหนดวิถชี วี ติ ของตนเองตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ของ
ประชาชนในชาติ
ส่วนเป้าหมายทางด้านความมันคงนั
่
น้ แผนพัฒนาชนบทจะมุ่งขจัด
ั หาทางด้ า นความมัน่ คงในพื้ น ที่ ช นบท โดยการน าเอาระบบและ
เงื่ อ นไขที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ป ญ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าผสมผสาน และสนับสนุ นต่อนโยบายด้านความมันคงของ
่
ประเทศ
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แนวทางการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
11. เพื่อให้การใช้แผนฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนฯ ทีก่ าหนดไว้ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกาหนดขอบเขตและวิธกี ารใช้แผนฯ ให้
ชัดเจน ดังนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายระยะสัน้ เช่น นโยบายราคา นโยบายงบประมาณ
ประจ าปี ไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ นี้ เพราะเป็ น เรื่อ งที่จ าเป็ น ต้ อ งปรับ ตาม
สถานการณ์ ทุก ปี ไม่อ าจก าหนดไว้ใ ห้ช ัดเจนล่ ว งหน้ าได้ และเป็ นเรื่อ งของหน่ ว ยราชการ หรือ
คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีอานาจหน้าทีใ่ นการเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาตัดสินอยูแ่ ล้ว
(2) ส าหรับในเรื่อ งนโยบายระยะปานกลางและระยะยาว ภายใต้ก รอบของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเน้นให้ความสาคัญแก่การจัดทาแผนประจาปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
(3) ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจะเน้ นบทบาทของกระทรวงที่เ กี่ยวข้องเป็ น
หลัก โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะร่วมมือกับกระทรวงใน
ฐานะผูส้ นับสนุนและประสานให้เป็ นไปตามกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

บทที่ 2
สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

1.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซากว่าทีค่ าดไว้มาก ไม่ว่าจะ
เป็ นทางด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การค้าระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้า อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงมาก หรือราคาสินค้าเกษตรตกต่ าได้ทาให้การขยายตัวของการส่งออกและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่ ากว่าเป้าหมาย การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉลีย่ คาดว่าจะอยู่ในระดับร้อยละ
4.4 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (เทียบกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้รอ้ ยละ 6.6 ต่อปี ) โดยทีก่ าร
ขยายตัวในปี 2525, 2528 และ 2529 อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 3.6 ส่วนอีก 2 ปี อัตราการ
ขยายตัว อยู่ใ นระดับร้อ ยละ 5.7 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจากการขยายตัว ของความต้อ งการรวม
ภายในประเทศในอัตราที่สูงผิดปกติ การขยายตัวนี้เองได้ทาให้การขาดดุลการค้าเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
มาก
2.
สาหรับภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อปี เทียบกับเป้าหมาย
ร้อยละ 4.4 ต่อปี ในขณะทีก่ ารขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะอยูใ่ นระดับทีต่ ่ ากว่าเป้าหมาย
คือ ขยายตัวเพียงร้อยละ 5.1 ต่อปี เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 7.6 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากภาวะ
ตกต่าของสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกซึง่ ในแผนฯ 5 ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ให้ขยายตัวถึงร้อยละ 25 ต่อปี
ตารางที่ 1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิ จ

1. อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ (% ต่อปี )
- ภาคเกษตร
- ภาคนอกเกษตร
- อุตสาหกรรม
- เหมืองแร่
- ก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ
- ไฟฟ้าและประปา
- ก่อสร้าง
- บริการ

เฉลี่ย
แผนฯ 4
2525-2524
7.1
3.5
8.5
8.7
10.1
11.7
9.5
8.2

2525

2526

2527

2528

2529

4.1

5.8

5.6

3.2

3.5

1.0
5.2
4.4
-4.2
328.8
6.7
-2.6
6.5

3.8
6.5
7.3
-0.4
45.1
8.8
5.5
6.3

3.3
6.3
6.3
22.7
56.4
10.1
11.0
5.3

3.2
3.2
0.8
10.8
53.7
10.2
0.6
4.0

-0.7
4.7
6.7
1.4
2.6
6.9
0.7
4.3

แนวโน้ ม เป้ าหมาย
แผนฯ 5 แผนฯ 5
เฉลี่ย
(เฉลี่ย)
4.4
6.6
2.1
5.2
5.1
6.1
97.3
8.5
3.0
5.3

4.4
7.6
16.5
-
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เฉลี่ย
แผนฯ 4
2525-2524
2. อัตราการขยายตัว (% ต่อปี )
- การบริโภค
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐบาล
- การลงทุน
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐบาล
3. อัตราเงิ นเฟ้ อ (% ต่อปี )
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
4. ดุลการค้า
- มูลค่า (พันล้านบาท)
- ดุลการค้า/ผลผลิตรวม (%)
5. ดุลบัญชีเดิ นสะพัด
- มูลค่า (พันล้านบาท)
- ดุลการค้า/ผลผลิตรวม (%)
6. สิ นค้าส่งออก
- อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
- อัตราเพิม่ ของปริมาณ (%)
- มูลค่า (พันล้านบาท)
7. สิ นค้านาเข้า
- อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
- อัตราเพิม่ ของปริมาณ (%)
- มูลค่า (พันล้านบาท)
8. การคลังภาครัฐบาล
(ปี งบประมาณ, พันล้านบาท)
- รายได้ภาครัฐบาล
- รายจ่ายภาครัฐบาล
- ดุลงบประมาณ
- ดุลเงินสด
- รายได้/ผลผลิตรวม (%)
อัตราแลกเปลีย่ น (บาท/เหรียญ สรอ.)
ั บนั (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาปจจุ

2525

2526

2527

2528

2529

แนวโน้ ม
แผนฯ 5
เฉลี่ย

เป้ าหมาย
แผนฯ 5
(เฉลี่ย)

6.3
5.5
10.2
10.0
8.6
12.9

2.6
2.5
3.1
-10.8
-11.1
-10.1

7.2
8.3
2.2
10.7
12.8
6.6

5.0
5.0
4.8
7.4
6.0
10.1

3.2
2.9
4.8
-3.8
-9.6
7.4

2.4
2.6
1.5
-3.2
-2.0
-5.2

4.1
4.3
3.3
0.1
-0.8
1.8

5.3
4.8
7.9
6.4
6.9
4.9

10.6

5.3

3.7

0.9

2.4

2.1

2.9

10.6

-45.0
-7.7

-36.1
-4.3

-89.2
-9.7

-68.8
-6.9

-61.6
-5.9

-22.5
-2.0

-55.6
-5.8

78.4
5.9

-37.4
-6.4

-23.1
-2.7

-66.1
-7.2

-49.5
-5.0

-41.9
-4.0

-0.7
0.1

-36.0
3.8

53.0
-4.1

20.0
10.3
108.4

4.7
12.7
157.2

-7.7
-8.9
145.1

19.6
20.6
173.5

10.5
7.8
191.7

14.8
9.3
220.0

8.4
8.3
177.5

22.3
11.3
309.4

24.8
12.6
153.4

-10.5
-12.7
193.3

21.2
28.4
234.3

3.4
2.7
242.3

4.5
-4.6
253.3

-4.3
0.8
242.5

2.9
2.9
233.1

18.1
7.3
387.8

78.3
93.6
-15.3
-12.6
14.2
-

114.0
137.7
149.2
163.0
166.2
152.2
165.1
177.4
197.5
204.2
-38.2
-27.4
-28.2
-34.5
-38.4
-42.4
-25.4
-33.5
-30.5
-44.7
13.5
14.9
15.0
15.6
15.1
22.9
22.99
23.60
27.12
26.5
846,136.0 924,254.0 991,559.0 1,041,920 1,100,215.0

146.0
179.4
-33.3
-35.3
14.8
24.62
980,816.8

ภาวะเงิ นเฟ้ อ
3.
ถึงแม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะต่ ากว่าเป้าหมายมากและการขาดดุลบัญ ชี
เดินสะพัดจะสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่อตั ราเงินเฟ้อก็ได้ลดลงมาอยู่ในระดับทีต่ ่ าเป็ นทีน่ ่ าพอใจ
ในระยะของแผนฯ 5 อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับร้อยละ 2.9 ต่อปี โดยเฉลีย่ เทียบกับอัตราเพิม่ ร้อยละ
10.6 ตามเป้าหมาย

-
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4.
เหตุผลสาคัญทีท่ าให้ภาวะเงินเฟ้อลดลงมากก็ได้แก่การชะลอของอัตราเงินเฟ้อของ
โลก โดยเฉพาะในประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทย นอกนัน้ ราคาสินค้าเกษตรและวัตถุดบิ ต่างๆ เช่น
น้ ามันก็ได้ลดลงมากทาให้อตั ราเงินเฟ้อในประเทศลดต่ าลงไปอีก

ฐานะการคลังของรัฐบาล
5.
แม้รฐั บาลจะยึดนโยบายประหยัดและการใช้วนิ ัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด แต่การ
จัดเก็บภาษีทต่ี ่ ากว่าเป้าหมายและรายจ่ายของรัฐซึง่ ไม่ได้ชะลอตัวลงเพียงพอ ได้ทาให้การขาดดุล
การคลังของรัฐเพิม่ ขึน้ มากตัง้ แต่ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เป็ นต้นมา กล่าวคือ ในปี 2525
รัฐบาลขาดดุลเงินสดถึง 42,400 ล้านบาท หลังจากนัน้ ได้มกี ารพยายามลดรายจ่ายและปรับภาษี
โดยเฉพาะรายจ่ายเงินนอกงบประมาณทัง้ หลาย การขาดดุลการคลังจึงเริม่ ลดลงแต่กย็ งั อยู่ในระดับ
ที่สูงถึง 35,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ยต่อปี แม้ว่าการขาดดุลการคลังที่สูงมากนี้จะได้ช่วยบรรเทา
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แต่กเ็ ป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้
การขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเพิม่ สูงขึน้ กว่าเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทางด้าน
รายได้ของรัฐยังต่ ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ตามแผนเดิมกาหนดให้การจัดเก็บภาษีอากรและ
รายได้อ่นื ในปี 2529 ให้ได้รอ้ ยละ 18 ของผลผลิตรวม ต่อมาปรับเหลือร้อยละ 16 ของผลผลิตรวม
แต่ในปี 2529 จัดเก็บได้เพียงร้อยละ 15.1 ของผลผลิตรวมเท่านัน้ )
6.
หากพิจารณาจากช่อ งว่า งระหว่ างการออมและการลงทุ นของรัฐบาล จะเห็นได้
ชัดเจนว่าช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนของรัฐบาลที่ได้เพิ่มขึ้นมาก คือ สาเหตุสาคัญ ที่
ท าให้ก ารขาดดุ ล บัญ ชีเ ดิน สะพัด เพิ่ม ขึ้น มากในระยะที่ผ่ า นมา แม้ว่ า จะมีก ารลดเพดานเงิน กู้
ต่างประเทศของภาครัฐบาล แต่การขาดดุลการคลังและการกู้ยมื จากตลาดการเงินภายในประเทศ
ของรัฐบาลทีส่ งู ขึน้ มากนี้เอง ได้ทาให้ภาคเอกชนต้องหันไปอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกประเทศ
มากขึน้ หนี้สนิ ต่างประเทศของภาคเอกชนจึงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจาก 880 ล้านเหรียญในปี 2520
เป็น 4,014 ล้านเหรียญ และ 5,646 ล้านเหรียญในปี 2525 และ 2529 ตามลาดับ
ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน1/

รัฐบาล
เอกชน
ดุลบัญชีเดินสะพัด
1/
เป็นตัวเลขประมาณการ

2520
-18.0
-4.1
-22.1

2522
-34.4
-7.3
-41.7

2524
-61.7
6.8
-54.9

2525
-70.2
48.3
-21.9

2526
-60.8
-4.9
-65.7

หน่วย : ล้านบาท
2527 2528
-71.0 -76.3
23.8 33.1
-47.2 -43.2
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การจ้างงาน
7.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 กาลังแรงงานเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยที่
กาลังแรงงานในระดับการศึกษาชัน้ สูงเพิม่ ขึน้ มาก
กาลังแรงงานแยกตามระดับการศึกษา1/

< ประถม
มัธยม
อาชีวะ
ครู
มหาวิทยาลัย
รวม
1/
< ประถมรวม “อื่นๆ” ด้วย

2524
22,272
1,192
470
419
224
24,577

2529
23,906
1,778
993
586
359
27,622

หน่วย : พันคน
อัตราเพิ่ ม (% ต่อปี )
1.4
8.3
16.1
6.9
9.9
3.0

8.
ในระยะเวลาเดีย วกัน การขยายตัว ของเศรษฐกิจ ได้ช ะลอตัว ลงมาจากในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ฉะนัน้ การจ้างงานตาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.2 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 5 โดยทีก่ ารจ้างงานของผูม้ กี ารศึกษาระดับประถมหรือต่ ากว่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.3 ต่อปี
และการจ้างงานของผูม้ กี ารศึกษาระดับมัธยมขึน้ ไปจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.6 ซึง่ ก็ยงั คงต่ ากว่าอัตราเพิม่
ของกาลังแรงงาน ฉะนัน้ การว่างงานเปิดเผยจึงเพิม่ ขึน้ มากจาก 273,000 คนในปี 2524 (ร้อยละ 1.1
ของกาลังแรงงาน เป็น 572,000 คนในปี 2529 (ร้อยละ 2.1)
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การจ้างงานและการว่างงานแยกตามระดับการศึกษา

2524
การจ้างงาน
24,304
< ประถม
22,108
มัธยม+
2,196
1/
การว่างงาน
273
< ประถม
164
มัธยม+
109
1/
อัตราการว่างงาน (%)
1.1
< ประถม
0.7
มัธยม+
4.7
1/
< ไม่รวมผูท้ ไ่ี ม่หางานแต่พร้อมทีจ่ ะทางาน

2529
27,050
23,579
3,471
572
327
245
2.1
1.4
6.6

หน่วย : พันคน
อัตราเพิ่ ม (% ต่อปี )
2.2
1.3
9.6
-

ดุลการค้าและดุลการชาระเงิ น
9.
จากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีไ่ ด้แข็งตัวขึน้ มาก
การกีดกันทางการค้าและราคาสินค้าเกษตรตกต่ าได้ทาให้การส่งออกชะลอตัวลงมาก คาดว่าในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การส่งออกจะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ เพียงร้อยละ 8.4 ต่อปี โดยทีเ่ ป็ นการเพิม่ ขึน้
ของปริมาณร้อยละ 8.3 ต่อปี (เทียบกับเป้าหมายในแผนทีก่ าหนดอัตราเพิม่ ของมูลค่าร้อยละ 22.3
ต่อปี และเป้าหมายของปริมาณเพิม่ ร้อยละ 11.3 ต่อปี ) โดยในปี 2529 คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ
สินค้าจะอยู่ในระดับ 220,000 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จานวน
309,400 ล้านบาท
10. ส่วนทางด้านการนาเข้าก็ได้ชะลอตัวลงมากเช่นเดียวกัน โดยทีม่ ลู ค่าการนาเข้าคาด
ว่าจะเพิม่ ขึ้นเพียงร้อยละ 2.9 ต่อปี ทัง้ นี้เนื่องจากราคานาเข้าของสินค้าหลายๆ ชนิดได้ลดลง
โดยเฉพาะน้ามันเชือ้ เพลิง
11. ในเมื่อทัง้ การส่งออกและการนาเข้าลดลงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาด
ดุลการค้าจึงไม่เลวลงมากจากเป้าหมาย โดยเฉลีย่ คาดว่าจะขาดดุลการค้า 55,600 ล้านบาทต่อปี
หรือร้อยละ 5.8 ของผลผลิตรวม ซึ่งเท่ากับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ส่วนดุลบัญชี
เดินสะพัดคาดว่าจะขาดดุล 36,000 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 3.8 ของผลผลิตรวมต่ ากว่าเป้าหมาย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งกาหนดไว้รอ้ ยละ 4.1 ทัง้ นี้เพราะในปี 2529 ดุลการค้าและดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยดีขน้ึ อย่างมาก
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หนี้ ต่างประเทศ
12. การส่งออกตกต่าและอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงในตลาดการเงินระหว่างประเทศทีส่ ูงขึน้
มากโดยเฉพาะในช่วง 4 ปีแรกของแผนฯ 5 ได้ทาให้ภาระหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยเมื่อเทียบ
กับรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึน้ มาก โดยทีส่ ่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของภาระหนี้ต่างประเทศของ
ภาคเอกชน (เพราะในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รัฐบาลมีการกูย้ มื จากภายในประเทศมากและอัตรา
ดอกเบี้ย ภายในประเทศสูง ท าให้ภ าคเอกชนหันไปกู้ย ืมเงิน จากต่ า งประเทศมากขึ้น ) ส่ ว น
ยอดหนี้ต่างประเทศภาครัฐบาลได้เ พิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้ อย เนื่องจากได้มกี ารพยายามตัดทอนเงินกู้
ต่างประเทศของรัฐบาลอย่างมากเพื่อตรึงมิให้ภาระหนี้เกินเพดานทีก่ าหนดไว้

ผลการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ
ด้านระบบบริ การพื้นฐาน
13. ในด้านบริการพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รัฐได้ทากรปรับปรุงขยาย
บริการพื้นฐานของประเทศในอัตราส่วนทีส่ ูงมากถึงจานวน 2 ใน 3 ของการลงทุนภาครัฐ และมี
สัดส่วนการก่อหนี้ต่างประเทศถึงประมาณกว่าครึง่ หนึ่งของหนี้ภาครัฐบาล
(1) ด้านพลังงาน นับว่าเป็ นด้านหนึ่งทีป่ ระสบความสาเร็จพอสมควร การผลิต
พลังงานเชิงพาณิชย์ได้เพิม่ ขึน้ ถึง 1,440 ล้านลิตรน้ ามันดิบ/ปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ และถ่านหินลิกไนต์ท่เี พิม่ ขึน้ มาก การนาเข้าน้ ามันจึง
ลดลงโดยเฉลีย่ ร้อยละ 1.6 ต่อปี เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 3.0 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การพึง่ การ
นาเข้าพลังงานจากต่างประเทศจึงลดลงจากร้อยละ 90 ในปี 2524 เหลือเพียงร้อยละ 58 ในปี 2529
(2) ในด้านการจัดการบริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบประปา ปรากฏว่า
สามารถให้บริการน้ าประปาครอบคลุมถึงร้อยละ 67 ของประชากรในเขตพืน้ ทีจ่ ่ายน้ าเขตนครหลวง
และร้อยละ 52 ของประชากรในเขตพืน้ ทีจ่ ่ายน้ าเขตเมืองและชนบทในส่วนภูมภิ าค ส่วนการขยาย
บริการไฟฟ้าชนบทปรากฏว่าสามารถขยายจานวนหมู่บา้ นทีม่ ไี ฟฟ้าใช้ได้ถงึ ร้อยละ 76 ของจานวน
หมูบ่ า้ นทัวประเทศ
่
อย่างไรก็ตาม สาหรับบริการพืน้ ฐานอื่นๆ การดาเนินการยังคงมีปญั หาอยู่บา้ ง โดย
ในด้านทีอ่ ยู่อาศัยและการปรับปรุงชุมชนแออัด ซึ่งจากผลของการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง
ปรากฏว่าประชากรร้อยละ 25 ได้อาศัยอยู่ในเขตเมือง อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้รฐั บาลสามารถ
บรรเทาปญั หาไปได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะสาหรับผู้มรี ายได้น้อยและปานกลาง ในขณะที่การปรับ
โครงสร้างทางด้านคมนาคมจากการใช้ถนนมาเป็ นทางน้ า และทางรถไฟยังไม่ได้ผล เนื่องจากการ
ขนส่งด้านอื่นยังไม่สามารถทดแทนการขนส่งทางถนนได้ และในด้านการสื่อสารมีบริการโทรศัพท์
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ประมาณ 1.4 เลขหมายต่อประชากร 100 คนในปี 2529 เทียบกับประมาณ 0.29 เลขหมายต่อ
ประชากร 100 คนในปี 2524
ั่
(3) การพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก ปรากฏว่าได้ทาการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานหลักเสร็จแล้ว 2 โครงการ คือ โครงการท่อส่งน้ าดอกกราย-มาบตาพุด และทาง
รถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ พร้อมทัง้ ได้ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ ส่วนโครงการอื่น
กาลังดาเนินการตามแผนโดยเฉพาะในบริเวณแหลมฉบังในขัน้ ต่อไป
การพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ
14. ในด้านการพัฒนาสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การดาเนินการในหลายด้าน
ได้ผลน่ าพอใจ แม้ว่าบางส่วนจะมีปญั หาซึง่ จะต้องดาเนินการแก้ไขต่อไป
(1) ด้านประชากร การขยายบริการวางแผนครอบครัวไปสู่ประชาชนเพิม่ ขึน้
ประมาณปี ล ะล้านคน ได้ช่ว ยลดอัต ราเพิ่ม ของประชากรลงจากร้อ ยละ 2.1 ในปี สุ ดท้ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เหลือเพียงร้อยละ 1.7 ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(2) ด้านการศึกษา จากความสาเร็จในด้านการลดอัตราเพิม่ ประชากรดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบให้จานวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงในระดับที่ ทาให้รฐั บาลสามารถกระจาย
บริการการศึกษาภาคบังคับครอบคลุมประชากรวัยเรียนได้ประมาณร้อยละ 96 นอกจากนัน้ การ
ดาเนินการในโครงการรณรงค์เพื่อการรูห้ นังสือแห่งชาติยงั ได้ช่วยให้ประชาชนประมาณร้อยละ 56
จากจานวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่าห้าแสนคนพ้นสภาพไม่รหู้ นังสือในปลายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5
(3) ด้านสาธารณสุ ข ผลจากการเร่งรัดดาเนินการงานพัฒนาสาธารณสุ ข
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ปรากฏว่าได้มกี ารขยายโรงพยาบาล และสถานีอนามัยเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว จนสามารถให้บริการครอบคลุมประชากรในพืน้ ทีต่ ่างๆ ได้ถงึ ประมาณร้อยละ 92 และ
98 ของอาเภอ/กิง่ อาเภอ และตาบลทัวประเทศ
่
ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รวมทัง้ ยังได้ม ี
การฝึกอบรมประชาชนในหมูบ่ า้ นให้ทาหน้าทีเ่ ป็ น อสม. และ ผสส. เพื่อช่วยเสริมบริการสาธารณสุข
ของรัฐให้ครบวงจร ได้ถึงประมาณร้อยละ 91 ของจานวนหมู่บ้านในเขตชนบททัง้ หมดในปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นอกจากนัน้ รัฐยังได้ให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คดิ มูลค่าแก่ผู้มรี ายได้
น้อยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี และช่วยลดจานวนเด็กขาดสารอาหารระดับ 23 ให้เหลือ
เพียงประมาณร้อยละ 0.7 ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(4) ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และสวัสดิการสังคม ได้ให้การ
สงเคราะห์แก่บุคคลผู้มปี ญั หาหรือประสบภัยพิบตั ิช่วยตนเองไม่ได้เฉลี่ยมากกว่าปี ละหนึ่งล้านคน
โดยเฉพาะในปี 2525 มีจานวนถึง 3.42 ล้านคน และลดลงเหลือ 2.31 ล้านคนในปี 2527 ส่วนใน
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ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ นัน้ สามารถลดคดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ ร่างกาย เพศ และ
เสรีภาพ ลงเหลือประมาณ 55.8 ต่อ ประชากรแสนคน และอัต ราตายเนื่อ งจากอุ บตั ิเหตุ เหลือ
ประมาณ 31.8 ต่อประชากรแสนคนในปี 2527
การพัฒนาชนบท
1.5 ในด้านการแก้ปญั หาความยากจนของประชาชนในชนบทตามแผนพัฒนาชนบท
ยากจน ซึง่ เป็ นแผนงานหลักแผนหนึ่ งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นัน้ ปรากฏว่า เฉพาะในช่วง 4 ปี
แรก รัฐได้ทุ่มเทงบประมาณไปแล้วจานวน 4,458 ล้านบาท เพื่อดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
ชนบทยากจนจานวน 32 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ได้ถงึ 12,562 หมู่บ้าน โดยรัฐสามารถจัด
โครงการต่างๆ ลงในพื้นที่ได้รวมทัง้ สิ้น 102,584 จุดดาเนินการ หรือคิดโดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่ง
หมูบ่ า้ นยากจนจะได้รบั โครงการจานวน 8 โครงการ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 45 ของจุดดาเนินงาน
โครงการทัง้ หมด เป็ นโครงการที่เน้ นการแก้ปญั หาทางด้านการผลิตและด้านความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาประมาณร้อยละ 40 มุ่งทางด้านแก้ปญั หาสุขภาพอนามัยโดยตรง และ
อีกร้อยละ 10 เป็ นโครงการช่วยแก้ปญั หาการขาดแคลนบริการขัน้ พืน้ ฐาน ส่งเสริมการผลิตและการ
พัฒนาอาชีพ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 5 ช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาและเพิม่ พูนความรูข้ อง
ประชาชนในชนบทยากจนเป็นสาคัญ นอกจากนัน้ แล้วแผนพัฒนาชนบทยากจนยังส่งผลให้เกิดการมี
งานทาในฤดูแล้งเพิม่ มากขึน้ โดยในปี 2527 มีจานวนประมาณ 4.7 แสนคน ในปี 2528 เพิม่ ขึน้ เป็ น
6.0 แสนคน และในปี 2529 คาดว่าจะเพิม่ สูงขึน้ อีกเป็ น 8.6 แสนคน ในขณะเดียวกันสภาพหมู่บา้ น
ยากจน โดยส่ วนใหญ่มกี ารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี ้นึ อย่างเห็ นได้ชดั เจนในทุกๆ ด้าน จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. 2 ค.) ในปี 2526 เปรียบเทียบกับปี 2524 พบว่า ถ้า
พิจารณาจากด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีหมู่บ้านที่มสี ภาพดีขน้ึ ประมาณร้อยละ 32.2 ของหมู่บ้าน
ตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์ ส่วนด้านการประกอบอาชีพและการผลิตพบว่ามีสภาพดีขน้ึ ในอัตราร้อยละ 31.6
ด้านการศึกษาและความรูม้ สี ภาพดีขน้ึ ในอัตราสูงสุด คือ ร้อยละ 45.6 อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราการ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ของหมู่บา้ นนอกเขตยากจน ซึง่ มีอตั ราดีขน้ึ เพียงร้อยละ 15.4, 28.6 และ
27.5 ตามลาดับ
(รายละเอียดผลการพัฒนาปรากฏอยูใ่ นแผนต่างๆ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม
บทที่ 1
บทนา

1.
ตัง้ แต่ปี 2504 รัฐบาลได้กาหนดให้มแี ผนพัฒนา เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางสาหรับ
พัฒนาประเทศ อันรวมถึงการจัดสรรและการจัดการการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
กาลังคน กาลังเงิน ระบบการบริหารของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ สังคม และ
ความเป็ นอยู่ของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้กระจายและขยายครอบคลุมไปใน
สาขาการพัฒนาต่ างๆ ส่ งผลให้เ กิด การเพิ่มก าลังการผลิต การสร้างงาน การเพิ่มรายได้เ ข้า สู่
ประเทศ และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศยังต้องเผชิญกับ
ปญั หาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ซ่งึ เกิดขึน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้แก่ ความ
ผันผวนในภาวะเศรษฐกิจโลก นับตัง้ แต่การเกิดความซบเซาอย่างหนักอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์
น้ ามัน ตลอดจนการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอันเนื่องจากการซบเซาทาง
เศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่ง ปญั หาดังกล่ าวจาเป็ นต้องทาการแก้ไขควบคู่ไปกับการปรับ
แนวทางการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2.
จากการประเมินสถานการณ์และผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
5 แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงต่ ากว่าในอดีต ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจโลก
ตกต่ า ราคาสินค้าขัน้ ปฐมลดลง และมีการใช้นโยบายกีดกันทางการค้ารุนแรงขึน้ ทาให้ดุลการค้า
และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลอยู่ในระดับสูง ภาระหนี้ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับ
การขาดดุลการคลังของภาครัฐบาล ปญั หาการล้มละลายของสถาบันการเงิน เงินนอกระบบ และ
ธุรกิจเอกชน เนื่องจากทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดเี ท่าที่ควร ซึ่งสามารถสรุปปญั หาที่จะต้องแก้ไข และข้อจากัดในการ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้ดงั นี้
2.1 ความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและฐานะการเงินของประเทศอยู่ในสภาวะที่น่า
เป็นห่วงทัง้ ในระดับระหว่างประเทศและระดับรัฐบาล
2.2 การออมลดลงทัง้ ในภาครัฐบาลและเอกชน เป็ นสาเหตุหลักของการขาด
ดุลการค้าและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
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2.3 ความอ่อนแอของโครงสร้างการผลิตที่ไม่ยดื หยุ่นพอที่จะปรับตัวทัง้ ในด้าน
การกระจายประเภทผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตให้เ หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ต่างประเทศ ซึง่ มีแนวโน้มของการแข่งขันทีร่ ุนแรงยิง่ ขึน้
2.4 ความเสื่อ มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ตลอดทัง้
ภาวะแวดล้อมทีจ่ ะทวีความรุนแรงขึน้
2.5 มีผเู้ ข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึน้ ในขณะทีก่ ารจ้างงานภาคราชการชะลอตัวลง
การจ้างงานในภาคเกษตรมีขดี จากัด และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ ช้า ทาให้เกิดปญั หา
การว่างงาน
3.
ดังนัน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เศรษฐกิจไทยจาเป็ นต้องขยายตัวให้ได้ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึง่ เป็ นอัตราการขยายตัวที่เพียงพอที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ
จ้างงาน โดยดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากแผนฯ 5 เฉพาะอย่างยิง่ การลด
การพึง่ พาการนาเข้า สนับสนุ นการผลิตเพื่อส่งออก และการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ต้องปรับบทบาทของรัฐ
ให้เป็ นผู้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนามากกว่าเป็ นผู้ลงทุนเองลดความบิดเบือนทางเศรษฐกิจ พร้อมทัง้
การแบ่งภาระระหว่างรัฐบาลกลาง ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอย่างเหมาะสม
4.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจส่ว นรวมได้อ าศัยสถานการณ์ และแนวทางดังกล่ าวข้างต้น
กาหนดแนวทางและเป้าหมายที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่สี าคัญคือ การรักษาอัตราความเจริญเติบโตควบคู่ไปกับความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
สาหรับรายละเอียดต่างๆ จะปรากฏอยูใ่ นบทต่อๆ ไปของแผนนี้

บทที่ 2
ทิศทางเศรษฐกิจส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

ข้อจากัดการพัฒนา
1.
จากการประเมินสถานการณ์และผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่ผ่านมา พอจะสรุปข้อจากัดที่ประเทศเผชิญอยู่ทงั ้ ในปจั จุบนั และ
อนาคตได้ดงั ต่อไปนี้ คือ
1.1 ความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จและฐานะการเงิ นของประเทศอยู่ในสภาวะ
ที่ น่าเป็ นห่ วง ทัง้ ในระดับระหว่างประเทศและระดับรัฐบาล โดยเฉพาะการขาดดุลการค้าและการ
ขาดดุ ล งบประมาณยัง คงอยู่ใ นระดับ ที่สูง เกือ บตลอดระยะของแผนฯ 5 ในขณะที่ภ าวะหนี้
ต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
(1) ระดับระหว่างประเทศ การใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ของประเทศเห็น
ได้ชดั เจนจากการขาดดุลการค้าและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 45,000 ล้านบาท
และ 37,400 ล้านบาทต่อปี โดยเฉลีย่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ น 55,600 ล้านบาท และ
36,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉลีย่ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(2) ระดับรัฐบาล แม้ว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี าร
ตัง้ เป้าหมายให้รายได้ของรัฐ เมื่อเทียบกับผลผลิตรวมเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 14 เป็ นร้อยละ 18 ในปี
สุดท้ายของแผนฯ 5 แต่กป็ รากฏว่าการเก็บภาษีของรัฐอยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่าเป้าหมาย อันเป็ นผลทา
ให้การขาดดุลการค้าของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงแผนฯ จาก 15,300 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลีย่
ในช่วงแผนฯ 4 เป็ น 33,300 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลีย่ ในช่วงแผนฯ 5 โดยรายได้ของรัฐต่อผลผลิต
รวมอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 15.1 ในปีสุดท้ายของแผนฯ 5 (เทียบกับเป้าหมายในแผนทีป่ รับปรุง
ใหม่ทก่ี าหนดไว้รอ้ ยละ 16.0 ของผลผลิตรวม)
(3) อย่างไรก็ตาม ในปี 2529 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มดี
ขึ้น และสามารถแข่งขันกับต่ างประเทศได้ ทัง้ นี้ เป็ นเพราะภาวะเศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้ นตัว และมี
เสถียรภาพขึน้ ประกอบกับในระยะทีผ่ ่านมารัฐบาลได้พยายามทีจ่ ะแก้ไขปญั หาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
และการลงทุนหลายประการ เช่น การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ ามัน ลดอัตราดอกเบีย้ ฯลฯ ทาให้ในปี
2529 อุตสาหกรรมขยายตัวถึงร้อยละ 6.7 การก่อสร้างเพิม่ ร้อยละ 0.7 การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 2.0 (ปี 2528 ลดลงร้อยละ 9.6) ส่วนการส่งออกก็เพิม่ ร้อยละ 14.8 ขณะทีม่ ลู ค่าการนาเข้า
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ลดลงร้อยละ 4.3 ซึ่งส่งผลทาให้ดุลการค้าของไทยขาดดุลเพียง 22,500 ล้านบาท และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุล 700 ล้านบาท (ปี 2528 ขาดดุลการค้า 61,600 ล้านบาท และขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด 41,900 ล้านบาท)
ตารางที่ 1.1
เครื่องชี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิ จและฐานะการเงิ นของประเทศ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4-5
2520
1. ดุลการค้า
(พันล้านบาท)
- อัตราเพิม่ ของ
การส่งออก (%)
- อัตราเพิม่ ของ
การนาเข้า (%)
2. ดุลบัญชีเดินสะพัด
(พันล้านบาท)
3. ดุลเงินสดใน
งบประมาณ
(พันล้านบาท)
4. ดุลเงินสดในงบประมาณ/
ผลผลิต (%)

2524

-25.6

เฉลี่ย
แผนฯ 4
-65.8
-45.0

16.7

13.8

34.5

2525

2527

2529

-36.1

-68.8

เฉลี่ย
แผนฯ 5
-22.5
-57.3

20.0

4.7

19.6

14.8

7.6

13.7

24.8

-10.5

3.4

-4.3

2.9

-22.1

-54.9

-37.4

-23.1

-49.5

+0.7

-36.0

-11.3

-19.5

-15.3

-38.2

-28.2

-38.4

-33.3

-2.9

-2.5

-2.7

-4.5

-2.8

-3.5

-3.4

1.2 การออมลดลงทัง้ ในภาครัฐ บาลและเอกชน อั ต ราการออมของ
ประชาชนและรัฐบาลมีแนวโน้มลดลงมาเป็ นลาดับ โดยเฉพาะในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 สัดส่วนของการออมต่อผลผลิตรวมทีไ่ ด้ลดลงอย่างรวดเร็ว เป็ นสาเหตุ
สาคัญทีท่ าให้เกิดภาวะการขาดดุลการคลังและดุลบัญชีเดินสะพัดดังกล่าวข้างต้น
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ตารางที่ 1.2
ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน1/

2520
รัฐบาล
-18.0
เอกชน
-4.1
ดุลบัญชีเดินสะพัด
-22.1
1/
เป็นตัวเลขประมาณการ

2522
-34.4
-7.3
-41.7

2524
-61.7
6.8
-54.9

2525
-70.2
48.3
-21.9

2526
-60.8
-4.9
-65.7

หน่วย : พันล้านบาท
2527
2528
-71.0
-76.3
23.8
33.1
-47.2
-43.2

1.3 ความอ่ อ นแอของโครงสร้ างการผลิ ต เป็ นที่ค าดหมายว่าราคาสินค้า
เกษตรและสินค้าชัน้ ปฐมอื่นๆ ในตลาดโลกจะยังคงตกต่ าต่อไป เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศต่ างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โครงสร้างการบริโภคและรสนิยมของ
ผู้บริโภค ภายใต้ส ภาวะการณ์ ดงั กล่ าวนี้ โครงสร้างการผลิต ของประเทศทัง้ ในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังไม่ยดื หยุ่นพอที่จะปรับตัวทัง้ ในด้านการกระจายประเภทผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตเพื่อให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายนอกประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมในปจั จุบนั ยังคงพึ่งพา
การนาเข้าทัง้ ในรูปของสินค้าทุน และวัตถุดบิ ค่อนข้างมาก
1.4 ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ตลอด
ทัง้ ภาวะแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพืน้ ทีท่ ากินในภาคต่างๆ มีผล
ทาให้เหลือพืน้ ทีป่ ่าไม้ไม่ถงึ ร้อยละ 30 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ และเป็ นการใช้ทด่ี นิ ทีม่ ผี ลผลิตต่อไร่ต่ าจน
ทาให้การผลิตในภาคเกษตรเริม่ มีอตั ราการขยายตัวลดลงมาเป็ นลาดับ ดังนัน้ ในระยะ 5 ปีขา้ งหน้า
การขยายพื้น ที่เ พาะปลูก จะกระท าได้ม ากยิ่ง ขึ้น จ าเป็ น ต้อ งมีก ารปรับ โครงสร้า งการผลิต ด้า น
การเกษตรและการใช้ท่ดี นิ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนสูง มิฉะนัน้ แล้วผลผลิตเกษตรใน
ระยะ 5-10 ปีขา้ งหน้า จะมีอตั ราเพิม่ ลดลงอย่างน่ าเป็ นห่วง ซึง่ จะบ่อนทาลายเสถียรภาพสังคมคน
ชนบทของไทยเพิม่ ขึน้ อีกหลายด้าน
1.5 มีผ้เู ข้ าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 0.8 ล้านคนต่อ ปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในขณะที่การจ้างงานภาคราชการชะลอตัวลง การจ้างงานในภาค
เกษตรมีขดี จากัด และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึ้นช้า เป็ นเหตุใ ห้มกี ารว่างงานมากจาก
จานวน 389,700 คน หรือร้อยละ 1.5 ของกาลังแรงงานในปี 2527 จะเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 800,000
คน หรือร้อยละ 2.5 ในระยะปลายแผนฯ 6 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การว่างงานของผูม้ กี ารศึกษาจะมี
แนวโน้มรุนแรงขึน้ จากจานวน 117,400 คน ในปี 2527 เป็นประมาณ 240,000 ในปี 2534
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โอกาสของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 6
2.
แม้ว่าในปจั จุบนั ประเทศไทยยังคงประสบปญั หาเศรษฐกิจหลายด้านดังทีไ่ ด้อธิบาย
ไปแล้ว และการพัฒนาประเทศในอนาคตยังคงประสบขีดจากัดอยู่ต่อไป แต่การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกในช่วงปลายแผนฯ 5 โดยเฉพาะการลดลงของราคาน้ ามัน จะทาให้การพัฒนาประเทศ
และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 6 เป็ นไปได้ง่ายยิง่ ขึน้ ในระยะของแผนฯ 6 สภาพ
แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญๆ มีดงั นี้
2.1 ภาวะเศรษฐกิ จโลกคาดว่ าจะกระเตื้ องขึ้นกว่าที่ แล้วมา ในช่วงปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ราคาน้ ามันได้ลดลงและมีแนวโน้มจะอ่อนตัวต่อไปในระยะ 3-4 ปีขา้ งหน้า
ราคาน้ ามันที่ลดลงนี้ ในระยะสัน้ จะมีผลให้การบรรเทาปญั หาดุลการชาระเงินได้มาก นอกจากนี้จะ
เป็ นแรงกระตุ้นสาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่ าประเทศไทยจะเสียตลาดบางส่วนไป
บ้าง เนื่องจากรายได้ของประเทศผูส้ ่งออกน้ ามันลดลง แต่กย็ งั นับว่าเป็ นส่วนน้อย และการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกทีก่ ระเตือ้ งขึน้ นี้อาจจะทาให้การกีดกันทางการค้าในประเทศอุตสาหกรรมไม่รุนแรง
กว่าในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มากนัก ฉะนัน้ โดยส่วนรวมแล้วคาดว่าการขยายตัวของตลาด
ต่างประเทศจะสูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการเพิม่ การส่งออกให้
ได้มากทีส่ ุด จาเป็นจะต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และระบบภาษีต่างๆ ของรัฐทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อ
การส่งออก ตลอดจนการลงทุนในการปรับระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพของบริการพืน้ ฐาน
ทีจ่ ะลดต้นทุนการส่งออก และปรับปรุงคุณภาพสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
2.2 โอกาสของการกระจายการผลิ ตยังมีอีกมาก ในระยะทีผ่ ่านมาโครงสร้าง
การผลิตและการส่งออกของประเทศได้กระจายไปอย่างรวดเร็วทัง้ ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าในปจั จุบนั สินค้าหลักๆ ของไทยหลายชนิดกาลังประสบปญั หาราคาตกต่ า การกีดกัน
ทางการค้าจากต่างประเทศและขีดจากัดของตลาด แต่โอกาสที่จะกระจายการผลิตไปสู่สนิ ค้าชนิด
ใหม่ๆ ยังมีอีก มาก ทัง้ ที่เ ป็ น สินค้าเพื่อ ทดแทนการนาเข้า สิน ค้าเพื่อ การส่ งออกและสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการภายในประเทศทีค่ าดว่าจะเปลีย่ นไปมากในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า นอกจากนี้
สถานการณ์ดา้ นการค้าระหว่างประเทศในระยะทีผ่ ่านมายังแสดงให้เห็นว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น
สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป มีแนวโน้ มที่จะกีดกันสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่มากขึน้ ดังนัน้ หากจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ โดยการกระจายการผลิตและเน้นคุณภาพผลผลิต ก็น่าจะมีโอกาสทีจ่ ะขยายการ
ผลิตและการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมเข้าไปในตลาดเหล่านี้มากขึน้
2.3 ตลาดสิ นค้ าอุตสาหกรรมและบริ การทันสมัยในประเทศจะขยายขึ้น
มาก แม้ว่าอัตราการขยายตัวของประชากรจะลดลง แต่การขยายตัวของประชากรในเมืองจะอยู่ใน
ระดับทีส่ งู กว่าประชากรในชนบท ประกอบกับกาลังแรงงานจะเพิม่ ขึน้ มากในอัตรากว่า 800,000 คน
ต่อปี การขยายตัวของประชากรและกาลังคนในลักษณะดังกล่าว จะทาให้โครงสร้างการบริโภคสินค้า
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ในประเทศเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมและบริการทันสมัยตลอดจน
อาหารสาเร็จรูปจะเพิม่ ขึน้ มาก ฉะนัน้ โอกาสการขยายตัวของตลาดสินค้าในประเทศจะมีมาก และ
โอกาสทีจ่ ะนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาใช้จะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ
2.4 โอกาสในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละเทคโนโลยี แม้ ว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทีด่ นิ ปา่ ไม้ เหมืองแร่จะร่อยหรอลงไป แต่โอกาสทีป่ ระเทศไทยจะสามารถ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มอี ยู่โดยเฉพาะทรัพยากรมนุ ษย์ และการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเ พื่อ การผลิต และการตลาดยังมีอยู่อีกมา นอกจากนี้ยงั มีโอกาสที่จะ
พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณีโดยเฉพาะทรัพยากรพลังงานในประเทศ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์
และน้ามัน ซึง่ หากมีการสารวจเพิม่ เติมแล้ว คาดว่ายังสามารถค้นพบแหล่งทรัพยากรเพิม่ ขึน้ อีก

แนวทางการพัฒนา
3.
จากผลการพัฒนาและข้อจากัดที่ได้วเิ คราะห์ไว้ขา้ งต้นประกอบกับการพิจารณาถึง
โอกาสและความเป็ นไปได้ของการพัฒนาในอนาคต แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงจาเป็ นจะต้องเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราทีส่ ูงขึน้ กว่าในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยมีลกั ษณะของการขยายตัวทีจ่ ะสนับสนุ นการสร้างงาน การกระจาย
รายได้ การแก้ไขปญั หาความยากจนในชนบท และการรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้
มีโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตอย่างมันคง
่

เป้ าหมายการพัฒนาส่วนรวม
4.
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรกาหนดเป้าหมายสาคัญๆ ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม ดังต่อไปนี้
4.1

เป้ าหมายขยายการมีงานทา ให้ได้เพิม่ ขึน้ 3.9 ล้านคน โดยให้
-

การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนรวมเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ
5.0 ต่อปี

-

การผลิตภาคเกษตรเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 2.9 ต่อปี

-

การผลิตด้านอุตสาหกรรมเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 6.6 ต่อปี

-

การผลิตด้านเหมืองแร่เพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 6.4 ต่อปี

-

การผลิตก๊าซธรรมชาติไม่ต่ ากว่า 720 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี
2534
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รายละเอียดเรือ่ งการมีงานทาอยูใ่ นแผนพัฒนาระบบการผลิต
4.2

เป้ าหมายรักษาความมันคงทางการเงิ
่
นการคลังของประเทศ
-

กาหนดเป้าหมายการขาดดุลการค้าต่างประเทศโดยเฉลีย่ ไม่ให้เกิน
ปี ละ 35,900 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 ของผลผลิตรวมของ
ประเทศ

-

เป้ าหมายการขาดดุ ล บัญ ชีเ ดิน สะพัด โดยเฉลี่ย ไม่ ใ ห้ เ กิ น ปี ล ะ
11,800 ล้านบาท

-

เป้าหมายลดการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลไม่ให้ขาดดุลเกิน
กว่า 36,200 ล้านบาท โดยเฉลีย่ ต่อปี หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.6 ของ
ผลผลิตรวมของประเทศ โดยให้รายได้เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 8.7
ต่อปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.0 ต่อปี

ตารางที่ 1.3
เป้ าหมายเศรษฐกิ จส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)

รายการ
1. การขาดดุลการค้า (ราคาแต่ละปี )
1.1 มูลค่าเฉลีย่ ต่อปี (ล้านบาท)
1.2 ดุลการค้า/ผลผลิตรวม (%)
2. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (ราคาแต่ละปี )
2.1 มูลค่าเฉลีย่ ต่อปี
2.2 ดุลบัญชีเดินสะพัด/ผลผลิตรวม (%)
3. การส่งออกของสินค้าและบริการ
3.1 อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
3.2 อัตราเพิม่ ของปริมาณ (%)
4. การส่งออกของสินค้า
4.1 อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
4.2 อัตราเพิม่ ของปริมาณ (%)
4.3 มูลค่าเฉลีย่ ต่อปี (ล้านบาท)

แนวโน้ มจริ งของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(2525-2529)

เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6
(2530-2534)

55,600
5.8

35,900
2.7

36,000
3.8

11,800
0.9

9.8
8.4

9.9
7.4

8.4
8.3
177,500

10.7
8.1
290,700
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รายการ
5. รายได้จากการท่องเทีย่ ว (ราคาแต่ละปี )
5.1 อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
6. การนาเข้าของสินค้าและบริการ
6.1 อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
6.2 อัตราเพิม่ ของปริมาณ (%)
7. การนาเข้าของสินค้า
7.1 อัตราเพิม่ ของมูลค่า (%)
7.2 อัตราเพิม่ ของปริมาณ (%)
7.3 มูลค่าเฉลีย่ ต่อปี (ล้านบาท)
8. การขยายตัวของเศรษฐกิจ
(% ต่อปี ในราคาคงที)่
8.1 การเกษตร
8.2 อุตสาหกรรม
8.3 เหมืองแร่
8.4 ก๊าซธรรมชาติ (ล้น ลบฟ./วัน)
8.5 ผลผลิตรวม
9. อัตราเพิม่ รายจ่าย (% ต่อปี ในราคาคงที)่
9.1 ภาคเอกชน
- การบริโภค
- การลงทุน
9.2 ภาครัฐบาล
- การบริโภค
- การลงทุน
10. รายได้จากภาษีอากรและรายได้อน่ื ๆ
ต่อผลผลิตรวม (%)
11. อัตราเพิม่ ของประชากร (%)
- เขตเทศบาล
- เขตสุขาภิบาล
- หมูบ่ า้ น
12. อัตราเงินเฟ้อ (%)
13. รายได้ต่อหัว (บาท
1/

ในปี 2529
2/
ในปี 2534

แนวโน้ มจริ งของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(2525-2529)

เป้ าหมายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6
(2530-2534)

12.2

7.4

3.7
2.0

9.3
4.5

2.9
2.9
233,100

9.5
4.6
326,700

2.1
5.1
6.1
3201/
4.4

2.9
6.6
6.4
7202/
5.0

4.3
0.8

3.7
8.1

3.3
1.8

5.3
1.0

14.8
1.71/
(2.7)
(2.1)
(1.4)
2.9
21,3951/

15.8
1.32/
(2.5)
(2.4)
(0.8)
2.3
27,7832/

บทที่ 3
การฟื้ นฟูฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ

เพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์และเป้าหมายส่วนรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงจาเป็ นที่
จะต้ อ งมีก ารก าหนดวัต ถุ ประสงค์ เป้าหมาย กลยุท ธ ตลอดจนแนวทางและมาตรการทางด้า น
การเงินการคลัง เพื่อให้มสี ่วนช่วยสนับสนุ นการฟื้นฟู เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการเงินของ
ประเทศ ซึง่ เป็ นปญั หาสาคัญของระบบเศรษฐกิจในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ดังนี้

หลักการของแผน
1.

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อปรับโครงสร้างระบบการเงินของประเทศ ทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชน ใน
ด้านการระดมเงินออมระยะยาว ให้เอือ้ อานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2 เพื่อ เร่ ง ฟื้ น ฟู ค วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และฐานะการเงิน ของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาเกี่ยวกับการออม-การลงทุน ดุลการคลังของภาครัฐบาล ดุลการค้า และ
ดุลบัญชีเดินสะพัด
1.3 เพื่อ ปรับบทบาทของภาครัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยสนั บสนุ นให้
ภาคเอกชนและส่วนท้องถิน่ มีบทบาทมากยิง่ ขึน้ และลดภาระของภาครัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจลง
2.

เป้ าหมาย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เห็นควรกาหนดเป้าหมายสาคัญทางด้านการเงิน

การคลังไว้ดงั นี้
2.1 การออมเบื้องต้นของประเทศ จานวนเฉลี่ยร้อยละ 23.7 ของผลผลิตรวม
หรือ 1,627,437 ล้านบาท เป็ นการออมภาคเอกชน 1,471,670 ล้านบาท (ร้อยละ 21.4 ของผลผลิต
รวม) และภาครัฐบาล 155,767 ล้านบาท (ร้อยละ 2.3 ของผลผลิตรวม)
2.2 การลงทุนรวมของประเทศ จานวนเฉลีย่ ร้อยละ 24.9 ของผลผลิตรวม หรือ
1,706,784 ล้านบาท โดยแยกเป็ นการลงทุนภาคเอกชน 1,202,058 ล้านบาท (เฉลีย่ ร้อยละ 17.5
ของผลผลิตรวม) และภาครัฐบาล 504,726 ล้านบาท (เฉลีย่ ร้อยละ 7.4 ของผลผลิตรวม)
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2.3 ช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุน เฉลีย่ ร้อยละ 1.2 ของผลผลิตรวม หรือ
79,347 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่องว่างดังกล่าวของภาครัฐบาลจะลดลงจากเฉลี่ ยร้อยละ 7.9
ของผลผลิตรวม ในช่วงแผนฯ 5 เหลือเฉลีย่ ร้อยละ 5.1 ของผลผลิตรวม ในแผนฯ 6
2.4 รายจ่ายเพื่อการบริโภคของประเทศเพิม่ เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยภาค
เอกชนเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 3.7 ต่อปี และภาครัฐบาลเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 5.3 ต่อปี (ราคาคงที)่
2.5 รายจ่ายเพื่อการลงทุนของประเทศเพิม่ เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี โดยภาค
เอกชนเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 8.1 ต่อปี และภาครัฐบาลเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 1.0 ต่อปี (ราคาคงที)่

แนวทาง
3.
เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามเป้าหมายดัง กล่ าวข้างต้น จาเป็ นจะต้อ งด าเนิ นนโยบายด้าน
การเงินการคลังมุง่ หนักไปในแนวทาง 3 ด้านด้วยกัน คือ
3.1 เน้ นการระดมเงินออมระยะยาวในประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่
เงินออมภาครัฐบาล (รัฐบาลกลางส่วนท้องถิน่ และรัฐวิสาหกิจ ) ส่วนภาคเอกชนเน้ นการพัฒนา
ตลาดทุนและสถาบันการเงินเพื่อระดมและจัดสรรเงินทุนจากแหล่งภายในประเทศเป็ นลาดับแรก
(แทนการใช้เ งิน กู้จ ากต่ างประเทศ) รวมทัง้ ก าหนดกรอบวงเงิน และนโยบายการกู้เ งิน จาก
ต่างประเทศให้เหมาะสมกับรายได้จากการส่งออกและบริการ
3.2 เน้นการใช้จ่ายภาครัฐบาลให้เป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดย
ให้มสี ่วนช่วยสนับสนุ นการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ใช้ นโยบายและ
มาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนการส่งออกและการผลิตเพื่อการส่งออก
3.3 เน้ นการสนับสนุ นภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทในงานพัฒนาด้านต่างๆ
เพิม่ ขึ้น เพื่อลดภาระของภาครัฐบาล โดยกาหนดให้ภาครัฐบาลทาหน้าที่ด้านการกาหนดนโยบาย
การประสานงานแนะนาช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน กับเริม่ และ/หรือเลือก
ดาเนินงานเฉพาะโครงการหรืองานทีม่ คี วามสาคัญ หรือทีม่ คี วามจาเป็นอย่างแท้จริงเท่านัน้

มาตรการ
4.

มาตรการที่สาคัญๆ ด้านการเงิ นการคลังในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

4.1 พัฒนาสถาบันเงินออมระยะยาวให้มคี วามมันคง
่ และมีบทบาทเพิม่ ขึ้นใน
การจัดสรรเงินออมเพื่อลงทุนในกิจการสาคัญๆ ทีส่ อดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ
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4.2 เร่งการดาเนินงานของกองทุนเพื่อพัฒนาการลงทุน เพื่อให้มสี ่วนช่วยแก้ไข
ปญั หาการขาดแคลนเงินทุน และเพื่อกระตุน้ ภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงาน
4.3 พิจารณาใช้มาตรการทางด้านการเงิน การคลัง สนับสนุ นการลงทุนในสาขา
ทีม่ คี วามจาเป็น และมีลาดับความสาคัญสูง เช่น การผลิตเพื่อการส่งออก
4.4 สนับ สนุ น ให้ภ าคเอกชนมีบ ทบาทในการพัฒ นาเพิ่มขึ้น ทัง้ ทางด้านการ
ลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ รวมทัง้ สนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้า
มามีบทบาทในกิจการของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพิม่ ขึน้
4.5 เน้ น การระดมเงิ น ทุ น จากภาคเอกชน ทั ง้ จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรูปของการเพิม่ ทุน (เพิม่ สินทรัพย์ทางการเงิน) แทนการกูย้ มื
4.6 จัด ทาบัญ ชีร วมแสดงฐานะการเงิน การคลัง ของภาครัฐบาลให้ค รบถ้ว น
ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพที่แท้จริง และเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการวางแผนกาหนดภาระ
รับผิดชอบระหว่างภาครัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิน่
4.7 เน้ นบทบาทของหน่ ว ยงานที่ทาหน้ าที่วางแผนและประสานงานด้านการ
จัดเก็บภาษีอากร ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ และหาทางเพิม่ รายได้จากบริการและทรัพย์สนิ
ของรัฐ
4.8 เน้ นการจัดเก็บภาษีการค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการส่งรายได้ให้รฐั
จากรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิม่ รายได้ของรัฐบาล เสริมสร้างความเป็ นธรรมในการแข่งขันและทาให้การใช้
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4.9 เน้ นการใช้นโยบายการคลังแบบประหยัดต่อไป และพยายามลดบทบาท
ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกาหนดนโยบายในการยกเลิก ชะลอ และตัดทอนงบประมาณ
ประจาปี
4.10 พิจารณาหาทางผ่อนคลาย/ชะลองบประมาณชาระหนี้ในแต่ละปี ให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสม เพื่อให้ไม่กระทบต่องบลงทุนและงบพัฒนามากนัก
4.11 กาหนดวงเงินงบประมาณสาหรับโครงการใหม่ทจ่ี ะเริม่ ขึน้ ในแต่ละปี โดยใน
ปี 2530 และปี 2531 ไม่ต่ากว่าปีละ 900 ล้านบาท
4.12 ให้ ค วามส าคัญ ส าหรับ การพัฒ นาชนบท การเกษตร อุ ต สาหกรรม
การเกษตร และอุตสาหกรรมในชนบท โดยเน้ นการกระจายการผลิตสู่สนิ ค้าที่มแี ววการผลิตเพื่อ
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ส่งออก (มากกว่าการเพิม่ ผลผลิตในสินค้าทีม่ ปี ญั หาด้านการส่งออก) เพื่อลดปญั หาเรื่องดุลการค้า
ปญั หาการว่างงาน และเพื่อเพิม่ รายได้แก่เกษตรกร
ส่ ว นอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ และทันสมัยนัน้ จะเน้ น เฉพาะโครงการที่ม ี
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และมีผลต่อการปรับโครงสร้างการผลิตที่มสี ่วนลดการนาเข้ า เพิม่ การ
ส่งออก และเพิม่ การจ้างงานทัง้ ระบบ
4.13 จัดให้มกี ารประสานงานในการจัดสรรงบประมาณป้องกันประเทศให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับปญั หาภัยคุกคามและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในแต่ละปี
4.14 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบถึง
รายได้-รายจ่ายของภาครัฐบาล ดังนัน้ จึงเห็นควรให้มกี ารจัดทาแผนพัฒนาและแผนการคลังรายปี
และราย 3 ปี
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ
เกี่ยวกับเรื่อ งการระดมเงินออม บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา และการเงินการคลังของภาค
รัฐบาลปรากฏในบทที่ 4 และบทที่ 5

บทที่ 4
การระดมเงินออมและบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา

การระดมเงิ นออม
1.

ข้อเท็จจริ ง

1.1 ในช่ ว งที่ผ่ านมา ปรากฏว่าการออมของประเทศอยู่ใ นระดับที่ต่ า และมี
แนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึง่ มีการใช้จ่ายเกินตัวทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน กล่าวคือ ในปี 2523 การออมเบือ้ งต้นของประเทศมีประมาณ 157,223
ล้านบาท หรือร้อยละ 23.0 ของผลผลิตรวม และสัดส่วนดังกล่าวลดลงเรื่อยๆ คือ เหลือร้อยละ 20.6
ในปี 2524 และร้อยละ 18.0 ในปี 2526 และในปี 2528 การออมลดลงเหลือเพียงร้อยละ 17.9 ของ
ผลผลิตรวมเท่านัน้
1.2 การที่ก ารออมของประเทศต่ า สืบ เนื่อ งมาจากภาครัฐบาลเป็ น ส่ ว นใหญ่
กล่าวคือ ในปี 2524 การออมภาครัฐบาลคิดเป็ นเพียงร้อยละ 0.9 ของผลผลิตรวม ในปี 2525 การ
ออมของรัฐบาลติดลบ คือ ร้อยละ –0.4 ของผลผลิตรวม และในปี 2528 อยู่ในระดับร้อยละ 0.8 ของ
ผลผลิตรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาครัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนท้องถิน่ ระดับของการออมยิง่ ต่ า
มาก และมีบางปีตดิ ลบ เช่น ปี 2525 และ 2528 เป็นต้น
ตารางที่ 1.4
การออมของประเทศ1/
1. การออมสุทธิ
- ภาคเอกชน
- ภาครัฐบาล
2. ค่าเสือ่ มราคา
3. การออมเบือ้ งต้น
4. สัดส่วนการออมต่อ
ผลผลิตรวม (%)

2523
106,583
101,359
5,224
50,640
157,223

2524
102,753
95,846
6,907
59,259
162,012

2525
93,912
97,592
-3,680
65,649
159,561

2526
92,954
80,875
12,079
73,386
166,340

23.0

20.6

18.9

18.0

1/ เป็ นตัวเลขประมาณการ
รวมสถิตคิ ลาดเคลื่อนไว้ดว้ ยแล้ว

หน่วย : ล้านบาท
2527
2528
97,409
97,427
86,888
88,857
10,521
8,570
81,773
89,679
179,182
187,106
18.1

17.9

42

1.3

ช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุน

เนื่ อ งจากประเทศไทยมีค วามจ าเป็ นจะต้อ งใช้จ่า ยทัง้ ด้า นการลงทุน ใน
ขณะที่การออมอยู่ในระดับที่ต่ า เป็ นเหตุให้ป ระเทศต้องประสบปญั หาช่องว่างระหว่างการออมกับ
ก
า
ร
ลงทุนมาโดยตลอด คือ ในปี 2525 ช่องว่างการออม-การลงทุนเท่ากับ 21,900 ล้านบาท ปี 2526
เท่ากับ 65,700 ล้านบาท ปี 2527 เท่ากับ 47,200 ล้านบาท และปี 2528 เท่ากับ 43,200 ล้านบาท
ซึง่ นาไปสู่ปญั หาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปี 2526 ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึง
ร้อยละ 7.2 ของผลผลิตรวม และจากการที่อตั ราดอกเบี้ยในประเทศในช่วงแผนฯ 5 สูงกว่าใน
ต่างประเทศมาก ทาให้ภาคเอกชนหันไปกู้เงินจากต่างประเทศแทน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นเงินกู้
ระยะสัน้ ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ สูง) เป็ นเหตุทาให้ภาระหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนเพิม่ อย่างรวดเร็ว
และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของประเทศโดยส่วนรวม
2.

การออมของภาครัฐบาล

2.1 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ปรากฏว่าภาครัฐบาลมีเงินออมเพียง
21,821 ล้านบาท ในขณะที่ต้องลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ถึง 392,533 ล้านบาท ดังนัน้ ช่องว่าง
ระหว่างการออม-การลงทุนของภาครัฐบาล จึงสูงถึง 370,732 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 ของผลผลิต
รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาครัฐบาลกลางและส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุนถึง
255,640 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.19 ของผลผลิตรวม เป็ นส่วนสาคัญทีท่ าให้ประเทศประสบปญั หา
ด้านดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และปญั หาเรือ่ งภาระหนี้เป็ นอย่างมาก
2.2 สาเหตุสาคัญที่ทาให้การออมภาครัฐบาลกลางต่ า เกิดจากการที่รฐั บาลไม่
สามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีอากรในแต่ละปีเพิม่ ขึน้ มากนัก (สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ น้อย ฐานภาษีแคบ ความยืดหยุ่นของภาษีต่อผลผลิตรวมต่ า มีข้อ
ยกเว้นมาก ฯลฯ) ในขณะทีร่ ฐั บาลมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ตามข้อผูกพันเป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะทางด้านงบประจาและงบชาระหนี้ ซึง่ จะเห็นได้จาก
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้กาหนดเป้าหมายทีจ่ ะจัดเก็บรายได้
จากภาษีอากรและรายได้อ่นื ในปี 2529 ให้ได้รอ้ ยละ 18 ของผลผลิตรวม ต่อมาปรับเป้าหมายเป็ น
ร้อยละ 16 ของผลผลิตรวม ซึง่ หากเป็ นไปตามเป้าหมายดังกล่าวในปี 2529 จะต้องจัดเก็บรายได้ได้
ประมาณ 179,000 ล้านบาท แต่ในทางปฏิบตั จิ ดั เก็บได้เพียง 166,169 ล้านบาท/หรือร้อยละ 15.1
ของผลผลิตรวมเท่านัน้ และตลอดช่วงของแผนฯ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เฉลี่ยร้อยละ 14.8
ของผลผลิตรวม เท่านัน้
นอกจากการจัดเก็บภาษีอากรจะไม่เป็ นไปตามเป้าหมายของแผน
แล้ว ยังปรากฏว่าตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีและรายได้อ่นื ได้ต่ า
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กว่าเป้าหมายทีไ่ ด้ประมาณการไว้ในการจัดทางบประมาณในแต่ละปี อกี ด้วย โดยในช่วงแผนฯ 5 ได้
ประมาณการรายได้ไว้รวม 814,000 ล้านบาท แต่จดั เก็บได้เพียง 730,700 ล้านบาทต่ ากว่า
เป้าหมายรวมกันถึง 83,930 ล้านบาท (หรือต่ ากว่าร้อยละ 10.3) เป็ นเหตุทาให้การขาดดุล
งบประมาณสูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และส่งผลกระทบต่อการออมของภาครัฐบาลด้วย
ตารางที่ 1.5
เปรียบเทียบรายได้ตามประมาณการกับรายได้จริ ง

2525
140,000
114,037
25,963

ประมาณการรายได้
รายได้จริง
ต่ากว่าประมาณการ

2526
151,000
137,685
13,315

2527
160,000
149,173
10,827

2528
178,000
163,006
14,994

หน่วย : ล้านบาท
2529
รวม
185,000 814,000
166,169 730,070
18,831
83,930

จากข้อ เท็จ จริง ดัง กล่ า ว จึง มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งเร่ ง ระดมเงิน ออมของภาครัฐ บาล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากรายได้ภาษีอากรและรายได้อ่นื รายละเอียดปรากฏในบทที่ 5 : การคลังของ
ภาครัฐบาล
3.

การออมของภาคเอกชน
3.1

ข้อเท็จจริง

การทีก่ ารออมของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคครัวเรือนค่อนข้างต่ า
และมีแนวโน้มลดลงในช่วงทีผ่ ่านมา มีสาเหตุมาจากปญั หาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น
3.1.1 รายได้ของครัวเรือ นเพิม่ ขึ้นในอัตราที่ลดลง คือ ในช่ว งปี 25102519 รายได้ภาคครัวเรือนเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 7.2 ต่อปี แต่ในช่วงปี 2525-2529 เพิม่ เฉลีย่ เพียงร้อยละ
5 ต่อปี
3.1.2 รายจ่ายของภาคคัวเรือนเพิม่ ขึน้ สูง ทาให้เงินออมลดลงเพราะ
(1)

จานวนครัวเรือนที่เพิม่ ขึน้ ทาให้มรี ายจ่ายเพื่อการบริโภค

(2)

การเพิม่ ขึน้ ของครอบครัวที่มรี ายได้ปานกลาง ทาให้การ

เพิม่ ขึน้
ใช้จา่ ยเพื่อการบริโภคเพิม่ ขึน้
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(3) โครงสร้างอายุของประชากรเปลีย่ นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประชากรในวัยการศึกษาเพิม่ ขึน้ ทาให้ค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาเพิม่ ขึน้
(4) การขยายตัว ของเมือ งท าให้ ร ายจ่ า ยเพื่อ การบริโ ภค
เปลีย่ นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า สาธารณสุข และด้านนันทนาการเพิม่ ขึน้
3.2 เพื่อ ที่จะไม่ให้เงินออมของภาคเอกชนลดลงอีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาค
ครัวเรือน เพราะจะส่งผลกระทบถึงเรื่องการลงทุนและก่อให้เกิดปญั หาช่องว่างการออม-การลงทุน
และปญั หาหนี้สนิ จึงเห็นควรกาหนดแนวทางในการแก้ปญั หา ทัง้ ทางด้านการเพิม่ รายได้และการ
รักษาระดับรายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนไม่ให้เพิม่ เกินร้อยละ 3.7 ต่อปี (แผนฯ 5 เพิม่
ร้อยละ 4.6 ต่อปี ) และเร่งการระดมเงินออมภาคเอกชน ซึง่ รายละเอียดในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ ในเรื่อง
การพัฒนาสถาบันการเงินและสถาบันเงินออม

บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา
4.

แนวทาง

นโยบายทีส่ าคัญประการหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ การปรับบทบาทของ
ภาครัฐบาล (ทัง้ ภาครัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ) ให้ทาหน้ าที่ด้านการวางแผน
ประสานงาน ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน และพยายามถอนตัวจากกิจกรรมที่
ภาคเอกชนสามารถทาได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการของภาครัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงกาหนด
บทบาทของภาคเอกชนในช่วงแผนฯ 6 ดังนี้
4.1 สนับ สนุ น ให้ภ าคเอกชนมีบ ทบาทในด้า นเศรษฐกิจ เพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ด้านการลงทุน คือ ให้ภาคเอกชนลงทุนเพิม่ เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี เทียบกับแผนฯ 5 ซึ่ง
ลดลงร้อยละ 0.8 ต่อปี ส่วนการลงทุนภาครัฐบาลให้เพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 1.0 ต่อปี (แผนฯ 5 เพิม่ ร้อยละ
1.8 ต่อปี)
4.2 สนับสนุ นให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนในสาขาต่างๆ ในสัดส่ ว นที่สูงขึ้น
(เพื่อลดภาระของภาครัฐบาล) เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง การเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ า พลังงาน
การศึกษาและสาธารณสุข โดยใช้นโยบายราคาเป็ นเครื่องจูงใจ และรัฐให้ความช่วยเหลือ /อุดหนุ น
เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น
4.3
รัฐวิสาหกิจ โดย

สนั บ สนุ น ให้ภ าคเอกชนมีบ ทบาทเพิ่ม ขึ้น ในกิจ กรรมของรัฐ บาล และ
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4.3.1 ให้รฐั วิสาหกิจเน้ นการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศในรูปการร่วมทุนเพิม่ ขึน้ แทนการกูย้ มื เช่นทีผ่ ่านมาในอดีต
4.3.2 ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุ น/บริหารงานในกิจกรรมของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพิม่ ขึน้
5.

มาตรการที่สาคัญๆ

5.1 สนั บ สนุ น ให้ภ าคเอกชนลงทุ น ในสาขา/กิจ กรรม ที่จ ะมีส่ ว นช่ ว ยฟื้ น ฟู
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านการผลิตเพื่อส่งออก การส่งออก อุตสาหกรรมการเกษตร การ
ท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเน้ นการกระจายการผลิตในสินค้าใหม่ๆ ที่มแี ววมากกว่าการเพิม่ ผลผลิตใน
สินค้าหลัก (ตามรายละเอียดในแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน)
5.2 สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารรวมกลุ่ ม ผู้ ผ ลิต และประสานงานระหว่ า งการผลิต
การตลาด โดยใกล้ชดิ เพื่อให้การผลิตและการจาหน่ ายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
5.3 ปรับปรุงระบบโครงสร้างและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีการค้า ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อส่งออก และการส่งออก เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมในระหว่างผู้ ผลิต ผู้ส่งออก ตลอดจนเพื่อให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 พัฒนากลไกและเครื่องมือใหม่ๆ ทางด้านการเงิน เพื่อสนับสนุ นการผลิต
เพื่อส่งออก และการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุ นให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยทาหน้าทีใ่ น
การส่งเสริมการส่งออกแบบครบวงจร การซือ้ ลดตราสาร สินเชื่อ และการผลิตเพื่อส่งออก ฯลฯ
5.5 พิจารณาปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
คานึงถึงอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโลก ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
5.6 เน้นการระดมเงินทุนจากเอกชนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศมาลงทุน
ในรูปของการเพิม่ ทุน โดยการซือ้ ขายหุน้ แทนการกูเ้ งินเพื่อการลงทุนตามทีเ่ คยปฏิบตั ิ
5.7 เน้ นการปรับปรุง มาตรการและกลไกทางด้า นการเงิน การคลัง รวมทัง้
นโยบายราคา เพื่อจูงใจให้เอกชนเพิม่ การลงทุน
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6.

เป้ าหมายการลงทุนของภาคเอกชน

6.1 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ทีจ่ ะให้ภาคเอกชน
มีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ จึงเห็นสมควรกาหนดขนาดของการลงทุนภาคเอกชนไว้
ประมาณ 1,202,058 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 70.43 ของการลงทุนรวม
6.2

แหล่งทีม่ าของเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
จานวน สัดส่วน (%)
713,570
59.36
15,000
1.75
160,000
13.31

6.2.1 นิตบิ ุคคลและเอกชนภายในประเทศ
6.2.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.3 แหล่งต่างประเทศ
(เงินกู,้ การร่วมทุน)
6.2.4 สถาบันการเงิน
313,488
- ธนาคารพาณิชย์และอื่นๆ
280,488
- ธกส.
14,000
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
8,000
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
8,000
- กิจการประกันชีวติ ประกันภัย
3,000
รวม 1,202,058

26.08
23.33
1.16
0.67
0.67
0.25
100.00

การพัฒนาสถาบันการเงิ นและสถาบันเงิ นออม
7.
เพื่อทีจ่ ะให้สถาบันการเงินต่างๆ สามารถระดมเงินออมในประเทศทีอ่ ยู่นอกระบบให้
เข้าสู่ระบบการเงินมากขึ้น และจัดสรรเงินออมดังกล่าวไปลงทุนในสาขา/กิจกรรมที่จะก่อ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จึงเห็นควรกาหนดแนวทางและมาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาสถาบันการเงินต่างๆ ไว้ ดังนี้
7.1

ธนาคารพาณิ ชย์

7.1.1 อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์ควรอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
โดยคานึงถึงอัตราดอกเบีย้ ในตลาดโลก ทัง้ นี้เพื่อสนับสนุนให้มกี ารใช้เงินจากภายในประเทศมากขึน้
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7.1.2 ให้ธนาคารพาณิชย์ขยายบทบาทเกี่ยวกับการสนับสนุ นการผลิต
เพื่อส่งออก และการส่งออกให้มากขึน้ เช่น ให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยทาหน้าทีส่ นับสนุ นด้านการตลาด
อานวยความสะดวกด้านการเงินและการส่งออก เป็นต้น
7.1.3 สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ให้สนิ เชื่อระยะปานกลางและระยะยาว
มากขึน้ เพื่อลดความเสีย่ งให้แก่กจิ การทีม่ โี ครงการดีแต่มรี ะยะเวลาผลตอบแทนยาวนาน
7.2

บริ ษทั เงิ นทุน

7.2.1 ขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษทั เงินทุนให้กว้างขวางขึน้
โดยเฉพาะธุรกิจทีไ่ ด้ค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน
7.2.2 ขยายบทบาทบริษทั เงินทุนในการให้กู้ยมื ระยะปานกลางและระยะ
ยาวเพิม่ ขึน้
7.2.3 พัฒนารูปแบบและวิธกี ารดาเนินงานของบริษทั ให้มคี วามมันคงและ
่
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
7.3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

7.3.1 ขยายการให้บริการสินเชื่อทุกรูปแบบโดยเฉพาะสินเชื่อระยะสัน้ แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีเ ป้าหมายจานวนเกษตรกรและสมาชิก สถาบันเกษตรกร
ผูร้ บั บริการรวมทัง้ สิน้ 2.75 ล้านครัวเรือน ในปี 2532 (ปี 2527 จานวน 2.214 ล้านครัวเรือน) และ
จานวนสินเชื่อทีจ่ ะให้บริการแก่เกษตรกรประมาณ 32,000 ล้านบาท (ปี 2527 จานวน 14,944 ล้าน
บาท)
7.3.2 พัฒ นาและก าหนดรู ป แบบการด าเนิ น สิ น เชื่อ การเกษตรให้
เหมาะสม เพื่อเสริมกับนโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและการปรับ
โครงสร้างการผลิต การเกษตรเพื่ อ การส่ ง ออก ทัง้ ในด้านการเพิ่มผลผลิต การตลาด ตลอดจน
เสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นสาคัญ
7.3.3 ขยายขอบเขตการด าเนิ น งานสิน เชื่อ ในรูป โครงการพัฒนาการ
เกษตรสมบูรณ์ แบบให้มากขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับส่ วนราชการ ธนาคารพาณิ ชย์ และ
ภาคเอกชน ในด้านการส่งเสริมและนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทนั สมัยควบคู่กบั การให้สนิ เชื่อ
การเกษตร ทัง้ นี้ จะเน้นให้บริการทีจ่ าเป็นเหล่านี้กระจายไปสู่เกษตรกรขนาดเล็กมากทีส่ ุด และอย่าง
ทัวถึ
่ ง
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7.3.4 ดาเนินมาตรการเร่งระดมเงินออมจากภาคชนบท เพื่อสนับสนุ น
และเพิ่มแหล่ งเงินทุนการดาเนินงานของธนาคาร รวมทัง้ ส่ งเสริมให้เ กษตรกรรู้จกั ประหยัดและ
รักการออมทรัพย์
7.3.5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของธนาคาร โดยเฉพาะการ
ติดตามเงินกูค้ า้ งชาระ และดูแลการใช้เงินกูข้ องเกษตรกรให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
7.3.6 สนับสนุ นและส่ งเสริมกิจการของสถาบันเกษตรเพิม่ ขึ้น โดยเน้ น
การให้สนิ เชื่อและสนับสนุ นการรวมกลุ่มของผู้ผลิต และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับผู้ซ้อื
มากขึน้ เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างการผลิตและการจาหน่ายอย่างครบวงจร
7.4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

7.4.1 ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทาหน้าทีเ่ ป็ นองค์กรหลักของรัฐในการ
ให้บริการเงินทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่การเคหะแห่งชาติและภาคเอกชน
7.4.2 จัดสรรเงินกู้ระยะยาวเพื่อให้ประชาชนที่มอี ยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
และเน้นให้แก่ผซู้ อ้ื ทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยตามโครงการของการเคหะแห่งชาติ
7.4.3 ส่ ง เสริม และขอความร่ว มมือ จากสถาบัน การเงิน ต่ า งๆ รวมถึง
บริษัท ประกัน ชีว ิต และกองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ ในการสนับ สนุ น ทางการเงิน แก่ ธ นาคารอา คาร
สงเคราะห์ เช่น การลงทุนให้พนั ธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ และฝากประจา เป็นต้น
7.4.4 ให้ธ นาคารอาคารสงเคราะห์พยายามรัก ษาดอกเบี้ย ให้กู้ยมื แก่
ประชาชนในอัตราต่าทีส่ ุด ทัง้ นี้ จะต้องสอดคล้องกับดอกเบีย้ ในตลาด
7.4.5 จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์และจูงใจให้ประชาชนออมทรัพย์ หรือ
ลงทุนกับธนาคารเป็นการระดมเงินทุนระยะยาวทีม่ นคงอี
ั ่ กวิธหี นึ่ง
7.5

บรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขยายฐานเงินทุนและขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมให้กว้างขวางขึน้ เพื่อให้สามารถให้บริการทางการเงินแก่ภาคอุตสาหกรรมได้มากขึน้
7.6

สถาบันประกันชีวิตและประกันวิ นาศภัย

7.6.1 พัฒ นาบริษัท ประกัน ชีว ิต และบริษัท ประกัน วิน าศภัย ให้ม ีค วาม
มันคง
่ เพื่อ เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและเพื่อ ให้ระดม
เงินออมระยะยาวได้มากยิง่ ขึน้
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7.6.2 เพิม่ มาตรการในการควบคุมโดยให้การประกันรับเสี่ยงภัยเป็ นไป
ตามฐานะการเงินของบริษทั
7.6.3 พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อให้บริษั ทประกันภัยนา
เบี้ยประกันไปประกันต่ อ กับบริษัทภายในประเทศตามจานวน/สัด ส่ ว นที่ก าหนดไว้ เพื่อ ป้อ งกัน
เงินออมไหลออกนอกประเทศ
7.7

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

7.7.1 เร่งรัดให้ม ีการขยายขอบเขตการดาเนินงานด้านกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ โดยให้ครอบคลุมถึงกิจการต่างๆ นอกเหนือจากบริษัทจากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลตามทีร่ ะบุไว้ในกฎกระทรวง
7.7.2 ให้ก ระทรวงการคลัง พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมที่จ ะให้ม ีก าร
ยกเว้นภาษีเงินได้ในส่ วนที่เป็ นดอกผลของเงินสมทบ รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมในการให้
สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีอากรแก่นายจ้าง ลูกจ้างทีเ่ ข้าร่วมจัดตัง้ กองทุน โดยมีระยะเวลาจากัด
7.8

ตลาดเงิ น

พัฒนาตลาดเงินให้มคี วามคล่ อ งตัว มากขึ้น มีเ ครื่อ งมือ และตราสารทาง
การเงินชนิดใหม่เพิม่ ขึน้ โดยพิจารณาปรับปรุงระบบภาษีให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาเครื่องมือตลาด
เงินเหล่านี้
7.9

ตลาดทุน

7.9.1 ปรับปรุงโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์ โดยแยกอานาจหน้าทีก่ าร
กากับดูแลออกจากการบริหารกิจการปกติ
7.9.2 ให้มหี น่ วยงานในกระทรวงการคลังทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาตลาดทุนอย่าง
ต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบ
7.9.3 สร้างความมันใจในการลงทุ
่
นในตลาดหุน้ สามัญให้แก่ผลู้ งทุนโดย
จัดให้มมี าตรการเพื่อป้องกันการสร้างราคาหลักทรัพย์อนั
เป็นการเอาเปรียบผูล้ งทุนโดยไม่เป็ นธรรม
ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ผู้
ลงทุนได้ทราบข้อมูลทีจ่ าเป็นมากขึน้ และรวดเร็วขึน้ ด้วย
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รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับตลาด
หลักทรัพย์ และบริษทั นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
-

สร้างพื้นฐานการศึกษาเรื่อ งตลาดหุ้นให้แก่ เ ยาวชนและ

ประชาชนทัวไป
่
7.9.4 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการระดมเงินออม
ระยะปานกลางและระยะยาว
7.9.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจการตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เป็ นแหล่ งระดม
เงินออมที่สาคัญ โดยให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่กจิ การทีจ่ ะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และผูล้ งทุนในกิจการดังกล่าวในจานวนทีเ่ หมาะสม
7.9.6 ส่งเสริมให้มผี ู้ลงทุนประเภทสถาบันมากขึ้น และผู้ลงทุนประเภท
สถาบันทีม่ อี ยูแ่ ล้วก็ควรส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้
7.9.7 ส่งเสริมให้กจิ การรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่มฐี านะและการดาเนินงานดี
ออกหุน้ กู้ และนาหุน้ กูด้ งั กล่าวเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7.9.8 ส่ ง เสริม ให้ บ ริษั ท นายหน้ า ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ป ฏิบ ัติ ง านตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี

บทที่ 5
การคลังภาครัฐบาล

เพื่อลดปญั หาดุลการค้าและปญั หาช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุน ซึง่ เป็ นปญั หาเรือ้ รัง
มานาน ตลอดจนเพื่อ กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศให้เ ป็ นไปตามทิศ ทางที่
ต้องการ จึงเห็นควรกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง และมาตรการด้านการเงินการคลังของ
ภาครัฐบาลไว้ ดังนี้
1.

แนวทาง
1.1

เร่งระดมรายได้ภาครัฐบาลให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายได้จากภาษี

อากร
1.2 ด าเนิ น นโยบายการคลัง แบบประหยัด ต่ อ ไปอย่า งน้ อ ยในระยะต้น ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และกาหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับทิศทางของแผน
1.3 ใช้นโยบาย มาตรการ และกลไกทางด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุ นการ
ผลิตเพื่อส่งออก การส่งออก และเพื่อแก้ไขปญั หาของประเทศ ได้แก่ ปญั หาเรื่องดุลการคลัง ปญั หา
การออม-การลงทุน ปญั หาดุลการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัด
1.4 ลดบทบาทของภาครัฐ บาล (ทัง้ ในส่ ว นรัฐ บาลกลาง ส่ ว นท้อ งถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ) โดยให้ภาครัฐบาลทาหน้าทีด่ า้ นการกาหนดนโยบาย ประสานงานแนะนาช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน รวมทัง้ ริเริม่ หรือเลือกดาเนินการเฉพาะเรื่องที่สาคัญๆ และมี
ความจาเป็นอย่างแท้จริงเท่านัน้
2.

เป้ าหมาย
2.1

การออม-การลงทุนภาครัฐบาล

(1) ให้การออมภาครัฐบาลช่วงแผนฯ 6 เท่ากับ 155,767 ล้านบาท
(เฉลีย่ ร้อยละ 2.3 ของผลผลิตรวม)
(2)
ผลผลิตรวม)

การลงทุน เท่ากับ 504,726 ล้านบาท (เฉลี่ยร้อยละ 7.4 ของ
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(3) ช่องว่างระหว่างการออม-การลงทุนภาครัฐบาล เฉลี่ยร้อยละ 5.09
ของผลผลิตรวม (แผนฯ 5 เฉลีย่ ร้อยละ 7.9) โดยปี 2534 ขาดดุลร้อยละ 4.3 ของผลผลิตรวม
2.2

รายจ่ายภาครัฐบาล
(1)

รายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 5.3 ต่อปี (ราคาคงที)่

(2)

รายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 1.0 ต่อปี (ราคาคงที)่

2.3 ให้จดั เก็บรายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่นื อย่างต่ าร้อยละ 15.8 ของ
ผลผลิตรวมโดยเฉลีย่ ทัง้ นี้ในปี 2534 ควรเก็บได้อย่างต่าร้อยละ 16.1 ของผลผลิตรวม
2.4 ให้การขาดดุลงบประมาณช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประมาณ 181,000
ล้านบาท เฉลีย่ ปีละประมาณ 36,200 ล้านบาท (หรือร้อยละ 2.6 ของผลลิตรวม)
3.

มาตรการ
3.1

การระดมรายได้ภาครัฐบาล
วัตถุประสงค์
-

เพื่อแก้ปญั หาการขาดดุลการคลังและปญั หาช่องว่างระหว่างการ

-

เพื่อ ลดผลบิด เบือ นของภาษีต่ อ การจัด สรรทรัพ ยากรและการ

-

เพื่ อ ลดภาระภาษี ข องการส่ ง ออกและเพื่ อ พั ฒ นาก ารผลิ ต

-

เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม

-

เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บและในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี

ออมและการลงทุน
ดาเนินธุรกิจ
ภายในประเทศ

จึงเห็นควรกาหนดแนวทางและมาตรการไว้ ดังนี้
3.1.1 รายได้ภาครัฐบาลกลาง
(1)

ด้านภาษีอากร
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ก.

ภาษีทเี ่ ก็บจากเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีให้
เหมาะสม โดยคานึงถึงรายได้ทร่ี ฐั จะได้รบั ผลของภาษีต่อแรงจูงใจในการทางาน และผลของอัตรา
ภาษีต่อการหลีกเลีย่ งภาษี
พิ จ า ร ณ า ข ย า ย ฐ า น ภ า ษี อ า ก ร ใ ห้
กว้างขวาง โดยลดรายการรายได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีให้เหลือน้ อยที่สุด และโดยการปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บ และระบบการตรวจสอบภาษี
พิจารณาลดผลบิดเบือนของภาษีต่อการ
จัดสรรทรัพยากร โดยการจัดระบบภาษีให้เป็ นกลางที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ทัง้ นี้รวมถึงความเป็ นกลาง
ระหว่างอุตสาหกรรม ระหว่างรูปแบบธุรกิจและระหว่างตราสารทางการเงินต่างๆ
ปรับปรุงกฎหมายภาษีและระเบียบปฏิบตั ิ
ในการเสียภาษี รวมทัง้ วิธกี าร กระบวนการ และขัน้ ตอนในการเสียภาษี ให้เข้าใจง่าย ปฏิบตั ติ าม
และตรวจสอบการปฏิบตั ไิ ด้ง่าย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการจัดเก็บภาษี และค่าใช้จ่ายของสังคม
ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
พิจ ารณาปรับ ปรุ ง อัต ราภาษีเ งิน ได้นิ ติ บุคคลให้เอือ้ อานวยต่อการผลิตและการลงทุนภายในประเทศ ทัง้ นี้โดยคานึงถึงผลของภาษีต่อต้นทุน
ของทุน และระบบภาษีของประเทศไทย เทียบกับของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศคู่แข่งขัน และ
ประเทศคู่คา้ ของไทย
ทบทวนการให้ ส ิท ธิป ระโยชน์ ท างด้า น
ภาษีอากรสาหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน โดยคานึงถึงต้นทุนทางการคลัง ประโยชน์
ของกิจกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ความจาเป็ นของการให้สทิ ธิประโยชน์
และการให้สทิ ธิประโยชน์ของประเทศคู่แข่งขัน
ยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐวิสาหกิจ

พิจารณาขยายฐานภาษีโดยเฉพาะอย่าง
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ข.

ภาษีทเี ่ ก็บจากทรัพยากร

พิจารณาจัดเก็บภาษีทรัพย์สนิ ภาษีมรดก
และภาษีการให้ ทัง้ นี้โดยคานึงถึงรายได้ของรัฐ ความเป็ นธรรมในสังคม และผลกระทบต่อแรงจูงใจ
ในการทางาน การออม และการลงทุนภาคเอกชน
ค.

ภาษีทเี ่ ก็บจากสินค้าและบริการทีผ่ ลิตหรือบริโภค

ภายในประเทศ
ภาษีการค้าและภาษีมลู ค่าเพิม่
เพื่อ ลดอุ ป สรรคในการพัฒ นาการผลิต
ภายในประเทศอันเกิดจากการซ้าซ้อนของภาษีการค้า เพื่อลดการบิดเบือนทางเศรษฐกิจอันเกิดจาก
การมีภาษีการค้าหลายอัตรา เพื่อขจัดอุปสรรคในการส่งออกอันเกิดจากการคืนภาษีการค้าให้สนิ ค้า
ส่งออกไม่ครบถ้วน และเพื่อขจัดความยุ่งยากในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีการค้าที่สลับซับซ้อน
สมควรจะได้พจิ ารณายกภาษีการค้าและนาเอาภาษีมลู ค่าเพิม่ าใช้แทนภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังกล่าวควรมี
อัตราเดียวทีใ่ ช้กบั สินค้าและบริการทุกชนิด และกาหนดอัตราศูนย์สาหรับสินค้าส่งออก สาหรับสินค้า
ใดทีม่ เี หตุผลทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเก็บภาษีสูงกว่าอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้เก็บภาษีสรรพสามิตเสริมเติม
จากภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีสรรพสามิตร
พิจารณายกเลิกภาษีสรรพสามิตทีเ่ ก็บอยู่
ในปจั จุบนั บางรายการทีใ่ ห้รายได้ไม่คุม้ ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บ
พิจ ารณาจัด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิต จาก
สินค้าบางรายการทีป่ จั จุบนั ไม่ได้เก็บภาษีสรรพสามิต แต่ในการนาเอาภาษีมลู ค่าเพิม่ มาใช้แทนภาษี
การค้าได้พจิ ารณาเห็นสมควรให้สนิ ค้ารายการนัน้ ๆ เสียภาษีสูงกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม (ดูเรื่องภาษี
การค้าและภาษีมลู ค่าเพิม่ )
พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ษี
สรรพสามิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยคานึงถึงรายได้ของรัฐและผลกระทบต่อการผลิต
และการบริโภคภายในประเทศ
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ง.

ภาษีเก็บจากการค้าระหว่างประเทศ
ภาษีการนาเข้าและภาษีการส่งออก

ปรับปรุงอัตราและโครงสร้างภาษีศุลกากร
ให้เ หมาะสมยิ่ง ขึ้น โดยค านึ ง ถึง อัต ราการคุ้ม ครองที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ การผลิต และการบริโ ภค
ภายในประเทศ ในระยะสัน้ ภาษีศุลกากรควรใช้เพื่อเป็ นเครื่องมือในการหารายได้และเครื่องมือใน
การคุม้ ครอง ส่วนในระยะยาวควรใช้ภาษีศุลกากรเพื่อการคุม้ ครองเป็ นหลัก
ปรับปรุงระบบพิกดั ให้มคี วามแน่ นอนและ
สะดวกในการใช้มากขึน้ รวมทัง้ เพื่อให้สามารถสร้างระบบข้อมูลทีเ่ อื้อต่อการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ
โดยเพิม่ รหัสจาแนกพิกดั จาก 4 หน่ วย เป็ น 6 หน่ วย และโดยนาเอาระบบการจาแนกประเภทพิกดั
ตามระบบใหม่ (ระบบ Harmonized) เข้ามาใช้แทนระบบซึง่ ใช้อยูใ่ นปจั จุบนั (ระบบ CCCN)
ปรับ ปรุง ระบบชดเชยภาษีอ ากรเพื่อ ให้
สามารถชดเชยได้ใกล้เคียงกับจานวนภาษีท่แี ฝงอยู่ในมูลค่าสินค้าส่งออกที่สุด ทัง้ นี้โดยการจัดทา
สัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตขึน้ เพื่อทีจ่ ะนามาใช้ในการคานวณสูตรอัตราชดเชยภาษีอากร
เพิ่มบริก ารด้า นคลัง สิน ค้า ทัณ ฑ์บ นและ
การนาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตศิ ุลกากร พ.ศ. 2469 เพื่อสนับสนุ นการผลิตเพื่อ
ส่งออก โดยการลดต้นทุนการผลิตทีไ่ ม่จาเป็น
ปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนและวิ ธ ี ก ารทางด้ า น
ศุลกากร โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วทัง้ การนาเข้าและการส่งออก
พิจ ารณายกเลิก ภาษี ก ารส่ ง ออกบาง
รายการที่เ ป็ นอุ ปสรรคต่ อการส่ งออก และพิจารณาปรับปรุงระบบภาษีการส่ งออกที่เ หลือ อยู่ใ ห้
ปรับตัวได้กบั ราคาและภาวะตลาดโลก
(2)

รายได้อนื ่ ๆ

ค่าบริการทีเ่ ก็บจากผูใ้ ช้บริการของรัฐ เช่น ค่าผ่าน
ทางและค่าธรรมเนียมการออกโฉนดทีด่ นิ ควรเก็บในอัตราทีค่ ุม้ กับค่าใช้จา่ ยในการผลิตบริการนัน้ ๆ
ค่าเช่าทีด่ นิ และค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีร่ ฐั บาลเก็บจากผู้
เช่ า ทรัพ ย์ส ิน ของรัฐ ควรพิจ ารณาจัด เก็บ ในอัต ราที่ใ กล้เ คีย งกับ อัต ราตลาดเป็ น หลัก หากมีผู้
เดือดร้อนจากการจัดเก็บในอัตราดังกล่าว และรัฐบาลเห็นสมควรให้การสงเคราะห์ ควรดาเนินการ
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สงเคราะห์โดยจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุ น ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบาย
การคลังและเพื่อความเป็นธรรมต่อผูม้ ไิ ด้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของรัฐ
พิจารณาดาเนินการให้รฐั วิสาหกิจนารายได้ส่งรัฐ
เพิ่ม ขึ้น ส าหรับ รัฐ วิส าหกิจ ที่ม ิไ ด้เ สีย ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คล (รายละเอีย ดการจัด เก็ บ ภาษีจ าก
รัฐวิสาหกิจและการนารายได้ส่งรัฐอยูใ่ นแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ)
(3)

ประมาณการงบประมาณรายได้ -รายจ่ า ยในช่ ว ง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 6
(3.1) จากแนวนโยบายและเป้าหมายดัง กล่ า วข้า งต้น
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 รัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีอากรและรายได้อ่นื ประมาณ 1,085,000
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 8.7 ต่อปี (แผนฯ 5 รายได้ 730,070 ล้านบาท เพิม่ เฉลี่ยร้อยละ
8.7 ต่อปี ) โดยรายได้ปี 2534 ประมาณร้อยละ 16.1 ของผลผลิตรวม (เทียบกับปี 2529 ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.7 ของผลผลิตรวม)
ส่วนงบประมาณรายจ่ายในช่วงแผนฯ 6 คาดว่าจะ
ประมาณ 1,266,000 ล้านบาท เพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 6.0 ต่อปี (แผนฯ 5 งบประมาณรายจ่าย 950,650
ล้านบาท เพิ่มเฉลี่ย ร้อ ยละ 8.6 ต่ อ ปี ) และการขาดดุล งบประมาณในช่ ว งแผนฯ 6 จะประมาณ
181,000 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยปี ล ะประมาณ 36,200 ล้านบาท เทีย บกับแผนฯ 5 ซึ่ง ขาดดุ ล ถึง
222,049 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ปีละ 44,410 ล้านบาท โดยในปี 2534 การขาดดุลงบประมาณจะลดลง
เหลือประมาณร้อยละ 2.0 ของผลผลิตรวม (ปี 2529 ร้อยละ 4.8 ของผลผลิตรวม) การทีจ่ ากัดขนาด
ของการขาดดุลงบประมาณให้น้อยลง นอกจากจะเป็ นการแก้ไขภาระหนี้ในระยะยาว และสนับสนุ น
นโยบายการคลังแบบประหยัดแล้วยังจะช่วยให้ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินทุนในประเทศ
เพิม่ อีกด้วย
ตารางที่ 1.6
ประมาณการงบประมาณรายได้-รายจ่าย

รายการ
ประมาณการรายได้
ดุลงบประมาณ
ประมาณการรายจ่าย

แผนฯ 5
จานวน
% เพิ่ มเฉลี่ย
ต่อปี
730,070
+8.7
-220,580
950,50
+8.6

หน่วย : ล้านบาท
แผนฯ 6
จานวน
% เพิ่ มเฉลี่ย
ต่อปี
1,085,000
+8.9
-181,000
1,266,000
+6.0

57

(3.2) จากงบประมาณรายจ่ายจานวน 1,266,000 ล้าน
บาทดังกล่าว เห็นควรจัดสรรให้งบรายจ่ายบริหารประมาณ 815,000 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.4
(แผนฯ 5 คิดเป็ นร้อยละ 62.8) และเป็ นรายจ่ายพัฒนา 451,000 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35.6
(แผนฯ 5 เท่ากับร้อยละ 37.2) หรือแบ่งออกเป็ นงบประจาประมาณ 1,074,300 ล้านบาท และงบ
ลงทุนประมาณ 191,700 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 84.9 และ 15.2 ของงบประมาณรายจ่าย
ตามลาดับ
(3.3) เนื่ อ งจากรัฐ บาลมีภ าระที่จ ะต้ อ งใช้จ่ า ยตามข้อ
ผูก พัน เป็ น จ านวนมาก ทัง้ ในส่ ว นที่เ ป็ น งบประจ าและงบพัฒ นา ดัง นั น้ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
แนวนโยบายทีจ่ ะให้การใช้จ่ายของภาครัฐบาลเป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
งาน/โครงการที่จาเป็ น และมีลาดับความสาคัญสูงได้รบั งบประมาณอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรให้
ดาเนินการดังนี้
ควบคุมงบบริหารไม่ให้เพิม่ มากนัก โดยมี
เป้าหมายทีจ่ ะรักษาอัตราเพิม่ ของการบริโภคภาครัฐบาลเฉลีย่ ไม่เกินร้อยละ 5.3 ต่อปี
พิจารณาหาทางผ่อนคลาย/ชะลองบชาระ
หนี้ในแต่ละปี ให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายและความสามารถในการ
หารายได้เงินตราต่างประเทศในแต่ละปี ทัง้ นี้ เพื่อไม่ให้กระทบถึงงบลงทุนและงบพัฒนามากนัก
ก า ห น ด ว ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า ห รั บ
โครงการใหม่ทจ่ี ะเริม่ ดาเนินการในแต่ละปี โดยในปี 2530 และปี 2531 กาหนดไว้ไม่ต่ ากว่าปีละ 900
ล้านบาท
ให้ม ีการพิจ ารณายกเลิก ชะลอ และตัด
ทอนงบประมาณสาหรับงาน/โครงการต่างๆ ที่ไม่จาเป็ น ดาเนินการไม่ได้ผล และไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ
เพื่อ ให้เ กิดดุล ยภาพทางด้านการพัฒนา
และการรักษาความมันคงของชาติ
่
จึงควรพิจารณาจัดให้มรี ะบบการประสานงานโครงการ จัดสรร
งบประมาณ เพื่อการป้องกันประเทศให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมสอดคลช้องกับปญั หาภัยคุกคามและ
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในแต่ละปี
เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนต่อรายได้ -รายจ่ายของภาครัฐบาล ดังนัน้ จึง
เห็นควรกาหนดให้มกี ารจัดทาแผนการคลังของภาครัฐบาลรายปีและราย 3 ปี
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3.1.2 รายได้ของราชการการบริหารส่วนท้องถิน่
(1) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และร่ ว มในการก าหนดให้ร าชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองให้มากขึ้น โดยพิจารณาขยายฐานและปรับปรุงอัตราภาษี
ท้องถิน่
(รายละเอียดเรือ่ งรายได้ของราชการการบริหารส่วนท้องถิน่ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเมืองและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ)
(2)

เป้าหมายรายได้-รายจ่าย

(2.1) ในช่ ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 6 ได้ ก าหนดให้
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีรายได้ประมาณ 99,000 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี
(แผนฯ 5 รายได้ 49,532.8 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.5 ต่อปี ) เป็ นรายได้จากภาษีอากร
85,000 ล้านบาท รายได้อ่นื ๆ 14,000 ล้านบาท และรายได้พเิ ศษ 21,000 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเงิน
อุดหนุ นจากรัฐบาล (แผนฯ 5 รัฐบาลอุดหนุ น 14,424.8 ล้านบาท) รวมเป็ นยอดรายรับประมาณ
120,000 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าช่วงแผนฯ 5 ประมาณหนึ่งเท่า
สาหรับ รายจ่า ยของราชการบริห ารส่ ว นท้อ งถิ่น
ในช่วงแผนฯ 6 ได้กาหนดไว้ประมาณ 113,000 ล้านบาท หรือเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 10.4 ต่อปี (แผนฯ 5
เพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 11.3 ต่อปี) โดยเป็ นรายจ่ายบริหาร 73,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 40,000
ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ส่วนท้องถิ่นเอง 26,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.0 (แผนฯ 5 ร้อยละ
52.7) และจากเงินอุดหนุ น 14,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.0 (แผนฯ 5 ได้จากเงินอุดหนุ น และ
เงินกูร้ อ้ ยละ 47.3)
(2.2) จากตัว เลขประมาณการรายได้ -รายจ่า ยข้า งต้น
แสดงให้เห็นว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ส่วนท้องถิน่ จะพึง่ ตัวเองในด้านการพัฒนาเพิม่ ขึน้
คือ สามารถนารายได้ม าใช้เ พื่อ การลงทุ นถึง 26,000 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 26.3 ของรายจ่า ย
ทัง้ หมด (แผนฯ 5 ร้อยละ 24.5) โดยได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในสัดส่วนทีน่ ้อยลงซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
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ตารางที่ 1.7
ขนาดการคลังส่วนท้องถิ่ นทุกรูปแบบในช่วงแผนฯ 5 และแผนฯ 6
แผนฯ 5
1. รายได้ประจา
1.1 ภาษี อากร
- ท้องถิน่ เก็บเอง
- รัฐเก็บให้
- รัฐแบ่งให้
1.2 รายได้อื่น
2. รายได้พิเศษ
2.2 เงินอุดหนุน
2.3 เงินสะสม/เงินกู้
3. รวมรายรับ
4. รายจ่าย
4.1 รายจ่ายบริการ
4.2 รายจ่ายลงทุน
5. ความสามารถทางการเงิ นของ
ส่วนท้องถิ่ น
รายได้ประจา
หักรายจ่ายบริการ
รายได้ประจาเพื่อการลงทุน

จานวน
49,532.8
41,697.0
(8,244.8)
(21,515.9)
(11,936.3)
7,835.8
17,599.9
14,424.8
3,175.1
67,132.7
60,448.6
37,385.2
23,063.4

49,532.8
37,385.2
12,147.6

อัตราเพิ่ ม
11.5

11.3

หน่วย : ล้านบาท
แผนฯ 6
จานวน
อัตราเพิ่ ม
99,000
12.0
85,000
(16,000)
(50,000)
(19,000)
14,000
21,000
21,000
120,000
113,000
10.4
73,000
40,000

99,000
73,000
26,000

3.1.3 รายได้รฐั วิสาหกิจ
ก.
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 6
มีแ นวทางที่จ ะปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และกาหนดนโยบายและผลตอบแทนในการลงทุนให้
เหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการเพิม่ รายได้และทาให้รฐั วิสาหกิจพึง่ ตนเองได้มากขึน้ รวมทัง้ สนับสนุ นให้
ภ
า
ค
เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนและ/หรือบริหารงานในรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพิม่ โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ลดภาระของภาครัฐบาล
(รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นารัฐวิสาหกิจและ
แนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปรากฏในแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ)
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ข.

เป้าหมายรายได้-รายจ่าย

(1) ส าหรั บ ร ายได้ ข อ งรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใน ช่ ว งขอ ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่าจะประมาณ 1,446,808 ล้านบาท (แผนฯ 5 ประมาณ 561,328 ล้าน
บาท) ส่วนรายจ่ายประจาจะมีประมาณ 1,343,454 ล้านบาท แผนฯ 5 ประมาณ 515,691 ล้านบาท)
และมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานประมาณ 103,354 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากแผนฯ 5 ประมาณ 2
เท่า ทัง้ นี้ เนื่องจากได้กาหนดนโยบายทีจ่ ะให้รฐั วิสาหกิจปรับปรุงอัตราค่าบริการ และลดราจ่ายทีไ่ ม่
จาเป็นลงซึง่ จะทาให้ภาครัฐวิสาหกิจมีกาไรสูงขึน้
(2) ส่วนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแผนฯ 6 คาด
ว่าจะมีประมาณ 242,767 ล้านบาท (เพิม่ จากช่วงแผนฯ 5 ประมาณ 72,882 ล้านบาท) โดยจะลงทุน
จากเงินรายได้เพิ่มขึ้นเป็ นประมาณร้อยละ 31.3 ของงบลงทุนทัง้ หมด และใช้จากงบประมาณ
อุดหนุ นและเงินกู้ต่างประเทศในสัดส่วนทีต่ ่ ากว่าช่วงแผนฯ 5 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายทีจ่ ะลดการ
กูย้ มื จากต่างประเทศลง
(3) เพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบายที่จะให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพิม่ ขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงเห็นควรกาหนด
งบลงทุน แหล่งทีม่ าของเงินลงทุนไว้ดงั นี้
ตารางที่ 1.8
งบลงทุนของรัฐวิ สาหกิ จและแหล่งที่มาของงบลงทุน
แผนฯ 5
งบลงทุนรวม
แหล่งที่มา
เงินรายได้รฐั วิสาหกิจ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- งบประมาณแผ่นดิน
เงิ นกู้และอื่นๆ
- ในต่างประเทศ
- ต่างประเทศ

วงเงิ น
169,885

ร้อยละ
100.0

54,793
11,470
(3,810)
103,620
(27,426)
(76,194)

32.3
6.7
61.1
(16.1)
(44.9)

หน่วย : ล้านบาท
แผนฯ 6
วงเงิ น
ร้อยละ
242,767
100.0
76,031
3,791
(1,195)
162,945
(62,977)
(99,968)

31.3
1.6
67.1
(25.9)
(41.2)

ในส่วนทีเ่ ป็ นเงินกู้และอื่นๆ จานวน 162,945 ล้านบาทนัน้ ส่วนหนึ่งเห็น
ควรให้มาจากการร่วมลงทุน/การเพิม่ ทุน จากภาคเอกชนทัง้ จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ
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โดยในขัน้ ต้นกาหนดไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ของเงินกู้และอื่นๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ทีจ่ ะระดมทุนจากภาคเอกชนเพิม่ ขึน้
3.2

การระดมเงิ นจากต่างประเทศภาครัฐบาล
3.2.1 เงินกูต้ ่างประเทศ

(1) คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2528 กาหนด
ขนาดวงเงินกูต้ ่างประเทศภาครัฐบาลไว้ไม่เกินปีละ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตามผลการพิจารณา
และข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศ) ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
รักษาระดับเพดานของภาระหนี้ต่างประเทศที่กาหนดไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 9 ของรายได้เงินตรา
ต่างประเทศ (แต่ทงั ้ นี้เมื่อมีความจาเป็ นก็สามารถขยายเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 2 ในช่วง พ.ศ. 2529 2531) และวงเงินกู้ดงั กล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความสามารถในการหารายได้เงินตรา
ต่างประเทศจากการส่งออกและบริการแต่ละปี
(2) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เห็นควรกาหนดวงเงินกู้
ผูกพันใหม่ประมาณ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้ โดยรวมเงินกู้ทหารปีละประมาณ 100 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ไว้ดว้ ย ดังนัน้ จึงเป็ นเงินกู้ ผูกพันสาหรับโครงการใหม่และสถาบันการเงินประมาณ
5,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจานวนดังกล่าวคาดว่าจะเบิกจ่ายในแผนฯ 6 ประมาณ 91,000
ล้านบาท
(3) เพื่อ ที่จ ะให้ก ารกู้ เ งิน ต่ า งประเทศและการบริห ารเงิน กู้
เป็นไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมมากทีส่ ุด จึงเห็นควรกาหนดแนวทางและ
มาตรการในการดาเนินการ ดังนี้
พิจารณาจัดทาแผนเงินกู้ประจาปี และราย 3 ปี
โดยในปี 2529-2530 กาหนดไว้ปีละ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการทีจ่ ะใช้เงินกู้ต่างประเทศ
จะต้องสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ และพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศทีม่ เี งื่อนไข
ผ่อนปรนและเหมาะสมกับลักษณะของโครงการและหน่วยงาน
พิจารณาการบริหารหนี้ต่างประเทศโดยวิธ ีปรับ
โครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัตกิ ารปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศปี 2528 เพื่อ
เป็นการขยายระยะเวลาชาระหนี้หรือลดภาระหนี้ รวมทัง้ วิธกี ารทีจ่ ะลดต้นทุนการกู้เงิน และจะทาให้
การก าหนดและบริห ารโครงสร้างหนี้ของประเทศให้อยู่ในระดับที่สม่ าเสมอ โดยไม่เ ป็ นภาระต่ อ
งบประมาณในปี ใดปี หนึ่งเกินสมควร และเป็ นการสอดคล้องกับระบบการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราทีล่ อยตัวด้วย
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พิจารณาบริหารหนี้ต่างประเทศเพื่อกระจายภาระ
หนี้โดยไม่ให้อยู่ในรูปเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายความเสี่ยง
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลที่
เป็ นหนี้อยู่ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และเป็ นการสอดคล้ องกับแนวนโยบายของ
รัฐบาลที่จะปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาลทัง้ หมดให้สอดคล้องกับตะกร้าเงินของ
ประเทศทีก่ องทุนรักษาระดับเงินตราต่างประเทศถือปฏิบตั อิ ยู่
พิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมในการค้า
ประกันเงินกูใ้ ห้แก่รฐั วิสาหกิจ (ทัง้ ทีก่ ู้จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ) เพื่อทาให้ต้นทุนการ
ผลิตสินค้าและบริการของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามสภาพทีเ่ ป็นจริงและเป็นการลดภาระของรัฐบาลด้วย
3.2.2 เงินช่วยเหลือต่างประเทศ
(1) เนื่องจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเท่าที่ผ่านมายังมี
ลักษณะเน้นสนับสนุ นกิจกรรมย่อมกระจายอยู่ ในกระทรวง ทบวง กรม และสาขาต่างๆ มากมาย
ขาดการประสานงาน และขาดการจัดลาดับควาามสาคัญในลักษณะภาพรวมทีเ่ ชื่อมโยงและสัมพันธ์
กับการจัดสรรงบประมาณและการกู้เงินจากต่างประเทศเท่าที่ควร จึงจาเป็ นที่จะต้องวางแนวทาง
และมาตรการเพื่อทีจ่ ะให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมมากยิง่ ขึน้
(2) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่าจะสามารถระดมความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศได้ประมาณ 743 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 20,060 ล้านบาท ซึ่ง
ใกล้เคียงกับช่วงแผนฯ 5 ซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือประมาณ 745.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
18,335 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะได้จากประเทศในกลุ่มโคลัมโบ ประชาคมยุโรป องค์กรเอกชน
สหประชาชาติ และสหรัฐอเมริกา
(3) เพื่อ ที่จ ะให้ค วามช่ ว ยเหลือ ต่ า งประเทศ เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ และสอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณ
และแผนเงินกูต้ ่างประเทศ จึงเห็นควรให้มกี ารดาเนินการดังนี้
ให้มกี ารพิจารณาปรับปรุงกลไกการวางแผน ดูแล
และติดตามเกีย่ วกับเรือ่ งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
จัดทาแผนความช่ว ยเหลือ จากต่ า งประเทศเป็ น
รายปี และราย 3 ปี ให้สอดคล้องกับแผนเงินกูต้ ่างประเทศและแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
สนับสนุนโครงการทีจ่ ะนาไปสู่การปฏิบตั จิ ริง ส่วน
การขอความช่วยเหลือเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ควรจากัดเฉพาะในเรือ่ งทีส่ าคัญ ซึง่ สอดคล้องกับ
แผนชีน้ าของชาติ และความจาเป็นเร่งด่วนเท่านัน้
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สนับสนุ นโครงการทีร่ ะบุไว้ในแผนงานต่างๆ ใน
แผนพัฒนาเป็นลาดับแรก ส่วนโครงการในแผนของกระทรวงจะมีความสาคัญอันดับรองลงไป
พิจ ารณาปรับ แนวทางความร่ว มมือ ที่มลี ักษณะ
เป็ น ข้อ ผูก พัน ทางการค้า ของผู้ใ ห้โ ดยเน้ น โครงการที่ม ีล ัก ษณะที่จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
มากขึน้ อย่างแท้จริง
4.

วงเงิ นงบพัฒนาและแหล่งที่มา
4.1

ขนาดวงเงิ นงบพัฒนา

เพื่ อ ที่ จ ะให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ าหมายส่ ว นรวมของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 6
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ ซึง่ ได้แก่การลดปญั หาดุลการคลัง ปญั หาการออม-การลงทุน ปญั หาดุลการค้า
แ
ล
ะ
ดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทัง้ ปญั หาภาระหนี้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้กาหนดวงเงินงบพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไว้ 664,090 ล้านบาท คือเพิม่ จากแผนฯ 5 (ปรับปรุง) ประมาณ 91,462 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.8
วงเงินงบพัฒนาจานวน 664,090 ล้านบาทนี้ ส่วนใหญ่จะได้มาจากแหล่ง
ภายในประเทศ คือประมาณ 553,030 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.28 ของวงเงินพัฒนาฯ (แผนฯ 5
เดิมกาหนดไว้ร้อยละ 80.23 แต่จากตัวเลขเบื้องต้นได้ใช้จากแหล่งภายในประเทศร้อยละ 78.26)
และจากแหล่งต่างประเทศ 111,060 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.72
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ตารางที่ 1.9
ประมาณการวงเงิ นงบพัฒนาฯ ในช่วงแผนฯ 6 และแหล่งที่มา
แผนฯ 5
ปรับปรุง
สัดส่วน (%)
572,628
100.00
448,143
78.26

งบพัฒนา
1. แหล่งภายในประเทศ

หน่วย : ล้านบาท
แผนฯ 6
ปรับปรุง
สัดส่วน (%)
664,090
100.00
553,030
83.28

-

รายได้จากภาษีอากรและอื่นๆ

221,875

38.74

270,000

40.66

-

เงินกู้

162,104

28.31

181,000

27.26

(37,219)
(37,993)
(86,891)
2,000
12,482
49,682
124,485
106,150
18,335

(6.50)
(6.63)
(15.71)
0.35
2.18
8.68
21.74
18.54
3.20

36,200
54,300
90,500
26,000
76,030
111,060
91,000
20,600

5.45
8.18
13.63
3.92
11.45
16.72
13.70
3.02

284,039

49.60

372,030

56.02

- ธปท.
- ธ.ออมสิน
- ธ.พาณิชย์/เอกชน
- เงินคงคลัง
- รายได้องค์การบริหารฯ
- รายได้รฐั วิสาหกิจ
2. แหล่งต่างประเทศ
- เงินกู้
- เงินช่วยเหลือ
3. การร่วมทุนจากภาคเอกชน*
(ในประเทศและต่างประเทศ)
4. การพึ่งตนเองของรัฐบาลใน
การพัฒนา

* หมายเหตุ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เห็นสมควรกาหนดเป้าหมายร่วมลงทุนจากภาคเอกชน (ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ) ในรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในขัน้ ต้น ประมาณ 10,000 ล้านบาท

4.2

การพึ่งตนเองด้านการพัฒนาของภาครัฐบาล

ในช่ว งของแผนฯ 6 ได้เ น้ นนโยบายที่จะให้ภาครัฐบาลพึ่งตนเองในการ
พัฒนามากยิง่ ขึน้ ซึง่ นอกจากจะเป็ นการลดปญั หาเรื่องภาระหนี้ของภาครัฐบาล (ทัง้ ภายในและหนี้
ต่างประเทศ) ในอนาคต และเพื่อให้ภาคเอกชนมีแหล่งเงินทุนในประเทศมากยิง่ ขึ้นแล้วยังเป็ นการ
ช่วยลดปญั หาช่องว่างการออม-การลงทุน ตลอดจนลดการนาเข้าจากต่างประเทศ ดังนัน้ ในช่วง
แผนฯ 6 จึงก าหนดให้ภาครัฐบาลนารายได้จากภาษีอ ากรและรายได้อ่นื มาใช้จ่ายในการพัฒนา
เพิม่ ขึน้ คือประมาณ 372,030 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.02 ของงบพัฒนา (แผนฯ 5 เดิมกาหนดไว้
ร้อ ยละ 69.33 แต่ จากข้อ มูล เบื้อ งต้นปรากฏว่าภาครัฐบาลใช้รายได้เ พื่อ การพัฒนาเพียงร้อ ยละ
49.60 เท่านัน้ )
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4.3

แหล่งที่มาของวงเงิ นพัฒนาและแนวทางการจัดสรร
สาหรับวงเงินพัฒนาจานวน 664,090 ล้านบาท มีแหล่งทีม่ าดังนี้
4.3.1 จากงบประมาณแผ่นดิ น จานวน 451,000 ล้านบาท แยกเป็น

(1) จากรายได้ภ าษีอ ากรและรายได้อ่ืน 270,000 ล้า นบาท
หรือร้อยละ 40.66 ของงบพัฒนาฯ (แผนฯ 5 ร้อยละ 38.75) ทัง้ นี้ โดยกาหนดให้สดั ส่วนงบพัฒนา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 35 ของงบประมาณรายจ่าย
(2) จากเงินกู้ภายในประเทศ 181,000 ล้านบาท หรือร้อยละ
27.26 ของงบพัฒนาฯ (แผนฯ 5 ร้อยละ 28.31)
แนวทางการจัดสรร
เนื่องจากในช่วง 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประเทศไทย
ั หาด้า นการคลัง ป ญ
ั หาการส่ ง ออกและป ญ
ั หาการว่ า งงาน ดัง นั น้ การจัด สรร
ยัง คงประสบป ญ
งบประมาณจึงควรมีแนวทางดังนี้
(1) ให้ค วามสาคัญแก่ งานด้านการพัฒนาชนบท การเกษตร
โดยเน้ นการกระจายการผลิต สินค้าที่มแี ววการผลิต เพื่อ ส่งออกมากกว่าการเพิม่ ผผลิตสินค้าที่ม ี
ปญั หาด้านการส่งออก
(2)

เน้ นโครงการที่ให้ผลตอบแทนเร็ว และมีผลต่ อการสร้าง

(3)

เน้ นการปรับ ปรุงคุ ณภาพชีว ิต โดยเฉพาะอย่า งยิ่งแก่ ผู้

งานสูง
ยากจน ทัง้ ในเมืองและชนบท
4.3.2 จากเงิ น รายได้ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวน 26,000
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.92 ของงบพัฒนาฯ (แผนฯ 5 ร้อยละ 2.18) โดยเน้นให้ส่วนท้องถิน่ เร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีและจัดเก็บเงินคืนทุนจากบริการต่างๆ เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ เร่งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เพื่อลดภาระของภาครัฐบาลในระยะยาว
แนวทางการจัดสรร เน้ นการจัดบริการด้านสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิง่ ในกรุงเทพมหานครและเมือ งหลักต่ า งๆ โดยเน้ น การ
ประสานงานกับภาครัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจ
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4.3.3 จากเงิ น รายได้ ร ฐั วิ ส าหกิ จ ประมาณ 76,030 ล้า นบาท หรือ
ร้อ ยละ 11.45 ของงบพัฒนาฯ (แผนฯ 5 ร้อ ยละ 8.67) ทัง้ นี้ โดยเน้ นนโยบายการให้รฐั วิส าหกิจ
พึ่ง ตนเองมากขึ้น และเร่ง รัด การปรับ ปรุง นโยบายราคาและลดรายจ่า ยที่ไ ม่จ าเป็ น ลง รวมทัง้
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ ตลอดจนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมาก
ยิง่ ขึน้
แนวทางการจัดสรร
(1) ให้ ค วามส าคั ญ แก่ ง านด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ สารแล ะ
โทรคมนาคม การขนส่งทางอากาศ และบริการพืน้ ฐานด้านสาธารณูปการทีจ่ าเป็ น
(2)

ชะลอการลงทุนด้านพลังงานลง

(3) สนับ สนุ น ให้ภ าคเอกชนเข้า มามีบ ทบาทในรัฐ วิ ส าหกิจ
เพิม่ ขึน้ โดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติและคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาการลงทุนเร่ง
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และรายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
4.3.4 เงิ นกู้จากต่ างประเทศ ประมาณ 91,000 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ
13.07 ของงบพัฒนาฯ (แผนฯ 5 ร้อยละ 18.5) ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่จะลดปญั หาภาระหนี้ของ
ภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความจาเป็ นที่จะต้องรักษาศักยภาพของการพัฒนาในระยะ
ยาวจึงเห็นควรกาหนดให้วงเงินกู้ช่วง 2 ปีแรกของแผนปีละ 1,000 ล้านเหรียญฯ ส่วนช่วง 3 ปีหลัง
เพิม่ เป็นปีละ 1,200 ล้านเหรียญฯ
แนวทางการจัดสรร
(1) เน้นการจัดสรรในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ สาหรับแผนพัฒนาเมือง
และพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และแผนพัฒนาระบบบริการพืน้ ฐาน (เพื่อลดบทบาทและภาระภาครัฐบาลกลาง)
(2) เน้ น การจัด สรรเงิน กู้ส าหรับ การพัฒ นาด้า นการสื่อ สาร
โทรคมนาคม การขนส่งทางอากาศเพื่อเป็ นพื้นฐานในการสนั บสนุ นการลงทุนด้านต่างๆ ของภาค
เอกชน และช่วยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
(3) เน้นการจัดสรรสาหรับโครงการทีจ่ ะได้ผลตอบแทนสูงและ
ก่อให้เกิกดการประหยัดหรือก่อให้เกิดรายได้เงินตราต่างประเทศสูง ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(4)
หรือบริการจากต่างประเทศเท่านัน้

เน้นการจัดสรรเฉพาะโครงการที่จาเป็ นต้องซือ้ สินค้าและ/
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4.3.5 เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ า งประเทศ ประมาณ 20,000 ล้า นบาท หรือ
ร้อยละ 3.02 ของงบพัฒนาซึง่ ใกล้เคียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยส่วนใหญ่จะมาจากประเทศใน
กลุ่มโคลัมโบ กลุ่มประชาคมยุโรป และองค์การเอกชน
แนวทางการจัดสรร
ั หา
เห็น ควรให้ ค วามส าคัญ แผนงานซึ่ง จะมีส่ ว นช่ ว ยแก้ ไ ขป ญ
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ได้แก่การพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพคน การพัฒนาชนบท
การพัฒนาทรัพยากรธรณี และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยั และการบริหาร
การพัฒนา
การจัดทาแผนประจาปี
เนื่องจากความต้องการในการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 6 จะสูงกว่าวงเงินงบพัฒนาเบือ้ งต้นมาก ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อที่จะให้การจัดสรรงบพัฒนาจากแหล่งต่างๆ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพเป็ นจริง จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการจัดทา
แผนประจ าปี และแผน 3 ปี โดยยึด แนวทางหลัก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เป็ นกรอบในการ
พิจารณาเรือ่ งดังกล่าว

บทที่ 1
บทนา

1.
ในระยะทีผ่ ่านมา ความขาดแคลนทรัพยากรและข้อจากัดด้านการเงินได้ทวีปญั หา
เพิม่ มากขึ้นเป็ นลาดับ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทัง้ ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็ น
อย่างมาก และก่ อ ให้เ กิดผลกระทบต่ อ การพัฒนาทัง้ ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก
ภายใต้ ส ถานการณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น นี้ จ าเป็ น ที่จ ะต้อ งเร่ง รัด และผลัก ดัน การพัฒ นาในด้า นต่ า งๆ ให้ม ี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้เน้ นให้ความสาคัญกับการเพิม่
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ รวมทัง้ การปรับปรุง
ระบบการบริหารให้เอือ้ อานวยต่อการพัฒนามากยิง่ ขึน้
2.
แม้ว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 ที่ผ่านมาได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคม
โดยเน้นการให้บริการพืน้ ฐานต่างๆ เป็นสาคัญก็ตาม แต่เมือ่ ได้พจิ ารณาในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้
ว่า แนวทางการพัฒ นาสัง คมในระยะที่ผ่ า นมานัน้ ยัง มีล ั ก ษณะไม่ป ระสานและสอดคล้อ งไปใน
ทิศทางเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายร่ว มกัน ระหว่ า งการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมในแนวดัง กล่ าวอย่า งเต็มที่ แต่ ปญั หา
ทางด้านสังคมบางเรือ่ งกลับรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนเพิม่ ขึน้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาสังคมเสียใหม่
3.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงเห็นควรปรับแนวทางการพัฒนาสังคมจากแนวทางการ
พัฒนาสังคมส่วนรวมมาให้ความสาคัญแก่การพัฒนาสังคมในระดับพืน้ ฐาน คือระดับคน ครอบครัว
และชุมชน อันเป็ นส่ วนย่อ ยของสังคมให้มากขึ้น ทัง้ นี้เ ป็ นที่ยอมรับกันโดยทัวไปแล้
่
ว ว่าคนเป็ น
ทรัพยากรอันมีค่าทีส่ าคัญยิง่ ของประเทศ และเป็ นทีเ่ ชื่อได้อย่างแน่ นอนว่าหากได้มกี ารพัฒนาคนให้
มีคุณภาพสูงขึน้ แล้วก็ย่อมจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมมีคุณภาพดีขน้ึ ตามไปด้วย แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้เ น้ นให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนมากขึ้นกว่าแผนฯ ที่ผ่านมา และ
แนวทางพัฒนาคุณภาพของคนในแนวทางนี้ก็จะสอดคล้อ งกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดียงิ่ ขึน้ อีกด้วย
แผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรมนี้จะประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับขนาดและการกระจาย
ตัวประชากร แผนพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน แผนเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม และแผน
ปรับปรุงกลไกการพัฒนาสังคม

69

4.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และ
กลวิธใี นการพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม ไว้ดงั นี้
4.1

วัตถุประสงค์

เพื่อ ให้ ค นสามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต และมีส่ ว นรวมในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ พร้อ มทัง้ สามารถปรับ ตัว เข้า กับ สภาพแวดล้อ มทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4.2

เป้ าหมาย

พัฒนาคุณภาพคนให้เป็ นคนดีมคี วามสามารถและให้มบี ทบาทที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบสุข เกิดความเป็ นธรรมสอดคล้องและสนับสนุ น
การพัฒนาประเทศส่วนรวม พร้อมๆ กับการธารงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์ของชาติ ค่านิยมอันดีงามและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวติ ของคนในชนบท และในเมืองให้ได้ตามเกณฑ์ความจาเป็น
4.3

แนวทาง

(1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของคนให้มคี วามรูค้ วามสามารถทีเ่ อื้อ
ต่อการพัฒนาชีวติ อาชีพ และสังคมทีม่ งุ่ เน้นการพึง่ ตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นหลัก
(2)

พัฒ นาสัง คมให้ค วบคู่ป ระสานสัม พัน ธ์กัน ไปกับ อาชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจ
(3) เสริมสร้างความมีระเัังคมบินัย่อื งกลับรุนมาย พัฒนาจิตใจให้ม ี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
(4) สนับสนุ นการรวมกลุ่มเพื่อช่ว ยเหลือซึ่งกันและกัน ทัง้ นี้เ พื่อร่ว ม
รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมและส่งเสริมการประหยัดและการออม
4.4

กลวิ ธี

เพื่อให้กาหนดการดาเนินงานพัฒนาสังคมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
และสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ได้กาหนดวิธกี ารพัฒนาไว้ ดังนี้
(1) พัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน โดยรักษาขนาดและการกระจายตัว
ประชากรให้เ หมาะสม เพื่อ เปิ ด โอกาสการพัฒ นาคุ ณ ภาพ การส่ ง เสริม สุ ข ภาพ การปรับ ปรุ ง
การศึกษาและฝึ กอบรม ที่มุ่งเน้ นเพื่อการอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจและพัฒนาแรงงานให้ม ี
คุณภาพยิง่ ขึน้
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(2) เสริมสร้างความสงบสุข โดยป้องกันอาชญากรรม อุบตั ภิ ยั และเพิม่
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนปรับปรุงการจัดสวัสดิการสังคมให้ม ี
ประสิทธิภาพ
(3) ปรับปรุงกลไกการพัฒนาสังคม โดยปรับบทบาทองค์กรการบริหาร
ของรัฐ สนับสนุนให้เอกชน ชุมชน และครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนให้ม ี
การใช้แ ผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรมเป็ นเครื่อ งมือในการประสานงานให้มเี ป้าหมาย และ
ทิศทางเดียวกัน
4.5

แผนงานหลัก

จากกลวิธกี ารพัฒนาสังคมดังกล่าวข้างต้น แผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประกอบด้วย 4 กลุ่มแผนงาน และ 10 แผนงานหลัก ดังนี้
(1) กลุ่ ม แผนงานเกี่ ย วกั บ ขนาดและการกระจายตั ว ประชากร
ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่
(1.1) แผนงานลดอัตราเพิม่ ประชากร
(1.2) แผนงานกระจายตัวประชากร
(2)

กลุ่ ม แผนงานพัฒ นาคุ ณ ภาพคน และแรงงาน ประกอบด้ว ย 4

แผนงานหลัก ได้แก่
(2.1) แผนงานพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม
(2.2) แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
(2.3) แผนงานพัฒนาจิตใจ และวัฒนธรรม
(2.4) แผนงานบริหารและพัฒนาแรงงาน
(3)

กลุ่ ม แผนงานเสริม สร้า งความสงบสุ ข ในสัง คม ประกอบด้ว ย 2

แผนงานหลัก ได้แก่
(3.1) แผนงานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
(3.2) แผนงานสวัสดิการสังคม
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(4)

กลุ่ ม แผนงานปรับ ปรุ ง กลไกการพัฒ นาสัง คม ประกอบด้ว ย 2

แผนงานหลัก ได้แก่
(4.1) แผนงานปรับบทบาทของรัฐ
(4.2) แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ 2
ขนาดและการกระจายตัวของประชากร

หลักการและเหตุผล
1.
การพัฒนาคุณภาพคนเป็ นเรื่องทีล่ ะเอียดอ่อนและมีความเกี่ยวพันกับสิง่ ต่างๆ อยู่
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจากัดด้านการเงินทาให้มคี วามจาเป็ นที่
จะต้องพิจารณาขนาดหรือจานวนของคน ตลอดจนการกระจายตัวของประชากรควบคู่ไปกับแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพของคนด้วย การรักษาขนาดของประชากรและการกระจายตัวให้เหมาะสม
เป็ นเรื่องที่มคี วามสาคัญและจะต้องตระหนักถึงเป็ นอย่างมากในภาวการณ์เช่นในปจั จุบนั นี้ ดังนัน้
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดแผนการลด
ขนาดและการกระจายตัวของประชากรให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย

แผนงานลดอัตราเพิ่ มประชากร
2.

แผนงานลดอัตราเพิม่ ประชากร มีรายละเอียดดังนี้
2.1

วัตถุประสงค์

แผนงานลดอัตราเพิม่ ประชากรมีวตั ถุประสงค์โดยทัวไปที
่ จ่ ะลดภาวะเจริญ
พันธุ์ และอัตราเพิม่ ประชากรให้ต่ าลง เพื่อจะเอื้ออานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวติ สมาชิกครอบครัวให้ดขี น้ึ
2.2

เป้ าหมาย

ลดอัตราเพิม่ ประชากรให้เหลือร้อยละ 1.3 ในปี 2534 โดยคาดว่าจะมี
จานวนประชากรประมาณ 57 ล้านคน อัตราเกิดประมาณ 19.1 ต่อประชากร 1,000 คน และอัตรา
ตายประมาณ 5.7 ต่อประชากร 1,000 คน
2.3

แนวทาง

ส่ ง เสริมและเร่ง รัด งานวางแผนครอบครัว โดยเน้ นกลุ่ ม เป้าหมายที่ยงั มี
อัตราเกิดและอัตราเพิม่ อยู่ในเกณฑ์สูง ทัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตชนบทและเขตเมืองพร้อมๆ กับการนา
วิธกี ารนอกเหนือจากการวางแผนครอบครัวมาใช้ให้มากยิง่ ขึน้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการ
ลดอัตราเพิม่ ประชากรทีก่ าหนดไว้
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2.4

มาตรการ

เพื่อ ให้ส ามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และแนวทางดัง กล่ า วได้
กาหนดมาตรการไว้ดงั ต่อไปนี้ คือ
(1)

ส่งเสริ มและเร่งรัดงานวางแผนครอบครัว

(1.1) เพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขยายการให้ บ ริ ก ารวางแผน
ครอบครัวให้ทวถึ
ั ่ ง โดยเน้นพื้นที่ทม่ี ปี ญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมและมีอตั ราการคุมกาเนิดต่ า ทัง้
ในชนบทและในเมือง รวมทัง้ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ชาวเขา วัยรุ่น ประชาชนในชุมชนแออัด
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่เน้นเฉพาะสตรีดว้ ยวิธกี าร
ส่งเสริมให้อาสาสมัครของรัฐและองค์การเอกชน
เช่น ผสส. อสม. ผดุงครรภ์โบราณ เป็นต้น สามารถให้บริการยาเม็ด และถุงยางอนามัยได้
ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการให้ บ ริก ารวางแผน
ครอบครัวให้ดขี น้ึ รวมทัง้ การให้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกแก่ผรู้ บั บริการวางแผนครอบครัว
ผสมผสานการให้บริการวางแผนครอบครัวเข้ากับ
อนามัยแม่และเด็ก โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้ พืน้ ทีช่ าวเขา และชุมชนแออัดในเมือง และให้
มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสาธารณสุขและกิจกรรมอื่นๆ มากขึน้
จัด ให้ม ีห น่ ว ยบริก ารให้ค าแนะน าแก่ ก ลุ่ ม วัย รุ่ น
เกีย่ วกับชีวติ ครอบครัว ศึกษา และการวางแผนครอบครัว ตลอดจนการให้บริการวางแผนครอบครัว
สนับสนุนให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดนโยบาย
ส่งเสริมงานวางแผนครอบครัวและบทบาทหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อสามารถ
หาแนวทางปฏิบตั งิ านร่วมกันได้
สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชน มีส่ ว นร่ ว มในงานวางแผน
ครอบครัว มากขึ้น พร้อ มทัง้ ส่ ง เสริม องค์ก ารนายจ้า งและองค์ก ารลูก จ้า งให้จ ดั บริก ารวางแผน
ครอบครัวและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของคนงานและครอบครัว
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(1.2) ปรับปรุงการผลิตและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การศึก ษาและการฝึ ก อบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้ าที่ส าธารณสุขทุกประเภท ให้
สามารถทางานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมบุคลากร ทัง้ จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สามารถให้บริการในวิธที เ่ี หมาะสมได้มากยิง่ ขึน้
(1.3) เพิม่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยจะเน้นการรณรงค์
ั หาทางเศรษฐกิจและสัง คม และมีอ ัต ราการคุ ม ก าเนิ ด ต่ า รวมทัง้ กลุ่ ม ประชากร
ในพื้น ที่ท่มี ีป ญ
เป้าหมายพิเศษ ดังนี้
ขยายและปรับปรุงวิธกี ารเผยแพร่ข่าวสารด้วยการ
ใช้ส่อื รูปแบบต่างๆ โดยมุง่ เน้นการเผยแพร่ขา่ วสารและชักจูงให้ใช้วธิ คี ุมกาเนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ให้มกี ารร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข
กับกระทรวงต่างๆ จัดการรณรงค์ในระดับจังหวัดลงไปถึงระดับหมูบ่ า้ น
สนับสนุ นให้องค์กรเอกชน ชุมชน และท้อ งถิ่นมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารมากขึน้ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้นาทางศาสนา ผู้นาชุ มชนและกลุ่ม
ต่ า งๆ ในชนบท ริเ ริ่มกิจ กรรมในชุ มชนเพื่อ เร่ง รัดการยอมรับ การวางแผนครอบครัว และการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(1.4) การศึกษาวิจยั และประเมินผล
-

สนับ สนุ นให้ม ีการศึก ษาวิจ ยั วิธ ีการคุ มก าเนิด ที่

-

ศึก ษารูป แบบการให้บ ริก ารและการเผยแพร่ ท่ี

เหมาะสม
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ศึกษารูป แบบการให้ส ิ่ง จูงใจและการผสมผสาน
งานวางแผนครอบครัวกับงานพัฒนาด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ
ประเมิน ผลงานและการบริห ารงานวางแผน
ครอบครัว รวมทัง้ ประเมินเป้าหมายนโยบายประชากร เพื่อ ประโยชน์ ในการปรับปรุง แก้ไ ขการ
ปฏิบตั งิ านและการกาหนดนโยบายในแผนต่อไป
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(2) ส่ ง เสริ ม และใช้ ม าตรการนอกเหนื อจากวิ ธี ก ารวางแผน
ครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้มกี ารวางแผนครอบครัวมากขึน้ อีกทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้คอื
(2.1) การส่งเสริมประชากรศึกษา
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและเห็น
ความสาคัญภาวะการเปลีย่ นแปลงประชากร ซึง่ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยดาเนินการส่งเสริมดังต่อไปนี้ คือ
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและบุคลากรของรัฐตระหนักถึง
ความสาคัญ และประโยชน์ของประชากรศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจน
เข้าใจถึงความหมายหลักและแนวทางการดาเนินงานประชากรศึกษา
สนับสนุนให้มกี ารจัดทาสื่อการเรียน การสอน การ
เผยแพร่ ป ระชากรศึก ษาให้ ถึง กลุ่ ม เป้ าหมายอย่ า งเพีย งพอและมีป ระสิท ธิภ าพ ตลอดจนการ
แลกเปลีย่ นสื่อของแต่ละหน่วยงาน
ปรับ ปรุง เนื้ อ หาสาระ กลวิธ ี การสอน และการ
สอดแทรกประชากรศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
สอดแทรกความรู้เ กี่ย วกับชีว ิต ครอบครัว ศึก ษา
(เพศศึกษา) เข้าไปในการส่งเสริมประชากรศึกษา ทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน
ให้หน่ วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนมีบทบาท
และร่วมมือเผยแพร่งานประชากรศึกษา โดยใช้ส่อื มวลชน สื่อพืน้ บ้านและอื่นๆ
ให้มกี ารประสานงานในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ของภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชดิ
สนั บ สนุ น ให้ม ีก ารวิจ ัย ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงานประชากรศึกษา และการประเมินผลการดาเนินงานประชากรศึกษาอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
(2.2) ปรับ ปรุ ง และแก้ ก ฎหมายระเบีย บข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ให้
สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายประชากรของประเทศ ดังต่อไปนี้
ปรับ ปรุง ระเบีย บการลาของลูก จ้า งเอกชนตาม
กฎหมายแรงงาน โดยให้ส ามารถลางานเพื่อ ทาหมันได้โดยไม่ถือ เป็ นวันลา และสามารถลาพัก
หลังจากการทาหมันตามทีจ่ าเป็น โดยได้รบั ค่าจ้างตามปกติสาหรับวันลานัน้ ด้วย
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ปรับปรุงการหัดลดหย่อนภาษีเงินได้ การให้เงิน
ช่วยเหลือบุตรและการให้สวัสดิการต่างๆ โดยจากัดเฉพาะบุตร 2 คนแรกทีม่ ชี วี ติ เท่านัน้
ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการเพื่อสนับสนุ นให้มกี าร
จัดตัง้ สถานเลีย้ งเด็กก่อนวัยเรียนขึน้ ในหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพประชากรและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ลดหย่ อ นการหัก ช าระภาษี เ งิน ได้ ส าหรับ การ
บริจาคในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายประชากร เช่น การให้บริการวางแผนครอบครัวแก่
ลูกจ้าง การจัดอาหารสาหรับเด็กในวัยเรียนทีย่ ากจน และการจัดตัง้ สถานเลีย้ งเด็กก่อนวัยเรียน
(2.3) ให้ ส ิ ่ง จู ง ใจเพื อ่ ให้ ภ าคเอกชนมี บ ทบาทในกิ จ กรรม
ประชากร และให้มกี ารวางแผนครอบครัวมากขึน้
-

ให้ ส ิ่ง จู ง ใจแก่ ผู้ ช ัก จู ง และผู้ ร ับ บริก ารวางแผน

-

ให้ส ิ่งจูงใจแก่ ชุมชนในการจัดตัง้ สถานเลี้ยงเด็ก

ครอบครัวด้วยวิธคี ุมกาเนิดชนิดถาวร
ก่อนวัยเรียน

แผนงานกระจายตัวประชากร
3.

แผนงานกระจายตัวประชากร มีรายละเอียดดังนี้
3.1

วัตถุประสงค์

เพื่อส่ งเสริมให้การกระจายตัวของประชากรได้เ ป็ นไปโดยสอดคล้องกับ
ฐานเศรษฐกิจและการว่าจ้างงานตามสภาพข้อเท็จจริงที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงจากสภาพชนบทเป็นเมืองมากยิง่ ขึน้
3.2

แนวทาง

(1) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
ยังคงจะเป็ นฐานเศรษฐกิจและฐานการจ้างงานที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศอีกต่อไป โดยเน้ นการเพิม่
คุณภาพชีวติ ของผูม้ รี ายได้น้อยซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตชุมชนแออัด
(2) พัฒ นาระบบเมือ งศู น ย์ก ลางความเจริญ ในส่ ว นภูม ิภ าคให้เ ป็ น
ฐานเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภาคที่สามารถรองรับการกระจายกิจกรรมจากกรุงเทพมหานคร
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และปริมณฑล และรองรับการเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบท และเป็ นศูนย์บริหารราชการของส่วน
ภูมภิ าคในอนาคต
ั่
(3) พัฒ นาพื้น ที่บริเ วณชายฝ งทะเลด้
านตะวันออก และเตรีย มการ
พัฒนาพื้นที่ใ นบริเ วณอื่นๆ เช่น พื้นที่ภาคใต้ต อนบนและลุ่ มแม่น้ าสงขลา เป็ นต้น ให้เ ป็ นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่เพื่อการกระจายตัวของประชากรในอนาคต
(4) เร่ง รัด พัฒ นาชนบทเพื่อ ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพชีว ิต และการกระจาย
ความเจริญออกไปสู่ชนบท รวมทัง้ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ประจาถิน่ เพื่อให้เกิดความภูมใิ จ
และรักถิน่ ฐานอันจะเป็นแรงจูงใจทีจ่ ะผลักดันในการนาความเจริญมาสู่ทอ้ งถิน่
3.3

มาตรการ

ส าหรับ มาตรการที่จ ะให้ บ รรลุ แ นวทางการกระจายตัว ประชากรใน
รายละเอียดนัน้ มีปรากฏอยูใ่ นบททีว่ ่าด้วยแผนพัฒนาเมืองและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และแผนพัฒนาชนบท

บทที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน

หลักการและเหตุผล
ั ญา ความรู้ ความคิ ด
1.
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนทั ้ง ในด้ า นร่ า งกาย สติ ป ญ
ความสามารถ คุณธรรม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านการอาชีพและจิตใจเป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ และให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2.
นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพคนจะต้องสอดคล้องกับปญั หาและความต้องการของ
คนในกลุ่มอายุต่างๆ เช่น วัยเด็ก วัยเยาวชน วัยทางาน และวัยสูงอายุ โดย
กลุ่มอายุ 0-5 ปี

- เน้นการพัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปญั ญา โดยเฉพาะการให้ภูมคิ ุ้มกันโรค การ
ลดอัตราทุพโภชนาการ และส่งเสริมการพัฒนาทาง
สังคมและสติปญั ญา

กลุ่มอายุ 6-14 ปี

- เน้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระบบโรงเรียน
การให้ภูมคิ ุ้มกันโรค การรักษาสุขภาพอนามัย และ
สนั บ สนุ น ให้ ไ ด้ร ับ สารอาหารครบถ้ ว นตามความ
ต้องการของร่างกาย
ั ญาและความสามารถเป็ น
- ส่ ง เสริม เด็ ก ที่ม ีส ติ ป ญ
พิเศษให้ได้รบั การศึกษาและฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้เต็มที่
- เด็ก ที่จ บการศึก ษาภาคบัง คับ แล้ว ไม่ไ ด้ศึก ษาต่ อ
ควรได้ร บั การสนับสนุ นให้ศึกษาต่ อ ให้มากที่สุ ดใน
ระดับ มัธ ยมศึก ษา หรือ ในรูป แบบต่ า งๆ ที่สู ง กว่ า
ระดับประถมศึกษา
- แรงงานเด็กทุกคนจะได้รบั การดูแลคุม้ ครองให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตแิ รงงาน
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กลุ่มอายุ 15-25 ปี

- เน้ นการปรับปรุงคุ ณภาพการศึกษาทัง้ ในและนอก
ระบบโรงเรียน การแก้ไขปญั หาการไม่มงี านทาและ
ท างานต่ า ระดับ ของเยาวชน ที่ม ิไ ด้ อ ยู่ ใ นระบบ
โรงเรียนทัง้ เยาวชนในชนบท และเยาวชนในเมือง

กลุ่มอายุ 26-59 ปี

- เน้ น การมีง านทาเต็ม ที่แ ละสนับ สนุ น การสร้างงาน
ด้วยการประกอบอาชีพส่วนตัวให้มากขึน้
- เพิม่ พูนทักษะความสามารถของแรงงานให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป

กลุ่มอายุ 60 ปีขน้ึ ไป

- เน้ นบทบาทของรัฐในการสร้างความเข้าใจถึงปญั หา
ของผู้ สู ง อายุ สนั บ สนุ นให้ ป ระชาชนวางแผน
เตรียมการเพื่อการพึง่ ตนเองในยามสูงอายุ

แผนพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน
3.
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนา
คุณภาพคนและแรงงาน ประกอบด้วยแผนงาน 4 แผนงานหลักด้วยกัน แยกเป็ นแผนงานพัฒนา
การศึกษาและฝึกอบรม แผนงานส่งเสริมสุขภาพ แผนงานพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม และแผนงาน
บริหารและพัฒนาแรงงาน สาหรับวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักของแผนงานทัง้ 4 แผนงาน มี
ดังต่อไปนี้
3.1

แผนงานพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม
(1)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคนให้มคี วามรู้ มีสติปญั ญา มีเหตุผล มีคุณธรรม และ
วัฒนธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้ เป็ นสมาชิกที่ดขี อง
สังคม มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีท่เี หมาะสม และเป็ นกาลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
(2)

เป้ าหมาย

(2.1) จัดการศึกษาและฝึ กอบรมทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และคนทัวไป
่ ให้เป็ นคนดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน
พึง่ ตนเอง ตลอดจนมีพน้ื ฐานความรูว้ ชิ าชีพ และเจตคติทม่ี ุ่งมันในการพั
่
ฒนาเพียงพอในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน การอาชีพ และมีส่วนร่วมในสังคม
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(2.2) ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึก ษาในทุ ก ระดับ การศึก ษาเพื่อ
พัฒนาเยาวชนและประชาชนทัวไปให้
่
สามารถพัฒนาชีวติ ครอบครัว และชุมชนให้เกิดคุณภาพใน
การดารงชีวติ ที่ดขี น้ึ และจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวหรือสร้างงานด้วยตนเองได้มากยิง่ ขึน้
(3)

แนวทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งบพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม โดย
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประหยัดและมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านคุณภาพและแก้ไขการขยายตัวด้านปริมาณ
(4)

มาตรการ

เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และแนวนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น โดยกาหนดมาตรการ เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ไว้ดงั นี้
(4.1) ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการใช้ ง บพัฒ นาการศึก ษาและ
ฝึกอบรม โดยมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย
(4.1.1) การกระจายทรัพยากรการศึกษาในระดับและสาขา
ทีใ่ กล้ถงึ จุดอิม่ ตัวมาใช้ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับและสาขาอื่น ด้วยวิธกี าร
(ก) ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ที่ เ ห ลื อ ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาในชนบทมาใช้จดั การศึกษาขัน้ ก่อนประถมศึกษาในชนบท และมัธยมศึกษาตอนต้น
เพิม่ ขึน้
(ข) ให้วทิ ยาลัยครูผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพ
อื่นที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างสอดคล้องกับสภาพของท้องถิน่ มากขึน้ โดยจัดให้มกี าร
บริหารการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนเพิม่ มากขึน้
(ค) จั ด กลุ่ ม สถานศึ ก ษาในระดั บ สู ง กว่ า
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายตามสาขาวิชาที่แต่ ละแห่ง มีค วามถนัดและมีความพร้อ ม และจัดให้มกี าร
ประสานสัมพันธ์กนั เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และลด
ค
ว
า
ม
ซ้าซ้อนในการใช้ทรัพยากร
(4.1.2) การขยายและขอจัดตัง้ มหาวิทยาลัย คณะภาควิชา
สาขาวิชา และหน่วยงานใหม่ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ทัง้ ในด้านการพัฒนาวิชาการ ความ
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ต้องการในการพัฒนาประเทศ และความพร้อมต่างๆ รวมทัง้ สถานที่และข้อจากัดด้านงบประมาณ
และกาลังคน
(ก) การขยายและจัด ตัง้ มหาวิท ยาลัย ใหม่
เพื่อขยายโอกาสการศึกษาต่อและกระจายความเป็นธรรมในส่วนภูมภิ าค จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
คือ
เป็นการรวมสถาบันการศึกษาทีม่ ี
อยูแ่ ล้วเป็นฐานในการจัดตัง้ หรือยกฐานะวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามพร้อมทางด้านวิชาการ
บุคลากร อุปกรณ์การศึกษา อาคารและสถานที่ และเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ คี วาม
พร้อมและศักยภาพสูงยกฐานะขึน้ เป็นมหาวิทยาลัยได้
เป็ น การระดมสรรพก าลัง และ
รายได้จากแหล่งต่างๆ ในการจัดตัง้ และให้มแี ผนการเงินระยะยาวทีแ่ สดงให้เห็นถึงขีดความสามารถ
ในการพึ่งตนเองอย่างชัดเจน ตลอดจนการจัดเก็บค่าเล่าเรียนและค่าบารุงการศึกษาจะต้องอยู่ใน
ระดับคุม้ ทุน และเพียงพอทีจ่ ะนาเงินมาใช้จา่ ยและปรับปรุงมหาวิทยาลัยของตนเอง
(ข) การขยายแล ะจั ด ตั ้ง คณะ ภาควิ ช า
สาขาวิชา และหน่วยงานใหม่จะต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ คือ
ต้ อ งไม่ ใ ช่ ส าขาวิ ช าที่ ป ระสบ
ปญั หาการว่างงานรุนแรงและสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อม มีความต้องการจริง หรือแก้ปญั หา
เร่งด่วนของประเทศโดยส่วนรวม
ให้ ม ีก ารศึก ษาความเป็ น ไปได้
อย่างละเอียดในการลงทุนจัดตัง้ โดยพิจารณาถึงความคุม้ ทุน มีรปู แบบประหยัด มีการประสานการใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดความซ้าซ้อน
สนั บ สนุ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า
เอกชนทีม่ คี วามถนัดและความพร้อม จัดตัง้ แทนภาครัฐ เพื่อแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา
(4.1.3) สนับสนุ นการพึ่งตนเองของสถาบันการศึกษาโดย
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นธรรมมากยิง่ ขึน้ ควบคู่ไปกับการจัดทุนการศึกษาให้ผยู้ ากจน
ตลอดจนให้สถาบันการศึกษาหารายได้จากทรัพย์สนิ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ก) เร่ ง รัด การด าเนิ น งานพัฒ นานโยบาย
ค่าเล่าเรียนและค่าบารุงการศึกษา โดยเน้นการพัฒนานโยบายค่าเล่าเรียนและค่าบารุงการศึกษาใน
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็ นอันดับแรก เพื่อเปิ ดโอกาสให้สามารถดาเนินการปรับค่าเล่าเรียนใน
ระดับต่ากว่าอุดมศึกษาได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
(ข) ปรับบทบาทของคณะอนุ กรรมการพัฒนา
นโยบายค่าเล่าเรียนและค่าบารุงการศึกษาของสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ให้มหี น้าทีค่ รอบคลุมไปถึงการศึกษา สภาพและสัดส่วนการพึง่ ตนเองของมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั
(ค) ในสถานศึ ก ษามีอ านาจหน้ า ที่ ใ นการ
จัด ท า รับ จ้ า ง รับ บริก าร และผลิต เพื่อ จ าหน่ า ยเฉพาะงานที่ส ามารถด าเนิ น การได้ ในขีด
ความสามารถของสถานศึ ก ษา โดยการปรับ ปรุ ง กฎและระเบี ย บต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
สถาบันการศึกษาใช้ประโยชน์และหารายได้จากทรัพย์สนิ ของตนเอง
(ง)

จัด ตัง้ กองทุ น มูล นิ ธ ิเ พื่อ การศึก ษาและ

รณรงค์หารายได้จากการบริจาคเพื่อการศึกษา
(จ) ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษาเปิดการสอนหลักสูตรระบบนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ โดยให้
ผูเ้ รียนรับภาระค่าใช้จา่ ยเอง เพื่อการพึง่ ตนเองของสถาบันการศึกษามากยิง่ ขึน้
(4.1.4) สนับสนุ นการฝึ กอาชีพระยะสัน้ โดยพัฒนาระบบ
การประสานงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้หน่ วยงานต่ างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้
ร่วมกันให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนแก่เยาวชน และคนทัวไปอย่
่
างมีประสิทธิภาพและทัวถึ
่ ง
โดย
(ก) มุ่งเน้ นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ว่างงาน
ไม่มฝี ีมอื และผูว้ ่างงาน ซึง่ มีฝีมอื ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทัง้ ผูท้ างานต่ าระดับและผูท้ ่ี
ต้องการยกระดับฝีมอื
(ข) ส่ ง เสริม สนับสนุ น ให้ห น่ ว ยงานของรัฐ
และเอกชนจัดหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะยืดหยุ่น สามารถเปลีย่ นแปลงและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
(ค) ให้มกี ารประสานงานระดับชาติว่าด้วยการ
ฝึ ก อาชีพ ระยะสัน้ เพื่อก าหนดนโยบายและประสานงานการจัดฝึ กอบรมระยะสัน้ ของหน่ วยงาน
ต่างๆ ให้มกี ารใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเกิดประโยชน์สงู สุด
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(ง) สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาวิช าชีพ และ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ เน้นการประกอบอาชีพส่วนตัว โดยร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ รวมทัง้ สถาน
ประกอบการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบวงจร
(4.1.5) ปรับปรุงนโยบาย ระเบียบวิธกี าร และมาตรการใน
การสนับสนุ น ส่งเสริม และรับรองการจัดการศึกษาของเอกชนให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารและ
การดาเนินการจัดการศึกษามากยิง่ ขึน้ ตลอดจนพิจารณาทบทวนกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของเอกชน เช่น ในเรือ่ งการกาหนดเพดานค่าเล่าเรียน เป็นต้น
(4.1.6) ปรับปรุงระบบบริหาร การวางแผน งบประมาณ
การติดตามประเมินผล ตลอดจนนิเทศการศึกษาให้มกี ารกระจายอานาจไปสู่ส่วนภูมภิ าคในลักษณะ
ทีเ่ อือ้ อานวยต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ให้มากขึน้ และสนับสนุ น
แนวทางการจัดพื้นที่บริการการศึกษาในเขตเมือง เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บา้ นและ
ในท้องถิน่ ทีม่ ภี มู ลิ าเนา
(4.2) ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดการประหยัด
และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพและแก้ไขการขยายตัวด้านปริมาณ โดย
(4.2.1) เตรียมความพร้อ มของเด็กก่ อ นวัย เรียนในด้า น
ร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ จิตใจ สังคม โดยการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่เหมาะสมกับสภาพ
ของท้องถิน่ และให้มกี ารประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(4.2.2) ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเด็ ก ที่ อ ยู่ ใ น
การศึกษาภาคบังคับ โดยการพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตร และจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน
ที่
จาเป็นเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้
(4.2.3) มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้เด็กในชนบทได้รบั การศึกษา
สูงกว่าภาคบังคับ โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ท่มี กี ารเรียนต่อในอัตราต่ า โดยศึกษาหาความเป็ นไปได้
และวิธกี ารขยายการมัธยมศึกษาในจังหวัดทีม่ อี ตั ราการเรียนต่า
(4.2.4) พัฒนากาลังระดับกลาง ระดับสูง ในสาขาที่ขาด
แคลนและตลาดมีความต้องการ เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุ ตสาหกรรมงานโลหะ ธุรกิจบริการ
ทันสมัย เป็ นต้น รวมทัง้ เน้นให้มคี วามร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่ วยงานหลักและสมาคม
วิชาชีพในการจัดทาแผนการผลิตบุคลากรระยะกลางและระยะยาวระหว่างผูผ้ ลิตกับผูใ้ ช้กาลังคนใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น การแพทย์ วิศวกรรม เกษตร
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(4.2.5) พัฒนาบุคลากรด้านการฝึกหัดครูให้มคี ุณภาพและ
คุณธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องผูเ้ รียนและสังคม
(4.2.6) จัดการศึกษาและฝึกอบรม ทีเ่ น้นให้เกิดทักษะและ
มีการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน โดย
(ก)

เร่งรัดพิจ ารณากาหนดเกณฑ์มาตรฐาน

และวิธที ดสอบฝีมอื แรงงาน
(ข) สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถรับ จ้ า ง
ทางานในสถาบันการศึกษาระหว่างการศึกษาให้มากยิง่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ทักษะในการประกอบอาชีพไป
พร้อมกันด้วย
(ค) พิ จ ารณารู ป แบบ และก าหนดวิ ธ ี ก าร
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กรมแรงงาน และภาคเอกชน
เพื่อเสนอแนะควบคุมและกาหนดมาตรฐานคุณภาพฝีมอื แรงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ
(4.2.7) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมือ ระหว่ า งรัฐ และ
เอกชนในการฝึ กอาชีพ โดยเน้นรูปแบบการจัดการศึกษาระบบโรงเรียน-โรงงาน หรือการจัดระบบ
ช่า งฝึ ก หัด รวมทัง้ พัฒ นาหัว หน้ าช่ า งที่ม ีฝี ม ือ ระดับสูง โดยเร่งรัด การพิจ ารณาพระราชบัญ ญัติ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพแห่งชาติให้มผี ลในทางปฏิบตั โิ ดยเร็ว
(4.2.8) จัดการศึกษาฝึ กอบรมแบบครบวงจร ทัง้ ในด้าน
วิชาการอาชีพ การตลาด การจัดการ การลงทุน การเงิน และการบัญชี เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน
การประกอบอาชีพ ส่ ว นตัว และการรวมกลุ่ มกัน ประกอบธุ ร กิจการอาชีพขนาดเล็ก รวมทัง้ การ
ประกอบธุรกิจท่องเทีย่ ว
(4.2.9) สนับสนุ นการแนะแนวอาชีพ การติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษาและบริการจัดหางานในสถาบันการศึกษามากขึน้ โดย
(ก) เน้ น ความร่ ว มมือ และการประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการอย่างใกล้ชดิ และต่อเนื่อง
(ข) ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
ตลาดแรงงาน และการเผยแพร่ให้ทนั ต่อการใช้ประโยชน์
(ค) จัดตัง้ หน่ ว ยบริก ารจัดหางานในสถาบัน
ศึกษา และให้มกี ารติดตามผลการมีงานทาของผูส้ าเร็จการศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
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(4.2.10) เร่งรัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษา โดย
(ก) ประสานการจัดทาหลักสูตร ตารา วิธกี าร
สอน ฝึ ก อบรมครู อาจารย์ ผู้ส อน และวิธ ีการวัดผลในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษา
(ข) ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ก า ร ด้ า น
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เช่น การอภิปราย การจัดนิทรรศการแสดงนวัต กรรมเทคโนโลยีท่ี
เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอน
(ค) จัดหลักสูตรการศึกษาให้มคี วามคล่องตัว
ในการปรับตัวให้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4.2.11) สนับสนุ นให้องค์กรต่างๆ ในชุมชนทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เช่น สมาคม มูลนิธ ิ วัด และครอบครัว ได้มสี ่วนสนับสนุนสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมมาก
ยิง่ ขึน้
3.2

แผนงานส่งเสริ มสุขภาพ
(1)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชาชนทัง้ ในชนบทและในเมืองมี
สุขภาพดีทงั ้ ด้านร่างกายและจิตใจ เป็นทรัพยากรกาลังคนทีม่ คี ุณภาพ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(2)

เป้ าหมาย

(2.1) ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในระยะยาวเป็ นไปตาม
เป้าหมายและเกณฑ์ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ได้แก่
ประชาชนได้กนิ อาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
กับความต้องการของร่างกายโดยไม่เป็นโรคขาดสารอาหารและโรคท้องร่วงอย่างแรง
ประชาชนมีท่อี ยู่และสภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสม
โดยมีบา้ นสะอาด มีน้าสะอาด และมีสว้ มถูกสุขลักษณะ
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ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสังคมขัน้ พืน้ ฐานที่
จาเป็ นแก่การควบคุมโรคและรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กวัยต่างๆ และหญิงมีครรภ์จะ
ได้รบั ภูมคิ ุม้ กัน และการดูแลจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผดุงครรภ์โบราณทีอ่ บรมแล้ว
(2.2) ลดอัตราการตายของเด็กและทารก อัตราป่วยและตายด้วย
โรคต่างๆ ทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญให้ต่ าลง
(3)

แนวทาง

(3.1) ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการสาธารณสุ ขมูล ฐาน การ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(3.2) เน้ น การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพของการ
จัดบริการสาธารณสุขมากกว่ามุง่ การก่อสร้างหรือขยายสถานบริการสาธารณสุข
(3.3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยและ
นันทนาการ
(3.4) สนับสนุนการปรับปรุงระบบและกลไกบริหารการพัฒนาให้
เอือ้ อานวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ
(4)

มาตรการ

เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายและแนวนโยบาย
ดังกล่าว มาตรการทีจ่ ะดาเนินการมีดงั นี้
(4.1) ดาเนินมาตรการต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 5 โดย
เน้นในเรือ่ งต่อไปนี้
(4.1.1) การสาธารณสุขมูลฐาน
(ก) ผ ส ม ผ ส า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ข้ า กั บ
ขบวนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยพยายามนาเอาเป้าหมายและเกณฑ์ความจาเป็ น
พืน้ ฐาน (จปฐ.) มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมชุมชนและการประสานงานระหว่างสาขา
(ข) พัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชนบทและขยายการดาเนินงานในเขตเมืองควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการเพิม่ ขีดความสามารถของ
ประชาชนในการพึ่งตนเองทัง้ ด้านการกาหนดปญั หา การตัดสินใจแก้ไ ขปญั หา และการบริห าร
จัดการทรัพยากรทีร่ ะดมมาได้
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(ค) พัฒนากองทุนต่างๆ ทีม่ อี ยู่ให้เป็ นกองทุน
เอนกประสงค์หรือกองทุนพัฒนาหมู่บา้ นเพื่อให้สามารถสนับสนุ นการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสาธารณสุขมูลฐาน และกะสพัฒนาคุณภาพชีวติ มากยิง่ ขึน้
(ง) ชักจูงให้ภาคเอกชนทัง้ ที่ดาเนินงานเพื่อ
สาธารณประโยชน์ และที่ดาเนินงานในเชิงธุรกิจได้เข้ามามีส่ว นร่ว ม และมีบทบาทในองค์กรการ
พัฒนาทีต่ งั ้ ขึน้ ในชุมชนมากยิง่ ขึน้
(4.1.2) การส่ ง เสริมสุ ขภาพและการควบคุ มป้อ งกันโรค
เป็ นการแก้ปญั หาการเจ็บป่วยของประชาชนที่ต้นเหตุ และเสียค่ าใช้จ่ายหรือต้นทุ นถู ก กว่าการ
รักษาพยาบาลเป็ นอันมาก ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะให้ความสาคัญและดาเนินงาน
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ต่อไป โดย
(ก) สนั บ สนุ นการจัด บริก ารด้ า นส่ ง เสริ ม
สุขภาพอย่างต่อเนื่องทัง้ ด้านการโภชนาการ การอนามัยแม่และเด็ก การสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมและ
การจัดหาน้าสะอาด การอาชีวอนามัย การทันตสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพจิต
(ข) สนับสนุ นให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาและออกกาลังกายอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
การผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ การจัดสร้างและบารุงรักษาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา และให้
กระจายไปยังส่วนภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้
(ค) ส่ ง เสริม การควบคุ มและป้ อ งกัน โรค ทัง้
โรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ รวมทัง้ โรคผู้สูงอายุ โดยดาเนินการเฝ้าระวัง ติดตามการระบาดและความ
ชุกชุมของโรค การค้นคว้าวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันโรค
(ง) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
ให้แก่ประชาชนให้กว้างขวางและอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติและค่านิยมของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค
แทนทีจ่ ะมุง่ แสวงหาบริการรักษาพยาบาลซึง่ เป็ นการแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุและสิน้ เปลือง
(4.1.3) การพัฒ นาการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค รวมทัง้
การรักษาพยาบาลให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะให้ความสาคัญ
แก่งานวิจยั งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการแก้ปญั หาสาธารณสุขทัง้ ใน
ท้องถิน่ ชนบท และในชุมชนทีเ่ ป็ นเมือง โดยให้ดาเนินงานต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ต่อไป
ดังนี้
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(ก) สนั บ สนุ นการวิ จ ั ย การพั ฒ นา การ
ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่เี หมาะสมทัง้ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ รวมทัง้ ด้านการรักษาพยาบาล
(ข) สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาการผลิตยา
การจัดหายา การกระจายยาและการใช้ยาให้เป็ นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเฉพาะการวิจยั
และพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและแผนปจั จุบนั
ตลอดจนเพื่อการส่งออก
(ค) ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในด้านอาหาร
ยา เครื่องสาอาง วัตถุมพี ษิ และผลิตภัณฑ์เคมี โดยการเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้และการบริโภค
รวมทัง้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง
(4.2) ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิท ธิภ าพของการจั ด บริก าร
สาธารณสุข ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี ารขยายและกระจายสถานบริการสาธารณสุข
ออกไปอย่างกว้างขวางและทัวถึ
่ ง โดยมีโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสาขา คิดเป็ นร้อยละ 92
ของอาเภอและกิง่ อาเภอทัง้ หมด และมีสถานีอนามัยครอบคลุมทุกตาบลของประเทศแล้ว ดังนัน้ สิง่ ที่
จะต้อ งเน้ นมากในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้แก่ เรื่อ งของการปรับปรุงคุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดบริการสาธารณสุขเป็ นสาคัญ โดยมีมาตรการทีจ่ ะดาเนินการดังนี้
(4.2.1) พั ฒ น าระ บบรั บ แ ล ะส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ย ให้ ม ี ก า ร
กลันกรองผู
่
้ป่วยตามลาดับ ตัง้ แต่สถานบริการระดับล่าง คือ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน
จนถึ ง สถานบริก ารระดับ บน คื อ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ใ นเขตเมือ ง โดยผู้ ป่ ว ยเล็ ก น้ อ ยก็
รักษาพยาบาลยังสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชน ส่วนผูป้ ว่ ยหนักหรือต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง
ในการรักษาก็จะได้รบั การส่งต่ อไปยังโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ขนาดใหญ่ใ นเมือ ง
ต่อไป
(4.2.2) ขยายงานบัตรสุขภาพในชนบท และริเริม่ งานใน
เขตเมือง เพื่อนาไปสู่การประกันสุขภาพในอนาคตที่จะอยู่บนพืน้ ฐานของการพึง่ ตนเอง และการรับ
บริการรักษาพยาบาลให้เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนของระบบรับและส่งต่อผูป้ ว่ ย
(4.2.3) ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
โรงพยาบาลชุ ม ชนและสถานี อ นามัย ในด้า นการรักษาพยาบาล ให้เ ป็ น ที่เ ชื่อ ถือ และศรัท ธาแก่
ประชาชนโดยให้การสนับสนุ นทัง้ ด้านกาลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น และการพัฒนากาลังคน
มากยิง่ ขึน้
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(4.2.4) เพิ่ม ขีด ความสามารถของโรงพยาบาลในการ
พึง่ ตนเอง โดยการทบทวนนโยบายการจัดเก็บค่าบริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐ ให้ม ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้
(4.2.5) การสร้างและขยายบริการสาธารณสุขเพื่อบริการ
แก่ประชาชนในชนบทให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลชุมชนและดาเนินการตาม
ความจาเป็นและในรูปแบบทีป่ ระหยัด เช่น การจัดตัง้ ในรูปของโรงพยาบาลสาขา เป็นต้น
(4.2.6) การให้บริการสงเคราะห์ผู้มรี ายได้น้อ ยด้านการ
รักษาพยาบาล รัฐจะดาเนินการต่อไปแต่จะปรับปรุงวิธกี ารดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย
ยึดหลักการว่า รัฐจะให้การสงเคราะห์เฉพาะผู้ท่ไี ม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยตนเองได้เท่านัน้ ทัง้ นี้เพื่อ
ความเป็นธรรมในสังคม
(4.2.7) ให้ ม ีก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการสรรหาและ
คัดเลือกผูท้ ส่ี มควรดารงตาแหน่ งทางการบริหาร พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกอบรมด้านการบริหาร การ
จัดการแก่ผบู้ ริหารงานสาธารณสุข และผูบ้ ริหารงานโรงพยาบาล โดยเฉพาะผูบ้ ริหารโรงพยาบาลนัน้
จะได้รบั การพัฒนาทัง้ ในด้านขีดความสามารถส่วนบุคคลและทีมงาน
(4.2.8) สนั บ สนุ นให้ ธุ ร กิ จ เอกชนมี บ ทบาทในการ
ให้บริก ารด้านสาธารณสุ ข โดยเฉพาะการผลิต บุค ลากรสาธารณสุขบางประเภทมากยิง่ ขึ้น โดย
ทบทวนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคสาคัญ ทาให้เอกชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
เท่าทีค่ วร
(4.3) ปรับปรุงระบบและกลไกบริหารการพัฒนาให้เอื้ออานวยต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ โดย
(4.3.1) จัดให้มอี งค์กรกลางหรือคณะกรรมการระดับชาติ
ด้านการสาธารณสุข เพื่อทาหน้ าที่ในการประสานการดาเนินงานระหว่างงานของรัฐและระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(4.3.2) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับด้านการ
พัฒนาสาธารณสุ ขทัง้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุ ขโดยตรง และที่กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและมาตรการส่งเสริม
สุขภาพในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เช่น กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการอาชีว
อนามัยและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
(4.3.3) ให้ ม ีก ารจัด ท าแผนแม่ บ ทและแผนปฏิบ ัติก าร
ประจาปี สาหรับงานที่มลี กั ษณะของการดาเนินงานที่มหี ลายหน่ วยงานดาเนินการอยู่ เพื่อกาหนด
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บทบาทหน้ าที่ของหน่ วยงานต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องให้ชดั เจน ขจัดการทางานที่ซ้าซ้อนกัน เช่น การ
พัฒ นาอาชีว อนามัย การพัฒ นาสมุน ไพร การจัด หาน้ า อุ ป โภคบริโ ภค การสุ ข าภิบ าลและการ
จัดระบบบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น
(4.3.4) จัดให้มศี ูนย์รวมและเครือ ข่า ยการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพคนทัง้ ในระดับบริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพคนในระดับอาเภอ
และตาบล
(4.3.5) พัฒ นาระบบและเทคโนโลยีก ารเก็บข้อ มูล การ
วิเคราะห์ การแปรผลและการใช้ประโยชน์ ของข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและด้านยาเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
3.3

แผนงานพัฒนาจิ ตใจและวัฒนธรรม
(1)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมในการพัฒนาจิตใจ
ให้เกิดสานึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ขยันขันแข็ง พึง่ ตนเองได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี ร่วมมือร่วมใจกันในการ
ทางาน ตลอดจนทานุ บารุงและธารุงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเป็ นฐานอัน
สาคัญที่รกั ษาไว้ซ่งึ ความมีเอกภาพ ความรัก ความหวงแหนประเทศ ความสามัคคี ความสงบสุข
และความเจริญก้าวหน้าของคน สังคม และประเทศชาติ
(2)

เป้ าหมาย

(2.1) ใช้ ศ าสนธรรมเป็ น หลัก ในการพัฒ นาจิต ใจ โดยเน้ น
คุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทฯ ค่ านิยมพืน้ ฐาน 5 ประการ และการลดละอบายมุขเพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวติ และการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มคี ุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
(2.2) ให้มหี มู่บ้านที่ปลอดจากอบายมุข มีค วามสงบสุข เจริญ
รุ่งเรืองก้าวหน้าทัง้ ทางโลกและทางธรรม ให้แพร่กระจายออกไปครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ งั ้ ในเมืองและ
ชนบท
(2.3) ให้มกี ารดารงรักษา ฟื้ นฟู และพัฒนาซึ่งโบราณสถานที่
สาคัญ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเอกลักษณ์ท่แี สดงถึงความเป็ น
ไทยทัง้ ในระดับชาติ และระดับท้องถิน่
(3)

แนวทาง
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(3.1) ส่งเสริมปลูกฝงั ศีลธรรมและจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามของ
ไทย ทีเ่ อือ้ อานวยต่อการพัฒนาประเทศ
(3.2) ส่ ง เสริม การเรีย นรู้ การเผยแพร่ แ ละการปฏิบ ัติ ต าม
หลักธรรมทางศาสนา
(3.3.) ฟื้ น ฟู อนุ ร ัก ษ์ พัฒ นาขนบธรรมเนี ย มประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อธารงไว้ซง่ึ วิถชี วี ติ ทีด่ งี ามของไทย
(4)

มาตรการ
เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามเป้ าหมาย และนโยบายดัง กล่ า วข้า งต้ น ได้

กาหนดมาตรการไว้ดงั นี้
(4.1) ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิและสอดแทรกเรื่อ งการพัฒ นาจิต ใจ
ด้านคุ ณ ธรรมและค่ านิยมไว้ใ นหลัก สูต รการศึกษา อบรม ทัง้ ในและนอกระบบ รวมทัง้ ผู้บริหาร
การศึกษา โดยเน้นการประหยัด อดออม และนิยมไทย การพึ่ง ตนเอง ขยันหมันเพี
่ ยร และมีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั พึงมีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
(4.2) ให้หน่ วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้บริการด้าน
การพัฒนาจิตใจในระดับครอบครัว รวมทัง้ ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและความมันคงภายใน
่
ครอบครัว
(4.3) ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ สถาบัน ทางสัง คมต่ า งๆ รวมทัง้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นากลุ่มต่างๆ ร่วมมือกันดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้ส่อื ทุก
ประเภทเรือ่ งการพัฒนาจิตใจและศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา
(4.4) ส่งเสริมบทบาทของศาสนสถานให้เป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาจิตใจ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยเน้นบทบาทของพระภิกษุ นักบวชในศาสนาอื่นๆ
ตลอดจนผูน้ าศาสนาให้เป็ นผูน้ าในการฝึ กอบรม พร้อมทัง้ ให้มกี ารปรับปรุงและกระจายอานาจการ
บริหารงานของคณะสงฆ์ให้มคี วามคล่องตัวและเอื้ออานวยต่อการศึกษา เผยแพร่ และให้คณะสงฆ์
ได้ดารงมันคงในพระธรรมวิ
่
นัย ส่งเสริมศาสนศึกษาทุกระดับชัน้ สาหรับพระภิกษุสามเณร และขยาย
การดาเนินงานของพระธรรมทูต ตลอดจนส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างบ้าน ศาสนสถาน และโรงเรียน
(4.5) ให้ ห น่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงศึ ก ษาธิก าร
สานักงาน ก.พ. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาสตรีแห่งชาติ ขยายการผลิตวิทยากรและ
พระภิกษุ วิทยากรทางด้านการพัฒนาจิตใจหรือจริยธรรม
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(4.6) ให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิส าหกิจด าเนิน การฝึ ก
อบรมการพัฒนาจิตใจแก่ ข้าราชการ พนักงานทุกระดับ เน้ นระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบตั ิท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชน โดยประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการจัด
หลักสูต ร วิธกี ารและวิทยาการฝึ ก อบรม พร้อมทัง้ หาทางยกย่อ งส่งเสริมสถาบันและตัว บุคคลที่
ดาเนินการหรือประพฤติปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาจิตใจตามครรลองคาสอนทางศาสนา
(4.7) ให้ม ีก ารปรับปรุง การประสานงานและการร่ว มรับ ภาระ
ระหว่ างหน่ วยภาครัฐ เอกชน ชุ มชน และครอบครัว ในการส่ งเสริมการพัฒนาจิต ใจ การปลูก ฝ งั
ศาสนธรรม การอนุรกั ษ์และการพัฒนาวัฒนธรรมทางวัตถุ
(4.8) ปรับปรุงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติในส่วนภูมภิ าค
ให้กว้างขวางขึน้ และส่งเสริมให้ประชาชนนอกระบบการศึกษาได้มโี อกาสรับการฝึกอบรม
(4.9) ให้มกี ารอนุ ร กั ษ์ ท านุ บารุงศิล ปวัต ถุ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ
(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
ระดับอุดมศึกษาจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีไทยระหว่างภาค
ในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนแต่ ละภาค แต่ละท้องถิน่ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจซึง่
กันและกัน
(4.11) ให้มกี ารวางแผนการพัฒนาจิตใจและแผนวัฒนธรรม ทัง้
เป็นแผนระยะยาว แผนระยะสัน้ แผนระดับชาติ แผนระดับท้องถิน่ เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ โดย
เน้ นการกระจายการบริหารงาน การพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรมออกสู่ภูมภิ าค และให้มกี ารระดม
สรรพกาลังคนและทรัพยากรด้านอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและระหว่างประเทศ
(4.12) รณรงค์เสริมสร้างและปลูกฝงั ค่านิยมในการเคารพยกย่อง
เห็นคุณ ค่าของความรู้ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ ที่สามารถจะถ่ ายทอดให้เกิดประโยชน์ แก่
สังคมและครอบครัว
3.4

แผนงานบริ หารและพัฒนาแรงงาน
(1)

วัตถุประสงค์

ั หาการว่ า งงาน และก าลัง แรงงานที่ไ ม่
(1.1) เพื่อ บรรเทาป ญ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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(1.2) เพื่อ ให้ แ รงงานมีฝี ม ือ ตามความต้ อ งการของตลาดมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีความก้าวหน้าในชีวติ การทางาน
(1.3) เสริมสร้างความมันคงในระบบการจ้
่
างงานและความมันคง
่
ในด้านสภาพการทางาน ตลอดจนความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน ปรับปรุงพัฒนากลไกและ
การบริหารแรงงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่ม
วิชาชีพ

(2)

เป้ าหมาย

(2.1) ให้กาลังแรงงานทีต่ อ้ งการทางาน หรือเปลีย่ นงาน สามารถ
หางานทาได้ตามความรู้ ความสามารถและความสนใจของตน
(2.2) ให้แรงงานไทยไปทางานในต่างประเทศอยู่ในระดับสูงและ
ในขณะเดียวกันก็ให้ได้รบั การคุม้ ครองอย่างทัวถึ
่ งและป้องกันการขาดแคลนกาลังคนระดับมันสมอง
(2.3) ให้แ รงงานได้ร บั การฝึ ก ให้ม ีค วามรู้แ ละฝี ม ือ ตามความ
ต้องการของตลาดและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง
(2.4) ให้เกิดความมันคงในระบบการจ้
่
างงาน สภาพการทางาน
ความปลอดภัย และสุขภาพแรงงาน มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีซง่ึ กันและกันระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ในทุกสาขาเศรษฐกิจ
(2.5) ให้มกี ารพิจารณาปรับค่าจ้างขัน้ ต่ าตามกฎหมายเป็ นครัง้
คราวตามภาวะเศรษฐกิจสังคมและค่าครองชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(3)

แนวทาง

(3.1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัว ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตลาดแรงงานภายในประเทศและวิชาชีพต่างประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(3.2) พัฒ นาฝี ม ือ แรงงานให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ตลาดและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง
(3.3) พัฒนาระบบการจ้างงานให้มคี วามมันคง
่ มีความปลอดภัย
ในการทางานมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเอื้ออานวยต่อการมีงานทาให้มากขึน้
ให้มกี ารปรับปรุงสภาพการทางาน ตลอดจนสุขภาพอนามัยของแรงงาน พร้อมทัง้ นโยบายเงินเดือน
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ค่าจ้าง และค่ าตอบแทนให้ส อดคล้องกับการปรับปรุงผลิต ภาพแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และค่ า
ครองชีพ
(3.4) ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ สมาคม
วิชาชีพ ให้ร่วมกันเผยแพร่เทคนิคเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ส่งเสริม
สมรรถภาพของบริก ารวิช าชีพ ภายในประเทศ ให้ ม ีมาตรฐานเป็ น ที่เ ชื่อ ถือ เทีย บเท่ ากับ บริษัท
ต่างประเทศ
(4)

มาตรการ
(4.1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพส่วนตัวแบบครบวงจร โดย

ให้ก ารศึก ษา/ฝึ ก อบรมในวิช าชีพ ที่ต ลาดแรงงาน และ
ระบบเศรษฐกิจมีความต้องการ โดยเน้นทักษะให้สามารถปฏิบตั งิ านได้จริง วิชาประกอบที่จาเป็ น
และขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินในด้านเงินทุน ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด
รณรงค์เปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมทุกๆ ฝ่ายให้เห็น
ถึงความจาเป็นและความสาคัญของการประกอบอาชีพส่วนตัว
ขจัดปญั หาอุ ปสรรคและปรับปรุงตัวบทกฎหมาย
มาตรการ แนวดาเนินการทีจ่ ะสนับสนุนเพื่อให้เอือ้ อานวยต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวให้มากขึน้
-

ส่งเสริมระบบการรับช่วงงานให้กระจายออกไปสู่

แรงงานทีอ่ ยูใ่ นเมืองต่างๆ และในชนบท
(4.2) ส่งเสริมแรงงานไทยไปทางานในต่างประเทศ โดย
ด า เ นิ น ก า ร น โ ย บ า ย ท า ง ก า ร ทู ต ก ร ะ ชั บ
ความสัมพันธ์ และมีความเข้าใจอันดี และมีความร่วมมือด้านต่างๆ กับ ประเทศทีเ่ ป็ นหรือมีศกั ยภาพ
เป็นตลาดแรงงานไทย
ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยในต่างประเทศ และแก้ไข
ปญั หาต่ างๆ ได้โดยฉับพลัน ตลอดจนให้สามารถให้ข้อมูล ข่าวสารและการศึก ษาวิเ คราะห์ การ
เปลีย่ นแปลงตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มกี ารขยายตลาดแรงงานใน
ภูมภิ าคอื่นๆ นอกเหนือจากในตะวันออกกลาง เช่น ในยุโรป อเมริกา และเอเซีย เป็นต้น
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พัฒนาทักษะแรงงานรวมทัง้ ภาษาทีจ่ าเป็ นต่อการ
ทางานเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไป
ทดสอบฝี ม ื อ ออกใบรับ รองและลงทะเบี ย น
แรงงานฝีมอื เพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดส่งแรงงานฝีมอื ไปทางานในต่างประเทศ
อ านวยความสะดวกในการจัด ส่ ง รวมทัง้ ขจัด
อุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไปหรือเหลือน้อยทีส่ ุด
ลดต้นทุนการส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศและ
ค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องรับภาระ เช่น ลดการเรียกเก็บค่านายหน้าเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด และ
การให้มแี หล่งเงินกูใ้ นระบบแทนนอกระบบ เป็นต้น
-

ตรวจตราจับกุมและลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมาย

จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงานต่างประเทศกลวิธ ี
หลอกลวง รายชื่อบริษทั ทีจ่ ดั หางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ฯลฯ ให้ถงึ ระดับหมู่บา้ นทีม่ แี รงงานไป
ทางานในต่างประเทศ
ให้มกี ารวางแผนรองรับแรงงานไทยที่จะเดินทาง
กลับจากทางานในต่างประเทศ เนื่องจากตลาดลดความต้องการแรงงาน
(4.3) พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารแรงงาน และระบบ
การจัดหางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย
-

ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด หางานทั ้ง ใน

ส่วนกลางและภูมภิ าค
ปรับปรุงระบบและเผยแพร่ข้อ มูล ตลาดแรงงาน
เช่น แหล่ งงาน ต าแหน่ งงาน วุฒ ิ ทักษะ เงินเดือ น และค่ าจ้างอย่า งกว้างขวาง ด้ว ยวิธ ีการที่ม ี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานฝีมอและการจัดทาทะเบียนแรงงาน

ขยายการฝึ ก อาชีพ การทดสอบ และก าหนด

(4.4) ป้องกันคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย โดย
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ป้องกันและขจัดการเข้ามาทางานของคนต่างชาติ
ทีไ่ ม่จาเป็น ทัง้ ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการส่งเสริมการลงทุน
ทางานในประเทศไทยโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เพิม่ การตรวจตรา จับกุมและลงโทษคนต่างชาติท่ี

กาหนดและกากับให้บริษัทต่ างประเทศที่เข้ามา
ดาเนินการในประเทศไทยได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่แรงงานไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

(4.5) ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ โดย
ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ การปรับปรุงข้อตกลงร่วมกันว่ า
ด้วยแนวปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธแบบ
ทวิภาคีภายในสถานประกอบการ โดยเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมี
ความมันคง
่ มีความเข้าใจและร่วมมือทีด่ ตี ่อกัน และมีความยอมรับให้เกียรติซง่ึ กันและกัน
สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรทัง้ ฝ่ายนายจ้างและ
ลูกจ้างทีม่ จี ดุ มุง่ หมายในการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
ส่ ง เสริม ให้ อ งค์ ก รฝ่ า ยนายจ้า งและฝ่ า ยลู ก จ้า ง
ดาเนินการให้มนี กั แรงงานสัมพันธ์อาชีพทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพื่อให้คาปรึกษา และในกรณีท่ี
มีปญั หาการขัดแย้งและการเรียกร้องระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกิดขึ้น แต่ละฝ่ายก็มอบหมายให้
นักแรงงานสัมพันธ์อาชีพได้พบเจรจาต่อรองกันแทน
ขยายงานของศาลแรงงานไปสู่ส่วนภูมภิ าค โดย
จัดตัง้ ศาลแรงงานภาคขึน้ ในภาคเหนือและภาคใต้
ฝึ ก อบรม ประชาสัม พัน ธ์ และเผยแพร่ ข่า วสาร
ความรู้ เพื่อ เสริม สร้า งให้อ งค์ก รมีค วามเข้ม แข็ง มีท ัศ นคติท่ีดี มีค วามสร้า งสรรค์ มีคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน รูถ้ งึ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ ๆ และมีความ
เข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและความมันคงของประเทศ
่
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การรณรงค์ เ ผยแพร่ โ ดยผ่ า นสื่อ มวลชนต่ า งๆ
เกี่ยวกับความรูเ้ รื่องแรงงานสัมพันธ์ และผลเสียหายที่เกิดขึน้ จากการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ไี ม่
เอือ้ อานวย
(4.6) ส่งเสริมการคุม้ ครองแรงงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดย
เพิม่ การให้การคุม้ ครองแรงงาน โดยการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ การใช้และการคุ้มครองแรงงานทัวไป
่ แรงงานเด็ก
แรงงานสตรี และความปลอดภัยในการทางานให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
ปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพการตรวจในการ
ให้ความคุม้ ครองด้านต่างๆ ให้มคี วามคล่องตัว และสามารถครอบคลุมได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้
ให้มกี ารลงโทษแก่ผลู้ ะเมิดอย่างจริงจัง
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ท างการแพทย์แ ละสรรพวิช า
ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ มาใช้ในการคุม้ ครองสุขภาพคนงานและปรับปรุงสิง่ แวดล้อมใน
การทางาน พร้อมทัง้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆ ฝ่ายเกิดจิตสานึกความรับผิดชอบ ทราบถึงผล
เสียหายและแนวทางป้องกันแก้ไข ตลอดจนตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในการทางาน
(4.7) ดาเนินการแก้ไขการใช้แรงงานเด็กและแรงงานหญิง โดย
ให้เด็กทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รบั
การศึกษาภาคบังคับจนจบชัน้ ประถมปีท่ี 6 อย่างทัวถึ
่ ง จะยกระดับอายุแรงงานเด็ก เพิม่ ประเภท
งานทีห่ า้ มใช้เด็กทา เพิม่ สวัสดิการปรับปรุงสภาพการทางาน/ทีอ่ ยูอ่ าศัย ชัวโมงการท
่
างานและการ
อบรม การศึกษาหาความรูข้ องแรงงานเด็ก
ขจัดความเหลื่อมล้าในโอกาส ปญั หาและอุปสรรค
การมีงานทา และขจัดการเลือกปฏิบตั สิ าหรับแรงงานหญิงในเรือ่ งค่าจ้าง สภาพการทางาน การ
ฝึกอบรม และการพัฒนาฝีมอื แรงงาน รวมทัง้ การปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานหญิงที่
เกิดจากการหลอกลวงหรือบังคับทางานทีฝ่ ืนความต้องการ
(4.8) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และมาตรฐานในการประกอบ
อาชีพ โดย
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ให้มกี ารเร่งรัด พัฒนาความรู้ และเทคนิคด้านการ
ประกอบอาชีพ หรือ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีโ ดยกลุ่ ม อาชีพ สมาคมวิช าชีพ ด้ า นต่ า งๆ และ
สถาบันการศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพและการสร้างงานด้วยตนเอง
ให้ ค ณะกรรมการวิช าชีพ และสมาคมวิช าชีพ
ร่วมกันเผยแพร่ เพิม่ ผลิตภาพการประกอบอาชีพ และกาหนดมาตรฐานในการประกอบอาชีพในแต่
ละกลุ่มอาชีพ รวมทัง้ เสริมสร้างจรรยาบรรณต่างๆ ให้มากกว่าเดิม ตลอดจนกาหนดให้มรี ะบบการ
รับรองมาตรฐานการอาชีพ และใบรับรองการประกอบอาชีพประเภทและระดับต่ างๆ ตามความ
เหมาะสม
(4.9) ขยายขอบเขตการบั ง คั บ ใช้ ก องทุ น เงิ น ทดแทนให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งท้องทีส่ ถานประกอบการและขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือ
(4.10) ให้มกี ารพัฒนาระบบข้อมูลและข่าวสารทรัพยากรมนุ ษ ย์
และการมีงานทา เพื่อใช้ในการวางแผนกาหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และแรงงานทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนเพื่อการร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศในเรื่องนี้ ในการนี้
จาเป็นต้องมีหน่วยประสานข้อมูลกลางขึน้ ในหน่วยงานทีเ่ หมาะสม

บทที่ 4
แผนเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม

หลักการและเหตุผล
1.
ความสงบสุขในสังคมเป็ นปจั จัยที่มผี ลกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาประเทศเป็ น
ส่วนรวม เพราะสังคมที่ไม่มคี วามมันคง
่ ปราศจากความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจน
บุ ค คลในสัง คมนั ้น ขาดจิต ส านึ ก ที่ จ ะช่ ว ยเหลือ เกื้ อกู ล กั น แล้ ว ในที่ สุ ด ย่ อ มบัน่ ทอนความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
2.
สังคมไทยในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปในทางวัตถุนิยมมากขึน้ การกระจายรายได้
ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก สภาพชนบทได้เปลีย่ นแปลงเป็ นสังคมเมือง
ตลอดเวลา มีผลทาให้โครงสร้างความผูกพันของคนในชุมชนลดน้อยลง และโครงสร้างของสถาบัน
ครอบครัวก็เปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ด ี ทุกฝา่ ยดิน้ รนขวนขวายเพื่อความเป็ นอยู่ทด่ี กี ว่า มี
การอพยพเข้ามาอยู่ในเขตเมืองของประชาชนจากชนบท ทาให้เกิดปญั หาสังคมอื่นๆ ติดตามมาอีก
มากมาย เช่น ปญั หาชุมชนแออัด ยาเสพติด ปญั หาอาชญากรรมทีก่ ารกระทาผิดได้ทวีความอุกอาจ
และโหดร้ายยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ปญั หาการตายและบาดเจ็บจากอุ บตั ิภยั ก็มจี านวนมาก และมีความ
รุนแรงตามพัฒนาการของเทคโนโลยี รวมทัง้ ปญั หาผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ไม่พอกับค่าครองชีพ คน
พิการทุพพลภาพ และผูป้ ระสบสาธารณภัยต่างๆ ทีท่ ุกฝา่ ยจะต้องร่วมมือช่วยเหลืออีกมาก
ั หาความสงบสุ ข ในสัง คมที่ก ล่ า วมานี้ มีส าเหตุ ม าจากสถาบัน ในสัง คมและ
3.
ปญ
วิถชี วี ติ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนัน้ แนวความคิดการเสริมสร้างให้เกิดความสงบสุขในสังคมจึง
ต้องเสริมสร้างให้ส งั คมมีค วามมันคง
่ เน้ นความปลอดภัยในชีวติ และทรั พย์ส ิน การจัดระบบการ
ป้อ งกันด้า นอุ บตั ิภยั ให้ส อดคล้อ งกับพัฒนาการด้านต่ างๆ เพิ่ม ประสิทธิภ าพการด าเนิ นงานใน
กระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนปรับปรุงวิธกี ารจัดสวัสดิการสังคมให้เหมาะสม

แผนเสริ มสร้างความสงบสุขในสังคม
4.
เพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับแนวความต้องการเสริมสร้างความ
สงบสุขในสังคม จึงได้กาหนดให้มแี ผนงานสองแผนงานด้วยกัน ได้แก่ แผนงานความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ และแผนงานสวัสดิการสังคม

100

4.1

แผนงานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1)

วัตถุประสงค์

เพื่อ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยเน้ นการ
ป้ องกัน อาชญากรรมและการป้ องกัน อุ บ ัติ ภ ัย ตลอดจนเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการด าเนิ น งานใน
กระบวนการยุตธิ รรม
(2)

เป้ าหมาย
(2.1) ลดปญั หาอาชญากรรมให้ต่ าลงกว่าเดิม
(2.2) ลดระยะเวลาการด าเนิ น คดีทุ ก ขัน้ ตอนในกระบวนการ

ยุตธิ รรม
(2.3) ลดอัตราการกระทาผิดซ้าของผูก้ ระทาผิดและผูต้ ้องขัง
(2.4) ลดอัต ราการตายและบาดเจ็บ เนื่ อ งมาจากอุ บ ัติภ ัย ใน
การจราจรทางบก ทางน้ า และอุบตั ภิ ยั ในเคหะสถาน ในสาธารณสถาน และการทางาน จนไม่เป็ น
ปญั หาสาคัญของประเทศและไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(3)

แนวทาง

ั หาอาชญากรรม การป้ องกัน
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการลดป ญ
อุบตั ภิ ยั และการดาเนินงานในกระบวนการยุตธิ รรม โดยเน้ นการป้องกันอาชญากรรมควบคู่ไปกับ
การปราบปรามให้มากขึ้น และจัด ระบบการป้อ งกันอุ บตั ิภยั ให้เ กิด การประสานงานจากทุ ก ฝ่าย
ตลอดจนการปรับปรุงระบบบริหารงานยุตธิ รรม
(4)

มาตรการ

(4.1) ใช้ชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน ในลักษณะความสัมพันธ์สองทางให้ทราบและเข้าใจปญั หาใน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทัง้ นี้ เพื่อกระตุ้นให้มกี ารร่วมมือกันปฏิบตั งิ านแก้ไขปญั หา
อาชญากรรมร่วมกัน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพบุคลากรให้เอือ้ อานวยต่อมาตรการนี้ดว้ ย
(4.2) แสวงหาความร่ว มมือ จากชุ มชนและภาคเอกชนในการ
รณรงค์ใ ห้ค วามรู้แ ก่ ป ระชาชน เพื่อ ให้ป ระชาชนเข้า ใจและให้ค วามร่ ว มมือ ในการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรมและการป้องกันตนเอง รวมทัง้ การรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรมทางเพศ
การค้าบริการทางเพศ และการต่อต้านยาหรือสารเสพติด โดยเฉพาะในชุมชนแออัด สถานศึกษา
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แ
ล
ะ
สถานที่ราชการ ตลอดจนให้ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาหรือสาร
เสพติด
(4.3) รณรงค์ ใ ห้ ส ัง คมยอมรับ ผู้ ก ระท าผิ ด หรือ ผู้ ต้ อ งขัง ให้
สามารถกลับมาดาเนินชีวติ ปกติในสังคม เพื่อแก้ไขปญั หาการกระทาผิดซ้า
(4.4) ให้ก ารสนับ สนุ น การศึก ษาแก่ ป ระชาชนทัง้ ในและนอก
ระบบโรงเรียนให้มคี วามรู้เรื่อ งอุ บตั ิภยั และให้เกิด จิต ส านึ ก ของความปลอดภัย สามารถป้อ งกัน
ตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้ ทัง้ นี้ ควรกระตุน้ ให้ส่วนราชการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
(4.5) ให้มกี ารประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานของรัฐ เพื่อ การ
ป้องกันอุ บตั ิภยั อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลปฏิบ้ติอ ย่างต่ อ เนื่อง รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี าร
ร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการป้องกันอุบตั ภิ ยั
(4.6) ปรับ ปรุ ง ระบบบริห ารงานกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ ม ี
ประสิทธิภาพ โดยการประสานการดาเนินงานทุกขัน้ ตอนในกระบวนการยุติธรรม และเน้ นความ
ร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์การดาเนินงานเพื่อแก้ไขให้เกิดความรวดเร็ว สอดคล้อง และเป็ นธรรม
ยิง่ ขึน้
(4.7) ให้ใช้วธิ กี ารคุมประพฤติผู้กระทาผิดที่กระทรวงยุติธรรม
และกรมราชทัณฑ์ดาเนินการอยู่ เพื่อระบายความแออัดในสถานทีค่ วบคุมและลดภาระของรัฐบาลใน
การควบคุมผู้กระทาผิดและผู้ต้องขัง โดยให้ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้ นฟูจติ ใจและ
พฤติกรรมของผูก้ ระทาผิดและผูต้ อ้ งขัง
(4.8) ให้ขยายงานของศาลคดีเด็กและเยาวชนไปสู่ส่วนภูมภิ าค
เพื่อแก้ไขฟื้ นฟูเ ด็กและเยาวชนที่ห ลงกระทาผิดให้กลับตนเป็ นพลเมือ งดี และให้พฒ
ั นางานของ
ศาลคดีเด็กและเยาวชนให้รวมถึงคดีครอบครัวด้วย
4.2

แผนงานสวัสดิ การสังคม
(1)

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสหรือประสบทุกข์ยากในสังคมสามารถช่วย
ตัวเองเพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคม โดยคานึงถึงข้อจากัดทางด้านการเงินการคลังของประเทศ
(2)

เป้ าหมาย
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เพิ่ม ขีด ความสามารถในการพึ่ง ตนเองของผู้ด้ อ ยโอกาส หรือ
ประสบปญั หาทุกข์ยากให้มมี ากยิง่ ขึน้

(3)

แนวทาง

(3.1) เร่งดาเนินการปรับปรุงวิธกี ารจัดสวัสดิการสังคม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ย รวมทัง้ สถาบันครอบครัว ชุมชนและองค์กรภาคเอกชน
(3.2) จัดระบบประสานงานด้านสวัสดิการสังคมระหว่างภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพ
(4)

มาตรการ

(4.1) พัฒ นาและเสริม สร้า งความมัน่ คงของครอบครัว อย่ า ง
จริงจังอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ประสานงานร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมันคงใน
่
ครอบครัว โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบของบิดามารดาต่อ
ครอบครัว ตลอดจนการดูแ ลผู้สูงอายุ การให้บริการค าปรึกษาแก่ คู่ส มรส การให้โรงเรียน ศูนย์
เยาวชน ศูนย์ชุมชน สมาคมครูผู้ปกครอง จัดกิจกรรมให้พ่อแม่พบครูอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างสื่อ
สัมพันธ์ระหว่างบ้าน-โรงเรียน-ชุมชน
(4.2) พัฒนาพื้นฐานความมันคงทางสั
่
งคม โดยมุ่งให้ประชาชน
ส่วนรวมได้มหี ลักประกันที่มนคงในชี
ั่
วติ ในปจั จุบนั นี้ได้มกี ารให้ความมันคงทางสั
่
งคมไปบ้างแล้ว
เช่น การให้ความคุม้ ครองคนงานทีป่ ระสบภัยอันเนื่องมาจากการทางาน โดยสานักงานกองทุนเงิน
ทดแทนกรมแรงงาน บัตรสุขภาพและการรักษาพยาบาลฟรีของกระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น แต่
ข้อเท็จจริงมีประชาชนเพียงบางส่วนเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ ดังนัน้ กรมแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข และหน่ วยงานอื่นๆ ควรขยายงานด้านนี้ออกไป
อีกโดยริเริม่ ในเรื่องทีจ่ าเป็ นและเป็ นไปได้ก่อน ทัง้ นี้ ควรให้ทุกฝ่ายได้มสี ่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสม
(4.3) ส่งเสริมสนับสนุ นผูด้ อ้ ยโอกาสให้ได้รบั การฝึกอบรมอาชีพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อการดารงชีวติ อยู่ในสังคมตามอัตภาพ และสนับสนุ นด้าน
เงินทุนกูย้ มื ไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือด้านการตลาด
(4.4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน และสถาบัน
ต่างๆ ในสังคมเข้าใจแนวความคิดการจัดสวัสดิการสังคมทีถ่ ูกต้อง
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(4.5) ปรับปรุงระบบการประสานงานระหว่างภาครัฐและองค์กร
เอกชน โดยจัดให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ทาหน้ าที่ด้าน
นโยบาย ประสานงานควบคุม กากับงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(4.6) สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม องค์ ก รเอกชนที่ม ีล ัก ษณะการ
ดาเนินการด้านสวัสดิการสังคมอย่างเดีย วกันให้มากขึน้ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5
แผนปรับปรุงกลไกการพัฒนาสังคม

หลักการและเหตุผล
1.
ปจั จุบนั การจัดบริการสังคมและการแก้ไขปญั หาสังคมต่างๆ ส่วนใหญ่ยงั ถือว่าเป็ น
ภาระหน้าทีแ่ ละบทบาทของรัฐ โดยเอกชนและประชาชนยังมีบทบาทและส่วนร่วมในการดาเนินการ
ไม่มากเท่าทีค่ วร ประกอบกับในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่า ฐานะการเงินการคลังของ
ประเทศจะไม่อยู่ในฐานะที่จะเอื้ออานวยให้รฐั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขยายบริการทาง
ั หาสัง คมต่ า งๆ ให้ ม ีจ านวนเพิ่ ม ขึ้น ดัง เช่ น ในระยะที่ผ่ า นมา แต่ ใ น
สัง คม และการแก้ ไ ขป ญ
ขณะเดียวกันความต้องการของประชาชนด้านบริการสังคมต่างๆ ก็ จะยังคงเพิม่ ขึน้ ตามรายได้ของ
ประชาชนที่เพิม่ ขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของประชากร ดังนัน้ เพื่อปรับปรุงบริการทางสังคมต่างๆ ให้ม ี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และขณะเดียวกันก็สามารถสนองความต้องการของประชาชนที่
เพิ่มขึ้นได้ด้วย จึงจาเป็ นต้องมีก ารปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาสังคมเสียใหม่ จากที่เ น้ น
บทบาทของรัฐในฐานะผู้ให้หรือผู้ดาเนินการเองฝ่ายเดียวเป็ นผู้ส่งเสริมสนับสนุ นให้เอกชน ชุมชน
และประชาชนเป็ นผู้ดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการให้มากที่สุด ทัง้ นี้ให้คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของสตรีดว้ ย โดยมีแผนงานที่จะดาเนินการ 2 แผนงาน คือ แผนงานปรับบทบาทของรัฐ
แ
ล
ะ
แ
ผ
น
ง
า
น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานปรับบทบาทของรัฐ
2.

แผนงานปรับปรุงบทบาทของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
2.1

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับบทบาทของรัฐให้สอดคล้องกับขีดความสามารถและฐานะการคลัง
ของประเทศ และให้มกี ารแบ่งภาระหน้ าที่และบทบาทในการพัฒนาสังคม ระหว่างภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนให้มคี วามชัดเจนและเหมาะสมยิง่ ขึน้
2.2

แนวทาง
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ปรับบทบาทของรัฐจากทีเ่ น้นการจัดบริการให้หรือดาเนินการเองฝ่ายเดียว
เป็ นการสนับสนุ นให้เอกชน ชุมชนและประชาชนเป็ นผูด้ าเนินการ โดยรัฐจะเข้าไปดาเนินการเท่าที่
จาเป็นเท่านัน้
2.3

มาตรการ
เพื่อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวนโยบายดัง กล่ า ว มาตรการที่จ ะ

ดาเนินการ มีดงั นี้
(1) รัฐ จะทบทวนและก าหนดภาระหน้ า ที่โ ดยจะลดบทบาทในการ
จัดบริการสังคมให้ลดน้อยลง แต่จะเน้นบทบาทตัวเองในด้านการรักษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การให้ค วามเป็ นธรรม การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ ป ระชาชน การให้ค วาม
ช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ รวมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่มอี ยู่แล้ว
มากยิง่ ขึน้
(2) สนับสนุ นให้ธุรกิจเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการทาง
สัง คมต่ า งๆ เพิ่ม มากขึ้น เช่ น ด้า นการศึก ษา การสาธารณสุ ข การกีฬ า เป็ นต้น เพื่อ ทดแทน
บทบาทของรัฐที่จะชะลอตัวลงและสนองความต้องการของประชาชนที่เพิม่ ขึน้ โดยใช้นโยบายและ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนทีเ่ หมาะสม การใช้นโยบายราคาเป็ นสิง่ จูงใจ รวมทัง้ การใช้องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้เข้ามามีบทบาทมากยิง่ ขึน้
(3) เพิม่ ขีดความสามารถในการพึง่ ตนเองของสถานพยาบาลและสถาน
การศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยทบทวนนโยบายการจัดเก็บค่าบริการ
ให้มคี วามเป็นธรรมและคุม้ ทุนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไปในตัวด้วย
(4) ทบทวนและปรับ ปรุ ง กฎหมาย ระเบีย บข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ที่เ ป็ น
อุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและสาธารณสุข
(5) ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ม ีก ารรวมตัว ขององค์ก รเอกชน เพื่อ
ประสานงานกับ ฝ่ ายรัฐ และใช้แ ผนเป็ น เครื่อ งมือ ในการประสานการด าเนิ นงานให้เ ป็ นไปตาม
เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน
(6) สนับสนุ นให้มอี งค์กรกลางด้านการพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม
ในลักษณะของคณะกรรมการประสานงานเพื่อดูแลด้านนโยบายการวางแผน กากับ ดูแลและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้

แผนงานส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชน
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3.

แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

3.1

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนและครอบครัวได้
เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมต่างๆ และสามารถพึง่ ตนเองได้ใน
ระยะยาวต่อไป
3.2

แนวทาง

ส่งเสริมและสนับสนุ นบทบาทของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมต่างๆ ของประเทศมากยิง่ ขึน้
3.3

มาตรการ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และแนวนโยบายดังกล่าว มาตรการทีจ่ ะดาเนินมี

ดังนี้
(1) รณรงค์อย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่องให้ทุกส่ว นราชการและประชาชน
เกิดจิตสานึกและยอมรับร่วมกันว่าการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมต่างๆ เช่น ความปลอดภัยใน
ชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน เป็ น ต้ น เป็ น ภาระหน้ า ที่แ ละบทบาทร่ว มกัน ของทุ ก ฝ่า ย หากปล่ อ ยให้เ ป็ น
ภาระหน้าทีข่ องรัฐบาลฝา่ ยเดียวจะไม่มที างแก้ไขปญั หาดังกล่าวได้
(2) ปรับ ปรุ ง องค์ ก รชุ ม ชนในชนบทที่ไ ด้ ม ีก ารจัด ตัง้ ขึ้น แล้ ว อย่ า ง
กว้างขวาง ให้มคี ุ ณภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรชุมชน โดย
ชุ
ม
ช
น
จัดตัง้ ขึน้ เองในเขตเมือง โดยเฉพาะในเขตชุมชนแออัดเพื่อผนึกกาลังร่วมกันในการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาสังคมของแต่ละชุมชน และเป็ นแกนกลางในการประสานการดาเนินงานร่วมกันกับฝ่ายรัฐ
(3) รณรงค์ให้สถาบันสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ตี ่อการป้องกันและแก้ไขปญั หาสังคมต่างๆ เช่น การให้การศึกษา
อบรมบุตร ธิดา ให้มศี ลี ธรรม ระเบียบวินัย การดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัว
รวมทัง้ ผูส้ งู อายุ เป็นต้น
(4) สนับสนุ นบทบาทของสตรีให้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจทัง้ ในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับชาติ
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(5) การปรับปรุงระบบและกลไกบริหารการพัฒนาโดยเฉพาะในเขต
ชนบทให้เป็นไปตามการปรับปรุงทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาชนบท

บทที่ 1
บทนา

1.
ในอดีตทีผ่ ่านมาประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านัน้ ได้ถูกนาไปใช้อย่างมากมายเพื่อการเพิม่ ผลผลิต และเพื่อบรรเทาปญั หาความยากจน ใน
ขณะเดียวกันประชากรของประเทศเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วจาก 26.4 ล้านคนในปี 2504 เป็ น 51.7
ล้า นคนในปี 2528
ท าให้ ค วามต้ อ งการใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติเ พิ่ม ขึ้น เป็ น ล าดับ ป จั จุ บ ัน
ทรัพยากรธรรมชาติมปี ริมาณลดลง มีสภาพเสื่อมโทรม และมีปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ โอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลักดังเช่นทีผ่ ่านมาจึงมีน้อยลง การพัฒนา
เศรษฐกิ จ ในอนาคตจึง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในประเด็ น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การปรับ ปรุ ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี หลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปญั หาความขัดแย้งใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อนาคต และการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ด้วยเหตุน้ีในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงจาเป็ นต้องดาเนินการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกันอย่างเป็ นระบบ

การพัฒนาเศรษฐกิ จโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ มีโอกาสลดลง
2.
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนๆ เป็ นผล
มาจากปจั จัยหลายๆ อย่างด้วยกัน แต่ ปจั จัยที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การพัฒนาที่ผ่านมาได้
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่มากมายในขณะนัน้ เป็ นฐานและปจั จัยการผลิตหลัก สาขาเศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติ คือ ภาคเกษตรกรรม ภาคเหมืองแร่และย่อยหิน ได้
มีสดั ส่วนของผลผลิตในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ในปี 2528 ประมาณร้อยละ 25 มีมลู ค่า
การส่งออกร้อยละ 49 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมด และมีการจ้างงานในปี 2527 ร้อยละ 70 ของ
ผูม้ งี านทาทัง้ ประเทศ
3.
อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงสร้างและบทบาทของสาขาทัง้ สองได้
เพิ่ม ขึ้นในอัต ราที่ล ดลงโดยตลอด โดยสัดส่ ว นในมูล ค่ า ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมประชาชาติของภาค
เกษตรกรรม และภาคเหมืองแร่และย่อยหิน ได้ลดลงจากร้อยละ 39.5 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
เหลือเพียงร้อยละ 25.1 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ส่วนการจ้างงานของภาคเกษตรกรรม และภาค
เหมืองแร่และย่อยหิน ในช่วงปี 2514 ถึง 2527 นัน้ แม้จะปรากฏว่าสามารถจ้างงานได้เพิม่ ขึ้น
ประมาณ 4 ล้านคน คือเพิม่ จาก 13 ล้านคน เป็ น 17 ล้านคนก็ตาม แต่สดั ส่วนของผูม้ งี านทาในภาค
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เกษตรกรรม และภาคเหมืองแร่และย่อยหิน ต่อจานวนผู้มงี านทาทัง้ หมดกลับลดลงจากร้อยละ 79
เหลือเพียงร้อยละ 70
4.
การพัฒนาประเทศโดยเร่งรัดการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ ได้มกี าร
นาทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่มาใช้อย่างมากมาย จนทาให้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดร่อยหรอ
และเหลือน้ อยลง ทรัพยากรธรรมชาติท่เี หลืออยู่ในปจั จุบนั มีศกั ยภาพที่เอื้ออานวยต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตลดลง การแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ได้คานึงถึงขีดจากัด
ของทรัพยากรดังเช่นทีเ่ ป็ นมาในอดีต นอกจากจะทาให้ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดลดลงเป็ นลาดับ
แล้ว ยังมีผลทาให้เกิด ปญั หาความขัดแย้งและปญั หามลพิษ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นตัวอย่างได้
ดังต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดและข้อเท็จจริงทีส่ าคัญจะปรากฏในบทที่ 2
4.1 ที่ ดิ นและป่ าไม้ การใช้ท่ดี ินเพื่อการเกษตรได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรโดยอาศัยการบุกรุกเปิดพืน้ ทีใ่ หม่ การใช้ทด่ี นิ ในลักษณะ
ดังกล่าว ก่อให้เกิดปญั หาสาคัญ 2 ประการ คือ การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีป่ ่าไม้ และ
ปญั หากรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ในปจั จุบนั มีราษฎรบุกรุกเข้าไปทากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 33
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.8 ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทงั ้ หมด และในจานวนที่ดนิ ทัง้ หมดที่ใช้ใน
การเกษตรนัน้ พบว่าประมาณร้อ ยละ 50 เป็ นที่ดินที่ไม่มโี ฉนดซึ่งเป็ นผลทาให้เ กษตรกรขาด
กรรมสิทธิ ์ทีม่ นคง
ั ่ และเป็ นอุปสรรคต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้ทด่ี นิ เกษตรกรขาดแรงจูงใจ
ใ
น
ก
า
ร
ปรับปรุงบารุงดิน ผลผลิตทีไ่ ด้มแี นวโน้มลดลง นอกจากนัน้ ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลผลักดันให้มกี าร
ขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเข้าไปในพืน้ ทีป่ า่ ไม้มากขึน้ ซึง่ เท่ากับเป็ นการเพิม่ ปญั หาการทาลายป่าไม้ และ
ปญั หากรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ให้มากยิง่ ขึน้ ไปอีก
4.2 ทรัพยากรแหล่ งน้ า การลงทุนพัฒนาสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในบริเวณ
ลุ่ ม น้ า ที่ส าคัญ ๆ ได้ด าเนิน การไปแล้ว เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการกัก เก็บ น้ า
เอนกประสงค์เพื่อการชลประทาน การผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ในปจั จุบนั มีเขือ่ นขนาดใหญ่ในลุ่ม
น้าสาคัญของประเทศทัง้ สิน้ 12 เขือ่ น ดังนัน้ การลงทุนก่อสร้างเขือ่ นเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ในระยะ
ต่อไปจึงมีความเป็นไปได้น้อยลงอย่างมาก ทัง้ นี้เนื่องจากลุ่มน้าที่มสี ภาพเหมาะสมได้พฒ
ั นาไปเกือบ
หมดทุก ลุ่ มน้ าแล้ว นอกจากนี้ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้ มตกต่ าลง การลงทุนพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานจึงอาจจะได้รบั ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ฉะนัน้ โอกาสในการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงขึน้ อยู่กบั การสนับสนุ นให้ม ี
การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กทัง้ น้ าผิวดินและน้ าใต้ดนิ ให้มากขึ้น เพื่อการเกษตรและการอุปโภค
บริโภค นอกจากนัน้ ยังจาเป็ นต้องพิจารณาการใช้ทรัพยากรแหล่งน้ าเพื่อกิจกรรมอื่นๆ รวมทัง้ การ
ป้องกันน้ าท่วมด้วย
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4.3 ทรัพ ยากรธรณี แหล่ ง แร่ท่ีมคี วามอุ ด มสมบู รณ์ แหล่ ง น้ าใหญ่ ๆ ได้ถู ก
พัฒนาขึน้ มาใช้ประโยชน์ในประเทศ และส่งออกไปแล้วเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งแร่
ดีบุกในภาคใต้ แหล่งแร่ทงั สเตน ดอยโง้ม จังหวัดแพร่และเขาศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งแร่
สัง กะสี จัง หวัด ตาก และก๊ าซธรรมชาติใ นอ่ าวไทย ในปจั จุบนั แหล่ งแร่ขนาดใหญ่ ท่มี คี วามอุ ดม
สมบูรณ์เหลืออยู่น้อย นอกจากนี้การพัฒนาเพื่อนาแร่ขน้ึ มาใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ทเ่ี หลืออยู่ได้ม ี
ั่
ส่วนในการทาลายทรัพยากรแหล่งแร่ เช่น กรณีการดูด นาแร่ดบี ุกนอกชายฝงภาคใต้
ซึง่ สามารถนา
แร่ขน้ึ มาได้เพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ นอกจากนี้วธิ กี ารดังกล่าวยังสร้างปญั หามลพิษขึน้ ในทะเลอีก
ด้วย
4.4 ประมง ในช่ว งที่ผ่านมามีการขยายตัวในการพัฒนาเครื่อ งจักร อุปกรณ์
ขนาดใหญ่ และจานวนเรืออวนลากเพิม่ ขึน้ จาก 1,872 ลา ในปี 2510 เป็ น 9,390 ลา ในปี 2526 หรือ
เพิม่ ขึน้ ถึง 5 เท่า ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าในเขตน่านน้าไทยถูกจับไปมากเกินกว่าความเจริญของการ
ผลิตตามธรรมชาติ แหล่งอาศัยของสัตว์น้ าในทะเลถูกทาลายลง นอกจากนี้การจากัดเขตน่ านน้ า
เศรษฐกิจ 200 ไมล์ทะเล ก็มผี ลทาให้พน้ื ทีก่ ารจับสัตว์น้ าลดลง ซึง่ จะทาให้การเพิม่ ผลผลิตจากการ
ประมงมีปญั หาเพิม่ มากขึน้
4.5 สิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ ต่างๆ ที่มอี ยู่รอบตัว เช่น ป่าไม้
แหล่งน้ า อากาศ ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีบ่ ุคคลทัวไปสามารถแสวงประโยชน์
่
และทิง้ ของเสียต่างๆ ได้ การใช้
ประโยชน์ทม่ี ากเกินกาลังการผลิตของธรรมชาติ และไม่ประสานประโยชน์ร่วมกัน รวมทัง้ การทิง้ ของ
เสียในปริมาณที่มากกว่าสิ่งแวดล้อ มจะรองรับได้ มีผลทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
เสื่อมโทรมในทุกด้าน และเกิดปญั หามลพิษขึน้ ทัวไป
่ เช่น การระบายของเสียลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา
ทาให้คุณภาพน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ ปริมาณค่าออกซิเจนละลายเกือบจะ
เป็นศูนย์มลิ ลิกรัมต่อลิตร ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น

ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ต่อปัจจัยที่สาคัญทางเศรษฐกิ จ
5.
ในระยะเวลาทีผ่ ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัยทางเศรษฐกิจอยู่
ั หาความยากจน และจ านวนประชากร กล่ า วคือ
3 ประการ คือ ประสิท ธิภ าพการผลิต ป ญ
ทรัพยากรธรรมชาติมสี ่วนสาคัญในการเพิม่ ผลผลิต บรรเทาปญั หาความยากจน ในขณะเดียวกัน
ทรัพยากรธรรมชาติก็มอี ตั ราการใช้ทส่ี ูงขึน้ ตามความกดดันจากการที่จานวนประชากรของประเทศ
เพิม่ ขึน้

ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
6.
ในอดีตได้มกี ารนาเอาทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มาใช้เพื่อการ
เพิม่ ผลผลิตด้วยวิธกี ารทาให้ประสิทธิภาพทางการผลิตสูงขึน้ หลายประการ ดังจะเห็นได้จากการ
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พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนพัฒนาแหล่งน้ าขนาด
ใหญ่และขนาดกลางไปแล้วคิดเป็ นมูลค่าในปจั จุบนั (2526) เป็ นจานวนประมาณ 146,416 ล้านบาท
แยกตามขนาดของโครงการเป็นจานวนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 : จานวนโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการชลประทาน
ขนาดของโครงการ
โครงการขนาดใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท)
โครงการขนาดกลาง (เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท)
โครงการขนาดเล็ก (เงินลงทุนไม่เกิน 4 ล้านบาท

จานวน : โครงการ
62
508
3,417

7.
การพัฒนาแหล่งน้าดังกล่าวสามารถทาให้ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิม่
สู ง ขึ้น เป็ น อัน มาก กล่ า วคือ เกษตรกรสามารถเพิ่ม ผลผลิต การปลู ก ข้า วและพืช อื่น ๆ ในเขต
ชลประทาน ซึง่ มีพน้ื ที่ 21.656 ล้านไร่ หรือร้อยละ 17 ของพืน้ ทีท่ าการเกษตรทัง้ หมด และในบาง
เขตซึง่ มีระบบชลประทานสมบูรณ์สามารถผลิตได้มากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี และมีผลผลิตต่อไร่เพิม่ สูงขึน้
กว่าเดิมอีกด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าผลผลิตข้าวที่เพิม่ ขึ้นในช่วงตัง้ แต่ปี 2518 เป็ นต้นมา เป็ น
ผลผลิตข้าวทีไ่ ด้จากพืน้ ทีช่ ลประทานเกือบทัง้ หมด
ตารางที่ 3.2 : ผลผลิ ตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ผลผลิตข้าวในฤดูทานานอกเขตชลประทาน
ผลผลิตข้าวในฤดูทานาในเขตชลประทาน
ผลผลิตข้าวนอกฤดูทานานอกในเขตชลประทาน

ผลผลิ ต : ไร่
(ถัง)
16
64
68

นอกจากการเพิม่ ผลผลิตข้าวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ระบบชลประทานยังเปิ ดโอกาสให้มกี าร
กระจายการผลิตพืชในเขตชลประทานได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ แต่การกระจายประเภทการผลิตดังกล่าว
ยังขาดกิจกรรมต่อเนื่องในพืน้ ทีช่ ลประทาน ซึง่ จาเป็นจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขต่อไป

ทรัพยากรธรรมชาติ กบั การบรรเทาปัญหาความยากจน
8.
ในอดีตเนื่อ งจากมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็ นจานวนมาก โอกาสที่ประชาชนจะ
นาเอาทรัพ ยากรธรรมชาติไ ปใช้เ พื่อ การยังชีพและเพิ่มพูนรายได้จงึ มีอ ยู่มาก ดังนัน้ ฐานะความ
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เป็ นอยู่ของประชาชนจานวนมากจึงมีระดับดีขน้ึ เรื่อยๆ แต่ในปจั จุบนั เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกชนิด มีจานวนลดน้อยลง และมีสภาพเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติท่เี คยเป็ นโอกาสในการ
บรรเทาความยากจนของประชาชนจึงมีน้อยลงตามลาดับ ยกตัวอย่าง เช่น ประชาชนทีบ่ ุกรุกเข้าไป
ทากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง อาเภอปากช่อง และปกั ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จานวนประชากร 740,000 ไร่ ซึ่งในระยะแรกๆ ประชาชนเหล่านัน้ มีฐานะความเป็ นอยู่ค่อนข้างดี
ทัง้ นี้เนื่องจากทีด่ นิ ในบริเวณดังกล่าวยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก แต่ในปจั จุบนั ความอุดมสมบูรณ์
ของพืน้ ทีด่ งั กล่าวกาลังหมดไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการใช้ทด่ี นิ เพื่อการปลูกพืชไร่เป็ นระยะเวลา
ติดต่ อ กันหลายปี โดยไม่มกี ารบารุงรักษา หน้ าดินถู กชะล้างพังทลาย ผลผลิต ต่ อ ไร่ จงึ ได้ล ดลง
ตามลาดับและยังก่อให้เกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจในพืน้ ทีด่ งั กล่าวอีกด้วย
ดังนัน้ นอกจากโอกาสในการบรรเทาปญั หาความยากจนจากทรัพยากรธรรมชาติจะลดน้ อยลงแล้ว
ในบางพื้นที่ได้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลทาให้ปญั หาความยากจน
ของประชาชนทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้

ความกดดันของประชากรที่เพิ่ มขึน้
9.
ในช่วงเวลา 25 ปีทผ่ี ่านมา (2504-2528) ประชากรเพิม่ สูงขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ
2.7 ต่อปี โดยจานวนประชากรได้เพิม่ จาก 26.4 ล้านคน ในปี 2504 เป็ น 51.7 ล้านคน ในปี 2528
หรือเพิม่ ขึน้ 1 เท่า การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของประชากร ทาให้มคี วามต้องการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซ่ึ ง เป็ นป จั จัย พื้ น ฐานในการด ารงชี พ มากขึ้ น ตามไปด้ ว ย ในขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติมอี ยู่ในปริมาณมากและยังสามารถสนองความต้องการได้ค่อนข้างทัวถึ
่ งนัน้
ปญั หาต่ างๆ ก็ยงั ไม่ปรากฏขึ้นชัดเจนนัก แต่ ในปจั จุบนั เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติได้ลดลง มี
สภาพเสื่อมโทรม และมีปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ปญั หาจึงได้ปรากฏขึน้ ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปญั หาการแก่ งแย่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนกลุ่มต่ างๆ และปญั หาการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไว้ใช้อนาคต เป็ น ต้น สิง่ เหล่านี้ล้วนเป็ นประเด็นปญั หาสาคัญทีท่ าให้ต้องมี
การพิจารณาเร่งรัดดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นระบบอย่างจริงจังมากขึน้

สรุป
10. กล่าวโดยสรุป ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกใช้ไปในด้านต่างๆ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยยังไม่มกี ารวางแผนการจัดการทีด่ ี และขาดการคานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุ น้ีทรัพยากรธรรมชาติท่เี หลือ อยู่จงึ มีส ภาพถดถอยและเสื่อมโทรมจน
กลายเป็ นประเด็นปญั หาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจในปจั จุบนั แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นับเป็ น
แผนพัฒนาฉบับแรกที่จะจัดให้มกี ารพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่เี หลือ อยู่ใ ห้เป็ น
ระบบที่ประสานสอดคล้องระหว่างทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด และกับการพัฒนาเศรษฐกิจสาขา
ต่างๆ อย่างไรก็ดกี ่อนทีจ่ ะพิจารณาถึงสาระสาคัญของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในช่วง
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ั หา และการวิ เ คราะห์ ป ญ
ั หาของ
5
ปี ข้ า งหน้ า นั ้น จะได้ ม ี ก ารชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง สภาพป ญ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยละเอียด ในบทที่ 2 และบทที่ 3

บทที่ 2
สภาพปัญหา

1.
เพื่อให้การกาหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในระยะ 5
ปี เป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง บทที่ 2 จะได้กล่าวถึงสภาพปญั หาของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด
โดยละเอียด ซึ่ง ปญั หาดัง กล่ าวบางชนิ ดก็เ ป็ นปญั หาที่เ กิด ร่วมกัน บางชนิด ก็เ ป็ นป ญั หาเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดนัน้ ๆ

ทรัพยากรที่ดิน
ข้อเท็จจริ ง
2.
ประเทศไทยมีพน้ื ที่ทงั ้ หมด 320.7 ล้านไร่ ถ้าจาแนกตามความเหมาะสมของทีด่ นิ
ต่อการเกษตร จะจาแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.3 : การจาแนกพื้นทีประเทศไทยตามความเหมาะสมต่อการเกษตร

-

การจาแนกพื้นที่
พืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการเกษตรกรรม
พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม แต่อาจนามาใช้ได้ ถ้าหาก
มีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการปลูกพืชเฉพาะอย่าง
พืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม
พืน้ ทีแ่ หล่งน้า
รวม

หน่ วย : ล้านไร่
168.6
49.8
99.8
2.8
320.7

3.
นโยบายเกี่ยวกับที่ดนิ นัน้ มีมาตัง้ แต่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 โดยรัฐบาลในสมัย
นัน้ ได้ประกาศใช้นโยบายการใช้ท่ดี นิ และกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ ในปี พ.ศ. 2504 และได้มกี ารจาแนก
ประเภททีด่ นิ อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของประเทศออกเป็น 2 เขต คือ
เขตที่ 1 : พืน้ ทีท่ าการเกษตร ทีอ่ ยู่อาศัย และอื่นๆ ประมาณ 160.35 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
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เขตที่ 2 : พื้นที่ป่าไม้เนื้อที่ประมาณ 160.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ 50 ของพืน้ ที่
ทัง้ หมด โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็ นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ป่าและอื่นๆ ไปแล้ว ประมาณ 128 ล้านไร่ และในขณะนี้ยงั มีพน้ื ทีป่ าไม้ทย่ี งั ไม่ได้ประกาศ
เป็ นปา่ สงวนแห่งชาติ หรือทีเ่ รียกว่าปา่ เตรียมการสงวนอีกประมาณ 30 ล้านไร่
4.
ในพื้นที่เขตที่ 1 ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ าการเกษตร ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ นัน้ นโยบายในปี
2504 ได้กาหนดให้เป็ นพื้นที่ถอื ครองโดยเอกชนประมาณ 125 ล้านไร่ ที่เหลือจานวนประมาณ
35.35 ล้านไร่ นัน้ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ทีด่ นิ ของรัฐวิสาหกิจ ทีด่ นิ ขององค์กรศาสนา
ที่ดินราชพัส ดุ และที่ดินที่ใ ช้ใ นราชการทหาร อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงสภาพการใช้ท่ดี ินของ
ประเทศในปจั จุบนั แล้ว จะพบว่ามีการใช้ท่ดี นิ เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 146.9 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 45.8 ของพื้นที่ทงั ้ หมดของประเทศ โดยจาแนกเป็ นพืน้ ทีท่ านา 84 ล้านไร่ พืน้ ทีท่ าไร่ 48
ล้านไร่ พืน้ ทีส่ วน 0.9 ล้านไร่ และพืน้ ทีเ่ พาะปลูกไม้ผลและไม้ยนื ต้นอีกประมาณ 14 ล้านไร่ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าได้มกี ารใช้ท่ดี นิ เพื่อการเกษตรมากกว่านโยบายที่กาหนดไว้ในปี 2504 อย่างมาก โดย
พืน้ ทีก่ ารเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้มาจากการใช้พน้ื ทีท่ ก่ี าหนดไว้ เป็ นพืน้ ทีป่ า่ ไม้และพืน้ ทีส่ าธารณะต่างๆ
5.
ในพื้นที่เขตที่ 2 ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ป่าไม้นนั ้ ตามนโยบายปี 2504 ได้กาหนดเขตพืน้ ที่
ป่าไม้ไว้ 160.35 ล้านไร่ อย่างไรก็ดจี ากการสารวจสภาพการถือครองที่ดนิ รวมของประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2518-2527 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ระบุไว้ว่า พืน้ ทีป่ ่าไม้ลดลงเรื่อยๆ จาก 131
ล้านไร่หรือประมาณร้อยละ 40.8 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของประเทศในปี 2518 เหลือเพียง 96 ล้านไร่ในปี
2527 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.9 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของประเทศ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ทถ่ี ูกนามาใช้เพื่อการเกษตร
นี้ ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพืน้ ทีป่ ่าสงวนแห่งชาติทป่ี ระกาศไปแล้ว 128 ล้านไร่ ประมาณว่ามีราษฎรเข้า
ไปทากินในเขตเหล่านี้ประมาณ 33 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.8 ของพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติทงั ้ หมด
ส่วนในพืน้ ทีป่ า่ เตรียมการสงวนประมาณ 30 ล้านไร่ นัน้ ก็มรี าษฎรเข้าไปทากินเช่นกัน (ยังไม่ได้ทา
การสารวจพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกบุกรุกไว้ชดั เจน)

สภาพปัญหา
6.
ในพืน้ ทีเ่ ขตที่ 1 ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ าการเกษตร ทีอ่ ยู่อาศัยและอื่นๆ นัน้ ปญั หาหลักที่
สาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรทีด่ นิ มี 2 ประการ คือ
6.1 ปญั หากรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ในปจั จุบนั พืน้ ทีก่ ารเกษตรซึง่ มีเอกสารสิทธิประเภท
โฉนดที่ดนิ มีเพียงจานวนน้ อย ดังนัน้ ปญั หากรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ จึงแยกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ กรณีท่มี ี
เอกสารแสดงสิทธิ ์ แต่ ยงั ไม่สมบูรณ์ เท่าโฉนดที่ดนิ และกรณีท่ยี งั ไม่มเี อกสารสิทธิใดๆ ทัง้ สิ้น ดัง
ปรากฏตามข้อเท็จจริง ดังนี้
(1) พื้น ที่ป ระมาณ 65.6 ล้า นไร่ ที่ราษฎรได้ม าโดยถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย แต่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ ์เป็ นเพียงหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (นส. 3 หรือ นส. 3 ก)
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ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ ์ที่ยงั ไม่ส มบูรณ์ และแน่ นอนเท่าโฉนดที่ดนิ และมี
ความยากลาบากในการใช้เป็นหลักฐานการค้าประกันการกูย้ มื ของเกษตรกร
(2) พืน้ ทีอ่ กี ประมาณ 66.3 ล้านไร่ ยังไม่มเี อกสารแสดงกรรมสิทธิ ์ใดๆ
ทัง้ สิ้น ซึ่งมีทงั ้ พื้นที่ของรัฐ และพื้นที่ท่เี อกชนเข้าทากินโดยมีเอกสารเพียงใบจองหรือใบแจ้งการ
ครอบครองทีด่ นิ (สค. 1) เท่านัน้ จากสภาพข้อเท็จจริงข้างต้นเป็ นผลทาให้ราษฎรผูถ้ อื ครองทีด่ นิ
ขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงบารุงดิน และในบางกรณีก็มกี ารจับจองโดยทิ้งที่ดนิ ให้ว่างเปล่า และ
ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดทัง้ สิน้
6.2 ปญั หาการใช้ท่ดี นิ ไม่มปี ระสิทธิภาพ มีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ จากใน
จานวนพืน้ ทีท่ าการเกษตรทัง้ สิน้ 146.9 ล้านไร่ ปรากฏว่ามีการใช้ทด่ี นิ ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของ
ที่ดินเป็ นจานวนถึง 33.7 ล้านไร่ หรือ ร้อ ยละ 22.9 ของพื้นที่ทาการเกษตรทัง้ หมด โดยมี
รายละเอียดดังนี้คอื
ตารางที่ 3.4 : แสดงการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน

-

การใช้ที่ดิน
การทานาข้าวบนทีด่ นิ ทีไ่ ม่เหมาะสมจานวน
การปลูกพืชไร่บนทีด่ นิ ทีไ่ ม่เหมาะสมจานวน
การปลูกไม้ยนื ต้นบนทีด่ นิ ทีไ่ ม่เหมาะสมจานวน
การปลูกพืชไร่บนทีล่ าดเทสูงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

หน่ วย : ล้านไร่
13.48
14.58
1.7
3.9

นอกจากนี้ยงั มีการนาทีด่ นิ ทีเ่ หมาะสมแก่การเกษตรมาใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น ทีอ่ ยู่อาศัย
และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
7.
นอกจากปญั หาดังกล่าวยังมีปญั หาเกี่ยวกับการเช่าและขนาดของการถือครองทีด่ นิ
แต่ ปญั หานี้ มคี วามรุนแรงน้ อ ยกว่ าปญั หากรรมสิทธิ ์และการใช้ท่ดี ินไม่เ หมาะสมที่ก ล่ า วข้างต้ น
อย่างไรก็ดรี ฐั บาลได้พยายามแก้ไขปญั หาโดยได้มกี ารจัดสรรที่ดนิ เพื่อการครองแก่ ราษฎรตัง้ แต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 โดยการนาที่ดนิ ซึ่งได้กนั ออกจากพื้นที่ป่าไม้จานวน 32.9 ล้านไร่ และได้
จัดสรรทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรไปแล้วประมาณ 16.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 50.8 ของทีด่ นิ ทีจ่ ะจัดสรรทัง้ หมด
และรัฐ-บาลได้จดั ให้มกี ารปฏิรูปที่ดนิ โดยได้มกี ารประกาศเขตปฏิรูปที่ดนิ ตัง้ แต่ปี 2518 จนถึงปี
2528 คิดเป็ นพืน้ ที่ 9.8 ล้านไร่ ซึง่ ได้ดาเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ แล้วเสร็จจานวน 2 ล้านไร่ หรือร้อยละ
28.7 ของพื้นที่ท่ปี ระกาศเขตปฏิรูปทัง้ หมด โดยมีเกษตรกรได้รบั ประโยชน์ แล้วจานวน 90,649
ครอบครัว
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8.
ในพืน้ ทีเ่ ขตที่ 2 ซึง่ เป็ นพืน้ ทีป่ ่าไม้ การบุกรุกเข้าทากินของราษฎรในพืน้ ทีป่ ่าสงวน
แห่ ง ชาติด งั กล่าว ทาให้ราษฎรไม่มกี รรมสิทธิ ์ในที่ด ิน และไม่มคี วามมันคงในการถื
่
อ ครองที่ดิน
ราษฎรเหล่านี้ส่วนใหญ่มฐี านะยากจน ขาดความสามารถและแรงจูงใจในการปรับปรุง หรือพัฒนา
ที่ดนิ ทาให้สภาพดินเสื่อ มโทรมและเกิดปญั หาของดินประเภทต่ างๆ เช่ น การแพร่ก ระจายของ
พื้นที่ดนิ เค็ม ฯลฯ นอกจากนี้การบุกรุกเข้าไปทากินในพื้นที่ไหล่เขาที่มคี วามลาดชันสู ง ทาให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดินและก่อให้เกิดการสูญเสียหน้าดินไปเป็นจานวนมาก

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
9.
ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี าร
กาหนดแนวทางเพื่อแก้ปญั หาพื้นฐานหลักๆ ไปแล้วเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ กิจกรรมที่จะทาต่อไปจึง
เป็ นเรื่องของการดาเนินงานเดิมให้แล้วเสร็จ หรือดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง โครงการสาคัญที่
รัฐได้ดาเนินการอยูใ่ นขณะนี้คอื
(1) โครงการพัฒนากรมที่ดนิ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดนิ ทัวประเทศ
่
เพื่อ
เร่งรัดการออกโฉนดทีด่ นิ ทัวประเทศให้
่
แล้วเสร็จภายใน 20 ปี นับจากปี 2528 ถึงปี 2547
(2) โครงการการจัดทาแผนการใช้ทด่ี นิ ทัวประเทศเพื
่
่อให้มกี ารพัฒนาและการ
ใช้ทรัพยากรทีด่ นิ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีการปรับปรุงบารุงดินและการอนุ รกั ษ์ทด่ี นิ
(3)

โครงการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อให้เกษตรกรผู้เช่าและไร้ท่ที ากินมีท่ดี นิ ทากินเป็ น

ของตนเอง
(4) โครงการเร่ง รัด จัด ที่ดิน ท ากิน ในนิ ค มสร้า งตนเองและสหกรณ์ นิ ค ม ซึ่ง
โครงการนี้มนี โยบายจะให้แล้วเสร็จในปี 2534
(5) โครงการออกเอกสารสิทธิทากินชัวคราว
่
(สทก. และ สทก. 1) ซึ่งได้
ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2525 เพื่อออกเอกสารสิทธิทากินให้แก่ราษฎรที่บุกรุกเข้าทากินในพื้นที่
ปา่ สงวนแห่งชาติ

ทรัพยากรป่ าไม้
ข้อเท็จจริ ง
10. ในอดีต พื้น ที่ป่ า ไม้ ข องประเทศมีอ ยู่ ป ระมาณครึ่ง หนึ่ ง ของพื้น ที่ป ระเทศและ
พระราชบัญญัติป่าไม้กาหนดไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดนิ ที่ยงั มิไ ด้มบี ุค คลได้มาตามกฎหมายที่ดนิ ”
ดังนัน้ ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวพื้นที่ป่าไม้จงึ เป็ นของรัฐแต่ผู้เดียว รัฐมีหน้ าที่ในการบริหารและ
จัดการป่าไม้ทงั ้ หมด ซึ่งเป็ นขอบเขตที่กว้างขวางเกินกว่าขีดความสามารถที่รฐั จะสามารถป้องกัน
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และรักษาปา่ ไม้ให้อยูใ่ นสภาพดีได้ การควบคุมดูแลให้ผรู้ บั สัมปทานปา่ ไม้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงยังขาด
ความรัดกุมเพียงพอ และการป้องกันการบุกรุกทาลายป่าในลักษณะต่างๆ ไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขได้อย่างจริงจัง การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในช่วงที่ผ่านมาได้ยดึ ถือแนวทางดังกล่าวมาตลอด
โ
ด
ย
เ
น้
น
มาตรการด้านการควบคุม ป้องกันรักษาพืน้ ที่ป่าไม้ ดังนัน้ จึงมีการละเลยบทบาททางเศรษฐกิจของ
ปา่ ไม้ นอกจากนัน้ ประชาชนไม่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด

สภาพปัญหา
11. พืน้ ทีป่ ่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 171 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53 ของพืน้ ทีป่ ระเทศใน
ปี 2504 เหลือเพียง 93.1 ล้านไร่ หรือร้อยละ 29.05 ของพืน้ ทีป่ ระเทศในปี 2528 ในช่วงเวลา 25 ปี
พืน้ ที่ป่าไม้ลดลงเฉลีย่ สูงถึงปี ละ 3.2 ล้านไร่ แต่การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ท่ถี ูกทาลายไปนัน้
ดาเนินการได้ประมาณ 3 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 79 ปี (2449-2528) หรือดาเนินการได้เฉลีย่ ปีละ
0.04 ล้านไร่
12. มูลค่าการผลิตป่าไม้ในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ
1.6 ในปี 2516 เหลือเพียงร้อยละ 0.8 ในปี 2528 หรือลดลงร้อยละ 50 ในช่วงเวลา 11 ปี ทัง้ นี้
เนื่องจากปริมาณการผลิตไม้สกั ไม้กระยาเลยจากป่าสัมปทานได้ลดลงจาก 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ในปี 2520 เหลือเพียง 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2528
13. มูลค่าการส่งออกและนาเข้าไม้มอี ตั ราการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างสูง กล่าวคือ มูลค่า
การส่งออกไม้ลดลงจาก 1,076 ล้านบาท ในปี 2519 เหลือเพียง 281 ล้านบาท ในปี 2528 หรือลดลง
ประมาณ 4 เท่าในช่วงเวลา 9 ปี มูลค่าการส่งออกดังกล่าวเป็ นมูลค่าการส่งออกของไม้ยางพารา
ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออกไม้ทงั ้ หมด สาหรับมูลค่าการนาเข้าได้เพิม่ จาก 91 ล้าน
บาท ในปี 2515 เป็ น 2,143 ล้านบาท ในปี 2528 หรือเพิม่ ขึน้ 23 เท่า ในช่วงเวลา 13 ปี ทัง้ นี้
เนื่องจากความต้องการไม้ทุกประเภทได้เพิม่ จาก 58 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2513 เป็ น 88 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในปี 2528 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52 ในขณะทีผ่ ลผลิตไม้จากป่าสัมปทานผลิตได้เพียง
ร้อยละ 3.1 ของปริมาณความต้องการเท่านัน้

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
14. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 กาหนดเป้าหมายให้รกั ษาพืน้ ทีป่ ่าไม้ไว้รอ้ ยละ 50 ของ
พืน้ ทีป่ ระเทศ และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ได้ลดเป้าหมายลงเหลือร้อยละ 40 ให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็ นจริงในขณะนัน้ ในปจั จุบนั นี้พ้นื ที่ป่าไม้ล ดลงจนกระทังต
่ ่ ากว่าร้อยละ 40 มาก
ดังกล่าวข้างต้น
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15. การส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่าได้กาหนดไว้ตงั ้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 อย่างไรก็ดี
ในขณะนี้ยงั ไม่ปรากฏผลสาเร็จเท่าทีค่ วร ดังนัน้ การปลูกป่าภาคเอกชน จึงมีลกั ษณะเป็ นการปลูกป่า
แบบประชาอาสา ซึง่ เป็นรูปแบบทีป่ ระชาชนร่วมมือโดยไม่ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน
16. รัฐสามารถดาเนินการอนุ รกั ษ์ป่าไม้ไ ว้ในรูปของอุ ทยานแห่ งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ ได้ประมาณ 28.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 9 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ

ทรัพยากรแหล่งน้า
ข้อเท็จจริ ง
17. น้ าเป็ นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิง่
ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมาการพัฒ นาแหล่ งน้ าโดยทัวไปมี
่
ล กั ษณะเป็ น การพัฒ นาแบบเอนกประสงค์
กล่าวคือ ได้มกี ารปรับสภาวะธรรมชาติเพื่อนาน้ ามาใช้ประโยชน์ ในหลายๆ กิจกรรมพร้อมๆ กัน
เช่น ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การผลิตพลังงานไฟฟ้า การบรรเทาปญั หาน้ าท่วม การ
คมนาคมขนส่งทางน้าและการไล่น้าเค็ม เป็นต้น
18. ในอดีต ทรัพยากรแหล่งน้ ามีปริมาณมากเมื่อเทียบกับความต้องการใช้น้ าและการ
พัฒ นาแหล่ ง น้ า ให้ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ เป็ น ที่ น่ า พอใจ การพัฒ นาทรัพ ยากรแหล่ ง น้ า ใน
ประเทศไทยจึง สามารถพัฒนาไปได้เ ป็ นจานวนมาก ในปจั จุบนั มีเ ขื่อ นกัก เก็บน้ าเอนกประสงค์
ขนาดใหญ่ทวประเทศ
ั่
12 เขื่อน ในด้านการชลประทานปรากฏว่ามีโครงการชลประทานขนาดใหญ่
และขนาดกลางทัวประเทศถึ
่
ง 570 โครงการ และโครงการชลประทานขนาดเล็กถึง 3,417 โครงการ
ทาให้มพี น้ื ทีใ่ นโครงการรวมกันถึง 21.656 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ าเพื่อ
การชลประทานในอนาคต จะประสบกับ ความล าบากมากขึ้น เนื่ อ งจากแหล่ งน้ าขนาดใหญ่ ท่ีม ี
ผลตอบแทนสูงได้รบั การพัฒนาจนเหลือเพียงจานวนน้ อ ยแล้ว นอกจากนัน้ ปญั หาความขัดแย้ง
ระหว่างการพัฒนาและการอนุ รกั ษ์ได้มมี ากขึน้ ตามลาดับ ประกอบกับราคาผลผลิตทางการเกษตร
หลายชนิดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้โครงการชลประทานขนาดใหญ่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ า
จนไม่อยู่ในเกณฑ์ทจ่ี ะให้การสนับสนุ นอย่างกว้างขวางต่อไปได้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องเลือกเฉพาะบางจุ ด
และเน้นในเรือ่ งการดูแลรักษาระบบชลประทานปจั จุบนั และการพัฒนาการเกษตรให้ครบวงจรยิง่ ขึน้

สภาพปัญหา
19.

การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ าในปจั จุบนั ประสบปญั หาทีส่ าคัญสรุปได้คอื

19.1 ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้เพิม่ ขึน้ มากซึง่
เป็ นผลมาจากการขยายตัวของจานวนประชากร ทาให้เกิดการขาดแคลนน้ าและเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผูใ้ ช้น้ าเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ รวมทัง้ ความขัดแจ้งด้านการพัฒนาและอนุ รกั ษ์ ตัวอย่างของ
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ปญั หาการขาดแคลนน้ า ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าสาขา ซึ่งมีพ้นื ที่ทาการเกษตร
จานวน 23 ล้านไร่ ประชากร 18.2 ล้านคน มีเขื่อนเก็บกักน้ าสาคัญ 4 แห่ง คือ เขื่อนภูมพิ ล เขื่อน
สิรกิ ติ ิ ์ เขื่อนกิว่ ลม และเขื่อนแม่งดั ซึง่ มีความจุน้ ารวมกันประมาณ 23,484 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่
สามารถกักเก็บน้าได้ไม่เกินปีละ 17,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ สามารถจัดน้ าให้เกษตรกรในฤดู แล้ง
ได้ประมาณปีละ 3.5 ล้านไร่ จากจานวนพืน้ ทีช่ ลประทานในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาจานวน 10.3 ล้านไร่
ปริมาณน้าทีจ่ ดั สรรเพื่อการชลประทานนี้ยงั จะต้องจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์อ่นื ๆ อีกด้วย อาทิเช่น ใน
การผลิตไฟฟ้า คมนาคมทางน้ า ไล่น้ าเค็ม การประปาชุมชน และอุตสาหกรรม เป็ นต้น ดังนัน้ ใน
บางปีซง่ึ มีปริมาณน้ าน้อยจึงเกิดปญั หาในการจัดสรรน้ าเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
19.2 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้ดาเนินการไปในพื้นที่ท่เี หมาะสมเป็ น
ส่วนมากแล้ว แต่ยงั ขาดระบบการบริหารและการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนโครงการต่อเนื่อง
ทีเ่ หมาะสม ทาให้มกี ารใช้ประโยชน์ จากน้ าที่จดั สรรเพื่อการเกษตรของโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่เพียงร้อยละ 15 ทัง้ ๆ ทีค่ วรจะใช้ได้ตามศักยภาพในปริมาณร้อยละ 60-70 ของปริมาณน้ าที่
จัดสรรเพื่อการนี้
19.3 การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานยังไม่ทวถึ
ั่ ง
และคุณภาพน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคยังไม่ถูกสุขลักษณะ ประมาณว่าในปี 2526 ประชาชนใน
ชนบทร้อยละ 85 จะได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึง่ ในจานวนนี้
ประมาณร้อ ยละ 15 ได้รบั การบริการจากแหล่ งน้ าที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ใ นเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล มีการใช้น้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในปริมาณทีม่ าก
จนทาให้ระดับน้าบาดาลลดลงปีละ 2-4 เมตร และก่อให้เกิดปญั หาแผ่นดินทรุดในบางพืน้ ทีเ่ ป็ นอัตรา
สูงถึง 10 เซ็นติเมตรต่อปี

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
20. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และสืบเนื่องมาถึงในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การพัฒนาแหล่งน้ าได้เริม่ ดาเนินการวางแผนอย่างเป็ นระบบและมีขนั ้ ตอน
ยิง่ ขึ้น ทาให้ทรัพยากรแหล่งน้ าได้รบั การพัฒนาอย่างมีทศิ ทางเมื่อเทียบกับการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติชนิดอื่นๆ ในด้านนโยบายได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการแหล่งน้ าแห่งชาติขน้ึ เพื่อกาหนด
นโยบาย ตัดสินใจ และจัดลาดับการพัฒนา ตลอดจนทาหน้ าที่ประสานการปฏิบตั ิการในกรณีท่มี ี
หน่ วยราชการที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง สาหรับการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กได้อยู่ภายใต้ระบบ
บริหารของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ซึ่งช่วยให้รฐั จัดสรรน้ าเพื่อการอุป โภคบริโภคใน
ชนบทได้อย่างมีเป้าหมายและชัดเจนยิง่ ขึน้ ทาให้สามารถบรรเทาปญั หาการขาดแคลนน้ าในพืน้ ทีท่ ่ี
ต้องการได้อย่างมาก
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21. การก าหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาแหล่ ง น้ าไว้ใ นแผนพัฒนาของชาติ
รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นทัง้ ในด้านนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ทาให้การพัฒ นาแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ได้ดาเนินการไปในพื้นที่ท่เี หมาะสมเกือบหมดทุกลุ่มน้ า การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ า
ในช่วงต่อไปจึงควรพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการทีล่ งทุนไปแล้ว โดยเน้น
ทางด้านการบริหารและการจัดการ และให้มโี ครงการต่อเนื่องทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้จะต้อ งมีการประสาน
กับแผนการผลิต การตลาดและการสร้างงาน รวมทัง้ ส่ งเสริม ให้ราษฎรผู้ใ ช้น้ ามีบทบาทในการ
บารุงรักษาและการจัดการโครงการมากขึน้

ทรัพยากรประมง
ข้อเท็จจริ ง
22.

ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับทรัพยากรประมงทีส่ าคัญๆ สรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.5 : แสดงผลผลิ ตสาขาประมงจากแหล่งสัตว์น้า 4 ประเภท

-

ประเภทแหล่งสัตว์น้า
การจับสัตว์น้าจากทะเล
การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าชายฝงั ่
การจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าจืด
การเพาะเลีย้ งสัตว์น้าจืด
รวม

ผลผลิ ต (ร้อยละ)
87.6
5.8
4.5
2.1
100.0

23. แหล่งประมงทะเลในเขตน่ านน้ ามีอยู่ 2 แหล่ง คือ อ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็ น
แหล่งจับสัตว์น้ าทีท่ วีความสาคัญมากขึน้ ทัง้ นี้เพราะแหล่งประมงนอกเขตน่ านน้ ามีขอ้ จากัดมากขึน้
จากการทีไ่ ด้มกี ารประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศเพื่อนบ้าน
24. ตัง้ แต่ปี 2504 เป็ นต้นมา เครื่องมืออุปกรณ์ท่ใี ช้ในการประมงได้มกี ารพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเครื่องประมงแบบอวนลาก ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงในการจับสัตว์น้ าหน้าดิน
เครือ่ งมือดังกล่าวได้มกี ารพัฒนาและเพิม่ จานวนมากขึน้ หลายเท่าตัว ทาให้ปริมาณการจับสัตว์น้ าได้
เพิม่ ขึน้ จาก 0.2 ล้านตัน ในปี 2503 เป็น 2.2 ล้านตัน ในปี 2520
25. แหล่ ง ประมงน้ า จืด แม้ จ ะมีฐ านการผลิต ที่แ คบกว่ า แหล่ ง ประมงทะเลแต่ ก็ ม ี
ความสาคัญมาก เพราะเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนราคาถูกทีป่ ระชาชนในชนบทสามารถใช้บริโภค
ในครัวเรือนได้

121

สภาพปัญหา
26. ผลผลิตสัตว์น้ าทีจ่ บั ได้จากทะเลมีปริมาณสูงสุดในปี 2520 (2.2 ล้านตัน) หลังจาก
นัน้ ได้ลดลงมาตามลาดับจนเหลือเพียง 1.7 ล้านตัน ในปี 2524 ถึงแม้ว่าในปี 2526 ปริมาณการจับ
สัตว์น้ าจะได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 2.2 ล้านตัน แต่กเ็ ป็ นการเพิม่ ขึน้ ทีเ่ กิดจากการขยายอาณาเขตการจับสัตว์
น้าล้าออกนอกเขตน่านน้าไทย
27. ปริม าณการจับ สัต ว์ น้ า ได้ล ดลง เนื่ อ งมาจากธุ ร กิจ การจับ สัต ว์น้ า ในแ หล่ ง น้ า
ธรรมชาติ ได้ข ยายตัว เกิน กว่ า อัต ราการขยายจ านวนของสัต ว์น้ า เช่ น จากการส ารวจพบว่ า
ทรัพยากรปลาหน้าดินในอ่าวไทยมีศกั ยภาพการผลิตสูงสุดประมาณ 750,000 ตันต่อปี ในปี 2524 มี
การจับปลาหน้าดินประมาณ 990,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าศักยภาพการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 31 และ
จ
า
น
ว
น
ชัวโมงลากอวนสู
่
งเกินกว่าอัตราที่พอเหมาะถึงร้อยละ 82 เป็ นต้น นอกจากนัน้ จานวนเรือประมง
อวนลากได้เพิม่ จานวนขึน้ อย่างรวดเร็วดังกล่าวข้างต้น
28. ในด้านแหล่งน้าประมงน้ าจืดนัน้ พบว่ามีอตั ราการเพิม่ ของผลผลิตค่อนข้างต่ า ทัง้ นี้
เพราะแหล่งประมงน้ าจืดมีจานวนจากัด และในจานวนที่มอี ยู่นัน้ ก็ยงั ขาดการดูแลรักษา ทาให้เกิด
ปญั หาการเสื่อมสภาพ เกิดปญั หาการตืน้ เขิน ปญั หามลพิษ ฯลฯ
29. มีการทาประมงด้วยวิธกี ารทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น การใช้ระเบิด ยาเบื่อเมา ไฟฟ้าช็อต
การจับสัตว์น้าในฤดูวางไข่หรือในแหล่งวางไข่ รวมทัง้ การจับสัตว์น้าในบริเวณทีพ่ กั อาศัยของสัตว์น้ า
วัยอ่อน วิธกี ารเหล่านี้มผี ลทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าลดลงอย่างรวดเร็ว

ผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
30. การพัฒนาประมงในระยะทีผ่ ่านมา รัฐได้มบี ทบาทสาคัญในเรื่องของการศึกษา วิจยั
การพัฒนา การส่งเสริม การฝึกอบรม การเก็บรวบรวมสถิตขิ อ้ มูล การบริหารทรัพยากร การควบคุม
คุณภาพ การส่งเสริมการส่งออก การจัดหาบริการด้านสินเชื่อ ในขณะทีเ่ อกชนมีบทบาทในด้านการ
ทาประมง การขยายผลผลิต และการแปรรูป การดาเนินงานของรัฐตามกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น เป็นการดาเนินงานตามอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่ วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง องค์การสะพานปลา องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมชลประทาน ฯลฯ
31. เมือ่ พิจารณาในด้านการขยายผลผลิตการจับสัตว์น้ า รัฐได้เน้นมาตรการในด้านการ
เพิม่ ประสิทธิภาพของการจับสัตว์น้ า มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาและขยายพื้นที่ของแหล่งประมง
เผยแพร่ความรูข้ า่ วสารแก่ผทู้ าการประมง โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักเพื่อขยายผลผลิตด้านการประมงให้
เป็นแหล่งรายได้ทส่ี าคัญ ซึง่ ในระยะทีผ่ ่านมานัน้ นับได้ว่าประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างสูง อย่างไรก็ตาม
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หลังจากทีป่ ริมาณการจับสัตว์น้ าได้ลดลงไปในปี 2521 เป็ นต้นมา มาตรการด้านการอนุ รกั ษ์ในบาง
ด้านได้เริม่ มีข้นึ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เช่น การจัดสร้างแนวปะการังเทียมเพื่อให้ความ
คุม้ ครองแก่สตั ว์น้าวัยอ่อนทีม่ มี ลู ค่าสูงในทางเศรษฐกิจ
32. มาตรการในด้านการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุ มวิธ ีการจับสัตว์น้ าที่
ผิดกฎหมาย แม้จะมีหน่วยราชการหลายหน่วยดาเนินการอยู่ แต่กย็ งั ไม่สามารถทีจ่ ะดูแลได้ทวถึ
ั่ ง

ทรัพยากรธรณี
ข้อเท็จจริ ง
33. ทรัพยากรธรณีในประเทศไทยแบ่งได้เป็ น 2 สาขาใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ทรัพยากรแร่
และทรัพยากรธรณีพลังงาน ในช่วงครึง่ แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2526) อัตราการ
เจริญเติบโตแท้จริงของสาขาทรัพยากรธรณีโดยส่วนรวมลดลงร้อยละ 2.31 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบ
กับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึง่ มีอตั ราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 9.52 ต่อปี
34. ด้านทรัพยากรแร่ ในช่ว งครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การเจริญเติบโต
แท้จริงลดลงในอัตราร้อยละ 6.01 ต่อปี ในขณะทีอ่ ตั ราการเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
สูงถึงร้อยละ 9.34 ต่อปี ความตกต่ าดังกล่าวได้ส่งผลทาให้การจ้างงานในระดับเหมืองลดลงกว่า
20,000 คน ในขณะเดียวกันก็ยงั มีการนาเข้าสินแร่และโลหะผสมเป็ นมูลค่าที่สูงกว่าปี ละ 20,000
ล้านบาท และแนวโน้มของการนาเข้าเพิม่ สูงขึน้ ตามลาดับ หากจะเปรียบเทียบการส่งออกและการ
นาเข้าทรัพยากรแร่แล้ว พบว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีการนาเข้าสูงกว่าการส่งออกเฉลี่ย
7,824.95 ล้านบาทต่อปี และเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณ 12,300 ล้านบาทต่อปี ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การขาดดุลนี้มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ต่อไป
35. ในด้านทรัพยากรธรณีพลังงานที่เป็ นก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบ ในช่วงครึง่ แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีการขยายตัวในด้านการสารวจเพิม่ มากขึน้ และทางด้านการผลิตได้ม ี
การเพิม่ การผลิตก๊าซธรรมชาติจาก 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2525 เป็ น 350 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ในปี 2528 และน้ ามันดิบเพิม่ จาก 11,000 บาเรลในครึง่ แรกของปี 2527 เป็ น 20,000
บาเรลต่อวัน ในปี 2528 อย่างไรก็ตามปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบที่สารวจพบใน
ขณะนี้มปี ริมาณน้อย เมือ่ เทียบกับความต้องการใช้พลังงานทัง้ หมดภายในประเทศ กล่าวคือ เมื่อทา
การผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบเต็มทีใ่ นปี 2534 จะสนองความต้องการใช้พลังงานทัง้ หมดได้
ร้อยละ 21.36 นอกจากนี้ภายหลังจากปี 2540 เป็ นต้นไป ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจะลดลง
อ
ย่
า
ง
รวดเร็ว หากไม่มกี ารสารวจเพิม่ เติม ในทานองเดียวกัน การผลิตน้ ามันดิบจากแหล่งปริมาณสารอง
ในปจั จุบนั ก็จะเริม่ ลดลงในปี 2530
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36. ทรัพยากรธรณีพลังงานทีเ่ ป็นถ่านหิน ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาได้มกี ารสารวจพบแหล่ง
ปริมาณสารองทีเ่ ป็ นลิกไนต์มจี านวนมากกว่า 1,400 ล้านตัน ซึง่ คาดว่าแหล่งสารองดังกล่าวจะเป็ น
แหล่งทรัพยากรธรณีพลังงานทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศในระยะต่อไป ลิกไนต์นอกจากจะมีราคาถูกกว่า
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติแล้ว การพัฒนายังใช้เงินลงทุนน้อยกว่า และเทคโนโลยีการพัฒนาก็มอี ยู่
พร้อมภายในประเทศ แต่การพัฒนาลิกไนต์ยงั อยู่ในวงจากัดเฉพาะในด้านการผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ ยัง
ไม่มกี ารกระจายไปสู่การใช้ในอุตสาหกรรมมากนัก

สภาพปัญหา
37. จากข้อเท็จจริงที่กล่าวข้างต้น ประเด็นปญั หาในการพัฒนาทรัพยากรธรณีในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ประเด็นปญั หาของการพัฒนาทรัพยากรแร่
และประเด็นปญั หาการพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงาน
37.1 ปญั หาของการพัฒนาทรัพยากรแร่ ประกอบด้วย
(1) การผลิตและการส่งออกอยูใ่ นภาวะตกต่ า และมีแนวโน้มทีจ่ ะตกต่ า
ลงไปเรือ่ ยๆ ซึง่ ปญั หาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก
(1.1) การผลิตของสาขาทรัพยากรแร่มลี กั ษณะเป็ นการผลิตแร่
ดินเพื่อการส่งออก ดังนัน้ เมื่อเศรษฐกิจของโลกหรือของประเทศอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรแร่เป็ น
วัตถุดบิ เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจการผลิตทรัพยากรแร่ของประเทศไทยก็จะได้รบั ผลกระทบ
ตามไปด้วย
(1.2) โครงสร้างส่วนรวมของสาขาทรัพยากรแร่ของประเทศไทย
ขึ้น อยู่ก ับแร่ท่ีส าคัญ เพียงไม่ก่ีชนิ ด เช่น ดี บุ ก ทัง สเตน ฟลูอ อไรท์ เป็ น ต้น ดัง นัน้ เมื่อ เกิดการ
เปลี่ย นแปลงในภาวะการค้า ของแร่ ท่ีส าคัญ ดัง กล่ า ว ผลที่เ กิด ขึ้น จะกระทบโดยตรงต่ อ สาขา
ทรัพยากรแร่ส่วนรวม ทัง้ ในด้านมูลค่าการผลิต การส่งออกและการจ้างงาน
(1.3) ตลาดส่ ง ออกทรัพ ยากรแร่ ม ีล ัก ษณะไม่ ก ระจายตัว คือ
ขึน้ อยูก่ บั ตลาดหลักๆ เพียงไม่กป่ี ระเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และบางประเทศในยุโรป
(1.4) การผลิต ในสาขาทรัพ ยากรแร่ ยัง เป็ น กระบวนการใน
รูปแบบดัง้ เดิม คือ มุ่งผลิตแต่เพียงแร่ดบิ ขาดการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็ นปจั จัยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ หรือเพื่อให้มมี ลู ค่าการส่งออกสูงขึน้
(2) นอกจากปญั หาในโครงสร้างการผลิตการใช้ และการส่งออกแล้ว
การพัฒนาทรัพยากรแร่ในช่วงที่ผ่านมา มักจะมีปญั หาความขัดแย้งกับการพัฒนาของสาขาอื่นๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาป่าไม้และการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ปญั หาความขัดแย้งนี้เป็ นพืน้ ฐานทีม่ สี าเหตุ
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มาจากการขยายตัวในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของประชากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ และปญั หานี้นบั วันจะยิง่ รุนแรงมากขึน้ หากไม่รบี แก้ไข

37.2 ปญั หาของการพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงาน
(1)

ั หาหลัก ของการพัฒนาทรัพ ยากรธรณีพ ลัง งานมี 3
ประเด็น ป ญ

ประการ คือ
(1.1) พ.ร.บ. ปิ โ ตรเลีย มที่ใ ช้อ ยู่ไ ม่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์
ป จั จุ บ ัน และในอนาคต จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารปรับ ปรุง ใหม่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในด้า นเงื่อ นไขแบ่ ง
ผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผูล้ งทุน ข้อผูกพันเกี่ยวกับระยะเวลาการสารวจและการพัฒนา ตลอดจน
มาตรการในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุ คลากรไทย และการนาบุคลากรของไทยเข้า
ทดแทนชาวต่างประเทศภายในกาหนดเวลาทีเ่ หมาะสม
(1.2) พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่ใ ช้อ ยู่ใ นปจั จุบนั ยัง ไม่
เอือ้ อานวยต่อการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
(1.3) การขาดนโยบายและแผนหลักการการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ลกิ ไนต์ ทาให้การพัฒนาลิกไนต์เป็ นไปอย่างไม่มรี ะบบ และมีการใช้ในวงจากัดเพื่อการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านัน้ ยังไม่มกี ารกระจายไปสู่การใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
38. ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา ได้มกี ารลงทุนเร่งรัดดาเนินการจัดสารวจเพื่อ หาแหล่ งแร่
ใหม่ๆ อย่างต่ อเนื่องและสม่ าเสมอ ได้มกี ารค้นพบแหล่งแร่สาคัญขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น แร่
สังกะสี แร่ทงั สเตน และแร่โปแตซ เป็ นต้น ซึ่งการสารวจดังกล่าวได้เป็ นข้อมูลพื้นฐานอันสาคัญที่
นาไปสู่การลงทุนทาเหมืองในระยะต่อมา
39. เนื่องจากยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะค้นพบแหล่งแร่ได้เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 รัฐจึงได้ลงทุนสารวจธรณีฟิสกิ ส์ทางอากาศทัวประเทศภายใต้
่
โครงการพัฒนาทรัพยากรธรณี โดยใช้เงินกูจ้ ากธนาคารพัฒนาเอเซียเพื่อหาศักยภาพของแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ทัวประเทศ
่
40. สาหรับการพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงานทีเ่ ป็นก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบนัน้ ได้ม ี
การสารวจทัง้ พืน้ ทีบ่ นดินและในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และ
กิจกรรมการสารวจเพื่อ ค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบก็จะยังคงดาเนินการต่อ ไปอีกใน
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อนาคต ส่วนทางด้านลิกไนต์นนั ้ รัฐได้ทาการสารวจหาปริมาณแร่สารองในพื้นทีต่ ่างๆ ไว้เป็ นจานวน
มาก สิง่ ทีย่ งั ขาดอยูใ่ นขณะนี้คอื แผนการใช้ประโยชน์จากลิกไนต์ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้

สิ่งแวดล้ อม
ข้ อเท็จจริง
41. สิ่ง แวดล้อ มแยกพิจ ารณาได้เ ป็ น 2 ลักษณะ คือ สิ่งแวดล้อ มที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้
ความสาคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดย
ขาดแผนการจัด การที่เ หมาะสม ดัง นัน้ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเ หลือ อยู่จงึ มัก มีส ภาพเสื่อ มโทรม
นอกจากนี้การขาดความรูแ้ ละมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทีผ่ ่าน
มามีผลกระทบต่อภาวะมลพิษอย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้

สภาพปัญหา
42. ปญั หาทีเ่ กิดจากการเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปญั หาทีเ่ กิดจากการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติทป่ี รากฏผลชัดเจน อาทิเช่น
(1) การเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ มีผลต่อการตื้นเขินของแม่น้ าสายหลัก
อันเนื่องมาจากการพังทลายของดิน เช่น แม่น้าเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณตะกอน
มีจานวนเพิม่ สูงขึน้ จาก 7 ล้านตันต่อปี ในช่วงปี 2515-2519 เป็ น 10 ล้านตันต่อปี ในช่วงปี 25202524
(2) ปญั หาการขยายตัวของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปจั จุบนั มี
พื้นที่ดนิ เค็มอยู่ 17.8 ล้านไร่ และมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกจนถึง 19.4 ล้านไร่ และปญั หา
ดินเปรีย้ วในภาคกลางประมาณ 5.3 ล้านไร่
(3) ปญั หาพืน้ ทีป่ ่าชายเลนทัง้ ประเทศมีประมาณ 1.7 ล้านไร่ คาดว่าจะมีพน้ื ที่
ป่าลดลงเฉลีย่ ปี ละประมาณ 40,000 ไร่ ปญั หาปะการังถูกทาลายอันเนื่องมาจากการระเบิดและจาก
กิจการเหมืองแร่ในทะเล ทาให้แหล่งอาหาร และแหล่งการเลีย้ งสัตว์วยั อ่อนถูกทาลาย เป็นตัน
43.
สาคัญ คือ

ปญั หาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับมลพิษ ปญั หาสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลพิษที่

(1) คุณภาพของแม่น้ าสายหลักในบางช่ วงตกต่ ากว่ามาตรฐานทีจ่ ะใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง ดังตารางข้างล่างนี้
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ตารางที่ 3.6 : แสดงคุณภาพน้าของแม่น้าสายหลัก
แม่น้าสายหลัก
แม่น้ าเจ้าพระยา
- บริเวณปากน้าถึงจังหวัดนนทบุร ี
- บริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ
แม่น้ าท่าจีน
- บริเวณจังหวัดสมุทรสาครถึงนครปฐม
แม่น้ าแม่กลอง
- บางพืน้ ที่

ปริ มาณออกซิ เจนละลาย
(มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร)
ต่ากว่า 2
เกือบ 0
ต่ากว่า 2
4

โดยปกติทวไป
ั ่ ออกซิเ จนละลายในแหล่งน้ าธรรมชาติ ควรมีค่ าอยู่ระหว่าง 6-8
มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) มีการใช้สารพิษในการเกษตร อุตสาหกรรมและสาธารณสุขหลายชนิด แต่
ยังขาดแผนการจัดการอย่างเป็ นระบบ ทาให้สารพิษต่างๆ ตกค้างอยู่ในสิง่ แวดล้อม อาหาร และ
ผลิตผลการเกษตรทัวไป
่ และสารพิษดังกล่าวถ่ายทอดมาถึงประชาชนได้โดยผ่านอาหาร เช่น พบว่า
ดีดที ี (DDT) ในน้ านมมารดาทีอ่ ยู่ในภาคเกษตรกรรมมีค่าพิษตกค้าง 3.12 ส่วนในล้านส่วน ซึง่ สูง
เกินค่ามาตรฐาน FAO/WHO ทีก่ าหนดไว้ไม่ให้เกิน 1.25 ส่วนในล้านส่วน

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
44. แผนพัฒนาสิง่ แวดล้อมมีขน้ึ ครัง้ แรกในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2524)
ั หาสิ่ง แวดล้อ มไว้อ ย่ า งกว้า งๆ โดยมิไ ด้ก าหนดแผนงานและ
ซึ่ง ได้ก าหนดแนวทางการแก้ ป ญ
โครงการ
45. สาหรับในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2525-2529) นัน้ ได้มกี ารนานโยบายและ
มาตรการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มาใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดทาแผนงานและโครงการทีม่ เี ป้าหมายชัดเจนขึน้ มาตรการทีส่ าคัญประการหนึ่งคือ มีการกาหนด
มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม และมีการใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเป็ นเครื่องมือ
หนึ่งในการควบคุมและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมในระดับโครงการ รวมทัง้ ได้เริม่ มีการวางแผนจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ เช่น บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
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ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นการนาแนวความคิดด้านนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ให้ควบคู่กบั การพัฒนาสิง่ แวดล้อม

สรุป
46. จากการศึกษาข้อเท็จจริง สภาพปญั หาของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดดังกล่าว
ข้างต้นนัน้ เมือ่ รวมกันเป็ นประเด็นปญั หาใหญ่ๆ แล้ว สรุปได้ดงั นี้
(1) ทรัพ ยากรธรรมชาติแต่ล ะชนิดมีส ภาพเสื่อ มโทรมและลดลง โดยเฉพาะ
ทรัพ ยากรบางชนิดซึ่งเคยมีความอุดมสมบูรณ์ บัดนี้ได้ร่อ ยหรอและขาดความสมบูรณ์ ลงและใน
หลายกรณีก็ไ ม่เพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศ เช่น ไม้ หรือบางกรณีก็มกี ารนาเข้ามากกว่าการ
ส่งออก เช่น แร่ต่างๆ
(2) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดมีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่ง
กันและกันมากยิง่ ขึน้ เช่น กรณีของการใช้น้ าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และกรณีการใช้พน้ื ทีป่ ่าไม้เพื่อ
การเกษตรและเหมืองแร่ ซึง่ มีผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น
(3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลายประการขาดแผนการใช้ท่สี ามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้ และแม้จะมีแผนอยู่บ้างก็มปี ญั หาในด้านการปฏิบตั อิ นั เกิดจากปญั หาในด้านองค์กรและ
การประสานงาน โดยเฉพาะในระดับท้องถิน่ เช่น การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ปา่ ไม้ เป็ นต้น

บทที่ 3
ประเด็นการพัฒนา

1.
จากสภาพปญั หาของทรัพยากรธรรมชาติทไ่ี ด้กล่าวแล้วในบทที่ 1 และ 2 ชีใ้ ห้เห็น
ว่า ความหวังทีจ่ ะให้ทรัพยากรธรรมชาติมบี ทบาทต่อเศรษฐกิจในลักษณะทีเ่ คยเป็ นมาในอดีตนัน้ มี
ความเป็ นไปได้ยาก ดังนัน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จาเป็ นจะต้องพิจารณาว่า การวางแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม ควรให้อ ยู่ใ นแนวทางและทิศ ทางการพัฒนาอย่า งไรจึง จะ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในปจั จุบนั และการกาหนดแนวทางการพัฒนานัน้ ควรจะต้องมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับประเด็นปญั หาหลักซึง่ สามารถสรุปได้เป็ น 3 ประเด็น คือ
(1)

ปญั หาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ

(2)

ปญั หาความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ

(3)

ปญั หาในด้านองค์กร และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ละชนิ ดเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
2.
ปญั หาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดเป็ นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นผล
มาจากการขาดแผนการจัดการที่ต่อเนื่องและจริงจัง ที่จะใช้ควบคุมการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในชนิดนัน้ ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น
(1) การพัฒ นาโครงการแหล่ ง น้ า ขนาดใหญ่ ยัง ขาดการบริห าร งานที่ ม ี
ประสิทธิภาพและขาดโครงการต่อเนื่องที่เหมาะสม เป็ นผลให้น้ าที่จดั สรรจากโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรได้เพียงร้อยละ 15 ทัง้ ๆ ที่มศี กั ยภาพในการใช้
ประโยชน์ได้ถงึ ร้อยละ 60-70 และในขณะเดียวกัน ในด้านโครงการแหล่งน้ าขนาดเล็ก การพัฒนาก็
ยังไม่สามารถสนองความต้องการในทุกๆ พืน้ ทีไ่ ด้อย่างทัวถึ
่ ง
(2) การจับสัต ว์น้ าจากแหล่ งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน เริม่ มีปริมาณลดลงนับตัง้ แต่ปี 2521 เป็ นต้นมา ทัง้ นี้เนื่องจากขาดการวางแผนใน
ด้านการพัฒนาแหล่งสัตว์น้าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงให้เกิดประสิทธิภาพ
3.
ในการทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดนัน้ จะต้องมี
การจัด ทาแผนแม่บ ทเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ และการจัด การทรัพยากรธรรมชาติแต่ ล ะชนิด ที่
สามารถด าเนิ นการให้บรรลุ ผ ลได้อ ย่างจริง จังและต่ อ เนื่ อ ง สร้างระบบการบริหารงานและการ
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ประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละเรื่อง ซึง่
นอกเหนือจากการประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องแล้ว ยังจะต้องมีการประสาน
การดาเนินงานระหว่างโครงการที่ดาเนินการอยู่แล้วกับโครงการที่ยงั ขาดอยู่ ทั ง้ นี้เพื่อให้แผนงาน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแต่ล ะชนิดมีความครบถ้ว นสมบูรณ์ มากยิง่ ขึ้น และสามารถนาไป
ปฏิบ ัติไ ด้ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของการใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติจ ะเป็ น ประเด็น ที่ม ี
ความสาคัญมากขึน้ ในระยะต่อไป ทัง้ นี้เพราะจานวนประชากรได้เพิม่ ขึน้ การใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
ธรรมชาติมมี ากขึน้ ในขณะที่ความสามารถในการพึ่งพาเทคโนโลยียงั มีอยู่จากัด ปญั หาความร่อย
หรอและเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจงึ เป็ นเรื่องทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยาก ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีการ
จัดทาแผนแม่บทเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มากยิง่ ขึน้

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิ ดต่างๆ
4.
ความขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ เกิดจากการขาดการวาง
แผนการใช้ท่ีเ ชื่อ มโยงซึ่ง กัน และกัน อย่า งเป็ น ระบบ โดยในอดีต นัน้ ได้มกี ารพิจ ารณาวางแผน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรือ่ งๆ ทีแ่ ยกเป็นเอกเทศจากกัน ตัวอย่างของความขัดแย้งดังกล่าว ได้แก่
(1) การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรป่าไม้ สร้างปญั หาการชะล้างพังทลายของดิน
ั หาการตกตะกอนของดิน ในบริเ วณลุ่ ม น้ า ซึ่ง เป็ น ป ญ
ั หาต่ อ การ
การสู ญ เสีย หน้ า ดิน และป ญ
พัฒนาการเกษตรในอนาคต
(2) การตัดไม้ในป่าชายเลน ซึ่งเป็ นแหล่งสะสมอาหารสาหรับตัวอ่อนของสัตว์
น้า ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้าลดลงในระยะต่อไป
(3) การตัดไม้ทาลายป่าในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นหินดินดานหรือหินทราย ซึง่ มีเกลือสะสม
อยู่เป็ นผลให้ขาดต้นไม้สาหรับช่วยดูดซึมน้ าฝนส่วนเกิน เกลือจึงถูกพัดพาไปสู่พน้ื ทีท่ ต่ี ่ ากว่า ทาให้
เกิดดินเค็มทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูก
(4)

กรขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกมากขึน้ ทาให้มกี ารบุกรุกทาลายป่าเพิม่ ขึน้

(5) การทาเหมืองแร่ ทาให้ผวิ ดินที่มธี าตุอาหารถูกชะล้างออกไป และดินแห่ง
นัน้ กลายเป็นดินจืดทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับใช้เพาะปลูก
5.
จากปญั หาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ รัฐจึงเล็งเห็นว่าในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมนัน้ ควรจะต้องยึดถือ แนวทางพัฒนาในลักษณะที่มคี วามเชื่อมโยงสอดคล้อ งกัน
ระหว่างสาขา หรือชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 แนวความคิดนี้ได้
เริม่ ขึน้ แล้ว โดยยึดถือพื้นทีเ่ ป้าหมายบางแห่งเป็ นฐานในการพัฒนา เช่น กรณีของการพัฒนาลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา และการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นต้น นับเป็ นการริเริม่ วางแผนที่เชื่อมโยง
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ทรัพยากรธรรมชาติหลายๆ ชนิดพร้อมกันไปอย่างเป็ นระบบ แต่กลยุทธการพัฒนาดังกล่าวยังอยู่ใน
พื้น ที่ส่ ว นน้ อ ยและมีข อบเขตจ ากัด ฉะนั ้น ในช่ ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 6
การวางแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความขัดแย้งดังกล่าวนี้ จึงจาเป็ นต้องอาศัยวิธกี ารนี้เป็ น
หลักสาคัญของการพัฒนา และให้มกี ารขยายพืน้ ทีด่ าเนินการให้ครอบคลุมทัวถึ
่ งมากขึน้

ปัญหาในด้านองค์กรและการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
6.
การวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ดาเนินการในลักษณะมองจากภาพส่วนรวม
และองค์กรในส่วนกลางเป็ นผู้ตดั สินใจในกระบวนการวางแผน ส่วนองค์กรในระดับภูมภิ าคหรือใน
ท้องถิ่นยังไม่มสี ่วนร่วมเท่าที่ควร และแม้แต่ในระดับส่วนกลางเองนัน้ ก็มหี น่ วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
มากมายหลายหน่วยงาน เช่น ในด้านทรัพยากรทีด่ นิ มีหน่ วยงานหลักทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายการ
บริหารอยู่ 5 หน่ วยงาน ได้แก่ กรมที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ กรมป่าไม้ สานักงานจัดรูปที่ดนิ และ
สานักงานปฏิรปู ทีด่ นิ ฯ ในด้านทรัพยากรน้ ามีหน่ วยงานหลักรับผิดชอบอยู่ 3 หน่ วยงาน ได้แก่ กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และสานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ส่วนในด้านทรัพยากรป่าไม้นัน้
แม้จะมีเพียงหน่ วยงานเดียว คือ กรมปา่ ไม้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงก็ตาม แต่องค์กรในส่วนท้องถิน่
ยังไม่มสี ่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเท่าทีค่ วร และยังขาดแผนแม่บททีเ่ ชื่อมโยงกับทรัพยากรชนิด
อื่นๆ โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ าและทีด่ นิ นอกจากปญั หาในด้านองค์กรแล้ว ยังมีปญั หาการขาด
ระบบและเครือ่ งมือขัน้ พืน้ ฐานสาหรับใช้ในการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ และในการแปลงแผน
ไปสู่ภาคปฏิบตั ิ เช่น ระบบข้อมูล ความรูค้ วามชานาญในภาคปฏิบตั ิ แผนทีท่ เ่ี ป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ตลอดจนแผนแม่บทสาหรับใช้ในการประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
จากปญั หาดัง กล่ าวข้างต้น จาเป็ นจะต้องมีก ารก าหนดแนวทางแก้ไ ขทัง้ ในด้าน
ส่วนรวม และในทางด้านเฉพาะเรือ่ ง ดังจะได้กล่าวในบทต่อไป

บทที่ 4
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.
จากการวิเคราะห์ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในบทที่ 3 มีประเด็น
ปญั หาหลักสรุปได้ 3 ประการ คือ ปญั หาประการแรก การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะ
ั หาประการที่ส องคือ เกิด ความขัด แย้ง ระหว่ า งการใช้
ด้า นเป็ น ไปอย่ า งไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพ ป ญ
ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และปญั หาประการสุ ดท้ายคือ ขาดการปฏิบตั ิในแง่ของการ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ดังนัน้ หลักการสาคัญที่
จะต้องดาเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงมีอยู่ 3 หลักการ คือ
(1) การดาเนินการเพื่อจัดทาแผนงานที่เป็ นพื้นฐานสาหรับการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดให้ครบสมบูรณ์
(2)

เน้นแผนงานทีป่ ระสานกันอย่างเป็ นระบบครบวงจร

(3)

ให้มกี ารนาแผนงานที่ได้จดั ทาขึน้ ไปปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นประโยชน์ในระดับ

ท้องถิน่
2.
กลไกการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางดังกล่าวข้างต้น จาเป็ นจะต้องดาเนินการสร้างระบบและเครื่องมือในการประสานงานขัน้
พืน้ ฐาน อาทิเช่น ระบบข้อมูล แผนที่ แผนแม่บท เป็ นต้น โดยจัดให้สงิ่ เหล่านัน้ เป็ นระบบที่มคี วาม
สมบูรณ์ในทุกพื้นที่ทวประเทศ
ั่
และอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ จะต้องสนับสนุ นให้องค์กรใน
ระดับท้อ งถิ่นที่อ ยู่ใ กล้ชิดกับทรัพ ยากรธรรมชาติเ ข้ามามีส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มากยิง่ ขึน้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้จดั ทาขึน้ มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาส่วนรวม
3.
เพื่อให้มกี ารแก้ไขปญั หาทัง้ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้ทศิ ทางการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์และแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
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3.1 วัต ถุป ระสงค์ การพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มมีว ัต ถุ ประสงค์ 3 ประการ คือ
(1)

เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ

(2)

เพื่อลดปญั หาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

ชนิดให้มากยิง่ ขึน้

(3) เพื่อให้มกี ารอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์ ใน
อนาคต และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนา แนวทางหลักในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีสาระสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
(1)

สนับสนุ นให้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดให้มปี ระสิทธิ -

ภาพมากยิง่ ขึน้
(2) สนับสนุ นให้มกี ารประสานงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจรให้มากยิง่ ขึน้
(3) สนับสนุ นให้องค์กรในระดับภูมภิ าคและท้องถิน่ มีบทบาทและส่วน
ร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ุด โดยอาศัยระบบการบริหารองค์กร
ในการพัฒนาชนบท (รายละเอียดปรากฏในแผนภูมทิ ่ี 1)
(4) สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารจัด ท าเครื่อ งมือ ในการประสานการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ข้อมูล แผนที่ ฯลฯ เป็ นต้น ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการดาเนินงานบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมขององค์กรในระดับท้องถิน่
3.3 แนวทางการพัฒนา แนวทางหลักในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประกอบด้วย
(1) จัด ท าแผนงานและโครงการส าคัญ ๆ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ
แต่ละชนิดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น โครงการพัฒนาทรัพยากรธรณี โครงการพัฒนาบ่อน้ าตื้นเพื่อ
เป็นแหล่งน้าเสริมการเกษตร เป็นต้น
(2) จัดทาแผนงานและโครงการที่เน้นด้านการประสานการบริหารและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ ระบบ โดยยึดพื้นที่เป็ นหลัก เช่น โครงการจัดทา
แผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า แผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรและ
ั่
สิง่ แวดล้อมบริเวณชายฝงทะเล
เป็ นต้น
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(3) จัดทาแผนงานและโครงการเพื่อสร้างเครื่องมือในการประสานการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น โครงการจัดระบบข้อมูลและการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด โครงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
ชนิด เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเฉพาะด้าน
4.
แนวทางการพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มดัง กล่ า วข้า งต้ น เป็ น
แนวทางรวมของการพั ฒ น าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทั ้ง ระบบ เนื่ องจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติมอี ยู่ห ลายชนิ ด แต่ ละชนิ ดมีล กั ษณะปญั หาเฉพาะ ดัง นัน้ เพื่อ ให้ก ารพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ มีแนวทางที่ชดั เจนขึ้น จึงจะต้องวางนโยบายและมาตรการในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
4.1

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน

(1) เนื่อ งจากในช่ว งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี ารกาหนด
แนวทางและปูพน้ื ฐานการพัฒนาทรัพยากรทีด่ นิ ไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องแล้ว ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนา
ทรัพ ยากรที่ดิน สามารถด าเนิ นการต่ อ ไปได้ใ นทิศ ทางเดิม อย่างต่ อ เนื่ อ ง แนวทางการพัฒ นา
ทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะประกอบด้วย
(1.1) การเร่งรัดโครงการต่อเนื่องจากแผนฯ ฉบับที่ 5 ให้แล้ว
เสร็จในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
(1.2) การเร่งรัดมาตรการเสริมเพื่อแก้ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่ กิดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(1.3) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทด่ี นิ ให้ประสานประโยชน์
กับทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ
(2) นโยบายและมาตรการส าหรับ การพัฒ นาทรัพ ยากรที่ ดิ น
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีดงั นี้คอื
(2.1) สนับสนุ นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ท่ดี นิ ให้เ หมาะสม
โดยการจัดทาแผนการใช้ทด่ี นิ และพัฒนาทรัพยากรทีด่ นิ และจัดทาระบบข้อมูลทีด่ นิ ให้สมบูรณ์ และ
แบ่งเขตการพัฒนาออกเป็นเขตชลประทานและเขตเกษตรน้าฝน เพื่อชีแ้ นะทางเลือกแก่เกษตรกรใน
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การปรับ ปรุง การใช้ท่ีดิน ของตน และเพื่อ เป็ น แผนในการประสานงานระหว่า งหน่ ว ยราชการที่
เกีย่ วข้อง
(2.2) เร่งรัดกระจายกรรมสิทธิ ์การถือครองที่ดนิ โดยการปฏิรูป
ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม และสนับสนุนทางด้านธนาคารทีด่ นิ หรือกองทุนปฏิรปู ทีด่ นิ
(2.3) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ดี ินให้เ หมาะสมโดยการ
ปรับปรุงการประเมินราคาทีด่ นิ ให้ได้มาตรฐาน
(2.4) เร่งรัดการจาแนกพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมทางการเกษตรออกจาก

พืน้ ทีป่ า่ ไม้

(2.5) เร่ ง รัด การจัด ที่ดิน และการออกเอกสารสิท ธิใ นที่ดิน ที่
ราษฎรใช้ทากินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4.2

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรป่ าไม้

(1) การพัฒนาทรัพ ยากรป่า ไม้ท่ีผ่ า นมาในอดีต เน้ น เฉพาะด้านการ
อนุ รกั ษ์ โดยใช้มาตรการป้องกัน และควบคุม ละเลยบทบาททางเศรษฐกิจของป่าไม้และละเลยต่อ
บทบาทของประชาชนและองค์กรในระดับท้องถิน่ การพัฒนาป่าไม้ในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ประสบ
ผลดีเท่าทีค่ วร กล่าวคือ พืน้ ทีป่ ่าไม้มแี นวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ดังนัน้ ใน
ระยะต่อไปจะขยายขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มคี วามสาคัญทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการ
อนุรกั ษ์ควบคู่กนั ไป โดยกาหนดเป้าหมายระยะยาวให้มพี น้ื ทีป่ ่าไม้ซง่ึ รวมสวนป่าของเอกชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของประเทศ
(2)

แนวทาง

(2.1) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนและองค์ ก รในระดับ ท้ อ งถิ่ น มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรปา่ ไม้ให้มากทีส่ ุด
(2.2) ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ ที่เ ป็ นอุปสรรคต่ อ
การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อลดปญั หาความขัดแย้ง
(2.3) ปรับปรุง การบริห ารและการจัดการทรัพ ยากรป่าไม้ โดย
การจัดทาเครือ่ งมือพืน้ ฐานให้สมบูรณ์
(3) มาตรการ เพื่อความชัดเจนในการกาหนดขอบเขตบทบาทความ
รับผิดชอบระหว่างรัฐกับเอกชนและประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทัง้ เพื่อประโยชน์ใน
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การจัดทาแผนงานและโครงการการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้สอดคล้องกับลักษณะและปญั หาของ
พืน้ ทีป่ า่ ไม้แต่ละประเภท จึงแบ่งพืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
(3.1) ปา่ เพือ่ การอนุ รกั ษ์ ได้แก่ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า ป่าต้นน้ าลาธารชัน้ 1 เพื่อให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์การอนุ รกั ษ์ จึงกาหนดให้ม ี
พืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์รอ้ ยละ 15 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
(3.1.1) รัฐจะดาเนินการป้องกัน รักษาพื้นที่ป่าไม้เพื่อการ
อนุรกั ษ์ดงั กล่าวอย่างจริงจัง
(3.1.2) รัฐจะบริหารและจัดการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
พัฒนาพืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ในบางพืน้ ที่ โดยไม่มผี ลกระทบกระเทือนต่อการอนุ รกั ษ์ป่าไม้
(3.2) ป่ า เศรษฐกิจ คือ พื้น ที่ป่ า ไม้ท่ีส ามารถใช้ป ระโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจได้และเป็ นพื้นที่นอกเหนือจากป่าอนุ รกั ษ์ เพื่อให้มปี ริมาณไม้ใช้สอยเพียงพอในประเทศ
จึงกาหนดให้มพี น้ื ทีป่ า่ ไม้เศรษฐกิจร้อยละ 25 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
(3.2.1) รัฐจะดาเนินการจาแนกพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจที่ถูก
บุ ก รุก และมีส ภาพเสื่อ มโทรมออกจากพื้น ที่ป่ า ที่ม ีส ภาพสมบู ร ณ์ พื้น ที่ป่ า เสื่อ มโทรมที่ม ีค วาม
เหมาะสมในการทาการเกษตร สนับสนุ นให้เอกชนทาการเกษตรควบคู่กบั การปลูกป่า สาหรับพืน้ ที่
ป่
า
เสื่อมโทรมที่ไม่เหมาะสมกับการทาการเกษตรสนับสนุ นให้เอกชนปลูกป่า ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการปรับ
สภาพดิน ทดแทนปา่ ไม้เสื่อมโทรมและเพื่อเสริมรายได้
(3.2.2) สนับสนุ นและส่งเสริมบทบาทเอกชนและประชาชนในท้อ งถิ่น ให้ม ีส่ ว นร่ว มในการบริห าร จัด การและพัฒ นาทรัพ ยากรป่ า ไม้ใ ห้เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และประหยัด โดยเน้นให้มกี ารสนับสนุ นการปลูกปา่ 3 ประเภท คือ
(ก) การปลู ก ป่ า ไม้ โ ตเร็ว และสวนผลไม้ มี
หลักเกณฑ์การสนับสนุนโดยพิจารณาความเหมาะสม 2 ประการ คือ พันธุไ์ ม้และพืน้ ทีป่ ลูก กล่าวคือ
จะต้องเป็ นพันธุ์ไม้ท่ีมโี อกาสเป็ นพืชเศรษฐกิจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
และเป็นประโยชน์ต่อการอนุ รกั ษ์ดนิ และน้ า สาหรับพืน้ ทีป่ ลูกจะต้องคานึงถึงความเหมาะสมของดิน
และการนาไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพืน้ ที่
(ข) การปลูกไม้มคี ่าทางเศรษฐกิจ สนับสนุ น
ให้มกี ารปลูกไม้สกั ทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพื่อให้ประเทศรักษาสภาพของความเป็ นผู้นาใน
การส่งออกไม้สกั คุณภาพดีได้ต่อไป
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(ค) การปลู ก ป่ า ชุ ม ชน สนั บ สนุ นองค์ ก ร
ประชาชนในระดับท้องถิน่ ให้รว่ มมือกันปลูกปา่ และแบ่งปนั ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากป่าปลูก โดยเน้น
พันธุไ์ ม้เอนกประสงค์ รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารใช้ประโยชน์จากไม้อย่างประหยัด
4.3

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้า

(1) ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมาได้มกี ารลงทุนพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ในลุ่ ม น้ า ส าคัญ ๆ ของประเทศไปแล้ว เป็ น จ านวนมาก โดยมีค ณะกรรมการนโยบายแหล่ ง น้ า
ดาเนินการประสานงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ าทัง้ หมดของประเทศ สาหรับการจัดการแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ในระยะต่อไป จะดาเนินการเมื่อได้มกี ารศึกษาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยจะเน้นเฉพาะ
ด้านการจัดการลุ่มน้ าที่สาคัญให้ดขี น้ึ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า และกระจายการพัฒนา
แหล่งน้าขนาดเล็กให้ทวถึ
ั ่ งในทุกพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ
(2)

นโยบายและมาตรการประกอบด้วย
(2.1) สนับสนุ นให้มกี ารประสานแผนการพัฒนาแหล่งน้ าอย่าง

เป็นระบบลุ่มน้า
(2.2) สนั บ สนุ น ให้ เ กิด การปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพ โครงการ
แหล่งน้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทีม่ อี ยู่ โดยเน้นการบริหารและการจัดการเพื่อให้การใช้น้ าสาหรับ
กิจกรรมต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้
(2.3) สนับ สนุ น การพัฒ นาแหล่ ง น้ า ขนาดเล็ก เพื่อ การยัง ชีพ
ขัน้ พืน้ ฐานให้กระจายอย่างทัวถึ
่ ง โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้าใต้ดนิ ในบริเวณทีม่ ศี กั ยภาพ
(2.4) สนับสนุ นการพัฒนาแหล่งน้ าในบริเวณทรัพยากรแหล่งน้ า
ทีเ่ สื่อมโทรม
(2.5) สนับสนุ นให้องค์กรราษฎร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารและการบารุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าให้มากขึน้
(2.6) สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาระบบข้อ มูลทรัพยากรแหล่งน้ า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันได้
ทัง้ นี้เพื่อการใช้ประโยชน์รว่ มกันในการวางแผนการบริหารและการจัดการโครงการ
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4.4

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรประมง
4.4.1 ทรัพยากรประมงในน่ านน้า
การพัฒนาทรัพยากรประมงในน่ านน้ าจะสัมฤทธิ ์ผลได้จาเป็ นต้อง

ใช้มาตรการ 5 ประการ คือ
(1) มาตรการทางด้านกฎหมาย เนื่อ งจากกฎหมายทางการ
ประมงทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ค่อนข้างจะล้าหลัง เช่น พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มีความจาเป็ นต้อง
แก้ไขให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาวะการประมงในปจั จุบนั
(2) มาตรการด้า นการอนุ รกั ษ์ เนื่ อ งจากปจั จุบ ันยัง มีก ารใช้
ทรัพยากรประมงมากกว่าศักยภาพการผลิตของสัตว์น้ า และใช้อย่างไม่ถูกต้อง จาเป็ นต้องปรับปรุง
กาหนดมาตรการและวางแผนการใช้ทรัพยากรประมงให้ถูกต้อง โดยให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
่ งและ
ยุตธิ รรม
(3) มาตรการด้านการควบคุม จาเป็ นต้องมีการวางแผนและ
เสริมสร้างสมรรถนะการควบคุมการทาการประมง เช่น ควบคุมจานวนเรือประมง เครื่องมือทาการ
ประมง โรงงานอุตสาหกรรมที่ใ ช้วตั ถุดบิ จากผลผลิตการประมง เพื่อ ให้มจี านวนที่สอดคล้อ งกับ
ผลผลิตการประมง เป็นต้น
(4) มาตรการเพิ่ม ผลผลิต จ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ให้ เ กิ ด ผลผลิต
ทดแทนกับผลผลิตทางธรรมชาติท่ลี ดน้อยถอยลง โดยการปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ าให้แพร่ขยายพันธุ์ใน
แหล่งน้าธรรมชาติ
(5) มาตรการบูร ณะฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรประมง จ าเป็ น ต้อ งเร่ ง
บูรณะแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า เนื่องจากในปจั จุบนั แหล่งอาศัยสัตว์น้ าอยูใ่ นสภาพทีเ่ สื่อมโทรม
4.4.2 ทรัพยากรนอกน่ านน้า
เนื่ อ งจากพื้น ที่ท าการประมงในน่ า นน้ า ของประเทศมีจ ากัด ไม่
สัมพันธ์ก ับจานวนเรือ ประมง และปจั จุบ ันมีเ รือ ประมงจานวนหนึ่ ง ไปท าการประมงในแหล่ งน้ า
ต่างประเทศ จึงเห็นสมควรวางมาตรการไว้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรประมงนอกน่ านน้า คือ
(1) ส ารวจแหล่ ง ประมงในน่ า นน้ า สากลและน่ า นน้ า ของ
ประเทศทีจ่ ะมีความร่วมมือทางการประมง
(2)
กฎหมายการประมงระหว่างประเทศ

สนับสนุ นให้มกี ารร่ว มทุนทาการประมงโดยถู กต้องตาม
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4.5 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรณี แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรณี
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรณี
พลังงาน
(1)

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรแร่

(1.1) การพัฒนาทรัพยากรแร่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
จะดาเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพ และมูลค่ าการส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากทรัพยากรแร่ ทัง้ แร่โลหะ
และแร่อุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทยมีความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
(1.2) นโยบายและมาตรการการพัฒนาทรัพยากรแร่ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะประกอบด้วย
(1.2.1) จะปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนในการขออาชญาบัต รและ
ประทานบัตรให้เหมาะสมและจะจัดตัง้ ศูนย์บริการ การออกใบอนุ ญาตอาชญาบัตรและประทานบัตร
เพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวกต่อการลงทุนของภาคเอกชน
(1.2.2) จะกระจายประเภทของผลผลิตส่งออกโดยเร่งรัด
การหาแหล่งแร่ชนิดต่างๆ ให้มากขึน้ โดยจัดทาเป็นโครงการลงทุนสารวจทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
และระยะเวลาในการดาเนินงานทีช่ ดั เจน
(1.2.3) จะกระจายผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากทรัพยากรแร่ โดย
เน้นให้มกี ารปรับปรุงชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในรูปแบบ
อื่นนอกเหนือจากแร่ดบิ
(1.2.4) จะกระจายตลาดส่งออกทรัพยากรแร่ให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ โดยให้ความสาคัญกับประเทศในกลุ่มสังคมนิยมให้มากขึน้ เพราะเป็ นตลาดใหญ่ท่ไี ด้ละเลย
มานาน
(1.2.5) จะสนับสนุ นและสร้างความมันใจในการลงทุ
่
นของ
ภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวกับการผลิต และแปรสภาพทรัพยากรแร่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศ ตลาดส่งออกและเพื่อปูพ้นื ฐานการใช้ทรัพยากรแร่สาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมภายในประเทศ
(1.2.6) จะสนับสนุ นการศึกษาความเป็ นไปได้และเร่งรัด
การพัฒนาทรัพยากรแร่ทท่ี ราบศักยภาพทางธรณีวทิ ยาแล้ว

139

(1.2.7) จะเร่ ง ด าเนิ น การให้ ม ีก ารลงทุ น ของเอกชน
ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็ นการสารวจธรณีฟิสกิ ส์ทางอากาศ และสารวจ
รายละเอียดภาคพืน้ ดินทัวประเทศที
่
ร่ ฐั ได้ลงทุนไปตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(1.2.8) จะจ าแน กที่ ดิ น ที่ ม ี ศ ั ก ยภ าพใ นก ารพั ฒ น า
ทรัพยากรแร่ให้ชดั เจน โดยอาศัยข้อมูลทางธรณีวทิ ยาจากโครงการสารวจทีร่ ฐั ได้ลงทุนไปแล้ว
(1.2.9) จะปรับ ปรุ ง ระบบการจั ด การและการบริห าร
ทรัพ ยากรธรณีใ ห้เ อื้อ อ านวยในการประสานงานกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปา่ ไม้ สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาในส่วนภูมภิ าค
(1.2.10) จะเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาทีจ่ ะมีขน้ึ โดยมีการจัดตัง้ สถาบันการศึกษาขัน้ สูงด้านธรณีวทิ ยาและ
เหมืองแร่ขน้ึ
(2)

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงาน

(2.1) การพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงานในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 จะดาเนินการเพื่อสนองความต้องการใช้ทางด้านพลังงานและ
ด้านอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ สูงขึน้
(2.2) นโยบายการพัฒ นาทรัพ ยากรธรณีพ ลัง งานในช่ ว งของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะประกอบด้วย
(2.2.1) จะปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ปิ โตรเลียมและเงื่อ นไข
ต่างๆ ในการให้สทิ ธิสารวจและพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงานให้เหมาะสมกับความเป็ นไปได้ในการ
ขยายการสารวจในพืน้ ทีส่ มั ปทานทีเ่ หลืออยู่
(2.2.2) จะปรับปรุง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพื่อให้ม ี
ความเหมาะสมยิง่ ขึน้
(2.2.3) จะเร่ ง รัด การเจรจาตกลงกับ บริษัท ที่ส ารวจพบ
ปิ โตรเลียมทัวประเทศเพื
่
่อการพัฒนาปิ โตรเลียม และอุ ต สาหกรรมต่อ เนื่องให้เ กิดประโยชน์ กับ
เศรษฐกิจส่วนรวมและประชาชนในท้องถิน่ โดยเร็ว
(2.2.4) จะด าเนิ น การเร่ ง รัด การเจรจาเพื่อ ให้เ กิด การ
พัฒนาปิโตรเลียมในบริเวณเขตพัฒนาร่วม
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(2.2.5) จะเร่ ง รัด การจัด ท านโยบายและแผนหลัก การ
พัฒนาถ่านหิน เพื่อให้มกี ารพัฒนาและกระจายการใช้ประโยชน์ ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
(2.2.6) จะสนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารส ารวจแหล่ ง ถ่ า นหิ น ทัว่
ประเทศ เพื่อให้ทราบปริมาณสารองถ่านหินให้ชดั เจนขึน้ และเพื่อให้มกี ารใช้ประโยชน์ถ่านหินให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
(2.2.7) จะปรับ ปรุ ง ระเบีย บและข้อ บัง คับ เกี่ย วกับ การ
สารวจและพัฒนาแหล่งถ่านหินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาสาขาทรัพยากร
ธรณีพลังงาน
(2.2.8) จะเตรียมการเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณีพลังงานชนิดอื่นๆ เช่น พลังงานความร้อนใต้พภิ พ และยูเรเนียม
4.6

แนวทางการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

(1) เพื่อให้แผนพัฒนาสิง่ แวดล้อมมีความชัดเจน และมีผลในทางปฏิบตั ิ
มากขึน้ แนวทางการพัฒนาสิง่ แวดล้อมในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประกอบด้วยหลักการที่
สาคัญ 4 ประการ คือ
(1.1) ดาเนินการพัฒนาสิง่ แวดล้อมโดยยึดหลักการให้การพัฒนา
สิง่ แวดล้อม มีส่วนสนับสนุนและสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจมากทีส่ ุด
(1.2) สร้างระบบเพื่อก่อให้เกิดการประสานระหว่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับแผนพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การประสานงานและความร่วมมือระหว่างรัฐ
เอกชน องค์กรและประชาชนในระดับท้องถิน่
(1.3) ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป ของ
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อให้มผี ลในทางปฏิบตั มิ ากขึน้
(1.4) เน้ นการเตรียมการป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อมไว้ล่วงหน้ า
มากกว่าการรอให้ปญั หาเกิดขึน้ แล้วจึงแก้ไข
(2)

นโยบายการพัฒนาสิง่ แวดล้อมในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

จะประกอบด้วย
(2.1) การประสานแผนพัฒนาสิง่ แวดล้อม ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม
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(2.2) การวางแผนและจัดการสิง่ แวดล้อ มในระดับพื้นที่ ได้แก่
ั่
แผนการกาหนดชัน้ คุณภาพลุ่มน้ า แผนการจัดการสิง่ แวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลตะวั
นออก
ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา เป็นต้น
(2.3) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม
ให้เหมาะสม และสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างๆ
(2.4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารงานด้านสิ่ งแวดล้อม ทัง้ ในเรื่องขององค์กร การผลิตบุคลากรด้านสิง่ แวดล้อม การติดตามตรวจสอบ การศึกษาวิจยั
และระบบข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม
(2.5) สนับสนุ นให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มกี ารนา
ทรัพ ยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทาลายสภาพสิ่งแวดล้อม และไม่
ก่อให้เกิดปญั หามลพิษ
(2.6) สนับสนุ นให้ภาคเอกชนและประชาชนโดยทัวไปมี
่
ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดจิตสานึกในด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้มสี ่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ุด

แผนงานหลัก 3 แผนงาน
5.
เพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุประสงค์และเป็ นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กล่าวแล้ว ข้างต้น
แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้กาหนด
แผนงานหลักไว้ 3 แผนงาน คือ
(1)

แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะด้าน

(2)

แผนงานประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

(3) แผนงานเสริ ม สร้ า งป จั จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.1

แผนงานเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

(1) หลัก การส าคัญ แผนงานเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติเ ฉพาะด้า น เป็ นแผนงานที่จะสนับสนุ นการใช้ท รัพยากรธรรมชาติใ นแต่ ล ะชนิด ให้ม ี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่อย่างจากัดในปจั จุบนั ให้ได้ประโยชน์ คุม้ ค่า
ทางเศรษฐกิจ และรวมถึงการแสวงหาและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแหล่งใหม่เพื่อการใช้ใน
อนาคต
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(2) วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี หลืออยู่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ เช่น การพัฒนาชนบท
การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น
(3) เป้ าหมาย จัด ท าแผนงานและโครงการพื้น ฐานเพื่อ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี ปี ระสิทธิภาพให้แล้วเสร็จ ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
5.2

แผนงานประสานการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

(1) หลัก การส าคัญ แผนงานประสานการใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มเป็ น แผนงานที่ส นั บ สนุ น ให้ ม ีก ารจัด สรรการใช้ ป ระโยชน์ ร ะหว่ า ง
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมมากทีส่ ุด ทัง้
ในด้านการพัฒนาและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในภาวะ
สมดุลไม่ก่อให้เกิดปญั หามลพิษต่างๆ ตามมา
(2) วัต ถุป ระสงค์ แผนงานประสานการใช้ ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรั หาความขัด แย้ง ในการใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มให้เ ป็ น ระบบ ลดป ญ
ธรรมชาติแต่ละชนิดและปญั หาสิง่ แวดล้อม
(3) เป้ าหมาย จัดทาแผนการพัฒนาและแผนการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่มลี าดับความสาคัญสูง เช่น การศึกษาเพื่อกาหนดชัน้ คุณภาพลุ่มน้ า ที่
สาคัญของประเทศ การวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมบริเวณพื้นที่
ั่
ชายฝงทะเล
เป็ นต้น ให้แล้วเสร็จในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
5.3 แผนงานเสริ ม สร้ า งปั จ จัย พื้ น ฐานเพื่ อ การบริ ห ารและการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(1) หลักการที่สาคัญ แผนงานเสริมสร้างปจั จัยพืน้ ฐานเพื่อการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นแผนงานที่สนับสนุ นการจัดสร้างเครื่องมือ
พืน้ ฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเน้นทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการจัดการมากทีส่ ุด
(2) วัตถุประสงค์ แผนงานเสริมสร้างปจั จัยพืน้ ฐานเพื่อการบริหารและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มกี ารจัดทาแผนที่ ระบบข้อมูล
พืน้ ฐานด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ ปรับปรุงระบบและองค์กรการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเน้นบทบาท
ของประชาชนในท้องถิน่
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(3) เป้ าหมาย จะดาเนินการจัดทาเครื่องมือพื้นฐาน เช่น ระบบข้อมูล
แผนที่ และปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการ
พัฒนา และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 6
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แผนภูมิที่ 1
การบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ภายใต้ ระบบการบริ หารงานของระบบการพัฒนาชนบท
ครม.

สงป.
กพ.
สศช.

กชช.

4 กระทรวงหลัก
3 กระทรวงเสริม
- ก. อุตสาหกรรม
- ก. พาณิชย์
- ก. วิทยาศาสตร์ฯ

ศปช.

กพจ.

แผนจังหวัด

จนท.ระดับจังหวัด

กพอ.

แผนอาเภอ

จนท.ระดับอาเภอ

กสต.

แผนตาบล

จนท.ระดับตาบล

หมู่บ้าน

คปต.

ประชาชน
หมายเหตุ : รายละเอียดโปรดดูในแผนพัฒนาชนบท

นโยบายอื่ น ๆ เช่ น กสช.,
พืน้ ทีเ่ พื่อความมันคง,
่
นโยบายการใช้และ
กรรมสิทธิที์ ด่ นิ ,
การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

บทที่ 1
บทนา

1.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้เริม่ ตระหนักถึงความจาเป็ นที่
ต้องเร่งรัดการพัฒนาและใช้วทิ ยาศาสตร์ในกระบวนการพัฒนาประเทศ จึงได้จดั ทาและบรรจุแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเด่นชัดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขน้ึ เป็ นครัง้ แรก
แผนนี้ได้ให้ความสาคัญต่อบทบาทและการดาเนินงานของภาครัฐบาล โดยให้มกี ารเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร/สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพและปริมาณของกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลาง เพื่อสนองตอบความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนการ
สร้างความสานึกของประชาชนทุกระดับในบทบาทความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ี
ต่ อ การพัฒ นาประเทศ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีว ิต ประจ าวัน เพื่อ สร้า งบรรยากาศที่
เอือ้ อานวยต่อการปูพน้ื ฐานสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ นี้โดยมุ่งใช้ความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั ต่างประเทศ เป็ นเครื่องมือสาคัญของการดาเนินนโยบายแผน
ด้านนี้
2.
ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญคือ ความสาเร็จของการสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ผู้ บ ริห ารประเทศระดับ สู ง ได้ย อมรับ
ความสาคัญ และให้ความสนับสนุ นต่อการพัฒนาและใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน้ กว่าเดิม
อาทิเช่น ได้ให้ความสนับสนุ นในด้านงบประมาณและความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็ นที่ตงั ้ ศูนย์นานาชาติดา้ นพันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ โดยถือเป็ นกลยุทธสาคัญใน
การทีจ่ ะถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีแขนงนี้ ซึง่ เชื่อว่ามีศกั ยภาพสูงต่อการพัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พลังงาน การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
แม้ต่อ มาผลปรากฏว่าประเทศไทยไม่ประสบความสาเร็จในการเป็ นที่ตงั ้ ศูนย์นานาชาติดงั กล่าว
รัฐบาลก็ได้ให้ความสนับสนุ นอย่างต่อเนื่องต่อการดาเนินการโดยจัดตัง้ ศูนย์ระดับชาติในสาขาวิชา
การนี้ สาหรับการวิจยั และพัฒนานัน้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถเพิม่ งบประมาณสนับสนุ นการดาเนิน
งานวิจยั และพัฒนาได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้เนื่องจากข้อจากัดในงบประมาณแผ่นดิน ก็ได้มกี ารเพิม่
งบประมาณอุดหนุ นการวิจยั และพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจทีส่ าคัญโดยเน้นงานวิจยั และพัฒนาทีค่ รบ
วงจรซึง่ สามารถนาผลไปใช้งานได้ทนั ที
3.
ในด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั ประเทศที่มคี วามก้าวหน้า
ทางวิชาการนัน้ ได้มกี ารทาความตกลงกับประเทศต่างๆ หลายประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่
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สาคัญก่อนที่จะสิ้นสุดระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ก็คอื โครงการความร่วมมือระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกา เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา มูลค่า 49 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
1,323 ล้า นบาท โครงการนี้ จ ะให้ค วามสนับ สนุ นการวิจ ยั และพัฒ นาด้า นเทคโนโลยีชีว ภาพ
เทคโนโลยีวสั ดุ และอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ การสนับสนุ นเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรม การจัดทา
นโยบาย และการสร้า งกลไกเชื่อ มโยงระหว่ า งภาครัฐ บาลและเอกชนในด้านวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
4.
เนื่อ งจากโครงการส าคัญ ดังกล่ าวในข้อ 3 ยังไม่ได้เ ริม่ ต้นดาเนินการในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จึงสรุปได้ว่าการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าทีผ่ ่านมายัง
อยู่ใ นขัน้ วางรากฐานเป็ น ส่ ว นใหญ่ ข้อ บกพร่ อ งและปญั หาอุ ป สรรคของแผนวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีทส่ี าคัญซึง่ ควรจะหยิบยกขึน้ มาพิจารณาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ การให้
ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐกับภาคเอกชน ซึง่ เป็ นผู้ใกล้ชดิ ปญั หาและเป็ น
ผูใ้ ช้เทคโนโลยี อันจะทาให้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึน้ นอกจากนัน้ การ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปจั จุบนั ยังขาดการผนึกกาลังระหว่างหน่ วยงานของรัฐ
ซึง่ มีอยู่หลายหน่ วยงานด้วยกัน จึงทาให้การพัฒนาและการนาเทคโนโลยีไปสู่การใช้ยงั ไม่ครบวงจร
ประกอบกับความจากัดทางงบประมาณแผ่นดิน ก็มสี ่วนทาให้การดาเนินงานของรัฐในด้านนี้ทาได้
น้
อ
ย
แ
ล
ะ
จาเป็นทีจ่ ะต้องเป็นระบบการผนึกกาลังเพื่อให้ทรัพยากรอันจากัดสามารถให้ประสิทธิภาพได้สงู สุด

บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ใ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6
5.
จากการทบทวนสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะมีความยากมากขึน้ และจาเป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
คุณภาพการผลิตของสาขาการผลิตที่สาคัญทัง้ ในด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี้
เพราะประเทศไทยในปจั จุบนั ต้องประสบปญั หาการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในตลาดโลก
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งจาเป็ น จะต้อ งอาศัย การปรับ ปรุงทัง้ ในแง่ประสิท ธิภาพและคุ ณ ภาพของการ ผลิต
ตลอดจนการจัดการทีด่ ี ดังนัน้ ประเทศไทยจึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องหันมาสนใจต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือ่ งมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ และเพื่อเป็ นการ
ยกระดับฐานะความเป็นอยูข่ องประชาชนโดยส่วนรวม

บทที่ 2
สภาพปัญหา

1.
สภาพปญั หาทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการทบทวนผลการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะทีผ่ ่านมา ประกอบกับตามความคาดหมายสถานั หาหลัก ที่ค วรได้ร ับ การพิจ ารณาแก้ ไ ขในช่ ว ง
การณ์ ท่ีเ ปลี่ย นแปลงไป พอจะสรุ ป ประเด็น ป ญ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้ดงั ต่อไปนี้

การวิ จยั และพัฒนา
2.
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีการใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจยั สูงมากถึงร้อยละ 2 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น แต่ประเทศทีก่ าลังพัฒนาความสนใจในด้านนี้ยงั น้อย ประกอบกับมี
ข้อจากัดในเรื่องการเงินและปญั หาเร่งด่วนเฉพาะหน้า จึงปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา
อยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่าร้อยละ 1 สาหรับประเทศไทยนัน้ การใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาทีผ่ ่านมาต่ า
มาก คือประมาณว่ามีจานวนน้ อยกว่าร้อยละ 0.5 งานวิจยั และพัฒนาเกือบทัง้ สิ้นดาเนินการใน
ภาครัฐบาล และจากการสารวจสถานภาพกาลังคนและงานวิจยั และพัฒนาในปี 2525 ในบริษทั 105
แห่ง พบว่างบประมาณเพื่อการวิจยั และพัฒนามีเพียงร้อยละ 0.1 ของยอดขาย ซึง่ คิดเปรียบเทียบ
แล้วยังห่างไกลจากสัดส่วนในประเทศพัฒนาแล้วเป็นอันมาก
3.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้ตระหนักถึงปญั หานี้และได้ตงั ้ เป้าหมายของการวิจยั และ
พัฒนาไว้รอ้ ยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบือ้ งต้น แต่ปรากฏว่าไม่สามารถทาได้ตามเป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจากมีขอ้ จากัดในงบประมาณแผ่นดิน ทาให้รฐั ไม่สามารถเพิม่ งบประมาณเพื่อการวิจยั
และพัฒนาได้ นอกจากนี้ภาคเอกชนซึ่งควรมีบทบาทสาคัญยังขาดความสนใจที่จะวิจยั และพัฒนา
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย
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ตารางที่ 4.1
รายจ่ายเพื่อการวิ จยั และสารวจจาแนกตามสาขาการพัฒนาประเทศ

สาขาเศรษฐกิ จ
การเกษตร
อุตสาหกรรมและพลังงาน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์
พาณิชย์ บริการและการขนส่ง
อื่นๆ
สาขาสังคม
พัฒนาสังคม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแพทย์และสาธารณสุข
อื่นๆ
สาขาการเมืองและการปกครอง
สาขาความมั ่นคงและการป้ องกันประเทศ
รวม
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในประเทศเบือ้ งต้น (GDP)
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบือ้ งต้น
(GNP)

2524
1,797.96
995.49
238.86
198.16
77.37
236.22
51.86
389.94
113.69
57.12
125.57
93.56
139.87
221.99
2,549.76
0.32
0.33

2525
1,639.14
1,040.44
154.85
64.65
62.88
211.85
104.47
566.85
108.50
156.02
198.24
104.09
241.46
824.14
3,271.59
0.39
0.40

2526
1,253.37
920.34
127.85
17.38
53.99
107.16
26.65
290.53
86.24
34.64
30.23
39.42
111.57
0.25
1,655.72
0.18
0.18

หน่วย : ล้านบาท
2527*
2528*
2,732.12 2,934.75
1,783.22 1,464.06
717.08
782.88
30.79
370.48
16.20
108.58
112.18
208.75
72.65
496.06
404.91
280.28
99.50
87.16
127.72
104.77
177.69
23.85
25.11
117.21
41.47
15.88
3,294.76 3,472.75
0.20
0.33
0.34
0.34

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
* รวมเงินนอกงบประมาณทัง้ ในและต่างประเทศ

4.
ในส่วนของการกาหนดหัวข้อวิจยั และพัฒนาในช่วงทีผ่ ่านมา ยังมิได้ดาเนินการให้ม ี
ทิศทางทีแ่ น่ นอนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แม้หน่ วยงานที่
รับผิดชอบจะได้เคยจัดทามาบ้างแล้วก็ตาม แต่ยงั ขาดการยอมรับของหน่ วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่
ด้า นวิจ ัย การวิจ ยั และพัฒ นาจึง มิไ ด้ส นองตอบความต้อ งการของสาขาการผลิต ที่แ ท้จ ริง เงิน
งบประมาณรวมทัง้ เงินช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ จึงยังไม่เกิดผลเท่าทีค่ วร ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ได้มคี วามพยายามเน้นการประสานงานระหว่างการวิจยั พืน้ ฐานและการวิจยั ประยุกต์ โดยเฉพาะการ
วิจ ยั และพัฒ นาเทคโนโลยีใ นการผลิต ของอุ ต สาหกรรมสาขาส าคัญ ๆ และการแปรรูป ผลิต ผล
การเกษตร รวมทัง้ การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ แต่การบริหารงานวิ จยั และการแปลงแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ยังเป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้งานวิจยั และพัฒนาไม่เป็ นไปตามคาดหมาย
และครบวงจรโดยสมบูรณ์ กล่าวคือมีผลงานจากการวิจยั ด้านต่ างๆ ได้รบั การดัดแปลงไปสู่การ
ปฏิบตั ใิ นขบวนการผลิตน้อยมาก
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5.
การวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ สาคัญมาก ควรได้รบั การส่งเสริม
จากรัฐโดยมีมาตรการจูงใจด้านต่างๆ อาทิ มาตรการการเงินโดยการจัดตัง้ กองทุนหมุนเวียนและ
มาตรการทางการคลัง เพื่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา การนาเข้าดัดแปลง หรือปรับปรุงเทคโนโลยี
บางอย่าง แต่ ปรากฏว่ าในระยะที่ผ่ า นมาเงิน กองทุนดังกล่ าวยังไม่ม ีการใช้จ่ายเพื่อ ให้เ ป็ นส่ ว น
ช่วยเหลือการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน เนื่องจากกาลังดาเนินการเกี่ยวกับการวางกฎเกณฑ์
แ
ล
ะ
ข้อบังคับในการบริหารเงินกองทุนอยู่ ส่วนมาตรการการคลังซึ่งเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีนนั ้ ยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
6.
จากข้อ เท็จจริง ดังกล่ าวข้างต้น อาจกล่ า วได้ว่า งบประมาณที่ใ ช้ใ นการวิจยั และ
พัฒนายังอยู่ใ นระดับที่ต่ า อย่างไรก็ต าม การพิจารณาในแง่จานวนเงินค่ าใช้จ่ายในการวิจยั และ
พัฒนาแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็ นเครื่องชีว้ ดั ระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จาเป็ นที่จะต้องพิจารณาถึงคุณภาพและผลงานวิจยั ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการ
บริหารและจัดการ ซึง่ ปจั จุบนั ยังปรากฏว่ามีปญั หาและอุปสรรคในด้านนี้อยูอ่ กี มาก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
7.
สาหรับประเทศที่ยงั ขาดสมรรถภาพในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง
การนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการผลิตและการพัฒนาประเทศ โดย
ความจริงแล้วการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็ นวิธกี ารทีป่ ระหยัดเมื่อคานึงถึงค่าใช้จ่ายและ
เวลาที่ต้องใช้ในการค้นคว้า วิจยั และมีการเสื่ยงที่น้อยกว่าเพราะสามารถคัดเลือกเทคโนโลยีท่ี ม ี
ความสาเร็จเป็ นที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ดกี ารที่จะได้รบั ผลประโยชน์ อย่างเต็มที่ทงั ้ ในด้านของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีนัน้ ผู้รบั เทคโนโลยีจาเป็ นต้องมีความสามารถในการ
กลันกรอง
่
ดัดแปลง และพัฒนาเทคโนโลยีนาเข้าให้เหมาะสมกับสภาวะการผลิต และความได้เปรียบ
ของทรัพยากรของประเทศ ทัง้ นี้เพราะโดยข้อเท็จจริงเทคโนโลยีทค่ี ดิ ขึน้ มักเหมาะสมกับสภาวการณ์
นัน้ ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่คอื ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว มีสภาวะแตกต่างจากประเทศกาลังพัฒนามาก
8.
ประเทศไทยต้อ งส่ ง เงินออกให้กับประเทศต่ างๆ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ยมเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมในอัตราทีส่ ูงมากกว่า 14 เท่าตัวในระยะเวลา 14 ปี
แต่เนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงมักขาด
ความรู้และข้อมูลในการคัดเลือกและการเจรจาต่อรอง ทาให้เสียเปรียบในด้านราคาค่าธรรมเนียม
ตลอดจนเงื่อนไขผูกมัดในการใช้เทคโนโลยี จากการศึกษาข้อสัญญาการซือ้ เทคโนโลยีจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย พบว่า การจ่ายค่ าเทคโนโลยีไม่มรี ะดับความสั มพันธ์ท่เี ป็ นมาตรฐานกับปจั จัย
ต่างๆ เท่าทีค่ วร เช่น ระยะเวลาของสัญญาความยากง่ายของเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม
เภสัช-ภัณฑ์ ซึ่งรวมตัง้ แต่อุตสาหกรรมยาไปจนถึงเครื่องสาอาง ปจั จุบนั เป็ นเพียงการนาเข้าตัวยา
จ
า
ก
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ต่างประเทศมาทาการประสมและบรรจุเพื่อจาหน่ าย ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีง่ายๆ แต่มกี ารจ่ายค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีในพิสยั ที่ก ว้างมากคือ ระหว่างร้อ ยละ 0.4-28 ในกรณีของสัญญาที่มกี ารเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่ าจะไม่มกี ารกาหนดระยะเวลาสิน้ สุดของสัญญา หรือมีอายุสญ
ั ญายาวนานเกินความ
จาเป็น ซึง่ ก็เท่ากับต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมติดต่อกันเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยงั ปรากฏว่าต้อง
มีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั เทคโนโลยีทห่ี มดอายุคุม้ ครองตามสิทธิบตั รแล้วอีกด้วย
ตารางที่ 4.2
จานวนเงิ นที่ บริ ษทั ส่งออกเป็ นค่าธรรมเนี ยมเทคโนโลยี จาแนกตามประเภทของค่าธรรมเนี ยม
ปี
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528

ค่าโรแยลตี ค่าเครื่องหมายการค้า
108.05
1.33
158.57
1.22
196.93
1.30
245.67
0.12
261.52
4.82
367.36
1.40
347.34
12.82
461.28
19.20
581.52
4.44
812.30
3.84
861.31
9.85
887.10
46.52
1,123.36
37.85
1,202.40
35.45

ค่าธรรมเนี ยมทางวิ ชาการ
32.63
40.48
28.30
51.10
95.86
94.43
149.28
189.21
275.38
429.53
390.11
468.55
722.59
723.88

ค่าจัดการ*
41.53
34.43
53.50
75.26
85.52
181.42
163.67
109.61
83.11

ล้านบาท
รวม
142.01
200.27
26.53
296.89
362.20
504.72
543.87
723.19
936.60
1,331.19
1,442.69
1,565.84
1,993.41
2,044.84

* ไม่มตี วั เลขในระหว่างปี 2515-2519
ทีม่ า : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน

9.
นอกจากนี้ยงั พบว่า ข้อสัญญาตกลงทางเทคโนโลยีมกั มีขอ้ ปฏิบตั เิ ป็ นการจากัดทาง
ธุรกิจ ซึง่ นับเป็นข้อแม้การจ่ายค่าเทคโนโลยีทางอ้อมวิธหี นึ่ง เช่น การห้ามการส่งออก การจากัดเขต
การส่งออก ข้อบังคับในการซื้อวัตถุดบิ เครื่องจักรกล ฯลฯ ข้อแม้เหล่านี้บางกรณีก็อาจเป็ นความ
จาเป็น แต่บางกรณีกค็ วรพิจารณาต่อรอง และคานึงถึงผลได้ผลเสียให้รอบคอบยิง่ ขึน้
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ตารางที่ 4.3
เงิ นส่งออกเป็ นค่าการจัดการ ลิ ขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร จาแนกตามประเทศ
ประเทศ
ญี่ปนุ่
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฮ่องกง
เยอรมันนี
อื่นๆ
รวม

2516
40.9
34.4
6.7
1.5
2.4
14.1
100

2517
41.4
27.0
14.9
2.6
14.1
100

2518
50.5
22.3
1.3
2.7
1.7
1.5
100

2519
41.7
32.6
7.1
1.6
3.6
13.4
100

2520
38.1
33.9
5.1
2.6
1.9
18.4
100

2521
41.6
29.6
5.9
2.0
3.0
17.9
100

2522
33.7
27.4
4.8
2.5
3.2
28.4
100

2523
42.1
28.1
3.6
5.3
2.7
18.2
100

ร้อยละ
เฉลี่ย
41.25
29.42
7.42
2.60
2.31
17.0
100

ทีม่ า : ธนาคารแห่งประเทศไทย

10. จากการสอบถามความเห็นผู้ประกอบการที่ได้ทาการศึ กษาว่ามีการส่ งเงินออก
ต่างประเทศเกี่ยวกับการทาสัญญาข้างต้น ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ทราบว่ามีความเสียเปรียบในการทา
สัญญา โดยเฉพาะในข้อผูกมัดที่ต้องซื้อเครื่องจักร วัตถุดบิ และอะไหล่จากผู้ขายเทคโนโลยี แต่
จาเป็นต้องยินยอมเพราะต้องการใช้เทคโนโลยี มิเช่นนัน้ จะไม่อาจผลิตสินค้าได้ เนื่องจากมีความรูไ้ ม่
พอเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมทัง้ ต้อ งการให้ผู้ทาสัญ ญาร่ว มลงทุน ผู้ประกอบการได้เสนอให้รฐั ให้
ข้อ สนเทศข่า วสารเกี่ย วกับ แหล่ ง ที่ม าของเทคโนโลยี ค าแนะน าปรึก ษาด้า นการท าสัญ ญาซื้อ
เทคโนโลยี และด้านกฎหมาย
11. ธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ ม ีโ อกาสที่จ ะได้ม ีเ ทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ในบางครัง้ นาเทคโนโลยีระดับต่ าและล้าสมัยเข้ามา ทาให้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างต่ า และไม่สามารถจะแข่งขันได้ ประกอบกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็กขาดบุคลากรที่มพี ้นื ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีใ ห้มปี ระโยชน์ สูง สุ ด และไม่ส นใจขวนขวายที่จะพัฒนาปรับ ปรุงเทคโนโลยีการผลิต
ประกอบกับรัฐบาลไม่ได้ใ ห้ค วามสนับสนุ นช่วยเหลือเท่าที่ควรในด้านการส่ งเสริมบรรยากาศให้
เอื้ออานวยต่อการลงทุน สิง่ ต่างๆ เหล่านี้จงึ ทาให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่สามารถก่อให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศเท่าทีค่ วร
กาลังคนด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. ปญั หาส าคัญ อย่างหนึ่ ง ของประเทศก าลัง พัฒนาดัง เช่ นประเทศไทยก็ค ือ ความ
พยายามที่จะต่อสูก้ บั พลังท้าทาย และการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีด้วยการพัฒนากาลังคนทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มคี วามพร้อมที่จะรับ และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของตน การ
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พึง่ พาอาศัยเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศโดยไม่พยายามที่จะดัดแปลงหรือพัฒนา จะทาให้
ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพภายในของตนเองขึน้ มาได้ อย่างไรก็ดกี ารพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดงั กล่าว จาเป็ นต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความสมดุลทางด้านอุปสงค์และอุปทานของแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตต่างๆ
13. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรม และ
การเปลีย่ นแนวความคิดในการพัฒนาจากการเพิม่ ปริมาณการผลิตเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพและ
คุณภาพ จาเป็ นต้องใช้กระบวนการผลิตและการจัดการสมัยใหม่และสลับซับซ้อนยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
โครงการอุตสาหกรรมใหม่ท่ตี ้องใช้กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ปุ๋ย อิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ ดังนัน้ การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่
14.

สถานภาพของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มีดงั นี้

14.1 ศักยภาพของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มคี วามเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวคือ จากประมาณการของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
ปี 2527 ประเทศไทยมีกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมช่างเทคนิค 97.78 คนต่อ
ประชากรหนึ่งหมื่นคน ในขณะที่จากรายงานขององค์การยูเนสโกประเทศเกาหลีใต้ในปี 2524 มี
524.8 คน
14.2 การผลิต ก าลัง คนยัง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งทาง
เศรษฐกิจซึง่ เน้นในเรือ่ งของการเพิม่ ผลผลิต และการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่
การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังคงมุง่ ผลิตบุคลากรในสาขาสังคมศึกษา แม้การผลิตบุคลากรในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปจั จุบนั ก็ยงั ปรากฏว่าผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษายังไม่ได้
ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ทาให้โอกาสในการใช้บุคลากรเหล่านี้ยงั มีความจากัดอยู่มาก ทัง้ ๆ ที่ผลิต
ออกมาเป็ นจานวนไม่มากนักในปจั จุบนั
การผลิตกาลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปจั จุบนั ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน จากการสารวจความต้องการกาลังคนของภาคเอกชนและภาค
รัฐบาล พบว่าสัดส่วนของความต้อ งการวิศ วกรสูงมากเมื่อเทียบกับความต้องการกาลังคนสาขา
วิทยาศาสตร์ และสาขาเกษตรศาสตร์ แต่การผลิต กาลังคนใน 3 สาขานี้ ปรากฏว่ามีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน ดังนัน้ การศึกษาหารูปแบบความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตกาลังคนและผูใ้ ช้กาลังคนในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึ เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ในการจัดกาลังคนในด้านนี้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
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ตารางที่ 4.4
จานวนนิ สิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐแยกตามสาขาการศึกษา ปี การศึกษา 2528
สาขาการศึกษา
มนุษย์ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิจติ รศิลป์
สังคมศาสตร์
นิตศิ าสตร์
วิศวกรรมศาสตร์*
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
แพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เกษตรศาสตร์
อื่นๆ
รวม

จานวน
24,270
96,551
1,378
306,652
168,242
13,925
23,380
24,651
15,673
1,209
675,931

ร้อยละ
3.6
14.3
0.2
45.4
24.9
2.1
3.4
3.6
2.3
0.2
100.0

หมายเหตุ : * รวมระดับ ปวส. ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ทีม่ า : ทบวงมหาวิทยาลัย

14.3 สิ่ง ที่น่ าเป็ น ห่ว งยิ่งกว่ า ปริม าณก าลัง คนก็ค ือ คุ ณ ภาพของก าลังคนด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ยังไม่ตรงกับความต้องการของงาน และการพัฒนาเทคโนโลยี
(1) ผู้สาเร็จวิศวกรรมศาสตร์ ขาดความชานาญในการปฏิบตั งิ านใน
โรงงาน รวมทัง้ พืน้ ฐานความรูไ้ ม่ทนั กับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2)
ค้นคว้าวิจยั ในห้องปฏิบตั กิ าร

ผู้ ส าเร็ จ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข าดประสบการณ์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ การ

(3) บุ ค ลากรด้ า นเกษตรกรรมขาดประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ั ติ
ภาคสนาม และไม่คุน้ เคยกับวิธกี ารแบบพืน้ ฐานของเกษตรกร
(4) ส าหรับ บุ ค ลากรระดับกลาง หรือ ช่ า งเทคนิ ค นัน้ ขาดการฝึ ก ฝน
เกีย่ วกับความชานาญหรือทักษะ รวมทัง้ ขาดการยกระดับความชานาญงานอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุของปญั หาเรื่องคุณภาพของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนัน้ มีหลายประการ เช่น การขาดแคลนอุปกรณ์ การศึกษาด้านเทคโนโลยีส มัยใหม่ใ น
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อุตสาหกรรม หลักสูตรการศึกษายังไม่เหมาะสม ตลอดจนการทีอ่ าจารย์ผสู้ อนไม่มปี ระสบการณ์ดา้ น
การปฏิบตั ิ
14.4 การใช้ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงั ไม่คุ้มค่ าเท่าที่ค วร มี
จานวนไม่น้อยทีไ่ ด้ทางาน ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ความรูท้ ่ไี ด้เรียนมา เช่น เป็ นผู้บริหาร พนักงานขาย
และบริการ ครูสอนหนังสือ โดยไม่ได้ทางานในกระบวนการผลิตหรือการค้นคว้าวิจยั อันเป็ นส่วนทีจ่ ะ
นาไปสู่การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต

สาเหตุของปัญหา
ั หาดัง กล่ า วข้ า งต้ น หากพิ จ ารณาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง แล้ ว จะเห็ น ว่ า สื บ
15. ประเด็ น ป ญ
เนื่องมาจากสาเหตุพน้ื ฐาน 3 ประการ คือ
15.1 การขาดนโยบายและแผนหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมบี ทบาทสาคัญสอดแทรกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกสาขา ดังนัน้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึ ควรต้องกระทาครอบคลุมขอบเขตทีก่ ว้างขวาง นอกจากนี้
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทส่ี าคัญอย่างยิง่ 3 ประการข้างต้น ยังต้องการระยะเวลาทีน่ าน
ในการสร้างสมความสามารถ จึงต้องการความต่อเนื่องในการดาเนินการ ปจั จุบนั ยังไม่มกี ารกาหนด
นโยบาย และจัดทาแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมของชาติ เพื่อปูพน้ื ฐานสมรรถภาพระยะยาว
15.2 การขาดองค์กรกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ เป็ นเครื่องมือทางด้านนโยบายทีส่ าคัญ กล่าวได้ว่าปจั จุบนั ขาดองค์กรกลางทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพในการก าหนดนโยบาย จัด ท าแผนบริห ารงานและประสานการ
ด าเนิ น งานด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีข องภาครัฐ และเอกชน อัน จะท าให้ ก ารพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อ พ.ศ.
2522 เพื่อเป็ นองค์กรกลางในเรื่องนี้ ในการจัดตัง้ นี้ได้รวมเอาองค์ กรซึง่ มีโครงสร้างของตนเองและ
กฎหมายรองรับเป็ นเอกเทศอยู่แล้วเข้ามารวมกัน โดยยังขาดโครงสร้างทีแ่ น่ นอนของกระทรวงเอง
ทาให้การดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมปี ญั หา คือ
(1) การกาหนดนโยบายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เองยังขาดเอกภาพ
เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานภายใต้ส ัง กัด ส่ ว นมากจัด ตัง้ ขึ้น ในฐานะส านัก งาน โดยมีค ณะกรรมการซึ่ง
สามารถกาหนดนโยบายได้เอง
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(2) การกาหนดนโยบายระหว่างกระทรวงต่างๆ ซึ่งเป็ นผู้วจิ ยั พัฒนา
และใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังขาดการประสานงานทีด่ ี
และแต่ละกระทรวงต่างก็มอี านาจหน้าทีใ่ นการกาหนดนโยบายและแผนของตนเอง
15.3 ความสนใจของเอกชนซึ่งเป็ นฝ่ายใช้เทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงั มีน้อยมาก ในสาขาอุตสาหกรรมซึง่ เทคโนโลยี
เป็ นปจั จัยสาคัญยิง่ ในการผลิต ปรากฏว่าผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่สนใจทีจ่ ะแก้ไข
หรือ ปรับปรุง เทคโนโลยี แต่ พ อใจที่จ ะใช้ว ิธ ีท างการค้า หรือ มาตรการทางภาษีโ ดยรัฐ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาด ทัง้ นี้เพราะการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคโนโลยีต้องการ
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเข้าใจเรือ่ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดาเนินงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท่ผี ่านมาจึงเป็ นบทบาทของรัฐเป็ นส่ว นใหญ่ และเนื่อ งจากขาดการ
ประสานงานและความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ในการมองปญั หาและแก้ไขปญั หาร่วมกัน จึงปรากฏว่า
ผลการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับปญั หาและความต้องการ และได้รบั การนาไปใช้น้อยมาก
16. จากประเด็นปญั หาและสาเหตุดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องเร่งรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ โดยให้ม กี ารผนึ กกาลังหน่ วยงานต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยี และสร้างความเชื่ อมโยงกับเอกชนผูใ้ ช้เทคโนโลยี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 จึงได้รเิ ริม่ โครงการความร่ว มมือระหว่างไทย-สหรัฐเรื่องวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ เช่น การปฏิบตั กิ ารและการบริหารงานวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้าง
ความสามารถในการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และอิเล็กทรอนิคส์ประยุกต์มาใช้ในการแก้ปญั หาการพัฒนา การทบทวน และการกาหนดนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การสนับสนุ นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดระบบและองค์กรในการบริหาร
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นกิจกรรมร่วมระหว่างหลายสถาบัน โครงการดังกล่าวนี้
ได้มกี ารเตรียมการและการจัดทารายละเอียดโครงการไว้แล้วเป็ นส่วนใหญ่ คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการ
ได้อย่างจริงจังในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

บทที่ 3
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แนวทางและแผนงานการพัฒนา

1.
จากการวิเคราะห์และสรุปประเด็นปญั หาในบทที่ 2 เห็นสมควรกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนา ดังต่อไปนี้
1.1

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อ พัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใ ห้
เข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(2) เพื่อ ปูพ้ืน ฐานส าหรับ การรองรับ ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นไปโดยรวดเร็ว ทัง้ นี้เพื่อนาไปสู่การพึง่ ตนเองทางเทคโนโลยีได้ในระยะยาว
1.2

เป้ าหมาย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้ น จึงเห็นสมควรกาหนดเป้าหมาย

การพัฒนาดังต่อไปนี้
(1) สร้างระบบเชื่อมโยงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับ
แผนพัฒนาสาขาอื่นๆ เช่น แผนงานการผลิต การตลาด และการสร้างงาน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสาคัญต่อคุณภาพมากกว่าปริมาณ
(3)

เสริมสร้างบทบาทของเอกชนในการพัฒนาและใช้วทิ ยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนโยบาย องค์กรและกฎหมายเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) สร้างมาตรการจูงใจด้านการเงิน ภาษี การตลาดและการลงทุ น
ตลอดจนกลไกต่างๆ ทีก่ ระตุน้ บทบาทของภาคเอกชน
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1.3

แนวทางการดาเนิ นการและมาตรการ

(1) พัฒนาความสามารถในด้านการกาหนดนโยบายและจัดทาแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
(1.1) จัดทานโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมของชาติ
ระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบตั โิ ดยสอดคล้องและต่อเนื่อง
(1.2) พัฒนาระบบดัชนีว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและระบบ
การประเมินเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดทานโยบายและแผน
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์กร รวมถึงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีม่ คี วามจาเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.1) จัดตัง้ กลไกระดับสูงในการกาหนดนโยบายจัดทาแผนและ
ประสานการดาเนินงานของหน่ ว ยงานต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ให้ค า
แนะนาปรึกษาทางวิชาการแก่ผบู้ ริหารประเทศ ทัง้ นี้ควรทบทวนบทบาทและโครงสร้างปจั จุบนั ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
(2.2) สร้างกลไกบริหารโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานหลายหน่ วย โดยอาจใช้คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นรูปแบบ
(2.3) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัยไม่
เอื้ออานวยและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น พ.ร.บ.สิทธิบตั ร พ.ร.บ.
ชัง่ ตวง วัด ฯลฯ ตลอดจนศึกษาและดาเนินการออกกฎหมายทีส่ ่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโ ดยตรง เช่ น พ.ร.บ.ส่ ง เสริม การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี พ.ร.บ.รับ รอง
ความสามารถทางเทคนิค เป็นต้น
(3) พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ โดยเน้นหนักในเรือ่ งของการปรับปรุงคุณภาพ และการใช้งาน
(3.1) กาลังคนด้านวิ ศวกรรมศาสตร์
(3.1.1) สนั บ สนุ น สถาบัน ที่ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ทัง้ ภาค
รัฐบาลและเอกชน ให้มกี ารขยายการผลิตในสาขาดังต่อไปนี้ คือ เครื่องกล วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ (รวมคอมพิวเตอร์) อุตสาหกรรมและเคมี
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(3.1.2) ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา โดย
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเพื่อเพิม่ ความสาคัญให้แก่ผทู้ ส่ี นใจและมีทกั ษะทีเ่ หมาะสม ตลอดจนให้ม ี
การปรับ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก ภาคปฏิบ ัติใ ห้ ท ัน สมัย เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษาพร้อ มที่จ ะออกไปสู่ ง าน
อุตสาหกรรม
(3.1.3) สนับสนุ นให้มกี ารวิจยั และพัฒนาในมหาวิทยาลัย
มากขึ้น เพื่อ เป็ น การเพิ่ม พูน ความรู้แ ละประสบการณ์ ข องอาจารย์ ซึ่ง จะเป็ น ผลดีต่ อ การสอน
นอกจากนี้ควรมีมาตรการจูงใจด้านผลตอบแทน และการให้โอกาสอาจารย์หมุนเวียนไปปฏิบตั งิ าน
อื่นเพื่อเพิม่ ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านการปฏิบตั ิ
(3.2) กาลังคนด้านวิ ทยาศาสตร์
(3.2.1) ปรับปรุงระบบสอบคัดเลือก เพิม่ พูนการศึกษาและ
สร้างโอกาสการมีงานทา เพื่อจูงใจให้ผมู้ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์สนใจเรียนด้ านนี้มากยิง่ ซึง่
จะช่วยยกระดับคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาด้านนี้ได้อย่างมาก
(3.2.2) จัดรูปแบบและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้
มีการประสมประสานมากขึน้ ระหว่างการวิจยั ของอาจารย์และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทัง้
ให้มคี วามร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
(3.2.3) ให้มรี ะบบจูงใจให้อาจารย์มกี ารพัฒนาตนเอง เช่น
ระบบการประเมินผลการทางานอย่างจริงจัง การให้ทุนสนับสนุ นในการร่วมฝึ กอบรม สัมมนาและ
ประชุมวิชาการ จัดโครงการศึกษาต่อเนื่องในเรือ่ งทีส่ าคัญและจาเป็นแก่การปฏิบตั งิ าน
(3.3) กาลังคนสาขาเกษตรศาสตร์
(3.3.1) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ม ี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ
ตลาดแรงงานเอกชน ให้มกี ารฝึกงานมากขึน้ และปรับปรุงระบบฝึกงานเพื่อให้สามารถดัดแปลงและ
ปรับปรุงความรู้พ้นื ฐานให้เ ข้ากับงานที่ได้รบั มอบหมาย ให้มกี ารประสานงานด้านหลักสูตรและ
ปริมาณการผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน
(3.3.2) พัฒนาระบบการศึกษาโดยเฉพาะ “การศึกษาเพื่อ
บุตรเกษตรกรให้เป็นเกษตรก้าวหน้า” โดยให้โอกาสแก่บุตรเกษตรกรในการศึกษาระดับปริญญา แต่
มีขอ้ ผูกพันในการกลับเข้าทางานในท้องถิน่ เดิม
(3.3.3) ปรับปรุงระบบการศึกษาขัน้ บัณฑิตศึกษาให้ตรง
กับความต้องการของประเทศ
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(3.4) กาลังคนระดับช่างเทคนิ คและอาชีวศึกษา
(3.4.1) ให้ ม ีห น่ ว ยงานประสานกั บ ภาคเอกชน เพื่ อ
ประมาณความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษาตามระดับคุณภาพและความชานาญงานเพื่อนาไป
ปรับปริมาณและคุณภาพการผลิตให้เหมาะสม
(3.4.2) ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต รการเรีย นการสอน เน้ น การ
ปฏิบ ัติง านภาคสนามเพื่อ เพิ่ม พูน ประสบการณ์ ด้า นทัก ษะ ส่ ว นภาคทฤษฎีนัน้ ควรประเมิน ให้
เหมาะสมกับการจ้างงาน และพยายามให้หลักสูตรทางทฤษฎีเชื่อมต่อกับระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสให้นกั ศึกษาทีจ่ บการศึกษาและประกอบอาชีพแล้วได้มโี อกาสยกระดับวิทยฐานะส่วนบุคคล
(3.4.3) พัฒนาอาจารย์อาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาด
แคลนและสาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ ทัง้ นี้โดยขอความ
ร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
(3.5) ก าลัง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะดั บ
มัธยมศึกษา
(3.5.1) ให้มกี ารฝึกอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ทงั ้ ก่ อนและ
ในระหว่างประจาการโดยสม่ าเสมอ ทัง้ นี้เ พื่อ ให้เกิดความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และทัศ นคติทาง
วิทยาศาสตร์
(3.5.2) พั ฒ นาและผลิ ต อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นวั ส ดุ เพื่ อ
ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3.5.3) พัฒนาระบบและเครื่องมือทดสอบและประเมินผล
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผสู้ าเร็จการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
(3.6) การสร้างความเข้าใจในคุณค่ าของวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่ประชาชนทัวไป
่
(3.6.1) สนั บ สนุ น ภาคเอกชนและสมาคมวิช าการและ
วิชาชีพ ในการจัดนิทรรศการและการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ จัดพิมพ์หนังสือ วารสาร
และภาพยนต์ เผยแพร่ค วามรู้ ทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน และที่เ กี่ยวข้อ งกับ การ
ดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ
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(3.6.2) จัดหาวิทยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ี
ความรูแ้ ละผลงานดีเด่นเป็นทีส่ นใจ ให้ไปบรรยายตามหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
(3.6.3) ส่งเสริมให้มกี ารประชุมสัมมนาระหว่างภาคเอกชน
และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปญั หาและการใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปญั หา
(3.6.4) กระทรวงศึกษาธิการควรเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เพื่อการดารงชีวติ สาหรับการศึกษานอกโรงเรียนให้มากขึน้
(3.6.5) สื่อ มวลชนของรัฐ ควรให้ ค วามร่ ว มมือ ในการ
เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนให้มากขึน้
(3.7) เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ กาลัง คนด้ านวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของชาติ เพื่อให้สามารถร่วมแก้ปัญหาการพัฒนาของชาติ
(3.7.1) ให้มกี ารจดทะเบียนนักวิทยาศาสตร์และวิศ วกร
และนิติบุค คลที่ประกอบกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั ้ หมด ทัง้ นี้ให้มกี ารปรับปรุง
ข้อสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อความสะดวกในการระดมสรรพกาลัง
(3.7.2) ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารใช้ท รัพ ยากรบุ ค คลทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ และในทุกๆ ทางอย่างจริงจัง
(4)

ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาของชาติให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย
(4.1) จัดให้มนี โยบายและแนวทางดาเนินการวิจยั ของชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดาเนินการ
วิจยั ตามแนวทางดังกล่าว
(4.2) พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจยั ให้ใกล้เคียงร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของรัฐบาล หรือให้รายจ่ายเพื่อการวิจยั ของประเทศทัง้ หมด
ใกล้เคียงร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบือ้ งต้น ทัง้ นี้โดยมุ่งแก้ปญั หาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ประเทศชาติกาลังประสบอยู่มากกว่าการวิจยั ทางวิชาการ สาขาวิ ชาการที่ควรให้ความ
สนับสนุ นเป็ นพิเศษ ได้แก่ พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพโลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิคส์และ
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากสาขาดังกล่าวมีความก้าวหน้าทางวิทยาการรวดเร็ว และมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศหลายด้านพร้อ มกัน เช่น เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม การแพทย์ คมนาคมขนส่ ง
สิง่ แวดล้อมและนิเวศวิทยา
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(4.3) ปรับ ปรุงการบริหารการวิจ ยั และพัฒ นาของภาครัฐ บาล
เพื่อ ให้ผ ลการวิจ ยั และพัฒ นามีผู้นาไปใช้ประโยชน์ อ ย่างแท้จ ริง ไม่สูญ เปล่ า โดยให้ม ีการบ่งชี้/
กาหนดหัวข้อการวิจยั และพัฒนาที่เป็ นปญั หาและความต้องการของประเทศ และมีการเตรียมกลุ่ม
ผูใ้ ช้ผลการวิจยั ทีแ่ น่นอนก่อนทีจ่ ะให้การสนับสนุ นการวิจยั โดย
(4.3.1) ให้ผู้ว ิจยั ร่ว มกับผู้ท่จี ะใช้ผ ลการวิจยั เสนอหัว ข้อ
และโครงการวิจยั เพื่อให้ผอู้ ุดหนุนการวิจยั พิจารณา หรือ
(4.3.2) ให้ผู้ท่จี ะใช้ผลการวิจยั เป็ นผู้ร่วมออกค่าใช้จ่ายใน
การวิจยั และพัฒนานัน้ ด้วย
(4.4) จัดให้มอี งค์กรภายในขึน้ ในสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เพื่อส่งเสริม/ประสานงาน/ในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสาขา
ทีเ่ ป็นลาดับความสาคัญของประเทศสามสาขา คือ พันธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ในชัน้ ต้นนี้ควรให้มลี กั ษณะประสาน
สอดคล้องกับการบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
(5) สนั บ สนุ น และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีจ าก
ต่างประเทศ ทัง้ นี้เพื่อให้บงั เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ
อย่างแท้จริง โดย
(5.1) จัด ตัง้ คณะกรรมการบริห ารการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ระดับชาติขน้ึ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ก
า
ร
ลงทุน ธนาคารแห่ งประเทศไทย กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาค
เอกชน โดยมีก ระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละการพลัง งาน เป็ น หน่ ว ยงานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการมีหน้าทีส่ าคัญ คือ จัดทานโยบายระดับชาติในการสนับสนุ นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดาเนินการออกกฎหมายและกาหนดวิธกี ารต่างๆ เพื่อ สนับสนุ นให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีมผี ลต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ กาหนดความรับผิดชอบและพัฒนาขีดความสามารถของหน่ วยงาน
ทีท่ างานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(5.2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
เป็ น หน่ ว ยงานกลางของรัฐ ที่ป ระสานการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีจ ากต่ า งประเทศ กับ การพัฒ นา
เทคโนโลยีภายในประเทศ อาทิ จัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อบริการแก่ภาค
เอกชน ให้คาแนะนาเกีย่ วกับการนาเข้าเทคโนโลยีต่อหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการอนุ ญาตให้นาเข้า
เทคโนโลยี และส่งเงินตราออกนอกประเทศ ประสานงานใกล้ชดิ กับสถาบันวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี เพื่อเร่งเร้าให้มกี ารเรียนรู้ ดัดแปลง และพัฒนาเทคโนโลยีนาเข้า ซึง่ เป็ นวิธกี ารลัดของ
การพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ
(5.3) สนับสนุนให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้
ความสาคัญต่อเทคโนโลยีควบคู่กบั มิตทิ างเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อ ม ในการพิจารณาให้การส่งเสริม
การลงทุน
(5.4) ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรปรับปรุงการจาแนกประเภท
ของการจ่ายค่าธรรมเนียมเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการซื้อขายเทคโนโลยีท่ลี ะเอียดและถูกต้อง
ยิง่ ขึน้
(6)

พัฒนาระบบข้อมูลและข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยให้ความสาคัญต่อ
(6.1) การจัด ตั ง้ เครือ ข่ า ยข้ อ สนเทศทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครือข่ายหนึ่งในระบบสารนิเทศแห่งชาติ และสนับสนุ นการพัฒนาฐานข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ
(6.1.1) จัดตัง้ คณะกรรมการประสานงานเครือข่ายข้อมูล
ข้อสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาหน้าทีก่ ากับการดาเนินงานวางรูปแบบของข้อมูล
และสร้างความสัมพันธ์และข่ายใยการสื่อสารของเครือข่าย
(6.1.2) ปรับ ปรุ ง ศู น ย์ข้ อ มู ล ข้ อ สนเทศของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ให้เป็ นศูนย์กลางของเครือข่าย โดยต้องมีระบบฐานข้อมูล
ที่จะเก็บที่อยู่ของข้อมูลข้อสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ครบทุกสาขา ทัง้ นี้โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานในเครือข่าย
(6.1.3) ปรับ ปรุ ง สมรรถนะของระบบข้อ มู ล ข้อ สนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานเช่นเดียวกับของต่างประเทศ
(6.2) การพัฒนาระบบข้อ มูล ดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6.2.1) จัดตัง้ หน่ วยงานดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขึ้นในสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เพื่อ เป็ นผู้ประสานงาน
เครือ ข่ า ยของระบบข้อ มูล ดัช นี ว ิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีร ะหว่ า งภาครัฐ บาล เอกชน และ
ต่างประเทศ
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(6.2.2.) เสริมสร้างสมรรถนะทางด้านอุ ปกรณ์ เครื่อ งมือ
และบุคลากร ในการเก็บรวบรวม การเรียกใช้และการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลดัชนี ให้มคี วามถูกต้อง
ทันสมัย
(6.2.3) จัดฝึ กอบรมเพื่อสร้างผู้มคี วามรู้ความสามารถใน
การให้บริการข้อมูลจากระบบข้อมูลดัชนีวทิ ยาศาสตร์ การพยากรณ์และการประเมินสถานภาพ เพื่อ
กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาและใช้ทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6.2.4) จัด ท าคู่ ม ือ การใช้ ง านระบบข้ อ มู ล ดัช นี ว ิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6.2.5) สนับสนุ นให้มกี ารใช้ข้อมูลดัชนีวทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการกาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานในสาขาที่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเ ป็ นพื้นฐานสาคัญ เช่น เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม ขจัดเงื่อนไขและข้อ ขัดขวางการ
สนับสนุนการประสานการพัฒนาและการใช้ขอ้ มูลดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6.2.6) กาหนดระดับ ของการเรีย กใช้ข้อ มูล ส าหรับ ผู้ใ ช้
แต่ละประเภทเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ในทางมิควรของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
(7)

ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีโดย

(7.1) เร่งรัดการดาเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อ การวิจยั
และพัฒ นา ซึ่ง ให้ก ารสนับ สนุ น แก่ ภ าคอุ ต สาหกรรมเอกชนในการกู้เ งิน ด้ว ยอัต ราดอกเ บี้ย ต่ า
ระยะเวลาใช้คนื ยาว เพื่อนามาใช้ในการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ นาผลการวิจยั มาใช้ การสร้างห้อง
วิเคราะห์ทดสอบ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการผลิต
(7.2) สนั บ สนุ น ให้ เ อกชนใช้ เ งิน รายได้ จ ัด ตัง้ เป็ น ทุ น พัฒ นา
เทคโนโลยีขน้ึ ภายในธุรกิจของตน เพื่อใช้เป็ นทุนในการทาการวิจยั และพัฒนา โดยมีหลักการคือ
(7.2.1) ให้เ อกชนสามารถหัก เงิน ที่ส ะสมเป็ นทุน นี้ เป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
(7.2.2) ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ง
สิทธิบตั ร และค่ าเครื่อ งหมายการค้า อันเป็ นผลที่ได้รบั จากการวิจ ั ยและพัฒนาเทคโนโลยีนัน้ มี
กาหนดระยะเวลาหนึ่ง
(7.2.3) ได้รบั การลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่อ งดื่ม
อุปกรณ์และเครือ่ งจักรในการดาเนินการวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีนนั ้
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(7.3) ให้ ม ีค ณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยพัฒ นาเทคโนโลยีภ ายใต้
คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อเป็ นกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างภาค
รัฐบาลและเอกชน ในการพัฒนาและใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(7.4) สนับสนุ นการดาเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อเป็นแหล่งวิชาการอิสระทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
1.4

แผนงานหลัก

เพื่อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของการพัฒ นาดัง กล่ า วข้ า งต้ น
แผนงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกอบด้วย 4 แผนงานคือ
(1)

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริ หาร

เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีให้เป็ นไปโดยมีเป้าหมายและทิศทางทีช่ ดั เจน รวมทัง้ ให้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็ นเครื่องมือสาคัญในการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ โดยให้มกี ารจัดทานโยบายและแผนรวมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง และ
การประเมินแผนและโครงการ ทบทวนบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละการ
พลังงาน เพื่อทาหน้าที่เป็ นองค์กรบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ พิจารณาออกกฎหมายและระเบียบทีส่ นับสนุ นการพัฒนาและใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขวางและจริงจัง
(2)

แผนงานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกิ จ กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละ

เทคโนโลยี
(2.1) จัด ตัง้ องค์ก รเพื่อ ส่ ง เสริม การวิจ ัย และพัฒ นา
ประสานงานการลงทุนในด้านนี้ขน้ึ เพื่อ

และ

(ก) ผนึกกาลังการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการดาเนินงานในด้านนี้ เช่น การวิจยั และพัฒนา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และข้อสนเทศซึ่งกระจัดกระจาย ให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์
และสามารถสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนา และการนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การสร้างระบบและเครือข่ายของชาติ ด้านข้อสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบดัชนี
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี การปรับ ปรุง ระบบบริห ารงานวิจ ยั และพัฒ นา และการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
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(ข) พัฒ นาให้เ กิด ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ หรือ กระบวนการ
ผลิต ให้มผี ลิตภัณฑ์ท่มี มี ูลค่าสูงขึ้น โดยผลิตจากวัตถุดบิ ในประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมการประดิษฐ์
คิดค้นอุปกรณ์ เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้ต่างๆ
(2.2) เสริมสร้างสมรรถภาพการวิจยั และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง
(2.3) ร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในด้าน
การวิจยั และพัฒนา การแสวงหาแหล่งเงินทุน และการปรับปรุงขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
(2.4) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพงานด้า นอุ ตุ นิ ย มวิท ยา โดยปรับ ปรุ ง
คุ ณ ภาพอุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ พัฒ นาบุ ค ลากร และปรับ ปรุงระบบประชาสัม พันธ์ เพื่อ ให้ส ามารถ
พยากรณ์อากาศให้ถูกต้องแม่นยาขึน้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
(3)

แผนงานการพัฒ นาคนและก าลัง คนด้ านวิ ท ยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มปี ระสิทธิ ภาพและคุ ณ ภาพเพีย งพอกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม และการพัฒ นา
เทคโนโลยีของประเทศ รวมทัง้ ให้ประชาชนทัวไปมี
่ ความนึกคิดแบบมีเหตุมผี ล ตลอดจนยอมรับและ
แสวงหาเทคโนโลยี โดยให้มกี ารพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา การสร้างความเข้าใจในบทบาทและคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทัวไป
่
และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4)

แผนงานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบการผลิ ต
(บรรจุอยูใ่ นแผนงานพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้าง

งาน)

บทที่ 1
บทนำ

1.
ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะ 25 ปีทผ่ี ่านมาทาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยได้ก้า วเข้าสู่ระดับประเทศก าลัง พัฒ นารายได้ปานกลาง ซึ่ง เป็ นระดับ ที่ป ระเทศคู่แ ข่ง ขัน มี
ความสามารถสูงเป็ นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ นอกจากนัน้ แล้ว
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยังได้ทวีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ จนทาให้ระบบบริหารงานพัฒนา
เศรษฐกิจเดิมทีภ่ าครัฐเป็ นจักรกลทีส่ าคัญไม่เพียงพอทีจ่ ะรับกับสภาพการแข่งขันและปญั หาของการ
พัฒนาที่มหี ลากหลายมากขึน้ ได้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการวางแนวทางทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงบทบาทของ
รัฐในการพัฒนาประเทศ โดยระดมก าลังทุ กฝ่ายให้เ ข้ามามีส่ว นร่วมในการพัฒนา ตลอดจนปรับ
บทบาทของรัฐให้เป็ นฝ่ายสนับสนุ นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อให้เกิดการผนึกกาลังเป็ นระบบ
ครบวงจรในการบริหารการพัฒนาประเทศ สาหรับแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารของรัฐในส่วน
เฉพาะเรื่องนัน้ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชนบทปรากฏอยูใ่ นแผนพัฒนาชนบท ส่วนการปรับปรุงการบริหารการคลังของภาครัฐปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น ดังนัน้ แผนปรับปรุงการบริหาร
และทบทวนบทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศในบทนี้จะได้มุ่งให้ความสาคัญกับการบริหารของรัฐ
เป็ นส่วนรวมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของภาครัฐในการสนับสนุ นภาคเอกชน ตลอดจนวางแนวทางที่
ภาคเอกชนจะสามารถดาเนินการผนึกกาลังกับภาครัฐอย่างครบวงจร
2.
ในการปรับปรุงบทบาทของภาครัฐให้สามารถสนับสนุ นภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องดาเนินการแก้ไขประเด็นปญั หาหลักๆ ดังนี้ คือ
2.1 บรรเทาปญั หาอันเกิดขึน้ จากการประสานงานของหน่ วยงานภายในภาครัฐ
โดยมุ่งพัฒนาปรับการทางานของรัฐให้เ ข้าสู่ระบบแผนงานเพื่อให้หน่ ว ยงานต่างๆ ทางานอย่าง
สอดคล้องเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ แทนการแยกกันทาหรือขัดแย้งกัน
2.2 เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการทางานของรัฐในระบบแผนงานดังกล่าวจะต้อง
พัฒนากาลังคนภาครัฐบาลให้มปี ริมาณและคุณภาพทีส่ อดคล้องกับระบบแผนงานตามข้อ 2.1
2.3 ปรับเครื่องมือการบริหารที่รฐั มีอยู่ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
กลไกการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา และลดอุปสรรคการพัฒนาอันเกิดจากกฎระเบียบต่างๆ ของ
ภาคราชการ ซึง่ ในส่วนนี้จะเกีย่ วเนื่องกับอนุ บญ
ั ญัติ และระเบียบข้อบังคับของราชการเป็ นส่วนใหญ่
เฉพาะขบวนการแก้ไขปญั หาในส่วนของฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ยูน่ อกขอบเขตอานาจของฝา่ ยบริหาร
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2.4 แก้ไขข้อขัดแย้งพื้นฐานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐให้ดขี น้ึ
2.5 กาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อผนึก
กาลังในการพัฒนาประเทศให้แน่ ชดั ยิง่ ขึน้ ต่อเนื่องจากที่ได้เริม่ ดาเนินการมาแล้วในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5
3.
ผลการดาเนินการตามข้อ 2.1 ถึง 2.5 จะทาให้การพัฒนาประเทศมีพลังมากขึน้ และ
เป็ นการแก้ปญั หาพืน้ ฐานซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะทีผ่ ่านมา การดาเนินงานตาม
แนวทางนี้สามารถทาได้โดยไม่ต้องอาศัยการลงทุนมากนักและสามารถทีจ่ ะดาเนินการได้ทนั ที หาก
ปราศจากการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว นอกจากระบบราชการจะยังอยู่ในสภาพ
อ่อนแอ ขาดการประสานงานที่ดแี ล้วยังมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของภาคเอกชน ซึง่ เป็ นภาค
การผลิตที่สาคัญอีกด้วย สาหรับรายละเอียดของแนวทางการดาเนินงานในแต่ละด้านปรากฏอยู่ใน
บทต่างๆ ของแผนนี้

บทที่ 2
การปรับปรุงระบบบริหารของรัฐให้เข้าสู่ระบบแผนงาน

1.
ปญั หาสาคัญประการหนึ่งในการดาเนินการบริหารการพัฒนาของรัฐ คือ ปญั หาการ
ขาดการประสานงานในระหว่างหน่ วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และผลจากการนี้ทาให้การดาเนินงานของ
ระบบราชการขาดพลังและในหลายกรณีไม่ได้ผ ลเท่าที่ ค วร นอกจากนัน้ ยังเป็ นอุ ปสรรคต่ อ การ
ดาเนินงานในภาคเอกชนอีกด้วย แนวทางสาคัญทีอ่ าจนามาใช้ในการแก้ปญั หาการประสานงานได้ม ี
อยู่ 2 ประการ คือ
1.1 ใช้ระบบแผนงานเป็ นหลักในการดาเนิ นงาน การทางานโดยหลายส่ ว น
ราชการนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องยึดแผนงานร่วมกันจึงจะเกิดผล วิธกี ารเช่นนี้เรียกว่าการทางานในระบบ
แผนงาน ซึง่ เป็นระบบทีส่ ามารถใช้ได้ผลในการบริหารงานพัฒนาของประเทศต่างๆ มาแล้ว
1.2 ปรับปรุงกาลังคนภาครัฐบาลให้เหมาะสมทัง้ ในด้านคุณภาพและปริมาณ
เพื่อให้สนับสนุนการทางานในระบบแผนงานดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดของการดาเนินการตามแนวทางทัง้ 2 มีดงั นี้

แนวทางการปรับการทางานของรัฐเข้าสู่ระบบแผนงาน
ข้อเท็จจริ งและสภาพปัญหา
2.
ข้อ เท็จจริงที่ว่าหน่ ว ยราชการแต่ล ะหน่ ว ยต่างดาเนินการเป็ นเอกเทศ ทาให้เ กิด
ความขัดแย้ง ขาดพลังและขาดประสิทธิภาพนัน้ เป็นทีท่ ราบกันอยูท่ วไป
ั ่ สภาพเช่นนี้นับวันแต่จะเป็ น
อุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทัง้ นี้ เพราะการพัฒนาประเทศในปจั จุบนั จาต้องอาศัยการรวมพลัง
จากหลายสาขาโดยมีวตั ถุประสงค์ท่ชี ดั เจนร่วมกัน แนวทางหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึ่ง
มุ่งเน้ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพของงานพัฒนา จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการ
บรรเทาปญั หานี้อย่างเร่งด่วน วิธกี ารบรรเทาปญั หาในเรื่องนี้ได้มกี ารริเริม่ ขึ้นแล้วในแผนพัฒนา
ชนบทในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และจาเป็ นที่จะต้องมีการขยายผลต่อไปในเรื่อ งที่ม ี
ความสาคัญ เช่น การส่งออก การจ้างงาน ฯลฯ ซึง่ ต้องการความร่วมมือจากหน่ วยราชการจานวน
มากหรือในเรือ่ งการปรับปรุงโครงสร้างการผลิต ซึง่ ทุกหน่วยราชการจะต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดผล
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วัตถุประสงค์
3.
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดาเนินการพัฒนาประเทศแบบผนึกกาลัง อย่างเป็ นระบบ
ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
4.
เพื่อสนับสนุ นให้การดาเนินการของรัฐเป็ นไปตามระบบแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบครบวงจรจึงได้กาหนดกลยุทธการพัฒนาไว้ 9 แนวทาง ดังนี้
4.1 ปรับปรุงการประสานงานของหน่ วยงานกลาง 4 หน่ วยงาน คือ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานข้าราชการ
พลเรือ น และกระทรวงการคลัง เพื่อ ให้เ กิด การประสานแผนต่ า งๆ ดัง กล่ า วได้ส อดคล้อ งเป็ น
กระบวนการเดียวกันโดยให้น้ าหนักแก่การจัดทาแผนประจาปี ซึ่งหน่ วยงานกลางทุกหน่ วยควร
กาหนดระยะเวลาการทางานให้สอดคล้องและประสานกัน
4.2 เน้ นให้ทุกหน่ ว ยราชการยึดการทางานในระบบแผนงาน
แผนงานครอบคลุมส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องในลักษณะเป็นระบบครบวงจร

โดยให้แต่ล ะ

4.3 เน้ น การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ การท างานโดยการกระตุ้ น ให้ ม ี ร ะบบ
“ผูอ้ านวยการโครงการ” และให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจน แผนปฏิบตั กิ ารในโครงการต่างๆ จะต้อง
ยึด ถือ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้า หมายส่ ว นรวมของแต่ ล ะแผนงานเป็ นหลัก และใช้แ ผนปฏิบ ัติก าร
ดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือหลักในการประสานการจัดสรรกาลังคน การจัดสรรงบประมาณและการบริหาร
ติดตามผล และรายงานอย่างเป็ นระบบ ในปจั จุบนั การใช้แผนปฏิบตั กิ ารยังมีอยู่จากัดมาก หน่ วย
ราชการทีย่ ดึ แผนงานและแผนปฏิบตั กิ ารเป็ นหลักมีจานวนน้อยมาก
4.4 สนับสนุ นหน่ วยวางแผนในระดับกระทรวงให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถ
เป็ นศูนย์กลางการประสานแผนงานระดับกระทรวงได้อย่างแท้จริง โดยมีสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนับสนุนการประสานแผนงานระหว่างกระทรวง
4.5 ให้ส่วนราชการต่างๆ ระดับกรมมีส่วนในการจัดทาแผนปฏิบตั งิ านร่วมกัน
มากขึน้ ทัง้ ภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้โดยสอดคล้องกัน
4.6 ก าหนดแนวทางประสานความเข้าใจระหว่างหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งและ
ปรับปรุงโครงสร้างแผนงานทุกปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยให้สานักงบประมาณเป็ น เจ้าของ
เรือ่ ง
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4.7 ในการใช้ง บประมาณแบบแผนงานควรสนับ สนุ น ให้ส านั ก งบประมาณ
วิเ คราะห์ก ารท างานของส่ ว นราชการต่ า งๆ ในลัก ษณะแผนงานเพื่อ ประโยชน์ ใ นการจัด สรร
งบประมาณให้ถูกต้องตามความจาเป็นในลักษณะเป็ นระบบครบวงจร
4.8 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลประสานงาน และเป็ นแกนกลางให้มกี าร
จัดทาและกากับแผนกาลังคนภาครัฐในทุกส่วนราชการให้มคี วามสอดคล้องระหว่างแผนงาน แผน
เงิน และแผนคน โดยเน้นให้มกี ารใช้กาลังคนทีม่ อี ยูแ่ ล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
4.9 ศึกษาวางแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารให้สามารถเป็ น
ศูนย์กลางระดับประเทศในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนกลางและพืน้ ทีเ่ พื่อเชื่อมโยง แลกเปลีย่ น และ
ประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับเป็นระบบเดียวกัน

แนวทางการปรับปรุงระบบกาลังคนภาครัฐบาล
ข้อเท็จจริ ง
5.
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลได้พยายามศึกษา
กาลังคนภาครัฐ ในแง่ของกลไกและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแง่ของกลไกนัน้ ได้ปรับปรุง
บทบาทของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนากาลังคนระดับกระทรวงและทบวง เป็นต้น ส่วนในแง่กระบวนการนัน้ ก็ได้มกี ารจัดให้
มีแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของหน่ วยราชการต่างๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนภาค
รัฐบาล
6.
การริเ ริ่ม วางกลไกและกระบวนการต่ างๆ ดัง กล่ า วข้า งต้น แม้จ ะสามารถช่ ว ย
ยกระดับคุ ณ ภาพการด าเนินการภาครัฐได้ในระดับหนึ่ ง แต่ ก็ยงั มีปญั หาอื่นๆ ที่จะต้อ งปรับปรุง
ต่อไปอีก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการประสานแผนกาลังคนให้เข้ากับระบบแผนงานแทนการแยก
พิจารณาในระดับกรมแต่ ละกรมเป็ นเอกเทศ ซึ่งจะเป็ นการไม่สอดคล้อ งกับการทางานในระบบ
แผนงานดังกล่าวข้างต้น

สภาพปัญหา
7.

ปญั หาการพัฒนากาลังคนภาครัฐบาลนัน้ อาจสรุปแยกเป็ น 2 เรือ่ งสาคัญ ดังนี้
7.1

ปญั หาด้านปริมาณและการกระจายข้าราชการ
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(1) ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี ารกาหนดเพดานการเพิม่
อัตรากาลังของข้าราชการในสานักงานต่างๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ซึง่ ทาให้มกี ารชะลอการเพิม่
อัตรากาลังของภาคราชการลงบ้าง แต่ในระยะทีผ่ ่านมาอัตรากาลังคนภาครัฐบาลก็ยงั เพิม่ สูงขึน้ กว่า
เป้าหมายร้อยละ 2 ซึ่งทาให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกาลังคนอันได้แก่ เงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิม่ สูงขึน้ เป็นประมาณร้อยละ 36 ของรายจ่ายทัง้ สิน้ และมีแนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ ทา
ให้รฐั มีเงินเพื่อใช้จา่ ยพัฒนาประเทศน้อยลง
(2) การทีใ่ ห้ส่วนราชการแต่ละหน่วยยึดถืออัตราการเพิม่ กาลังคนในแต่
ละปี ไม่เ กินร้อยละ 2 ของจานวนต าแหน่ งที่มอี ตั ราเงินเดือนเป็ นโควตานัน้ ทาให้ขาดการมอง
ภาพรวมและก่ อ ให้เ กิด ปญั หาการใช้ก าลัง คนของภาครัฐ ซึ่ง ยัง มิไ ด้ม ีก ารกระจายไปตามความ
ต้องการใช้งานของส่วนราชการต่างๆ อย่างเหมาะสม บางส่วนราชการมีกาลังคนเกินความต้องการ
ในขณะที่บางส่ ว นขาดแคลนก าลังคน โดยมิได้มกี ารตรวจสอบและดาเนินการยุบต าแหน่ ง และ
โยกย้ายบุคลากรของส่วนราชการทีเ่ กินความต้องการไปยังส่วนราชการทีข่ าดแคลน นอกจากนัน้ ยัง
ขาดมาตรฐานการปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะใช้วดั ความต้องการกาลังคนของแต่ละหน่วยงาน
(3) การกระจายกาลังคนทีม่ คี ุณภาพไปสู่ชนบททีห่ ่างไกลยังมีอตั ราต่ า
และขาดกลไกที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารและการจัดการเพื่อกระจายกาลังข้าราชการยังไม่ได้
พัฒนาเท่าทีค่ วร
7.2

ปญั หาทางด้านการพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ

(1) การพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐยังขาดทิศทางและนโยบายทีแ่ น่
ชัด การพัฒนาบุคลากรขึน้ อยู่กบั การพิจารณาดาเนินการของแต่ละส่วนราชการเอง และขาดความ
ต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ ขาดการประสานงานและร่วมมือระหว่างหน่ วยฝึ กอบรมต่างๆ ทาให้การ
พัฒนาบุคลากรมีลกั ษณะต่างคนต่างทาไม่ตรงกับความต้องการและไม่ประหยัด
(2) การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนากาลังคนภาครัฐยังไม่ได้ เป็ นทีย่ อมรับว่ามี
ความสาคัญอย่างแท้จริง ดังปรากฏว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมิได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงกับสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม ตลอดจนเทคนิควิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม และขาดการประเมินผลการฝึกอบรม

แนวทางการพัฒนา
8.
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐบาลให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควร
กาหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลกาลังคนภาครัฐบาลให้ม ี
รายละเอียดเพียงพอและมีความถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย เพื่อใช้ในการกาหนดแผนนโยบายและ
การบริหารกาลังคนภาครัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางดังต่อไปนี้
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8.1

ด้านปริมาณและการกระจายข้าราชการ

(1) ในระหว่างทีย่ งั ไม่มแี ผนกาลังคนบังคับใช้ ให้หน่วยงานกลาง ได้แก่
สานักงบประมาณ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ ง ชาติ ร่ ว มกัน ก าหนดสัด ส่ ว นงบประมาณหมวดเงิน เดือ นและค่ า จ้า งประจ าต่ อ
งบประมาณทัง้ หมดในแต่ละปีและในในการจัดสรรให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ให้คานึงถึงความจาเป็ น
และความสาคัญในระบบแผนงาน เพื่อใช้เป็ นกรอบกาลังคนภาครัฐบาลแทนการใช้นโยบายเพิม่
กาลังคนเฉลีย่ ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
(2) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุค คลพิจารณากาหนดกฎเกณฑ์การ
เฉลี่ยกาลังคนมีผลใช้บงั คับโดยเร็วทีส่ ุด พร้อมทัง้ ดาเนินการให้กระทรวง ทบวง กรม สารวจข้อมูล
และดาเนินการเกลีย่ กาลังตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
(3) ให้ ม ี ก าร ก ร ะจ า ย ก า ลั ง คน ภ า ครั ฐ บ าล ร ะดั บ ที่ ม ี ค ว า ม รู้
ความสามารถออกไปสู่ภมู ภิ าคและชนบทให้มากขึน้ โดยปรับปรุงรายได้ สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล
และสิง่ จูงใจอื่นๆ อย่างเหมาะสม
8.2

ด้านการพัฒนาคุณภาพข้าราชการ

(1) ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็ นผู้ประสานงานให้หน่ วยงาน
จัดทาแผนกาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ
(2) ให้อ งค์ก รกลางบริห ารงานบุ ค คล พิจ ารณากฎเกณฑ์เ พื่อ เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรภาครัฐบาลสามารถไปปฏิบ ตั งิ านในภาคเอกชนได้ในระยะหนึ่ง และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามาปฏิบตั งิ านในภาคราชการเป็ นการชัวคราวเพื
่
่อนาประสบการณ์ของทัง้ สองภาคมา
ใช้ในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(3) ให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลร่วมกันสารวจและเสนอ
รัฐบาลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง เงินเดือน และค่าจ้างเป็ นครัง้ คราว โดยให้สานักงาน ก.พ. เป็ น
ผูป้ ระสาน
(4) สนั บ สนุ น การวิจ ัย เกี่ย วกับ การพัฒ นาข้า ราชการพลเรือ นเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพกาลังคนในระบบราชการไทย โดยการวิจยั และพัฒนาวิธกี ารให้การฝึกอบรมเป็ น
เงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล การศึกษา วิจยั เกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ ที่มตี ่อคุณภาพการ
ปฏิบ ัติงานของข้า ราชการ ตลอดจนการพัฒ นาหลัก สูต ร สัม มนานักบริหารระดับสูง และอบรม
นักบริหารระดับต้นในราชการพลเรือน
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(5) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสาหรับข้าราชการให้
มีการนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนามาปรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจน
ใช้หลักสูตรฝึ กอบรมที่มคี วามจาเป็ นร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็ นระบบ มี
ประสิทธิภาพและประหยัด
(6) พัฒนาจิตใจข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจให้มคี วามสานึกใน
หน้าที่ มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต

บทที่ 3
การปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนของรัฐในการบริหารการพัฒนา

1.
นอกจากการปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาในภาคราชการโดยตรงดังกล่าวใน
บทก่อน การพัฒนาประเทศโดยระบบแผนงาน จาเป็ นที่จะต้องมีเครื่องมือสนับสนุ นเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานลุล่วงไปด้วยดี ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาเครื่องมือสนับสนุ นต่างๆ ยังมิได้มกี ารให้ความสาคัญ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เครื่องมือสนับสนุ นของรัฐทีค่ วรได้รบั ความสาคัญเพิม่ ขึน้ ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 มี 2 ประการ คือ
1.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็ นกลไกในการสื่อความเข้าใจ
และกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อันเป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัญ
อย่างยิง่ ในการผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
1.2 การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของราชการเพื่อการพัฒนา เนื่องจากใน
ระยะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับธุรกิจเอกชน ตลอดจนประชาชนทัวไปยั
่
งมี
ปญั หาอันเกิดจากกฎ ระเบียบต่ างๆ ซึ่งไม่เ อื้ออ านวยต่ อ การผนึกกาลังเพื่อ การพัฒนาประเทศ
ดังนัน้ การปรับปรุงกฎและระเบียบจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐและประชาชน และจาเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การปรับปรุงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
รายละเอียดการปรับปรุงปจั จัยทัง้ 2 ดังกล่าวข้างต้นปรากฏดังต่อไปนี้

การปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ข้อเท็จจริ ง
2.
นับตัง้ แต่มกี ารพัฒนาประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
1 มาจนถึงปจั จุบนั ยังมิได้มกี ารนาวิชาการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง
แม้ว่าหลายๆ ฝ่ายจะได้ตระหนักถึงความสาคัญ และได้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ขน้ึ เป็ นจานวนมาก แต่กเ็ ป็ นการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างคนต่างทา โดยมุ่งเน้น
เฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบ มิไ ด้มอบภาพการพัฒนาโดยส่ วนรวมอย่างเป็ นระบบและขาดการ
ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ เป็ นผลให้ประชาชนทัวไปและภาคเอกชนซึ
่
ง่ เป็ นกาลังสาคัญในการ
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พัฒนาประเทศขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศทัง้ ระบบ ทาให้การ
เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาไม่เป็นไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
3.
ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 บรรลุถึงวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ จึงเห็นควรให้มแี ผนประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาขึน้ สาหรับเป็ น
แผนแม่บ ทในการจัด เตรีย มแผนพัฒ นาการประชาสัม พัน ธ์ด้านต่ า งๆ ของภาครัฐบาลและภาค
เอกชนให้ประสานสอดคล้องซึ่ง กันและกัน อันจะก่อให้เกิดพลังในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ จน
สามารถจูงใจให้ทุกฝา่ ยเข้าร่วมในการปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาฯ มากขึน้

วัตถุประสงค์
4.

วัตถุประสงค์หลักของแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทีส่ าคัญมี 2 ประการ คือ

4.1 เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ และวิธ ีการดาเนินงาน
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 อย่างกว้างขวางโดยผ่าน
เครือ่ งมือการประชาสัมพันธ์ทม่ี อี ยูแ่ ล้ว เพื่อจูงใจให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมกับส่วนราชการในการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนพัฒนาฯ มากขึน้ กว่าทีแ่ ล้วมา
4.2
ประเทศมากยิง่ ขึน้

เน้นการพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ให้สนับสนุ นการพัฒนา

เป้ าหมาย
5.
กาหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาให้เหมาะสม โดย
จาแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูบ้ ริหาร สมาชิกรัฐสภา พรรคการเมือง ข้าราชการ สื่อมวลชน และ
ประชาชนทัวไป
่ ทัง้ นี้ ใ ห้จ ดั สื่อ ที่เ หมาะสมส าหรับกลุ่ มต่ า งๆ และดาเนินการส่ งข้อ มูล ข่าวสารสู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ จัดระบบให้มกี ารรับฟงั ข้อคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารทัง้ 2 ทางอันจะนาไปสู่การร่วมคิด ร่วมทา มากขึน้ กว่าในอดีตทีผ่ ่านมา

แนวทาง
6.
เพื่อให้บรรลุ ถึงวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายข้างต้น เห็นควรกาหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และ
ประเด็นการพัฒนาทีส่ าคัญอื่นๆ ดังต่อไปนี้
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6.1

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์

เนื่อ งจากการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่แ ล้วมา และในปจั จุบนั ยัง มีปญั หา
ทางด้ า นคุ ณ ภาพอยู่ ม าก กล่ า วคือ ยัง ไม่ ส ามารถสร้ า งศรัท ธาและดึง ประชาชน ตลอดจน
กลุ่ มเป้าหมายต่ างๆ ให้เ ข้าร่ว มในขบวนการพัฒนาประเทศได้มากเท่ าที่ค วร ดังนัน้ จึง เห็นควร
กาหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
(1) เร่งพัฒนาความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างหน่ วยราชการ ฝ่าย
ปฏิบตั ิ สื่อมวลชน และประชาชน โดยจัดระบบให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสารและทัศนคติต่างๆ
ในการพัฒนาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(2) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ออกไป ควรเน้ นน้ าหนักในการดึ ง
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มคี วามสาคัญต่อการพัฒนาให้
มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้
6.2

แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประชาสัมพันธ์
สาหรับการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ นัน้ ควรกาหนดแนวทางเพื่อการปฏิบตั ิ

ดังนี้
(1) ในระยะแรกให้มกี ารจัดทาแผนการบารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารและ
ให้มกี ารระดมทรัพยากรด้านสื่อสารการประชาสัมพันธ์ของรัฐมาใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์ของชาติ
รวมทัง้ ให้หน่ วยงานทีม่ หี น้าที่รบั ผิดชอบขอความร่วมมือสื่อมวลชนภาคเอกชนในการพัฒนาสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ของรัฐ และร่วมในการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติ
(2) สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารน าเทคโนโลยีแ ละเครื่อ งมือ การสื่อ สารที่
เหมาะสมมาใช้ ใ นการด าเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ แ ละหากเครื่อ งมือ สื่อ สารชนิ ด ใดที่ผ ลิต ได้
ภายในประเทศและได้รบั เครือ่ งหมายมาตรฐานให้สนับสนุนการใช้เครือ่ งมือดังกล่าว
(3) ในด้า นการพัฒ นาสื่อ การประชาสัม พัน ธ์ หรือ การลงทุ น จัด ซื้อ
เครื่องมือการสื่อสาร ในหลักการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ในแผนงานพัฒนาระบบบริการ
พืน้ ฐานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6

วิ ธีการดาเนิ นการ
7.
โดยที่ความจาเป็ นในด้านการเผยแพร่ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เป็นเรือ่ งเร่งด่วน จึงเห็นควรให้มคี ณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจขึน้ ชุดหนึ่ง
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ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อดาเนินการประสานแผนปฏิบตั ิการ และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ การประเมินผลเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ได้ผลดียงิ่ ขึน้
8.
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์ใน 6.1 นัน้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ควรเร่งรัดดาเนินการจัดให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาประจาปี
โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อบุคลากรทางด้านประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อ ให้มคี วามสามารถ
ในการคัดเลือกข่าวสาร หรือข้อมูลที่มปี ระโยชน์ และสามารถนาไปดัดแปลงใช้กบั สื่อที่เหมาะสมใน
โอกาสต่ อไป ขณะเดียวกันก็ค วรเร่ง จัดระบบให้มกี ารแลกเปลี่ยนข่าวสารและทัศ นะระหว่างฝ่าย
ปฏิบตั แิ ละสื่อมวลชน ตลอดจนจัดให้มกี ารติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
9.
ทางด้านการพัฒนาเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ใน 6.2 ให้ยดึ หลักปฏิบตั ทิ ก่ี าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
สื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความเหมาะสมของสถานะการเงินและการ
คลังของประเทศ และให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนต่างๆ มากขึน้

แนวทางการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของราชการเพื่อการพัฒนา
ข้อเท็จจริ ง
10. การพัฒนาประเทศเป็ นกระบวนการที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของโลกตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึ่งเน้ นการปรับ
บทบาทของภาครัฐ โดยสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเป็ นผู้ดาเนินการพัฒนาอย่างเต็มที่โดยร่วมมือกับ
ภาครัฐ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาให้เกิดการผนึกกาลัง เป็ นระบบครบวงจรมาก
ขึน้ เพื่อการนี้จาเป็ นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของทางราชการเพื่อให้เอื้ออานวยต่อ
การเปลีย่ นแปลงบทบาทของรัฐดังกล่าว
11. อุปสรรคส่วนใหญ่ในการปรับบทบาทการบริหารดังกล่าวในปจั จุบนั สืบเนื่องมาจาก
ระเบียบข้อบังคับของฝ่ายบริหาร ซึ่งในอานาจของกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ แต่เนื่องจาก
ในเรื่องกฎหมายนัน้ เป็ นกระบวนการทางรัฐสภา ซึง่ อยู่นอกเหนือขอบเขตของแผนนี้ ในบทนี้จงึ จะ
เน้นหนักเฉพาะอนุ บญ
ั ญัติ (ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ) และคาสังทางบริ
่
หารซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ
ราชการโดยตรง
12. เพื่อสนับสนุ นให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาอย่างเต็มที่จงึ ต้องปฏิรูประบบ
ราชการให้เ กิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยการปรับปรุงส่ ว น
ราชการให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ขจัดความซ้าซ้อนในการปฏิบตั หิ น้าที่
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และการบริหารงาน กระจายอานาจการบริหารราชการไปสู่ราชการส่วนภูมภิ าค และเสริมสร้างความ
เป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้

สภาพปัญหา
13. อนุ บญ
ั ญัติ (ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ) และคาสังทางบริ
่
หารในปจั จุบนั มีปญั หาที่
สาคัญๆ ดังนี้
13.1 มีส่วนสร้างความซ้าซ้อนเนื่องจากหน่ วยงานทีอ่ อกอนุ บญ
ั ญัตติ ่างๆ แต่ละ
หน่ วยงานต่างมองเฉพาะขอบเขตและความต้องการของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงภาพส่วนรวม
เท่าทีค่ วร
13.2 บางส่วนเข้าใจยาก ขาดความชัดเจน และขาดความแน่ นอน ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อประชาชน
13.3 มีส่ ว นในการเพิ่มต้นทุนในการดาเนินงานและการลงทุนด้านต่ างๆ ของ
เอกชนโดยไม่จาเป็น
13.4 ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามข้อ เท็จจริงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอ
13.5 ไม่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ เป็ นเพราะ
ระเบียบข้อบังคับบางส่วนสะท้อนถึงความต้องการเฉพาะเรือ่ งมากเกินไป

วัตถุประสงค์
14. วัต ถุ ประสงค์ห ลัก ของการปรับปรุงระเบียบข้อ บังบคับของทางราชการเพื่อ การ
พัฒนามี 3 ประการ คือ
14.1 พิจารณาปรับปรุงอนุ บญ
ั ญัติ (ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ) และคาสังทาง
่
บริห ารเพื่อ ขจัด ความซ้ า ซ้อ นในอ านาจหน้ า ที่แ ละขัน้ ตอนการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ตลอดจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย มีขอบเขตที่ชดั เจน มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นจริง
14.2 พิจารณาปรับปรุงอนุ บญ
ั ญัติ (ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ)
บริหารเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ

และคาสังทาง
่

14.3 พิจารณาปรับปรุงอนุ บญ
ั ญัติ (ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ) และคาสังทาง
่
บริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม สะดวก และเป็นธรรมมากยิง่ ขึน้ ในการให้บริการของรัฐ
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แนวทางการพัฒนา
15. เพื่อ ให้ส ามารถดาเนินการได้ตามวัตถุ ประสงค์ในข้อ 14 เห็นควรกาหนดแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
15.1 ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าเป็ น แกนกลางและมีก ลไกหลัก
ประกอบด้ว ย คณะนิติศ าสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข่าร่ว มในรูปของคณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อรัฐบาล
15.2 ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาการจัดตัง้ ระบบและองค์กรที่
จะดาเนินการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของอนุ บญ
ั ญัตใิ ห้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนา
15.3 สนับสนุ นให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดาเนินโครงการวิจยั ในเรื่อง
สภาพบังคับของกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับสภาพปจั จุบนั

บทที่ 4
แนวทางการปรับปรุงกลไกการให้บริการของรัฐ

ข้อเท็จจริ ง
1.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อเป็ นการผนึกกาลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ใน
ระยะเวลาทีผ่ ่านมาการให้บริการของรัฐแก่เอกชนเป็ นจุดหนึ่งซึง่ เป็ นมูลเหตุสาคัญทีก่ ่อให้เกิดปญั หา
ขัดขวางการผนึกกาลังระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน ทัง้ นี้เนื่องจากได้มขี อ้ ขัดแย้งพื้นฐานระหว่าง
ความเข้าใจของภาครัฐบาลและเอกชนในการดาเนินงานของแต่ละภาค กล่าวคือ ภาคเอกชนนัน้
ต้องการทีจ่ ะได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพและสะดวกรวดเร็วจากภาคราชการ ในขณะทีภ่ าคราชการเห็น
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการต่างๆ โดยรอบคอบและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการ ซึง่ ข้อ
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ นี้มคี วามสาคัญอย่างมากเมือ่ พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า
1)
ภาคเอกชนที่มคี วามจาเป็ นจะต้องรับบริการจากภาครัฐบาลมีเ ป็ นจานวน
มาก ซึง่ รวมถึงบุคคลในทุกระดับฐานะเศรษฐกิจและทุกอาชีพ
2)
การให้บริการบางประเภทของภาครัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุน
และประสิทธิภาพในการดาเนินงานของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน
2.
เนื่องจากกลไกการให้บริการของรัฐนัน้ มีผ ลกระทบต่อภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง
และมีความสาคัญ ต่ อระบบเศรษฐกิจอย่างมากดังกล่ าวข้างต้น หากไม่มกี ารแก้ไขปญั หานี้ความ
พยายามของรัฐในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชนจะไม่สามารถบรรลุผลได้แม้ว่าจะใช้ความพยายามสักเพียงใด

การวิ เคราะห์ปัญหา
3.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ภาครัฐบาลได้มคี วามพยายามในการปรับปรุงกลไก
การให้บริก ารของรัฐไปบ้างแล้ว ซึ่งปรากฏว่าได้ประสบผลสาเร็จในหลายด้าน อาทิเ ช่น การทา
หนังสือเดินทาง การต่อทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ จากผลการวิเคราะห์แนวทางการดาเนินการแก้ปญั หา
ดังกล่าวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 สามารถสรุปแนวทางทีร่ ฐั บาลใช้แก้ไขปญั หาเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริหารงานของรัฐจนประสบผลสาเร็จได้ 3 แนวทาง คือ
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3.1 การปรับปรุงกลไกและอัตราค่าบริการเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ โดยอาจว่าจ้างกาลังคนเพิม่ เติมมาสนับสนุ นการทางานให้มคี วามคล่องตัว
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ตัวอย่างการดาเนินการภายใต้แนวทางนี้ได้แก่ การปรับอัตราค่าธรรมเนียม การ
ทาหนังสือเดินทาง ซึง่ ทาให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรม เป็นต้น
3.2 การปรับปรุงขัน้ ตอนการให้บริการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ภายในหน่วยงานเดียวกัน หรืออาจเป็นการรวมการให้บริการจากหลายหน่ วยงานมาอยู่ภายใต้ระบบ
และองค์กรเดียว ตัวอย่างการดาเนินการภายใต้แนวทางนี้ได้แก่ การต่อทะเบียนรถยนต์และการ
จัดตัง้ ศูนย์บริการผูส้ ่งออก (One Stop Service) ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
3.3 การมอบให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการในกิจการบางส่วน
อันเป็ นการเพิม่ ความสะดวกและความคล่อ งตัวแก่ผู้มาใช้บริการ ตัวอย่างการดาเนินการภายใต้
แนวทางนี้ ได้แ ก่ การหัก บัญ ชีธ นาคารพาณิชย์ใ นกรณีก ารเสียค่ าบริก ารสาธารณะ เช่ น ไฟฟ้ า
ประปา โทรศัพท์ ตลอดจนการให้ภาคเอกชนเป็ นผู้ตรวจสอบคุณ ภาพสินค้า หรือรับรองคุณภาพ
สินค้า เป็นต้น

แนวทางการพัฒนา
4.
เพื่อให้สามารถปรับปรุงกลไกการให้บริการของรัฐให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะ
เป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดข้อขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล จาเป็ นที่จะต้องมีการขยายการดาเนินการของภาครัฐบาลตามแนวทางทัง้ 3 ดังกล่าว
ข้างต้นให้ครอบคลุมกว้างขวางยิง่ ขึน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึง่ แนวทางในการส่งเสริม
ควรดาเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1 ให้มกี ารออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อกาหนดวิธกี ารและขัน้ ตอน
การดาเนินการปรับปรุงกลไกการให้บริการของรัฐตามแนวทางการปรับปรุงกลไกและอัตราค่าบริการ
การปรับปรุงขัน้ ตอนการให้บริการ และการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการในกิจการ
บางส่ ว นของภาครัฐ บาล โดยให้ห น่ ว ยงานต่ า งๆ พิจ ารณาเลือ กแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละหน่ วยงาน และให้ม ี
การจัดทาเป็นแผนปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานนัน้ ๆ ขึน้
4.2 มอบหมายให้องค์กรกลาง เช่น คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผ่นดินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามดูแลให้หน่ วยราชการต่างๆ มีแผนปฏิบตั กิ ารในการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
4.3 ให้หน่ วยงานกลางสนับสนุ นหน่ วยงานที่มแี ผนปฏิบตั กิ ารเพื่อเพิม่ คุณภาพ
การให้บริการประชาชน โดยถือว่าแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวเป็นแผนงานทีม่ ลี าดับความสาคัญสูง

บทที่ 5
การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน

ข้อเท็จจริ ง
1.
บทบาทของภาคเอกชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย มิได้จากัดอยู่เฉพาะ
ในฐานะเป็ นผู้ลงทุนและผู้ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เท่านัน้ ยังมีส่วนร่วมกับภาครัฐบาล
อย่างสาคัญในอันทีจ่ ะส่งเสริมและเร่งรัดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนได้มกี ารขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในแง่ผลของงานและ
จิต สานึก ของความรับผิดชอบร่วมกันในขบวนการพัฒนา ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการที่ต ัว แทน
ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาส่วนรวมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้
ในระยะที่ผ่านมามีก ารร่วมมือ กันดาเนินกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ ต่ อท้องถิ่นและส่วนรวมหลาย
ประการ รวมทัง้ การร่วมเจรจาทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ซึง่ กิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนทีเ่ กิดขึน้ นี้ ได้ช่วยสร้างโอกาสให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและ
ทัศนคติของแต่ ละฝ่ายเป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง ความรู้สกึ รับผิดชอบ
ร่วมกันต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยขจัดอุปสรรคทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึน้ และร่วมกันวางแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต
2.
รัฐบาลเองได้ตระหนักถึงความสาคัญในการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้า
มาสู่กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
ก็ได้มกี ารระบุถงึ แนวนโยบายของรัฐ ในการสนับสนุ นและส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเข้าร่วม
แก้ไขปญั หาและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึง่ ได้ปรากฏผลบางเรื่อง เช่น โครงการลงทุนในเขต
ชลประทาน การหาตลาดต่างประเทศ และการประหยัดพลังงาน การจัดระบบประสานงานในรูปของ
คณะกรรมการร่วมระดับสูง และการพัฒนาสถาบันธุรกิจของเอกชนให้เป็ นองค์กรทีส่ าคัญ ตลอดจน
การแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการเผยแพร่ความรูแ้ ละ
ความเข้าใจแก่ภาคเอกชนให้ตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชนต่อการพัมนาชนบทของประเทศ
อาทิเช่น การขยายบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรอาสาสมัคร และองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการ
พัฒนาชนบท เป็นต้น
3.
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 อาจกล่าวได้ว่าเป็ น
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญของความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน มีการจัดตัง้ องค์กรประสานงาน
ระดับสูง คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพื่อ
สนับสนุ นและผลักดันให้มกี ารดาเนินการตามนโยบายและมาตรการ เพื่อระดมความร่วมมือจาก
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ภาคเอกชน ตามทีร่ ะบุไว้ในแผนฯ นอกจากนี้กระบวนการความร่วมมือนี้ยงั ได้แยกแตกแขนงออกไป
ในกิจกรรมด้านต่างๆ และมีการขยายความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชนไปสู่ภูมภิ าค จึงนับว่าการ
ระดมความร่ว มมือ ภาครัฐบาลและเอกชน ได้มจี ุดเริม่ ต้นขึ้นอย่างจริงจังเป็ นกระบวนการและมี
แผนงานทีพ่ อสรุปได้ดงั นี้
3.1 การพัฒนาการส่งออกได้มกี ารพิจารณาลดขัน้ ตอนการส่งออก เพื่อช่วย
ลดเวลาและต้นทุนในการส่งออก อันจะช่วยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดขี น้ึ ร่วมกันแก้ไข
ปญั หาด้านการค้าระหว่างประเทศ และร่วมกันแสวงหาตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยให้การส่งออก
เป็นไปอย่างกว้างขวาง
3.2 ด้านการส่ งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุ ต สาหกรรมได้มกี ารพิจารณาลด
ขัน้ ตอนการขออนุญาตตัง้ โรงงานเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผตู้ อ้ งการลงทุน การดาเนินการ
ชัก ชวนต่ า งประเทศมาลงทุ น พัฒ นาโครงการลงทุ น ร่ว มในสาขาอุ ต สาหกรรมการเกษตรและ
โครงการการเกษตรในเขตชลประทาน การจัดตัง้ ศูนย์ประหยัดพลังงานภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
3.3 ด้านการแก้ไขปญั หาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับภาษีอากร ได้มกี ารเร่งรัดให้ม ี
การชดเชยภาษีอากรให้รวดเร็วขึน้ การปรับอัตราภาษีให้เหมาะสม รวมตลอดถึงการแก้ไขปญั หา
ภาษีอากรอันเนื่องมาจากระเบียบการจัดเก็บ
ั หาเศรษฐกิ จ ของภู ม ิภ าคทัง้ ในด้ า น
3.4 ได้ เ ข้ า ไปมีส่ ว นในการแก้ ไ ขป ญ
การเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการท่องเทีย่ ว ซึง่ นับว่าเป็ นครัง้ แรกที่มกี ารร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาลและเอกชนในการเข้าไปแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค
3.5 การขยายความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชนในสาขาต่างๆ เช่น เรื่องการ
พัฒนาการศึกษา การเกษตร การเหมืองแร่ รวมถึงการพัฒนาก่อตัง้ องค์กรประสานความร่วมมือ
ภาครัฐบาลและเอกชนในระดับจังหวัด

สภาพปัญหา
4.
แม้ว่ากระบวนการความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน ได้ถู กผลักดันให้พฒ
ั นาไป
พอสมควรในระยะ 5 ปีทผี ่านมาก็ตาม แต่ปรากฏว่า โครงสร้างความร่วมมือดังกล่าวไม่อยู่บนฐานที่
มันคง
่ ทัง้ นี้ เนื่อ งจากเป็ นกระบวนการซึ่งเกิด ใหม่และยังมีปญั หาและอุ ปสรรคต่ างๆ ซึ่งพอที่จะ
ประมวลสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 การสร้างความรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือ
ภาครัฐบาลและเอกชนยังอยู่ในขอบเขตที่จากัด เพียงระดับนโยบายส่วนกลางเท่านัน้ สาหรับใน
ระดับปฏิบตั ิ และส่วนท้องถิน่ นัน้ ทัศนคติและความเข้าใจในกระบวนการความร่วมมือมีค่อนข้างน้อย
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ทาให้เ กิด ความสับ สน และบางครัง้ มีค วามรู้ส ึกว่ าผลที่เ กิด ขึ้น จากความร่ ว มมือ ทัง้ สองฝ่ ายนั น้
ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านัน้
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและเอกชนแม้ว่าจะได้พฒ
ั นาไปในทางที่ดขี น้ึ
แต่กย็ งั อยู่บนรากฐานของความไม่เข้าใจและไม่ไว้วางใจกันอยู่ เพราะภาคเอกชนส่วนใหญ่กย็ งั เห็น
ว่าระบบการบริหารงาน ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐยังคงเป็ นอุปสรรคสาคัญในการประกอบธุรกิจ
แม้ว่าจะได้มกี ารปรับปรุงแก้ไ ขไปบ้างแล้ว บางส่วนในระยะที่ผ่านมาก็ตาม ในขณะเดียวกันภาค
รัฐบาลบางครัง้ ก็ยงั ต้องเผชิญกับปญั หาการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทม่ี ตี ่อสังคมส่วนรวมของ
ั หาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดัง เช่ น ที่ไ ด้ เ กิด ขึ้น ในระยะ
ภาคเอกชนบางส่ ว น ตลอดจนป ญ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึง่ เป็ นเหตุผที่ทาให้ภาคราชการยังจาเป็ นที่จะต้องมีความรอบคอบและระ
มัด- ระวังการดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคเอกชน
4.3 องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการความร่วมมือ ในบางจุดและบางระดับยังมี
ข้อจากัดด้านความพร้อมและขีดความสามารถ เช่น หอการค้าจังหวัด กรอ.จังหวัด ทาให้การทางาน
เป็นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร จนบางครัง้ ทาให้ขาดศรัทธาต่อกระบวนการความร่วมมือ

แนวทาง
5.
ในการที่จะระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมกระบวนการแก้ไขปญั หา
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจาเป็ นจะต้องปรับกลไกตัวเองเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจของ
เอกชนสามารถขยายตัวไปได้รวดเร็วขึน้ ดังกล่าวไปแล้วในบทก่อนๆ ในขณะเดียวกันรัฐจะต้องลด
บทบาทด้านการลงทุนของรัฐและสนับสนุ นให้เอกชนลงทุนแทนเท่าทีจ่ ะทาได้ ทัง้ นี้ โดยยึดหลักการ
แข่งขันเสรี และความเป็ นธรรมแก่สงั คม อย่างไรก็ตามในภาคเอกชนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สัง คมมากเพิ่ ม ขึ้น ด้ ว ย ความร่ ว มมือ ภาครัฐ บาลและเอกชนควรจะถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการพัฒนาของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะแก้ไขปญั หาดุลการค้า การว่างงาน และ
การกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ การที่ จะสามารถบรรลุถงึ วัตถุประสงค์หลักดังกล่าว
จาเป็ นจะต้องกาหนดแนวทางหลักของรัฐในเรื่องการขยายความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชนให้
ชัดเจนดังต่อไปนี้
5.1 รัฐจะดาเนินการต่อเนื่องจากแนวทางทีด่ าเนินการไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
5 ทีจ่ ะให้ความสาคัญแก่การสนับสนุ นการประกอบธุร กิจของภาคเอกชนมากกว่าการควบคุมและจะ
พิจารณาแก้ไขอนุบญ
ั ญัตติ ่างๆ ทีล่ า้ สมัย และไม่เหมาะสมดังกล่าวในบทที่ 3
5.2 รัฐจะส่งเสริมให้องค์กรเอกชนเข้ามามีบทบาทเพิม่ มากขึน้ ในกระบวนการ
บริหารเศรษฐกิจ เช่น การมอบความรับผิดชอบและอานาจหน้าทีบ่ างส่วนให้กบั องค์กรภาคเอกชน
และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการลงทุนและบริหารงานรัฐวิสาหกิจตามรายละเอียดในแผน
รัฐวิสาหกิจ
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5.3 รัฐจะพัฒนาระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
สร้างความรู้ค วามเข้าใจและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนากระบวนการ
ประสานงานและความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนต่อไป
5.4 รัฐจะเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรภาคเอกชนให้เข้มแข็งขึน้ อย่างกว้างขวาง
เพื่อให้กลุ่มเอกชนแต่ละกลุ่มสามารถดูแลรับผิดชอบกิจกรรมและสมาชิกภาคเอกชนด้วยกันเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้
5.5 รัฐจะสนับสนุ นให้มกี ารกระจายการประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและ
เอกชนไปสู่สาขาการพัฒนาต่างๆ ทัง้ ในส่วนกลาง และในระดับท้องถิน่ อย่างเป็นขัน้ ตอน

มาตรการ
6.
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในแผน
ต่างๆ แล้วเห็นควรกาหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้
6.1 ขยายขอบข่ายโครงการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เช่น โครงการพัฒนาร่วมในเขตชลประทาน โครงการ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ โครงการพัฒนาผลิตผลการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม ฯลฯ
6.2 จัดทาแผนงานและโครงการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อสนับสนุ นแผน
ปรับโครงสร้างการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิ ภาพและคุณภาพ
6.3 จัดให้ม ีแ ผนงานโครงการร่ว มเพื่อ สนับสนุ น การส่ ง ออก โดยการพัฒนา
ระบบข่าวสารข้อมูลร่วมระหว่างรัฐและเอกชน เพิม่ บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในด้านการส่งออก
สนับสนุนภาคเอกชนในการเจรจาการค้า และเป็นผูแ้ ทนการค้าไทยในต่างประเทศ
6.4 สนับสนุ นการปรับขีดความสามารถและการจัดตัง้ สถาบันเอกชนในท้องถิน่
เช่น หอการค้าจังหวัดเพื่อเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล
และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าไทย เป็ นผูด้ าเนินการและ
ประสานงาน
6.5 ส่ ง เสริม การจัด ตัง้ องค์ก รประสานงานภาครัฐ บาลและเอกชนในระดับ
ท้องถิน่ เช่น กรอ.จังหวัด ทัง้ นี้ จะต้องคานึงถึงขีดความสามารถและความพร้อมของทัง้ สองฝ่ายด้วย
โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นผูป้ ระสานงาน

บทที่ 1
บทนำ

การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 5 คือ ระหว่าง
พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2529 นัน้ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญๆ ดังนี้
ประกำรแรก จานวนรัฐวิสาหกิจของไทยได้ลดลงจาก 100 กว่าแห่ง เหลือไม่ถงึ 70 แห่ง
ในปจั จุบนั ซึง่ หากเปรียบเทียบกับประเทศที่กาลังพัฒนาทัง้ หลาย ส่วนใหญ่มกี ารก่อตัง้ รัฐวิสาหกิจ
เพิม่ ขึน้ เกือบทุกประเทศ
ประกำรที่สอง ถึงแม้ว่าจานวนจะลดลง แต่ขนาดของรายจ่ายงบทาการและงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว คือจากทีเ่ คยเทียบเป็ นประมาณร้อยละ 72 ของงบประมาณแผ่นดินในปี 2520 ได้เพิม่ ขึน้ มาเป็ นถึงร้อยละ 109 ของงบประมาณแผ่นดินในปี 2529 เฉพาะงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจเองในช่วง 8 ปีทผ่ี ่านมา ได้ขยายเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี
ประกำรที่สำม หนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาลส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 60 เป็ นหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจทีร่ ฐั บาลค้าประกันให้ นอกจากนัน้ เกือบร้อยละ 90 ของหนี้รฐั วิสาหกิจเป็ นการก่อหนี้กบั
ต่างประเทศ ทีเ่ หลือเป็นหนี้เงินกู้ “ภายใน” ประเทศ
ประกำรที่สี่ เงินนาส่งรัฐของรัฐวิสาหกิจเริม่ ลดลง คือ จากร้อยละ 73 ของกาไรสุทธิ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มาเป็นเพียงร้อยละ 42 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทัง้ นี้ เพราะได้ม ี
การนารายได้เข้าสมทบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองเป็นสัดส่วนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 10 ของงบลงทุน
ทีเ่ ป็นโครงการมาเป็นร้อยละ 20 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ประกำรที่ห้ำ กาลังคนของภาครัฐวิสาหกิจเพิม่ ขึน้ ทัง้ หมดเป็ นประมาณ 250,000 คน ใน
ปจั จุบนั และมีแนวโน้มการบรรจุกาลังคนเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคราชการซึง่ ได้กาหนดเพดานไม่ให้บรรจุขา้ ราชการเพิม่ ขึน้ เกินกว่าร้อยละ 2
ต่อปีในช่วงเดียวกัน
ประกำรสุดท้ ำย ปรากฏว่าครึง่ หนึ่งของรัฐวิส าหกิจที่มอี ยู่เกือบ 70 แห่งในปจั จุบนั เป็ น
“ธุรกิจขนาดใหญ่ ” ที่ว่าจ้างกาลังคนกว่า 1,000 คนขึน้ ไป ฉะนัน้ ประสิทธิภาพการใช้แรงงานของ
รัฐวิสาหกิจจึงเป็ นประเด็นสาคัญต่อประสิทธิภาพการดาเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจโดยส่วนรวม ที่
ควรจะได้ตดิ ตามอย่างใกล้ชดิ ต่อไป

บทที่ 2
ผลการดาเนินงานและประเด็นการพัฒนา

1.

แนวนโยบายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้กาหนดแนวนโยบายให้มกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุง่
1.1 ลดภาระการให้เงินอุดหนุ นรัฐวิสาหกิจจากงบประมาณแผ่นดินและดูแลให้
รัฐวิสาหกิจสามารถเลีย้ งตัวเองได้
1.2 ให้มกี ารปรับราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อให้มรี ายได้สุทธิ (เทียบเป็ นส่วน
ร้อยของส่วนทุน) ในอัตราไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาล และดูแลให้อตั ราส่วน
หนี้สนิ และส่วนทุนของรัฐวิสาหกิจอยูใ่ นอัตราทีเ่ หมาะสม
1.3 ให้จดั ทาแผนดาเนินการของรัฐวิสาหกิจขึ้นแต่ละแห่งเพื่อ แสดงแผนการ
ผลิต การตลาด การหารายได้ และลดรายจ่ายให้ชดั เจน
1.4 พิจารณาดาเนินการแปรสภาพการบริหารงานไปสู่เชิงธุรกิจ ยุบเลิกหรือ
จาหน่ายรัฐวิสาหกิจทีด่ าเนินกิจการไม่ได้ผล หรือขาดทุนติดต่อกันมาหลายปีโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
นอกจากนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้กาหนดให้มกี ารติดตามผลกระทบรายจ่าย
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทีจ่ ะมีต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ตลอดทัง้ การก่อหนี้
ของประเทศให้เป็นไปอย่างระมัดระวังด้วย

2. ผลการพัฒนาของภาครัฐวิ สาหกิ จในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ
ประเด็นการพัฒนา
2.1 การดาเนิ นงานและฐานการเงิ น การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 59 แห่ง
ทีเ่ สนองบลงทุนต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามระเบียบว่า
ด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ส่วนใหญ่มผี ลกาไรโดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทา
กาไรเป็ นจานวน 57,717 ล้านบาท หรือคิดเทียบเป็ นอัตราร้อยละ 4.2 ของสินทรัพย์รวมของ
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทขนาดใหญ่ของภาคเอกชนไทย ซึ่ง
สามารถทาผลตอบแทนได้โดยเฉลีย่ ประมาณเกือบร้อยละ 9 ของมูลค่าสินทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกัน
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2.2 จานวนรัฐวิ สาหกิ จขาดทุนลดลง รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินงาน “ขาดทุน” มี
จานวนลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เมื่อต้นแผนฯ มีจานวนรัฐวิสาหกิจทีด่ าเนินงานขาดทุน
18 แห่ง เป็ นเงินประมาณ 2,292 ล้านบาท แต่เมื่อถึงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีรฐั วิสาหกิจที่
ขาดทุนเพียง 11 แห่ง เป็ นเงิน 2,117 ล้านบาท ทัง้ นี้ มีผลสืบเนื่องมาจากไม่สามารถปรับราคา
ค่าบริการได้ทนั การ หรือต้องแข่งขันกับภาคเอกชนและมีการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ จึงประสบ
ภาวะการขาดทุน รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินงานมีผลการขาดทุนเกินปี ละ 500 ล้านบาท ในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีอยู่ 2 แห่ง คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย
2.3 ขนาดการลงทุนเพิ่ มขึ้ น การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่ว งแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 ได้เพิม่ สูงขึน้ เกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 คือจาก 89,000 ล้านบาท
มาเป็ น 170,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิม่ ในสาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาพลังงาน
ซึง่ คานวณแล้วเป็ นถึงร้อยละ 87 ของงบลงทุนทัง้ หมดในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทัง้ นี้ ทาให้
รายจ่ายงบทาการและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปจั จุบนั มีขนาดใหญ่กว่างบประมาณแผ่นดินของ
รัฐบาลดังกล่าว
2.4 กู้เงิ นต่ างประเทศเพิ่ มขึ้น การทีข่ นาดของงบลงทุนได้ขยายตัว อย่างรวดเร็วนัน้ ทาให้รฐั วิสาหกิจต้องพึง่ แหล่งทุนจากการกูเ้ งินต่างประเทศมากขึน้ เพราะแหล่งเงินลงทุนทีม่ า
จากรายได้ของรัฐวิสาหกิจเอง เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และแหล่งเงินภายในประเทศมีไม่เพียงพอ จึง
ทาให้ยอดการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจได้เพิม่ ขึ้ นจาก 47,264 ล้านบาท
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มาเป็ น 76,195 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ร้อยละ 57
ของยอดหนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาลทัง้ หมดในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เพิม่ ขึน้ มาเป็ นถึงร้อย
ละ 65 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งนับได้ว่ามีผลกระทบต่อโครงสร้างหนี้ และการรักษา
เสถียรภาพทางการคลังของรัฐบาลเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การที่ภาครัฐวิสาหกิจต้องพึ่งแหล่งเงินทุน
จ
า
ก
ต่างประเทศมากขึน้ จึงกลายเป็นเรือ่ งสาคัญทีจ่ ะต้องหาลู่ทางระดมแหล่งเงินทุนภายในประเทศ และ
การเพิม่ ทุนของรัฐวิสาหกิจหลายแหล่งทีก่ าลังขยายงานต่อไป
2.5 การระดมทุ น การระดมทุน จากแหล่ งภายในประเทศมีข ีดจ ากัดอยู่พ อ
สมควร ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ูง และมีเงื่อนไขการชาระสัน้ การระดมทุนจากแหล่งภายในจึง
ไม่ ส ามารถกระท าได้ ใ นปริม าณที่เ พีย งพอสนองตอบความต้ อ งการเงิน ทุ น ของรัฐ วิส าหกิ จ
นอกจากนัน้ หากรัฐวิสาหกิจจะต้องกู้เงินจากแหล่งภายในประเทศเพิม่ ขึ้นในอัตราสูงแล้ว ก็จะยัง
ผลกระทบและเบียดบังโอกาสการระดมทุนของธุรกิจภาคเอกชนอย่างแน่ นอน ดังนัน้ ประเด็นอยู่ท่ี
รัฐวิสาหกิจจะเพิม่ สัดส่วนการระดมทุนจากแหล่งรายได่ของรัฐวิสาหกิจเองหรือจากัดปริมาณและ
ลั
ก
ษ
ณ
ะ
ก
า
ร
ลงทุนเอง ตลอดทัง้ การเพิม่ ทุน หรือจัดให้มกี ารร่วมลงทุนกับภาคเอกชน รวมทัง้ การแปลงกิจกรรม
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บางอย่างของรัฐวิสาหกิจออกไปให้ภาคเอกชนไปดาเนินการได้อย่างไรในอนาคต เพราะกิจการของ
รัฐวิสาหกิจหลายอย่าง ภาคเอกชนจะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า และเป็ นการลด
หรือจากัดลักษณะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเองเฉพาะกิจการหลักๆ เท่านัน้
2.6 ใช้รายได้ลงทุนมากขึ้น การระดมแหล่งเงินทุนจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจ
เอง ได้เพิม่ เป็ นสัดส่วนสูงจากร้อยละ 10 ของเงินลงทุนทีเ่ ป็ นโครงการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
มาเป็ นร้อยละ 20 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งนับว่าเป็ นลักษณะการระดมทุนที่ดขี น้ึ แต่
ขณะเดียวกันก็ไปมีผลกระทบทาให้เงินนาส่งรัฐมีอตั ราส่วนลดลง คือจากร้อยละ 73 ของยอดกาไร
สุทธิในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ลงเหลือร้อยละ 42 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ฉะนัน้ การ
ระดมทุนจากแหล่ งรายได้ของรัฐวิส าหกิจเองมากขึ้นนัน้ จะต้อ งได้รบั การพิ จารณาควบคู่ไปกับ
ประเด็นเงินนาส่งรัฐด้วย
2.7 การกาหนดราคาสิ นค้าและค่าบริ การและการผูกขาด การกาหนดราคา
สินค้าและค่าบริการของรัฐวิสาหกิจนัน้ ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดโดยกระทรวงเจ้าสังกัดอยู่มาก
รัฐวิสาหกิจบางสาขาปรับราคาได้ยาก ทาให้ประสบผลขาดทุนเพราะการกาหนดราคาต่ ากว่าจุดคุม้ ทุน โดยเฉพาะในสาขาบริการขนส่งและกิจการสาธารณูปการ ในขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถ
ปรับ ราคาต่ า กว่ า จุ ด คุ้ ม ทุ น โดยเฉพาะในสาขาบริก ารขนส่ ง และกิ จ การสาธารณู ป การ ใน
ขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจทีส่ ามารถปรับราคาได้คล่องตัวกว่า หรือรัฐวิสาหกิจทีผ่ ลิตสินค้าและบริการ
ทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดและขาดการแข่งขันนัน้ ก็กาหนดราคาทีส่ งู กว่าราคาทีค่ วรหรือสูงกว่าเกณฑ์ปกติสากลและมีกาไรสูง ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ
ฐานะการแข่งขันของประเทศไปด้วย
2.8 การพึ่ ง เงิ นอุด หนุ นจากรัฐ บาล รัฐ วิส าหกิจ ได้ร บั เงินอุ ด หนุ น เพื่อ การ
ลงทุนจากรัฐบาลเป็ นจานวน 9,000 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 และ 11,500 ล้านบาท
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 7 ของยอดเงินลงทุนทัง้ หมดของแต่
ละช่ ว งแผนพัฒนาดังกล่ า ว และมีก ารอุ ดหนุ น อีก บางส่ ว นเพื่อ เป็ นการชดเชยส่ ว นขาดทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลมาจากการปฏิบตั งิ านภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่ าหรือเป็ นการอุดหนุ นสินค้าหรือ
บริการอันเนื่องมาจากการกาหนดราคาต่ ากว่าทีค่ วร หรือเป็ นการให้เงินอุดหนุ นตามโครงการทีเ่ ป็ น
นโยบายของรัฐบาลเองบางประเภท ซึ่งทัง้ หมดนี้ทาให้การดาเนิ นงานของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวขาด
ประสิทธิภาพ และเป็นการไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือบริการเหล่านัน้ ด้วย
2.9 บทบาทการค ้า ประกัน เงิ น กู้ให้ แ ก่ ร ฐั วิ ส าหกิ จ การที่ร ฐั บาลเข้า ไปมี
บทบาทในการค้าประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศและในประเทศนัน้ ทาให้
รัฐวิสาหกิจเสียดอกเบีย้ ในอัตราทีถ่ ูกกว่าธุรกิจเอกชนทัวไป
่ เพราะลดความเสีย่ งแก่ผใู้ ห้กู้ ตลอดทัง้
กรณีท่รี ฐั วิสาหกิจได้รบั สิทธิพเิ ศษในการกู้จากธนาคารของรัฐด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ ากว่าธุรกิจของ
เอกชนนั น้ ก็ถือ เป็ น การให้ก ารอุ ด หนุ น ค้ า จุ น ทางอ้ อ ม ท าให้ ก ารประเมิน โครงการลงทุ น ของ
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รัฐวิสาหกิจจากแหล่งผู้ให้กู้ไม่รดั กุมเท่าที่ควรเพราะถือว่ามีรฐั บาลค้าประกันอยู่ ซึ่งมีหลายกรณีท่ี
เป็ นโครงการลงทุนทีไ่ ม่คุ้มทีจ่ ะให้กู้ และมีอตั ราความเสีย่ งสูง ฉะนัน้ หากจะให้มกี ารเพิม่ ประสิทธิ ภาพในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหรือแปลงสภาพให้มกี ารดาเนินงานเชิงธุรกิจเอกชนแล้ว การกู้เงิน
ของรัฐวิสาหกิจควรจะได้รบั การดูแลในมาตรฐานเดียวกับโครงการกู้เงินเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน
ต่อไปด้วย
2.10 ปัญหาหนี้ ค้างชาระที่ สะสมขึ้นมากระหว่างรัฐวิ สาหกิ จกันเองกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจมีหนี้คา้ งชาระจากส่วนราชการและระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกันเองสูงขึน้ มากโดย
ลาดับ เป็นจานวนทัง้ สิน้ ประมาณ 6,500 ล้านบาท ในปจั จุบนั ซึง่ ยังผลทาให้รฐั วิสาหกิจทีเ่ ป็ นเจ้าหนี้
ประสบปญั หาสภาพคล่องทางการเงินเป็ นลูกโซ่ และทาให้ต้นทุนสินค้าและบริการเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ควร
จะได้วางระบบและวิธกี ารทีจ่ ะสะสางหนี้ดงั กล่าวเป็นเรือ่ งเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ หนี้ค่าเชือ้ เพลิง
ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า ประปา และโทรศัพ ท์ ท่ีค้ า งเป็ น จ านวนมาก ทัง้ นี้ รัฐ วิส าหกิจ ควรจะพิจ ารณาใช้
มาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง หรือกับส่วนราชการเช่นเดียวกับที่ได้
ดาเนินการจัดเก็บกับภาคเอกชนต่อไป
2.11 การบริ หารและพัฒนากาลังคนของรัฐวิ สาหกิ จ การบริหารและพัฒนา
กาลังคนของรัฐวิสาหกิจมีประเด็นสาคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาแก้ไขหลายประการ คือ
(1) การขาดแคลนผู้บริหารที่มปี ระสบการณ์และมีคุณวุฒทิ ่เี หมาะสม
ทัง้ ในระดับกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับอานวยการ และระดับปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้ ปรากฏว่าตาแหน่ งระดับ
อานวยการสูงสุดแม้แต่กรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ได้รบั การแต่งตัง้ มาจากฝ่ายการเมืองมากขึน้
มีการเปลีย่ นแปลงบ่อย ทาให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง ขาดประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม จึงเกิด
ความเสียหายแก่รฐั วิสาหกิจหลายแห่ง ส่ว นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ
86 เป็นข้าราชการประจาทัง้ พลเรือนและทหาร มีทเ่ี ป็ นนักธุรกิจเอกชนเข้าไปเพียงร้อยละ 7 เท่านัน้
จึงเป็ นประเด็นขององค์ประกอบของกาลังคนหลายระดับของรัฐวิสาหกิจที่ควรจะได้มกี ารพิจารณา
ต่อไปในการบริหารและพัฒนากาลังคนของภาครัฐวิสาหกิจ
(2) อัต ราเงินเดือ นและค่ าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่ า
เล่าเรียน เงินสมทบกองทุน บาเหน็จ ค่าล่วงเวลา บางแห่งมีเบีย้ ขยัน อยู่ในเกณฑ์สูงมาก เมื่อเทียบ
กับข้าราชการหรือภาคเอกชน กล่าวคือ โดยเฉลี่ยจะสูงกว่าข้าราชการประจาประมาณร้อยละ 55
และสูงกว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะในแง่ของกาลังคน “ระดับกลาง” และ “ระดับต่ า” ซึง่ ทาให้ค่าใช้จ่าย
บุคคลของรัฐวิสาหกิจกลายเป็ นต้นทุนของสินค้า และค่าบริการสูงตามไปด้วย หรือ บางแห่งเป็ น
ตัวการสาคัญที่ทาให้กจิ การประสบภาวะขาดทุน เพราะค่าใช้จ่ายบุคคลเพิม่ เป็ นสัดส่วนสูงขึน้ กว่า
ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ในทางตรงกันข้าม อัต ราเงินเดือ นและค่ าตอบแทนแก่ ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจจะต่ ากว่าภาคเอกชนมาก ซึ่งทาให้รฐั วิสาหกิจไม่สามารถดึงดูดให้ผู้มขี ดี ความสามารถ
บริหารงานสูงอยูไ่ ด้ และไม่อาจแข่งขันกับภาคเอกชนได้
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2.12 เป้ าหมายการดาเนิ นงานและแผนวิ สาหกิ จ รัฐวิสาหกิจได้ถูกกาหนดให้
มีการจัดทาแผนวิสาหกิจขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 แต่การจัดทาแผนดังกล่าวยังดาเนินไป
ไม่ ไ ด้ด ีพ อที่จ ะเป็ น กรอบน าในทางปฏิบ ัติก ารได้เ ท่ า ที่ค วร นอกจากนั น้ ยัง ขาดเป้ า หมายการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่ชดั เจน เพื่อกาหนดเป็ นกรอบในการลงทุนและการกาหนด
ร
า
ค
า
เ
พ
ร
า
ะ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์และบทบาทแตกต่างกัน เช่น เพื่อเป็ นกิจการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพืน้ ฐาน เพื่อความมันคง
่ หรือเพื่อเป็ นการให้รฐั สวัสดิการ เพื่อหา
รายได้เข้ารัฐ ตลอดทัง้ เป็ นการริเริม่ กิจการอุตสาหกรรมบางประเภทขึน้ มาในประเทศ เป็ นต้น เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป บทบาทดังกล่าวควรจะได้มกี ารทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทบทวนบทบาทและลักษณะการ
ลงทุนของรัฐวิส าหกิจหลายแห่ ง ภายใต้ข้อ จากัดทางด้ านการเงิน การคลังของภาครัฐบาล การ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี ขีดจากัดทางด้านการจัดการและขีดความสามารถของภาคเอกชน
อย่างเหมาะสมต่อไป ตลอดทัง้ กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาฯ
2.13 ระบบการกากับดูแลรัฐวิ สาหกิ จ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รัฐบาลได้
ให้ความสนใจต่อการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจมากขึน้ นอกจากให้มกี ารจัดทาแผนวิสาหกิจขึน้ แล้ว
ได้ทาการจัดตัง้ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติขน้ึ เมื่อปี 2528 มีอานาจหน้าทีต่ ดิ ตามการดาเนิน งานของรัฐวิสาหกิจให้เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการดังกล่าวได้จดั ให้มฝี ่ายเลขานุ การร่วมจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ยงั ขาดเจ้าหน้ าที่ประจาทางานโดยเฉพาะเพื่อจะทาการวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะกรรมการฯ อย่างเป็ นระบบ เพราะยังเป็ นลักษณะงานฝากให้แก่เจ้าหน้ าที่ของทัง้ 3
หน่ วยงานดังกล่าวอยู่ จึงมีขอ้ จากัดพอสมควร นอกจากนัน้ ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณลงทุนประจาปี
ของรัฐวิสาหกิจเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นภาพรวมและประเด็นปญั หาที่สาคัญๆ ของรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่งให้ชดั เจนและกว้างขวางขึน้ กว่าเก่ามาก

บทที่ 3
แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

1.

แนวทางการพัฒนารัฐวิ สาหกิ จโดยส่วนรวม
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มุง่ วัตถุประสงค์หลักเพื่อ

1.1 รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ โดยมุ่งทีจ่ ะให้มมี าตรการลด
เงิน กู้ ย ืม จากแหล่ ง ภายนอก เพิ่ม การระดมทุ น จากแหล่ ง ภายใน โดยเฉพาะจาก รายได้ข อง
รัฐวิสาหกิจเองให้มสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ตลอดทัง้ จากัดขนาดและลักษณะการลงทุนของภาครัฐวิสาหกิจลง
1.2 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการจัด การ และยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารของ
รัฐวิ สาหกิ จ ให้เป็ นที่ยอมรับและมีความมันคงพอแก่
่
ธุรกิจต่อเนื่อง และเป็ นบริการที่มคี ุณภาพดี
มาตรฐานสากลในราคาทีเ่ หมาะสม โดยสนับสนุ นให้มกี ารจัดการให้เป็ นไปในธุรกิจมากขึน้ และหา
ลู่ทางเพิม่ รายได้และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะทาให้รฐั วิสาหกิจสามารถพึ่งตนเอง และลดภาระการ
อุดหนุนจากรัฐบาลให้ได้
1.3 ทบทวนบทบาทและปรับปรุงการกากับดูแลรัฐวิ สาหกิ จ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ โดยอานวยโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานและร่วมทุนกับ
รัฐวิสาหกิจ และกาหนดขัน้ ตอนการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจให้ชดั เจนทีจ่ ะนาไปสู่ภาคปฏิบตั ไิ ด้ ตลอด
ทัง้ ปรับปรุงการกากับดูแลของรัฐ ทัง้ ระดับกระทรวงและของส่วนกลางให้เข้าเป้าที่กาหนดไว้ให้ได้
นอกจากนัน้ จะต้ อ งทาการปรับ ปรุง กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับต่ างๆ ให้รฐั วิส าหกิจเกิดความ
คล่องตัวในการจัดการด้วย

2.

แนวทางการพัฒนาเฉพาะด้าน

เพื่อ ให้ก ารพัฒ นารัฐ วิส าหกิจ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ดัง กล่ า วข้า งต้น จึง
เห็นสมควรทีก่ าหนดแนวทางการพัฒนาและดาเนินการของรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1

การลงทุน

2.1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้กาหนดที่จะต้องรักษาระดับการลงทุน
ของภาครัฐบาล รวมถึงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถรักษาระดับการชาระหนี้เงินกู้ของภาครัฐบาลที่
กาหนดไว้รอ้ ยละ 11 ของรายได้จากการส่งออกของประเทศ ฉะนัน้ ขนาดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
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ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะต้องปรับระดับให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของ
ประเทศเป็นปีๆ ไป
2.1.2 การลงทุนของรัฐวิสาหกิจควรมีผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ ากว่า
ดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล ทัง้ นี้ จะทาให้สามารถจากัดการลงทุนเฉพาะโครงการทีม่ ผี ลตอบที่ดี
การพิจารณาจะยกเว้นให้เฉพาะกรณีโครงการพัฒนาทีร่ ฐั บาลกาหนดให้แก่รฐั วิสาหกิจนัน้ ดาเนินการ
เป็นกรณีพเิ ศษ
2.1.3 ลดการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจกรรมต่อเนื่อง ทัง้ ด้านกิจการต้นทาง
หรือปลายทางหลายอย่างทีธ่ ุรกิจเอกชนดาเนินการได้ดกี ว่า และจัดให้มกี ารร่วมทุนกับภาคเอกชนใน
กิจการบางประเภทที่ดาเนินการอยู่แล้ว เพื่อ การแบ่งเบาภาระทางการเงิน ซึ่งอาจจะนาเงินมา
ลงทุนในกิจกรรมที่จาเป็ นอื่นๆ ได้ นอกจากนัน้ จะต้องลดหรือระงับการลงทุนในรูปสวัสดิการของ
รัฐวิสาหกิจ
2.2

การระดมทุน

2.2.1 ลดการกู้ เ งิน จากภายนอกประเทศ โดยก าหนดเพดานเงิน กู้
ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้เท่ากับขนาดการก่อหนี้
ต่างประเทศในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และในช่วงหลังควรจะได้กาหนดเพดานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการเงินของประเทศต่อไป
2.2.2 อัตราการลงทุนจากเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งไม่ควรต่ า
กว่าร้อยละ 25 ของเงินลงทุน และรักษาสัดส่วนของรายได้ของกิจการ เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ
(Debt Service Coverage Ratio) ในอัตราส่วน 1.5 : 1 หากรัฐวิสาหกิจสามารถระดมแหล่งทุนจาก
รายได้ของตนได้ตามทีก่ าหนด จะสามารถลดเงินกู้ลงได้ถงึ 42,500 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6
2.2.3 การระดมทุนจากรายได้ของรัฐวิสาหกิจเองย่อมทาให้เงินนาส่งรัฐ
ลดลง อย่างไรก็ตามการนาส่งรัฐของแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่ควรต่ ากว่าอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2.2.4 สนับสนุ นให้รฐั วิสาหกิจเพิม่ ส่วนทุน เพื่อให้มอี ตั ราส่วนของหนี้สนิ
ต่อส่วนทุนอยู่ในเกณฑ์ท่เี หมาะสม รัฐวิสาหกิจสามารถเพิม่ ทุนได้โดยการขายหุ้นให้เอกชน ซึ่งจะ
เป็นการส่งเสริมให้รฐั วิสาหกิจระดมแหล่งทุนจากภายในประเทศ
2.2.5 พิจ ารณาจัดเก็บภาษีจ ากรัฐวิส าหกิจ บางประเภท (ภาษีก ารค้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ฯลฯ) เพื่อเสริมสร้างความเป็ นธรรมในการแข่งขันระหว่างภาครัฐบาลกับ
ภาคเอกชน ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิม่ รายได้แก่ภาครัฐบาล
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2.3

การคา้ ประกันเงิ นกู้

ลดภาระการค้ า ประกั น เงิน กู้ ใ ห้ แ ก่ ร ัฐ วิ ส าหกิ จ และลดการอุ ด หนุ น
รัฐวิสาหกิจ โดยรัฐเป็ นผู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราในท้องตลาด รัฐจะพิจารณาค้าประกัน
เงินกูเ้ ฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลเท่านัน้ ส่วนรัฐวิสาหกิจใดทีม่ กี ารบริหาร
กิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีโครงการทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนสูงให้ค้าประกันตัวเองได้
2.4

การกาหนดราคาสิ นค้าและค่าบริ การ
ให้รฐั วิสาหกิจพิจารณากาหนดราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อสามารถพึ่ง

ตัวเองได้ โดย
2.4.1 ให้คุ้ม ต้ น ทุ น ในการผลิต สิน ค้า และการให้บ ริก ารต่ า งๆ รวมทัง้
ค่าโสหุย้ ในการดาเนินการ และมีอตั ราผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมเพียงพอทีจ่ ะขยายงาน และสมทบการ
ลงทุนในอนาคตด้วย
2.4.2 ยกเลิกการอุดหนุ น โดยให้ผู้ได้รบั ประโยชน์ จากบริการรับภาระ
โดยตรง ยกเว้นเพื่อให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทีร่ ฐั กาหนด
2.4.3 ยกเลิกการอุ ดหนุ นทางอ้อ ม ไม่ว่าจะโดยวิธ ีการค้าประกันเงินกู้
การให้กู้แก่รฐั วิสาหกิจในอัตราดอกเบีย้ ต่ า ยกเว้นในกรณีทร่ี ฐั กาหนดให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายของรัฐ
เท่านัน้
2.4.4 ในกรณีท่รี ฐั จาเป็ นต้องควบคุมการกาหนดราคาสินค้าและบริการ
รัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นธุรกิจแบบผูกขาดบางประเภท การกาหนดราคาควรจะต้องมีการเปรียบเทียบราคา
สิน ค้าและค่ า บริก ารดังกล่ าวตามปกติส ากลด้ว ย โดยเฉพาะด้านราคาพลัง งานและการสื่อ สาร
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นต้น
2.5

การบริ หารบุคคล

2.5.1 ให้รฐั วิสาหกิจจัด ทาแผนอัตรากาลังรวมอยู่ในแผนวิสาหกิจ โดย
กาหนดเป้าหมายอัตรากาลังและผลผลิตให้ชดั เจน และควรเพิม่ อัตรากาลังเฉพาะในส่วนที่มกี าร
ขยายงานตามเป้าหมายของงานเท่านัน้
2.5.2 ปรับโครงสร้างเงินเดือน ในระดับกลางและระดับต่าให้สอดคล้องกับ
อัตราเงินเดือนของภาคเอกชน ทัง้ นี้ รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วย
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2.5.3 กาหนดการจ่ายล่วงเวลาและสวัสดิการทุกรูปแบบไม่ให้เกินร้อยละ
15 และร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามลาดับ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงานและลดต้นทุน
ค่าแรงงานต่อหน่วยการผลิต
2.5.4 สนับสนุ นให้มกี ารว่าจ้างใช้บริการเอกชน โดยไม่ต้องจ้างพนัก งาน
ไว้มาก เช่น ยามรักษาการณ์ รถรับส่งพนักงาน บริการทาความสะอาดสานักงาน เป็นต้น
2.5.5 ส่งเสริมให้เ อกชนเข้าร่วมบริหารงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม
2.5.6 ปรับปรุงสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย
คัดเลือกและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ที่จาเป็ นต่อการบริหารงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และเอกชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบความสาเร็จในอาชีพธุรกิจทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่องานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มกี ารบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเชิงธุรกิจมากขึน้ และคานึงถึง
ระยะเวลาการบริหารงานทีต่ ่อเนื่องด้วย
2.5.7 ผู้ บ ริ ห า รสู ง สุ ดข อ งรั ฐ วิ ส า หกิ จ จะ ต้ อ ง เป็ นผู้ ท่ี ม ี ค ว าม รู้
ความสามารถในการบริห ารงานที่เ หมาะสมกับ รัฐวิส าหกิจนัน้ สามารถท างานเต็มเวลา และมี
ระยะเวลาการทางานทีต่ ่อเนื่อง พอทีจ่ ะบริหารงานให้เป็นผลดีได้
2.6

การบริ หารงานรัฐวิ สาหกิ จ

2.6.1 เพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนารัฐวิส าหกิจ เป็ นไปตาม
แนวทางการพัฒนารัฐวิส าหกิจ กระทรวงเจ้า สังกัดร่ว มกับหน่ ว ยราชการที่เ กี่ย วข้อ งควรเร่งรัด
พิจารณากาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้ชดั เจน เพื่อให้รฐั วิสาหกิจยึด
เป้าหมายดังกล่าวในการจัดทาแผนวิสาหกิจให้รดั กุ ม และสามารถแปลงไปสู่ภาคปฏิบตั ิได้อย่าง
แน่นอนและต่อเนื่อง
2.6.2 เพื่อ ติด ตามและประเมิน ผลงานของรัฐ วิส าหกิจ ให้เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ควรจะมีการจัดตัง้ องค์กรกลางโดยเน้นการยกระดับคุณภาพให้บริการ
เป็นพิเศษ ตลอดจนประสิทธิภาพและความมันคงในการให้
่
บริการนอกเหนือจากการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามเป้าหมายด้านการเงินทีก่ าหนดขึน้ เท่านัน้
2.7

การแปรรูปรัฐวิ สาหกิ จ

2.7.1 พิจารณากาหนดแนวทางแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน ซึง่ สามารถทาได้ 3 รูปแบบ คือ
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แปลงการบริห ารภายในของรัฐ วิส าหกิจ เองให้เ ป็ น เชิง
ธุรกิจมากขึน้ โดยเพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการจัดการ การลงทุน และในการบริหารกาลังคน รวมทัง้
ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
-

ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เช่น การให้

-

แปลงสภาพการเป็นเจ้าของบางส่วนหรือทัง้ หมด เช่น การ

เช่า จ้างเหมา และให้สมั ปทาน
ขายหุน้ จาหน่ ายจ่ายโอน
2.7.2 การทีจ่ ะแปลงนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปสู่ภาคปฏิบตั ิ ควร
มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
-

จัดให้องค์กรกลางเป็ นผู้พจิ ารณากาหนดนโยบายการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจ
องค์กรกลางนี้จะต้องมีสานักงานฝ่ายเลขานุ การรับผิดชอบ
โดยตรงและทางานเต็มเวลาต่อเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประสานงานกับหน่ วย
กลาง และกระทรวงเจ้าสังกัดในการคัดเลือกรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่จะทาการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ
โดยศึกษากฎ ระเบียบ ข้อจากัด และวิธกี ารในการแปรรูปร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเสนอต่อองค์กรกลาง
-

พัฒนาตลาดทุนเพื่อรองรับการขายหุน้ ของรัฐวิสาหกิจ
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ตารางที่ 6.1
สรุปผลการดาเนิ นงาน การลงทุน เงิ นส่งรัฐ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
ล้านบาท
%
งบทาการ
รายได้
รายจ่าย
กาไรสุทธิ
ส่งรัฐ
งบลงทุนรวมทัง้ สิ้ น*
แหล่งที่มาของเงิ นลงทุน
- เงินรายได้
- งบประมาณแผ่นดิน
- กู้
- ในประเทศและอื่นๆ
- ต่างประเทศ

391,782
369,346
22,436
16,371
88,932

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ล้านบาท
%

100

885,480
827,763
57,717
24,075
169,889

100

17,408
9,018

20
10

54,798
11,470

32
7

15,242
47,264

17
53

27,426
76,195

16
45

* รวมถึงงบลงทุนทีม่ ไิ ด้ทาเป็นโครงการด้วย

บทที่ 1
บทนำ

1.
แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน มีเป้าหมายหลัก ในการ
แก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่
(1)

ปญั หาการขาดดุลการค้า

(2)

ปญั หาการจ้างงาน และ

(3)

ปญั หาความยากจนในชนบทและการกระจายรายได้

2.
เพื่อ ให้บรรลุ เ ป้ าหมายดัง กล่ า ว ทิศ ทางของแผนงานนี้ จ ึงได้เ น้ น ความส าคัญ 2
ประการ คือ ประการแรก เน้นการปรับกลยุทธและแนวทางพัฒนาแนวใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างให้
การผลิต และการตลาดเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการตลาด
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และประการทีส่ อง ได้แก่ การกาหนดบทบาทของรัฐบาลทีเ่ หมาะสม
ภายใต้ขอ้ จากัดของทรัพยากรการเงินทีม่ อี ยู่
3.
การที่จะเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องปรับแนวคิด
จาก “การขายตามผลิต” มาเป็ น “การผลิตเพื่อขาย” โดยเฉพาะในด้านตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะ
สัมพันธ์กบั กลยุทธ “การกระจายการผลิต” ซึง่ ใช้ตลาดภายในเป็ นตัวชีน้ าเพื่อให้มกี ารกระจายการ
ผลิตสินค้าในท้องถิน่ ให้มากชนิดยิง่ ขึน้ กลยุทธทัง้ 2 นี้ เหมาะสมสาหรับผูผ้ ลิตทีม่ รี ะดับความพร้อม
แตกต่างกัน เช่น กลยุทธการผลิตเพื่อขายจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มผูผ้ ลิตทัง้ ทางเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ม ีค วามพร้อ ม ส่ ว นในด้ านการกระจายการผลิต นัน้ เน้ น เกษตรกรระดับ กลาง ตลอดจนผู้ผ ลิต
อุตสาหกรรมรายย่อยและขนาดกลาง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด
4.
ในภาวะทีส่ ถานการณ์เศรษฐกิจในปจั จุบนั และแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ เปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และยังคงมีก ารกีดกันการค้าอยู่ ความส าเร็จของการปรับแนวการพั ฒนาดังกล่ า ว
ข้า งต้น ขึ้น อยู่ก ับ “การพัฒนาการตลาด” เป็ น สาคัญ ซึ่ง การพัฒนาการตลาดทัง้ ภายในและ
ต่ างประเทศอย่างมีประสิท ธิภาพจาเป็ น ต้อ งมีก ระบวนการที่เ ป็ นระบบ และเป็ นการผนึกก าลัง
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีขอ้ มูลข่าวสารการผลิตและการตลาดเป็ นกลไกการเชื่อมโยง
และมีการกาหนดรายการสินค้าขึน้ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื่อทีจ่ ะเป็ นเครื่องมือสนับสนุ นให้
แผนงานนี้เกิดผลทางปฏิบตั ใิ นการกระจายการผลิต การผลิตเพื่อขาย และเพิม่ การจ้างงาน
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5.
ภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรทางการเงินในปจั จุบนั แผนพัฒนาระบบการผลิต
การตลาด และการสร้า งงาน เห็นสมควรกาหนดบทบาทของภาครัฐบาลที่เ หมาะสมโดยให้ภาค
รัฐบาลดาเนินการเพื่อสนับสนุ นภาคเอกชน โดยเฉพาะเอกชนขนาดกลาง และขนาดเล็กรวม 5
ประการ คือ
(1)

การวิจยั และพัฒนา และการสนับสนุนทางวิชาการ

(2)

การเพิม่ ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด

(3)

การแก้ไขปญั หาความยากจน

(4) การส่งเสริมการหารายได้จากการผลิตสินค้าและบริการเพื่อส่งออก และ
ประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยทดแทนและการนาเข้าสินค้าเกษตร และ
(5)

จัดให้มอี งค์กรทีเ่ ชื่อมโยงนโยบายการผลิต การแปรรูป และการตลาด

6.
โดยที่ก ารพัฒนาโดยใช้ระบบแผนงานเป็ นเครื่อ งมือ นัน้ จาเป็ นต้ อ งมีหน่ ว ยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมเข้าไปร่วมดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ ในแผนระบบ
การผลิต การตลาด และการสร้างงาน ซึ่งครอบคลุ มการผลิต ด้านการเกษตร อุ ต สาหกรรมและ
การตลาด ด้านการค้าและการบริการ จึงมีหลายหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็ นต้น ดังนัน้ เพื่อให้
การด าเนิ นงานของรัฐ ในแผนระบบการผลิต การตลาด และการสร้า งงาน สอดคล้อ งกับวงเงิน
งบประมาณและสถานการณ์ดา้ นการตลาดทีผ่ นั แปรอย่างรวดเร็ว จึงควรเน้นการมีแผนประจาปี โดย
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ประสานงานเพื่อกาหนดแผนงานและโครงการทีจ่ ะดาเนินการในแต่ละปี
ล่วงหน้า เพื่อให้ทนั กับกาหนดการงบประมาณ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านการตลาดทีผ่ นั
แปรไปอย่างรวดเร็ว

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

1.
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 สถานการณ์การผลิต
การตลาดของโลกได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ในด้านการผลิตประเทศไทยจะมีค่แู ข่งขันมากขึน้ ทัง้
จากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว และกาลังพัฒนา โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านการส่ งออกสินค้าเกษตร
หลักดัง้ เดิม เช่น ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ นอกจากนี้ประเทศที่เคยเป็ นผู้นาของไทยได้ลดการนาเข้าลง
เนื่องจากสามารถเพิม่ การผลิตได้มากขึน้ เช่น อินโดนีเซียลดการนาเข้าข้าวจากประเทศไทย ส่วน
รสนิ ยมของผู้บ ริโภคในตลาดต่ า งประเทศก็เ ปลี่ยนไป เช่ น การระมัด ระวัง ในเรื่อ งสุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริโภค ทาให้ความต้องการน้าตาลและใบยาสูบในตลาดโลกลดลง ในขณะเดียวกันภาวะการณ์ดา้ น
การตลาดระหว่างประเทศในปจั จุบนั ไม่เอื้ออานวยให้ประเทศไทยมีช่องทางที่จะสร้างสินค้าส่งออก
รายการใหม่ๆ ที่มมี ูล ค่าการส่ งออกสูงเช่นที่เ คยเกิดขึ้นมาแล้ว ในอดีต เช่น กรณีน้ าตาลและมัน
สาปะหลังได้ รวมทัง้ การที่ราคาส่งออกของสินค้าเกษตรหลักดัง้ เดิมของไทยส่วนใหญ่มแี นวโน้ ม
ลดลง โดยเฉพาะน้ าตาลและข้าว ซึง่ ลดลงถึงร้อยละ 21 และ 14 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ทาให้รายได้ของเกษตรกร และรายได้จากการส่งออกสินค้าเหล่านี้ลดลงจากเดิมเป็ นอย่างมาก
สถานการณ์ดา้ นการผลิตซึง่ มีการแข่งขันมากขึน้ และราคาสินค้าเกษตรส่งออกดัง้ เดิมทีม่ แี นวโน้ม
ลดลงนี้ทาให้มูล ค่าสินค้าส่ งออกโดยส่ ว นรวมขยายตัว ในอัต ราต่ า ดังจะเห็นได้ว่าส่ งออกซึ่งเคย
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20 ต่อปี ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 นัน้ ได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7
ต่อปีในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็ นผลกระทบให้รายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้
ของเกษตรกรบางส่วนลดลงเป็นอย่างมาก
2.
ในด้านสินค้าอุตสาหกรรม ภาวะการค้าของโลกในปจั จุบนั เต็มไปด้วยการปกป้อง
การกีดกัน การอุดหนุ น และการกลันแกล้
่
ง เพื่อคุ้มครองผูผ้ ลิตภายในประเทศของประเทศที่พฒ
ั นา
แล้วมีแนวโน้ มมากขึ้น เช่น ที่สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปได้ดาเนินการอยู่ใน
ขณะนี้ ภาวะเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าออกของไทย และในขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าสัดส่วน
การพึ่ง พาสิน ค้า ออกของประเทศไทยในตลาดประเทศคู่ ค้ า ที่ส าคัญ คือ ญี่ปุ่ น สหรัฐ อเมริก า
ประชาคมยุโรป และอาเซียน ได้ลดลงจากร้อยละ 69 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เหลือ
ร้อยละ 66 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ซึง่ แสดงว่าประเทศไทยสามารถกระจายการ
ส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ได้เพิม่ ขึน้ เช่น ตลาดในกลุ่มอาฟริกาก็ตาม แต่ประเทศซึง่ เป็ นตลาดใหม่
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นประเทศยากจนและมีปญั หาฐานะการเงิน การทีป่ ระเทศไทยต้องประสบปญั หา
ตลาดส่งออก และความไม่แน่ นอนที่อาจเกิดขึ้นจากตลาดใหม่น้ีเป็ นเครื่องชี้ให้เห็นภาวะการณ์ท่ี
ล่อ แหลมทางด้านการตลาดในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึ่งจะทาให้การขยายตัว ของ
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สินค้าออกเป็ น ไปได้ย ากยิง่ ขึ้น อันจะส่ ง ผลกระทบไปสู่ปญั หาการขยายตัว และเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจส่วนรวม ปญั หาการว่างงาน และปญั หาการว่างงาน และปญั หาการจัดเงินทุนสาหรับการ
พัฒนาในระยะต่อไปด้วย
3.
นอกจาปญั หาความผันผวนไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลกแล้ว เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยยังคงต้องเผชิญกับปญั หาการว่างงานทีม่ อี ยู่แล้วในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และมีแนวโน้มที่
จะรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ปญั หาการว่างงานดังกล่าวมีลกั ษณะและความรุนแรงดังนี้คอื
3.1 การว่างงานโดยเปิ ดเผย คือ ผู้ท่วี ่างงานและกาลังออกหางานอย่างจริงจัง
ซึง่ มีประมาณ 389,700 คน ในปี 2527 และมีแนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้ เป็ น 7-8 แสนคน ในปี 2534 อัน
เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นอกเหนือจากผูว้ ่างงานโดยเปิดเผยแล้วยังมีผอู้ ยู่นอกกาลัง
แรงงานที่ประสงค์และพร้อมจะทางานอีกประมาณ 3-4 แสนคน คนกลุ่มนี้แม้จะจะไม่นับเป็ นผู้
ว่างงานโดยเปิดเผย แต่กเ็ ป็ นปญั หาสาคัญประการหนึ่งของประเทศ
3.2 การว่างงานองผูท้ ม่ี กี ารศึกษาระดับกลางและสูง คือ ตัง้ แต่ระดับอาชีวศึกษา
และมัธยมปลายขึน้ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการว่างงานโดยเปิ ดเผย และ
เป็ นกลุ่มที่คาดว่าจะมีปญั หารุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ว่างงานในกลุ่มนี้เพิม่ จานวนอย่างรวดเร็วจาก
36,700 คน ในปี 2520 เป็ น 83,800 คน และเพิม่ เป็ น 117,400 คน ในปี 2525 และ 2527
ตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของผูว้ ่างงานโดยเปิดเผยและคาดว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
จานวนผูว้ ่างงานกลุ่มนี้จะยังคงเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีค่ ่อนข้างสูง
3.3 การว่างงานตามฤดูกาล เป็ นปญั หาที่เกิดขึน้ ในภาคการเกษตร ในกลุ่ม
ผูม้ กี ารศึกษาต่ าเป็ นส่วนใหญ่ คือ มีจานวนถึง 3.8 ล้านคน ในปี 2527 จานวนนี้เป็ นผู้อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ุด คือร้อยละ 67.0 รองลงไปคือ ภาคเหนือร้อยละ 22.1 นอกจากนี้พบว่า
ในจานวนผูว้ ่างงานตามฤดูกาลนี้ประมาณ 7 แสนคน มีความพร้อมจะทางาน
3.4 การทางานต่ าระดับ เป็ นปญั หาของแรงงานกลุ่มที่มงี านทาแล้ว แต่ ยงั ใช้
ประโยชน์ ของแรงงานไม่เต็มที่และมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับปญั หาความยากจน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผูท้ างานเต็มทีแ่ ต่มรี ายได้ต่ า ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 90 ของผูท้ างานต่ าระดับทัง้ หมด นอกนัน้ เป็ น
ผู้ทางานไม่เต็มที่หรือมีชวโมงการท
ั่
างานต่ า รวมทัง้ ผู้ทางานที่ยงั ใช้ความรูค้ วามสามารถไม่เต็มที่
กลุ่มผูท้ างานทีม่ รี ายได้ต่ าได้เพิม่ จานวนจาก 10 ล้านคน ในปี 2525 เป็ น 11.3 ล้านคน ในปี 2527
และร้อยละ 75 อยูใ่ นภาคการเกษตร
4.
การเปลีย่ นแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และแนวโน้มทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในช่วงต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ดังกล่าวแล้ว จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยส่วนรวม 3 ประการ คือ ประการแรก
ภาวะการค้าของโลกคาดว่าจะยังคงขยายตัวในอัตราต่ า เนื่องจากนโยบายรักษาระดับการขยายตัว
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เศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศอุตสาหกรรมทัง้ หลาย ประการที่สอง การกีดกันทางการค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการที่มใิ ช่ภาษีศุลกากรของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นตลาดหลักของ
ประเทศไทยจะยังคงอยู่ต่อไป และประการสุดท้าย ความไม่แน่ นอนในด้านราคาของสินค้าเกษตร
หลักดัง้ เดิม ซึง่ มีแนวโน้มว่าจะยังไม่ดขี น้ึ โดยเฉพาะในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
5.
ปญั หาความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถที่ประเทศ
ไทยจะควบคุมได้นัน้ จะเป็ นปจั จัยส่งผลกระทบต่อการรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยส่วนรวม นอกจากนี้ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่ากาลังแรงงานจะ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตราค่อนข้างสูงคือ ประมาณร้อยละ 2.8 ต่อปี หรือเพิม่ ขึน้ ปีละมากกว่า 8 แสน
ค
น
อันเป็ นผลจากอัตราการขยายตัวของประชากรที่สูงในอดีต ซึง่ หมายความว่าในระยะ 5 ปี ขา้ งหน้า
จาเป็นจะต้องมีการขยายตาแหน่งงานมากขึน้ ถึงประมาณ 4 ล้านคน ซึง่ เป็ นภาระทีห่ นักมาก ปญั หา
การมีงานทาในรูปแบบต่างๆ นี้อาจทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ถ้าการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไม่สามารถเพิม่ ขึน้ เพียงพอทีจ่ ะรองรับแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในกรณีทค่ี วามสามารถในการส่งออก
จะขยายตัวในอัตราที่ต่ าแล้ว ย่อมจะมีผลทาให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมขยายตัวได้น้อยลง และจะมี
ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปญั หาความยากจนในชนบท ปญั หาการมีงานทาและการ
กระจายรายได้

หลักการสาคัญของแผนพัฒนาระบบการผลิ ต การตลาด และการสร้างงาน
6.
เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของสภาพปญั หาที่เกิดขึน้ สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต จึงจาเป็ นต้องปรับโครงสร้างและจัดระบบการพัฒนาการ
ผลิตและการตลาดเสียใหม่ให้มลี กั ษณะของการเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบครบวงจร โดยมีหลักการ
สาคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก จัดระบบการผลิตภายในประเทศให้ลดความเสี่ยงจากความ
แปรปรวนไม่แน่ นอนของสถานการณ์ด้านการตลาด ในกรณีของสินค้าดัง้ เดิม เช่น ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง ยางพารา นัน้ เนื่องจากจาเป็ นต้องดาเนินมาตรการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ให้สอดคล้องกับ
ภาวะการผลิตและการตลาดในต่างประเทศเป็ นระยะๆ ไป จึงไม่สามารถจะกาหนดเป็ นนโยบายและ
แผนระยะยาวที่แน่ นอนได้ ดังนัน้ แนวทางการดาเนินงานในเรื่องนี้จงึ ควรเน้นในด้านการลดต้นทุน
การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพตามแผนงานและโครงการทีม่ อี ยู่แล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ส่วนสินค้าประเภททีไ่ ม่ใช่สนิ ค้าดัง้ เดิม ซึง่ เป็ นสินค้าทีม่ โี อกาสในการขยาย
การผลิต และการตลาดทัง้ ภายในและต่ า งประเทศนัน้ จ าเป็ นจะต้อ งจัดให้มรี ะบบการเชื่อ มโยง
ทางด้านการตลาดเพื่อให้สามารถนาไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตทีเ่ หมาะสมได้อย่างแท้จริง
7.
หลักการสาคัญประการที่สอง คือ การให้น้ าหนักและความเอาใจใส่เรื่องการตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ บทบาทของภาครัฐบาลในการศึกษาและติดตามการเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ ต ลาดต่ างประเทศในส่ ว นที่เ กี่ยวกับสินค้าเกษตรและอุ ต สาหกรรม เพื่อ ให้ส ามารถ
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นามาใช้ประโยชน์ สาหรับการปรับโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ โดยผ่านกลไกการประสาน
แผนการผลิต และการตลาดเข้าด้วยกัน วิธกี ารประสานแผนนัน้ จะต้องทาเป็ นรายสินค้าและราย
ตลาด ด้วยการจัดให้มรี ะบบชี้ช่องทางการตลาด เพื่อกาหนดรายการสินค้า โดยคานึงถึงโอกาสและ
ความเป็ นไปได้ในแง่การตลาดในต่างประเทศ ตลอดจนการกระจายการผลิต การเพิม่ การจ้างงาน
และการเพิม่ รายได้ของเกษตรกรและประชาชนทัวไปภายในประเทศ
่
8.
หลักการสาคัญประการที่สาม คือ การปรับและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการ
ผลิต เพื่อให้กิจกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมสามารถรองรั บการเข้าสู่
กาลังแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และแก้ไขปญั หาการว่างงานทีม่ อี ยู่แล้ว การปรับโครงสร้างระบบการผลิตนัน้
จาเป็ นต้องดาเนินการหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคเกษตร โดยการเปลีย่ นรูปแบบการปลูกพืชชนิด
เดียวมาเป็ นพืชหลายชนิด ทัง้ นี้เพื่อให้มกี ารใช้แรงงานเกษตรมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ เป็ นการเพิม่ รายได้ให้มากขึน้ จากที่เคยเป็ นอยู่ เป้าหมายของการปรับโครงสร้างระบบการ
ผลิต คือ เพิม่ จานวนผูท้ างานในธุรกิจการเกษตร และกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกษตรบางส่วนให้
มากขึน้ ตลอดจนการสร้างอาชีพเสริมให้กาลังแรงงานเกษตรโดยการพัฒนาอุ ตสาหกรรมและบริการ
ในชนบท

วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ั หาดัง กล่ าวข้า งต้ น วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของ
9.
เมื่อ ค านึ ง ถึง ข้อ จ ากัด และสภาพป ญ
แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงานมี 3 ประการ คือ
9.1 เพื่อบรรเทาปญั หาการว่างงานในรูปแบบต่ างๆ โดยการสร้างงานให้คนมี
งานทาเต็มเวลาเพิม่ ขึน้ ไม่ต่ ากว่า 3.9 ล้านคน ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในแนวทางการพัฒนา ซึง่ จะ
กล่าวในตอนต่อไป
9.2 เพื่อบรรเทาการขาดดุลทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ การขาดดุลการค้าและการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยเพิม่ รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 9.9 ต่อ
ปี และประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าสินค้าเกษตร ด้วยวิธกี ารลด
ต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสมในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการใช้
ปจั จัยการผลิตในประเทศ และกระจายการส่งออกไปยังสินค้าและตลาดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการเพิม่
รายได้จากบริการด้านการท่องเทีย่ วให้จานวนนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ไม่
ต่ากว่า 7.5 ต่อปี ซึง่ จะทาให้รายได้จากการบริการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 7.4 ต่อปี
9.3 เพื่อ บรรเทาปญั หาความยากจนในชนบทและปญั หาการกระจายรายได้
โดยให้ความสาคัญแก่เกษตรทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีจ่ ะกาหนดเพิม่ เติม โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 6
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แนวทาง
10. ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คาดว่าจะมีแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
จานวน 4.1 ล้านคน ซึง่ จาเป็ นจะต้องกาหนดเป้าหมายด้านการจ้างงานเพื่อรองรับแรงงานดังกล่าว
เป้าหมายการสร้างงานในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เห็นควรกาหนดให้เพิม่ ไม่ต่ ากว่า 3.9 ล้าน
คน ทัง้ นี้โดยมีเงื่อนไขว่า เศรษฐกิจจะต้องขยายตัวประมาณร้อยละ 5 ต่อปี และจะต้องดาเนิน-การ
ตามแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงานอย่างจริงจัง และในกรณีท่เี ศรษฐกิจ
ขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 5 แล้ว การจ้างงานก็จะสูงขึน้ กว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
นอกจากเป้าหมายเรื่องการสร้างงานเพื่อรองรับแรงงานใหม่ดงั กล่าวแล้ว ยังจาเป็ น
ทีจ่ ะต้องแก้ไขการว่างงานในรูปแบบอื่นๆ ตามทีเ่ สนอไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และ
การสร้างงาน เพื่อบรรเทาปญั หาความยากจนในชนบทและแก้ไขปญั หาการกระจายรายได้พร้อมกัน
ไป รายละเอียดเป้าหมายการจ้างงานใหม่เพิม่ ขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ปรากฏดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 7.1
เป้ าหมายการเพิ่ มการจ้างงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 แยกตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ

การจ้างงานที่เพิ่ มขึ้นทัง้ หมด
เกษตรกรรม
- ทางานเต็มเวลา
นอกเกษตรกรรม
- อุตสาหกรรม
- การค้าและการธนาคาร
- การบริการ
- อื่นๆ

แผนฯ 5
3,579
1,967
1,612
425
386
510
291

สัดส่วน
100.0
55.0
45.0
11.9
10.8
14.2
8.1

หน่วย : พันคน
แผนฯ 6
สัดส่วน
3,900
100.0
1,300
33.3
1,300
33.3
2,600
66.7
800
20.5
60
15.4
750
19.2
450
11.6

11. จากตารางข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า เป้าหมายดังกล่าวได้ให้ความสาคัญในการสร้าง
งานนอกสาขาเกษตรเพิม่ ขึน้ มากกว่าในระยะของแผนพัฒนาฯ ทีผ่ ่านมา กล่าวคือ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 5 การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมได้สร้างงานเพิม่ ขึน้ รวมประมาณ 3.6 ล้านคน
โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ ในกิจกรรมการเกษตร 1.96 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 55 ของการจ้างงานที่
เพิม่ ขึน้ แต่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้มเี ป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ การจ้างงานในกิจกรรมการเกษตรเพียง
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1.5 ล้านคน หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 38.5 ของการจ้างงานที่เพิม่ ขึน้ ทัง้ หมด ทัง้ นี้จะเป็ นการ
ทางานเต็มเวลา 1.3 ล้านคน และทีเ่ หลือ 0.2 ล้านคน จะมีงานทาในฤดูแล้ง
12. การที่ได้กาหนดเป้าหมายที่จะให้กิจกรรมการเกษตรเป็ นแหล่ง รองรับแรงงานที่
เพิม่ ขึน้ น้อยลงกว่าในระยะเวลาทีผ่ ่านมา โดยให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีบทบาทในการว่าจ้าง
งานเพิม่ มาก ทัง้ นี้เพราะในบรรดาผู้ท่เี ข้าสู่ตลาดแรงงานในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นัน้
สัดส่วนของผู้มคี วามรูจ้ ะมีจานวนมากขึน้ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่เหมาะกับการประกอบกิจกรรมด้าน
การเกษตร ขณะเดียวกัน ในภาคเกษตรเองก็มขี ้อจากัดในการขยายตัว เพิ่มมากขึ้นกว่าในแผน
ก่อนๆ ทัง้ ในด้านข้อจากัดของพื้นที่เพาะปลูก ความผันผวนของระดับราคา ตลอดจนภาวะตลาด
สินค้าเกษตร นอกจากนี้ในภาคเกษตรเองก็มปี ญั หาการว่างงานในรูปแบบต่างๆ มากอยู่แล้ว ทัง้ ที่
เป็ นการทางานต่ าระดับ และการว่างงานตามฤดูกาล จากข้อเท็จจริงทีก่ ล่าวมานี้การกาหนดให้ภาค
เกษตรรับแรงงานเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อีก ก็จะเป็ นการเพิม่ ปญั หามากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาที่
เกี่ยวกับความยากจนในชนบท ในขณะเดียวกันภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเป็ นแหล่ง รองรับ
แรงงานกลุ่มผู้มกี ารศึกษาระดับกลางและระดับสูงนัน้ ก็มขี ้อจากัด ซึ่งจะสามารถรองรับแรงงานที่
เพิ่ม ขึ้น ได้น้ อ ยมาก ดัง นัน้ เงื่อ นไขส าคัญ ของการพัฒ นาระบบการผลิต การตลาด ในช่ ว งของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 6 นี้ จึง จ าเป็ น จะต้อ งให้ค วามส าคัญ เป็ น อัน ดับ สูง กับ การพัฒ นาด้า น
อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้ทรัพยากรไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดการสร้างงานให้มากที่สุด มิฉะนัน้
แล้วปญั หาการว่างงานก็จะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
13. เพื่อให้สามารถก่อให้เกิดการสร้างงานเพิม่ ขึน้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 3.9 ล้าน
คน พร้อมๆ กับการบรรเทาปญั หาการว่างงานในรูปแบบอื่นๆ จึงเห็นสมควรกาหนดแนวทางการ
พัฒนาดังต่อไปนี้
13.1 ภาคเกษตร
(1) การจัดสรรการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่และทีย่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาใช้
อย่างเหมาะสมให้เต็มทีแ่ ละอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนาทีด่ นิ ซึง่ ยังไมได้ใช้ประโยชน์มาใช้
เพื่อการเกษตรอย่างเต็มทีม่ ากขึน้ ประมาณ 14 ล้านไร่ รวมทัง้ การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้ม ี
การกระจายการผลิต ตามแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน จะทาให้มกี ารให้
ทรัพยากรระดับไร่นาที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ การปรับปรุงระบบการปลูกพืชให้มกี ารปลูกพื ช
มากชนิด ขึ้น และปรับปรุงระบบการเกษตร หรือ ระบบไร่น าสวนผสม ซึ่งจะมีผ ลให้เ กษตรกรมี
กิจกรรมในระดับไร่นาเพิม่ ขึน้ เป็ นการเพิม่ โอกาสและการสร้างงานในช่วงรอฤดูการเกษตรสาหรับผู้
ที่พร้อมจะทางาน เพิม่ การมีงานทาและเพิม่ รายได้แก่ แรงงานเกษตร มีผลเชื่อมโยงให้ปญั หาการ
ว่างงานตามฤดูก าล และปญั หาการทางานต่ าระดับบรรเทาลงได้ ในขณะเดียวกันการปรับปรุง
ประสิทธิภาพาการใช้ทรัพยากรในระดับไร่นาจะมีผลให้มแี รงงานส่วนหนึ่งออกจากกิจกรรมในภาค
เกษตรไปสู่กจิ กรรมอื่นๆ เช่น การแปรรูป การปลูกสวนปา่ เป็ นต้น
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(2) สนับสนุ นการปลูกป่าไม้มคี ่าทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การปลูกไม้โต
เร็ว เพื่อเสริมระบบเศรษฐกิจแบบดัง้ เดิม จะสามารถรองรับแรงงานได้เพิม่ ขึน้ ในกรณีทก่ี ารปลูกป่า
เป็ นไปในภาวะปจั จุบนั คือ ปีละ 193,000 ไร่ การจ้างงานในกิจกรรมการปลูกป่าและกิจกรรมต่อเนื่อง
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะมีจานวนประมาณปี ละ 40,000 คน และอาจเพิม่ เป็ นปีละ 184,000
คน ถ้าการปลูกป่าเป็ นไปในอัตราปี ละ 1.75 ล้านไร่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการปลูกป่าของภาคเอกชน
เนื่องจากการปลูกป่าของภาครัฐจะไม่ขยายตัวสูงมากนัก โดยรัฐจะดาเนินการปลูกป่า บารุงรักษา
เฉพาะปา่ อนุ รกั ษ์เท่านัน้
13.2 ภาคอุตสาหกรรม
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปี ในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึ่งเป็ นผลจากการดาเนินกลยุทธตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เฉพาะสาขา รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มจี านวนมาก
ขึน้ ให้การจ้างงานรวมในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ 800,000 คน หรือเฉลีย่ ปี ละ 160,000 คน ตาม
แนวทางการพัฒนาในสาขาต่างๆ ดังนี้
(1) อุตสาหกรรมการส่งออกโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรทีม่ ี
ลู่ท างส่ งออกสูง สามารถทดแทนการน าเข้า รวมทัง้ ขยายฐานการผลิต ไปสู่ส ินค้าใหม่ๆ ได้แ ก่
อุ ต สาหกรรมการเกษตร อุ ต สาหกรรมไม้แ ละผลิต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมยางและผลิต ภัณ ฑ์ และ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดทีจ่ ะมีส่วนช่วยสร้างงานและบรรเทาปญั หาการว่างงานตามฤดูกาล
(2) เน้นการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรเพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอื่น
ในระยะยาว โดยให้ค วามส าคัญ แก่ อุ ต สาหกรรมวิศ วการระดับ กลางและประเภทที่ใ ช้ใ นภาค
การเกษตร โดยเฉพาะงานโลหะและอุตสาหกรรมการประกอบผลิตภัณฑ์และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ส่อื สาร
คมนาคม กิจกรรมเหล่านี้จะสามารถรองรับแรงงานในระดับอาชีวศึกษาไว้ รวมทัง้ จะบรรเทาปญั หา
การว่างงานโดยเปิดเผยได้อกี ส่วนหนึ่งด้วย
(3) มุ่งสนับสนุ นอุต สาหกรรมขนาดย่อมและอุ ตสาหกรรมในภูมภิ าค
โดยกระจายประเภทสินค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทัง้ ส่งเสริมเทคโนโลยีลงถึงหมู่บ้าน จะมี
ส่วนในการสร้างงานเพิม่ ขึน้ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปญั หาการว่างงานตามฤดูกาลได้อกี ด้วย
13.3 การตลาดและการบริ การ
(1) ให้ความสาคัญและเพิม่ บทบาทในสาขาการบริหารการตลาด ซึง่ จะ
ก่อให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมในสาขาบริการด้านต่างๆ ทีม่ สี ่วนอย่างมากในการสนับสนุ นการ
ผลิตเพื่อขายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ทีส่ าคัญได้แก่ การบริการด้านการท่องเทีย่ ว บริการ
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ด้านการเงินและการประกันภัยที่สนับสนุ นการผลิตและการตลาด บริการด้านประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณา และการสื่อสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการตลาด การวิจยั การตลาด การพัฒนาด้านคุณภาพสินค้า
การแปรรูป การบรรจุหบี ห่อสินค้า บริการด้านคลังสินค้าและการขนส่ง กิจกรรมการบริการเหล่านี้จะ
มีส่ว นสาคัญในการจ้างงานเพิม่ ขึ้นในช่ วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ ประมาณ 750,000 คน
หรือเฉลีย่ ปี ละ 150,000 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการรองรับแรงงานกลุ่มผู้มกี ารศึกษาระดับกลางและ
ระดับสูง
(2) พัฒนาบริการด้านการท่อ งเที่ยว ซึ่งจากผลการวิจยั ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจของอุ ตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในประเทศ
ไทยพบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะสามารถสร้างงานให้แก่ระบบเศรษฐกิจทัง้
ทางตรงและทางอ้อมในสาขาต่างๆ เพิม่ ขึน้ ในอัตรานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 9 คน สามารถ
สร้างงานในประเทศได้ 1 คน ในขณะทีน่ ักท่องเที่ยวภายในประเทศ 73 คน สร้างงานในประเทศได้
1 คน ดังนัน้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ โดยเน้นความสาคัญในเรื่องการ
ขยายเวลาพานักของนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ ส่งเสริมตลาดนักท่องเทีย่ วประเภททีม่ คี ุณภาพ คือ
นาเงินมาใช้จา่ ยในประเทศไทยสูง ปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกทีจ่ าเป็ นสาหรับการท่องเทีย่ วของ
แหล่งท่องเที่ยวในภูมภิ าค การอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาทรัพยากรการท่องเที่ยว การสนับสนุ นการจัดให้ม ี
แผนพัฒ นาและส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วในภูม ิภ าค การปรับ ปรุง รูป แบบและคุ ณ ภาพของสิน ค้า
หัตถกรรมพื้นบ้านและของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวนัน้ จะสร้างงานเพิม่ ขึ้ นได้ไม่ต่ ากว่า 150,000
คน ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึง่ จะมีผลต่อการสร้างงานและเพิม่ รายได้ในสาขาการผลิตที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ซึง่ จะมีส่วนช่วยบรรเทาปญั หาการว่างงานและการทางานต่ า
ร
ะ
ดั
บ
ได้ดว้ ย
13.4 กิ จกรรมอื่นๆ
การสนับ สนุ น การประกอบอาชีพ นอกการเกษตรในชนบท ซึ่ง นั บ ว่ า มี
ความสาคัญมาก ได้แก่ การประกอบอาชีพนอกการเกษตรภายในชนบทเอง หรือในตัวเมืองใกล้ๆ ที่
สามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้งานดังกล่าวมี อาทิ การรับช่วงงานจากในเมืองนัน้ ๆ หรือแม้แต่
จากส่วนกลาง เช่น งานเย็บเสื้อผ้า เจียระไนเพชรพลอย งานประกอบของเด็กเล่น เป็ นต้น งาน
เหล่านี้ควรได้รบั การส่งเสริมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมในต่างจังหวัด
13.5 นอกจากนี้ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะต้องมีการดาเนินมาตรการ
และโครงการเสริม เพื่อให้เกิดการสร้างงานมากขึน้ ทัง้ ที่เป็ นการชัวคราวและถาวร
่
ทัง้ ที่ดาเนินการ
โดยรัฐและเอกชน หรือร่วมกัน มาตรการเหล่ านี้ได้แก่การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การ
ส่งเสริมการไปทางานต่างประเทศ ฯลฯ สาหรับการแก้ปญั หาการว่างงานของผูม้ คี วามรูน้ นั ้ ในระยะ
ยาวจาเป็ นจะต้อ งมีก ารปรับระบบการศึกษาให้มคี ุณภาพสอดคล้อ งกับความต้อ งการของตลาด
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แรงงาน ตามแนวทางที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม ในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6

กลยุทธและแนวทางการปรับโครงสร้างการผลิ ตและการตลาด
14. เพื่อทีจ่ ะให้สามารถนาแนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ไปใช้เป็ นกรอบในการ
วางแผนและโครงการ ปรับโครงสร้างการผลิต และการตลาดต่างๆ เห็นสมควรกาหนดกลยุทธหลัก
4 ประการ ดังต่อไปนี้คอื
14.1 การผลิตเพื่อขาย นอกจากการผลิตเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือนแล้ว การ
ผลิตเพื่อการค้า การส่งออก ต้องเป็นการผลิตตามความต้องการของผูซ้ อ้ื ทัง้ ชนิดคุณภาพ ราคา และ
อื่นๆ ซึง่ จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละตลาด
14.2 การกระจายการผลิต เพื่อเสริมหรือทดแทนสินค้าหลักที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด เพื่อลดความเสีย่ งและเสริมรายได้ของผูผ้ ลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การ
กระจายการผลิตต้องดาเนินการไปพร้อมกับการกระจายตลาดให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
14.3 การพัฒนาการตลาด ในอดีตภาคเอกชนเป็ นผูด้ าเนินการพัฒนาการตลาด
เกือบทัง้ หมด อย่างไรก็ดกี จิ กรรมในด้านนี้มหี ลายขัน้ ตอน เกินกาลังทีภ่ าคเอกชนโดยเฉพาะเอกชน
รายย่อยจะดาเนินการเพียงฝ่ายเดียวได้ ทาให้การดาเนินงานอยู่ในขอบเขตจากัด ดังนัน้ การที่จะ
ขยายตลาดให้ก ว้างขวางขึ้นนัน้ รัฐบาลจะต้อ งเข้าไปสนับสนุ นในส่ ว นของการพัฒนาการตลาด
เพิม่ ขึน้
14.4 การปรับปรุงระบบบริหารการผลิตและการตลาด เพื่อให้มกี ารพัฒนาและ
ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของรัฐ ความพร้อมของบุคลากร รวมทัง้ การเชื่อมโยงด้านการผลิต
และการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพ และเป็ นระบบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธการพัฒนา
แนวใหม่
สาหรับรายละเอียดของกลยุทธการพัฒนาในแต่ละเรื่องดังกล่าวข้างต้นจะปรากฏอยู่
ในบทต่อไปของแผนฯ นี้

บทที่ 3
การผลิตเพื่อขาย

1.
การผลิตเพื่อขายในความหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ให้ความสาคัญต่อการผลิต
สินค้าต่อการผลิตสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ
ซึ่งแต่ละตลาดจะมีความต้องการไม่เหมือนกันทัง้ ในด้านของประเภท ชนิด ขนาด เงื่อนไข ด้าน
มาตรฐานและคุณภาพ รูปแบบ การบรรจุหบี ห่อ ราคา ช่วงระยะเวลาทีต่ ลาดต้องการ ระยะเวลาใน
การส่ ง มอบ และรสนิ ย ม เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ก ารผลิต เพื่อ ขายนัน้ จ าเป็ น ต้ อ งให้ต รงต่ อ การใช้
ประโยชน์ของผูซ้ อ้ื แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น การใช้บริโภคหรืออุปโภค
โดยตรง ใช้เป็นวัตถุดบิ หรือแปรรูปสาหรับการผลิตด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น
2.
จากแนวความคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่า การผลิตเพื่อขายนัน้ เน้นการผลิตสินค้าตาม
คาสังซื
่ ้อจากตลาดต่างๆ วิธกี ารเช่นนี้ ผู้ซอ้ื จะเป็ นผู้บอกความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปริมาณ
และเงื่อ นไขทางด้านคุ ณสมบัติแ ละคุณภาพของสินค้าได้อ ย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้ผลิต จะ
สามารถใช้คาสังซื
่ ้อดังกล่าวพิจารณาและตัดสินใจว่าจะผลิตได้หรือไม่ และควรจะกาหนดแผนการ
ผลิตอย่างไร เมือ่ ผลิตไปแล้วจะสามารถขายได้ทงั ้ ในปริมาณและราคาทีเ่ ป็ นธรรมโดยไม่มปี ญั หาด้าน
การตลาด ผู้ซ้ือ เองก็ม ีห ลัก ประกัน ว่ า จะได้ร ับ สิน ค้า ตามคุ ณ ภาพ ตามเงื่อ นไขค าสัง่ ซื้อ ตาม
ระยะเวลาการส่งมอบและราคาที่แน่ นอน และสามารถนาไปใช้วางแผนเพื่อการผลิตขัน้ ต่อไป หรือ
วางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
เป้าหมายหลักของการผลิตเพื่อขายตามแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และ
การสร้างงาน คือ การทีจ่ ะให้ระบบการผลิตทัง้ ทีเ่ ป็ นการขายภายในประเทศและเพื่อการส่งออกเป็ น
การผลิตทางการค้าอย่างแท้จริง หลักการของการผลิตเพื่อขายมิใช่เป็ นเรื่องใหม่หรือแนวความคิด
ใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมีการดาเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่แล้ว ในลักษณะทีเ่ ป็ น
“การจ้างผลิต” หรือ “การจ้างทาของ” นันเอง
่
แต่กจิ กรรมการผลิตทัง้ ทางด้านสินค้าเกษตรและผูผ้ ลิต
อิสระรายย่อยส่วนใหญ่โดยทัวไปยั
่ งยึด “การขายตามผลิต” มากกว่า “การผลิตเพื่อขาย” ดังนัน้
แนวทางในบทนี้จงึ เน้นไปในด้านสินค้าการเกษตร ซึง่ ยังใช้ระบบ “ขายตามผลิต” เป็ นส่วนใหญ่อยู่ใน
ปจั จุบนั
4.
ระบบการผลิต เพื่อ ขาย นอกจากจะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ผ ลิต ผู้ ข าย และผู้ ซ้ือ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดความเสี่ยงความผันผวนทางด้านตลาด ปริมาณและราคา ซึ่งเคลื่อนไหว
ขึ้นลงรุน แรงแล้ว การผลิต เพื่อ ขายจะช่ ว ยสนับ สนุ นให้มกี ารนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ใ ช้ใ น
กิจกรรมการผลิตและการตลาดซึง่ มีจากัด เป็ นไปในทิศทางทีต่ อบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ
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โดยส่วนรวมอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ สูงสุดภาครัฐบาลจะสามารถกาหนดบทบาทและแนว
ทางการสนับ สนุ น ได้โ ดยชัด เจนมากยิง่ ขึ้น ไม่ว่ าจะเป็ นเรื่อ งของพื้น ที่ห รือ แหล่ ง ผลิต ที่ม ีค วาม
เหมาะสม การวิจยั การสนับสนุ นทางวิชาการ การจัดบริการอานวยความสะดวกพื้นฐานและการ
สนับสนุนทางด้านการตลาด
5.
กลไกของระบบการผลิต เพื่อ ขาย คือ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตลาดกับ
ผูผ้ ลิต หรือผู้ขายเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การทางานในระบบนี้จะ
เริม่ ต้นจากการพัฒนาระบบการตลาด คือ ใช้ตลาดเป็ นตัวตัง้ ข้อมูลข่าวสารการตลาดจะถูกนามาใช้
เป็นเครือ่ งมือในการส่งสัญญาณความต้องการของตลาดทีม่ ตี ่อสินค้าและบริการไปยังผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตจะ
พยายามตอบสนองความต้องการทางด้านตลาดโดยการปรับระบบและวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
สัม พัน ธ์ก ัน ดัง นัน้ รูป แบบซึ่งจะท าให้เ กิด กลไกการท างานในระบบนี้จ ะต้อ งมีอ งค์กรและระบบ
ข่าวสารการตลาดทีถ่ ูกต้อง แน่ นอนชัดเจน หากมีหลักประกันและข้อผูกพันมากเท่าใด ก็จะมีผลทา
ให้ระบบการผลิตเพื่อขายมีประสิทธิภาพมากขึน้ เท่านัน้ ดังนัน้ ทางเลือกของรูปแบบทีเ่ หมาะสมของ
สินค้าแต่ละประเภท ซึง่ อาจจะมีหลายรูปแบบจึงเป็ นแนวทางทีจ่ ะต้องเร่งรัดสนับสนุ นให้มกี ารขยาย
ผลให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
6.
รูปแบบการดาเนินงานตามระบบการผลิต เพื่อ ขายนัน้ สาหรับสินค้าการเกษตร
อาจจะสรุปได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้คอื
6.1 รูปแบบเป็ นรูปแบบที่ผู้ซ้อื มักจะแจ้งความต้องการที่จะรับซื้อผลผลิตและ
ขอให้เ จ้าหน้ าที่ของรัฐช่ว ยส่ งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยไม่มขี ้อ ผูกพันว่าจะรับซื้อที่ใด อย่างไร
คุณภาพใด ราคาเท่าใด และปริมาณมากน้อยเพียงใด รูปแบบการผลิตเพื่อขายลักษณะนี้ได้ทาให้
เกิดปญั หาขึน้ มากในอดีต ซึง่ อาจมีผลเสียหายได้มาก หากมีการสนับสนุ นให้เกิดขึน้ ต่อไป
6.2 รู ป แบบที่ส องเกิ ด ขึ้น จากผู้ ผ ลิต พัน ธุ์ เ พื่อ ขาย หรือ พ่ อ ค้ า เมล็ ด พัน ธุ์
สนับสนุ นให้เกิดการผลิต ซึง่ ผลผลิตจะขายหรือใช้ประโยชน์ได้คุม้ ค่าหรือไม่นนั ้ ในบางกรณีจะต้อง
ใช้เวลายาวนาน รูปแบบนี้การสนับสนุ นจะต้องทาด้วยความระมัดระวังมาก เพราะเกษตรกรมีความ
เสีย่ งสูง เนื่องจากอาจมีปญั หาด้านการขาดตลาดรองรับทีแ่ น่ นอน
6.3 รูปแบบที่สามเป็ นแบบทีเ่ กิดขึน้ กับอุตสาหกรรมการเกษตร มีลกั ษณะเป็ น
ตลาดข้อ ตกลงระหว่างผู้ผ ลิตกับโรงงานอุต สาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น กรณีของน้ าตาล
สับปะรดกระป๋อง รูปแบบนี้เป็ นรูปแบบทีม่ ปี ระโยชน์และควรทีจ่ ะสนับสนุ นให้ขยายผลต่อไป หากได้
มีก ารปรับปรุง เงื่อ นไขสาระส าคัญ ของข้อ ตกลง ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ แ ก่ ทุก ฝ่าย
มากขึน้
6.4 รู ป แบบที่ ส่ี ด าเนิ น การโดยมีก ารจัด ตั ง้ องค์ ก รให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ดาเนินการโดยบริษทั เอกชน เช่น กรณีทบ่ี ริษทั ในประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาดาเนินการให้เกิด
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การผลิตขึน้ โดยมีตลาดรับซื้อที่แน่ นอน ผู้สนับสนุ นการผลิตจะเป็ นผู้นาเข้าเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยี
และความรูท้ างวิทยาการ รวมทัง้ เป็ นผู้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ถูกต้องแน่ นอน รูปแบบนี้
เป็ นรูปแบบทีด่ คี วรแก่การสนับสนุ น อย่างไรก็ดกี ารขยายจานวนของบริษทั ที่ดาเนินงานในลักษณะ
เช่นนี้ค งจะเป็ นข้อ จากัดส าคัญ เนื่อ งจากจะต้อ งมีการลงทุนสูง และบริษัทดังกล่ าวจะต้อ งมีการ
ทางานในพืน้ ทีเ่ ป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถเกิดผลสาเร็จได้อย่างเต็มที่
6.5 รูปแบบทีห่ า้ อยูใ่ นลักษณะทีผ่ ผู้ ลิตสามารถติดต่อกับผูซ้ อ้ื ได้ดว้ ยตนเอง และ
สามารถนาความรู้และข้อมูลด้านการตลาดมาปรับระบบการผลิตเพื่อ ขายด้วยตนเองได้โดยตรง
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบทีด่ อี กี รูปแบบหนึ่ง หากสามารถขยายผลให้เกิดขึน้ ได้กว้างขวางยิง่ ขึน้
6.6 รูปแบบสุดท้ายเป็ นรูปแบบที่มแี นวทางการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อขาย
อย่างมีขนั ้ ตอน มีระบบและมีองค์กรดาเนินงานในเชิงธุรกิจ กล่าวคือ มีเอกชนดาเนินการในระดับ
ท้องถิ่นทาหน้ าที่เชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด โดยทาหน้ าที่เ ป็ นผู้รบั คาสังซื
่ ้อ และประสานกับ
ผู้ผ ลิต โดยการวางแผนการผลิต และสนับ สนุ น ให้เ กษตรกรปลูก ในปริมาณและคุ ณ ภาพที่ต ลาด
ต้องการทาการรับซือ้ โดยมีสญ
ั ญาข้อตกลง การผลิตเพื่อขายในลักษณะเช่นนี้เป็ นรูปแบบทีน่ ่ าจะมี
ความเหมาะสมมากทีส่ ุดรูปแบบหนึ่งสาหรับการผลิตสินค้าใหม่ เพื่อการขายทัง้ ภายในประเทศและ
การส่งออก ซึง่ ภาครัฐบาลควรจะเข้ามาสนับสนุ นมากขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

แนวทางการดาเนิ นงานของระบบการผลิ ตเพื่อขาย
7.
การรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือผูผ้ ลิตโดยสมัครใจ จะเป็ นแนวทางสาคัญของระบบ
การผลิตเพื่อขาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อการส่งออก ทัง้ นี้การรวมกลุ่มนี้จะรวมถึงการรวมกลุ่มของ
หน่วยผลิตขนาดเล็กอย่างเป็นระบบด้วย
8.
กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผูผ้ ลิต ควรจะมีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้การผลิตสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดทัง้ ด้านปริมาณและ
การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมทัง้ การลดต้นทุนทางด้านการตลาด
9.
ระบบการผลิตเพื่อขายนัน้ จาเป็ นต้องมีการจัดระเบียบการผลิต ปรับปรุงปริมาณ
และคุณภาพการผลิตให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความต้องการของตลาด โดยมีกฎหมายรองรับ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับสินค้าบางประเภททีเ่ หมาะสม
10. โดยที่คุณ ภาพความต้อ งการของตลาดเป็ นเงื่อนไขที่มคี วามสาคัญ มากที่สุดของ
ระบบการผลิตเพื่อขายจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผู้ผลิต และกลุ่มผู้ผลิตจะต้องมีการเลือกผลิตให้เหมาะสม
นับตัง้ แต่การเลือกพื้นทีเ่ พาะปลูก การเลือกประเภท และชนิดของสินค้า การคัดเลือกพันธุ์ รวมทัง้
การบรรจุหบี ห่อ
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11. ระบบการผลิตเพื่อขายนัน้ จะต้องมีระบบการจัดมาตรฐานของสินค้าเพื่อรักษาไว้ซง่ึ
ความสม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ งตามความต้อ งการของตลาด และเพื่อ ให้เ กิด ความสะดวก ชัด เจน
สามารถนาไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดได้ ทัง้ นี้จะต้องมีการทาความ
เข้าใจร่วมกันว่า มาตรฐานนัน้ เป็นมาตรฐานของแต่ละตลาดหรือผูซ้ อ้ื แต่ละรายซึง่ จะแตกต่างกัน การ
กาหนดมาตรฐานจึงต้องเป็นการทางานร่วมกันของภาคเอกชน เช่น ผูข้ าย ผูส้ ่งออก และภาครัฐบาล

บทบาทของภาครัฐบาลในการสนับสนุนระบบการผลิ ตเพื่อขาย
12. กิจการการผลิตเพื่อขายโดยการตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าอะไรเพื่ อขายใครนัน้ ส่วน
ใหญ่หรือเกือบทัง้ หมดเป็นกิจกรรมทีภ่ าคเอกชนดาเนินการอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ บทบาทของภาครัฐบาลจึง
เป็ น เรื่อ งของการสนั บ สนุ น การตัด สิน ใจของภาคเอกชน และการให้บ ริก ารที่จ าเป็ น ในกรณี ท่ี
รูปแบบและกลไกสามารถดาเนินการเชื่อมโยงตลาดและผูผ้ ลิตได้เป็นอย่างดีมปี ระสิทธิภาพแล้ว บทบาทของภาครัฐบาลควรจะเน้นเพียงการติดตาม และสนับสนุนให้มกี ารดาเนินการกว้างขวางมากขึน้
13. บทบาทของภาครัฐบาลในระยะเริม่ ต้นของการสนับสนุนระบบการผลิตเพื่อขาย ควร
มีหลักสาคัญ 5 ประการ คือ
13.1 สนับสนุ นและยัวยุ
่ ให้มกี ารรวมกลุ่มผู้ผลิตโดยสมัครใจให้ ขยายวงกว้างขึน้
เพื่อให้ทาหน้าทีเ่ ป็นหน่วยผลิตสนองความต้องการของตลาดทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า ตาม
แผนพัฒนาระบบการผลิตเพื่อขาย
13.2 สนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาด การศึกษาวิจยั ตลาด
สินค้าเป้าหมาย ตามแผนระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน เพื่อเป็ นจุดเริม่ ต้นให้ภาค
เอกชนนาไปใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจผลิตและจาหน่าย
13.3 ให้การสนับสนุนทางด้านการวิจยั และค้นคว้าทางวิชาการทางการผลิตและ
บรรจุหบี ห่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องของการนาร่องทดลองผลิตเพื่อพิจารณาโอกาสและความ
เป็นไปได้ในการผลิตทางการค้า
13.4 สนับสนุ นสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านการตลาด เพื่อ ให้เ กิด
ความสะดวกต่ อ ระบบการผลิต เพื่อ ขาย เช่ น พิธ ีก ารขนส่ งและขนถ่ าย เขตส่ งออก การรับ รอง
คุณภาพ รวมทัง้ บริการอื่นๆ ทีจ่ าเป็น และเป็นหน้าทีข่ องรัฐ
13.5 เผยแพร่และผนึกกาลังของหน่ วยงานต่างๆ ให้สนับสนุ นรูปแบบของการ
พัฒนาระบบการผลิตเพื่อขาย ทีม่ คี วามเหมาะสมและสามารถดาเนินการได้ในภาคปฏิบตั ิ

บทที่ 4
การกระจายการผลิตและบริการ

1.
การจัดระบบการผลิตภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการแปรปรวน
และความไม่แน่ นอนของสถานการณ์การผลิตและการตลาด ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ 6 นอกจากจะต้องมีการปรับและเปลีย่ นแปลงระบบการผลิตโดยเน้นการกระจายการ
ผลิตในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ รายได้และการมีงานทาของประชาชน โดยเฉพาะ
ในเขตชนบทของประเทศแล้ว ยัง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารกระจายการบริก าร ซึ่งจะเป็ นกิจ กรรมที่จ ะ
สนับสนุนการเพิม่ รายได้เงินตราต่างประเทศ และเพิม่ การสร้างงานได้อกี ทางหนึ่งด้วย

การกระจายการผลิ ตด้านการเกษตร
2.
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คือ ในช่วงปี 2525-2527 ผลผลิตพืช
ทัง้ หมดของไทยคิดเป็ นมูลค่า (ราคาคงทีป่ ี 2515) โดยเฉลีย่ ปีละ 61,811 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ น
มูลค่าผลผลิตพืชหลัก 6 ชนิด คือ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด และยาสูบ รวมกันโดย
เฉลีย่ ประมาณ 42,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3 ของมูลค่าทัง้ หมด นอกจากนี้มลู ค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรทัง้ หมดในช่วงเวลาเดียวกันเฉลีย่ ปีละ 101,156 ล้านบาท เป็ นมูลค่าสินค้าหลัก 6 ชนิด
ดังกล่าวเสีย 74,427 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 74 ของทัง้ หมด ภายใต้การแปรปรวนของ
เศรษฐกิจโลกอันเกิดจากการแข่งขันทางการค้า รวมทัง้ การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ คาดว่า
การขยายรายได้การส่งออกสินค้าหลักดังกล่าวคงจะทาได้ไม่มากในระยะต่อไป หากการเกษตรของ
ไทยยังต้องพึ่งสินค้าดัง้ เดิมเพียงไม่ก่ชี นิด เช่นที่เป็ นอยู่ในขณะนี้แล้ว การเพิม่ รายได้ต่อครัวเรือน
ของเกษตรกรจะทาได้ยากยิง่ ขึน้
3.
ราคาส่งออกสินค้าเกษตรหลักโดยเฉลี่ยต่อ ปี มีแนวโน้ มลดลงอย่างมากทุกชนิด
โดยเฉพาะน้ าตาลและข้าว (ตารางที่ 7.2) การทีเ่ กษตรกรพึง่ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
นอกจากความเสี่ยงจากความแปรปรวนทางภาวะการตลาดจะสูงแล้ว การใช้ทด่ี นิ และแรงงานของ
เกษตรกรจะไม่อาจทาได้อย่างเต็มทีอ่ กี ด้วย
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ตารางที่ 7.2
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาส่งออกสิ นค้าเกษตร (ร้อยละ)
สิ นค้า
3
36.2
31.9
15.2
13.6
19.8
25.7

ข้าว
น้าตาล
ใบยาสูบ
มันสาปะหลัง
ข้าวโพด
ยางพารา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4
15.0
9.8
7.4
11.8
6.2
10.1

5
-14.4
-21.6
-1.0
-2.9
-2.4
-1.9

4.
เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คาดว่าอัตราการขยายตัวของสาขาเกษตรในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ เพียงร้อยละ 2.8 ต่อปี เทียบกับอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 3.4 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 และร้อยละ 5.6 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (ตารางที่
7.3) การทีอ่ ตั ราการขยายตัวของสาขาเกษตรเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่ต่ าลงเช่นนี้จะมีผลให้การขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจโดยส่ วนรวมของประเทศต้อ งถู กกระทบกระเทือนไปด้วย และจะมีผ ลทาให้
ปญั หาการว่างงานรุนแรงยิง่ ขึน้ ได้ สมควรจะได้มกี ารจัดระบบการผลิตอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพทรัพ ยากร เพื่อกระจายการผลิตไปสู่สนิ ค้าอื่นๆ เสริมหรือ ทดแทนการผลิตสินค้าหลัก
ดัง้ เดิม เช่น อ้อย ถัว่ ยาสูบ ซึง่ คาดว่าจะมีปญั หาการตลาดในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ตารางที่ 7.3
อัตราการเพิ่ มมูลค่าสิ นค้าเกษตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3-5
(ราคาคงที่ปี 2515)
สิ นค้า
สาขาเกษตร
พืช
- พืชหลัก
- พืชอื่นๆ
ปศุสตั ว์
ประมง
ปา่ ไม้

3
5.6
6.0
7.1
4.6
6.3
3.4
2.7

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
4
3.4
3.9
4.7
2.4
4.5
3.7
-2.6

5
2.8
3.1
1.3
6.8
3.3
1.6
0.5
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5.
กลยุท ธการผลิต เพื่อ ขายซึ่ง ได้ก ล่ า วไว้โ ดยละเอีย ดในบทก่ อ นนั น้ เป็ น เรื่อ งที่
เกีย่ วข้องกับการผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ ซึง่ จาเป็ นต้องเน้นเรื่องคุณภาพ
และความสอดคล้องกับตลาด ดังนัน้ เกษตรกรจึงต้องมีความรู้ค่อนข้างสูงและใช้ทุนค่อนข้างมาก
เกษตรกรที่มโี อกาสจะด าเนิ นการตามกลยุทธนี้ไ ด้ น่ าจะได้แก่ เ กษตรกรที่ม ีค วามรู้และฐานะดี
พอสมควร นอกจากนี้โอกาสในด้านการส่งออกสินค้าแต่ละชนิดมีจากัดขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ตลาด
ของสินค้านัน้ ๆ ถ้าผลิตมากเกินไปก็จะมีปญั หาสินค้าล้นตลาด สาหรับเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ใน
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนาชนบทเพื่อแก้ปญั หาความยากจนนัน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี าร
ดาเนิน-การมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการพัฒนาอยู่แล้ว ควรที่จะดาเนินการต่อและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในด้านขีดความสามารถของราษฎรต่อไป ส่วนเกษตรกรทีไ่ ม่ได้อยู่ใน
สองประเภทดังกล่ าว ได้แ ก่ เกษตรกรที่ มฐี านะระดับปานกลาง ซึ่งเป็ นส่ ว นใหญ่ ของเกษตรกร
ทัง้ หมด วิธกี ารหนึ่งทีเ่ หมาะสมกับภาวะการณ์ในขณะนี้ คือ วิธกี ารกระจายการผลิตทางการเกษตร
โดยการลดความเสี่ยงด้วยต้นทุนต่ าและเกษตรกรทาได้เอง เนื่องจากวิธกี ารนี้สอดคล้องกับสภาพ
ตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและรุนแรง นอกจากนัน้ การทาการเกษตรแบบผสมผสานนัน้ เกษตรกร
เริม่ ทาอยูบ่ า้ งแล้ว แม้กระนัน้ ก็ดปี ญั หาก็ยงั มีอยูเ่ นื่องจากยังมีเกษตรกรอีกมากทีพ่ ง่ึ รายได้จากสินค้า
ใดสินค้าหนึ่งทีม่ ปี ญั หาในอัตราส่วนทีส่ ูงของรายได้ทงั ้ หมด เกษตรกรเหล่านี้มปี ญั หาจากความเสีย่ ง
และไม่ได้ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เต็มที่ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้ความสาค้ญแก่การกระจาย
การผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยยึดกลุ่มเกษตรกรทีม่ ฐี านะ
ปานกลางเป็ นกลุ่มเป้าหมายสาคัญ

เป้ าหมายของการกระจายการผลิ ต
ั หาให้ม ี
6.
มุ่ง กระจายสัด ส่ ว นของรายได้จ ากการพึ่ง สิน ค้า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ม ีป ญ
รายได้จากสินค้าและกิจกรรมอื่นมากชนิดขึน้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ท่มี นคงและมี
ั่
โอกาสในการ
เพิ่มรายได้ของครัวเรือนอย่างกว้างขวางขึ้น โดยเริม่ จากการกระจายการผลิต เพื่อขายในตลาด
ท้องถิน่ ของเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลักสาคัญ ซึง่ มีรูปแบบการดาเนินงานดังนี้ คือ
6.1 การปรับปรุงระบบการปลูกพืช (Cropping System) เพื่อ สนับสนุ นให้
เกษตรกรที่ในปจั จุบนั ทาการเกษตรในฤดูฝนครัง้ เดียวให้สามารถปลูกพืชมากชนิดขึน้ ซึง่ แบ่งออก
ได้เป็น 2 แบบ คือ
(1) การปลูกพืชในฤดูฝน มีแนวทางที่จะเพิม่ การผลิตพืชมากชนิดขึ้น
ได้หลายแนวทาง ได้แก่ การปลุกพืชอื่นแซมพืชหลัก เช่น การปลูกถัวเหลื
่ องแซมการปลูกฝ้าย และ
การปลูกโกโก้แซมสวนมะพร้าว เป็ นต้น การลดพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชหลักเพื่อปลูกพืชอื่นๆ เช่น การลด
พืน้ ทีป่ ลูกข้าวและพืชไร่เพื่อปลูกผักหลายๆ ชนิด เพื่อส่งตลาดใกล้เคียง หรือการลดพื้ นทีก่ ารปลูก
มันสาปะหลังเพื่อปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวฟ่างแดง เป็ นต้น
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(2) การปลูกพืชอื่นก่อนและหลังพืชหลัก มีแนวทางดาเนินการโดยการ
ผลิตพืชอายุสนั ้ และใช้น้าน้อยในช่วงเวลาก่อนและหลังพืชหลักในฤดูฝน เช่น การปลูกถัวต่
่ างๆ หรือ
พืชอื่นๆ ก่อนและหลังการทานา หรือก่อนและหลังการปลูกข้าวโพด เป็น
6.2 การปรับปรุงระบบการเกษตร (Farming System) หรือระบบไร่นาสวนผสม
โดยการปลูกพืชร่วมกับการเลีย้ งปศุสตั ว์และการทาประมงร่วมกันในเชิงพาณิชย์
6.3 การปลูกสวนป่าไม้มคี ่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สกั ไม้ประดู่ และสวนป่าไม้
โตเร็ว เช่น กระถินเทพา และไม้โกงกาง เสริมในระบบการเกษตรดัง้ เดิม (Agro Forest) ซึง่ จะต้องมี
การก าหนดชนิด ของไม้แ ละพัน ธุ์ไ ม้ใ ห้เ หมาะสมกับสภาพของพื้น ที่ รวมทัง้ การค านึง ถึงการใช้
ประโยชน์ของไม้ประเภทต่างๆ

แนวทางการดาเนิ นงาน
7.
สนับสนุ นให้มกี ารเพิม่ การใช้ทรัพยากรระดับไร่นาที่มอี ยู่ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
โดยให้ค วามส าคัญ แก่ เ กษตรกรและลักษณะของพื้น ที่เ ป็ นหลักในการดาเนินงาน และชี้แนะให้
เกษตรกรตัดสินใจเลือ กผลิต สินค้าที่เ หมาะสมกับสภาพของท้อ งที่และความต้อ งการของตลาด
เกษตรกรในเขตชลประทานควรสนับสนุ นให้เพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการเพิม่
รายได้จากการกระจายการผลิตไปยังพืชอื่น โดยเฉพาะการทาไร่นาส่วนผสมในเขตเกษตรล้าหลัง
คือ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายของการพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 ควรเน้นการกระจายการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่ ายในตลาดท้องถิน่ หรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมทัง้ การผลิตทีเ่ ป็ น
วัตถุดบิ สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิน่ เช่น โรงงานกระดาษ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ส่วน
เกษตรกรทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่นอกเขตเกษตรล้าหลัง และเขตเกษตรชลประทานควรปรับระบบการปลูกให้
กระจายมากขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชยืนต้นและสวนป่าเศรษฐกิจและด้าน
ปศุสตั ว์
8.

เน้นกิจกรรมการลงทุนทีต่ ่า ซึง่ เกษตรกรสามารถปฏิบตั เิ องได้อย่างต่อเนื่อง

9.
พยายามให้เกษตรกรมีโอกาสมากขึน้ ในการเรียนรูจ้ ากเกษตรกรด้วยกันโดยศึกษา
จากประสบการณ์และความสาเร็จของเกษตรกรและโครงการพัฒนาทีม่ พี น้ื ทีค่ ล้ายคลึงกัน

บทบาทของภาครัฐบาลในการสนับสนุนการกระจายการผลิ ต
10. กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรเป็ นผู้ตดั สินใจอยู่แล้ว บทบาท
ของภาครัฐบาลจึงเป็ นเรื่องของการสร้างโอกาสและสนับสนุ นการตัดสินใจของเกษตรกรและการ
ให้บริการทีจ่ าเป็นและเป็นไปได้ตามขีดความสามารถของรัฐ ดังนัน้ บทบาทของรัฐจึงควรเน้น
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10.1 งานวิจยั พัฒนา และความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรมี
ทางเลือกให้มากขึน้
10.2 เพิม่ บทบาทของรัฐในการแนะแนว เพื่อให้เกษตรกรสามารถหาข้อมูล
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากบุคคลหรือสถาบันทีส่ ามารถให้คาแนะนาแก่เกษตรกรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
10.3 การสนับสนุ นและส่งเสริมการกระจายการผลิตไปในสินค้าที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและสินค้าทีท่ ดแทนการนาเข้า
10.4 การจัดหาปจั จัยการผลิตและสินเชื่อเพื่อการเกษตรตามความจาเป็ น
11. เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของภาครัฐบาล สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสถานการณ์ทางการเกษตร และความหลากหลายของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ ่างๆ ควรทีจ่ ะมี
ระบบการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถถ่ายทอดนโยบายและแนวทางปฏิบตั จิ ากส่วนกลางไปสู่ผู้ปฏิบตั งิ าน
ในภาคสนามได้ชดั เจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบตั ิงานนัน้ จะเน้ นการทางานที่ม ี
แผนปฏิบตั งิ านให้เป็นระบบครบวงจร และให้มกี ารประเมินผลโครงการอย่างสม่าเสมอ
การกระจายการผลิ ตด้านอุตสาหกรรม
12. ในช่ ว งของการพัฒ นาที่ผ่ า นมาภาคอุ ต สาหกรรมได้ ม ีบ ทบาทต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึน้ เป็นลาดับ ทัง้ ในด้านการผลิตและการส่งออก โดยสัดส่วนการผลิต
อุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2528 อยู่ในอัตราร้อยละ 20 ในขณะที่
ภาคเกษตรมีสดั ส่วนร้อยละ 19.5 อย่างไรก็ดภี าวะการค้าและการตลาดโลกในปจั จุบนั ซึง่ เต็มไปด้วย
การปกป้อง การกีดกัน และการอุดหนุ น เพื่อคุม้ ครองผูผ้ ลิตภายในประเทศ ภาวะเช่นนี้ได้ส่งผลให้
สินค้าอุตสาหกรรมของไทยซึ่งมีอยู่ไม่ ก่ปี ระเภทที่ส่งออกได้มาก เริม่ ประสบปญั หาการกีดกันการ
นาเข้าจากประเทศผูซ้ อ้ื เช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง น้ าตาล เป็ นต้น และมี
ั หาด้านการตลาดมากขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึ่ง จะส่ ง
แนวโน้ มว่ าจะเป็ นป ญ
ผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศและปญั หาการว่างงาน
13. แม้ว่ า ภาคอุ ต สาหกรรมจะได้ข ยายตัว เพิ่ม ขึ้น ในอัต ราที่น่ า พอใจก็ต ามแต่ เ มื่อ
พิจารณาจากโครงสร้างการผลิตแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็ นการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทที่ต้อง
อาศัยการนาเข้าวัตถุดบิ ชิ้นส่วนกึ่งสาเร็จรูปจากต่างประเทศในปริมาณสูง ในขณะที่ อุตสาหกรรม
ขัน้ กลางโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวิศวการยังพัฒนาไปได้ช้า นอกจากนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก
ส่วนใหญ่ยงั เป็นอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งพึง่ เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และวัตถุดบิ จากต่างประเทศเป็ นหลัก เช่น
อุ ต สาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้ า ตลับ ลู ก ปื น เลนส์ แ ว่ น ตา ในขณะที่อุ ต สาหกรรมส่ ง ออกแปรรูป
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การเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหารนัน้ แม้จะมีการขยายการส่งออกเพิม่ ขึน้ แต่ยงั จากัดอยู่เพียง
สินค้าน้อยประเภทเท่านัน้
14. บทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมายังเป็ นลักษณะควบคุม
มากกว่าการส่งเสริมกฎระเบียบของรัฐบางประการเป็ นอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรม
โครงสร้างภาษี เช่น ภาษีการค้า ยังไม่เอื้ออานวยต่อ การพัฒนาอุ ตสาหกรรมโดยทัวไป
่ มีค วาม
เหลื่อมล้าและซ้าซ้อนในการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศและขัน้ ตอนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ใน
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็ นฐานของอุตสาหกรมและการสร้างงานยังได้ รบั สิทธิ
ประโยชน์ รวมทัง้ การสนับสนุนจากรัฐน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาก

เป้ าหมายของการกระจายการผลิ ตอุตสาหกรรม
15. การปรับโครงสร้างและการกระจายการผลิตทางอุ ตสาหกรรม มีเป้าหมายที่จะให้
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสาคัญ 3 ประการ คือ
(1)

สนับสนุ นการบรรเทาปญั หาการขาดดุลการค้า

(2)

ก่อให้เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้

(3) สนับสนุ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท่ีมคี วามเหมาะสมกับ ระบบการผลิต
การตลาด และมีผลต่อเนื่องกับการกระจายการผลิต

หลักการของการกระจายการผลิ ตอุตสาหกรรม
16.

มีหลักการสาคัญ 3 ประการ ได้แก่

16.1 สนับสนุ นการกระจายการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่ประเภทสินค้าที่ใช้
วัต ถุ ดิบภายในเป็ นหลัก มีมูล ค่ าเพิ่มสูง และสร้างโอกาสพัฒนาความเจริญ ของอุ ต สาหกรรมใน
ต่างจังหวัดให้มหี ลายชนิดมากขึน้ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือผูซ้ อ้ื ทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ โดยสนับสนุนและกระตุน้ ให้เอกชนเป็นแกนนาในการพัฒนา
16.2 ปรับปรุงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ลดน้อยลง และมีความเป็ นระบบยิง่ ขึน้ และสนับสนุ นให้ผปู้ ระกอบการใน
ภูมภิ าคมีขดี ความสามารถในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้
16.3 ปรับ บทบาท องค์ ก ร และกลไกการบริห ารงานของภาครัฐ บาลให้
เอือ้ อานวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเปลีย่ นจากการควบคุมและส่งเสริม เป็ นการสนับสนุ นและ
ชีน้ าโอกาส
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แนวทางการดาเนิ นงาน
17. แนวทางการพัฒนาโดยทัวไป
่ เพื่อปรับโครงสร้างและกระจายการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และใช้กลไกการประสานแผนการผลิตและการตลาดเข้าด้วยกัน โดย
17.1 สนับ สนุ น และส่ ง เสริม การกระจายการผลิต ไปในประเภทสินค้า ที่ต ลาด
ต้องการ โดยพัฒนาระบบข่าวสารการตลาดให้สามารถชี้นาการผลิตและจาแนกโอกาสการตลาดที่
ชัดเจนทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภาค และการแข่งขันในตลาดโลก
17.2 สนับสนุนและกลันกรองการลงทุ
่
นให้มผี ลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึน้
และสนับสนุ นการลงทุนในการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของผูผ้ ลิต
ในประเทศในการแข่งขันกับผูผ้ ลิตต่างประเทศ
17.3 ขจัด อุ ป สรรคของการประกอบอุ ต สาหกรรม เช่ น การลดขัน้ ตอนการ
ขออนุ ญาต การผ่อนคลายระเบียบข้อบังคับ การประสานงานและการขจัดความซ้าซ้อนเรื่องการที่
ต้องขออนุญาตประกอบการจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น
17.4 ปรับ ปรุ ง โครงสร้า งภาษีอ ากรให้ม ีผ ลต่ อ การส่ ง เสริม การกระจายและ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมมากยิง่ ขึน้ โดยลดความซ้าซ้อนจากการจัดเก็บภาษี ปรับโครงสร้างภาษีศุลกากรให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ยงิ่ ขึ้น เช่น ปรับอากรขาเข้าของสินค้าชนิดต่างๆ ให้ม ี
อัตราใกล้เคียงกัน
17.5 ปรับปรุงหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มบี ทบาทด้านการสนับสนุนมากกว่าการควบคุม และเป็ นแกนกลางการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมให้แก่ภาคเอกชน
17.6 สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ ในทุกขัน้ ตอน
ของวงจรการผลิตและการตลาด ทัง้ ทางด้านสรรหาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับที่
ตลาดต้องการ การเจาะและขยายตลาด โดยเอกชนจะเป็นหลักสาคัญในการพัฒนา
18. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นอุตสาหกรรม 3 ประเภททีม่ โี อกาส
ก่ อ ให้เ กิด อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง กระจายรายได้แ ละการผลิต ในภูม ิภ าค และการสร้า งงาน คือ
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมภูมภิ าค และอุตสาหกรรมวิศวการ
18.1 อุตสาหกรรมการเกษตร
(1) พัฒนาและสนับสนุ นอุตสาหกรรมการเกษตรที่มลี ู่ทางการส่งออก
สูงและอุ ตสาหกรรมที่สามารถผลิต ทดแทนการนาเข้าได้ โดยให้สอดคล้องกับความต้อ งการของ
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ตลาดหรือ ผู้ซ้อื ตลอดจนปจั จัย การผลิต ของแต่ ล ะภาคและศัก ยภาพของพื้น ที่ ทัง้ นี้ จะเน้ นการ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการชี้ช่องทางการลงทุน การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
หรือสามารถนาไปใช้แก้ปญั หาได้อย่างจริงจัง การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาระบบการ
จัดการ การพัฒนาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดย่อมและขนาดกลาง
(2)

ขยายฐานการผลิตไปสู่ส ินค้าอุต สาหกรรมการเกษตรใหม่ๆ ที่ม ี

ลู่ทางการตลาดสูง จาก
-

วัตถุดบิ ส่วนเกินของภาคเกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด

มันสาปะหลัง ยางพารา เป็นต้น
สินค้าที่มโี อกาสการพัฒนา เช่น อุตสาหกรรมอาหารจาก
ผัก ผลไม้ อุตสาหกรรมจากป่าไม้ (กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ) อุตสาหกรรมยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพจากสมุนไพร เครือ่ งเทศ และน้ามันหอมระเหย
(3) สนับสนุ นความร่วมมือ กันเพื่อ สร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาใน
ด้านการผลิต การตลาด การค้นคว้าวิจยั และการถ่ ายทอดเทคโนโลยี การจัดการ การประสาน
ผลประโยชน์และการลงทุนของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ผนึ กกาลังเป็ นระบบครบวงจรทัง้ ในรูป
ของแผนงานและโครงการพัฒนา ระบบข้อมูลและคณะกรรมการประสานความร่วมมือ
(4) ส่งเสริมให้เ กษตรกรมีการวางแผนงานการผลิต ซึ่งเน้ นคุ ณภาพ
รวมทัง้ มีการรวมกลุ่ม เพื่อผลิตวัตถุดบิ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตร
(5) สนับสนุ นให้โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ระบบการจัดหา
วัตถุดบิ ทีเ่ หมาะสม และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
(6)

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับท้องถิน่ ชนบท

โดยถือตลาดเป็นตัวนา
18.2 อุตสาหกรรมในครอบครัวอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรม
ภูมิภาค
(1) มุ่งการกระจายอุตสาหกรรม และกระจายประเภทสินค้าอุตสาหกรรมในภูมภิ าค โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมในภูมภิ าค ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสมในกระบวนการผลิตโดยให้ลงถึงระดับ
พืน้ ที่อย่างทัวถึ
่ ง การชีช้ ่องทางการลงทุนให้กบั นักลงทุ นในระดับท้องถิน่ และส่วนกลาง รวมทัง้ การ

222

ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากภูมภิ าคให้สอดคล้องกับตลาดทัง้ ภายในประเทศและ
ส่งออก
(2) ปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในภูมภิ าค เพื่อทาหน้าทีใ่ นด้านส่งเสริมและวางแผนพัฒนาระดับภาคและระดับจังหวัดให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้
(3) พิจารณาความเป็ นไปได้ในการเพิม่ การสนับสนุ นให้สนิ เชื่อด้าน
การเงินในอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม แก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เพียงพอ
(4) พิจ ารณาความเป็ น ไปได้ เ กี่ ย วกับ การให้ ส ิท ธิป ระโยชน์ เ พื่ อ
สนับสนุ นอุตสาหกรรมขนาดย่อม
18.3 อุตสาหกรรมวิ ศวกร
(1) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานโลหะให้
เป็นฐานสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระยะยาว โดยจะให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมวิศว
การระดับกลาง ทีส่ ามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้พอสมควร และมีผลกระทบต่อเนื่องกับภาคการผลิต
อื่นๆ สูง
(2) ให้ค วามสาคัญ แก่ อุ ต สาหกรรมอิเ ล็กทรอนิ ค ส์ ที่ต้อ งได้ร บั การ
พัฒนาควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมงานโลหะ โดยเน้นอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่อื สารโทรคมนาคม
ทัง้ การประกอบผลิตภัณฑ์และการผลิตชิน้ ส่วน ทัง้ นี้ จะเป็ นผลให้เกิดมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์สูงขึน้
ประหยัดเงินตราต่างประเทศ และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ต่อเนื่องมากขึน้
(3) ส่งเสริมการสร้างตลาดภายในประเทศให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยมี
นโยบายให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ รวมทัง้ รัฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การผลิต สิ น ค้ า วิ ศ วกร
ภายในประเทศ ทัง้ การจัดจ้างและการจัดซือ้
(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมวิศวการทัง้ ที่
มีอยู่แล้ว และให้เกิดขึน้ ใหม่อย่างกว้างขวาง โดยดาเนินการอย่างครบวงจร เน้นการให้คาปรึกษา
ทางวิช าการ พัฒ นา และปรับ ปรุ ง เทคโนโลยีก ารผลิต แก่ ผู้ป ระกอบการ การฝึ ก อบรม การ
ค้นคว้าวิจยั และการเผยแพร่ การเงิน (สินเชื่อ) การจัดการและการตลาด เป็นต้น
(5) ให้บริการพืน้ ฐานและการส่งเสริมแก่การพัฒนามาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิศวการ
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บทบาทของรัฐ ในการสนั บ สนุ น การปรับ โครงสร้ า ง
อุตสาหกรรม

และกระจายการผลิ ต

19. นอกเหนือจากการจัดทาแผนงานและโครงการทางด้านอุต สาหกรรมทีส่ อดคล้องกับ
กลยุทธของแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 แล้ว รัฐจะมีบทบาทในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
19.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการลงทุน การผลิต และการค้า
รวมทัง้ สนับสนุ น การก าหนดมาตรฐาน และส่ ง เสริม การปรับปรุง คุ ณ ภาพการออกแบบของ
อุตสาหกรรม
19.2 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการผลิตในประเทศ
และส่งเสริมการรับช่วงผลิต กาหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยป้องกันปญั หามลภาวะอย่างกว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ และเพื่อส่งเสริมการวิจยั และค้นคว้าพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน
19.3 เพิ่ม ขีด ความสามารถและประสิท ธิภาพของผู้ป ระกอบการ โดยเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง จัดระบบการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงานให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมศึกษาวิจยั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
ประโยชน์จากวัตถุดบิ
19.4 รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรูด้ า้ นการผลิต การตลาด การจัดการ และ
การลงทุนแก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อมในภูมภิ าค
19.5 สนับสนุ นความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานของรัฐในเรื่องการลงทุนระหว่าง
เอกชนระดับส่วนกลางและระดับภูมภิ าค ระหว่างระดับเมืองกับระดับท้องถิน่ ชนบท และเสริมสร้าง
การผนึกกาลังระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในด้านการพัฒนาตลาดส่งออก
19.6 เสริมสร้างระบบการรับช่วงผลิตให้สามารถสนับสนุ นซึ่งกันและกันระหว่าง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง กับอุตสาหกรรมขนาดย่อม และระหว่างอุตสาหกรรมในส่วนกลางกับอุตสาหกรรมในภูมภิ าค หรือระหว่างอุตสาหกรรมในเมืองกับอุตสาหกรรมใน
ชนบท

การกระจายการผลิ ตด้านทรัพยากรธรณี
20. ในระยะที่ผ่ า นมา โครงสร้า งการผลิต และการตลาดทรัพ ยากรธรณีข องไทยพึ่ง
ทรัพ ยากรแร่เพียงไม่ก่ชี นิด เช่น ดีบุก ทังสเตน ฟลูอ อไรท์ และอื่นๆ โดยการผลิต ทรัพยากรแร่
เหล่านี้ยงั เป็นเพียงขบวนการในรูปแบบดัง้ เดิม คือ มุ่งผลิตเป็ นแร่ดบิ หรือแต่งแร่เพียงเล็กน้อย เพื่อ
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การส่งออก แต่ ยงั ขาดการพัฒนาต่ อเนื่อ งให้เป็ นปจั จัยการผลิต ของอุ ตสาหกรรมภายในประเทศ
เพื่อให้มมี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ ในขณะเดียวกันแหล่งแร่ธรรมชาติซ่งึ มีต้นทุนการผลิตต่ า เช่น กรณีของ
เหมือ งดีบุก บนบกมีจานวนลดน้ อ ยลงทุกที ประกอบกับการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกในระยะปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมโลกในระยะปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม ซึง่ ใช้ทรัพยากรแร่เป็ นวัตถุดบิ ได้เกิดชะงักงัน ทาให้สถานการณ์
การผลิตและการตลาดสินค้าแร่เหล่านี้ซบเซาลง มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต รายได้จากการ
ส่งออก และการจ้างงานในประเทศ และคาดว่าสถานการณ์เหล่านี้จะยังมีความไม่แน่ นอนต่อไปอีก
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
21. นอกจากการผลิตแร่ประเภทดัง้ เดิมที่กล่าวมาแล้วนี้ ประเทศไทยยังเป็ นแหล่งแร่
รัตนชาติ คือ พลอยสีประเภทต่างๆ ซึง่ ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม โกเมน เพทายและอื่นๆ เป็ น
ต้น เป็ นจานวนมาก แหล่ ง แร่รตั นชาติเ หล่ านี้ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นบริเ วณจังหวัด จันทบุ ร ี ตราด และ
กาญจนบุร ี ซึง่ ทัง้ 3 จังหวัดนี้สามารถผลิตแร่รตั นชาติคดิ เป็นประมาณร้อยละ 85 ของพืน้ ทีพ่ ลอยดิบ
ทัง้ ประเทศ และบางส่วนยังอยู่ใ นจังหวัดศรีสะเกษและแพร่ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็ นแหล่ ง
เพชรดิบ ซึง่ ส่วนใหญ่พบในเหมืองแร่ดบี ุกในจังหวัดภาคใต้ พลอยสีประเภทต่างๆ และเพชรดิบ เป็ น
วัตถุดบิ ที่สาคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมการส่งออกที่ สาคัญ
ของประเทศไทยอยูใ่ นปจั จุบนั
22. แร่ ร ัต นชาติท ัง้ ที่เ ป็ น พลอยดิบ และเพชรดิบ ประเภทต่ า งๆ นี้ ไม่ เ พีย งแต่ จ ะมี
บทบาทสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิม่ และทารายได้เงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี
หนึ่งไม่ต่ ากว่า 8,000 ล้านบาทแล้ว ยังมีส่วนในการสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รองรับแรงงานได้ไม่
ต่ ากว่า 7 แสนคนโดยประมาณ 3 แสนคน เป็ นแรงงานทีข่ ุดแร่รตั นชาติซง่ึ เป็ นแรงงานนอกฤดูกาล
เฉพาะปลูก นอกจากนัน้ เป็ นแรงงานเต็มเวลาทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมการเจียระไน และแปรรูปแร่รตั นชาติเป็นอัญมณี และเครือ่ งประดับต่างๆ อีกไม่ต่ากว่า 4 แสนคน
23. การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแร่รตั นชาติ และอุตสาหกรรมอัญมณีในระยะที่
ผ่านมานัน้ เป็นการดาเนินงานของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าคุณภาพของแร่รตั นชาติ และความ
ชานาญงานในฝีมอื การเจียระไนของแรงงานไทย จะมีผลให้อุตสาหกรรมดังกล่าวขยายตัวได้เพิม่ ขึน้
เป็นทีย่ อมรับทัง้ ตลาดภายในและตลาดส่งออกก็ตาม แต่ปจั จุบนั แร่รตั นชาติทส่ี าคัญโดยเฉพาะพลอย
สีทม่ี คี ุณภาพประเภททับทิม บุษราคัม และไพลิน ได้มแี นวโน้มทีจ่ ะร่อยหรอลง ในขณะทีแ่ หล่งเพชร
ดิบ ยัง คงจ ากัด อยู่เ พีย งบริเ วณเหมือ งดีบุก ซึ่ง เป็ น พื้น ที่ท่บี ริษัท ต่ า งชาติได้ร บั สัมปทาน การที่
ปริมาณแร่รตั นชาติไ ด้มแี นวโน้ มลดลงดังกล่ าว จะเป็ นอุปสรรคต่อ การเจริญเติบโตของอุ ตสาหกรรมอัญมณีและการจ้างงานของอุตสาหกรรมประเภทนี้ในระยะต่อไป
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แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมแร่รตั นชาติ
24. เพื่อให้การพัฒนาด้านทรัพยากรแร่มกี ารกระจายจากแร่ประเภทดัง้ เดิมไปสู่แร่รตั นชาติประเภทต่ างๆ เพื่อ ใช้เ ป็ น วัต ถุ ดิบในอุ ต สาหกรรมอัญ มณีและเครื่อ งประดับ ที่จะก่ อ ให้เ กิด
มูลค่าเพิม่ นารายได้จากการส่งออกและการจ้างงานเพิม่ มากขึน้ ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้
จึงเห็นควรกาหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
24.1 สนับสนุนการสารวจแหล่งรัตนชาติทเ่ี ป็ นพลอยดิบในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ ซึง่
ขณะนี้ได้มกี ารสารวจเบือ้ งต้นไปบ้างแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
24.2 เพิม่ ปริมาณการผลิตแร่รตั นชาติพจิ ารณาความเป็ นไปได้ในการอนุ ญาตให้
มีการทาเหมืองพลอยในแหล่งซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งสิ้นสภาพความเป็ นป่าไปแล้วเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการเพิม่ พืน้ ทีข่ ดุ พลอยให้มากขึน้ ทัง้ นี้การอนุญาตดังกล่าวจะมีการกาหนดเงื่อนไขทีใ่ ห้มกี าร
ปลูกปา่ ทดแทนในกรณีทป่ี ริมาณพลอยในแหล่งดังกล่าวได้หมดสิน้ ไปแล้ว
24.3 สนับสนุ นการศึกษา วิจยั ด้านการปรับปรุงคุณภาพแร่รตั นชาติให้มมี ูลค่า
สูงขึน้
24.4 ส่งเสริมการศึกษาวิธกี ารเจียระไนและปรับปรุงแร่อ่นื ๆ ให้มสี สี นั และความ
สวยงาม เทียบเคียงแร่รตั นชาติ
24.5 ส่งเสริมการอบรมช่างฝีมอื การเจียระไน เพื่อให้เกิดแรงงานฝีมอื ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ รวมทัง้ สนับสนุ นการรวมกลุ่มช่างฝี มอื เพื่อการพัฒนาคุณภาพแรงงานในด้านนี้ให้
สามารถแข่งขันได้ในต่างประเทศ
24.6 สนับสนุ นการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของผลิต ภัณฑ์อ ัญ มณี รวมทัง้
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ

การกระจายการบริ การ
25. ในขบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา กิจกรรมการบริการได้มบี ทบาทสาคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเพิม่ ขึ้นเป็ นล าดับ กล่าวคือ สัดส่ว นของมูล ค่าเพิม่ ด้านการบริการต่ อ
ผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 33.4 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็ น
ร้อยละ 36.9 ในระยะ 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการบริการได้
เป็ นแหล่งนารายได้เงินตราต่างประเทศทีส่ าคัญดังจะเห็นได้จากรายได้เงินตราต่างประเทศในสาขา
บริการได้เพิม่ ขึน้ จาก 14,770 ล้านบาท ในปี 2520 เป็ น 51,440 ล้านบาท และ 72,700 ล้านบาท ใน
ปี 2524 และ 2527 ตามลาดับ ซึง่ กิจกรรมการบริการในทีน่ ้ีรวมถึงการบริการท่องเทีย่ ว การค้าปลีก
ค้าส่ง การบริก ารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ การ
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บริการทางสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข และการบริการทางธุรกิจ เช่น การวิจยั การตลาด
สินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร กิจกรรมการบริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการตลาด และ
การแปรรูปซึง่ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การบรรจุหบี ห่อ การบริการคลังสินค้า การขนส่ง
รวมทัง้ การบริการจัดหาแรงงาน
26. ความสาคัญของกิจกรรมการบริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจส่วนรวม และมีบทบาทในการผ่อนคลายปญั หาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยเป็ น
แหล่ ง เงิน ตราต่ า งประเทศที่ส าคัญ ที่จ ะชดเชยการขาดดุ ล การค้า ซึ่ง เกิด ขึ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ งแล้ว
กิจกรรมการบริการดงกล่าวยังได้มสี ่วนในการสร้างงานให้แก่ระบบเศรษฐกิจสูงเป็ นอันดับสองรอง
จากกิจ กรรมการผลิต ด้า นการเกษตร จากการศึก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2524 พบว่า กิจกรรมการบริการสามารรองรับแรงงานได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 20 ของแรงงานทัง้ หมด และร้อยละ 28 ของแรงงานในกิจกรรมการบริการนี้จะเป็ นการ
ประกอบอาชีพอิสระ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานจากกลุ่มผู้มกี ารศึกษาระดับสูงและกลาง บทบาทของ
สาขาบริการในการสร้างงานนัน้ นอกจากการค้าประเภทขายส่งและขายปลีก ซึง่ ได้เป็ นสาขาสาคัญที่
สามารถรองรับแรงงานได้มากที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 43 ของแรงงานในกิจกรรมการบริการ
ทัง้ หมดแล้ว กิจกรรมบริการทีส่ ามารถรองรับแรงงานเป็นอันดับสอง ได้แก่ การท่องเทีย่ ว นอกจากนี้
ยังมีบริการด้านการศึกษา คมนาคมขนส่ง บริการทางสาธารณสุข การธนาคาร การบริการทางธุรกิจ
และบันเทิง ซึง่ สาขาบริการทีน่ อกเหนือจากการค้าส่งและปลีกนี้ สามารถจ้างงานได้ประมาณร้อยละ
12 ของการจ้างงานในสาขาบริการทัง้ หมด
27. แม้ว่าการดาเนินการตามกลยุทธและแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแนวใหม่ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะนาไปสู่การปรับระบบโครงสร้างการผลิตในประเทศซึง่ มีผลต่อ
การบรรเทาปญั หาการขาดดุลการค้า ลดความเสี่ยงของผู้ผลิต ก่ อให้เกิดการกระจายรายได้และ
สนับสนุ นการสร้างงานเพิม่ ขึน้ ก็ตาม แต่ช่องทางการปรับและขยายตัวทางสาขาการผลิตหลัก คือ
เกษตรและอุตสาหกรรม ยังมีขอ้ จากัดและความไม่แน่ นอนอยู่มาก โดยเฉพาะข้อจากัดที่เป็ นปจั จัย
ภายนอกซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การผลิตในตลาดโลก ดังนัน้ จึงมี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเร่งรัดพัฒนากระจายการบริการให้สามารถมีบทบาทในด้านการประหยัดหรือ
หารายได้เงินตราต่างประเทศ ช่วยสนับสนุนการสร้างงานให้มากเพิม่ ขึน้ อีกทางหนึ่ง

เป้ าหมายของการกระจายการบริ การ
28.
ประการ คือ

การกระจายการบริการในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีเป้าหมายสาคัญ 2
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28.1 เพื่อกระจายการพัฒนาด้านการบริการไปสู่กจิ กรรมบริการประเภทใหม่ๆ ที่
จะมีส่วนในการบรรเทาปญั หาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด สนับสนุ นการหารายได้และ
ประหยัดเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุนการระดมเงินออมภายในประเทศ
28.2 เพื่อให้กิจกรรมการบริการสามารถรองรับการมีงานทาเพิม่ ขึ้นช่วยแก้ไข
ปญั หาการทางานต่ าระดับ รวมทัง้ ให้มบี ทบาทเสริมสร้างการประกอบอาชีพอิสระสาหรับกลุ่มผู้ม ี
การศึกษาระดับกลางและระดับสูงให้มากขึน้

หลักการของการกระจายการบริ หาร
29. หลักการของการกระจายกิจกรรมในสาขาบริการนัน้ จะเน้ นความสาคัญ ของการ
บริการเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) กิจ กรรมการบริก ารที่ส นั บ สนุ น การหารายได้ หรือ ประหยัด เงิน ตรา
ต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างงาน
(2)
และการสร้างงาน

กิจกรรมการบริการที่จะสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวม

30. กิจกรรมการบริการที่จะสนับสนุ นการหารายได้ หรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ
และสนับสนุ นการสร้างงานในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ทีค่ วรดาเนินการต่อไป ได้แก่ การ
บริก ารเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ย ว การรับ เหมาก่ อ สร้ า ง การสนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารประกัน ภัย ต่ อ
ภายในประเทศ การทางานของคนไทยในต่างประเทศ ฯลฯ
31. กิจกรรมการบริการที่จะสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมและการ
สร้างงาน ซึง่ น่ าจะต้องมีการพิจารณาเร่งสนับสนุ นอย่างจริงจังให้มากขึน้ ได้แก่ กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการประกันภัย เช่น การประกันสุขภาพและการเจ็บปว่ ย การประกันอุบตั เิ หตุแก่บุคคลทีส่ าม เป็ น
ต้น นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมการบริการที่ควรได้รบั การพิจารณา ได้แก่ บริการที่ปรึกษาทางด้าน
การตลาด การจัด การ การโฆษณา การประชาสัม พัน ธ์ บริก ารด้า นกฎหมาย การบ ารุง รัก ษา
เครื่อ งมือ เครื่อ งจัก รและอุ ปกรณ์ ใ นสาขาเกษตรและอุ ต สาหกรรม รวมทัง้ การส่ งบุค ลากรระดับ
ผู้ชานาญการของไทยไปทางานในต่างประเทศทัง้ ในโครงการความช่วยเหลือของประเทศไทยที่
ให้แก่ต่างประเทศและในโครงการระหว่างประเทศต่างๆ

แนวทางการพัฒนา
32. แนวทางการพัฒนาการบริการในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะเน้นการบริการ
เฉพาะด้าน ดังนี้คอื
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32.1 การท่องเที่ยว
(1) การบริการประเภทนี้ ยังคงมีบทบาทสาคัญ ในระยะของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ทัง้ ในแง่ของการนามาซึง่ รายได้เงินตราต่างประเทศ และการสร้างงาน จากการ
ประมาณการของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ในปี 2534 ซึง่ เป็ นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 6 นัน้ นักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศจะเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนกว่า 3.7 ล้านคน และประมาณว่าการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศจะสามารถสร้างงานได้เพิม่ ขึน้ อีกไม่น้อยกว่า
150,000 คน
(2)

แนวทางการพัฒนาการบริการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ คือ
(2.1) กิ จกรรมด้านการตลาด

กิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวนัน้ จะให้ความสาคัญใน
เรื่อ งการเพิ่มค่ าใช้จ่ายด้านการตลาดต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาวิจยั ตลาด การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ย วภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายเวลา
พานักของนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวประเภททีม่ คี ุณภาพ คือ นา
เงินมาใช้จา่ ยในประเทศไทยสูง
(2.2) กิ จกรรมกระจายการผลิ ตและการบริ การท่องเที่ยว
เน้ น การอนุ ร ัก ษ์ แ ละพัฒ นาทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว
ปรับ ปรุ ง สิ่ง อ านวยความสะดวกที่จ าเป็ น ส าหรับ การท่ อ งเที่ย วของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วในภูม ิภ าค
สนับสนุนให้มแี ผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคและระดับจังหวัด ปรับปรุงรูปแบบและ
คุณภาพของสินค้าหัตถกรรมพืน้ บ้านและของทีร่ ะลึกในแหล่งท่องเทีย่ ว รวมทัง้ สนับสนุ นการจัดให้ม ี
สถานีบริการผูโ้ ดยสารขาออกทางอากาศในเมือง (City Air Terminal) เพื่อรองรับการขยายตัวของ
นักท่องเทีย่ วในระยะต่อไป
32.2 การประมูลงานก่อสร้างในต่ างประเทศ
(1) ธุ ร กิจ ก่ อ สร้า งของไทยได้พ ัฒ นาขึ้น อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพเป็ น ที่
ยอมรับ ในต่ า งประเทศมากขึ้น ดัง จะเห็น ได้ว่ า ธุ ร กิจ ด้า นนี้ ไ ด้ ม ีส่ ว นในการน ารายได้เ งิน ตรา
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 46.7 ล้านบาท ในปี 2520 มาเป็ นกว่า 120 ล้านบาท ในปี 2528 โดยตลาด
สาคัญในปจั จุบนั ได้แก่ ตะวันออกกลาง และภูมภิ าคอาเซียน อย่างไรก็ด ี ธุรกิจประเภทนี้ยงั ประสบ
ปญั หาและอุ ปสรรคบางประการ ซึ่งทาให้ผู้รบั เหมาไทยมีข้อ เสียเปรียบไม่ส ามารถแข่งขันได้ใ น
ต่างประเทศ ปญั หาและอุปสรรคสาคัญ ได้แก่ การขาดข้อมูลในเรื่องช่องทางและโอกาสในการทา
ธุรกิจ การเปิดประมูลของบริษทั คนไทย ปญั หาภาระต้นทุนจากการค้าประกันธนาคารด้านต่างๆ ข้อ
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เสียเปรียบด้านภาระภาษี ราคาของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ข้อจากัดในด้าน
ประสบ-การณ์ ของผู้รบั เหมาไทย และความรู้เ กี่ยวกับขบวนการ กฎระเบีย บ การจัดหาซื้อ ของ
ประเภทต่างๆ ทีจ่ ะสนับสนุนการดาเนินธุรกิจประเภทนี้
(2) เพื่อ ให้ก ารบริก ารด้า นนี้ ม ีส่ ว นสนั บ สนุ น การน ารายได้เ งิน ตรา
ต่างประเทศและการสร้างงานเพิม่ ขึน้ แล้ว แนวทางการพัฒนาในด้านนี้ ประกอบด้วย
(2.1) จัดให้มรี ะบบข้อมูลข่าวสารเพื่อชี้นาโอกาสและช่องทางใน
การทาธุรกิจจัดหาจัดซือ้ และประมูลรับเหมาก่อสร้างในประเทศต่างๆ โดยในขัน้ ต้นนี้เห็นควรให้ม ี
การกาหนดหน่ วยงานกลางของทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชนขึน้ โดยเฉพาะเพื่อเป็ นหน่ วยประสานการ
ดาเนินงานในเรือ่ งนี้ต่อไป
(2.2) ศึกษาในรายละเอียดของความเป็ นไปได้ใ นการกาหนด
มาตรการเพื่อสนับสนุ นการขยายการประมูลรับเหมาก่อสร้างของผูร้ บั เหมาไทยในต่างประเทศ ทัง้ ที่
เป็นการช่วยลดภาระต้นทุนของผูร้ บั เหมาก่อสร้างในด้านการค้าประกัน ภาระภาษีและข้อเสียเปรียบ
บริษทั ประมูลของต่างประเทศในเรื่องราคาของอุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทัง้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการรวมกลุ่ มของผู้รบั เหมาไทย เพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์และขีดความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจประเภทนี้ เพื่อให้การสนับสนุ นการประมูลก่อสร้างในต่างประเทศของผู้รบั เหมาไทย
เกิดผลในทางปฏิบตั ติ ามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว
32.3 การทางานของแรงงานไทยในต่ างประเทศ
(1) นับตัง้ แต่ปี 2522 เป็นต้นมา รายได้เงินตราต่างประเทศจากการไป
ทางานของแรงงานไทยในต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ จาก 3,800 ล้านบาท ในปี 2522 เป็ นกว่า 23,000
ล้านบาท ในปี 2528 อย่างไรก็ดี ตลาดสาคัญที่เคยรองรับแรงงานไทย ได้แก่ ตะวันออกกลาง
ั หาเนื่ อ งจากราคาน้ ามันได้มแี นวโน้ มลดลง
โดยเฉพาะซาอุ ด ีอ าระเบีย และคูเ วต ได้ป ระสบป ญ
ประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในด้านการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ได้เสร็จ
สิน้ ลงไปส่วนใหญ่ การขยายตัวของรายได้จากการทางานของแรงงานไทยในตลาดเหล่านี้มแี นวโน้ม
ที่จากัดตัว ลง ดังนัน้ เพื่อ รัก ษารายได้ของการทางานของคนไทยในต่ างประเทศ จึงจาเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงจากแรงงานประเภทไร้ฝีมอื ไปสู่แรงงานประเภทที่มฝี ี มอื ไปสู่แรงงานประเภทที่มฝี ี มอื
เพื่อทางานประเภทที่ต้องใช้ความรูท้ างเทคนิคและวิชาการเพิม่ ขึน้ เช่น งานบารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ การควบคุมและการบริหารการจัดการ เป็นต้น
(2) แนวทางการพัฒนาในเรื่องนี้จะเน้นการจัดทาโครงการส่งเสริมการ
ทางานของคนไทยในต่างประเทศ โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมแรงงานเพื่อยกระดับฝี มอื แรงงานให้
สามารถสนองความต้องการของตลาดตะวันออกกลางทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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32.4 การประกัน การประกันภัยที่จะเน้ นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
ได้แก่ การสนับสนุนให้มกี ารประกันภัยต่อในประเทศ เพื่อลดการส่งออกเงินตราต่างประเทศ
(1) ปจั จุบนั ประเทศไทย ได้ส่งออกเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็ น
เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการประกันภัยต่อในต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 50 ของเบีย้ ประกันภัยรับ
ทัง้ หมด โดยในปี 2527 ได้ส่งออกรวม 2,527 ล้านบาท จากเบีย้ ประกันวินาศภัยรับโดยตรง จานวน
5,378 ล้านบาท การส่งออกเงินตราต่างประเทศนี้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่บริษทั ประกันภัยใน
ประเทศไม่สามารถรับเสี่ยงภัยไว้ทงั ้ หมด เนื่องจากเป็ นภัยที่มที ุนประกันสูง ไม่มคี ุณภาพ มีความ
เสีย่ งสูง ในขณะเดียวกันบริษทั ประกันภัยบางกลุ่มแม้จะมีประสิทธิภาพสูง สามารถรับประกันไว้ใน
ประเทศได้ทงั ้ หมดก็ตาม แต่ธุรกิจเหล่านี้ก็ได้พยายามลดภาระความเสี่ยงให้น้อยทีส่ ุด ซึง่ มีผลให้ม ี
การนาเงินทุนทีค่ วรจะหมุนเวียนในประเทศออกยังต่างประเทศ
(2) แนวทางการพัฒ นาในเรื่อ งนี้ จะเน้ น การก าหนดประเภทของ
ประกันภัย กฎเกณฑ์ ทรัพย์สนิ ต่างๆ ทัง้ ที่เป็ นทุนประกันภัย คุณภาพและภาระความเสีย่ งในด้าน
ต่ างๆ ให้ชดั เจน เพื่อ ให้ส ามารถรับประกันภัย ในประเทศได้เ ต็มขีดความสามารถก่ อ นจะนาไป
ประกันภัยต่อในต่างประเทศ โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินมาตรการด้านการเงิน การคลังที่
จะสนับสนุ น การพัฒนาสถาบันประกันภัย ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่วนรวม
32.5 กิ จกรรมการบริ การอื่นๆ
(1) กิ จ กรรมบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ จ ะสนั บ สนุ นการปร ะหยั ด เงิ น ตรา
ต่างประเทศ และเพิม่ การสร้างงาน ได้แก่ การบริการทางธุรกิจทัง้ ทีเ่ ป็ นการจัดการด้านการตลาด ซึง่
รวมถึงการวิจยั ทางการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การ
บริการด้านควบคุมคุณภาพสินค้า การแปรรูป การบรรจุหบี ห่อ การบริการคลังสินค้า และการบริการ
ขนส่ง
(2) กิจกรรมเหล่ า นี้เ ป็ นแหล่ งรองรับแรงงานจากกลุ่ มผู้ม ีการศึกษา
ระดับสูงและระดับกลาง แนวทางการพัฒนาทางด้านนี้จงึ ควรเน้นการสนับสนุ นให้มโี ครงการพัฒนา
ธุ ร กิจ ขนาดย่อ ม โดยการประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานการผลิต และหน่ ว ยงานการตลาด คือ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้มกี ารพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละด้านต่อไป

บทที่ 5
การพัฒนาการตลาด

1.
ดัง ได้ก ล่ า วไว้แ ล้ว ว่ า การพัฒนาการตลาดเป็ น เรื่อ งส าคัญ และภาคเอกชนได้ม ี
บทบาทที่สาคัญในการพัฒนาด้านนี้อยู่แล้ว ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้ การพัฒนาด้าน
การตลาดจะเป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ขึน้ และจาเป็ นที่จะต้องกาหนดแนวทางทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะในส่วน
ของภาครัฐบาล ซึ่งจะสนับสนุ นการดาเนินงานของภาคเอกชนใน 2 ด้านสาคัญ คือ ประการแรก
สนับสนุนให้มกี ารกระจายตลาดส่งออก เป็ นการลดการพึง่ พาตลาดส่งออกหลักเพียงไม่ก่ตี ลาด โดย
รักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลักดัง้ เดิม รวมทัง้ การเพิม่ และกระจายส่วนแบ่งการตลาดไปยัง
ตลาดใหม่ท่มี ลี ู่ทาง ประการที่สอง คือ สนับสนุ นการเจาะตลาดสินค้าประเภทใหม่ๆ ที่มลี ู่ทางด้าน
การผลิตและการตลาดทัง้ ในตลาดดัง้ เดิมและในตลาดใหม่ให้มากขึน้ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการรักษา
และเพิม่ อัตราการขยายตัวของการส่งออกโดยส่วนรวม
2.
กิจกรรมสาคัญทัง้ 2 ด้านดังกล่ าวข้างต้น เอกชนขนาดใหญ่ท่มี คี วามพร้อม ได้
ดาเนินการอยู่แ ล้วอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของรัฐจึงควรจะให้ความสาคัญ กับการสนับสนุ น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งยังจาเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการตลาด โดยมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด รวมทัง้ การปรับระบบการเผยแพร่ข่าวสารการตลาดเพื่อให้
ธุรกิจเหล่านี้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

กลไกและขัน้ ตอนของการพัฒนาระบบการตลาด
3.
พัฒนาระบบการตลาดนัน้ จาเป็ นจะต้องเป็ นระบบครบวงจร คือ ระบบของวงจร
การตลาดเอง ซึ่งเริม่ ต้นจากการศึก ษาตลาด การเจาะและขยายตลาด ไปจนถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ระบบการตลาดจาเป็ นจะต้องเชื่อมโยงไปสู่ระบบการผลิตด้วย ทัง้ นี้เพื่อ
จะนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาด
กลไกของการเชื่อมโยงทีส่ าคัญ คือ ระบบข้อมูล ข่าวสาร และองค์ กรทีจ่ ะทาหน้าทีก่ ระจาย ประเมิน
แ
ล
ะ
ติดตามข้อมูลจากทางด้านการตลาดลงไปสู่การผลิตและจากการผลิตขึน้ ไปสู่การตลาดในลักษณะ
ของการหมุนเวียนถ่ายเทอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยต่อเนื่อง
4.
ขัน้ ตอนของระบบการตลาดสาหรับการผลิตเพื่อขาย การรักษาตลาด ตลอดจนเพิม่
ส่วนแบ่งการตลาด จะมีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ 5 ขัน้ ตอน คือ
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4.1 การศึกษาและวิจยั ตลาด เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงโอกาสและช่องทางการตลาดของ
ตลาดเป้าหมายและนาไปสู่ความเข้าใจในเรือ่ งของความต้องการของตลาด
4.2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารการตลาด ผลของการศึกษาและวิจยั ตลาดนัน้ จะ
ทาให้ทราบถึงข้อมูลทางด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยสาหรับการตัดสินใจของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกว่ามี
ความเป็ นไปได้ในด้านศักยภาพการส่งออก หรือความจาเป็ นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท่จี ะขายใน
ตลาดเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด
4.3 การพัฒนาคุ ณภาพและผลิต ภัณฑ์ ขัน้ ตอนนี้เ ป็ นการใช้ค วามรู้ทางด้า น
การตลาดและความรู้ทางเทคโนโลยีในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อใช้ปรับปรุงสินค้าสาหรับการ
ผลิตเพื่อขาย หรือเพื่อการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการด้านการตลาดในราคาที่สามารถ
แข่งขันได้
4.4 การเจาะและขายตลาด เป็ น การรณรงค์ด้า นการส่ ง เสริม การขาย การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสนับ สนุ นอื่น เช่น การจัดคณะผู้แทนการค้า การแสดงสินค้า
การเจรจาทางการค้าเพื่อลดข้อกีดกัน และการเพิม่ โควตา ทัง้ นี้เพื่อรักษาหรือเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด
รวมทัง้ พิจารณาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกพื้นฐานที่จาเป็ น เช่น
สถานทีแ่ สดงสินค้าเพื่อการส่งออกอย่างถาวร เป็นต้น
4.5 การประเมินและติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงข้อจากัดทางด้านการขายและ
ส่วนแบ่งการตลาดประเภทสินค้าทีไ่ ด้ทาการส่งเสริมการขาย ศักยภาพ และการอิม่ ตัวของตลาดเพื่อ
หาทางกระจายตลาดต่อไป

แนวทางการดาเนิ นงานพัฒนาและส่งเสริ มการตลาด
5.

แนวทางการดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการตลาด กาหนดไว้ 6 ประการ ดัง

ต่อไปนี้
5.1 การตลาดต่ า งประเทศ จะเน้ น หนั ก ในเรื่อ งของการศึก ษาวิจ ัย ตลาด
เป้าหมายเพื่อ รัก ษาและเพิ่มส่ ว นแบ่ ง การตลาด การศึก ษาเรื่อ งการก าหนดคุ ณ ภาพ มาตรฐาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบรรจุหบี ห่อ ตรา หรือฉลาก การจัดหาตัวอย่างสินค้าสาหรับ
สินค้าทีจ่ ะส่งออกไปขายในตลาดเป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และมาตรฐานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดตามแผนการผลิตเพื่อขาย
5.2 การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม การขายและการต ลาด ในรู ป แบบขอ งการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การจัดคณะผูแ้ ทนการค้า การจัดงานแสดงสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
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เจรจาทางการค้า และการส่งเสริมกิจกรรม การใช้ส ิทธิประโยชน์ ทางการค้าเพื่อ ขยายส่ ว นแบ่ง
การตลาด
5.3 การจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารการตลาดเพื่อเป็ นสัญญาณเตือนภัยว่าจะถูกกีด
กันการค้า การใช้ข้อมูลเป็ นสัญญาณสาหรับการปรับปรุงปริมาณการผลิต ประเมินศักยภาพ และ
ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ และเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศขึน้ โดยเฉพาะ
5.4 การตลาดภายในประเทศ จะด าเนิน การในลักษณะของการพัฒ นาและ
ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศควบคู่ไปกับการสนับสนุ นการกระจายการผลิต คือ การพัฒนา
ระบบการตลาดให้มสี ่วนเชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าประเภทใหม่ รวมทัง้ การแปรรูป เพื่อสนับสนุ น
ขีดความสามารถในการขายภายในประเทศและเพื่อส่งออก
5.5 การปรับโครงสร้างการตลาดภายในประเทศเพื่อให้กลไกการตลาดสามารถ
ทางานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานทางด้านการตลาด เช่น
การปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการตลาดให้เป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิต ผูส้ ่งออก และเกษตรกร การ
ปรับปรุงและสนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตร และเขตส่งออกให้กระจายเกิดขึน้ ตามแหล่งผลิตเพื่อ
ลดต้นทุนการขนส่งและเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ จัดชัน้ คุณภาพ และมาตรฐาน ตามหลักการผลิ ต
เพื่อขาย
5.6 การฝึกอบรมความรูใ้ นด้านการจัดชัน้ และควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อ
สนองการผลิตเพื่อขายภายในประเทศและการส่งออก และเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาด้านคุณภาพเพื่อ
การส่งออก

บทบาทของภาครัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการตลาด
6.
การสร้างความเข้าใจในเรื่องความต้องการของตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
จัดทากลยุทธการตลาด และการดาเนินงานตามขัน้ ตอนการตลาดนัน้ เป็ นกิจกรรมที่ทงั ้ ภาครัฐบาล
และเอกชนต้องดาเนินการร่วมกัน โดยเป็ นการผนึกกาลังในลักษณะของการจัดให้มแี ผนการตลาด
ของชาติ ซึ่ง จะก าหนดบทบาท หน้ า ที่ ความรับ ผิด ชอบของทัง้ ภาครัฐ บาลและเอกชนในด้า น
การตลาดอย่างชัดเจน
7.

บทบาทของภาครัฐบาลในด้านการตลาดนัน้ จะยึดหลักการทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ

7.1 บทบาทของรัฐบาลจะจากัดเฉพาะในส่วนทีส่ ามารถกาหนดสินค้าและตลาด
เป้าหมายให้ชดั เจน โดยเป็ นการดาเนินงานในลักษณะมหภาค (Macro) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อง
การศึกษาวิจยั ตลาด การจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารการตลาด ซึง่ เป็ นประโยชน์เพื่อสนับสนุ นการทางาน
ในระดับจุลภาพ (Micro) ของภาคเอกชน
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7.2 ภาคเอกชนจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการพัฒนาการตลาด โดยภาครัฐบาล
จะทาหน้าทีเ่ พียงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในส่วนทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ เช่น การสนั บสนุ นผู้ผลิตและ
ผูส้ ่งออกขนาดเล็กและรายใหม่ การจัดให้มขี ่าวสารการตลาดในลักษณะทีเ่ ป็ นสัญญาณเตือนภัยใน
ตลาดเป้าหมายสาคัญ
7.3 การเข้าไปมีบทบาทของภาครัฐบาล ในการพัฒนาระบบการตลาดนัน้
จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด ซึง่ ภาครัฐบาลจะเพิม่ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดให้มาก
ขึน้ เพื่อสนับสนุ นการเพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านการตลาด และแบ่งเบาภาระของภาคเอกชนตาม
สัดส่วนจานวนหนึ่ง
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แผนภูมิ
แสดงขัน้ ตอนการพัฒนาการตลาด

การพัฒนา
ระบบการตลาด

วัตถุประสงค์/กิ จกรรม

รูศ้ กั ยภาพด้านการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย

1.

การศึกษาและวิจยั ตลาด

รูค้ วามต้องการของประเทศ คุณภาพ และ
ราคาของสินค้าในตลาด

แปลงข้อมูลด้านการตลาดไปสูก่ ารผลิตตาม
ความต้องการ
หาข้อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการแข่งขัน

2.

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
การตลาด

3.

การพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
มาตรฐานสินค้าและการควบคุมคุณภาพ
การบรรจุหบี ห่อ

4.

การเจาะและขยายตลาด

การจัดคณะผูแ้ ทนการค้า
งานแสดงสินค้า
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าไทย
(เอกสารเผยแพร่ จัดทาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)
สานักงานตัวแทนในต่างประเทศ
สานักงานตัวแทนการค้า
การเจรจาทางการค้า

5.

การติดตามและประเมินผล

บทที่ 6
การปรับปรุงระบบบริหารการผลิตและการตลาด

1.
การปรับปรุงระบบบริหารการผลิตและการตลาดเป็นกลยุทธสาคัญอีกประการหนึ่งที่
จะสนับสนุ นให้แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน สามารถเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
และสนองวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม คือ ในด้ านการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การแก้ไขปญั หาความยากจนในชนบท การกระจายรายได้และการสร้างงาน ระบบบริหาร
การผลิตและการตลาด ซึง่ จะมีส่วนสนับสนุนการดาเนินงานของแผนงานหลักทีส่ าคัญได้แก่
1.1 จัดให้มอี งค์กรทีร่ บั ผิดชอบในการวางแผน กากับ ดูแล และการแก้ไขปญั หา
อุ ป สรรคต่ า งๆ ในด้า นการผลิต การแปรรู ป การตลาด เพื่อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งโดยเฉพาะ
เกษตรกรหรือองค์กรของเกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1.2 ระบบการให้สงิ่ จูงใจเพื่อการผลิตและการตลาดซึง่ เป็ นมาตรการทีร่ ฐั ให้การ
สนับสนุ น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่จะเสริมสร้างความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
และการส่งออกของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเป็ นกลไกเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเข้า
ด้วยกันอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร

ระบบสิ่ งจูงใจด้านการผลิ ตและการตลาด
2.
ในระยะทีผ่ ่านมา ผลของการปรับโครงสร้างการส่งออกและขยายตัวของการส่งออก
โดยส่วนรวม นอกจากจะเป็ นผลตอบสนองต่อการขยายตัวของความต้องการในตลาดต่างประเทศ
ยังเป็ นผลของมาตรการส่งเสริมการส่งออกโดยมุ่งที่จะลดภาระต้นทุนการส่งออกลง เพื่อให้สนิ ค้า
ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ ทัง้ นี้มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ ระบบสิ่งจูงใจเพื่อ การ
ส่งออกของรัฐในลักษณะต่างๆ ทัง้ ที่เป็ นมาตรการด้านการเงิน โดยการสนับสนุ นสินเชื่อเพื่อการ
ส่งออก มาตรการด้านภาษีอากรโดยการคืนและชดเชยภาระภาษีอากร และสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ยงั มีสงิ่ อานวยความสะดวกพื้นฐาน และการให้บริการที่จาเป็ นอื่นๆ
เช่ น คลัง สิน ค้า ทัณ ฑ์บ น เขตอุ ต สาหกรรมเพื่อ การส่ ง ออก และบริก ารทางด้า นการตลาด คือ
ศูนย์บริการส่งออก เป็นต้น
3.
แม้ว่านโยบายและมาตรการส่ งเสริมการตลาดที่ผ่ านมาจะมีผ ลต่ อการขยายการ
ส่งออกสินค้าไทยหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ เครื่องใช้และ
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อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้ อุตสาหกรรรมแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทใหม่ๆ อย่างเป็ นทีน่ ่ าพอใจก็ตาม
แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจและปริมาณการค้าของโลกซึ่งจากัดตัว ลง การแข่งขันทางการค้า
รวมถึงนโยบายกีดกันทางการค้าในตลาดโลก ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะรุนแรงยิง่ ขึน้ นัน้ ได้สะท้อนให้เห็นว่า
การดาเนินมาตรการดังกล่าวเช่นในระยะที่ผ่านมายังมีขอ้ จากัด และจะเป็ นปญั หาและอุปสรรคต่ อ
การปรับแนวทางการพัฒนาระบบการผลิต และการตลาด ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 หลาย
ประการ คือ
3.1 ระบบส่งเสริมและการให้สงิ่ จูงใจในปจั จุบนั นัน้ เป็ นมาตรการทีม่ ใิ ช่มาตรการ
ทัวไป
่ ทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและไม่เท่าเทียมกันระหว่างผูม้ สี ่วนในด้านการผลิตและการตลาด
เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ได้เอื้ออานวยต่อผูส้ ่งออกโดยตรงเพียงระดับเดียวเท่านัน้ ในขณะทีผ่ ผู้ ลิต
เพื่อการส่งออกในแต่ละขัน้ ตอนการผลิต ซึง่ มีส่วนทางอ้อมต่อการแสวงหาเงินตราต่างประเทศไม่ได้
รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
3.2 ระบบสิ่ง จูง ใจบางประเภทมีล ัก ษณะเป็ น การอุ ด หนุ น โดยตรงจากภาค
รัฐ บาลไม่ส อดคล้อ งกับ กติก าการค้าสากลและพัน ธกรณีท่ปี ระเทศไทยมีอ ยู่ภ ายใต้ค วามตกลง
ระหว่างประเทศ มีผลให้เกิดการโต้ตอบจากประเทศคู่คา้ หรือคู่แข่งขันได้ ดังเช่นกรณีทเ่ี กิดกับสินค้า
ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก การโต้ตอบดังกล่าวได้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกไปยังตลาด
หลักของประเทศไทย
3.3 ระบบสิง่ จูงใจได้มผี ลต่อการบิดเบือนโครงสร้างการผลิตอุต สาหกรรมใน
ประเทศดังจะเห็นได้ว่าการให้สทิ ธิประโยชน์และสิง่ จูงใจด้านภาษีอากร เพื่อการส่งเสริมการลงทุน
นัน้ บางส่วนมีลกั ษณะเป็ นการคุ้มครองการผลิตสาเร็จรูปทีต่ ้องพึง่ วัตถุดบิ นาเข้าในปริมาณสูง แต่ม ี
มูลค่าเพิม่ และก่อให้เกิดการจ้างงานต่ า ในขณะที่การผลิตสินค้าขัน้ ปฐม ขัน้ กลาง และสินค้าทุน ซึ่ง
จะเป็นพืน้ ฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกได้รบั การคุม้ ครองในระดับต่ า ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า
ระบบสิง่ จูงใจในปจั จุบนั ยังไม่เอื้ออานวยต่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะยาวอย่างแท้จริง
และในบางครัง้ กลับขัดแย้งต่อนโยบายส่งเสริมการส่งออก
3.4 ระบบสิง่ จูงใจในปจั จุบนั ยังจากัดและเอื้ออานวยต่อผู้ผลิตเพื่อการส่งออก
ขนาดใหญ่ รวมทัง้ ผู้ส่ งออกสินค้าเกษตรและอุ ต สาหกรรมดัง้ เดิม เช่น ข้าว น้ าตาล สิ่งทอ และ
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง เท่านัน้ ในขณะเดียวกัน ระบบการใช้สทิ ธิประโยชน์ยงั เป็ นการไม่ยุตธิ รรม
ต่อการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อมและไม่สนับสนุนการกระจายกิจกรรมการผลิตไปสู่ส่วนภูมภิ าค
ซึ่งจะเป็ นอุ ปสรรคต่อ การดาเนินกลยุทธกระจายการผลิต ที่จะนาไปสู่การกระจายประเภทสินค้า
ส่งออกประเภทใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ จากทีม่ อี ยูเ่ ดิมอีกด้วย
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4.
หลักการประกันระบบสิง่ จูงใจด้านการผลิตและการตลาด เมื่อคานึงถึงข้อเท็ จจริง
และประเด็นปญั หาดังกล่าวข้างต้น เห็นควรกาหนดหลักการสาคัญในด้านการปรับปรุงระบบการให้
สิง่ จูงใจเพื่อการผลิตและการตลาดต่างประเทศไว้ 3 ประการ คือ
4.1 ระบบบริหารการผลิตและการตลาดในลักษณะทีเ่ ป็ นมาตรการส่งเสริมและ
จูงใจเพื่อการตลาดต่างประเทศแนวใหม่น้ี จะต้องเป็นมาตรการทัวไปที
่ ใ่ ห้ประโยชน์แก่ผมู้ สี ่วนในการ
สนับสนุ นการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดตามกลยุทธหลักของแผนการผลิตและการตลาด
อย่างทัวถึ
่ ง เป็ นธรรม และครบวงจร เพื่อเป็ นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการตลาด
ในตลาดโลก อันจะนาไปสู่เป้าหมายในการเจาะตลาดใหม่ และรักษาตลาดประจาไว้ให้ได้อย่างถาวร
4.2 ระบบสิง่ จูงใจและการให้ความสนับสนุ นทางการเงินของรัฐ จะต้องคานึงถึง
ความสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล และพันธกรณีทไ่ี ทยมีต่อต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปญั หาการ
โต้ต อบและที่จ ะมีผ ลน าไปสู่ก ารกีด กัน ทางการค้า และเป็ น อุ ปสรรคต่ อ การขยายการผลิต และ
การตลาดส่งออกของประเทศไทย
4.3 ระบบสิง่ จูงใจและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐ จะต้องกระจาย
ให้แก่ผผู้ ลิต และผูส้ ่งออกรายเล็กและรายใหม่ให้มโี อกาสได้รบั ประโยชน์อย่างทัวถึ
่ ง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทีจ่ ะเข้าแข่งขันในตลาดต่างประเทศให้มากขึน้
5.
แนวทางการด าเนิ น งานเพื่อ ให้ก ารปรับ ปรุง ระบบสิ่ง จูง ใจในด้า นการผลิต และ
การตลาดต่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและหลักการดังกล่าวแล้ว เห็นควรกาหนด
แนวทางดังนี้คอื
5.1 ให้มกี ารนาระบบเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter of
Credit) อย่างเต็มรูปแบบมาใช้ให้ครอบคลุ มสินค้าส่ งออกให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ผู้มสี ่ วนในการ
ส่งออกทุกขัน้ ตอนทัง้ ที่เป็ นผู้ส่งออกโดยตรงและผู้ผลิตเพื่อการส่งออกในทุกระดับการผลิตได้รบั
ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนและความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐ
5.2 ขยายระยะเวลาการให้ส ินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อ ระยะยาวสาหรับสินค้า
ส่งออกด้านการเกษตรให้กว้างขวางขึน้ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด และขยายตลาดใหม่
5.3 จัด ตัง้ ระบบการค านวณตารางปจั จัยที่ใ ช้ใ นการผลิต (Physical Input
Coefficient) เพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีให้แก่ผสู้ ่งออกได้รวดเร็ว ยุตธิ รรมถูกต้องตามภาระภาษีท่ี
แท้จริง และสอดคล้อ งกับกติก าการค้าสากลตามที่ได้เริม่ ทดลองดาเนินการไปแล้วในสินค้าบาง
ประเภทให้ครอบคลุมประเภทสินค้ามากขึน้
5.4 ให้มกี องทุนประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Finance Guarantee
Fund) เพื่อให้ผสู้ ่งออกทางตรงและทางอ้อมทุกรายสามารถได้รบั ประโยชน์จากระบบสินเชื่อเพื่อการ
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ส่งออกโดยไม่จาเป็ นต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันธนาคาร เป็ นการสนับสนุ นให้ผู้ส่งออกทัง้ ทางตรง
และทางอ้ อ ม โดยเฉพาะที่เ ป็ น รายใหม่ แ ละรายย่ อ ยสามารถมีโ อกาสเข้า ไปแข่ ง ขัน ในตลาด
ต่างประเทศได้
5.5 ลดระดับ ความแตกต่ างด้ า นสิทธิประโยชน์ โ ดยปรับโครงสร้า งภาษีใ ห้ม ี
ลัก ษณะที่เ ป็ นการสนับสนุ นการตลาดส่ งออกให้มากยิง่ ขึ้น โดยปรับ โครงสร้า งภาษีก ารค้า และ
ศุลกากรเพื่อลดการคุ้มครองอุตสาหกรรมสาเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปที่ยงั ต้องพึ่งการนาเข้าวัสดุและ
อุปกรณ์ในปริมาณทีส่ ูง และเป็ นการให้การคุม้ ครองอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสินค้าขัน้ กลางและสินค้าทุน
มากยิง่ ขึน้
5.6 ขยายการดาเนินงานคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าให้เพิม่ ขึ้น
เพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออก
5.7 สนับสนุ นการรวมกลุ่มผูส้ ่งออกในลักษณะทีเ่ ป็ นสมาคมผูส้ ่งออกขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่มประเภทสินค้าเพื่อให้กลุ่มผูส้ ่งออกเหล่านี้ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของสมาชิกและมีบทบาท
ในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร การผลิตและการตลาด การเจาะหาตลาด การควบคุมคุณภาพสินค้า
รวมทัง้ การสนับสนุนบทบาทของภาครัฐบาลในการดาเนินกิจกรรม การพัฒนาการตลาดตามขัน้ ตอน
ต่างๆ

ระบบข้อมูลข่าวสารการผลิ ตและการตลาด
6.
กลไกสาคัญในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างเป็ นระบบ และครบวงจร
ตามแนวทางของแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน ได้แก่ ระบบข้อมูลข่าวสาร
การตลาด อย่างไรก็ด ี เมื่อ พิจารณาจากระบบข้อ มูลข่าวสารในปจั จุบนั แล้ว จะเห็นได้ว่ า แม้จะมี
หน่ วยงานต่ างๆ ได้จดั ทาข้อ มูล ด้านการผลิต และการตลาดอยู่เ ป็ นจานวนมากอยู่แล้วก็ตาม แต่
ข้อมูลยังกระจัดกระจายตามหน่ วยงานต่างๆ ขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลการผลิตและการตลาด
อย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้ระบบข้อมูลในปจั จุบนั ยังมีปญั หาในเรื่องของการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้เ ต็ม ที่ เนื่ อ งจากข้อ มู ล บางประเภทไม่ ต รงตามต้ อ งการของผู้ใ ช้ใ นด้ า นการตลาด และใน
ขณะเดีย วกัน ผู้ผ ลิต ไม่ส ามารถได้ร บั ข้อ มูล ข่า วสารได้ถู ก ต้อ งทัน ต่ อ การเปลี่ย นแปลงของ
ส
ถ
า
น
ก
า
ร
ณ์
ด้
า
น
การตลาดได้
7.
ระบบข้อ มูล ในปจั จุบ ันส่ ว นใหญ่ ยงั จากัด อยู่เ ฉพาะสินค้าดัง้ เดิมที่ภาครัฐบาลได้
กาหนดเป็ นเป้าหมายในการส่งเสริมผลิตและการตลาดเป็ นส่วนใหญ่เท่านัน้ ในขณะที่แหล่งข้อมูล
เบือ้ งต้นยังมีอยูจ่ ากัด ข้อมูลทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็นการจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในการทางาน
ของแต่ล ะหน่ วย ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน ทาให้ข้อมูล แตกต่างกันทัง้ ประเภทของ
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ข้อมูล มาตรฐาน ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ปญั หาหลักคือข้อมูลที่มอี ยู่นัน้ ยังไม่สามารถนามาใช้
เป็นกลไกประสานแผนการผลิตและการตลาดเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.
หลักการของการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการผลิต การตลาด ในระยะต้นของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้ ระบบข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาดจะให้ความสาคัญแก่สนิ ค้า
เกษตรที่มโี อกาสขยายการผลิตและการตลาดเพิม่ เติมจากสินค้าเกษตรดัง้ เดิม ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมนัน้ ส่ ว นใหญ่ ภ าคเอกชนสามารถด าเนิ น การได้เ องอย่างมีป ระสิท ธิภาพอยู่แ ล้ว ทัง้ นี้ ก าร
ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารจะมีหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ
8.1 ให้มกี ารจัดระบบข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาด
อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้มกี ารผลิตข้อมูลในลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่อี ยู่ในภาคราชการและ
เอกชน เช่น เกษตรกรผูส้ ่งออกและผูป้ ระกอบการอย่างแท้จริง
8.2 การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร จะยึดหลักการที่จะสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
และกลุ่ มเป้าหมายเหล่ านี้ จ ะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ไ ด้โ ดยตรงต่ อ การผลิต เพื่อ ขายและการ
กระจายการผลิต
9.
แนวทางการปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาด เพื่อให้การผลิต
และการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีการเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนให้เกิดการกระจายการผลิต และการผลิตเพื่อขาย ในทางปฏิบตั จิ งึ
ควรกาหนดแนวทางการจัดระบบข้อมูลข่าวสารการผลิต และการตลาดในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 ดังนี้
9.1 กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็ นหน่ วยงานหลัก
ในการจัด ระบบข้อ มูล ข่ า วสารเพื่อ เชื่อ มโยงการผลิต และการตลาดสิน ค้า เกษตรในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
9.2 กระทรวงอุตสาหกรรมจะพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การผลิต และการตลาด สิน ค้า อุ ต สาหกรรมระหว่ า งภาครัฐ บาลและเอกชน โดยสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของภาคเอกชน ซึง่ มีระบบข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยู่แล้วเป็ นส่วนใหญ่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
เป็นระบบครบวงจร ทัง้ หน่วยผลิต การตลาด และหน่วยงานสนับสนุนของรัฐ
9.3 รายการสินค้าเป้าหมายทีค่ วรจัดสร้างระบบเชื่อมโยงขึน้ ได้แก่ สินค้าเกษตร
ทีม่ ลี ู่ทางการผลิตและการตลาด ภายใต้แผนพัฒนาระบบการผลิต และการตลาด ซึ่งได้คดั เลือกไว้
แล้วรวม 161 รายการ และสินค้าอุตสาหกรรม 38 รายการ รวมทัง้ สิ้นค้าหลักดัง้ เดิมที่มกี าร
ดาเนินงานอยูแ่ ล้วในระบบปจั จุบนั
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9.4 ก าหนดแม่ข่า ยและหน่ ว ยถ่ า ยทอดข้อ มูล ด้า นการผลิต และการตลาดที่
ชัดเจนทัง้ ในระดับประเทศและระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ จัดวางระบบถ่ายทอดระหว่างแม่ข่าย การเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยถ่ายทอดในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละแต่ละหน่ วยผลิต และการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารโดยการใช้
ประโยชน์จากเครือ่ งมือสื่อสารของรัฐทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ ข่าวทูตพาณิชย์ และ
สื่อมวลชนอื่นๆ โดยเฉพาะวิทยุของทางราชการ

บทที่ 7
บทบาทของภาครัฐบาลในการพัฒนาระบบการผลิต การตลาด
และการสร้างงาน

1.
การดาเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก เกือบทัง้ หมด หรือ
เป็ นส่วนใหญ่นัน้ จะเป็ นหน้ าที่ของภาคเอกชน ดังนัน้ บทบาทของภาครัฐบาลในแผนพัฒนาระบบ
การผลิต การตลาด และการสร้างงาน จะเป็ นเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ภาคเอกชน
ในบางส่ ว นเท่า ที่จ าเป็ นเท่า นัน้ ในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 6
รัฐบาลจะดาเนินงานตามทิศทางและกลยุทธใหม่ของแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการ
สร้างงาน รวม 4 ประการ คือ
1.1 การวิจยั พัฒนา และการสนับสนุ นทางวิชาการ ซึง่ เน้นในเรื่องการปรับปรุง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การศึกษาเพื่อประเมินผล และนาร่อง เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้
ในการผลิตทางการค้า การศึกษา และปรับปรุงพันธุ์ การวิจยั ปรับปรุงค้นคว้าวิธกี ารเพาะปลูกและ
เพาะเลีย้ ง การให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ และการวิจยั และเผยแพร่เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
1.2 การเพิม่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด บทบาททางด้านการตลาดของภาครัฐบาล
นัน้ เพื่อ เสริม สร้างขีด ความสามารถของภาคเอกชนในเรื่อ งการตลาด โดยจะเน้ น ในเรื่อ งของ
การศึกษาโครงสร้าง ลักษณะ ลู่ทาง และกฎระเบียบในด้านต่างๆ ของตลาดเป้าหมาย การจัดหา
ตัว อย่ า งสิน ค้ า การรณรงค์ แ ละส่ ง เสริม ด้ า นการตลาด เช่ น การจัด งานแสดงสิน ค้ า การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดคณะผู้แทนการค้า การให้บริการด้านการตลาดและสถานที่แสดงสินค้า การ
จั
ด
ฝึ
ก
อบรมเรือ่ งของการตลาด การปรับปรุงและรักษาคุณภาพ
1.3 การแก้ไขปญั หาความยากจนในชนบท กิจกรรมหลักทีจ่ ะทาในเรื่องนี้ได้แก่
การสาธิตและถ่ายทอดวิทยาการในการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การสนับสนุ นการกระจายการผลิตในระดับไร่นา การชีช้ ่องทางและ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในระดับจังหวัด
1.4 การส่งเสริมการหารายได้จากการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกจะ
ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงวิธกี ารผลิต การบริการเพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าสาหรับการส่งออก การ
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ รูปแบบ และมาตรฐานการพัฒนา และการส่งเสริมการท่องเทีย่ วและ
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน
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2.
ภายใต้การดาเนินงานของภาครัฐบาลทัง้ 4 กิจกรรมดังกล่าว จะมีโครงการของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิตและการตลาด คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน และการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ทีจ่ ะดาเนินการในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (2530-2534) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้คอื
2.1 เป็ นโครงการใหม่ หรือโครงการเก่าที่มกี ารปรับปรุงการทางานเป็ นระบบ
ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธทัง้ 4 ของแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงานใน
ระยะของของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
2.2 เป็ นโครงการทีส่ อดคล้องกับบทบาทของภาครัฐบาล ในการที่จะสนับสนุ น
การปรับโครงสร้างการผลิต การตลาด ให้ทนั กับสถานการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงไปภายใต้ข้อ จากัด
ทางด้านการเงินและการคลังของภาครัฐบาล
2.3 เป็ นโครงการที่มคี วามพร้อมจะดาเนินการ ทัง้ ในแง่รายละเอียด โครงการ
การบริหารโครงการ และมีกจิ กรรมเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั แผนงานอื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
3.
โครงสร้างแผนงานโครงการสนั บสนุนการพัฒนาระบบการผลิ ต การตลาด
และการสร้างงาน
3.1 แผนงานและโครงการภายใต้แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการ
สร้างงาน จะประกอบด้วย 4 กลุ่มแผนงาน คือ
(1)

แผนงานผลิ ตเพื่อขาย

(2)

แผนกระจายการผลิ ตและแก้ปัญหาความยากจน

(3)

แผนการตลาด

(4)

แผนปรับปรุงระบบบริ หารการผลิ ตและการตลาด

กลุ่มแผนงานทัง้ 4 กลุ่มนี้ประกอบด้วยแผนงานหลัก 14 แผนงาน แยกเป็ น
แผนงานด้านการเกษตร 4 แผนงาน ด้านอุตสาหกรรม 3 แผนงาน ด้านการตลาด 4 แผนงาน และ
การพัฒนาส่งเสริมการบริการด้านการท่องเทีย่ ว 3 แผนงาน
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3.2

แผนงานหลักทัง้ 14 แผนงานนี้ มีวตั ถุประสงค์และกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

(1)

แผนงานพัฒนาระบบการผลิ ตเพื่อขาย

เพื่อศึกษาและวิจยั ตลาด ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและช่องทางการตลาด
ความเป็นไปได้ในการขยายการผลิตและปรับปรุงคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ
รวมทัง้ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแนวใหม่

(2)

แผนงานปรับโครงสร้างการผลิ ตการเกษตร

เพื่อกระจายการผลิตสินค้าจากสินค้าหลักทีม่ ปี ญั หาการตลาดไปสู่
การผลิต สิน ค้า ชนิ ด ใหม่ๆ ที่ต รงกับ ความต้อ งการของตลาดให้ม ากชนิ ด ขึ้น และการปรับ ปรุ ง
คุณภาพ การกาหนดปริมาณให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการตลาด และลดต้นทุนการผลิตให้แข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศได้โดยสนับสนุนการใช้วทิ ยาการเกษตรทีเ่ หมาะสม

(3)

แผนงานพัฒนาวิ ทยาการและเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อพัฒนาให้เกิดสินค้าประเภทใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด
โดยการยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิตให้สงู ขึน้

(4)

แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อสนับสนุ นการแปรรูปสินค้าเกษตร เพิม่ รายได้ของเกษตรกร
สนับสนุนการจ้างงานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในภูมภิ าค และรายได้จากการส่งออก

(5)

แผนงานกระจายประเภทสิ นค้า

เพื่อ ลดความเสี่ยงและเสริมรายได้ของผู้ผ ลิต และเกษตรกรเพิ่ม
โอกาสในการขยายฐานการผลิตและการส่งออก

(6)

แผนงานพัฒนาการเกษตรในเขตเกษตรล้าหลัง

เพื่อการสร้างงานในภาคเกษตรและเพิม่ รายได้ของเกษตรกรโดย
สนับสนุ นให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมก่อนและหลังพืชหลัก และทาการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการ
กระจายการผลิตในไร่นา รวมทัง้ การถนอมอาหารทีเ่ หลือจากการบริโภคในเขตพืน้ ทีท่ ย่ี งั ผลิตอาหาร
ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จะได้ดาเนินการทางด้านการผลิตอาหารต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
5
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(7)

แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมวิ ศวกร

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการขนาดย่อมและขนาดกลาง ซึง่ จะใช้เป็นรากฐานสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

(8)

แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมและภูมิภาค

เพื่อ ขยายขีดความสามารถของผู้ป ระกอบกิจ การอุ ต สาหกรรม
ขนาดย่อม และภูมภิ าค ขยายฐานและกระจายการผลิต สนับสนุ นการเพิม่ รายได้และการจ้างงานใน
ภูมภิ าคและชนบท

(9) แผนงานปรับปรุงสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานและ
บริ การเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เพื่อ พัฒ นาระบบถนน ไฟฟ้ า น้ า ประปา โทรศัพ ท์ การรัก ษา
สิง่ แวดล้อม และบริการอื่นๆ ทีจ่ าเป็นสาหรับการสนับสนุ นการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว

(10) แผนงานอนุ ร กั ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมและทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ยว
เพื่อ อนุ ร กั ษ์แ ละพัฒนาแหล่ งท่ อ งเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน ไว้เป็ นทรัพยากรการท่อ งเที่ยว และสนับสนุ น
การส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ ว

(11) แผนงานกระจายตลาดสิ นค้าออก
เพื่อรักษาและเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าออกในตลาดเป้าหมาย
ลดความเสีย่ งจากการแปรปรวนของรายได้จากการส่งออก

(12) แผนงานส่งเสริ มการตลาดท่องเที่ยว
เพื่อ เพิ่ม รายได้ เ งิน ตราต่ า งประเทศจากการขายบริก ารการ
ท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการกระจายรายได้และการมีงานทา
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(13) แผนงานสนับสนุนการผลิ ตการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการรูจ้ กั
การใช้ท่ดี นิ แหล่งน้ า และปจั จัยการผลิต ต่ างๆ ที่เกิดประโยชน์ สูงสุ ด โดยหน่ วยงานของรัฐที่ทา
หน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรจะปรับปรุงวิธกี ารทางาน เพื่อให้เป้าหมายของแผนบรรลุผลด้วย

(14) แผนงานปรับปรุงระบบบริ หารและระบบสิ่ งจูงใจเพื่ อ
การส่งออก
เพื่อปรับระบบการให้สงิ่ จูงใจและความช่วยเหลือของภาครัฐบาลใน
ด้า นต่ า งๆ ให้เ กิด ความเป็ น ธรรม เอื้อ อ านวยให้ผู้ส่ ง ออกสามารถแข่ ง ขัน กั บ ต่ า งประเทศและ
สอดคล้องกับกติกาสากล
ทัง้ นี้โครงสร้างแผนงานหลักทัง้ 14 แผนงาน ภายใต้กลุ่มแผนงานทัง้ 4
ปรากฏตามแผนภูม ิ ดังนี้
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แผนงานหลัก
ภายใต้แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน
4 กลุ่มแผนงาน 14 แผนงานหลัก

แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน

แผนการผลิตเพือ่ ขาย

แผนกระจายการผลิตและแก้ปญั หา
ความยากจน

แผนการผลิตเพือ่ ขาย

1. แผนงานพัฒนาระบบการผลิต
1. แผนงานกระจายประเภทสินค้า
1. แผนงานกระจายตลาด
เพื่อขาย
2. แผนงานพัฒนาการเกษตรเขตเกษตร
สินค้าออก
2. แผนงานปรับโครงสร้างการ
ล้านหลัง
2. แผนงานส่งเสริมการตลาด
ผลิตการเกษตร
3. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวการ
ท่องเทีย่ ว
3. แผนงานพัฒนาวิทยาการและ
4. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
เทคโนโลยีการเกษตร
และภูมภิ าค
4. แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม
5. แผนงานปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวก
การเกษตร
พืน้ ฐาน และบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
6. แผนงานอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเทีย่ ว

แผนการปรับปรุงระบบบริหาร
การผลิตและการตลาด
1. แผนงานสนับสนุนการผลิตการเกษตร
2. แผนปรับปรุงระบบบริหารและระบบ
สิง่ จูงใจเพื่อการส่งออก

248

4.
บทบาทของภาครัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและโครงการด้านการผลิต
การตลาด และการสร้างงาน ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าในตลาดโลกในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 หน่ วยราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องจะมีบทบาทเป็นหลักสาคัญในการกาหนดโครงการและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี สาหรับปี
2530 ซึง่ เป็ นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นัน้ คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ใิ นหลักการทีจ่ ะให้มกี าร
ดาเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไปแล้ว รวม 26 โครงการ ในวงเงินประมาณ 270 ล้านบาท และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ประสานงานเพื่อจัดทาแผนงานและโครงการ ทีจ่ ะดาเนินการในปี 25312534 ให้ทนั กับปฏิทนิ งบประมาณประจาปีต่อไป

บทที่ 1
บทนา

1.
การพัฒนาระบบบริการพื้น ฐาน อันได้แ ก่ ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ
การพลังงาน การขนส่ง และการสื่อสาร เป็ นปจั จัยหลักทีส่ าคัญยิง่ ต่อขบวนการผลิตสินค้า และการ
บริการการตลาด และธุรกิจการค้าทีต่ ่อเนื่องทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ มีผลกระทบต่อฐานะดุลการค้า
ระหว่างประเทศของไทย นอกจากนัน้ การลงทุนพัฒนาโครงข่ายบริการพืน้ ฐานยังมีบทบาทสาคัญต่อ
การเพิม่ รายได้และการจ้างงานในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศด้วย
2.
ตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงปจั จุบนั รัฐได้ระดมทุนและทุ่มเททรัพยากรกาลัง
เงิน เพื่อปรับปรุงขยายบริการพืน้ ฐานของประเทศไปในอัตราส่วนทีส่ งู มาก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 5 ก็ได้ลงทุนในสาขาบริการพื้นฐาน คิดเป็ นจานวนประมาณถึง 2 ใน 3 ของการลงทุนภาค
รัฐบาล และมีสดั ส่วนการก่อหนี้ต่างประเทศถึงประมาณกว่าครึง่ หนึ่งของหนี้ภาครัฐบาล ซึ่งได้ส่ง
ผลกระทบต่อการบริหารการเงิน การคลัง และนโยบายการบริหารหนี้ต่างประเทศอย่างมากในช่วงที่
ผ่านมา

ผลการพัฒนา และการปรับโครงสร้างบริ การพืน้ ฐานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
3.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มุ่งการกระจายความเจริญไปสู่ภูมภิ าคเป็ นแนวนโยบาย
หลัก โดยใช้การพัฒนาบริการพืน้ ฐานต่างๆ เป็ นเครื่องสนับ สนุ นที่สาคัญ เช่น การเน้นการก่อสร้าง
ถนนสายย่ อ ยสู่ แ หล่ ง ผลิต การขยายบริก ารโทรศัพ ท์ แ ละโทรคมนาคม และการจัด บริก าร
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทีจ่ าเป็นให้ทนั กับความเจริญเติบโตของชุมชน ทัง้ ในเขตเมืองหลักและ
ในชนบทของส่วนภูมภิ าค ผลการดาเนินงานปรากฏว่าระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทมีการก่อสร้าง
เพิม่ เติม แต่ยงั ต่ ากว่าเป้าหมาย เพราะเงินลงทุนจากัด
4.
ในด้านการสื่อสาร ประสบปญั หาด้านการจัดการภายในของหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
และระหว่างหน่ วยงานเป็ นอย่างมาก ทาให้แผนการขยายโทรศัพท์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและมีการ
เลื่อนแผนดาเนินงานต่างๆ หลายครัง้ หลายคราว ทัง้ ๆ ทีก่ ารระดมทุนและเทคโนโลยีไม่สจู้ ะมีปญั หา
มากนัก จึงทาให้บริการโทรศัพท์มปี ระมาณ 1.4 เลขหมายต่อประชากร 100 คน ซึง่ เมื่อเทียบกับ 4
เลขหมายต่ อ ประชากร 100 คนของกลุ่ ม ประเทศก าลัง พัฒ นา จะเห็น ได้ว่ า มาตรฐานและ
คุณภาพบริการโทรศัพท์ของไทยเป็นเรือ่ งเร่งด่วนทีจ่ ะต้องปรับปรุงมากขึน้
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5.
ส่วนในด้านการจัดบริการสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบประปา ปรากฏว่าสามารถ
ให้บริการน้ าประปาครอบคลุมถึงร้อยละ 67 ของประชากรในเขตพื้นที่จ่ายน้ าเขตนครหลวง และ
ร้อยละ 52 ของประชากรในเขตพื้นที่จ่ายน้ าในเขตเมืองและชนบทในส่วนภูมภิ าค รวมทั ้งมีการ
ปรับปรุงระบบบริหารกิจการประปาควบคู่กบั การปรับราคาค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จนสามารถลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลงไปได้มาก
6.
ส่วนด้านการปรับโครงสร้างและการพัฒนาพลังงานในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้
กาหนดเป้าหมายให้ลดการพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศลง ปรับโครงสร้างราคาพลังงานประเภท
ต่างๆ ให้ส อดคล้อ งกับภาวะความเป็ นจริงและมุ่งการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในสาขาการ
ขนส่งและสาขาอุตสาหกรรม ปรากฏว่า
6.1 การพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งพลังน้ าลิกไนต์และ
ก๊าซธรรมชาติดาเนินการได้ใกล้เคียงกับป้าหมายทีก่ าหนดไว้ จึงส่งผลให้สดั ส่วนการพึง่ พลังงานจาก
ต่างประเทศได้ลดลงจากประมาณร้อยละ 90 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ในปี 2524 เหลือประมาณ
ร้อยละ 58 ในปี 2529 ส่วนการขยายบริการไฟฟ้าไปสู่ชนบทนัน้ ได้ดาเนินการไปแล้วถึงร้อยละ 76
ของหมูบ่ า้ นทัง้ ประเทศ
6.2 การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน แม้ว่าจะได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ก็ยงั ไม่
พอเพียง จึงทาให้มกี ารทดแทนการใช้กนั อยู่ โดยเฉพาะระหว่างน้ ามัน ลิกไนท์ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
6.3 การประหยัดพลังงาน ยังดาเนินการได้ไม่ต่อเนื่องเต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร ประกอบ
ทัง้ ราคาน้ามันได้ลดต่าลงมาก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
7.
ทางด้านการปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านบริการพื้นฐานให้มคี วามคล่องตัว
และมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะการด าเนิ น งานของรัฐ วิส าหกิจ ต่ า งๆ ได้ท าการปรับ ปรุ ง การ
ดาเนิน งานภายในให้มกี ารบริห ารเชิง ธุ รกิจ เอกชนและมีการแข่ง ขันมากขึ้น ได้ เ ร่ง รัด ทางด้า น
การตลาดและการให้บริการควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต และการปรับลักษณะและขนาดการ
ล
ง
ทุ
น
ใ
ห้
สอดคล้องกับฐานะการเงิน การคลังของประเทศได้มากขึน้ รวมตลอดทัง้ ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจการบางอย่างหรือร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจทีใ่ ห้บริการขัน้ พืน้ ฐานมากขึน้
8.
ส่ ว นเป้ าหมายการลดเงินอุ ด หนุ นจากรัฐ บาล และให้ห น่ ว ยงานท้อ งถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจทีใ่ ห้บริการขัน้ พืน้ ฐานช่วยตัวเองได้มากขึน้ นัน้ ก็ได้ทาการปรับปรุงระบบราคาค่าบริการ
และโครงสร้างการลงทุนหลายอย่าง ซึ่งสามารถดาเนินการได้ผลพอสมควร โดยเฉพาะการปรับ
ค่าบริการด้านรถโดยสารประจาทาง รถไฟ ท่าเรือ ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ ค่าโทรศัพท์และ
ไปรษณีย์ ค่าน้าประปาทัง้ ในนครหลวงและภูมภิ าค เป็นต้น
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9.
โดยสรุป การปรับโครงสร้างและการพัฒนาขยายบริการขัน้ พื้นฐานหลายด้านได้
ประสบความส าเร็จ พอสมควร โดยเฉพาะสาขาพลัง งาน กิ จ การด้ า น การบิน และบริก าร
สาธารณูปโภคบางประเภท แต่การให้บริการทางด้านการขนส่งทางบก และโทรศัพท์ยงั คงประสบ
ปญั หาทัง้ ทางด้านปริมาณและคุณภาพของบริการอยู่อย่างมาก ซึง่ ได้กลายเป็ นจุดบอดและอุปสรรค
อันสาคัญของการดาเนินธุรกิจโดยทัวไป
่ ทัง้ ทางด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก รวมถึงการ
ติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ จึงเป็นประเด็นทีจ่ ะต้องได้รบั การแก้ไขต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 โดยเฉพาะอย่างยิง่
9.1 การปรับปรุงคุ ณภาพบริการพื้นฐานต่ างๆ รวมถึงการบารุงรักษาระบบ
โครงข่ายบริการพืน้ ฐานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ให้เอื้ออานวยต่อการใช้ประโยชน์สาหรับกิ จกรรมทางเศรษฐกิจที่
จะนาไปสู่การเพิม่ รายได้ และการจ้างงาน
9.2 การเชื่อ มโยงระบบโครงข่ายบริการพื้น ฐาน ในส่ ว นที่ยงั ขาดตอนอยู่ใ ห้
สมบูรณ์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ทัง้ นี้รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งผลิตและตลาด ความเชื่อมโยงเพื่อประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างระบบการขนส่งวิธตี ่างๆ
และความเชื่อมโยงระหว่างพืน้ ทีใ่ นเขตเมือง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9.3 การพัฒนาระบบบริการพื้นฐานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถให้ประเทศสามารถแข่งขันค้าขายกับตลาดโลกได้ดขี น้ึ โดยเฉพาะระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบการขนส่งสินค้าเข้า-ออกทางทะเล
9.4 การปรับโครงสร้างระบบบริหารและการจัดการด้านบริการพืน้ ฐานของรัฐให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดไี ด้อย่างทัวถึ
่ งมากยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบราคาค่าบริการและโครงสร้างการลงทุน โดยเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมให้
มากทีส่ ุด

บทที่ 2
สภาพปัญหา

ประเด็นปั ญหาหลักในการพัฒนาระบบบริ การพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 สรุปได้ดงั นี้
1.
คุณภาพการให้ บริ การพื้นฐานหลายอย่างยังตา่ กว่าระดับปกติ สากล และยัง
ขาดแคลนอยู่มาก ไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างทัวถึ
่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริการ
โทรศัพท์ บริการรถโดยสารในเขตเมือง เป็นบริการลักษณะผูกขาดโดยรัฐ หรือขาดการแข่งขัน
2.
ระบบโครงข่ ายบริ การพื้นฐาน ยังไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ เต็มที่ และขาดการ
เชื่อมโยงที่ดี
2.1 บริก ารพื้นฐานหลายประเภทที่ได้ล งทุนไว้ด้ว ยเงินเป็ นจานวนมาก เช่น
ระบบถนน พลังงานไฟฟ้ า และก๊ าซธรรมชาติยงั ไม่ไ ด้ใช้ประโยชน์ อ ย่างเตาที่ กล่าวคือ ปจั จุบนั
ประเทศไทยมีระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลักค่อนข้างจะสมบูรณ์ แต่ยงั ขาดถนนสายย่อยเชื่อมต่อ
ท่าเรือหลายแห่งยังขาดระบบขนส่งทางบก คือ ถนน รถไฟมาเชื่อมต่อทาให้ท่าเรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
เต็ม ที่ การพัฒ นาแหล่ งก๊ า ซธรรมชาติ สามารถดาเนิน การผลิต ได้ปริมาณมาก แต่ ก ารใช้ย งั ไม่
แพร่หลายเท่าทีค่ วร ขณะเดียวกันกิจการไฟฟ้ามีกาลังผลิตสารองเหลือค่อนข้างสูง
2.2 ระบบโครงข่ายบริการพืน้ ฐานในเขตเมืองและเขตกรุงเทพมหานครขาดการ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบทีส่ มบูรณ์ การประสานแผนงานต่างๆ เข้าด้วยกันยังมีปญั หาอยู่
เช่น ระบบทางด่วนกับการปรับปรุงระบบถนนของกรุงเทพมหานคร การขยายกิจการประปากับแผน
ป้องกันน้ าท่ วมและแผ่ นดินทรุด นอกจากนัน้ การขยายกิจการพื้นฐานในเขตเมืองหลายอย่างไม่
สามารถสนองตอบทิศทางการเติบโตของชุมชน เพราะยังขาดการประสานโครงข่ายบริการพื้นฐาน
เข้ากับมาตรการทางผังเมือง จึงทาให้การใช้ท่ดี นิ และการจัดระบบบริการพื้นฐานไม่เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.
โครงสร้างราคาบริ การพื้นฐานยังไม่เหมาะสม การกาหนดราคาบริการพื้นฐาน
หลายประเภทยังไม่คุม้ ทุน ซึง่ จะต้องรวมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน รวมทัง้ มีรายได้เหลือ
สารองเพื่อสมทบการลงทุนขยายงานต่อไปด้วย จึงเป็ นสาเหตุสาคัญทาให้ต้องนารายได้จากส่วนอื่น
ของกิจการมาอุดหนุนหรือต้องพึง่ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ตัวอย่างเช่น กิจการเดินรถไฟ
สายย่อย กิจการรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และกิจการไปรษณี ย์ เป็ นต้น แต่กม็ ี

253

กิจการอีกหลายประเภทที่คดิ ค่าบริการสูงเกินไป เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติและบริการโทรคมนาคม
ซึ่งกลายเป็ นภาระต่อ กิจการต่ อเนื่องเป็ นอย่างมาก นอกจากนัน้ การปรับโครงสร้างราคาบริการ
พืน้ ฐานหลายอย่างไม่เป็ นไปตามหลักของกลไกตลาด เพราะมีการควบคุมราคาและจัด เก็บภาษีใน
อัตราที่แตกต่างกันมาก เช่น ในกรณีราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งทาให้การใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ขาดประสิทธิภาพ เพราะมีการใช้ทดแทนกันขึน้
4.
การขยายการลงทุนอยู่ในอัตราสูงและมีการระดมแหล่งทุนไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการเงิ น การคลังของประเทศ การขยายการลงทุนในกิจการพื้นฐานบางประเภทอยู่ใน
อัตราสูง ทาให้มขี ดี ความสามารถการผลิตเหลือเกินความต้องการ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าหรือมี
ผลตอบแทนการลงทุนต่ า ลักษณะการลงทุนมีการพึ่งการระดมทุนจากการก่อหนี้ต่างประเทศมา
ลงทุนเป็ นสัดส่วนสูงขึน้ แต่สดั ส่วนการลงทุนจากรายได้ของตนเองต่ าลง และไม่ได้มกี ารเพิม่ ส่วน
การลงทุนของกิจการ ซึง่ ทาให้มเี งินทุนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบขนาดของกิจการ เช่น กิจการไฟฟ้าและ
บริการการบินระหว่างประเทศ เป็นต้น จึงทาให้ตอ้ งพึง่ เงินกู้จากต่างประเทศทีร่ ฐั บาลต้องมีภาระค้า ประกันสูง ขึ้น และมีผ ลต่ อ ปริม าณการก่ อ หนี้ข องภาครัฐ บาลที่ เ พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่ว งแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 5
5.

โครงสร้างองค์กรของกิ จการพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์

5.1 การบริห ารกิจ การพื้น ฐานหลายประเภท ยัง กระจัด กระจายอยู่ห ลาย
หน่ วยงาน มีการซ้าซ้อนการขัดแย้งในขัน้ นโยบายและแผนงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการ และการสิ้นเปลืองเงินทุนโดยไม่จาเป็ น เช่น กรณีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มกี ารลงทุนซ้าซ้อนใน
บริการบางประเภท งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายอย่างมีแผนงานไม่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
ทัง้ นี้เพราะขาดองค์กรการประสานนโยบายและแผนงาน ส่วนการบริหารพลังงานของประเทศนัน้ มี
การดาเนินการโดยหลายหน่ วยงาน และขาดเอกภาพทางนโยบาย รวมทัง้ ขาดการประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย
5.2 บทบาทการดาเนินงานกิจการพื้นฐานหลายอย่างผูกขาดโดยรัฐเอง ขาด
การแข่งขันและรัฐเองก็มขี อ้ จากัดทางด้านการเงิน การคลัง ทีจ่ ะสนองการลงทุนของกิจการพื้นฐาน
หลายด้ า น นอกจากนั ้น บทบาทขององค์ ก รระดับ ท้ อ งถิ่ น ในการจัด บริก ารสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วเพื่อสนองการขยายตัวของชุมชน เพราะมีขอ้ จากัดทาง
การเงินและทางเทคนิคขององค์กรท้องถิน่ จึงน่ าจะให้มกี ารทบทวนบทบาทของรัฐและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา ทัง้ นี้ค วรจะพิจารณาแยกบทบาทหน้ าที่ของรัฐในการ
ควบคุ มกับ บทบาทหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น กิจการด้านการให้บ ริการพื้นฐานให้ช ัด เจน เพราะบาง
หน่ วยงานเป็ นทัง้ หน่ วยควบคุมกิจการและเป็ นผู้ให้บริการเองด้วย เช่ น บทบาทขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ เป็นต้น
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6.
ระเบี ย บข้ อ บัง คับและกฎหมายบางเรื่ อ งล้ า สมัย และเป็ นอุป สรรคต่ อ การ
พัฒ นาบริ การพื้ น ฐาน เนื่อ งจากการพัฒ นาบริก ารพื้นฐานได้ขยายตัว ขึ้นตามลัก ษณะและทิศ
ทางการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดทัง้ การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีของโลก
อีกด้วย จึงจาเป็ นต้องเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายต่างๆ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
เช่น ระเบียบ กฎหมายในด้านการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศที่ล้าสมัย กฎหมายในด้าน
สื่อ สารซึ่ง ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ไว้ไ ม่ช ัดเจน นอกจากนั ้ น การ
ปรับ ปรุง กฎหมายด้า นการปิ โ ตรเลียมให้ส อดคล้อ งกับนโยบายที่จะให้เ ร่ง รัดการสารวจพัฒ นา
ปิโตรเลียมในประเทศ การกาหนดรูปแบบวิธกี ารทีจ่ ะให้โอกาสภาคเอกชนเข้าร่วมขบวนการพัฒนา
ต่างๆ ให้ชดั เจนภายใต้เงื่อนไขที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ก็เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
บริการขัน้ พืน้ ฐานของประเทศในอนาคต
7.
โดยสรุป จากประเด็นปญั หาหลักดังกล่าวข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้
กาหนดแผนพัฒนาระบบบริการพืน้ ฐานขึน้ 4 ด้าน ซึง่ จะแยกกล่าวในรายละเอียดแต่ละด้านต่อไปคือ
7.1

แผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

7.2

แผนพัฒนาด้านพลังงาน

7.3

แผนพัฒนาด้านการขนส่ง

7.4

แผนพัฒนาด้านการสื่อสาร

บทที่ 3
แผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค และ
สาธารณูปการ เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิต การตลาด การกระจายความ
เจริญไปสู่ส่วนภูมภิ าคและเขตพืน้ ทีช่ นบทยากจน โดยมุ่งเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การจัดบริการ ตลอดทัง้ การปรับโครงสร้างราคาค่าบริการ และการเพิม่ บทบาทของภาคเอกชนใน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
แล้ว พอสมควร แต่ ก็ยงั คงมีปญั หา อาทิ การจัด บริก ารแต่ ล ะประเภทยังด าเนิ นไปอย่างเอกเทศ
บริการหลายประเภทยังขาดแคลนอยู่ ตลอดจนโครงสร้างราคาที่บดิ เบือ นจากความเป็ นจริงของ
อัตราค่าบริการต่างๆ
2.

อย่างไรก็ดี เมือ่ สิน้ สุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ปรากฏผล โดยสรุปว่า

2.1 การจัดบริการน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค สามารถบริการประชาชนในเขต
กทม. ได้ถงึ 4.78 ล้านคน หรือร้อยละ 67 ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตจ่ายน้ า 475 ตารางกิโลเมตร
ขณะทีป่ ระชาชนนอก กทม. ได้รบั บริการครอบคลุมถึงร้อยละ 52 ของเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ซึง่ มีประชาชนได้รบั บริการถึง 5.8 ล้านคน ทัง้ นี้ โดยได้มกี ารปรบอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุนการ
ผลิต มากขึ้น อย่ า งไรก็ต าม การให้บ ริก ารน้ า เพื่อ อุ ป โภคบริโ ภคยัง ขาดแคลนอยู่ใ นบางพื้น ที่
โดยเฉพาะในเขตชนบทและเขตอุตสาหกรรมทีส่ าคัญๆ บางแห่ง
2.2 การพัฒนาที่อ ยู่อ าศัย และการปรับปรุง ชุม ชนแออัด ความต้อ งการที่อ ยู่
อาศัยในเขต กทม. ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปี 2517-2527 คือเพิม่ ขึน้ ประมาณเกือบเท่าตัว
จาก 440,000 หน่วย เป็น 820,000 หน่ วย ซึง่ รัฐสามารถบรรเทาปญั หาไปได้ส่วนหนึ่งเฉพาะสาหรับ
ผูม้ รี ายได้น้อยและปานกลาง แต่ภาคเอกชนได้มบี ทบาทสาคัญมากยิง่ ขึน้ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กล่าวคือ ได้จดั สร้างทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผูม้ รี ายได้สูงเพิม่ จากประมาณ 19,000 หน่ วย เป็ น 122,000
หน่ วยทาให้เกิดภาวะล้นตลาด และในปจั จุบนั มีอาคารพาณิชย์ว่าอยู่ถงึ 58,000 คูหา และอาคารชุด
เหลือ 8,000 หน่ วย ส่วนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผูม้ รี ายได้น้อยและปานกลางภาคเอกชนยังมี
บทบาทน้ อย ในขณะเดียวกันหน่ วยงานของรัฐ คือ การเคหะแห่งชาติเริม่ ประสบปญั หาด้านเงิน
ลงทุน ซึง่ รัฐบาลได้จดั สรรเงินอุดหนุ นให้น้อยลง ทางด้านการปรับปรุงชุมชนแออัดนัน้ มีปญั หาด้าน
บทบาท และรูป แบบการรับภาระระหว่ างรัฐบาลกับส่ ว นราชการท้อ งถิ่นอยู่ ซึ่ง ในปจั จุบนั ยัง ไม่
ชัดเจน
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2.3 การวางแผนและแก้ไขปญั หาการจราจรและขนส่ง โดยเฉพาะในเขต กทม.
รัฐได้ทุ่มเทเงินลงทุนเป็ นจานวนมากถึง 11,630 ล้านบาท สามารถบรรเทาปญั หาลงไปได้บา้ ง แต่
ระบบโครงข่ายของถนนสายหลักและสายย่อยยังขาดการเชื่อมโยงเป็ นระบบ ตลอดทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพของบริการขนส่งสาธารณะยังอยูใ่ นมาตรฐานต่ า ประสบภาวะการขาดทุนสะสมไว้อย่างมาก
ด้วยข้อจากัดหลายประการ รวมทัง้ ประสิทธิภาพการบริหารภายใน ขสมก. ด้วย
2.4 การวางแผนและแก้ไขปญั หาน้ าท่วมและระบายน้ า เป็ นปญั หาทีส่ าคัญของ
ชุมชนระดับเมือง ทัง้ กทม. และเมืองหลักในภูมภิ าค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้ดาเนินการ
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมและระบายน้ า เพื่อแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้า แต่ยงั มิได้ดาเนินการตาม
แผนงานระยะยาวแบบถาวรใน กทม. เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาแบ่งภาระดาเนินการ และ
ก าหนดสัดส่ ว นการรับ ภาระการลงทุ น ระหว่ างรัฐ บาล ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น และประชาชนผู้ร บั
ประโยชน์โดยตรงให้เหมาะสม
2.5 การกาจัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกูล แม้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ได้ระบุให้มกี ารพัฒนาบริการพืน้ ฐานด้านสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม เช่น การกาจัดน้ าเสีย ขยะมูล ฝอย และสิง่ ปฏิกูลด้วยก็ตาม แต่ในการดาเนินการด้านนี้ยงั เป็ นไปในลักษณะงานประจาของราชการ
ส่วนท้องถิน่ ยังขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานต่ า ซึง่ ควรจะได้มกี ารทบทวนบทบาทของรัฐในเรื่อง
นี้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วม
ดาเนินการ
3.

ประเด็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พอสรุปได้ดงั นี้

3.1 การจัดบริการประสบปญั หาด้านการขาดแคลน คุณภาพของบริการต่ า และ
บางกรณีสนองผิดกลุ่มเป้าหมาย การจัดบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายด้าน โดยเฉพาะ
บริการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ยังไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างทัวถึ
่ งทัง้ ในเขตเมืองและ
ั หาทางเทคนิ ค และไม่
ชนบท ตลอดจนในย่ า นอุ ต สาหกรรมหลายแห่ ง ทัง้ นี้ เ พราะประสบป ญ
สอดคล้องกับลักษณะการขยายตัวของชุมชน ขาดแคลนกาลังเงิน และมีขอ้ ขัดแย้งระหว่างองค์กร
ส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ ในการจัดบริการประปา มีปญั หาน้ าเสียอยู่ในอัตราสูงกว่าปกติสากลมาก
นอกจากนัน้ ระดับคุณภาพของบริการยังมีมาตรฐานค่อนข้างต่ า ส่วนทางด้านการจัดสร้ างทีอ่ ยู่อาศัย
สาหรับผูม้ รี ายได้น้อยนัน้ ยังขาดแคลนอยูม่ าก และมีการเช่าซือ้ ช่วงต่อกัน ผลทีส่ ุดผูม้ รี ายได้น้อยจริง
ไม่ได้อยู่อาศัย และกลายเป็ นผูม้ รี ายได้ปานกลางเข้าไปอาศัยแทน จัดได้ว่าเป็ นการสนองบริการผิด
กลุ่มเป้าหมายไป ซึง่ ควรจะได้มกี ารทบทวนทัง้ มาตรการและวิธกี ารเข้าอยูอ่ าศัย
3.2 โครงสร้า งราคาค่ า บริก ารยัง ไม่ เ หมาะสม โครงสร้ า งราคาค่ า บริก าร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลายอย่างยังอยู่ในระดับต่ าไม่คุม้ ทุน จึงทาให้กจิ การขาดทุนและ
จะต้องพึง่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึง่ ได้รบั อย่างไม่สม่าเสมอ ทาให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของ
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กิจการมีปญั หา มีห นี้ ส ินสะสมไว้สูง โดยเฉพาะกิจการรถโดยสารสาธารณะในกรุง เทพมหานคร
นอกจากนัน้ วิธกี ารกาหนดราคากิจการสาธารณูปโภคบางอย่าง โดยเฉพาะน้ าประปาในแต่ละท้องที่
หรือแต่ละเมือง ซึง่ มีฐานะความเป็ นอยู่และรายได้ถวั เฉลีย่ ไม่เท่ากัน ควรจะได้มกี ารทบทวนวิธกี าร
ตัง้ อัตราค่าน้าใหม่ให้ขน้ึ อยูก่ บั ต้นทุนการผลิตมากกว่าทีจ่ ะกาหนดเป็นอัตราเดียวกัน ส่วนการบริการ
ในเขตชนบทนั ้น รัฐ บาลก็ ค วรจะได้ พิจ ารณาให้ ก ารอุ ด หนุ น ในช่ ว งแรกไปก่ อ นตามสมควร
โดยเฉพาะในเขตชนบทยากจน ขณะเดียวกันการให้บริการในเขตเมืองควรจะได้คานึงถึงการทีจ่ ะให้
ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงรับภาระการลงทุนมากขึน้ เช่นเดียวกับการป้องกันน้ าท่วมในเขตนครหลวง
3.3 ปญั หาการระดมทุนเพื่อนามาขยายกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนัน้ ต้อง
พึง่ สัดส่วนเงินกู้สูงขึน้ โดยลาดับ ส่วนการพึง่ รายได้ตนเองเพื่อนามาสมทบการลงทุนมีน้อยลง ซึง่ จะ
ทาให้ร ายจ่า ยด้า นดอกเบี้ย สูงขึ้น มากจนถึง ขัน้ ที่กิจ การจะไม่ส ามารถรับ ภาระหนี้ ได้ใ นอนาคต
ขณะเดียวกันการระดมทุนให้แ ก่กิจการสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการหลายอย่างมีความจาเป็ น
จะต้องเพิม่ ส่วนทุนมากขึน้ หากรัฐบาลไม่สามารถเพิม่ ทุนให้ได้ก็ควรจะพิจารณาถึงแหล่งทุนจาก
ภ
า
ค
เอกชนทีจ่ ะมาเพิม่ ทุนหรือร่วมทุนต่อไป
3.4 ปญั หาหนี้คา้ งชาระค่าบริการสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ซึง่ ทาให้หน่ วยงาน
ผูด้ าเนินกิจการขาดสภาพคล่อง เพราะมีหนี้คา้ งระหว่างหน่ วยรัฐวิสาหกิจกันเอง และที่หน่ วยราชการติด ค้างค่ า บริก ารกับรัฐวิส าหกิจ เป็ นจานวนกว่ าหมื่นล้านบาท จึง กลายเป็ น ปญั หาทางด้า น
การเงินและวิธกี ารงบประมาณ ทีส่ าคัญทาให้หน่ วยงานขาดสภาพคล่อง มีการเบิกเงินเกินบัญชีสูง
มาก และทาให้กจิ การหลายอย่างขาดทุนไม่สามารถขยายงานต่อไปได้
3.5 บทบาทภาครัฐ และภาคเอกชน ในการด าเนิ น กิ จ การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ควรจะได้มกี ารทบทวนภายใต้การเปลีย่ นแปลง และข้อจากัดทางการเงินการคลังของ
รัฐบาล โดยรัฐเป็ นผูก้ ากับดูแลตามนโยบายให้มากขึน้ และลดบทบาททีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบกิจการเอง
ลง เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนมาลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการมากขึน้ ซึง่ จะต้องมีการกาหนดเป้าหมาย
ของกิจการที่จะเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนมาดาเนินการ และกาหนดขัน้ ตอนที่จะแปลงสภาพไปสู่
ภาคเอกชนให้ชดั เจนต่อไป
4.

แนวทางการพัฒนา

4.1 มุง่ การขยายและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน โดยจัดให้มกี าร
วางระบบโครงข่ายบริการพืน้ ฐานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่ควบคู่ไปกับการวางผังเมือง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทด่ี นิ และการ
เติบโตของชุมชนทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิง่ ขึน้
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4.2 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เป็ น
ตัวกระตุ้นให้มกี ารกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ และการผลิต ไปสู่ส่ว นภูมภิ าคและชนบท โดยการ
เสริมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กระจายออกไป เพื่อเป็ นการลดความแออัดในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในระยะยาวด้วย
4.3 กาหนดโครงสร้างราคาและอัตราค่าบริการบนพื้นฐานของหลักคุ้มทุนให้
กิจการเลีย้ งตัวเองได้ และยึดหลักความเป็ นธรรมทีใ่ ห้ผรู้ บั ประโยชน์โดยตรงจากบริการต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายดาเนินการให้มากที่สุด รัฐควรหลีกเลีย่ งการให้เงินอุดหนุ นโดยตรงต่อ
บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตเมืองอีกต่ อไป ยกเว้นโครงการที่
จะสนองนโยบายพิเศษของรัฐบาลหรือในเขตชนบทที่ยากจนเท่านัน้ นอกจากนัน้ การกาหนดอัตรา
ค่าบริการควรคานึงถึงต้นทุนการผลิตบริการในแต่ล ะท้องที่ ซึ่งไม่จาเป็ นต้อ งเป็ นอัต ราเดียวกัน
ทัวประเทศ
่
และควรจะก านดอัต ราค่ าบริการให้มสี ่ ว นที่จะไปเพิ่มฐานะการแข่ งขันของประเทศ
ทางด้านการส่งออกเป็นหลักสาคัญด้วย
4.4 จัด ให้ ม ีก ารแบ่ ง ภาระการลงทุ น ในโครงการพัฒ นาสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการระหว่างรัฐบาล ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยลดภาระรัฐบาล
ลง และเพิม่ บทบาทของท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้มากขึน้ ทัง้ นี้ ควรกาหนดบทบาทของ
รัฐบาลให้เป็นเพียงแต่ผกู้ ากับดูแลให้มกี ารจัดบริการมากกว่าทีจ่ ะไปเป็ นผูด้ าเนินการเองในกิจกรรม
หลายๆ อย่า ง โดยมอบหมายให้ส่ ว นท้อ งถิ่น รัฐวิส าหกิจและภาคเอกชนเข้าไปเป็ นผู้ป ระกอบ
กิจการ เปิ ดโอกาสให้มกี ารแข่งขันและยึดถือหลักการกลไกของตลาดมาใช้มากขึน้ ซึ่งจะทาให้การ
ให้บริก ารมีประสิทธิภาพมากกว่าที่รฐั จะผูกขาดทาเองทัง้ หมด อันจะเป็ นการสอดคล้อ งกับการ
แปรสภาพกิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เข้าสู่เชิงธุรกิจต่อไป
4.5 ปรับ ปรุ ง องค์ ก รการด าเนิ น งานภายในของกิ จ การสาธารณู ป โภค
สาธารณู ปการให้มคี วามคล่องตัว โดยปรับปรุงให้มกี ารวางแผนทางด้านการเงิน การตลาด และ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อมุ่งลดต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายบุคคล และจัดวิธกี ารระดมทุนทัง้
ด้านการเพิม่ รายได้สมทบการลงทุนให้สูงขึน้ ลดสัดส่วนการก่อหนี้ลง จัดให้มกี ารเพิม่ ทุน ตลอดทัง้
จัดให้มอี งค์กรกลางเพื่อประสานแผนงานการลงทุนบางกิจกรรม โดยเฉพาะการแก้ปญั หาจราจรและ
การขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครให้มเี อกภาพดีขน้ึ
5.
มาตรการและแผนงาน เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับแนวนโยบายการพัฒนาดังกล่ า ว
ข้างต้น ประกอบด้วย
5.1 แผนงานการจัด หาน้ าเพื่ อ อุปโภคและบริ โภค และการแก้ ไขปั ญ หา
น้าท่วมและระบายน้า
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(1) ปรับ ปรุ ง ขยายกิจ การประปาเพื่อ ขยายเขตการจ าหน่ า ยน้ า ให้
เพิม่ ขึน้ โดยให้ความสาคัญกับการปรับปรุงกิจการประปาเดิม พร้อมไปกับการก่อสร้างประปาใหม่
มุ่งลดอัตราการสูญเสียของน้ า และแก้ปญั หาแผ่นทรุดอันเนื่องจากการใช้น้ าบาดาล โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเพิม่ กาลังการผลิตอีก 1.557 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทัง้ ในเขต กทม. เขตเมืองและเขตชนบท
(เพิม่ กาลังผลิต 5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในเขต กทม. ส่วนในเขตเมืองนอก กทม. และเขตชนบท
เพิม่ กาลังผลิตรวมประมาณ 1.057 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
(2) ขยายการให้บริการน้าประปาในเขตชนบท ในรูปแบบประปาชุมชน
โดยให้ความส าคัญของการปรับปรุงกิจการประปาเดิมมากกว่าที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ และยึดหลัก
ความพร้อมของชุมชนเป็นหลัก
(3) พิจารณารับโอนกิจการประปาสัมปทาน เพื่อดาเนินกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค่าชดเชยทรัพย์สนิ แก้ขอ้ ขัดแย้งเรื่อ งความ
รับผิดชอบขององค์กร
(4) กาหนดอัตราค่าบริการน้ าประปา ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
และประสิทธิภาพในการดาเนินงานในรูปแบบธุรกิจ เพื่อลดภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(5) จัด ระบบระบายน้ า หลัก และการป้ อ งกัน น้ า ท่ ว มในเขตเมือ งให้
ประสานสอดคล้องกับแนวทางการวางผังเมือง ทัง้ นี้ส่วนท้องถิน่ จะต้องร่วมรับภาระกับผูร้ บั ประโยชน์
โดยตรงในลักษณะคุม้ ทุน
5.2

แผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงชุมชนแออัด

(1) จัด สร้างที่อ ยู่อ าศัย สาหรับ ผู้ม ีรายได้น้ อ ย และรายได้ป านกลาง
จานวน 27,000 หน่วย ในเขตเมืองเป็นหลัก โดยกาหนดราคาขาย เช่า และเช่าซือ้ ให้เหมาะสม
(2) ให้การเคหะแห่งชาติร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จัดสร้างทีอ่ ยู่อาศัย
สาหรับผูม้ รี ายได้น้อยและรายได้ปานกลาง โดยกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีช่ ดั เจน
(3) ให้หน่ วยบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นผูด้ าเนินการและรับภาระ
การปรับปรุงชุมชนแออัด ทัง้ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักเกณฑ์การปรับปรุง
ชุมชนแออัดในที่ดิน หรือย้ายชุมชนแออัดสู่ท่ใี หม่ท่เี หมาะสมกว่า ทัง้ นี้ให้การเคหะแห่งชาติร่ว ม
ประสานงานอย่างใกล้ชดิ
(4) การพัฒนาที่อยู่อ าศัยต้อ งมีส วนสาธารณะเป็ นองค์ประกอบของ
ชุมชนในอัตราส่วน 1 ใน 10 ของพืน้ ทีช่ ุมชนและรวมทัง้ ให้จดั สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเขต
เมือง และพืน้ ทีเ่ ฉพาะในอัตราส่วนประชาชน 1,000 คนต่อ 2 ไร่
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(5) แก้ไขข้อกาหนดการขออนุ ญาตจัดสรรที่ดนิ การปลูกสร้างอาคาร
มาตรฐาน บ้าน ทีด่ นิ และระบบสาธารณูปโภค เพื่อลดขัน้ ตอนและต้นทุนการผลิต
(6) ออกระเบียบการส่งเสริมสถาบันการเงินให้สนิ เชื่อระยะยาวแก่ผซู้ อ้ื
และผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่อาศัย เช่น ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายขอบข่ายให้บริการโดยการ
ขยายสาขาทัง้ ในกรุงเทพมหานครและเมืองภูมภิ าค มุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้กู้รายย่อยเป็ นสาคัญ
และเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวของการเคหะแห่งชาติ
5.3

แผนงานแก้ไขปัญหาจราจรและการขนส่ง

(1) ยกระดับคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะ โดยการปรับขนาดของ
ขสมก. ให้เหมาะสมและให้เอกชนเข้ามาแข่งขันเพื่อรับสัมปทานในการบริการขนส่งสาธารณะในบาง
เขต พร้อมทัง้ ก่อสร้างทางวิง่ เฉพาะสาหรับรถโดยสารประจาทางเป็ นบางสายจานวนไม่น้อ ยกว่า 4
โครงการ และปรับ ปรุง ช่ อ งทางเดิน รถโดยสารประจ าทางที่ม ีอ ยู่ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ก ารเดิน ทางด้ว ย
รถโดยสารประจาทางสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้
(2) ก่อสร้างถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางด่วนและถนนที่เกี่ยวข้อง
รวมประมาณ 33 โครงการ และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาอีก 2 แห่งในเขต กทม. และ
ปริมณฑล เพื่อให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทีส่ มบูรณ์และยับยัง้ การพัฒนาตามแนวทางยาวของถนน
ั หาด้ า น
(3) ส าหรับ เมือ งศู น ย์ ก ลางความเจริญ ในภู ม ิภ าค ซึ่ง ป ญ
การจราจรยังไม่รา้ ยแรง จาเป็ นต้องป้องกันปญั หาทีอ่ าจทวีความรุนแรงขึน้ โดยวางแผนแม่บทและ
จัดระบบการจราจรในเขตเมือ งที่ไ ด้รเิ ริม่ ไว้บ้า งแล้ว ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 5 และจัด ล าดับ
ความสาคัญของโครงการต่างๆ ให้ชดั เจนภายใต้กรอบการลงทุนทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้
(4) ดาเนินโครงการจัดระบบการจราจร 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัด
สัญญาณไฟจราจรในพื้นทีใ่ นเขต กทม. ซึ่งนับเป็ นโครงการที่ล งทุนต่ าแต่ให้ผลตอบแทนสูง หาก
โครงการดาเนินการอย่างได้ผล
(5) เริ่ม ด าเนิ น โครงการเก็ บ เงิน ค่ า ผ่ า นทางเข้า เขตชัน้ ใน กทม .
เช่นเดียวกับการเก็บค่าผ่านทางด่วน เพื่อให้มกี องทุนสาหรับปรับปรุงระบบการจราจรและขนส่ง และ
นับเป็ นการเก็บเงินจากผู้ไ ด้รบั ประโยชน์ โดยตรง ทัง้ นี้เ พื่ อ เป็ นการส่ งเสริมมาตรการคืนทุนของ
โครงการในเขต กทม. และปริมณฑล นอกจากนัน้ การเก็บค่ าผ่านทางเข้าเขตชัน้ ในจะช่วยลด
ปริมาณการจราจรของรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าเขตชัน้ ใน นับเป็ นการลดความคับคังของการจราจรได้
่
อีก ทางหนึ่ง ทัง้ นี้โครงการจัดเก็บค่าผ่านทางนี้ จะต้อ งทาควบคู่ไ ปกับการปรับปรุงคุณภาพของ
บริการขนส่งสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการเดินทาง
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5.

แผนงานการกาจัดน้าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่ งปฏิ กลู

(1) ขยายและปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการจัด บริก าร ด้า นการก าจัด
น้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลเพื่อพัฒนาบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมด้านนี้ให้ได้มาตรฐาน (ตามแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล พืน้ ทีเ่ ฉพาะและเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมภิ าค จานวน 26 เมือง คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร ชลบุร ี พิษณุ โลก นครสวรรค์ อุดรธานี ราชบุร ี สุราษฎร์ธ านี ภูเก็ต ลาปาง เชียงราย
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ สกลนคร ระยอง ฉะเชิงเทรา สระบุร ี กาญจนบุร ี เพชรบุร ี ปตั ตานี
และนครศรีธรรมราช)
(2) ศึก ษาความเป็ น ไปได้เ พื่อ การวางแผน การก าจัด น้ า เสีย และ
สิง่ ปฏิกูล ตามแนวทางการพัฒนาเมืองและพื้นทีเ่ ฉพาะนอกเหนือจาก 26 เมืองข้างต้น โดยกาหนด
รูปแบบการจัดบริการทีช่ ดั เจน และยึดหลักคุม้ ทุนในการจัดบริการและให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการ
ลงทุน
(3) ให้สมั ปทานและ/หรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ในการดาเนินการ
จัดบริการ การกาจัดน้าเสีย ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกูล เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐและความคล่องตัวใน
การดาเนินงาน
(4) ปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บ และอัตราค่าธรรมเนียมของหน่ วย
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและสามารถพึง่ ตนเองได้ในระยะยาว

บทที่ 4
แผนพัฒนาด้านพลังงาน

1.
แนวโน้มด้านพลังงานของโลกและสถานการณ์พลังงานในประเทศที่มคี วามสาคัญ
ต่อแนวนโยบายและโครงการพัฒนาพลังงานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีโดยสรุปดังนี้
1.1 ความไม่แน่ นอนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน อาจจะทาให้ราคา
น้ ามันผันผวนได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าราคาน้ ามันจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 6 ซึง่ จะทาให้ปญั หาการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศของไทยบรรเทาเบาบางไปได้บา้ ง
1.2 หากไม่มกี ารปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสารวจปิ โตรเลียม และขยาย
ตลาดก๊าซธรรมชาติในประเทศแล้ว จะทาให้การลงทุนในการสารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศ
ลดน้อยลงในช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
1.3 ช่วงทีร่ าคาน้ ามันนาเข้าลดลงจะเอื้ออานวยต่อการปรับโครงสร้างราคาขาย
ปลีกผลิตภัณฑ์น้ ามัน และการจัดให้มรี ะบบกลไกการบริหารการใช้พลังงาน และการจัดหาพลังงาน
ให้มกี ารยืดหยุน่ พร้อมทีจ่ ะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ต่อไป
1.4 ความต้องการใช้พลังงาน “เชิงพาณิชย์” ในประเทศได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
พลังงานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่หรือกว่าครึ่งหนึ่งยังต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ฉะนัน้ สถานการณ์
พลังงานของโลกย่อมจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป
1.5 ผลการดาเนินงานด้านพลังงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทาให้ประเทศ
ไทยสามารถกระจายการผลิตพลังงานในประเทศได้มากขึน้ และลดสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศลงจากประมาณร้อยละ 90 ของพลังงานเชิงพาณิชย์ในปี 2524 เหลือร้อยละ 58 ในปี
2528
1.6 การปรับโครงสร้า งราคาพลังงานยัง ดาเนิน ไปได้ไม่เ ท่า ที่ค วร และยัง มี
ข้อ จากัด อยู่ห ลายประการ ไม่ว่ าจะเป็ นอัต ราค่ ากระแสไฟฟ้ า ราคาขายปลีก ผลิต ภัณ ฑ์น้ ามัน ที่
แตกต่ างกันมากเกินไป จึงทาให้มกี ารทดแทนการใช้กันอยู่และการปรับราคาน้ ามันยังไม่ทนั ต่ อ
เหตุการณ์
1.7 การใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ในชนบทได้เพิม่ มากขึน้ แต่พลังงานพืน้ บ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฟื นและถ่ านไม้ก็ยงั เป็ นแหล่ ง พลัง งานหลัก ของชนบทอยู่ พื้นที่ป่าไม้อ ันเป็ น
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แหล่งทีม่ าของฟืนและถ่านไม้ได้ลดลงไปมากและมีต้นทุนการผลิตสูงขึน้ ฉะนัน้ การจัดหาพลังงานใน
ชนบทจึงเป็ นประเด็นส าคัญที่จะต้อ งดาเนินการแก้ไขควบคู่ไปกั บการแก้ปญั หาความยากจนใน
ชนบทด้วย

ประเด็นหลักของการพัฒนาพลังงาน
2.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ความไม่แน่ นอนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลีย่ น
ของเงินสกุลหลักยังมีอยู่ต่อไป ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการวางแผนพัฒนาพลังงาน จึงมีความจาเป็ นทีร่ ฐั
จะต้องปรับกลไกการจัดหา การกาหนดราคาภายในประเทศให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ และพร้อมที่
จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์พลังงานทีผ่ นั ผวนของโลกในหลายรูปแบบได้ แผนพัฒนาพลังงานจะมี
ประเด็นหลัก สรุปได้ดงั นี้
2.1 แหล่งทรัพยากรพลังงานในประเทศ แม้มมี ากและกระจายอยู่หลายชนิด แต่
ก็ยงั ไม่ได้ถูกนามาใช้อย่างเต็มที่ เพราะยังจะต้องสารวจให้ทราบปริมาณสารองที่แน่ นอน และต้อง
ขยายตลาดการใช้ก๊าซธรรมชาติให้มากขึน้
2.2 แนวโน้ ม การพัฒ นาแหล่ งปิ โ ตรเลีย มในประเทศ คงจะไม่อ ยู่ใ นอัต ราสูง
เท่าที่ควร เพราะสภาพธรณีวทิ ยาที่ซบั ซ้อนและแหล่งขนาดเล็ก ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง และ
สภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเท่าที่ควรทัง้ ด้านกฎเกณฑ์
ระยะการเจรจาและความต้องการก๊าซธรรมชาติยงั มีขอ้ จากัดอยู่
2.3 การปรับโครงสร้างราคาพลังงานและการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในประเทศยังมีจุดอ่อนอยู่มากทีจ่ ะต้องแก้ไขต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยเฉพาะอย่างยิง่
คือ
(1) ความไม่ ส มดุ ล ของการใช้ แ ละการกลัน่ ในประเทศ จะท าให้
ผลิตภัณฑ์น้ ามันเบนซินเหลือและต้องนาเข้าน้ ามันดีเซลและก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเพิม่ ขึน้ และต้อง
ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวมากยิง่ ขึน้ เพราะไม่มตี ลาดในประเทศ
(2) การทดแทนการใช้ระหว่างพลังงานเชิงพาณิชย์ทส่ี าคัญ 4 ชนิด คือ
น้ามัน ลิกไนท์ ถ่าน หินนาเข้า และก๊าซธรรมชาติ จะมีมากขึน้
(3) การประหยัดพลังงานยังไม่ก้าวหน้ าเท่าที่ควร โดยเฉพาะกิจการ
สาขาการขนส่ง กิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก และการลดราคาพลังงานและโครงสร้าง
ราคาที่ไม่เ หมาะสมทาให้ค วามกระตืนรืนร้นที่จะประหยัดพลังงานลดลง ตลอดทัง้ การสิ้นเปลือ ง
พลังงานจากสภาพจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.4 โดยที่กาลังกลันน
่ ้ ามันของโลกยังเหลืออยู่อกี มาก ประกอบกับสถานการณ์
น้ ามันของโลกมีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนัน้ การพิจารณาขยายหรือ
ปรับปรุงโรงกลันภายในประเทศ
่
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและให้มปี ระสิทธิ ภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
2.5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในชนบทเพิม่ สูงขึน้ อันเนื่องมาจากแหล่งที่มา
ของฟื นและถ่านไม้ได้ลดลงและมีราคาสูงขึน้ ตลอดทัง้ การขยายระบบไฟฟ้าและถนนสู่ชนบททาให้
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในชนบทมีมากขึน้
2.6 บทบาทของรัฐในการบริหารพลังงานยังไม่ชดั เจน และไม่เอื้ออานวยให้ม ี
การบริหารพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดเอกภาพในการบริหารเพราะไม่ม ี
การรวมหน่ วยงานพลังงานต่างๆ ให้อยู่ในสายบังคับบัญชาเดียวกัน ทาให้ย ากต่อการควบคุมและ
การประสานงาน บทบาทของรัฐและเอกชนในการพัฒนาพลังงานยังขาดความชัดเจนและขาดกลไก
ถาวรในการประสานงาน
2.7 การลงทุนสาขาพลังงานโดยเฉพาะการลงทุนด้านไฟฟ้าและด้านปิ โตรเลียม
จะต้ อ งปรับ ปรุ ง ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพดีม ากขึ้น เพื่อ หลีก เลี่ย งการลงทุ น เกิน ความจ าเป็ น และ ให้
สอดคล้องกับขีดความสามารถทางด้านการเงินของหน่ วยงาน ข้อจากัดด้านการเงินและการคลังของ
ประเทศ

แนวทางการพัฒนาพลังงาน
3.

แนวทางการพัฒนาพลังงาน ประกอบด้วย

3.1 ลดสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ และกระจายแหล่งที่มาและ
ชนิ ด ของพลัง งานให้ ก ว้ า งขวางออกไป โดยการเร่ งรัด ส ารวจ และพัฒ นาแหล่ ง พลัง งาน
ภายในประเทศ คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ ลิกไนท์ พลังน้าและพลังงานนอกแบบต่างๆ
3.2 ปรับ โครงสร้า งราคาผลิต ภัณ ฑ์น้ า มัน และอัต ราค่ า ไฟฟ้ าเพื่อ เป็ น การ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแหล่งพลังงานทีจ่ ดั หาได้ ตลอดจน
กาหนดก๊าซธรรมชาติ ลิกไนท์ ถ่านหินนาเข้า และน้ามันเตาให้สอดคล้องกัน
3.3 ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประหยัดการ
ใช้พลังงานในสาขาคมนาคมขนส่ง สาขาอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และการหุงต้มโดยฟื นและ
ถ่านไม้
3.4 สนับสนุ นให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการลงทุนด้านพลังงานมากขึ้น เพื่อ
แบ่งเบาภาระทางด้านการเงินภาครัฐ
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3.5 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารจัดหาพลังงานที่เหมาะสมเพื่อ สนองความ
ต้องการใช้พลังงานในชนบท โดยพิจารณาควบคู่ไปกับการแก้ปญั หาความยากจนในชนบท
3.6

จัดสัดส่วนการใช้พลังงานให้เหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวด-

ล้อมเป็นสาคัญ
4.

เป้ าหมาย

4.1 รักษาระดับการใช้พลังงานของประเทศโดยส่วนรวมให้เพิม่ ขึน้ ในอัตราเฉลีย่
ไม่เกินร้อยละ 3.7 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
4.2 ลดสัดส่วนการพึง่ พาพลังงานจากต่างประเทศ จากประมาณร้อยละ 58 ของ
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในปี 2528 เหลือร้อยละ 49 ในปี 2534 ทัง้ นี้โดย
(1) ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเพิม่ ขึ้น จากวันละ 354 ล้านลูก บาศก์ฟุต ในปี 2528 เป็นวันละ 720 ล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี 2534
(2) ผลิต ก๊ า ซธรรมชาติเ หลวในอ่ า วไทยเพิ่ม ขึ้น จากวัน ละ 14,250
บาเรล ในปี 2528 เป็นวันละ 18,500 บาเรล ในปี 2534
(3) ผลิตน้ ามันดิบบนบกเพิม่ ขึน้ จากวันละ 20,800 บาเรล ในปี 2528
เป็นวันละ 28,600 บาเรล ในปี 2534
(4) ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จากวันละ 250 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตในปี 2528 เป็นวันละ 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตในปี 2534
(5) ให้สามารถใช้ลกิ ไนท์ผ ลิตไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จากปี ละ 5 ล้านตัน ในปี
2528 เป็นปีละ 9 ล้านตัน ในปี 2534
(6) ให้สามารถใช้ลกิ ไนท์ในภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ จากปีละ 5 แสน
ตันในปี 2528 เป็นปีละ 1 ล้านตันในปี 2534
4.3

กาหนดเป้ าหมายสาคัญอื่นๆ คือ

(1) ให้กาลังผลิตสารองของระบบไฟฟ้าอยูใ่ นเกณฑ์ระดับร้อยละ 15-20
ของความต้องการกาลังไฟฟ้าสูงสุดในปี 2534
(2) ขยายไฟฟ้าไปสู่ชนบทเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10,700 หมู่บ้าน ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ทัง้ นี้โดยให้คานึงถึงฐานะการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคด้วย
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(3) ให้ใ ช้ถ่ านหินน าเข้าจากต่ างประเทศสาหรับ อุ ต สาหกรรมอยู่ใ น
ระดับประมาณปีละ 5 แสนตัน ในปี 2534 เทียบกับปีละ 2 แสนตันในปี 2528
(4) ให้ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือนได้
เทียบเท่าน้ามันดิบเฉลีย่ ปีละ 390 ล้านลิตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6

มาตรการและแผนงาน
5.
มาตรการที่ จะช่ วยให้ การพัฒนาพลังงานสามารถบรรลุตามแนวนโยบายที่
วางไว้ได้กาหนดขึ้นดังนี้
5.1

เร่ ง รั ด การส า รวจและ พั ฒ นา แหล่ ง พลั ง ง าน ประ เภท ต่ าง ๆ

ภายในประเทศ
(1)

การสารวจและพัฒนาปิโตรเลียม

(1.1) ปรับปรุงกฎหมายปิ โตรเลียมให้ส อดคล้องกับนโยบายที่
จะต้อ งเร่ง รัด การส ารวจ และพัฒนาปิ โ ตรเลีย มในประเทศ โดยพิจ ารณาบทบาทกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับในแง่ต่างๆ
(1.2) สนับสนุ นให้มกี ารกระจายและขยายตลาดก๊าซธรรมชาติ
เพิม่ มากขึน้ เพื่อให้เป็ นไปตามขีดความสามารถที่จะขยายการผลิตในอนาคต และเพื่อกระตุ้นให้ม ี
การสารวจและพัฒนาด้านนี้มากขึน้
(1.3) เร่งดาเนินการตกลงร่วมมือกับรัฐบาลมาเลเซีย และบริษทั
ผูไ้ ด้รบั สัมปทานในการพัฒนาปิโตรเลียมในเขตพัฒนาร่วม (Joint Development Area) บริเวณ
อ่าวไทย เพื่อให้มกี ารพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้ได้
(2)

การกระจายการจัดหาน้ ามัน

(2.1) ให้มกี ารกระจายการจัดหาน้ ามันดิบและน้ ามันสาเร็จรูป
จากต่างประเทศ โดยไม่พง่ึ จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกินไป
(2.2) ปรับระยะเวลาและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายให้เป็ นไปในรูปที่
จะให้ประโยชน์ต่อประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเคลื่อนไหวด้านราคาและแหล่งที่มาของ
น้ามันด้วย
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(3)

การสารวจและพัฒนาลิกไนท์

(3.1) สนับสนุ นให้กรมทรัพยากรธรณีดาเนินการสารวจขุดเจาะ
แหล่งลิกไนท์ในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการใช้ภาคอุตสาหกรรมและในการผลิตไฟฟ้า
(3.2) สนับสนุ นให้ กฟผ. ดาเนินการสารวจและขุดเจาะในขัน้
รายละเอียดเพิม่ เติมแหล่งลิกไนท์ทแ่ี ม่เมาะ กระบี่ และแหล่งอื่นๆ เพื่อค้นหาปริมาณสารองลิกไนท์ท่ี
มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึน้
(3.3) ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนา เพื่อให้มกี ารใช้ลกิ ไนท์ใน
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในชนบทมากขึน้
(3.4) สนับสนุ นให้ กฟผ. และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาแหล่งลิกไนท์ และให้สานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติตดิ ตามควบคุมผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ
(4)

การสารวจและพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้า

(4.1) สนับสนุ นให้ กฟผ. ทาการสารวจและพัฒนาแหล่งน้ าที่ม ี
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึน้
(4.2) สนับ สนุ น ให้ม ีก ารแบ่ ง สรรค่ า ใช้จ่า ยเงิน ลงทุ น ก่ อ สร้า ง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ าทีใ่ ห้ประโยชน์เอนกประสงค์อย่างเหมาะสม เพื่อให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4.3) เร่งรัดให้สานักงานพลังงานแห่งชาติ จัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก ของประเทศ และจัดลาดับความสาคัญก่ อนหลังของโครงการเพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกสรรแหล่งทีต่ งั ้ โครงการทีใ่ ห้ผลตอบแทนคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจมาให้หน่ วยงานที่
มีขดี ความสามารถและความพร้อมทีจ่ ะดาเนินการพัฒนาต่อไป
5.2

การกาหนดราคาพลังงาน

(1) การก าหนดราคาพลัง งาน จ าเป็ น จะต้ อ งยึด ถื อ หลัก การที่ จ ะ
ก่ อ ให้เ กิด การใช้พ ลังงานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด และช่ ว ยลดต้นทุ น การผลิต ในสาขาต่ า งๆ
เพื่อทีจ่ ะเพิม่ ฐานะการแข่งขันของประเทศในด้านการส่งออกเป็ นหลัก และเป็ นการกาหนดโครงสร้าง
ราคาทีม่ สี ่วนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศด้วย
(2) เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว หลักเกณฑ์ในการกาหนดนโยบาย
ราคาพลังงานน่ าจะได้แ ก่ การสนับสนุ นให้เชื้อ เพลิงชนิดที่ใ ช้ทดแทนกันได้ เช่น ก๊าซธรรมชาติ
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ลิกไนท์และถ่านหินนาเข้าหรือน้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล และก๊าซหุงต้ม สามารถแข่งขันกันโดย
กาหนดอัตราภาษีผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงดังกล่าวในอัตราที่ใกล้เคียงกัน และรัฐบาลจะไม่ส่งเสริมให้ม ี
การใช้เชือ้ เพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ โดย
(2.1) ปรับโครงสร้างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการกาหนด
อัตราภาษีผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงแต่ละชนิดในอัตราทีใ่ กล้เคียงกัน
(2.2) ยกเลิกการกาหนดราคาขายปลีก และราคา ณ โรงกลัน่
ของผลิตภัณฑ์ภายในช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยปล่อยให้ลอยตัวตามภาวะราคาใน
ตลาดโลก ในการนี้จะต้องมีการศึกษาขัน้ ตอนในการปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการยกเลิกการ
ควบคุมราคาเมือ่ โอกาสเอือ้ อานวย
(2.3) สนับสนุ นให้ใช้หลักเกณฑ์การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติ
ขึน้ และวางระเบียบในการกาหนดโครงสร้าง และอัตราค่าขนส่งผ่านท่อก๊าซธรรมชาติทช่ี ดั เจน
(2.4) ควรให้มกี ารนาเข้าถ่านหินได้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงอย่าง
อื่น และรัฐควรตรึงเพดานภาษีนาเข้าถ่านหินในระดับร้อยละ 25 ตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
5.3

มาตรการประหยัดการใช้พลังงาน

ส่งเสริมให้มกี ารประหยัดพลังงานในสาขาคมนาคมขนส่ ง อุ ตสาหกรรม
อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยสนับสนุ นการจัดตัง้ องค์กรที่มคี วามคล่ องตัว เพื่อ ดาเนินการ
ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเอื้ออานวยให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานในสาขาต่างๆ อย่างจริงจัง
5.4

การขยาย/เพิ่ มกาลังของโรงกลัน่ และการนาเข้าผลิ ตภัณฑ์น้ามัน

เป็ นมาตรการที่มุ่งจะให้โรงกลันในประเทศ
่
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล อันเป็ นการลดต้นทุนในการจัดหาน้ ามันสาหรับประเทศ โดยจะสนับสนุ นให้มกี าร
นาเข้าผลิตภัณฑ์น้ ามันให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น และส่งเสริมให้เอกชนมีโอกาสเข้ามาลงทุนในโรงกลัน่
น้ามัน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพความคล่องตัวทางธุรกิจและลดภาระการเงินของรัฐบาล
5.5

ส่งเสริ มการวิ จยั การพัฒนา การผลิ ต และการใช้พลังงานนอกแบบ

สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ สถาบัน การศึก ษา และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องทาการวิจยั และพัฒนาพลังงานนอกแบบ ตลอดจนปรับปรุงภาษีและค่าธรรมเนียมสาหรับ
วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ในการผลิต เพื่อชักจูงให้ทงั ้ ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้สนใจการลงทุนและการใช้พลังงานนอก
แบบมากยิง่ ขึน้
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5.6

ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารผลิ ต และการใช้ พ ลัง งานในชนบท ในรู ป แบบที่

เหมาะสม
สนับสนุ นให้มกี ารปลูกป่าไม้ใช้สอยในระดับครัวเรือนและชุมชน สนับสนุ น
ให้เอกชนดาเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้เพื่อการค้า เผยแพร่เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานทีม่ ใี ช้
กันอยู่แล้วในชนบท สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาชีวมวลพลังงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและไฟฟ้าชนบทโดยยึดหลักกลไกตลาดและไม่มกี ารอุดหนุนราคา
5.7

การบริ หารพลังงาน บทบาทของรัฐและเอกชนในการพัฒนาพลังงาน

ภายใต้โครงสร้างการบริหารพลังงานทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั สนับสนุ นให้มกี าร
ประสานงาน แผนและนโยบายส่วนรวมในด้านพลังงานของรัฐที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่ วยงาน/
คณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานต่างๆ ให้สอดคล้อง และให้เป็ นระบบทีม่ เี อกภาพมาก
ขึน้ โดยให้มสี ภากรรมการเพื่อดาเนินการในด้านนี้
5.8

มาตรการด้านการลงทุน

มุง่ ปรับปรุงการลงทุนด้านไฟฟ้า และด้านปิ โตรเลียมให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนเกินความจาเป็ นให้สอดคล้องกับขีดความสามารถทางด้านการเงินของ
หน่ ว ยงานตามข้อจากัดด้านการเงินและการคลังของประเทศ ที่สาคัญ คือ การจัดให้มรี ะบบการ
ทบทวนพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทีเ่ หมาะสมและแม่นยายิง่ ขึน้ การลดกาลังผลิต
ส ารองของระบบไฟฟ้ าลง และการสนั บ สนุ น ให้ภ าคเอกชนเข้า มามีบ ทบาทในการลงทุ น สาขา
พลังงานมากยิง่ ขึน้
การลงทุนในสาขาพลังงานนัน้ จาเป็ นจะต้องพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับฐานะทางการเงินของประเทศ และของหน่วยงานหลัก คือ กฟผ. กฟน. และ ปตท. อยู่เสมอ ส่วน
ในกรณีของส านัก งานพลังงานแห่ งชาตินัน้ เนื่ อ งจากใช้เ งิน งบประมาณแผ่ นดิน จึง จ าเป็ น ต้อ ง
พิจารณาต่างหากตามขีดจากัดทางด้านการเงินและการคลังของประเทศเป็ นรายปีในโอกาสต่อไป

บทที่ 5
แผนพัฒนาด้านการขนส่ง

1.
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (2525-2529) ได้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง โดย
พัฒนาการขนส่งทางน้ าและทางรถไฟให้มกี ารใช้มากขึน้ เพื่อให้มคี วามสมดุลกับการใช้ระบบถนน
และขณะเดียวกันจะเป็ นการลดต้นทุนการขนส่ง และเป็ นการสนับสนุ นนโยบายเพิ่ มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานทีก่ าลังมีปญั หาอยูใ่ นขณะนัน้ ด้วย
2.
การดาเนินงานปรับโครงสร้างดังกล่าวค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากระบบการขนส่งทาง
ถนนมีโครงข่ายทีก่ ว้างขวางสะดวกรวดเร็ว ตลอดทัง้ โครงสร้างราคาน้ ามันยังมีส่วนช่วยให้การขนส่ง
ทางถนนได้เปรียบกว่าการขนส่งระบบอื่นอยู่ จึงก่อให้เกิดประเด็นปญั หาดังต่อไปนี้
2.1 การปรับโครงสร้างจากการใช้ถนนให้หนั มาใช้ทางน้ าและทางรถไฟมากขึน้
ยังไม่ได้ผล ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีนโยบายทีจ่ ะประหยัดน้ ามันและลดต้นทุนการขนส่ง จึง
กาหนดให้การขนส่งในประเทศมุง่ การใช้ทางน้าและทางรถไฟมากขึน้ แทนการขนส่งทางถนน ดังนัน้
จึง ได้ด าเนิ น งานตามโครงการพัฒ นาการขนส่ ง ทางน้ า และโครงการพัฒ นากิจ การรถไฟ ซึ่ง มี
วงเงินลงทุนประมาณ 2,400 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามลาดับ แต่การดาเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวยังไม่เกิดผลตามเป้าหมาย ทัง้ นี้เพราะมีความล่าช้าในการดาเนินงาน มีปญั หาใน
การบริหารโครงการ ระเบียบขัน้ ตอนทางราชการเป็ นอุ ปสรรค ปญั หาทางการเงิน และขาดการ
ประสานงานกันเองภายในโครงการ และระหว่างโครงการอื่นๆ
2.2 การขนส่งทางถนนยังมีความสาคัญอยู่ แต่สภาพถนนเสื่อมโทรม และยังมี
ช่วงขาดตอน แม้ว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 มีนโยบายทีจ่ ะชะลอการก่อสร้างถนนสายประธาน
มุ่งก่อสร้างถนนสายย่อยจากแหล่งผลิตและแหล่ งชุมชนในเมืองหลักก็ต าม แต่การใช้ถนนก็ยงั มี
ความสาคัญอยู่ เพราะการขนส่งด้านอื่นยังทดแทนไม่ได้ และโครงข่ายถนนสายหลักก็มอี ยู่อย่าง
ทัวถึ
่ ง แต่ส ภาพถนนส่ วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก ขาดการบารุงรั กษาที่พอเพียงและการบูรณะที่
ทันเวลา เพราะมีขอ้ จากัดทางด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตามการบารุงรักษาและบูรณะนับวาเป็ น
เรื่องจาเป็ นอย่างมาก เพราะหากปล่อยไว้อาจจะต้องลงทุนสูงในการสร้างใหม่ นอกจากนัน้ ในบาง
พืน้ ทีย่ งั มีช่วงขาดตอนทาให้การเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายถนนยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร
ั หาส าคัญ ท าให้ก าร
2.3 การใช้ป ระโยชน์ จากสิ่ง ที่ม ีอ ยู่ไ ม่คุ้ม ค่ า เริม่ เป็ นป ญ
ั ่ างๆ ทีม่ อี ยูย่ งั ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ เพราะมีปญั หา
ลงทุนสูญเปล่าทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือ ท่าเรือชายฝงต่
ขัน้ ตอนการเข้า ด าเนิ น งานที่ส ับ สน และขาดความสอดคล้อ งในการด าเนิ นงานของโครง การที่
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เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุ น ปญั หาการใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่มอี ยู่อย่างไม่คุ้มค่านัน้ อาจจะมีมากขึ้น
ส าหรับ โครงการส าคัญ ๆ ที่จ ะแล้ว เสร็จ ในอนาคต เช่ น ท่ า เรือ น้ า ลึก หลายแห่ ง หากไม่ ม ีก าร
เตรียมการล่วงหน้าไว้ให้พร้อมทัง้ ในด้านความต้องการใช้และความสอดคล้องของโครงการอื่นๆ ที่
ควรจะสนับสนุน
2.4 ความต้ อ งการการบริก ารขนส่ ง ที่ดีม ีม ากขึ้น ในด้ า นการส่ ง ออก การ
ท่องเทีย่ ว และการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ จากความจาเป็ นในการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ ุ่งให้กจิ การทีน่ ามา
ซึ่งเงินตราต่ างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมในลักษณะพื้นทีเ่ ฉพาะอย่างเป็ นระบบครบวงจร ทาให้มคี วามต้องการระบบการขนส่ง
ทัง้ ในด้านปริมาณ มาตรฐาน ความสะดวก และคุณภาพบริการที่ดมี ากขึ้นเพื่อสนับสนุ นกิจกรรม
ดังกล่าวทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
2.5 บริก ารด้า นการขนส่ ง ในบางเรื่อ งขยายตัว ไม่ ท ัน กับ การขยายตัว ของ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุ นกิจการการท่องเที่ยว การส่งออกและการขยายตัวของเมือง เช่น
การปรับปรุงระบบถนนจากสนามบินดอนเมืองเข้าสู่เมือง การจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ
ให้เพียงพอกับความต้องการ และปรับปรุงลดขัน้ ตอน ระเบียบ พิธกี ารต่างๆ รวมทัง้ พิธกี ารด้าน
ศุลกากรเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และเหมาะสมในทางปฏิบตั ยิ งิ่ ขึน้ รวมทัง้ การปรับปรุง
ระบบการขนส่งในเมือง เป็นต้น
2.6 การดาเนินงานให้บริการด้านขนส่งของรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีปญั หาในด้าน
ต่างๆ อยู่ เช่น คุณภาพ บริการไม่ดเี ท่าทีค่ วร กิจการไม่สามารถเลีย้ งตัวเองได้ ทาให้เป็ นภาระแก่
รัฐบาลโดยเฉพาะกิจการรถไฟและการขนส่งผูโ้ ดยสารในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาการขนส่ง
3.
แนวทางการพั ฒ นาการขนส่ งในระยะของแผนพั ฒ นาฯ ฉ บั บ ที่ 6
ประกอบด้วย
3.1 ดาเนินงานตามนโยบายการปรับโครงสร้างการขนส่ง โดยเน้ นการขนส่ ง
ทางน้าและทางรถไฟและโครงการสาคัญๆ ทีเ่ ริม่ ดาเนินการไปแล้วในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ให้
แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ โครงการก่อ สร้างท่าเรือน้ าลึก
ั่
สงขลาและภูเก็ต โครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกบริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก และโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานกรุงเทพ เป็นต้น
3.2 มุ่งใช้สงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่มอี ยู่ให้ได้ประโยชน์เต็มทีโ่ ดยเน้นการ
บารุงรักษา การเพิม่ มาตรฐานและการเชื่อมโยงโครงข่ายทีข่ าดตอน
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3.3 เพิม่ ขีดความสามารถในการบริการด้านขนส่ง ให้เกิดความคล่องตัวสะดวก
รวดเร็ว เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว และการพัฒนา
ั่
พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก
3.4 การกาหนดอัตราค่าบริการควรยึดหลักให้เลี้ยงตัวเองได้ และรัฐจะลดการ
อุดหนุนลง สาหรับในเรือ่ งถนนให้นาระบบการเก็บค่าผ่านทางมาใช้ให้มากขึน้
3.5 ส่ ง เสริม ภาคเอกชนให้ม ีบ ทบาทในการลงทุ น ด าเนิ น งานและปรับ ปรุ ง
คุณภาพบริการในกิจการพื้นฐานด้านการขนส่งให้มากขึน้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่เพิม่ ขึน้
ลดภาระภาครัฐบาลและผนึกกาลังร่วมกันพัฒนา
4.

มาตรการและแผนงาน
4.1

การขนส่งทางบก
(1)

ถนน

(1.1) เน้นการบูรณะและบารุงรักษาทางหลวงและถนนในชนบท
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามจาเป็ นเร่งด่วน
(1.2) เน้นการก่อสร้างเพิม่ มาตรฐานทางช่วงทีม่ คี วามสาคัญมาก
ของโครงข่ายหลักและการก่อสร้างถนนช่วงขาดตอน ซึง่ จะเป็ นจุดเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิต ตลาด
และศูนย์การขนถ่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการส่งออก
(1.3) ส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนมี ส่ ว นร่ ว มลงทุ น ก่ อ สร้ า ง บู ร ณะ
บารุงรักษาและเก็บผลประโยชน์ โดยจะต้องกาหนดรูปแบบวิธกี ารและขัน้ ตอนให้ชดั เจน เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ไิ ด้
(1.4) จัดให้มรี ะบบหรือ องค์กรประสานนโยบาย แผนงานและ
การดาเนินงานให้สอดคล้องและสนับสนุ นกันในด้านการก่อสร้าง บูรณะทางหลวงและถนนในชนบท
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการลงทุน
(2)

รถไฟ

(2.1) เน้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานและเสริมสร้าง
ความปลอดภัยโดยการปรับปรุงราง สะพาน ย่านสถานี ระบบสื่อ สารอาณัติสญ
ั ญาณและระบบ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักทีส่ นับสนุ นการส่งออก
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(2.2) เร่ง รัด ปรับ ปรุง การบริห ารงานให้เ ป็ น ระบบธุ ร กิจ ยิ่ง ขึ้น
โดยเน้นการปรับปรุงมาตรการด้านการตลาดให้ทนั กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้มบี ริการในลักษณะครบวงจร
(2.3) ส่ ง เสริม ให้ เ อกชนมีส่ ว นร่ ว มลงทุ น และด าเนิ น งานใน
กิจการรถไฟให้มากขึน้ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินรถ การสร้างรางรถไฟเข้าแหล่งผลิตและ
แหล่งส่งออก
(2.4) การเดิน รถไฟสายทางแยกและชานเมือ ง หากรัฐ ไม่
สามารถให้เงินอุดหนุ นได้ รัฐจะต้องยอมให้มกี ารกาหนดค่าบริการให้ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุน
ตามสมควร
(3)

การขนส่งทางถนน

(3.1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนและท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ วมลงทุ น และ
ดาเนินงานในกิจการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร และการขนส่งทางถนนทัวประเทศให้
่
มาก
ขึน้
(3.2) กิจการขนส่งผู้โดยสารในเมือง หากรัฐไม่สามารถให้เงิน
อุดหนุนได้ รัฐจะยอมให้มกี ารกาหนดราคาค่าบริการให้ได้ผลตอบแทนทางการลงทุนตามสมควร
(3.3) พิจ ารณาปรับ ปรุง โครงสร้า งภาษีผู้ใ ช้ถ นน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ภาษีรถยนต์และภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการขนส่งทางถนนให้เหมาะสมและเป็ นธรรม
(3.4) สนั บ สนุ น ให้ม ีร ะบบการขนส่ ง มวลชนที่เ หมาะสมเพื่อ
บรรเทาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร
(3.5) จัดระเบียนและก าหนดมาตรการเพื่อ ให้ก ารดาเนิน งาน
ขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารทางถนนเป็ นไปอย่างมีกฎเกณฑ์และเป็ นระเบียบ รวมทัง้ ดูแลให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น พิจารณาปรับปรุงวิธกี าร
ควบคุมการบรรทุกน้าหนักเกินพิกดั เป็นต้น
4.2

การขนส่งทางน้า
(1)

การพัฒนาท่าเรือ

(1.1) ปรับปรุงและเสริมสร้างสิง่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานเพื่อ
สนั บ สนุ น กิจ การท่ า เรือ เช่ น การขุด ลอกร่อ งน้ า การขนส่ ง ทางน้ า ภายในประเทศ การจัด หา

274

สาธารณู ป โภคให้เ พีย งพอ และการเชื่อ มโยงระหว่ า งรูป แบบการขนส่ ง ต่ า งๆ ให้ป ระสานและ
สอดคล้องกัน
(1.2) เร่งรัดให้มกี ารดาเนินงานกิจการท่ าเรือ โดยให้เอกชนมี
ั่
ส่วนร่วมในการลงทุน และดาเนินงานท่าเรือทีส่ ร้างขึน้ ใหม่และทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะท่าเรือชายฝงใน
ภาคใต้ ทัง้ นี้จะต้องกาหนดรูปแบบ วิธกี าร และเงือ่ นไขให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้
(1.3) พิจารณาให้มอี งค์กรกลางถาวร ทาหน้าทีป่ ระสานนโยบาย
วางแผนควบคุม ดูแลและพัฒนาท่าเรือต่างๆ ทัวประเทศเพื
่
่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ให้พจิ ารณาปรับปรุงกฎหมายและองค์กรทีม่ อี ยูเ่ ดิมก่อน
(1.4) เพิม่ ขีดความสามารถในการบริการด้านขนส่งให้คล่องตัว
ั่
เพื่อสนับสนุ นการส่งออก การค้า และเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือน้ า ลึกทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก
โดย
ก.
ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า
เพื่อสนับสนุ นกิจการท่าเรือในด้านความสะดวก การจ้างระบบการขนถ่ายสินค้า การส่งออกและ
แก้ไขความคับคังในท่
่ าเรือ โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนและดาเนินงาน และรัฐบาลจะสนับสนุ นให้
มีระบบการขนส่งต่อเนื่องทางถนน ทางรถไฟ และกิจการสาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วข้อง
ข.
เร่ง รัด ปรับ ปรุงลดขัน้ ตอนระเบีย บพิธ ีการต่ างๆ
รวมทัง้ พิธกี ารด้านศุลกากรในระบบการขนส่งทางน้ า และการขนถ่ายสินค้าทีท่ ่าเรือให้เหมาะสมและ
เป็นไปได้ในทางปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้
ค.
สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารใช้ ก ลยุ ท ธทางการตลาดใน
เชิงรุก เช่น การออกหาลูกค้า การตัง้ ราคาทีจ่ งู ใจ และการประชาสัมพันธ์ให้มกี ารใช้ท่าเรือมากขึน้
(2)

การพัฒนากิจการพาณิชยนาวี

(2.1) พัฒนาการขนส่งทางน้ าให้เป็ นตัวเสริมวงจรพาณิชย์ การ
ส่งออกและนาเข้า เพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศในการขนส่ง และให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ
โดยรัฐจะสนับสนุ นให้มกี ารใช้บริการและจัดหาสินค้าลงเรือไทย และสนับสนุ นให้บริษทั ของรัฐและ
เอกชนปรับปรุงกองเรือพาณิชย์ให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้
(2.2) ส่ ง เสริม การพาณิช ยนาวี โดยให้มกี ารพิจ ารณาร่ว มกัน
ระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อหาวิธสี นับสนุ นด้านการเงิน การตลาดและมาตรการส่งเสริมอื่นๆ ที่
จาเป็น
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(2.3) ส่ งเสริมให้ม ีการพัฒ นาความรู้ใ นวิธ ีการจัด การในธุ รกิจ
พาณิชยนาวี โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบการสังจองระวางเรื
่
อ ธุรกิจการสังจองระวางเรื
่
อ ศูนย์
รวบรวมสินค้าเพื่อการส่งออกและนาเข้าและการประกันภัยทางทะเล ทัง้ นี้เพื่อให้ธุรกิจของคนไทยมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์อนั เกิดจากพาณิชยนาวีมากขึน้
(2.4) สนับ สนุ น ให้ม ีก ารใช้ร ะบบขนส่ ง ทางน้ า ในประเทศและ
ั ่ มากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศและพาณิชยนาวีทงั ้
ชายฝงให้
ั่
ทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีบนฝงและธุ
รกิจพาณิชยนาวีในทะเล
4.3

การขนส่งทางอากาศ
(1)

สนามบิน

(1.1) ปรับปรุงและจัดระบบให้บริการผู้โดยสารและอากาศยาน
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และประสานกับระหว่าง
หน่ วยงานที่ดาเนินการอยู่ ส่วนการจัดเก็บค่าบริการควรจะอยู่ในระดับคุ้มทุน ซึ่ งไม่เป็ นภาระต่อ
กิจการต่อเนื่อง
(1.2) สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนลงทุนในกิจการสนามบินภูมภิ าค
(1.3) พิจารณาให้มกี ารใช้ส นามบินอู่ต ะเภา ให้เ ป็ นประโยชน์
มากขึน้
(2)

กิจการการบิน

(2.1) สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารขยายและปรับ ปรุ ง ฝูง บิน ทัง้ ในและ
ระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับขนาดของตลาด โดยจัดทาเป็นแผนลงทุนระยะยาว
(2.2) ให้เอกชนมีส่ว นร่วมลงทุนในเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัท
การบินไทย จากัด และบริษทั เดินอากาศไทย จากัด
(2.3) สนับสนุนให้เอกชนดาเนินการบินในเส้นทางที่ บริษทั เดินอากาศไทย จากัด ไม่ทาการบิน
(3)

การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางอากาศ

มุ่งให้ประเทศไทยสามารถเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและการ
คมนาคมทางอากาศในภูมภิ าคนี้ โดย
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(3.1) จัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ
(3.2) ปรับปรุงลดขัน้ ตอน ระเบียบ พิธกี ารต่างๆ รวมทัง้ พิธกี าร
ด้านศุลกากร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวและเหมาะสมในทางปฏิบตั ยิ งิ่ ขึน้
(3.3) สนับสนุ นและส่งเสริมการส่งสินค้าระบบต่อเนื่องทางทะเล
และทางอากาศ เพื่อพัฒนากิจการค้าด้านนี้ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
(4)

กิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการบิน

(4.1) เพื่อให้เกิดความสะดวก ความคล่องตัวในการใช้สนามบิน
ดอนเมือง รวมทัง้ เป็ นการสนับสนุ นการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วย จึงควรเร่ง
ปรับปรุงระบบขนส่งทางถนนและการขนส่งด้านอื่นๆ ทีเ่ ข้าสู่สนามบินดอนเมืองให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
(4.2) จัด ให้ม ีก ารบริก ารเชื่อ มโยงเข้า สู่ เ มือ งโดยให้ม ีบ ริก าร
สาธารณะมากขึน้ เป็นการเพิม่ ทางเลือกให้แก่ผโู้ ดยสาร เช่น การขนส่งทางรถไฟ รถโดยสารประจาทาง และรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น
(4.3) ปรับปรุงกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ บริเวณท่าอากาศยานระหว่างประเทศให้จงู ใจนักท่องเทีย่ วยิง่ ขึน้
(4.4) ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาระบบโทรคมนาคม ระบบข่ า วสาร
ข้อมูล เครือ่ งช่วยการเดินอากาศและอุตุนิยมวิทยาด้านอากาศการบินให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
4.4

มาตรการส่วนรวมด้านการขนส่ง

(1) ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีม่ ี
อยู่ทงั ้ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทัง้ ยกร่างกฎหมายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้อง
และมีความคล่องตัวในทางปฏิบตั ิ อันจะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม และยังเอื้ออานวย
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและดาเนินงานมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
(2) ควรปรับ ปรุ ง ราคาค่ า บริก ารด้ า นการขนส่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ค่าใช้จา่ ยดาเนินการ และให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนตามสมควร โดยการลดการอุดหนุ นของรัฐบาล
และการกู้ยมื ให้มากที่สุด และให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เช่น ควรมีการพิจารณาเพิม่ ทุนตามความ
เหมาะสมของขนาดธุ ร กิจ รวมทัง้ พิจ ารณาให้ม ีก ารเก็บ ค่ า ผ่ านทางส าหรับ การขนส่ ง ทางถนน
บางสาย เป็นต้น
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(3) ควรปรับปรุงการบริหารโครงการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยจัดให้
มีร ะบบควบคุ ม ดู แ ล และลดขัน้ ตอนระเบีย บราชการที่ไ ม่ จ าเป็ น ลง ส าหรับ โครงการที่ม ีก าร
ประสานงานกันมาก ควรจัดให้มผี บู้ ริหารโครงการโดยเฉพาะเพื่อติดตามแก้ไขปญั หาต่างๆ
(4) ควรส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
บก ทางน้า และทางอากาศทุกระดับ

บทที่ 6
แผนพัฒนาด้านการสื่อสาร

1.
การสื่อสารสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ สื่อสารสาธารณะ สื่อมวลชน
และสื่อ สารเฉพาะกิจ แต่ ก ารสื่อ สารที่สาคัญ และมีค วามจาเป็ น มากในการสนับสนุ นการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ได้แก่ สื่อสารสาธารณะ เช่น บริการโทรศัพท์ในประเทศ/ต่างประเทศ เมื่อพิจารณาการ
พัฒนาสื่อสารของประเทศในระยะเวลา 25 ปีทผ่ี ่านมา นับตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงปจั จุบนั
พอจะกล่าวได้ว่าในช่วง 20 ปี แรกนัน้ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านการสื่อสารน้ อยมาก
โดยเฉพาะสื่อสารสาธารณะ การขยายบริการเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในการพัฒนาด้านการ
สื่อสารน้อยมาก ดังจะเห็นได้ว่ามีการลงทุนเฉลีย่ ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนระยะ 5 ปีหลัง
คือ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการสื่อสารมากขึน้ โดยลงทุนเฉลีย่
ปีละมากกว่า 4,000 ล้านบาท
2.
การขยายบริการการสื่อสารที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะบริการโทรศัพท์ ซึง่ ผลการพัฒนาและประเด็นปญั หาสาคัญๆ พอจะสรุป
ได้ดงั นี้
2.1 การขาดแคลนโทรศัพท์เป็ นปญั หารุนแรงและคุณภาพบริการยังไม่เป็ นที่
พอใจของผูใ้ ช้ ในระยะทีผ่ ่านมาอัตราการขยายตัวของเลขหมายโทรศัพท์เพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ร้อยละ 9 ต่อปี
แต่ความต้องการมีเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 15 ต่อปี ทาให้การขาดแคลนโทรศัพท์มคี วามรุนแรงมากขึน้
ในปี 2528 มีโทรศัพท์ประมาณ 7 แสนเลขหมาย หรือคิดเป็ น 1.4 เลขหมายต่อ 100 คน เมื่อ
เทียบกับ 4 เลขหมายต่อ 100 คน ของกลุ่มประเทศทีก่ าลังพัฒนา นอกจากนี้ยงั มีปญั หาคุณภาพ
บริการยังไม่เกิดความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการเท่าที่ควร สาเหตุ สาคัญของปญั หาโทรศัพท์ดงั กล่าว
ข้างต้นเนื่องมาจากปญั หาการบริหาร และการดาเนินงานของหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการยังไม่ด ี ขาดการ
ประสานงานทีด่ ที งั ้ ภายในหน่ วยงานและระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ขาดความคล่องตัวใน
การดาเนินงานเชิงธุรกิจ ซึง่ ปญั หาการขาดแคลนโทรศัพท์ภายในประเทศ และคุณภาพบริการทื่ไม่ด ี
นี้มผี ลกระทบไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การติดต่อโทรศัพท์ระหว่างประเทศไม่สะดวก การ
พัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทาให้จาเป็ นต้องไปใช้บริการด้านขนส่งมาก
ขึน้ อย่างไรก็ตาม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มคี วามพยายามที่จะให้เกิดความคล่องตัวในการ
ขยายบริการโทรศัพท์ โดยจะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนดาเนินการ แต่กม็ ขี อ้ จากัดด้านกฎหมายอยู่
2.2 โครงข่ายสื่อสารเฉพาะกิจเกิดมากขึ้นและมีการลงทุนซ้าซ้อน เนื่อ งจาก
ความไม่พอเพียงและความไม่สะดวกของระบบโทรศัพท์ในประเทศซึ่งเป็ นโครงข่ายหลัก จึงเป็ น
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สาเหตุให้มกี ารขยายโครงข่ายสื่อสารเฉพาะกิจออกไปมากขึน้ ทาให้สน้ิ เปลืองทรัพยากรทัง้ ในด้าน
ความถีค่ ลื่นวิทยุ และการลงทุนทีซ่ ้าซ้อน
2.3 บริก ารด้า นสื่อ สารมวลชนขยายตัว อย่ า งกว้ า งขวาง แต่ ย ัง ไม่ ม ีร ะบบ
ประสานงานทีด่ โี ดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ ในปจั จุบนั เครื่องมืออุปกรณ์ดา้ นสื่อสารมวลชนนับว่า
มีอย่างพอเพียง กล่าวคือ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงมีอยู่ประมาณ 270 สถานี ให้บริการทัวประเทศทั
่
ง้
ในด้านการประชาสัมพันธ์ ธุ รกิจ บันเทิง ตลอดจนโครงข่ายเฉพาะเพื่ อ การศึกษา สาหรับสถานี
โทรทัศน์ในส่วนทีร่ ฐั ดาเนินการเองกาลังขายตัวไปสู่ส่วนภูมภิ าคในลักษณะค่อนเป็ นค่อยไป ส่วนที่
ให้เอกชนร่วมดาเนินการนัน้ ได้ขยายเครือข่ายไปทัวประเทศแล้
่
ว บริการข่าวสาร สิง่ ตีพมิ พ์ต่างๆ ก็
ได้ม ีก ารขยายตัว และแข่ ง ขัน กัน มาก อย่ า งไรก็ต ามการสื่อ สารมวลชนดัง กล่ า วยัง ขาดระบบ
ประสานงานที่ดีท ัง้ ในระหว่ า งรัฐ เองและระหว่ า งรัฐ กับ เอกชน ท าให้ไ ม่ม ีก ารใช้ป ระโยชน์ จ าก
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ส่อื สารทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
3.

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประกอบด้วย

3.1 มุ่งสนับสนุ นการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ โดยเน้ น
คุณภาพบริการทีด่ ี สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว แน่นอนและสม่าเสมอ เพื่อสนับสนุ นการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจสูง ส่วนกิจการไปรษณียโ์ ทรเลขนัน้ ควรให้
ความสาคัญในการขยายบริการและคุณภาพทีด่ ที วประเทศ
ั่
3.2 ปรับ ปรุง ระบบการบริก าร และการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
ให้บริการด้านสื่อสารให้เกิดความคล่องตัว และมีการประสานงานภายในและระหว่างหน่ วยงานที่ดี
โดยเน้นการประสานนโยบาย แผนงานการดาเนินงาน และการลงทุนเพื่อให้เ ป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
4.

มาตรการและแผนงาน
4.1

สื่อสารสาธารณะ

(1) เร่งรัดการขยายบริการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย โดยพิจารณาการลงทุนให้สอดคล้องกับขีดความสามารถทางการเงิน ปรับปรุงการบริหารและ
การดาเนินงานให้เกิดความคล่องตัวเพื่อให้บริการโทรศัพท์ได้ตามเป้าหมาย
(2) เร่งรัดการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ใ ห้ส มบูรณ์ และมีคุณภาพ
บริก ารที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ท่มี คี วามสาคัญ ทางเศรษฐกิจสูง เพื่อให้เ ป็ นโครงข่ายหลักในการ
สนับสนุนบริการโทรคมนาคมอื่นๆ และเพิม่ ความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศ
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(3) ปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลให้ทนั สมัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
สะดวก รวดเร็ว ต่อการขยายตัวด้านธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบของต่างประเทศได้สะดวก
และกว้างขวางยิง่ ขึน้
(4) พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทยให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้อง
ไ
ม่
ซ้าซ้อนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการและการใช้ทรัพยากร
(5) สนั บ สนุ น ให้ เ อกชนมีส่ ว นร่ ว มในการลงทุ น และด าเนิ น งาน
ให้บริการด้านสื่อสารสาธารณะ เช่น เข้าร่วมทุน เช่า รับโอนบางส่วนหรือทัง้ หมด โดยให้หน่ วยงาน
ระดับ นโยบายที่เ กี่ย วข้อ งด าเนิ นการปรับ ปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนก าหนดรูปแบบ
เงือ่ นไขให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้
(6) การให้เอกชนเข้าร่วมดาเนินงานให้บริการไปรษณียโ์ ทรเลขในส่วน
ท้อ งถิ่น ควรเน้ นคุ ณ ภาพบริก ารในด้า นความสะดวก รวดเร็ว แน่ นอน และสม่ า เสมอ และให้ม ี
ประเภทของบริการมากขึน้
(7) กาหนดอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการขยายงาน
เพื่อให้ทนั กับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิม่ ขึ้น และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
4.2

สื่อสารเฉพาะกิ จ

การขยายข่ายสื่อสารเฉพาะกิจ ควรขยายได้ตามความจาเป็ นเท่านัน้ และ
ควรให้ใช้โครงข่ายหลักให้มากทีส่ ุดเพื่อหลีกเลีย่ งการลงทุนซ้าซ้อน และให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.3

สื่อสารมวลชน

(1) การพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์ในส่วนทีร่ ฐั ดาเนินการ ควรเน้นการ
ให้บริการด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ของรัฐและความมันคง
่ ในส่วนทีร่ ฐั วิสาหกิจและทีเ่ อกชน
ด าเนิ น การนั น้ ควรให้บ ริก ารด้า นข่ า วสารการบัน เทิง ในเชิง ธุ ร กิจ และสนับ สนุ น นโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทัง้ นี้ควรคานึงถึงเนื้อหาสาระของรายการให้สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีอนั
ดีงาม
(2) ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
โดยสนับสนุ นองค์กรทัง้ ในระดับนโยบายและปฏิบตั ิ วางระเบียบเพื่อดูแลประสานงานสื่อมวลชนทัง้
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ภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้ดขี น้ึ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม รวมทัง้ ให้มกี าร
พัฒ นาด้า นอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่ น การพัฒ นาสื่อ สาร ประชาสัม พันธ์ การปรับ ปรุง ระบบข้อ มูล
ข่าวสารและการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
(3) ให้มรี ะบบประเมิน ผล และมาตรการในการติดตามการกระจาย
ั หา เพื่อ หาวิธ ีแ ก้ ไ ขปรับ ปรุ ง ให้ไ ด้ผ ลตาม
ข่ า วสารที่ไ ปสู่ ท้อ งถิ่น ต่ า งๆ ให้ท ราบข้อ มู ล และป ญ
เป้าหมายทีก่ าหนด
4.4

มาตรการส่วนรวมด้านการสื่อสาร

(1) สนับสนุ นให้มอี งค์กรกลางด้านสื่อสาร ในลักษณะคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อดูแลด้านนโยบาย การวางแผนลงทุน กากับ ดูแล ให้การดาเนินงานสอดคล้องและ
สนับสนุ นกัน โดยให้กระทรวงคมนาคมเป็ นเจ้าของเรื่องรับไปดาเนินการในเรื่องการจัดตัง้ องค์กร
ดังกล่าว โดยพิจารณากาหนดรูปแบบทีเ่ หมาะสมต่อไป
(2) ปรับปรุงการบริการและการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสาร
โดยให้นาแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึง่ เป็นแผนงานหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มาใช้เป็นแนวทาง
(3) สนับ สนุ น ให้มกี ารบริหารความถี่ว ิท ยุอ ย่างมีประสิท ธิภ าพ โดย
จัดทาแผนความถีค่ ลื่นวิทยุ แผนการบริหาร แผนการควบคุมและตรวจสอบเฝ้าฟงั การใช้คลื่นความถี่
พร้อมทัง้ จัดสรรเปลีย่ นแปลงการใช้คลื่นความถีว่ ทิ ยุอย่างเป็นขัน้ ตอนให้เข้าสู่ระบบทีถ่ ูกต้อง
(4) ให้มกี ารปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบด้านการสื่อสาร
ให้มคี วามคล่องตัว เหมาะสม ทันสมัย เอือ้ อานวยและสนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ
(5)
ได้มาตรฐานขึน้ ในประเทศ

ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่

(6) ส่ งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒ นาการด้านการสื่อ สารและกาหนด
มาตรฐานกลางของเครือ่ งมือสื่อสาร และการปรับแต่งบริภณ
ั ฑ์ทดสอบ
(7) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรที่รบั ผิดชอบงานสื่อสารทุกระดับ
โดยพัฒนาสมรรถนะของหน่วยฝึกอบรมทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกอบรม
และสัมมนาบุคลากร และบรรจุหลักสุตรการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารไว้ในสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ให้มากขึน้ เพื่อรับการขยายตัวทางด้านการสื่อสารในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
(8) ส่ ง เสริมการน าเทคโนโลยีใ หม่และบริการใหม่ท่เี หมาะสมมาใช้
ประโยชน์ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับโครงข่ายเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวด้านธุรกิจ

บทที่ 1
บทนำ

1.
เพื่อให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดความสมดุลในระดับพืน้ ทีแ่ ละเมืองต่างๆ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้กาหนดแนวทางที่จะกระจายความเจริญ และกิจกรรมเศรษฐกิจไปสู่ส่วน
ภูม ิภาคโดยจัด ทาโครงการพัฒนาระบบเมือ งหลัก และพื้นที่เ ฉพาะขึ้น เพื่อ ให้ส ามารถชลอการ
ขยายตัว ของกรุงเทพมหานครลงได้ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทาแผนงานและโครงการ
ั่
พัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก จัดทาระบบการพัฒนาเมืองหลักในส่วนภูมภิ าค รวมทัง้
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการเตรียมการชัน้ ต้นสาหรับพืน้ ทีเ่ ฉพาะบางแห่ง
2.
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร การดาเนินงานในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้
เน้นการประสานโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้ ระบบการขนส่ง
และการจราจร และการป้อ งกันน้ าท่ ว มไปแล้ว บางส่ ว น พร้อ มทัง้ ได้จดั ให้มพี ้นื ที่ส ีเ ขียวบริเ วณ
ชานเมืองขึน้
3.
แม้ว่าการขยายตัวของประชากรในกรุงเทพมหานครในช่วง 15 ปีทผ่ี ่านมา ได้เริม่
ชลอตัวลงไปบ้างแล้ว คือ โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3.8 ต่อปี แต่กย็ งั ถือว่าอยู่ในอัตราค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเพิม่ โดยเฉลี่ยของประเทศที่มเี พียงร้อยละ 2.5 ต่อปี ในช่วงเดียวกัน ใน
ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 8.2 ล้าน
คน และคาดว่าในปี สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะมีประชากรทัง้ สิน้ ประมาณ 9.3 ล้านคน
ดังนัน้ จึงคาดว่าได้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงจะเป็ นฐานเศรษฐกิจและฐานการจ้างงาน
ของประเทศที่ใหญ่ ท่สี ุดของประเทศอยู่อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิ จ ของไทยที่ จ ะย่ า งเข้ า สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมและบริก ารมากขึ้น ในอนาคต จะท าให้
ฐานเศรษฐกิ จ ในเขตเมือ งใหญ่ ๆ ยิ่ง จะเพิ่ ม บทบาทส าคัญ ต่ อ การจ้ า งงานมากขึ้น ทัง้ ใน
กรุ ง เทพมหานครและเมือ งศู น ย์ก ลางของภาคอื่น ๆ ด้ ว ย จึง มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งก าห นด
แนวนโยบายพัฒนาเมือ งควบคู่ก ับการพัฒนาพื้นที่เ ศรษฐกิจใหม่ๆ ให้เ ป็ นกลยุทธหลักของการ
พัฒนาประเทศสืบต่อไปอีกด้านหนึ่ง
4.
เพื่อให้เป็ นไปตามกลยุทธดังกล่าว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงกาหนดแผนพัฒนา
เมืองและพืน้ ทีเ่ ฉพาะภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ประการ คือ
(1)

รองรับนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมภิ าคสืบเนื่องต่อไป
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(2) เสริมสร้างฐานเศรษฐกิจและการจ้างงานในเขตเมือง เพื่อสนับสนุ นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการได้อย่างเป็นระบบมากขึน้
(3) เสริมสร้างและปรับปรุงบริการพืน้ ฐานในเขตเมืองและพืน้ ที่เศรษฐกิจใหม่ให้
มีประสิทธิภาพและมีบริการพอทีจ่ ะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถ และยกฐานะการแข่งขันทางการค้ากับ
ต่างประเทศให้ดขี น้ึ
(4) ลดบทบาทในการลงทุนของรัฐบาลลงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อจากัดด้าน
งบประมาณแผ่นดิน โดยการใช้ระบบผนึกกาลังที่จะระดมทุน และแบ่งเบาภาระการลงทุนขยาย
บริการพืน้ ฐานในเขตเมืองให้แก่ส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้
5.

เป้าหมายพืน้ ทีก่ ารพัฒนาเมืองและพืน้ ทีเ่ ฉพาะในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ได้แก่

(1) การพัฒ นากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เ ป็ นพื้น ที่เ ขตมหานครที่
เชื่อมโยงกันภายใต้ระบบศูนย์ชุมชนหลายศูนย์ทม่ี คี วามสมบูรณ์ โดยเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยยิง่ ขึน้
(2) การพัฒ นาระบบเมือ งศู น ย์ ก ลางความเจริญ ในส่ ว นภู ม ิภ าคให้ เ ป็ น
ฐานเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภาค ที่สามารถรองรับการกระจายกิจกรรมจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และรองรับการเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบท และเป็ นศูนย์การบริหารราชการของ
ส่วนภูมภิ าคในอนาคต
ั่
(3) การพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออกและเตรียมการพัฒนาพืน้ ทีใ่ น
บริเวณอื่นๆ เช่น พืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบนและลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ให้เป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่และเป็ น
ทางเลือกของแหล่งทีต่ งั ้ อุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะเป็ นประตูไปสู่การค้ากับนานาชาติทส่ี ามารถ
เพิม่ ฐานะการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

บทที่ 2
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สรุปแนวโน้ มและประเด็นหลักของการพัฒนา
1.
แนวโน้ มบ่งชี้ชดั ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงจะขยายตัวเติบโตต่อไป
และจะมีประชากรเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1 ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 คือ จะมีประชากร
ทัง้ หมดถึง 9.3 ล้านคนในปี 2534 ซึง่ จะทาให้กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครใหญ่ตดิ อันดับ 1 ใน 15
ของโลก ในช่วงนี้จงึ คงจะไม่สามารถกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปจากกรุงเทพมหานครได้
มากนัก จนกว่าการพัฒนาระบบเมืองหลักในส่วนภูมภิ าคอื่นๆ ตลอดทัง้ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ มีค วามพร้อ มสมบู ร ณ์ พ อที่ จ ะเป็ น ฐานรองรับ การกระจายกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ใหม่ มี
ความพร้ อ มสมบู ร ณ์ พ อที่จ ะเป็ น ฐานรองรับ การกระจายกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ออกไปจาก
กรุงเทพมหานคร และการอพยพประชาชนจากชนบทในช่วง 10-15 ปีขา้ งหน้าได้
2.
ประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลในชัน้ นี้ จึงจาเป็ นต้องจัดรู ปแบบ
และแนวทางการพัฒนาบริหารมหานครทีจ่ ะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดความแออัด
คับ คัง่ ลงไปได้บ้า ง เพื่อ มิใ ห้เ กิด ความสิ้น เปลือ งสู ญ เสีย ทางเศรษฐกิจ อัน เนื่ อ งมาจากความ
คับคังของการจราจรและระบบขนส่
่
ง ปญั หาน้ าท่วมและแผ่นดินทรุด
3.
ลักษณะการเติ บโตของชุมชนและการใช้ ที่ดิ นในกรุงเทพมหานคร ยัง ไม่ มี
ระเบียบและขาดประสิ ทธิ ภาพ การขยายตัวส่วนใหญ่ได้แผ่ลามขนานออกไปตามเส้นทางสาย
ประธานทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดการเดินทางสัญจรที่ยาวและสับสน
ยิง่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็มที ว่ี ่างเปล่าเป็นจานวนมากในเขตชานเมืองและรอบๆ กรุงเทพมหานคร
ในจุดที่อยู่ห่างไปจากเส้นทางถนนสายประธาน พื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าวขาดระบบถนนเชื่อมโยงกับ
ทางสายประธานและถนนท้องถิน่ บริการสาธารณูปการหลักยังเข้าไปไม่ถงึ ตลอดทัง้ ลักษณะและ
ขนาดของการถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ ท์ ่ี ด ิ น เป็ น แปลงเล็ ก แปลงน้ อ ย ยากต่ อ การวางโครงข่ า ย
สาธารณูปการเข้าไปสู่พน้ื ทีด่ งั กล่าว นอกจากนัน้ แล้วยังมีทว่ี ่างเปล่าซึง่ เป็ นทีด่ นิ สาธารณะในบริเวณ
ใจกลางเขตชัน้ ในของกรุงเทพมหานครทีม่ ไิ ด้ถูกนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่าทีค่ วรอีก
จานวนไม่น้อยด้วย ปญั หาเหล่านี้ได้ช้ใี ห้เห็นว่ามาตรการทางผังเมืองเพียงด้านเดียว ยังไม่เพียง
พอทีจ่ ะบังคับการใช้ทด่ี นิ ให้มปี ระสิทธิภาพได้
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4.
ข้อจากัดทางการคลังท้ องถิ่ นและรัฐบาล การขาดการระดมทุน การกาหนด
ราคาด้ านบริ การ และการที่ รฐั บาลต้ องรับภาระการลงทุนเป็ นส่ วนใหญ่ ได้ ก่อให้ เกิ ดปัญหา
การขาดแคลนบริ การสาธารณู ปการหลักในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดระบบขนส่ง
สาธารณะ ทาให้การจราจรในเขตชัน้ ในติดขัด คับคัง่ และทวีความรุนแรงขึน้ ในขณะทีป่ ญั หาน้ าท่วม
และแผ่นดินทรุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวิกฤตมากขึน้ ทัง้ นี้ จะเห็นได้ว่าการบริการขนส่ง
สาธารณะในกรุงเทพมหานครเท่าทีผ่ ่านมา ได้พง่ึ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมาก
เกินไป และได้ปล่อยให้ฐานะการเงินของกิจการสาธารณะหลายอย่างทรุดโทรมจนอาจจะไม่สามารถ
ฟื้ นตัวกลับได้ ซึ่งปญั หาเหล่านี้เชื่อมโยงไปถึงโครงสร้างราคาค่าบริการบางอย่างที่บดิ เบือนไปจาก
ความเป็นจริง
5.
การจัด บริ ก ารสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ตลอดทัง้ ที่ อ ยู่ อ าศัย ยัง
ครอบคลุมไม่ทวถึ
ั ่ งผูม้ ีรายได้น้อยหรือกลุ่มผูย้ ากจนในเมือง โดยเฉพาะกลุ่มผูย้ ากจนทีอ่ าศัยใน
แหล่งชุมชนแออัดที่ขาดแคลนบริการพื้นฐานหลัก ถึงแม้ว่าจานวนประชากรที่อยู่ในข่ายยากจนใน
กรุงเทพมหานครได้มสี ดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 11 ของประชากรทัง้ หมดในกรุงเทพมหานครในปี
2519 เหลือประมาณร้อยละ 5-6 ในปจั จุบนั ก็ตาม แต่ปรากฏว่ายังมีประมาณร้อยละ 10-20 ของ
ผูอ้ าศัยอยู่ในชุมชนแออัดอยู่ในข่ายยากจนที่ควรจะได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ ด้านบริการพื้นฐานและ
บริการสังคมอยู่มาก จึงเป็ นประเด็นของการแบ่งภาระระหว่ างรัฐบาลและส่วนท้องถิน่ ในการจัดสรร
เงิน เพื่อจัดบริการพืน้ ฐานให้แก่กลุ่มยากจนในเขตเมืองให้เพียงพอ
6.
การบริ หารองค์กรและการวางแผนระดมทุน เพื่ อการจัดบริ การพื้นฐานที่ มี
ปัญหาและข้อจากัด ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงของฐานะการเงินและการคลัง ลักษณะ
การบริหารงานพัฒนาของกรุงเทพมหานครปจั จุบนั มีปญั หาและจุดอ่อนอยู่หลายด้าน ทัง้ ในแง่ความ
ซ้าซ้อนของหน้าที่ความรับผิดชอบ การประสานโครงการและแผนงานระหว่างหน่ วยงานระดับชาติ
ั หาการจราจรและระบบขนส่ ง
ส่ ว นท้อ งถิ่น และรัฐ วิส าหกิจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง คือ การแก้ ป ญ
สาธารณะซึง่ บทบาทของภาคเอกชนยังมีน้อยมาก นอกจากนัน้ เป็ นทีส่ งั เกตได้ว่า การวางโครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส่วนใหญ่ขาดการวางแผนด้านการเงินที่รอบคอบ เพื่อทีจ่ ะ
ระดมทุนให้แก่โครงการได้คล่องตัวมากขึน้ โครงการส่วนใหญ่มกั จะไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนการ
ลงทุนเท่าทีค่ วร และมักจะหวังพึง่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการกู้จากต่างประเทศมากเกินไป

แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
7.
การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้กาหนดแนวนโยบายการพัฒนาที่
สาคัญ 5 ประการ คือ
7.1 แนวนโยบายการพัฒ นากรุง เทพมหานครและปริม ณฑล จาเป็ นจะต้อ ง
ประสานการใช้มาตรการด้านการลงทุนขยายโครงข่ายบริการพื้นฐานกับมาตรการทางผังเมือ ง
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โดยเฉพาะการลงทุนในระบบโครงข่ายถนนและบริการขนส่ง โครงการป้องกันน้ าท่วม โครงข่ายการ
ประปา ตลอดทัง้ โครงการด้านการเคหะ ให้สามารถมีอทิ ธิพลต่อการใช้ทด่ี นิ และให้การขยายตัวของ
กรุงเทพมหานครในอนาคตไปในทิศทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิง่ ขึน้
โดยมุ่งลดความแออัดในเขตศูนย์กลางธุรกิจชัน้ ในและปรับปรุงการใช้ท่ดี นิ ในเขตชานเมืองให้เป็ น
ระบบเชื่อมโยงกัน ตลอดจนการจัดให้มยี า่ นอุตสาหกรรมตามผังเมืองรวม เพื่อสะดวกแก่การควบคุม
ภาวะแวดล้อม พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารอนุรกั ษ์พน้ื ทีเ่ กษตรบางส่วนไว้ดว้ ย
7.2 กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในอันทีจ่ ะทาให้การใช้มาตรการทางผังเมืองและการ
วางแผนบริการขัน้ พื้นฐานได้สอดคล้องกับอัตราความหนาแน่ น และขนาดของประชากร ที่ตงั ้ ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและปญั หาเฉพาะในแต่ ละพื้นที่อ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จดั แบ่งอาณา
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีพ้นื ที่ถึง 7,639 ตร.กม. ออกเป็ นพื้นที่เป้าหมาย 4
บริเวณ คือ
(1) พืน้ ทีศ่ ูนย์กลางธุรกิจชัน้ ใน ประกอบด้วย 12 เขต คือ เขตพระนคร
ป้อมปราบศัต รูพ่าย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ บางรัก ดุสติ พญาไท ธนบุร ี คลองสาน บางกอกน้ อ ย
บางกอกใหญ่และยานนาวา คาดว่าจะมีประชากรในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประมาณ
3.3 ล้านคน มีความหนาแน่ นเฉลีย่ 23,000 คนต่อ ตร.กม. รวมอยู่ในเนื้อทีป่ ระมาณ 147 ตร.กม.
ส่วนใหญ่เป็ นเขตธุรกิจดัง้ เดิมและย่านธุรกิจใหม่ เป็ นศูนย์กลางของธุรกิจด้านบริการ การบริหาร
ราชการ ตลอดทัง้ เป็นทีต่ งั ้ ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
(2) พื้นที่ชานเมือ งที่กาลังขยายตัว อย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้ว ย 8
เขต คือ เขตพระโขนง บางเขน บางกะปิ ห้วยขวาง บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ตลิง่ ชัน ราษฎร์บูรณะ
กับอีก 3 อาเภอของจังหวัดนนทบุร ี คือ อาเภอเมือง ปากเกร็ด และบางกรวย ซึ่งคาดว่าจะมี
ประชากรในปีสุดท้ายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประมาณ 3.3 ล้านคน ในเนื้อทีป่ ระมาณ 1,065 ตร.กม.
มีความหนาแน่ นเฉลีย่ 3,100 คนต่อ ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นชุมชนสมบูรณ์ในตัวเอง เป็ นทัง้ ทีอ่ ยู่อาศัย
แหล่งการค้า ทีต่ งั ้ โรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมการเกษตร
(3) พืน้ ทีย่ ่านอุตสาหกรรม ซึง่ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 75 ตร.กม. เป็ นพืน้ ที่
เฉพาะในเขตอุ ต สาหกรรมตามผัง เมือ งรวมและนิ ค มอุ ต สาหกรรม ได้แ ก่ บริเ วณอ าเภอเมือ ง
สมุทรปราการ พระประแดง บางพลี และอ าเภอเมือ งปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุร ี อ าเภอเมือ ง
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน และอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึง่ มีทงั ้ นิคมอุตสาหกรรม และเป็ น
ย่านทีอ่ ุตสาหกรรมขยายตัวไปตัง้ โรงงานมากขึน้ เป็ นบริเวณที่อตั ราการเพิม่ เฉลี่ยของประชากรสูง
คือ ประมาณร้อยละ 4.0 ต่อปี
(4) พื้นที่กรุงเทพมหานครที่เ หลือ และเขตปริมณฑลรอบนอก ซึ่งมี
เนื้อทีถ่ งึ 6,352 ตร.กม. เป็ นทัง้ เขตเทศบาลและสุขาภิบาลซึง่ เป็ นชุมชนทีม่ คี วามสมบูรณ์ในตัวเอง
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และเป็ นแหล่งเกษตรกรรมทีส่ าคัญ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1.4 ล้านคน และมีความหนาแน่ น
ประชากรค่อนข้างต่า เมือ่ เปรียบเทียบกับ 3 พืน้ ทีแ่ รก คือ โดยเฉลีย่ 220 คนต่อ ตร.กม.
7.3 ก าหนดแนวนโยบายการลงทุน พัฒนาขยายบริการขัน้ พื้นฐาน โดยแบ่ ง
ภาระการลงทุนระหว่างรัฐบาล ส่วนท้องถิน่ (รวมค่าธรรมเนียมผูใ้ ช้ประโยชน์ ) และรัฐวิสาหกิจ จาก
เดิมในสัดส่วน 48 : 12 : 40 มาเป็น 10 : 24 : 66 ตามลาดับ ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึง่
จะเป็ นการเพิม่ บทบาทของส่วนท้องถิน่ ด้วยการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และขยายฐานรายได้ ขณะเดียวกันก็จะเพิม่ บทบาทรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยการปรับค่าบริการ
สาธารณะให้คุ้มทุนจากผู้ท่ไี ด้รบั ประโยชน์ โดยตรง ให้กิจการสามารถเลี้ยงตัว เองได้ เพื่อ ลดเงิน
อุดหนุ นจากรัฐบาลลง และที่สาคัญคือการสนับสนุ นเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มสี ่ วนร่วมในการ
พัฒนาบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึน้
7.4 กาหนดแนวนโยบายการพัฒนากลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยทีอ่ ยู่ในข่ายยากจน และ
ชุมชนแออัดในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 500,000 คน โดยการจัดสร้างทีอ่ ยู่
อาศัยและการปรับปรุงชุมชนแออัดให้สามารถรับบริการพืน้ ฐานได้อย่างทัวถึ
่ ง ตลอดจนสนับ สนุ นให้
มีความมันคงในสิ
่
ทธิการถือครองที่ดนิ เพื่ออยู่อาศัยในช่วงระยะเวลาที่แน่ นอน ดาเนินการจัดที่อยู่
อาศัยให้ในกรณีท่มี กี ารรือ้ ย้ายชุมชนแออัด และส่งเสริมการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของตน
ตลอดทัง้ การจัดระบบการประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้องให้ชดั เจน และสนับสนุ นให้
องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การพึง่ ตนเองได้ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา
ภาคบังคับในหมูผ่ มู้ รี ายได้น้อยอย่างทัวถึ
่ งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
7.5 สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรกลางพัฒนาเมืองระดับชาติขน้ึ ให้ทาหน้าที่
กาหนดและประสานนโยบาย แผนงาน รวมถึงการระดมทุนเพื่อการดาเนินงานตามแผนงาน และ
สนับสนุ นการจัดตัง้ กองทุนพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฉพาะกิจขึน้ โดยเฉพาะกองทุน
การป้องกันน้ าท่วม กองทุนค่าผ่านทางเข้าเขตชัน้ ใน
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รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
กทม. และปริมณฑลยังคงความสาคัญและขยายตัวต่อไป

มาตรการด้านการผังเมือง

พรบ. การผังเมือง

พรบ.ควบคุมอาคาร

การควบคุมการใช้ทด่ี นิ

การวางโครงข่ายถนน

แผนการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

กลไกระบบตลาด

พิจารณาความสมดุลย์และความ
เหมาะสมของความต้องการ

การควบคุมสิง่ ก่อสร้างอาคาร

การประสานแผนและโครงการ

พิจารณาความสมดุลย์และความ
เหมาะสมในการจัดบริการ

การคมนาคมขนส่ง
การประปา

รูปแบบการขยายตัวและพัฒนาของ กทม.
และปริ มณฑลอย่างมีแบบแผน

การป้องกันน้าท่วม
ทีอ่ ยู่อาศัย
อื่น ๆ

แผนการพัฒนาโครงข่ายบริ การพืน้ ฐานหลัก
8.
การจัดทาแผนการพัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐานหลัก ได้คานึงถึงความสอดคล้อง
สัมพันธ์ของแผนงานต่างๆ เพื่อลดความแออัดคับคังและให้
่
การพัฒนาเป็ นไปในทิศทางที่จะนาไปสู่
การใช้ท่ดี ินในอนาคตให้เ กิดประสิท ธิภาพมากขึ้น ทัง้ ในเขตชัน้ ใน ชานเมือ งและรอบนอกของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมุ่งทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถการให้บริการ มาตรการระดมทุน
แหล่ ง ใหม่ ๆ เพิ่ม ขึ้น การก าหนดอัต ราค่ า บริก ารให้คุ้ม ทุ น ลดเงิน อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลและเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนให้มามีส่วนร่วมในแผนพัฒนาบริการพืน้ ฐานมากขึน้ ด้วย แผนงานสาคัญ ได้แก่
8.1

แผนงานแก้ปัญหาจราจรและการขนส่ง

(1) เน้ น การปรับ ปรุ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ
โดยเฉพาะรถโดยสารประจาทางให้มผี ู้นิยมใช้มากขึน้ โดยเพิม่ รถใหม่ทดแทนของเดิม จัดทางวิง่
โดยเฉพาะสาหรับรถโดยสารสาธารณะในรูปบัสเลนในเส้นทางสายหลัก พิจารณาลดขนาดของ ขส
มก.ลง และเพิ่มบทบาทให้ส มั ปทานเอกชนมาร่ว มประกอบกิจการขนส่ งสาธารณะให้เ กิดมีการ
แข่งขันกันขึน้
(2) เริม่ พัฒนาระบบขนส่ งมวลชนระบบอื่น
โดยสารประจาทางภายใต้ขอ้ จากัดทางการเงินของประเทศ

เพื่อ มาเสริมระบบรถ

(3) ปรับปรุงขยายโครงข่ายถนนให้เ ชื่อมโยงเป็ นระบบ โดยเน้ นการ
ก่ อ สร้างถนนเชื่อ มช่ ว งขาดตอนถนนสายรองและถนนย่อ ย และถนนเข้าไปสู่พ้ืนที่ว่า งเปล่ า ให้
สอดคล้องกับการใช้ทด่ี นิ ของผังเมืองรวม ก่อสร้างสะพานเพิม่ อีก 2 แห่ง และก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ให้สมั พันธ์เชื่อมโยงกับระบบทางด่วนขัน้ ที่ 1 และ
ขัน้ ที่ 2 ตลอดทัง้ สร้างสถานีขนส่งสินค้าตามชานเมืองด้วย
(4) ศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อวางแผนขยายการจัดเก็บค่าผ่านเข้าไป
ในเขตชัน้ ในของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับค่ าผ่ านทางด่ว น เพื่อ นารายได้มาเสริมแผนการ
ปรับปรุงระบบจราจรและระบบขนส่ง และจะเป็ นการเร่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบขนส่งสาธารณะเข้ามา
ในเขตชัน้ ในมากขึ้น ซึ่งจะเป็ นการลดปริมาณความคับคังของการจราจรลงไปได้
่
และเพิ่มอัต รา
ความเร็วของยวดยานได้มากขึน้
8.2

แผนขยายระบบประปา และแผนการป้ องกันและแก้ปัญหาน้าท่วม

(1) ขยายบริการระบบประปาเข้าไปสู่พ้นื ที่ใหม่ เพื่อบริการประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็ นการลดปริมาณการใช้น้ าบาดาลและ
ปญั หาแผ่นดินทรุดลงเมื่อสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ระบบประปาจะคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 475 ตร.กม.
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ประชากร 4.78 ล้านคน และขยายออกเป็น 610 ตร.กม. ครอบคลุมประชากรถึง 5.8 ล้านคน เมื่อสิน้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยเน้ นการขยายไปสู่พ้นื ที่ใหม่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่
ประสบปญั หาแผ่นดินทรุดเป็ นพิเศษ
(2) ปรับปรุงการบริหารงานและการจ่ายน้ า เพื่อลดอัตราการสูญเสียให้
ลดน้อยลงตามปกติสากล ตลอดทัง้ เน้นการลดต้นทุนการผลิตน้าด้วย
(3) ก่ อ สร้ า งระบบป้ องกัน น้ า ท่ ว มและระบายน้ า ในเขตชัน้ ในของ
กรุงเทพมหานครในพื้นที่ 92 ตร.กม. ซึ่งจะต้องมีการวางมาตรการจัดเก็บค่าภาระทางตรงหรือ
ทางอ้ อ มจากผู้ท่ีไ ด้ร ับ ประโยชน์ โ ดยตรงให้คุ้ม ทุ น ด้ว ย นอกจากนั น้ ยัง มีโ ครงการศึก ษาและ
ดาเนินการป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 ตร.กม.
ั ่ นตก และโครงการศึกษาการป้องกันน้ าท่วม
โครงการศึกษาการผันน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาฝงตะวั
ั ่ นตกของแม่น้ าเจ้าพระยารวมอยู่ด้วย ทัง้ หมดนี้จะต้องมีการระดมหาแหล่งเงินทุน
พืน้ ที่ชายฝงตะวั
จากรายได้ใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับหลักการเก็บค่าภาระให้คุ้มทุนจากผู้ได้รบั ประโยชน์ โดยตรง และ
จาเป็ นจะต้องพิจารณาจัดตัง้ องค์กรและกองทุนพิเศษเพื่อการป้องกันน้ าท่วมและการระบายน้ าด้วย
8.3

แผนการจัดที่อยู่อาศัยและปรับปรุงชุมชนแออัด

(1) จัดสร้างที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มรี ายได้น้อยจานวน 22,000 หน่ วย
โดยให้มกี ารจัดเก็บค่าบริการตามความเหมาะสม
(2)

ปรับปรุงชุมชนแออัดจานวน 20,000 หน่วย

(3) สนับสนุ นให้ภาคเอกชนลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มรี ายได้
น้อย ตลอดทัง้ ปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงบทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สนับสนุ น
ทางด้านการเงินแก่ภาคเอกชนในการลงทุนทางด้านนี้ เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของภาครัฐบาลในการ
จัดทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ผมู้ รี ายได้น้อยด้วย

การประสานแผนโครงข่ายบริ การพื้นฐาน และมาตรการทางผังเมืองใน 4 พื้นที่
เป้ าหมาย
9.
การดาเนินการลงทุนในโครงข่ายบริการพืน้ ฐาน และการใช้มาตรการทางผังเมืองให้
สอดคล้องสนองต่อการแก้ปญั หาเฉพาะของแต่ละพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดงั นี้
9.1 พื้นที่ศนู ย์กลางธุรกิ จชัน้ ใน ซึง่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจดัง้ เดิมและธุรกิจใหม่ท่ี
มีความหนาแน่ นของประชากรสูง การจราจรคับคังแออั
่ ดและติดขัดมากขึน้ โดยลาดับ ในบางพื้นที่
ติดขัดตลอดทัง้ วัน ระบบขนส่ งสาธารณะไม่ดีพอและขาดการขนส่ งมวลชนแบบแยกระบบ การ
ก่อสร้างทางด่วนเข้ามาในเขตชัน้ ในได้เพิม่ ความแออัดเร็วขึน้ และมีการจราจรติดขัดตามบริเวณทาง
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ขึน้ ลงในเขตชัน้ ใน เพราะระบบถนนของกรุงเทพมหานครที่เชื่อมกับทางด่วนยังไม่ได้รบั การปรับให้
เข้ากันเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะในช่วงน้ าท่วมเขตชัน้ ในกลายเป็ นอัมพาตโดยทันที นอกจากนัน้ การใช้
ทีด่ นิ บางส่วนยังไม่มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณธุรกิจดัง้ เดิม มีอาคารเก่าแก่ทรุดโทรมไม่ม ี การ
บูรณะพัฒนาขึน้ ใหม่ เพราะติดปญั หาพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปญั หามลภาวะสูง
มาก และมีแหล่งเสื่อมโทรมทัง้ หมดถึง 452 แห่งในเขตชัน้ ใน แผนงาน โครงการหลัก และมาตรการ
ทางผังเมืองสาหรับเขตชัน้ ใน ได้แก่
(1)

แผนงานด้านการปรับปรุงระบบขนส่งและการจราจร

(1.1) โครงการก่ อ สร้า งทางด่ ว นขัน้ ที่ส อง ตลอดจนแผนการ
ปรับปรุงถนนของกรุงเทพมหานครทีจ่ ะให้เชื่อมโยงกับระบบทางด่วน
(1.2) โครงการจัด ให้ ม ีท างวิ่ง โดยเฉพาะส าหรับ รถโดยสาร
สาธารณะแบบแยกต่างหากในรูปบัสเวย์ ซึ่งจะเป็ นแผนงานระบบขนส่งสาธารณะที่มคี วามสาคัญ
ลาดับสูงสุด
(1.3) ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมทีข่ าดตอน เพื่อปรับปรุงการเดินทาง
ให้เชื่อมต่อกันได้สะดวกยิง่ ขึน้
(1.4) พิจารณาให้มกี ารเก็บค่าผ่านทางเข้ามาในเขตชัน้ ใน เพื่อ
นาเงินรายได้เพิม่ ไปปรับปรุงระบบการจราจรและระบบขนส่งมวลชนให้สะดวกยิง่ ขึน้ และลดการใช้
รถส่วนตัวเข้ามาในเขตชัน้ ใน
(1.5) ปรับปรุงระบบการจราจรโดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจรเป็นพืน้ ที่ ให้มคี วามสัมพันธ์กบั ยานพาหนะในแต่ละช่วง
(1.6) พิจารณาเตรียมการก่ อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สายแรกในเส้นทางติดต่อทางทิศเหนือเข้าสู่เขตชัน้ ในซึง่ มีผเู้ ดินทางสูงมาก ในกรณีทม่ี คี วามเป็ นไป
ได้ของฐานการเงินของโครงการ
(2) โครงการป้อ งกันน้ าท่ วมและระบายน้ าในเขตชัน้ ใน เพื่อ ป้อ งกัน
น้ าท่วมเขตพระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา พญาไท และบางส่วนของ
เขตดุสติ และพระโขนง รวมพืน้ ที่ 92 ตร.กม.
(3)
ใหญ่ ดุสติ และยานนาวา

โครงการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด ในเขตบางกอกน้อย บางกอก
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(4) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย สาหรับผู้มรี ายได้ปานกลางและรายได้
สูงในเขตชัน้ ในเพื่อลดการเดินทาง
(5) ปรับปรุงข้อบัญญัติ กทม. และประกาศกระทรวงมหาดไทยต่างๆ ที่
ออกโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนได้พฒ
ั นาบูรณะแหล่งธุรกิจ
ดัง้ เดิมทีเ่ สื่อมโทรมให้มกี ารใช้ทด่ี นิ ทีเ่ กิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(6) พัฒนาสวนสาธารณะขนาดกลางเพิม่ ขึน้ อีก 2-3 แห่ง ในเขตชัน้ ใน
โดยอาศัยทีด่ นิ สาธารณะทีว่ ่างเปล่า ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าทีค่ วร
9.2 พื้นที่ ชานเมืองที่ กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือบริเวณที่ล้อมรอบเขต
ศูนย์กลางธุรกิจชัน้ ใน เป็ นลัก ษณะชานเมืองที่มกี ารขยายตัว ลามขนานออกไปตามเส้นทางสาย
ประธานหลักๆ มีประชากรขยายตัวในอัตราสูง การใช้ทด่ี นิ ส่วนใหญ่ยงั ขาดประสิทธิภาพปะปนกัน
เป็นทัง้ แหล่งการค้า อุตสาหกรรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และการเกษตร เขตชานเมืองนี้มที ด่ี นิ ว่างเปล่า และมีท่ี
ลุ่ มว่างอยู่จานวนมากที่ข าดถนนเชื่อ มโยงและบริการสาธารณู ปการยังเข้าไปไม่ถึง มีการใช้น้ า
บาดาลมากและประสบปญั หาแผ่นดินทรุดรุนแรง ซึง่ ทาให้บริเวณส่วนใหญ่ล่อแหลมต่อภาวะน้ าท่วม
ขัง ตลอดทัง้ มีโ ครงการหมู่บ้า นจัดสรรใหม่ๆ เข้า ไปดาเนิ นการในบริเ วณชานเมือ งนี้ มากที่ สุ ด
แผนงานและโครงการหลักรวมทัง้ มาตรการทางผังเมืองสาหรับเขตชานเมืองนี้ ได้แก่
(1)

แผนงานด้านการปรับปรุงระบบขนส่งและการจราจร

(1.1) ปรับปรุงขยายโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองเพิม่ ขึน้
ในแถบชานเมือ ง ให้เชื่อมโยงกับถนนสายประธานและถนนท้อ งถิ่นและระบบขนส่งมวลชน เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาใช้ท่ดี นิ แถบชานเมืองให้แผ่กระจายในพื้นที่ว่างเปล่า และเป็ นการยับยัง้ การ
พัฒนาชุมชนตามแนวของถนนสายประธานยาวออกไปด้วย
(1.2) ลงทุ น ก่ อ สร้า งถนนท้ อ งถิ่น บริเ วณชานเมือ งกรุ ง เทพ
มหานครให้มากขึน้ เพื่อชักนาการพัฒนาไปยังพืน้ ทีท่ ม่ี แี ววการพัฒนาในอนาคต
ั ่ นออกและด้านเหนือของกรุงเทพ
(2) โครงการระบายน้ าพื้นที่ฝงตะวั
มหานครเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบระบายน้ าในเขตห้วยขวาง บางกะปิ บางส่วนของเขตมีนบุร ี
ลาดกระบัง และพระโขนง รวมพืน้ ที่ 500 ตร.กม. ในเขตตะวันออก ซึง่ จะต้องใช้มาตรการผังเมือง
ควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่ 240 ตร.กม. ส่วนด้านเหนือจะวางแผนปรับปรุงระบบระบายน้ าพืน้ ที่
ั ่ นออก
จังหวัดนนทบุรฝี งตะวั
(3) ก าหนดมาตรการที่จ ะต้ อ งลดปริม าณการใช้น้ า บาดาลทัง้ ภาค
เอกชนและรัฐลงต่อไป และให้มกี ารปรับค่าธรรมเนียมการใช้น้าบาดาลให้สงู ขึน้ โดยเฉพาะในบริเวณ
ทีน่ ้าประปาเข้าถึง
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(4) ส่ งเสริมการพัฒนาที่อ ยู่อ าศัยผู้มรี ายได้น้อ ยและปานกลาง และ
ปรับปรุงชุมชนแออัดโดยเฉพาะในเขตพระโขนงและอาเภอเมืองนนทบุร ี
(5) จัดสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ อย่างน้อย 1-2 แห่ง ตามบริเวณ
ชานเมือง และสนับสนุนให้เอกชนลงทุนด้วย
(6) ปรับปรุงการควบคุมการใช้พน้ื ทีส่ เี ขียว โดยเฉพาะการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารในบริเวณเขตตลิง่ ชัน ภาษีเจริญ หนองจอก และเขตมีนบุร ี เพื่อให้การใช้พ้นื ที่ได้ม ี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากขึน้
9.3 พื้นที่ ย่านอุตสาหกรรม ซึ่งแยกได้เป็ น 2 ย่าน คือเป็ นเขตอุตสาหกรรม
“เดิม” บริเวณอาเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง บางพลี ซึง่ ได้มจี านวนโรงงานเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วกว่าทีร่ ะบบสาธารณูปการ โดยเฉพาะระบบประปาจะสนองได้ จึงมีการใช้น้ าบาดาลในอัตรา
สูงและประสบปญั หาแผ่นดินทรุด นอกจากนัน้ มีย่านอุตสาหกรรม “ใหม่” อีกแห่งหนึ่ง คือ อาเภอ
เมืองปทุมธานี คลองหลวง และธัญบุร ี ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ ปี ระชากรเพิม่ ขึน้ ในอัตรากว่าร้อยละ 4.4 ต่อ
ปี การใช้ทด่ี นิ เพื่อการเกษตรใน 2 บริเวณนี้ได้ลดลง ในขณะทีป่ ระสบปญั หาการขาดแคลนน้ าประปา
ทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับคนงาน และปญั หามลภาวะตามบริเวณทีโ่ รงงานหนาแน่ น โดยเฉพาะในเขตพระ
ประแดงทีจ่ ะต้องแก้ไข จึงได้กาหนดแผนงานและโครงการหลัก ดังนี้
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนนสายหลักและสายรอง เข้าไปสู่ย่านอุตสาหกรรมให้เชื่อมต่อกันกับระบบสายประธาน
(2) ขยายระบบประปาจากน้ าผิว ดิน ควบคู่ไปกับการปรับค่ า ธรรมเนียมการใช้น้าบาดาลให้สงู ขึน้ ในบริเวณทีร่ ะบบประปาเข้าไปถึงแล้ว และสนับสนุ นให้ภาคเอกชนรับ
สัมปทานดาเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดินในย่านอุตสาหกรรม
(3) ส่ ง เสริม ให้ โ รงงานอุ ต สาหกรรมที่จ ะตัง้ ขึ้น ใหม่ หรือ จะขยาย
กิจกรรมเข้าไปตัง้ ในนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมตามผังเมืองรวมด้วย
(4) กาหนดมาตรการควบคุมสภาวะแวดล้อมบริเวณย่านอุตสาหกรรม
และเขตข้างเคียง ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุ นการกาหนดให้มที โ่ี ล่งหรือ
อนุรกั ษ์พน้ื ทีเ่ กษตรขัน้ ดีไว้ดว้ ย
(5) พิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิต ของพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใ น
เขตอิทธิพ ลของย่านอุ ต สาหกรรม เพื่อ หาแนวทางการพัฒ นาพื้นที่ดงั กล่ าวให้เ กิด ผลคุ้มค่ าเชิง
เศรษฐกิจให้มากทีส่ ุด
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(6)

สนับ สนุ น ให้ม ีก ารก่ อ สร้า งที่พ ัก อาศัย

ให้แ ก่ ค นงานในย่า น

อุตสาหกรรม
9.4 พื้นที่ กรุงเทพมหานครที่ เหลือ และเขตปริ มณฑลรอบนอก ซึ่งมีพ้นื ที่
กว้างขวางถึง 6,352 ตร.กม. และมีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างต่ า และยังเป็ นแหล่งเกษตร
ทีส่ าคัญ แต่สภาพถนนสายหลักและสายรองอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่เชื่อมโยงกันเป็ นระบบทีด่ แี ละ
มีปญั หาเรื่องการแบ่งหน้ าทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินกิจการสาธารณูปโภคโดยเฉพาะกิจการประปา
ระหว่างการประปาส่วนภูมภิ าค เทศบาล และสุขาภิบาลอยู่มาก จึงได้กาหนดโครงการและมาตรการ
ทีส่ าคัญ ดังนี้
(1) เน้ นการบารุงรักษาทางหลวงแผ่ นดินและทางหลวงจังหวัดให้ม ี
สภาพที่ใ ช้ก ารได้อ ย่างสม่ าเสมอ และขยายการก่ อ สร้า งถนนท้อ งถิ่นของชุ มชนในปริมณฑลให้
เชื่อมต่อกับระบบสายประธาน
(2) การจัดบริการสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการในเขตปริมณฑลให้
เชื่อมโยงเป็ นโครงข่ายสัมพันธ์กบั กรุงเทพมหานคร โดยต้องคานึ งถึงขีดความสามารถทางการคลัง
ของท้อ งถิ่น ในกรณีของการพัฒ นาการบริก ารขนาดใหญ่ ซึ่ง เกินขีด ความสามารถที่ท้อ งถิ่น จะ
ดาเนินการได้แล้วควรพิจารณาสนับสนุ นให้หน่ วยงานระดับชาติ หรือภาคเอกชนดาเนินการต่อไป
ได้ดว้ ย
(3) เร่งรัดการออกผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุ ร ี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ให้มผี ลบังคับใช้ตามกฎหมาย
(4) ปรับปรุงจัดเก็บภาษีในทีด่ นิ ว่างเปล่า ตามลักษณะการใช้ทด่ี นิ ของ
ผังเมืองรวม เพื่อเร่งรัดให้มกี ารพัฒนาใช้ทด่ี นิ เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน้
(5)

โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อมบริเวณบางกระเจ้า

แผนพัฒนากลุ่มผูม้ ีรายได้น้อย
10. โดยเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ทวถึ
ั ่ ง ตลอดทัง้ การส่งเสริมอาชีพเพื่อยกฐานะ
ความเป็ นอยู่ให้ดขี ้นึ โดยวิธกี ารให้มสี ่วนร่วมในกรพัฒนาชุมชนของตน การประสานงานระหว่าง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุ นให้องค์การเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนแออัดใน
เขตมหานคร ดังนี้
10.1 จัดสร้างทีอ่ ยู่อาศัยผูม้ รี ายได้น้อยและปรับปรุงชุมชนแออัด โดยเฉพาะด้าน
น้ าประปา ไฟฟ้า ทางเท้า การสุขาภิบาล และอื่นๆ ทัง้ นี้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒาให้มากและ
อาจพิจารณาจัดเก็บค่าบริการต่างๆ ตามความเหมาะสม
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10.2 สนั บ สนุ น การศึก ษา การฝึ ก อบรมอาชีพ และการพัฒ นาฝี ม ือ แรงงาน
ตลอดจนการศึกษาภาคบังคับในหมูผ่ มู้ รี ายได้น้อยอย่างทัวถึ
่ งโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
10.3 สนับสนุ นการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาชุมชนผู้มรี ายได้น้อย เพื่อประโยชน์ ใน
ด้านการรักษาพยาบาล การโภชนาการ และการจัดตัง้ ศูนย์เลีย้ งดูเด็ก
10.4 จัด ระบบการประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง และสนับ สนุ น
องค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การลดหย่อนภาษีให้เอกชนในโครงการพัฒนา
กลุ่มผู้มรี ายได้น้อยในเมือง พิจารณาข้อจากัดด้านระเบียบข้อบังคับในการกาหนดมาตรฐานการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มรี ายได้น้อย การช่วยเหลือสนับสนุ นสถาบันการเงินเอกชนเป็ นแหล่ง
เงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัวขนาดย่อม

แบ่งภาระการลงทุนพัฒนาระหว่างรัฐบาล ส่วนท้องถิ่ น และรัฐวิ สาหกิ จให้เหมาะสม
11. โดยพิจารณาเพิม่ บทบาทส่วนท้องถิน่ ด้วยการปรับปรุงการบริหารการจัด เก็บภาษี
ค่าธรรมเนียมและขยายฐานรายได้ เพิม่ บทบาทรัฐวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ด้วยการปรับราคาค่าบริการ
ให้คุม้ ค่าใช้จา่ ยสามารถเลีย้ งตนเองได้ และพิจารณาลดเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลลง ตลอดทัง้ สนับสนุ น
เอกชนเข้าร่วมในการพัฒนา ดังนี้
11.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัด เก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และขยาย
ฐานรายได้ของส่วนท้องถิน่ และส่วนกลาง ทีจ่ ะสนับสนุนบทบาทของส่วนท้องถิน่
ส่วนท้องถิน่
(1) เร่งจัดทาแผนทีภ่ าษี ทะเบียน ปรับราคากลางทีด่ นิ ปรับปรุงวิธกี าร
ประเมินค่ารายปี และจัดเก็บภาษีจากทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ด้รบั ยกเว้นอยูใ่ นปจั จุบนั
(2)

ปรับโครงสร้างและอัต ราค่าทะเบียนรถยนต์

ให้เหมาะสมและ

เป็นธรรมมากขึน้
(3) เพิ่ ม แหล่ ง รายได้ ใ หม่ โดยยึด หลัก การได้ ร ับ ประโยชน์ แ ละ
ความสามารถในการรับภาระ เช่น จัดเก็บภาษีเสริมจากน้ ามัน สลากกินแบ่ง ยาสูบ ภาษีมลู ค่าเพิม่
ทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมจอดรถ
(4) จัด สรรวงเงิน จากรายได้ป ระจ า และรายได้ ท่ีเ พิ่ม ขึ้น จากการ
ปรับปรุงต่างๆ ของส่วนท้องถิน่ เพื่อนามาลงทุนตามแผนงานพัฒนาให้มากขึน้
ส่วนกลาง
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(5) พิจารณาลดค่ าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีล งร้อ ยละ 5 เป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของรายได้การจัดเก็บ
(6) จัดสรรวงเงินส่ ว นหนึ่ งของค่ า ธรรมเนีย มการโอน และจ าหน่ า ย
ทรัพย์สนิ ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทร่ี ฐั บาลจัดเก็บอยูใ่ นปจั จุบนั สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ในลักษณะเงิน อุ ดหนุ น เงินช่ว ยเหลือ ชาระหนี้ หรือ เงิน สมทบ
กองทุนพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11.2 พิจารณาการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะให้คุม้ ทุน
(1) กาหนดวิธกี าร และออกข้อบัญญัติการจัดเก็บค่ าธรรมเนียมการ
บริการสาธารณะจากผู้ได้รบั ประโยชน์ โดยตรง ในลักษณะจัดเก็บให้คุ้มทุนทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่
โดยเฉพาะจากโครงการป้องกันน้ าท่วมและโครงการก่อสร้างถนนและสะพาน และพิจารณาจัดเก็บ
ค่าผ่านทางเข้าในเขตชัน้ ในทีม่ กี ารจราจรแออัด เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง
(2) ปรับ ราคาค่ า บริก ารของกิ จ การรัฐ วิ ส าหกิ จ ให้ คุ้ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย
ดาเนินการชาระหนี้และการลงทุนขยายกิจการ ตลอดจนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน โดย
วางแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างรัดกุม
11.3 การส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
(1) ให้เ อกชนมีส่ วนร่ว มลงทุนในการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน
สะพาน รถประจาทางบางพืน้ ที่ ทีอ่ ยู่อาศัย โรงกรองน้ าสะอาด สถานีขนถ่ายสินค้า บริการเก็บขยะ
และกาจัดสิง่ ปฏิกูล การวางระบบระบายน้ าและกาจัดน้ าเสีย โดยวิธกี ารให้สมั ปทาน ให้เช่า หรือ
ว่าจ้างให้จดั บริการบางส่วนหรือทัง้ หมด
(2) ให้รฐั บาลและเอกชนร่ว มกันจัดหาที่ดิน และระดมเงินจัดตัง้ เป็ น
กองทุนพัฒนาสวนสาธารณะขึน้
(3) ระดมเงินจากภาคเอกชน และกาหนดบทบาทของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ โดยการผ่อนปรนเงื่อ นไขและการปล่อย
สินเชื่อในรูปโครงการพัฒนาให้มากขึน้
(4) ใช้มาตรการทางด้านภาษี การเงิน และกฎระเบียบจูงใจให้เอกชน
ปรับปรุงและพัฒนาพื้น ที่เ มือ งบริเ วณที่เ สื่อ มโทรมในพื้นที่ศู นย์กลางธุ รกิจ ชัน้ ใน และประกอบ
กิจกรรมในพืน้ ทีส่ นับสนุนกิจกรรมบางประเภท เช่น นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ ทีป่ ้ องกันน้ าท่วม เป็ น
ต้น
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สนั บ สนุ น การจัด ตัง้ องค์ ก รกลางพัฒ นาเมื อ งระดับ ชาติ และกองทุ น พัฒ นา
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
12. โดยให้องค์กรกลางฯ ทาหน้าทีก่ าหนดและประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการ
รวมถึงจัดสรรเงินลงทุนตามแผนงานโครงการทีก่ าหนด และจัดตัง้ กองทุนพัฒนา โดยเฉพาะกองทุน
การป้องกันน้ าท่วม และกองทุนค่าผ่านทางเข้าเขตชัน้ ใน กทม. ทัง้ นี้ ให้มกี ารประสานแผนและ
โครงการกับองค์กรกลางทีต่ งั ้ ขึน้

บทที่ 3
แผนพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค

1.
ในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าคอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้มสี ่วน
เสริมในการปรับโครงสร้างการผลิตอีกทางหนึ่งนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี ารดาเนินการตาม
แผนงานต่างๆ ไปแล้ว คือ
1.1 เริม่ ปรับปรุงโครงข่ายบริการพืน้ ฐานหลายประเภทในเมืองหลัก 5 แห่ง คือ
เมือ งเชียงใหม่ ขอนแก่ น นครราชสีม า ชลบุ ร ี และสงขลา-หาดใหญ่ เพื่อ ให้บริการแก่ กิจกรรม
เศรษฐกิจของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โครงการส่วนใหญ่ยงั อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึง่
จะแล้วเสร็จในระยะต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 กล่าวคือ
(1) การพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ทัง้ ด้า นการ
คมนาคมขนส่ง การสื่อสาร การประปา และนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ พอสรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
(1.1) ดาเนินการก่อสร้างพัฒนายกระดับท่าอากาศยานเชียงใหม่
ให้เป็ นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลเสร็จและเปิดใช้การแล้ว ส่วนการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
เป็ นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล และการปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อรองรับธุรกิจการบิน
ในประเทศนัน้ กาลังดาเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2530
(1.2) ดาเนินการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกสงขลาไปแล้วประมาณร้อย
ละ 50 ของปริมาณงานทัง้ หมด คาดว่าจะดาเนินงานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2531
(1.3) ขยายบริการโทรศัพท์ในเมืองหลัก 5 แห่ง เพิม่ ขึน้ จากเดิม
26,461 หมายเลข ในปี 2525 เป็ น 63,946 เลขหมาย ในปี 2528 ทาให้สดั ส่วนการมีโทรศัพท์ของ
ประชากรเพิม่ จาก 0.42 เครื่อง เป็ น 0.9 เครื่องต่อประชากร 100 คน ซึ่งยังถือว่าเป็ นสัดส่วน
ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับ 8.3 เครื่องใน กทม. ประกอบกับได้มผี ยู้ ่นื คาขอโทรศัพท์คา้ งอยู่ถงึ 20,000
ราย โดยเฉพาะเมืองสงขลา-หาดใหญ่ เชียงใหม่ และชลบุร ี ประมาณ 5,000-7,000 ราย ในแต่ละ
เมือง นับว่าการขยายบริการโทรศัพท์ในเขตเมืองหลักยังต่ามาก
ั หาการขาดแคลนน้ า ประปาใน
(1.4) เริ่ม ด าเนิ น การแก้ ไ ขป ญ
เมืองนครราชสีมา โดยจะเพิม่ กาลังผลิตจาก 30,000 เป็ น 91,000 ลบ.ม./วัน และปรับปรุงขยาย
กิจการประปาขอนแก่น โดยจะเพิม่ กาลังการผลิตจาก 16,400 เป็ น 64,800 ลบ.ม./วัน ซึ่งการ
ดาเนินงานตามโครงการทัง้ สองนี้ คาดว่าจะเริม่ การก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2530 นี้
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(1.5) จัด ตัง้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ (เชีย งใหม่ -ล าพู น )
เนื้อที่ 1,748 ไร่ แล้วเสร็จ ปจั จุบนั สามารถขายได้เพียง 7 ราย คิดเป็ นเนื้อที่ 62 ไร่ เนื่องจากปญั หา
ด้านการตลาดและราคาทีด่ นิ สูง
(2) การปรับ ปรุ ง บริก ารพื้ น ฐานทางสัง คมส าหรับ ชุ ม ชน ซึ่ง มีส่ ว น
สนับสนุนการลงทุนของเอกชนทีส่ าคัญคือ
(2.1) เริ่ม การปรับ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป การในเขตเมือ งตาม
โครงการพัฒนาเมืองหลัก ได้แก่ ระบบระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม โครงข่ายถนนและระบบ
ั ่ ้ า และการปรับปรุง
การจราจร สะพาน ท่าเทียบเรือประมง การพัฒนาสภาพภูมทิ ศั น์บ ริเวณริมฝงน
ชุมชนแออัดในเทศบาลเมือง 4 แห่ง คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา และเมือง
สงขลา ซึ่งการดาเนินงานล่าช้ากว่าที่กาหนดให้เริม่ การก่อสร้างในปี งบประมาณ 2528 เนื่องจาก
ปญั หาความล่าช้าในการเซ็นสัญญาเงินกู้ การจัดเตรียมที่ดนิ และการเจรจาต่อรอง การประกวด
ราคา จึงทาให้เริม่ ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2529
(2.2) จัดสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านสร้างบางส่วนในเมือ ง
หลักเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา แล้วเสร็จรวม 2,000 หน่วย
(3) วงเงินลงทุนพัฒนาเมืองหลัก 5 แห่ง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ตามโครงการต่างๆ ดังกล่าว รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยสรุปเป็ นขัน้ เริม่ ดาเนินการ
ขยายและยังจะต้องเร่งดาเนินการต่อเนื่องไป ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยเฉพาะการพัฒนา
ท่าอากาศยานและท่าเรือน้ าลึก การขยายบริการประปาและโทรศัพท์ ตลอดจนการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปการต่างๆ ในเขตเมืองหลัก 4 แห่ง นอกจากนี้จาเป็ นต้องเร่งพัฒนาบริการพืน้ ฐานของ
เมืองชลบุรเี ป็นกรณีพเิ ศษ เนื่องจากยังมิได้ดาเนินการไปเท่าทีค่ วร
1.2 การกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมภิ าคยังขาดมาตรการที่จะจูงใจให้เกิด
การลงทุนในภูมภิ าคได้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 รัฐได้ดาเนินมาตรการบางอย่างทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้มกี ารกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมภิ าค คือ
(1) จัดตัง้ ศูนย์บริการลงทุนที่เ ชียงใหม่เ ป็ นแห่งแรกในภูมภิ าค เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ขอเปิ ดกิจการโรงงานได้ภายใน 90 วัน พร้อมทัง้ มอบอานาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ เป็นผูอ้ อกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ต่ออายุ) ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั คาขอ
(2) จัด ตั ง้ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(ขอนแก่น) และภาคใต้ (สงขลา) เพื่อเป็ นหน่ วยปฏิบตั ใิ นการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ภูมภิ าคนอกเหนือจากทีม่ อี ยูแ่ ล้วในภาคเหนือ
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(3) จัดทาแผนงานส่ งเสริมการลงทุนเพื่อ ให้บริการทัง้ ด้านลู่ทางการ
ลงทุน ข่าวสาร ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ ขณะนี้มโี รงงานที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนรวม
1,205 แห่ง ซึง่ เกือบร้อยละ 70 อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกร้อยละ 17 อยู่ในเขตภาค
กลาง ส่ ว นที่เ หลือ กระจายอยู่ใ นภาคอื่นๆ โดยในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มีสดั ส่ ว นน้ อ ยที่สุ ด
ประมาณร้อยละ 2 เท่านัน้
(4) บรรษัท เงิน ทุ น อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ได้ข ยายบริก าร
สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมในเมืองหลัก 5 แห่ง เพิม่ ขึน้ จานวน 690 ล้านบาท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 5 รวมเป็นยอดเงินกูท้ งั ้ สิน้ 1,336 ล้านบาท ในปี 2529 อย่างไรก็ตาม ยังมีกจิ การอีกจานวนมากที่
ไม่มโี อกาสได้รบั บริการสินเชื่อนี้ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน
ดังนัน้ เพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว บรรษัทจึงได้จดั ตัง้ โครงการประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ขึน้ ในวงเงิน 200 ล้านบาท โดยกาลังเริม่ ดาเนินการในเมืองหลักในปีงบประมาณ 2529 นี้
1.3 ได้ม ีก ารเริ่ม ก าหนดทิศ ทางการใช้ท่ีดิน และมาตรการผัง เมือ ง โดยเริ่ม
ประกาศบังคับใช้ผงั เมืองรวมทีเ่ มืองเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ ซึง่ จะเป็ นกรอบหลัก
ในการกาหนดเขตและลักษณะการใช้ทด่ี นิ แต่ละประเภท เช่น ย่านพักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม ย่าน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดทัง้ วางระบบโครงข่ายถนนหลักให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนา
เมืองศูนย์กลาง การขยายตัวของประชากรและความเจริญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองใน
อนาคต
ในช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 5 ได้ด าเนิน การขยายเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และเทศบาลเมืองนครราชสีมาแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการในเขตเมืองชลบุร ี ทัง้ นี้
มาตรการทางผังเมืองนี้ จะเกิดประสิทธิผลก็ต่อเมื่อส่วนท้องถิน่ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ควบคุมการก่อสร้างและการใช้ทด่ี นิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 บทบาทการลงทุนบริการพืน้ ฐานของส่วนท้องถิน่ ค่อนข้างต่ ามาก เนื่องจาก
ส่วนท้องถิน่ มีรายได้ทไ่ี ม่เพียงพอทีจ่ ะจัดบริการดังกล่าวสนองความต้องการของเมืองได้ดว้ ยตนเอง
(1) ในระยะ 5 ปี ท่ผี ่านมา สัดส่วนการลงทุนบริการพื้นฐานส่วนรวม
ของเมืองระหว่างรัฐวิสาหกิจ รัฐบาล และส่วนท้องถิน่ เฉลีย่ เท่ากับ 45 : 40 : 15 และเฉพาะสัดส่วน
ระหว่างรัฐบาลต่อส่วนท้องถิน่ เท่ากับ 70 : 30
(2) โดยที่ส่วนท้องถิน่ มีแหล่งรายได้ประจาน้อยประเภทและขาดอิสระ
ในการขยายฐานรายได้ จึง ต้ อ งพึ่ง เงิน อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลเป็ น จ านวนมาก ป จั จุ บ ัน รายได้ข อง
เทศบาลเมืองหลัก 5 เมือง (6 เทศบาล) รวมกันประมาณ 456 ล้านบาทต่อปี เป็ นเงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลถึงร้อยละ 27 ของรายได้ทงั ้ สิน้ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 25 ในระยะ 5 ปีทผ่ี ่านมา ขณะทีร่ ายได้ท่ี
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ท้องถิน่ จัดเก็บเองมีสดั ส่วนใกล้เคียงกันเท่ากับร้อยละ 29 ลดลงจากร้อยละ 36 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ส่วนทีเ่ หลือเป็นรายได้ทร่ี ฐั จัดเก็บให้ (ร้อยละ 38) และรายได้พเิ ศษ (ร้อยละ 6)
(3) อย่างไรก็ตาม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้มกี ารริเริม่ ปรับปรุง
ฐานะการคลังของส่วนท้องถิน่ ให้ดขี น้ึ บ้างแล้ว โดยการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนภาษี เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดนิ การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
จัด เก็บ ภาษี และการปรับ อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มบางประเภทเพิ่ม ขึ้น ที่ส าคัญ คือ ค่ า ธรรมเนี ย ม
สาธารณสุ ข นอกจากนี้ ยัง ได้ป รับ ปรุง ระบบวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบบัญ ชี และการ
บริหารงานบุคคลในเมืองหลักให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

แนวทาง
2.
การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะ
เป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เพื่อสนองนโยบายการกระจายความเจริญ
และการบริหารงานไปสู่ภมู ภิ าคและท้องถิน่ ให้สามารถพัฒนาฐานเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหลัก
ให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาชนบทในภูมภิ าคได้ในอนาคต โดยได้กาหนดแนวนโยบาย ดังนี้
2.1 การพัฒนาเมือ งศูน ย์ก ลางจะมุ่ง ประสานการวางระบบโครงข่า ยบริก าร
พืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นควบคู่กบั มาตรการทางผังเมืองและการใช้ทด่ี นิ พร้อมกับการกระตุ้นให้มกี ารลงทุน
ทางเศรษฐกิจ ตลอดทัง้ ปรับปรุงระบบการคลังและการบริหารงานส่วนท้องถิน่ เพื่อให้มกี ารแบ่งภาระ
การลงทุนพัฒนาระหว่างรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิน่ ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจในส่วน
ภูม ิภ าคให้ม ีค วามพร้อ มที่จ ะรองรับ การกระจายกิจ กรรมจากกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล
ให้ได้
2.2 กาหนดเป้าหมายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญเพิม่ ขึน้ ในภูมภิ าค
เป็น 24 เมือง (25 เทศบาล) โดยพิจารณาจากบทบาทของเมืองดังกล่าวทางเศรษฐกิจ ขนาดประชากร และการจ้างงาน ตลอดทัง้ ระดับของบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และบทบาทที่เมือง
ดังกล่าวจะส่งอิทธิพลการพัฒนาต่อพื้นที่ชนบทโดยรอบอย่างทัวถึ
่ ง ทัง้ นี้ ได้จดั ลาดับความสาคัญ
และขัน้ ตอนการพัฒนาระบบเมืองดังกล่าว ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ไว้ดงั นี้
(1) เมือ งหลัก ที่ด าเนิ น การพัฒ นาต่ อ เนื่ อ ง 5 เมือ ง คือ เชีย งใหม่
ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา-หาดใหญ่ และชลบุร ี ซึง่ เน้นการดาเนินแผนงานและโครงการต่อเนื่อง
ให้แล้วเสร็จเป็นลาดับแรก
(2) เมือ งหลัก ที่เ ริ่ม การพัฒ นา 6 เมือ ง คือ พิษ ณุ โ ลก นครสวรรค์
อุดรธานี ราชบุร ี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต มุ่งการจัดเตรียมแผนงานโครงการ เพื่อดาเนินงานในช่วง
ครึง่ หลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
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(3) เมืองศูนย์กลางความเจริญอื่นๆ ที่จะเริม่ เตรียมการพัฒนารวม 13
เมือง ได้แก่ ลาปาง เชียงราย อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรนิ ทร์ สกลนคร ระยอง ฉะเชิงเทรา สระบุร ี
กาญจนบุร ี เพชรบุร ี ปตั ตานี และนครศรีธรรมราช
2.3 จัดระบบบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้อง
กับมาตรการทางผังเมือง โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบสาธารณู ปการในเขตเมือง พร้อมทัง้ วาง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลักทีเ่ ชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
ท่าอากาศยาน ท่าเรือน้าลึก เป็นต้น
2.4 เร่งส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และระบบการตลาดใน
เมืองศูนย์กลางความเจริญดังกล่าว ให้เป็ นแหล่งจ้างงานที่เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับแรงงานส่วนเกินจาก
ภาคเกษตรในชนบทโดยรอบ
2.5 ก าหนดการแบ่งภาระลงทุนพัฒนาบริการพื้นฐานส่ ว นรวมของเมือ ง ให้
สัดส่วนการรับภาระการลงทุนระหว่างรัฐบาลและส่วนท้องถิน่ เปลีย่ นจากเดิม 70 : 30 เป็ น 60 : 40
เป็ นอย่างต่ า โดยส่วนท้องถิน่ มีบทบาทมากขึน้ และแบ่งภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองให้
เหมาะสม

แผนการพัฒนาบริ การพืน้ ฐานทางเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
3.

แผนพัฒนาบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย
3.1

แผนงานพัฒนาการขนส่ง

(1) เร่งการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลาและภูเก็ต การพัฒนาเส้นทาง
เดินเรือในแม่น้ าเจ้าพระยาและสถานีขนส่งทางน้ าทีน่ ครสวรรค์ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ั ่ างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ให้แล้วเสร็จ ตลอดจนใช้ท่าเรือในแม่น้ าและท่าเรือชายฝงต่
(2) เพิ่มขีดความสามารถการขนส่ ง ทางอากาศของเมือ งศู นย์กลาง
ต่างๆ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานขอนแก่น หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานีต่อเนื่องให้แล้วเสร็จและเริม่
ปรับปรุงท่าอากาศยานเมืองศูนย์กลางอื่นๆ อาทิ ภูเก็ต อุดรธานี และอุบลราชธานี
3.2

แผนงานพัฒนาการสื่อสาร

เน้นการขยายบริการโทรศัพท์ของเมืองศูนย์กลาง 24 แห่งในภูมภิ าค รวม
ประมาณ 81,540 เลขหมาย ทัง้ นี้ รวมถึงเมืองหลักที่ดาเนินการพัฒนาต่อเนื่อง 5 เมือง ประมาณ
36,400 เลขหมาย

305

3.3

แผนงานจัดหาน้าเพื่ออุปโภคบริโภค

ปรับปรุงการประปาให้เพียงพอกับความต้องการของเมือง โดยเฉพาะการ
แก้ปญั หาการขาดแคลนน้ าของนครราชสีมา และการปรับปรุงกิจการประปาของขอนแก่น อุดรธานี
และชลบุร ี ซึง่ จะเพิม่ กาลังผลิตทัง้ หมดขึน้ อีกประมาณ 134,400 ลบ.ม./วัน
3.4

แผนงานปรับปรุงสาธารณูปการในเขตเมือง

(1) เร่งปรับปรุงโครงข่ายสาธารณูปการในเขตเมือง เช่น ระบบระบาย
น้ า การป้องกันน้ าท่วมและการกาจัดน้ าเสีย ระบบถนนและสะพาน การกาจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ
โครงการต่อเนื่องของเทศบาลเมืองหลัก 4 แห่งแรกให้แล้วเสร็จ และศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเมืองหลักอื่นๆ ต่อไป
ั หา
(2) ปรับ ปรุ ง ชุ ม ชนแออัด ในเขตเมือ งหลัก โดยเน้ น การแก้ ป ญ
กรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ การสนับสนุนองค์กรพัฒนาชุมชนของตนเอง และความร่วมมือจากภาคเอกชน
3.5

แผนงานพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้มรี ายได้น้อย ในลักษณะบ้านสร้างบางส่วนตาม
โครงการที่อ ยู่อ าศัย หาดใหญ่ ราชบุ ร ี สุ ร าษฎร์ธ านี นครศรีธ รรมราช ชลบุร ี อุ ด รธานี ล าปาง
นครราชสีมา และอุบลราชธานี ประมาณ 3,000 หน่วย
3.6

แผนงานพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม

(1) สนับสนุ นให้ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลัก ในการช่วยเหลือกลุ่มผู้
ยากจนในเมืองศูนย์กลาง 24 เมือง จานวนประมาณ 400,000 คน ให้ได้รบั บริการสาธารณะต่างๆ
อย่างทัวถึ
่ ง และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของผู้ยากจน โดยการส่งเสริมการศึกษาและฝึ กอบรม
ความชานาญเฉพาะด้าน การประกอบอาชีพส่ว นตัว แบบครบวงจร รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นตาม
ความจาเป็ น เช่น ค่ าใช้จ่ายโภชนาการและการศึกษาของเยาวชนที่ยากจน และการค้าประกัน
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของผูย้ ากจน เป็นต้น
(2) พัฒนาฝี มอื แรงงานให้มปี ระสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานให้
สูงขึน้ และจัดตัง้ ศูนย์ตลาดแรงงานภูมภิ าคในเมืองศูนย์กลาง เพื่อเผยแพร่ขา่ วสารอาชีพและข่าวสาร
ตลาดแรงงาน และวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานเพื่อเสนอแนะแนวทางการศึกษา และพัฒนาฝี มอื แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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ั หามลพิษ และอนุ ร กั ษ์
(3) ดาเนิ น การจัด การสิ่ง แวดล้อ มเพื่อ แก้ป ญ
สิง่ แวดล้อมในเขตเมือง โดยศึกษาจัดทาแผนและวางแนวทางเพื่อควบคุมและแก้ไขปญั หามลพิษ
จากแหล่งน้า น้าทิง้ ขยะมูลฝอย เป็นต้น
(4) โครงการส าคัญ ภายใต้ แ ผนงานนี้ ได้แ ก่ โครงการศู น ย์ต ลาด
แรงงานภูมภิ าคทีน่ ครสวรรค์ ราชบุร ี สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี และสระบุร ี โครงการก่อตัง้ สถาบัน
พัฒนาฝี มอื แรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่อุบลราชธานี และโครงการพัฒนาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของเมืองหลัก 10 แห่ง

แผนการพัฒนาฐานเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมในเมืองหลัก
4.

แผนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเมืองหลัก ประกอบด้วย
4.1

แผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

(1) เพิม่ หรือปรับปรุงการให้ส ิ่งจูงใจทัง้ ในด้านบริการสาธารณู ปโภค
ตลอดจนการพิจารณาเพิม่ สิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมใน
ส่วนภูมภิ าคเป็นพิเศษ ซึง่ รวมทัง้ ขยายการส่งเสริมการลงทุนแก่กจิ การขนาดกลางและขนาดย่อมให้
มากขึน้ ตลอดทัง้ สนับสนุนการให้สนิ เชื่อต่ออุตสาหกรรมในภูมภิ าคให้มากขึน้ ด้วย
(2) โครงการสาคัญภายใต้แผนงานนี้ คือ โครงการประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม โครงการเงินกูด้ อกเบีย้ ต่าแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมในต่างจังหวัด โครงการ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ โครงการสนับสนุ นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมและในภูมภิ าค และโครงการเพิ่ม
ขีดความสามารถและวางระบบข้อมูลของการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.2

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ ว

(1) พัฒนาการท่อ งเที่ย วในเมือ งศูน ย์กลางการท่ อ งเที่ยว 8 แห่งใน
ภูมภิ าค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ระยอง กาญจนบุร ี สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย สงขลาหาดใหญ่ และภูเก็ต โดย
(1.1) สนับสนุ นส่วนท้องถิน่ ให้อนุ รกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ
ไว้ โดยการนากฎหมายที่มอี ยู่แล้ว ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ มาควบคุมการใช้ท่ดี นิ และการ
ก่อสร้างในแหล่งท่องเทีย่ ว พร้อมทัง้ ให้ส่วนท้องถิน่ เป็นผูจ้ ดั ทาแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วของตน
(1.2) ปรับปรุงบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขนาดเล็ก
ในแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น ถนน ทางเดิน และทีจ่ อดรถ เป็นต้น
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(1.3) สนั บ สนุ น การปรับ ปรุ ง รูป แบบและคุ ณ ภาพของสิน ค้ า
หัตถกรรมพืน้ บ้านในแหล่งท่องเทีย่ ว
(1.4) พัฒ นาระบบข่ า วสารและการประชาสัม พัน ธ์ ด้ า นการ
ท่องเทีย่ วของเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(1.5) โครงการที่สาคัญภายใต้แผนงานนี้ คือ โครงการอุดหนุ น
การปรับปรุงสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพภูมทิ ศั น์ และสิ่งอานวยความสะดวกขนาดเล็กในภูมภิ าค
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าทีร่ ะลึกในแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
4.3

แผนงานพัฒนาระบบตลาดและข้อมูลข่าวสารการตลาด

(1) สนับสนุ นการจัดตัง้ ตลาดกลางของภาคเอกชน และการปรับปรุง
หรือใช้ประโยชน์จากตลาดกลางและตลาดสินค้าเกษตรทีม่ อี ยูแ่ ล้ว พัฒนาระบบคลังสินค้าและสินเชื่อ
ตลาดสินค้าเกษตรใช้แทนการแทรกแซงตลาดที่รฐั ใช้เงินไปซื้อเพื่อประกันราคา รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาด
(2) โครงการสาคัญภายใต้แผนงานนี้ คือ โครงการศึกษาและฝึกอบรม
การตลาดสินค้าเกษตร โครงการสนับสนุ นตลาดกลางสินค้าเกษตรของภาคเอกชนในนครสวรรค์
พิจติ ร พิษณุโลก และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาด

แผนการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน
5.

แผนการจัดระเบียบการใช้ทด่ี นิ ประกอบด้วย

5.1 เร่งประกาศบังคับใช้ผงั เมืองรวมของเมือ งศูนย์กลางความเจริญทุกแห่ง
เสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนท้องถิ่นในการวางผังเมืองและนาไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดผล และ
ปรับปรุงเขตเทศบาลเมืองให้สอดคล้องกับเขตความเจริญทีเ่ ป็นจริง
5.2 นามาตรการทางผัง เมือ งมาใช้ปฏิบตั ิอ ย่างเข้ม งวด เพื่อ ควบคุ ม กิจ การ
อุตสาหกรรมให้อยู่ในย่านอุตสาหกรรมทีก่ าหนดตามผังเมือรวม โดยให้หน่ วยปฏิบตั ยิ ดึ เป็ นเงื่อนไข
ทีส่ าคัญในการออกใบอนุญาต
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แบ่ง ภาระความรับ ผิ ด ชอบและใช้ ร ะบบผนึ ก ก าลัง ในการพัฒ นาเมื อ งระหว่ า ง
รัฐ บาล ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และรัฐ วิ ส าหกิ จ ให้ เ หมาะสม และส่ ง เสริ ม เอกชนเข้ า มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
6.
แผนการแบ่งภาระความรับผิดชอบ และใช้ระบบผนึกกาลังในการพัฒนาเมืองนัน้
ประกอบด้วย
6.1

รัฐบาลกลาง

(1) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง
เช่ น การเพิ่ม สิท ธิป ระโยชน์ แ ละสิ่ง จู ง ใจแก่ อุ ต สาหกรรมในภู ม ิภ าค การป รับ ปรุ ง พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 ให้กระจายอานาจการบริหารและการคลังมากขึน้
(2) ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ทางวิช าการแก่ ส่ ว นท้อ งถิ่น เพื่อ เสริม สร้า ง
ขีดความสามารถของส่วนท้องถิน่ ในการวางแผน จัดเตรียมโครงการ และดาเนินการตามโครงการ
ขนาดใหญ่
(3) จัดบริการทางสังคมที่จาเป็ นและประโยชน์ตนแก่ผู้ยากจนในเมือง
รวมถึงการใช้เงินอุดหนุนในการลงทุนพัฒนาบริการสาธารณสุขของส่วนท้องถิน่
(4) ร่ว มลงทุนพัฒนาบริการพื้นฐานกับส่ ว นท้อ งถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
เฉพาะในส่วนที่จาเป็ น โดยให้เงินอุดหนุ นแก่โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อภูมภิ าคและประเทศโดย
ส่วนรวมและมีผลตอบแทนการลงทุนต่า
(5) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีให้แก่ส่วนท้องถิน่ ลงจากร้อยละ 5
เป็นไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้การจัดเก็บ
6.2

ส่วนท้องถิน่

กระจายอานาจและหน้ าที่รบั ผิดชอบไปสู่ส่วนท้องถิน่ ให้มบี ทบาทในการ
ลงทุนพัฒนามากขึน้ และเพิม่ ขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงฐานะการคลังและ
การบริหารงาน
(1) ปรับปรุงโครงสร้างและวิธกี ารจัดเก็บภาษีบารุงท้องทีแ่ ละภาษีโรงเรือนให้ทนั สมัย เป็นธรรม เช่น ประกาศหลักเกณฑ์ขนั ้ ต่ าในการประเมินค่ารายปีของโรงเรือนแต่ละ
ประเภท ปรับปรุงอัตราภาษีทงั ้ สองประเภทให้มภี าระภาษีเท่าเทียมกัน และกาหนดเพดานชัน้ สูงต่ า
ไว้เพื่อให้ส่วนท้องถิน่ กาหนดอัตราได้เอง ตลอดถึงการยกเลิกการยกเว้นภาษีโรงเรือนสาหรับบ้าน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย
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(2) ขยายฐานและปรับ ปรุ ง โครงสร้า งของรายได้ป ระจ าให้ย ืด หยุ่ น
เพื่อให้ส่วนท้องถิน่ สามารถกาหนดอัตราการจัดเก็บให้สอดคล้องกับความต้องการเงินเพื่อจัดบริการ
สาธารณะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละแห่ง
(3) เพิม่ แหล่งรายได้ประเภทใหม่ๆ ทัง้ จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และกิจการพาณิชย์ เช่น ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ ค่าธรรมเนียมพัฒนาท้องถิน่ จากยาสูบ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าธรรมเนียมน้าท่วม และการระบายน้า และค่าธรรมเนียมจอดรถ
(4) ลดเงื่อ นไขเงินกู้จากกองทุนส่ งเสริมกิจการของส่ ว นท้อ งถิ่น ให้
ส่งเสริมการกู้เงินเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทัง้ ระดมเงินจากแหล่งภายในและต่างประเทศเพื่อนามา
พัฒนาท้องถิน่
(5) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารและจัด การของส่ ว นท้อ งถิ่น โดย
ปรับปรุงระบบการวางแผน การงบประมาณ การบัญชี และการเงินของเทศบาลเมืองศูนย์กลางความ
เจริญให้ครบทุกแห่ง และปรับปรุงการบริหารงานคลังและการใช้จ่ายงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้
(6) ให้ส่ ว นท้อ งถิ่น รับ ภาระลงทุ น บริก ารพื้น ฐานในเขตเมือ ง โดย
ยึดหลักขีดความสามารถทางการคลัง หลักบริการทีค่ ุม้ ทุน และผูไ้ ด้รบั ประโยชน์รว่ มรับภาระ
6.3

รัฐวิสาหกิจ

กาหนดให้รฐั วิสาหกิจจัดบริการประปา ทีอ่ ยู่อาศัย โทรศัพท์ และระบบการ
สื่อสารอย่างทัวถึ
่ ง และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและปรับราคาค่าบริการให้เลีย้ งตัวเองได้
6.4

เอกชน

ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเมือ ง โดยร่วมลงทุนพัฒนา
บริก ารพื้นฐานต่ างๆ อาทิ บริก ารสื่อ สารสาธารณะในท้อ งถิ่น กิจการบินสายย่อ ยและสนามบิน
ภูมภิ าคทีส่ ร้างใหม่ เป็นต้น

บทที่ 4
แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก

ประเด็นการพัฒนา
1.

ั่
ประเด็นการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก ประกอบด้วย

1.1 กรุงเทพมหานคร เป็ นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านเพียงแห่งเดียวของ
ประเทศ มีอตั ราการขยายตัวของประชากรสูงมาก จนก่อให้เกิดความแออัดต่างๆ ติดตามมา ซึง่ ยาก
ั หาหมดไปได้ และต้ อ งใช้ เ งิน ลงทุ น สู ง เช่ น ป ญ
ั หาการจราจรติด ขัด ป ญ
ั หา
ที่จ ะแก้ ไ ขให้ ป ญ
น้ าท่วม ปญั หาขาดแคลนที่อยู่อาศัย และระบบบริการสาธารณู ปโภคต่างๆ เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้อง
ดาเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานเศรษฐกิจและฐานการจ้างงานใหม่ เพื่อกระจายความเจริญ
ออกจากกรุงเทพมหานครในลักษณะที่จะเป็ นทางเลือกของกรุงเทพมหานครให้ได้ ซึ่งโอกาสการ
ั่
พัฒนานี้มอี ยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก กล่าวคือ
(1) บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นจุดทีท่ ่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากอ่ าวไทยมาขึ้นฝงั ่ ทาให้มโี อกาสที่จะพัฒนาอุ ตสาหกรรมหลักจากการใช้ก๊ าซธรรมชาติเ ป็ น
วัตถุดบิ ได้
(2) บริเ วณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี เป็ นจุดที่มลี กั ษณะภูมปิ ระเทศ
และธรรมชาติเอื้ออานวยต่อการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก สาหรับเป็ นท่าเรือพาณิชย์หลักในอนาคตของ
ประเทศได้
1.2 การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศ ยัง คงกระจุ ก ตัว อยู่ ภ ายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็ นหลัก มีผลต่อการเพิม่ ปญั หาความแออัด ก่อให้เกิดปญั หาด้าน
มลภาวะและมีขอ้ จากัดอื่นๆ ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปญั หา
การขนส่งวัตถุ ด ิบและสินค้าหลายทอด ปญั หาขาดแคลนระบบบริการพื้นฐานของรัฐ เป็ นต้น จึง
จาเป็ นที่จะต้องดาเนินกลยุทธการพัฒนาแหล่งที่ตงั ้ อุตสาหกรรมหลักอยู่ตดิ กับท่าเรือน้ าลึก พร้อม
บริการโครงสร้างพืน้ ฐานให้สามารถดาเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันกับตลาดโลกได้
1.3 ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีต้องค้าขายแงขันกับตลาดโลก โดยมี
มูลค่าสินค้านาเข้าและส่งออกรวมกันปีละ 400,000 ล้านบาท แต่อาศัยเพียงท่าเรือพาณิชย์กรุงเทพ
บนแม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นหลัก ซึ่งปจั จุบนั ก็แออัดมาก ทาให้การขนส่งสินค้าเข้า-ออกประเทศเป็ นไป
อย่างขาดประสิทธิภาพและมีอตั ราการสูญเสียสูง จึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาท่าเรือน้ าลึก เพื่อเปิ ด
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ประตูใหม่และนาประเทศเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีและวงจรการขนส่งทางทะเลสายหลักของโลกให้ได้
ต่อไปในอนาคต
1.4 ในอดีต ภาคเกษตรกรรมสามารถรองรับแรงงานจากจานวนประชากรที่
เพิม่ ขึ้นได้ด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ ปจั จุบนั ไม่มพี ้นื ที่ป่าไม้เหลือให้ทาการขยายทางภาค
เกษตร-กรรมได้อีกต่อไปแล้ว จึงจาเป็ นต้องขยายฐานเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมและบริการ
เพื่อสร้างงานรองรับแรงงานและจานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคตต่อไป
ั่
1.5 การพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก จะเน้นการพัฒนาชุมชนและ
เมืองใหม่ให้สอดคล้องควบคู่ไ ปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้ว ย ทั ้งนี้ โดยจะมีการพัฒนาบริการ
ทางด้านสังคมต่างๆ เพื่อเอือ้ อานวยให้คนสามารถนาครอบครัวไปอยู่อาศัยได้ และในทีส่ ุดจะนาไปสู่
การกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริง

แนวนโยบายการพัฒนา
2.

แนวนโยบายการพัฒนา ประกอบด้วย

ั่
2.1 แนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่บริเ วณชายฝ งทะเลตะวั
นออก จาเป็ นต้อ ง
อาศัยกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเป็ นตัวนาการพัฒนา โดยรัฐเป็ นผู้รเิ ริม่ แผนงานนี้ และจะลงทุน
ล่วงหน้าด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนในด้าน
อุต สาหกรรมภายใต้ห ลัก การที่ว่าส โครงการต่ างๆ จะต้องมีค วามเหมาะสมเป็ นไปได้ทงั ้ ในเชิง
เศรษฐกิจ และคุ้มค่ า เชิง พาณิชย์ ทัง้ นี้ ในระยะแรก รัฐจะลงทุน จากัดเพียงพอที่จ ะสนองความ
ต้อ งการของอุ ต สาหกรรมที่ม ีค วามแน่ น อนก่ อ น แต่ จ ะมีค วามยืด หยุ่น สามารถลงทุ น ขยายให้
สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคตได้
2.2 แนวนโยบายการพัฒนา จะต้องประสานเข้ากับมาตรการด้านการวางผัง เมือง มาตรการด้านการควบคุมสภาวะสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาแหล่งชุมชน พร้อมบริการสังคม
ต่างๆ ทีจ่ าเป็ น เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตารวจ ตลาด ฯลฯ ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างแหล่ง
ชุมชนและเมืองใหม่โดยมีมาตรฐานเทียบเท่ากรุงเทพมหานครทีจ่ ะให้คนสามารถนาครอบครัวไปอยู่
อาศัยได้
2.3 กาหนดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา โดยคานึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพพื้นทีก่ ารใช้ประโยชน์และสภาวะแวดล้อม พร้อมทัง้ ได้มกี ารวางผังแม่บทการใช้ทด่ี นิ สาหรับ
แหล่งอุตสาหกรรมและชุมชน การกาหนดมาตรการด้านผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ เพื่อควบคุม
การพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวะสิง่ แวดล้อม และสอดคล้องกับโอกาสการพัฒนาทีม่ อี ยู่ คือ
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(1) บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็ นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมหลัก
ทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กับท่าเรือน้ าลึกสาหรับบริการขนถ่ายสินค้ากอง พร้อมบริการโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน
(2) บริเ วณแหลมฉบัง จัง หวัด ชลบุ ร ี เป็ น ที่ต ัง้ ท่ า เรือ พาณิ ช ย์ห ลัก
สาหรับการขนถ่ายสินค้าประเภทบรรจุตู้ (คอนเทนเนอร์) มีเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและ
อุตสาหกรรมทีไ่ ม่มปี ญั หาด้านสิง่ แวดล้อม
(3)

เมืองและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย
-

เมือ งชลบุ ร ี เป็ น ศู น ย์ก ลางในเชิง ธุ ร กิจ การค้า และการ

บริหารงานภาครัฐบาล
เมืองพัทยา เป็ นศูนย์กลางธุรกิจการค้า และการพาณิชย์
ควบคู่ไปกับเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
-

เมืองระยอง เป็ นศูนย์บริการ และฐานการศึกษา และวิจยั

ด้านเทคโนโลยี
2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมหลักในบริเ วณมาบตาพุด และอุ ตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ ทีบ่ ริเวณแหลมฉบัง สาหรับในบริเวณมาบตาพุดนัน้ ระยะแรกเป็ นอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นวัตถุ ด ิบ ซึ่งปจั จุบนั มี
โรงแยกก๊ าซอยู่แ ล้ว ทัง้ นี้ โดยมุ่งให้ภาคเอกชนเป็ นผู้ม ี บทบาทนาในด้านการลงทุน แต่ สาหรับ
โครงการขนาดใหญ่ รัฐจะเป็ นผู้รเิ ริม่ สนับสนุ นและร่วมลงทุนด้วย เช่น โครงการปุ๋ยแห่งชาติ และ
โครงการปิโตรเคมีแห่งชาติ
2.5 กาหนดมาตรการสนับสนุ นและส่ งเสริมการลงทุนด้านอุ ต สาหกรรมของ
ั่
ภาคเอกชน ทัง้ มาตรการที่จ ะเอื้อ อ านวยให้ม ีก ารลงทุ น ในพื้น ที่เ ป้ า หมายบริเ วณชายฝ งทะเล
ตะวันออก และมาตรการที่จะไม่เอื้ออานวยให้เกิดการลงทุนในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
2.6 สนับสนุ นให้มกี ารวางระบบองค์กรใหม่สาหรับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อ
ั่
บริหารแผนงานพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก ให้เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
โดยรวมถึงการกระจายระบบบริหารด้านบริการโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบทบาท
มากยิง่ ขึน้
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2.7 กาหนดให้มกี ารศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ สาหรับพื้นที่ส่วนรวมและราย
โครงการ พร้อมทัง้ มีระบบการติดตามประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ก่อนเริม่ การพัฒนา และจะ
ดาเนินการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมตลอดไปอย่างใกล้ชดิ

แผนงานการพัฒนา
ั่
3.
การพัฒนาพื้นที่บริเ วณชายฝ งทะเลตะวั
นออกส าหรับบริเวณมาบตาพุ ด จังหวัด
ระยอง และบริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ที่ผ่านมานัน้ ส่วนใหญ่
เป็ น การด าเนิ น การในขัน้ ตอนของการศึก ษาจัด ท ารายงานความเหมาะสม และการออกแบบ
รายละเอีย ดทางวิศ วกรรมของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่ างๆ เพื่อ ให้พ ร้อ มที่จะเริ่มการ
ก่อสร้างในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้ได้ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานหลักบางโครงการที่ได้ก่อสร้าง
เสร็จไปแล้วในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คือ โครงการท่อส่งน้าดอกกราย-มาบตาพุด และทางรถไฟ
สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
ดังนัน้ เป้าหมายของการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จะประกอบด้วย
3.1 พื้นที่บริเวณมาบตาพุด พัฒนาเป็ นแหล่งที่ตงั ้ อุตสาหกรรมหลัก มีท่าเรือ
น้ าลึกอยู่ตดิ กับเขตอุตสาหกรรม ให้สามารถบริการขนถ่ายวัตถุดบิ ประเภทสินค้ากองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนให้เกิดขึน้ ใน
ลักษณะทีจ่ ะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคนี้ได้ กล่าวคือ
(1) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็ นท่าเรือน้ า ลึกสาหรับการขนถ่าย
สินค้ากองเป็นหลัก สามารรับเรือขนาด 140,000 ตันได้ตลอดปี
การพัฒนาระยะแรก กาหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จ สามารถรับเรือ
ขนาด 60,000 ตันได้ก่อนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประกอบด้วย
-

ท่าเทียบเรือสาหรับสินค้ากอง 2 ท่า และสาหรับสินค้า

-

เขือ่ นกันคลื่น ความยาว 1,760 เมตร

-

ความลึกร่องน้า 12.5 เมตร

ทัวไป
่ 1 ท่า

(2) นิ ค มอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนมาบตาพุ ด การพัฒ นาระยะแรก
กาหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 8,000 ไร่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
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(3) ทางรถไฟสายสัตหีบ-มาบตาพุด กาหนดก่อสร้างเพื่อเชื่อมเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้ากับทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ความยาว 24 ก.ม. ให้แล้วเสร็จ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
(4) ระบบสื่อสาร/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า กาหนดเริม่ ดาเนินการและใช้งาน
ได้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมาบตาพุด
(5) การพัฒ นาเคหะชุ ม ชน ก าหนดนโยบายก่ อ สร้า งในช่ ว งแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในระยะแรก โดยรัฐจะดาเนินการ
ก่อสร้างทีพ่ กั อาศัยสาหรับแรงงานทีจ่ ะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยพร้อมครอบครัวบริเวณมาบตาพุ ด ใน
ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนควบคู่ไปด้วย
(6) การพั ฒ นาการศึ ก ษาและสั ง คม ก าหนดเริ่ ม พั ฒ นาในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักและชุมชนในบริเวณมาบตาพุด ซึง่
ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาการศึกษา แผนงานพัฒนาแหล่งชุมชน แผนงานพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานพัฒนาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ แผนงานการพัฒนาองค์กรการบริหารท้องถิน่
3.2 พื้นที่บริเวณแหลมฉบัง พัฒนาท่าเรือพาณิชย์น้ าลึกเพื่อนาประเทศเข้าสู่
วงจรระบบขนส่งทางทะเลของโลก และสอดคล้องกับเทคโนโลยีการขนส่ งสินค้าประเภทบรรจุตู้
(สินค้าคอนเทนเนอร์) พร้อมเขตนิคมเพื่อการส่งออก ศูนย์พาณิชยกรรม และเขตนิคมอุตสาหกรรม
สาหรับอุตสาหกรรมทีไ่ ม่มปี ญั หาด้านสิง่ แวดล้อม กล่าวคือ
(1) ท่า เรือ พาณิช ย์แหลมฉบัง เป็ น ท่า เรือ น้ า ลึก ส าหรับ การขนถ่ า ย
สินค้าคอนเทนเนอร์เป็นหลัก สามารถรับเรือขนาด 140,000 ตันได้ตลอดปี
การพัฒนาระยะแรก กาหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จสามารถรับเรือ
สินค้าคอนเทนเนอร์ขนาด 2,000 TEU (ประมาณ 30,000 ตัน) ได้ก่อน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
6 ประกอบด้วย
ท่าเทียบเรือสาหรับสินค้าคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าสินค้า
เกษตร 1 ท่า ท่าขนส่งน้าตาล 1 ท่า และท่าสินค้าทัวไป
่ 1 ท่า
-

เขือ่ นกันคลื่นยาว 1,300 เมตร

-

ความลึกร่องน้า 12.5 เมตร
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(2) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การพัฒนาระยะแรกกาหนดก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จ ครอบคลุมพืน้ ที่ 1,790 ไร่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ประกอบด้วย เขตนิคมอุตสาหกรรมทัวไป
่ 1,367 ไร่ และเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 423 ไร่
(3) ท่อส่งน้ าหนองค้อ-แหลมฉบัง กาหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อส่งน้ าแก่ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และชุมชน
บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย
-

ท่อส่งน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.90 เมตร ระยะทาง 14

-

สามารถส่งน้า

กิโลเมตร

(4) ทางรถไฟสายศรีร าชา-แหลมฉบัง ก าหนดก่ อ สร้า งให้แล้ว เสร็จ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อเชื่อมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และท่าเรือกับทางรถไฟ
สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
(5) ระบบสื่อ สาร/โทรคมนาคม/ไฟฟ้ า ก าหนดเริม่ พัฒนาในช่ วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และชุมชนทีเ่ กิดในบริเวณพืน้ ทีเ่ ป้าหมายแหลมฉบัง
(6) การพัฒ นาเคหะชุ ม ชน ก าหนดนโยบายการพัฒ นาในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนก่อสร้างที่พกั อาศัยสาหรับแรงงาน และ
ครอบครัวทีจ่ ะอพยพเข้ามาในบริเวณพืน้ ที่เป้าหมายแหลมฉบัง โดยรัฐจะเป็ นผู้จดั เตรียมโครงสร้าง
พืน้ ฐานหลักทีจ่ าเป็นสาหรับแหล่งชุมชนให้
(7) การพั ฒ นาการศึ ก ษาและสั ง คม ก าหนดเริ่ ม พั ฒ นาในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและท่าเรือในบริเวณพื้นทีเ่ ป้าหมาย
แหลมฉบัง ซึง่ ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาการศึกษา แผนงานพัฒนาแหล่งชุมชน แผนงานพัฒนา
สาธารณสุข แผนงานพัฒนาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และแผนงานการพัฒนาองค์กรการ
บริหารงานท้องถิน่
3.3 โครงการสนับสนุ นอื่นๆ เป็ นโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงั ่
ทะเลตะวันออก ที่ส นับสนุ นให้ก ารพัฒนาพื้นที่เ ป้าหมายทัง้ 2 บริเ วณมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ประกอบด้วย

316

(1) ทางรถไฟสายฉะเชิง เทรา-สระบุ ร ี ก าหนดเริ่ม ก่ อ สร้า งในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อเชื่อมต่อระบบทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือกับสาย
ตะวัน-ออก โดยไม่ตอ้ งผ่านกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 85 กม.
(2) การควบคุมสภาวะแวดล้อม จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
กาหนดดาเนินงานต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และ
ั่
ควบคุมสภาวะแวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นออกอย่างใกล้ชดิ
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บทที่ 5
การเตรียมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณอื่นๆ

1.
นอกเหนือจากการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค และการพัฒนาพืน้ ที่
ั่
บริเวณชายฝงทะเลตะวั
นออก เพื่อให้มกี ารกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานคร
ไปสู่ส่วนภูมภิ าค และเกิดความสมดุลยิง่ ขึน้ แล้ ว ทางเลือกอีกทางหนึ่งได้แก่การเตรียมการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่บริเวณอื่นๆ ซึง่ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 นี้ ภาคใต้จะเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี โี อกาสใน
การพัฒนาได้ในโอกาสต่อไป

ประเด็นการพัฒนา
2.

ประเด็นการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่บริเวณอื่นๆ ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย

2.1 ภาคใต้มที าเลที่ตงั ้ เหมาะสมทางด้านภูมศิ าสตร์ และมีความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่และจานวนประชากรประมาณร้อยละ 13-14 ของ
ประเทศจึงเป็นพืน้ ทีท่ จ่ี ะเป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่ และฐานการจ้างงานใหม่อกี บริเวณหนึ่งของประเทศ
ทีจ่ ะช่วยกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้บา้ ง
ั่
ั่
2.2 สภาพพืน้ ทีม่ ชี ายฝงทะเลทั
ง้ สองด้าน คือ ชายฝงทะเลอั
นดามันด้านตะวันตกและอ่าวไทยด้านตะวันออกนัน้ สามารถพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับนานาชาติได้
นอกเหนือจากพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่ เช่น ดีบุก ยางพารา
ปาล์มน้ามัน ประมง ฯลฯ และโอกาสการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทีส่ ุดของภูมภิ าคนี้ได้
ในอนาคต

วัตถุประสงค์
3.
จากศักยภาพการพัฒนาดังกล่าวแล้ว จึงควรจะมีการเตรียมการพัฒนาภาคใต้อย่าง
เป็นระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้
3.1
นานาชาติได้มากขึน้

เพื่อ มุ่ ง เปิ ด ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศสู่ ก ารค้ า และการแข่ ง ขัน กับ

ั่
3.2 เพื่อมุ่งกระจายการพัฒนาอุ ตสาหกรรมไปสู่พ้นื ที่ชายฝงทะเลภาคใต้
โดย
ั่
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเข้ากับพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศได้ รวมทัง้ พื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก
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3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการรักษา
คุณค่าทางสิง่ แวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว

แนวนโยบายการพัฒนา
4.

แนวนโยบายการพัฒนา ประกอบด้วย

4.1 แนวนโยบายการพัฒนาภาคใต้นนั ้ จะต้องอาศัยทาเลทีต่ งั ้ อันเหมาะสม โดย
มีเมืองสงขลา-หาดใหญ่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการบริหารของภาคใต้ทงั ้ หมด และเปิ ดความ
ั่
ั่
เชื่อมโยงระหว่างชายฝงทะเลอั
นดามัน ซึง่ มีจงั หวัดภูเก็ตเป็ นศูนย์กลางและชายฝงทะเลด้
านอ่าวไทย
ซึ่งมีจงั หวัดสุ ราษฎร์ธ านีเ ป็ นศูนย์ก ลางเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ ด้วยระบบคมนาคมขนส่ งที่ม ี
ประสิทธิภาพ
4.2

กาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย

(1) พื้น ที่ภ าคใต้ต อนบน เป็ น ฐานเศรษฐกิจ ใหม่แ ละศู น ย์ก ลางการ
ติดต่อค้าขายกับนานาชาติ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4
จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และกระบี่
(2) พื้นที่ลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลา เป็ นแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งน้ าจืดสาคัญทีจ่ ะเป็ นฐานสนับสนุ นการพัฒนาภาคใต้ ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 9,570 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุงทัง้ จังหวัด จังหวัดสงขลา 6 อาเภอ 2 กิง่ อาเภอ คือ อ.เมือง
สงขลา หาดใหญ่ สะเดา รัต นภู ม ิ ระโนด สทิง พระ กิ่ง อ.กระแสสิน ธุ์ และนาหม่ อ ม จัง หวัด
นครศรีธรรมราช 2 อาเภอ คือ อ.ชะอวด และหัวไทร
(3) พืน้ ทีล่ ุ่มน้าปากพนัง ได้แก่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ เป็ น
แหล่งผลิตข้าวที่สาคัญของภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.07 ล้านไร่ ประกอบด้วย อาเภอ
ชะอวด หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง อาเภอเมือง และบางส่วนของอาเภอร่อนพิบลู ย์

แผนงานการพัฒนา
5.
ในช่ว งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นขัน้
การศึกษาจัดทารายงานความเหมาะสมเบือ้ งต้น และได้เริม่ ดาเนินการก่อสร้างบางโครงการแล้ว คือ
เขื่อนเชี่ยวหลาน ท่าเรือน้ าลึกสงขลาและภูเก็ต สาหรับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะเป็ นการ
เตรียมการพัฒนาตามขัน้ ตอนต่อไปในด้านต่างๆ คือ
5.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เส้นทางสายเชื่อมโยงภูเก็ต -สุราษฎร์
ธานี และท่าเรือน้าลึกขนอม
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5.2 การพัฒนาเมือง ได้แก่ การประปาเมืองภูเก็ต สุราษฎร์ธานี -พุนพิน และ
สงขลา-หาดใหญ่ การพัฒนาเมืองและควบคุมการใช้ทด่ี นิ ในเมือง
5.3 การพัฒนาอุ ต สาหกรรม ได้แก่ นิค มอุ ต สาหกรรมภาคใต้หาดใหญ่ การ
กาหนดเขตอุต สาหกรรมท่าเรือ น้ าลึกสงขลา และการศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่
พัทลุง
5.4 การพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบ
ผสมผสานบริเวณ กระบี่-พังงา-ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี -เกาะสมุย สงขลา-หาดใหญ่-ทะเลสาบสงขลา
และบริเวณนครศรีธรรมราช-ขนอม-สิชล-แหลมตะลุมพุก
5.5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การปลูกยางพันธุ์ดี
ทดแทนการพัฒนาปาล์มน้ ามัน การพัฒนาที่ดนิ และพื้นที่เหมืองแร่เก่า การจัดการด้ านสิง่ แวดล้อม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพาณิชย์ในทะเลสาบสงขลา เขื่อนกัน้ น้ าเค็มทะเลสาบสงขลา ศูนย์ขอ้ มูล
ข่ า วสารด้า นสิ่ง แวดล้ อ มน้ า ทะเลสาบสงขลา การสุ ข าภิบ าลหาดใหญ่ และการพัฒ นาระบบ
ชลประทานและการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ ทีล่ ุ่มน้าปากพนัง

บทที่ 6
ระบบบริหารงานพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ

ระบบบริหารงานพัฒนาเมืองและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ประกอบด้วย
1.

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อ แปลงแผนไปสู่การดาเนินงานให้บงั เกิดผลสาเร็จ ตามนโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาเมืองทีว่ างไว้
(2)

เพื่อผนึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ส่วนท้อ งถิน่ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

อย่างเป็นระบบ
(3) เพื่อประสานการพัฒนาเมืองกับชนบท และระหว่างเมืองกับพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
เฉพาะให้สนับสนุนและขยายผลการพัฒนาไปสู่ชนบทอย่างทัวถึ
่ ง
2.

แนวทาง
(1)

การพัฒนาเมือง

(1.1) ให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการประสานการพัฒนากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และคณะกรรมการประสานการพัฒนาเมืองภูมภิ าคขึน้ เป็ นองค์กรรองรับการถ่ายทอด
และประสานงานระหว่างระดับนโยบายกับหน่วยปฏิบตั ใิ นส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่
(1.2) ขยายบทบาทของ “คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด” ให้ครอบคลุมถึง
การดาเนินงานพัฒนาเมือง
(1.3) ทบทวนและปรับ ปรุ ง โครงสร้า งของคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่
ั หา และ
(1.4) ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย ระเบีย บ และค าสัง่ ที่เ ป็ น ป ญ
อุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณะและกระบวนการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อขยายการ
ผลิต และการสร้างงานของผูป้ ระกอบการเอกชน
(2)

การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะหรือพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
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(2.1) พิจารณาจัดตัง้ องค์กรถาวรที่มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล และมีเอกภาพ
ในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถบริหารงานการพัฒนาในพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่าง
ั่
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ โดยให้เริม่ จากการบริหารงานพัฒนาพื้นที่บริเ วณชายฝงทะเล
ตะวันออก
(2.2) กาหนดให้องค์กรถาวรดังกล่าว มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานในลักษณะ
ของการพัฒนาพื้นที่เ ฉพาะ กล่ าวคือ กาหนดแผนการพัฒนาพื้นที่เ ฉพาะ กาหนดโครงการและ
แผนปฏิบตั ิการประสานแผน และประสานการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่ วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ทาหน้ าที่ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย และ
เป้าหมายการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะแต่ละแห่ง

บทที่ 1
บทนำ

1.
การพัฒนาชนบท เป็ นนโยบายหลักที่สาคัญยิง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 โดยถือเป็ นกระบวนการพัฒนาทีจ่ กั ต้องกระทาต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอน สืบต่อ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งสิ้นสุดลงในขณะที่แผนพัฒนาชนบท
กาลังขยายขอบเขตการดาเนินการทีไ่ ด้รบั ผลเป็ นทีน่ ่ าพอใจให้ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัวประเทศ
่
การพัฒนาชนบทได้รบั การจัดลาดับความสาคัญไว้สูงยิง่ จากรัฐบาลในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 5 และจะมุ่งเน้ นให้ความสาคัญมากยิง่ ขึ้นไปอีกในช่วงของการดาเนินงานต่อเนื่องใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยจะปรับปรุงกลยุทธ เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ท่ีเ ปลี่ย นแปลงไปในทางที่ดีข้ึน อัน เป็ น ผลมาจากการด าเนิ น การที่ผ่ า นมา และใน
ขณะเดียวกันก็จะนาบทเรียนและอุปสรรคที่ได้รบั เป็ นบางส่วนมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การพัฒนา
ชนบทในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรง
ั หาความยากจนในชนบท ตลอดจนยกระดับ ความเป็ น อยู่ข อง
เป้ า หมายและสามารถแก้ ไ ขป ญ
ประชาชนในชนบทได้อย่างจริงจัง สามารถกระจายความเจริญให้เกิดความสมดุลย์และทัวถึ
่ งให้มาก
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
2.
อย่างไรก็ดี แม้จะถือได้ว่าแผนพัฒนาชนบทยากจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้ประสบผลสาเร็จเป็ นทีน่ ่ าพอใจ กล่าวคือแผนพัฒนาชนบทยากจนเป็ น
แผนงานทีไ่ ด้รบั การแปลงไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้มากทีส่ ุดไม่ว่าจะเป็ น
การจัดสรรงบประมาณ การจัดโครงการลงพื้นที่เป้าหมาย และผลประโยชน์ ท่ปี ระชาชนได้รบั จาก
การดาเนินโครงการก็ตาม แต่กอ็ าจพิจารณาได้ว่าการดาเนินงานทีผ่ ่านมาได้รบั ความสาเร็จน่ าพอใจ
ในการแก้ปญั หาความยากจนในชนบทได้ระดับหนึ่ง และเป็ นเพียงการดาเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
จากัด ซึง่ คนในชนบทโดยทัวไปแล้
่
วก็ยงั มีปญั หาที่ควรจะได้รบั การพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งเช่นกัน ดังนัน้
การขยายขอบเขตการพัฒนาชนบท ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วประเทศในแผนพั
ั่
ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 6 จึงเป็ นการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้แก่ ค นในชนบทอย่างทัวถึ
่ งและ
เท่าเทียมกัน
3.
เพื่อ ให้ บ รรลุ เ จตนารมย์ แ ละเป้ าประสงค์ ด ัง กล่ า ว แผนพัฒ นาชนบทในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธและแผนปฏิบตั กิ ารใหม่ โดยให้พจิ ารณานาเอา
ปญั หาที่แท้จริงของคนในชนบท ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภูมภิ าคและแต่ละพื้นที่ เป็ นตัวกาหนด
พื้นที่ปฏิบตั ิก ารและจัดล าดับความส าคัญ ของพื้ น ที่เ ร่งรัดการพัฒนาในทุกภาคทัว่ ประเทศ โดย
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แบ่งเป็ นเขตชนบทล้าหลัง และก้าวหน้า โดยรัฐจะทุ่มเททรัพยากรลงในเขตพื้นที่ล้าหลังและปาน
กลางเป็ นหลัก และจะสนับสนุ นให้ภาคเอกชนมาลงทุนในเขตก้าวหน้ าให้มากยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายส่วนรวมของการพัฒนาทีจ่ ะลดบทบาทของภาครัฐลงในส่วนทีเ่ อกชนสามารถจะ
เข้ามามีส่วนร่วมและดาเนินการเองได้
4.
กล่าวโดยทัวไป
่ ทิศทางของแผนพัฒนาชนบทในช่วงแผนฯ 6 มีลกั ษณะทีเ่ ด่นสาคัญ
อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก มุ่งเน้นให้มกี ารขยายขอบเขตของการพัฒนาชนบทให้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยจะนาเอาปญั หาของคนในชนบททีเ่ ผชิญอยู่จริงมากาหนดพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร ไม่ว่าจะเป็ น
ปญั หาขึน้ พืน้ ฐานด้านความยากจน ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่รู้ และปญั หาทัง้ ทางด้านการผลิต
และการตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และการสร้างงานเป็ นอย่างมาก ประการทีส่ อง มุ่งเน้นให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่ วนร่วมในการแก้ไขปญั หาของตนเองและชุมชนให้มากขึน้ ทัง้ นี้
เพื่อลดบทบาทและกิจกรรมของภาครัฐลงในส่วนที่ประชาชนสามารถจะดาเนินการเองได้และช่วย
ตนเองได้
5.
การปรับปรุงกลยุทธการพัฒนาทีจ่ ะให้ประชาชนและภาคเอกชนได้มบี ทบาทในการ
แก้ไขปญั หาของตนเองและชุมชนเพื่อนาไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้ นัน้ จะประกอบด้วยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาชนในระดับหมู่บ้านและตาบล ให้มคี วามสามารถในด้าน
การวางแผนและการจัดการแก้ไขปญั หาประชาชนในหมู่บ้านและตาบล ให้มคี วามสามารถในด้าน
การวางแผนและการจัดการแก้ไขปญั หาของชุมชนมากขึน้ การสนับสนุ นการระดมทรัพยากรในท้องถิน่ เพื่อการพัฒนาในรูปของกองทุนต่างๆ และการส่งเสริมให้ประชาชนแก้ไขปญั หาของตนเองและ
ชุมชนในส่วนทีส่ ามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้เกณฑ์ความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน หรือ จปฐ. เป็ น
เครื่องมือ รวมทัง้ การสนับสนุ นให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับ รัฐในการพัฒนาชนบทมาก
ขึน้ ด้วย โดยรัฐจะลดบทบาทลงมาเป็ นผูส้ ่งเสริมและสนับสนุ น ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใน
ลักษณะนี้ให้กว้างขวางขึน้
6.
ในการดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาชนบทในช่วงแผนฯ 6 จะยังคงยึดระบบการ
บริหารงานพัฒนาชนบทภายใต้ระบบ กชช. เป็ นหลัก เหมือนเช่นทีไ่ ด้ดาเนินการมาในช่วงแผนที่
แล้ว แต่ จะปรับปรุงกลไกการบริห ารและการประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานต่ างๆ ทัง้ ในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเป็ นเครื่องมือ
ในการบริห ารงานพัฒนาชนบทอย่างเป็ นระบบ นอกเหนือ จากนี้ยงั มุ่งประสานเป้าหมายในการ
พัฒนาชนบททัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงเข้
่
าไว้ด้วยกัน ทัง้ หมดนี้เพื่อนาไปสู่การปรับ
บทบาทของภาครัฐให้ทาหน้ าที่เป็ นเพียงผู้สนับสนุ นและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการ
พัฒนาชนบทมากขึน้
7.
ภายใต้ว ตั ถุ ประสงค์และทิศ ทางการพัฒ นาชนบทดังกล่ าวข้างต้น แนวทางการ
พัฒนาจะให้ความสาคัญกับกการแก้ปญั หาทางด้านการดารงชีวติ แลชะการประกอบอาชีพของชาว
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ชนบท ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างโอกาสในการเพิม่ ผลผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงาน
โดยเน้นแนวทางทีส่ าคัญ 4 ประการ คือ
(1)

การพัฒนาปจั จัยพืน้ ฐานทางด้านการผลิตและการตลาดในชนบท

(2)

การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐในการแก้ปญั หาของชาว

ชนบท
(3) การปรับปรุงกลไกการบริหารงานพัฒนาชนบทให้มกี ารผนึ กกาลังทุก ๆ
ฝา่ ยอย่างเป็ นระบบครบวงจร
(4)

การเพิม่ การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒนา

ชนบท
8.
ในการแปลงแนวทางการพัฒนาชนบททัง้ 4 ประการมาสู่การปฏิบตั ิ จาเป็ นต้อง
จัดทาแผนงานรองรับซึง่ แยกออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่
(1) กลุ่มแผนงานที่ดาเนินการโดยหน่ วยงานของรัฐภายใต้ความร่วมมือของ
ประชาชน ได้แ ก่ แผนงานของหน่ ว ยงาน 5
กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
(2) กลุ่มแผนงานทีด่ าเนินการโดยประชาชนหรือภาคเอกชนเป็ นส่วนใหญ่และ
รัฐเป็นเพียงผู่สนับสนุ น ได้แก่ แผนงานสร้างงานในชนบท แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชนบทตามเกณฑ์ความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ.) แผนงานกองทุนพัฒนาชนบท และแผนงาน
ของภาคเอกชน
(3) แผนงานสนับสนุ นทางด้านการบริหารงานพัฒนาชนบท ทัง้ ทางด้านการ
ฝึ ก อบรมและนิเ ทศงานให้แ ก่ ผู้ปฏิบตั ิใ นเรื่องของการจัดทาแผนและการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาชนบท
ทัง้ นี้ ได้มกี ารกาหนดวงเงินงบประมาณของทัง้ 3 แผนงาน สาหรับการดาเนินงานในปี
2530 เป็ นวงเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 15,000 ล้านบาท ส่วนการจัดสรรงบประมาณ 2531-2534 ให้มกี าร
ประมาณการเป็นรายปี โดยยึดสัดส่วนงบประมาณปี 2530 เป็นเกณฑ์

บทที่ 2
ผลการดาเนินงานและประเด็นการพัฒนา

1.
การพัฒนาชนบทในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-4 กล่าวได้ว่า ผลของการ
พัฒนายังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทีย่ ากจนในชนบทอย่างทัวถึ
่ ง ทีป่ ระจักษ์อย่างชัดเจนก็คอื ประชาชนในชนบทของแต่ละชุมชนเป็ นจานวนไม่น้อยยังคงเผชิญอยู่กบั ปญั หาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นต้นเหตุและ
รากเหง้าของความยากจนอยู่ โดยมิไ ด้รบั การแก้ไขในรูปแบบและวิธกี ารที่เหมาะสม ปญั หาขัน้
พื้น ฐานดัง กล่ า วก็ค ือ ภาวะการขาดแคลนอาหารการกิน การมีโ รคภัย ไข้เ จ็บ มีสุ ภ าพอนามัย
เสื่อมโทรมและด้อยในความรูค้ วามสามารถและการศึกษา ปญั หาทัง้ หมดดังกล่าวนี้เป็ นสาเหตุสาคัญ
ทีป่ ิดกัน้ โอกาสประชาชนทีย่ ากจนในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของครอบครัวหรือของชุมชนให้ดขี น้ึ
สภาพที่ก ล่ า วมานี้ เ ป็ น ผลสืบ เนื่ อ งมาจากนโยบายการพัฒ นาประเทศในอดีต ที่ผ่ า นมาก่ อ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
2.
ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จึงให้ความสนใจต่อการพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง
โดยให้เร่งรัดดาเนินการในเขตพืน้ ทีล่ า้ หลัง ซึง่ กาหนดไว้เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเพื่อการพัฒนารวม 288
อาเภอ และกิง่ อาเภอ 12,562 หมู่บา้ น ใน 38 จังหวัดทัวประเทศ
่
ขณะเดียวกันก็ได้จดั โครงการเพื่อ
แก้ปญั หารวม 32 โครงการ และจัดระบบบริหารงานโดยผนึกกาลังกระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึก ษาธิก าร และกระทรวงสาธารณสุ ข เข้า
ดาเนินการในทุกระดับจนถึงในระดับพื้นที่เป้าหมาย เป็ นผลให้ชวี ติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนใน
ชนบทดีขน้ึ กว่าในระยะเวลาก่อนลงมือพัฒนาอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่า งยิง่ สามารถสร้าง
โรงพยาบาลอาเภอได้ครบ 288 แห่ง ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและสถานีอนามัยตาบลครบทุกตาบล ควบคู่
ไปกับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และการระวังรักษาโรค ซึ่งทาได้กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่
เป้ า หมาย ทางด้ า นการท ามาหากิน ประชาชนในเขตชนบทยากจนได้ ร บั การพัฒ นาทางด้า น
การเกษตรแผนใหม่กว่า 6 หมื่นครัวเรือน และมีทานบปลาและแหล่งน้ าเลี้ยงปลาประจาหมู่บ้าน
เพิม่ ขึน้ ถึง 2,655 แห่ง ทาให้มอี าหารโปรตีนจากปลารับประทานมากขึน้ นอกจากนี้ ยังได้รบั การ
บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนโค-กระบือในการทานา โดยสามารถยืมโค-กระบือได้จาก
ธนาคารโค-กระบือ ถึง 2 หมื่นครัวเรือน ส่วนทางด้านการศึกษานัน้ ก็สามารถช่วยลดจานวนผูไ้ ม่รู้
หนังสือในเขตชนบทได้จานวนถึงประมาณ 300,000 คน
3.
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเร่งรัดพัฒนาชนบทอย่างเต็มความสามารถในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 จะได้ผลคืบหน้าไปมากดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่กย็ งั มีประเด็นปญั หาต่างๆ หลงเหลืออยู่ และ
จะต้องดาเนินการต่อไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ดังนี้ คือ
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3.1 การบริหารงานพัฒนาชนบททีไ่ ด้ดาเนินการมาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 5 จนถึงปลายแผนฯ ได้ก่อให้เกิดรูปแบบของการบริหารงานพัฒนาอย่างเป็ นกระบวนการ และมี
ประสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น ตามล าดับ ไม่ว่ า จะเป็ น เรื่อ งของความพยายามลดความซ้ า ซ้อ นของ
หน่ ว ยงานรับ ผิดชอบการพัฒนาชนบท การปรับ ระบบการท างานที่ย ึด ระบบแผนงานเป็ น หลัก
ตลอดจนการกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรบริหารการพัฒนาในระดับชาติ ระดับ
จังหวัด ระดับอาเภอ และในระดับตาบลและหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ด ี ในทางปฏิบตั ิก็ยงั มีปญั หาอีก
หลายประการที่จ ะต้อ งได้ร บั การแก้ไ ขนับ ตัง้ แต่ ก ารจัด รูป แบบองค์ก รที่จ ะให้ม ีเ อกภาพและมี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึน้ การหารูปแบบของการประสานโครงการจากหน่ วยงานต่างๆ ให้
อ
ยู่
ใ
น
รู
ป
แผนงานทีช่ ดั เจน การเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องในระบบการ
บริห ารงานพัฒนาชนบทในทุก ระดับ และที่สาคัญ คือ การเร่งรัดพัฒนาระบบข้อ มูล เพื่อ ใช้เ ป็ น
เครือ่ งมือในการบริหารงานพัฒนาชนบทให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ ในแง่ของความรวดเร็วของการ
จัดหาข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผู้บริหารในระดับต่างๆ และ
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่ วยงาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสับสนและความสูญเปล่าในการปฏิบตั งิ านของรัฐ
3.2 การพัฒนาทรัพยากรทีด่ นิ แหล่งน้า การคมนาคมและการผลิตในเขตชนบท
ได้มกี ารดาเนินงานต่อเนื่องกันมาในแผนพัฒนาฯ ทุกฉบับ แต่ยงั ปรากฏว่าการแก้ไขปญั หาเกี่ยวกับ
ทีด่ นิ ทากินของราษฎรในชนบท ทัง้ ในเรื่องดินเปรีย้ ว ดินเค็ม การชะล้างพังทะลายและความเสื่อมโทรมของที่ดนิ ได้มคี วามคืบหน้าไปน้ อยมากในระยะก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ในขณะที่ท่ดี นิ
ทากินส่วนใหญ่ยงั คงมีปญั หาอยูอ่ กี เป็ นจานวนมาก ทีด่ นิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 17 ล้านไร่
ยังอยู่ในสภาพเป็ นดินเค็ม ทีด่ นิ กว่า 29 ล้านไร่ ทัวประเทศยั
่
งประสบกับการสูญเสียความสมบูรณ์
ของดิน เป็ นต้น ซึ่งปญั หาต่ างๆ เหล่านี้ เป็ นเรื่องจาเป็ นที่จะต้องลดหรือแก้ไขให้ได้อย่างจริงจัง
ั หาส าคัญ ที่ม ี
นอกจากนั น้ แล้ว ในด้า นการมีท่ีด ินเป็ น ของตนเองของราษฎรในชนบทก็เ ป็ นป ญ
ผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยูแ่ ละการประกอบอาชีพ เกษตรกรเป็ นจานวนกว่าล้านครัวเรือนยังคง
ถือครองกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ภายใต้เอกสารทีย่ งั ไม่ใช่โฉนดทีด่ นิ และราษฎรอีกประมาณ 3,683 หมู่บา้ น
ทีก่ ระจายอยู่ทวทุ
ั ่ กภาคของประเทศมีจานวนครัวเรือนเกิน 8 ครัวเรือนขึน้ ไป ไม่มที ่ดี นิ ทากินเป็ น
ของตนเอง และต้องเช่าทีด่ นิ ทากิน รวมทัง้ ราษฎรทีท่ ามาหากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขต
ั หาเหล่ า นี้ ไ ด้
ป่ า ไม้ถ าวร ถู ก จัด ว่ า เป็ น ผู้บุ ก รุ ก ที่ผ ิด กฎหมายด้ว ย อย่ า งไรก็ ต ามการแก้ ไ ขป ญ
ดาเนินการมาบ้างแล้วในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และมีความจาเป็ นต้องดาเนินงานต่อเนื่องใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องการจาแนกประเภททีด่ นิ อย่างละเอียดในเขตป่า
ไม้ถาวรและเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อวางรากฐานการแก้ไขปญั หาการใช้ท่ดี นิ ตลอดจนการเร่งรัด
การออกโฉนดทีด่ นิ
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3.3 ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ ากินน้ าใช้ และด้าน
การคมนาคมต่างๆ รัฐได้ล งทุนพัฒนาปรับปรุงและก่ อสร้างแหล่งน้ าใหม่ไปแล้ว เป็ นจานวนมาก
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ทัง้ 5 ฉบับที่ผ่านมา แต่ก็ยงั พบว่าราษฎรในชนบทบางส่วนยัง
ประสบปญั หาการขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดูแล้งและปญั หาการคมนาคมสื่อสารต่างๆ
อยู่อีกหลายหมู่บ้าน ดังเช่นการส ารวจข้อมูล ในระดับหมู่บ้านของศูนย์ประสานการพัฒนาชนบท
แห่งชาติ พบว่าหมู่บ้านจานวน 3,824 หมู่บ้าน กระจายอยู่ทวทุ
ั ่ กภาคของประเทศ มีปญั หาขาด
แคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และอีกจานวน 12,678 หมู่บา้ น ยังตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ ากินน้ า
ใช้ รวมทัง้ ประชาชนใน 1,181 หมู่บา้ น ทัวทุ
่ กภาคของประเทศประสบกับปญั หาไม่มถี นนติดต่อกับ
อาเภอ การเดินทางไปอาเภอหรือแหล่งธุรกิจต้องอาศัยการคมนาคมอื่นๆ ซึง่ ต้องใช้เวลามากกว่ า 30
นาที ในการเดินทาง แม้ว่าหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ญั หาเหล่านี้จะมีสดั ส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับหมู่บา้ นทัง้ สิน้
52,927 หมูบ่ า้ น ทัง้ ประเทศ แต่กม็ คี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องเอาใจใส่หรือแก้ปญั หาต่อไปในระยะเวลา 5
ปี ข้างหน้ า นอกจากนัน้ แล้ว ยังพบว่าประชาชนในชนบทที่มอี าชีพทานาทาไร่ใ นภาคต่ างๆ ของ
ประเทศ จานวน 11,240 หมู่บา้ นต้องเผชิญกับปญั หาผลผลิตตกต่ า ซีง่ มีสาเหตุทม่ี าหลายประการ
เช่น การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและการจัดการที่ไม่เหมาะสมเป็ นผลให้มรี ายได้ต่ าหรือผลไม่พอ
บริโภค ดังนัน้ การพัฒนาในระยะต่ อ ไปจึง ต้องเอาใจใส่ ในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวให้สามารถ
พัฒนาขึน้ มาอีกระดับหนึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปีขา้ งหน้านี้
ตารางจานวนหมู่บ้านที่มีปัญหา
ปัญหา
ปญั หากรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
ปญั หาแหล่งน้ ากินน้ าใช้
ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
ขาดการคมนาคม
ผลผลิตต่า

กลาง
179
3,458
906
375
982

เหนื อ ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
757
1,817
2,117
4,453
640
1,168
317
236
1,699
6,880

ใต้
รวม
630 3,683
2,650 12,678
1,110 3,824
253 1,181
1,679 11,240

ทีม่ า : ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช.2ค) ปี 2527

3.4 ในด้านการมีงานทาในชนบทนัน้ จากการดาเนินการทีผ่ ่านมา (2525-2528)
พบว่าประชาชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมดาเนินงานตามโครงการสร้างงานในชนบทอย่างกว้างขวาง
เป็ นผลให้องค์กรและประชาชนในชนบทโดยเฉพาะในพื้นที่ท่ดี ้อยโอกาสในการทางานทาทดแทน
ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว มีการร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาและมีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม จาก
การพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านการสร้างงานในฤดูแล้ง จากการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนา
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ชนบทพื้นที่ยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ช่ว ยให้ค นมีง านท าเพิ่ม ขึ้นเป็ นจ านวน
ประมาณ 0.6 ล้านคน ในปี 2528 และเมื่อรวมกับจานวนการสร้างงานจากโครงการสร้างงานใน
ชนบทในปี เดียวกัน ได้ก่ อให้เกิดการจ้างงานจานวน 1.2 ล้านคน ซึ่งก็นับได้ว่าโครงการทัง้ 2
ประเภทดังกล่าวมีส่วนช่วยบรรเทาปญั หาการว่างงานตามฤดูกาลไปได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้ว่างงานตามฤดูกาลทัวประเทศในอนาคต
่
ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
เป็ น 4 ล้านคน ในปี 2530 แล้ว จะเห็นได้ว่าตัวเลขการสร้างงานในระยะทีผ่ ่านมา ยังต่ ากว่าจานวน
ผูท้ จ่ี ะว่างงานตามฤดูกาลอีกเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การพัฒนาในระยะต่อไปจะต้องให้ความสาคัญ
กับการสร้างงานในชนบท โดยเฉพาะงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเพิม่ ผลผลิตและรายได้ท่ถี าวรเพิม่ ขึน้
จากที่ได้ดาเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ควรให้ความสนับสนุ นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดย่อ มในชนบท ทัง้ ในระดับหมู่บ้าน และในระดับจังหวัด เพื่อ ให้เ ป็ นแหล่ งจ้างงานต่ อไปใน
อนาคต
3.5 ทางด้านการพัฒนาสาธารณสุข และการศึกษาเท่านัน้ แม้ว่าจะแก้ไขปญั หา
ในชนบทได้มาจากการทุ่มเทเอาใจใส่ในระยะที่ผ่านมา แต่ขอ้ มูลที่มอี ยู่ชใ้ี ห้เห็นว่ายังมีประชาชนทัง้
เด็ก และผู้ใ หญ่ จ านวนหนึ่ ง ใน 7,094 หมู่บ้า น (จาก 52,927 หมู่บ้า น) ยัง เจ็บ ไข้ไ ด้ป่ ว ยในโรค
ทางเดินอาหาร โรคไข้ป่า และไข้มาเลเรีย ขณะเดียวกัน มีจานวนประมาณ 1,400 หมู่บา้ น ทีอ่ ตั รา
การตายของทารกแรกเกิดค่อนข้างสูง สาหรับทางด้านการศึกษาข้อมูลทีด่ าเนินการสารวจในปลาย
แผนฯ 5 ชีใ้ ห้เห็นว่าในจานวน 12,306 หมู่บ้าน ทีก่ ระจายอยู่ทวทุ
ั ่ กภาคของประเทศยังมีประชาชน
ร้อยละ 5 ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน มีการศึกษาต่ ากว่าชัน้ ประถมศึกษาภาคบังคับ ซึ่งปญั หา
เหล่านี้จาเป็ นจะต้องเร่งแก้ไขปญั หาต่อไป
จานวนหมู่บ้านที่ มีปัญหาการศึกษาและสาธารณสุข
ปัญหา
ความรูแ้ ละการศึกษาต่า
ด้อยในสุขภาพอนามัย
การตายของเด็กแรกเกิด-5 ปี

กลาง
1,652
1,411
114

ภาค
เหนื อ ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ใต้
รวม
2,006
7,271 1,377 12,306
1,665
2,856 1,162 7,094
209
825 252 1,400

ทีม่ า : ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช.2ค) ปี 2527
3.6 การพัฒนาชนบทในพืน้ ทีค่ วามมันคงได้
่
เริม่ มาตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
โดยในระยะเริม่ แรกดาเนินการในรูปโครงการพัฒนาเพื่อความมันคงเฉพาะพื
่
้นที่ ผลการพัฒนาได้
ช่วยลดปญั หาภัยคุกคามต่อความมันคงชาติ
่
ได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั ปญั หาภัย
คุ ก คามต่ อ ความมันคงของชาติ
่
ซึ่ง มาจากทัง้ ภายนอกและภายใน ได้ม ีส ภาพเปลี่ย นแปลงไป
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กล่ า วคือ มีก ารเปลี่ย นแปลงทางการเมือ งและการทหารในกลุ่ ม ประเทศอิน โดจีน และการ
เปลี่ย นแปลงในกลยุ ท ธของพรรคคอมมิว นิ ส ต์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติ จึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พื่อความมันคงภายในเพิ
่
ม่ ขึน้
และให้ต่อเนื่องจากที่ดาเนินการมาแล้ว และนอกจากนี้ ควรเพิม่ ความสาคัญของการพัฒนาชนบท
เพื่อ ความมันคงตามชายแดน
่
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ใ นการป้อ งกัน
ประเทศอย่างเป็นธรรมด้วย
3.7 ส่วนในด้านการสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
แม้ว่าหลักของการพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 จะได้รบั การแปลงไปสู่การปฏิบตั จิ น
เกิดผลอย่างชัดเจนในระดับหนึ่งก็ตาม เช่น การพัฒนาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สภาตาบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนปรับปรุงคุณภาพชีวติ ตาม
เกณฑ์ความจาเป็ นพืน้ ฐานและการพัฒนากองทุนในระดับหมู่บา้ นภายใต้การสนับสนุ นของกองทุน
พัฒนาชนบท เป็ นต้น แต่การดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวนี้ก็เป็ นเพียงอยู่ในขัน้ เริม่ ต้นการ
ดาเนินการยังอยู่ในวงจากัด จาเป็ นจะต้องดาเนินการต่อไปและขยายการดาเนินการให้กว้างขวาง
และครอบคลุ ม ประชากรในชนบทให้ไ ด้ม ากยิ่ง ขึ้น และเช่ น เดีย วกัน ส าหรับ สถาบัน ธุ ร กิจ ของ
ประชาชนในชนบทในรูปสหกรณ์ ซึง่ ได้ดาเนินการพัฒนามาเป็ นระยะยาวนานแล้ว ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรยังพบว่ากว่าร้อยละ 50 ของจานวนสถาบันทัง้ 2 ยังประสบปญั หาการ
ขาดทุน มีความอ่อนแอในการบริหารและการจัดการในด้านต่างๆ เป็ นอย่างมาก ซึ่งจาเป็ นจะต้อง
ได้รบั การแก้ไ ขและพัฒนาต่ อ ไป และอีกด้า นหนึ่ง ของการพัฒนาชนบทในระยะที่ผ่ านมาพบว่ า
ภาคเอกชนหรือองค์กรเอกชนนัน้ มีบทบาทสนับสนุ นการพัฒนาชนบทอย่างกว้างขวาง ทัง้ ในแง่
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตชนบทก้าวหน้า ฉะนัน้ เพื่อให้เกิดพลังในการร่วมมือ
การพัฒนาชนบทในทุกพื้นที่ (พื้นทีก่ ้าวหน้า พื้นที่ปานกลาง และพืน้ ที่ล้าหลัง) การพัฒนาในระยะ
ต่ อ ไปจ าเป็ น ต้ อ งก าหนดรูป แบบ ขัน้ ตอน และวิธ ี ก ารประสานงานและการร่ ว มมือ ระหว่ า งรัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในชนบท เพื่อให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้อย่างบังเกิดผล
4.
ทัง้ 7 ประเด็น ดัง กล่ า วข้า งต้ น นั บ ได้ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ที่ส าคัญ ในการก าหนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 เพื่อทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การพัฒนาชนบทของชาติต่อไป

บทที่ 3
วัตถุประสงค์ กลยุทธ เป้ าหมาย และแนวทางการพัฒนา

เพื่อ ให้น โยบายการพัฒ นาชนบท ได้ม ีส่ ว นสนั บ สนุ น แนวทางการพัฒ นาประเทศโดย
ส่วนรวม ทัง้ ในด้านของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและเพิม่ คุณภาพชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของประชาชน รวมทัง้ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และความเจริญไปสู่ภูมภิ าคและชนบท
มากขึน้ แผนพัฒนาชนบทในช่วงแผนฯ 6 จึงได้กาหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
ไว้ดงั นี้
1.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในชนบททีด่ อ้ ยโอกาสในทางเศรษฐกิจ และสังคมได้ม ี
คุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้ พร้อ มทัง้ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2.
กลยุทธ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาชนบทในระยะ
แผนฯ ฉบับที่ 6 จะมีกลยุทธทีส่ าคัญ 4 ประการ คือ
ั หา
(1) ด าเนิ น การพัฒนาโดยยึด ปญั หาในแต่ ล ะพื้นที่เ ป็ นหลัก มุ่ ง แก้ไ ขป ญ
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมันคงให้
่
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและความต้องการของ
ประชา-ชน โดยกระจายอานาจให้จงั หวัดกาหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของตนเอง
(2) มุ่งยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ คือ พืน้ ที่ล้าหลังในการ
พัฒนา พื้นที่พฒ
ั นาในระดับปานกลาง และพืน้ ที่ท่ีมคี วามก้าวหน้าในการพัฒนาให้ขยับขึน้ สู่ระดับดี
ขึน้ โดยรัฐจะทุ่มเททรัพยากรในเขตพืน้ ที่ลา้ หลัง และปานกลางเป็ นหลัก ขณะเดียวกันจะสนับสนุ น
ภาคเอกชนมาลงทุนในเขตก้าวหน้าให้มากขึน้
(3) เน้นการผนึกกาลังระหว่างหน่ วยงานของรัฐและระหว่างรัฐกับเอกชนและ
ประชาชนเพื่อร่วมกัน มุง่ แก้ปญั หาขัน้ พืน้ ฐานของชุมชนในชนบทควบคู่ไปกับการสนับสนุ นทางด้าน
การผลิตการเพิม่ รายได้และการมีงานทา โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับท้องถิน่
(4) สนับสนุ นบทบาทองค์กรประชาชนและประชาชนในการตัดสินใจแก้ปญั หา
ของตนเองและชุมชน เพื่อนาไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้
3.

เป้าหมาย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
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(1)

เป้าหมายด้านการพัฒนา ได้แก่

(1.1) ด้านเศรษฐกิจ แก้ปญั หาของประชาชนในชนบทต่อเนื่องจากที่ได้
ั หาที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การผลิต ในด้า น
ด าเนิ น การไว้แ ล้ว ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 5 โดยเฉพาะป ญ
เกษตรกรรมของประชาชนชนบทในเขตล้าหลัง ให้มอี าหารเพียงพอแก่ผู้บริโภค มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ร
ว
ม
ทั ้
ง
ส่ งเสริมทางด้า นการผลิต การตลาดและการจ้างงานในชนบทเขตปานกลางและก้าวหน้ า เพื่อ
สนับสนุ นเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศ
(1.2) ด้านสังคม ให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงบริการสังคมขัน้ พื้นฐานที่
จาเป็นแก่การดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ มีความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์ รวมทัง้ ให้ม ี
ความสามารถพึง่ ตนเองได้ในทีส่ ุด และมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาความเป็นอยูแ่ ละกาหนดวิถชี วี ติ ของ
ตนเองตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนในชาติ (จปฐ.)
(2)

เป้าหมายพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร

กาหนดลาดับความสาคัญของพื้นที่เป้าหมายเพื่อปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้อง
กับความหนาแน่ นของปญั หาทีป่ ระชาชนในชนบทเผชิญอยูจ่ ริง กล่าวคือ
(2.1) พื้นที่ท่ปี ระชาชนส่วนใหญ่มฐี านะด้อยในทางเศรษฐกิจและเผชิญ
ปญั หาอยู่ 4 หรือ 5 ประเภท จากปญั หาทางด้านความไม่สะดวกในการคมนาคม และไม่มนคงใน
ั่
การถือครองทีด่ นิ ทากิน ผลผลิตหรือรายได้ต่ า สุขภาพอนามัยไม่ดี ขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ และขาด
ความรูใ้ นการปรับปรุงคุณภาพชีวติ จะเป็ นพืน้ ทีท่ ต่ี ้องเร่งรัดพัฒนาเป็ นอันดับแรก หรือเรียกว่าพืน้ ที่
พัฒนาที่อยู่ในระดับล้าหลัง ซึ่งมีอยู่จานวน 5,787 หมู่บ้ านทัวประเทศ
่
แยกเป็ นภาคเหนือ 1,065
หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 2,684 หมู่บ้าน ภาคกลาง 954 หมู่บ้าน และภาคใต้ 1,084
หมูบ่ า้ น
(2.2) พื้นที่ท่ปี ระชาชนส่วนใหญ่มฐี านะด้อยในทางเศรษฐกิจและเผชิญ
ั หาอยู่ 1 ถึง 3 ประเภท จากที่ก ล่ า วข้า งต้ น จะเป็ น พื้น ที่ท่ีต้ อ งเร่ ง รัด การพัฒ นาเป็ น อับ ดับ
ปญ
รองลงมาก หรือที่เรียกว่าพื้นที่พฒ
ั นาที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีอยู่ 35,514 หมู่บ้านทัวประเทศ
่
แยกเป็ นภาคเหนือ 6,672 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,990 หมู่บ้าน ภาคกลาง 5,731
หมูบ่ า้ น และภาคใต้ 5,121 หมูบ่ า้ น
(2.3) พื้นที่ท่ปี ระชาชนส่วนใหญ่มศี กั ยภาพทางการผลิตสูงและมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี รวมทัง้ มีปญั หาดังกล่าวข้างต้นอยู่เบาบางมาก จะเป็ นพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาตามปกติ
หรือ ที่เ รียกว่า พื้นที่พ ฒ
ั นาที่อ ยู่ใ นระดับก้า วหน้ า ซึ่งมีอ ยู่ 11,621 หมู่บ้านทัวประเทศ
่
แยกเป็ น
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ภาคเหนือ 3,079 หมู่บา้ น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,845 หมู่บา้ น ภาคกลาง 6,221 หมู่บา้ น และ
ภาคใต้ 476 หมูบ่ า้ น
4.
แนวทางการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาชนบทเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
และให้มสี ่ ว นสนับสนุ นเป้าหมายการพัฒนาส่ ว นรวม ทัง้ ในด้านการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การ
กระจายรายได้ บริการสังคม และการปรับปรุงคุณภาพชีวติ แนวทางการพัฒนาจะให้ความสาคัญกับ
การแก้ปญั หาทางด้านการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพของชาวชนบท ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างโอกาสในการเพิม่ ผลผลิต ซึง่ จะก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงาน ซึง่ ประกอบด้วยแนวทางหลัก
4 ประการ คือ
(1)

การพัฒนาปจั จัยขัน้ พืน้ ฐานทางด้านการผลิตและการตลาดในชนบท

(2)

การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐในการแก้ปญั หาของชาว

ชนบท
(3) การปรับปรุงกลไกการบริหารงานพัฒนาชนบทให้มกี ารผนึ กกาลังทุก ๆ
ฝา่ ยอย่างเป็ นระบบครบวงจร
(4) การเพิม่ การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ น การด าเนิ น งานในเขตพื้น ที่ก ารพัฒ นาอยู่ใ นระดับ ล้า หลัง และปานกลางเป็ น ส าคัญ ส่ ว น
รายละเอียดของแต่ละแนวทางจะปรากฏในบทต่อไป

บทที่ 4
การพัฒนาปัจจัยขัน้ พื้นฐานทางด้านการผลิตและการตลาดในชนบท

1.
การพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้เน้ นในเรื่องของการแก้ปญั หา
ความยากจนเป็ นส าคัญ และจากการประเมิน ผลการพัฒนาในระยะที่ผ่ านมา ก็ไ ด้พ บว่ าปญั หา
ดังกล่าวได้คลีค่ ลายไปได้ระดับหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้ การพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึง
ขยายขอบเขตการพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึน้ กว่าทีไ่ ด้ดาเนินการมาแล้ว ทัง้ ในเรื่องของการสร้าง
โอกาสในการเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีง านทา โดยได้กาหนดให้การเร่ง รัด พัฒนาปจั จัยขัน้
พื้นฐานทางด้านการผลิต และการตลาดในชนบทเป็ นแนวทางสนับสนุ นที่สาคัญ อีกประการหนึ่ง
ส าหรับ ป จั จัย ขัน้ พื้น ฐานหลัก ๆ ดัง กล่ า ว ได้ แ ก่ การพัฒ นาคุ ณ ภาพและแรงงาน การพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติ (ทีด่ นิ และแหล่งน้ า) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม รวมทัง้
การเพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านการจัดการโดยสนับสนุ นการรวมกลุ่มและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ทัง้ นี้ในแต่ละเรือ่ งได้กาหนดแนวทางและมาตรการไว้ดงั นี้

การพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน
2.
การพัฒนาคุณภาพคนและแรงงานในชนบท โดยเฉพาะในด้านการประกอบอาชีพ
นับเป็ นปจั จัยสาคัญที่จะมีส่วนสนับสนุ นการเพิม่ ประสิทธิภาพทางการผลิตของประเทศได้มากขึ้น
ภายใต้สภาพแวดล้อมข้อจากัดทางด้านปจั จัยทุนและทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ นี้การพัฒนาคุณภาพ
คนและแรงงานจะต้องทาควบคู่กนั ไปทัง้ ทางด้านร่างกาย ความคิด และทักษะในการประกอบอาชีพ
โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพความจาเป็นและความต้องการของคนในกลุ่มอายุและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เช่น คนในวัยเด็กก็ต้องเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปญั ญา เพื่อเป็ น
การเตรียมคนสาหรับเข้าสู่วยั ทางาน ส่วนคนในวัยทางานก็ต้องเน้นทางเพิม่ พูนทักษะความสามารถ
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้รายละเอียดของแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏอยูใ่ นแผนงานพัฒนาคน สังคม และวัฒนธรรม

การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
3.
ที่ด ินเป็ นปจั จัยพื้นฐานในการผลิต ด้านเกษตรกรรม จึง นับว่ าเป็ นทรัพ ยากรที่ม ี
ความส าคัญ อย่า งยิ่ง ต่ อ การพัฒ นาชนบท รัฐ จึง มุ่ง หวัง ให้ก ารใช้ท่ีดิน ได้ก่ อ ประโยชน์ สูง สุ ด แก่
ประเทศชาติ จึงได้เร่งรัดพัฒนาทีด่ นิ ในตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
ต่างๆ ขึน้ ทัง้ ในเรื่องของการจาแนกประเภทที่ดนิ เพื่อกาหนดสัดส่วนการใช้ท่ดี นิ ที่เหมาะสม การ
จัดทาแผนแม่บทและแผนการใช้ทด่ี นิ ทัวประเทศ
่
เพื่อควบคุมการใช้ทด่ี นิ ตามประเภททีก่ าหนด ให้ม ี
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การกระจายการถือครองที่ดนิ โดยการออกหนังสือสาคัญให้ทวถึ
ั ่ ง การจัดที่ดนิ ทากินให้ประชาชน
และการปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ในเชิงเกษตรกรรม แต่เนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วตามการเพิม่ ขึน้ ของประชากรในขณะทีพ่ น้ื ทีด่ นิ มีจากัด จึงก่อให้เกิด
ปญั หาเกี่ยวกับที่ดนิ เพิม่ มากขึน้ ด้วยเช่นกัน และมีผลให้การเร่งรัดพัฒนาทีด่ นิ ไม่เสร็จสมบูรณ์ตาม
เป้าหมายที่ต งั ้ ไว้ จึงไม่ส ามารถแก้ไ ขปญั หาให้หมดสิ้นไปได้ใ นระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่ดนิ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงเป็ นการดาเนินการ
ต่อเนื่องจากการดาเนินงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 เป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อง
ของการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ท่ดี นิ และการกระจายกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ เพื่อแก้ไขปญั หาโครงสร้าง
พื้นฐานและปญั หาการผลิตในชนบท ทัง้ นี้ รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาทัง้ 2 ประการจะ
ปรากฏอยูใ่ นแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้า
4.
แหล่งน้ านับเป็ นปจั จัยขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามสาคัญต่อการผลิตทางการเกษตร โดยใน
ระยะทีผ่ ่านมารัฐบาลได้ลงทุนในการพัฒนาแหล่งน้ าทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กไปแล้ว
เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ปจั จุบนั มีพน้ื ทีภ่ ายใต้ระบบชลประทานขนาดต่างๆ รวมกันถึงประมาณ 22
ล้านไร่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าแหล่งน้าขนาดใหญ่จะได้รบั การพัฒนาไปจนเกือบหมดสิน้ แล้ว แต่ในด้าน
การใช้ประโยชน์น้ ายังอยู่ในวงจากัด และยังขาดระบบการบริหารและการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กก็ยงั กระจายไม่ทวถึ
ั ่ ง ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า
ในชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะเน้นในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า และการ
พัฒนาแหล่ งน้ าขนาดเล็ก ให้มที วถึ
ั ่ งในทุกพื้นที่ท่มี ศี ักยภาพ ทัง้ นี้ รายละเอียดของแนวทางการ
พัฒนาจะปรากฏอยูใ่ นแผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
5.
การพัฒนาชนบทในช่ว งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้ใ ห้
ความสาคัญมากขึน้ กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตร ตลอดจน
เทคโนโลยีทก่ี ่อให้เกิดการส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทัง้ ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ในชนบท เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดารงชีวติ และประกอบอาชีพ ตลอดจนการปรับปรุง
สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนในชนบทอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่องอย่างแท้จริง ทัง้ นี้ การพัฒนา
เทคโนโลยีจะเป็ นไปในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีภาคสมัยเก่ากับภาคสมัยใหม่ โดยมี
จุดมุ่งหมายทีจ่ ะให้พน้ื ที่ชนบทยากจนสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านเทคโนโลยีจนถึงระดับหนึ่ง จึงได้
กาหนดตามนโยบายไว้ 2 ประการ คือ การสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีให้มนคงในชนบทและการน
ั่
าหรือ
ดัดแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ไขหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพใน
การผลิตดีขน้ึ ทัง้ นี้ เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาชนบทจะต้องเป็ นเทคโนโลยีทส่ี ่งเสริมการผลิตทาง
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การเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็ นเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับสมรรถนะของชาวชนบททีส่ ามารถเข้าใจและนาไปใช้ได้อย่างแท้จริง
สาหรับแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ชนบทควรได้รบั การกระตุ้น
และส่งเสริมให้พฒ
ั นาขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจะดาเนิน การทัง้ ในระบบการศึกษาทีม่ อี ยู่ และการอบรมพิเศษจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในภาครัฐบาลและ
เอกชน
(2) การก าหนดระบบการถ่ ายทอดเทคโนโลยีระดับกลางเพื่อ การพัฒ นาใน
ชนบททีช่ ดั แจ้งทัง้ ในแนวดิง่ และแนวนอน
(3) กาหนดและให้ค วามสนับสนุ นในกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
จาเป็ นต่ อการแก้ไขปญั หาการผลิต ในชนบทเป็ นความส าคัญอันดับต้น ซึ่ง กิจกรรมดัง กล่ าวควร
ครอบคลุมทัง้ ด้านการวิจยั การพัฒนาด้านการบริการทดสอบเพื่อเป็ นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่
รับผิดชอบโดยตรงกับการใช้เทคโนโลยี ทัง้ นี้เพื่อบ่งชี้ปญั หาและความต้องการ ตลอดจนแนวทาง
การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทได้อย่างเหมาะสม

การสนับสนุนการรวมกลุ่มและการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
6.
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อปรับปรุงด้านการผลิตและการตลาด ทัง้ ในลักษณะ
เป็นการจัดตัง้ ขึน้ โดยความสมัครใจของเกษตรกรด้วยตนเอง หรือในลักษณะของสถาบันเกษตรกรที่
รัฐเข้าไปสนับสนุ นให้จดั ตัง้ ขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ล้วนแล้วแต่มบี ทบาทสาคัญที่จะ
สนับสนุ นให้เกษตรกรที่มศี กั ยภาพในการผลิตเพื่อจาหน่ ายได้มกี ารรวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันหรือรับความช่วยเหลือจากรัฐทัง้ ในด้านการเพิม่ ผลผลิต การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ
การผลิต ตลอดจนแก้ปญั หาทางด้านการตลาด ดังนัน้ การสนับสนุ นการรวมกลุ่มของเกษตรกรโดย
ความสมัครใจ รวมทัง้ การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันเกษตรกรทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้วให้มคี วามมันคง
่ จะ
มีส่ ว นช่ ว ยแก้ ไ ขปญั หาการผลิต และการตลาดของเกษตรกรได้อีก ทางหนึ่ ง ทัง้ นี้ แนวทางการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มและการพัฒนาสถาบันเกษตรกรประกอบด้วย
(1) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตเพื่อขายได้มกี ารรวมกลุ่มกั นโดยสมัครใจเพื่อ
ปรับปรุงทางด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า รวมทัง้ เพื่อให้เ กิดพลังในการส่งออก ทัง้ นี้
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ภาครัฐบาลจะไม่เป็นผูด้ าเนินการจัดตัง้ เอง แต่จะให้ขา่ วสารพร้อมทัง้ ชีแ้ นะให้เกษตรกรผูผ้ ลิตได้เห็น
ประโยชน์และเกิดการรวมกลุ่มกันขึน้ เองโดยความสมัครใจ
(2) สนับ สนุ น ให้ส ถาบัน เกษตรกรที่ไ ด้เ กิด ขึ้น แล้ว คือ กลุ่ ม เกษตรกรและ
สหกรณ์ได้มกี ารปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานให้เป็ นระบบที่มกี ารรวมตัวกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง โดย
(2.1) ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบสถาบันเกษตรกรในระดับส่วนกลางกากับ
การปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถาบันเกษตรกรในการดาเนินธุรกิจ
(2.2) ให้หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกรในระดับภูม ิ ภาคร่วมกันสนับสนุ นธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ทัง้ การประสานงานด้านการสนับสนุ นการผลิต
จนถึงการจาหน่ ายเป็ นระบบครบวงจร รวมทัง้ การประสานงานด้านการบริหารระหว่างหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
(2.3) ให้สถาบันการเงินสนับสนุ นเงินกู้เพื่อนามาลงทุนในการผลิตและ
การตลาดแก่สถาบันเกษตรกรในอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม
(2.4) สนับสนุ นให้มรี ะบบข่าวสารข้อมูลด้านการค้า การตลาดและราคา
สินค้าให้ทวถึ
ั ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิน่ ทีห่ ่างไกล
(2.5) ให้ม ี “แผนหลัก ” ในการฝึ กอบรมให้ค วามรู้แก่ เ กษตรกรและ
พนักงานสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ที่รบั ผิดชอบเรื่องการฝึ ก อบรมและเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในเรือ่ งการฝึกอบรม
(2.6) ให้ส ถาบัน เกษตรกรมีบ ทบาทส าคัญ ในการปฏิบ ัติท่ีจ ะท าการ
ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทัง้ การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าทีผ่ ลิต ทัง้ นี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับราคา
(2.7) ให้สถาบันเกษตรกรมีแผนงานการพัฒนาสถาบันอย่ างชัดเจนใน
การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

บทที่ 5
การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐ
ในการแก้ปัญหาของชาวชนบท

1.
การพัฒนาโดยยึดปญั หาในแต่ ละพื้นที่เป็ นหลัก เป็ นกลยุทธสาคัญอย่างยิง่ ในการ
พัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ดังนัน้ การศึกษาให้ทราบปญั หาและสภาพปญั หาที่
เกิดขึน้ อย่างแท้จริงในชนบท จะเป็ นผลให้การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาและแก้ไขปญั หาของชาว
ชนบทมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จากการสารวจข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมู่บา้ นทัวประเทศในปี
่
2527 ทา
ให้ทราบถึงสภาพปญั หาหลักๆ ของชนบทในปจั จุบนั ซึง่ จาแนกได้เป็ น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ คือ
(1) ปญั หาความไม่ ส ะดวกในการคมนาคมและขนส่ ง ในระหว่า งหมู่บ้านกับ
อาเภอ และแหล่งซือ้ ขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ั หาผลผลิต ต่ า ซึ่ง เป็ น สาเหตุ ข องรายได้ ไ ม่ เ พีย งพอและก่ อ ให้ เ กิด
(2) ป ญ
ผลกระทบทางด้านการว่างงาน
(3)

การขาดแคลนแหล่งน้าอุปโภคบริโภคในท้องถิน่ ทุรกันดาร

(4)

ปญั หาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบท

(5)

ปญั หาการขาดแคลนความรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว

และชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.
การแก้ปญั หาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีแนวทางการแก้ปญั หาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
แนวทางที่ 1 การแก้ไ ขปญั หาความไม่ส ะดวกในการคมนาคมจะยึดนโยบายประหยัด
พลังงานและลดการสังเข้
่ าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นหลัก โดยมุ่งพัฒนาสายทางเดิมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
ประโยชน์ ไ ด้ใ นทุ ก ฤดูก าลและก่ อ สร้า งทางใหม่ใ ห้ก ระจายออกไปสู่ช นบทอย่า งทั ว่ ถึง โดยยึด
โครงข่ายทางทีจ่ ะสามารถเชื่อมโยงระหว่างหมูบ่ า้ น ตาบล อาเภอ และทางหลวงต่างๆ เพื่อสนับสนุ น
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การขนส่งผลผลิตการเกษตร และการสัญจรของประชาชนในชนบทให้ได้รบั ความสะดวกมากยิง่ ขึน้
โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ให้ความสาคัญในการบูรณะปรับปรุงและบารุงรักษาทางหลวงชนบททีม่ อี ยู่
เดิมเป็ นหลัก โดยเฉพาะในพื้นที่มคี วามจาเป็ นเร่งด่วนและจะก่อสร้างทางใหม่เฉพาะในช่วงที่ยงั
ขาดตอนอยู่ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเป็ นโครงข่ายกับทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดของ
กรมทางหลวงได้อย่างทัวถึ
่ ง
(2) ให้ ค วามส าคัญ เป็ น พิเ ศษส าหรับ การก่ อ สร้ า ง ปรับ ปรุ ง บู ร ณะ และ
บารุงรักษาทางหลวงชนบทที่มสี ่วนช่วยสนับสนุ นโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคและ
ท้องถิน่ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท การนาผลิตผลออกสู่ตลาด
แ
ล
ะ
ก
า
ร
ส่งออก โดยให้มกี ารพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของสายทางทีจ่ ะนามาดาเนินการให้ประสานและ
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย
(3) ให้ความสาคัญแก่พน้ื ทีช่ นบทล้าหลัง ทีม่ ปี ญั หาการคมนาคม โดยเฉพาะใน
เขตเร่งรัดและพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนทีม่ ปี ญั หาความมันคง
่ โดยเน้นการก่อสร้างและซ่อมบารุงรักษา
ทางให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล
(4) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับไร่นา
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและขนส่งผลผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นสมบัตขิ องตนเองและ
หวงแหนบารุงรักษาต่อไป
(5) การคัด เลือ กสายทางด าเนิ น การ จะแบ่ ง ตามเขตความรับ ผิด ชอบของ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการก่อสร้างและซ่อมบารุงทาง อาทิ 57 จังหวัดในเขตเร่งรัดของ รพช. 35
จังหวัดของกรมโยธาธิการและพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนโดย กรป. กลาง เป็ นต้น เพื่อขจัดปญั หาความ
ซ้าซ้อนและไม่ต่อเนื่องในสายทางต่างๆ
(6) มีค ณะท างานเฉพาะกิจ เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางหลวงชนบท
ภายใต้อนุ กรรมการแผนและโครงการ กากับในการดาเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาชนบท
แนวทางที่ 2 การแก้ไขปญั หาผลผลิตต่ ารายได้ไม่เพียงพอและการว่างงานดาเนินการ
เร่งรัดพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในชนบท ทัง้ ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมโดยมี
แนวทาง ดังนี้
(1) การพัฒนาการประกอบอาชีพในภาคเกษตร จะมุ่งแก้ปญั หาทางด้านการ
ผลิตในเขตเกษตรน้าฝนเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นพืน้ ทีท่ ด่ี นิ ขาดความอุดมสมบูรณ์ ประสิทธิภาพการ
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ผลิตโดยทัวไปต
่ ่ า เกษตรกรทาการผลิตหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับการดารงชีพ โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
ส่ ง เสริม การร่ ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ บาล องค์ ก ร เอกชน และ
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มคี วามเป็ นอยู่ดขี น้ึ รวมทัง้ การจัดระบบการเกษตร
ครบวงจรตัง้ แต่การผลิต และการตลาดสาหรับผลิตผลทีไ่ ม่นิยมบริโภคในครัวเรือนหรือทีผ่ ลิตได้เกิน
ความต้องการ
-

ปรับปรุงพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ให้เป็นพันธุท์ เ่ี หมาะสมกับสภาพทีด่ ี

-

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับขีดความสามารถ

ของเกษตรกร
ปรับปรุงระบบการปลูกพืชและการเลีย้ งสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพ
ของดินและน้ าฝน เพื่อให้มกี ารใช้ทรัพยากรที่มปี ระสิทธิภาพและเพื่อให้มอี าหารพอเพียงต่อการ
บริโภคของครัวเรือน
ส่งเสริมการผลิต อาทิเช่น ไม้ยนื ต้น เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ สาหรับการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและเพื่อให้มรี ายได้เสริม
ปรับปรุงสภาพพื้นฐานทางการเกษตรที่จาเป็ นเพื่ออานวยให้การ
พัฒนาการเกษตรเป็นไปได้ดขี น้ึ ในอนาคต
(2)

การพัฒนาการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

การส่งเสริมอุต สาหกรรมในครอบครัว ทัง้ ทางด้านการฝึ กอาชีพ
และการพัฒนาเทคนิคการผลิต โดยคานึงถึงแหล่งวัตถุดบิ และการตลาดเป็นสาคัญ
การสนับสนุ นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมโรงงานในต่างจังหวัดให้ขยายตัวขึน้ เพื่อเป็นแหล่งของการจ้างงานโดยให้บริการใน
ั หาอุ ป สรรคในการขาดแคลนด้า นเงิน ทุ น เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒ นา
ด้า นที่จ ะช่ ว ยลดป ญ
ความสามารถในการบริหาร การจัดการ และการตลาด
ั หาการขาดแคลนน้ า อุ ป โภคบริโ ภคในท้ อ งถิ่น ทุ ร กัน ดาร
แนวทางที่ 3 การแก้ ไ ขป ญ
ดาเนินการโดยเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในลักษณะทีต่ ่อเนื่องจากทีไ่ ด้ดาเนินการมาแล้วในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสนองความต้องการใช้น้ าขัน้ พื้นฐานของประชาชน ซึ่ง
หมายถึงการจัดหาแหล่งน้ าให้ประชาชนในชนบทมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคอย่างทัวถึ
่ ง และรวมถึงการ
จัดหาแหล่งน้าเพื่อเสริมการเพาะปลูกในพืน้ ทีท่ ต่ี ้อ งอาศัยน้ าฝนด้วย นอกจากนี้ยงั จะให้ความสาคัญ
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เพิม่ ขึน้ กับการส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง การบารุงรักษาโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายในท้องถิน่
ั หาการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ า ใช้ข องครัว เรือ นชนบทให้ห มดสิ้น ไปในช่ ว ง
ทุร กัน ดารเพื่อ ขจัด ป ญ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
(2) เร่งรัดให้มกี ารดาเนินการตามโครงการน้ าสะอาดและประปาหมู่บ้าน โดย
เน้นการประสานและร่วมมือกันระหว่างภาคราชการกับเอกชน พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมโครงการในรูปของมูลนิธหิ รือกองทุน
(3) การจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ให้พจิ ารณา
ตามสภาพความเป็ นจริงของปญั หาและความต้องการของพื้นที่ โดยให้จดั ลาดับความสาคัญตาม
ปญั หาของแต่ ล ะภาค โดยเน้ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคใต้
ตามลาดับ ทัง้ นี้ การจัดทาโครงการจะต้องสอดคล้องกับปญั หาและความต้องการของประชาชน
(4) ส่งเสริมให้มกี ารดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง และการบารุงรักษาโครงการโดย
ให้หน่ วยดาเนินงานเป็ นแกนนาในการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้ าที่ใช้ประโยชน์ จาก
แหล่งน้ าขนาดเล็ก และส่งเสริมองค์ การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนสมทบค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กร่วมกับงบประมาณของทางราชการ
(5) จัดให้มรี ะบบการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 4 การแก้ ไ ขปญั หาด้า นสุ ข ภาพอนามัย ของประชาชนในชนบทมีแ นวทาง
ดาเนินการดังนี้
(1) ส่งเสริมและขยายโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ที่เน้ นความสาคัญของความจาเป็ นพื้นฐาน โดยอาศัยกระบวนการเตรียมชุมชน การ
ปรับปรุงวิธกี ารและเทคโนโลยีให้เหมาะสม การประชานิเทศ การประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เ กิดการ
รับรูท้ ถ่ี ูกต้องอย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพทัง้ ทางฝา่ ยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชน
(2) ส่งเสริมการริเริม่ และขยายงานสาธารณสุ ขมูล ฐานโดยชุมชนในท้อ งถิ่น
ต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปญั หาสาธารณสุข ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของความจาเป็ นพื้นฐานได้ตามสภาพ
ปญั หาความเป็ นจริงและศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในแต่ละท้องที่
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(3) ส่ ง เสริม การกระจายอ านาจในการบริห ารงานสาธารณสุ ข ด้ว ยการเพิ่ม
บทบาทของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดปญั หา ความต้องการ วิธกี ารแก้ไขปญั หา
และการบริหารทรัพยากรทัง้ ทีร่ ะดมได้โดยชุมชนเอง และทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
(4) ส่งเสริมการประสานงานภายในสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มกี ารพัฒนา
องค์ก รหรือกลไกการประสานงาน ตลอดจนวิธ ีการในการสื่อ ความหมายการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ระหว่างหน่ ว ยงานต่างๆ ที่ทาหน้ าที่เ กี่ยวกับการจัดบริการสาธารณสุข การศึกษา
ฝึกอบรม การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ทัง้ นี้เพื่อเร่งรัดให้สามารถสนองตอบต่อการบรรลุสภาวะ
สุขภาพดีถว้ นหน้าได้มากยิง่ ขึน้
(5) ส่งเสริมการประสานงานระหว่างสาขา และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มกี ารพัฒนาองค์กรหรือกลไกการประสานงาน การสื่อความหมายบุคลากร
ปรับเจตคติของผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ใิ ห้สามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน
(6) ปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข ทัง้ ในด้านโครงสร้างสถานบริการระบบ
ส่งต่อผูป้ ่วย และระบบสนับสนุ นทางด้านความรู้ เทคนิค และวิชาการระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ นี้
เพื่อขยายบริการและปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณสุขให้สนองตอบต่อปญั หาสุขภาพทัง้ ทาง
ร่างกายและจิตใจของประชาชน ในลักษณะทีผ่ สมผสานและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเน้นหนักใน
ระดับตาบล หมูบ่ า้ น และการจัดให้มบี ริการทีจ่ าเป็ นเพิม่ ขึน้ ในชุมชนต่างๆ
(7) ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี ในการดาเนินงานสาธารณสุขที่ได้มกี ารพัฒนาและใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสมอยู่ในชุมชนต่างๆ ตลอดจนริเริม่ ทดสอบและ
พัฒ นารูป แบบและเทคนิ ค วิธ ีก ารใหม่ๆ ที่ส ามารถให้ม ีก ารพัฒ นาผู้น ากลุ่ ม หรือ ทีม งาน มีก าร
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มและทีมงาน หรือหมู่บ้านต่างๆ อันจะนาไปสู่การพึ่งพา
ตนเองได้มากขึน้ ของประชาชน
(8) แสวงหาทางเลือก หรือริเริม่ วิธกี าร และระบบการเงินเกี่ยวกับสาธารณสุข
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประหยัดค่าใช้จา่ ยค่าบริการตามความเหมาะสมกับ
สภาพปญั หาและลักษณะของสังคม ทัง้ นี้เพื่อนาเงินทุนที่ระดมได้ไปใช้ในการจัดบริการ หรือการ
ประกันสุขภาพ รวมทัง้ จัดให้มผี ู้มรี ายได้น้อยและผู้สูงอายุได้รบั การสงเคราะห์ด้านรักษาพยาบาล
ต่อไปตามความจาเป็น โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้
แนวทางที่ 5 การแก้ไขปญั หาการขาดแคลนความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง
ครอบครัวและชุมชนดาเนินการโดยเน้ นกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชนบทที่ยงั อยู่ในสภาพที่ช่วย
ตัวเองได้น้อย ให้มโี อกาสได้รบั ความรูใ้ นเรื่องที่จาเป็ นต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของตนเอง เพื่อ
นาไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้ โดยมีแนวทางดังนี้
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(1) รณรงค์ให้ประชาชนได้รู้ปญั หาและสามารถแก้ไขปญั หาของตนเอง และ
ชุมชน โดยใช้เกณฑ์ความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ.) เป็นเครือ่ งมือ
(2)

รณรงค์การรูห้ นังสือ และการอ่านหนังสือเพื่อให้คงสภาพการรูห้ นังสือ

(3) ส่งเสริมการให้ความรูว้ ชิ าสามัญและวิชาชีพทางด้านต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับ
ความจาเป็ นในท้องถิน่ เพื่อให้มคี วามสามารถทีจ่ ะปรับปรุงฐานะความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดขี น้ึ โดย
มุ่ง ที่ก ลุ่ มบุ ค คล เป้าหมายนอกระบบโรงเรียนเป็ นอันดับแรก และกลุ่ มบุ ค คลเป้าหมายในระบบ
โรงเรียนเป็นอันดับรอง
(4) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เด็กและสตรีท่อี ยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และสตรีท่มี ี
ครอบครัวได้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับการให้อาหารการกิน (โภชนาการ) การอบรมและการเลี้ยงดูบุตรที่
ถูกวิธ ี

บทที่ 6
การปรับปรุงกลการบริหารงานพัฒนาชนบทให้มีการผนึ กกาลัง
ทุกๆ ฝ่ ายเป็ นระบบครบวงจร

1.
ระบบการบริหารงานพัฒนาชนบทภายใต้ระบบ “กชช.” ได้เริม่ ใช้ตงั ้ แต่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 5 เป็นต้นมา โดยใช้สาหรับการบริหารงานตามแผนพัฒนาชนบทในพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ วัตถุประสงค์
สาคัญของการจัดให้มรี ะบบการบริหารงานพัฒนาชนบทดังกล่าวขึน้ ก็เพื่อให้เป็ นเครื่องมือกากับการ
ดาเนินงานการพัฒนาชนบทแนวใหม่ทเ่ี น้นหลักการสาคัญ 4 ประการ คือ
ประการแรก การผนึกกาลังกันของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อลงไปดาเนินการแก้ไข
ปญั หาของชาวชนบทในลักษณะของการผสมผสานกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเข้าด้วยกันโดยยึด
“แผนงาน” เป็นหลัก
ประการที่สอง การมุ่ง แก้ปญั หาที่ชาวชนบทในแต่ ละพื้นที่เผชิญอยู่จริงโดยการ
จัดลาดับความสาคัญของพืน้ ที่ โดยพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หารุนแรงจะต้องได้รบั การแก้ไขก่อน
ประการที่สาม การสนับสนุ นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่ว มในการพัฒนาเพื่อ
นาไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้
ประการที่สี่ การจัดให้มรี ะบบการติดตามและประเมินผลทัง้ การดาเนินโครงการ
และผลกระทบที่เ กิด ขึ้นในพื้นที่เพื่อ ที่จะได้ทราบถึง ปญั หาและอุ ปสรรคในการทางาน ตลอดจน
สามารถวัดการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการสภาพความเป็นอยู่ของชาวชนบทได้เช่นกัน
2.
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น การจัดรูปแบบการบริหารงานพัฒนาชนบทภายใต้
ระบบ กชช. จึงได้ให้ความสาคัญในเรือ่ งดังต่อไปนี้
2.1 สร้างเอกภาพในองค์กรรับผิดชอบการบริหารงานพัฒนาชนบทนับตัง้ แต่
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล และหมูบ่ า้ น
2.2 จัดทาแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการประสาน
การทางานระหว่างเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละสาขาและในระดับต่างๆ
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2.3 สนับสนุ นทางด้านสิง่ จาเป็ นในการบริหารงานพัฒนาชนบท เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การบริหารงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
3.
อย่างไรก็ดรี ะบบการบริห ารงานพัฒนาชนบทดัง กล่าวก็ยงั มีปญั หาทางด้านการ
ปฏิบตั ิ กล่าวคือ ระบบการบริหารที่กาหนดไว้ยงั ไม่มเี อกภาพที่แท้จริง การประสานแผนยังไม่เป็ น
รูปธรรมที่ชดั เจน ตลอดจนรูปแบบการบริหารยังไม่เอื้ออานวยต่อการสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรประชาชนและภาคเอกชน รวมทัง้ การดาเนินงานพัฒนายังยึดปญั หาเฉพาะเรื่องเป็ นสาคัญ
เช่น ความยากจน ความมันคง
่ การสร้างงาน และการพัฒนาแหล่งน้า เป็นต้น
4.
ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงจาเป็ นต้องดาเนินการปรับปรุงระบบ
การบริหารงานพัฒนาชนบทเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทีม่ อี ยู่ รวมทัง้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
และการดาเนินงานของหน่วยปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ เพื่อจะได้ใช้เป็นกลไกในการนาแผนและนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบตั ิในระดับภูมภิ าคและท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทัง้ นี้ประเด็นการ
ปรับปรุงจะครอบคลุมในเรื่องระบบและองค์กรบริหารการพัฒนาชนบท การประสานเป้าหมายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงเข้
่
าไว้ด้วยกัน การพัฒนาระบบข้อมูล และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสภาตาบลในการบริหารงานพัฒนาชนบท ดังต่อไปนี้ คือ

การปรับปรุงระบบและองค์กรบริ หารการพัฒนาชนบท
5.
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาชนบทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องมีการ
ปรับปรุงระบบและองค์กรบริหารการพัฒนาชนบทให้เหมาะสมใน 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การปรับปรุง
โครงสร้างระบบบริหารงานฯ และการปรับปรุงกลไกและองค์กรการประสานแผนฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) การปรับปรุงโครงสร้างระบบบริ หารงานพัฒนาชนบท เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารงานพัฒนาชนบท ภายใต้ระบบ กชช. ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงมี
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารงานนับตัง้ แต่ระดับชาติ ระดับจังหวัดลงไป จนถึงระดับ
ตาบลและหมูบ่ า้ น คือ ระดับชาติ ให้คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) ซึง่ มีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน เป็ นองค์กรสูงสุดในการกาหนดนโยบายการพัฒนาชนบทแห่งชาติ พร้อมทัง้ ปรับปรุง
โครงสร้างของคณะอนุ ก รรมการให้มคี วามคล่ อ งตัว เหมาะสมและมีป ระสิทธิภ าพ โดยมีอ งค์ก ร
สนับสนุ นทาหน้ าที่เป็ นเลขานุ การ กชช. และเป็ นผู้ประสานนโยบายการพัฒนาชนบทให้เกิดผล
ในทางปฏิบตั ทิ งั ้ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และให้มกี ารปรับปรุงกลไกการทางานทัง้ ทางด้านการ
วางแผน การติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง เพื่อรองรับนโยบายที่คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่ งชาติก าหนดให้อ ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ว นในระดับจังหวัดลงไปจนถึงระดั บต าบลและ
หมู่บ้านนัน้ ก็ให้มกี ารดาเนินการทานองเดียวกับระดับชาติ คือ ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรการ
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บริหารการพัฒนาชนบทในแต่ละระดับให้มคี วามคล่องตัวเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการตัดสิน ใจ และดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดโครงการ การประสานการดาเนิ นงาน
และการติดตามและประเมินผล
(2) การปรับปรุงกลไกและองค์กรการประสานแผน เนื่องจากแนวทางการ
พัฒนาชนบทในปจั จุบนั มีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่ วยงาน ซึ่งมีรูปแบบปฏิบตั ิการทางาน
ั หาความซ้ า ซ้อ นของ
การจัด ท าแผน และเสนอโครงการไม่ เ หมือ นกัน ดัง นั น้ เพื่อ ไม่ ใ ห้เ กิด ป ญ
โครงการและความล่าช้าในการดาเนินงาน การพัฒนาชนบทในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จึงจะดาเนินการปรับปรุงระบบและองค์กรการประสานแผนเพื่อให้การประสานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงกลไกการประสานแผน ในเรื่อ งของแบบฟอร์มกลางที่ใ ช้
ร่ว มกัน ท างาน ปฏิทิน การประสานแผนและคู่มอื การบริหารการพัฒ นาชนบทซึ่ง มีข นั ้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน ส่วนในเรื่องของการปรับปรุงองค์กรการประสานแผนนัน้ จะดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุ นการประสานแผนทัง้ ในระดับชาติ ระดับจังหวัด และอาเภอ โดยใน
ระดับชาติจะปรับปรุง โครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุ นการประสานแผนในส่วนกลาง ได้แก่ ศูนย์
ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ สานักงานเลขานุ การโครงการสร้างงานในชนบท และสานักงาน
เลขานุ ก ารกองทุ น พัฒ นาชนบท เพื่อ ให้ เ กิ ด เอกภาพมีอ านาจหน้ า ที่อ ย่ า งชัด เจนและมีข ีด
ความสามารถทีส่ ูงขึน้ เพื่อให้เอื้ออานวยต่อภารกิจทีจ่ ะต้องเพิม่ ขึน้ ในการประสานงานพัฒนาชนบท
ใ
น
รูปแบบต่างๆ และให้สามารถดาเนินการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลโครงการพัฒนา
ชนบททัง้ หมดให้ม ีป ระสิท ธิผ ล ส่ ว นในระดับ จัง หวัด และอ าเภอนั น้ จะปรับ ปรุง โครงสร้า งของ
สานักงานจังหวัด รวมทัง้ ให้มหี น่ วยวางแผนของกระทรวงหลักในระดับจังหวัดและองค์กรประสาน
แผนระดับอาเภอให้มคี วามเหมาะสม คล่องตัว และสามารถเป็ นศูนย์ประสานการพัฒนาในระดับนัน้
ได้ โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรื่องของการประสานแผน ประสานการดาเนินโครงการของหน่ วยงาน
ต่างๆ รวมทัง้ กากับและติดตามผลการดาเนินงานในลักษณะทีม่ กี ารประสานงานกับองค์กรประสาน
แผนในส่วนกลางอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การประสานกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาชนบทในพืน้ ที่เพื่อความมันคง
่
ั หาความมัน่ คง โดยมุ่ ง ขจัด เงื่อ นไขที่
6.
ด าเนิ น การพัฒ นาพื้น ที่เ ป้ าหมายที่ม ีป ญ
ก่อให้เกิดปญั หาความมันคงขึ
่
น้ ในพื้นที่ ด้วยการนาเอาระบบและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติเข้าผสมผสานและสนับสนุ นต่อนโยบายด้านความมันคงและนโยบายด้
่
านการทหาร
เพื่อ ให้เ กิด ความปลอดภัย ขึ้น ในพื้น ที่ รวมทัง้ ให้ร าษฎรได้ม ีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข้นึ และสามารถ
ช่
ว
ย
เ
ห
ลื
อ
ตนเองได้มากขึน้ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ พื่อความมันคงมี
่ แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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(1)

พัฒนาพื้นที่เพื่อความมันคงภายใน
่
ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

(1.1) พืน้ ทีท่ ย่ี งั คงมีการคุกคามหรือเคลื่อนไหวของ ผกค. จะดาเนินการ
พัฒนาพื้นที่ชนบทรอบเขตป่าเขาให้มคี วามเข้มแข็งทัง้ ในด้านการพัฒนาและการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัย โดยจะกาหนดวิธดี าเนินการพัฒนาให้เป็ นรูปแบบพิเศษทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาชนบท
ระดับหมูบ่ า้ นในรูปแบบของ กชช.
(1.2) พืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดาเนินการพัฒนาโดยต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 โดยเน้นให้มกี ารปรับปรุงในด้านการบริหารการพัฒนาเพื่อให้การแก้ไข
ปญั หามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยให้มมี าตรการ ดังนี้
มุง่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อลดเงือ่ นไขทางด้านสังคม
ั่
จิตวิทยา โดยเน้ นหนักกลุ่มเป้าหมายใหญ่ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวประมงชายฝงยากจน
กลุ่มชาวนา
ยากจน กลุ่มชาวสวนยางพาราพันธุพ์ น้ื เมืองขนาดเล็ก และกลุ่มเยาวชนและสตรี
ให้มกี ารทบทวนหรือดาเนินการในระดับนโยบายในเรื่อง
การบริหารการพัฒนาเพื่อแก้ไขปญั หาความมันคงจั
่ งหวัดชายแดนภาคใต้ใน 2 ประเด็น คือ การ
ผลักดันให้มกี ารดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และการทบทวนเรื่องบทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการที่รบั ผิดชอบในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
แก้ไขปญั หาในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความเป็ นเอกภาพ รวมทัง้ องค์กรในการดาเนินงานให้มขี ดี ความสามารถ
เพียงพอต่อการผลักดันให้นโยบายบรรลุผล
พัฒนาพื้นที่ในเขตอิทธิพลของ จคม. โดยการจัดระบบ
ชุมชนรวมทัง้ จัดให้มบี ริการขัน้ พืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมทีจ่ าเป็ น
(1.3) พื้น ที่สูง ภาคเหนื อ จะมุ่ ง ควบคุ ม ชุ ม ชนชาวเขาในเขตพื้น ที่ท่ีม ี
ปญั หาความมันคง
่ โดยมีแนวทางการดาเนินงานทีเ่ น้นหนักในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย งานด้านการปกครอง การจัดตัง้ ถิ่นฐานถาวร การลดการปลูกฝิ่ น การลดการ
ทาลายต้นน้าลาธาร โดยกาหนดให้มมี าตรการ ดังนี้
พิจารณากาหนดพื้นที่ท่เี หมาะสมต่อการควบคุมดูแลการ
จัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ชาวเขาได้อยูอ่ าศัยและทากินเป็นหลักแหล่งถาวร
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ให้มกี ารจัดทาแผนงานหลักในการดาเนินงานในพื้นทีเ่ ป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาในทีส่ งู ภาคเหนือเกีย่ วกับปญั หาชาวเขาและ
การปลูกฝิ่น เพื่อพัฒนาชาวเขาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่ สามารถดารงชีวติ ได้ตามควร
แก่อตั ภาพใกล้เคียงกับคนไทยในพื้นราบ ทัง้ นี้โดยการพัฒนาให้ชาวเขามีรายได้จากอาชีพอื่นที่
เพียงพอแก่การยังชีพแทนการปลูกฝิ่น
กระจายบริการสาธารณสุขขัน้ พื้นฐาน รวมทัง้ การโภชนา
การการศึกษาภาคบังคับ และข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องให้ทวถึ
ั ่ ง รวมทัง้ เน้นการเร่งดาเนินการลด
อัตราการเพิม่ ประชากรของชาวเขาและประชากรไทยบนทีส่ งู
สกัดกัน้ และผลักดันการอพยพเข้ามาใหม่ของชาวเขา โดย
กาหนดมาตรการลงโทษสาหรับผูอ้ พยพเข้ามาใหม่ รวมทัง้ ผูช้ กั จูงชาวเขาเข้ามา และให้ชาวเขาที่ม ี
อาชีพ หลัก แหล่ งที่ถ าวรแล้ว เป็ นเครื่องมือหนึ่ง ในการดูแลป้องกันและสกัด กัน้ อีก ทัง้ ให้เ ร่งการ
ดาเนินการสารวจสามะโนประชากรชาวเขาด้วย
(2)
รายละเอียด ดังนี้

เร่งรัดการสร้างเส้นทางในพืน้ ทีท่ จ่ี าเป็นต่อการเข้าถึงพืน้ ที่

พื้ น ที่ พ ัฒ นาเพื่ อ ความมัน่ คงตามแนวชายแดน ซึ่ง ประกอบด้ ว ย

(2.1) จ านวนพื้น ที่ไ ม่ ป ลอดภัย ตามแนวชายแดน การก าหนดแนว
ทางการจัดตัง้ หมู่บ้านพัฒนา และการป้องกันตนเองตามแนวชายแดนจะพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ลักษณะแนวโน้มของภัยคุกคาม ดังนี้
พื้น ที่ไ ม่ ป ลอดภัย นอกเส้ น ทางรุ ก ได้แ ก่ พื้น ที่ท่ีไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดน เช่น ตาบลที่กระสุนปื นใหญ่ตก หรืออยู่ ในเขตเคลื่อนไหวของ
กองกาลังก่อการร้ายจากภายนอกประเทศ แนวทางการพัฒนาจะยังคงให้ความสาคัญต่อการจัดตัง้
หมูบ่ า้ น ปชต. ขึน้ ในแนวกว้างของพืน้ ที่ การพัฒนาและการป้องกันตนเองยังคงเน้นในระดับหมู่บา้ น
เป็นสาคัญ
พื้นที่ไม่ปลอดภัยในเส้นทางรุก ได้แก่ พื้นที่ท่ไี ด้รบั หรือ
คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบจากการสู้รบและเหตุการณ์ ชายแดนอื่นๆ เช่น การอพยพ การค้าขาย
สินค้าผิดกฎหมายข้ามแดน การแทรกซึมบ่อนทาลาย ฯลฯ ทัง้ ยังอยู่ใ นช่องทางรุกจากภายนอก
เนื่องจากตัง้ อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สาคัญ ตลอดจนตัง้ อยู่ในบริเวณตรงข้ามกับที่ตงั ้ ของกองกาลังติด
อาวุธภายนอกประเทศ แนวทางการพัฒนาและป้องกันตนเองนอกจากจะกระทาในระดับหมู่บา้ นแล้ว
ยังต้องมองในลักษณะภาพรวมของพืน้ ที่ (Area Approach) อีกด้วย

348

(2.2) สร้างฉากสกัดกัน้ และพัฒนาเครื่องกีดขวางการรุกจากภายนอก
ตลอดแนวชายแดนให้ต่อเนื่องกับการดาเนินงานในช่วงทีผ่ ่านมา
(2.3) พัฒนาหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้
ด้วยการจัดทีด่ นิ และส่งเสริมกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยปจั จัยการผลิตในพื้นทีเ่ ป็ น
หลัก รวมทัง้ ให้มกี ารเตรียมพร้อมในด้านยุทธปจั จัยรวม 3 ด้าน คือ
เร่ง พัฒ นาข่า ยการสื่อ สาร โดยจัด ให้ม ีเ ครื่อ งมือ สื่ อ สาร
ขนาดเล็กติดตัง้ ให้ทวถึ
ั ่ งตลอดแนวชายแดน
พัฒนาบริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ไม่ปลอดภัยให้
สามารถท าการปฐมพยาบาล (ในขัน้ ต้น ) ได้และให้ม ีปริมาณเพียงพอทัง้ ทางด้านบุค ลากรและ
เวชภัณฑ์ เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้ เน้นการป้องกันโรคระบาด และส่งเสริมให้ม ี
การวางแผนครอบครัวด้วย
พัฒ นาโครงการด้ า นโภชนาการ ได้ แ ก่ ธนาคารข้ า ว
ธนาคารโค-กระบือ ประมงหมูบ่ า้ น (โรงเรียน) ฯลฯ
(2.4) กาหนดพื้นที่ปลอดภัยในแนวหลักเพื่อรองรับการอพยพเด็ก สตรี
และคนชรา สาหรับพื้นที่ท่มี กั มีการอพยพเป็ นประจาโดยพิจารณาเลือกพื้นที่ท่มี จี ุดที่ ตงั ้ เหมาะสม
ลงทุ น น้ อ ย และใช้ ท รัพ ยากรที่ม ีค วามพร้อ มอยู่ แ ล้ ว ในพื้น ที่ เช่ น ศู น ย์ศึก ษาการพัฒ นาอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯลฯ ทัง้ นี้ ใ ห้ค านึ ง ถึง ความสอดคล้อ งกับ แผนอพยพประชากรของ
กระทรวงมหาดไทยด้วย
(2.5) เร่งรัดการสร้างทางยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดน และเส้นทางใน
พืน้ ทีท่ จ่ี าเป็นต่อการเข้าถึงพืน้ ที่
(3) การสนั บสนุ นกิ จกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมให้ เชื่ อ มโยง
สอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่ งชาติ มุ่งขยายฐานในการระดมสรรพกาลังให้กว้างขวางและ
พรักพร้อมที่จะระดมใช้ในยามสงคราม โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตของเอกชนในอุตสาหกรรม
ประเภทยุทธปจั จัย ไม่ว่าจะเป็ นอาวุธ อาหาร หรือยารักษาโรค รวมทัง้ ในเรื่องกาลังคนที่ได้มกี าร
ดาเนินงานจัดตัง้ โครงการกองหนุนเพื่อความมันคงแห่
่
งชาติให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยมีแนวทางดังนี้
(3.1) แสวงหามาตรการที่จะระดมความร่ว มมือ จากทุก ฝ่าย ในการ
เตรียมพร้อมด้านยุทธปจั จัย พร้อมทัง้ ให้มกี ลไกที่จะช่วยผลักดันไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบจาก
หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน
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(3.2) ปรับปรุงในด้านกฎหมายและระเบียบบริหารเพื่อรองรับการปฏิบตั ิ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภาวะไม่ปกติ เช่น การปนั ส่วนอาหารและสิง่ จาเป็ นอื่นๆ เป็ นต้น
(3.3) เร่งรัดให้มกี ารจัดทาแผนเตรียมพร้อมให้มคี วามสมบูรณ์โดยเร็ว
พร้อมทัง้ ให้มกี ารวิจยั และทดสอบแผนไปพร้อมกันเพื่อปรับปรุงให้แผนมีความสมบูรณ์และเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ

การพัฒนาระบบข้อมูล
7.
เนื่องจากการพัฒนาชนบทในปจั จุบนั ได้จดั รูปแบบการบริหารโดยใช้ “แผน” เป็ น
แกนนา เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างสาขาในทุกระดับ ระบบข้อมูลจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญใน
ด้านการวางแผน การประสานแผน การติดตามประเมินผลในระดับโครงการและพืน้ ที่ เพื่อให้ระบบ
ข้อ มูล เป็ นเครื่อ งมือ ที่มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ทัง้ ในแง่ของความรวดเร็ว ของการจัดหาข้อ มูล การ
ประมวลผลข้อมูล และความจาเป็นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่ วยงานทางานได้ร่วมกันอย่างใกล้ชดิ จึงกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
ประสานแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาชนบท ดังนี้
(1) จัดให้มรี ะบบข้อมูลกลางซึง่ เป็ นข้อมูลขัน้ พืน้ ฐานไว้ทส่ี ถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา สาหรับข้อมูลเฉพาะเรื่องให้เก็บไว้ท่หี น่ วยงานปฏิบตั ิเพื่อลดความ
ซ้าซ้อน
(2) จัด แบ่ ง การด าเนิ น การบริห าร การจัด เก็บ การประเมิน ผลและการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลให้ชดั เจน เพื่อให้การบริหารระบบข้อมูลดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันต่อเวลา
(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบข้อ มูล โดยการกาหนดข้อ มูล ที่ใ ช้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และวางมาตรฐานการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในทุก
จังหวัด และทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับ
แต่ละจังหวัดได้
(4) ปรับ ปรุงและเสริมสร้า ง “ระบบข้อ มูล ของจัง หวัดและกรมในการพัฒนา
ชนบท” ที่ป ระกอบด้ว ย ระบบข้อ มูล การวางแผน การกลัน่ กรองโครงการและการติด ตามและ
ประเมินผลในระดับจังหวัดและกรม เพื่อ ให้หน่ ว ยงานปฏิบตั ิส ามารถดาเนินการด้านข้อ มูล ด้ว ย
ตนเอง รวมทัง้ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันและแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลได้โดยตลอดอย่าง
รวดเร็ว
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(5) ศึกษาวิเคราะห์ระบบการทางานและระบบข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการพัฒนา
ชนบทระดับจังหวัดและกรมที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนา เพื่อกาหนดรูปแบบระบบการติดตามและ
ประเมินผล รวมทัง้ งบประมาณที่จะใช้เป็ นเครื่อ งมือช่วยจังหวัดและกรมในการบริหารการพัฒนา
ชนบทอย่างสอดคล้องและประสานกัน
(6) จัดให้มรี ะบบข้อ มูล การวางแผน การพัฒนาชนบทระดับจังหวัดและกรม
ภายใต้กรอบการทางานที่กาหนดไว้ใน “แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” ทัง้ นี้เ พื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวมุ่งให้เกิดระบบการทางานที่มกี ารวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชนบทได้
อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่อเนื่องระยะยาว
(7) จัดให้มรี ะบบข้อมูลสาหรับการกลันกรองพิ
่
จารณาโครงการในการพัฒนา
ชนบทสาหรับจังหวัดและกรม เพื่อทีจ่ ะนาไปประกอบการพิจารณาการเพิม่ หรือลดกรอบงบประมาณ
ประจาปี ทัง้ นี้เพื่อเป็ นเครื่องมือในการจัดสรรโครงการให้สอดคล้องกับปญั หาและความจาเป็ นกับ
สภาพข้อเท็จจริง
(8) จัด ให้ม ีร ะบบข้อ มูล การติด ตามและประเมิน ผลการพัฒ นาชนบทระดับ
จังหวัดและกรม เพื่อเป็ นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงประสิทธิภาพการทางานของแต่ละโครงการ รวมทัง้
ความล่าช้าและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในการดาเนินโครงการกาหนดกรอบโครงการกาหนดเนื้อหา
โครงการ และการกาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องในระดับสูง
(9) ศึก ษา วิเ คราะห์ และกาหนดข้อมูล ที่จาเป็ นต้อ งใช้กบั จังหวัด กรม และ
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (ศูนย์ขอ้ มูลฯ การพัฒนาชนบท) เพื่อกาหนด
แบบการบริหารข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพที่ดขี ้นึ และสอดคล้องกับการประสานการทางาน และความ
รับผิดชอบของจังหวัด กรมและสถาบันประมวลข้อมูลฯ
(10) ปรับปรุงและฝึ กอบรมบุคลากร พร้อมทัง้ จัดทาคู่มอื การใช้ระบบของระดับ
จังหวัด และระดับกรมให้เข้าใจถึงระบบข้อมูลของการพัฒนาชนบท พร้อมทัง้ ให้ความรูค้ วามชานาญ
ในการใช้เครื่องมือประมวลผล ข้อมูลด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่จี าเป็ นต้องใช้กบั ระบบข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาชนบท

การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจัดทาแผนพัฒนาชนบทระดับตาบล
8.
ปรับปรุงให้สภาตาบลมีเอกภาพในการบริหารอย่างแท้จริง เพื่อให้สภาตาบลเป็ น
องค์ก รท้อ งถิ่นที่มปี ระสิทธิภาพสามารถวางแผนและบริหารงานของท้อ งถิ่นเองได้ อันเป็ นการ
สนับสนุนหลักการกระจายอานาจการปกครองโดยจะเพิม่ ประสิทธิภาพของสภาตาบลในการวางแผน
พัฒนาตาบล โดยกาหนดให้มกี ารวางผังพัฒนาชนบทระดับตาบลสาหรับใช้เป็ นแนวทางการจัดทา
แผน ซึง่ การมีผงั พัฒนาชนบทระดับตาบลจะช่วยให้สภาตาบลมีผงั โครงการต่างๆ ทางกายภาพทีจ่ ะ
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ช่วยให้แนวทางการเสนอแนะแผนพัฒนาตาบล ตลอดจนจะเป็ นเครื่องมือของหน่ วยงานต่างๆ ทีจ่ ะ
ใช้ผ ัง พัฒ นาต าบลเป็ น แนวทางในการปฏิบ ัติง านเพื่อ พัฒ นาต าบลนั น้ ๆ อัน จะก่ อ ให้เ กิด การ
ประสานงานและลดความซ้ า ซ้อ นอีก ด้ ว ย ซึ่ง การวางผัง พัฒ นา ชนบทระดับ ต าบลมีแ นวทาง
ดาเนินการดังนี้
(1)

การวางผังแนะแนวทางการใช้ ที่ดินในอนาคต ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน

คือ
(1.1) วางผังการใช้ทด่ี นิ นอกชุมชนเพื่อให้มกี ารใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ ได้
สูงสุดทัง้ ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิน่ อย่างแท้จริง
(1.2) วางผังการใช้ท่ดี ินในบริเ วณชุ มชนเพื่อ ให้เ อื้อ อ านวยต่ อ การจัด
บริเ วณด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการต่ างๆ เพื่อ ให้มกี ารลงทุ นที่ป ระหยัด และสามารถ
ให้บริการได้อย่างทัวถึ
่ ง
(2) การวางผัง โดยการกาหนดชุมชนที่ สมควรพัฒนาต่ อไปให้ เป็ นศูนย์
ตาบลและศูนย์หมูบ่ า้ นและจัดหาทีต่ งั ้ ทีเ่ หมาะสมของการบริการสาธารณะต่างๆ ทีย่ งั ขาดอยู่ เช่น ที่
ทาการสภาตาบล สถานีอนามัย โรงเรียน ตลาดกลางการเกษตร ยุง้ ฉางรวม สวนสาธารณะ สนาม
เด็กเล่น ฯลฯ โดยคาเนินการดังนี้
(2.1) วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อให้สร้างผลผลิต ทัง้ การเกษตรและ
อุตสาหกรรมได้สงู สุด เช่น การวางผังชลประทาน การปรับปรุงแหล่งน้า เป็นต้น
(2.2) การวางผังสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มที ต่ี งั ้ และโครงข่ายที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อท้องถิน่ เช่น การวางผังเส้นทางคมนาคม โดยคานึงถึงการเป็ นทาง
ขนส่งทางเศรษฐกิจทีล่ ดต้นทุนการผลิตทัง้ การเกษตรและอุตสาหกรรม การวางผังแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อย่างทัวถึ
่ ง การวางผังไฟฟ้าเพื่อให้มพี ลังงานใช้ในการสร้าง
ผลผลิตและยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน เป็นต้น
(2.3) การวางแผนพัฒ นาสภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนชนบทเพื่อ ให้ ม ี
สภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะเป็ นระเบียบเรียบร้อย และปราศจากมลภาวะทัง้ ปวง เช่น ฝุ่น
เสีย งรบกวน กลิ่น น้ า ที่ไ ม่ส ะอาด เป็ น ต้น ทัง้ นี้ จ ะต้อ งให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่นได้ม ีส่ ว นในการ
รับผิดชอบการพัฒนาสภาพแวดล้อมของตนเองให้มากทีส่ ุด

บทที่ 7
การเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน
และภาคเอกชนในการพัฒนาชนบท

1.
หลักการส าคัญประการหนึ่งของนโยบายการพัฒนาชนบท คือ การสนับสนุ นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึน้ นับตัง้ แต่การรูส้ ภาพปญั หา การหาแนวทางแก้ไข รวมทัง้
ริเริม่ ดาเนินการแก้ไขปญั หาของตนเอง และของชุมชนในส่วนที่สามารถกระทาได้ ทัง้ นี้รฐั จะเข้าไป
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน และภาคเอกชนมากขึน้ โดยได้มกี ารดาเนินงาน
ในแนวทางทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
(1) การสนับสนุ นบทบาทของสภาตาบลในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดย
การดาเนินโครงการตามแผนการสร้างงานในชนบท
(2) การสนับสนุ นให้ประชาชนได้พฒ
ั นาคุ ณภาพชีว ิต ของตนเองตามเกณฑ์
ความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ.)
(3) การสนับสนุ นให้มกี ารระดมทรัพยากรของชุมชน มาใช้เพื่อการพัฒนา
หมูบ่ า้ นของตนเองในรูปของการจัดตัง้ กองทุน
2.
ตลอดช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 การดาเนินงานตามแนวทาง
ดังกล่าวได้เกิดผลในทางคืบหน้าโดยลาดับ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามแผนการสร้างงานในชนบทหรือ
การรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้มกี ารปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของตนเอง โดยใช้ความจาเป็ นขัน้
พื้นฐานเป็ น เกณฑ์ การส่ งเสริม ให้มกี ารจัดตัง้ กองทุน เฉพาะกิจ ในระดับหมู่บ้า น และการจัดตัง้
กองทุนพัฒนาชนบทเพื่อให้การสนับสนุ นแก่กองทุนเฉพาะกิจในการขยายขอบเขตการดาเนินงาน
หรือจัดหาโครงการในอันที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน การดาเนินงานทัง้ 2 เรื่องหลัก
ดังกล่าวได้อาศัยองค์กรของประชาชน คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการกลาง
หมู่บา้ น อพป. เป็ นองค์กรกลางในการแปลงนโยบายของรัฐในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ใิ นระดับประชาชนให้เกิดผลอย่างแท้จริง
3.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักการของการพัฒนาชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ใน
ส่วนของการสนับสนุ นมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา จะได้รบั การแปลงไปสู่การปฏิบตั จิ น
เกิดผลได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ในบางเรื่องก็ยงั นับได้ว่าอยู่ในขัน้ เริม่ ต้น และการ
ดาเนินงานยังอยู่ใ นวงจากัดเช่น ในเรื่อ งของการรณรงค์ใ ห้ประชาชนปรับปรุงคุ ณภาพชีวติ ของ
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ตนเองตามเกณฑ์ความจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐานทีด่ าเนินการเพียงตาบลละ 1 หมู่บา้ น ในปี 2529 ส่วนใน
เรื่องการดาเนินงานกองทุนพัฒนาชนบทได้เริม่ ในปี 2528 เช่นกัน ก็ยงั จากัดอยู่ในพืน้ ที่ 38 จังหวัด
ในเขตเป้าหมายชนบทพืน้ ทีย่ ากจนเท่านัน้
4.
นอกเหนือจากนี้ แนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาใน
ระยะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยงั เป็ นเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนหรือประชาชนด้วย
กันเอง แต่ ในปจั จุบนั ปรากฏว่ามีภาคเอกชนเป็ นจานวนมาก ที่ได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนา
ชนบทเคียงบ่าเคียงไหล่กบั ภาครัฐบาลด้วยเช่นกัน แต่การจัดรูปแบบการบริหารงานพัฒนาชนท
ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้วางรูปแบบของการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือ
ร
ะ
ห
ว่
า
ง
เอกชนกับประชาชนในการพัฒนาชนบทไว้อย่างชัดเจน

แนวทางการพัฒนา
5.
ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาชนบทในเรื่อ งของการเพิ่มการมีส่ ว นร่ว มขององค์กร
ประชาชนและภาคเอกชนในการพัฒนาชนบท จะยังคงให้ค วามสาคัญ ในเรื่องของการสนับสนุ น
บทบาทของสภาตาบลในการพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง โดยการดาเนินโครงการตามแผนการสร้าง
งานในชนบทอยู่ต่อไป ในขณะเดียวกันก็จะขยายขอบเขตการดาเนินงานในเรื่องการสนับสนุ นให้
ประชาชนได้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของตนเองตามเกณฑ์ความจาเป็ นขัน้ พื้นฐาน (จปฐ.) และการ
สนับสนุ น ให้ม ีก ารระดมทรัพ ยากรของชุ มชนมาใช้เ พื่อ การพัฒ นาหมู่บ้านในรูปกองทุ นมากขึ้น
รวมทัง้ การกาหนดแนวทางและหารูปแบบการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในบทบาทของภาคเอกชนทีจ่ ะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
5.1 การสนับสนุ นบทบาทของสภาตาบลในการพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง โดย
ได้กาหนดให้มแี ผนงานสร้างงานในชนบทต่อไปในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 โดยจะจัดสรร
งบประมาณในวงเงินปีละไม่น้อยกว่า 2,100 ล้านบาท
5.2

การสนับสนุนการระดมทุนในท้องถิน่ เพื่อการพัฒนาตนเองโดยผ่านกองทุน

พัฒนาชนบท
ในการพัฒนามีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การให้ประชาชนในชนบทสามารถ
พึง่ ตนเองได้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท กองทุนพัฒนาชนบทจึงเป็ นแผนงานที่
สนับสนุ นเป้าหมายดัง กล่ าว โดยกองทุนฯ ที่ไ ด้จดั ตัง้ ขึ้นจะให้ก ารสนับสนุ นเงินทุ นแก่ โ ครงการ
พัฒนาขององค์ก รประชาชนหรือ กองทุนเฉพาะกิจต่ างๆ โดยการให้ยมื สมทบ ซึ่งในแผนพัฒนา
ชนบทในช่วงแผนฯ 6 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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(1) ขยายการสนับสนุ นเงินยืมสมทบและวิชาการแก่โครงการพัฒนา
ขององค์กรประชาชนให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
(2)

ปรับปรุงการบริหารงานกองทุนพัฒนาชนบททุกระดับ ให้มปี ระ-

สิทธิภาพ
(3) สนับสนุนกองทุนเฉพาะกิจในระดับหมู่บา้ นให้เข้มแข็งทัง้ ด้านธุ รกิจ
เงินทุน ความสามารถในด้านการบริหาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกองทุนของประชาชนเพื่อนาไปสู่
การรวมตัวในรูปของกองทุนเดียวในหมูบ่ า้ น
(4)
แก่หมูบ่ า้ นชนบททัวประเทศ
่

กระจายการสนับสนุ นเงินยืมสมทบ โครงการกองทุนพัฒนาชนบท

(5) ประสานการสนับสนุนด้านเงินทุนและวิชาการจากองค์กรต่างๆ ทัง้
ของรัฐและเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเพิม่ พูนความแข็งแรงแก่กองทุนเฉพาะกิจ
(6) ปรับปรุงกลไกการบริหาร หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานต่างๆ ของกองทุนพัฒนาชนบทให้มคี วามชัดเจน ถูกต้องและสะดวกสอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบตั ิ โดยยึดองค์กรระบบบริหารของ กชช.
(7) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในหลักการและระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ
ให้เกิดแก่เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับและประชาชนผูเ้ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
(8) ค านึ ง ถึง ขีด ความสามารถในการได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ด้ า นงบ ประมาณของรัฐ และให้ความสาคัญด้านการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากองค์กรต่างๆ เป็นอันดับแรก
(9) ส่ ง เสริม การประสานทรัพ ยากรของกองทุ น เฉพาะกิจ ต่ า งๆ ใน
หมู่บา้ น ก่อให้เกิดการรวมทรัพยากร เพื่อดาเนินการธุรกิจทีเ่ ข้มแข็งนาไปสู่การเกิดกองทุนเดียวใน
หมูบ่ า้ น
5.3 การสนับสนุ นให้ประชาชนในชนบทมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพความ
เป็นอยูข่ องตนเอง เพื่อนาไปสู่การพึง่ ตนเองให้มากขึน้ โดยใช้ความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐานเป็นเครือ่ งมือ
กลยุทธทีส่ าคัญประการหนึ่งทีร่ ฐั บาลใช้เป็ นแนวทางสนับสนุ นให้ประชาชน
รู้ปญั หา วิเ คราะห์ส าเหตุ ของปญั หาและด าเนิ นการแก้ไ ขปญั หาด้ว ยตนเองในส่ ว นที่ทาได้ เพื่อ
นาไปสู่การช่วยเหลือ ตนเองได้มากขึ้น ได้แก่ การกาหนดให้มโี ครงการรณรงค์คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในชาติเมื่อปี 2529 โดยใช้ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็ นเครื่องมือของประชาชนใน
หมูบ่ า้ นในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของตนเอง ทัง้ นี้ จปฐ. จะแสดงถึงคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน
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ชนบทในเรือ่ งสาคัญๆ ดังนี้ คือ สุขภาพอนามัย การเข้าถึงบริการของรัฐ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน และการพัฒนาจิตใจ และนาตัวชีเ้ หล่านี้มาวัดว่า
ข
ณ
ะ
นี้
ประชาชนมีความเป็ นอยู่ในระดับใด โดยเทียบกับเกณฑ์ จปฐ. ถ้าเทียบเกณฑ์แล้วปรากฏว่าความ
เป็นอยูข่ องประชาชนมีครบทุกข้อตามเกณฑ์ เช่น มีน้ าสะอาดดื่ม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ประชาชนในหมู่บา้ นมีส่วนร่วมพัฒนาตนเองก็ถอื ว่าประชาชนมีความเป็ นอยู่ถงึ ระดับ
ความจาเป็ นพื้นฐาน แต่ถ้าเทียบเกณฑ์แล้วประชาชนมีความเป็ นอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก็จะรณรงค์ให้
เกิดกิจกรรมการพัฒนาขึ้นมาเป็ น การปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ข องตนเองและชุ มชน แต่ ถ้า
กิจกรรมใดของประชาชนไม่สามารถทาเองได้ ก็จะเสนอขอโครงการจากรัฐเพื่อแก้ปญั หาต่อไป และ
ประโยชน์อกี ประการหนึ่งก็คอื ส่งเสริมให้มกี ารนาเอากระบวนการดาเนินงานทีเกี่ยวข้องกับความ
จาเป็นพืน้ ฐานไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการเร่งกิจกรรมการพัฒนาชนบททีก่ ระทรวงต่างๆ ได้ดาเนินการ
อยู่แ ล้ว ในพื้น ที่ใ ห้ส าเร็จขึ้น ตามความร่ว มมือ ของเจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ องค์ก รประชาชนตลอดจน
ประชาชนในพื้น ที่ เพื่อ เสริม สร้า งหมู่บ้านให้ม ีศ ัก ยภาพในการพัฒ นา เป็ น ตัว อย่า งแก่ ห มู่บ้า น
ข้า งเคีย งให้ม ากขึ้น ในระบบการพึ่ง ตนเองของชุ ม ชนด้ว ยการสนั บ สนุ น ของรัฐ และการระดม
ทรัพยากรจากชุมชนดังกล่าว
สาหรับแนวทางดาเนินการในช่วงแผนฯ 6 มีดงั ต่อไปนี้
(1) เริม่ ตัง้ แต่ปี 2530 เป็ นต้นไป ได้กาหนดให้ทุกหน่ วยในทุกตาบล
ทัวประเทศมี
่
การเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน มีกจิ กรรมการพัฒนา และให้ ม ี 3-7 เครือข่ายต่อ
หมูบ่ า้ นในทุกอาเภอเป็นหมูบ่ า้ นครู และมีการกาหนดกิจกรรมหลักของหมูบ่ า้ น ดังนี้
(1.1) การเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้ในแต่ละท้องถิน่ ตามแบบฟอร์ม
จปฐ. 1 ด้วยการสนับสนุ นของ คปต. และ คปต. เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม จปฐ. 2 โดยนาไปสรุป
ข้อมูลใน จปฐ. 3
(1.2) กม. กาหนดปญั หาตามเครื่องชีว้ ดั จปฐ. 32 ตัวว่าตัวใดไม่
เข้าเกณฑ์ ตัวนัน้ ก็เป็ นปญั หา ซึ่งร่วมวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาและจัดลาดับความสาคัญกาหนด
โครงการเพื่อแก้ปญั หา โดยทีโ่ ครงการใดทาเองได้จะดาเนินการเลย โครงการทีต่ ้องรับการสนับสนุ น
จากรัฐร่วมกับโครงการอื่นๆ (ด้านเศรษฐกิจ) ตามโครงการของรัฐทีม่ อี ยู่กก็ รอกแบบ กชช. (ระดับ
ตาบล) เพื่อให้สภาตาบลพิจารณาเห็นชอบ
(1.3) กม. ดาเนินการแก้ไขปญั หาตามโครงการทีก่ าหนดไว้ ซึ่ง
อาจดาเนินการโดย
-

จัดตัง้ กองทุนพัฒนาชนบทระดับหมูบ่ า้ น
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กม. และประชาชนร่วมกันดาเนินการแก้ไขปญั หา
ด้วยตัวเอง ในเรือ่ งทีแ่ ก้ไขได้ตามโครงการทีร่ ่วมกันกาหนด ด้วยความสนับสนุ นจากเจ้าหน้าทีร่ ะดับ
ตาบล (คปต.) ในกรณีหมู่บา้ นทาเองไม่ได้ และนาเสนอต่อสภาตาบล และปีต่อมาได้รบั ความเห็น ชอบแล้ว กม. และประชาชนร่วมสนับสนุนโครงการของรัฐทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
1.4 กม. เก็บข้อมูล จปฐ. ทุกปี เพื่อวัดผลว่าทุกปีนนั ้ คุณภาพ
ชีวติ หรือความเป็นอยูข่ องประชาชนในหมูบ่ า้ นมีเรือ่ งอะไรบ้างทีป่ รับปรุงขึน้ แค่ไหน
(2) ได้มกี ารประกาศปี รณรงค์คุ ณภาพชีวติ ของประชาชนในชาติ (ปี
2528-2530) โดยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 4 กระทรวงหลัก ถือเอาโครงการนี้เป็ น
เป้าหมายในการปรับหรือจัดโครงการพัฒนาชนบททีร่ บั ผิดชอบอยู่ตอบสนองกับสภาพข้อเท็จจริงที่
ได้จากการสารวจของโครงการปีรณรงค์คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชาติ
(3) ให้คณะอนุ กรรมการประสานแผนในระดับชาติ และแผนส่ ว น
ภูมภิ าคเป็ นผู้กากับการดาเนินการของโครงการฯ โดยศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบในการบริหารโครงการฯ เพื่อให้มกี ารใช้เครื่องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ. 1)
ร่วมกับระบบข้อมูล กชช. ภายใต้กระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท รวมทัง้ ขัน้ ตอนการวาง
แผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท
5.4 สนับสนุ นบทบาทของ กรอ.ภาค และ กรอ.จังหวัด และเพิม่ บทบาทของ
องค์กรประชาชน ประชาชน และภาคเอกชนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาชนบทมากขึน้
ในแนวทางการพัฒนาชนบทในช่วงแผนฯ 6 ได้ขยายขอบเขตจากการ
แก้ปญั หาความยากจนมาสู่ความพออยู่พอกิน เพื่อที่จะขยับไปสู่การมีฐานะที่ดขี น้ึ ต่อไป ซึ่ง กรอ.
ภาคและ กรอ.จังหวัด สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญั หาเศรษฐกิจในชนบท ให้
เกิดความก้าวหน้าในการผลิต การตลาดในสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมชนบท ส่วนภาคเอกชน
ซึ่ง มีบ ทบาทส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาชนบท เนื่อ งจากมีทรัพยากรในด้านก าลังคนและงบประมาณ
ตลอดจนจานวนองค์กรมาก จึงเป็ นพลังการพัฒนาที่ม ีความสาคัญ ที่จะประสานความร่วมมือกับ
ภาครัฐบาลพัฒนาชนบทของประเทศได้มาก ดังนัน้ จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินการสนับสนุ น
บทบาทของ กรอ.ภาค และ กรอ.จังหวัด รวมทัง้ องค์กรประชาชน ประชาชน และภาคเอกชนให้ม ี
ส่วนร่วมพัฒนาชนบท ดังนี้
(1)

แนวทางการสนับสนุนบทบาทของ กรอ.ภาค และ กรอ.จังหวัด

(1.1) ส่งเสริมและระดมความคิดจากภาคเอกชนเพื่อแก้ปญั หา
เศรษฐกิจในชนบทโดยการส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ให้เ กษตรกรและประชาชนในชนบทมีค วามรู้
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ความสามารถในการผลิต ทัง้ ทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมชนบทให้สอดคล้อง และสนับสนุ นกับ
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
(1.2) กระจายเทคโนโลยีการผลิต ทัง้ ทางด้านการเกษตร และ
อุตสาหกรรม
(1.3) พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ
(1.4) พัฒนาด้านการผลิต การตลาด การควบคุมการผลิตให้ม ี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(1.5) จัดหาและขยายตลาดทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
(1.6) วางแนวทางในการผลิต การตลาด และการเงินให้สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
(1.7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
(2)

แนวทางการเพิ่ม บทบาทขององค์กรประชาชน ประชาชน และ

ภาคเอกชน
(2.1) สนั บ สนุ น การรวมตัว ของภาคเอกชนด้ ว ยการจัด ตั ง้
คณะกรรมการองค์กรกลางประสานงานภาคเอกชนในการพัฒนาชนบท
(2.2) กาหนดหน่ วยงานของรัฐที่จะเป็ นศูนย์กลางประสานงาน
กับภาคเอกชน
(2.3) ปรับปรุงกลไกการประสานงาน โดยพยายามให้แผนงาน
ของภาคเอกชนบรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาชนบทในระดับจังหวัด
(2.4) สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนใช้แ ผนพัฒ นาชนบทในระดับ
จังหวัดเป็นหลักในการกาหนดโครงการ/แผนงาน

บทที่ 8
แผนงานและงบประมาณพัฒนาชนบท

แผนงานดาเนิ นการ
1.
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งตามแนวทางการพัฒ นาชนบทในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 6
แผนพัฒนาชนบทจะประกอบด้วยแผนงาน 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่ ม แผนงานของหน่ ว ยงานกระทรวงหลัก เช่ น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่
(1) แผนงานปรับ ปรุ ง โครงสร้า งพื้น ฐาน ประกอบด้ ว ย โครงการ
ทางด้านการก่อสร้างและซ่อมถนน ไฟฟ้า การจัดทีด่ นิ ทากิน การออกกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ เป็ นหลัก
(2) แผนงานเพิ่ม ผลผลิต รายได้ และการมีง านท า ประกอบด้ว ย
โครงการทางด้านการส่งเสริมอาชีพทัง้ ในและนอกภาคเกษตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เป็นหลัก
(3) แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า ประกอบด้วยโครงการทางด้านก่อสร้าง
และปรับปรุงแหล่งน้ าขนาดเล็กและขนาดกลาง การพัฒนาทีด่ นิ เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าขนาด
เล็กและขนาดกลางเป็นหลัก
(4) แผนงานสาธารณสุข ประกอบด้ว ยโครงการทางด้านการบริการ
สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย โครงการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชนเป็นหลัก
(5) แผนงานส่ ง เสริม ความรู้แ ละการศึก ษาประกอบด้ว ย โครงการ
ทางด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน การอบรมด้านอาชีพทัง้ ในและนอกภาคเกษตร
เป็นหลัก
ทัง้ นี้ โครงการภายในกลุ่มแผนงานของรัฐดังกล่าวเป็ นโครงการส่วนหนึ่ง
ของแผนงานปกติจาก 5 กระทรวง ทีน่ ามาประสานตามแผนงานพัฒนาชนบทภายใต้ระบบ กชช. ใน
ลักษณะของการดาเนินการทีแ่ ต่ละกระทรวงจะสนับสนุนกันมากกว่าซ้าซ้อนกัน โดยแต่ละโครงการมี
เงือ่ นไขในการดาเนินงาน ดังนี้
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ก.
เป็ นโครงการที่ประชาชนสามารถเสนอขอได้โดยตรงตามขัน้ ตอน
ของการจัดทาแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด
ข.
เป็ นโครงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับประชาชนเป็ นผู้เสนอ เช่น
คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ (กพอ.) ร่วมกับคณะกรรมการสภาตาบล (กสต.) หรือคณะทางาน
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านพัฒนาชนบทระดับตาบล (คปต.) ร่วมกับคณะกรรมการสภาตาบล หรือ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น
ค.
เป็ นโครงการที่จงั หวัดเป็ นผู้เสนอ โดยประสานกับอาเภอ ตาบล
และหมูบ่ า้ นในเรือ่ งของผูท้ จ่ี ะได้รบั ประโยชน์
1.2 กลุ่ ม แผนงานสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ก รประชาชนและ
ภาคเอกชน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่
(1)

แผนงานสร้างงานในชนบท (กสช.)

(2) แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชนบท ตามเกณฑ์
ความจาเป็นขัน้ พืน้ ฐาน (จปฐ.)

1.3

(3)

แผนงานกองทุนพัฒนาชนบท (กพช.)

(4)

แผนงานร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)

(5)

แผนงานขององค์กรภาคเอกชน

แผนงานบริ หารการพัฒนาชนบท ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

(1) การจัดทาแผนภูมภิ าค เพื่อให้หน่ วยงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าคทีร่ บั ผิดชอบการบริหารการจัดทาแผน ได้รบั งบประมาณและประสานงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาชนบทอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องทุกปี
(2) การฝึ กอบรมและนิเทศงาน เพื่อเป็ นการยกระดับความรูแ้ ละเพิม่
ประสิทธิภาพให้แ ก่เ จ้าหน้ าที่ทงั ้ ในส่ว นกลางและส่ว นภูมภิ าคในเรื่องของการบริหารงานพัฒนา
ชนบท
(3) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท สนับสนุ นให้กระทรวง
ทีร่ บั ผิดชอบแผนงานตามแผนพัฒนาชนบทได้มกี ารติดตามและประเมินผลโครงการของตนเอง
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2.
ให้ก ระทรวง ทบวง กรม ท าแผนรองรับ และขยายผลโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ซึง่ ได้รเิ ริม่ ในชนบทเพื่อแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าอย่างมีประโยชน์ยงิ่ และส่งผลโดยตรง
ต่อประชาชนเพื่อขยายผลการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบปกติต่อไป
3.
ในการแปลงแผนงานไปสู่การปฏิบตั ิ จะสนับสนุ นให้สภาตาบลได้จดั ทาแผนระดับ
ตาบลในรูปของการผสมผสานการใช้ทรัพยากรของท้องถิน่ เข้ากับความช่วยเหลือจากภายนอก โดย
อาศัยข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ นเป็นเครือ่ งมือเพื่อให้การเสนอขอและการจัดโครงการจากหน่ วยงาน
ต่างๆ มีความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง และการประสานผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน
ทัง้ นี้ภายในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 จะดาเนินการให้เกิดขึน้ อย่างน้อยอาเภอละ 1 ตาบลทัว่
ประเทศ

งบประมาณตามแผนงานปี 2530 และปี 2531-2534
1.

งบประมาณปี 2530

1.1 ภายใต้กลุ่มแผนงานของรัฐ ซึง่ ประกอบด้วย 5 แผนงานหลักในปี 2530 นี้
จะมีโ ครงการที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นวงเงินค่าใช้จ่ายรวม
13,017.37 ล้านบาท แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบคือ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

5,787.10
3,314.58
2,801.38
787.67
326.64

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1.2 ภายใต้ก ลุ่ ม แผนงานสนับ สนุ น การมีส่ ว นร่ว มขององค์ก รประชาชนและ
ภาคเอกชน ซึง่ ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก ในปี 2530 นี้ โครงการทีพ่ ร้อมจะดาเนินการทันที 3
แผนงาน คือ แผนงานสร้างงานในชนบท (กสช.) อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเลขานุ การ
โครง-การสร้างงานในชนบท สานักนายกรัฐมนตรี แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน
ชนบท อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานกองทุนพัฒนาชนบทอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านัก งานเลขานุ ก ารกองทุ น พัฒ นาชนบท ส านัก นายกรัฐ มนตรี ส าหรับ วงเงิน ค่ า ใช้จ่า ยใน 2
แผนงาน รวม2,130.00 ล้านบาท แยกเป็นรายละเอียดได้ดงั นี้
ก.
ข.

แผนงานสร้างงานในชนบท (กสช.) วงเงิน 2,100.00 ล้านบาท
แผนงานกองทุนพัฒนาชนบท วงเงิน 30.00 ล้านบาท
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ทัง้ 2 แผนงานนี้เป็ นแผนงานต่อเนื่อง จากที่ดาเนินการมาแล้วในช่วง
แผนฯ 5
1.3 ในการบริหารงานพัฒนาชนบท ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 มีองค์กร
รับ ผิด ชอบในการก ากับ ควบคุ ม ประสานการปฏิบ ัติง าน การฝึ ก อบรม รวมทัง้ การติด ตามและ
ประเมินผล คือ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สานักนโยบายและแผนมหาดไทย สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ส านัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารและศู น ย์ประสานการพัฒ นาชนบท
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ กาหนดวงเงินงบประมาณสาหรับ
แผนงานบริหารในปี 2530 นี้ จานวน 29.75 ล้านบาท
2.

งบประมาณปี 2531-2534

การดาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทในช่วงปี 2531-2534 สามารถกาหนดวงเงิน
งบประมาณทีช่ ดั เจนได้เพียง 2 แผนงาน คือ แผนงานสนับสนุ นการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน
และภาคเอกชน และแผนงานบริหารการพัฒนาชนบท โดยทัง้ 2 แผนงาน มีวงเงินงบประมาณใน
แต่ละปีเท่ากับวงเงินประมาณทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ในปี 2530
ส่วนแผนงานของ 5 กระทรวง ให้แต่ละกระทรวงยึดสัดส่วนของงบประมาณตาม
โครงการปี 2530 เปรียบเทียบกับงบประมาณทัง้ หมดของกระทรวงเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดวงเงิน
งบประมาณแต่ละปี ตลอดในช่วงปี 2531-2534

หมายเหตุ

1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2530 ยึดแผนงานปกติของ 5 กระทรวงหลัก
ในปีทผ่ี ่านมาโดยผนวกบางโครงการทีป่ รับปรุงเพิม่ เติมให้เหมาะสม
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2531-2534 ยึดงบประมาณปี 2530 เป็ น
เกณฑ์ และให้มสี ดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนงบประมาณปี 2530
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ยึดสภาพปญั หาจาก กชช. 2ค.
ว่ากลุ่มใดมีปญั หามากทีส่ ุดก็จะได้รบั การจัดสรรงบประมาณมากทีส่ ุด ซึง่ พบว่า
ั หาสาธารณสุ ข กลุ่ ม
กลุ่ ม ปญั หาผลผลิต รายได้ และการมีง านท า กลุ่ ม ป ญ
ปญั หาแหล่งน้ า กลุ่มปญั หาความรู้ และการศึกษา และกลุ่มปญั หาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เป็ นกลุ่มปญั หาทีเ่ รียงลงตามลาดับความรุนแรง

